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 تقديم: 
وحاولت قدر اإلمكان ، ة السنة الثانية لسانس وقمت بتنقيحها مرارا الشريعىذه احملاضرات ألقيتها على طلبة 

خاصة ما اعتماد األسلوب السهل اؼبمتنع، وذلك بتبسيط اؼبفاىيم مع الدقة يف الشرح وترسيخ اؼببادئ القانونية 
بالعمود الفقري  ش ، رغبة مٍت يف سبكُت الطالب من التفوق يف نظرية لقبها الفقهاءيتعلق منها بالواقع اؼبعي

ىي اليت تساىم يف  ،للقانون،  حيث ال ىبفى على القارئ أن نظرية االلتزام اليت تعتمد القانون اؼبدين مرجعا ؽبا
تكوين اؼبلكة الفكرية القانونية ، باعتبارىا تنظم العقود اليت نربمها يوميا صراحة أو ضمنيا، كشراء اؼبواد الغذائية أو 

ظم اؼبسؤولية التقصَتية دبختلف أنواعها كمسؤولية األب عن أفعال ابنو القاصر ، ومسؤولية شروبة اؽباتف ، كما تن
اؼبؤسسة أو البنك عن أخطاء اؼبوظفُت،  ومسؤولية اؼبنتج ... كما تنظم ىذه النظرية حقك كعامل يف التعويض 

هرب من تنفيذ التزامو والوفاء عن الضرر اؼبهٍت و التعويض عن الطرد التعسفي، وإن كنت دائنا ؼبدين متقاعس يت
لك حبقو فهذه النظرية تعينك يف معرفة الضمانات العامة و اػباصة اليت بإمكانك االستفادة منها لضمان الوفاء 

 حبقوقك .
وألنٍت تلميذة األستاذ علي فيبلرل اتبعت نصيحتو يف االعتماد على اؼبراجع اعبزائرية و االجتهادات القضائية 

موقف اؼبشرع اعبزائري من النصوص القانونية اعبزائرية و القرارات القضائية ، مع إبراز اؼبراجع اعبزائرية وؿباولة قراءة 
 ألننا اؼبختصون و اؼبطالبون بدراسة القانون اعبزائري.
نبال أىم العناصر اليت الطالب من التحكم باؼبوضوع، دون إىذا وقد حاولت االختصار قدر اإلمكان لتمكُت 

يف كليتنا يف الثبلث  ت موضوع أسئلة مسابقة الدكتوراهطالب تعلمها خاصة أن ىذه اؼبادة لطاؼبا كانينبغي لل
 سنوات األخَتة.

 ختاما أسأل اهلل تعاذل أن أكون قد وفقت يف ىذه الدراسة راجية منو أن تكون رل صدقة جارية .      
 
 

 الدكتورة كودري فاطمة الزىرة 
  1عة اعبزائر كلية العلوم اإلسبلمية جام
2020 /2021 . 
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 مقدمة :
 الموضوع:ب التعريف -1

تطرقنا يف نظرية اغبق إذل تقسيمات اغبقوق وأشرنا إذل اغبق الشخصي من زاويتُت، فقلنا بأن ىذا اغبق عندما 
ينظر إليو من جانب الدائن )أي الشق اإلهبايب( يسمى حق الدائنية، أما إذا نظرنا إليو من جانب اؼبدين )أي 
الشق السليب( يسمى بااللتزام، وعلى ىذا األساس فإن االلتزام ىو عبلقة قانونية ذات قيمة مالية تربط بُت 
شخصُت أحدنبا يسمى اؼبدين) وىو الذي يقع عليو عبء االلتزام( واآلخر يسمى الدائن )وىو الذي لو حق 

 تقاضي شيء معُت من اؼبدين(.
وليس  اً قانوني اً ،  فهو رابطة قانونية ترتب أثر 1خصية و اإلجبارية لبللتزامااللتزام ذو خصائص متعددة كاػباصية الش

 . 2ؾبرد التزام طبيعي، وىو رابطة بُت شخصُت أو عدة أشخاص، مضمونو إعطاء أو فعل أو االمتناع عن فعل
 أىمية الموضوع:  -2

اؼبالية، حيث تنظم العبلقات ترجع أنبية ىذه النظرية التساع ؾبال تطبيقها ألهنا تشمل كل جوانب اغبياة 
من القانون اؼبدين(سواء كانت ىذه العقود مدنية )كاؽببات والوصايا وـبتلف  166العقدية لؤلشخاص، )اؼبادة 

(،أو ذبارية، بل إن نظرية االلتزام ال تتعلق  منزلية اؼبعامبلت اؼبتداولة يوميا كشراء اؼبواد الغذائية أو األجهزة الكهرو
نونية فحسب وإمبا كل األفعال اليت من شأهنا التأثَت على الذمة اؼبالية سواء بقصد أو بغَت قصد، بالتصرفات القا

مثل قيام الطفل بكسر جهاز كمبيوتر ؿبمول، وبق لصاحب اعبهاز الرجوع إذل والده لتعويضو طبقا للمادة 
 من القانون اؼبدين(. 134)

اجملال ، كما يقال بأن ىذه اؼبادة ىي 3الفقري للقانون اؼبدين وعلى ىذا األساس فإن نظرية االلتزام سبثل العمود
وتعد دراستها خَت وسيلة لتكوين اؼبلكة القانونية، فمن ال يعرف  االلتزامات ال يعرف ، الرئيسي للمنطق القانوين

 القانون.
 
