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  ��ق ا� ا����

 » نمن يِرِد اُهللا ِبِه خَيراً يفَقِّهه في الدي « عن معاويةَ رضي اُهللا عنه قال قاَل رسول اِهللا صلى اُهللا عليه وسلَم

  ـ متفق عليه ـ                                                                                                      
 

ِه وسلَمقال قاَل رسول اِهللا صلى اُهللا علي اهللاُ  عنه عوِد رضيسابِن م نا ال «: عٌل آتَاه اُهللا مجِن رإالَّ في اثنَتَي دسلىحع لَّطَهالً فس 

 ـ متفق عليه ـ                                    » و يعِلمها هلَكِتِه في الحقَّ ورجٌل آتَاه اُهللا الِحكْمةَ فَهو يقِضي ِبها

  
ه وسلم قال لعلٍي رضي اُهللا عنهلى اُهللا عليص النَّبي أن اُهللا عنه ضيعد رل بِن سهاِحداً  «عن سالً وجر اُهللا ِبك ِديهي فو اِهللا َألن

  ـ متفق عليه ـ                                                                              » خَير لَك ِمن حمِر النَّعِم
 

ـَّ ـَاً يلْتَِمس فيِه ِعلْماً سهَل اُهللا له  «: م قالعن أبي هريرةَ رضي اهللاُ  عنه أن رسوَل اِهللا صلى اُهللا عليه وسل و من سلَك طَِريـق
  ـ رواه مسلم ـ                                                                                 » طَِريقاً ِبِه إلى الجنَِّة

 
ـَّم قالعن أبي هريرةَ رضي اهللاُ  عنه أن رسوَل اِهللا ـَه ِمن األجِر ِمثُل ُأجوِرمن  «:  صلى اُهللا عليه وسل من دعا إلى هدى كان ل

 ـ رواه مسلم ـ                                                               » تبعه ال ينْقُص ذَِلك ِمن أجوِرِهم شَيْئاً
 

ـَّمعن أبي هريرةَ رضي اهللاُ    ماتَ ابن آدم انقَطَع عملُه إالَّ من ثَالٍث صدقٍَة جاِريٍة إذَا «: قاَل قاَل رسوَل اِهللا صلى اُهللا عليه وسل

و لَهعداِلٍح يلٍَد صِبِه أوو نْتَفَعـ رواه مسلم ـ                                                             » أو ِعلٍْم ي 
 

ـَّم يقُول من خَرج في طَلَِب الِعلِْم فهو في سِبيِل اِهللا  «: عن أبي هريرةَ رضي اهللاُ  عنه قاَل سِمعتُ رسوَل اِهللا صلى اُهللا عليه وسل
ِجعرـ رواه الترمذي ـ                                                                                                                      » ي 

 
أن اُهللا عنه ةَ رضيامن أبي ُأمقاَل ع ه وسلملَّى اُهللا عليرسوَل اِهللا ص :» نَاكًمِلي على أداِبِد كَفَضاِلِم على العُل العفَض « 

لَّمه وسوُل اِهللا صلى اُهللا عليسثم قاَل ر :»لَةَ فياَهللا إنتَّى النَّمِض حواِت واألرمُل السَأهو الِئكَتَهوم   لُّونصوتَ لَيتَّى الحح ا وِرهجح
 ـ رواه الترمذي ـ                                                                                             »الخَير على معِلِمي النَّاِس

  : أبي الدرداِء رِضي اُهللا عنه قاَل سِمعتُ رسوَل اِهللا صلَّى اُهللا عليه وسلَّم يقُوُلعن   

ضاً ِبما يصنَع وإن الِعلِْم ِر إلى الجنَّة وإن المالِئكَةَ لَتَضع أجِنحتَها ِلطَاِلِب سلَك طَِريقَاَ يبتَِغي ِفيِه ِعلْماً سهَل اُهللا له طَِريقَاً من     ((
العاِلِم على العاِبِد كَفَضِل القَمـِر علـى سـاِئِر     السمواِت ومن في األرِض حتَّى الِحيتَان في الماِء وفَضُل العاِلم لَيستَغِفر له من في

اِكِب وإنالكَو لم اءاألنِبي اِء وإنثَةُ األنِبيرلَماِء والع روثُواي  َأخَـذَه نفَم ثُوا الِعلْمرإنَّما و اً ومهناراً وال ِدراِفـرٍ    ِديـٍظ وأخَـذَ ِبح((                                 
                                            ر��ل ا� ��ق                                                                                               ـ رواه أبو داود والترمذي ـ
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 االلتزامـــــات

 

 
 

 مضمون نظرية االلتزام: الفصل األول

يعرف القانون املدين بأنه جمموعة القواعد القانونية اليت تنظم وضعية اإلنسان باعتباره فردا يف وسط اجتماعي 
ويقتصر القانون املدين يف مضمونه على تنظيم األحوال العينية أو الروابط املالية أو املعامالت، تاركا بعض .إنساين
ات األخرى إىل القوانني اخلاصة اليت بلغت درجة االستقالل واالنفصال عن القانون املدين، ومنها قانون املوضوع

وعلى هذا األساس فتنظيم القانون املدين لعالقات األشخاص من حيث املال أي . إخل...األسرة، والقانون التجاري
، وااللتزام هو الوجه السليب صية واحلقوق العينيةاحلقوق الشخاحلق املايل الذي ينقسم إىل نوعني رئيسيني، ومها 

 1.للحق الشخصي
فاحلق العيين مثل حق امللكية، هو سلطة حمددة خيوهلا القانون لشخص معني على شيء معني، وهو بذلك يتكون 

، ولصاحب احلق مبقتضى هذه )l objet(وموضوع احلق) Le sujet(مها صاحب احلق : من عنصرين أساسيني
باشرة، أن يستعمل الشيء موضوع احلق وأن ينتفع به، وأن يتصرف فيه دون حاجة إىل وساطة شخص السلطة امل

وأما احلق الشخصي، فهو رابطة قانونية بني شخصني يسمى أحدمها بالدائن واآلخر باملدين يكون مبقتضاها . آخر
متناع عن عمل وبذلك يتكون احلق للدائن مطالبة املدين بأداء معني، سواء بإعطاء شيء أو القيام بعمل أو اال

 ).L objet(، وحمل احلق sujet passif، واملدين sujet actifالدائن :الشخصي من ثالثة عناصر و هي
أن احلقوق الشخصية ال تتناهى أما احلقوق العينية فقد : وتتميز كل من هذين عن اآلخر من أوجه كثرية أبرزها

احملل جند أن حمل احلق الشخصي هو إعطاء شيء معني بالذات، ومن وردت على سبيل احلصر، كما أنه من حيث 
وميزة التقدم ) Droit de Suite(حيث املضمون فإننا جند أن احلق العيين فقط هو الذي خيول لصاحبه ميزة التتبع 

)droit de préférence (أما احلقوق الشخصية وهي ترد على عمل فال يتصور فيها التتبع وال التقدم. 
 .ما هو مفهوم نظرية االلتزام وما هي  تقسيماا ؟ه ومن

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 01ينة،ص ، السنة الثاين فرع قانون العالقات االقتصادية الدولية، قسم التكوين عن بعد، جامعة التكوين املتواصل، قسنط)نظرية االلتزامات(مقياس القانون املدين  صيمود خملوف، - 1
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 االلتزامـــــات

 مفهوم نظرية االلتزام : املبحث األول

تعترب نظرية االلتزامات مبثابة العمود الفقري للقانون جبميع فروعه، وأن دراستها تعترب من أهم الدراسات 
خصي ومذهب موضوعي، وهي بذلك ترتكز القانونية قاطبة، مما أدي إىل اختالف املذاهب يف تعريفها من مذهب ش

 . على أركان لقيامها، فهي تعترب نظرية هلا أمهية بالغة
 تعريف االلتزام: املطلب األول

: يتوقف التعريف الذي يعطى لاللتزام على املذهب الذي يؤخذ به يف شأنه، ذلك أن االلتزام يتنازعه مذهبان
باره رابطة بني شخصني، ومذهب يغلب الناحية املادية يف االلتزام مذهب يغلب الناحية الشخصية يف االلتزام باعت

 .باعتباره بني ذمتني ماليتني
 املذهب الشخصي: الفرع األول

سلطة للدائن على "أي " أن االلتزام ليس إال رابطة شخصية تخضع املدين للدائن "سافيينيرى الفقيه 

على شخص املدين تشبه إىل حد كبري السلطة اليت خيوهلا احلق العيين فالدائن بناء على هذا التعريف مينح سلطة " املدين
لصاحبه، وبالتايل يستطيع الدائن وفقا هلذه السلطة واقتضاء للحصول على حقه من املدين يف حالة امتناعه عن التنفيذ 

هذا ما كان عليه احلال أن ينفذ على جسم املدين، وذلك باسترقاقه أو إعدامه أو حببسه عنده حلني قيامه بالتنفيذ، و
إبان القانون الروماين القدمي، لكن سرعان ما تلطفت هذه السلطة وأصبحت مقصورة على إمكان الدائن حبس املدين 

 1.حال تطور القانون الروماين
 فقد ركز على العنصر اجلوهري يف االلتزام باعتباره رابطة شخصية بني الدائن Planiolبالنيول أما 
بأنه عالقة قانونية بني شخصني، مبقتضاها يكون ألحدمها وهو الدائن احلق يف تقاضي "يعرف االلتزام واملدين، فهو 

، وهكذا يصبح االلتزام وفقا للمذهب الشخصي، رابطة قانونية ال تقوم إال بني " شيء معني من اآلخر وهو املدين
سافيين بأنه مينح الدائن سلطة إخضاع املدين شخصني أحدمها يسمى الدائن واآلخر يسمى املدين، ومل يعد كما عرفه 

  2.إليه
يظهر من تعريف الفقيهني أن معيار االلتزام يتمثل يف العالقة الشخصية املوجودة بني الطرفني، واليت ختول 
للدائن نوعا من السلطة على شخص املدين، قد تقيد من حريته وقد تستغرقها متاما، فاملدين هو الشخص ذاته وليس 

 .املاليةذمته 
 :ويترتب على هذا التصور عدة نتائج  منها

 ال ميكن إنشاء إلتزام دون وجود طرف دائن وآخر مدين وقت إنشائه؛ -
اإلرادة املنفردة ليست مصدر لاللتزام، ألن أحد الشخصني غري موجود وقت إنشاء االلتزام، وهو  -

 الدائن عادة؛

                                                 
 07:، ص1994، اجلزء األول مصادر االلتزام، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،الوجيز يف شرح القانون املدين اجلزائري خليل أمحد حسن قدادة، - 1
 07:  خليل أمحد حسن قدادة، مرجع سابق، ص- 2
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   1.لة الدين وحوالة احلق ملصلحة الغري، كما ال جتوز حواطال يسمح باالشترا -

 املذهب املادي: الفرع الثاين

تبني مما تقدم أن نظرية سافيين وهي مطبوعة بطابع روماين جتعل من االلتزام رابطة شخصية وثيقة رابطة 
 حيث هذه النظرية وقف يف وجهها فقهاء األملان اليت تتزعمه املدرسة اجلرمانية، حيث يعطي 2خضوع قريبة من الرق

وية يف االلتزام للعنصر املايل، ألن العالقة القانونية هي عالقة بني ذمتني ماليتني قبل أن تكون عالقة بني شخصني، األول
 .فااللتزام ميثل حقا يف ذمة الدائن ودينا يف ذمة املدين فهو عالقة مالية مستقلة عن طرفيها

 ال تم بوجود الرابطة الشخصية بني وهو من أشهر فقهاء األملان أن فكرة االلتزام Gierkeجيريك ويرى 
الدائن واملدين بقدر ما تم مبحل االلتزام، فالعنصر األساسي يف االلتزام هو حمله حبيث أصبح االلتزام عنصرا ماليا أكثر 

 .مما هو رابطة شخصية بني الدائن واملدين
 :ويترتب على هذا التصور بعض النتائج منها

 ة كمصدر لاللتزام؛ االعتداد باإلرادة املنفرد-
 3. جواز االشتراط ملصلحة الغري وكذا حوالة الدين أو احلق-

 موقف املشرع اجلزائري من املذهبني: الفرع الثالث 

العقد اتفاق يلتزم مبوجبه شخص أو " ق م 54أخذ املشرع اجلزائري باملذهب الشخصي كما جاء يف املادة 
 وهو تعريف منتقد ألنه أخذ من قانون الفرنسي قانون 4".ء ماعدة أشخاص آخرين مبنح أو فعل أو عدم فعل شي

جيوز للشخص أن  " 116، ومع ذلك املشرع اجلزائري مل يهمل اجلانب املوضوعي وذلك كما جاء يف املادة 5نابليون
نت أو يتعاقد بامسه على الزامات يشترطها ملصلحة الغري، إذا كان له تنفيذ هذه االلتزامات مصلحة شخصية مادية كا

  6."أدبية
ومنه اعتنق القانون املدين اجلزائري النظرية الشخصية كالقوانني الالتينية والعربية وجعلها هي األصل، ومل 

فنص على حوالة الدين، وعلى الوعد باجلائزة املوجه . يهمل األخذ بالنظرية املادية بل أعطاها نصيبا من أحكامه
 مل يوجدوا بعد، وأخذ مبعايري مادية مثل معيار الغنب يف البيع والقسمة، للجمهور، وعلى االشتراط ملصلحة منتفعني

وأخذ باإلرادة الظاهرة يف كثري من املواضيع بقصد استقرار التعامل بني الناس، كما فعل يف بقاء التعبري عن اإلرادة بعد 
  7.موت صاحبه أو فقد أهليته

                                                 
 10:، ص2001يع، اجلزائر، ، موفم للنشر والتوز)النظرية العامة للعقد(االلتزامات  علي فياليل، - 1
 108: ، ص)نظرية االلتزام بوجه عام(الوسيط يف شرح القانون املدين  عبد الرزاق أمحد السنهوري، - 2
 11 علي فياليل، مرجع سابق، ص- 3
 15،ص2005 يونيو 20، مؤرخ يف 10-05، قانون رقم 54 املادة - 4
 2009-2008جامعة زيان عاشور، اجللفة، كلية احلقوق والعلوم السياسية، ة علوم قانونية وإدارية، ، السنة الثانيحماضرة االلتزامات درماش بن عزوز، - 5
 30 قانون مدنني، ص116 املادة - 6
 09:، ص2007زائر، ، الطبعة السابعة، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجل)مصادر االلتزام يف القانون املدين اجلزائري(النظرية العامة لاللتزام  علي علي سليمان، - 7
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. م التصرف باإلرادة املنفردة للمتصرف ما مل يلزم الغريجيوز أن يت: ""  مكرر123كما ما نصت عليه املادة 
 "". املنفردة ما يسري على العقد من األحكام باستثناء أحكام القبولةويسري على التصرف باإلراد

من وعد اجلمهور جبائزة يعطيها عن عمل معني، يلزم بإعطائها مل قام بالعمل، : " 1 مكرر123ونصت املادة 
وإذا مل يعني الواعد أجال إلجناز العمل، جاز له الرجوع يف .  إىل الوعد باجلائزة أو دون علم بهولو قام به دون نظر

ميارس حق املطالبة باجلائزة، . وعده بإعالن اجلمهور، على أال يؤثر ذلك يف حق من أمت العمل قبل الرجوع يف الوعد
  1"".جمهورحتت طائلة السقوط، يف أجل ستة  أشهر من تاريخ إعالن العدول لل

 أركان االلتزام: املطلب الثاين

يقوم االلتزام على ثالثة أركان أساسية وهي الرابطة القانونية وحمل االلتزام مث السبب، وبذلك جيب التعرف 
 .على كل من هذه األركان 

وحريته،  وهي ذلك القيد الذي يرد على إرادة املدين ):Un lien de droit(الرابطة القانونية : الفرع األول
وكان هذا القيد يف القانون الروماين ماديا يقع على شخص املدين، مث صار بعد تطور تارخيي طويل رابطة قانونية حبثة 
ال تتعلق إال بذمته املالية واليت أصبح مبقتضاها قهره وإجباره مبساعدة السلطة العامة عند الضرورة على تنفيذ التزامه، 

 2.ل البائع واملشتري، واملؤجر واملستأجر، والدائن واملدينفهناك رابطة قانونية مثال مث
) Donner( وهو الشيء الذي يلتزم به املدين وهو إما أن يكون باإلعطاء ) :Objet(حمل االلتزام : الفرع الثاين

و التزام كما ه) Faire(كما يكون يف التزام البائع بنقل ملكية املبيع إىل املشتري بقصد استيفاء مثنه، أو بالعمل 
 املؤجر بتسليم العني املؤجرة للمستأجر، أو باالمتناع عن العمل 

)Ne pas faire (كما يف التزام التاجر أال يزاحم منافسا له يف التجارة. 
 فهو الغرض القانوين الذي من أجله أوجب املدين االلتزام على نفسه، فالبائع ):Cause(السبب : الفرع الثالث

حملها نقل ملكية : كية املبيع بسبب احلصول على مثنه، فهناك رابطة قانونية تربط البائع باملشتري مثالإمنا التزم بنقل مل
 3.الشيء املبيع، وسببها قيام املشتري بالتزامه من الوفاء بالثمن

 أمهية نظرية االلتزام: املطلب الثالث

 .ظرية االلتزام من أمهية عملية وأمهية علميةتعترب لنظرية االلتزام أا هلا أمهية بالغة ويرجع هذا إىل ما لن
 األمهية العملية لنظرية االلتزام: الفرع األول

فأمهيتها العملية، فتتمثل يف أا تتضمن القواعد العامة اليت تنظم العالقات القانونية املتعددة واملتنوعة اليت متوج 
ة فهي أساس القانون املدين بل القانون اخلاص بفروعه ا احلياة االجتماعية، ويظهر ذلك ما هلذه النظرية من خطور

 املتشابكة، كما تربز أمهية نظرية االلتزام تاملختلفة وعلى اخلصوص القانون التجاري الذي يعترب قانونا عمليا لاللتزاما
الكثري من قواعدهم أيضا يف القانون العام بفروعه املتنوعة كالقانون اإلداري، والقانون الدويل العام اللذين يستمدان 

                                                 
 33،ص2005 يونيو 20، مؤرخ يف 10-05، قانون رقم 1 مكرر123 املادة - 1
 21، ، ص2001، ديوان املطبوعات اجلامعية،اجلزائر، )التصرف القانوين واإلرادة املفردة(، اجلزء األول النظرية العامة لاللتزام يف القانون املدين اجلزائري بلحاج العريب، - 2
 22العريب، مرجع سابق، ص بلحاج - 3
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من مبادئ نظرية االلتزام، هذا باإلضافة إىل االتصال الوثيق بني نظرية االلتزام وبني األوضاع االقتصادية واالجتماعية 
 .والسياسية اليت تتفاعل داخل اتمع

 األمهية العملية لنظرية االلتزام: الفرع الثاين

كوا ال تتضمن سوى مبادئ كلية ليس فيها مكان خلصوصيات أو وأما أمهية نظرية االلتزام العلمية، فتظهر يف 
 اال الرئيسي للمنطق القانوين، حيث يواجه االلتزام يف ذاته بصرف بالنيولتفصيالت، فهي كما يقول األستاذ 

ق النظر عن الطبيعة اخلاصة ملوضوعه، وبذلك تتميز قواعد نظرية االلتزام بطابع نظري جعلها حقال خصبا للمنط
 .القانوين

 تقسيمات االلتزام : املبحث الثاين 

 تعددت تقسيمات االلتزام إىل أقسام فهناك تقسيم من حيث األثر وهناك تقسيم من حيث احملل وهناك تقيم 
 .من حيث املصدر
 تقسيم االلتزام من حيث األثر: املطلب األول

  الطبيعييشمل تقسيم االلتزام من حيث األثر االلتزام املدين وااللتزام
 االلتزام املدين: الفرع األول

 احلق يف -إذا اقتضى األمر–، حيث يكون للدائن يستفيد من احلماية القانونية الكاملةوهو االلتزام الذي 
 .مطالبة املدين أمام احملاكم املختصة، وله كذلك أن يكرهه بشىت الطرق القانونية لتنفيذ التزامه

ء طبيعي وعادي كون االلتزام عالقة قانونية، والعالقة القانونية تلك اليت يعتد إن مثل هذا األمر يف احلقيقة شي
 .1ا اتمع وحيميها بالطرق املقررة لذلك

  الطبيعيمااللتزا: الفرع الثاين

وهذه . ، إذ ال ميكن إكراه املدين على تنفيذ التزامهال يستفيد من احلماية القانونية الكاملةهو االلتزام الذي 
ويعترب االلتزام الطبيعي من . ة استثنائية، ألن من بني الوظائف الرئيسية للقانون إكراه املدينني على تنفيذ التزامامحال

احلقوق الناقصة، أي احلقوق اليت يعترف ا، غري أنه ال يعطي لصاحبها وسائل إكراه املدين على تنفيذها بل هي أصال 
 .غري قابل للتنفيذ اجلربي
إذا استحال على املدين أن ينفذ االلتزام عينا، حكم عليه بتعويض الضرر الناجم :"" 176ادة حيث نصت امل

عن عدم تنفيذ التزامه، ما مل يثبت أن استحالة التنفيذ نشأت عن سبب ال يد له فيه، ويكون احلكم كذلك إذا تأخر 
 "".املدين يف تنفيذ التزامة

 حيث جعله املشرع حمال للوفاء، فال يستطيع املدين أن يسترد ما أداه  قانوينم الطبيعي إذن هو االلتزامفااللتزا
تنفيذا اللتزام طبيعي، كما أن تنفيذ االلتزام الطبيعي يعد وفاء ال تربعا أو هبة، غري أن تنفيذه يكون دائما باختيار 

 :ينويف هذا الشأن هناك من يرى أن االلتزام يتكون من عنصر. املدين وال خيضع إال لضمريه
                                                 

 15 علي فياليل، مرجع سابق، ص- 1
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 .عنصر املديونية الذي يتضمن الدين -
 .وعنصر املسؤولية الذي يسمح بإكراه املدين على تنفيذ التزامه -

خبصوص القانون اجلزائري فإنه يعتقد انه يتجه حنوى التصور احلديث، خاصة وان املادة األوىل من التقنني املدين تلزم 
 1.سالميةالقاضي عند عدم وجود نص بالرجوع إىل مبادئ الشريعة اإل

 تقسيم االلتزام من حيث احملل: املطلب الثاين

 االلتزام من حيث احملل يشمل تقسيمني ومها التقسيم التقليدي والتقسيم احلديث
 التقسيم التقليدي: الفرع األول

شراح هذا التقسيم ينظر فيه إىل نوع األداء ذاته، وقد بلغت من أمهيته أن جل تعريفات االلتزام اليت أدىل ا ال
 .قد تضمنت اإلشارة إليه

  على عقار أو منقول، أو االلتزام هذا احلق ابتداء، مثال ذلك التزام ∗وهو االلتزام ينقل حق عيين:  االلتزام بإعطاء-1
البائع بنقل ملكية الشيء املبيع، وكذلك التزام املشتري بدفع الثمن، والتزام املستأجر بدفع األجرة واملؤجر بتسليم 

 .إليه ليسكنهاملرتل 
 ومضمونه أن يقوم املدين بعمل إجيايب معني ملصلحة الدائن، كالتزام احملامي برفع استئناف، والتزام : االلتزام بعمل-2

وقد يكون العمل هو القيام بإبرام تصرف قانوين، كالتزام الوكيل بأن يربم العقد الذي تعهد . إخل...املقاول ببناء مرتل،
 .لهبإبرامه نيابة عن موك

ومضمونه أن ميتنع املدين عن عمل ميلك القيام به قانونا، لوال وجود هذا االلتزام :  االلتزام باالمتناع عن عمل-3
االلتزام بعدم املنافسة، والتزام الرياضي إال يف النادي الذي يلعب فيه حىت اية مدة التعاقد، والتزام : مثال ذلك

 2.املشتري ألرض ما بعد البناء فيها
ه هي األنواع الثالثة اللتزام وهي ال تتناهى من األداءات ومن هنا كانت احلقوق الشخصية ال تدخل حتت هذ

 ...ذلك أنه وفقا ملبدأ سلطان اإلرادة جيوز لألفراد أن ينشوا ما حيلو هلم من هذه احلقوق. حصر
 التقسيم احلديث: الفرع الثاين

 مع مطلع القرن املاضي على النتيجة اليت Demogueوج يقوم التصنيف الذي استحدثه الفقيه الفرنسي دمي
يتعهد ا املدين، فقد يلتزم حنو الدائن بتحقيق غرض أو نتيجة معينة، وقد يقتصر تعهده على بذل جهد وعناية فقط 

 .بغض النظر عن حتقق النتيجة أو عدم حتققها
حقيق غاية هو التزام يتعهد املدين مبقتضاه بتحقيق نتيجة أو  االلتزام بنتيجة أو االلتزام بت:االلتزام بتحقيق نتيجة : أوال

غاية حمددة، وما مل تتحقق هذه النتيجة يكون املدين مسؤوال أمام الدائن لكونه مل يقم بتنفيذ التزامه، فالشخص يف 
نتظرة واليت هي مثل هذا االلتزام مدين بتحقيق نتيجة معينة، حبيث يفترض خطأه ومن مث مسؤوليته رد أن الغاية امل

                                                 
 18-17 علي فياليل، مرجع سابق، ص- 1
  وهو إما أصلي كامللكية أو االنتفاع أو ارتفاق، أو تبعي كالرهن- ∗
 23-22 بلحاج العريب، مرجع سابق، ص- 2
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إذا استحال على املدين أن ينفذ االلتزام عينا حكم :" ق م 176حمل التزامه مل تتحقق ، كما نصت على ذلك املادة 
عليه بتعويض الضرر الناجم عن عدم تنفيذ التزامه، ما مل يثبت أن استحالة التنفيذ نشأت بسبب ال يد فيه، ويكون 

مبقتضى هذه القرينة القانونية، يعفى الدائن من إثبات خطأ املدين "". فيذ التزامهاحلكم كذلك إذا تأخر املدين يف تن
 1.ويكفيه فقط إثبات عدم حتقق النتيجة كي يكون املدين مسؤوال

التزام البائع بنقل امللكية وتسليم املبيع، والتزام أمني النقل بتسليم البضاعة يف : ومن أمثلة االلتزام بتحقيق نتيجة
 2.تفق عليهاملكان امل

 االلتزام ببذل عناية: ثانيا
ال يهدف االلتزام ببذل عناية أو االلتزام بوسيلة إىل حتقيق غاية معينة، وإمنا يتعهد املدين ببذل جهد وعناية 
للوصول إىل الغرض، سواء أحتقق هذا الغرض أو مل يتحقق، فالطبيب مثال يلتزم مبعاجلة املريض دون أن يضمن 

حمل االلتزام بعناية يف اجلهد أو العناية اليت يبذهلا املدين يف تنفيذ التزامه، وأما النتيجة اليت ترمي إىل الشفاء، ويتمثل 
يف االلتزام بعمل، إذا : "" م . ق172حتقيقها هذه اجلهود فهي خارجة عن االلتزام يف حد ذاته، وقد نصت املادة 

 بإرادته وأن يتوخى احليطة يف تنفيذ التزامه، فإن املدين يكون كان املطلوب من املدين أن حيافظ على الشيء، أو يقوم
قد وىف تنفيذه من العناية كل ما يبذله الشخص العادي، ولو مل يتحقق الغرض املقصود، هذا ما مل ينص القانون أو 

 3.ذر يف تنفيذ التزامهفيتحمل املدين يف االلتزام ببذل عناية التزاما عاما باختاذ احليطة واحل"". االتفاق على خالف ذلك
 وسائل معقمة يف العالج فهذا حتقيق محيث أضاف املشرع الفرنسي التزامه باليقظة، فيجب على الطبيب بأن يستخد

وبتايل وجب أن يكون . للمخدر وكذلك استعمال الطيب 4نتيجة بالنسبة للوسائل وكذلك بالنسبة لعملية نقل الدم
وقد أخذ  .5ملبذولة بقصد حتقيق الغرض مماثال للجهد الذي يبذله الرجل العاديهذا املقدار من اجلهد أو العناية ا

جيب على املستأجر أن : ""م.ق495املشرع ذا التقدير ارد يف عدة حاالت، فقد نصت الفقرة األوىل من املادة 
جيب دائما على : ""م.ق576، ونصت املادة ""يعتين بالعني املؤجرة، وأن حيافظ عليها مثلما يبذله الرجل العادي

 "".الوكيل أن يبذل يف تنفيذه للوكالة عناية الرجل العادي
فيلتزم املدين : ويتميز االلتزام ببذل عناية أو االلتزام بوسيلة عن االلتزام بتحقيق نتيجة من حيث حمل كل منهما

م املدين يف النوع الثاين بتحقيق نتيجة ببذل جهد وعناية من أجل نتيجة حمتملة يف النوع األول من االلتزام، بينما يلتز
معينة بغض النظر عن الوسائل اليت يستعملها من أجل ذلك، وبعابرة أخرى إذا كانت النتيجة املنتظرة من تنفيذ 

 يكون االلتزام يف هذه احلالة مقتصر على بذل عناية -ألا تتوقف على أسباب حمتملة موضوعية–االلتزام حمتملة 

                                                 
 22 علي فياليل، مرجع سابق، ص- 1
 24 بلحاج العريب، مرجع سابق، ص- 2
 24علي فياليل، مرجع سابق، ص - 3
  درماش بن عزوز، مرجع سابق- 4
 24 علي فياليل، مرجع سابق، ص- 5
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د التزام بنتيجة إذا كانت النتيجة املنتظرة ال تتضمن أي احتمال موضوعي مينع حتقيقها وميكن فقط، ونكون بصد
 .القول بأن الطابع االحتمايل للنتيجة هو معيار التفرقة بني هذين النوعني من االلتزام

ائن أن يثبت أن ففي االلتزام ببذل عناية جيب على الد: وأما الفائدة من هذا التمييز فهي تتعلق بعبء اإلثبات
املدين مل يبذل يف تنفيذ التزامه اجلهد أو العناية املطلوبة، إن عدم حتقق النتيجة املنتظرة ال يعين أن املدين مل ينفذ 
التزامه، كما ال ميكن استخالص تنفيذ االلتزام رد القيام بالعمل بل على الدائن أن يثبت خطأ املدين، فمسؤولية 

بذل عناية تستلزم إثبات اخلطأ، وأما مسؤولية املدين يف االلتزام بنتيجة فإا تقوم رد عدم حتقق املدين يف االلتزام ب
 1.النتيجة، إن عدم حتقيق النتيجة اليت تعهد ا املدين يعين انعدام التنفيذ الذي يترتب مسؤولية املدين

 تقسيم االلتزام من حيث املصدر: املطلب الثالث

م من حيث املصدر تقسيم املشرع ويقوم على السبب املباشر لاللتزام وهناك تقسيم الفقه يشمل تقسيم االلتزا
 .احلديث الذي يشمل املصادر اإلرادية واملصادر غري اإلرادية

 تقسيم املشرع: الفرع األول

 كانت  يقصد باملصدر السبب املباشر اللتزام، ويرجع تصنيف االلتزامات باعتبار إىل القانون الروماين، حيث
 .االلتزامات ختضع يف تكوينها ألحكام خمتلفة، ويقوم هذا التصنيف على الدور الذي تلعبه اإلرادة يف إنشاء االلتزام

ولقد جاء يف القانون املدين اجلزائري يف عرض األسباب ملشروع األمر املتضمن القانون املدين أنه خبصوص 
 تفاديا 1927هذا املشروع الذي صدر سنة . اإليطايل-فرنسيمصادر االلتزام اعتمدت اللجنة مشروع القانون ال

جتنب حصر مصادر االلتزامات –للنقائص واالنتقادات اليت وجهت للقانون املدين الفرنسي والقانون املدين اإليطايل 
ري املستحق العقود، وااللتزام باإلرادة املنفردة، والفضالة، والدفع غ: واكتفى بذكر البعض منها يف الباب األول مثل

واإلثراء بال سبب، والعمل غري املشروع، وااللتزام بتقدمي الشيء، ويظهر أن هذا املشروع قد تأثر بالتقنيات العصرية 
خاصة تلك املستعملة يف القانون األملاين والسويسري، وعند االطالع على التقنني اجلزائري املدين يتضح لنا أن املشرع 

القانون، والعقد، والعمل : إليطايل، بل بقي متأثرا بالقانون الفرنسي، فأقر املصادر التايلا-مل يأخذ باملشروع الفرنسي
وهكذا فإن كل االنتقادات اليت وجهت للتقنني املدين الفرنسي تكون وجيهة . املستحق للتعويض، وشبه العقود

 :بالنسبة للتقنني املدين اجلزائري، ونذكر منها على اخلصوص
صدرا مستقال لبعض االلتزامات فقط، بل هو مصدر غري مباشر لكل االلتزامات كونه أن القانون ليس م -1

هو الذي يكسب العقود قوا اإللزامية وهو الذي يرتب اآلثار القانونية على األفعال املختلفة، كما أنه 
 .هو الذي مينح الصبغة القانونية لبعض الوقائع املادية دون األخرى

اللتزام الناشئ عن القانون وااللتزام الناشئ عن الفعل املستحق للتعويض، ال يوجد فرق جذري بني ا -2
 .وشبه العقد، ألن القانون هو الذي يرتب اآلثار القانونية الواقعة أو األفعال املادية، وهو الذي حيددها

                                                 
 26-25 علي فياليل، مرجع سابق، ص- 1
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ردة، يف  على العقد فقط دون اإلرادة املنف-بالنسبة اللتزامات الناشئة عن اإلرادة–يقتصر هذا التقسيم  -3
حني أن املشرع اعتمدها كمصدر اللتزام، فيستحسن حينئذ استعمال مصطلح التصرف القانوين الذي 

 .يشمل احلالتني
وهو تعبري غري دقيق املعىن، كما أنه يشمل حاالت قانونية خمتلفة " شبه العقود"استعمل املشرع تعبري  -4

   1.عن العقود
 تقسيم الفقه احلديث: الفرع الثاين

 الفقه احلديث يشمل املصادر اإلرادية حيث تكون اإلرادة هي السبب املنشئ لاللتزام، وهناك املصادر فتقسيم
 .غري اإلرادية

 املصادر اإلرادية : أوال

. هي تلك اليت تكون فيها اإلرادة السبب املنشئ اللتزام سواء كان ذلك بإرادة منفردة أو باتفاق إرادتني
وبعبارة أخرى يكون املصدر . رادة الشخص، أو األشخاص اليت ترمي إىل إنشاء االلتزامفالعربة يف هذا التصنيف هي بإ

إراديا مىت كان الشخص يريد حتمل التزام مبحض إرادته حنو شخص ثان ويرغب من خالل تصرفه هذا يف حتمل 
رادية تسمية واجبات حنو شخص الدائن أو اكتساب حقوق على الشخص املدين، ويطلق كذلك على هذه املصادر اإل

 :2 ، واليت تنقسم بدورها إىل قسمني∗))األعمال أو التصرفات القانونية((
وهو االلتزام الذي ينشأ بإرادة : العمل أو التصرف القانوين من جانب واحد، أو االلتزام بإرادة منفردة - أ

 املدين فقط، كالوصية والوعد باجلائزة؛

 .أكثر ألشخاص هلم مصاحل متضاربةوهو تصرف قانوين ينشأ عن إرادتني أو : العقد - ب
 املصادر غري اإلرادية: ثانيا

تتمثل املصادر اإلرادية يف األقوال أو األفعال اإلرادية وغري اإلرادية املنشئة اللتزام، واليت يترتب عليها القانون 
اء االلتزام، كأن يقوم ففي حالة الفعل اإلرادي تنسب اآلثار للفعل ال لإلرادة، ألن الفاعل ال يرغب يف إنش. ∗آثارا

شخص بضرب آخر، فيكون قد أقدم على هذا الفعل مبحض إرادته، إال أنه مل يكن يقصد وال يرغب يف االلتزام 
أما بالنسبة للقول فإنه يكون دائما إراديا، غري أن إرادة . بتعويض الضرر الذي تسبب فيه، أي االلتزام جبرب الضرر

م بل انصرفت إىل التعدي على شخص فقط، كأن يقوم شخص بشتم آخر، الشخص مل تنصرف إىل حتمل االلتزا
فالغرض من هذا القول هو الشتم وليس حتمل التزام وذلك جبرب الضرر الذي حلق الضحية من جراء الشتم، وكل ما 

 .كان يريده الفاعل هو التعدي على شخص الضحية

                                                 
 29 علي فياليل، مرجع سابق، ص- 1
 أو تعديله أو إاؤهاجتاه اإلرادة إىل إحداث أثر قانوين سواء أكان هذا األثر هو إنشاء التزام أم نقله، :  التصرف القانوين هو- ∗
 30 علي فياليل، مرجع سابق، ص- 2
 أمر يترتب عليه القانون أثرا:  الواقعة القانونية هي- ∗
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 مشروعة، كما جاء يف املثالني السالفي الذكر، وقد وقد تكون هذه املصادر غري اإلرادية أفعاال أو أقواال غري
، الوقائع القانونيةتكون أفعاال نافعة كالفضالة، وقد تكون من فعل الطبيعة، ويطلق على هذه األقوال واألفعال تسمية 

 1.وتتميز عن الوقائع املادية اليت ال يترتب عليها القانون آثار
زام هي أهم جزء يف القانون املدين، حبيث تعترب هذه النظرية هي األصل ويف اخلتام نرى أن النظرية العامة لاللت

العام والقاعدة العامة اليت جيب الرجوع إليها سواء يف القانون املدين أو يف القانون التجاري أو يف القوانني األخرى 
 .طاملا أنه مل يوجد نص خاص يف هذه القوانني

م هذه النظرية على كل نواحي القانون املدين، والسيما العقود ما مل حيث يف نطاق القانون املدين، تطبق أحكا
حيث تناول القانون املدين أحكام هذه النظرية يف الباب األول بعنوان مصادر االلتزام وخصص . يوجد نص خاص

 .آثار االلتزام، أوصافه، انتقاله، انقضاؤه، وأخريا إثباته: األبواب اخلمسة لقواعد االلتزام وهي
 األخري وبعد معرفة مضمون نظرية االلتزام بصفة مبسطة يف هذا البحث سيسهل علينا دراسة البحوث ويف

 .  القادمة يف هذا املقياس
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 31 علي فياليل، مرجع سابق، ص- 1
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 مصادر االلتزام

الواقعة اليت يترتب على حدوثها نشوء االلتزام، ألن االلتزام كما يقول , املقصود مبصدر االلتزام سبب نشوئه، أ
فالتزام املشتري بدفع الثمن . ستاذ سليمان مرقس، أمر عرض يف حياة األشخاص البد من سبب ينشئه يف ذمتهماأل

يشكل مصدر عقد البيع والتزام املستأجر بدفع مثن اإلجيار يشكل مصدره عقد اإلجيار، والتزام املتسبب يف ضرر 
 . على أوالده مصدره نص يف القانونبتعويض هذا الضرر مصدره الفعل  الضار، والتزام األب باإلنفاق

العقد، وشبه العقد، واجلرمية أو اجلنحة، وشبه : وقد قسم فقهاء القانون منذ القدم مصادر االلتزام مخسة مصادر وهي
 .اجلرمية، والقانون

مصادر إرادية لاللتزام، وتضم العقد، واإلرادة : وقد صنف فقهاء القانون هذه األقسام اخلمسة يف طائفتني
 .املنفردة، ومصادر غري إرادية، وتضم العمل غري املشروع، واإلثراء بال سبب، والقانون

 
 العقـــد

 :تعريف العقد

يعترب العقد أهم صورة للتصرف القانوين يف احلياة االجتماعية، ألن اإلرادة املنفردة ليست سوى مصدر  

العقد اتفاق يلتزم مبوجبه :"  بقوله54يف املادة استثنائي لاللتزام، وقد عرف القانون املدين اجلزائري العقد 

و واضح أن هذا التعريف يتضمن العقد ". شخص أو عدة أشخاص آخرين مبنح، أو فعل، أو عدم فعل شيء ما

 .وااللتزام معا، ذلك أنه إذا كان موضوع العقد هو إنشاء االلتزام فموضوع االلتزام هو عمل إجيايب أو سليب

من النظرية العامة للعقد باعتبارها جزءا من النظرية العامة لاللتزام اليت ال تنطبق إال حيث ويندرج نظام العقد ض
 .يكون االتفاق يف نطاق القانون اخلاص ويف دائرة املعامالت املالية

وتأسيسا على ذلك فال تنطبق على العقود اليت تدخل يف جمال القانون العام، مثل املعاهدات الدولية والعقود 
 .ارية وكذلك العقود الواردة يف قسم األحوال الشخصية كالزواج والتبيناإلد

وتأسيسا على اإلرادة احلاصلة عن االتفاق فإن القوة امللزمة للعقد، تتجسد يف مبدأ سلطان اإلرادة وهو املبدأ  
 واملأخوذ به إمجاعا هو أما املذهب االجتماعي فيقول مببدأ ضرورات احلياة يف اتمع،. الذي يأخذ به املذهب الفردي

مبدأ سلطان اإلرادة القائمة على وجوب احترام حرية التعاقد، وأن القوة امللزمة للعقد املستمدة من مشيئة املتعاقدين  
 1.تعديله، وليس للمشرع أو القاضي أن يتدخل يف العقد, فال جيوز نقض العقد أ
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 تقسيمات العقود: الفصل الثاين
 

 ع املشرع وتقيم من وضع الفقهضتقسم من و: هنا تقسيم العقد 
 تقسيم املشرع: املبحث األول

اعتمد املشرع يف تصنيف العقود على التقنني املدين الفرنسي الذي ميز بني العقد امللزم للجانبني، والعقد امللـزم                  
 .جلانب واحد، والعقد احملدد والعقد االحتمايل، وعقد املعاوضة وعقد التربع

 العقد امللزم للجانبني والعقد امللزم جلانب واحد: املطلب األول

 تعريف : أوال

 : العقد امللزم للجانبني-1

 للطرفني مىت تبادل املتعاقدان االلتـزام  يكون العقد ملزما"  ق م  55عرف املشرع العقد امللزم للجانبني يف املادة        
لعقد الذي يترتب على عاتق املتعاقد بني التزامـات         فالعقد امللزم للجانبني أو العقد التباديل هو ذلك ا        ". بعضهما بعضا 

 دائنا ومدينا حنو املتعاقد اآلخر، فبالبـائع  -ويف نفس الوقت– كل متعاقد    متقابلة ومرتبطة بعضها ببعض، حبيث يكون     
 ويف  بثمن هـذا املبيـع،    ) بسبب ما التزم به   (يكون مدينا بنقل ملكية املبيع إىل املشتري، وهو يف نفس الوقت دائنا له              
 .املقابل يكون املشتري مدينا للبائع بثمن املبيع، ودائنا له بنقل ملكية املبيع

 كعقد الوديعة الذي يلزم املـودع لديـه         -أي وقت إبرام العقد   –جيب أن تنشأ هذه االلتزامات يف وقت واحد         
 .حبفظ الشيء ملدة معينة مث يرده، ويلتزم املودع مقابل ذلك بتسليم الشيء ودفع األجرة

أن التزام املودع برد النفقات مصدره      : جيب أن تكون االلتزامات من مصدر واحد، أي نفس العقد مثال السابق           
القانون وليس عقد الوديعة، ومن مث ال يعترب عقد الوديعة اانية عقد تبادليا، رغم تقابل االلتزامات أي التزام املـودع                    

 .املصاريفلديه حبفظ العني املودعة والتزام املودع برد 
جيب أن يكون تنفيذ التزام املتعاقد متصال ومقابال لتنفيذ االلتزام املقابل الذي يتحمله املتعاقد الثاين، فتنفيذ التزام                 
البائع بنقل ملكية الشيء املبيع له عالقة مباشرة بتنفيذ التزام املشتري وهو دفع الثمن وإذا امتنع املشتري مـن تنفيـذ                     

 1.أن يعامل باملثلالتزامه فعلى البائع 
 : العقد امللزم جلانب واحد-2

العقد امللزم جلانب واحد هو الذي يترتب التزامات على أحد املتعاقدين دون اآلخر، حبيث يكون أحدمها دائنـا                  
 .واآلخر مدينا
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 التمييز بينهما: ثانيا

زمة للجانبني، يف حني أن السـبب يف العقـد    سبب التزام أحد املتعاقدين هو التزام املتعاقد اآلخر بالنسبة للعقود املل        -
 .امللزم جلانب واحد هو التزام سابق أو بنية التربع

 إذا امتنع املتعاقد من تنفيذ التزامه جاز للمتعاقد معه يف العقود التبادلية دون العقود امللزمة جلانب واحد أن يطالـب                     -
 .بفسخ العقد

مه حيق للمتعاقد الثاين أن ميتنع بدوره عن تنفيذ ما لتزم به إذا كان العقـد                التزا عند امتناع أحد املتعاقدين عن تنفيذ        -
 . وهذا غري ممكن يف العقود امللزمة جلانب واحد"بالدفع بعد التنفيذ"ملزما للجانبني، وهذا ما يسمى 

 العقود امللزمة جلانب     إذا استحال تنفيذ العقد امللزم للجانبني، يتحمل املدين هذه التبعة، يف حني يتحملها الدائن يف               -
 1.واحد

 العقد احملدد والعقد االحتمايل: املطلب الثاين

 التعريف: أوال

 )57املادة ( العقد احملدد -1

العقد احملدد هو العقد الذي تكون فيه التزامات وحقوق املتعاقدين معينة وحمددة وقت إبرامه كعقد البيع الذي ال                  
 .ينينعقد ما مل يكن املبيع والثمن حمدد

 : العقد االحتمايل-2

إذا كان الشيء املعادل حمتويا على حـظ        " ... من ق م     57 من املادة    2يكون العقد احتماليا ما ورد يف الفقرة        
 ".ربح أو خسارة لكل واحد من الطرفني على حسب حادث غري حمقق فإن العقد يعترب عقد غرر

 -وقت انعقاد العقد  –يف العقد االحتمايل أو عقد الغرر       فعلى عكس ما حيدث يف العقد احملدد، ال يعرف املتعاقد           
املقدار الذي يعطيه مقابل املقدار الذي يأخذه أو العكس، ألن هذا املقدار املقابل متوقف على حادث مستقبلي غـري                   
 حمقق الوقوع، أو تاريخ وقوعه غري حمقق، إن االحتمال أو الغرر املتمثل يف حظ الربح أو اخلسارة هـو عنصـر مـن             

 .عناصر العقد االحتمايل حبيث يعين حتما ودائما كل املتعاقدين 
، والرهان واملترتب مدى احلياة، وعقد التأمني وتقوم هذه علـى           " عقود الغرر "ذكر املشرع حتت عنوان     : مثال

 2.الربح واخلسارة
 التفرقة بينهما: ثانيا

ال الكسب أو اخلسارة ومن مث يستبعد تطبيق        على عكس العقد احملدد يقوم العقد االحتمايل على غرر، أي احتم          
 3.أحكام الغنب على العقود االحتمالية
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 وضة وعقد التربعاعقد املع: املطلب الثالث

 1 التعريف:الأو

 : عقد املعاوضة-1

العقد بعوض هو الذي يلزم كل واحد من الطرفني إعطـاء أو            " ق م    58عرف املشرع عقد املعاوضة يف املادة       
يتسم هذا التعريف بالغموض إذ خيلط بني العقد التباديل الذي يترتب التزامات متقابلة علـى عـاتق                 ،  "فعل شيء ما  

املتعاقدين، وعقد املعاوضة الذي ينظر إليه من زاوية أخرى، وهي وجود عوض يتحصل عليه املتعاقد مقابل االلتـزام                  
ل فيه املتعاقد على فائدة ذات قيمـة ماليـة           يتحص يالذي يتحمله، ومبعىن آخر فإن عقد املعاوضة هو ذلك العقد الذ          
ع مثال ال يفتقر ألنه يتحصل على الثمن الذي يعـوض           ئمقابل تنفيذ التزامه، حبيث ال يفتقر عند تنفيذ ما التزم به، فبا           

 .قيمة املبيع
 : عقد التربع-2

 من عقود التـربع إذا التـزم        تقابل عقود املعاوضة عقود التربع اليت مل يشر إليها املشرع اجلزائري، ويعترب العقد            
املتعاقد مبنح شيء أو القيام بفعل دون احلصول على مقابل ذي قيمة مالية، حيث يلتزم املدين حنو الدائن بقصد التربع،                    

 .كما هو احلال يف العارية اانية
ن يتخلى عن   وتنقسم عقود التربع إىل عقود تفضيل وعقود هبات، ففي عقد التفضيل يؤدي املتربع فائدة دون أ               
 الشيء، أمـا يف  ملكية ماله، كالعارية حني يستفيد املستعري من استعمال الشيء دون أن خيلى املعري عن حقه يف ملكية               

:  من قانون األسرة     202اهلبات فإن املتربع يتخلى عن ملكية ماله لفائدة املتربع له، وقد عرف املشرع اهلبة يف املادة                 
 يقتضي عقد اهلبة إذن تنازل املتربع عن حقه امللكية لفائدة املتربع له جماناف". اهلبة متليك بال عوض"...
 أمهية التمييز بينهما: ثانيا

 حمل اعتبار على عكـس      -عادة– إن الغلط يف الشخص يؤثر على صحة عقد التربع ألن شخصية املتربع له تكون                -
 .عقود املعاوضة

عن طريق الدعوى البولصية حىت يف احلاالت الـيت يكـون فيهـا     ق م بالطعن يف عقود التربع 192 تسمح املادة    -
املتربع له ذي نية حسنة، يف حني ال ميكن الطعن يف عقود املعاوضة إال إذا صدر عن املدين غش، وكان الطرف اآلخر                      

 .قد علم بذلك
 592.2 تكون مسؤولية املتربع عادة اخف من مسؤولية املعاوض ونذكر على سبيل املثال املادة -
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 تقسيم الفقه: املبحث الثاين

 من حيث تكوين العقود: املطلب األول

 1:تنقسم العقود من حيث تكوينها إىل ثالثة أنواع العقد الرضائي، العقد الكلي، العقد العيين
 العقد الرضائي: أوال

. و صيغة معينـة العقد الرضائي هو العقد الذي ينعقد مبجرد حصول اتفاق بأية كيفية كانت ودون إتباع شكل أ  
إن مبدأ الرضائية الذي متخض عن مبدأ سلطان اإلرادة يترجم حرية املتعاقدين فيما خيص كيفية التعبري عن إرادمـا،                   
فالعقد الرضائي ينشأ مبجرد تالقي إرادتني سواء أكان التعبري عنهما شفاهيا، أو حركيا، أو كتابيا فالعربة باالتفاق ذاته                  

 اال بالطريقة اليت مت. 
 العقد الشكلي: ثانيا

هو العقد الذي يشترط انعقاده إضافة إىل ركن التراضي احترام شكلية معينة وتعد هذه الشكلية ركنا من أركان                  
جيب أن يكـون عقـد الشـركة        "  ق م    418املادة  : العقد حبيث مينع إغفاهلا قيام العقد وهذا ما قرره املشرع مثال            

 ..."مكتوبا وإال كانت باطال
 ..."ال ينعقد الرهن إال بعقد رمسي " 883ادة وامل

 العقد العيين: ثالثا

 الشيء حمل العقد وما مل يـتم هـذا           تسليم -زيادة على التراضي  –العقد العيين هو العقد الذي يشترط النعقاده        
لقانون، وقـد   التسليم ال ينعقد العقد، ويعترب تسليم الشيء ركنا من أركان العقد، وقد تفرض هذه الشكلية من قبل ا                 

 املتعاقدان كأن يتفقا مسبقا على أن تسليم الشيء واجب النعقاد العقد إن مثل هذه العقود ضـئيلة جـدا،                    يشترطها
 .وميكن على سبيل املثال ذكر عقد العارية يف القانون الفرنسي الذي ال ينعقد إال بتسليم املعري للمستعري الشيء املعار

 عقودمن حيث تنفيذ ال: املطلب الثاين

 مييز القانون بني العقود الفورية والعقود الزمنية
 التعريف: أوال

 : العقد الفوري-1

هو العقد الذي حتدد فيه التزامات املتعاقدين بغض النظر عن وقت تنفيذها، حيث ال يؤثر الزمن علـى مقـدار                    
قود دفعة واحدة وعلى الفور مما يـربر         تنفيذ هذه الع   -عادة–االلتزامات اليت يرتبها العقد على عاتق املتعاقدين، ويتم         

ولكن تأخري التنفيـذ  .  حيث يتسلم املشتري اجلريدة فورا ويدفع يف نفس الوقت مثنهاكبيع جريدة مثال: تسميتها هذه 
 06 ال ينال حتما من طبيعة العقد، فبيع سيارة يتم تسليمها بعد             احملضةإىل أجل أو إىل آجال متتابعة بإرادة املتعاقدين         

ينال من الطبيعة الفورية للعقد، ألن عملية البيع ال تقتضي يف حد ذاا هذا األجـل مـن            من يوم إبرام العقد ال     أشهر
جهة وألا ال يؤثر على مقدار التزام املشتري وال البائع من جهة أخرى، حيث يبقى هذا األخري ملزما بتسليم سيارة                     
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طال هذا اجلل أو قصر فإنه ال يغري من التزامـات الطـرفني، وال              من نوع معني يف أجل معني ومقابل مثن معني، وإن           
 1 .يعترب عامل الزمن هذه احلالة عنصرا جوهريا للعقد وإمنا هو عنصر عرضي

 : العقد الزمين-2

العقد الزمين أو العقد املمتد هو الذي يكون فيه عنصر الزمن جوهريا، حيث تقاس به التزامات املتعاقد أو حمـل                    
ففي عقد اإلجيار حتدد األجرة على أسـاس مـدة االنتفـاع            . ون التزامات املتعاقدين مقترنة دائما بالزمن     العقد، فتك 

ويكون مرتب العامل متصال ومرتبطا متاما مبدة العمل ، فالعربة يف هذه النوع مـن العقـود هـي                . باألماكن املؤجرة 
 تدخل عامل الزمن إىل إرادة املتعاقدين بـل تفرضـه           بالزمن، لنه على أساسه حيدد مقدار التزامات املتعاقد وال يرجع         

 .من الزمن لتنفيذهتفاق على بناء مسكن يقتضي حتما مدة الطبيعة األداءات فا
ومن خصائص هذه العقود أن تنفيذها يستمر مدة من الزمن، كاالنتفاع بالعني املؤجرة الذي يستمر طوال املدة                 

مت تعني مدة العقد، وأما إذا أغفل املتعاقدان هذه املسألة فيكون العقد غـري  املتفق عليها، ونكون بصدد عقد حمدود إذا      
 2.حمدود املدة، وقد يتفق املتعاقدان على تكرار أداء الشيء

 أمهية التمييز بينهما: ثانيا

  العقود الزمنية عموما قابلة للمراجعة بسبب الظروف الطارئة على عكس العقود الفورية؛ تكون-
لفسخ بالنسبة للعقود الفورية إىل املاضي بينما يرتب الفسخ أثره بالنسبة للعقود الزمنية يف املسـتقبل                 ينسحب أثر ا   -

 فقط؛
تزامات املتعاقدين من حيث مقدارها، على عكـس العقـود          ال يؤثر وقف تنفيذ العقد الفوري مدة من الزمن يف ال           -

ات وحقها حنو املشتركني تتقلص بقدر األعـداد الـيت          فإن التزام الزمنية، فإذا توقفت جريدة عن الصدور ملدة فصل         
 كانت ستصدر خالل الفصل؛

 3.  إذا كانت املدة غري حمدودة يف العقود الزمنية ميكن إاؤها بإرادة منفردة-
 من حيث مساواة املتعاقدين: املطلب الثالث

 بعد تردد طويل انتهى الفقه إىل التمييز بني عقد املساومة وعقد اإلذعان
 التعريف: الأو

 : عقد املساومة-1

يترجم عقد املساومة النموذج التقليدي للعقد، حيث يتمتع فيه كل متعاقد حبرية كاملة يف وضع شروط العقـد                  
 .وبنوده، إذ يساهم كل متعاقد يف صنع االتفاق، وله احلق يف تقدمي عروض تكون قابلة للنقاش من قبل املتعاقد الثاين
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 : عقد اإلذعان-2

ويتميز هذا النوع من    . قد ميلي فيه املتعاقد شروطه على املتعاقد الثاين الذي ليس له إال رفض العقد أو قبوله               هو ع 
العقود بسيطرة أحد املتعاقدين على اآلخر، فيفرض عليه شروطه وال يقبل مناقشتها، وترجع هذه السيطرة عـادة إىل                  

 1.عاقد القوياحتكار فعلي أو قانوين للسلع أو اخلدمات من طرف املت
 أمهية التمييز بينهما: ثانيا

 يعد القبول يف عقد اإلذعان جمرد تسليم بشروط مقررة أي قبول اضطراري بسبب التفـاوت االقتصـادي بـني                    -
 .املتعاقدين، بينما يكون القبول يف عقود املساومة مطابقا متاما لإلجياب وناجتا عن حرية تامة

 . تعديل الشرط التعسفي، أو إعفاء املذعن من تنفيذه-ن عقود املساومةدو– ميكن للقاضي يف عقد اإلذعان -
 يعد قبول اإلجياب مع إضافة أو إنقاص شرط يف عقود املساومة إجيابا جديدا يف حني يعترب مثل هذا التعديل رفضـا                   -

 .يف عقد اإلذعان
 2. مديناأولحة املذعن دائنا كان  لصاحل املدين، يف حني جيب أن يكون تأويل العبارة غري ضار مبص يؤول الشك-

 3من حيث األحكام اليت تدير العقود: املطلب الرابع

  :مييز الفقه من هذه الزاوية بني العقد املسمى والعقد غري املسمى
 التعريف: أوال

 : العقد املسمى-1

البيع، املقايضة، عقـد  (ية هو العقد الذي توىل املشرع تسميته وتعريفه وتنظيم أحكامه مثال العقود املتعلقة بامللك   
 .أو الغرر أو الكفالة)  العاريةإجيار (أو العقود املتعلقة باالنتفاع...) شركة
 : العقد غري املسمى-2

العقد غري املسمى هو العملية العقدية اليت مل يتول املشرع تنظيمها وال تسميتها وال تعريفها بعد فهـي عقـود                    
 .يهما مستقلتان وحرتان ال يقيدمها إال النظام العام وحسن اآلدابيصيغها املتعاقدان، خاصة وأن إرادت

 أمهية التمييز بينهما: ثانيا

بينما يلتزم املتعاقدان يف العقـود غـري املسـماة     يلتزم طرفا العقد بالقواعد اآلمرة املنظمة للعقد يف العقود املسماة،         -
 .بالقواعد العامة اليت تدير كل العقود فقط

ي يف العقود املسماة بالقواعد املكملة عند إغفال املتعاقدين مسألة يف العقد، يف حني جيب عليه البحـث                   يعتد القاض  -
 عن نية املتعاقدين يف العقود غري املسماة
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 من حيث انصراف آثار العقد: املطلب اخلامس

 1:منيز يف هذا السياق بني العقد الفردي، والعقد اجلماعي
 : العقد الفردي-1

 . الذي يتم بني شخصني أو أكثر وتنصرف آثاره إىل أطراف العقد فقطهو العقد
 : العقد اجلماعي-2

ـ              انسجاممل يعرف العقد اجلماعي      بغة  العقد الفردي، حيث ال تزال حدوده غري واضحة فهناك من يرى أن الص
للعقد، ويف احلقيقة فـإن      إىل اآلثار اجلماعية     اجلماعية تنصرف إىل مرحلة تكوين العقد، ومنهم من يرى أا تنصرف          

 :العقد اجلماعي نوعان
 كعقد ليس مل مصاحل متناقضة، بل غايتهم متحدة،         "عدة أشخاص " وهو العقد الذي يتم بني       :النوع األول  -

 . حيث يلتزم األقلية برأي األغلبية، أو العقد املكون جلمعيةالشركة
اليت ني أطراف هلما مصاحل متناقضة كاالتفاقات        قد يتم ب    وهو " اجلماعية باالتفاقات" واملسمى   :النوع الثاين  -

 .تتم بني النقابات وأرباب العمل، وتنصرف آثارها إىل كل العمال مبا فيم أولئك الذين مل يرضوا مبضمونه
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 يـالتراض: الفصل الثالث
دل الطرفان التعبري عن إرادتيهما يتم العقد مبجرد أن يتبا" منه على أن 59ينص القانون املدين اجلزائري يف املادة 
 ""املتطابقتني دون اإلخالل بالنصوص القانونية

من هذا النص يتضح أن العقد ال ينعقد إال بتوافر طرفيه، حبيث يتبادل كل طرف فيه قبول مع الطرف 
ان للمشتري أن يساوم ك..والبد أن تكون إرادتيهما متطابقة متام االنطباق فإذا قال البائع أبيعك مرتيل بكذا ...األخر
 على مثن حمدد يكون التراضي قد وجد، وبالتايل انعقد العقد يف حالة إجياب البائع مع تطابق قبولهفإذا ما ..بالثمن

 .توافر مجيع أركانه األخرى
إذ يسبق انعقاد العقد، التعبري عن اإلرادة لتحقق ركن اإلرادة، وهذا التعبري قد يكون من األصيل وقد يكون من 
النائب عن أحد األطراف، وكما هو معروف أن اإلرادة اليت تنتج آثارها القانونية هي اإلرادة الواعية الصحيحة اليت ال 

 .يشوا أي مانع أو عيب يعدمها أو ينقصها
 وجود التراضي: املبحث األول

 .ادتيهما املتطابقتني جوهريا يف التراضي الذي يتم عن طريق تبادل الطرفني التعبري عن إرتعد اإلرادة عنصر
 اإلرادة: املطلب األول

اإلرادة ظاهرة نفسية تتمثل يف قدرة الكائن املفكر يف اختاذ موقف أو قرار يستند إىل أسباب واعتبارات معقولة، 
مما يستدعي وجود اإلدراك وحسن التدبري عن صاحب اإلرادة، ومييز علماء النفس بني عدة صور لإلرادة، معتمدين 

 .لى قدرة وتطور إدراك كل كائن، أما القانون ال يعتد إال باإلرادة اجلديةيف ذلك ع
 الفرع األول اإلرادة اجلدية

 إرادة شخصية قانونية مؤهلة: أوال

 اكتساب الشخصية القانونية-1

الشخص الطبيعي والشخص االعتباري أو املعنوي، والشخص الطبيعي هو اإلنسان، : األشخاص القانونية نوعان
سقوط نظام الرق الذي كان حيرم العبيد من الشخصية القانونية، وباستثناء بعض احملكوم عليهم ببعض العقوبات ومنذ 

اجلنائية، كاملوت املدين، أصبح كل إنسان، يتمتع بالشخصية القانونية من يوم والدته إىل يوم وفاته، أما الشخص 
األشخاص االعتبارية : قانون مدين49 نصت املادة وقد. 1االعتباري فليس له وجود حقيقي، فوجوده مفترض فقط

 :هي
 الدولة والوالية والبلدية؛ -
 اوين العامة، ضمن الشروط اليت حيددها القانون؛والدو تاملؤسسا -
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املؤسسات االشتراكية، والتعاونيات، واجلمعيات، وكل جمموعة اليت مينحها القانون شخصية  -
 .اعتبارية

 :أهلية التعاقد-ب

رد على القيام بتصرفات قانونية صحيحة بوعيه، أي بدرجة إدراكه ومتييزه بني األمور املختلفة، تقاس قدرة الف
كل : " املبدأ الذي يقضي بأن78 ق م القواعد العامة اليت حتكم األهلية، وتضمن املادة 44 إىل 42وتضمنت املواد 

ون الشخص عدمي األهلية إذا انعدمت لديه ويك". شخص أهل للتعاقد ما مل تسلب أهليته أو حيد منها حبكم القانون
 1.اإلرادة املدركة كالصيب غي املميز وانون، أو املعتوه، ومثل هؤالء ال ميكن أن تنسب إليهم إرادة يعتد ا القانون

 انصراف اإلرادة إىل إحداث آثار قانونية: ثانيا

راغبا يف ارتباط حبالة قانونية، فاإلرادة جيب أن تنصرف إرادة الشخص إىل إحداث آثار قانونية، أي أن يكون 
يسعى الفرد خالهلا إىل حتمل واجبات حنو شخص آخر، أو اكتساب حقوق على الغري، أو التنازل عن اجلدية هي اليت 

حقوق مكتسبة، فيلتزم صاحبها بواجبات تنفذ جربا إذا اقتضى األمر، وعلى عكس ذلك تكون اإلرادة إذا كان 
 .حتمل واجباتصاحبها ال يرغب يف 

 الصور املختلفة لإلرادة: الفرع الثاين

 :هناك نظريتني
 عرض النظريتني: أوال

تعد النظرية األوىل اليت وضعتها املدرسة الفرنسة باإلرادة الباطنية، بينما متسكت املدرسة اجلرمانية باإلرادة 
 .الظاهرة وهي النظرية الثانية

 :اإلرادة الباطنة-1

ية املستمدة من مذهب الفردية ومبدأ سلطان اإلرادة، أن اإلرادة النفسية أي الكامنة يف يرى أصحاب هذه النظر
 .النفس، هي األصل بل هي الروح، وما وسائل إظهارها والكشف عنها إال جمرد ثوب ترتديه للتعرف عليها

يل ال يؤثر بأي شكل كان ما هو إال جمرد وسيلة مادية البد منها للكشف عن اإلرادة، وبالتا فالتعبري عن اإلرادة
 يعترب قرينة بسيطة على أنه املعين -تعبري اإلرادة–على مضموا، فاملعىن الذي حتمله الكلمة أو اإلشارة أو اللفظ 

وبعبارة أخرى إذا كانت . احلقيقي الذي انصرفت إليه نية املعرب، وعليه ميكن إثبات عكس ذلك إذا اقتضى األمر
 تلك اليت تتضمنها الكلمة أو اإلشارة املستعملة نتيجة االستعمال املفرط أو غري الدقيق اإلرادة النفسية ختتلف عن

لأللفاظ أو الكلمات أو اإلشارة فلصاحبها أن يثبت ذلك، ألن العربة هي باإلرادة الكامنة يف النفس، أي باإلرادة 
 .الباطنة

ية مصاحل اتمع امحاية مصاحل الفرد أوىل من مح تكريس اتمع خلدمة الفرد، إذ أن تقوم هذه النظرية على مبدأ
 .واستقرار املعامالت
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 :وتترتب على هذه النظرية عدة نتائج نذكر منها
 الغلط عيب من عيوب الرضا وهو مبطل للعقد؛ -
 وفاة أو نقص أهلية املعرب تسقط اإلرادة ولو صدرت قبل وفاته أو حدوث نقص يف أعليته؛ -

 امضة هو البحث عن نية املتعاقد؛املقصود بتأويل العبارة الغ -

 1.السبب يف التصرفات القانونية هو الدافع للتعاقد -

 :اإلرادة الظاهرة-2

ترى هذه النظرية اليت تقدمت ا املدرسة األملانية يف منتصف القرن العشرين، ان القانون يهتم باملظاهر 
 النفس غري جديرة باحلماية القانونية، فالعربة حينئذ االجتماعية ال باملظاهر النفسية، ومن مث فإن اإلرادة الكامنة يف

 .تكون باإلرادة الظاهرة فقط
إن التعبري عن اإلرادة ظاهرة اجتماعية يعتد ا القانون وحيميها، واألصل يف اإلرادة هي تلك املعرب عنها بغض 

املتمثل يف اللفظ أو الكتابة أو اإلشارة هو فاملظهر اخلارجي لإلرادة . النظر عما إذا كانت مطابقة لإلرادة النفسية أو ال
 .العنصر األصلي يف اإلرادة، وهذا ما جيعل إثبات العكس أمرا مستحيال

ترمي هذه النظرية إىل محاية اتمع على حساب املصاحل الفردية، حبيث يتحمل الفرد النتائج املترتبة عن سوء 
 : إرادته، وتترتب على هذه النظرية نتائج مغايرة للنظرية األوىل منهااستعمال أو اختيار األلفاظ أو الكلمات للتعبري عن

 الغلط ال يفسد الرضا؛ -
الوفاة ال تؤثر على صالحية التعبري احلاصل قبل الوفاة، حبيث ينجر أثره وقت اتصاله بعلم من وجه  -

 إليه؛

  2.العبارة الواضحة تلزم القاضي واألطراف، وال يسمح بالبحث عن النية املشتركة -
 موقف املشرع: ثانيا

لقد اختلف الفقهاء بصدد حتديد موقف املشرع من هذه املسألة، فمنهم من يعتقد انه أخذ مبدئيا باإلرادة 
 باإلرادة الباطنة واإلرادة الظاهرة لوم -يف نفس الوقت–الباطنة، ومنهم من يرى العكس، ومنهم من يرى أنه أخذ 

 .يرجح إحدامها على األخرى
 :3قهاءآراء الف-1

 :أنصار اإلرادة الباطنة-1-1

 :يستند أصحاب هذا الرأي على عدة أدلة نذكر منها
 ق م أن املشرع يشترط تطابق اإلرادتني ولو كانت العربة بالتعبري عن اإلرادتني لقال 59يتضح من مضمون املادة -

 ".العقد يتم مبجرد أن يتبادل الطرفان تعبريين متطابقني عن إرادتيهما: "املشرع
                                                 

 75، مرجع سابق، ص النظرية العامة للعقد"االلتزامات،  علي فياليل، - 1
 76ع سابق، ص ، مرجالنظرية العامة للعقد"االلتزامات، علي فياليل،  - 2
 78-77، مرجع سابق، ص النظرية العامة للعقد"االلتزامات،  علي فياليل، - 3
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حيث أن الغلط هو وهم  ق م الغلط كعيب من عيوب الرضا وهذا يعين العتداد باإلرادة الباطنة، 81تقر املادة -
 .يقوم فذ ذهن الشخص

 يقتضي فحص الباعث أو -أي املشروعية– ق م مشروعية السبب، والتطرق إىل هذه املسألة 97تشترط املادة -
 .ة باإلرادة الباطنةالدافع للتعاقد، وهذا يعين كذلك أن العرب

 السبب احلقيقي حىت يقوم الدليل على ما السبب املذكور يف العقد هو: "... الفقرة الثانية فإن 98مبقتضى املادة -
وتفيد أحكام هذه املادة أن العربة باإلرادة الباطنة وإال تثبت ..." خيالف ذلك، فإذا قام الدليل على صورية السبب

 .صورية السبب
" النية املشتركة" ق م القاضي عند تأويله للعبارات الغامضة يف العقد بالبحث عن 111رة الثانية من املادة تلزم الفق-

 .فالعربة إذن هي باإلرادة الباطنة
 :أنصار اإلرادة الظاهرة-1-2

 :يستدل أصحاب هذا الرأي باحلجج التالية
 .ادة الذي يقصد به صراحة اإلرادة الظاهرة ق م إىل التعبري عن اإلر61 و60 و 59أشار املشرع يف املواد -
 ق م آثار على التعبري عن اإلرادة الصادر من شخص فقد أهليته أو تويف بعد ذلك، ولو 62ترتب أحكام املادة -

 .كانت العربة باإلرادة الباطنة لسقط التعبري عن اإلرادة مبجرد وفاة صاحبه أو فقدانه ألهليته
 يكون املتعاقد عاملا بذلك علما أنليس أو اإلكراه الصادر من غري املتعاقدين، دالتيشترط يف إبطال العقد بسبب -

 .ميا، وهذا يعين أن أساس العقد هو اإلرادة الظاهرةحقيقيا أو حك
 ق م بعبارة العقد الواضحة واليت متنعه من البحث عن إرادة املتعاقدين، وهذا أن 111 القاضي طبقا للمادة يلتزم-

 .ادة الظاهرةالعربة باإلر
 أن يتمسكوا بالعقد الصوري، أي -إذا كانوا حسين النية– ق م لدائين املتعاقدين واخللف اخلاص 198تسمح املادة -

 .اإلرادة الظاهرة
 الفقرة الثانية ق م املتعلقة بالسبب، فاملبدأ فيها هو االعتداد باإلرادة الظاهرة، واالستثناء هو 98أم خبصوص املادة -

 .. اإلرادة الباطنةالرجوع إىل
 )موقف املشرع اجلزائري من النظريتني(اإلرادة اليت ميكن التعرف عليها -2

كما يظهر من احلجج السالفة الذكر، واليت تقدم ا الفقهاء دعما آلرائهم، فإن أحكام القانون املدين تتأرجح 
هذه احلالة يكمن يف حتديد ما يعتربه من القاعدة  ونظرية اإلرادة الظاهرة، أن احلل يف مثل بني نظرية اإلرادة الباطنة

العامة وما هو جمرد حالة استثنائية، ويبدو أن الفقهاء اعتمدوا هذه الطريقة حبثا عن موقف املشرع اجلزائري، ولكن 
لحلول األمر يف اعتقادنا ليس ذه البساطة، ألن األحكام اليت تضمنها التقنني املدين اجلزائري ليست جمرد نقل آيل ل

 .التقليدية، بل صيغت يف ضوء احلقائق اجلديدة
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إن الغلط كعيب من عيوب الرضا هو احد احلجج اليت دفع ا أنصار اإلرادة الباطنة، ولكن عند التدقيق يف 
 82 ق م تعتد بالغلط اجلوهري، وقد عرفت الفقرة الثانية من املادة 81 هذا العيب تبطل هذه احلجة، فاملادة أحكام
يراها املتعاقدان جوهرية، أو جيب اعتبارها كذلك نظرا لشروط : "...لصفة اجلوهرية للشيء على أا تلك اليت ق م ا

 ."العقد وحسن النية
فالعربة إذن ليست بنظرة وإرادة أحد املتعاقدين دون اآلخر، وإمنا بنظرا املشتركة اليت يتم االتفاق عليها، إا 

قدان وتبادالها، وإذا مل حيصل يف هذا الشأن اتفاق تكون العربة بظروف العقد وحسن اإلرادة اليت كشف عنها املتعا
 الباطنة اليت ينفرد ا أحد املتعاقدين،  اإلرادةوهكذا ففي كلتا احلالتني تستبعد النظرية الذاتية ويف نفس الوقت. النية

 .واحلاصل أن املشرع أخذ بالغلط، ولكن أعطاه مفهوما جديدا
 ق م املتعلقة بتأويل العقد، واليت تلزم القاضي 2-111نصار اإلرادة الباطنة كذلك بأحكام املادة لقد دفع أ

بالبحث عن النية املشتركة، إال أن املشرع حدد طريقة البحث عن هذه النية بوضعه بعض املعامل منها، طبيعة التعامل، 
 هو احلد من تعسف أحد املتعاقدين يف بإتباعها القاضي والغرض من هذه املعامل اليت يلزم. واألمانة، والعرفوالثقة، 

تأويل إرادته كما تسمح بذلك نظرية اإلرادة الباطنة، وتكون العربة باإلرادة الباطنة شريطة أن تكون مطابقة ملا 
دة الباطنة وبعبارة أخرى فالعربة تكون باإلرا. والثقة، واألمانة، وحسن النية بني املتعاقدينتقتضيه طبيعة املعاملة، 

 1.اردة من كل غش وأنانية
وإذا كان املقصود بالسبب هو الباعث، األمر الذي يسمح بالقول إن العربة باإلرادة الباطنة، فإن القضاء بعد 

 .تردد أصبح يشترط بالنسبة لعقود املعاوضة علم املتعاقد الثاين بعد مشروعية الباعث إلبطال العقد
 بالرجوع إىل معطيات موضوعية كالعرف، رع يلزم القاضي يف تقديراته املختلفةإن املشإضافة إىل كل هذا ف

ولن يتم حتقيق هذه العدالة العقدية اجلديدة اليت يرغب فيها املشرع عن طريق وضع قواعد أو أحكام . والعدالة، والثقة
ضع تصور جديد لإلرادة يكون أكثر  وإمنا بو-ملعاجلة مساوئ نظرية اإلرادة الظاهرة، أو اإلرادة الباطنة–استثنائية 

.  منهاحدة وانسجاما، ولكن باإلرادة الباطنة كما يفهمها الغري، وهذا يتطلب ثقة متبادلة بني املتعاقدين والنية احلسنة
فاإلرادة اليت يعتد ا هي إذن اإلرادة الباطنة اخلالية من كل غش واليت تتفق مع العرف، وظروف املعامالت، 

 .يرجوها كل متعاقدوالثقة اليت 
دلول اإلرادة بغض النظر عن رغبة املتعاقدين، مإن هذه املعايري املوضوعية هي اليت متكننا من الكشف عن 

 فإن املشرع مل يأخذ ال باإلرادة الظاهرة وال باإلرادة الباطنة احملضة، وإمنا يأخذ مبا يسمى باإلرادة اليت وبالتايل

 2. عنها عليها، عند التعبريميكن التعرف
 

 

                                                 
 80-79، مرجع سابق، ص النظرية العامة للعقد"االلتزامات،  علي فياليل، - 1
 81، مرجع سابق، ص النظرية العامة للعقد"االلتزامات، علي فياليل،  - 2
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 التعبري عن اإلرادة: الفرع الثالث

 التعبري الصريح والتعبري الضمين يف ضوء الفقه:أوال

 :الفقه التقليدي-1

يتمثل التعبري الصريح للفقه التقليدي يف التعبري باللفظ أو الكتابة أو اإلشارة، بينما يعترب اختاذ موقف تعبريا 
 ق م، حيث أشار يف بداية األمر إىل اللفظ 60ها املشرع يف املادة ضمنيا، وقد يستخلص من الصيغة اليت استعمل

وتفيذ هذه ...". كما يكون باختاذ موقف: "...والكتابة واإلشارة املتداولة عرفا، مث أضاف حالة اختاذ موقف بقوله
 1.بري الضمينالصيغة التمييز بني احلالتني، وقد يقصد باحلالة األوىل التعبري الصريح وباحلالة الثانية التع

 :الفقه احلديث-2

 :يرى الفقه احلديث أن التعبري عن اإلرادة يتكون من عنصرين
 .عنصر مادي يتمثل يف اللفظ أو الكلمة أو اإلشارة املتداولة بني الناس أو املوقف املتخذ-
 .فوعنصر معنوي يتمثل يف نية املعرب، أي الغرض من استعمال هذه األلفاظ أو الكلمات أو املواق-

حيث يكون التعبري صرحيا كلما انصرفت نية املعرب إىل الكشف عن إرادته، حيث يكون الغرض من الكلمة أو 
الكتابة أو اإلشارة أو املوقف املتخذ هو اإلعالن والكشف عن اإلرادة، بينما يكون التعبري ضمنيا إذا مل تنصرف نية 

ف إىل الكشف واإلعالن عن اإلرادة، إال أن اإلرادة تظهر من الشخص عند كالمه أو إشارته أو كتابته أو اختاذه ملوق
 .الكلمة أو اإلشارة أو املوقف املتخذ لغرض آخر

، حيث أشار املشرع يف الفقرة األوىل إىل التعبري الصريح،  ق م60 تستخلص هذه الفكرة كذلك من املادة وقد
 التعبري سواء أكان صرحيا أو ضمنيا يكون دائما باللفظ أو بوما أن. وأجاز يف الفقرة الثانية التعبري الضمين دون تعريف

 2.الكتابة أو اإلشارة أو اختاذ موقف، ميكننا القول إن املشرع قد أخذ كذلك برأي الفقه احلديث
 التعبري الصريح والتعبري الضمين يف ضوء األحكام القانونية: ثانيا

ويعترب إقرارا : "... ق م اليت تنص 318 جاء يف املادة لقد أعطى املشرع بعض الصور للتعبري الضمين، منها ما
 يعترب فبالنسبة هلذه احلالة". ضمنيا أن يترك املدين حتت يد الدائن ماال له مرهونا رهنا حيازيا تأمينها للوفاء بالدين

ع بنفس احلل يف  هو تعبري ضمين، ولقد أخذ املشر-واملتمثل يف ترك ماله حتت يد الدائن–املوقف الذي اختذه املدين 
إذا انتهى عقد اإلجيار وبقي املستأجر ينتفع بالعني املؤجرة مع علم املؤجر اعترب اإلجيار قد جتدد : " ق م590املادة 

ويتمثل التجديد الضمين يف موقف ..." األصليويعترب هذا التجديد الضمين جمرد امتداد لإلجيار ...بالشروط األوىل
 ق م اليت 959تفاع بالعني املؤجرة، ولقد استقر رأي املشرع على نفس احلل يف املادة املستأجر الذي استمر يف االن

 من 192، وتنص املادة ..."جيوز أن حيصل التنازل ضمنا بتخلي الدائن باختياره عن الشيء املرهون: "...تقضي بأنه 
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 بوسائل إثباا والضمين يكون  صراحة أو ضمنيا، فالرجوع الصريح يكونالوصيةيف جيوز الرجوع : "قانون األسرة
 ".بكل تصرف يستخلص منه الرجوع فيها

 الذي يبدو أن التعبري يوخالصة القول يبدو أن املشرع، يف ضوء هذه األحكام، قد أخذ بالتعريف التقليد
 يدع اللفظ أو الكتابة أو اإلشارة، بينما ينحصر التعبري الضمين يف اختاذ موقف الالصريح هو الذي يتم عن طريق 

 1.شكا يف داللته
 تطابق اإلرادتني: املطلب الثاين

  اإلجياب:الفرع األول

هو العرض الصادر من شخص يعرب بوجه جازم عن إرادته يف إبرام عقد معني، حبيث إذا ما اقترن به قبول طابق 
 ).م. ق59 و 54م(له انعقد العقد 

جهة من أحد الطرفني أو دعوة موجهة إىل اجلمهور وعليه ينعقد العقد يف كثري من احلاالت بناء على دعوة مو
غري أن الدعوة إىل التفاوض ال تعد إجيابا . أو العرض يف وجهات احملالت. كاإلعالن عن البضائع عن طريق الصحف

 2.رغم أنه يشكل عمل مادي
 :يكون التعبري عن اإلرادة إجيابا مىت توفر الشرطان اآلتيان

 ؛أن يكون التعبري دقيقا وحمددا -
 .)يعرب عن اإلرادة القطعية (وان يكون باتا من جهة أخرى -
 القبـول:الفرع الثاين

هو التعبري البات عن إرادة الطرف الذي وجه إليه اإلجياب، فهو اإلرادة الثانية يف العقد إذ ال ينعقد العقد إال 
 3. قانوينباتفاق إرادتني وعلى هذا األساس فإن لصحة القبول يستلزم توفر شروط إلحداث أثر

  احلرية يف القبول

هذا يعين أن املوجب له يستطيع أن يقبل اإلجياب أو يرفضه كما يكون له أن يدعه يسقط ألن األصل هو احلرية 
يف التعاقد، غري أن حرية من يوجه إليه اإلجياب يف قبوله أو رفضه ليست مطلقة يف مجيع األحوال، وإمنا هي مقيدة 

 .خصة الرفض، وذلك إذا كان هو الذي دعا املوجب إىل التعاقد بعد أن حدد شروطهبعدم التعسف يف استعمال ر
 .أن يكون مطابقا لإلجياب، وأن يتم قبل سقوط اإلجياب: ويشترط يف القبول الذي ينعقد به العقد شرطان أساسان

 :مطابقة القبول لإلجياب-أ

إلجياب، ويستوي أن تكون هذه املسائل رئيسية أو ومعناه صدور القبول باملوافقة على كل املسائل اليت تضمنها ا
، وأن االتفاق الذي يعد له حمال ) م. ق65،66م. (عن اإلجياب" بنعم" ثانوية، فالقبول جيب أن يكون جوابا

املتعاقدين أو أحدمها بإبرام عقد معني يف املستقبل ال يكون له أثر إال إذا عينت مجيع املسائل اجلوهرية للعقد  املراد 
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وإذا اشترط القانون بتمام العقد استيفاء شكل معني فهذا الشكل ). م. ق171م(برامه واملدة اليت جيب إبرامه فيها إ
 .جيب أن يطبق أيضا على االتفاق املتضمن الوعد بالتعاقد

 :صدور القبول قبل سقوط اإلجياب-ب

جياب صرحية أو ضمنية تعني أن يصدر معناه أنه جيب أن يكون اإلجياب ما يزال قائما، فإذا كانت هناك مدة لإل
 .القبول قبل فوات هذه املدة، وإال اعترب إجيابا جديدا

 1.وإذا كان اإلجياب قد صدر يف جملس العقد ومل حتدد له مدة، فيجب أن يصدر القبول قبل انفضاض جملس العقد

 2تطابق اإلجياب والقبول: الفرع الثالث

غري أن اقتران القبول باإلجياب قد .  إذا أتى القبول مطابقا لإلجياب متام املطابقة قلنا سابقا بأنه ال ينعقد العقد إال
 .ختتلف ظروفهما حبسب ما إذا كان العاقدان جيمعهما جملس واحد أم يقيمان يف مكانني خمتلفني

اقدين مكان واحد يقصد باحتاد جملس التعاقد وأن يكون التعاقد بني حاضرين مبعىن أن جيمع الع:املتعاقدين حاضرين-أ
فيكونان على اتصال مباشر حبيث ال تكون هناك فترة زمنية تفصل بني صدور القبول وعلم املوجب به واألصل أن 

 .يستوي يف ذلك أن عقد الس حقيقيا   أو حكميا بالتعاقد بالتليفون
عاقدين يف جملس واحد جيعل بينهما إن التعاقد بني غائبني هو الذي ال جيمع املت:التعاقد بني غائبني أو باملراسلة-ب

 .اتصاال مباشرا حيث تكون هناك فترو زمنية تفصل بني صدور القبول وعلم املوجب به
ويقع التعاقد بني غائبني عن طريق املراسلة أو الربق أو رسول وقد يصدر القبول يف مكان ويتم العلم به يف مكان 

 .لتعاقدآخر، ومن هنا يثور التساؤل عن زمان وعن مكان ا
 (Théorie de la declaration) نظرية إعالن القبول: وقد انقسم الفقه بني نظريتني

 théorie de la) ونظرية تسليم القبولوالتـي ترى بأن العقد ينعقد بقبول اإلجياب ممن وجه إليه 

reception) د أخذ املشرع اجلزائري  واليت ترى بأن العقد ينعقد يف الوقت الذي يتسلم فيه املوجه فعال القبول وق
 ...).م نظرية العلم احلكمي الذي يستخلص من وصول القبول إىل املوجب. ق67يف املادة 

وتربز أمهية حتديد زمان االنعقاد يف معرفة الوقت الذي يبدأ فيه تنفيذ االلتزام، ومعرفة بدء سريان تقادم االلتزام 
 .املترتب على العقد

 اصة بتطابق اإلرادتنيأهم الصور اخل: الرابع الفرع

وهي املقصود بالتطبيقات اخلاصة بالتراضي وأمها النيابة يف التعاقد، الوعد بالتعاقد، التعاقد بطريق امليزانية، التعاقد 
 3:بالعربون، عقود اإلذعان وأخريا العقود املفروضة أو املوجهة
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 (Le représentant)ب ى النائيسم هي إبرام شخص (la representation)النيابة :النيابة يف التعاقد-أ
 حبيث ينتج هذا العمل (le représenté)عمـال قانونـيا حلســاب شخص آخر وبامسه يسمى األصيل 

 .القانوين آثاره مباشرة يف ذمة األصيل
وتنقسم النيابة من حيث مصدر سلطة النائب إىل اتفاقية وقضائية وقانونية، ويشترط لقيام النيابة أن حتل إرادة 

وأن يتعاقد النائب باسم األصيل وأخريا أن يكون التعاقد يف حدود السلطة ) م. ق73م (النائب حمل إرادة األصيل 
 ).م. ق77 إىل 74م(املخولة للنائب 

م، اتفاق بعد . ق71 وفق ما تصرح به املادة (promesse de contrat)الوعد بالعقد :الوعد بالتعاقد-ب
مها بإبرام عقد معني يف املستقبل، فالوعد بالتعاقد عقد مبعىن الكلمة ميهد بإبرام عقد آخر مبوجبه كال املتعاقدين أو أحد

والوعد بالتعاقد يف  وهو العقد املوعود به وهذا الوعد قد يكون ملزما جلانبني، كما قد يكون ملزما جلانب واحد،
ة حمددة بإبرام العقد إذا أعلن الوعود له إرادته حقيقته القانونية هو عقد ملزم جبانب واحد هو الواعد الذي يلتزم يف مد

 .)م. ق71م(خالل هذه املدة يف إبرامه 
وأن نعني املدة اليت جيب . ويشترط النعقاد الوعد بالتعاقد أن تعني فيه مجيع املسائل اجلوهرية للعقد املراد إبرامه

 .ا القانون وإال كان باطالخالهلا إظهار الرغبة يف التعاقد، وكذلك مراعاة الشكلية اليت يشترطه
ال يتم العقد يف : م علـى أنـه. ق69جـاء يف نص املــادة : التعاقد بطريق املزايدة أو املناقصة-جـ

.  ويسقط املزاد مبزاد أعلى ولو كان باطال(l adjudication) أال يرسو املزاد (les enchéres)املزايدات،
يعترب ما ) يف صورة مصاريف مغلقة( طريق املزاد بصفة علنية أو سرية ولذلك فإن البيوع االختيارية اليت تتم عن 

يصدر من املكلف باملزاد هو جمرد دعوة إىل التعاقد، أما اإلجياب فهو التقدم بالعطاء الذي يسقط بعطاء يزيد عليه، 
 .ولو كان هذا العطاء اآلخر باطال

يدفعه أحد املتعاقدين لآلخر ) أو منقول من نوع آخر ( مبلغ من املال(les arches)العربون :التعاقد بالعربون-د
وقت التعاقد، هو ظاهرة شائعة االستعمال يقصد ا أما أن العقد قد مت ائيا وأن اهلدف من دفع العربون هو ضمان 

وقد . وأما احتفاظ كل من املتعاقدين خبيار العدول عن العقد وحيدد مقدما مقدار التعويض الذي هو العربون. تنفيذه
ج أنه يؤخذ أوال مبا .أخذ الفقه اجلزائري بداللة الدول اقتداء بالقانون الفرنسي، ومن مث يكون حكم العربون يف ق

 .اتفق عليه املتعاقدان فإن سكتا عن داللة العربون اعترب مقابال للحق يف العدول
د املتعاقدين بوضع شروطه  هو الذي ينفرد فيه أح(contrat d adhesion)عقد اإلذعان :عقد اإلذعان-هـ

حبيث ال يكون للتعاقد اآلخر أن يقبل هذه الشروط كلها أو يرفضها كلها، ومن أمثلة ذلك عقود االشتراك يف 
الكهرباء والغاز واملياه وعقود النقل والتأمني والعمل يف املشروعات الكربى وهي ظاهرة يف التطور االقتصادي 

 .احلديث
 .وراعى يف تطبيقها أن العقد شريعة املتعاقدين) م. ق70م(ري عقود اإلذعان عقودا حقيقية ولقد اعترب املشرع اجلزائ
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 :العقود املفروضة أو املوجهة-و

على إثر التطور االقتصادي واالجتماعي، وتقدم الصناعة ومجيع رؤوس األموال تدخلت الدولة يف توجيه 
إلجيار واملرافق العامة ومسية هذه العقود بالعقود املوجهة القواعد األساسية والشروط يف عقود النقل والتأمني وا

(contrat dirigé)كعقود التنمية والعقود اجلماعية .  كما أظهرت الفكرة إىل العقود بالعقود املفروضة أو اخلريية
 .اليت دف إىل حتقيق املصلحة العامة
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 صحة التراضي: املبحث الثاين
وذلك بأن يكون التراضي صادرا من ذي أهلية وسليما .  لكي يستقر ائيا أن يكون التراضي صحيحايف األصل

من عيوب اإلرادة، وهي الغلط والتدليس واإلكراه، واالستغالل ولقد أضاف إليها املشرع اجلزائري الغنب يف املادة 
العقد وتأسيسا على ما تقدم تقسم عيوب م غري أن الغنب يف حقيقته ليس عيبا يف اإلرادة ولكنه عيب يف . ق91

 .نقص األهلية، الغلط، التدليس، اإلكراه، االستغالل: التراضي إىل مخسة مطالب، وهي 
 الغلط:  األولاملطلب

الغلط هو وهم يقوم يف ذهن شخص حيمله على اعتقاد غري الواقع مبعىن أن تصور غري احلقيقة، كأن يعتقد 
 بلون ي شرائها مصنوعة من الذهب اخلالص مع أن احلقيقة أا من النحاس املطلاملشتري بأن التحفة يقوم على

وقد اختلف الفقهاء يف حتديد الغلط املعيب لإلرادة فهناك الغلط املانع، والغلط املعيب للرضا والغلط غري . الذهب
لصفة اجلوهرية اليت اعتربها املتعاقد يف أما الرأي الراجح احلديث فيسمى الغلط الدافع إىل التعاقد أي االعتداد با. املؤمتر
   1.الشيء

م التوفيق بني قواعد القانون يف قيام العقد على رضا . ق85 إىل 81وقد حاول املشرع اجلزائري يف املواد من 
صحيح ومقتضيات التعامل اليت تتناىف مع جواز مفاجأة العاقد ببطالن العقد، وعليه اشترط يف الغلط الذي يوجب 

 .العقد أن يكون جوهريا من ناحية وداخال يف نطاق العقد من ناحية أخرىإبطال 
 82م(ويكون الغلط جوهريا إذا بلغ من اجلسامة حبيث ميتنع معه املتعاقد عن إبرام العقد لو مل يقع يف هذا الغلط 

 ).1/م.ق
عقد قابال لإلبطال لغلط يف يعين أنه يكون ال. م. ق83الغلط يف القانون طبقا لنص املادة :  الغلط يف القانون-

م وهذا النوع يبيح طلب إبطال العقد إذا وقع على . ق81إذا توفرت فيه شروط الغلط طبقا لنص املادة . القانون
  2.الشيء أو على الشخص وكان جوهريا

م ويقع عبء . ق81وجيوز للمتعاقد الذي وقع يف غلط جوهري وقت إبرام العقد أن يطلب من القضاء إبطاله م
 .اإلثبات على الوعي ويكون ذلك بكافة الطرق مبا فيها القرائن

 من أن عقد الصلح 465وينص القانون على أن الغلط يف القانون ال يعتد به، مثال ذلك ما نصت عليه املادة 
                      3."ال جيوز الطعن فيه لغلط يف القانون"
 الكتابة فإنه ال يؤثر يف صحة العقد، ويكتفي باستدراكه وتصحيحه، إذ وقع غلط يف احلساب أو يف:  الغلط املادي-

ال يؤثر يف صحة العقد جمرد الغلط يف احلساب وال غلطات القلم، ولكن جيب :" بقوهلا84وقد نصت على ذلك املادة 
دينارا وخيطئ يف الثمن 15ومثال ذلك أن يبيع شخص مائة وحدة بضاعة بسعر الواحدة "". تصحيح الغلط

 فال جيوز له أن يطلب إبطال العقد هلذا الغلط يف احلساب، بل يصحح 1500 بدال من 1400مجايل فيجعله اإل
                                                 

  صيمود خملوف- 1
  صيمود خملوف- 2
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 ويستمر العقد قائما، وكذلك األمر يف زالت القلم يف الكتابة فهي ال تؤثر يف صحة 1500الثمن اإلمجايل إىل 

 .العقد ولكن تصحح

رأي يرى أنه جيب : والقضاء والقوانني الوضعية بني رأيني يف الغلط انقسم الفقهاء : الغلط املشترك والغلط املادي-
لطلب إبطال العقد للغلط أن يكون هناك استقرار يف التعامل بني الناس، فال جيوز ملتعاقد وقع وحده يف غلط أن 

أما الرأي . ترك فيهيطالب بإبطال العقد هلذا الغلط إذا كان املتعاقد اآلخر حسن النية، أي مل يعلم ذا الغلط ومل يش

 الذي وقع يف الغلط ال يكون سليما، د فريى أن للمتعاقد اآلخر مل يعلم ذا الغلط، وذلك ألن رضاء املتعاقالثاين
واملهم يف صحة التراضي أن يكون رضاء املتعاقدين خاليا من العيوب، فإذا وقع أحدمها يف غلط دفعه إىل التعاقد فال 

 .ان املتعاقد اآلخر مل يعلم ذا الغلط بل ولو كان حسن النيةيكون التراضي صحيحا ولو ك
 التدليس:  الثايناملطلب

جيوز إبطال العقد للتدليس إذا كانت : ""ج على العيب الثاين يف اإلرادة وهو التدليس بقوهلا. م86تنص املادة 
ويعترب .   ا ملا أبرم الطرف الثاين العقد احليل اليت جلأ إليها أحد املتعاقدين أو النائب عنه، من اجلسامة حبيث لواله

 "".تدليسا عمدا عن واقعة أو مالبسة إذا ثبت أن املدلس عليه ما كان ليربم العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذه املالبسة
التدليس أو اخلداع هو استعمال حيلة توقع املتعاقد يف غلط يدفعه إىل التعاقد أو هو استعمال طريق احتيالية 

 التقصريية، فهو عمل غري مشروع املسؤوليةوالتدليس يرتبط بنظرية . ديعة، حد املتعاقدين خديعة تدفع إىل التعاقدخل
م اليت تقض . ق86يستوجب التعريض باعتباره غلطا مديرا باستعمال طرق احتيالية وعليه فالتدليس خطأ عمدي م

 .ة حبيث لوالها ملا أبرم الطرف الثاين العقدبأن جيوز إبطال العقد للتدليس إذا كانت احليل من اجلسام
ويقع عبء إثبات التدليس وفقا . وإذا اكتملت شروط التدليس كان العقد قابال لإلبطال ملصلحة الطرف املدلس عليه

 1.للقواعد العامة
 :  هيشروط التدليسومنه 
 .استعمال طرق احتيالية بقصد اإليقاع بالغلط -
 .م التصرفأن يكون االحتيال دافعا إلبرا -
 2.اتصال االحتيال بالطرف اآلخر -

استقرت النظرية التقليدية على أن التدليس الذي يؤدي إىل إبطال العقد : هل يعين عيب الغلط عن عيب التدليس
ينبغي أن يوقع املتعاقد يف غلط، ولذلك رأى كثري من الفقهاء أن الغلط يغىن عن التدليس، بل إن هناك تشريعات 

 .التدليسلغلط ومل تنص على وضعية اكتفت با
ولكن اعتقد أن عيب التدليس ورد القوانني العربية ويف القانون املدين الفرنسي والقوانني اليت حذت حذوه، وأن 

 .ليس إىل الغلطد، بل أن هناك نظرية حديثة ترى أن ليس من الالزم أن يؤدي التالغلطهناك ميزات متيزه عن 
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إذا صدر التدليس من غري املتعاقدين، فليس : "" ج على أنه . م97تنص املادة : دينالتدليس الواقع من غري املتعاق
 العقد، ما مل يثبت أن املتعاقد اآلخر كان يعلم، أو كان من املفروض ختما أن يعلم ذا إبطالللمتعاقد املدلس عليه 

 "".التدليس
 العقد، إبراماليت دفعت املدلس عليه إىل  هنا أن شخصا من غري املتعاقدين هو الذي استعمل احليل ضفاملفرو

فلكي يستطيع هذا األخري أن يبطل العقد للتدليس جيب عليه أن يثبت أن املتعاقد معه كان يعلم أو كان من املفروض 
حتما أن يعلم بقيام الغري ذا التدليس، إذ يف هذه احلالة يكون متواطئا مع من استعمل الوسائل االحتيالية أو على 

 العقد للغلط ما دام التدليس الذي إبطالفإذا مل يستطع املدلس عليه أن يثبت ذلك، فإن له أن يطلب . ل سيء النيةاألق
 .قام به الغري من اجلسامة حبيث لواله ما أبرم العقد

 عناصر التدليس

 :عنصر مادي، وعنصر معنوي: يتكون التدليس من عنصرين
 :العنصر املادي-1

 1 الوسائل املختلفة اليت تستعمل لتضليل املتعاقد ودفعه إلبرام العقديتمثل العنصر املادي يف
 عليه س ا املدلس إلخفاء احلقيقة عن املدلاحليل هي شىت األعمال واألفعال والطرق املختلفة اليت يستعني:احليل-أ

 .وإيقاعه يف غلط حيمله على إبرام العقد
ونذكر املثال .  املستعملة واليت ال ميكن حصرهاةر عن الوسيلفالعربة يف احليل هي تظليل املتعاقد، بغض النظ

التايل، استظهار املدلس لسندات أو وثائق مزورة، أو إحضار شهود زورا تدعيما ألقواله، أو انتحال شخصي أو 
، وقد يعتمد املدلس كذلك على ...وظيفة، فيدعي أنه ينتسب إىل عائلة معروفة، أو انه حمام أو موظف سام إخل

 خارجية خداعة، كان يرتل يف فندق دويل، أو ينتقل يف سيارة فخمة يستأجرها حىت يعتقد الناس انه شخص ظاهرم
 .ثري
 قد يلجأ املدلس إىل الكذب إلخفاء حقيقته:الكذب-ب
 ).الكتمان (السكوت العمدي-ج
 :العنصر املعنوي-2

 هذا العنصر أن يكون الغرض من احليل يتمثل العنصر املعنوي يف نية التضليل واخلداع عند املدلس، ويقضي
وعلى عكس السكوت ارد الذي ال يفيد .  يف غلط يدفعه للتعاقدإيقاعهاملستعملة بشىت أنواعها خداع املدلس عليه 

شيئا فإن السكوت العمدي يرجى منه إخفاء احلقيقة حىت يقدم املدلس عليه على التعاقد، فاملدلس يلتزم السكوت 
اقد معه يف غلط يدفعه للتعاقد، فالتظليل خطأ مدين يقتضي إدارك املدلس وانصراف رادته إىل حتقيق قصد إيقاع املتع

 2.غاية غري مشروعة، تتمثل يف إخفاء احلقيقة عن املدلس عليه حىت ينتزع رضاه
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 )(La violenceاإلكراه:  الثالثاملطلب

 :مفهوم اإلكراه-

 رهبة أو خوفا حيمله على التعاقد، واإلكراه ذا املعىن يفسد اإلكراه هو ضغط يتعرض العاقد قبوله يف نفسه
الرضا وال يعدمه، فإرادة املكره موجودة، ولكنها معيبة بفقداا ألحد عناصرها األساسية وهو عنصر احلرية 

تعاقدين  بأنه هو الرهبة اليت نبعت دون حق يف نفس أحد امل88/1، ولقد عرفه املشرع اجلزائري يف املادة واالختيار
 .فتحمله على التعاقد

ولقد حبث فقهاء التشريع اٌإلسالمي هذه املسألة حتت عنوان اإلكراه، أو الضغط منذ زمن طويل، وسبقوا 
 .القوانني الوضعية احلديثة يف جعل اإلكراه من شوائب الرضا وعيوبه انطالقا من آيات القرآن وأحاديث السنة النبوية

 1.سب ما هو متفق عليه فقها وشرعاوينقسم اإلكراه إىل قسمني ح
 : (violence physique)اإلكراه املادي أو احلسي -1

ووسيلة . وهو اإلكراه الذي تستخدم فيه قوة مادية متارس على الفاعل مباشرة، فتشل إرادته وتفقده حرية االختيار
 . وغريهااإلكراه اجلسماين كالضرب الشديد أو إمساك اليد بالقوة للتوقيع على صك مزور،

 :(violence morale)اإلكراه املعنوي أو النفسي -2

وهو التهديد الذي يوجه إىل العاقد فيخلو فيه حالة نفسية من اخلوف والفزع فيندفع إىل التعاقد، ووسيلته اإلكراه 
 .املعنوي كالتهديد بالفشل أو يقطع عضو من أعضاء اجلسم أو هالك املال أو املاس بالعرض والشرف

 االستغالل : ب الرابعاملطل

  عناصر االستغالل :الفرع األول

  مفهوم االستغالل :أوال

فالعقد ال يبطل بالتفاوت املوجود بني االلتزامات وإمنا يبطل بسبب استغالل طيش أو هوى املتعاقد الذي نتج 
 .عنه اختالل يف توازن التزامات املتعاقدين 

  اجلزاء املترتب عليه وسنتعرض فيما يلي ملفهوم االستغالل مث إىل
  . هو االنتفاع من الغري بدون حقاالستغالل لغة

فهو استغالل الطيش البني أو اهلوى اجلامح الذي يعتري املتعاقد بغرض دفعه إىل إبرام عقد يتحمل  : اصطالحاأما 
ان عنصر مادي وعنصر فلالستغالل إذن عنصر. مبقتضاه التزامات ال تتعادل بتاتا مع العوض املقابل أو من غري عوض 

 .نفسي 
 : العنصر املادي -1

أو يف التفاوت بني حظ الربح واخلسارة       ) أ(قد يتمثل يف التفاوت بني التزام املتعاقد والعوض الذي يتحصل عليه            
 ) .ج(أو يف انعدام عوض أصال ) ب(اللذين يتحملها كل كتعاقد 
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 : التفاوت بني التزام والعوض /أ

فقد يكون ما بني التزامات  املغبون، وما حصل عليه من فائدة            :أن لتفاوت صورتني    ،  م   ق   90يتضح من املادة    
وقد يكون التفاوت ما بني التزامـات       . مبوجب العقد ، وجيسد هده الصورة التفاوت الذي حيصل يف عقود املعاوضة             

د التبادلية ، أي العقود اليت ترتـب        وتترجم هذه الصورة الثانية التفاوت الذي يلحق العقو       . املغبون والتزامات املستغل  
ولكن إذا كانت  العربة هنا هي بتعادل ما التزم به املتعاقد مع ما تلقاه مقابل                .على املتعاقدين التزامات متبادلة ومتقابلة    

 .ذلك، فإن الكالم ينحصر يف عقود املعاوضة دون غريها
تنفيذا اللتزامه وما يأخذه من عـوض يف مقابـل          ويظهر أن ما قصده املشرع هو التفاوت بني ما يعطي املتعاقد            

 . املغبون ، وقيمة العوض الذي يتحصل عليه املتعاقدويكون التفاوت إذن بني قيمة األداء الذي يقوم به .ذلك 
 .ويعتد املشرع اجلزائري بالتفاوت الكثري يف النسبة،يف حني تأخذ التقنيات األخرى باالختالل الفادح

يتوىل تعني التفاوت ، والذي يقتضي احلماية، ونشري يف هذا الشأن إىل أن القاضي يتمتع بسلطة                فإن القاضي هو الذي     
 .تقديرية واسعة وله أن يفصل يف كل قصية على حدة، وهذه العملية ال ختضع لرقابة احملكمة العليا
 غري أا تبقـى األكثـر   وقد يعاب على هذه الكيفية ما قد يعتري القاضي من تفريط وتعسف عند تقديره للتفاوت ،              

 1. مع مفهوم االستغاللانسجاما
 :التفاوت بني حظ الربح واخلسارة/ب

ال يعتد ذا التفاوت يف العقود االحتمالية ، حيث يرى بعض الفقهاء أنه ال جمال لتطبيق نظرية االستغالل علـى                    
تمال الربح أو اخلسارة الذي يقوم عليهـا  واحلقيقة أن اح. هذه العقود كوا تقوم بطبيعتها على حظ الربح واخلسارة  
لذا جيب أن يكون احتمال الـربح أو اخلسـارة الـذي            . العقد االحتمايل شيئا، واستغالل ضعف املتعاقد شيء أخر         

أما إذا مل يكن هناك تكافؤ بـني مـا          . يتحمله املتعاقد متكافئا مع حظ الربح أو اخلسارة الذي يتحمله املتعاقد الثاين             
 املتعاقدين ، وقد يرجع ذلك إىل ضعف نفسـي للمتعاقـد   التزامات متعاقد فإننا نكون بصدد تفاوت بني     يتحمله كل 
 2. هذا الضعف من قبل املتعاقد اآلخر واستغاللاملغبون 

 :انعدام العوض / ج

كالم فال. قد نتساءل عن مدى تطبيق نظرية االستغالل على عقود التربع ، خاصة و أن املترع يلتزم بدون مقابل                 
 من ق م مل تستبعد هذا العقود مـن  90 املتعاقدين ال خيطر على بال أحد، لكن املادة     التزاماتعن اختالل تعادل بني     

و جيوز يف عقود املعاوضة أن يتوقع الطرف اآلخر دعوى اإلبطـال ، إذا              ( جمال تطبيقها ، حيث ورد يف فقرا الثالثة         
 و اخلاص بعقود املعاوضة أن عقـود التـربع          االستثنائييفيد هذا احلكم    . ) عرض ما يراه القاضي كافيا لرفع الغنب        

و ينسجم هذا احلـل     .  املغبون   التزامات ، و اجلزاء املترتب عليها هو إبطال العقد أو إنقاص            االستغاللختضع لنظرية   
ا يترجم االختالل يف تعادل      ، إذ العربة بالدرجة األوىل هي بالضعف النفسي للمغبون ، بينم           االستغاللمتاما مع نظرية    
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 املتعاقدين النتيجة املترتبة على عملية االستغالل أما خبصوص توفر العنصر املادي يف عقود التربع يرغـب يف                  التزامات
 . حتقيق غاية قد تكون مادية كاحلصول على عوض يف عقود املعاوضة

فيتمثل االخـتالل يف التعـادل      . قود التربع   و قد تقتصر على غاية أدبية أو معنوية ، كما هو احلال بالنسبة لع             
بالنسبة هلذه العقود يف الفرق بني االلتزامات اليت يتحملها املتربع و الغاية املعنوية اليت يسعى إىل حتقيقها ، و تكـون                     

ريه من األمـور    العربة حينئذ بالقيمة الشخصية لألشياء ال بالقيمة املادية فما هو تافه القيمة بالنسبة ملتعاقد قد يعتربه غ                
و من ناحية العملية أقترح الفقيه كيفيتني لتقدير        . اهلامة و الضرورية ، و يرجع ذلك إىل القناعات الشخصية لكل فرد             

 1.اقد و الغاية اليت يهدف إليها عالتفاوت بني االلتزامات للمت
 العوض فهي أوىل بتحقق     النعدامأصال   فريى أصحاا أنه مادام عدم التوازن يف عقود التربع موجود            :الكيفية األوىل   
 .االستغالل فيها
 املغبون و الغاية اليت يسعى إىل حتقيقها يتمثل يف املقدار غـري      التزامات فريى أصحاا أن التفاوت بني       :الكيفية الثانية   

حكـام املـادة    وهذه الطريقة األخرية هي أقرب أل     . املألوف للمال املترع به من جهة، والثروة املتربع من جهة أخرى          
   . ق م90
  : العنصر النفسي-2

للعنصر النفسي مظهران ، يتمثل املظهر األول يف الضعف النفسي الذي يعتري املتعاقد املغبون و يتمثل املظهـر                  
 . املتعاقد معه هلذا الضعف استغاللالثاين يف 

 :الضعف النفسي -أ

 90و قد ذكرمها على وجه احلصر يف املـادة     . اهلوى  الطيش ، و    : يعتد املشرع يف الضعف النفسي حبالتني مها        
 و تبني أن املتعاقد املغبون مل يربم العقد إال أن املتعاقد اآلخر قد استغل فيه ما غلب عليـه مـن                      …((ق م اليت تنص     
 .))…طيش أو هوى 

 .يف هو حالة نفسية تعتري الشخص فتجعله يتخذ قرارات بدون تبصر وال تفكري كا :   طيش البني-1-أ
 .ويتميز الشخص الطائش بالتسرع يف تصرفاته دون عواقبها 

 هو الرغبة الشديدة اليت تقوم يف نفس املتعاقد فتنال من سالمة القرارات اليت يتخذها، فميـول                 :  اهلوى اجلامح     2-أ
 تبصر، ومهمـا    النفس واشتهاؤها شيء ما ، أو شخصا معينا يندفع معه املتعاقد املغبون ويسعى يف حتقيق رغباته دون                

فتمثل نوعا من إكراه ، يفقد املتعاقد حرية التصرف فيفسـد رضـاءه ،     . كان الثمن، غري مبايل باألضرار اليت تلحقه        
هذه احلالة النفسية اليت تنال من إدراك ومتييز املتعاقد تتطلب محاية قانونية وهذا ما يربر يف اعتقادنا إحلاق االسـتغالل                    

 2.بعيوب الرضاء 
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  :تغالل ضعف املغبون  اس-ب
م أن يستقل املتعاقد هذا الضعف ، فيدفع املتعاقـد          .  ق 90زيادة على الضعف النفسي ، تشترط أحكام املادة         

وعليه فإن ما يقوم    . واالستغالل هو االستعمال املالئم لظروف معينة قصد احلصول على فائدة         . املغبون إىل إبرام العقد     
 .د يسأل عنه مدنيا وأحيانا جنائيا به املستغل هو عمل غري مشروع ق

وقد نتساءل عن مدى حتقق االستغالل إذا كان املتعاقد املستفيد ال يعلم بالطيش البني أو اهلوى اجلـامح الـذي      
 .يعتري املتعاقد املغبون ، وتعاقد معه حبسن النية ، معتقدا أنه قام بعملية راحبة ال غري ؟ 

ملغبون إثبات عنصر االستغالل ألن املستفيد جيهـل الضـعف النفسـي ومل    من ناحية النظرية يتعذر حتما على ا  
 واحلريص للفرق الكبري بني التزاماته والتزامات املتعاقد املغبون،         اليقظتنصرف إرادته إىل استغالله قد يتفطن الشخص        

 . روفه اخلاصة ومن مث وحب عليه أن يتساءل عما إذا كان رضاء املتعاقد املغبون سليما ، وأنه مل يستغل ظ
وخبصوص هذه املسألة هناك آراء خمتلفة وهناك من يشترط إثبات االستغالل من جهة ، وأنه هو الدافع لتعاقـد                   

 .من جهة أخرى وهناك من يرى أن العربة خبطأ املتعاقد املستفيد واملتمثل يف استغالل طيش أو هوى املغبون 
مات املتعاقدين يفترض االستغالل ، فيستفيد املغبون من محايـة          ويرى البعض األخر أن التفاوت الكبري بني التزا       

  1.وإذا ثبتت سوء نية املتعاقد املستفيد يلزم زيادة على ذلك بتعويض الضرر الذي حلق املغبون.قانونية 
 جزاء الذي يترتب على االستغالل :  الثاين الفرع

م  .  ق   90ن للمتعاقد املغبون مبقتضى أحكام املـادة        إذا حتقق االستغالل على النحو الذي أشرنا إليه أنفا ، ميك          
 .أن يطالب بإبطال العقد أو اإلنقاص من التزاماته ، وذلك خالل سنة من تاريخ العقد ، وإال كانت طلباته غري مقبولة

 انتـهينا إن مدة وطبيعة هذا األجل املعني برفع الدعوى تطرح أكثر من تساؤل ، وقد نشكك يف التكييف الذي                   
إن مثل هذا األجل سواء من حيـث مدتـه أو موعـد             ) على أنه عيب من عيوب الرضاء       (يه خبصوص االستغالل    إل

 359 أو طبيعته خيص حاالت الغنب كما هو الوضع بالنسبة للغنب يف بيع العقارات الذي أشارت إليه املـادة                    انطالقه
م  ففي مثل يف هذه احلاالت يعترب الغنب عيب يف           . ق 732 أو الغنب يف القسم الذي تضمنته أحكام املادة          قانون مدين، 

وال عالقة له بسالمة رضاء املتعاقد املغبون ، فمن الطبيعي إذن أن تكون مدة الطعن يف صحة العقد                  . العقد قائما بذاته    
 مثـل هـذا     اعتمادغري أن   . قصرية ، وأن ينطلق موعدها من تاريخ العقد، وأن يكون األجل أجل إسقاط ال تقادم                

 معناه رفض احلماية القانونية للمغبون ، وإال كيف يستطيع املغبون الذي يعتريه طيش بني أو                لالستغاللألجل بالنسبة   ا
 هوى جامح أن يتفطن حلالته ويطعن يف العقد يف هذه املدة القصرية ؟ 

لدعوى نتعرض  بعد هذه املالحظات خبصوص أجل ا     .  املعامالت بتربير مثل هذا احلل       استقراروقد يدفع البعض    
 2.لدعوة اإلبطال مث لدعوى اإلنقاص 
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  1 دعوى اإلبطال:أوال
؟ هل القاضـي    ) أ(من له احلق يف املطالبة بإبطال العقد        : تثري هذه املسألة ثالث مشكالت ، وهي على التوايل          

 ؟ ) ج(؟ وهل ميكن توقي دعوى اإلبطال ) ب(ملزم باحلكم بإبطال العقد 
 :اإلبطال حق للمغبون / أ

وال جيـوز للمتعاقـد املسـتغل أن        . يسعى املشرع من خالل نظرية االستغالل إىل محاية املصاحل الشخصية للمغبون            
يتمسك ببطالن العقد ، وال ميكن للقاضي أيضا أن حيكم به من تلقاء نفسه ، وقد أشارت إىل هذا املوضـوع املـادة            

 . ) …ى طلب املتعاقد املغبون أن يبطل العقد  جاز للقاضي بناءا عل…:(م بكل وضوح ، حيث نصت .  ق 90
 : السلطة التقديرية للقاضي / ب

إذا تقدم املغبون بدعوى اإلبطال وتأكد لدى القاضي حتقق االستغالل فهل يلزم بإقرار البطالن أم له أن يقضي 
، ومعىن ذلك أنه ال ميكن بإنقاص التزام املتعاقد املغبون فقط ؟ إن مبادئ التقاضي تقيد القاضي بطلبات املتخاصمني
ويعترب إنقاص التزام املتعاقد . للقاضي أن حيكم بأكثر من طلبات اخلصوم،  يف حني جيوز له أن يقضي بأقل منها 

 اعتقادنااملغبون أقل درجة من إبطال العقد ، فللقاضي إذن أن حيكم باإلنقاص من التزامات املغبون عوض إلبطال ويف 
 .ل العقد أو إنقاص التزامات املتعاقد املغبون هو أمر يدخل ضمن السلطة التقديرية للقاضي فإن االختيار بني إبطا

ففي ضوء املالبسات وظروف القضية قد حيكم باإلبطال أحسن وسيلة لرفع الغنب ، وقد يكتفي بإنقاص 
 .التزامات املغبون وإبقاء العقد إذا كان ذلك كافيا لرفع الغنب 

  :توقي دعوى اإلبطال / ج
وجيوز يف عقود املعاوضة أن يتوقى الطرف األخر دعوى اإلبطال ،           : ( م  .  ق   90تنص الفقرة الثالثة من املادة      

طبقا هلذا احلكم ، ميكن رفع الغنب بالنسبة لعقود املعاوضة بالزيـادة يف    ) . إذ عارض ما يراه القاضي كافيا لرفع الغنب         
ويلزم القاضـي بطلـب املتعاقـد    . ت املتعاقد املستغل أمر إرادي حمض   مقدار التزامات املستغل عوض إنقاص التزاما     

املستغل إذا كانت الزيادة اليت يعرضها كافية لرفع الغنب ، فال ميكنه إبطال العقد أو إنقاص التزامات املتعاقد املغبـون                    
 . غري أن قاضي يتمتع بسلطة تقديرية 

  دعوى اإلنقاص:ثانيا
. املشرع وسيلة ثانية لرفع الغنب ، تتمثل يف اإلنقاص من التزامات املتعاقد املغبـون                إىل جانب إبطال العقد أقر      

ويلزم القاضي بدعوى اإلنقاص اليت يتقدم ا املغبون ، حيث ال ميكنه أن يقضي بإبطال العقد آلن ذلك خيالف مبـدأ                     
امـات املغبـون إذا حتقـق وجـود         وال يسعى القاضي إذن إال أن ينقص من التز        . التقاضي الذي أشرنا إليه سابقا      

 .االستغالل، أو أن يرفض الدعوى إذا مل يتحقق االستغالل 
إن دعوى اإلنقاص تضمن استقرار املعامالت ونشري يف األخري من بني العقود اليت تسري عليها أحكـام الغـنب                   

 احلـق يف    فاللبايع ، يزيد عن مخس   إذا بيع عقارا بغنب   : (م املتعلقة ببيع العقارات ، واليت تنص        .  ق   358نذكر املادة   
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 أن يقـوم  1/5 وجيب بتقدير ما إذا كان الغنب يزيد عن مخس   … مثن املتر    4/5طلب تكملة الثمن إىل أربعة أمخاس       
 م. ق 415، ومبقتضى أحكام املادة ) العقار حبسب قيمته وقت البيع 

جيوز نقض القسـمة احلاصـلة      . ( م . ق   732 تطبق هذه األحكام على عقد املقايضة ، ونصت  كذلك املادة            
 وجيب أن ترفع الدعوى خالل السنة التالية        …بالتراضي إذا أثبت أحد املتقامسني أنه حلق منها غنب يزيد على اخلمس             

وللمدعي عليه أن يوقف سريها ومينع القسمة من جديد إذ أكمل املدعي نقدا أو عينـا مـا نقـص مـن                      . للقسمة  
 1).حصته

 : ام اخلاصة مايلي ويتضح من هذه األحك
 ؛ إن العربة يف الغنب تكن بالتساوي املادي املوجود بني التزامات املتعاقدين  -
  ؛ إن الغنب يقتصر على بعض العقود املتعلقة بالعقار عقد بيع وعقد مقايضة وعقد قسمة -
  ؛ إن الغنب يعتد به لفائدة البائع واملتقاسم فقط ، فال ميكن للمشتري أن يدفع به -
  ؛مقدار التفاوت الذي يتحقق به الغنب هو مخس القيمة وإن  -
 . إن العربة هي بقيمة العقار وقت إبرام العقد ، ويف حالة الرتاع يستعني القاضي خببري  -

 .ويترتب على حتقق الغنب بالنسبة لبيع عقار ، وعقد املقايضة ، حق للبايع يف تكملة الثمن إىل أربعة أمخاس مثن املثل
أي يفـوق   (يع عقار خبمسني ألف د ج ، وكان الفرق ما بني مثن البيع ومثن احلقيقي يفـوق اخلمـس                     فإذا ب  :مثال  

فيكون الغنب قد حتقق ، وللبايع إذن احلق يف تكملة الـثمن            ) عشرين ألف د ج من الثمن احلقيقي وهو مئة ألف د ج             
فع الفرق ما بني مثن الشراء وأربعة أمخاس         أي مثانني ألف د ج وجيب على املشتري لرفع الغنب د           4/5إىل أربعة أمخاس    
  . 30000 = 50000 – 80000الثمن احلقيقي أي 

وتسقط دعوى تكملة الثمن بالتقادم إىل انقضت ثالث سنوات من يوم إبرام العقد وال يسري هذا اجلل يف حق                   
 . العجز انقطاععدمي األهلية إال بعد 

 أحد املتقامسني غنب يزيد على اخلمس، فله أن يطالب بـنقض            ا حلق  بالنسبة للقسمة، فإذا حتقق الغنب، أي إذ       أما
القسمة خالل السنة اليت تليها مطالبا بقسمة جديدة، وميكن للمدعي عليه إيقاف هذه الدعوى إذا أكمـل للمـدعي                   

 2.نقدا أو عينا ما نقص من حصته
 
 

 

 

 

                                                 
 163-162، مرجع سابق، ص النظرية العامة للعقد"االلتزامات،  علي فياليل، - 1
 164، مرجع سابق، ص النظرية العامة للعقد"االلتزامات،  علي فياليل، - 2



     من إعداد جميدي فتحي ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــسنة ثانية علوم قانونية وإدارية            

 ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ2009/2010 جامعـــة زيــان عاشــور اجللفــة

 
370 

 االلتزامـــــات

 

  والغنب االستغاللحبث حول 

 )) اجلزائريدين من القانون امل90تعليق على املادة (

 مفهوم االستغالل: املبحث األول

 تعريف االستغالل: املطلب األول 

 . هو االنتفاع من الغري بدون حق:لغة
 هو استغالل الطيش البني أو اهلوى اجلامح الذي يعتري املتعاقد بغرض دفعه إىل إبرام عقد يتحمل مبقتضاه :اصطالحا 

ابل أو من غري عوض ، و قد جعله املشرع اجلزائري عيبا ينطبق على سائر التزامات ال تتعادل بتاتا مع العوض املق
 .التصرفات 

 عناصر االستغالل: املطلب الثاين 

العنصر املادي و العنصر النفسي :  ق م أنه يشترط لقيام االستغالل عنصرين هامني مها 90يتبني لنا من نص املادة 
 ) .الشخصي(

 تغاللالعنصر املادي لالس: الفرع األول

 :حيث جنده ينقسم إىل 
 :التفاوت بني االلتزام و العوض / أ

حبيث يكون التفاوت بني قيمة األداء الذي يقوم به املتعاقد املغبون و قيمة العوض الذي يتحصل عليه و يتبني لنا 
 التعاقد و ليس بعد هذا التفاوت عند مقارنة قيمة األداء املقابل ، و العربة يف تقدير االختالل هي بقيمة الشيء وقت

و يعتد املشرع اجلزائري بالتفاوت الكثري يف النسبة ، و التفاوت اليسري الذي جنده يف كل املعامالت هو أمر . ذلك
و قد اكتفى املشرع بوصف التفاوت دون تعيني مقدار حسايب ، فالقاضي هو . عادي و مقبول يف التبادالت العقدية