 
 
 

                                                             
 .87 -64القبة اعبزائر ص  2018أنظر أ. شوقي بناسي، مقدمة يف االلتزامات، دار اػبلدونية، ط   1

2
 Rémy cabrillac. Droit des obligations. 12 

e 
édition. DALLOZ. Paris 2016. P 1-4. 

 .6، ص2008، 1أنظر علي فيبلرل، االلتزامات، النظرية العامة للعقد، طبعة منقحة ومعدلة، موضوع للنشر، اعبزء3
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 الفقو المقارن: عندتعريف نظرية االلتزام  -3
أو ىو رابطة قانونية يعترب االلتزام عبلقة قانونية ذات قيمة مالية، تربط بُت شخصُت أحدنبا دائن واآلخر مدين، 

اح القانون اختلفوا حول العنصر غَت أن ُشرّ ،  1بُت طرفُت ؿبلها إعطاء شيء أو القيام بعمل أو االمتناع عنو
 زام أم العنصر اؼبارل؟.تعبوىري يف االل، فهل العبلقة بُت الشخصُت ىي العنصر ا األكثر أنبية

 المذىب الشخصي: )المدرسة الفرنسية(: - أ
اليت زبول الدائن سلطة وىي رابطة  2تربط بُت الدائن و اؼبدينشخصية رابطة االلتزام  أنالعربة لدى ىذه اؼبدرسة 

)دائن ومدين(،وؽبذا فإن اإلرادة على اؼبدين، ويًتتب على ىذا أنو ال وجود لبللتزام دون وجود طرفُت وقت إنشائو 
 .3لحة الغَتصاؼبنفردة ليست مصدرا لبللتزام، كما ال هبوز االشًتاط ؼب

 المذىب المادي) المدرسة األلمانية(: - ب
األولوية يف االلتزام للعنصر اؼبارل، ، ويًتتب ، ف4تنظر ىذه اؼبدرسة لبللتزام على أنو رابطة مادية بُت ذمتُت ماليتُت

عدة عدة نتائج، حيث يعتد باإلدارة اؼبنفردة كمصدر لبللتزام وهبوز االشًتاط ؼبصلحة الغَت، كما على ىذه القا
 .5ذبوز حوالة الدين وحوالة اغبق

 فقهاء الشريعة اإلسالمية: عندتعريف االلتزام  -4
ىذا من  ُعّرف االلتزام بأنو" كل تصرف يتضمن إرادة إنشاء حق من اغبقوق أو إهناء حق أو اسقاطو سواء أكان

شخص واحد كالوقف والوصية واإلبراء...، أو من شخصُت كالبيع باإلهبار " أو ىو "إهباب اإلنسان على نفسو 
 .6"  إما باختياره وإرادتو، وإما بإلزام الشرع

نستنتج من ىذين التعريفُت بأن العربة يف االلتزام باآلثار اؼبًتتبة عليو من إنشاء اغبقوق وربمل الواجبات، وىو 
 تصور موضوعي ؿبض.

 

                                                             
ديوان اؼبطبوعات اعبامعية ،  5العقد و اإلرادة اؼبنفردة، ط –أنظر العريب بلحاج النظرية العامة لبللتزام يف القانون اؼبدين اعبزء األول التصرف القانوين   1

 19و  18بن عنون اعبزائر  ص 
بن عكنون اعبزائر،  6اعبزائري، ديوان اؼبطبوعات اعبامعية، طعلي علي سليمان ، النظرية العامة لبللتزام ، مصادر االلتزام يف القانون اؼبدين    2  

 9ص   2005
 .13-12علي فيبلرل، اؼبرجع السابق، ص ص  3

  9علي علي سليمان، اجملع السابق، ص  4
 .14-13علي فيبلرل، اؼبرجع السابق، ص ص  5
 .18لي فيبلرل يف اؼبرجع السابق، ص تعريف األستاذين صايفي مبارك وبدران أبو العينُت بدران، ذكرنبا األستاذ ع 6
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 موقف المشرع الجزائري: -5
يبكن معرفة موقف اؼبشرع من خبلل دراسة بعض نصوص القانون اؼبدين وبالرجوع آلراء بعض شراح ىذا القانون 

يرى األستاذ علي فيبلرل بأن القانون اؼبدين دل وبظ باىتمام كبَت من قبل السلطة حيث مت ربضَته حيث  اعبزائري
ة نة من قضاة متأثرين بالقانون الفرنسي، غَت أن اؼبشرع دل يهمل اغبلول ذات األنبية البالغمن قبل عبنة متكو 

من القانون  1تأثر اؼبشرع بأحكام الشريعة اإلسبلمية حيث نصت اؼبادة ، كما  اؼبستمدة من النظرية اؼبوضوعية
،م 150، 2/ 119، م 3، 1/ 107، 106اؼبدين على اعتبارىا مصدرا رظبيا احتياطيا باإلضافة إذل اؼبواد 

 من القانون اؼبدين. 210
قبد  116، قبد اؼبشرع متأثرا باؼبذىب الشخصي غَت أنو بالرجوع للمادة 124، 85، 54بالرجوع للمواد و 