 يف النسبة و الذي يقتضي احلماية ، حبيث أنه يتمتع بالسلطة التقديرية و له أن يفصل الذي يتوىل تعيني التفاوت الكثري
يف كل قضية على حدى ، خاصة و أن عملية التقدير هذه مسألة واقع ال ختضع لرقابة احملكمة العليا ، و قد يعاب 

 غري أا تبقى األكثر انسجاما مع على هذه الكيفية ما قد يعتري القاضي من تفريط و تعسف عند تقديره للتفاوتات ،
  .1مفهوم االستغالل

  : 2و هناك معايري أخرى يف تقدير التفاوت منها

 . حبيث ننظر فيه إىل قيمة اآلداءات حبسب سعر السوق :املعيار املوضوعي * 
يق استقرار  حيث نرجع فيه يف تقومي اآلداءات إىل الطرف املستغل ، و لعل األقرب إىل حتق:املعيار الشخصي *

 .املعامالت هو األخذ باملعيار األول 
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 االلتزامـــــات

 :التفاوت بني حظ الربح و اخلسارة / ب

ويكون فيها احتمال الربح و اخلسارة الذي يتحمله املتعاقد متكافئا مع حظ الربح و اخلسارة الذي يتحمله 
جع هذا إىل ضعف نفسي للمتعاقد املتعاقد الثاين وإال فإننا نكون بصدد تفاوت بني التزامات املتعاقدين ، و قد ير

 .املغبون واستغالل هذا الضعف من قبل املتعاقد اآلخر 
و لقد أخذ القضاء الفرنسي ذا احلل فيما خيص بيع العقارات مقابل إيراد شهري أو سنوي ، فإذا كان هذا األخري 

شتري ال يتناسب متاما مع ذلك أقل أو يساوي املدخوالت الشهرية أو السنوية فإن حظ اخلسارة الذي يتحمله امل
الذي يتحمله البائع ، فهناك تفاوت كبري يف النسبة ما بني حظ الربح أو اخلسارة الذي يتحمله املشتري ، و ذلك 

  .1الذي يتحمله البائع
 : انعدام العوض / جـ

 اجلزاء املترتب عليها يكون فيها االلتزام بدون مقابل ، كعقود اهلبة و عقود التربع ختضع لنظرية االستغالل ، و
و العنصر املادي يف عقود التربع قد يقتصر على غاية أدبية أو معنوية ، . هو إبطال العقد أو إنقاص التزامات املغبون 

فيتمثل االختالل يف التعادل بالنسبة هلذه العقود يف الفرق بني االلتزامات اليت يتحملها املتربع و الغاية املعنوية اليت 
حتقيقها ، و تكون العربة حينئذ بالقيمة الشخصية لألشياء ال بالقيمة املادية ، فما هو تافه القيمة بالنسبة يسعى إىل 

  .2ملتعاقد قد يعتربه غريه من األمور اهلامة و الضرورية ، و يرجع ذلك إىل القناعات الشخصية لكل فرد
  العنصر النفسي لالستغالل :الثاينالفرع 

 :ا و يتمثل يف مظهرين مه
 :الضعف النفسي / أ

 ق 90الطيش و اهلوى ، و قد ذكرمها على وجه احلصر يف املادة : يعتد املشرع يف الضعف النفسي حبالتني مها 
غبون مل يربم العقد إال أن املتعاقد اآلخر قد استغل فيه ما غلب عليه من طيش أو و تبني أن املتعاقد امل" ...م اليت تنص 

 .3..."هوى
 و هو عبارة عن اندفاع يف الشخص يؤدي به إىل سوء التقدير و عدم االكتراث للتصرف : الطيش البني -1

 .الذي يبديه ، و يتميز هذا الشخص بالتسرع يف تصرفاته دون تقدير عواقبها 

 و هو شدة تعلق شخص بشيء معني أو بشخص معني يسعى لتحقيق رغباته دون تبصر و :اهلوى اجلامح  -2
إن هذه الرغبة الشديدة تضغط على إرادة املتعاقد . بايل باألضرار اليت قد تلحقه مهما كان الثمن غري م

و جيب أن تفوق شدة هذه . املغبون ، فتمثل نوعا من اإلكراه ، يفقد املتعاقد حرية التصرف ، فيفسد رضاءه 
 .امليول احلد املعقول ، حبيث ال يستطيع املغبون دفعها أو حتملها 

                                                 
 .154: ،مرجع سابق ، صااللتزامات النظرية العامة للعقد علي فياليل ، - 1
 .155: ، ، مرجع سابق ،ص علي فياليل- 2
 .156علي فياليل ،نفس املرجع ، ص- 3
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 االلتزامـــــات

 : بون استغالل ضعف املغ/ ب

و .  ق م أن يستغل املتعاقد هذا الضعف ، فيدفع املتعاقد املغبون إىل إبرام العقد 90تشترط أحكام املادة 
و عليه فإن عملية استغالل الضعف النفسي . االستغالل هو االستعمال املالئم لظروف معينة قصد احلصول على فائدة 

املتعاقد املغبون ، و أن تنصرف إرادته إىل استغالل هذا الظرف تقتضي علم املتعاقد املستفيد بالضعف الذي يعتري 
  .1و عليه فإن ما يقوم به املستغل هو عمل غري مشروع. بقصد احلصول على فائدة 

 جزاء االستغالل  : املطلب الثالث

يل على يقع عبء إثبات االستغالل وفقا للقواعد العامة على من يدعيه ، فعلى العاقد املغبون أن يقيم الدل
اختالل التعادل اختالال كبريا و على أنه اندفع إىل إبرام العقد حتت تأثري الطيش البني الذي حلقه أو اهلوى اجلامح 

  .2الذي أصابه
 ق م أن 90وإذا حتقق االستغالل على النحو الذي أشرنا إليه آنفا ، ميكن للمتعاقد املغبون مبقتضى أحكام املادة 

أو اإلنقاص من التزاماته ، و ذلك خالل سنة من تاريخ العقد و تعترب هذه السنة ميعاد السقوط يطالب بإبطال العقد ، 
غري أن اعتماد مثل هذا األجل بالنسبة لالستغالل معناه رفض احلماية .ال مدة تقادم ، و إال كانت طلباته غري مقبولة

بني أو هوى جامح أن يتفطن حلالته و يطعن يف القانونية للمغبون ، و إال كيف يستطيع املغبون الذي يعتريه طيش 
 3العقد يف هذه املدة القصرية ؟

  دعوى اإلبطال : األولالفرع 

 :و تثري هذه املسألة ثالث مشكالت هي 
و ال جيوز للمتعاقد .  و هو حق للمغبون يرفعه للقاضي إلبطال العقد ،و له أن يتنازل عنه :اإلبطال حق للمغبون / أ

مسك ببطالن العقد ، و ال ميكن للقاضي أيضا أن حيكم به من تلقاء نفسه ، و قد أشارت إىل هذا املستغل أن يت
جاز للقاضي بناء على طلب املتعاقد املغبون أن يبطل : "... ق م بكل وضوح ، حيث نصت 90املوضوع املادة 

  .4... "العقد
 رفع الغنب عن املغبون سواء بإبطال العقد أو  حيث للقاضي السلطة التقديرية يف:السلطة التقديرية للقاضي / ب

بإنقاص االلتزامات عن املغبون ، و مبادئ التقاضي تقيد القاضي بطلبات املتخاصمني، ومعىن ذلك أنه ال ميكن 
ويعترب إنقاص التزام املتعاقد . للقاضي أن حيكم بأكثر من طلبات اخلصوم ، يف حني جيوز له أن يقضي بأقل منها

 املغبون عوض اإلبطال و يف التزامات درجة من إبطال العقد ، فللقاضي إذن أن حيكم باإلنقاص من املغبون أقل
اعتقادنا فإن االختيار بني إبطال العقد أو إنقاص التزامات املتعاقد املغبون هو أمر يدخل ضمن السلطة التقديرية 

                                                 
 .158: ،مرجع سابق ، صااللتزامات النظرية العامة للعقد علي فياليل ، - 1
 .132: ،ص2001، 2جلامعية،بن عكنون،ط،ديوان املطبوعات ا)العقد و اإلرادة املنفردة(،التصرف القانوين1بلحاج العريب،النظرية العامة لاللتزام يف القانون املدين اجلزائري،ج- 2
 .160-159: ،مرجع سابق ، صااللتزامات النظرية العامة للعقد علي فياليل ، - 3
 .160:علي فياليل، نفس املرجع ، ص- 4
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 االلتزامـــــات

 كان أحسن وسيلة لرفع الغنب ، و قد يكتفي للقاضي ، ففي ضوء املالبسات و ظروف القضية قد حيكم باإلبطال إذا
  .1بإنقاص إلتزامات املغبون و إبقاء العقد إذا كان ذلك كافيا لرفع الغنب

و جيوز يف عقود املعاوضة أن يتوقى الطرف :"  ق م 90 تنص الفقرة الثالثة من املادة :توقي دعوى اإلبطال / جـ
طبقا هلذا احلكم ، ميكن رفع الغنب بالنسبة لعقود " كافيا لرفع الغنب اآلخر دعوى اإلبطال ، إذا عرض ما يراه القاضي 

و أخريا سواء . املعاوضة بالزيادة يف مقدار التزامات املستغل عوض إنقاص إلتزامات املتعاقد املغبون أو إبطال العقد 
ل فإن النتيجة املنتظرة ليست قضى القاضي بإبطال العقد ، أو بإنقاص إلتزامات املغبون ، أو بزيادة إلتزامات املستغ

  .2التعادل احلسايب بني التزامات املتعاقدين ، و إمنا رفع التفاوت الفاحش فقط
 دعوى اإلنقاص : الثاينالفرع 

و يلزم . إىل جانب إبطال العقد أقر املشرع وسيلة ثانية لرفع الغنب ، تتمثل يف اإلنقاص من التزامات املغبون 
ليت يتقدم ا املغبون ، حيث ال ميكنه أن يقضي بإبطال العقد ، ألن ذلك خيالف مبدأ القاضي بدعوى اإلنقاص ا

و ال يسع القاضي إذن إال أن ينقص من التزامات املغبون إذا حتقق وجود االستغالل، . التقاضي الذي أشرنا إليه سابقا 
رار املعامالت و لكنها ال حتقق توازنا إن دعوى اإلنقاص تضمن استق. أو أن يرفض الدعوى إذا مل يتحقق االستغالل 

و عملية إنقاص االلتزامات ال تفيد الزيادة يف . كليا بني التزامات املتعاقدين ، ألا تقلل من فداحة الغنب فقط 
التزامات املستغل، فهناك فرق كبري بني هذين األمرين ، حيث يكون إنقاص االلتزامات مبقتضى القانون ، بينما ترجع 

أما خبصوص مقدار االلتزامات اليت جيب إنقاصها لرفع الغنب فللقاضي . التزامات املستغل إىل إرادة املعين فقطزيادة 
  . 3سلطة تقديرية واسعة ، معتدا فقط بالعدالة العقدية
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 .163-162:ي فياليل،نفس املرجع،صعل- 3
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 االلتزامـــــات

 مفهوم الغنب: املبحث الثاين 

 تعريف الغنب : املطلب األول 

. املعاوضة ، نتيجة عدم التعادل بني ما يأخذه كل عاقد فيه و ما يعطيه هو اختالل التوازن االقتصادي يف عقد 
 .فهو اخلسارة اليت تلحق بأحد العاقدين يف ذلك العقد فهو بذلك يعترب املظهر املادي لالستغالل 

 حاالت الغنب يف القانون اجلزائري : املطلب الثاين 

 عدم اإلخالل باألحكام اخلاصة 90يف تطبيق املادة  ق م على أنه يراعى 91نص املشرع اجلزائري يف املادة 
و هذه التطبيقات واردة على سبيل احلصر يف نصوص متفرقة ، و ال جيوز للقاضي التوسع . بالغنب يف بعض العقود 
 .فيها أو القياس عليها

 للمؤلف  تقضي بأنه03/04/1973 الصادر يف 73/14 من األمر رقم 42فيما يتعلق حبقوق املؤلف املادة / 1
   .1إقامة دعوى للمطالبة بإعادة التوازن بني األرباح الناجتة عن استغالل املؤلفات و األجر املمنوح له

 . مثن املثل 4/5 فللبائع احلق يف طلب تكملة الثمن إىل 1/5فيما يتعلق بالعقار إذا بيع بغنب يزيد عن / 2
البيع بالقدر الذي تسمح به طبيعة املقايضة ، و يعترب كل  ق م تنص بأنه يسري على املقايضة أحكام 415املادة / 3

و من هنا فإن دعوى الغنب مفتوحة لكل من . من املتقايضني بائعا للشيء و مشتريا للشيء الذي قايض عليه 
   .2املتقايضني باعتبار أنه تطبق أحكام البيع على عقد املقايضة

 حلقه من القسمة احلاصلة بالتراضي غبنا يزيد على اخلمس ، إقامة ويف القسمة فإن املشرع اجلزائري خيول لكل من/ 4
و جيب أن ترفع ) .  ق م 732/1م (دعوى الغنب ، على أن تكون العربة يف التقدير بقيمة الشيء وقت القسمة 

ا نقص الدعوى خالل السنة التالية للقسمة ، و للمدعي عليه أن يوقف سري الدعوى إذا أكمل للمدعي نقدا أو عينا م
  .3) ق م732/2م (من حصته 

فيما خيص عقود اإلذعان فإنه جيوز للقاضي أن يعدل الشروط التعسفية أو يعفي الطرف املذعن منها، و ذلك وفقا / 5
كما أن العبارات الغامضة ) .  ق م110م (ملا تقضي به قواعد العدالة ، و يقع باطال كل اتفاق على خالف ذلك 

  .4) ق م112/2م (ملصلحة الطرف املذعن الضعيف يف عقود اإلذعان تفسر 
 مالحظات حول نظرية عيوب اإلرادة يف القانون املدين اجلزائري: املطلب الثالث 

يركز املشرع املدين اجلزائري يف بنائه لنظرية عيوب اإلرادة على املعيار النفسي خاصة فيما يتعلق بالغلط 
 أن لالستغالل معيار آخر هو عدم التعادل التعاقدي ولكن الضابط هو ، حبيث يشترط جسامة العيب إال...واإلكراه 

 .ضابط شخصي أيضا يتمثل يف االستفادة من الضعف النفسي للطرف اآلخر 

                                                 
 .135: ، مرجع سابق ، صالنظرية العامة لاللتزام بلحاج العريب،- 1
 .134:بلحاج العريب،نفس املرجع سابق،ص 2
 .135:بلحاج العريب،نفس املرجع،ص- 3
 .134:بلحاج العريب،نفس املرجع،ص- 4
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 االلتزامـــــات

مظهر ثاين يتمثل يف استغالل املتعاقد معه هلذا الضعف أي أن يكون للمستغل تلك النية اخلبيثة يف االستفادة من 
 .تغل سواء كان طيشا بينا أو هوى جاحما الضعف الذي يف الطرف املس
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 االلتزامـــــات

 
 احملــل: الفصل الرابع

 وجود أو إمكانية احملل: املبحث األول

 1احملل موجود: املطلب األول

جيب أن يكون الشيء حمل االلتزام موجودا قبل نشوء االلتزام أو ثناءه حىت ينعقد العقد، وعدم وجود الشيء 
أن البيع " ق م فرنسي 1601وقد نصت املادة .  حتول دون قيام العقد لتخلف ركن من أركانه_حالة نادرةوهو _

 . هالكهأوانعدام الشيء أصال : ، ويرجع انعدام الشيء إىل حالتني"يكون باطال إذا ما هلك املبيع كليا وقت البيع
 انعدام الشيء أصال: الفرع األول

 يكن موجودا أصال، ولن يوجد مستقبال، كان يبيع شخص سيارة غري موجودة أي إن الشيء حمل االلتزام مل
متاما، أو أن يتنازل عن إجيار مل يتحصل عليه ومل يكتسبه إطالقا، إن مثل هذه احلاالت وهي يف احلقيقة نادرة جدا، 

 .متتع قيام العقد لتخلف ركن احملل
 هالك الشيء: الفرع الثاين

  إليها فالشيء حمل االلتزام كان موجودا إال أنه هلك على عكس احلالة اليت أشرنا
 وقت هالك الشيء: أوال

قد حيصل هالك الشيء قبل انعقاد العقد أو بعدة، وإذا هلك الشيء قبل انعقاد العقد أو أثناءه يكون احملل غري 
ينشأ صحيحا كما موجود، أما إذا علك الشيء حمل العقد بعد انعقاده فإن ذلك ال يؤثر على صحة العقد الذي 

..." إذا هلك املبيع قبل تسليمه بسبب البد للبائع فيه سقط املبيع واسترد املشتري الثمن:" ق م 369قضت املادة 
ففي هذه احللة يسقط البيع وال يكون باطال، حيث يتعلق األمر هنا بتحمل تبعة اهلالك، فبطالن العقد ال يكون إذن 

أو خالله، كأن يتنازل املستأجر عن إجيار مفسوخ؟، فاإلجيار كان موجودا أصال، إال الك الشيء قبل إبرام العقد 
 .ولكنه انقضى قبل عملية التنازل، واليت تكون حينئذ باطلة

 املقصود الك الشيء: ثانيا

 :يقصد الك الشيء أمران
 .ار كلياإتالف أو إفساد أو استهالك الشيء ماديا كاحتراق سيارة حمل البيع أو ايار العق-
، كالسيارة اليت تتضرر من حادث للالستعمافقدان الشيء خلصائصه ومميزاته التجارية، حبيث يصبح غري صاحل -

 .فتصبح غري صاحلة، أو املرتل الذي تتسرب إليه املياه األمطار فتلحق ا أضرار جتعله غري صاحل للسكن
 احملل املستقبل: الفرع الثالث

عامل يف األشياء املستقبلة إىل الغرر الذي قد ينطوي عليه مثل هذا التعامل، ألن الشيء يرجع التردد يف إباحة الت
كما أن . ، فقد تنضج مستقبال وقد ال تنضجاملستقبل قد يوجد وقد ال يوجد، كالتعامل يف مثار األشجار قبل ظهورها
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 اإلخالقية كثريا ما تدعو احلياة االقتصادية بيع املعدوم يف الشريعة اإلسالمية باطل، غري أنه إىل جانب هذه االعتبارات
، فقد يلجأ أصحاب املراكب الصناعية إىل بيع قسط من )الباهظةنتيجة للتكاليف (إىل التعامل يف األشياء املستقبلة 

 . السبب يف ذلكه تكون طلبات الزبون هذوقد ،منتوجام قبل إنتاجها
 احملل املمكن: املطلب الثاين

ال تكليف " يتمثل يف عمل شخصي يتعهد به املدين فال بد أن يكون ممكنا، حيث يقضي املبدأ العام إذا كان االلتزام
 يف ذاته كان العقد باطال بطالنا مستحيال إذا كان حمل االلتزام: "  ق م 93وقد نصت ذلك املادة . "إال مبستطاع

 1".مطبقا
 االستحالة النسبية: الفرع األول

 ستحالة انعقاد العقد، ألن احملل يكون غري ممكن بالنسبة للمتعاقد، يف حني يكون ممكناال مينع هذا النوع من اال
 للغري، كما يرجع سبب هذه االستحالة إىل االعتبارات الشخصية اليت ختص املتعاقد دون غريه، كعدم قدرته ةبالنسب

قد يربأ املدين بسبب االستحالة النسبية من إخل، و...على القيام مبا تعهد به من عمل، ملرض أو لنق اخلربة أو املهارة 
 . ق م176التنفيذ العيين، غري أنه يلزم بتعويض الضر الناجم عن عدم تنفيذ التزامه طبقا للمادة 

 االستحالة املطلقة: الفرع الثاين

تعذر على كافة مينع هذا النوع من االستحالة قيام العقد متاما، ألن االستحالة ترجع إىل ذاتية احملل نفسه، حبيث ي
الناس القيام مبثل هذا العمل، ويكون احملل غري ممكن يف مواجهة اجلميع العتبارات موضوعية ال عالقة هلا بشخص 

 .املتعاقد وقدراته، كان يلتزم املتعاقد بإصالح سيارة غري موجودة أصال
 بعمل مت إجنازه من قبل شخص وقد ترجع هذه االستحالة املطلقة إىل عوامل طبيعية، كااللتزام الشخص بالقيام
 حمام بالطعن يف قرار بعد يلتزم أنآخر، وقد ترجع إىل عوامل قانونية، كأن يلتزم الشخص بالتنازل عن امسه مبقابل، أو 

 ال يبطل العقد ما مل تكن هذه االستحالة املطلقة سابقة أو معاصرة لنشوء انقضاء أجل الطعن، ويف مجيع احلاالت
ستحالة املطلقة اليت تطرأ بعد نشوء االلتزام ال تنال من صحته وإمنا جتعل تنفيذه مستحيال، فينقضي االلتزام، عن اال

 . ق م307 للمادة اااللتزام طبق
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 تعيني احملل: املبحث الثاين

ن إن تعيني احملل أمر ضروري وطبيعي لوجود االلتزام، فإذا كانت معامل وحدود االلتزام غري واضحة يكون املدي
 .غري مقيد بعمل أو االمتناع عن فعل أو مبنح شيء ما

 طرق تعيني احملل: املطلب األول

 تعيني األشياء املادية: الفرع األول

  القيمات أو وصفتعريف: أوال

 وصفها فلقد خضعت املصاحل اإلدارية يتم تعيني القيمات، باعتبارها حمال لاللتزام، بواسطة تعريفها أو عن طريق
 .ء بتعريف إداري منظم من أجل تعيينها، كترقيم السيارات وعناوين املنازل، واألمساء التجاريةبعض األشيا

وميكن االعتماد على هذا التعريف اإلداري هلذه األشياء لتعيينها أما األشياء األخرى اليت ال تستفيد من هذا 
 تعيينها عن طريق الوصف الذي جيب أن التعريف اإلداري أو مل تعرف بعد، كالسيارة اجلديدة قبل ترقيمها، فيتم

جيب أن يكون املشتري عاملا باملبيع علما كافيا ويعترب العلم : " ق م 952يكون  مانعا للجهالة، وقد نصت املادة 
 ..."كافيا إذا اشتمل العقد على بيان املبيع وأوصافه األساسية حبيث ميكن التعرف عليه

 تعيني جنس ومقدار املثليات: ثانيا

 يكون معينا بنوعه ومقداره وإال كان أنااللتزام معينا بذاته، وجب إذا مل يكن حمل : "  ق م 94ص املادة تن
وإذا مل يتفق املتعاقدان على درجة الشيء، من حيث جودته ومل :"...وأضاف املشرع يف الفقرة الثانية " العقد باطال

، إذن يتطلب تعيني "تسليم شيء من صنف متوسطميكن تبني ذلك من العرف أو من ظرف آخر، التزم املدين ب
 1.املثليات حتما حتديد جنسها، ومقدارها، واحتياطا تعني جودا

 تعيني احملل الذي ال يتعلق بشيء مادي: الفرع الثاين

علق ليس املقصود باحملل الذي ال يتعلق بشيء مادي هو االلتزام بعمل كما يعتقد بعض الفقهاء، لن االلتزام بعمل قد يت
 يتم تعيني احملل عن طريق وصف املرتل املراد تشييده بشيء مادي كأن يلتزم املقاول بتشييد مرتل، ويف هذه احلالة

وإذا استثنينا مثل هذه احلاالت تبقى األعمال األخرى سواء كانت عمال إجيابيا أو سلبيا أي امتناعا واليت جيب . كما
 2. تعهد املدينوصفها وصفا شامال ودقيقا، حىت تتضح معامل

 تعيني الثمن: املطلب الثاين

الثمن هو حمل التزام املشتري يف عقد البيع، وهو أيضا حمل التزام رب العمل يف عقد املقاولة وعقد العمل وهو 
 3.أيضا التزام املستأجر يف عقد اإلجيار، وختتلف أحكام الثمن يف البيع عن األحكام اليت تدير مثن العمليات األخرى
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 مبدأ القيمة االمسية: طلب الثالثامل

إذا كان حمل االلتزام نقود، التزم املدين بقدر عددها املذكور يف العقد دون أن : " ق م 95تقضي أحكام املادة 
ومفاد هذه القاعدة ان املدين مببلغ معني من " يكون الرتفاع قيمة هذه النقود أو الخنفاضها وقت الوفاء أي تأثري

مبدأ القيمة "ما برد املبلغ بغض النظر عن قيمة النقود احلقيقية وقت ردها وهذا ما يعرف بـ النقود يكون ملز
 1".االمسية

 مشروعية احملل: املبحث الثالث

إضافة إىل شرط الوجود والتعيني جيب أن يكون احملل مطابقا للنظام العام وحسن اآلداب، ويترتب على ختلف 
 . م بطالن العقد ق96هذا الشرط الذي تضمنته املادة 

 قابلية احملل للتعامل: املطلب األول

يكون احملل غري مشروع ويبطل العقد إذا انصب على شيء غري قابل للتعامل، أو كان خارجا عن دائرة التجارة، 
 واملقصود بذلك األشياء اليت تكون غري صاحل للتداول بني الناس، فإلتباع وال تؤجر وال تستعار وال تستعمل استعماال

 .خاص ويرجع ذلك إىل طبيعة الشيء ذاته أو حلكم القانون
 األشياء الغري قابلة للتعامل بطبيعتها: الفرع األول

اليت ال يستطيع : "... ق م فإن األشياء اليت ال ميكن التعامل فيها بطبيعتها هي تلك 682مبقتضى أحكام املادة 
ياء خارجة عن دائرة التعامل كلما استحالت حيازا كأشعة وبعبارة أخرى تكون األش..." أحد أن يستأثر حبيازا

إخل أما إذا زالت هذه االستحالة حبيث أصبح الفرد يسيطر على الشيء ...الشمس أو مياه البحر أو الطيور الطليقة
 .عاكاحليوانات الوحشية أو الطيور الطليقة بعد اصطيادها، فتصبح حينئذ قابلة للتعامل ، ويكون حنل العقد مشرو

 2.وكذلك أن الشيء ال يقتصر على ما هو مادي فقط بل ينصرف أيضا إىل احلقوق املالية
 األشياء الغري القابلة للتعامل حبكم القانون: الفرع الثاين 

وهي أشياء قابلة للحيازة الفردية وقابلة للتعامل بطبيعتها، غري أن القانون مينع التعامل فيها بسبب األخالق، أو 
 .عام، أو العتبارات أخرى مثل النفع العامالنظام ال

فاألخالق مثال ال تسمح بالتعامل يف جسم اإلنسان، وال يف حياته وال يف صحته فهو من األشياء املقدسة، فال 
 .يباع وال يشتري وال يكون حمال للتمليك وهذا هو أيضا سبب حظر التعامل يف األعضاء واألنسجة

 ل للنظام العام واآلدابعدم خمالفة احمل: املطلب الثاين

إن النظر إىل مشروعية حمل االلتزام بعمل أو بعدم فعل شيء ما يتم يف ضوء مقتضيات النظام العام وحسن 
العمل أو االمتناع (وبعبارة أخرى يكون حمل االلتزام بعمل أو بعدم فعل شيء ما مشروعا دائما ما مل خيالف . اآلداب

 3. وحسن اآلدابقواعد النظام العام) املتعهد به
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 السبب: الفصل اخلامس

 مفهوم السبب: املبحث األول

 السبب القصدي: املطلب األول

 ينسب هذا التصور إىل النظرية التقليدية
 1عرض النظرية التقليدية: الفرع األول

 تعريف السبب القصدي: أوال

والسبب .  املباشرة أو الغرض املباشراملقصود بالسبب يف مفهوم النظرية التقليدية هو السبب القصدي، أي الغاية
 التزامه، فالسبب القصدي بالنسبة للمشتري أو الغرض املباشر هو النتيجة األوىل اليت يتحصل عليها املتعاقد عند تنفيذه

من تسديد الثمن هو امتالك املبيع، أما بالنسبة للبائع فالغاية األوىل من تنفيذ التزامه هي احلصول على مثن البيع، 
السبب بالنسبة هلذه النظرية هو سبب االلتزام وليس سبب العقد، وقد يتمثل سبب االلتزام يف حمل التزام املتعاقد ف

 .اآلخر، أو يف االستالم املسبق للشيء حمل التعاقد أو الوفاء بالتزام سابق، أو يف نية التربع
 خصائص السبب القصدي: ثانيا

 :يتميز السبب القصدي ببعض اخلصائص منها
السبب أمر داخلي للعقد، بل هو عنصر من عناصره فال وجود لعقد هبة بدون نية التربع، وال وجود اللتزام  -

البائع بنقل حق ملكية املبيع دون التزام املشتري بدفع الثمن، ويترتب على ختلف هذا الركن أي السبب انعدام 
 العقد؛

ل املعاملة، ففي كل العقود التبادلية مثال سبب التزام فال يتغري بتغري حم: السبب واحد يف كل صنف من العقود -
 املتعاقد هو حمل التزام املتعاقد معه، كما أن السبب يف مجيع عقود التربع هو نية التربع؛

 .باعتباره الغرض املباشر فإن السبب القصدي ال يتأثر بنوايا املتعاقدين: السبب أمر موضوعي -
 شروط السبب القصدي: ثانيا

 بب؛وجود الس -
 صحة السبب؛ -

 .مشروعية السبب -
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 تقييم النظرية: الفرع الثاين

 .مل تكن النظرية التقليدية حمل نقد فقط بل كانت أيضا حمل تأييد من طرف بعض الفقهاء
 1نقد النظرية التقليدية: أوال

وقد متحورت هومجت هذه النظرية من طرف الفقهاء الذين ينتمون إىل مذهب الالسببني الذي يتزعمه بالنيول، 
 .انتقادام حول صحة هذه النظرية من جهة وفائدا من جهة أخرى

 :صحة النظرية-1

 :ترجع عدم صحة هذه النظرية إىل األمور التالية
املتعاقد معه يف العقود التبادلية، إال أن هذا غري صحيح، ألن حسب هذه النظرية إن سبب التزام املتعاقد هو التزام  -

وبعبارة أخرى . مني متزامن، يف حني أن السبب يقتضي أن يتقدم دائما على النتيجة املترتبة عليهنشوء هذين االلتزا
 لاللتزامني يتناىف مع ما  فالنشوء املتزامن.ال يكون التزام املتعاقد سببا اللتزام املتعاقد معه إال إذا تقدمه يف الوجود

ة ترتب التزامات متبادلة ومتقابلة على املتعاقدين يف وقت ذهبت إليه النظرية التقليدية، حيث أن العقود التبادلي
 .واحد

 االستالمأما خبصوص العقود العينية، فغن هذه النظرية ختلط بني سبب االلتزام ومصدره، فسبب التزام املستعري هو  -
ببا اللتزام  العقد، فاالستالم يف هذا املثال يعترب سالنعقاداملسبق للشيء املستعار، وهو يف نفس الوقت شرط 

املستعري، ويف نفس الوقت ركنا لقيام العقد، مما يؤدي إىل اخللط بني السبب باعتباره الغرض املباشر والسبب 
 .اإلنشائي

 يف عقود التربع فيعاب على هذه النظرية اخللط بني نية املتربع والدافع أو الباعث، ألن الفصل بني األمرين وأما -
 ".نية التربع دون معىن"جيعل 

 :وظيفة السبب-2

فالعقود العينية ال تنعقد إال بتوفر شروط : إن التصور الذي انتهت إليه النظرية التقليدية جيعل ركن السبب دون فائدة
 :ومن مث نكون بصدد احتمالني) التراضي وتسليم الشيء(تكوينها 

 .مر شيئاإذا توفرت هذه األركان ينعقد العقد، وبالتايل فالنظر يف السبب ال يغري من األ -
فال ينعقد العقد، وال نرى فائدة ) الذي هو حسب هذه النظرية سبب اللتزام املستعري(أما إذا ختلف ركن التسليم  -

من النظر يف مسألة السبب، ألن العقد غري كوجود أصال، كما أنه يستحيل وجود عقد تربع صحيح من دون نية 
 .ا ينعدم العقدالتربع، اللهم إذا كان التربع عدمي التمييز وعنده

أما بالنسبة للعقود التبادلية فيمكن االستغناء فيها عن نظرية السبب، ألن النتائج اليت تترتب عليها هي نفس 
 أن حمل التزام البائع غري مشروع النتائج اليت يرتبها ركن احملل، فإذا كان سبب التزام املشتري غري مشروع فمعىن ذلك
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وإما لعدم  التزام البائع، وبالتايل ميكن إبطال العقد، غما لعدم مشروعية احملل، ألن سبب التزام املشتري هو حمل
 . السببمشروعية

 الدفاع عن النظرية التقليدية: ثانيا

 الدفاع عن النظرية التقليدية، ورد على االنتقادات السابقة كابيتانتوىل فريق السببيني الذي يتزعمه الفقيه الفرنسي 
 :1مبايلي
 :بالسبباملقصود -1

املقصود بالسبب هو الغرض املباشر املراد حتقيقه، وليس السبب املنشئ كما يفهمه خصوم هذه النظرية ، 
فالسبب يف العقد التباديل هو التنفيذ املقابل وليس االلتزام املقابل، فالبائع يلتزم بنقل ملكية الشيء ألنه يرغب يف 

 . ألنه يريد احلصول على املبيعاحلصول على الثمن، ويلتزم املشتري بدفع الثمن
أما فيما يتعلق بالعقد امللزم جلانب واحد، كالعارية مثال فإن املستعري يلتزم برد الشيء املستعار حىت يتمكن من 
احلصول عليه، فإذا تعهد املستعري برد الشيء املستعار حىت يتمكن من احلصول عليه، فإذا تعهد املستعري برد الشيء غري 

 .لمه فإنه يكون غري ملزم بردهأنه مل يست
 قد يتمل يف الوفاء بالتزام قانوين  إن الغرضكابيتانأما إذا كان العقد رضائيا وملزما جلانب واحد، فبقول 

كتنفيذ الوعد، وقد يتمل يف نية التربع ويف هذا الشأن البد من التمييز بني السبب وهو الغرض املباشر والباعث الذي 
شخصية البعيدة املربة للسبب ذاته، خاصة وأن هذه االعتبارات الشخصية البعيدة املربرة للسبب يتمثل يف األسباب ال

ذاته، خاصة وان هذه االعتبارات الشخصية اليت ال يعتد ا القانون ختتلف من شخص آلخر، والعربة ال تكون إال 
باشر يف عقد البيع هو احلصول على الثمن  املتعاقد يف حتقيقه من خالل التزامه فالغرض املالذي يرغببالغرض األول 

 . يف كل عقود البيعبالنسبة للبائع، وهو نفس الغرض يف النوع الواحد من العقود، أي
أما خبصوص عقود التربع، فال يوجد أي خلط بني نية التربع والرضاء على عكس ما يزعمه خصوم السبب 

، وهذا هو ركن الرضاء ويتمثل م إرادة الفرد يف االلتزايتمثل العنصر األول يف: حيث تتكون اإلرادة من عنصرين
العنصر الثاين يف تنازل املتعاقد عن العوض املقابل اللتزامه وهذا هو ركن السبب وقد يوجد العنصر األول دون الثاين، 

 .فيتحقق ركن الرضاء دون ركن السبب
 :وظيفة السبب-2

 :وتتمثل هذه الوظيفة حسب أنصار السبب فيما يلي
ترتب العقود التبادلية التزامات متبادلة ومتقابلة على املتعاقدين، فإذا امتنع أحدمها عن تنفيذ التزامه ميكن -

للمتعاقد الثاين أن يعامله باملثل، فإذا امتنع أحدمها عن تنفيذ التزامه ميكن للمتعاقد الثاين ان يعامله باملثل فيدفع بعدم 
 .تزام بسبب قوة قاهرة فإن االلتزام املقابل ينقضي لعدم وجود سبب لهوجود السبب وإذا استحال تنفيذ االل
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التزام املتعاقد باطال بسبب عدم مشروعية احملل، فإن العقد يكون باطال وكذلك األمر بالنسبة لاللتزام إذا كان -
ة باطال ألن احملل غري املقابل الذي يبطل على أساس عدم مشروعية السبب وليس احملل، فإذا كان التزام بائع دار دعار

مشروع فإن التزام املشتري وهو دفع الثمن مشروع من ناحية احملل لكنه باطل من ناحية سببه، أي احلصول على دار 
 .الدعارة

 .كما يسمح هذا التصور املوضوعي للسبب مبراقبة الفوائد املتبادلة بني املتعاقدين أو توازن التزاماا-
 يكون مشروعا أن العقود امللزمة جلانب واحد، وعقود التربع فال ميكن لسببها إال  األخرى أيأما يف العقود-

 أن القضاء الفرنسي يعتد أحيانا بالباعث لكنونه السبيل الوحيد "كابيتان"ألن سببها واحد يف كل صنف ويالحظ 
وخالصة القول فإن . ن عاملا بهملراقبة املشروعية، بشرط أن يكون داخال يف دائرة التعاقد أي أن يكون كال املتعاقدي

تصور النظرية التقليدية ينسجم متاما مع مبادئ مذهب الفردية، الذي يكرس احلرية الفردية، حيث تكمن الوظيفة 
األوىل املسندة للسبب يف محاية حرية املتعاقد هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فغنه إذا كانت هذه النظرية صحيحة 

ب فإا ال تسمح مبراقبة مشروعيته ألن الوقوف عند الغرض املباشر دون النظر يف الدوافع السبفيما يتعلق بوجود 
 ولقد كانت هذه - يكون مشروعاأنالذي ال ميكن حينئذ إال –الشخصية للمتعاقدين مينع مراقبة مشروعية السبب 

 االنتقادات إىل جانب متطلبات اتمع احلديث وراء ظهور تصور جديد للسبب
 1الباعث أو الدافع للتعاقد: ب الثايناملطل

الباعث أو الدافع للتعاقد هو السبب بالنسبة للنظرية احلديثة اليت قدمت تصورا جديدا خيتلف عن التصور 
 .التقليدي من حيث التعريف، واخلصائص، والشروط والوظيفة

 التعريف: الفرع األول

ال بسبب االلتزام وأصبح الدافع هو السبب وليس على عكس النظرية التقليدية أصبحت العربة بسبب العقد 
الغرض املباشر، ويتمل االلتزام يف االعتبارات النفسية والشخصية اليت دفعت املتعاقدين إىل إبرام العقد فهي املربرات 
د اليت كانت وراء عزم وتصميم املتعاقدين على إجناز العملية العقدية، وختتلف هذه الدوافع باختالف األشخاص وق

تتعدد وتتفاوت من حيث أمهيتها، فتكون حينئذ بالدافع الرئيسي وليس بالثانوي وال يعتد إال بالباعث الذي لواله ملا 
 .أقدم املتعاقد على إبرام العقد

 خصائص الباعث: الفرع الثاين

 :يتميز الباعث أو الدافع باخلصائص التالية
 . يتعلق بنوايا املتعاقدينالباعث أمر شخصي ونفسي-1
الباعث أمر خارج عن عملية التعاقد، وهذا يستدعي البحث عنه خارج العقد مما يزيد يف صعوبة إثباته فهو أمر -2

 عنه، وهذا ما يفسر اشتراط الفقه علم املتعاقد بالنوايا غري املشروعة للمتعاقد مع إلبطال اإلفصاحنفسي غري واجب 
 .العقد
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اص والتصرفات القانونية، فقد يشتري املتعاقد حمال للتجارة أو للصناعة  أمر متغري خيتلف باختالف األشخالباعث-3
 نقودا تلبية حلاجات عائلته وقد يقترضها من إخل، وقد يقترض املتعاقد...أو لتوسيع ثروته العقارية أو للتربع به ليتيم 

 .أجل املقامرة وقد يتربع املرء بشيء ما ابتغاء مرضاة اهللا
 باعثشروط ال: الفرع الثالث

خيضع الباعث لشرط واحد هو املشروعية، حيث يسمح النظر يف مشروعية الباعث مبراقبة املعامالت من حيث 
 .إخل..مطابقتها للنظام العام األخالقي، واألديب؟، واالقتصادي، واالجتماعي

 بالنسبة ومل تم النظرية احلديثة بوجود الباعث لسبب بسيط وهو أن التصرف دون باعث أمر ال يعقل إال
للشخص غري املميز، إال أا اهتمت مبشكلة صحة السبب، لكون الصورية وسيلة يلجأ إليها إلخفاء احلقيقة اليت قد 

 .تكون غري مشروعة
 مبراقة مشروعية السبب يف حني أا ال تم بوجوده، والغرض من وخالصة القول فإن النظرية احلديثة كفيلة

وبالنسبة للقوانني الوضعية فمنها ما أخذت بالنظرية التقليدية أي بسبب . لى محايةذلك هو تقدمي محاية اتمع ع
االلتزام ومنها ما اعتنقت النظرية احلديثة، أي سبب العقد ومنها ما اعتمدت ازدواجية السبب نظرا للتكامل املوجود 

 .بني سبب العقد وسبب االلتزام
 موقف املشرع اجلزائري: املطلب الثالث

 ق م، حيث 98 و97وقف املشرع من خالل الشروط اليت خيضع هلا السبب مبقتضى أحكام املادتني سنحدد م
سبب غري مشروع : ""... ق م تبطل العقد لـ97 أن اهتمام املشرع قد انصب على مشروعية السبب، فاملادة يظهر

كل التزام مفترض أنه له : ""األوىل ق م فتقضي يف فقرا 98وأما املادة ..." أو لسبب خمالف للنظام العام واآلداب
السبب املذكور يف العقد هو السبب احلقيقي حىت يقوم الدليل على ما ""...ويف فقرا الثانية أن ..." سببا مشروعا

"". خيالف ذلك، فإذا قام الدليل على صورية السبب فعلى من يدعي أن لاللتزام سببا آخر مشروعا أن يثبت ما يدعيه
 1.روعية السبب ال بوجوده، مما يفيد أن املشرع أخذ بالنظرية احلديثةفالعرب إذن مش

 إذا رجعنا إىل النص الفرنسي للقانون املدين من جهة، وإىل التعابري ، خاصةانتقادلكن هذا الرأي قد يكون حمل 
 ق م 97رنسي للمادة املستعملة يف املادتني املذكورتني أعاله من جهة أخرى، فالنسبة للنقطة األوىل يشترط النص الف

ومبعىن ذلك أن املشرع أخذ بازدواجية السبب، إذ مل يتخل . املوجود يف السبب من جهة، واملشروعية من جهة أخرى
وبالنسبة للنقطة . ، وأخذ بالنظرية احلديثة إذ يطالب مبشروعية السببعن النظرية التقليدية باشتراطه وجود السبب

 العقد، وهذا ما جيعلنا نعتقد أن ال إىل سبب" سبب االلتزام" ق م إىل 98 و 97 الثانية أشار املشرع يف املادتني
إن املشرع اجلزائري أخذ بازدواجية : ، ولقد مسحت هذه احلجج لبعض الفقهاء بالقولةاملشرع أخذ بالنظرية التقليدي
تطابق النص العريب مع النص ويف اعتقادنا فإن هذا النقص يف دقة التعبري وعدم . يالسبب متأثر بالقضاء الفرنس

الفرنسي ال يشكالن عائقا للكشف عن موقف املشرع، بل يرجع ذلك إىل تأثر واضعي التقنني املدين بالقانون 
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ميكن " وجود االلتزام"األغراض اليت يتطلع إىل حتقيقها شرط ويظهر أن ازدواجية السبب غري مربة ألن . يالفرنس
وأما العدالة التبادلية اليت يطمح القضاء الفرنسي إىل حتقيقها من خالل . ل، والرضاءاحمل: حتقيقها بطرق خمتلفة منها 

 احلاالت اليت تستحق ذلك وهذا من خالل األحكام اخلاصة صراحةسبب االلتزام، فإن املشرع اجلزائري تناول وعاجل 
 الوحيد الذي يربر بعض ام هو النظامبعقود اإلذعان، وكذا نظرية االستغالل وغريها غري أننا ال ننكر أن سبب االلتز

 1.األحكام كالدفع بعد التنفيذ، وحتمل التبعة
 إثبات السبب: املبحث الثاين

 يفترض وجوده ولكن إذا مت ذكره فاملشرع إن املتعاقدين غري ملزمني بذكر السبب يف العقد، خاصة وأن املشرع
 .يفترض أنه السبب احلقيقي ما مل يقم الدليل على غري ذلك

 2افتراض السبب غري املذكور: املطلب األول

كل التزام مفترض أن له سببا مشروعا ما مل يقم الدليل على غري : " ق م يف فقرا األوىل 98تقتضي املادة 
املتعاقدين ذكر السبب ال مينع قيام العقد، حيث يفترض القانون وجود السبب، وهذه قرينة بسيطة فإغفال ..." ذلك

 .سهاميكن إثبات عك
 افتراض السبب: الفرع األول

بافتراضه لسبب االلتزام عند عدم ذكره يف العقد، يعفي املشرع املتعاقد من إثبات وجوده، ولكن هذا ال مينع 
 .املتعاقد األخر من الطعن يف العقد لعدم وجود سبب مشروع

 سقوط القرينة: الفرع الثاين

كن للمتعاقد املدين عموما إثبات عكس القرينة القانونية، أي  ق م السالفة الذكر، مي98مبقتضى أحكام املادة 
 خبصوص الشيء املراد إثباته، فهل جيب إثبات إنعدام أصال؟ أو كونه غري أنه يثور خالف. ليس له سبب مشروعا

بات  ق م الذي اعتمد ازدواجية السبب، ميكن إث98مغلوطا؟ أو إثبات مشروعيته؟ فإذا أخذنا بالنص الفرنسي للمادة 
عدم وجود السبب املفترض أو عدم مشروعيته، ألن السبب مفترض من حيث الوجود واملشروعية، ولكن إذا اعتمدنا 

 فال جيوز إثبات عدم وجود -وهو الرأي الراجح–على النص العريب لنفس املادة والذي أخذ بالنظرية احلديثة للسب 
 عدم مشروعيته فقط، فالقرينة البسيطة اليت وضعها املشرع السبب ألن املشرع مل يهتم ذا األمر، بل ميكن إثبات

 .تتعلق مبشروعية السبب ال بوجوده
 عبء إثبات -الذي يطعن يف العقد بالبطالن–وسواء أخذنا بالتأويل األول والثاين، يتحمل املتعاقد املدين 

فإنه جيوز للمتعاقد أن يثبت عدم وما مل يذكر السبب يف العقد . السبب، او عدم مشروعيته حىت يتخلص من التزامه
 حىت لو كان السبب مذكورا يف - كذلك بكل الوسائل-وجوده بكل الوسائل وكذا عدم مشروعيته اليت ميكن إثباا

 .العقد وكان العقد مكتوبا كتابة رمسية أو عرفية

                                                 
 202: ،مرجع سابق ، صااللتزامات النظرية العامة للعقد علي فياليل ، - 1
 206-203: ،مرجع سابق ، صااللتزامات النظرية العامة للعقد علي فياليل ، - 2
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 افتراض حقيقة السبب املذكور: املطلب الثاين

ويعترب السبب املذكور يف العقد هو السبب احلقيقي حىت يقوم  ""...: ق م 98تنص الفقرة الثانية من املادة 
الدليل على ما خيالف ذلك فإن قام الدليل على صورية السبب فعلى من يدعي أن لاللتزام سببا آخر مشروعا أن يثبت 

قيقي، وهذه  مفادها أن السبب املذكور يف العقد هو السبب احللقد وضع املشرع قرينة قانونية أخرى"". ما يدعي
 -إذا حتقق الصورية– ، كما ميكن ملن يهمه األمر كذلك قرينة بسيطة، حيث جيوز للمدين أن يثبت صورية السبب

 .أن يثبت أن لاللتزام سببا آخر مشروعا
 إثبات صورية السبب: الفرع األول

قيقي، والصورية  القانون بإثبات صورية السبب، أي أن السبب املذكور يف العقد ليس هو السبب احليسمح 
ويتحمل . سبب ظاهر، وهو السبب املذكور يف العقد، وسبب خفي، وهو السبب احلقيقي: تقتضي وجود سببني

اليت تلزمه خاصة بإثبات الصورية كتابة إذا كانت قيمة التصرف (املدين عبء إثبات الصورية طبقا لقواعد اإلثبات 
ض من اإلثبات هو إثبات صورية مشروعية السبب فله إثبات بكل أما إذا كان الغر) القانوين تزيد عن ألف دينار

 .الوسائل
 إثبات سبب آخر مشروع لاللتزام: الفرع الثاين

 ق م تسمح ملن 98إذا استطاع املدين إثبات عكس القرينة القانونية املتعلقة حبقيقة السبب املذكور، فإن املادة 
ويطرح هذا احلل الذي انتهى إليه املشرع بعض التساؤالت، إذ . يدعي أن لاللتزام سببا آخر مشروعا أن يثبت ذلك

ال نرى كيف ميكن حتقيق ذلك احلل بعدما استطاع إثبات صورية السبب، أي أن املدين أثبت وجود سبب آخر هو 
أما إذا كان السبب احلقيقي غري مشروع، فإننا ال نرى كيف ميكن للدائن أن يثبت سببا آخر . السبب احلقيقي

 1.وعامشر
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 الشكلية يف العقود: الفصل السادس
 التعليق على قرار
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 االلتزامـــــات

 )"الطلبةإجناز حبث من "(الشكلية يف العقود 

 مقدمة

 :اجلانب الشكلي

دة بقصر العدالة ج عبان رمضان اجلزائر القرار صادر من الس األعلى يف اجللسة العلنية املنعق:التعريف بالقرار-1
 ).1982-12-18 (العاصمة بتاريخ

 : أطراف الرتاع-2

 ج سيدي حممد برج الكيفان والوكيل عنه احملامي دبوردوا احملامي 06 الساكن): ع ع ق(املدعي يف الطعن -
 .املقبول لدى الس األعلى

 الساكن باجلزائر حسن داي) ب ر(ج املارسال ليوتائ و  17الساكن يف ) ف ع ع: ( املدعي عليهم يف الطعن-
 . الس األعلى ج حنني والوكيل عنهم احملامي أعمارة احملامي املقبول لدى74حي باالز 

 :الوقائع-3

فيمنا بينهم شركة حماماة جتارية وصناعية مبوجب عقد عريف ) ب ر(و ) ف ع(و ) ع ع ق(تبدأ الوقائع األطراف 
مقابل ) ب ر(و ) ف ع(بالتنازل عن األسهم يف الشركة للطرفان ) ع ع ق( مث قان 1970 مارس 30مؤرخ يف 
 )ب ر(و) ف ع( أالف دينار يف ذمة الطرفان 5 ألف دينار وبقيت 30مبلغ مايل 

 :اإلجراءات-4

و ) ف ع(فان  الذي قاما به الطر1972 ماي 11تبدأ اإلجراءات من القرار الصادر من احملكمة االبتدائية بتاريخ 
 أصدرت حكما ببطالن هذا التنازل أي وثيقة التنازل الصادرة أاحبيث ) ع ع ق(إلثبات التنازل اليت قام ا ) ب ر(

 24احلكم الصادر يف الس القضائي فصدر حكما بتاريخ ) ب ر(و ) ف ع( فأستأنف 1971 فيفري 23يف 
وطلبت من األطراف إفراغها يف شكل رمسي وأمام موثق،  حيث أصدرت قرارا بقبول وثيقة التنازل 1974جانفي 
يف احلكم الصادر من الس القضائي يف احملكمة العليا واليت بدورها رفضت احلكم الصادر  بالطعن) ع ع ق(فقام 

 .من الس القضائي
 :احلجج واملدعاءات-5

أراد إفراغ عملية التنازل يف ) ع ع ق(ي لكن ادعى الطرفان أن وثيقة التنازل صحيحة وتؤيد ما جاء به الس القضائ
 سالوهذا ما أبدته احملكمة االبتدائية ) ب ر(و ) ف ع(شكل رمسي وأمام موثق لتسديد ما بقي له خدمة الطرفان 

 .األعلى
 :املشكل القانوين-6

أركان العقد أم شرط فقط هل جمرد اتفاق إرادتني ودفع جزء من املبلغ يكفي إلبرام عقد؟ هل تعترب الشكلية ركنا من 
 ؟ وما ذا يترتب على عدم توفرها؟ وهل البطالن واجب يف عدم وضع العقد يف شكل رمسي؟النعقاد
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 االلتزامـــــات

 :احلل القانوين-7

 تنص على 1970 ديسمرب 15 املؤرخ يف 70/91 من األمر رقم 12إن قرار قضاة املوضوع خرقوا أحكام املادة 
ركة جيب أن يفرغ حتت طائلة البطالن يف شكل رمسي وجيب دفع الثمن  التنازل عن أسهم أو عن حصص يف الشأن

 قانون مدين جزائري ، لكوا تشترط يف بيع األسهم الشكل الرمسي لضمان 324 للمادة واستنادابني يدي املوثق 
ة  هي عقود عرفية صحيح1970حقوق األطراف وكذا حقوق الغري وإال كان باطال، فالعقود العرفية اليت سبقت 

 البد من إفراغه يف 1971 هي عقود عرفية غري صحيحة والتنازل عن األسهم يف 1970 بعد والعقود اليت صدرت
 ان يكون أمام موثق وتسليم املبلغ شكل رمسي وليس له أثر رجعي فالعقد يعد باطال إذا مت يف شكل غري رمسي وجيب

 .يكون يف يد املوثق
 :منطوق القرار-9

 وإحالة 1974 جانفي 24ينقض القرار املطعون فيه الصادر عن الس القضائي باجلزائر يف  -يقضي الس األعلى
) ب ر(و ) ف ع(القضية والطرفني على الس القضائي باجلزائر مشكال تشكيال آخر وحيمل املصاريف على عاتق 

عون فيه بسعي من السيد النائب العام وأمر بتبليغ هذا النص الكامل برمته إىل اجلهة القضائية اليت أصدرت القرار املط
 .ليكتب امش األصل بواسطة كاتب الضبط

 بالغرفة التجارية والبحرية لدى 18/12/1982وبذا صدر القرار ووقع التصريح به يف اجللسة العلنية املنعقدة بتاريخ 
 :من السادةالس األعلى املتكون 

 الرئيس..... زياد الطاهر  -
 ستشار املقرامل.......كبري حممد -

 املستشارة .....حساين نادية -

 .كاتب ضبط وحضور السيد يوسفي بن شاعة احملامي العام..ومبساعدة السيد خضراوي مجال الدين  -
 مفهوم الشكلية يف العقود:املبحث األول

 التعريف الشكلية: املطلب األول

احملل زيادة على هذا أضاف املشرع ركن  على احترام أركان الرضى، السبب وإن قيام العقد يبىن: تعريف الشكلية
 العقد وإمهال أي ركن من هاته األركان مينع قيام العقد ويؤدي إىل إبطاله فالشكلية إذ الكتمالرابع وهو الشكلية 

 هي املراحل واخلطوات اليت تعطي الصيغة القانونية والرمسية للعقد
فالشكلية كفيلة حبماية إرادة " كلية هي ألخت التوأم للعدالةالش"استنادا لقول اهرينج يف هذا الشأن : أمهية الشكلية

 بإرشاد ونصح املتعاقد فيكون على بينة من املتعاقد وسالمة رضائه خاصة إذا متثلت يف كتابة رمسية حيث يلزم املوثق
املتعاقد معه أما  أن جتنب املتعاقد احتمال إنكار أو نسيان العقد من قبل االئتمانأمره كما تشجع الكتابة كذلك على 

الغري فإنه جيهل متاما التصرفات القانونية الشفافة وقد يتضرر من ذلك ومن مث إن الشكلية متثل أفضل الوسائل 
 .لإلعالن
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 االلتزامـــــات

 الشكلية املباشرة: املطلب الثاين

صرف وهلا  التانعدامنعدامها اتدعى بالشكلية املباشرة ألا تتصل مباشرة بتكوين التصرف القانوين حيث يترتب من 
 )العقود العينية( فعل ما - بالكتابة الرمسية والكتابة العرفية - أ:صورتني عما

 أن يكون عقد الشركة مكتوبا وإال كان باطال فالعقد جيب"  قانون مدين418من خالل املادة : الكتابة الرمسية-أ
 :الرمسي له ثالثة شروط

  حمرر العقد-1
 . االختصاص-2
املوظف، ضابط عمومي، الشخص املكلف : حمرر العقد( العقد رحملر بالنسبة إتباعهاالواجب  األشكال القانونية -2

 ).باخلدمة العامة
  )العقد التباديل، املتعاقد األمي، التعاقد بواسطة وكيل (327حسب املادة : الكتابة العرفية-
 ). التعاقد بواسطة وكيلالعقد التباديل، املتعاقد األمي، (327الكتابة خبط املتعاقد حسب املادة -1
 التوقيع-2
بالنسبة هلذه العقود جيب إضافة ركن التراضي واحملل والسبب تسليم الشيء حمل العقد حىت :  العقود العينية-ب

 .ينعقد العقد
 الشكلية غري املباشرة:الثالثاملطلب 

ه ونفاذه وتتعلق هذه ال تتصل مباشرة بالتصرف القانوين فهي ال تؤثر على صحته ولكن قد حتد من فاعليت
 .اإلجراءات بقواعد اإلثبات، اإلشهار، إجراءات إدارية وجبائية

 : يف هذا الشأن جيب التمييز بني شكلية الصحة وإال شكلية اإلثبات:قواعد اإلثبات-أ
 .إغفال شكلية الصحة متنع قيام العقد:  الرأي األول- 
 .قد يف وضع عسري بنصوص وجود العقدإغفال شكلية اإلثبات جيعل املتعا:  الرأي الثاين- 
 : قواعد الشهر-ب

الغرض من الشهر إذا كان العقد يلزم املتعاقدين دون غريهم فإنه يسري كذلك يف حق الغري مبعىن أنه ال ميكن جتاهل -
  قانون مدين793التصرفات القانونية اليت تتم بني املتعاقدين كما نصت املادة 

  النشر عن طريق الصحف– والقيد يف السجل اإلداري الشهر العقاري: وسائل الشهر-
 التسجيل لدى -التصريح اإلجباري–تتمثل يف احلصول على ترخيص مسبق :  اإلجراءات اإلدارية واجلبائية-ج

 .املصاحل املختصة
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 التكييف القانوين لقضية احلال: املبحث الثاين

 االبتدائية األساس القانوين الذي اعتمدته احملكمة: املطلب األول

 12وثيقة التنازل باطلة استنادا إىل املادة 
  اعتمده الس القضائيياألساس القانوين الذ: املطلب الثاين

  يكفي ليكون العقد صحيحاإرادتنياعترب وثيقة التنازل صحيحة واعتربت جمرد اتفاق 
 األساس القانوين الذي اعتمدته احملكمة العليا: املطلب الثالث

 االبتدائية وهو نفس احلكم الصادر من احملكمة 12 قام به الس القضائي خرقا للمادة اعتربت ما
 :اخلامتة

مع أن الشكلية يف العقود أضافها املشرع كركن رابع لصحة العقد إال أا أصبحت الركن األهم لقيامه وحفظ 
 .للمتعاقدينللحقوق ومحاية 
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 طالنالبنظرية الفصل السابع 
 البطالن هو اجلزء املترتب على العقد الذي مل يستكمل مل يستكمل أركانه أو مل يستوف شروطه

 مفهوم البطالن: املبحث األول

 1البطالن والنظم القريبة منه: املطلب األول

 البطالن والفسخ: الفرع األول

 النظمني، فالبطالن مثله مثل يترتب على بطالن العقد وفسخه زوال كل آثاره، وهذا هو الوجه التشابه بني
 الرابطة القانونية بني املتعاقدين، ويتمثل وجه االختالف بني النظمني يف األسباب اليت أدت إىل انعدامالفسخ يؤدي إىل 
أما انعدامه بسبب . ألنه مل ينعقد صحيحا ومل يستوف كل شروطه أو أركانهفينعدم بسبب بطالنه زوال العقد، 

م التنفيذ، ففي هذه احلالة ينشأ العقد صحيحا حيث يستويف كل شروطه وأركانه، إال أنه مل ينفذ الفسخ فريجع إىل عد
 . ق م121 إىل 119بسبب املتعاقد أو لسبب آخر، فيستوجب فسخه طبقا للمواد 

 البطالن وعدم النفاذ: الفرع الثاين

ميكن االحتجاج به لدى الغري، وهلؤالء أن        ال يسري يف حق الغري، وال        -مثله مثل العقد غري الناف    –العقد الباطل   
يتجاهلوه، والسبب يف عدم نفاذ العقد هو اإلخالل بإجراءات الشهر، ويساوي العقد الباطل بالنسبة للغري العقد غـري                  

 .النافذ فهو موجود قانونا بالنسبة هلم
للمتعاقدين نفسيهما وبالنسبة للغري    يتميز البطالن عن عدم النفاد يكون العقد الباطل منعدم الوجود قانونا بالنسبة             

 .كذلك، أما يف حالة عدم نفاذ العقد فهو موجود قانونا بني املتعاقدين، ومنعدم بالنسبة للغري
 أنواع البطالن: املطلب الثاين

 التقسيمات الفقهية: الفرع األول

 :2مييز الفقه التقليدي بني ثالثة أنواع من البطالن: التقسيم الثالثي: أوال
 :االنعدام-1

يكون العقد منعدما إذا ختلف ركن من أركانه، كأن يتخلف ركن الشكلية يف العقود، أو ينعدم احملل أو السبب،                   
 .فالعقد يف مثل هذه احلاالت مل يستوف أركانه، األمر الذي مينع انعقاده

 :البطالن املطلق-2

وعية، كأن يكون احملـل أو السـبب غـري          يكون العقد باطال بطالنا إذا استوىف كل أركانه وختلف شرط املشر          
مشروع، ففي هذه احللة ينعقد العقد ألنه استكمل أركانه، إال أنه يكون باطال بطالنا مطلقا لعدم مشروعية السـبب                   

 .أو احملل
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 االلتزامـــــات

 :البطالن النسيب-3

ب الرضا، ففي   يكون العقد قابال لإلبطال، أي باطال بطالنا نسبيا، إذا كان رضاء املتعاقدين مشوبا بعيب من عيو               
 .هذه احلالة ينعقد العقد صحيحا ما مل يطعن يف صحته املتعاقد الذي كان رضاه معيبا

يعاب على هذا التقسيم الثالثي عدم جدية التمييز بني االنعدام والبطالن املطلق، ألنه يف احلالتني، ال وجود للعقد                  
 .قانونا، وبتايل فهما متساويان يف االنعدام

 1لثنائيالتقسيم ا:ثانيا

 .مييز معظم الفقهاء بني البطالن املطلق والبطالن النسيب
 : املطلق والبطالن النسيبنمفهوم البطال-1

 :البطالن املطلق-أ
 مل ينعقد متاما، فهو منعدم الوجود وال حاجة لتقرير البطالن، ويلحق            -بالنسبة هلذا النوع من البطالن    – إن العقد   