 تأثره مكرر أخذ باإلرادة اؼبنفردة كمصدر لبللتزام فبا يعٍت 123اؼبشرع أخذ باالشًتاط ؼبصلحة الغَت ويف اؼبادة 
وعليو يبكن القول بأن اؼبشرع تأثر باؼبذىب الشخصي عموما دون إنبال إهبابيات ،  اؼبوضوعية كذلكباؼبدرسة 

، حيث اعتنق النظرية الشخصية باعتماد حوالة الدين ووعد اعبمهور جبائزة و االشًتاط ؼبصلحة النظرية اؼبوضوعية
 .1معيار الغنب يف البيع الغَت ، وأعطى النظرية اؼبادية اؼبوضوعية نصيبا من أحكامو باعتماد

 تقسيمات االلتزام: -6
زبتلف تقسيمات االلتزام حبسب الزاوية اليت ينطر إليها، فإذا نظرنا إذل آثاره القانونية قبد االلتزام الطبيعي وااللتزام 

هة وىناك اؼبدين، أما إذا نظرنا إذل ؿبلو فنجد من يبيز بُت االلتزام دبنح، بفعل، وااللتزام بعدم فعل شيء ما من ج
من يبيز بُت االلتزام ببذل عناية وااللتزام بتحقيق نتيجة من جهة أخرى، أما إذا نظرنا لبللتزام من حيث مصدره 
ينقسم االلتزام إذل االلتزامات اإلرادية من جهة )أو ذات اؼبصدر اإلرادي( وتتمثل يف العقد وااللتزام بإرادة منفردة، 

 أخرى.  وااللتزامات غَت اإلرادية من جهة 
 االلتزام من حيث آثاره القانونية: -أ 

 *االلتزام المدني:
يتكون ىذا االلتزام من عنصرين: عنصر اؼبديونية )الدين( وعنصر اؼبسؤولية أي سلطة إجبار اؼبدين على تنفيذ 

 التزامو، وىكذا فإن االلتزام اؼبدين يستفيد من اغبماية القانونية الكاملة.
 
 

                                                             
 (.40 -19علي فيبلرل، اؼبرجع السابق )ملخص ص  1
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 *االلتزام الطبيعي:
التزام ال يستفيد من ضباية قانونية كاملة ألنو من اغبقوق الناقصة إذ ال يبكن إجبار اؼبدين على تنفيذه لو ىو 

 األخبلقي وؽبذا تطبق اؼبعادلة التالية يف التمييز بُت ىذين االلتزامُت: ذلك راجع لضمَته ويبقى
 اؼبسؤولية. –االلتزام الطبيعي = االلتزام اؼبدين 

 اغبق + الدعوة الرامية إللزام اؼبدين على تنفيذ االلتزام. االلتزام اؼبدين=
 االلتزام من حيث محلو: -ب 

 ىناك تقسيمات لبللتزام من حيث ؿبلو، أحدنبا تقليدي)قانوين( واآلخر فهو جديد
 *التقسيم التقليدي: 

 من القانون اؼبدين يبكن تقسيم االلتزام إذل ثبلثة أنواع:1 54استنادا للمادة 
 نح:االلتزام دب 

من القانون اؼبدين تعد مثاال  2 351بالبلتينية اليت تفيد نقل اؼبلكية، واؼبادة  Dare ىو التزام مأخوذ من كلمة
، ألن اؼبوثق ىو الذي يلتزم يإسبام إجراءات الشهر العملية تطبق على اؼبنقوالت فقط على ذلك غَت أهنا من الناحية

 العقاري ألن اؼبلكية العقارية ال تنتقل إال بالشهر يف احملافظة العقارية. 
  :االلتزام بفعل 

يلتزم اؼبدين يف ىذه اغبالة بالقيام بعمل مادي، فكري أو قانوين أو أي نشاط معُت لصاحل الدائن، وقد ورد 
( وىي: عقد اؼبقاولة، الوكالة، الوديعة، 2د الواردة على العمل يف الباب التاسع من الكتاب )بالقانون اؼبدين العقو 

 اغبراسة.
 :االلتزام بعدم فعل شيء ما 

دبقتضى ىذا االلتزام يتعهد اؼبدين بعدم اإلتيان بفعل معُت وُبدد يف االتفاق اؼبربم مع الدائن كعدم طرد عامل 
 ستأجر لنافذة إضافية بالعُت اؼبؤجرة،...سابق يف الشركة، أو عدم فتح  اؼب

 *التقسيم الحديث:
 ولكن تأثر بالتقسيم اغبديث يف عدة نصوص. 54دل يكتف اؼبشرع بالتقسيم التقليدي يف اؼبادة 

                                                             
من .م على أن : " العقد اتفاق يلتزم دبوجبو شخص أو عدة أشخاص كبو شخص أو عدة أشخاص آخرين دبنح أو فعل أو عدم  54نصت اؼبادة   1

 فعل شيء ما ".
 د يلتزم دبقتضاه البائع أن ينقل للمشًتي ملكية شيء أو حقا ماليا آخر يف مقابل شبن نقدي.ق.م على أن : " البيع عق 351نصت اؼبادة   2
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 :االلتزام بتحقيق نتيجة 
مفًتض فيو يتعهد اؼبدين بتحقيق غاية ؿبددة ويكون مسؤوال أمام الدائن دبجرد عدم ربقيق ىذه النتيجة فاػبطأ 

من القانون التجاري اليت تفرض على " الناقل أن يضمن  62جملرد أن الغاية اؼبنتظرة دل تتحقق ومثال ذلك اؼبادة 
 .1سبلمة اؼبسافر"

 :االلتزام ببذل عناية 
يتعهد اؼبدين دبوجب ىذا االلتزام ببذل جهده للوصول لغرض معُت سواء ربقق اؽبدف أو دل يتحقق، وىو مطالب 

 Le Bon père de la ببذل جهد فباثل للجهد الذي يبذلو الرجل اؼبعتاد، وىي ترصبة خاطئة لعبارة 
famille  إخل من القانون 592، 495، 172وىذا اؼبعيار أخذ بو اؼبشرع يف عدة نصوص مثل اؼبواد... ،

 اؼبدين، ويبكن تطبيقو على التزام الطبيب يف العملية اعبراحية، ألن الشفاء بيد اهلل.
 تقسيم االلتزام من حيث المصدر: -ج

 *المصادر اإلرادية:
يطلق على اؼبصادر اإلرادية لبللتزام: التصرفات القانونية وقد تكون ىذه التصرفات من جانب واحد فيكون 

زام بإرادة منفردة مثل الوصية، وقد يكون التصرف القانوين ناشئا بعد تطابق إلرادتُت ) إهباب + قبول( االلت
 فيسمى يف ىذه اغبالة )بالعقد( مثل عقد البيع أو اؽببة.

 *المصادر غير اإلرادية:
انونية، ولئلشارة فإن شرط أن يرتب القانون عليها آثارا ق سواء كانت إرادية أو غَت إرادية ىي األقوال واألفعال

 مصطلح إرادية أو غَت إرادية ينطبق على الفعل.
 شبو العقود.،  العمل اؼبستحق للتعويض، لقانون كمصدر غَت إرادي لبللتزاماويدخل ضمن ىذه الطائفة: 

غَت أننا نركز على العقد و الفعل اؼبستحق للتعويض    على ىذا األساس )التقسيم األخَت(سوف نقسم دراستنا  و
باعتبار أننا درسنا مصادر اغبق الشخصي يف نظرية اغبق و قلنا حينها أننا سنمر مرور الكرام على العقد واؼبسؤولية 

: ماىي  اإلشكاليةو ركزنا على شبو العقود، وعليو يبكن تقسيم اػبطة كما ىو موضح أدناه لئلجابة عن 
 ام العامة لبللتزام ؟ و ماىو النظام القانوين للعقد و الفعل اؼبستحق للتعويض يف القانون اعبزائري ؟. األحك

 

                                                             
 .27علي فيبلرل، اؼبرجع السابق ص  1
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 خطة الدراسة:
 : األحكام العامة لبللتزام .فصل تمهيدي

 النظرية العامة للعقد األول:  الباب
 :إذل نقسم ىذا الفصلوسمكرر  123مع اإلشارة إذل أن االلتزام بإرادة منفردة ىبضع ألحكام العقد طبقا للمادة 

 األول: تكوين العقد الفصل
 الثاين: آثار العقد الفصل
 الفعل اؼبستحق للتعويض: الثاني الباب
 اؼبسؤولية عن الفعل الشخصياألول:  الفصل
 اؼبسؤولية عن فعل الغَت الثاين:  الفصل
 اؼبسؤولية عن األشياء و االستثناءات اػباصة هبا .الثالث:  الفصل
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 : أحكام مشتركة في نظرية االلتزام فصل تمهيدي
 نتناول يف ىذا الفصل األحكام العامة يف القانون اؼبدين: 

 (.ق.م  350 – 323إثبات االلتزام ) اؼبواد أوال: 
 (. 202 - 160آثار االلتزام ) ثانيا: 
 (. 238 -  203األوصاف اؼبعدلة ألثر االلتزام ) ثالثا: 
 ( . 257 – 239انتقال االلتزام ) رابعا: 

 (.322 – 258انقضاء االلتزام ) خامسا: 

 االلتزام: وجود أوال: إثبات 
الثاين من القانون اؼبدن، وقسم ىذا ( من الكتاب 06تناول اؼبشرع اعبزائري إثبات االلتزام يف الباب السادس)

اإلثبات بالكتابة، اإلثبات بالشهود، القرائن،  -على التوارل –الباب  إذل طبسة فصول وقد تناولت ىذه األخَتة 
اإلقرار، اليمُت، والقاعدة يف اإلثبات أن : "الدائن ىو الذي يقع عليو عدم إثبات االلتزام أما اؼبدين فيثبت 

 . 1من القانون  اؼبدين( 323للمادة  التخلص منو )وفقا
 اإلثبات بالكتابة:  –أ 

يقصد بالكتابة تسلسل اغبروف أو األرقام أو الرموز أو أية عبلمات ذات معٌت مفهوم، مهما كانت الوسيلة اليت 
 2تتضمنها أو طرق إرساؽبا، سواء كانت تقليدية أو إلكًتونية.