ي مل يستوف أركانه، كانعدام تطابق اإلراديني، أو انعدام احملل أو السبب، أو عـدم               هذا النوع من البطالن العقد الذ     
بالنسبة –مشروعية حمله أو سببه، أو اإلخالل بركن الشكلية بالنسبة للعقود الشكلية، ويشمل هذا النوع من البطالن                 

 . االنعدام والبطالن املطلق-للتقسيم الثالثي الذي أشرنا إليه آنفا
باطل بطالنا مطلقا ال تلحقه إجازة وال يتقادم بطالنه ألنه مل ينعقد، أو ألنه خنالف للنظام العام واآلداب                  والعقد ال 

 .فهو إذن غري موجود قانونا
 :البطالن النسيب-ب

يف حالة البطالن النسيب ينعقد العقد صحيحا ويظل كذلك ما مل يطعن املتعاقد يف صحته، ويكون العقد بـاطال                   
الغلط، والتدليس، واإلكراه، أو    : أو قابال لإلبطال إذا كان رضاء املتعاقد مشوبا بعيب من عيوب الرضاء           بطالنا نسبيا   

 .وعلى عكس البطالن النسيب تلحقه اإلجازة ويسقط بالتقادم. كان ناقص األهلية
لفـة، ممـا   يتضح مما سبق أن لكل من هذين النوعني من البطالن جماال معينا، وخيضع كل منهما إىل أحكـام خمت                 

 .يستوجب حتديد معيار التمييز بينهما
 املصلحة العامة: معيار التفرقة-2

فهناك شروط لوجود العقد، وشروط لصـحته، فـإذا     :  على طبيعة الشرط املخل به     -تقليديا–كان التمييز يقوم    
ة، وأحلق احملل   أخل بشرط من شروط الوجود يكون العقد باطال بطالنا مطلقا، وأما إذا أخل بشرط من شروط الصح                

ولقد تعرض هذا التصنيف إىل عدة انتقادات، منها أنه ال يستند إىل مربرات جدية، خاصة               . والسبب بشروط الوجود  
 . مدين فرنسي اعتمدت أربعة شروط للصحة من بينها احملل والسبب1108وان املادة 

مبعيار جديد للتصـنيف أساسـه      بعد أخذ ورد اقترح بعض الفقهاء التخلي عن كل التصنيفات، ونادى آخرون             
 . العامةةاملصلحة اخلاصة واملصلح
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 البطالن نوع واحد: ثالثا

التوجد هناك ثالث أحوال للعقد مستقلة بعضها عـن الـبعض   : "بقوله السنهوري دافع عن هذا الرأي األستاذ     
طالن املطلق، والعقـد الباطـل   الصحة والب: الصحة والبطالن النسيب والبطالن املطلق، بل ال توجد إال حالتان         : اآلخر

بطالنا نسبيا هو عقد مير على هاتني احلالتني واحدة بعد األخرى، فهو متميز عن العقد الصحيح الذي ال مير إال على                     
ولكن إذا كان العقـد الباطـل       . حالة الصحة، ومتميز عن العقد الباطل بطالنا مطلقا الذي ال مير على حالة البطالن             

 ".ا على هذا النحو، فالبطالن النسيب نفسه ليس حالة قائمة بذاا بني الصحة والبطالن املطلقبطالنا نسبيا متميز
وبعبارة أخرى فإن العقد الباطل بطالنا نسبيا ينعقد صحيحا وينتج آثاره إىل أن يكتشف العيب، وعندما خيتـار                  

حا ويتم تنفيذه، وإما أن يطعـن يف العقـد          إما أن يتمسك بالعقد رغم قابليته لإلبطال فيظل صحي        : املتعاقد بني أمرين  
باإلبطال، ويف هذه احلالة األخرية يبطل العقد  وتزول آثاره ويصبح مثله مثل العقد الباطل بطالنا مطلقا، ومن مث فـال            
حاجة للتمييز بني البطالن املطلق والبطالن النسيب، ويف اعتقادنا أن هذا الرأي قابل للنقاش، باعتبـار أن كـال مـن                     

 .بطالن املطلق والبطالن النسيب خيضع ألحكام خاصة ال
 موقف املشرع: الفرع الثاين

 ق م أن املشرع اعتمد التقسيم الثنائي للبطالن، حيث مييز بني          105 إىل   99يتضح من األحكام الواردة يف املواد       
م اإلبطال أو البطالن النسـيب يف       لقد تناول املشرع أحكا   . البطالن النسيب، أي قابلية العقد لإلبطال، والبطالن املطلق       

 . ق م ذاكرا يف هذا السياق أن اإلبطال يزول باإلجازة ويسقط بالتقادم101 إلىل 99املواد من 
نقص األهليـة،   :  ق م أن أسباب أو حاالت قابلية العقد لإلبطال هي          101ونستنتج من ناحية أخرى من املادة       

 90 و 88 و 86 و 81 و 80ه املادة ما هو إال تذكري مبا ورد يف املواد           وعيوب الرضاء، ويف احلقيقة فإن ما ورد يف هذ        
 .نقص األهلية، والغلط، والتدليس، اإلكراه ، واالستغالل: ق م اليت تقضي بقابلية العقد لإلبطال يف حالة

 :تض ق م البطالن فق102وعاجل املادة 
 جبواز التمسك ببطالن العقد لكل ذي مصلحة؛ -
 من تلقاء نفسها؛للمحكمة أن تقضي بذلك  -

 اإلجازة ال تلحق البطالن؛ -

 .سقوط دعوى البطالن بالتقادم -
 ق م أن البطالن املطلق يلحق العقد الذي         418، واملادة   98 إىل   92 يف املواد من     دةااإلرويتضح كذلك من األحكام     

وبقد . احملل أو السبب   التراضي، واحملل، والسبب، والشكلية، أو لعدم مشروعية      : يتخلف فيه ركن من أركانه، ومنها       
 . ق م لألحكام املشتركة بني البطالن النسيب والبطالن املطلق105 إىل 103خصص املشرع املواد من 

ويف خالصة القول، يتضح أن املشرع قد أخذ بالتقسيم الثنائي معتمدا نفس معيار التفرقة الذي أخذ به الفقه، وهو أن                    
 1. واملصلحة اخلاصة هي أساس البطالن النسيباملصلحة العامة هي أساس البطالن املطلق،
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 تقرير البطالن: املبحث الثاين

 تدخل القاضي: املطلب األول

 دعوى البطالن أو اإلبطال: الفرع األول

يتقرر البطالن عن طريق الدعوى الرئيسية اليت يرفعها املدعي أمام احملكمة، فله أن يطعن يف صحة العقد بواسـطة          
ترفع الدعوى إىل احملكمـة  : " إجراءات مدنية 21ومبقتضى املادة .  تقرير البطالن أو اإلبطالدعوى قضائية دف إىل  

ختضع هـذه املطالبـة     ...". إما بإيداع عريضة مكتوبة من املدعي أو وكيله مؤرخة وموقعة منه لدى مكتب الضبط             
 الـيت   439 واملصلحة يف مادـا      القضائية ألحكام قانون اإلجراءات املدنية اليت تشترط على وجه اخلصوص الصفة          

 ...".ال جيوز ألحد أن يرفع دعوى أمام القضاء ما مل يكن حائزا لصفة وأهلية التقاضي وله مصلحة يف ذلك: "تنص
  أو اإلبطالنالدفع بالبطال: الفرع الثاين

طال العقـد، لكـن إذا      قد ال يبادر املتعاقد بالطعن يف صحة العقد ضانا أن املتعاقد معه ال ينازع يف بطالن أو إب                 
اتضح بعد ذلك أن املتعاقد معه يدعي صحة العقد ويطالب قضائيا بتنفيذه، للمتعاقد اآلخر يف هذه احلالة أو يكتفـي                    

وبعبارة أخرى إذا قام املتعاقد معه برفع دعوى أمام احملكمة طالبا تنفيذ العقد، يكتفي              . بالدفع بالبطالن أو إبطال العقد    
يه باالحتجاج ببطالن العقد يف دفاعه، فعلى عكس الدعوى الرئيسية يطالب املدعي أمـام القضـاء                املتعاقد املدعي عل  

 ببطالن أو إبطـال العقـد، وإذا تـبني          -ردا على طلب املدعي   –بتنفيذ العقد زاعما صحته، بينما يدفع املدعي عليه         
 1.عيللقاضي ان العقد باطل أو قابل لإلبطال فإنه سيقضي بذلك ويرفض دعوى املد

 حق التمسك بالبطالن: املطلب الثاين

 2حق التمسك بدعوى البطالن: الفرع األول

 . ق م لكل ذي مصلحة أن يتمسك بالبطالن وللمحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها102تسمح املادة 
 املصلحة قوام التمسك بالبطالن: أوال

انه أو لعدم مشروعية سببه أو حمله، حيـث         العقد الباطل هو يف احلقيقة عقد منعدم الوجود لتخلف ركن من أرك           
أن معيار البطالن املطلق هو املصلحة العامة، ومنه فمن املنطقي أن يكون لكل ذي مصلحة احلق يف التمسك بـبطالن                    
العقد، وبعبارة أخرى فإن التمسك بدعوى البطالن ال يقتصر على املتعاقدين أو من يقوم مقامهما، بل أيضا للخلـف                   

املصلحة اليت تستند   : "نني والغري، بشرط أن يكون هؤالء مصلحة مشروعة يف بطالن العقد واملراد بذلك              اخلاص والدائ 
 ".إىل حق يتأثر بصحة العقد أو بطالنه

 احملكمة: ثانيا

 ق م، ميكن للمحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها ببطالن العقد، ومعىن ذلك أن جيوز                102مبقتضى أحكام املادة    
 .ا ببطالن العقد ولو مل ينازع أو يطالب املتخاصمان بذلكللقضاة أن يقضو
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 حق التمسك بإبطال العقد: الفرع الثاين

إذا جعل القانون ألحد املتعاقدين حقا يف إبطال العقد فليس للمتعاقد اآلخر أن يتمسك              : " ق م    99نصت املادة   
رتبها البطالن النسيب، فما دام األمر يتعلق مبصلحة        هذا احلكم ما هو يف احلقيقة إال نتيجة منطقية وحتمية ي          ". ذا احلق 

 .خاصة فيكون حق اإلبطال لصاحب املصلحة، أو من يقوم مقامه دون غريمها
 املتعاقد: أوال

حق اإلبطال هو حق للمتعاقد الذي تقر اإلبطال لصاحله دون املتعاقد معه، وال الغري ، فإذا كنا بصدد تـدليس أو         
ومتنع خصوصية  . ك بإبطال العقد هو للمدلس عليه، أو ملن وقع يف الغلط، أو للمكره فقط             غلط أو إكراه، فحق التمس    

 .هذا احلق احملكمة من أن تقضي باإلبطال من تلقاء نفسها، كما ال جيوز للغري أن حيتج بذلك
 وقد يكون حق اإلبطال مقرر لكال املتعاقدين، كإبرام عقد من طرف قاصرين، أو أن يكـون أحـدمها قاصـرا                   
واآلخر مكرها، ففي هذه احلالة حيق لكل منهما أن يتمسك حبق إبطال العقد مدعيا حالة القصر إذا كان قاصـرا، أو                     

 .حالة اإلكراه إذا كان مكرها
 القائم مقام املتعاقد: ثانيا

 :اخللف العام-1

تمسك بإبطال العقـد، ألنـه      اخللف العام هو من خيلف السلف يف ذمته املالية أو يف جزء منها، وله الصفة احلق يف ال                 
وبعبارة أخرى يعترب اخللف العام طرفا يف العقد مثل السلف متاما، ولـه             . ميارس حق السلف الذي تلقاء ضمن التركة      

 .نفس احلقوق مبا فيها حق التمسك بإبطال العقد
 :احللف اخلاص-2

ور اختالفهم حول أساس هذا احلـق،       مل خيتلف الفقهاء حول حق اخللف اخلاص يف التمسك بإبطال العقد، وإمنا متح            
 ق  189فهناك من يرى أن اخللف اخلاص يستطيع التمسك بإبطال العقد عن طريق الدعوى غري املباشرة طبقا للمادة                  

م، حيث ترفع الدعوى باسم السلف، وهناك من يرى أن للخلف اخلاص احلق يف التمسك بإبطال العقد عن طريـق                    
 املتعاقد الذي عابت إرادته، نقل حقه يف طلب اإلبطال للخلف اخلاص، واعتقادنـا              على أساس أن  : "الدعوى املباشرة 

 . ق م108أن الرأي األول هو األصح، ألن اخللف اخلاص يعد من الغري يف ضوء املادة 
 :الدائنون العاديون-3

ا املدين، إال ما    لكل دائن ولو مل حيل أجل دينه أن يستعمل باسم مدينه مجيع حقوق هذ             : " ق م    189تنص املادة   
جيوز مبقتضى هذا النص للدائن العادي، عند توفر الشروط املقـرر           ..." كان منها خاصا بشخص أو غري قابل للحجز       

قانونا، أن يتمسك حبق إبطال العقد عن طريق الدعوى غري املباشرة، فهو يف هذا الشأن يستعمل حق مدينه باعتبـاره                    
ملبدأ العام، لكون اخللف العام أو الدائن العادي يقوم مقام املتعاقد الـذي تقـرر               نائبا عنه، وال خترج هذه احلالة عن ا       

 1.لصاحله اإلبطال
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 انقضاء حق البطالن: املطلب الثالث

 1انقضاء حق اإلبطال: الفرع األول
 اإلجازة: أوال

 :تعريف اإلجازة-1

انوين من جانب واحد يتنـازل مبقتضـاه       اإلجارة معناها تنازل املتعاقد عن حقه يف طلب إبطال العقد، فهي تصرف ق            
 .ايز عن حقه يف إبطال العقد

 :شروط اإلجازة-2

قابلية العقد لإلبطال، وعلم املتعاقد بذلك، وزوال العيـب املبطـل      : تقتضي اإلجازة توفر ثالثة شروط موضوعية هي      
 .للعقد
 :آثار اإلجازة-3

        يز يف التمسك بإبطال العقد، فيستقر العقد صحيحا غري مهددا           يترتب على إجازة العقد القابل لإلبطال زوال حق ا
 .بالزوال ومرتبا لكل آثاره

 التقادم: ثانيا

 ..."يسقط احلق يف إبطال العقد إذا مل يتمسك به صاحبه خالل عشر سنوات: " ق م 101تقضي املادة 
ن التمسك حبقه، كمـا يسـتدعي        التقادم هو جزاء اون الشخص الذي امتنع مدة من الزمن ع           :مفهوم التقادم -1

استقرار املعامالت أيضا إبقاء األوضاع القانونية املكتسبة منذ مدة، واليت مل يبادر صاحب احلق أيضـا إىل إائهـا،                   
 .وكذلك قد يتوخى من التقادم وضع حد ألوضاع قانونية غامضة وغري مستقرة

 : حدد املشرع مدة التقادم بعشر سنوات من يوم:مدة التقادم-2
  اكتشاف الغلط أو التدليس بالنسبة للمتعاقد الذي وقع يف غلط أو املدلس علي؛-
 × انقطاع اإلكراه بالنسبة للمتعاقد املكره-
 . زوال نقص األهلية بالنسبة للمتعاقد ناقص األهلية-

 أي مخس عشرة سـنة      ولقد قيد املشرع هذا األجل بشرط، وهو عدم جتاوز املدة القانونية املقررة يف التقادم العادي،              
من يوم إبرام العقد، فالعربة تكون بعشر سنوات انطالقا من اليوم املشار إليه أعاله إذا مل ميض على إبرام العقد مخـس               
عشرة سنة، ويسقط حق إبطال إذن بالتقادم بأقصر األجلني، مخس عشرة سنة  من يوم إبرام العقد، أو عشر سنوات                    

 .من يوم اكتشاف العيب أو زواله
 :آثار التقادم-3

يترتب على تقادم حق اإلبطال سقوطه، حبيث ال ميكن الطعن يف العقد باإلبطال، فيبقى العقد صـحيحا ملزمـا                   
 .للمتعاقد الذي وقع يف الغلط، أو يف املدلس عليه، أو املكره، وكذلك ناقص األهلية
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 سقوط دعوى البطالن: الفرع الثاين

لحقه إجازة، وال ينقلب صحيحا مع مرور الزمن، وذلك راجع لسبب بسـيط             إن العقد الباطل بطالنا مطلقا ال ت      
ومنطقي، وهو أن العقد منعدم قانونا لكونه مل يستكمل كل أركانه، أو لكون حمله أو سببه غري مشروع، وهذا ما يرب                     

كـن التمسـك   فإذا مضى على إبرام العقد مخس عشرة سنة ال مي      . سقوط عوى البطالن بالتقادم دون الدفع بالبطالن      
بدعوى البطالن بسبب سقوطها بالتقادم، ولكن هذا ال يعين أن العقد باطل ينقلب صحيحا، بـل يبقـى لكـل ذي            

ويف هذا السياق البد من اإلشـارة إىل       . مصلحة أن يتمسك ببطالن العقد عن طريق الدفع به عوض الدعوى الرئيسية           
 ق م يف فقرا الثانية تشـري إىل  102بينما املادة " ال حق اإلبطال  زو" قانون مدين اليت تشري إىل       100دقة تعبري املادة    

 1.وليس حق البطالن" دعوى البطالن"سقوط 
 آثار تقرير البطالن: املبحث الثاين

 مبدأ زوال العقد: املطلب األول

 الزوال الكلي للعقد: الفرع األول

اما، ويصبح كأنه مل يكـن ومل يوجـد أصـال،           إذا تقرر بطالن العقد أو إبطاله فإنه يزول كليا، حيث ينعدم مت           
 .فالواجبات اليت رتبها العقد أو كان سريتبها تزول عن آخرها

 زوال العقد بأثر رجعي: الفرع الثاين

 إعادة املتعاقدين إىل حالتهما األصلية: أوال

 بطالن العقد أو إبطالـه،      يعاد املتعاقدان إىل احلالة اليت كانا عليها قبل العقد يف حالة          : " ق م    103تقضي املادة   
غري انه ال يلزم ناقص األهلية، إذا بطل العقد لنقص أهليتـه، أن             ...فإن كان هذا مستحيال جاز احلكم بتعويض عادل       
 ".يرد غري ما عاد عليه من منفعة بسبب تنفيذ العقد

 سقوط حقوق الغري: ثانيا

بل يري كذلك يف حق الغري، واملقصود بالغري هو كل          ال يقتصر أثر تقرير البطالن أو اإلبطال على املتعاقدين فقط           
فالغري بالنسبة هلذه املسألة ليس الغري األجنيب عن العقد، وإمنا          . من تتأثر حقوقه بصحة أو بطالن عقد مل يكن طرفا فيه          

 2.هو اخللف اخلاص الذي خيلف املتعاقدين يف عني معينة بالذات، أو يف حق عيين
 عرضية للعقد الباطلاآلثار ال: املطلب الثاين

 العقد واقعة قانونية: الفرع األول

قد تستحيل إزالة بعض اآلثار اليت رتبها العقد الباطل، كما قد يستحيل جتاهلها أيضا نظـرا خلطورـا علـى                    
ي فف. األطراف وعلى اتمع، ويف نفس الوقت ال ميكن إحلاقها بالعقد ألنه منعدم الوجود بعد تقرير بطالنه أو إبطاله                 

مثل هذه احلالة تلحق هذه اآلثار بالعقد كونه واقعة مادية وليس تصرفا قانونيا، كما تعترب هذه اآلثـار عرضـية، ألن               
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ومن األمثلة التقليدية يذكر الفقهاء     . مصدرها القانون وليس إرادة املتعاقدين، فتنسب هذه اآلثار للقانون وليس للعقد            
 بالزوجة، وجبت العدة، ويثبت النسب رغم انعدام الزواج، وغي مثل هـذا              الزواج الباطل، فإذا مت الدخول     -عادة–

 .الوضع تلحق اآلثار بالقانون وليس بالعقد ألنه منعدم وال يترتب عليه أي أثر
 1حتويل العقد: الفرع الثاين

لعقد يكون  إذا كان العقد باطال أو قابال لإلبطال وتوفرت فيه أركان عقد آخر، فإن ا             : " ق م    105تقضي املادة   
من خـالل هـذا   ". صحيحا باعتباره العقد الذي توفرت أركانه، إذا تبني أن نية املتعاقدين كانت إىل إبرام هذا العقد     

إن نظريـة   . احلكم االستثنائي ميكن جتنب زوال كل أثر للعقد الباطل أو القابل لإلبطال، حيث حيول إىل عقد صحيح                
، بل أخذها املشرع اجلزائري من القانون األملاين وقوامها استقرار املعـامالت            التحويل هذه مل يعرفها القانون الفرنسي     

 .عن طريق إنقاذ العقد
 شروط حتويل العقد: أوال

أن يكون العقد باطال، وأن يتضمن أركان عقد آخر صحيح، وأن           : تقتضي نظرية حتويل العقد توفر ثالثة شروط      
 .تنصرف إرادة املتعاقدين إىل العقد الصحيح

 آثار حتويل العق: نياثا

إذا مت حتويل العقد الباطل، وهو العقد األصلي، يصبح هذا األخري منعدم الوجود، ويعترب كأنه مل يكـن، بينمـا                    
 .يرتب العقد اجلديد وهو العقد الصحيح، كل آثاره

 انقضاء العقد: الفرع الثالث

لألبطال، فهذا الشق وحده هو الذي يبطل،       إذا كان العقد يف شق منه باطال أو قابال          : " ق م    104نصت املادة   
إن املقصود بنظرية   ". إال إذا تبني أن العقد ما كان ليتم بغري الشق الذي وقع باطال، أو قابال لإلبطال فيبطل العقد كله                  

إنقاص العقد هو إنقاص شقه الباطل، وإبقاء العقد صحيحا بشقه اآلخر، وتسمى هذه العمليـة كـذلك بـالبطالن                   
 .يث يبطل جزء من العقد دون اجلزء اآلخر الذي يبقى صحيحا ومرتبا لكل آثارهاجلزئي، ح

 شروط انقضاء العقد: أوال

 :البد من توفر ثالثة شروط وهي
 أن يكون العقد باطال يف شق منه؛ -
 وأن يكون العقد قابال لالنقسام؛ -

 .وأن يكون الشق الباطل غري مؤثر -
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 آثار اإلنقاص: ثانيا

يكون الشق الباطل منعدما وكأنه مل يكن، وال يرتب أي أثر، فعند إبطال شرط سقوط ضمان                بعد إنقاص العقد    
أمـا  .  ق م فإما يلتزمان بالضمان مىت توفرت الشروط املقررة لذلك          556املهندس املعماري أو املقاول طبق للمادة       

 1.بالنسبة للشق الصحيح فإنه يرتب كل آثاره القانونية األصلية
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 آثار العقــدالفصل الثامن 
 تتمثل آثار العقد يف قوته اإللزامية من جهة، ونسبية العقد من جهة أخرى

 القوة اإللزامية للعقد: املبحث األول

يرتب العقد الصحيح التزامات على املتعاقدين جيب الوفاء ا حتت طائلة التنفيذ اجلربي، وقد وصف املشرع العقـد                  
 . مما يستلزم احترامه وتنفيذه، ومن طرف القاضي خاصة عند تأويل بنود العقد"يعة املتعاقدينشر: "بأنه 

 العقد شريعة املتعاقدين:املطلب األول

 يعتقدون  املذهب الفردي  فأنصارها   مبدأ سلطان اإلرادة   ق م، وهو نتيجة رتبها       106تضمنت هذا املبدأ املادة     
والواجبات، وطاملا التزم املتعاقد مبحض إرادته، فهو ملزم بالوفاء مبا تعهد بـه،     أن اإلرادة هي املصدر الوحيد للحقوق       

 .، ومن مث فال يكون يف درجة القانوناإللزاميةواحلقيقة أن القانون هو الذي يكسب قوته 
 :ويفيد مبدأ العقد شريعة املتعاقدين أمرين

 ،ال جيوز للمتعاقد نقض أو التعديل العد من جهة -
 1.فيذه من جهة أخرىوهو ملزم بتن -

 ال نقض وال تعديل للعقد دون اتفاق: أوال

العقد شريعة املتعاقدين، فال جيوز نقضه وال تعديله إال باتفاق الطرفني أو لألسباب اليت              : " ق م    106تنص املادة   
ن بذلك علـى وجـه    ما مل يسمح له القانوحيرم املتعاقد إذن من نقض أو تعديل العقد بإرادة املنفردة    " يقررها القانون 

 .االستثناء
 : حرمان املتعاقد من نقض أو تعديل العقد بإرادته-1

، حيث ال يستطيع املتعاقد أن يتحلل من قيـود          بالقانونلقد شبه العقد فيما يتعلق بقوته اإللزامية إزاء املتعاقدين          
عها أو أمهيتها، فالقانون مـن وضـع        العقد بإرادته املنفردة، كما ال ميكنه أن يدخل تعديالت  على بنوده أيا كان نو              

املشرع وله وحده دون غريه صالحية نقض أو تعديل هذا القانون، ويكون األمر مماثال بالنسبة للعقد، فهو من وضـع           
املتعاقدين عن طريق االتفاق فال ميكن إذن تعديله أو نقضه إال من طرفيهما معا ويسري هذا التحرمي يف حق القاضـي                     

 2.ه املساس مبضمون العقد ولو كانت بعض شروطه غري عادلة يف نظرهكذلك، فال جيوز ل
 : جواز تعديل العقد برخصة من القانون-2

قد يسمح القانون أحيانا ألحد املتعاقدين بنقض أو تعديل العقد دون رضا املتعاقد معه ويرجع أسابا هذه احللول                  
 :3االستثنائية عموما إىل مساءل أربعة هي
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 :ام مدى احلياة حترمي االلتز-أ

 تعني   اليت مل  العقود الزمنية  مع االلتزام مدى احلياة، ومن مث فإن         -وهي من حقوقه األساسية   –تتناىف حرية الفرد    
مدا تكون ملقتضى ترخيص من القانون قابلة لإلاء من طرف واحد ودون رضا الطرف الثاين، مثل نـص املـادة                    

كذلك عقد العمـل  ..."  الشركاء إذا كانت الطرف مدا غري معينة     تنتهي الشركة بانسحاب أحد   : " من ق م     440
 .ال جيوز فهو حيد من حريته اإلنسان ألنه سيجعله يعمل مدى احلياة

 : انعدام الثقة-ب

 الوكالـة تقوم بعض العقود أساسا على الثقة، وبتايل فإذا انعدمت الثقة ال ميكن استمرار العقد ومثال ذلك عقد             
جيوز للموكل يف أي وقت أن ينهي الوكالة أو يقيدها ولو وجـد اتفـاق خيـالف                 : " ق م    587حيث تنص املادة    

 ...".ذلك
 : ديد مصاحل املتعاقد-ج

قد يهدد التمسك بالعقد يف بعض األحيان مصاحل املتعاقد بأن يلحق به خسارة فادحة مثال مما يستدعي تعديله أو                   
 .نقضه دون اتفاق املتعاقدين
املتعاقد بسبب الشروط التعسفية اليت فرضها أحد املتعاقدين على اآلخر وكثريا ما حيصل ذلـك         وقد دد مصاحل    
 عقد اإلذعان يتضمن شروطا      ق م  للقاضي إذا كان      100ديا ملثل هذه اخلطورة تسمح املادة       ايف عقود اإلذعان، وتف   

أو عند وفاء أحـد     ...عند اخلسارة وكذلك  ....أن يعدل هذه الشروط أو أن يعفي الطرف املذعن عنها         : "...تعسفية
 .املتعاقدين لآلخر

 : اتفاق املتعاقدين-د

قد يتفق املتعاقدان يف العقد على أنه جيوز لكل منهما إاء العقد بإرادته املنفردة كأن يتفقا يف عقد إجيـار حمـل                      
 . العقدجتاري على حتديد مدة اإلجيار بثالث سنوات قابلة للتجديد ما مل يرغب أحدمها يف إاء

 إلزام املتعاقدين بتنفيذ العقد: ثانيا

يتمثل الوجه الثاين للقوة امللزمة للعقد يف إلزام املتعاقدين بتنفيذ العقد وفق الشروط اليت يتضمنها مـا مل تطـرأ                    
 .حوادث استثنائية جتعل تنفيذه مرهقا

 : املقصود بإلزامية العقد-1

األمـر الـذي   ..." طبقا ملا أشتمل عليه:"...تزم العاقدان بتنفيذ العقد   أن يل :تفيد إلزامية العقد تنفيذ العقد أمرين     
 .يطرح مشكلة حتديد مضمون العقد، وان يتخلى املتعاقدان يف تنفيذ التزامل ما حبسن النية

 : مضمون العقد-أ

 فحسب، بل يتناول    وال يقتصر العقد على إلزام املتعاقد مبا ورد فيه        : "... ق م  107طبقا للفقرة الثانية من املادة      
 ...."أيضا ما هو من مستلزماته
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يتمثل مضمون العقد إذن يف املسائل الواردة فيه صراحة من حقوق وواجبات من جهة وتلك اليت مل ترد فيه إال                    
 .أا تعد من مستلزماته من جهة أخرى

 : احلقوق والواجبات الواردة يف العقد-1-أ

 على إنشاء الرابطة العقدية، بل يتناول أيضـا تنظيمهـا فيضـع             -امات مصدر لاللتز  باعتباره–ال يقتصر العقد    
 اليت تدير هذه العالقة، ويكون هؤالء ملزمني بتنفيذ كل ما ورد يف العقد دون التمييز بني ما هو مهم                    الشروط املختلفة 

مبثابة عدم تنفيذ العقـد     ط الواردة يف العقد، ويعترب االمتناع عن تنفيذ بعضها          وابوما هو دون ذلك، فهم مقيدون بالر      
 .، شروط البضاعةمثل عملية البيع مثل حتديد آجال مكان التسليم 

 : مستلزمات العقد-2-أ

 مضمونه ونطاقه فيوضح على وجه اخلصوص حدود االلتزامات اليت يرتبها ولكن إذا أغفل              -مبدئيا*حيدد العقد   
لناس يكون العقد ناقصا، فيتوىل القاضي إكماله حسـب          بني ا  مألوفا أو لكوما أمرا     سهواالعاقدان بعض التفاصيل    

 1. ق م يف ضوء القانون والعرف والعدالة107املادة 
 : تنفيذ العقد حبسن النية-ب

فحسن النية يلعب دور احملرك يف العالقة العقدية والنية احلسنة مفترضة لدى كل متعاقد ما مل يثبـت مـن لـه                      
املظهر األول يف نزاهة املتعاقد واملظهر الثاين يف تعاون كل متعاقـد مـع              : مصلحة عكس ذلك، وحلسن النية مظهران     

 .الطرف اآلخر
 :الظروف االستثنائية ومراجعة العقد

االسـتغالل، الغـنب، والشـروط    :  ما سبق ذكره خبصوص احلاالت اليت جيوز فيها تعديل العقد وهيإضافة إىل 
ضي مراجعة العقد إذا طرأت حوادث استثنائية جتعل تنفيذه مرهقـا           التعسفية الواردة يف عقد اإلذعان، فإنه ميكن للقا       

 .بالنسبة ألحد املتعاقدين
 تعد انتهاكا صارخا للقوة امللزمـة للعقـد         1975 اليت استحدثها املشرع يف تقنني       الظروف الطارئة إن نظرية   

 .ملزم مبا تعهد بهوتفيد كذلك تراجع مبدأ سلطان اإلرادة، حبيث أصبح املتعاقد يف بعض احلاالت غري 
ان : "  ومفادهـا  تغري الظروف لقد اعتمدت نظرية الظروف الطارئة ألول مرة يف القانون الدويل تطبيقا لقاعدة             

، "تراضي املتعاقدين مشروط باستمرارية الظروف اليت مت فيها التعاقد، وإذا تغريت تلك الظروف جيب تغري االلتزامات               
 ضمنيا مؤداه إن استمرار تنفيذ املعاهدة مرهون ببقاء األوضاع علـى حاهلـا،              وبعبارة أخرى تتضمن املعاهدة شرطا    

 .حبيث ال يكون هلا قوة إلزامية إذا تغريت الظروف كما كانت عليه وقت إبرامها
، حيث تبناها جملس الدولة الفرنسي يف قضية الشـركة          القانون اإلداري انتقلت هذه النظرية يف مرحلة ثانية إىل        

 العامـة  ، وبر القضاء اإلداري اعتناق هذه النظرية بضرورة سـري املرافـق  1916 مارس 30 يف بيوردو العامة للغاز 
 .بانتظام واستمرار
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 ورغم حقيقة املشكل املطروح من جراء التقلبات االقتصادية واالجتماعية فالزال           القانون اخلاص أما فيما خيص    
ا مـع انـه مل يتجاهـل العوامـل           الفرنسي مثال مل يأخذ      بعض املشرعني مترددين يف قبول هذه النظرية، فاملشرع       

االقتصادية اليت تربرها، فاكتفى ببعض األحكام اخلاصة مثل مراجعة اإلجيار وختفيض أسعار احملالت التجارية، وفسـخ          
 اليت أصبحت تكاليف تنفيذها تفوق ما كان ميكن توقعه من جراء احلـرب              -مع تعويض أو بدونه   –بعض الصفقات   

 ..إخل ...ةملية الثانية وتعديل املرتبات ملدى احلياالعا
 ق م الـيت تناولـت       107 فقد أخذ بنظرية الظروف الطارئة يف الفقرة الثالثة من املادة            أما املشرع اجلزائري    

 1.شروط مراجعة التزامات املتعاقدين من جهة وكيفية مراجعتها من جهة أخرى
 : شروط مراجعة العقد-1

 . ق م شروطا تتعلق باحلادث الطارئ وأخرى بااللتزام107فقرة الثالثة من املادة أقر املشرع يف ال
 : شروط احلادث الطارئ-

لقد أغفل املشرع حتديد طبيعة احلادث الطارئ والعقود املعينة له، فبالنسبة لطبيعة احلادث الطـارئ الشـك أن          
و سياسية أو طبيعية وقد يتمثل احلادث الطـارئ      اقتصادية، أو اجتماعية، أ   : يشمل كل األحداث مهما كانت طبيعتها     

 .كذلك يف قانون أو إجراءات إدارية أو جبائية جديد
 فيبدوا أن املشرع مل يقيد نظرية الظروف الطارئة بصنف معني منها بل اكتفـى بوجـود                 العقودأما خبصوص   

ذه الفترة الزمنية فقـد يكـون       وان حيصل احلادث الطارئ خالل ه      بني وقت إبرام العقد ووقت تنفيذه،        فاصل زمين 
 ما مل يكن تنفيذه قد مت حال انعقاده لكن هنا الظرف الطارئ يكـون يف العقـود                  فوريا، وقد يكون    زمنياالعقد إذ   

 .الزمنية فقط
 :ويشترط يف احلادث الطارئ أن يكون استثنائيا، وعاما، وغري متوقع

 .ع فهو ال يقع يف ظروف عاديةهو حادث غري مألوف لكونه نادر الوقو:  حادث استثنائي-أ
يكون غري متوقع إذا مل يكن يف وسع املتعاقدين وعلى وجه اخلصوص املتعاقد املدين، توقعـه                :  حادث غري متوقع   -ب

 .وقت إبرام العقد وإال احتاط لذلك 
ف فيمس كافة الناس أو على األقل فئة منهم وال خيص املتعاقد وحـده كحالـة إفـالس أو إتـال                   : حادث عام  -ج

 2.ممتلكاته
 : االلتزام املرهق-

 ويعترب التنفيذ مرهقا مىت كان يهدد       مستحيال وليس   مرهقاال يعتد باحلادث الطارئ إال إذا أصبح تنفيذ االلتزام          
 .املدينة خبسارة فادحة
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 : معيار اإلرهاق-أ

ملدين، فإذا كان غنيا فقليال ما       يقدر اإلرهاق يف ضوء ثروة ا      "املعيار الذايت "املعيار األول   : هناك معياران لإلرهاق  
يكون تنفيذ االلتزام بالنسبة إليه مرهقا، ولو زاد مقداره بأضعاف كثرية عن العوض الذي يتحصل عليه، طاملا كـان                   

 .حتمله نظرا للثورة اليت ميتلكهايستطيع 
 العقد بغض النظر عن ثروة       فيقدر اإلرهاق يف ضوء االلتزامات اليت ترتبها       "هو معيار املوضوعي  "أما املعيار الثاين    

العاقدين فإذا كان املدين غنيا فهذا ال يعين إطالقا أن التزامه غري مرهق بل قد يكون كذلك كلما أصبح مقداره يفوق                     
 ).هذا املعيار أخذ به القضاء املقارن ألنه حيقق العدالة بالنسبة للمتعاقدين(بكثري العوض الذي يتحصل عليه 

 : مقدار اإلرهاق-ب

يعني املشرع مقدارا حسابيا لإلرهاق، بل اكتفى بوصفه هذا اإلرهاق باخلسـارة الفادحـة أي اخلسـارة                 مل  
 .املألوفة، مما يستدعي تدخل القاضي وهو يتمتع بسلطة تقديرية واسعة

 :1 كيفية مراجعة العقد-2

إذا طـرأت حـوادث    غـري أن     : "...107بعد حتديد شروط احلوادث الطارئة، نصت الفقرة الثالثة من املادة           
 ..."جاز للقاضي تبعا للظروف وبعد مراعاة ملصلحة الطرفني أن يرد االلتزام املرهق إىل احلد املعقول...استثنائية 

هل يلزم القاضي مبراجعة العقد إذا توفرت شروط الظروف الطارئة، وكيف يرد االلتزام             : يثري هذا النص مسألتني   
 .املرهق إىل احلد املعقول

 :ي ملزم مبراجعة العقد القاض-أ

 مما جيعلنا نعتقد أن القاضي غري ملزم مبراجعة العقـد           "جاز للقاضي "استعمل املشرع يف املادة املشار إليها عبارة        
لظروف الطارئـة، وألن    إال إذا أراد ذلك وهذا تأويل غري صحيح ويتعارض مع غرض املشرع من استحداث نظرية ا               

 ببطالن  كل اتفـاق خيـالف        107ئة تعترب من النظام العام، حيث تقضي املادة         مراجعة العقد بسبب احلوادث الطار    
 .أحكامها

فالقاضي إذا ملزم مبراجعة العقد إذا توافرت الشروط املقرة لذلك غري أنه يتمتع بسلطة تقديرية واسـعة بشـأن                   
 .تقدير اخلسارة الفادحة وكيفية االلتزام املرهق إىل احلد املعقول

 :املرهق إىل احلد املعقول رد االلتزام -ب

، ويرد أيضا يف نظر بعض الفقهاء بزيادة التزام الـدائن، أو فسـخ              يرد االلتزام املرهق إىل احلد املعقول بإنقاصه      
 .العقد
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 تأويل العقد: املطلب الثاين

ـ              من حماسن الشكلية التقليدية      يغة أو  أا جتنب العاقدين كل لبس أو غموض يف مدلول العقد، ألن إتبـاع الص
 . الفعل أو الشكلية أو اللفظ املقرر يترتب عليه معىن معينا ودقيقا، سواء انصرفت إليه إرادة املتعاقدين أو مل تنصرف

حتمال إغفاهلما لبعض   وأما الرضائية اليت تسري العمليات العقدية، فإا كثريا ما تسيء إىل العاقدين، فإىل جانب ا              
ادما غري دقيق فيصبح مدلول إتفاقهما  غامضا، وقد يكون حمل شك، مما يستدعي              التفاصيل، قد يكون التعبري عن إر     

 .تدخل القاضي لتحديد مدلول العقد عن طريق تأويله
 1أحكام تأويل العقد: أوال

 ق م اليت تناولت موضوع تأويل العقد أن العبارة الواضحة تلزم األطراف والقاضي معـا،  111يتضح من املادة  
 .ها، أما العبارة الغامضة فتستدعي تأويل العقد للكشف عن النية املشتركة للمتعاقدينفال جيوز حترف

 : العبارة الواضحة تفيد قطعا إرادة املتعاقدين-1

إذا كانت عبارة العقد واضحة فال جيوز االحنراف عنها من طريـق            : " ق م  111تقضي الفقرة األوىل من املادة      
 ..."دينتأويلها للتعرف على إرادة املتعاق

 : العبارة الغامضة تستدعي البحث عن النية املشتركة-2

 يلزم القاضي بتأويل العبارة الغامضة، فيبحث عن النية املشتركة للمتعاقدين
 : العبارة الغامضة-أ

 :مل يعرف املشرع العبارة الغامضة فحاول الفقه والقضاء حصر حاالت غموض العبارات ومنها
 .بارة اليت ال تفيد شيئا، فيصعب اإلطالع على إرادة املتعاقدينوهي الع: العبارة املبهمة -
فهي عبارة غري دقيقة جتعلنا نتساءل عن املعىن الذي انصرفت إليـه            : العبارة اليت حتمل أكثر من داللة      -

 .إرادة املتعاقدين
ارات واليت تتعارض مع عبارات أخرى واضحة، هذا التعارض بني العب         : العبارة الواضحة يف حد ذاا     -

 .الواضحة يترتب غموضا خبصوص إرادة املتعاقدين
 .تناقض مضمون بعض العبارات مع األحكام الكلية للعقد -
 .إغفال املتعاقدين بعض التفاصيل -

 : النية املشتركة-ب

أما إذا كان هناك ممل تأويل العقد، فيجب البحث عن النية املشـتركة             "... ق م    111 من املادة    2تقضي الفقرة 
 مع االستهداء يف ذلك بطبيعة التعامل ومبا ينبغي أن يتوفر من أمانة             ظن دون الوقوف عند املعىن احلريف لأللفا      للمتعاقدي

 ".وثقة بني املتعاقدين، وفقا للعرف اجلاري يف املعامالت
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يترتب إذن على غموض العبارة تأويل العقد، وذلك بالبحث عن النية املشتركة للمتعاقـدين، وتتمثـل اإلرادة                 
 .شتركة عند بعض الفقهاء يف اإلجياب الذي يلقاه املوجب له ويفهمه أو يستطيع أن يفهمه على حنو معنيامل

 1رقابة التأويل: ثانيا

 التقديريـة   ةتقتصر رقابة احملكمة العليا من حيث املبدأ على املسائل القانونية، دون الوقائع اليت ختضـع للسـلط                
حلق بالوقائع، وتراقب احملكمة العليا تكييف العقد وحتريف الوقـائع معتـربة            لقاضي املوضوع، أما تأويل العقد فقد أ      

 .إيامها من القانون
 : تأويل العقد-1

–هناك رأي ضعيف قارن بني تطبيق القانون وتطبيق العقد باعتباره شريعة املتعاقدين، ويرى أن تأويل العقـد                  
بة قضاة القانون ويف احلقيقة فـإن التشـابه   اة قانونية ختضع لرق مثل تأويل القانون متاما مسأل     -باعتباره قانون العاقدين  

 . على قوته اإللزامية ال غري، ومن مث فإن تأويل العقد يبقى مسألة واقعاملوجود بني العقد والقانون يقتصر
مليـة  ويتمثل تأويل العقد يف البحث عما أراده العاقدان، أي عن األشياء اليت انصرفت إليها إرادما وهـذه الع                 

 .لوقائع ال القانونختص 
ولقد حصل إمجاع بصدد هذا التكييف، وال ينازع اليوم أحد يف كون تأويل العقد مسألة واقع، وكما سـبقت                   

 للسلطة التقديرية لقضاة املوضوع أي قضاة احملكمة والس القضائي ويف هذا الشأن فـإن               اإلشارة فإن الوقائع ختضع   
اة احملكمة والس القضائي وهذا الشأن فإن التقديرات اليت يقوم ا القضاة تأويال للعقد              التقديرات اليت يقوم ا القض    

 .ال تتعرض للطعن وال لرقابة احملكمة العليا ما مل حترف الوقائع أو ينتهك تكييف العقد
 : تكييف العقد وحتريف الوقائع مسائل قانونية-2

 . قانونية، عملية تكييف العقد، وحتريف الوقائعختضع لرقابة احملكمة العليا، باعتبارها مسألة
 : تكييف العقد-أ

، هل هو عقد بيع أو عقد إجيار أو مقايضـة أو            يقصد بتكييف العقد تصنيفه وتعيني نوعه من بني العقود املسماة         
لـة واآلمـرة     تكييف العقد عملية قانونية يقوم ا القاضي حىت يتمكن من تعيني القوانني املكم             عارية؟ وتعترب عملية  
 .الواجب تطبيقها

 : حتريف الوقائع-ب

حتريف الوقائع هو انتهاك حلرمة إرادة املتعاقدين، وتكون بصدد الوقائع إذا قام القاضي بتأويل عبارة واضحة ال                 
 .تستدعي ذلك
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 )قوة العقد امللزمة لألشخاص(نسبية العقد : املبحث الثاين

ا يربط بني شخصني فأكثر حقوق وواجبات يف ذممهم دون الغري، وهذه            يترتب على العقد باعتباره تصرفا قانوني     
 ق م، حيث تـنص املـادة   113 و108الذي اعتمده املشرع يف املادتني " مبدأ نسبية العقد"النتيجة املنطقية يترمجها    

 التزاما يف ذمة الغـري،      ال يرتب العقد  : "وتنص املادة الثانية    ..." ينصرف العقد إىل املتعاقدين واخللف العام       : "ىل  واأل
 أن هذه القاعدة املطلقة يف شقها السليب حتتمل بعض الشذوذ يف شقها اإلجيايب،              واحلقيقة". ولكن جيوز أن يكسبه حقا    

 .إذ جيوز للشخص أن يتعاقد بامسه ملصلحة الغري
نية اليت أحدثها، فالعقـد     إن نسبية األثر اإللزامي ال تعين أن الغري يستطيع جتاهل وجود العقد أو األوضاع القانو              

 إذ يسري يف مواجهـة    "مبدأ نفاذ العقد  "بالنسبة للغري هو واقعة مادية حيتج ا ملصلحته أو ضده، وهذا ما يعرف بـ               
 .كافة الناس، وأخريا فإن ملبدأ نسبية العقد حدودا تتمثل يف االستثناءات اليت فرضتها احلياة االجتماعية

 ثر اإللزامي للعقدمبدأ نسبية األ: املطلب األول

إذا كانت آثار العقد من حقوق وواجبات ال تتعدى إىل الغري فإا ال تقتصر كذلك على العاقـدين األصـلني                    
 .فحس، بل تنصرف إىل اخللف العام، ويف بعض األحيان إىل اخللف اخلاص

 1انصراف أثر العقد إىل العاقدين األصلني: أوال

برماه بإمسهما وحلساما، وقد يباشر املتعاقد عملية التعاقد بنفسـه أو بواسـطة             العقد اللذان أ  العاقدان مها طرفا    
 يف العقد بل هو أجنيب عنه، ومما ينشـئه          شخص آخر يكون وكيال أو نائبا عنه، وهذا الوكيل أو النائب ال يعد طرف             

 .العقد من حقوق وواجبات تضاف إىل ذمة األصيل
 : النيابة-1

حلول إرادة شخص معني يسمى النائب حمل إرادة شخص آخر هـو األصـيل يف               :"يالنيابة يف تعريف الفقه ه    
 ".إنشاء تصرف قانوين تنصرف آثاره إىل ذمة األصيل ال إىل ذمة النائب

 .ففي النيابة ميثل النائب شخص األصيل فيتعاقد بامسه وحلسابه وقد تكون النيابة اتفاقية أو قانونية أو قضائية
 : سالمة رضا النائب-أ

 هـو جمـرد     فالرسولتقتضي النيابة أن حتل إرادة النائب حمل إرادة األصيل، وهناك تفرقة بني الرسول والوكيل               
 الذي يتصرف وفقا لتعليمات معينة صادرة من موكله فإرادة الوكيل           للوكيلوكذلك الوضع بالنسبة    " وسيلة قانوين "

 .لرسول أو الوكيل عند البحث يف عيوب الرضاءال حتل حمل إرادة املوكل، ويف هذه احلالتني يعتد بإرادة ا
فهو يتصرف ويتفاوض ويعرب عـن إرادة األصـيل،   األصيل  حتل حمل إرادة     النائب فإن إرادة    حالة النيابة أما يف   

 .بإرادة النائب ال إرادة األصيلونتيجة لذلك فإن العربة تكون 
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  : انصراف آثار العقد إىل ذمة األصيل-ب
ذا أبرم النائب يف حدود نيابته عقد باسم األصيل فإن ما ينشا عن هذا العقـد مـن حقـوق                    إ" ق م    74املادة  

 .والتزامات يضاف إىل األصيل
  تعاقد الشخص مع نفسه-2

يتعاقد الشخص مع نفسه إذا تعاقد بامسه وحلسابه ويف نفس الوقت بصفته نائبا عن شخص املتعاقد معه، كأن                  
د معه ببيعه أو يتعاقد الشخص يف نفس الوقت بصفته نائبا عن املتعاقدين فهو نائـب          يشتري منقوال لنفسه كلفه املتعاق    

 .عن البائع ويف نفس ذاته نائب عن املشتري
  ق م الشخص من أن يتعاقد مع نفسه إذا مل يتحصل على ترخيص من األصيل77وقانونا متنع املادة 

 انصراف أثر العقد إىل اخللف العام: ثانيا

و من خيلف السلف يف ذمته املالية أو يف جزء منها فيحل اخللف حمل السلف بالنسـبة للحقـوق                   اخللف العام ه  
 .والواجبات املكونة للذمة املالية

وبعبارة أخرى فإن احلقوق اليت يكتبها اخللف والواجبات اليت يتحملها ليست له وال عليه من حيـث األصـل،     
 .وإمنا تلقاها لكونه حل حمل السلف

 إذ ميارس ويتمسك حبقـوق       لن السلف كان ملزما به، وقد استخلفه يف حقوقه وواجباته، فاخللف           ويلزم اخللف 
 .السلف وواجباته وليس حبقوقه الشخصية وهذا هو أساس انصراف آثار العقد للخلف العام

 :حاالت استثنائية
 :1 إىلترجع هذه احلاالت االستثنائية اليت ال تسمح بانصراف آثار العقد إىل اخللف العام

قد مينع القانون يف بعض احلاالت وعلى وجه االستثناء انصراف آثار العقد إىل اخللف العام، وعلى سبيل :القانون-أ
يف هذه احلالة ال تنصرف آثار عقد الشركة ..." تنتهي الشركة مبوت أحد الشركاء: " ق م 439املثال تقضي املادة 

 .ؤدي إىل انقضاء عقد الشركةإىل اخللف العام، حيث أن موت أحد الشركاء ي
قد ال تتفق طبيعة التعامل من انتقال آثار العقد، ومن مث فال تنصرف آثاره إىل اخللف العام، وهذا :طبيعة التعامل-ب

جيوز للشخص أن يلتزم بأن يؤدي إىل شخص آخر مرتبا : " ق م 613وضع اإليراد مدى احلياة، حيث تنص املادة 
 ...". بغري عوضدوريا مدى احلياة بعوض أو

قد يتفق املتعاقدان على أن العقد الذي مت بينهما، ال تنصرف آثاره إىل اخللف العام، كالتزام الواعد                 :إرادة املتعاقد -ج
 .ببيع مرتل بشرط أن يتم ذلك وهو على قيد احلياة

 انصراف آثار العقد إىل اخللف اخلاص: ثالثا

ء معني انتقل إليه، وقد يتمل هذا الشيء يف حق عيين كحق            يعترب خلفا خاصا الشخص الذي خيلف غريه يف شي        
 .امللكية أو حق الرهن، أو يف حق شخصي كحوالة الدين وقد يكون الشيء ماديا أو غري مادي أو معنوي
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هذا وتتميز وضعية اخللف اخلاص عن الوضعية اليت يتبها احلق الشخصي يكون هذا األخري يقتصر على تقريـر                  
ء عالقة قانونية تربط الدائن باملدين، بينما تتعدى وضعية اخللف اخلـاص            ىلصاحل الدائن، فهو ينش   حق يف ذمة املدين     

هذه العالقة الشخصية فتناول انتقال الشيء وما يترتب عليه، فاملشتري حق شخصي على البائع باعتباره دائنا له بنقل                  
ت خلف خاص له فيما يتعلق حبق ملكية املبيع الـذي  ملكية املبيع، وهذه عالقة بني البائع واملشتري وهو يف نفس الوق      

 .تلقاه فتكون العربة إذن بانتقال املبيع وما يترتب عليه يف مواجهة كافة الناس
 املطلب الثاين نافذا العقد

 ق م ينصرف العقد إىل اخللف العام ما مل مينع القانون أو طبيعة التعامل ذلك، ومع مراعاة 108مبوجب املادة 
 ...رياثقواعد امل
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 احنالل العقد
 فسخ العقد: املبحث األول

 1شروط الفسخ:املطلب األول

 العقد حمل الفسخ ملزم للجانبني: أوال

 ق م هو يف احلقيقة أمر منطقي وبديهي، إذ ال فائدة للدائن يف 119هذا الشرط الذي نصت عليه صراحة املادة 
 . تقتضي مصلحته إبقاء العقد واملطالبة بتنفيذه-على العكس–سخ العقد، بل العقد امللزم جلانب واحد من ف

 مصلحة الدائن يف العقد امللزم للجانبني فقد تقتضي فسخ العقد، ألن الدائن يف نفس الوقت مدين، وطاملا وأما
ن طريق الفسخ أن بقيت العالقة قائمة، فهو مطالب بتنفيذ ما حتمل من التزامات مبوجب العقد، ويستطيع الدائن ع

 .يتخلص من هذه االلتزامات ما مل ينفذ املتعاقد اآلخر ما التزم به
وتقوم نظرية الفسخ من جهة أخرى على فكرة السبب مبفهوم النظرية التقليدية، حيث يكون التزام كل متعاقد 

املتصلة بعضها بالبعض يقتضي أن  املوجود بني االلتزامات املتقابلة وطاالرتباهو سبب التزام املتعاقد اآلخر، إن هذا 
 .يتحلل املتعاقد من التزامه إذا امتنع اآلخر عن تنفيذ التزامه

 عدم وفاء املتعاقد بالتزامه: ثانيا

إذا مل يوف احد املتعاقدين : "... ق م صراحة إىل هذا الشرط، حيث ورد فيها119لقد أشرات املادة 
اء امتناع املتعاقد عن تنفيذ التزامه، وبالتايل ال حيق للمتعاقد املطالبة لقد سبق القول إن الفسخ هو جز...". بالتزامه

واملقصود بعدم التنفيذ هو االنعدام الكلي لتنفيذ االلتزام، وكذلك . بفسخ العقد إال إذا أخل املتعاقد اآلخر بالتزامه
 كذلك قد أخل بالتزامه حىت ولو تعلق التنفيذ اجلزئي أو التأخري يف التنفيذ، وكذا التنفيذ السيئ كما يكون املتعاقد

 .األمر بالتزامات تبعية أو ثانوية
وبعبارة . ويقتضي الفسخ كذلك باعتباره جزء إلخالل املتعاقد بالتزامه أن يكون هو املتسبب يف عدم التنفيذ

دم التنفيذ يرجع أخرى فإن ال جمال لفسخ العقد إذا مل يكن املتعاقد الذي أخل بالتزامه هو املسؤول عن ذلك، أي ع
 .إىل خطأ صدر عنه

 وفاء طالب الفسخ بالتزامه: ثالثا

 ق م، غري أنه من غري املعقول أن يتمسك املتعاقد بفسخ العقد بسبب 119مل يرد هذا الشرط يف نص املادة 
 .عدم تنفيذ املتعاقد اآلخر اللتزامه إذا مل يبادر هو بتنفيذ ما عليه من التزامات

 رير الفسختق: املطلب الثاين

 119إن توفر الشروط السابقة الذكر ال تؤدي تلقائيا إىل فسخ العقد بل للقاضي مبوجب أحكام الفقرة الثانية للمادة 
 120 انه جيوز للمتعاقدين طبقا للمادة أيق م سلطة تقديرية يف تقرير الفسخ، وهذا ما يسمى بالفسخ القضائي، 

                                                 
 350 ، مرجع سابق ،صالنظرية العامة للعقد علي فياليل ، االلتزامات ، - 1



     من إعداد جميدي فتحي ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــسنة ثانية علوم قانونية وإدارية            

 ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ2009/2010 جامعـــة زيــان عاشــور اجللفــة

 
413 

 االلتزامـــــات

وهذا الفسخ املسمى بالفسخ ..." عقد مفسوخا حبكم القانون عند عدم الوفاءالتفاق على أن يعترب ال: "..قانون مدين 
 .االتفاقي يسب القاضي سلطته التقديرية، ليصبح مقيدا بالشرط الفاسخ

 آثار الفسخ: ثالثا
 .إعادة املتعاقدين إىل ما كانا عليه قبل العقد-1
 تأثري الفسخ بالنسبة للغري-2

 االنفساخ: املبحث الثاين

 شروط االنفساخ: األولاملطلب 

 طبيعة استحالة التنفيذ: أوال

 التنفيذ مطلقة من جهة وكاملة من جهة أخرى وتكون االستحالة مطلقة إذا كانت استحالة تكون أنجيب 
كذلك بالنسبة لكافة الناس وليس بالنسبة للمتعاقد املدين فقط، كما تكون االستحالة مطلقة إذا استحال تنفيذ االلتزام 

، فإذا أصبح االلتزام مرهقا فقط فغن شروط االستحالة غري متوفرة، ويشترط يف االستحالة نظر عن تكاليفهبغض ال
 .أيضا أن تكون كاملة أي تشمل كل االلتزامات اليت رتبها العقد وإال انعدمت االستحالة

 وقت نشوء االستحالة: ثانيا

وأما إذا وجدت هذه . عد إبرام العقد حمل االنفساخانفساخ العقد إال إذا نشأت بال يعتد باالستحالة من أجل 
 . ق م93االستحالة قبل انعقاد العقد فإنه يكون باطال بطالنا مطلقا لتخلف ركن احملل طبقا للمادة 

 مصدر االستحالة: ثالثا

يشترط يف استحالة التنفيذ أن تكون ناجتة عن سبب أجنيب عن املدين، ونذكر يف هذا الشأن أن يترتب على 
 .استحالة التنفيذ الذي يتسبب فيها املتعاقد فسخ العقد، وقد سبقت اإلشارة إىل ذلك

 حتمل تبعة االنفساخ: املطلب الثاين

 ق م على انقضاء التزام استحالة تنفيذه انقضاء االلتزامات املقابلة له، وينفسخ 121يترتب مبوجب أحكام املادة 
 - لسبب أجنيبوهو املتعاقد الذي أصبح تنفيذ التزامه مستحيال-ملدين  اأنالعقد بقوة القانون، ويفيد هذا احلكم 

و املدين هو  .يتحلل من االلتزام الذي حتمله مبوجب العقد حمل االنفساخ، فتربأ ذمته حنو املتعاقد اآلخر وهو الدائن
 1.تبعة استحالة تنفيذ االلتزام لسبب أجنيبالذي يتحمل 
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 التنفيذالدفع بعدم : الثالثاملبحث 

 شروط الدفع بعدم التنفيذ: املطلب األول

 أوال العقد التباديل

 ق م، 123 على العقود امللزمة للجانبني دون غريها كما أشارت صراحة املادة يقتصر الدفع بعدم التنفيذ
 يتحملها ويرجع هذا الشرط إىل األساس الذي يقوم عليه الدفع بعدم التنفيذ، وهو تقابل وارتباط االلتزامات اليت

 اليت تربط بني األشخاص حبق احلبس -العقدية وغريها–املتعاقدان، وتكون العربة بالنسبة للعالقات القانونية األخرى 
 . ق م 200طبقا للمادة 

 االلتزامات املتقابلة مستحقة األداء: ثانيا

يتحملها كل متعاقد مستحقة يشترط أيضا يف التمسك بالدفع بعدم التنفيذ أن تكون االلتزامات املتقابلة اليت 
األداء وواجبة التنفيذ، وجتدر اإلشارة هنا إىل انه جيوز يف هذه احلالة لكل متعاقد أن يدفع بعدم التنفيذ ما مل يقم 

 .املتعاقد اآلخر بتنفيذ التزامه، وقد يقتضي حل هذا الرتاع الرجوع إىل القاضي
 إخالل املتعاقد اآلخر بالتزامه: ثالثا

قول أن الغرض من الدفع بعدم التنفيذ هو تأجيل تنفيذ االلتزام الذي يتحمله املتعاقد الذي يتمسك لقد سبق ال
 وهذا يقضي إذا امتناع املتعاقد اآلخر عن تنفيذ التزامه. ذا الدفع إىل حني تنفيذ االلتزام املقابل

 أثر الدفع بعدم التنفيذ: املطلب الثاين

 املتعاقد إىل حني قيام املتعاقد اآلخر بتنفيذ االلتزام وقف السليب الذي يتخذهيقتصر أثر هذا الدافع على هذا امل
، وبقي كل متعاقد ذلدفع بعدم التنفياملقابل، وإذا أخل املتعاقدين بالتزامه ومتسك املتعاقد اآلخر يف مقابل ذلك با
 الزمنية اليت قد تتأثر من حيث مقدار متمسكا مبوقفه فإن العقد يبقى قائما وال يتأثر ذا الوضع، باستثناء العقود

 1.اليت يتحملها كل متعاقدااللتزامات 
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 أركان املسؤولية التقصسرية  : الفصل التاسع
 �����124 ��� ا���دة 

  125جيب مراعاة تعديل املادة : مالحظة

املسؤولية عن األعمال الشخصـية      من القانون املدين اجلزائري على       133 إىل املادة    124نصت املواد من املادة     
 .وهو نوع من أنواع املسؤولية التقصريية واليت تشمل اخلطأ، الضرر والعالقة سببية

 :حتديد موقع النص  )1

 من الكتاب الثاين عنوانه االلتزامات والعقود، من الباب األول وعنوانه مصـادر             124النص هو عبارة عن املادة      
نه العمل املستحق للتعويض من القسم األول حتت عنوان املسؤولية عن األعمـال        االلتزام، يف الفصل الثالث وعنوا    

 .الشخصية
 :التحليل الشكلي )2

" ... وتنتـهي عنـد       ...." كل عمـل    "  النص عبارة على فقرة واحدة تبدأ من         :البناء املطبعي    -
 " .حدوثه بالتعويض 

نونية حبىت تظهر أمهية وفحـوى       استعمل املشرع اجلزائري مصطلحات قا     :البناء اللغوي والنحوي   -
 .املادة كالضرر، التعويض

وهنا أي مجيع األعمال وربطها حبرف واو       "كل عمل   "نالحظ أن املادة بدأت بكلمة      : البناء املنطقي  -
 .  نسنتج أن املادة اعتمدت أسلوبا شرطيا . ، أي األعمال اليت تسبب ضررا"ويسبب"يف 