 عرفية، وقد تشًتط لئلثبات فقط وقد تكون ركنا لبلنعقاد.والكتابة هبذا اؼبفهوم قد تكون رظبية أو 
 المحرر الرسمي: -1
ما مت  العقد الرظبي عقد يثبت فيو موظف أو ضابط عمومي أو شخص مكلف خبدمة عامة،"  324عرفتو اؼبادة  

  وذلك طبقا لؤلشكال القانونية و يف حدود سلطتو و اختصاصو " من ذوي الشأنلديو أو ما تلقاه 
 . 5مكرر 324: ال يطعن فيو إال بالتزوير طبقا للمادة ما مت لديوالشارة أن: ذبدر ا

 : يبكن إثبات عكسو بكافة الطرق.ما تلقاه

                                                             
 من القانون اؼبدين اعبزائري. 350إذل  323أنظر اؼبواد   1

المذكور بمرجع أ. جمال سايس،  .30ص  3/ع1990المنشور بالمجلة القضائية  03/06/1987المؤرخ في  49767وانظر القرار رقم 
 .461، ص 2، الجزء  2013 1االجتهاد الجزائري في القضاء المدني، قرارات المحكمة العليا، منشورات كليك، ط

 .2/ 330وأن الشخص ال هبوز أن يصطنع دليبل من صنع يده، وأن الدليل ال ىبضع للتجربة طبقا للمادة  2
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والعقد الرظبي يشرط عادة يف العقود اليت تتضمن نقل ملكية عقار أو حقوق عقارية أو ؿببلت ذبارية أو التنازل 
 .1مكرر 324عن أسهم من شركة، طبقا للمادة 

( وىذه اغبجة تسري يف مواجهة 5مكرر  324عد حجة حملتوى االتفاق ) اؼبادة يلئلشارة فإن العقد الرظبي  و
(، ويعد ىذا األخَت 6مكرر 324اؼبتعاقدين واػبلف العام واػبلف اػباص، وال يطعن يف ىذا احملرر إال بالتزوير )

 1(. ق.إ.م.إ / 600سندا تنفيذيا ) اؼبادة 
 المحرر العرفي:  -2
 احملرر الصادر فبن كتبو أو وقعو أو وضع عليو بصمة إصبعو، ما دل ينكر صراحة ما ىو منسوب إليو. ىو

  - لقانون اعبزائري من اؼبفروض " و"أو: عبارة خاطئة يف ا -
للمحرر العريف حجية مىت كان لو تاريخ وللمحرر العريف حجية على الغَت مىت كان تارىبو ثابتا وفقا للمادة  و

 .2 قانون اؼبدينمن ال 328
 اإلثبات بالشهود:   - ب
من القانون  333دج اؼبادة  100.000يبكن اإلثبات بالشهود يف التصرفات القانونية اليت ال تزيد قيمتها عن  -

 اؼبدين.
هبوز اإلثبات بالشهود فيما كان هبب إثباتو بالكتابة يف حالة فقدان الدائن للسند اؼبكتوب بسبب أجنيب ال يد  -

 336( أو يف حالة وجود مانع مادي أو أديب وبول دون اغبصول على دليل كتايب ) اؼبادة 3/ 336اؼبادة فيو ) 
 من القانون اؼبدين(. 2/
دج يف اؼبواد العقارية ألهنا تقوم على دعائم السرعة واالئتمان )  100.000هبوز اإلثبات ولو ذباوزت القيمة  -

 (.1/ 333اؼبادة 
دج فإن الكتابة ىي الطريقة اؼبعتمدة لئلثبات) اؼبادة  100.000معامبلت مدنية تفوق أما إذا كنا بصدد -

 دبفهوم اؼبخالفة(. 1/ 333
 ىذه اؼببادئ ال زبالف أحكام الشريعة اإلسبلمية اليت حثت على التوثيق والشهادة، يف قول اؼبوذل عزَّ وجل: و

أجل مسمى فاكتُبوُه وليُكتب بـَْينُكم كاتٌب بالعدل وال يَْأَب   )) يَا أيُّها الذيَن آمُنوا إذا َتَداينُتم بدين إلى
كاتٌب أن يكتَب كما علََّمُو اهلل فليكتب و ليملل الذي عليو الحق وْلَيَتِق اهلَل ربَُّو وال يـَْبَخْس ِمْنُو شيًئا فِإن  

                                                             
 من قانون اإلجراءات اؼبدنية و اإلدارية. 600من القانون اؼبدين و اؼبادة  1مكرر 323مكرر،  323أنظر اؼبواد 1

 من ق.م. 328و  327م   2
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ْليُ  ْمَلْل َوِليُُّو بالَعْدِل و اْسَتْشِهُدوا َشِهيَدْيِن كاَن اّلذي عليِو الحقُّ َسفيًها أو َضعيًفا أو ال َيستِطيُع أن يُِملَّ ىو فـَ
ِكَر ِمْن رَِجالكم فإن َلْم َيُكونَا رَُجَلْيِن فَـَرُجٌل واْمَرأتاِن ِممَّن تـَْرَضْوَن ِمَن الُشَهَداء َأن َتِضلَّ ِإحداىما فَـُتذَ 

َأْن َتكتبوُه َصِغيًرا أو َكبيًرا إلى َأجلِو َذِلُكْم أَْقسُط ِإْحَداُىَما اأُلْخرى وال يَْأَب الُشهداء إذا ما ُدُعوا وال َتسَأُموا 
َلْيَس عليُكمْ  َوُم للَشهادة و أدنى َأالَّ تـَْرتَابُوا إاّل أْن َتُكوَن تَجارًة َحاِضرًة ُتِديُروَنها بينُكم فـَ ُجَناٌح  عند اهلل و َأقـْ

ْفَعلوا َفِإنَُّو ُفُسوٌق ِبُكْم و اتَـُّقوا اهلَل و   أالَّ َتْكُتُبوَىا و َأْشِهُدوا إذا تـََبايـَْعُتْم وال ُيَضارَّ  َكاِتٌب وال َشهيٌد و ِإن تـَ
يـَُعلُِّمُكُم اهللُ و اهللُ ِبُكلِّ َشْيٍء َعِليٌم ((. 

1     

 ثانيا: آثار االلتزام 
تنفيذا عينيا  التزامومن القانون اؼبدين، واألصل أن اؼبدين ينفذ  160بو  طبقا للمادة  ما تعهد يذاؼبدين ملزم بتنف

 .إذا دل يتمكن من ذلك يتم التنفيذ عن طريق التعويض و 
 :عينيال تنفيذال –أ 
، أما إذا كان هبرب اؼبدين على تنفيذ التزامو عينيا مىت كان ذلك فبكنا من القانون اؼبدين  164مادة طبقا لل 

  .2 فيمكن إكراىو بفرض الغرامة التهديدية عليوالتنفيذ غَت مبلئم إال من قبل اؼبدين نفسو )التزام بالعمل(، 
 التنفيذ عن طريق التعويض: –ب 

إذا استحال التنفيذ العيٍت ففي ىذه اغبالة يعوض اؼبدين للدائن الضرر الناجم عن عدم التنفيذ، والقاضي ىو  
خسارة وما فاتو من  ويشمل التعويض ما غبق الدائن من  182طبقا للمادة 3اؼبختص بتقدير التعويض كأصل عام،

التعويض عن  10-05كسب، وىو ما يسمى بالتعويض )اؼبادي(، ولقد أضاف اؼبشرع دبوجب القانون رقم 
 مكرر. 182الضرر اؼبعنوي: وىو يشمل كل مساس باغبرية أو الشرف أو السمعة طبقا للمادة 

 ضمانات تنفيذ االلتزام: -جـ 
 ها ضامنة لوفاء ديونو.على أن: "أموال اؼبدين صبيع 188نصت اؼبادة 

 يف حالة عدم وجود حق أفضلية مكتسب طبقا للقانون فإن صبيع الدائنُت متساوون اذباه ىذا الضمان".  و

                                                             
 من سورة البقرة. 282اآلية    1
 ق.م 175و  174راجع م    2
 ألن ىناك ما يعرف بالتعويض االتفاقي والتعويض القانوين: 3

فاق وألن القانون تكفل بتحديد التعويض يف نصوص قانونية مثل القانون اؼبتعلق بالتعويض أجازت للمتعاقدين ربديد قيمة التعويض باالت 183اؼبادة 
 يف حوادث اؼبرور وتعويض ضحايا اإلرىاب ..إخل.
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كرس اؼبشرع مبدأ اؼبساواة بُت الدائنُت ، و ضباية ؽبذا اؼببدأ دل يبنع اؼبشرع اؼبدين من التصرف يف أموالو، ولكنو 
دعاوى و إجراءات غبماية الضمان العام للمدين وتتمثل ىذه الدعاوى يف الدعوى مّكن الدائنُت من مباشرة عـدة 

، وكذلك مكن اؼبشرع الدائن من  دعوى البولصية( والدعوى الصوريةغَت اؼبباشرة، دعوى عدم نفاذ التصرف )ال
ما للمدين لدى حجز  وأفبارسة اغبجز التحفظي  حق اغببس أي االمتناع عن التنفيذ إذل غاية استيفاء حقو، أو 

 وىذا ما سنتطرق إليو على التوارل: ون اإلجراءات اؼبدنية واإلدارية،الغَت دبوجب قواعد قان
 الدعـوى غـير المباشرة: -1

ظبيت ىذه الدعوى بالدعوى غَت اؼبباشرة ألن الدائن يعترب نائبا عن اؼبدين يف مطالبتو غبقوق ىذا األخَت، 
من خبلل رجوعو على مدين مدينو ستدخل يف الذمة اؼبالية للمدين وتكون وبالتارل فإن األموال اليت سيجنيها 

وال يستفيد الدائن الذي باشر الدعوى من أفضلية على غَته من الدائنُت  1ضمانا عاما لكل الدائنُت 
األخريُت، ورغم ذلك فإن ىذه الدعوى مهمة ألهنا سبكن الدائن من إثراء الذمة اؼبالية للمدين واليت تعد 

وعاء الذي سينفذ عليو الستيفاء اغبقوق، وىي حل جيد لتبلقي عيوب التقاعس الذي يصدر من اؼبدين ال
بقوؽبا: "لكل دائن ولو دل وبل أجل دينو أن " أن يستعمل  189بعد ذباىلو غبقوقو اؼبالية، وىذا ما أكدتو م 

 باسم مدينو صبيع حقوق ىذا اؼبدين...".
 ذ التصرف(الدعوى البولصية )دعوى عدم نفا  -2

إن اؼبشرع دل يبنع اؼبدين من إبرام التصرفات القانونية، غَت أنو منح للدائن حق متابعة اؼبدين قضائيا من أجل 
ق.م يف ىذا اإلطار على أن: " لكل  191استصدار حكم بعدم نفاذ تصرفاتو يف مواجهتو حيث نصت م 