 أن املسؤولية التقصريية عن األعمال الشخصية ال تقوم إال علـى             يتضح من هذه املادة    :حتليل مضمون النص   )3
وإذا توافرت أركاا كـان مرتكـب اخلطـأ         . توافر أركاا واليت تتمثل يف اخلطأ، والضرر، والعالقة سببية        

 .مسؤوال بالتعويض عن األضرار اليت ترتبت على خطئه
بارة اخلطأ بشكل صريح وإمنا أشار إليه يف        مع مالحظة ان النص العريب هلذه املادة مل يرد فيه ذكر ع           

غري أن الفرنسي ألزم من حصل الضرر خبطئه على تعـويض           " كل عمل أيا كان يرتكبه املرء ويسبب ضررا       " 
 .مما يؤكد أن املشرع اجلزائري قد اعتنق نظرية املسؤولية القائمة على أساس اخلطأ. هذا الضرر

 : طرح اإلشكال التايل ومن هذه املادة ميكن:حتديد اإلشكالية  )4
 ما هي أركان وآثار املسؤولية التقصريية ؟
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 1)عن العمل الشخصي (أركان املسؤولية التقصريية : املبحث األول 

أورد املشرع اجلزائري القاعدة العامة يف املسؤولية التقصريية، وهي املسؤولية عن العمل الشخصي يف املـادة                 
كل عمل أيا كان، يرتكبه املرء ويسبب ضررا للغري يلـزم مـن             " ، واليت تنص بأنه      من القانون املدين اجلزائري    124

 ))كان سببا يف حدوثه بالتعويض
ويتبني من هذا النص أن املسؤولية عن العمل الشخصي هي تلك اليت تترتب على عمل يصدر من املسؤول  

هي اخلطأ، والضرر، وعالقة السببية بينهما، كما نفسه وأن املسؤولية التقصريية كاملسؤولية العقدية أركاا ثالثة و
، وعلى املضرور إثباته، فإذا ثبت اخلطأ وترتب عليه ضرر اإلثباتيتضح بأن أساس هذه املسؤولية هو اخلطأ، الواجب 

للغري فإن مرتكبه يلتزم بتعويض الغري عن هذا الضرر، وللقاضي األساس حق تقدير قيام اخلطأ، كما له حق تقدير 
 . ائه، غري أنه خيضع لرقابة احملكمة العليا يف عملية تكييفه القانوينإنتف

 : وسنتناول فيما يلي األركان الثالثة للمسؤولية التقصريية يف ثالث مطالب 
 2ركـن اخلطـــــأ: املطلب األول 
 حتديد اخلطأ الذي يوجب املسؤولية: الفرع األول 

 آلن أن اخلطأ ايوقضائالذي يوجب املسؤولية، واملستقر عليه فقها لقد اختلفت وتعددت اآلراء يف حتديد اخلطأ 
يف املسؤولية التقصريية هو إخالل الشخص بالتزام قانون مع إدراكه هلذا اإلخالل فهو إخالل بالتزام قانوين أي مبعىن 

 سلوكه اليقظة االحنراف يف السلوك املألوف للشخص العادي، ويتمثل هذا االلتزام يف وجوب أن يصطنع الشخص يف
والتبصر حىت ال يضر بالغري فإذا احنرف عن هذا السلوك الواجب وكان مدركا هلذا االحنراف كان هذا منه خطأ 

 اخلطأ هو اإلخالل بالتزام قانوين مع اإلدراك بأنه يضر أنيستوجب مسؤوليته التقصريية، واستقر أغلب الفقهاء على 
  3.بالغري

ي يتضح لنا بأنه جيعل اخلطأ األساس الذي تقوم عليه املسؤولية املدنية بصفة عامة وبالرجوع إىل املشرع اجلزائر
 .وهذا دون أن يعرف ماهية اخلطأ، ملا فيه من الدقة والصعوبة 

وكـذا  " كل عمل أيا كان يرتكبه املرء ويسبب ضررا        " ةعبار ق م ج، وهذا يف       124واقتصر على نص املادة     
 ".يكون فاقد األهلية مسؤوال عن أعماله الضارة مىت صدرت منه وهو مميز" ق م ج،  فقرة األوىل من125 نص املادة

ومن هنا يتضح أن اخلطأ يف املسؤولية التقصريية يقوم على ركنني أوهلما مادي وهو التعدي أو االحنراف والثاين                  
 4.إذ ال خطأ يغر إدراك. معنوي نفسي وهو اإلدراك والتمييز
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 طـــأأركان اخل: الفرع الثاين

 ) التعدي(الركن املادي : أوال 

أي هو كل احنراف عن السلوك املألوف . التعدي هو اإلخالل بااللتزام القانوين العام بعدم اإلضرار بالغري 
للرجل العادي فهو جتاوز للحدود اليت جيب على الشخص التزامها يف سلوكه ومثال ذلك أن القانون يوجب إضاءة 

اوز حد معلوم من السرعة، ففي مثل هذه األحوال يعترب اإلخالل بااللتزام القانون تعديا، ويقع السيارات ليال وعدم جت
التعدي إذا تعمد الشخص اإلضرار بغريه أي عن قصد، كسائق سيارة يقوم بدهس غرميه عمدا وهو ما يسمى باجلرمية 

 يتجاوز السرعة املقررة فيدهس أحد املدنية كما يقع التعدي دون قصد نتيجة لإلمهال أو التقصري كسائق سيارة
 1.األشخاص وهو ما يسمى بشبه اجلرمية املدنية

والسؤال املطروح يف التعدي، هو مىت يعترب اخلطأ الذي صدر عن اإلنسان تعديا على التزام قانوين؟ أو ما هو                    
 2زام قانون أم ال ؟املعيار الذي من خالله نقيس أعمال الشخص الذي يقوم ا، إذا كانت متثل إخالال بالت

 .وهذا املعيار إما أن يكون ذاتيا أو موضوعيا  
 الشخص الذي وقع منه السلوك فيجب العتبار هذا السـلوك أو       إىل فإذا أخذنا باملعيار الشخصي الذايت، فإننا ننظر         -

ان واملكان احمليطـة    العمل تعديل أن نضع يف نظرنا عدة اعتبارات منها السن واجلنس واحلالة االجتماعية وظروف الزم              
 تقديره للعمل الذي ارتكبه أي أن الشخص ال يكـون           إىل ننظر   أعماله الشخص عن    حماسبةبارتكابه التعدي أي عند     

 3.مرتكبا خلطأ قانون إال إذا أحس هو أنه ارتكب خطأ فضمريه هو دليله ووازعه
ة وننظر إىل سـلوك هـذا الشـخص بسـلوك      أما إذا أخدنا باملعيار املوضوعي يفترض استبعاد االعتبارات السابق  -

األشخاص الذين يتعامل معهم ويعايشهم، ونقيس هذا السلوك بأوسط الناس أي بالشخص العادي الـذي ال يتمتـع            
إذا كان الشخص العادي ال     " خطأ"بذكاء خارق ويف نفس الوقت ليس حمدود الفطنة خامل اهلمة، يعترب العمل تعديا              

إذا كان الشخص العـادي     " اخلطأ" كان فيها الشخص املسؤول وال يعترب العمل تعديا          يقوم به يف نفس الظروف اليت     
 4.يقوم به يف نفس الظروف اليت كان فيها الشخص املسؤول

ـ  معيار الرجل العادي هو املعيار األقرب للمنطـق ألن           أو املعيار املوضوعي    أنويالحظ     واضـحة   هاعتبارات
الشخص مما يساعد على ثبات قاعدة التعامل بني الناس يف فكرة التعويض، أما األخذ              ومعلومة ال تتبدل وال تتغري بتغري       

باملعيار الشخصي الذي يبني على اعتبارات ذاتية خفية يستعصي على الباحث كشفها، إضافة إىل أا ختتلـف مـن                   
 .شخص آلخر
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 به املشرع اجلزائري يف الكثري من       وبالتايل فاملعيار املوضوعي هو األساس لقياس التعدي وهو املعيار الذي أخذ           
 495م( ، ويفرضه املشرع على املستأجر      )  ق م    172/2م  ( ببذل عناية    االلتزامأحكامه فيقاس به اخلطأ العقدي يف       

 1). ق م544م( واملستعري ) ق م 
املدعى وأن يقيم الدليل على توافر أركان مسؤولية        ) الدائن( التعدي على الشخص املضرور      إثباتويقع عبء    

 مبا فيهـا    اإلثباتوذلك بإثبات أن املعتدي احنرف عن سلوك الرجل العادي بكافة طرق            . عليه ومن بينها ركن اخلطأ    
إال إذا أقام املدين أن عمل التعدي الذي صدر منه يعترب عمال مشروعا وذلك من خالل أنه كان وقت                   . البينة والقرائن 

 .الدفاع الشرعي أو حالة ضرورة، أو حالة تنفيذ أمر صادر عن الرئيسارتكابه للعمل يف إحدى احلاالت إما حالة 
 )اإلدراك( الركن املعنوي :ثانيا 

وهو الركن الثاين ألركان اخلطأ وهو اإلدراك وجيب أن يكون هذا الشخص مدركا ألعمال التعدي اليت قام                  
 .2ا سواء بقصد أو وقعت منه بغري قصد

 سنة، فمن بلـغ سـن       16على التمييز، وسن التمييز يف القانون اجلزائري هو          اإلنسانواإلدراك مرتبط بقدرة    
 مـن   125السادسة عشرة من عمره يكون مسؤوال مسؤولية كاملة على كل أفعاله الضارة، وهذا ما قررته املـادة                  

لضـارة مـىت    يكون فاقد األهلية مسؤوال عن أعمالـه ا       " القانون املدين اجلزائري الفقرة األوىل، حيث تنص على أن          
 فالقاعدة العامة ال مسؤولية عليه ويتساوى مع الصيب غـري           16، أما بالنسبة للذي مل يبلغ سن        "صدرت منه وهو مميز   

 .املميز وانون واملعتوه ومن فقد رشده لسبب عارض
لـه   ق م حالتان يكون فيها الصيب غري املميز أو عدمي التمييز مسـؤوال عـن أعما      125/2ويستثىن بنص املادة    
 عدم وجود مسؤول عن الصيب غري املميز وحالة تعذر احلصول علـى تعـويض مـن                 تالضارة بالتعويض وهو حال   

املسؤول ويف هذه احلالة يكون للقاضي أن حيكم على من وقع منه الضرر بتعويض عادل مراعيـا يف ذلـك مركـز                      
 مميز ومل يكن هنـاك مـن هـو          غري شخص وقع الضرر من     إذاغري أنه   "  ق م على     125/2اخلصوم، ونصت املادة    

مسؤول عنه أو تعذر احلصول على تعويض من املسؤول ، جاز للقاضي أن حيكم على من وقع منه الضرر بتعـويض                     
 ".عادل مراعيا يف ذلك مركز اخلصوم

ة  تقوم على أساس حتمل التبعوإمنافهذه املسؤولية ال تقوم على أساس اخلطأ ألن عدم التمييز يكون فاقد اإلدراك 
 3.أو التضامن االجتماعي أو مقتضيات العدالة، وهلذا كانت مسؤولية استثنائية

 حاالت انتفاء اخلطأ : الفرع الثالث 

فإن هناك حاالت ترتفع فيها )  من ق م 124املادة ( إذا كان األصل يف التعدي أن يعترب عمال غري مشروع  
 من أضرار بالغري، وعليه فقد تضمن القانون اجلزائري نصوصا عنه هذه الصفة ومن مث ال تقوم املسؤولية رغم ما فيها
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تناول فيها حالة الدفاع الشرعي، وحالة الضرورة، وحالة تنفيذ أمر الرئيس، إال أن هذه احلاالت ليست واردة على 
ول هذه ويكون من املمكن انتفاء اخلطأ يف حاالت أخرى كما إذا رِضي املصاب حبدوث الضرر، ونتنا. سبيل احلصر

 :احلاالت كاآليت
  1:حالة الدفاع الشرعي/ 1

من أحدث ضرر وهو يف حالة دفاع شرعي عن "  من القانون املدين اجلزائري، على انه 128تنص املادة  
، وعند الضرورينفسه أو عن ماله، أو عن نفس الغري أو عن ماله كان غري مسؤول على أال يتجاوز يف دفاعه القدر 

إن حالة الدفاع الشرعي تنفي عن التعدي وصف االحنراف يف السلوك وترفع " بتعويض يحدده القاضياالقتضاء يلزم 
فيها صفة اخلطأ وهذا تطبيقا سليما ملعيار الرجل العادل، فالرجل العادي املعتاد كان سيـأيت نفس الفعل لو دده 

 128لقيام حالة الدفاع الشرعي وفقا للمادة  لدفع االعتداء والضروريخطر جسيم على أال يتجاوز يف دفاعه القدر 
  2:ق م، يدب أن تتوفر فيها الشروط املعروفة يف القانون اجلزائي، وهي

 .أن يوجد خطر حال أو وشيك احللول/ أ 
 هذا اخلطر عمال غري مشروع أما إذا كان من األعمال املشروعة مثل اللص الذي يطارده                إيقاعأن يكون   / ب

 . له أن يقاوم حبجة الدفاع الشرعيرجال األمن فال حيق
 وسيلة أخرى مشروعة كاالستعانة برجال األمـن  بأيع االعتداء رأال يكون يف استطاعة هذا الشخص د    / ج

 .وغريهم
 . دون جماوزة أو إفراطوالضروريأن يكون دفع االعتداء بالقدر الالزم / د

  3:حالة تنفيذ أمر صادر من الرئيس/ 2

ال يكون املوظفون والعمال العامون مسؤولني شخصيا عن        " ن مدين جزائري على أنه       قانو 129نصت املادة    
 هذه األوامـر واجبـة   إطاعة من رئيس مىت كانت إليهمأعماهلم اليت أضرت بالغري إذا قاموا ا تنفيذا ألوامر صدرت        

 ".عليهم
 :لشروط اآلتيةفتنفيذ أوامر صادرة من رئيس جيعل التعدي عمال مشروعا وذلك إذا توافرت ا 
 .أن يكون مرتكب الفعل موظفا عموميا/ أ 

أن يكون هذا املوظف قد قام بالفعل تنفيذا ألمر صادر إليه من رئيس وأن تكون طاعة هذا األمر واجبة،                   / ب
 .وهي ال تكون كذلك إال إذا كان العمل مشروعا

 .أن يثبت املوظف العام أنه راعى يف عمله جانب من احليطة واحلذر/ ج 
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 1:حالة الضرورة / 3

من سبب ضررا للغري ليتفادى ضررا أكرب حمدقا به أو          "  من القانون املدين اجلزائري على أنه        130تنص املادة   
 :بغريه فينبغي أال يكون ملزما إال بالتعويض الذي يراه القاضي مناسبا

ـ ويض أن يقيم الدليل على انه وث      احلالة الثالثة اليت إذا استطاع الشخص املسؤول بالتع        إىلوتعرضت املادة     ت ب
 :ارتكاب التعدي كان يف حالة الضرورة أن يتخلص من جزء من مسؤوليته وذلك وفق الشروط التالية

 أن يكون هناك خطر حال يهدد مرتكب الفعل أو الغري يف النفس أو املال -أ
 .الضرر  الشخص املتضرر و ال حملدث إىلأن يكون مصدر هذا اخلطر أجنبيا ر يرجع  -ب
 .أن يكون اخلطر املراد تفاديه أشد بكثري من الضرر الذي وقع -ج
 2:حالة رضا املصاب / 4

ويتمثل يف قبول املخاطر وما حيدث عنها من ضرر أو يف الرضا حبدوثه وعلى هذا األساس ال يعترب املصاب  
 ، واحلكم يف حالة الرضا بالضرر راضيا حبدوث الضرر له إال إذا كان هو قد طلب من الفاعل إحداث ضرر معني له

وقبول اخلطر أنه مىت حدث الضرر ووقع صحيحا يرفع عن الفاعل واجب احترام احلق الذي وقع املساس وبالتايل 
 :ويشترط لصحة رضا املصاب بالضرر ما يلي. جيعل فعله ال خطأ فيه

 .بعيب من عيوب الرضاأن يكون هذا الرضا أو القبول صحيحا أي صادر من ذي أهليه وغري مشوب / أ
 .أن يكون مشروعا أي غري خمالف للنظام العام أو لآلداب العامة / ب 

 3تطبيقات خمتلفة لفكرة اخلطأ : الفرع الرابع 

النقل فرعني لنقل باجر والنقل غري أجرة ، فإذا كنا أمام الناقل بأجر نكـون               : األخطاء النامجة عن حوادث النقل      / أ
اسها عقد النقل القائم بني الناقل والشخص املسافر ، وبالتايل يكون الناقـل مسـؤول عمـا        أمام مسؤولية عقدية أس   

يصيب املسافر وال جيوز إعفاؤه منها ، إال إذا أثبت أن الضرر سببه القوة القاهرة أو خطأ املسافر وانه مل يكن يتوقعـه                   
 أي الناقل أراد التخلص من مسؤولية عليه إثبـات سـبب            4). ق، جتاري    63-62م  ( ومل بكن باستطاعته تفاديه     

 .الضرر كان سبباً    ال يد له فيه 
وإذا كنا أمام النقل بغري أجر فإننا نكون أمام مسؤولية تقصريية توجب على الشخص املضرور إثبات ركن اخلطأ                  

 يف جانب الناقل ، والضرر العالقة السببية 
 وهذه األخطاء تقع كثريا يف مزاولة املهنية كاألطباء واحملـامني والصـيادلة ،              :نية  األخطاء الفنية يف مزاولة امله    / ب

ناء تركيبه للدواء واحملامي أثناء املرافعات وإجراءات التقاضي وبغـري          ثفالطبيب خيطئ أثناء إجرائه للعملية والصيديل أ      
دمي خدمام الفنية والتزامهم ببذل العنايـة  أكثر هذه األحوال مسؤولية عقدية ألم يرتبطون مع عمالئهم بعقود يف تق  
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 هـذا   رسيثا العناية الكافية ،     ا مل يبذلو  أمال التزامهم بعقود بتحقيق النتيجة فيكونوا مسؤولني إذا أقاموا احلجة على            
 منـت   العادي ، يشدد القضاء يف املسؤولية حبيث جيعل املعيار الفين هم املعيار الذي تقـاس  الرجلاإلخالل هو معيار    

ص ب هذه املهن     ، ومضمون هذا املعيار هو االحنراف واخلروج عن األصول الفنيـة                ( خالله مسؤولية كل واحد     
 1.للمهنية
 فهوا احنراف يف مباشرة السلطة من السلطات الداخلة يف حـدود احلـق أي أن       :التعسف يف استعمال احلق     / ج    

 استعمال هذا احلق ، كان يقيم شخص حائطاً مرتفعاً علـى            صاحب احلق يعمل داخل نطاق حقه ولكن يتعسف يف        
 وهـو   2.أرضه بقصد حجت النور واهلواء عن جاره ، ال خيرج عن حدود حقه ولكنه يتعسف يف استعمال هذا احلق                  

يعترب استعمال حق تعسفياً    ) م.  ق 41املادة  (  ، وقد نصت     ةالتقصرييصور من صور اخلطأ الذي يستوجب املسؤولية        
 :حوال التالية يف األ

 .إذا وقع بقصد األضرار بالغري / أ
 إذا كان يرمي إىل احلصول على فائدة قليلة بالنسبة إىل الضرر الناشئ للغري  / ب
 .إذا كان الغرض منه احلصول على فائدة غري مشروعة / ج

ر العام يف املسـؤولية  واملعيار الذي قاس عليه مسؤولية صاحب احلق املتعسف هو معيار الرجل العادي وهو املعيا       
ية  ، وعليه فإن االحنراف عن هذا السلوك يف استعمال احلق ال يعترب تعسف إال اختذ صورة منت الصور الثالثة                     ريالتقص

 . من القانون املدين اجلزائري41اليت حددا املادة 
 ركــن الضرر : املطلب الثاين 

 مفهوم الضرر وأنواعه : الفرع األول 

هو األذى  "  يقع خطأ وإذا جيب أن يترتب عن ضرر ، ونعرفه بصفة عامة              أنية  ري املسؤولية التقص  ال يكفي لقيام  
 والضرر قد يكون مادياً أو معنويـاً        3".الذي يصيب الشخص نتيجة املساس مبصلحة مشروحة له أو حق من حقوقه             

 .ويضيف إليه الفقه والقضاء الضرر املرتد 
لشخص يف جسمه أو يف ماله ، فيتمثل يف اخلسارة املالية اليت تترتب على املسـاس  هو ما يصيب ا : الضرر املادي   / 1

ويكـون  ) كاحلقوق العينية أو الشخصية أو امللكية الفكرية أو الصـناعية           ( سواء كان احلق ماليا     ) أو مصلحة   (حبق  
 غري مايل كاملسـاس     أوتلك احلقوق    للمزايا املالية اليت خيوهلا واحد منت        انتقاصضررا مادياً إذا جنم عن هذا املساس        
 كاحلرية الشخصية وحرية العمل وحرية الرأي كحبس شخص دون حق أو            اإلنسانحبق من احلقوق املتصلة بشخص      

 ) .شرط أن تكون املصلحة مشروعة (4.منعه من السفر للعمل يترتب عليه ضرر مادي أيضا
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 يف حقوقه املالية أو يف مصلحة غري مالية ،فهـو مـا             ي يلحق الشخص  ذهو الضرر ال  : الضرر املعنوي أو األديب     / 2
يصيب الشخص يف كرامته أويف شعوره أو يف شرفه  أو يف معتقداته الدينية أو يف عاطفته وهو أيضـا مـا يصـيب                        
العواطف من أالم نتيجة الفقدان شخص عزيز ، وقد توسع القضاء يف مفهوم املصلحة األدبية فأعترب ضررا أدبياً مـا                    

 اسـم  للسمعة أو عن آالم النفس إىل نطاق منت احملافظة علـى    إيذاءشخص من جراء السب أو القذف من        يصيب ال 
 . الشخص وحرمة عائلته وشرفها 

ج ، بنص صريح يقضي مببدأ التعويض منت الضرر األديب،          .  وفيما خيص التعويض على األديب فلم يأيت احلق م          
 131ة ال متيز بني الضرر املادي والضرر األديب كما أن نص املادة             م جاءت مطلق  , ف 124غري أن صياغة نص املادة      

م جاءت املتعلقة ملدى التعويض اليت مل تتعرض للتعويض األديب ،وهو هذا نقص يف التشريع اجلزائري يف حـني أن                    .ق
ته حكم بـدفع  الفقه اجلزائري متفق على تعويض خمتلف أنواع الضرر األديب كما أن الفضاء اجلزائري حكم يف تطبيقا       

 أوجهمن انه تقبل ديون املسؤولية عن كافة        )  من إ ج     4 فقرة   3مادة  (التعويض األديب وقد نص املشرع اجلزائري يف        
 1.الضرر سواء كانت مادية أو جسمانية أو أدبية 

ملادية أو  وهو نوع عرفه رجال الفقه، وهو يلحق الضرر يف العادة بالشخص املصاب على مصاحله ا               : الضرر املرتد / 3
 هذا الضرر ال يقتصر أحيانا على املضرور وحده ،بل قد يرتد أو ينعكس علـى أشـخاص آخـرين                     أناملعنوية غرب   

الضرر الذي يصيب األسـرة الـيت       كيصيبهم شخصيا بوقوعه أضراراً أخرى ، ويسمى هذا بالضرر املرتد مثال ذاك             
اجلزائري قد حدد من هلم حق املطالبة بـالتعويض عـن           على أن القانون    )   مادي ومعنوي (ميوت عائلهم يف حادثة     

الضرر األديب نتيجة موت شخص آخر وهم األزواج واألقارب إيل الدرجة الثانية، غري أن األخـوة واألخـوات ى                   
 2. بكفالة مفهوم الضمان االجتماعي بواسطة وثيقة رمسية أن الضحية كانت تعوهلمأثبتوايستحقون التعويض إال إذا 

   3شروط الضرر املوجب التعويض: ثاينالفرع ال

 :يشترط لتحقيق الضرر الشروط التالية 
 جيب لوقوع الضرر أن يكون هناك ، خالل حبق املضرور أو مبصـلحة ماليـة                :  اإلخالل حبق مايل مصلحة مالية       /أ
ـ   ] …مثالً اإلخالل حبق املضرور إذا أخرق شخص مرتل ألخر أو أتلف زرعه           ف[له دي أن مبـس    فبجب ملساءلة املعت

 حقا ثانيا حيميه القانون ويستوي يف هذا أن يكون احلق ماليا ويف هذا يشترط أن تكون املصـلحة مشـروعه                     اعتداءه
 .لوجوب التعويض األضرار 

لكي يتوفر الضرر البد يكون وقع فعالً أو أنه مؤكد الوقوع يف املستقبل ويف هذا جيب                : أن يكون الضرر حمققا     / ب
 : أقسام للضرر املستوجب التعويض أن منيز بني ثالث

  .   هذا الواقع فعالً وال مشكلة تثار حول وقوعه كإصابة الشخص نتيجة حادث السيارة : الضرر الواقع -1
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 هو الضرر مل يقع بعد ولكن وقوعه مؤكد فسبب الضرر قد حتقق ولكن آثاره كلـها أو                  : ضرر مؤكد الوقوع     -2
امل بعاهة مستدمية حتجز عن الكسب مستقبال ، فبعوض عن الضرر الذي وقـع  بعضها تراخت يف املستقبل كإصابة ع   

فعال منت جراء عجزة عن العمل يف احلال وعن الضرر الذي سيقع حتماً نتيجة عجـزه عـن العمـل يف املسـتقبل                       
 نتيجـة   فالتعويض مشل الضرر احلايل والضرر املستقبل احملقق الوقوع ، أو دم مرتل يكون حتمي والبد من وقوعـه                 

 .لعمل آالت مصنع جماور أدت إىل األضرار باألساس، فإن الضرر يف هذه احلالة يكون مؤكد الوقوع
 هو الضرر الذي مل يقع بعد ولكن وقوعه مستقبال غري حمقق الوقوع، فهو خيتلف عن الضـرر            : الضرر االحتمايل  -3

: الحتمال يقينا فال تعويض عنه إال إذا حتقق فعال، مثال         املستقبلي وال تقوم عليه املسؤولية املدنية بل ينتظر حىت يصبح ا          
أن يحدث شخص خبطئه خلال يف مرتل جاره فهو ضرر حمقق يلزم املسؤول بإصالحه أما ما قد يؤدي إليه اخللل مـن                      

 .ادام املرتل يف املستقبل فهو من قبيل الضرر احملتمل وال تعويض عنه إال إذا ادم فعال نتيجة هذا اخللل
وينبغي عدم اخللط بني الضرر احملتمل والضرر املتمثل يف تفويت فرصة وهي حرمان الشخص فرصة كان حيتمل                  

 تعود عليه بالكسب فالفرصة أمر حمتمل ولكن تفويتها أمر حمقق، كأن يصدم شـخص كـان يف طريقـه إىل أداء             أن
تحقق الضرر الذي يقع فعال فهو مستوجب       امتحان يف مسابقة، فقد فوتت عليه الفرصة أو الفوز، وهذا القدر كاف ل            

 .التعويض
  1: يكون الضرر شخصياأن/ ج

 وهذا الشرط ينصرف القصد فيه إىل أنه إذا كان طالب التعويض هو املضرور أصال فيجب عليه أن يثبت ما 
 يكون للضرر الشخصي ملن تلقى احلق فاإلثباتأصابه شخصيا من ضرر وإذا كان طلب التعويض بصفة أخرى 

 .عنه
 :أن ال يكون قد سبق تعويضه/ د

إذا أنه ال جيوز أن حيصل املضرور على أكثر من تعويض إلصالح ضرر بعينه، فإذا قام محدث الضرر مبا جيب 
 .عليه من تعويضه اختيارا فقد أوىف بالتزامه، وال حمل بع ذلك ملطالبته بالتعويض

صيبه من حوادث فإنه ميكنه بعد احلصول على تعـويض          غري أنه إذا كان املضرور مؤمنا على نفسه ضد ما قد ي           
 .شركة التأمني أن يطالب بعد ذلك حمدث الضرر بالتعويض مبا مل يشمله مبلغ التأمني

 اإلشارة إىل أن الضرر األديب كالضرر املادي جيب أن يكون حمقق وشخصيا ومل يسبق التعويض                جبدرويف األخري   
 . ألمر فيها خيضع تقديره حملكمة املوضوععنه حىت ميكن للقاضي التعويض عنه وا

 عبء إثبات الضرر: الفرع الثالث 

ويقع عبء اإلثبات على من يدعيه وذلك وفقا ملا تقضي به القاعدة العامة من أن املدعي هو املكلف بإثبات ما                    
 املوضوع وال رقابة فيهـا      واثبات الضرر أو نفيه من األمور الواقعية اليت تقدرها حمكمة         " البينة على من ادعى     " يدعيه  
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للمحكمة العليا، أما حتديد الضرر وبيان عناصره وموجباته وتكييف عنه كلها ختضع لرقابة احملكمة العليا ألا كلـها                  
 . من مسائل القانون اليت خيضع فيها قاضي املوضوع للرقابة

ان يثبت الضرر الذي يدعيه إمنا هو        الضرر الذي أصابه وخطأ املدعي عليه بل عليه          بإثباتوال يكتفي من املدعي     
 يثبت العالقة املباشرة بني الضرر واخلطأ املسبب للضرر وتلك هي العالقـة    أنناشئ عن خطأ املدعي عليه مباشرة أي        

 1.السببية
 ركـن العالقة السببيـــة :  املطلب الثالث 

شرة بني اخلطـأ الـذي ارتكبـه        وهو الركن الثالث يف املسؤولية التقصريية وتعين وجوب وجود عالقة مبا           
 124 وقد عرب املشرع اجلزائري عن ركن السـببية يف املـادة             2.الشخص املسؤول وبني الضرر الذي وقع بالشخص      

لذا حىت يستحق التضرر التعويض جيب أن يثبت وجود عالقة سببية بني اخلطأ             "  ويسبب ضررا "  يف عبارة    انون مدين ق
 .  يثبت السبب األجنيب أي السبب الذي ال يد فيهأند أن ينفي عالقة السببية والضرر، وعلى املسؤول إذا ما أرا

 ينسب الضرر لعدة أسباب ال لسبب أنولتحديد السببية جند أنفسنا أمام أمر بالغ التعقيد وذلك ألنه ميكن  
ث وهذا ما  يترتب عن خطأ ما ضرر أو ويلحقه وقوع ضرر ثاين مث ثالأنواحد أي أمام تعدد األسباب، وميكن 

 .ويف هذا حتديد األضرار اليت أنتجها اخلطأ ومن حتديد النقطة اليت تنقطع عندها السببية. يسمى بتعاقب األضرار
يكون الضرر ناتج عن عدة وقائع فتشترك يف حدوثه ويصعب استبعاد منها ألن الضرر :  تعدد األسباب :أوال 

رك شخص سيارته يف الطريق دون إغالق أبواا وترك املفتاح ومثال ذلك املثال التقليدي ت. وقع الجتماعها معا

ا فسرقها شخص وقادها بسرعة ليهرب ا فصدم شخا وتركه دون إنقاذ، مث مر شخص آخر فحمل املصاب 

إىل املستشفى بسرعة فاصطدم بشاحنة، أدى إىل وفاة املصاب، فما هي مسؤولية صاحب السيارة املسروقة عن 

 إحداث الوفاة؟

 :هرت نظريات عميقة تثري مسألة تعدد األسباب خاصة يف الفقه األملاين ومن أمههاظ 
عرفها الفقيه ميل بأن السبب ما هو إال جمموع القوى الـيت سـامهت يف    :  تعادهلاأونظرية تكافؤ األسباب    -

دة وقـائع يف    ومبعىن آخر إذا اشتركت ع    . إحداث الظاهرة والسبب ما هو إال عالقة ضرورية بني السبب واألثر          
إحداث الضرر وكان كل منها شرطا يف حدوثه حبيث لوالها ملا وقع، اعتربت كل هذه الوقائع القريـب منـها                    

 متساوية تقوم عالقة السببية بينها وبني الضرر وملعرفة ما إذا كان ذا السبب متكافئـا                أووالبعيد أسبابا متكافئة    
 السبب فإذا كان اجلواب باإلجياب يعتد ذا السبب وان كان           نتساءل إذا كان الضرر سيحدث لوال مشاركة هذا       

اجلواب بالنفي فتقوم العالقة السببية ويعتد به، فسرعة السارق وسرعة املنقذ كلها سامهت يف حدوث الوفاة فيعترب             
 .وانتقدت النظرية وظهرت نظرية السبب املنتج. كل منها سبب هلا
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إذا اشتركت عدة أسـباب يف إحـداث   : مفادها " فون كريس"ألملاين رائدها الفقيه ا: نظرية السبب املنتج   -
فالسبب املنتج هو ذلك السبب الذي يـؤدي        . ضرر جيب استخالص األسباب املنتجة فقط وإمهال باقي األسباب        

 حبسب ارى الطبيعي لألمور إىل وقوع مثل هذا الضرر الذي وقع و إال فانه شيئا عرضيا ال يهتم به القانون، ولو                    
طبقناها عن املثال السابق فإمهال مالك السيارة سببا عارضا وليس سببا منتجا، ولقد جنحت هذه النظرية مما محل                  

 .  من القانون املدين اجلزائري إا تؤيد فكرة النظرية182الفقه والقضاء على اعتناقها وميكن القول بأن املادة 
إذا "  ق م 126تداد ا مجيعا ونصت على ذلك املـادة     واألثر الذي يرتب على تعدد األسباب أنه جيب االع        

تعدد املسؤولون عن عمل ضار كانوا متضامنني بالتزامهم بتعويض الضرر وتكون املسـؤولية فيمـا بينـهم                 
 ".بالتساوي إال إذا عني القاضي نصيب كل منهم يف االلتزام بالتعويض

 تعدد األضرار : ثانيا 

ندما يؤدي الفعل اخلاطئ إىل ضرر الشخص مث يؤدي هذا الضرر إىل ضرر ثان تسلسل األضرار وتعاقبها وحيدث ع
 يعترب مصدر ئبنفس الشخص وهذا األخري يؤدي إىل ضرر ثالث وهكذا والتساؤل مطروح عما إذا كان الفعل اخلاط

وضعها ومثال ذلك املثال الشهري الفرنسي حيث اشترى شخص بقرة مريضة و. جلميع هذه األضرار أم لبعضها فقط
 فتعذر عليه زراعة أرضه وكثرت ديونه فحجز الدائنون على أرضه وبيعت بثمن إليهامع أبقاره فانتقلت العدوى 

 أن هناك نقطة جيب أنخبس ومل يستطع معاجلة ابنه املريض فمات، فهل يسال بائع البقرة على كل هذه األضرار؟ أم 
 .نقف عندها

أن املسؤول ال يسأل إال عن الضرر املباشـر         " بواتيه"املباشر، ويقول   وحنن نعلم بان التعويض يكون على الضرر        
أي عليه أن يعوض عن املاشية اليت انتقلت إليها العدوى إىل جانب التعويض عن هالك البقرة أما بقيـة األضـرار ال                      

 .يسأل عنها حمدث الضرر
غفل الضرر الغري املباشر وجيب يف هذا فالقاعدة التقليدية كمل قلنا أننا نقف عن الضرر املباشر فنعوض عنه ون

 قانون مدين جزائري املعيار الذي 182ولقد وضعت املادة . الصدد ان نضع املعيار الذي يعتد به يف الضرر املباشر
إذا مل يكن التعويض مقدار يف العقد، أو يف القانون " حيدد مسؤولية حمدث اخلطأ يف حالة تعاقب األضرار فنصت 

ي يقدره، ويشمل التعويض ما حلق الدائن من خسارة وما فاته من كسب، بشرط أن يكون هذا فالقاضي هو الذ
ويعترب الضرر نتيجة طبيعية إذا مل يكن يف استطاعة الدائن أن . نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بااللتزام أو للتأخر يف الوفاء به

 .ية للضرر احلاصلفالضرر املباشر هو ما كانت نتيجة طبيع" يتوقاه ببذل جهد معقول
 نفــي العالقــة السببيــة 

إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب ال يـد            "  من القانون املدين اجلزائري      127حيث تنص املادة    
له فيه كحادث مفاجئ، أو قوة قاهرة أو خطأ صدر من املضرور، أو خطأ من الغري، كان غري ملزم بتعـويض هـذا                       

فإذا تدخل السبب األجنيب وكان السبب الوحيد يف إحـداث          ". وين أو اتفاق خيالف ذلك    الضرر ما مل يوجد نص قان     
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الضرر فان املدعي عليه ال يكون مسؤوال بالتعويض، ويتمثل السبب األجنيب بالقوة القاهرة او احلـادث املفـاجئ او                   
  1:خطأ املضرور، وخطأ الغري ونتحدث عنهم يف النقاط التالية

ولقد اختلف الفقهاء حول استقاللية احلادث املفاجئ والقوة القاهرة وما ذهب           : حلادث املفاجئ القوة القاهرة وا  / 1
 مجهور الفقهاء هو الصحيح حيث امجعوا على عدم التمييز بني القوة القاهرة واحلادث املفاجئ حبيث يعتربان شيئا                  إليه

 القدرة على دفعه وإال كان سببا غري أجـنيب،          واحدا ال اختالف فيه، فيجب أن جيتمعا فيهما صفتا عدم التوقع وعدم           
 إقامة كسبب أجنيب مينع من      ااعتباريهمباإلضافة إىل أن القانون يعطي للحادث املفاجئ حكم القوة القاهرة من حيث             

 عالقة السببية،
بد من  مينع من قيام مسؤولية املدين الأجنيب القوة القاهرة كسبب أوومن كل هذا لكي يتحقق احلادث املفاجئ 

 :توافر شرطان 
 . الالزمة تاالحتياطيا كان الشخص متوقعا فيعترب مقصرا لعدم اختاذ وإذا : التوقع إمكانعدم : الشرط األول 
 أن كان املمكن دفع احلادث فال يعترب من قبيل القوة القاهر ويشترط كـذلك               فإذا: استحالة الدفع   : الشرط الثاين   

 معنويـة مـثال تـويف       أوفيذ االلتزام استحالة مطلقة واالستحالة قد تكون مادية         يترتب على هذا احلادث استحالة تن     
 كانت استحالة معنوية واملعيار هنـا       إذا يقرر ما    أنوللقاضي  . شخص عزيز ملطرب فيعترب غري قادر على تأدية التزامه        

 .هو املعيار املوضوعي
ل الضار ومعيار قياس خطأ املضرور هـو معيـار           املدعي عليه هو من وقع منه الفع       أنويقصد   : 2خطأ املضرور / 2

 ما احنرف عن سلوك الرجل العادي ويسـتطيع املـدعى ان            إذاالرجل العادي وبالتايل يعترب املضرور قد ارتكب خطأ         
 .  انتهى احلادث مبوت املضرورإذا يف مواجهة ورثته وإمنايتمسك خبطأ املضرور ليس فقط يف مواجهة املضرور 

الشخص املضرور خطأ ومن املدعى عليه خطأ آخر وكان لكل من اخلطأين شأن يف إحـداث                 وقع من    إذالكن  
الضرر الذي وقع بالشخص املضرور فهل يكون خطأ املضرور يف هذه احلالة سببا كافيا لنفي مسؤولية املدعى عليـه؟                   

 مستقلني عن بعضهما فنكون      يكونا أن وإما   األخر يكون احد اخلطأين يستغرق      أن أماأوال جيب التفرقة بني اخلطأين      
 . خطأ مشتركأمام

ففي حالة استغراق أحد اخلطأين عن اآلخر، فان املسؤولية ال تقوم إذا كان اخلطأ الذي وقع من املضرور هـو                    
 . الذي استغرق اخلطأ الذي وقع من املدعي عليه لكن املسؤولية تقوم إذا وقع العكس

ني األوىل يفوق أحد اخلطأين اآلخر كثريا يف اجلسامة والثانية ويكون استغراق أحد اخلطأين لآلخر يف حالت 
 .يكون أحد اخلطأين نتيجة للخطأ اآلخر

 :إذا كنا يف حالة جسامة أحد اخلطأين يفوق اآلخر فتكون صورتان
 فانه يستغرق اآلخر وحيمل صاحبه املسؤولية كاملة : أن يكون اخلطأ متعمدا  -1
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ملضرور خيفف من مسؤولية املدعى عليه، إذ نكون أمام خطأ مشـترك يصـل إىل               خطأ ا : رضا املضرور بالضرر     -2
الرضا باخلطأ إىل درجة اخلطأ اجلسيم فيستغرق خطأ املسؤول فمثال أن يقبل صاحب الباخرة بنقل املخدرات إىل بلد                  

فـال  . ملصادرة الباخرة حترم قوانينها ذلك ففي هذه احلالة يرضى صاحب الباخرة سلفا بالنتائج اليت ستترتب بالنسبة               
 .يستطيع الرجوع بشيء على صاحب البضاعة املهربة إذا أن رضاه بالنقل يعترب خطأ يستغرق خطأ الشاحن

فيجب الوقوف عند اخلطأ الذي وقع أوال ويتحمل صاحبه املسؤولية كاملـة الن     : إذا كان أحد اخلطأين نتيجة آلخر       
 األول جيب اخلطأ الثاين، 
ففي هذا احلالة ال تكون مسؤولية املدعي عليه كاملة بل تنقص بقدر تدخل املدعى              :  مشترك   وإذا كنا أما خطأ   

بفعله يف إحداث الضرر، وقد يرى القاضي إن أحد اخلطأين قد ساهم بنسبة اكرب من مسامهة اخلطأ اآلخر فـيحكم                    
 .بتوزيع التعويض على هذا األساس 

 تنتفي العالقة السببية ويكون هذا الغري هو املسؤول         إذ يثار أي إشكال     إذا وقع اخلطأ بفعل الغري فال     : خطأ الغيـر / 3
 . خطأ املضرورأو ساهم خطأ الغري مع خطأ املسؤول إذاالوحيد بالتعويض ولكن اإلشكال يثور حول ما 

ـ     ( يستغرق أحد اخلطأ اآلخر      أنأما  :  ساهم خطأ الغري مع خطأ املسؤول        فإذا د فتكون املسؤولية كاملة وال يعت
فنكون أمام سبب أجنيب وهو خطأ الغري وبـذلك تنعـدم       . أو أن يكون كل خطأ مستقل عن خطأ اآلخر        ) خبطأ الغري 

 .املسؤولية النعدام الرابطة السببية
إذا ما توافرت هذه احلالة فتـوزع املسـؤولية بينـهم           :  ساهم خطأ الغري مع خطأ املسؤول وخطأ املضرور        وإذا

 .ى املدعى عليه والغري بالثلثني ويبقى الثلث يتحمله هو الشتراكهبالتساوي، فريجع املضرور عل
إذا تعدد املسؤولون عن عمل ضار كانوا متضامنني        "  من ق م ج      126تطبق املادة   : وإن حكم تعدد املسؤولني     

االلتـزام  يف التزامهم بتعويض الضرر، وتكون املسؤولية فيما بينهم بالتساوي إال إذا عني القاضي نصيب كل منهم يف                  
 ."بالتعويض
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 آثار املسؤولية التقصريية عن األعمال الشخصية: املبحث الثاين 

إذا ما توافرت أركان املسؤولية التقصريية وفقا ملا سبق، فإن املسؤول يكون ملزما بالتعويض عن الضرر املباشـر                
يترتب على حتقق املسؤولية وللمطالبة ـذا       ، فالتعويض هو احلكم الذي      124الذي تسبب فيه وهذا ما قصدته املادة        

 . اجلزاء جيب سلوك دعوى املسؤولية اليت يرفعها حبمل املسؤول على االعتراف بالتعويض
 .وسنتناول يف مطلبني دعوى املسؤولية وجزائها  

 1دعوى املسؤولية: املطلب األول 
 : أطراف دعوى املسؤولية 

 الضرر او هو املضرور والذي يثبت له احلق يف املطالبة بـالتعويض عمـا                وهو الشخص الذي وقه به     :املدعى  : أوال
أصابه من ضرر، وبإمكان رفع الدعوى من نائب املضرور كأن يكون املضرور شخصا قاصرا أو جمنونا فيكون للـويل            

 .أو الوصي أو القيم أن يرفع دعوى املسؤولية
ا حيول الشخص املضرور حقه يف التعويض اىل شخص أما بالنسبة للخلف العام واخللف اخلاص للمضرور فعندم

آخر، ففي حالة الضرر املادي يثبت لكل من اخللف العام واخلاص احلق يف مطالبة املدعى عليه باحلق يف التعويض، أما 
به  إذا حتدد مبقتضى اتفاق بني املضرور واملسؤول أو طالب إال اخلاص أوإذا كان الضرر أدبيا فال يثبت للخلف العام 

 . القضاءأماماملضرور 
وإذا تعدد املضرورين باخلطأ الذي وقع من املدعى عليه فيكون لكل شخص مضرور احلق يف رفـع الـدعوى                   

 . كل واحد منهم من ضرر أصابالشخصية على املدعى عليه بالتعويض عما 
ي ترفع عليه الـدعوى      هو الشخص املسؤول عن الضرر الذي وقع بالشخص املضرور وهو الذ           :املدعى عليه   : ثانيا

 .لدفع التعويضات عن األضرار اليت كانت نتيجة مباشرة عن اخلطأ الذي وقع منه
 جمنون، فإن الدعوى ترفع على الـويل أو         أو كان املسؤول قاصرا     إذاجيوز رفع الدعوى على نائب املسؤول        -

 .الوصي أو القيم
  وقد يكون اخللف اخلاص )اخللف العام(ويف حالة وفاة املدعى عليه حيل حمله الورثة  -
 يرجع على احدهم    أنوإذا تعدد املدعى عليهم كانوا متضامنني يف التزامهم بتعويض الضرر، وجيوز للمدعى              -

 كل واحد، إال إذا عني القاضي نصيب كل منهم يف التعويض، وذا تقضـي  إىلبالتعويض كله بدال من الرجوع      
ملسؤولون عن عمل ضار كانوا متضامنني يف التزامهم بتعـويض          إذا تعدد ا  "   من ق م ج وتنص على        126املادة  

."  الضرر، وتكون املسؤولية فيما بينهم بالتساوي إال إذا عني القاضي نصيب كل منهم يف االلتـزام بـالتعويض                 
 :وقيام التضامن بني املسؤولني املتعددين عن الضرر يفترض وجود الشروط اآلتية

 .خطأأن يكون كل واحد منهم قد ارتكب  -
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 االلتزامـــــات

 .أن يكون اخلطأ الذي وقع من كل واحد منهم سببا يف إحداث الضرر -
أن يكون الضرر الذي أحدثه كل منهم خبطئه هو ذات الضرر الذي أحدثه اآلخرون، أي أن يكون                  -

 .الضرر الذي وقع منهم هو ضرر واحد
 الطلبات والدفوع  : ثالثا

 أنقضاء عارضا عليهم محاية حق أو تقريره ، وللمدعي  الإىل وهو الوسائل اليت يلجأ إليها املدعي :الطلبات -
 .يستند يف دعواه لكل الطرق والوسائل اليت يراها مفيدة يف تأييد طلبه

 إما املدعى عليه لتفادي احلكم لصاحل املدعى ، وذلك إليهاوهي الوسيلة اليت يلجأ : دفوع املدعى عليه  -
 السبب األجنيب أو بالتقادم بإثباتأو . ا من أركاا غري متوافر الدليل بأن ركنإقامة املسؤولية عن طريق بإنكار

 . ق م ج 133 سنة كما نصت عنه املادة 15الذي حدده القانون اجلزائري بـ 
 اإلثبات : رابعا

 على املدعى عليه بالنسبة لركن اخلطأ و ركن الضرر، وكذا ركن عالقة السببية، فيكون اإلثباتويقع عبء 
 .لدليل بكافة طرف اإلثباتللمدعي أن يقيم ا
 1"التعويض"جزاء املسؤولية : املطلب الثاين 

ويصح أن يكون التعويض . يعني القاضي طريقة التعويض تبعا للظروف"  ق م ج على  132ونصت املادة 
 .مقسطا، كما يصح أن يكون إيرادا مرتبا، وجيوز يف احلالتني إلزام املدين بأن يقدر تأمينا

النقد، على أنه جيوز للقاضي، تبعا للظروف وبناء على طلب املضرور، أن يأمر بإعادة احلالة ويقدر التعويض ب
 ."إىل ما كانت عليه، أو أن حيكم وذلك على سبيل التعويض بأداء بعض اإلعانات تتصل بالعمل غري مشروع

 . التعويض العيين ومن املادة يتضح ان اجلزاء هو التعويض وغالبا ما يكون تعويضا نقديا او يتخذ شكل 
 للتعويض وهو عبارة عن مبلغ من النقود يعطى دفعة واحدة وللقاضي ان حيكم األصل وهو :التعويض النقدي : أوال

وهذا حسب العجز . يقرره على أساس إيراد مرتب ملدى حياة الشخص املضرورأنبتعويض نقدي مقسط، كما له 
 . الذي يصيب املضرور

 عينا وهذا النوع يكثر يف نطاق االلتزامات التعاقدية أما يف بااللتزاموهو التنفيذ أو الوفاء  :التعويض العيين : ثانيا
 .ولكن يف اإلمكان تصوره . املسؤولية التقصريية فهو نادر الوقوع

 : تقدير التعويض 

 يقدر القاضي مدى التعويض عن الضرر الذي حلق " 131يقوم التعويض على أساس ذايت حيث نصت املادة 
 مع مراعاة الظروف املالبسة، فان مل يتيسر له وقت احلكم أن يقدر مدى التعويض 182املصاب طبقا ألحكام املادة 

وتنص املادة ." بصفة ائية فله أن حيتفظ للمضرور باحلق يف أن يطالب خالل مدة معينة بالنظر من جديد يف التقدير
عقد، أو يف القانون فالقاضي هو الذي يقدره، ويشمل التعويض إذا مل يكن التعويض مقدار يف ال: "  ق م على 182
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 االلتزامـــــات

 من كسب، بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بااللتزام أو للتأخر يف إنهما حلق الدائن من خسارة وما ف
 .ويعترب الضرر نتيجة طبيعية إذا مل يكن يف استطاعة الدائن أن يتوقاه ببذل جهد معقول. الوفاء به

 أنه إذا كان االلتزام مصدره العقد، فال يلتزم املدين الذي مل يرتكب غشا أو خطأ جسيما إال بتعويض غري
 ."الضرر الذي كان ميكن توقعه عادة وقت التقاعد

ومن املادة فإن التعويض مقياسه الضرر املباشر سواء كان متوقعا أو غري متوقع وسواء كان حاال أم مستقبال 
 . يف حتديد الضرر الظروف الشخصية اليت حتيط باملضرورويدخل. مادام حمققا

ويالحظ أن جسامة اخلطأ ال تدخل يف حتديد التعويض وإمنا جسامة الضرر فقط يكون هلا االعتبار يف حتديد 
 .التعويض 
 

 من القانون املدين اجلزائري وما أثرته يف حتديـد          124من خالل ما تقدم ذكره وما تضمنه من حتليل املادة           

ركان املسؤولية على األعمال الشخصية وآثارها املتمثلة يف دعوى املسؤولية املطالبة بـالتعويض وهـو اجلـزاء               أ

املترتب على من سبب الضرر، وأمهية كل ركن على حدى وكيفية تأثريه على بقية األركان، فـإن املسـؤولية ال     

 الشخص الذي ال يد له يف ارتكاب اخلطأ عليه أن           تقوم إال على توافر أركاا اخلطأ والضرر والعالقة السبية، وأن         

 . وملا هلذا املوضوع من أمهية بالغة فسنتطرق اىل هذا يف املواضيع القادمة بالتفصيل. يثبت السبب األجنيب
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 االلتزامـــــات

 املسؤولية اجلزائية واملسؤولية املدنية: الفصل العاشر
ن السلوكات اليت ختل بقيمه األساسية، يف حني أن الغرض من  املسؤولية اجلزائية ترمي إىل محاية اتمع م

املسؤولية املدنية هو محاية املصاحل الشخصية أي محاية األفراد من األضرار املادية واملعنوية اليت قد تلحق م من قبل 
 .الغري

)  احلبس أو الغرامة املالية اإلعدام أو( اليت توقع الفاعل شخصيا العقوبةويتمثل اجلزاء يف املسؤولية اجلزائية يف 
 . إصالحا أو جربا الذي حلق بالضحيةالتعويضوهذا ردعا له وزجرا بالنسبة للغري، بينما جزاء املسؤولية املدنية هو 

جانية أو جنحة أو (ويلعب القصد اجلرمي دورا هاما يف املسؤولية اجلزائية فهو الذي حيدد وصف اجلرمية 
ذا عكس املسؤولية املدنية اليت ال تقيم للقصد وزنا فهي تتحقق وصدر الضرر بسبب إمهال ومقدار العقوبة، وه) خمالفة

أو تقصري أو جمرد سهو، وحيدد مقدار التعويض على أساس الضرر الذي حلق الضحية وليس على أساس اخلطأ كما 
 .هو الشأن يف املسؤولية اجلنائية

ليتني تباين كذلك يف أحكامها، ونذكر يف هذا الشأن وعلى ولقد إجنر على هذا التباين يف تصور هاتني املسؤو
 :سبيل املثال فقط ما يل

 سنة كاملة من يوم حدوث الضرر بينما مدة تقادم الدعوى 15تتقادم الدعوى املدنية مبضي مخس عشرة  -
كاا  سنوات كاملة من يوم ارت10اجلزائية مرتبطة بنوعية الفعل ارم، حيث تتقادم يف اجلنايات مبضي 

 02، يف حني تتقادم احملالفات بعد سنني )08املادة ( سنوات كاملة 03، وتتقادم اجلنح بعد )07املادة (
 ).09املادة (كاملتني من يوم ارتكاا 

خيضع اإلثبات يف اال اجلزائي إىل مبدأ االقتناع الشخصي للقاضي يف حني يسري على اإلثبات بالنسبة  -
 .ية اإلثباتللدعوى املدنية مبدأ شرع

 أن تتنازل عن حقوقها يف املسؤولية املدنية وهلا أن -باعتبار أن الرتاع يتعلق مبصاحل خاصة–جيوز للضحية  -
تتصاحل مع املسؤول بينما ال ميكن للنائب العام بصفته ممثال للمجتمع أمن يتنازل عن الدعوى العمومية، وال 

 .علق باملصلحة العامة أي النظام العامميكنه القيام بصلح مع املتهم وذلك ألن األمر يت
 :أنواع املسؤولية املدنية

املسؤولية املدنية هي جمموعة القواعد اليت تلزم من أحلق أضرارا بالغري جيرب هذا األخري وذلك عن طريق تعويض 
تبه العقد أو هو نتيجة إخالله بالتزام سابق ر" املسؤول"يقدمه للمضرور، وعلى العموم هذا التعويض الذي يتحمله 

 1."تعرف بالفظ الضرر والتعويض"فاملسؤولية املدنية . القانون
 :مييز الفقه على أساس مصدر االلتزام بالتعويض بني نوعني من املسؤولية ومها

 . اليت تترتب عن إخالل املتعاقد بالتزاماته العقدية:املسؤولية العقدية -
 .ام قانوين اليت تنشأ عن إخالل بالتز:املسؤولية التقصريية -
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 االلتزامـــــات

 .فاملسؤولية العقدية تتعلق بآثار االلتزام يف حني تكون املسؤولية التقصريية مصدر االلتزام
 :آثار الصبغة االستثنائية للمسؤولية العقدية

قد تتوفر يف الفعل الواحد شروط املسؤولية العقدية وشروط املسؤولية التقصريية كأن يسرق الناقل البضاعة اليت 
 من مكان إىل آخر، ويستطيع صاحب البضاعة يف هذه احلالة أن يطالب باملسؤولية العقدية للناقل كون إلتزم بنقلها

هذا األخري مل ينفذ االلتزام الذي حتمله مبوجب عقد النقل، وله أن يدعي أيضا باملسؤولية التقصريية للناقل إذ سرق 
 .هذا األخري البضاعة اليت سلمت له
 ضوء بنود عقد النقل املربم بني الطرفني، أن أحكام املسؤولية العقدية قد تكون أكثر ونشري يف هذا الشأن وعلى

محاية ملصلحة املضرور يف بعض املسائل كاإلثبات مثال حيث يكون إثبات عدم وصول البضاعة من قبل املضرور 
لناقل أو إعفائه من كل كافيا لقيام مسؤولية النقال، ولكن إذا كان العقد يتضمن شرطا يقضي بتحديد مسؤولية ا

مسؤولية يف حالة ضياع البضاعة مثال فتكون أحكام املسؤولية التقصريية املتعلقة مبقدار التعويض أكثر محاية له، غري 
 1.أنه يشترط لقيام هذه املسؤولية إثبات فعل السرقة من قبل املضرور وهذا أمر عسري نوعاً ما

 ):التقصرييةالعقدية و(اجلمع بني أحكام املسؤوليتني 

هناك إمجاع فقهي وقضائي كلي على عدم جواز اجلمع بني املسؤوليتني سواء عن طريق دعوتني متتاليتني أو عن                  
 .طريق اجلمع ما هو أصلح للمضرور من أحكام املسؤوليتني

ىل مث  يكون اجلمع عن طريق دعوتني متتاليتني عندما يطالب املضرور باملسؤولية العقدية للمسؤول يف مرحلـة أو               
يطالبه بواسطة دعوى ثانية مبسؤوليته التقصريية، وال جيوز مثل هذا اجلمع ألنه ميكن للمتضرر مـن احلصـول علـى                

 وال جيوز كذلك اجلمع بني املسـؤوليتني كـأن          إثراء بال سبب  تعويضني عن ضرر واحد ونكون حينئذ بصدد حالة         
صول على تعويض على أساس املسـؤولية التقصـريية، أو          يطالب املضرور باملسؤولية العقدية مثال بعدما فشل يف احل        

 2.العكس
 ):العقدية والتقصريية(اخلرية بني املسؤوليتني 

اخلرية هي حق املضرور يف االختيار بني املطالبة باملسؤولية العقدية أو املطالبة باملسؤولية التقصـريية، والسـؤال                 
 إن مثل   ار إحدى املسؤوليتني عندما جتتمعان يف نفس الفعل؟       هل للمضرور احلق يف اختي    : املطروح يف هذا الشأن هو    

 بني الطرفني وتترتب عليها مسؤولية عقدية، ويصبح        عقديةهذا السؤال ال يطرح يف احلقيقة إال يف حالة وجود عالقة            
لعامـة؟  هل جيوز استبعاد املسؤولية العقدية والتمسك باملسؤولية التقصريية باعتبارها الشـريعة ا           : السؤال حينئذ 

بالرجوع إىل املثال السالف الذكر هل جيوز لصاحب البضاعة أن خيتار بني املسؤولية العقدية للناقل لكونه مل ينفذ مـا                  
 تعهد به من إلتزام مبوجب عقد النقل، وبني املسؤولية التقصريية للناقل باعتباره سرق البضاعة؟

 .تار وأن يتمسك باملسؤولية اليت تتفق مع مصلحهيرى بعض الفقه أن للمضرور احلق يف اخلرية ومن مث أن خي -
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 االلتزامـــــات

وهـو الـرأي    - ويستند هذا الرأي الذي أخذ به القضـاء          بعدم جواز اخلرية  ويرى فريق آخر من الفقهاء       -
 .إىل املنطق والعدالة -الراجح

 املضرور عادة إىل     وااللتزام باملسؤولية العقدية ويلجأ    منع اخلرية ومن مث فإن  احترام القوة اإللزامية للعقد يقتضي          
املسؤولية التقصريية بدال من املسؤولية العقدية ألا أكثر محاية ملصاحله، كأن جتنبه تطبيق البنـد الـوارد يف العقـد                    

جيب علـى املضـرور     واملتضمن حتديد املسؤولية أو اإلعفاء منها ، وبتايل خيل بالتوازن الذي اتفق عليه الطرفني لذا                

 1.ديةالتقيد باملسؤولية العق
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 املسؤولية املترتبة عن عمل الغري

 مسؤولية متويل الرقابة:الفصل احلادي عشر
قد يكون الشخص يف حاجة إىل الرقابة بسبب صعره أو بسبب حالته العقلية أو اجلسمية، ويف هذه احلالة يكلف 

ب حرفته أثناء وجوده يف املدرسة أو يف مكان القانون شخصا آخر بالرقابة عليه كوليه أو وصيه، وكمعلمه أو ر
فالواجب الذي يقع على متويل الرقابة قانونا يفرض عليه أن يبذل جهده ليحول دون وقوع اخلطأ من . احلرفة

الشخص اخلاضع للرقابة، فإذا ما قام اخلاضع للرقابة سلوكا خاطئا أضر بالغري ألن القانون جيعل املكلف برقابته 
 . ومنه كيف تكون مسؤولية متويل الرقابة ؟ السلوك أعمال ملقتضى الرقابةمسؤوال عن هذا

 مفهوم االلتزام بالرقابة: املبحث األول

 املقصود بالرقابة: املطلب األول

اإلشراف على شخص، <<: ، حيث عرفها بعض الفقهاء على أا املقصود بالرقابةهناك خالف فقهي بشأن 
وهناك من مييز بني . >> الالزمة يف سبيل ذلكت اإلضرار بالناس باختاذ االحتياطياوتوجيهه وحسن تربيته، ومنعه من

 مدين إذا ما حتمل على عاتقه 134واجب الرقابة، وواجب التربية غري أن متويل الرقابة يسأل على أساس املادة 
 واجب التربية اعتبار ومن الفقهاء من يرى أن واجب الرقابة ال يتضمن. واجب التربية إىل جانب واجب الرقابة

وأما القضاء بشان هذه املسألة فيظهر أن مبفهوم واسع لواجب . لوضوح النص، أو للصعوبات العملية والتطبيقية
أن مسؤولية األب تقوم على أساس خطأ مفترض فيه أنه أمهل رقاب ...<<: الرقابة حيث يرى الس األعلى 

حيث أن ارتكاب هتك ... أثبت األب أنه قام بواجب الرقابة والتوجيهوتربية ولده وال تسقط هذه القرينة إال إذا
 .>>العرض من قبل ولد مميز يثبت إمهال األب يف تربيته ابنه بصفة قطعية

واالعتقاد أن مضمون واجب الرقابة خيتلف من حالة إىل أخرى، فالولد الذي مل يبلغ سن اخلامسة مثال يكون يف 
ويكون . ينما ذلك الذي بلغ سن التمييز دون سن الرشد فقد يكون حباجة إىل رعاية معنويةحاجة إىل الرعاية املادية، ب

واجب الرقابة الذي يترتب على من يتوىل رقابة جمنون أوسع وأمشل من ذلك الذي يتحمله متويل رقابة شخص 
 1.أعمى

  القانوننظرة القانون املدين اجلزائري لاللتزام بالرقابة قبل التعديل: املطلب الثاين

ال يسأل الشخص عن أي فعل ضار يصدر من الغري، فهذا أمر ترفضه العدالة واملنطق ولكنه يسأل عن الفعل 
الضار الذي يصدر من شخص يلتزم هو مبنعه من إتيان هذا الفعل الضار، وقد مسي هذا االلتزام بااللتزام بالرقابة، 

يل بالرقابة على القاصر، أو يرتبه العقد كالتزام املعلم بالرقابة على وهذا االلتزام بالرقابة يفرضه القانون كالتزام الو
تالميذه، وحكمة حاجة اخلاضع للرقابة إىل هذه الرقابة بسبب قصره أو بسبب حالته العقلية أو اجلسمية فالقاصر يف 

 .حاجة إىل الرقابة لصغره وانون حلالته العقلية واألعمى حلالته اجلسدية وهكذا
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 هي اإلشراف على شخص وتوجيهه وحسن تربيته، ومنعه من اإلضرار بالغري، 134ة اليت تعنها املادة فالرقاب
 الالزمة يف سبيل ذلك، وهنا يفترض القانون أن وقوع الفعل الضار من طرف الشخص الذي هو تباختاذ االحتياطيا

تزامه ومن مث أقام قرينة اخلطأ على عاتقه فإذا قصر حتت الرعاية كان نتيجة تقصري متويل الرقابة يف القيام ا، إخالال بال
 .املكلف بالرقابة قانونا يف أداء هذا الواجب كان خمطئا شخصيا يوجب مسؤوليته

 134وقد نص املشرع اجلزائري على القاعدة العامة ملسؤولية املكلفني بالرقابة عمن هم يف رقابتهم يف املادة 
واملعلم واملريب ) بعد وفاته األم (االت املعينة واخلاصة املتعلقة مبسؤولية األب  بعض احل135م، مث أورد يف املادة .ق

غري أن املشرع مل حيدد األشخاص الذين يكونون يف حاجة إىل رقابة، واكتفى بالنص على أن االلتزام . ورب احلرفة
 .بالرقابة إما أن يرجع إىل حالة القصر وإما إىل حالة الشخص العقلية أو اجلسمية

وحبسب ما ذهب إليه املشرع اجلزائري فإنه ال ميكن حصر األشخاص املكلفون بالتزام بالرقابة، وكذلك ال ميكن 
أن حيصر األشخاص الذين حيتاجون هلذه الرقابة، ولكن ميكن مع ذلك حصر املصدر الذي ينشأ هذا االلتزام وهو إما 

رتبط ا االلتزام مع مراعاة أن االلتزام يرتبط تلقائيا ذه الصفة القانون وإما االتفاق، كما أنه ميكن حصر الصفة اليت ي
، وكما يرتبط بتقدير القاضي أن هذه الصفة )كحالة القصر، أو حالة الشخص العقلية أو اجلسمية(يف بعض احلاالت 

 .تستلزم وجود االلتزام يف بعض احلاالت األخرى
نشأ بسبب أن حالة شخص معني تستلزم النشوء، كما أن أساس  وهو يةوإذن يكون هذا االلتزام التزاما بالرقاب

 .يف هذه احلالة هو اخلطأ الشخصي من طرف املكلف بالرقابة كما هو الشأن طبقا للقواعد العامة يف املسؤولية
غري أن مبقتضى اخلطأ املفترض فإن املشرع اجلزائري خرج على هذه القواعد العامة، حيث أنه خفف عبء 

وهو ما حكمت به احملكمة العليا يف قرارها الصادر يوم .  املضرور فأعفاه من إثبات خطأ املكلف بالرقابةاإلثبات على
بأن مسؤولية األب عن أفعال ولده القاصر تقوم على أساس خطأ مفترض فيه، أنه أمهل مراقبته  "1983 مارس 02

والتوجيه، وارتكاب هتك العرض من قبل ولد قاصر وال تسقط هذه القرينة إال إذا أثبت األب أنه قام بواجب الراعية 
 1." مميز يثبت بصفة قطعية إمهال األب يف تربية ابنه

 نظرة القانون املدين اجلزائري لاللتزام بالرقابة بعد تعديل القانون: املطلب الثالث

، ولفهم 135ادة  وقد حذفت امل135، و134نظرة املشرع اجلزائري ملسؤولية متويل الرقابة تضمنتها املادتني 
 :مربرات نزعها نذهب ملربرات وضعها وهي

 من القانون املصري 173 تضمنت القاعدة العامة ولقد أخذها املشرع اجلزائري حرفيا من املادة 134املادة 
كل من جيب عليه قانونا أو اتفاقا رقابة شخص يف حاجة إىل الرقابة، بسبب "  مدين مصري 173حيث تنص املادة (

و بسبب حالته العقلية أو اجلسمية يكون ملزما بتعويض الضرر الذي حيدثه ذلك الشخص للغري بعمله غري قصره أ
 ...).املشروع ويترتب هذا االلتزام ولو كان من وقع منه العمل الضار غري مميز
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ت ، حيث تضمن6و 5و 4 ت من القانون الفرنسي يف القرارا1384 فهي منقولة من املادة 135 أما املادة 
حاالت معينة كاألب، األم، املعلمون، أرباب احلرف وبتايل أوردها املشرع الفرنسي على سبيل احلصر من خالل 

 1.التطبيقات
 ويقول إا جاءت على سبيل احلصر مازووبتايل هل جيوز التوسع يف هذه التطبيقات، بطبع ال حيث يرى 

 .متويل الرقابةوأيدها القضاء حيث إذا صادفتها حاالت أخرى أضيف جمال 
 أي أخذ 135 وتأثر بالفقه الفرنسي ووضع املادة 134املشرع اجلزائري تأثر بالفقه املصري ووضع املادة 

 :2املشرع اجلزائري بالقاعدة العامة وأخذ بالتطبيقات وهذا الدمج الذي قام به املشرع أدى إىل ظهور تناقضات وهي
 هب أن األب مل ميت ولكنه قانونا وإتفاقا وهي كلمة 134ع املادة  مسؤولية األب ومن بعده األم هي تتعارض م-1

 يبقى هو املسؤول، أو أن األب كان يف اخلدمة الوطنية وبتايل هنا تعارض مع املادة 135جن لكن حسب املادة 
 .قانونا أو إتفاقا اليت تقول كل من له احلق يف الرقابة 134

ونا وبتايل أحيلت إىل املادة األوىل مث املادة الثانية وهي الشريعة اإلسالمية  أحالت إىل كلمة قان134 نرى أن املادة -2
ألن قانون األسرة كان غري موجود (اليت أحالتها بدورها إىل األب مث من بعده وصيه مث اجلد مث وصيه مث العم مث األم 

حيث نرى يف والية النفس هو األب مث ، ) وبتايل أحيلت إىل املادة الثانية وهي الشريعة اإلسالمية1984إال يف سنة 
 . اليت قالت األب مث األم135اجلد مث العم أي نرى هنا العصبة من الذكور، وبتايل هي تتعارض مع املادة 

 على األب مث من بعده األم ، فأي نوع من اآلباء هنا، فهناك األب الشرعي واألم الشرعي، 135 نصت املادة -3
وبتايل املادة .  مسؤوالن وهنا التناقض135 شرعي هم غري مسؤوالن لكن حسب املادة لكن األم العزباء واألب غري

 .اقتصرت على األبوين الشرعيني فما هو األمر إذا كان األب غري شرعي واألم عزباء
 إذا كانت الزوجة قاصر والزوج راشد هل هو املسؤول عنها، حيث أنه مل يذكر رقابة الزوج الراشد للزوجة -4

رة أو أن إذا كان الزواج من غري راشد بزوجة غري راشدة فاألفعال اليت تقوم ا الزوجة املسؤول عنها هو ويل القاص
 .الزوج ألن متويل الرقابة هنا حيتاج إىل رقابة

 املتمم واملعدل 10-05ومنه دفع املشرع اجلزائري إىل إعادة النظر يف هذه األحكام من خالل القانون رقم 
ين، حيث اكتفى املشرع باملبدأ العام الذي يطبق على كل احلاالت وعلى ضوء األحكام احلالية تناول للقانون املد

 شروط قيام مسؤولية متويل الرقابة وضمن الفقرة الثانية هلذه املادة طرق دفع 134املشرع يف الفقرة األوىل من املادة 
 3.املسؤولية املفترضة على متويل الرقابة
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 قيام مسؤولية املكلف بالرقابة) احلاالت(شروط : املبحث الثاين

 :تقوم مسؤولية املكلف بالرقابة على أساس قرينة اخلطأ املفترض اليت أقامها املشرع على واقعتني مها
 .تويل شخص الرقابة على شخص آخر -
 .صدور عمل غري مشروع ممن خيضع للرقابة -
 تويل شخص الرقابة على شخص آخر: املطلب األول

 واجب الرقابة: األولالفرع 

 مصدر واجب الرقابة:أوال

 مدين أن مصدر واجب الرقابة امللقى على املسؤول هو القانون أو اتفاق 134يتضح من أحكام املادة 
 .األطراف

 :  القانون-1

يكون املسؤول يف هذه احلالة متوليا للرقابة مبقتضى أحكام القانون، فالقانون هو الذي يرتب على الشخص 
. إخل...ول واجب الرقابة، وهذا هو األمر بالنسبة لألب واألم أو احلاضنة، واملعلم واملؤدب ورب احلرفةاملسؤ

التعاون على مصلحة األسرة ورعاية األوالد ...جيب على الزوجيني" من قانون األسرة 36فبمقتضى أحكام املادة 
 ...".وحسن تربيتهم

رعاية الولد وتعليمه والقيام بتربيته :"... قانون األسرة 62املادة ويتعني على احلاضنة أو احلاضن مبقتضى أحكام 
 ".والسهر على محايته وحفظه صحة وخلقا

 :  االتفاق-2

ويكون واجب الرقابة اتفاقا كلما كان اتفاق األطراف هو املنشئ هلذا الواجب، كأن تلتزم مؤسسة خمتصة 
 .إخل...برعاية األطفال الصغاربرعاية مريض أو تلتزم سيدة أو دار للحضانة أو روضة 

وجتدر اإلشارة إىل انه ال ميكن مساءلة الشخص إذا كان ميارس على الغري املتسبب يف الضرر جمرد رقابة فعلية 
مبعىن أنه غري ملزم قانونا بواجب الرقابة، كالشخص الذي يساعد زميله األعمى يف عمله أو يف الذهاب واإلياب إىل 

 .ال غريعمله على وجه اإلحسان 
 مضمون االلتزام الرقابة: ثانيا

لقد تناول الكثري من الفقهاء مسألة حتديد مضمون واجب الرقابة من خالل دراسة طرق نفي مسؤولية الرقابة، 
 .اعتقادا منهم أن مدلول هذا الواجب واضح وال يتطلب شرحا أو تأويال

فقد . يتساءل عن املقصود ذا الواجب وعن مضمونه مدينُ 134واالعتقاد أنه رد القراءة األوىل لنص املادة 
 مدين بسبب حالته العقلية كأن يكون جمنونا، أو بسبب 134يترتب واجب الرقابة على الغري، كما يتضح من املادة 

صغر سنه كأن يكون غري مميز، أو بسبب قصره كأن يكون مميزا غري راشد، أو بسبب حالته اجلسدية كأن يكون 
 . ولكنه راشدا ومميزاأعمى أو أعرج
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فالشخص يكون حباجة إىل الرقابة إذا كان ميثل خطرا بالنسبة للمجتمع، وهذا اخلطر متفاوت من حالة إىل 
ويف . أخرى، فال جمال ملقارنة اخلطر الذي ميثله الشخص انون مع ذلك الذي ميثله صغري السن أو الشخص األعمى

ن واجب الرقابة الذي يقع على عاتق الشخص الذي يتوىل رقابة صيب غري ضوء هذه االحتماالت فال جمال للشك يف أ
مميز خيتلف عن ذلك الذي يتحمل متويل رقابة شخص مميز غري راشد، أو رقابة شخص أعمى أو شخص جمنون، إىل 
 جانب هذه االعتبارات نالحظ أن املشرع يفرض واجب الرقابة حبكم القانون بالنسبة لبعض احلاالت، ويف حني
يترتب واجب الرقابة يف حاالت أخرى باختيار األطراف كما هو األمر على سبيل املثال بالنسبة لرقابة الشخص 

 .املصاب بعاهات جسدية
ومنه فإن مضمون واجب الرقابة حيدد على ضوء حاجة الشخص إىل الرقابة، وبعبارة أخرى حيدد مضمون 

 1.ى اتمع واملراد تفاديه عن طريق املكلف بالرقابةواجب الرقابة باعتبار اخلطر الذي ميثله الفرد عل
 حاجة الفاعل إىل الرقابة: الفرع الثاين

حالة قصره :  مدين أن احلاالت اليت جتعل الشخص يف حاجة إىل رقابة الغري هي134يتبني من أحكام املادة 
 .وحالته العقلية، وحالته اجلسمية

 : حالة القصر-1

، ومنه لدينا قاصر غري 2م.ق40 سنة طبقا لنص املادة 19ين هو من مل يبلغ سن الرشد القاصر وفقا للقانون املد
 ) سنة19 إىل 13قاصر مميز من (، ولدينا ) سنة 13 إىل 0من ( مميز 

 مدين يكون الشخص القاصر يف حاجة إىل الرقابة، ومن مث يكون الشخص املكلف برقابته 134ومبقتضى املادة 
وجتدر اإلشارة إىل أن القاصر قد يكون مميزا وقد يكون غري مميز، .  يلحقها هذا القاصر بالغريمسؤوال عن األضرار اليت

،  واضحة وال أحد ينازع يف ذلك، كما أن ) سنة 13 إىل 0من ( واحلاجة إىل الرقابة بالنسبة للقاصر غري املميز
 إىل 13من (وإما إذا كان القاصر مميزا . مسؤوليته الشخصية مستبعدة متاما، وذلك الستحالة وقوع خطأ من جانبه

 . والفريق األخري يقول انه حيتاج إىل رقابة125فيها نزاع، فريق قال أنه ال حيتاج إىل رقابة حبسب املادة )  سنة19
، فيبدو أنه ليس حباجة إىل رقابة كون القانون 125إذا كان املميز حيتاج إىل رقابة فلماذا وضع املشرع املادة 

يكون فاقد األهلية مسؤوال عن <<:  اليت تنص يف فقرا األوىل 125ؤوال شخصيا طبقا ألحكام املادة جيعله مس
 :وبتايل إذا كان مميزا يسأل لكن هذا اجلانب من الفقه مهجور ألن . >>أعماله الضارة مىت صدرت منه وهو مميز

 ألن إدراكه مل يكتمل -
لكن يف متويل ئمة على اخلطأ الواجب اإلثبات قا هي مسؤولية شخصية 125املسؤولية يف املادة  -

 . على اخلطأ املفترضالرقابة قائمة

  سنة مسؤوال مدنيا وجنائيا19بعد تعديل القانون، ساوى املشرع بني املسؤولية املدنية باجلنائية وبتايل 
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 االلتزامـــــات

 : احلالة العقلية-2

 حاالت املرض اليت تعتري الفرد الراشد، يقصد املشرع باحلالة العقلية اليت جتعل الشخص يف حاجة إىل الرقابة،
فتنال من سالمة عقله، حبيث يصبح غري مدرك ملا يقوم به، فال مييز بني ما يضره أو يضر غريه، وما ينفعه أو ينفع 

 خطر -بسبب اختالل وعيه وإدراكه–غريه، فيعتذر عليه فهم حقيقة األشياء، ومن مث ال ميكن مسائلته، ويكون الفرد 
ولقد تناول املشرع هذه احلاالت اليت تنال . وعلى الغري، ويكون حينئذ حباجة إىل رقابة من قبل غريهعلى نفسه 

 من القانون املدين، وهي حالة اجلنون والعته والسفه، 43 و42كذلك من أهلية الشخص نتيجة ضعف متييزه يف املادة 
 1.وقد أشار إليها كذلك يف قانون األسرة

 : احلالة اجلسمية-3

ون صاحب العاهة اجلسمانية يف حاجة إىل الرقابة عندما تصبح حالته اجلسمية متثل خطرا على نفسه وخاصة يك
على غريه، كأن يلحق أضرار بالغري، فالشخص األعمى قد يرتطم حبائط أو بشجرة فيسبب أضرار لنفسه، وقد 

. ه فيلحق أضرار جسمانية بالغرييصطدم بالغري فيلحق م أضرار، وقد ال يتحكم كذلك املصاب بالشلل حركات
وبسبب هذا اخلطر الذي ينجر عن بعض العاهات اجلسمانية يكون الفرد حباجة إىل رقابة، هذا بغض النظر عن حالته 

 إىل االستعانة بشخص -مبوجب اتفاق–العقلية، وحىت يتجنب مثل هذه األضرار فقد يلجأ صاحب العاهة اجلسمانية 
ويف هذا الشأن جتدر اإلشارة إىل .  يتحمل املسؤولية املترتبة عن األضرار اليت قد يسببها للغرييتوىل رقابته وعند احلاجة

أن مسؤولية متويل الرقابة تقتصر على األضرار املترتبة مباشرة عن العاهة اجلسمانية حمل واجب الرقابة، أما األضرار 
 أو األعمى بشتم الغري، فال يسأل عنها املكلف بالرقابة، األخرى اليت ال عالقة هلا باحلالة اجلسمية، كأن يقوم األعرج

 2.وإمنا يسأل عنها الفاعل نفسه باعتباره ليس حباجة إىل رقابة بالنسبة هلذا الفعل
 صدور عمل غري مشروع: املطلب الثاين

ابة بالغري،  مدين عن األضرار اليت يلحقها الشخص اخلاضع للرق134يسأل املكلف بالرقابة مبقتضى أحكام املادة 
، وهذا يعين قطعا أنه ال يشترط خطأ الفاعل وإمنا نكتفي بفعله الضار فقط، إن هذا يف احلقيقة "بعمله الضار"وذلك 

فالعربة هنا بالتعدي الذي . أمر بديهي إذ مسؤولية متويل الرقابة مسؤولية شخصية تستند إىل خطأ مفترض يف الرقابة
ذا كان السلوك الذي سلكه اخلاضع للرقابة سلوكا عاديا أم غري ذلك، والفعل أحلق ضرار بالغري بغض النظر عما إ

 . عام ويسبب ضررا للغري، أي هو كل إخالل بواجب قانوينهالضار هو كل فعل خمالف للقانون بوج
إن وضوح النص وكذا االعتبارات القانونية اليت تستند إليها مسؤولية متويل الرقابة، مل متنع بعض الفقه من 

 3.اشتراط خطأ اخلاضع للرقابة كلما كان هذا األخري مميزا، حبجة أن مسؤولية املكلف بالرقابة هي مسؤولية تبعية
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 االلتزامـــــات

 النظام القانوين ملسؤولية املكلف بالرقابة: املبحث الثالث

 افتراض املسؤولية الشخصية للمكلف: املطلب األول

ن خطأ وضرر وعالقة سببية بينهما، غري أن مسؤولية متويل يقتضي مبدئيا قيام مسؤولية الفرد إثبات أركاا، م
الرقابة، هي مسؤولية استثنائية واحتياطية، أوجدت محاية ملصلحة الضحية على حساب املسؤول املدين، وذلك 

خطأ املسؤول املدين أي متويل الرقابة من جهة وعالقة السببية من : بإعفائها من إثبات بعض أركان املسؤولية وهي
 .ة أخرىجه

وهكذا فإن مسؤولية متويل الرقابة ومن هم يف حكمه تقوم رد أن تثبت الضحية الضرر الذي أصاا، وأن هذا 
 . األخري هو من فعل شخص يف حاجة إىل رقابة، وأن الفاعل هو يف رقابة املسؤول املدين

 ميكن إثباا بكل الوسائل، واجلدير وعلى العموم فإن إثبات هذه العناصر أمر يسري، حيث تتمثل يف وقائع مادية
بالذكر فإن املسؤولية املفترضة على متويل الرقابة هي مسؤولية شخصية، أي أن العربة تكون خبطأ املسؤول املدين 
. وليس خبطأ الفاعل، كما تكون العربة أيضا بعالقة السببية بني خطأ املسؤول املدين والضرر الذي حلق الضحية

 مدين تعفي الضحية من إثبات كال األمرين، بل جعل املشرع عبء اإلثبات على من 134 املادة واحلاصل أن أحكام
وليس على من ادعى، وهنا تكمن محاية الضحية على حساب املسؤول، كون إثبات ) أي من أنكر مسؤوليته(أنكر 

خص آخر غري الشخص خطأ هذا األخري وعالقة السببية أمرين عسريين خاصة وأن املتسبب ماديا يف الضرر ش
 1.املسؤول مدنيا من جهة، وقد يكون مميز من جهة أخرى

 ) أساس املسؤولية( اخلطأ املفترض يف واجب الرقابة : املطلب الثاين

تستند مسؤولية متويل الرقابة ومن هم يف حكمه إىل واجب الرقابة الذي يتحملونه قانونا أو اتفاقا، وهذا يعين 
م واجب الرقابة، وإن الغرض من هذا الواجب هو منع اخلاضع للرقابة من اإلضرار بالغري أنه ال مسؤولية إذا انعد

بسبب حالة القصر أو حالته العقلية أو اجلسمية، وعليه يعترب الراعي قد قصر يف واجبه أو مل يقم به كلما احلق املرعي 
ابة ملا استطاع اخلاضع للرقابة من اإلضرار ضررا بالغري، وبعبارة أخرى، فلوال خطأ يف الرقابة من جانب متويل الرق

. بالغري، فكلما أوقع املرعي ضررا بالغري افترضنا أن سبب ذلك تقصري وإمهال يف واجب الرقابة من جانب الراعي
أن يتخلص من املسؤولية إذا أثبت : ""... مدين أن بإمكان املكلف بالرقابة 134ولقد جاء يف الفقرة الثانية من املادة 

، وهذا يعين حتما ومن دون أي شك، أن اخلطأ املفترض يف واجب الرقابة هو أساس هذه ..."" قام بواجب الرقابةأنه
واجلدير بالذكر فإن واجب الرقابة هو التزام ببذل عناية وليس بتحقيق غاية، ومن مث فإن عدم حتقق النتيجة  . املسؤولية

 املدين مل يقم بتنفيذ واجبه، بل يكون قد وىف بالتزامه، مما جعل ، ال يعين حتما أن)أال وهي عدم اإلضرار بالغري(
 .املشرع يفترض خطأ املكلف بالرقابة افترضا بسيطا قابال إلثبات العكس

ولقد افترض املشرع من جهة ثانية عالقة السببية بني التقصري يف واجب الرقابة املنسوب إىل متوليها وبني 
فسبب افتراضها تعترب عالقة السببية متوفرة إىل حني إثبات العكس، وهذا فقد . لرقابةالفعل الضار الذي أتاه اخلاضع ل
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 االلتزامـــــات

أي املكلف بالرقابة الذي يكون من حقه  نفي عالقة السببية (انتقل عبء اإلثبات من املضرور إىل املسؤول املدين 
 .، ومنه نفي مسؤوليته)هذه

ويستطيع املكلف بالرقابة أن يتخلص من : ""  مدين134وقد نصت يف هذا الشأن الفقرة الثانية من املادة 
واحلقيقة أن "".  أو أثبت أن الضرر كان البد من حدوثه ولو قام ذا الواجب مبا ينبغي من العناية... املسؤولية 

 إلزام افتراض خطأ متويل الرقابة يؤدي حتما إىل افتراض عالقة السببية بني هذا اخلطأ املفترض وبني الفعل الضار، ألن
الضحية بإثبات عالقة السببية معناه إلزامها بإثبات اخلطأ الذي ينسب إىل متويل الرقابة، ومهما يكن من األمر فإن 
القرينة اليت وضعها املشرع سواء بشأن اخلطأ واجب الرقابة أو بشأن عالقة السببية هي قرينة بسيطة مما يسمح 

 1.ع املسؤولية املفترضة عليهللمكلف بالرقابة من إثبات عكسها، ومن مث دف
 دفع املسؤولية : املطلب الثالث

 إثبات أداء واجب الرقابة: الفرع األول

إن أو شيء يتبادر إىل ذهن متويل الرقابة، دفعا للمسؤولية املترتبة عليه هو إثبات عدم إخالله بواجب الرقابة 
 والتدابري ت ما ينبغي من العناية، فأخذ االحتياطياامللقى على عاتقه، وقد يدعي يف هذا الشأن أنه قام بواجبه حسب

الكفيلة مبنع املرعي من اإلضرار بالغري، كأن يكون قد منعه من ممارسة بعض النشاطات اخلطرية، أو أنه مسح له 
مبمارسة لعبة معينة ميارسها من هم يف مثل سنه من دون رقابة، ويف األماكن املعدة لذلك، ويف ضوء الظروف 

 اليت اختذت من تسات اليت حصل فيها الضرر يتوىل القاضي على وجه اخلصوص يف جناعة التدابري واالحتياطياواملالب
قبل متويل الرقابة ملنع اإلضرار بالغري، وكذلك يف شرعية الرخص املمنوحة للمرعي ملمارسة بعض النشاطات أو 

سن املرعي والظروف الزمانية واملكانية : صوصويعتمد القاضي يف تقديره على عدة عوامل منها على وجه اخل.اللعب
 .والبيئية وخطورة النشاط أو األلعاب، وتقدر العناية اليت بذهلا املكلف بالرقابة على ضوء عناية الرجل العادي

قد يدفع كذلك متويل الرقابة، نفيا ملسؤوليته باستحالة الرقابة باعتبار أن الظروف اليت وقع فيها الفعل الضار 
 من رقابة املرعي، ومل يتمكن حينئذ من منعه من ارتكاب الفعل الضار، ومن بني الظروف اليت حتول دون قيام منعته

املكلف بالرقابة بواجبه، وجوده بعيدا عن اخلاضع للرقابة، كأن يكون غائبا وقت وقوع الضرر، أو لكون اخلاضع 
ويتوىل . إخل...قتا عند صديق أو أحد األقاربللرقابة موجودا وقت احلادث حتت رعاية شخص آخر، كأن يكون مؤ

ويف كل احلاالت ال يعتد باملربر . القاضي تقدير شرعية هذه االستحالة، أي مربر غياب الراعي خالل مدة الغياب هذه
 .أيا كان نوعه طاملا كان متويل الرقابة قد ارتكب خطأ، أو أنه مل حيتط لرقابة املرعي
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 االلتزامـــــات

  السببيةنفي عالقة: الفرع الثاين
قد يكون املكلف بالرقابة مقصر يف واجبه، غري أن هذا ال مينعه من دفع املسؤولية املترتبة عليه، وذلك عن طريق 

أي املكلف (نفيه لعالقة السببية املفترضة ما بني الفعل الضار احلاصل من اخلاضع للرقابة وبني اخلطأ املفترض من جانبه 
 ).بالرقابة

ويستطيع املكلف بالرقابة أن يتخلص من : ""  مدين تنص134ن الفقرة الثانية من املادة ونذكر يف هذا الشأن أ
وهكذا ميكن "". أو أثبت أن الضرر كان البد من حدوثه ولو قام ذا الواجب مبا ينبغي من العناية ...املسؤولية

 للرقابة ال يرجع إىل تقصري أو إمهال للمكلف بالرقابة أن ينفي مسؤوليته إذا اثبت أن الفعل الضار الصادر من اخلاضع
يف واجب الرقابة بل ينسب كليا إىل سبب أجنيب، كأن يكون قوة قاهرة، أو خطأ من املضرور نفسه، أو خطأ من 
الغري، قد يدفع املكلف بالرقابة يف هذا اال بظروف املفاجأة، كأن يكون احلادث غري متوقع إال انه أحدث فجأة فلم 

الواجبة ملنع وقوعه، ويظهر من القانون املقارن أن يعتد بظروف املفاجأة، ومن مث تنتفي عالقة السببية إذا تفلح الرقابة 
تبني أن الضرر كان البد من وقوعه ولو قام املكلف بالرقابة بواجبه على النحو املطلوب، ويف كل احلاالت فالقاضي 

 1.ري متوقع يترتب عنه نفي مسؤولية املكلف بالرقابةهو الذي يتوىل تقدير ما إذا كان ظروف املفاجأة أمرا غ
 

 135 و 134ومما سبق نرى أن املشرع اجلزائري قبل تعديل القانون تناول مسؤولية متويل الرقابة يف املـادتني                 
 م، مث أورد يف املـادة     . ق 134حيث تناول  القاعدة العامة ملسؤولية املكلفني بالرقابة عمن هم يف رقابتهم يف املـادة                

 . واملعلم واملريب ورب احلرفة) بعد وفاة األم ( بعض احلاالت املعينة واخلاصة املتعلقة مبسؤولية األب 135

 أي 135 وتأثر بالفقه الفرنسي ووضع املادة 134حبيث املشرع اجلزائري تأثر بالفقه املصري ووضع املادة 
 . لدمج الذي قام به املشرع أدى إىل ظهور تناقضاتأخذ املشرع اجلزائري بالقاعدة العامة وأخذ بالتطبيقات وهذا ا

 املتمم واملعدل 10-05ومنه دفع املشرع اجلزائري إىل إعادة النظر يف هذه األحكام من خالل القانون رقم 
للقانون املدين، حيث اكتفى املشرع باملبدأ العام الذي يطبق على كل احلاالت وعلى ضوء األحكام احلالية تناول 

 شروط قيام مسؤولية متويل الرقابة وضمن الفقرة الثانية هلذه املادة طرق دفع 134 الفقرة األوىل من املادة املشرع يف
 .املسؤولية املفترضة على متويل الرقابة
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 مسؤولية املتبوع عن أعمال التابع: الفصل الثاين عشر
 شروط مسؤولية املتبوع: املبحث األول

يكون املتبوع مسؤوال عن الضرر الذي حيدثه تابعه بفعله الضار : " تنص على انه  اليت136يتضح من نص املادة 
وحتقق عالقة التبعية ولو مل يكن املتبوع حرا يف اختيار ...مىت كان واقعا منه عند تأدية وظيفته أو بسببها أو مبناسبتها

 ".تابعه مىت كان هذا األخري يعمل حلساب املتبوع
 :بوع تتحقق بتوفر الشروط الثالثة اآلتيةوبتايل إن مسؤولية املت

 .وجود رابطة تبعية بني املتبوع وتابعه -
 .إحداث فعل ضار من قبل التابع -
 .وجود صلة بني فعل الضار للتابع ووظيفته -
 رابطة التبعية: املطلب األول

ل املتبوع، ومن  السالفة الذكر أن يكون الضرر الذي تدعيه الضحية من فعل التابع لكي يسأ136تشترط املادة 
وقت – باعتباره مسؤوال عن جرب الضرر - واملتبوع-بصفته املتسبب يف الضرر–مثة البد من وجود رابطة تبعية التابع 

 سنة 136حدوث الفعل الضرر ولقد امتنع املشرع عن تعريف رابطة التبعية سواء وقت وضعه النص األصلي للمادة 
 موضحا فقط يف الفقرة الثانية من هذه املادة أن رابطة التبعية تقوم 10-05 أو عند تعديلها مبقتضى القانون 1975

ومل يكن املتبوع حرا يف اختيار تابعه، مىت كانت له عليه سلطة فعلية يف رقابته : "...حسب الصياغة األصلية 
 ".وتوجيهه

، مىت كانت هذا األخري ومل يكن املتبوع حرا يف اختيار تابعه: "...وحسب الصياغة احلالية أي بعد التعديل 
 أن املشرع أخذ باحللول اليت 136يتضح من هاتني الصيغتني املتتاليتني للفقرة الثانية للمادة ". يعمل حلساب املتبوع

انتهى إليها الفقه والقضاء الفرنسيني واليت  تساير التطور الذي عرفه اتمع يف اال الصناعي، واحلاصل أن رابطة 
ورا متاشيا مع معطيات اتمع فبعد ما كانت حرية املتبوع يف اختيار تابعه وخضوع هذا األخري التبعية عرفت تط

، صارت حالة خضوع التابع ألوامر املتبوع اليت تقابل يألوامر املتبوع ميثالن عنصرا رابطة التبعية بالنسبة للفقه التقليد
ه املشرع عن وضعه للقانون املدين، مث اعتمد معيار أخري لرابطة سلطة املتبوع يف رقابة وتوجيه تابعه معيار التبعية أخذ ب

 1".العمل حلساب املتبوع"التبعية هو 
 "اختيار من جانب املتبوع وخضوع من جانب التابع: "رابطة التبعية :الفرع األول

ع التابع اختيار املتبوع لتابعه من جهة، وخضو: لقد كانت رابطة التبعية تتمثل كما سبق ذكره يف عنصرين
للمتبوع من جهة أخرى، ويستند عنصر اختيار التابع إىل اعتبارات تارخيية، حيث كان اخلطأ يف االختيار هو أساس 

فكان املتبوع يسأل عن طريق تابعه . حاالت املسؤولية االستثنائية للمتبوع عن عمل تابعه اليت قررها القانون الروماين
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كذا أصبح االختيار عنصرا مكونا لعالقة التبعية ما بني التابع واملتبوع، ولقد أخذ ألنه مل حيسن اختيار هذا األخري، وه
القانون الفرنسي القدمي ذه الفكرة حيث قال الفقيه بوتيه أن الغرض من مسائلة املتبوع عن فعل تابعه هو جعل 

رنسي دافع عن فكرة االختيار هذه وبعد صدور القانون املدين الف. السادة أكثر حذرا وأال يستعملوا إال أحسن اخلدم
 .بعض الفقهاء

مل يبق الفقه والقضاء طويال على هذه الفكرة فبدل سوء اختيار التابع كأساس ملسؤولية املتبوع أصبحت العربة 
 من جانب املتبوع "سلطة التوجيه والرقابة"يف مالحظة تابعه ويف رقابته مث عدال عنها ليتقيد بفكرة " خبطأ املتبوع"
 1.يت تقابلها حالة خضوع التابع ألوامر املتبوعوال

 "سلطة التوجيه والرقابة:" رابطة التبعية : الفرع الثاين

 : املقصود بسلطة التوجيه والرقابة-1
تقتضي عالقة التبعية أن يكون للمتبوع سلطة توجيه ورقابة على تابع، حبيث يكون هذا األخري يف حالة خضوع 

 املتبوع وهذا بغض النظر عن السالت األخرى، كأن يكون أوال يكون للمتبوع سلطة تعيني تلزمه االمتثال إىل أوامر
 ...تابعه أو سلطة إقصائه أو سلطة مكافأته أو تأديبه

إذا كانت سلطة إصدار األوامر هي قوام مسؤولية املتبوع عن أعمال تابعه فهذا ال يعين بتاتا أن املتبوع يستطيع 
 مل يعط أمرا أو انه مل يستخدم سلطته، بل طاملا يتمتع ذه السلطة فإنه يسأل سواء التخلص من مسؤوليته إذا

 .استعملها بنفسه أو بواسطة غريه أو مل يستعملها
 :مصدر سلطة التوجيه والرقابة-2

 "رابطة قانونية:"رابطة التبعية -أ

رى أنصار هذا الرأي أن املتبوع لو كانت مسؤولية املتبوع عن أعمال تابعه تستند إىل خطأ يف االختيار، حيث ي
أحس اختيار تابعه ملا أحلق هذا األخري ضررا بالغري، ويعد اختيار التابع بالنسبة للفقه التقليدي شرطا لوجود رابطة 

تستند إىل مركز قانوين حيث يكون مصدرها العقد املربم بني " رابطة قانونية"التبعية، وهكذا فإن رابطة التبعية هي 
 . والتابعاملتبوع

ومثال ذلك الرابطة القانونية يف عقد العمل الذي يربط التابع باملتبوع والذي خيول للمتبوع حق اإلشراف 
والتوجيه وإصدار األوامر والتعليمات كما يلزم التابع باخلضوع لسلطة اإلشراف والتوجيه والرقابة واالمتثال 

 .من مث انعدم السند القانوين فال تتحقق رابطة التبعيةللتعليمات واألوامر املتعلقة بكيفية تنفيذ العمل و
هذا الرأي أن يتجاهل األوضاع اليت تتحقق فيها رابطة التبعية، بالرغم من انعدام الرابطة القانونية ومن عيوب 

فاملقاول الذي يشغل املساجني الذين وضعوا حتت تصرفه ال يرتبط مع هؤالء بعقد عمل، غري أنه _ أي عقد عمل_
وىل تنظيم العمل وله سلطة التوجيه والرقابة عليهم ومن مث يكون مسؤوال عن األضرار اليت قد يتسببون فيها، يت

 .وكذلك األمر بالنسبة لألب الذي يستعني بولده يف الورشة أو الشخص الذي يساعده صديقه يف إجناز عمل
                                                 

 130: ، مرجع سابق، ص)العمل املستحق للتعويض(االلتزامات علي فاليل،  - 1



     من إعداد جميدي فتحي ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــسنة ثانية علوم قانونية وإدارية            

 ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ2009/2010 جامعـــة زيــان عاشــور اجللفــة

 
445 

 االلتزامـــــات

 ".سلطة اقتصادية" وبعد ذلك حتولت العالقة إىل 

 "رابطة اقتصادية": رابطة التبعية-ب

يرى فريق من الفقهاء أن رابطة التبعية ناجتة عن تبعية اقتصادية واجتماعية لشخص حنو شخص آخر، أي أن 
مثال جتعل العامل تابعا فاألجرة رابطة التبعية تتحقق مبجرد أن يكون الشخص تابع اقتصاديا واجتماعيا لشخص ثاين 

بون، ويترتب على هذه التبعية االقتصادية تفاوت بني التابع واملتبوع لرب العمل، وصاحب سيارة األجرة تابعا للز
وهذه التبعية االقتصادية هي اليت جتعل املتبوع يستفيد من عمل التابع وهي اليت ختول له سلطة . فتنعدم املساواة بينهما

ومن مت القانونية  ال بالتبعية تصاديةاالقرقابة وتوجيه التابع يف كيفية إجناز العمل املوكل إليه، فالعربة هنا بالتبعية 
 . فكلما كانت هناك أجرة فهناك عالقة تبعيةاألجرةحصرها يف 

على هذا الرأي إمهاله للمعيار القانوين مما يزيد يف صعوبة تطبيق معيار التبعية االقتصادية، كون املقاول ويعاب 
صوص كيفية إجناز العمل املكل إليه، وال خيضع لرقابة أو تابعا اقتصاديا لرب العمل، غري أنه يتمتع باستقاللية تامة خب
وكذلك قد يكون الشخص مستقال اقتصاديا عن غريه . توجيه رب العمل، كما يكون احملامي تابعا اقتصاديا ملوكله

ديا إال انه خيضع ألوامر هذا األخري كأن يقوم الشخص مبساعدة صديق له يف إجناز عمل ما جمانا، فهو غري تابع اقتصا
 .له كونه ال يتلقى مقابال

 .فعلية إىل سلطة االقتصاديةوبعد ذلك حتولت السلطة 

 "سلطة فعلية: "رابطة التبعية-ج

يرى الفقه والقضاء يف ضوء االنتقادات املوجهة للمعيارين القانوين واالقتصادي وكذا التطور االقتصادي 
 يف رقابة وتوجيه التابع بشأن العمل الذي أسند فعليةتبوع سلطة واالجتماعي أن رابطة التبعية تتحقق رد أن يباشر امل

إليه، وبعبارة أخرى أصبحت العربة مبباشرة سلطة إصدار األوامر والتعليمات لدى املتبوع جتاه تابعه بغض عن 
 .مصدرها

 تلقيها األوامر وهكذا تكون املمرضة تابعة للجراح أثناء قيامه بعملية جراحية، وتكون الزوجة تابعة لزوجها عند
من هذا األخري بشأن مساعدته يف عمله، ويكون السائق أيا كانت صفته تابعا ملالك السيارة طاملا خيضع لرقابة هذا 

التوجيه " سلطة"األخري بشأن قيادة السيارة، وتأكيدا هلذه الفكرة ولرفع كل لبس وغموض فضل بعض الفقه لفظ 
 .طة الفعلية فال جمال للكالم عن رابطة التبعيةوهكذا فإذا انعدمت هذه السل". حق"بدل 

اإلطارات  "فمثال ألن ليس يف كل األحوال تكون سلطة فعلية يف الرقابة والتوجيه ومع ذلك أنتقد هذا التوجه
فالشركة العاملية هلا فروع دولية كل فرع له رئيس هؤالء الرؤساء املسريين ال يستطيع أن أمارس عليهم سلطة " املسرية
 1، أو مدير يف مستشفى ال يستطيع حتديد التخدير فهناك خمتص يف التخدير)سلطة اإلشراف(ية بل إشراف فقط فعل
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 "عمل حلساب الغري:" رابطة التبعية : الفرع الثالث

عرف املعيار السالف الذكر بعض الصعوبات كون سلطة املتبوع يف توجيه ورقابة تابعيه يف كل احلاالت سلطة 
ر الواقع العملي، فاملؤسسة قد يكون هلا أكثر من فرع داخل أو خارج الوطن وقد يكون نشاطها موزع فعليه باعتبا

عرب التراب الوطين مما حيول دون متكني املتبوع من تويل شؤونه بنفسه وحىت تسيري وإدارة املؤسسة وكذا توجيه 
 .ومراقبة تابعيه

 بغض النظر عما إذا كانت له سلطة توجيه ورقابة فعلية وععمل حلساب املتبومن مث فإن قوام رابطة التبعية هو 
أم ال سواء مارس هذه السلطة أو مل ميارسها ألي سبب كان، وهذا ما أخذ به املشرع يف تعديله للفقرة الثانية من 

الفنية ، واستنادا هلذا املعيار اجلديد تكون اإلطارات املسرية واإلطارات 10-05القانون  مدين مبقتضي 136املادة 
 1.واألطباء املرتبطون الذين يعملون حلساب الغري تابعني له، ويسأل حينئذ عن أفعاهلم الضارة

 )حدوث فعل ضار(فعل التابع الضار : املطلب الثاين

 ..."عن الضرر الذي حيدثه تابعه بفعله الضار: "إلضافة إىل شرط وجود رابطة التبعية ال يسأل املتبوع إال 
غري مشروع بل كانت هناك كلمة عمل فعل ضار  مل تكن هناك كلمة 2005القانون املدين يف وكانت قبل تعديل 

 :والفرق بينهما يكمن يف 
 العمل غري املشروع نقصد به اخلطأ؛ -
 .الفعل الضار نقصد به كل ما يصب الشخص من ضرر سواء كان خطأ أو مل حيدث خطأ -
 اتصال الفعل الضار بوظيفته : املطلب الثالث

يف حال تأدية وظيفته، أو بسببها : "... املتبوع املسؤولية املترتبة عن فعل تابعه الضار إذا حدث من ذلك يتحمل
 بني فعل التابع الضار -أي عالقة– مدين واملتمثل يف وجود صلة 136ويفيد هذا القيد الذي أقرته املادة " أو مبناسبتها

ابع، وإمنا عن ذلك الذي يأتيه يف إطار العمل الذي أسند إليه، وإن ووظيفته بان املتبوع ال يسأل عن السلوك العام للت
 2.مسؤولية املتبوع تستند إىل سلطة التوجيه والرقابة اليت ميارسها على تابعه وقت مباشرة وظيفته

 الفعل الضار حال تأدية الوظيفة: الفرع األول

ب فيها تابعه وقت قيامه بالوظيفة املسندة إليه، ال أحد ينازع يف مسؤولية املتبوع عن األفعال الضارة اليت يتسب
باعتبار أن التابع يكون حينئذ حتت رقابة املتبوع وتوجيهه ويعمل حلسابه، بل يعد يف هذه الظروف ممثال للمتبوع ومن 

 .مث  يلحق كل عمل يقوم به التابع باملتبوع
 :وحاالت تأدية الوظيفة تكون 

 سواء كان يعلم املتبوع أو ال؛ -
  كان املتبوع حاضرا أو غائب ؛سواء -
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 سواء كان التابع ملصلحته او ملصلحة املتبوع؛ -

 سواء كان التابع ارتكب أخطاء جسيمة أم مل يرتكب؛ -

 .سواء كان التابع قد قام بواجباته أم ال -
 الفعل الضار بسبب الوظيفة: الفرع الثاين

شخص كلف باحتجاز : لتابع الضرر فمثالالوظيفة هنا تلعب الدور األساسي يف إحداث الضرر ولو مل حيدث ا
ومثال عن مؤسسة عمومية . شخص وضربه هنا الوظيفة سبب أساسي يف الضرر فلوال الوظيفة ملا أحدث الضرر

 .عندما يقوم الساعي بفتح الرسائل وغريها من األمثلة
ل املتبوع تعويضه إذا ومنه يكون الضرر يف مفهوم الفقه والقضاء املقارن قد حصل بسبب الوظيفة ومن مث يتحم

 .كان فعل التابع الضار متصال اتصاال سببا بالوظيفة من جهة ووقع منه بدافع حتقيق مصلحة املتبوع من جهة ثانية
 الفعل الضار مبناسبة الوظيفة: الفرع الثالث

سائق سيارة : ثالمبناسبة الوظيفة أي عالقة عرضية أي أن الوظيفة ليست السبب املنتج ولكنها عامال مسهال للضر فم
أما الوظيفة ) العدو(فالسبب األساسي . يعمل عند  شخص وذهب إىل عدو له فقتله بالسيارة هنا مبناسبة الوظيفة

 .1سهلت عملية القتل
 نظام مسؤولية املتبوع: املبحث الثاين

 افتراض مسؤولية املتبوع: املطلب األول

 قط ومن مث تقر لفائدة املتبوع حق الرجوع على تابعهلقد افترض املشرع مسؤولية املتبوع لصاحل الضحية ف

 افتراض مسؤولية املتبوع لصاحل الضحية: الفرع األول

 :قيام مسؤولية املتبوع-1

 مدين رد توفر الشروط السالفة الذكر، أي أنه يكفي 136تقوم مسؤولية املتبوع، مبقتضى أحكام املادة 
بع املتسبب يف الضرر واملتبوع وهو املسؤول عن جرب الضرر وأن الضرر الضحية إثبات وجود عالقة تبعية بني التا

 .الذي حلقها هو من فعل التابع الضار، وقد حصل ذلك حال تأدية الوظيفة أو بسببها أو مبناسبتها
واملالحظ هنا ان الضحية معفاة من إثبات فعل املتبوع سواء أكان ذلك خطأ أو فعال ضار وهذا هو الغرض من 

 مدين وهكذا تكون املسؤولية 124 مدين باعتباره استثناء للشريعة العامة اليت تضمنها نص املادة 136ادة نص امل
 2.امللقاة على عاتق املتبوع مسؤولية مفترضة
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 : دفع مسؤولية املتبوع-2

ينة قد إن الغرض من القرائن بصفة عامة هو إعفاء املدعي من إثبات ما يدعيه ونذكر يف هذا الشأن أن القر
وحىت نتمكن من تكييف . تكون بسيطة فيجوز للمدعي عليه إثبات عكسها وقد تكون قطعية فال جيوز إثبات عكسها

 .قرينة مسؤولية فال بد من البحث عن الوسائل اليت متكنه من التخلص من املسؤولية على عاتقه
مدين أن يتخلص من املسؤولية املترتبة  134 من املادة 2إذا كان متويل الرقابة يستطيع مبقتضى أحكام الفقرة 

عليه بإثباته أن مل يرتكب خطأ يف تنفيذ واجب الرقابة الذي يتحمله أو أن الضرر كان البد من حدوثه ولو قام ذا 
ه الواجب مبا ينبغي من العناية يف حني أن وضع املتبوع هو غري ذلك متاما، إذ ال ميكنه دفع املسؤولية املترتبة عليه بإثبات
مثال أنه كان يستحيل عليه منع فعل التابع، أو أن هذا األخري خالف أوامره، أو أنه مل يرتكب خطأ تابعه وال يف 
ممارسة سلطته الفعلية يف توجيهه ورقابته، فلقد اتبع املشرع اجلزائري مسلك املشرع الفرنسي وكذا املشرع املصري، 

 مدين مبعاجلة طرق دفع مسؤولية متويل 2-134تفى يف املادة حيث مل يتناول مسألة دفع مسؤولية املتبوع، واك
الرقابة فقط، ويرى الفقه أن املشرع أراد بسكوت هذا عن طرق دفع مسؤولية املتبوع حرمان هذا األخري من دفع 

 .املسؤولية امللقاة على عاتقه وإعطائها صبغة قطعية حبيث ال ميكن إثبات عكسها
مسؤولية املتبوع أشد من مسؤولية متويل الرقابة فهذا ال يعين بتاتا أن مسؤولية وخالصة القول فإذا كانت حقا 

املتبوع مفترضة افتراضا ال يقبل إثبات العكس كما يعتقده بعض الفقه، بل له أن يتخلص من املسؤولية امللقاة على 
 1.عاتقه بإثباته السبب األجنيب

 حق رجوع املتبوع: الفرع الثاين

 مدين متكنه من الرجوع على تابعه من أجل استرداد 137 املتبوع ومل يستطع دفعها فإن املادة إذا حتقق مسؤولية
وبعبارة أخرى أصبح النص احلايل أكثر . ارتكابه خطأ جسيمامبلغ التعويضات الذي دفعه للضحية وذلك يف حالة 

 .تقيدا حلق رجوع املتبوع على تابعه، حيث يشترط خطأ جسيما من قبل التابع
 أساس مسؤولية املتبوع: طلب الثاينامل

 اختلف الفقهاء بشأا فهناك من يعتقد أا مسؤولية شخصية ومنهم من يعتقد أا مسؤولية عن عمل الغري
 مسؤولية شخصية: مسؤولية املتبوع : الفرع األول

سؤولية شخصية يرى بعض الفقه أن مسؤولية املتبوع عن فعل تابعه ليست مبسؤولية عن عمل الغري، بل هي م
غري أن أنصار هذا الرأي انقسموا إىل فريقني فهناك من أوجد هلا أساسا ذاتيا كأن يكون قد ارتكب خطأ شخصيا 

 .وهناك من أوجد هلا أساسا موضوعيا
 أساس مسؤولية املتبوع: اخلطأ-1

اخلطأ الذي ارتكبه يف يرى بعض الفقه التقليدي املتأثر باملذهب الفردي أن املتبوع يسأل عن فعل تابعه بسبب 
أو يف رقابته وتوجيهه أو يف كليهما، غري أن هذا الرأي ) فلو أحسن االختيار ملا قام التابع بالفعل الضار(اختيار تابعه 
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أصبح مناقضا للواقع، فاملتبوع ال خيتار يف كل احلاالت تابعه الذي يفرض عليه أحيانا كما انه ال يستطيع أن يتخلص 
وقد تكون رقابة التابع مستحيلة فينتفي اخلطأ من جانب املتبوع ويتعارض هذا الرأي . وحينما يشاءمنه كيفما يشاء 

كذلك مع أحكام مسؤولية املتبوع، إذ لو كان اخلطأ حقا هو أساس هذه املسؤولية الستطاع املتبوع كما هو األمر 
كابه للخطأ وجتنبا هلذه االنتقادات يرى بعض الفقه بالنسبة ملتويل الرقابة أن يتخلص من املسؤولية عند إثباته لعدم ارت

 حبيث ال ميكن للمتبوع أن يتخلص من خطأ مفترض ال يقبل إثبات العكساملتبوع باعتباره أساس مسؤوليته هو 
 الذي يتمتع به يتناىف وحق الرجوعاملسؤولية املترتبة عليه إال إذا اثبت السبب األجنيب، ويبقى أن هذا االقتراح 

وع، فلو كان املتبوع مسؤوال مسؤولية شخصية على أساس اخلطأ ولو كان خطؤه هذا مفترضا بصفة قطعية فإنه املتب
 1.ال يستطيع الرجوع على التابع السترداد ما دفعه من تعويض للضحية

 أساس مسؤولية املتبوع:الضرر-2

 :2اقترح الفقه كأساس ملسؤوليته املتبوع نظريتني ومها على التوايل
 :قوام مسؤولية املتبوع: لتبعةا-2-1

يرى بعض الفقهاء أن مسؤولية املتبوع عن أفعال تابعه تقوم على فكرة حتمل التبعة، مبعىن أن الشخص يتحمل 
 . خماطر أفعاله سواء أكانت خاطئة أو غري خاطئة

ع ينتفع من خدمات  ومفادها أن املتبوقاعدة الغرم بالغنمويف هذا السياق هناك من يرجح مسؤولية املتبوع إىل 
 . تابعه، ومن مث وجب عليه حتمل األضرار اليت قد تنجر عن نشاط التابع

نظرية " (خماطر جديدة "املتبوع عندما  يستحدث نشاطا معينا فإنه يستحدث يف نفس الوقتأن وهناك من يرى 

 .ومن مث وجب عليه حتمل مسؤولية األضرار الناجتة عن هذا النشاط ) املخاطر
يق آخر أن للمتبوع سلطة رقابة وتوجيه على التابع ومن مث فإنه يتحمل مقابل ذلك مسؤولية األضرار ويرى فر

 .اليت قد يتسبب فيها التابع
 :نظرية الضمان-2-2

يرى بعض الفقهاء أن مسؤولية املتبوع تستند إىل فكرة الضمان، ومفاد هذه النظرية اليت تقدم ا ستارك أن 
ينها احلق يف االحتفاظ حبياته وبسالمة جسمه، واالستمتاع جبميع أمواله املادية واألدبية، للشخص حقوق مقرة، من ب

وعندما يستعمل الغري حقه يف احلرية فقد يصطدم حبق اآلخرين يف . ويطلق على هذه احلقوق تسمية احلق يف السالمة
 احلدود اليت جيعل القانون فيها سالمة السالمة فيمس به، مما يستوجب تعيني احلد الفاصل ما بني احلقني أي تعيني

 .األشخاص وأمواهلم مكفولة فال يلزمون بتحمل أي مساس أيا كان نوعه بسالمتهم 
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واحلقيقة أن نظرية الضمان ال ختتلف كثري عن نظرية التبعة، فهي تعاجل املوضوع من جانب الضحية، يف حني 
رية الضمان عن تفسري األساس القانوين ملسؤولية املتبوع باعتبار تتناوله نظرية التبعة من ناحية الفاعل، كما عجزت نظ

 .137حق الرجوع الذي تقرره املادة 
 مسؤولية املتبوع مسؤولية عن عمل الغري: الفرع الثاين

عكس اآلراء السابقة هناك من الفقهاء من يرى بأن مسؤولية املتبوع هي فعال مسؤولية عن عمل الغري وانطالقا 
 .ظور تقدم الفقه بعدة اقتراحات تؤسس عليها مسؤولية املتبوعمن هذا املن

 :نظرية النيابة-1

ال أحد ينازع يف أن التابع ال يعمل حلسابه اخلاص، وإمنا يعمل حلساب املتبوع، ومن مث فإن العالقة اليت تربط 
 .ألضرار اليت يتسبب فيها التابعويكون املتبوع مبقتضى هذه العالقة مسؤوال عن كل ا. التابع باملتبوع هي عالقة نيابة

 :ولقد تعرضت هذه النظرية النتقادات عدة منها
أن النيابة ال تشمل األعمال املادية وإمنا تقتصر على التصرفات القانونية، ألنه ال ميكن اعتبار  -

 الشخص نائبا عن غريه بالنسبة لألفعال الضارة اليت يقوم ا؛
 .ق الرجوعوأن فكرة النيابة عاجزة عن تفسري ح -

 :نظرية الكفالة-2

حاول بعض الفقهاء تربير مسؤولية املتبوع استنادا إىل فكرة الكفالة، فيعتقدون أن املتبوع يكون مبقتضى سلطة 
التوجيه والرقابة اليت ميارسها على التابع كفيال ملا يلحقه هذا األخري من أضرار بالغري، ويكون املتبوع حينئذ مسؤوال 

ؤوال معه، فهو ضامن له فيما خيص الوفاء بالتعويضات اليت يتحملها بسبب األشرار اليت أحلقها بالغري، عن التابع ال مس
ويعد املتبوع كفيال مىت ارتكب التابع فعله الضار وهو يؤدي أعمال وظيفته ولو مل يأمره أو حيرضه أو يأذن له بذلك، 

 . أو يف غياب املتبوعكما يستوي أن يكون الضرر الذي أتاه التابع قد حصل حبضور
ومن خصائص هذه الكفالة أن مصدرها القانون وليس االتفاق وأا حترم املتبوع من احلق يف الدفع بالرجوع 

 .أوال على املدين أو احلق يف جتريد املدين من أمواله
يزة متاما عن تلك ويعاب على فكرة الكفالة كأساس ملسؤولية املتبوع أن الكفالة تستند إىل اعتبارات خمتلفة ومتم

 1.اليت تربر مسؤولية املتبوع، وان الكفيل ال يلزم إال بإرادته
 :نظرية احللول-3

لقد جلأ بعض الفقهاء إىل فكرة احللول لتربير مسؤولية املتبوع، فالتابع حسب هذا الرأي عند قيامه بأعمال 
ومبا أن . در من التابع كأنه صدر من املتبوعالوظيفة، حيل حمل املتبوع، حبث ختتلط الشخصيتان، ومن مث يعترب كل ص

املتبوع حيل حمل التابع، فمن املنطقي أن ال يسأل املتبوع إال إذا كان التابع مسؤوال، مما يربر وجوب إثبات خطأ 
التابع، ويقتضي املنطق كذلك، يف ضوء فكر احللول ، أن املتبوع ال يستطيع نفي مسؤوليته عندما تتمكن الضحية من 
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 من بني األشخاص الذين بإمكام 7-1384ت مسؤولية التابع، وهذا هو سبب عدم ذكر املتبوع يف املادة إثبا
 .التخلص من املسؤولية املترتبة عليهم رد إثبام أم مل يرتكبوا خطأ

ى ويؤخذ على فكرة احللول باعتبارها أساسا ملسؤولية املتبوع أا عاجزة عن تفسري حق رجوع املتبوع عل
وباإلضافة إىل . التابع، يف حني أا تعتربها شخصا واحد، هذا ما مل يعتد باحتاد الشخصيتني يف مواجهة الغري فقط

ذلك فإن املتبوع بالنسبة للقانون اجلزائري ال ميكنه التمسك حبق الرجوع يف كل احلاالت ومن مث قد يكون املتبوع 
 .ق فكرة احللولمسؤوال دون التابع وال ميكن تفسري ذلك عن طري

ونرى أن الفكرة اليت جيب استخالصها من حق رجوع املتبوع على تابعه، السيما بعد تقيد هذا احلق يف 

 مدين، اليت تشترط خطأ جسيما من التابع، هي جعل التابع أكثر حرصا وأكثر يقظة 137التعديل للمادة 

ن املتبوع إىل التابع، وهذا ما يرب احنيازنا إىل فكرة بتحميله املسؤولية عند مباشرة عمله، وليس حتويل املسؤولية م

 1.التبعية كأساس ملسؤولية املتبوع
 

 أساس مسؤولية املتبوع

               مسؤولية شخصية                                                      مسؤولية عمل الغري

 اخلطأ                               الضرر

                      حتمل التبعة             الضمان       

                الغلم بالغرم          املخاطرة
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 )فعل الشيء(املسؤولية عن األشياء :الفصل الثالث عشر

 املبدأ احلارس مسؤول عن فعل الشيء أو فعل احليوان: املبحث األول

سي أمهية بالغة منذ النهضة الصناعية، وذلك لكون جماهلا يشمل كل           لقد أصبحت املسؤولية عن فعل األشياء تكت      
 ...األضرار اليت تتسبب فيها األشياء املختلفة كاآلالت وغريها

ولقد استحدثت هذه املسؤولية محاية للضحايا، حيث كان من الصعب إثبات خطأ املسـؤول لكـون الضـرر         
لضحايا بدون تعويض واهتمت التشريعات ـذه املسـألة         حصل بسبب تدخل الشيء، ومن مث فكثريا ما تبقى هذه ا          

فبعضها وضعت هلا أحكاما خاصة يف القوانني املدنية وبعضها خصها بقوانني خاصة ختتلف باختالف األشياء وبعضها                
 .اآلخر اعتمد الطريقني معا إال أا ترمي كلها إىل حتسني محاية الضحايا

 مكرر، حيـث    140 إىل   138الناشئة عن األشياء من خالل املواد       ولقد تناول املشرع اجلزائري املسؤولية      

، ومسؤولية حائز العقار أو     139 ومسؤولية حارس احليوان يف املادة       138عاجل مسؤولية حارس الشيء يف املادة       

ـ          140املنقول الذي حدث فيه حريق الفقرة األوىل من املادة           ة  ومسؤولية املالك عن دم البناء يف الفقـرة الثاني

 . مكرر هذا باإلضافة إىل بعض النصوص اخلاصة140ومسؤولية املنتج يف املادة 

وجتدر اإلشارة يف هذا الشأن إىل أن املسؤول عن فعل الشيء أو فعل احليوان هو احلارس على عكـس حـاليت                     
ار أو املنقول الـذي      على حائز العق   -على التوايل – بناء حيث تقع املسؤولية      ماألضرار اليت تسبب فيها حريق أو إنه دا       

حدث فيه حريق وعلى مالك البناء حمل اإلدام وتكون املسؤولية على املنتج بالنسبة لألضرار املترتبة على عيـب يف                   
 1.املنتوج

  هل يف كل األحوال يتحصل املتضرر على التعويض؟124إذا طبقنا املادة 
وبة التعويض، وبالتايل جاءت هذه النظرية حلمايـة  يف بداية الثورة الصناعية كانت هناك العديد من األضرار لصع   

 ).تطورت مع تطور األشياء وصعوبة اإلثبات(املتضرر 
  مكرر140 و138وذكرها املشرع اجلزائري يف املادة 

 . هي الشريعة العامة يف املسؤولية عن فعل األشياء138 -
 مكرر تطبيقات على الشريعة العامة139-140 -

 .حارس الشيء تكلمن عن 138 -

 حارس احليوان تكلمت عن 139 -

 ]حائز العقار أو املنقول الذي حدث فيه حريق تكلمت عن مسؤولية 1 فقرة 140 [
 ]املالك البناء الذي دم تكلمت عن مسؤولية 2 فقر 140 [
 ]املنتج  مكرر تكلمت عن مسؤولية 140 [
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 االلتزامـــــات

 شروط مسؤولية احلارس: املطلب األول

رس تتحقق عندما يسبب الشيء أو احليوان بتدخله ضرر للغري وكان هـذا             أن مسؤولية احلا  : يتضح من املادتني  
 .الشيء أو احليوان حمل حراسة

 املقصود بالشيء واحليوان: الفرع األول

ال يوجد فرق قانوين بني الشيء واحليوان فمن حيث األحكام القانونية يعترب كل منهما حمال للحق قابال للتمليك                  
 .والتداول