اذ ىذا التصرف يف حقو، إذا كان دائن حل دينو، وصدر من مدينو تصرف ضار بو، أن يطلب عدم نف
التصرف قد انقص من حقوق اؼبدين أو زاد يف التزاماتو وتًتب عسر اؼبدين أو الزيادة يف عسره.." إن ىذا 

 النص استتبعو اؼبشرع بنصوص أخرى توضح شروط وآثار وتقادم ىذه الدعـوى. 
ة، أما التصرف بعوض فبل بد أن حيث ال وبتج بالتصرف التربعي على الدائن ولو كان اؼبدين حسن الني

يثبت الدائن سوء نية اؼبدين واؼبتعامل معو فعلم ىذا األخَت بعسر اؼبدين يعد من قبيل الغش وسوء النية، غَت 
أن اؼبدين بإمكانو دفع ىذه الدعوى بأن يثبت أنو غَت معسر بإثبات أن يف ذمتو اؼبال اؼبساوي لقيمة الديون 

فبل يسري  -قبل حول أجلو  -أما إذا كان مضمون التصرف وفاءا بالدين ألحد الدائنُت ،  أو أكثر منها
مفعولو يف مواجهة الدائنُت اآلخرين، بل إن ىذا الوفاء ال يصح ولو حل تاريخ االستحقاق إذا حدث تواطؤ 
                                                             

 ق. مدين. 190و 189أنظر م  1
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ين ومىت حدث ذلك بُت اؼبدين وىذا الدائن ألن اؼبدين ال هبوز لو تفضيل أحد الدائنُت على الدائنُت اآلخر 
فإن الدائن اؼبستفيد من الوفاء خارج إطار قاعدة اؼبساواة وقسمة الغرماء، حرمو اؼبشرع من ىذه اؼبيزة أو 

ولعل أىم نص كرس فعالية دعـوى عدم نفاذ التصرف ىو نص اؼبادة  1األفـضلية اليت قررىا لو اؼبدين بغشو 
قا من اؼبدين اؼبعسر دل يدفع شبنو، فإنو يتخلص فبا من ق.م حيث جاء فيها : " إذا كان من تلقى ح 195

ينتج عن دعوى الدائن مىت كان ىذا الثمن ىو شبن اؼبثل وقام بإيداعو اػبزانة". و هبذا فإن البيع ليس فيو 
 مضرة للدائنُت بل قد يكون مفيدا باعتبار أن شبن اؼبثل أفضل من شبن البيع باؼبراد يف العادة. 

 الدعــوى الصـورية: -3
 ل أصبح باسم ابنو أو زوجتوقد وباول اؼبدين هتريب فبتلكاتو بتصرفات صورية كالبيع مثبل يف حُت أن ىذا اؼبا

وىو يهدف من ىذا التصرف إبقاء األموال ربت حيازتو واستبعادىا من الضمان العام للمدين، ولذلك منح 
 اؼبدين. أموالى رفات اؼبدين من أجل اغبفاظ علاؼبشرع للدائن اغبق يف الطعن يف تص

كل الدائنُت على حد سواء من أموال اؼبدين اؼبسًتجعة بعد   سُبِكنإن ىذه الدعاوى الثبلث واعبدير بالذكر 
 تطبيقإلجراءات إال أن ذلك ال يبنع من رفع ىذه الدعاوى، فرغم أن أحد الدائنُت فقط ىو الذي قام با

 الدائنُت.كل اؼبساواة بُت  
 الحجز التحفظي: -4

تاذ القاضي عبد السبلم ذيب "اغبجز التحفظي بأنو إجراء استثنائي يلجأ إليو الدائن قبل نشوب عرف األس
النزاع عندما تتوفر فيو الشروط اليت حددىا اؼبشرع على سبيل اغبصر، وىي وجود عبلقة اؼبديونية بينو واؼبدين، 

 2وخشية قيام اؼبدين من هتريب أموالو". 
اؼبدين من حرية التصرف يف فبتلكاتو، غَت أنو مكن الدائن )الذي ىبشى ضياع إن اؼبشرع اعبزائري دل يبنع 

حـقـوقو مىت كان وبمل سندا للدين أو لو مسوغات ظاىرة( من طلب اغبجز أثناء قيام النزاع أمام احملكمة 
ان وليس للمدين حكم هنائي بثبوت دينو بعد، وال بد على الدائن إثبات اػبشية، أي زبوفو من تضييع ضم

الدائنُت، فإذا توفرت اؼبسوغات الظاىرة أو السند إضافة إذل ظرف اػبشية حق للدائن تقدًن طلب اغبجز 
اؼبسبب واؼبؤرخ واؼبوقع فيو ليصدر عن األمر االستعجارل يف غضون طبسة أيام من تاريخ إيداع العريضة، وبعد 

 ذلك ال بد من طلب تثبيت اغبجز التحفظي.
                                                             

 من ق. اؼبدين. 197إذل  191راجع اؼبواد  1
، 3موفم للنشر ، اؼبؤسسة الوطنية للفنون اؼبطبعية، ط  -ترصبة للمحاكمة العادلة  -أ. عبد السبلم ذيب، قانون اإلجراءات اؼبدنية واإلدارية اعبديد  2

 .436-431ص  2012اعبزائر، 
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 ير:حجز ما للمدين لدى الغ -5
وبق للدائن اغبجز على أموال مدينو حىت ولو دل تكن حبوزتو وىبتلف نوع اغبجز حبسب الوثائق اليت وبوزىا 
الدائن، فإذا كان بيده سند تنفيذي جاز لو اغبجز على فبتلكات اؼبدين لدى الغَت حجزا تنفيذيا وإذا دل يكن 

ز التحفظي، ويقصد بالغَت يف ىذا اإلطار لديو سوى اؼبسوغات الظاىرة وظرف اػبشية فلو أن يبارس اغبج
  1الشخص األجنيب عن عبلقة الدائنية فـقـد يكون مودعا لديو كالبنوك ... 