لقد تعرض املشرع لألشياء باعتبارها حمال للحقوق املالية يف عدة مواد من القانون املدين إال أنـه                 : ء املقصود بالشي  -
 .مل يعرفها صراحة وذكر هند تصنيفه لألشياء العقارات واملنقوالت غري املادية

و عقـار أ  (كل شيء مادي غري حي بغض النظر عن صفته أو نعه            : " مدين 138ويقصد بالشيء يف نص املادة      
منقول، جامد أو سائل غازي أو صويت، صغري أو كبري، متحرك أو ساكن، ذاتيا أو بفعل اإلنسان، بع عيب أو خـال        

باستثناء احلاالت اليت حتكمها نصوص خاصة، ويدخل ضمن تعريف الشيء طبقـا للمـادة              ) منه، خطر أو غري ذلك    
 ...وات، األسالكتلة من األرض، الرمال الصخور، القن:  مدين على سبيل املثال138

تتعلق بعضها على األشياء اخلاضعة ألحكام خاصة والبعض اآلخـر          : إال أن هناك استثناءات ترد على هذه املادة       
 :1إىل طبيعة الشيء حبد ذاته

مثل ما هو األمر بالنسبة لألضرار حوادث املرور حيث ختضـع لألمـر             : األشياء اخلاضعة ألحكام خاصة    -
 .139تسببها احليوانات واليت ختضع للمادة  وكذلك األضرار اليت 74-15

جسم اإلنسان،  :*القيود املتعلقة بطبيعة الشيء يف حد ذاته فيمكن حصرها يف مسألتني مها               : طبيعة الشيء  -
 .األشياء املتروكة أو املهملة* 

 ال أحد ينازع اليوم يف أن جسم اإلنسان ال يعترب شيئا ما دام حيا علي األقل ومن                  :جسم اإلنسان  ••••
تطبق ( مدين إذا كان جسم اإلنسان هو املتسبب الوحيد يف الضرر            138مث فال جمال لتطبيق املادة      

كأن يلحق الفرد ضرار بغريه نتيجة اصطدام جسميهما ببعض، وأما إذا كـان             ) 124عليه املادة   
جسم اإلنسان متصال بشيء ما حبيث يكون جمموعة واحدة فيحق للضحية أن تطالب بـالتعويض               

 بضربة مرفقـه    ة مدين كاجلروح اليت يسببها الدراج     138اا من ضرر على أساس املادة       عما أص 
أداة (لدراج آخر عند جتاوزه، أو تلك اليت يلحقها املتزحلق على اجلليد عندما يصـطدم مبتفـرج                 

، فيعترب اإلنسان يف مثل هذه احلاالت امتداد للشيء حيث يعطـي جسـم              ) التزحلق هنا تدخلت  
ال نسـأله  (علية أكثر للشيء املتصل به، كما يعطي الشيء بدوره قوة أكثر لإلنسـان              اإلنسانية فا 

 ).مسؤولية شخصية بل نسأله بصفته حارس للشيء
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 االلتزامـــــات

 يسأل احلارس املتسبب يف الضرر ومن مث فإن انعدام احلراسـة            ):غري اململوكة (األشياء املتروكة    ••••
راسة إذا مل يكن للشيء مالك أصال أو        حيول دون وجود مسؤولية احلراس، وعلى العموم تنعدم احل        

األمطار والرياح والرمال فإن ليس هلا مالك وال        : مثال. عندما يتخلى الشخص عن الشيء فيهجره     
تكون حينئذ حمل حراسة ومن مث ال أحد يسأل عن األضرار اليت قد تسببها فيها على أساس املادة                  

فإنـه  ) عن قصد أو دون قصد    (اء  ، وكن إذا متكن الشخص من وضع يده على هذه األشي          138
وخيتلف األمر بالنسبة لألشياء املتروكة     . يصبح حارسا هلا، ويسأل عن ا؟ألضرار اليت تتسبب فيها        

، حيث  ) كانت حمروسة وتتنازل عنها صاحبها    (أي تلك اليت يتخلى عنها صاحبها مبحض إرادته         
 :هناك خالف فقهي بشأن مصريها

سابق ال يسأل بصفته حارسا، و إمنا قد يسـأل علـى أسـاس               فريى بعض الفقه أن مالكها ال      -
 .املسؤولية الشخصية باعتبار اخلطأ الذي ارتكبه خبصوص الطريقة اليت ترك ا الشيء

 مـا مل ميتلـك   -إذا كان معروفا– ويرى فريق آخر من الفقهاء أنه ميكن مساءلة املالك السابق      -
انتهى القضاء الفرنسـي إىل تعـويض ضـحايا         أحد بعده الشيء املتروك وعلى ضوء هذا الرأي         

األضرار اليت سببها الدخان املتصاعد من القاطرات أو مداخن املصانع وبالتايل هذا الرأي أقرب إىل               
الصواب بالنسبة للقانون اجلزائري باعتبار أن احلارس ال يعفى من مسؤوليته إال إذا أثبت السـبب                

نع ال يستطيع أن يتخلص من مسؤوليته مدعيا أنه تنـازل           األجنيب، مبعىن أن حارس القاطرة أو املص      
 .عن الدخان 

 مدين كل كان حي من غري جنس البشر يتحرك ويتحسس           139 يقصد باحليوان يف ضوء املادة       : املقصود باحليوان  -
ب أو ويتغذى من كائنات أخرى أو من املواد العضوية، وقد يكون احليوان من الدواجن أو من الطيور، أو من الـدوا                   

من األمساك أو الزواحف وال فرق يف أن يكون كبريا كالفيل أو صغري كالنحل وقد يكون خطريا كالثعبـان أو غـري                      
ويف جل احلاالت يشترط يف احليوان الذي أشارت إليه املادة          .. خطري كاخلروف متوحشا كاألسد أو مستأنسا كالقط      

وجتدر اإلشارة إىل أنـه ميكـن       . النسا من جهة أخرى      ألحد   مملوكا من جهة و أن يكون       حيا مدين أن يكون     139
 1. مدين ولو كانت احليوانات تعد عقار بالتخصيص كاملواشي امللحقة بأرض زراعية139للضحية الدفع باملادة 

 فعل الشيء: الفرع الثاين

أو مـن   مدين أن ال جمال لتطبيقهما ما مل يكن الضرر من فعل الشـيء       139 و 138يتضح من أحكام املادتني     
فعل احليوان، أي أن الشيء أو احليوان هو املتسبب يف الضرر وأما إذا كان الضرر من فعل اإلنسان فتكـون العـربة                      

 .124باملادة 
لقد أصبح التمييز بني فعل الشيء وفعل احليوان أمرا حتميا إذ يترتب على كل منهما تطبيق أحكام خاصـة إذا                    

لشيء فاألمر غري ذلك بالنسبة لفعل الشيء ولذا يقتصر على دراسة فعـل             كان تصور فعل احليوان أمرا سهال بعض ا       
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 االلتزامـــــات

الشيء الذي يصعب متييز عن فعل اإلنسان لكون األشياء ال تتحرك من تلقاء نفسها بل تكون دائما يـد اإلنسـان                      
خبصـوص  بطريقة مباشرة أو غري مباشرة وراء فعل هذه األشياء ولقد عرف الفقه والقضاء يف فرنسا تطورات هامـة                   

الفصل بني فعـل  (حتديد مفهوم فعل الشيء حيث تعددت وتعاقبت االقتراحات ففي بداية األمر حاول الفقه والقضاء             
غري أن هذا املعيار مل يسلم من االنتقادات مما جعل الفقه والقضاء يبحثان عـن سـبيل آخـر                   ) الشيء وفعل اإلنسان  

 الشيء أداة الضرر أي مىت كان هو السبب الفعال يف إحداث            ويظهر اليوم أن الضرر يكون من فعل الشيء كلما كان         
 ) .الشيء أداة الضرر(الضرر 
 :1 حماولة الفصل بني فعل اإلنسان وفعل الشيء-1

     حتديدا ملفهوم الشيء حاول الفقهاء التمييز بينه وبني فعل اإلنسان حيث يكون الضرر من فعل الشيء يف حالتني                  
 .عل املستقل للشيءالعيب الذايت و الف: ومها
املتسبب  وكان هذا األخري هو      عيب ذايت  ينسب الضرر لفعل الشيء كلما كان بالشيء         : العيب الذايت يف الشيء    -أ

، ومنه إذا كان الشيء سليما من كل عيب ذايت فإن فعل الشيء يكون منعدما وينسب الضرر لفعل اإلنسان                   يف الضرر 
 من  املتسبب يف الضرر   من جهة وان هذا األخري هو        عيبابت أن بالشيء    أن تث وعلى الضحية اليت تدعي فعل الشيء       

 .جهة ثانية

 :أخذ به الفقه الفرنسي غري أنه سرعان ما تراجع عنه يف ضوء االنتقادات املوجهة له وهي
 ومن مث فإن املنطق يقي بأن ال عالقة         الشيء حمل احلراسة  وليس  احلراسة  إن مسؤولية احلارس قوامها      -

تعارض مع مسؤولية حارس األشياء اليت تقوم علـى         (لشيء والعيب الذايت الذي قد يعتريه       بني فعل ا  
 ).احلراسة

إعفاء الضحية  كما يعاب أيضا تعارضه مع الغرض الذي أوجدت من أجله مسؤولية احلارس أال وهو                -

إثبات العيب املوجود بالشـيء وكـذا عالقـة          يف حني حيمل هذا الرأي الضحية        من إثبات اخلطأ  

 . ومن نتائج هذا التشديد أن العديد من الضحايا بقي بدون تعويضالسببية بني هذا العيب والضرر
 يف إطار حتديد فعل الشيء املستقل كان بعض الفقهاء مييزون بني األشياء اليت تكون طيعة                : فعل الشيء املستقل   -ب

الضرر إال لفعل اإلنسان، وبني األشياء الـيت  بني يدي اإلنسان حبيث ختضع لسيطرته الكلية ومن مث ال ميكن أن ينسب     
خترج عن سيطرة اإلنسان كأن تكون هلا قوة ذاتية متكنها من اإلفالت من يد اإلنسان ويف هذه احلالة ينسب للشـيء                     

 أما اليت خترج عن سيطرة      مسؤولية شخصية اليت تكون طيعة وختضع لسيطرة اإلنسان نساءل اإلنسان         (وليس لإلنسان   
 ).بصفته حارس الشيءقوم على قوة ذاتية نساءل اإلنسان اإلنسان وت

 : ولقد انتقد هذا املعيار كذلك وجعل القضاء الفرنسي يتخلى عنه واالنتقادات هي
التفريق بني األشياء طبيعية أو خطرية أوال صعب هل اخلطورة يف قوة الشيء أم يف الظروف الشـيء                   -

مثال قارورة يف مكان ساخن وأخـرى   (اليت حتيط به    وبتايل اخلطورة ليست يف الشيء بل يف الظروف         
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وبتايل قد يكون الشيء غري خطر      ...) يف مكان معتدل، سيارة يف اخلارج وسيارة يف املستودع وغريها         
 .يف حد ذاته ليصبح خطرا كبريا عند االستعمال أو بسبب وضعه الذي وجد فيه 

يس الشيء يف حد ذاته ويسـتوي يف ذلـك          كما أن املسؤولية عن األشياء قوامها احلراسة الشيء ول         -
 .الشيء اخلطر والشيء غري خطر

إفالت زمام الشيء مـن     " معيارا جديدا للفصل بني فعل اإلنسان وفعل الشيء أال وهو            اإلخوة مازو مث اقترح   

رة  سـيا  :مثال. 124 أي أن الشيء مىت أفلت نطبق مسؤولية فعل األشياء مىت كان عنده نطبق املادة                "رقابة حارسه 
تسري بسرعة فائقة أو يف طريق زجل مل تعد مطيعة لقائدها ألنه عامل السرعة أو طبيعة الطريق زاد من قـوة السـيارة                       

 . فأصبحت قوا تفوق قوة اإلنسان حبيث ال ستطيع إيقافها وال منعها من اإلضرار بالغري
 :ولقد كان هذا املعيار حمل انتقادات وهي

ة طيعة يف يد اإلنسان كاآلالت اليت تتمتع بقوة ذاتية واحليوانات اليت هلا             إن كثري من األشياء ليست أدا      -
 .حركات غري متوقعة واليت تفقد اإلنسان التحكم فيها أو السيطرة عليها

يتسم هذا املعيار بالغموض من حيث يصعب يف الكثري من احلاالت الفصل بني الوضعيتني املتتـاليتني                 -
ع الذي يكون فيه الشيء يف سيطرة اإلنسان والوضع الذي يفقد فيـه             اللتني مير ما الشيء أي الوض     

 .السيطرة
نتائج هذا املعيار غري عادلة ومتناقضة للغرض الذي أوجدته من أجله مسؤولية احلارس، فسائق السيارة                -

الذي تعمد الضرر يكون أحسن حظا  من السائق الذي مل يتعمد الضرر، ألن الضحية تكون بالنسبة                 
ول ملزمة بإثبات اخلطأ لكون األمر يتعلق باملسؤولية الشخصية، بينما تسـتفيد يف الوضـع   للوضع األ 

 .الثاين من افتراض املسؤولية حيث يتعلق األمر مبسؤولية احلارس
حيث يكون الضرر مـن     :  كل احملاوالت باءت بالفشل بسبب انعدام الصلة بينهما وبتايل اجته الفقه احلديث            :خالصة

  كان الشيء هو أداة الضرر، أو السبب املولد له، أو السبب الفعال فعل الشيء مىت

 :  الشيء أداة الضرر-2

لقد استقر الفقه والقضاء حاليا على أن الضرر ينسب للشيء ومن مث تكون العربة مبسؤولية احلارس مـىت كـان        
 .هذا الشيء هو املولد للضرر

وأن يكون له دور فعال يف إحـداث     من جهة    لضررتدخل الشيء يف إحداث ا    وليكون األمر كذلك البد من      

 .الضرر من جهة ثانية
 1: تدخل الشيء يف إحداث الضرر-أ

إن شرط تدخل الشيء يف إحداث الضرر هو يف احلقيقة أمر بديهي ألن انعدام مثل هذا الشرط يعين انتفاء عالقة                    
. من مث تستحيل املطالبة مبسؤولية احلـارس        السببية على اإلطالق بني الشيء حمل احلراسة والضرر أصاب الضحية، و          
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 بغـض   -أي مسامهة الشيء يف إحداث الضـرر      – التدخل املادي واملقصود هنا بتدخل الشيء يف إحداث الضرر هو         
 .النظر عما إذا كان هذا التدخل أو هذه املسامهة هو املولد أو املنتج للضرر أم ال

بني الشيء وموقع الضرر، املتضرر هنا يستطيع أن يقـول أن            أي يوجد اتصال     :مادي مباشر ) تدخل( اتصال   -1-أ
 . استنشاق شخص غازات هنا تدخل- اصطدام هنا تدخل-: مثال. الشيء قد تدخل يف إحداث الضرر 

 : مثال وهنا من غري احتكاك مباشر : مادي غري مباشر) تدخل( اتصال -2-أ

 . تقذف سيارة حصاة فتصيب واجهة حمل جتاري-    
 يارة تصطدم بعمود والعمود يسقط على إنسان س-    

سيارة متر بقرب من الرصـيف      : مثالمل يكن هناك اصطدام مباشر وال غري مباشر         : معنوي) التماس( تدخل   -3-أ
 .بسرعة فائقة فتدخل الفزع الرعب يف نفس أحد املارة فتجعله يأيت حركة مفاجئة فيتضرر

 واملتضرر على النحو الذي مت اإلشارة إليه أنفا فال مينع وجود تـدخل         إذا كان انعدام االتصال املباشر بني الشيء      
الشيء يف إحداث الضرر، ويبقى على الضحية أن تثبت ذلك بشىت الطرق ، ونشري إىل أن األمر قد يكون نوعـا مـا     

لذي يكون فيه صعوبة    املعنوي ا ) تدخل(عسريا بالنسبة حلالة االتصال املادي غري املباشر وأكثر عسرا بالنسبة لاللتماس            
 .كبرية لإلثبات

 :1 أن يكون للشيء دور فعال-ب

إذا كان شرط تدخل الشيء أمرا البد منه للمطالبة مبسؤولية احلارس عن فعل الشيء فالشك يف أن حتقق هـذا                    
 .الشرط ال يعين على اإلطالق الضرر من فعل الشيء فهي ختتلف قد تكون فعالة وقد تكون سلبية

الدور ( الدور اإلجيايب يف إحداث الضرر أي العامل الذي ولد الضرر ولواله ملا حصل هذا الضرر                 ومنه للشيء له  
 ).اإلجيايب هو الذي ميكن الضحية باملطالبة احلارس عن الشيء بالتعويض أما السليب فال

 .اإلشكال هل للشيء دور إجيايب أم سليب وبتايل ظهرت جمموعة من املعايري
 :السكون معيار احلركة و-1-ب

لقد انشغل الفقه والقضاء بالبحث عن معيار للتمييز بني الدور الفعال للشيء أي الدور اإلجيايب الـذي ميكـن                   
للضحية من املطالبة مبسؤولية احلارس عن فعل الشيء، والدور السليب للشيء الذي حيول دون القيام مسؤولية احلارس                 

هذا الشأن يرى بعض الفقه أن الدور الفعال للشـيء يقتصـر علـى    النعدام عالقة السببية بني الضرر وفعل الشيء و     
األشياء اليت تكون يف حالة حركة دون األشياء الساكنة فال ميكن هلذه األخرية أن تكون مولدة للضر فهي ال تنتج وال                     

ثال لسائق   الفرنسي مل يسمح م    ءيترتب عليها أي ضر، ومن مث فال ميكن للضحية أن تتمسك مبسؤولية احلارس فالقضا             
الدراجة الذي تضرر بسبب اصطدامه بسيارة متوقفة لكون حالة السكون اليت كانت عليها السـيارة تعـين أن دور                   

 .الشيء يف إحداث الضرر هو دور سليب ويكون منتجا للضرر وإجيايب يف حالة احلركة
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ة سـاكنة يف عـرض       سـيار  :فمثال ليس كل شيء متحرك له دور إجيايب وكل ساكن له دور سليب              :االنتقاد
والعكـس  ) السيارة هنا هلا دور إجيايب حىت وأا ساكنة       (الطريق ومطفئة األنوار ويصطدم ا دراجة نارية        ) منتصف(

بالنسبة لسيارة تتحرك وتسري وفق قواعد املرور مث يأيت شخص ويرمتي أمامها ومنه السيارة هنا هلا دور سليب حىت وأا                    
 .تتحرك

 ):الشاذ، غري طبيعي(والوضع غري عادي ) الطبيعي(عادي  معيار الوضع ال-2-ب

فيكون للشـيء دور إجيـايب      ) شاذ(إذا كان وضع طبيعي للشيء فلها دور سليب وإذا كان يف وضع غري طبيعي               
سيارة تصطدم بعمود فسقط العمود على شخص، العمود هنا كان يف وضعه الطبيعي وبتايل لـه دور سـليب،                   : مثال

وبتايل له دور إجيـايب     ) شاذ(ن بقي العمود يف مكانه واصطدمت به سيارة هنا يف وضع غري عادي              وبعد مدة من الزم   
 .")هو الذي خيرج عن املألوف يف تقدير الناس:" الوضع الشاذ يقول فيه األستاذ عاطف النقيب (

وك الشخص احلارس   إذا كنا نبحث على الدور العادي أو الشاذ فإننا يف احلقيقة جيب أن نبحث يف سل               : االنتقاد
ألنه هو الذي وضعه ليس من باب الصدفة بل نتيجة إمهال أو تقصري من جانب احلارس وهو يؤدي بنـا إىل املـادة                       

 ).استبعاد فكرة اخلطأ متاما( وهو يتناقض مع حراسة األشياء اليت غرضها إعفاء الضحية من اإلثبات 124
 حالة وضعه الشاذ قرينة على وجود عالقة سببية بـني           وهكذا ال تكون حالة سكون الشيء أو حالة حركته أو         

الضرر الذي أصاب الضحية وتدخل الشيء، وانتهى القضاء الفرنسي إىل انه جيب يف كل احلاالت أن يكون الشـيء                   
قد لعب دورا إجيابيا يف إحداث الضرر مبعىن أنه كان السبب الفعال يف حتقيق الضرر أي أنه كان أداة الضرر يتمثـل                      

 اإلجيايب يف الشيء يف وجود رابطة سببية بني تدخله والضرر احلاصل حيث يكون فعل الشيء منتجا للضـرر،                   الدور
وعلى عكس ذلك يكون دور الشيء سلبيا مىت انعدمت رابطة السببية بني تدخل الشيء والضرر حيث مل يكن تدخل                   

 .را مطروحاويف كل احلاالت تبقى مشكلة إثبات ذلك أو تلك أم. الشيء منتجا للضرر
يرى بعض الفقه أنه إذا كان اخلطأ يفترض الشواذ يف مظهر من مظاهره فإن الوضع الشاذ ال يقتضي دائما خطأ                    
من جانب احلارس فقد تكون السيارة متوقفة بصفة عادية ليال ومشتعلة األنوار ومن مث تكون يف وضع طبيعي غري أنه                    

عـاطف النقيـب    ( شاذ، وهذا ال عالقة له بسلوك حارسـها          حيصل فيها بعد ذلك خلل يف ضوئها لتصبح يف وضع         
 ) 130، علي علي سليمان ص216، حممود جالل محزة ص163ص
 :1 الدور الفعال للشيء مفترض-ج

ر املولد للضر  يف إحداث الضرر من جهة، وأن هذا التدخل كان هو            تدخل الشيء جيب على الضحية أن تثبت      
يء مسألة يسرية حيث يتعلق األمر عادة بإثبات وقائع مادية بكل الوسائل            من جهة أخرى، إذا كان إثبات تدخل الش       

فإن إثبات الدور اإلجيايب للشيء يف إحداث الضرر كثريا ما يكون أمرا جد صعب، وقـد                ...كاصطدام دراجة بسيارة  
ية حيـث  حيول دون حصول الضحية على تعويض، ويف ضوء هذه االعتبارات سارع القضاء الفرنسي إىل إنقاذ الضح          

، وعلى احلارس إن أراد التخلص مـن        يفترض دوره اإلجيايب  وضع قرينة على تدخل املادي للشيء يف إحداث الضرر          
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مسؤوليته أن يثبت السبب األجنيب أو الدور السليب للشيء، ويظهر حاليا أن القضاء الفرنسي يفترض الدور اإلجيـايب                  
كة من جهة وحصل احتكاك مبوقع الضرر من جهـة ثانيـة،    للشيء يف إحداث الضرر كلما كان الشيء يف حالة حر         

ومن مث تلتزم الضحية بإثبات التدخل املادي للشيء فقط كما ميكن للحارس يف هذه احلالة أن يتخلص من مسـؤوليته              
عن طريق إثبات السبب األجنيب أو الدور السليب للشيء، وأما احلاالت األخرى كذلك اليت ينعدم فيهـا االحتكـاك                   

ي بني الشيء وموقع الضرر، أو كان الشيء يف حالة سكون وقت حدوث الضرر فإن الضحية تتحمـل إثبـات                    املاد
الدور اإلجيايب للشيء كأن يكون به عيب أو أن يكون الشيء يف وضع شاذ أو كان سريه غري عادي، ومن مث ال ميكن                       

 .للحارس أن يتخلص من مسؤوليته إال إذا أثبت السبب األجنيب
القضاء اجلزائري سلك مسلك القضاء الفرنسي كما يظهر ذلك يف بعض القرارات الـيت وردت يف                ويظهر أن   
 ) احملكمة العليا حاليا(الس األعلى 

 حراسة الشيء: الفرع الثالث

 مدين أن املسؤولية الناشئة عن فعل األشـياء وتلـك           139 مدين واملادة    138يتضح من الفقرة األوىل للمادة      
 .ل احليوان يتحملها احلارس فهي تستند أساسا إىل فكرة احلراسةاملترتبة عن فع

 : مفهوم احلراسة-1

 اسـتعمال على أا قدرة الشـخص علـى   "  مدين  138لقد عرف املشرع احلراسة يف الفقرة األوىل من املادة          
احلراسة القانونيـة، مث    ومل يصل إىل التعريف إال بعد اشتهادات عدة، فبعد أن كانت العبارة ب            ". وتسيري ورقابة الشيء  

 .باحلراسة املادية، أصبحت العربة باحلراسة املعنوية أو الفعلية
 : احلراسة القانونية وقوامها السند القانوين-أ

إذا كانت احلراسة تقتضي حتما سلطة على الشيء فيبقى بالنسبة لبعض الفقه أن البد أن يستمد احلارس سلطاته                  
 . للشيء باحليازة املادية وليسباحلراسة القانونيةون العربة  إذ تكقانوينعلى الشيء من وضع 

حيث يسأل حارس احليوان ولو ضل هذا األخري أو تسرب منه وقت تسببه يف الضرر، وإمنـا العـربة بالسـند                     
ولقد اعتنـق القضـاء     . الذي خيول لصاحبه سلطة على احليوان     ) احلق العيين أو احلق الشخصي على احليوان      (القانوين  

رنسي يف مرحلة من مراحله تطور احلراسة القانونية حيث اعترب أن حارس الشيء هو ذلك الشخص الذي تكون له                   الف
 مـدين فـإن     138احلراسة القانونية اليت تقتضي استقاللية كاملة، وسلطة اإلمرة واإلدارة والرقابة، ورغم نص املادة              

 ويف ظل هذا الرأي يفترض أن املالك هو احلـارس إىل أن             القضاء اجلزائري أخذ يف بعض احلاالت باحلراسة القانونية       
وهكذا تكون  . إخل...يثبت العكس، أي أن الشيء قد انتقل إىل غريه قانونا كأن يكون املالك قد أجر الشيء أو أعاره                 

شيء فيبقـى    وأما إذا انتقل الشيء إىل الغري بطريقة غري قانونية كأن يسرق ال            تبادلية وليست جمتمعة  احلراسة القانونية   
 للمضرور باعتبار احلارس    الضماناملالك حارسا دون السارق، وإذا كان من مزايا احلراسة القانونية أا توفر نوعا ما               
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هو عادة املالك، وهو معروف وميسور يف نفس الوقت فيبقى أن الفقه مل يرضى عن نتائجها كمسائلة املالك يف حالة                    
 1.احلراسة املاديةسرقة الشيء فانتقدها واقترح مكاا 

 : احلراسة املادية وقوامها احليازة الفعلية للشيء-ب

يرى أنصار احلراسة املادية أن احلارس هو احلائز املادي للشيء أي الشخص الذي له السيطرة الفعليـة للشـيء                   
 قانونيـة كـأن   بغض النظر عن السند الذي حيوز مبوجبه هذا الشيء، ويستوي حينئذ أن تكون احليازة قانونية أو غري  

يكون الشيء مسروقا مثال، ولقد أصبح السارق يسأل بإعتباره حارسا للشيء املسروق طاملا يكون الشيء موجـودا                 
حبوزته ويسيطر عليه سيطرة فعلية، ويعترب التابع كذلك حارسا عن األشياء اليت يضعها املتبوع حتت سـيطرته قصـد                   

 .شيء فإن احلراسة تنقضي وال يسألإجناز عمل ما، وأما إذا فقد الشخص رعايته لل
ويظهر أن حمكمة النقض الفرنسي على عكس احملاكم الدنيا مل تأخذ باحلراسة املادية ومن مساوئ احلراسة املادية                 

 .أا حتمل التابع أكثر مما يطيق
 : احلراسة املعنوية وقوامها سلطة اإلمرة على الشيء-ج

ا يف فرنسا بشأن تعيني احلارس خاصة بالنسبة لألشياء املسروقة، فمنـها            لقد بقي اخلالف قائما بني احملاكم الدني      
من أخذت باحلراسة القانونية فتسأل املالك بصفته حارسا، ومنها من اعتمدت احلراسة املادية لكوا أكثـر عدالـة                  

كمـة الـنقض    واستمر  هذا اخلالف إىل حني صدور قرار من الدوائر اتمعـة حمل            . فتسأل السارق باعتباره حارسا   
 مت من خالله تعريف احلارس وهكـذا ختلـى          Franck واملعروف بقضية فرانك     1941 ديسمرب   02الفرنسية يف   

القضاء الفرنسي عن احلراسة القانونية، إذ يعترب السارق حارسا، ومن مث فال يشترط يف صفة احلارس اكتساب حـق                   
 واملقصود  سلطة التسيري واإلدارة  اجلديد للحراسة يقتضي    على الشيء وختل كذلك عن احلراسة املادية لكون التعريف          
 وأن العربة تبق حينئذ باحليـازة املاديـة         التسيري املعنوي هنا ليس التسيري املادي للشيء مبعىن التحكم فيه ماديا وغنما           
 .سلطة اإلمرة على الشيءللشيء، وميكن أن خنلص املدلول اجلديد ملفهوم احلراسة يف 

كل من توىل حراسة شيء وكانت له       "  مدين   138 اجلزائري ذا التعريف حيث نصت املادة        ولقد أخذ املشرع  
وذكرها القضاء كـذلك ،     ..."  يعترب مسؤوال عن الضرر الذي حيدثه ذلك الشيء        االستعمال والتسيري والرقابة  قدرة  

 .ضونبقى إذن أن تسائل عن داللة هذه املقومات الثالثة للحراسة وعن عالقة بعضها ببع
ال يقصد سـلطة    ( هو استخدام هذا الشيء بقصد حتقيق الغاية اليت أعد من أجلها             بسلطة االستعمال  فيقصد   -

ويتمثل استعمال السيارة باعتبارها وسيلة نقل يف تنقـل     ) االستعمال املادي للشيء ولكن الطريقة اليت حتقق غاية معينة        
وذا املدلول ال تقتضي سلطة     ... يقودها أو استعان بسائق    احلارس بواسطتها من مكان إىل آخر سواء أكان هو الذي         

 الذي يكلف تابعه بنقل أشخاص أو بضائع يعد مستعمال للسـيارة            فاملتبوعاالستعمال أن يكون الشيء بيد احلارس       
 .لكونه هو الذي يصدر األوامر بشأن استعماهلا
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العامل الذي يقوم بتشغيل آلة فتوىل تسيريها        ك التسيري املادي للشيء   معنيان فقد يقصد ا      ولسلطة التسيري  -
 أي سلطة إصدار األوامر والتعليمات بشأن استعمال الشيء فصاحب سيارة           بالتسيري املعنوي ماديا وقد  تكون العربة      

النقل العمومي هو الذي يتوىل مثال حتديد اجتاه السيارة والطريق الواجب إتباعه ومثن األجرة وأيام أو ساعات العمـل                   
إخل يف حني يكتفي السائق بالقيادة املادية للسيارة طبقا لألوامر السالفة الذكر،            ...دد الركاب وعدد ونوع البضائع    وع

وهكذا يكون لصاحب السيارة التسيري املعنوي يف حني يتوىل السائق بتسيريها ماديا ولقد أخذت الـدوائر اتمعـة                  
 .ءحملكمة النقض الفرنسية إىل التسيري املعنوي للشي

 أن املراد بالرقابة هو تعهد الشيء       فهناك من يرى   فقد كان حمل اختالفات فقهية،       بسلطة الرقابة  أما املقصود    -
إخل أي سلطة املالحظة وتتبـع      ...غري احلي بالرعاية، وفحص أجزائه واستبدال ما تلف منها وجعله صاحلا لالستعمال           

القانوين ال باملعىن   باملعىن  وهناك من يعتد    عيب الذي يظهر فيه     الشيء يف استعماله وتفحصه وتأمني صيانته وإصالح ال       

سلطة احلارس يف استخدام الشيء بطريقة مستقلة للداللة علـى انـه سـيد              " حبيث يكون املقصود بالرقابة هو       الفين
 يكـون    وقد سلطة إصدار األوامر  أن مفهوم الرقابة أوسع من التسيري املادي ويراد به          ويرى اإلخوة مازو    ". الشيء

 .حماسبة الغري يف استعمال الشيءاملقصود من سلطة الرقابة هو 
جمتمعة حيث تكل بعضها الـبعض،  ) االستعمال والتسيري والرقابة (ةإن احلراسة تقتضي توفر هذه املقومات الثالث    

 والرقابةهلم سلطة التسيري    فإذا كان الشيء يستعمل من قبل عدة أشخاص فإن تعيني احلارس يقتضي البحث عن من                
ولقد أضيفت سلطة الرقابة إىل جانب سلطة التسيري من باب الدقة يف املعىن وجتنب اخللط بـني احليـازة والتسـيري                     

 1.املعنوي، إذ سلطة الرقابة تفيد حتما أن املراد بالتسيري هو التسيري املعنوي وليس احليازة املادية
 : صور احلراسة-3

لى الشيء مما يزيد يف صعوبة تعيني احلارس وحيصل عادة هذا األمـر يف              قد يتعدد األشخاص الذين هلم سلطة ع      
 .حالة احلراسة اجلماعية أو عند جتزئة احلراسة أو انتقاهلا من شخص إىل آخر

 ):احلراسة املشتركة( احلراسة اجلماعية -أ

تسيري والرقابة  وتتحقق على وجه اخلصوص احلراسة اجلماعية عندما ميارس أكثر من شخص سلطة االستعمال وال             
يف نفس الوقت وعلى نفس الشيء كأن يقوم شخصان ميتلكان شاحنة باسـتثمارها معـا فيشـاركان يف تسـيريها                 
واستعماهلا ورقابتها، فإذا تعدد املستأجرون هلا واشتركوا يف استثماره فإم يكونون قد اشتركوا يف نفس الوقـت يف                  

 جتاه الضحية اليت يتسبب فيها الشـيء حمـل          بالتضامنمسؤولني  حراسته ويف هذه الفرضية يكون هؤالء األشخاص        
 .احلراسة

 فإن الشـخص الـذي      بالتناوبوأما إذا اتفق املالكون أو املستأجرون احلائزون للشيء الواحد على استثماره            
ث نكون  تكون له وقت وقوع الضرر سلطة االستعمال والتسيري والرقابة على هذا الشيء هو الذي يعترب حارسا له حبي                 

 . وعليه حيمل هذا الشخص لوحده املسؤولية املترتبة عن فعل الشيءحراسة متتابعة وليست حراسة مشتركةبصدد 
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 ):حراسة البنية وحراسة االستعمال( جتزئة احلراسة -ب

لقد ظهرت فكرة جتزئة احلراسة بسبب األشياء اخلطرية أو تلك اليت هلا قوة حترك ذاتية، وأول من تقـدم ـذه                     
 الذي يرى أن فهم احملاكم لفعل الشيء جعلهم حيملون احلارس يف آن واحد املسـؤولية بسـبب                  غلدمانفكرة هو   ال

افتراض خطأ يف استعمال الشيء وتلك اليت تترتب عن ضمان عيوبه وهذا غري مقبول ألنه إذا كان املنطق يقضي فعال                    
لى الشيء املسؤولية املتعلقـة بـافتراض خطـأ يف          بأن حيمل الشخص الذي له سلطة االستعمال والتسيري والرقابة ع         

االستعمال فيكون من املعقول أيضا أن حنمل الضمان لشخص الذي يكون بوسعه القيام باملراقبة التقنية للبنية الداخلية                 
 الذي يسأل عن عيوب الشيء ولو كان حبوزة         حراسة البنية أي املالك   للشيء أي املالك وجيب إذ تقسيم احلراسة بني         

 اليت يتوالها هذا األخري بعـد       وحراسة االستعمال لغري الذي يستعمله سواء أكان حرفيا أم غري حرفيا أم غري حريف،             ا
بعض التردد أخذت حمكمة النقض الفرنسية ذا التمييز حراسة البنية وحراسة االستعمال غري أا مل تستعمل التسمية                 

 عند استعماله للشيء لسلطة مراقبة ومالحظة كل عناصـر           احلارس اكتساباليت أطلق عليها الفقه وإمنا أشارت إىل        
وبعبارة أخرى جيب التأكد يف ضوء وقائع القضية أن حائز الشيء قد انتقلت إليه كل عناصر الشـيء وأنـه                    . الشيء

ـ                      ذي يراقبها ألنه إذا مل يكن األمر كذلك كأن تنتقل بعض عناصر الشيء دون األخرى إىل احلائز فإن املالك هـو ال
 .يسأل عن عناصر الشيء اليت بقيت حتت رقابته

 الذي يتحمل التعويض عن األضرار اليت يسـببها     جتزئة بني املالك  ويستخلص من هذا أن احلراسة قد تكون حمل         
 الذي يتحمل التعويض عـن األضـرار        الشخص املستعمل للشيء  العيب املوجود بالشيء بصفته حارسا للبنية وبني        

 .ل الشيء باعتباره حارسا لالستعمالاملترتبة عن استعما
 أن القضاء اجلزائـري سـاير القضـاء         1989-12-20ويظهر من القرار الصادر من الس األعلى بتاريخ         

 1) .قضية سونطراك وانفجار القارورة(الفرنسي بشأن هذه املسألة 
 : انتقال احلراسة-ج

غراض خمتلفة قد يصطحبها إنتقال احلراسـة تبعـا         إن تداول األشياء بني الناس وانتقاهلا من شخص إىل آخر أل          
النتقال سلطة االستعمال والتسيري والرقابة على تلك األشياء وقد يتم انتقال احلراسة بإرادة الشخص وأحيانا بـدون                 

 .إرادته
اعه لشخص   قد يقوم املالك ببيع الشيء حمل احلراسة أو تأجريه أو بإعارته أو بإيد             :انتقال احلراسة بإرادة احلارس      -

آخر ومن مث قد ينقل من خالل هذه التصرفات القانونية سلطة االستعمال والتسيري والرقابة اليت كان ميارسـها علـى           
 .الشيء إىل املشتري أو املستأجر أو املستعري أو املودع له

ا ضياع الشيء أو     تنتقل حراسة الشيء من دون إرادة احلارس يف حالتني ومه          : انتقال احلراسة بدون إرادة احلارس     -
 سرقة الشيء 

 : يف حالة ضياع الشيء حمل احلراسة هناك احتمالني:ضياع الشيء* 
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 إذا كان الشيء الضائع حبوزة الغري فإن هذا األخري هو الذي يعترب حارسـا باعتبـاره                 :االحتمال األول  -
ت من احلارس األصلي    ميتلك سلطة االستعمال والتسيري والرقابة على الشيء وتكون احلراسة هنا قد انتقل           

 .إىل الشخص الثاين الذي يوجد لديه الشيء الضائع
 إذا مل يوجد الشيء الضائع لدى شخص آخر فإن احلراسة ال تنتقل ويبقـى احلـارس                 :االحتمال الثاين  -

حارس احليوان ولو مل يكن مالكا له، مسـؤول         "  مدين حيث تنص     139األصلي مسؤوال طبقا للمادة     
 ..."ن ضر ولو ضل احليوان أو تسربعما حيدث احليوان م

 يفقد يف هذه احلالة حارس الشيء األصلي سواء أكان املالـك أو املسـتأجر أو املسـتعري سـلطة                    :سرقة الشيء * 
أما السارق الذي أصبح حيوز الشيء حبيـث  . االستعمال والتسيري والرقابة على الشيء وبالتايل ال ميكن اعتباره حارسا    

 .رة فإنه يكتسب صفة احلارس ويسأل عن األضرار اليت يتسبب فيها الشيء املسروقميارس عليه سلطة اإلم
 أساس مسؤولية احلارس: املطلب الثاين

إن احلارس ال يستطيع أن يتخلص من املسؤولية املفترضة عليه بإثبات أنه مل يرتكب خطأ بل الوسيلة الوحيـدة                   
 املتمثل يف عمل الضحية أو عمل الغري أو احلادث املفـاجئ أو             اليت تعفيه من هذه املسؤولية هي إثبات السبب األجنيب        

 ...وهذا يعين أيضا أن احلارس ال يعفى من مسؤوليته إذا بقي سبب الضرر جمهوال. القوة القاهرة
رغم ما بلغته نظرية املسؤولية الناشئة عن األشياء من تطور ومن تكامل يف مبادئها وقواعدها فإن النقاض الزال                  

اخلطأ هي أساس مسـؤولية     شأن أساسها القانوين، فهناك من ينحو جهة املسؤول ومصاحله فيتبني له أن فكرة              قائما ب 

أساسا قانونيـا   نظرية املخاطر أو نظرية الضمان       وهناك من يرجح محاية املتضرر على محاية املسؤول فريى           احلارس
 .هلذه املسؤولية
 لفكرة اخلطأ محاية ملصلحة املسؤو: الفرع األول

 الذي مت وضعه يف ظل ازدهار املـذهب         تقنني نابليون  من املبادئ األساسية اليت تدير املسؤولية املدنية يف          انطالقا
الفردي كان الفقه التقليدي يري أن املسؤولية الناشئة عن فعل األشياء مثلها مثل املسؤولية عن الفعل الشخصي تقوم                  

دث ومن مث الضحايا بسبب اآلالت الصناعية املختلفـة باإلضـافة إىل      ولكن تكاثر احلوا   اخلطأ الواجب اإلثبات  على  
صعوبة إثبات خطأ املسؤول جعل الفقه يبحث عن سبيل آخر يوفر أكثر محاية للضحايا فاعتمد الفقه والقضاء تأويال                  

 تطالب   حبيث أصبحت الضحية   أن املسؤولية عن فعل األشياء تقوم على اخلطأ املفترض         مفاده   1384جديدا للمادة   
مبسؤولية احلارس عن فعل الشيء أو عن فعل احليوان من دون حاجة إىل إثبات خطأ املسؤول وكـان هـذا اخلطـأ                      

 .اخلطأ يف رقابة الشيء مث يفي اخلطأ يف احلراسةاملفترض ميثل يف بداية األمر يف 

 1: اخلطأ يف الرقابة-1

ء مثلها مثل املسؤولية عن الفعل الشخصي تقوم علـى          يرى أنصار النظرية التقليدية أن املسؤولية عن فعل األشيا        
 غري أن خطأ احلارس يكون مفترضا ويتمثل هذا اخلطأ املفترض يف تقصري احلارس يف رقابة الشيء أو احليوان أو                    اخلطأ
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ـ                     ه إمهاله هلذا الواجب فإذا أحلق الشيء أو احليوان ضررا بالغري فيفترض أن حارسه مل يقم بواجب الرقابة علـى الوج
 .املطلوب

انتقدت نظرية خطأ احلارس يف الرقابة كأساس ملسؤوليته كوا عجزت عن تربير بعض األحكام منها               : االنتقاد
ال تستند إىل فكرة    أن احلارس ال يعفى من مسؤوليته إذا أثبت أنه مل يرتكب خطأ وهذا دليل على أن هذه املسؤولية                   

ن مث فإن مثل هذا احلل يستبعد متاما فكرة اخلطأ إذ مـن البـديهي                وأن يسأل عن فعل الشيء الضائع منه، وم        اخلطأ
، وتفاديا هلذه االنتقادات اقترح الفقه مظهرا آخر للخطـأ أال           استحالة ارتكاب خطأ شيء ال يوجد حبوزة الشخص       

 .اخلطأ يف احلراسةوهو 

 : اخلطأ يف احلراسة-2

ه ومن مث وجب تعويض الضرر ويتحقق حينئذ اخلطـأ    إذا أحلق الشيء ضرا بالغري فيكون احلارس قد أخل بالتزام         
 .أفلت الشيء من الرقابة املادية والتسيري املادي للشخص املكلف قانونا باحلراسةيف احلراسة كلما 

فعندما يفقد احلارس السيطرة املادية على الشيء فإنه يكون قد ارتكب خطأ وقد أخل بالتزام حمدد باحلراسـة،                  
 فقد مت إثبات اخلطأ يف احلراسة ومن        -وهذا اإلثبات يسري املثال   - قد أفلت من سيطرة احلارس       ورد إثبات أن الشيء   

 .مث ال يسمح للحارس من إثبات أنه مل يرتكب خطأ قصد ختلصه من املسؤولية املفترضة عليه
ألشياء اخلطرة وغري   ويرى كذلك أنصار هذه النظرية أا ترب وتفسر عدم التفرقة بني األشياء العقارية واملنقولة وا              
كما أا كفيلة بتربير    . اخلطرة، وذلك ألن كل هذه األشياء قد تفلت من الرقابة املادية للحارس فيتحقق خطؤه فيسأل              

 .كيفية حتيد الشخص املسؤول فهو ذلك الذي يتمتع بسلطة اإلمرة على الشيء
 حيث استبدل افتراض    1930نذ سنة   ورغم ختلي القضاء الفرنسي عن فكرة اخلطأ كأساس ملسؤولية احلارس م          

 ).القضاء اجلزائري الزال يعتمد بفكرة اخلطأ يف الرقابة(اخلطأ بافتراض املسؤولية 
سواء تعلق األمر خبطأ يف الرقابـة أم  (إن احلجج اليت تقدم ا أنصار فكرة اخلطأ باعتبارها قوام مسؤولية احلارس          

 :1 أنصار نظرية املخاطر الذين يعتقدون أن خاصةمل متنع انتقادات بعض الفقه) خطأ يف احلراسة
افترض اخلطأ يف جانب احلارس يقتضي السماح له بإثبات العكس وهذا ما مل يسمح به القضاء إذ الوسيلة                   -

 الوحيدة اليت متكن احلارس من التخلص من مسؤوليته هي إثبات السبب األجنيب كما سبق بيان ذلك؛

ثبات العكس هي من وضع املشرع واحلاصل أنه ال يوجد نص يف التشـريع              القرائن القطعية اليت ال تقبل إ      -
 يقضي بذلك؛

فكرة اخلطأ تقتضي توفر التمييز لدى احلارس بينما احلل الذي انتهى إليه القضاء هو مسائلة احلارس ولـو                   -
 كان غري مميز؛

 اعتبار كل فعل شيء ينشأ عنه ضرر خطأ هو افتراض غري صحيح؛ -
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وخصوصيات املسؤولية عن فعل الشيء اليت أوجدت محاية الضحية وتـرجيح محايـة             فكرة اخلطأ تتناىف     -
 .مصاحلها على مصلحة املسؤول وهذا عن طريق جتاهل سلوك هذا األخري

 1نظرية املخاطر: الفرع الثاين

إن عجز نظرية اخلطأ يف تفسري وتربير األحكام اليت تدير مسؤولية احلارس دفع الفقه إىل البحـث عـن أسـس       
، فالعربة بالنسبة هلـذه     الضرر وال تقيم للخطأ وزنا     اليت تقوم أساسا على      نظرية املخاطر ديدة وهكذا اقترح الفقه     ج

 .النظرية هي بالضرر الذي حلق الضحية والذي جيب جربه ما مل يرجع ذلك خلطأ املتضرر نفسه
الشخص الذي يتحمل تعـويض      تتجاهل متاما سلوك     مسؤولية موضوعية وتكون املسؤولية يف ظل هذه النظرية       

 :وقد انقسم أنصار هذه النظرية إىل فريقني. الضرر الذي حلق الضحية
 حبيث أن احلارس يسأل عن فعل الشـيء   الغرم بالغنم  فريى أن هذه النظرية تقوم على أساس         الفريق األول فأما  

ستعمل يف نشاطاته األشـياء قصـد       يف مقابل املنفعة اليت جينيها من هذا الشيء وبعابرة أخرى فعلى الشخص الذي ي             
عاطف االنتفاع منها أن يتحمل مقابل ذلك عبء األضرار بالغري واليت تتسبب فيها هذه األشياء وقول يف هذا الشأن                   

 ".فالذي يربح يترتب عليه أن يواجه خسارة حمتملة" النقيب 

ىن أن احلارس عند استعماله للشـيء يف         مبع املخاطر املستحدثة  فريجع أسباب هذه النظرية إىل       وأما الفريق الثاين  
واحلقيقـة أن فكـرة     . نشاط ما فإنه يستحدث أخطارا، ومن مث وجب عليه حتمل النتائج املترتبة على هذه األخطار              

املخاطر املستحدثة تقتصر على األشياء اخلطرية كأن تكون هلا قوة ذاتية قد متكنها من اإلفالت من سيطرة حارسـها                   
 .عند استعماهلا

ذا كانت نظرية املخاطر تربر مسؤولية احلارس من دون حاجة إىل إثبات خطئه وأنه ال يستطيع أن يتخلص من                   وإ
 : الفقهية منهاانتقاداتهذه املسؤولية رد إثباته أنه مل يتركب خطأ فإا مل ختل من 

نونا هو احلراسة حسـب     ترجع مسؤولية احلارس إىل املنفعة االقتصادية أو إىل األخطار يف حني أن قوامها قا              -
 ؛..."كل من توىل حراسة شيء" مدين 138نص املادة 

ذا أثبت السبب األجنيب يف الوقت الذي يستمر فيه احلـارس           ‘تتناقض مع حالة إعفاء احلارس من مسؤوليته         -
 منتفعا بالشيء؛

 .إخل...جتعل احملاكم تبحث يف اجلانب االقتصادي بدل اجلانب القانوين -
 رية الضماننظ: الفرع الثالث

 وهـي تـرجح محايـة       الضرر مثلها مثل نظرية املخاطر اليت تقوم على         ستاركإن نظرية الضمان اليت تقدم ا       
اليت تعترب التعويض مقبال للمنفعة الـيت جينيهـا         ، ولكن على خالف نظرية املخاطر       الضحية على حساب املسؤول   

 التعويض إىل إخالل احلارس حبق املتضرر يف سـالمة      جع، فإن نظرية الضمان تر    احلارس أو لألخطار اليت استحدثها    

واجلدير بالذكر أن نظرية الضمان تقضي حبق املتضرر يف التعويض رد املساس حبق من حقوقه               . جسمه وكيان أموله  
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عن الفعـل   (سواء حصل ذلك بفعل املسؤول اخلاطئ أو غري اخلاطئ، وال تفرق هذه النظرية بني املسؤوليات املختلفة                 
 .ألن العربة هي باملساس حبق الفرد يف سالمته وسالمة أمواله) لشخصي، عن فعل الغري، أو فعل الشيءا

إن نظرية الضمان مثل نظرية املخاطر عاجز عن تربير كل احللول اليت وصل إليها القضاء ومن مث ميكن أن تكون                    
 1.أساس قانونيا ملسؤولية احلارس
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 احلاالت االستثنائية للمسؤولية عن فعل األشياء: ثايناملبحث ال

:  مدين ومها  140لقد استثىن املشرع من املسؤولية عن فعل الشيء ثالث حاالت منها حالتان تناوهلما يف املادة                
 مكرر  140 حالة األضرار اليت يتسبب فيها حريق، وحالة األضرار املتربة على ادام البناء وحالة ثالثة تناوهلا يف املادة                

 .تتعلق مبسؤولية املنتج عن األضرار الناجتة عن عيب املنتوج
 مسؤولية احلائز عن األضرار الناشئة عن احلريق: املطلب األول

 بأي وجه كان لعقار أو جـزء منـه، أو   حائزمن كان : " مدين اليت تنص  140يتنب من الفقرة األوىل من املادة       
وال حنو الغري عن األضرار اليت سببها هذا احلريق إال إذا أثبـت أن احلريـق              ملنقوالت حدث فيها حريق ال يكون مسؤ      

 ".ينسب إىل خطئه أو خطأ من هو مسؤول عنهم
إن املسؤولية الناشئة عن احلريق تتميز عن املسؤولية الناشئة عن فعل األشياء من حيث شروط قيامها ومن حيث                  

 .الشخص املسؤول عن جرب الضرر ومن حيث أساسها
 1شروط قيام املسؤولية :رع األولالف

يقتضي قيام هذه املسؤولية توفر شرطني يتعلقان على التوايل مبصدر الضرر وخبطأ املسؤول أو خطأ مـن هـو                   
 .مسؤول عنهم

 :احلريق مصدر للضرر-1

 مدين أن يكون سبب الضرر هو احلريق الذي اندلع يف مـال املسـؤول مث   1-140جيب مبقتضى أحكام املادة    
 .إىل ممتلكات الغريترسب 

 : حريق مال املسؤول-أ

 -أي احلائز واملتسبب يف الضرر الذي أحلق الغري       - مدين ما مل يكن مال املسؤول        1-140ال جمال لتطبيق املادة     
، وأما إذا مل حيترق ماله فيمكن للضحية أن تطالـب           البد من حدوث حريق يف مال املسؤول      قد شب فيه حريق أي      
 مدين ويستوي يف ذلك أن يكون املال        138 مدين أو املادة     124الذي حلقها على أساس املادة      بالتعويض عن الضرر    

حمل احلريق عقارا أو منقوال وسواء أكان الشيء خطرا يف حد ذاته أو ليس خطرا وال فرق بني األشياء الـيت تكـون                       
 .سريعة االشتعال وتلك اليت تكون غري ذلك
جأة وبغتة، حبيث ال يتمكن الشخص من السيطرة عليها نظـرا النتشـارها             ويقصد باحلريق النار اليت تستعل ف     

 مـا مل يترتـب   1-140السريع ويستوي يف ذلك أن يكون اشتعال النار إراديا أو غري إرادي وال جمال لتطبيق املادة   
 سيارة النعدام   على احلريق حتطيم الشيء كليا أو جزئيا كأن يتضرر من شرارات النار اليت تسربت من قاطرة أو حمرك                 

احلريق بالقاطرة أو بالسيارة وجيب أن يكون للحريق أمهية من حيث حجمه فال تعترب النار اليت تشتعل يف ورقة كراس                    
 .أو كربيت مبثابة حريق 
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 االلتزامـــــات

 :  ترسب احلريق إىل ممتلكات الغري-ب

والت أو عقار املسـؤول      مدين إىل تعويض األضرار اليت سببها احلريق الذي اندلع يف منق           140-1دف املادة   
، وجيب  يقتضي تسرب احلريق من مال املسؤول إىل ممتلكات الغري فيحدث ا أضرار           ملمتلكات الغري، وهذا الشرط     

 وأما إذا كان    السبب األول واملباشر يف األضرار اليت أصابت الغري       أن يكون احلريق الذي شب يف مال املسؤول هو          
احلريق ناجتا عن انفجار أو التماس كهربائي فيستبعد تطبيق الفقـرة األوىل مـن    كأن يكون   السبب الثاين   احلريق هو   

 . مدين140املادة 
 : خطأ املسؤول-2

 الضـحية  الذي اندلع فيه حريق فسبب أضرار للغري إال إذا أثبتـت             حائز العقار أو املنقول   ال تتحقق مسؤولية    
 .اخلطأ، أو خطأ من هو مسؤول عنهم

أن احلريق ينسـب إىل   إضافة إىل إثبات الضرر الذي أصاا وعالقة السببية أن تثبت            حينئذ الضحيةوجيب على   

 مدين يكـون    1-140 وذا الشرط الذي أورده املشرع يف املادة         خطأ املسؤول أو إىل خطأ من هو مسؤول عنهم        
اخلطـأ أو   ، حيث ال يستفيد املتضرر من افترض        وضع املسؤول أحسن من وضع حارس الشيء أو حارس احليوان         

هو نفسه الوضع الذي أقرته الشريعة العامة أي املادة          مدين   1-140املسؤولية ويكون وضع الضحية يف ضل املادة        

 . حيث تتحمل يف كلتا احلالتني عبء إثبات خطأ املسؤول أو خطأ من هو مسؤول عنهم مدين124
ص األشخاص اخلاضعني للرقابة طبقا     واملراد باألشخاص الذين يكون احلائز مسؤوال عنهم هم على وجه اخلصو          

  مدين وأما إذا بقي سبب احلريق جمهوال فال يسأل احلائز136 مدين والتابع طبقا للمادة 134ألحكام املادة 

 مسؤولية احلائز: الفرع الثاين

 138مثل ما هو األمر يف املـادة        ( حائز العقار أو املنقول وليس احلارس        1-140يكون مبقتضى أحكام املادة     
 .هو املسؤول عن األضرار اليت يسببها احلريق، وهذا ما جيعلنا نتساءل عن املقصود باحلائز؟) مدين

فلماذا اسـتعمل  ) علي علي سليمان، حممد جالل محزة(إذا كان احلائز هو فعال احلارس كما يرى بعض الفقهاء           
لتباس يرجع إىل النقل احلريف لنص املـادة         تعبري احلائز بدل احلارس؟ يظهر أن سبب هذا اال         1-140املشرع يف املادة    
 . مدين فرنسي1384الثانية من املادة 

 بدليل أن املشرع سواء اجلزائري أو الفرنسي أشار إىل         هو احليازة املعنوية وليس احليازة املادية      ةفاملقصود باحلياز 
ولقد أكد القضاء الفرنسـي     . ازة املعنوية احلائز بأي وجه كان مبعىن احليازة بوجه عام اليت تشمل احليازة املادية واحلي            

 1384أكثر من مرة أن احلائز املسؤول يف حالة احلريق هو احلارس الذي أشار إليه املشرع يف الفقرة األوىل من املادة                     
ويظهر أن القضاء اجلزائري قد سلك مسلك القضاء الفرنسي حيث أخرجت احملكمة العليا من الرتاع مالـك احملـل                   

 1. احلريق والذي امتد إىل حمل املضرور لتلقي املسؤولية على مستغله أي حارسهالذي شب فيه
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 يكون املستأجر هو املسؤول عن حريق العني املؤجرة          مدين 496وجتدر اإلشارة يف األخري إىل انه مبقتضى املادة         
املسـتأجر مفتـرض    أن خطأ   ويالحظ بصدد هذا النص     "" إال إذا أثبت أن احلريق نشأ عن سبب ليس من فعله          ""...

 . حيث يستطيع أن يثبت عكس ذلكافتراضا بسيطا
عقديـة وليسـت مسـؤولية      ويكون خطأ املستأجر مفترضا باعتبار أن املسؤولية املترتبة عليه هذي مسؤولية            

  بـالعني املـؤجرة    ءكاالعتنا، ونذكر يف هذا الشأن أن من بني االلتزامات اليت يتحملها املستأجر حنو املؤجر               تقصريية

 .واحملافظة عليها واستعماهلا استعماال عاديا حبسب ما وقع االتفاق عليه أو حبسب ما أعدت له

فإذا تعدد املستأجرون لعقار واحد كان كل واحد منهم مسؤوال عن           ""وجاءت يف الفقرة الثانية من نفس املادة        
ال إذا ثبت أن احلريق بدأ نشوبه يف اجلـزء          احلريق بالنسبة للجزء الذي يشغله مبا فيهم املؤجر إذا كان يسكن العقار إ            

 "".الذي يشغله أحد املستأجرين فيكون وحده مسؤوال عن احلريق
 أساس املسؤولية عن احلريق: الفرع الثالث

يتضح من شروط مسؤولية احلائز عن األضرار اليت يسببها احلريق أن البد من إثبات خطأ املسؤول أو خطأ مـن       
 ) .اخلطأ الواجب اإلثبات( هو قوام هذه املسؤولية  اخلطأ أنهو مسؤول عنهم، وهذا يعين

 مسؤولية املالك عن دم البناء: املطلب الثاين

:  اليت تنص    140الفقرة الثانية من املادة     تناول املشرع مسؤولية املالك عن األضرار اليت حيدثها ادام البناء يف            
ن ضر ولو كان اداما جزئيا ما مل يثبت أن احلادث ال يرجع سببه إىل                مما حيدثه ادام البناء م     مالك البناء مسؤول  ""

 "".إمهال يف الصيانة أو قدم يف البناء أو عيب فيه
 هو املسؤول وأما    املالكويتنب من هذا النص أن جمال هذه املسؤولية هو األضرار اليت يسببها ادام البناء ويكون                

 .اخلطأأساسها القانوين هو 
 )جمال املسؤولية(ادام البناء : الفرع األول

األضرار الناجتة عن    مدين أن جمال مسؤولية مالك البناء يقتصر على          140يستخلص من الفقرة الثانية من املادة       

وحىت تتضح معلم جمال هذه املسؤولية جيب حتديـد املقصـود           .  سواء أكان ذلك االدام كليا أو جزئيا       ادام البناء 
 .1دامه من جهة ثانيةبالبناء من جهة وبا

 :املقصود بالبناء-1

لقد أمجعت التعريف الفقهية للبناء على أنه جمموعة من املواد أيا كان نوعها شيدا يد اإلنسان ألغراض خمتلفـة                   
 تدخل اإلنسـان  فالبناء يقتضي   . فوق األرض أو يف باطنها وجعلت منها وحدة متماسكة متصلة باألرض اتصال قرار            

مـن  تكون هذه الوحدة متصلة باألرض اتصال قرار        واد قصد تشييد وحدة متماسكة من جهة، وأن         وذلك جبمعه مل  
 ).اتصال قرار أي أصبحت مع العقارات نفس احلكم، فكل بناء عقار وليس كل عقار بناء(جهة أخرى 
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 :ادام البناء-2

هذا االدام كليـا أم جزئيـا        أن يكون ادام البناء هو سبب الضرر سواء أكان            مدين 2-140تشترط املادة   
أما إذا اقتصر األمـر     ...واملقصود باالدام هو تفكك األجزاء املكنونة للبناء عن بعضها البعض وانفصاهلا عن األرض            

 كما ال يعتد ذه املسؤولية يف حالـة االـدام        2-140على بعض الفساد لبعض أجزاء البناء فال جمال لتطبيق املادة           
 .أن يقوم املالك بتهدمي البناء لتفادي خطر اياره أو لتشييد بناء آخر أو لسبب مااإلرادي للبناء ك

 1ارتباط املسؤولية بامللكية: الفرع الثاين

 مدين مالك البناء هو املسؤول عن األضرار اليت حلقت الغري بسبب ادام             2-140يكون مبقتضى أحكام املادة     
ومن مث فال يهم إذا كان هو الذي يشـغل          . رار رد أنه مالك البناء ال غري      فاملالك يتحمل مسؤولية هذه األض    . البناء

هذا البناء شخصيا أو كان ينتفع به الغري على وجه اإلجيار أو مبقتضى حق االنتفاع أو حق االستعمال والسكن أو حق                     
 .إخل...ارتفاق

الك ال تثري يف حد ذاا أي مشـكلة        وهكذا فال تواجه الضحية أي صعوبة يف حتديد املسؤول باعتبار أن صفة امل            
 .حتديد وقت اكتساب حق امللكية، وامللكية اجلماعية: باستثناء رمبا مسألتني ومها على التوايل 

ولقد توىل املشرع حتديد طرق اكتساب امللكية، ومن مث تناول كيفية ووقت انتقال امللكية من شخص إىل آخر،                  
 سواء أكان ذلـك      الشهر العقاري  تقل من البائع إىل املشتري عند قيام بإجراءات        تن امللكية العقارية وعلى العموم فإن    

بني املتعاقدين أو يف مواجهة الغري، ومن مث يسأل املشتري باعتباره مالكا للعقار من يوم انتقال امللكية إليـه، أي مـن                      
 .اليوم الذي متت فيه إجراءات الشهر العقاري هذا ولو كان العقد باطال

ا مل تتم هذه اإلجراءات فيبقى البائع هو املسؤول لكون امللكية مل تنتقل قانونا إىل املشتري، غري أن هناك                   وأما إذ 
بعض حاالت اليت تثري بعض الصعوبات منها ملكية املباين اليت يقيمها شخص على قطعة أرض ملك لغريه، وعقد البيع                   

 .املعلق على شرط فاسخ أو مضاف إىل أجل فاسخ
 وما يليها مـن     783 فلقد تناول املشرع مسألة املباين املشيدة على أرض الغري يف  املادة              حالة األوىل بالنسبة لل 

تكـون  القانون املدين، وعلى العموم فإن املباين واملنشآت اليت يقوم ا صاحب األرض مستعمال يف ذلك مواد للغري                  

وأما إذا أقام شخص مباين مبواد مـن عنـده   . بناءملكا خاصا له ومن مث يسأل عن األرض اليت يتسبب فيها دم ال      
 وهذا ما مل يطالب صاحب األرض متليك        فإنه يسأل باعتباره ملكا   على أرض يعلم أا ملكا لغريه دون رضا صاحبها          

 فاسخ فإن املشتري يسأل بصـفته       بعقد البيع املعلق على شرط     مدين، وأما فيما يتعلق      784هذه املباين طبقا للمادة     
 .  بتحقيق الشرط الفاسخمالكا 

 امللكية الشـائعة  يف حالة امللكية الشائعة وامللكية املشتركةالتمييز بني  فال بد منأما بالنسبة للملكية اجلماعية   
يكون كل شريك يف الشيوع مسؤوال باعتباره ملكا عن األضرار اليت يتسبب فيها دم البناء حمل الشـيوع وتكـون                   

..."" وكانت حصة كل منهم فيه غري مقـرة       ""...كان هذا الشيء ملكا لشخصني فأكثر       ملكية الشيء يف شيوع إذا      
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 اليت يكون عليها    احلالة القانونية ""... مدين على أا     742 فلقد عرفتها املادة     وأما امللكية املشتركة   مدين   713املادة  
ا بني عدة أشخاص تشتمل كل واحـدة         حصصه  مقسمة العقار املبين أو جمموعة العقارات املبنية واليت تكون ملكيتها        

ويتحمل الشريك لوحده املسؤولية املترتبـة علـى ـدم          ..."". منها على جزء خاص ونصيب من األجزاء املشتركة       
األجزاء اخلاصة للمبىن، بينما يتحمل كل الشركاء وبالتضامن مسؤولية األضرار اليت يتسبب فيهـا ـدم األجـزاء                  

 ).745املادة (املشتركة للبناء 
 أساس املسؤولية : الفرع الثالث

رد إثبات الضحية أن الضرر الـذي        مدين أن مسؤولية مالك البناء تقوم        2-140يتضح من أحكام املادة     

 وهذا يعين أن مسؤولية مالك البناء بسبب األضرار املترتبة على ادامه هي          أصاا يرجع إىل االدام الكلي أو اجلزئي      
أن : "ين املالك مبقتضى أحكام املادة السالفة الذكر من هذه املسـؤولية املفترضـة إذ أثبـت                 ، ويع مسؤولية مفترضة 

 ...".احلادث ال يرجع سببه إىل إمهال يف الصيانة، قدم يف البناء ، أو عيب فيه
اخلطـأ  يستفاد من هذه األحكام أن أساس مسؤولية مالك البناء عن األضرار اليت يتسبب فيها ادامـه هـو               

 وغري أن هذا اخلطأ املفترض ينحصر يف اإلمهال يف الصيانة أو يف جتديد البناء أو يف إصالحه، وهـذا     ترض يف جانبه  املف
، حيث جيوز للمالك كما أسلفنا القول إثبات عكسها أي أن دم البناء ال يرجع إىل إمهـال                  قرينة بسيطة القرينة هي   

 .يف الصيانة أو قدم البناء أو عيب فيه
 جهة أخرى أن املشرع يفترض أن اإلمهال يف الصيانة أو قدم البناء أو العيب املوجود به ينسـب                   ويالحظ من 

إىل املالك احلايل للبناء أي الشخص الذي ميلك البناء وقت حصول الضرر، وأن هذه القرينة ال تقبل إثبات العكـس                    
مثال، أو مسؤولية املقاول الذي توىل تشـييد        وال ميكن إذن للمالك دفع هذه املسؤولية مدعيا مسؤولية املالك السابق            

البناء أو املهندس أو الشخص املكلف بالصيانة ، غري أنه يستطيع الرجوع إىل هؤالء السترداد ما دفع من تعويضـات                    
 .للمضرور، وهذا كلما حتققت مسؤوليتهم طبقا للشريعة العامة
 أن املشرع اجلزائري على غرار التشـريعات  140دة وجيدر يف األخري أنه يستفاد من نص الفقرة الثانية من املا  

 قصد جتنب األضرار اليت قد يلحقه من البناء حق مطالبة           إجراءات وقائية احلديثة أقر إىل جانب مسؤولية املالك البناء        
ن يقـوم ـا يف      املالك باختاذ التدابري الالزمة لتفادي اخلطر كما ال جيوز له عند امتناع املالك من القيام ذه التدابري أ                 

 1.مكانه وحلسابه، وهذا بعد احلصول على ترخيص من قبل احملكمة املختصة اليت تتوىل تقدير حقيقة اخلطر
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 مسؤولية املنتج: املطلب الثالث

 املتمم واملعدل للقانون املدين حالة جديـدة للمسـؤولية          10-05 لقد استحدث املشرع مبقتضى القانون رقم       
يكون املنِتج مسؤوال عن الضرر الناتج عن عيب يف منتوجـه       :"  مكرر 140املادة  ج، حيث تنص    وهي مسؤولية املنت  

 ".حىت ولو مل تربطه باملتضرر عالقة عقدية
 مدين واليت   140 إىل   124إن إقرار مسؤولية جديدة على عاتق املنتج، إىل جانب احلاالت اليت تضمنتها املواد              

رع يسعى من خالل ذلك إىل توفري محاية أكثر للضحية ولعل أو تساؤل يـثريه هـذا      مت تناوهلا آنفا يعين حتما أن املش      
النص اجلديد هو مكانة مسؤولية املنتج يف نظام املسؤولية بوجه عام طاملا يستطيع املتضرر من عيـب يف املنتـوج أن                     

يتند إىل مسـؤولية املنـتج       وله أيضا أن     124يطالب املنتج مبسؤوليته الشخصية فيدفع بالفعل الشخصي طبقا للمادة          
:  مدين كما ميكنه كذلك أن يستنجد بأحكام القـانون رقـم           138باعتباره حارسا للشيء أي املنتوج طبقا للمادة        

 -ويشمل املنتج أيضا  – اللذان حيمالن احملترف     266-90:  املتعلق حبماية املستهلك، واملرسوم التنفيذي رقم      89-2
وجتدر اإلشارة يف هذه احلالة األخرية أن املتضرر قد يكون املشـتري            . من العيوب االلتزام بضمان اإلنتاج واخلدمات     

 . مدين وما يليها379والبائع هو املنتج ومن مثة يكون ملزما بضمان عيوب املبيع مبقتضى أحكام املادة 
لفقرة األوىل   مكرر مدين يظهر أن املشرع قد تأثر بالقانون الفرنسي حيث أن نص ا             140وبالنسبة ملصدر املادة    

 من القانون املدين الفرنسي غري أن املشـرع الفرنسـي تنـاول             1-1386من هذه املادة يكون نقال حرفيا للمادة        
يف حني مل خيصص هلا املشرع اجلزائري       ) 18-1386 إىل   1-1386من املادة   ( مادة   18مسؤولية املنتج من خالل     

اء ذلك إىل فسح اال لالجتهاد القضائي لتنظـيم هـذه           سوى مادة وحيدة متكونة من فقرتني ولعله يهدف من ور         
املسؤولية اجلديدة على ضوء احمليط القانوين والواقع اجلزائري واجلدير باملالحظة أن القانون الفرنسي مل يقرر مسؤولية                

 وكان القضاء يسـتند قبـل       1998 ماي   19 املؤرخ يف    389-98 مبقتضى القانون رقم     1998املنتج إال يف سنة     
املسؤولية التقصريية والسيما املسؤولية عن الفعل      : صدار هذا القانون اخلاص إىل القواعد التقليدية للمسؤولية مبا فيها         إ

الشخصي، ومسؤولية احلارس، واملسؤولية العقدية خاصة ما تعلق بضمان العيوب اخلفية وهذا ما كان عليه موقـف                 
 .تنفيذ حيز ال10-05القضاء اجلزائري حىت دخول القانون 

وقد يكون املشرع اجلزائر أكثر انسجاما مع القانون الدويل السيما القوانني األوربية علما أن تعـديل القـانون                  
املدين اجلزائري يندرج ضمن برنامج إصالح العدالة، اليت من أهدافها مراجعة القوانني حىت تضمن انفتـاح السـوق                  

 . والتبادالت االقتصاديةاجلزائرية على العامل اخلارجي وتشجيع االستثمار
إذا كانت مسؤولية املنتج قد وضعت حدا للتمييز بني املسؤولية العقدية واملسؤولية التقصريية، ومن مثة سـوت                 

 حيث تستطيع الضحية على ضوء مصلحتها االعتداد مبسـؤولية احلـارس            مسؤولية احتياطية بني الضحايا فيبقى أا     
املسـؤولية  أي املنتوج، وهلا أيضا أن تعتمد القاعدة العامة يف املسؤولية أال وهي             باعتبار أن الضرر يكون بفعل الشيء       

 1.الشخصية
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 حتديد جماهلا، مث تعريف صـفة املنـتج الـذي           -باعتبارها مسؤولية احتياطية  –إن تناول مسؤولية املنتج يقتضي      
 .يتحمل املسؤولية بصفته منتجا، ونظام هذه املسؤولية

 ولية املنتججمال مسؤ: الفرع األول

 مكرر األضرار الناجتة عن عيب املنتوج، حيـث حيـدد           140تدخل ضمن جمال مسؤولية املنتج مبقتضى املادة        
مصدر الضرر معامل ونطاق هذه املسؤولية، غري أن األضرار اليت تنجر عن عيب املنتوج متفاوتة فبعضها يتعلق بكيـان                   

ضرر أو ممتلكاته، األمر الذي يتطلب حتديد الضرر الذي يدخل          املنتوج، بينما يصيب بعضها اآلخر جسد الشخص املت       
 .ضمن مسؤولية املنتج

 ):عيب املنتوج( مصدر الضرر -1

جيب أن يكون الضرر ناجتا عن عيب يف املنتوج إال أن العيوب متعددة وخمتلفة مما يثري التساؤل عن العيب الذي                    
 .هوم املنتوج ألن العربة هي بعيب املنتوجانصرفت إليه نية املشرع، وقبل ذلك البد من حتديد مف

 : مفهوم املنتوج-أ

 املتعلق بالقواعد العامـة حلمايـة       02-89 أي تاريخ القانون     1989 فرباير   7إىل غاية   " املنتوج"مل يكن لفظ    
 املستهلك مصطلحا قانونيا بل كان مصطلحا للعلوم االقتصادية فقط، وأما العلوم القانونية كانت تستعمل مصـطلح               

 باعتبارها حمال للحق وفعل الشيء باعتباره ركنا من أركان مسؤولية احلارس والثمار باعتبارها الناتج الطبيعي                األشياء
أو املدين أو الصناعي الذي ينتج عن منو الشيء حمل احلق، ومل تكن العلوم القانونية حباجة إىل مصطلح املنتوج حيـث                     

عبري عن تنظيم خمتلف األوضاع القانونية، ولقد استعمل املشـرع لفـظ            كانت املصطلحات السالفة الذكر كافية للت     
املنتوج كمصطلح قانوين ألول مرة يف القواعد العامة حلماية املستهلك ليقر يف مرحلة ثانية املسؤولية عن عيب املنتوج                  

و فعـل الشـيء أو      وهذا إن دل على شيء فإمنا يدل على أن املصطلحات التقليدية املشار إليها آنفـا أي الشـيء أ                  
كما يفيد هذا أيضا أن املقصـود بـاملنتوج         . إخل ، قد أصبحت ال تعرب بصدق عما انصرفت إليه نية املشرع           ...الثمار

خيتلف قطعا عن املقصود باملصطلحات السابقة، فقد يكون هناك تداخل يف مدلوالا ولكـن ال ميكـن أن تكـون                    
 ليس كل شيء منتوج، وإال ما كانت هناك حاجـة إىل مصـطلح     مترادفات لبعضها فال شك أن املنتوج شيء ولكن       

 1..جديد، بل أكثر من ذلك مل يكتف املشرع باستحداث النظم بل توىل تعريفه تفاديا لكل خلط
 :املنتوج يف قانون محاية املستهلك

ملسـتهلك مـن    املنتوج هو كل ما يقتنيه ا     " يف املادة الثانية اليت تنص       266-90مبوجب املرسوم التنفيذي رقم     
 ".منتوج مادي أو خدمة

 -أي الشـيء –يتأكد من هذا التعريف أن املنتوج خيتلف متاما عن الشيء إذ يتضمن إىل جانب املنتوج املـادي     
اخلدمات باإلضافة إىل ذلك عرف املنتوج من زاوية معية أي من وجهة نظر املستهلك حيث انشغل املشرع بوضـع                   

ة خاصة جتاه احملترف الذي يكون يف مركز قوة فال يتردد يف فرض ما خيدم مصـاحله،           هذا األخري الذي حيتاج إىل محاي     
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ومن هذه الزاوية فال فرق إن تعلق األمر مبنتوج مادي أو خدمة، وأما العامل الثاين الذي انعكس على التعريف فهـو                     
 مرتبطة ذه العملية وبعبارة أخرى      إذ تكون تسمية املنتوج   " عملية الوضع لالستهالك  "اإلطار الذي تتم فيه العملية أي       

ال يكتسب الشيء املادي أو اخلدمة صفة املنتوج إال عند وضعه أو عرضه لالستهالك، وعليه فإذا مل يعرض الشيء أو                    
املال أو اخلدمة لالستهالك ال يعترب منتوجا ويف اعتقادنا أن مفهوم املنتوج يف التشريع والتنظـيم املـتعلقني حبمايـة                    

 .يشمل كل املنتوجات املادية واخلدمات املعروضة لالستهالكاملستهلك 
 :املنتوج يف مسؤولية املنتج

مل يضع املشرع عند وضعه ألحكام مسؤولية املنتج تعريفا شامال ومانعا ملفهوم املنتوج بل اقتصر علـى ذكـر                   
توجا كل مال منقول ولـو كـان   يعترب من " مكرر140الفقرة الثانية من املادة األشياء اليت تعترب منتوجا حيث تنص  

متصال بعقار، السيما املنتوج الزراعي واملنتوج الصناعي وتربية احليوانات والصناعة الغذائية والصيد الربي والبحـري               
 ".والطاقة الكهرائية

 مبا يف ذلك املنقـول املتصـل   –يتبني من هذا احلكم أن املقصود باملنتوج يف جمال املسؤولية هو كل مال منقول         
واملقصود باملال املنقول فذ هذا اال هي األشـياء         .  سواء كان هذا املنقول ماديا أو معنويا، طبيعيا أو صناعيا          -بعقار

املنقولة وعلى خالف املنتوج يف جمال محاية املستهلك الذي يشمل اخلدمات ويقتصر على املنقول املادي فقط، فـإن                  
 .ملادي واملعنوي ويستبعد اخلدماتمفهوم املنتوج يف املسؤولية يشمل املنقول ا

واالعتقاد أن هذه العناصر غري كافية لضبط املنتوج يف جمال املسؤولية إذ جيب حتديد اإلطار أو الشـروط الـيت                    
يصبح مبقتضاها املال املنقول منتوجا، إذ لو كانت العربة بالوصف األول ملا كان املشرع حباجة إىل تقريـر مسـؤولية                

سؤولية احلارس اليت يتسع جماهلا لكل األشياء اليت تتسبب يف أضرار الغري مبا فيها املال املنقول املادي                 املنتج إىل جانب م   
واملعنوي، وعلى ضوء التشريع املتعلق حبماية املستهلك من جهة والقانون املقارن السيما القـانون الفرنسـي الـذي             

تعني توفر شرط إضايف لكي يصبح املال املنقول من تـاريخ  استلهم منه املشرع أحكام مسؤولية املنتج من جهة ثانية، ي     
الشروع يف تسويقه إىل منتوج ابتداء من أول مراحل التسويق، وال يتحقق شرط التسويق إذا كان الغرض من عـرض               
الشيء هو القيام بتجارب أو فحوصات أو حتليالت أو باعتباره منوذجا فقط وال يعد الشـيء املتـداول يف السـوق                     

 إذا كان متداوال بدون رضا املنتج كأن يتعلق األمر بسرقة مثال، ويف مجيع احلاالت جيب أن يكـون املتـوج                     منتوجا
 1.معيبا
 : عيب املنتوج-ب

، غري أنه مل يعـرف ماهيـة هـذا       الضرر ناجتا عن عيب يف املتوج     يشترط املشرع يف مسؤولية املنتج أن يكون        
ملوقف فقد يكون املقصود بالعيب هو ذلك الذي يضمنه البائع يف الشريعة            مما يدفعنا للتساؤل عن أسباب هذا ا      . العيب

العامة ومن مثة ال حاجة للتكرار؟ وقد يكون املشرع أراد فسح اال للفقه والقضاء للبحث عن تعريف يـتالئم مـع              
 .تطور احلياة االجتماعية؟ أم هناك اعتبارات أخرى؟
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يب يف املنتوج لقيام مسؤولية املنتج، يف حني يكتفي بفعل الشيء           قد يتحفظ على موقف املشرع الذي يشترط الع       
 وخنلـص  هو توفري محاية أكثر للضـحية؟ لقيام مسؤولية احلارس، مع العلم أن الغرض من استحداث مسؤولية املنتج          

ومستقل  مكرر متميز    140على ضوء هذه التساؤالت إىل انه الشك يف أن العيب يف املنتوج الذي أشارت إليه املادة                 
 .متاما عن العيوب اليت يضمنها البائع

ان احملترف ال يتحمل ضمان صالحية املنتوج لالستعمال        "من خالل التشريع محاية املستهلك واملرسوم التنفيذي        
يف املخاطر اليت قـد      - حينئذ –وميثل عيب املنتوج    . فحسب بل يتحمل أيضا التزام بضمان السالمة اجتاه املستهلك          

 .4-1386 هذا هو احلل الذي اهتدى إليه القضاء الفرنسي وكرسه املشرع يف املادة ا ذلك املنتوجينطوي عليه
 وإحداث مسؤولية املنتج تلجأ إىل األحكام املتعلقـة بضـمان           02-89لقد كانت الضحية قبل اصدار قانون       

وإال فلها أن تطالـب مسـؤولية    مدين وما يليها وهذا إن كانت هلا بطبيعة صفة املشتري            379العيوب السيما املادة    
الذي كثريا ما تأثر بـه القضـاء        –وقد حاول القضاء الفرنسي     .  مدين مدعية فعل الشيء    138احلارس طبقا للمادة    

 حيث متت جتزئة احلراسـة إىل حراسـة البنيـة وحراسـة             محاية للضحية على أساس فعل الشيء      توفري   -اجلزائري
وبقيت جمهودات القضـاء والفقـه      . ضرار الناجتة عن عيب يف تكوين املنتوج      االستعمال فيكون املنتج مسؤوال عن األ     

بغرض محاية الضحية مستمرة نظر لتطور اتمع يف كل جماالت احلياة والذي أسفر عن تفاوت كبري بني املتعاقـدين                   
كثري من األحيان جاهال    بسبب تعقيد املعامالت السيما املتعلقة باملنتجات ذات التقنية العالية حيث يكون املشتري يف              

متاما ملا يريد شراؤه وليست له دارية يف مواجهة السلع املعقدة يف حني يكون البائع حمترفا باعتباره منتجا للسلع أو له                     
على األقل دارية كافية ملا يتعامل فيه يومي، وجتاوزا هلذه العقبات اليت نالت من املساواة بني املتعاقدين أنشا القضـاء                    

 1. وااللتزام بالسالمة -االلتزام باإلفضاء وااللتزام بالتحذير– عدة على عاتق البائع منها االلتزام باإلعالم التزامات
لقد أضاف تزايد عدد املتدخلني يف تداول املنتجات والسلع، فهناك املنتج واملوزع والوسيط وبائع اجلملة وبائع                

 الرجوع طبقا ملبدأ األثر النسيب للعقد، إال على املتعاقد معهـا            ، صعوبات أخرى للضحية إذ ال ميكنها      .إخل  ...التجزئة
، ولقد اعتمد املشرع هـذه االجتـهادات        لصاحل الضحية دعوى مباشرة ضد كل متدخل      وجتاوز هلذه العقبة تقرر     

 القضائية حيث أصدر تشريعات خاصة لصاحل الضحايا منها املتعلقة حبماية املستهلك، ومنها اليت اسـتحدثت أنظمـة        
خاصة للتعويض إىل جانب إحداث صور جديدة للمسؤولية، واجلدير باملالحظة يف هذا الشأن أن التشريعات اجلديدة                
السيما التشريعات اخلاصة قد هجرت املنطق التقليدي الذي تستند إليه النظريات القانونية متاشـيا مـع املعطيـات                  

ة ولو أا مل تتمكن من التخلص متامـا مـن الفكـر             االجتماعية اجلديدة من جهة، واستحدثت مفاهيم ونظم جديد       
 مكرر إىل عيب املنتوج يف حني أن هناك         140وهذا ما جعل املشرع يشري يف املادة        . القانوين السائد من جهة ثانية    

املخـاطر الـيت    ، فرياد بعيب املنتوج يف جمال مسؤولية املنـتج          اختالف جوهري بينه وبني العيب حمل ضمان البائع       

 واليت قد تلحق أضرار جسمانية بالشخص أيا كانت عالقته باملنتج أو مبمتلكات هذا األخري، وأمـا                 ا املنتوج يتضمنه
العيب الذي يكون حمل ضمان البائع أي العيب اخلفي وكذلك عيب عدم املطابقة وحىت صالحية استعمال املبيع فهي                  
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، يستند عيب املنتوج إىل حق الفرد       مسؤولية عقدية ب  تتعلق بالتزامات البائع وتعد ضمانا للمشتري دون غريه، ويترت        
يف أمنه وسالمته اجلسدية وكذا أن وسالمة ممتلكاته، ومن مث يتحمل املنتج ضمان سالمة منتوجه من أي خطر علـى                    
صحة أو ممتلكات الغري، وقد يرجع حضر املنتوج إىل عيب يف تصنيعه وقد يكون املنتوج خطـريا بطبيعتـه أو عنـد                      

املنتوج معيبا رد حـدوث الضـرر       إذ يعترب   ليست بسبب العيب وإمنا بالنتيجة      إخل، غري أن العربة هنا      ...استعماله

 .فحصول احلادث قرينة على العيب يف املنتوج

إن التزام املنتج بالقواعد املهنية للمواصفات يف عملية اإلنتاج ال تعين خلو املنتوج من كل عيب، كمـا ال متنـع              
 للمواصفات الفنية أو اعتماده من قبل جهات املراقبة أو احلصول على التراخيص القانونية لتسويقه من                مطابقة املنتوج 

 .الدفع بوجود عيب فيه إذا سبب ضررا للغري أو ملمتلكاته
ويتم تقدير سالمة املنتوج على ضوء الظروف املوضوعية فال بد من مراعاة تطور الصناعة وتقدمها غري أن هـذا             

 املنتوج يصبح معيبا رد ظهور منتوج أكثر تطورا، أما إذا استحدث التطور العلمي تقنيات جديدة حتقـق                  ال يعين أن  
أمنا أكثر يف املتوج فقد يصبح املنتوج الذي ال يتوفر على مثل هذه التقنيات معيبا، كما جيب كذلك األخـذ بعـني                      

جهة، وكيفية استعمال هذه املنتجات من قبل املتضرر مـن  االعتبار الكيفية اليت يقدم فيها املنتج منتجات للتسويق من    
ونذكر يف هذا الشأن أن املنتج يتحمل عند عرضه املنتوج على الوجه املطلوب مبا يف ذلـك مواصـفاته،                   . جهة ثانية 

 .إخل...ومكوناته، وكيفية االستعمال، والتحذيرات الالزمة عند االقتضاء
ترم تعليمات املنتج وأن يستعمل املنتوج بطريقة معقولة ويبقى أن تقدير           ويتعني على مستعمل املنتوج أيضا أن حي      

    1.هذه العناصر يدخل ضمن السلطة التقديرية للقاضي على ضوء الظروف املوضوعية

 : املنِتج-2

تقع مسؤولية األضرار اليت يسببها فعل الشيء على عاتق احلارس، ومسؤولية األضرار الناشئة عن احلريق علـى                 
 احلائز، ومسؤولية أضرار ادام البناء على عاتق املالك، ومسؤولية األضرار الناجتة عن عيب يف املنتوج على عاتق                  عاتق

 .املنتج وكما مت تعريف كل من احلارس واحلائز واملالك البد من تعريف املنِتج
 ما يعطي غلـة   ظ املنتج لغة على     معاين عدة منها املعين اللغوي واالقتصادي والقانوين فيطلق لف        " املنِتج"إن كلمة   

، وأما يف القانون فإن املشرع مل يعرف هذا املصطلح ومن مث يبقى             وسال اإلنتاج  مالكونعين ا يف العلوم االقتصادية      
مكرر 140تعريفه على عاتق الفقه والقضاء مسترشدين بصفة رئيسية بالغرض الذي انصرفت إليه نية املشرع يف املادة                 

 .نتج عن األضرار املترتبة على عيب يف منتوجه أي إلزام املنتج بضمان أمن وسالمة الغريوهو مسائلة امل
: وعلى العموم فإن االختالفات احملتملة واليت ظهرت أيضا يف القانون املقارن بشأن تعريف املنتج تتعلق جبـانبني                

دخل عدة أشخاص ومن مث نبحث عما إذا         يف حتديد املنتج بالنسبة للمنتوج الذي يقتضي إنتاجه ت         يتمثل اجلانب األول  
كان صفة املنتج قاصرة على املنتج النهائي أي املنتج األخري، أو أا تسري أيضا يف حق كل متدخل يف عملية اإلنتاج                     
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 بتحديد صفة املنتج بالنسبة للمنتوج الذي يتوىل تسويقه شخص غري املنتوج الفعلي كأن يكـون       اجلانب الثاين ويتعلق  
 . الظاهرهو املنتج

 :1 املنتج بني األحادية والتعددية-أ

 يقوم يف إطار نشاطه املعتاد      -طبيعي كان أو معنوي   –نرى استنادا إىل تعريف املنتوج، أن املنتج هو كل شخص           
بإنتاج مال منقول معد للتسويق سواء يف شكل منتوج ائي أو مكونات أو أي عمل آخر، وذلك عن طريق الصنع أو                    

 مكرر فقـد يكـون أنـواع        140لنظر إىل أنواع املنتجات اليت أشارت إليها الفقرة الثانية من املادة            بالتركيب، وبا 
 مكرر فقد يكون املنتج مزارعا أو مربيا للمواشي، أو صناعيا،           140املنتجات اليت أشارت إليها الفقرة الثانية من املادة         

ا الطبيعية واملصنعة ومنها املنتجات البسيطة واملركبـة ويف         منه: وعليه فإن املنتجات عديدة ومتنوعة    . إخل...أو صيدليا 
مثل هذه احلالة األخرية ما يقتصر عمل املنتج على عملية تركيب أو جتميع مكونات أو أجهزة أنتجها غـريه، حبيـث                

نتوج آخر هي   يكون هلذا الغري صفة املنتج بالنسبة هلذه املكونات أو األجهزة وقد تكون هذه املكونات اليت مت صنعها مل                 
فمن له صفة املنتج يف مثل هذه احلالة؟ هل هو منتج اجلهاز املعيب، أم منتج املنتوج الذي يشـمل هـذا                     املعيبة،  

 .اجلهاز املعيب؟

يف مثل هذه احلاالت قد نكتفي مبنتج واحد، وقد يتعدد املنتجون جتاه الضحية ويرى يف هذا الشأن بعض الفقهاء                   
 مع حسن السياسة التشريعية خصوصا وأن هذه املسؤولية خاصة مـن حيـث أركاـا                يتعارض: "أن تعدد املنتجني  

 منتج املكونات ومعد    إىل كل متدخل يف سلسلة اإلنتاج     كما يؤدي تعدد املنتجني إذا انصرفت صفة املنتج         ". وآثارها
 أن انسحاب صفة املنـتج      غريإىل اضطراب العالقات التعاقدية بني هؤالء       إخل  ...التصميمات الفنية، واملقاول الفرعي   

إىل كل املتدخلني فيه محاية أكثر للضحية حيث ميكنها الرجوع على كل من ساهم يف علية اإلنتاج ويرى جانب آخر                    
 الذي يتوىل املرحلة النهائية يف اإلنتاج وذلك باعتبـاره أقـدر            صفة املنتج تقتصر على املنتج النهائي     من الفقهاء أن    

اإلنتاج وخصائص املنتوج، وهو أيضا من يستطيع تقدير سـالمة املنتـوج واحتمـاالت              األشخاص وأدراهم بعملية    
قوامهـا   مسؤوليةاألخطار اليت ينطوي عليها، وهو الذي يتوىل عملية عرض املنتوج للتداول ويرى هؤالء الفقهاء أن                

ا تكون حمل تأمني، ويستند أيضـا        والذي كثريا م   املنتج النهائي قوامها الغنائم اليت حيققها من خالل نشاطاته املهنية         
 من حيث   توفري محاية افضل للمضرور   هذا الرأي إىل املربرات اليت اعتمدها املشرع الستحداث مسؤولية املنتج وهي            

 .جينب الضحية صعوبة إثبات املرحلة اليت حصل فيها عيب املنتوجأن مثل هذا احلل أي الرجوع على املنتج النهائي 
نسبة للقانون الفرنسي فتنصرف إىل املنتج النهائي وإىل منتج املادة األولية ومنتج املكونـات              أما صفة املنتوج بال   

 الشخص الذي يقوم بتحويل أو تصنيع شـيء بصـفة           -حينئذ–بشرط أن يتدخل هؤالء بصفتهم حمترفني وال يعترب         
 .عرضية وغري احترافية منتجا

 على اعتبار أن صفة االحتراف      احتراف املتدخل البد منه   واالعتقاد أن الشرط الذي أورده املشرع الفرنسي أي         
وهذا ما يربر احلماية اخلاصة اليت قررها القانون لصاحل         ) راملنتج واملتضر (هي اليت تؤدي إىل التفاوت بني وضع الطرفني         
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جة الرجـوع   فإنه يرى أن محاية الضحية تقتضي الرجوع على املنتج النهائي، وهلذا األخري عند احلا             املضرور وهلذا   

 .على منتج املكونات أو منتج املادة األولية أو غريمها من املتدخلني يف سلسلة اإلنتاج

 :1 املنتج الفعلي واملنتج الظاهر-ب

قد يكتفي املنتج بعملية اإلنتاج ويتوىل غريه عملية عرض املنتوج للتداول، وقد يضع هذا األخري امسه على املنتوج                  
 عالمة تنسب املنتوج إليه، وقد يتم اإلنتاج يف بلد وستورد من قبل مستورد حتت عالمة هذا                أو عالمته الصناعية أو أي    

 .األخري
وقد تتطلب صالحية بعض املنتجات شروطا خاصة يف نقلها أو ختزينها أو عرضها، ويكون التاجر حينئذ هـو                  

ج خاصة إذا كان املنتوج حيمل عالمة املوزع        الذي يتوىل عملية التوزيع بدل املنتج، وتثري هذه احلالة مشكلة حتديد املنت           
وبالنسبة للمنتجات اليت تتطلـب     . أو املستورد فقد يعتقد املضرور أن العالمة املوجودة على املنتوج هي عالمة املنتج؟            
 .عناية خاصة يف نقلها وختزينها فقد يصبح املنتوج معيبا يف مرحلة التوزيع والتخزين؟

 مدين فرنسي كل من يقدم نفسه على انه منتجا وذلك من خالل             3-1386 املادة   فيعترب منتجاً مبقتضى أحكام   
وضع امسه أو عالمته على املنتوج وكذلك كل من يستورد من اموعة األوربية منتوجاً قصـد بيعـه أو تـأجريه أو       

ة أو اسم باعتبارهـا     توزيعه على أي شكل، ونرى أن هذا املوقف يستند إىل الثقة اليت يضعها املضرور يف عالمة معين                
منتجا ضمانا جلودة املنتجات وسالمتها من كل عيب ونرى أن امتداد صفة املنتج إىل كل من يظهر ذه الصفة يعترب                    

 الضرورية ليتأكد من سالمة املنتجات قبل مباشـرة عمليـة           ت ويتعني عليه أخذ ما يراه مناسبا من االحتياطيا        ظاهرا
يف تعزيز محاية املضرور اليت هي قوام هذه املسؤولية ويعترب املستورد أيضـا منتجـا               التوزيع، ويندرج هذا احلل أيضا      

بالنسبة للمنتجات اليت يستوردها ولو مل حتمل هذه املنتجات عالمة أو امسه هو أيضا وذلك محاية للضحية ونـرى أن                    
املنـتج  ر إن جننبه البحث عـن       انسحاب صفة املنتج إىل مزعي املنتوج والوسطاء ليس له ما يربه سوى محاية املضرو             

 .إخل... فقد يتم اإلنتاج يف بلد أجنيب األمر الذي يثري مسألة تنازع القوانني وغريهاالفعلي
ونرى على ضوء التشريع املتعلق حبماية املستهلك الذي يسمح بالرجوع على أي من املتدخلني يف علية عـرض                  

 ويف اعتقادنـا أن القضـاء       األستاذ علي فياليل  املنتج،  ومنه يعتقد     املنتوج أنه جيب األخذ باملفهوم الواسع يف تعريف         
اجلزائري سينتهج ج املشرع الفرنسي باعتبار أن القانون اجلزائري مثله مثل القانون الفرنسي يسعيان مـن خـالل                  

ذه احلماية  استحداث مسؤولية املنتج إىل توفري محاية أفضل للضحية وتيسري احلصول على التعويض فيجب أن تكون ه               
 .أفضل من تلك اليت كانت توفرها مسؤولية احلارس

 نظام مسؤولية املنتج: الفرع الثاين

 استحدث من خالهلا مسؤولية املنتج ومل       - مكرر 140املادة  –لقد أسلفنا القول أن املشرع اكتفى مبادة وحيدة         
ظل هذا الواقع فإن البحـث عـن نظـام          يتبع مسلك املشرع الفرنسي الذي نظم مسؤولية املنتج تنظيما دقيقا، ويف            

 -يف غياب قواعد خاصـة    –مسؤولية املنتج يكون صعبا نظرا للتباين الكبري بني القواعد العامة للمسؤولية اليت تصبح              
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املرجع األول والرمسي لتحديد نظام مسؤولية املنتج واليت ال ميكن جتاهلها، حيث استمد املشرع اجلزائري مسـؤولية                 
شروط قيام مسؤولية املنتج    وعلى ضوء هذا التناقض سنحاول البحث عن        . نون الفرنسي من جهة ثانية    املنتج من القا  

 .مث تتناول طرق نفي أو ختلص املنتج من هذه املسؤولية

 ):شروط قيام مسؤولية املنتج( قيام املسؤولية -1

إخل علـى   ... بقوة القـانون     تقوم املسؤوية أيا كانت طبيعتها عقدية ، تقصريية، موضوعية، شخصية، مفترضة،          
 .الضرر، املتسبب يف الضرر، العالقة السببية بني الضرر ومصدره: ثالثة عناصر ثابتة هي

 : الضرر-أ

إذا كان الضرر هو جوهر املسؤولية املدنية، فإن الصور املختلفة للمسؤولية تتميز يف بعض األحيان مـن حيـث         
 املنتج، حيث تتمثل األضرار اليت يلتزم املنتج بتعويضـها يف األضـرار             نوعية الضرر، كما هو الوضع بالنسبة ملسؤولية      

اجلسدية اليت تصيب الضحية أي كل األضرار اليت تصيب اإلنسان يف جسده ويترتب عليها وفاة املصاب، او تلحق به                   
ضياع الرتـب  جروحا أو عجزا دائما أيا كان نوعه، وال جيوز للضحية أن تدعي الضرر املادي من مصاريف العالج و        

إخل، فحسب بل هلا أيضا أن تطالب بتعويض الضرر األديب جراء اآلالم اليت أصـابتها بسـبب   ...أو العجز عن العمل  
 .اجلروح أو تلك اليت أصابت ذويها يف حالة وفاا

ضحية غري  ويشمل أيضا الضرر الذي يتحمل املنتج تعويضه اخلسائر املترتبة عن األضرار املادية اليت تلحق أموال ال               
أن القانون املقارن السيما القانون الفرنسي وضع بعض القيود إذ يشترط من جهة أن يكون املال املتضـرر خمصصـا                    
لالستهالك اخلاص أو يستخدم يف أغراض جتارية أو يف ممارسة نشاط حريف أو مهين، ويستثىن من جهة ثانيـة هـالك              

حق به باعتبار العالقة العقدية اليت تربط مالك املنتوج واملنتج، حيث يرمي           املنتوج املعيب ذاته أي األضرار املادية اليت تل       
الذي اعتمده أيضا التوجيه األوريب بل إىل احلد من مسؤولية املنتج الذي ال يسـأل إال عـن                  األول  القيد أو االستثناء    

سمح بتعويض كل األضـرار وإال      األضرار اليت ميكن توقعها عادة من جهة أخرى وأن تأمني على املسؤولية املنتج ال ي              
 .حتمل املنتج تكاليف باهظة من جهة ثانية

 الذي أخذ به التشريع الفرنسي ومل يرد يف التوجيه األوريب وهو استبعاد األضرار املادية اليت                الثاينوأما االستثناء   
الفقهاء باعتبار أن هذا التميز     تلحق املنتوج يف حد ذاته من جمال مسؤولية املنتج فإنه كان حمل انتقادات من قبل بعض                 

بني دعوى التعويض عن الضرر الذي يصيب املنتوج يف حد ذاته ودعوى التعويض عن الضرر الذي يصـيب أشـياء                    
 وإلزامه برفع دعوتني من طبيعيتني خمتلفـتني علـى ذات املنـتج             -أي املضرور –يؤدي إىل تشتيت جهوده     : "أخرى

 ".وبسبب ذات الواقعة بغري مربر
ل الضحية عبء إثبات الضرر وفقا للقواعد العامة، واعتقادنا أن األمر يتعلق بوقائع مادية ميكـن إثباـا                  وتتحم

 1.بكل الوسائل السيما إجراء اخلربة
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 : املتسبب يف الضرر-ب

تقوم املسؤولية الشخصية بسبب خطأ الشخص، وتقوم مسؤولية احلارس بسبب فعل الشيء، أما مسؤولية املنتج               
 .و عيب املنتوج، ومن مثة نتسائل عما إذا كانت الضحية ملزمة بإثبات عيب املنتوج؟فسببها ه

ال  ومن مثة فإن سلوك املنتج يكون مسـتبعدا متامـا            مسؤولية املنتج هي مسؤولية موضوعية    مما الشك فيه أن     

صحة الغري ومـن   لقد سبق وأن حددنا عيب املنتوج على أنه خطر على حاجة إذن البحث عن خطأ املنتج من عدمه       
مثة فال يعنينا إذا كان املنتوج صاحلا أو غري صاحل لالستعمال كما يستثىن يف ذلك أن يكون املنتوج خطـريا أو غـري                       

خطورة املنتوج وال عدم صالحية لالستعمال، ولكن هل هلـا أن تثبـت أن        خطري ومن مث فال تلوم الضحية بإثبات        

 .املنتوج كان معيبا؟

ي عبء إثبات عيب املنتوج على عاتق الضحية فيهي ملزمة ذا احلل ألن الضحية سـتكون  يضع القانون الفرنس 
أمام صعوبات كبرية، فال تتمكن من إثبات عيب املنتوج السيما املنتجات ذات التقنية العالية ونرى من جهة أخـرى                   

العربة بفعل الشيء بغض النظـر      للتعويض الضحية لكون    خطأ أكثر   أن املطالبة مبسؤولية احلارس عن فعل الشيء تتيح         
إذا كان معيبا أم ال من جهة وأن فعل الشيء هو جمرد واقعة مادية ميكن إثباا بكل الوسائل من جهـة ثانيـة، وان                        

 أن  -على سبيل املثـال   –القضاء وضع بعض القرائن بشأن فعل الشيء لصاحل الضحية من جهة ثالثة فلقد تقرر قضاء                
 .قرينة على فعل الشيءاحتكاك الشيء مبحل الضرر 

 وذلك من خالل شروط توفر محاية أكثر هلـا،  أوجد املشرع مسؤولية املنتج بغرض حتسني وضع الضحية     لقد  
 واملصـلحة   من جهـة  الصعوبات القانونية   : ومرد حاجة اتمع إىل حتسني ظروف الضحية يستند إىل اعتبارين مها          

تلفة مبا فيها تلك املتعلقة بإثبات شروط حتقق املسـؤولية أو املتعلقـة              املخ فالصعوبات القانونية  من جهة ثانية     العامة
بنفيها، حتول يف كثري من احلاالت دون حصول املضرور على التعويض وأما مصلحة اتمع فتظهر من خـالل آثـار                    

ج من كـل    احلوادث النامجة عن عيب املنتوج، السيما على صحة املستهلك وإذا كان الغرض هو ضمان سالمة املنتو               
عيب يهدد صحة الغري، فال يكون هلذا الضمان معىن ما مل حنمل املدين بالضمان التزاما بتحقق نتيجـة علـى غـرار                      
االلتزام بالسالمة الذي يتحمله ناقل األشخاص، فنفترض عيب املنتوج رد حدوث الضرر، ويكون للمنتج احلـق يف                 

 1.ض املسطرة من قبل املشرعإثبات العكس واعتقادنا أن هذا احلل جيسد األغرا
 : عالقة السببية-ج

يتعني على املضرور مثل ما هو األمر يف كل صور املسؤولية أن يثبت عالقة السببية أي العالقة بني الضرر الذي                     
أصابه وعيب املنتوج، وخالفا ملا يراه القانون الفرنسي كما سبق ذكره نرى أنه يكفي أن تثبت الضحية العالقة املادية                   

 بـافتراض   تتعلق األوىل ني الضرر و املنتوج، ومحاية للضحية استخلص الفقه الفرنسي قرينتني بشأن عالقة السببية،              ب
 بـافتراض   وتتعلق الثانيـة  ،  11-1386وجود العيب حلظة إطالق املنتوج يف التداول وفقا للفقرة الثانية من املادة             

 .5-1383إطالق املنتوج بإرادة املنتج على أساس املادة 
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 : طرق نفي املسؤولية-2

يف غياب قواعد خاصة حتدد طرق نفي مسؤولية املنتج يبقى السبيل الوحيد هو الرجوع إىل القواعـد العامـة،                   
يسأل املنتج بسبب    حيث   موضوعية وليست مسؤولية شخصية   ونرى يف هذا الشأن أن مسؤولية املنتج هي مسؤولية          

 ومن مثة ال ميكن نفي املسؤولية امللقاة على عاتقه          ى أساس سلوك املنتج   األضرار املترتبة عن عيب املنتوج وليس عل      
 هو إثبـات السـبب      مدعيا أنه مل يرتكب خطأ يف عملية اإلنتاج، واعتقادنا أن السبب الوحيد لنفي مسؤولية املنتج              

قـوة القـاهرة أو   أو ال  مدين أي الضرر قد نشأ عن سبب ال يد له فيه، كاحلادث املفاجئ            127طبقا للمادة   األجنيب  
إذا أثبـت أن    اخلطأ الصادر عن املضرور أو عن الغري، ويستطيع املنتج أيضا أن يتخلص من املسؤولية املترتبة عليـه                  

 لقد أقر القانون الفرنسي إىل جانب السبب األجـنيب          .املنتوج غري معيب، أو أن املنتوج أعيب بعد طرحه للتداول         
ا عدم توفر شروط املسؤولية كأن يثبت أنه مل يطرح املنتوج للتـداول أو أنـه                طرقا أخرى لدفع مسؤولية املنتج، منه     

وضع يف عملية التداول من غري رضاه، كاحلالة السرقة وكأن يثبت أنه مل يصرح املنتوج للتداول أو أنه وضع يف عملية                     
    1.للتداولالتداول من غري رضاه كاحلالة السرقة، وكأن يثبت أن املنتوج مل يكن معيبا وقت طرحه 
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 سؤال وجواب
  ما هي أنواع املسؤولية املدنية؟-1س

 مسؤولية التقصريية هي اليت تنشأ عن اإلخالل        -2 املسؤولية العقدية وهي اليت تترتب عن إخالل املتعاقد بالتزاماته العقدية،            -1 -ج
 بالتزام قانوين

 دية؟  ما هي جمال املسؤولية العق-2س

  قيام املسؤولية يف إطار العالقة العقدية-3 إخالل بالتزام عقدي، -2 وجود عقد صحيح، -1  -ج
  عرف اخلطأ؟-3س

  هو اإلخالل بالتزام قانوين سابق مع اإلدراك ذا اإلخالل-ج
  عرف الضرر؟-4س

  هو األذى يلحق الشخص مباله أو جسمه أو كرامته أو مصلحة ما-ج
 لعالقة السببية؟ ما املقصود با-5س

 124 هي العالقة القائمة بني اخلطأ والضرر حسب املادة -ج
  ما أنواع الضرر؟ -6س

 )ضرر وقاع، مؤكد الوقوع، احتمال الوقوع(  ما يصيب مال أو جسم اإلنسان  :الضرر املادي*     -ج
 ما يصيب كرامة أو شرف اإلنسان: الضرر املعنوي*         

 ما هي شروط الضرر؟-7س

 ومل يعوض بعد- 4، ) املصاحل اجلماعية-ضر مرتد( وشخصيا -3 ومباشرا،  -2حمقق،  -1:    أن يكون-ج

 ما املقصود بالضرر املرتد؟-8س

  هو الضرر الذي تترتب عنه أضرار أخرى تصيب الغري كاألضرار اليت تلحق اخللف بسبب قتل السلف-ج
  ما هي معايري حتديد رابطة التبعية؟-9س

 )معيار االختيار(اختيار من جانب املتبوع وخضوع من جانب التابع  : طة التبعية راب-  -ج
 ) السلطة الفعلية- املعيار االقتصادي-"معيار العقد"السلطة القانوين ( سلطة التوجيه والرقابة :  رابطة التبعية -      
 )ملتبوعمىت كان التابع يعمل لصاحل ا(عمل حلساب الغري :  رابطة التبعية -      
  ما هو املنتوج؟-10س

 هو كل ما يقتنيه املستهلك من منتوج مادي أو خدمة:  املنتوج يف قانون محاية املستهلك-  -ج
يعترب منتوجا كل مال منقول ولو كان متصال بعقـار          :"  مكرر   140 من املادة    2حسب القرة   :  املنتوج يف مسؤولية املنِتج    -      

 نتوج الصناعي وتربية احليوانات والصناعة الغذائية والصيد الربي والبحري والطاقة الكهربائيةالسيما املنتوج الزراعي وامل
  كيف تنتقل احلراسة؟-11س

"  بشرط أن يكون موجود لدى الغـري      " عن طريق ضياع الشيء      -أ(  تنقل بدون إرادة احلارس      -2 بإرادة احلارس    -1:   تنتقل -ج
 ) عن طريق السرقة -ب
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 مسؤولية املنتج؟ ما هي -12س

الضرر، املتسبب يف الضـرر، العالقـة       ( أن يكون سبب ضررا للغري       -3 وجود عيب يف املنتوج      -2أن يكون هناك منتج     -1  -ج
 )السببية

  ما هي شروط مسؤولية متويل الرقابة؟-13س

  صدور عمل غري مشروع من خيض للرقابة-2 تويل الشخص الرقابة على شخص آخر -1  -ج
  شروط مسؤولية املتبوع عن أعمال تابعه؟ ما هي-14س

أثناءها أو بسببها   ( اتصال الفعل الضار بوظيفة املتبوع       -3 حدوث فعل ضار من التابع       -2 عالقة التبعية بني التابع واملتبوع       -1  -ج
 )أو مبناسبتها

  الشيء ضررا للغري أن حيدث هذا-2 أن يتوىل شخص حراسة شيء -1  :ج  ما هي شروط مسؤولية حارس األشياء؟-15س
  ما هي شروط مسؤولية حارس احليوان؟-16س

  أن حيدث هذا احليوان ضرر للغري-2 أن يتوىل شخص حراسة حيوان -1 -ج
 ؟ ما هي شروط مسؤولية دم البناء -17س
  أن يتهدم هذا البناء كليا أو جزئيا مصيبا بذلك ضررا للغري-2 وجود بناء مملوك ألحد األشخاص -1   -ج

  ما هي شروط املسؤولية الناشئة عن احلريق؟-18س

 خطأ املسؤول أو خطأ من      -2) تسرب احلريق إىل ممتلكات الغري    + حريق مال املسؤول    ( أن يكون احلريق مصدرا للضرر      -1   -ج
 هم مسؤول عنهم 

  ما هو جمال تطبيق مسؤولية دم البناء؟-19س

هي األضرار الناجتة عن دم البناء سواء كليا أو جزئيا والبنـاء            ( هو املسؤول    املالك اليت يسببها دم البناء ويكون       األضرار هي   -ج
 ).يكون بتدخل يد اإلنسان يف تشييده وأن تكون الوحدة متصلة باألرض اتصال قرار

  ال تؤثر النية وهنا رد حدوث الضرر تقوم املسؤولية-ج هل تؤثر النية على قيام املسؤولية املدنية؟ -20س
  عند اجتماع املسؤولية العقدية مع املسؤولية التقصريية يف الفعل الواحد هل ميكن اخلرية بني املسؤوليتني؟-21س

  أن للمضرور احلق يف اخلرية ومن مث أن خيتار وأن يتمسك باملسؤولية اليت تتفق مع مصلحه يرى بعض الفقه - -ج

إىل املنطـق    -وهو الرأي الراجح  -يستند هذا الرأي الذي أخذ به القضاء         و بعدم جواز اخلرية   من الفقهاء    ويرى فريق آخر   -     
والعدالة ومن مث فإن  احترام القوة اإللزامية للعقد يقتضي منع اخلرية وااللتزام باملسؤولية العقدية ويلجأ املضرور عادة إىل املسـؤولية                     

كأن جتنبه تطبيق البند الوارد يف العقد واملتضمن حتديـد املسـؤولية أو   التقصريية بدال من املسؤولية العقدية ألا أكثر محاية ملصاحله،  
 .جيب على املضرور التقيد باملسؤولية العقديةاإلعفاء منها ، وبتايل خيل بالتوازن الذي اتفق عليه الطرفني لذا 

  هل جيوز اجلمع بني أحكام املسؤوليتني؟-22س

اجلمع بني املسؤوليتني سواء عن طريق دعوتني متتاليتني أو عن طريق اجلمع ما              هناك إمجاع فقهي وقضائي كلي على عدم جواز          -ج
 هو أصلح للمضرور من أحكام املسؤوليتني

  هل تؤثر جسامة اخلطأ على قيام املسؤولية املدنية؟-23س

 جسـيم، أمـا املسـؤولية        بينما إذا كانت مسؤولية عقدية أم تقصريية، فاملسؤولية العقدية تشترط أن يكون اخلطأ             ز جيب التميي  -ج
 التقصريية ال تأخذ باخلطأ اجلسيم يكون أن يكون إمهال
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  هل تقوم مسؤولية عدمي التمييز؟-24س

وبعـد التعـديل ال تقـوم       )  احتياطية - استثنائية -خمففة–جوازية  ( كانت تقوم مسؤولية لكنها مشروطة       125 قبل إلغاء املادة     -ج
 املسؤولية عدمي التمييز

 االت إنتفاء اخلطأ؟ ما هي ح-25س

  ما أمر به القانون-4) 130م ( حالة الضرورة -3) 129م( أوامر الرئيس - 2) 128م ( الدفاع الشرعي -1   -ج
  هل ميكن ملتويل الرقابة الرجوع على اخلاضع هلا للحصول على ما دفعه من تعويض وكذلك املتبوع بالنسبة للتابع؟-26س

 كانت موجودة وعدلت املـادة      للتابع واملتبوع فت وبالتايل ال جيوز دعوى الرجوع أما بالنسبة          لكنها حذ  137 كانت يف املادة     -ج
 لكن إذا نزعنا دعوى الرجوع فإن التابع يتعسف باخلطأ اجلسيم قالت ال ميكن الدعوى الرجوع املتبوع للتابع إال إذا تعلق اخلطأ 137
 يف حقه

 م وما شروطه؟. ق137 نص املادة  ما املقصود حبق الرجوع املنصوص عليه يف-27س

  يرجع املسؤول على التابع ويكون ذلك يف حالة اخلطأ اجلسيم-ج
  ما هي معايري تدخل الشيء يف إحداث الضرر؟-28س

 )يف حالة احلركة وضع إجيايب ويف حالة السكون وضع سليب (معيار احلركة والسكون -  -ج
 ا كان يف وضع طبيعي فله دور سليب وإذا كان وضع شاذ فيكون للشيء دور إجيايبإذ: معيار الوضع العادي والوضع الشاذ -      
  ما املقصود باحلراسة يف نطاق املسؤولية عن حراسة األشياء؟-29س

 على أا قدرة الشخص على استعمال وتسيري ورقابة الشـيء ومل يصـل هـذا            138 عرفها املشرع يف الفقرة األوىل من املادة         -ج
وقوامها احليازة الفعليـة    :  احلراسة الفعلية    -2 احلراسة القانونية  وقوامها السند القانوين        -1:  بعد االجتهادات التالية    التعريف إال   

 ).قدرة الشخص على االستعمال والتسيري والرقابة(وقوامها سلطة اإلمرة على الشيء :  احلراسة املعنوية-3) السارق يسأل(
  هل ميكن جتزئة احلراسة؟-30س

  هناك حراسة االستعمال وهنالك حراسة البنية-ج
  ما هو الشيء؟-31س

عقار أو منقـول ذايت أو بفعـل   (كل شيء مادي غري حي بغض النظر عن صفته أو نوعها        " :  مدين 138 يقصد بالشيء يف نص املادة       -ج
، وكذلك األضرار الـيت     15-74ور ختضع لألمر    وهي األضرار حوادث املر   ((احلاالت اليت حتكمها نصوص خاصة      ) 1: باستثناء  ...) اإلنسان،

وهي القيود املتعلق بطبيعة الشيء يف حد ذاته فيمكن حصرها يف مسألتني مها جسم              ((طبيعة الشيء   ) 2،  ))139تسببها احليوانات ختضع للمادة     
 ))اإلنسان، واألشياء املتروكة أو املهملة

 ليته؟ هل يشترط يف حارس الشيء التمييز حىت تقوم مسؤو-32س

  جيب أن يكون الشخص أن يكون مميزا حىت تقوم مسؤوليته ألن غري املميز ال ميلك القدرة على االستعمال والتسيري  والرقابة -ج
  إىل أي مدى يفترض تدخل الشيء تدخال إجيابيا؟-33س

 إذا كان يف حالة حركة وكان هناك احتكاك بالشيء
 حها املشرع ملن يهدده البناء خبطر؟ ما املقصود بالدعوى الوقائية اليت من-34س

  يقصد ا تلك الدعوى اليت يرفعها الشخص ضد مالك البناء املهدد باخلطر من أجل القيام باإلصالح-ج
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  إذا شب حريق يف احلني املؤجرة فعلى أي أساس يسأل املستأجر؟ -35س

نتيجة وضعه املشرع يف وضع خاص وليس ببذل عنايـة           وهي مسؤولية عقدية وهو التزام بتحقيق        496 يسأل على أساد املادة      -ج
 .وبتايل احملافظة على العني املؤجرة

  الفرق بني املتبوع ومتويل الرقابة؟-36س

وبالتايل ظهر التشديد يف املتبوع والتخفيف يف متويل الرقابـة          ( املتبوع يستفيد من أعمال التابع بينا متويل الرقابة ال يستفيد            -1  -ج
 املتبوع يكون مسؤول يف حدود العالقة بينهما لكن متـويل الرقابـة   -3ولية الرقابة هي أقل حدة من مسؤولية التابع          نظام مسؤ  -2

 مسؤول عن كل التصرفات
  الفرق بني العمل غري املشروع والفعل الضار؟-37س

ؤولية سواء كان خطأ أم مل حيـدث        أي حدث سبب ضررا للغري تقوم املس      :  العمل غري املشروع نقصد به اخلطأ أما الفعل الضار         -ج
 .خطأ
  الفرق بني دفع املسؤولية وحق الرجوع؟-38س

  هنا املسؤولية قد قامتحق الرجوع هنا حياول إثبات العكس بأنه يدفع املسؤولية عن نفسه أما دفع املسؤولية -ج

  ملاذا؟124 قالت سواء بإرادته أو بدون إرادته نطبق املادة 1-140 املادة -39س

 وهي مسؤولية مفترضة تقبل إثبات العكس أما إذا كان بإرادته نطبق املادة 2-140مالك البناء إذا كان ليس بإرادته نطبق املادة  -ج
نطبق ذلك سواء بإرادته أو بدون إرادته       ) حائز العقار الذي شب فيه حريق      ( 1-140أما املادة   .  أي اخلطأ واجب اإلثبات      124

 ))وبتايل ال يغري إذا كان احلريق بإرادته أو ليس بإرادته أي نطبق اخلطأ الواجب اإلثبات((ت نطبق اخلطأ الواجب اإلثبا

  إذ شب حريق وانتقل احلريق إىل بناء آخر ودم البناء ماذا نطبق؟-40س

كانت املدة طويلة بـني   العقار الذي شب فيه حريق أما إذا         احلائز  إذا كانت املدة قصرية بني احلريق ودم البناء نطبق مسؤولية             -ج
 . البناء الذي دممالكاحلريق ودم البناء فنطبق مسؤولية 

  مقاول سلم إىل سكن إىل مالكه مث دم هذا السكن من هو املسؤول؟-41س

حىت  املسؤول هنا هو مالك البناء وميكن للمالك بعد ذلك الرجوع إىل املقاول ليحاسبه على أساس عقدي وبتايل املالك مسؤول                     -ج
 ومل يكن هو حائز العقار يف تلك الفترة فهو مسؤول مع ذلك

  عقار آيل للسقوط وفيه عيب مث جاء زلزال خفيف فسقط البناء، هل يستطيع املال أن يدفع باملسؤولية بسبب األجنيب؟-42س

 )نظرية السبب الفعال( ال يستطيع -ج
 ء هل هناك مسؤولية؟ بناء آيل للسقوط فيه جهاز فيه عيب انفجر فسقط البنا-43س

 يف حالة كان العيب يف املنتوج كبري        –إذا كان العيب يف املنتوج بسيط يسأل مالك البناء          -:  نذهب إىل السبب احلقيقي لاليار     -ج
 حىت ولو كان البناء آيل للسقوط) انفجار كبري(يسأل املنِتج 

  ما هي طرق اليت تستطيع الضحية مسائلة املنِتج ؟-44س

 للضحية أن يستنجد بالقانون رقم      -3 حارس الشيء،    138 للضحية أن يفعل املادة      -2،    124حية له أن يفعل املادة       الض -1 -ج
 للضحية أن يطالبه على أساس -4، )واملنتج( اللذان حيمالن احملترف 266-90 املتعلق حبماية املستهلك واملرسوم التنفيذ رقم 89-2

 ن املنِتج هو البائع واملستهلك هو الضحية إذا كا379املسؤولية العقدية املادة 
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  الفرق بني القرينة البسيطة والقرينة القاطعة؟-45س

القرينة القاطعة هي اليت يثبت ( فهي تعين قرينة قاطعة العالقة السببيةإذا بقي له إال أن يثبت       اخلطأ   يف القرينة البسيطة له أن يثبت        -ج
    )فيها السبب األجنيب

 فرقة بني املسؤولية العقدية والتقصريية؟ أوجه الت-46س

 املسؤولية العقدية اإلعذار ضروري أما املسؤولية التقصريية ال حاجة لإلعذار بل يتصور : اإلعذار من حيث -  -ج
 املسؤولية العقدية األهلية شرط لقيام وإمتام العقد أما التقصريية تكفي أهلية التمييز: األهلية من حيث -      
املسؤولية  العقدية اإلثبات يقع على عبء املدين بأنه قام بالتزامه يف العقد أما التقصريية يقع العبء على                  : اإلثبات من حيث    -      

 .عاتق املدين ويثبت أن سلوك املدين فيه احنراف
ية التعويض يوجهه القانون عن املسؤولية العقدية ال يكون التعويض إال عن الضرر املتوقع أم التقصري: التعويض من حيث مدى -      

 .أي ضر متوقع أو غري متوقع 
 املسؤولية العقدية التضامن بني املدين يكون أمر اتفاقي أما املسؤولية التقصريية التضامن واجب حبكم القانون: التضامن من حيث -   
دان االتفاق بوجه عام إال عن الغـش واخلطـأ          املسؤولية العقدية جيوز للمتعاق   :  االتفاق على اإلعفاء من املسؤولية     من حيث    -   

 .اجلسيم، أما التقصريية بطالن االتفاق على اإلعفاء من املسؤولية التقصريية

متويل الرقابة، املتبوع عن أعمال التابع، حارس األشياء، حارس احليوان، احلريق، دم البناء، :  ما هي أساس مسؤولية -47س

 املنِتج؟

 .على أساس خطأ مفترض يقبل إثبات العكس: متويل الرقابة أساس مسؤولية -   -ج
 .على أساس اخلطأ املفترض الذي ال يقبل إثبات العكس:  أساس مسؤولية املتبوع عن أعمال التابع-        
 ).مسؤولية مشددة(على أساس اخلطأ املفترض الذي ال يقبل إثبات العكس :   أساس مسؤولية حارس الشيء-        
 .على أساس اخلطأ ال يقبل إثبات العكس:   أساس مسؤولية حارس احليوان-        
 ).مسؤولية خمففة(على أساس اخلطأ الواجب اإلثبات ) : احلائز(  أساس مسؤولية احلريق -        
 املالك يقبل إثبـات     اخلطأ املفترض يف جانب     (على أساس اخلطأ املفترض يقبل إثبات العكس        :  أساس مسؤولية دم البناء    -        

 ).مسؤولية مشددة   نوعا ما(           العكس 
 .على أساس اخلطأ املفترض يقبل إثبات العكس:  أساس مسؤولية املنِتج-       
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