 الحق في الحبس كضمان: -6
على أن: " لكل من التزم بأداء شيء أن يبتنع من ق.م اليت تعد أساس اغبق يف اغببس  200اؼبادة نصت 

عن الوفاء بو ما دام الدائن دل يعـرض الوفاء بالتزام ترتب عليو ولو عبلقة سببية وارتباط بالتزام اؼبدين، أو ما 
 دام الدائن دل يـقـم بـتـقـديـم تأمُت كاف للوفاء بالتزامو ىذا ". 

هـو إذل غاية استيفاء حقو من مدينو يف العقود اؼبلزمة عبانبُت، فـىو امتناع الدائن عن الوفاء اغبق يف اغبـبس 
حـق مـقــرر لكـل شخص ما دام دائنا ومدينا يف نـفــس الـوقـت، حيث هبـوز لو دبقتضى ىذا اغبق االحـتـفاظ دبا 

الدائن بوصفو  ، أو ىـو َدْفٌع يتمسك بو لـديو من مال ىبـص مدينو ما دام أن ىـذا األخَت ال يـقـوم بالتزامو
أو اغبق اؼبعًتف بو قانونا ألحد الدائنُت يف   2وسيلة من وسائل الضـمان شرط أن يتوفر االرتباط بُت الدينُت 

حاالت معينة، باالمتناع عن رد شيء يف حوزتو إذل غاية الوفاء باغبـق الذي نشأ لصاغبو، نظرا ؼبنحو اغبق يف 
يـقـم بالتزامو اؼبقابل، فاغبق يف اغببس يعد "استجابة العتبارات العـدالة  االمـتـناع عـن الوفاء ما دام اؼبدين دل

 . 3ومـقـتـضيات حسن النية" 
 ىناك عدة صور نركز على التضامن و الشرط الواقف و الفاسخ.أوصاف االلتزام: : ثالثا

 التضامن: -1
الدائنون )إهبايب(، وىو ال يفًتض يف التضامن ىو صورة لتعدد طريف االلتزام ، فقد يتضامن اؼبدينون )سليب( أو 

للقانون اؼبدين بل يكون دبوجب اتفاق، ومن أحكام التضامن أنو هبوز مطالبة أيا من اؼبدينُت  اؼبعامبلت اػباضعة
اؼبتضامنُت، ووفاء أحدىم مربئ لذمة اآلخرين، وؼبن قام بالوفاء بكل الدين، حق الرجوع على اؼبدينُت الباقُت  

 من القانون اؼبدين(. 234 – 232 الدين ) اؼبادة ككل بقدر حصتو يف
                                                             

 . 437أنظر أ. عبد السبلم ذيب، اؼبرجع السابق، ص  1
 . 26ص  1لة قانونية غبماية الدائن العادي، رسالة ماجستَت، كلية اغبقوق جامعة اعبزائرأ. وؽباسي فريدة نادية، اغبق يف اغببس كوسي 2

ف اإلسكندرية أنظر أ. نبيل إبراىيم سعد، الضمانات غَت اؼبسماة يف القانون اػباص يف نطاق قانون االلتزامات، يف نطاق قانون األموال، منشأة اؼبعار  3 -
 . 33، ص  2006، 3ط 
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 الشرط الواقف و الفاسخ  -2

 الشرط الواقف والفاسخ
 

 ذمرحلة التعليق                                                 مرحلة التنفي                    
 
 

 الشرط الواقف       الشرط الفاسخ                         زبلف الشرط                  ربقق الشرط 
 
 

 الواقف            الفاسخ          الواقف        الفاسخ        التزام غَت نافذ         التزام نافذ            
 االلتزام زوال   نفاذ    التزام  ق بااللتزام     التزام نافذ    ال يتحق  إال بتحققو             مهدد بالزوال        

 
 انقضاء االلتزام : رابعا:

( من القانون اؼبدين وىي الوفاء، 2نظم اؼبشرع اعبزائري طرق انقضاء االلتزام يف الباب اػبامس من الكتاب )
 الوفاء بو، وىذا شرح ؽبذه اغباالت على التوارل:انقضاء االلتزام دبا يعادل الوفاء، انقضاء االلتزام دون 

 الوفاء: /1
(، 258يقوم اؼبدين بالوفاء لصاحل الدائن ويصح الوفاء من نائب اؼبدين ومن الغَت إذا قبل اؼبدين ذلك )اؼبادة 

 (.260الذي ويّف، كما يشًتط أن يبلك أىلية التصرف، )اؼبادة يف مالكا للشيء و اء مىت كان اؼبويصح الوف
وإذا مت الوفاء من اؼبدين غَت األصلي فإن ؽبذا األخَت اغبلول ؿبل الدائن يف استيفاء حقو من اؼبدين ولو يف ذلك  

بالقدر كل ما يتضمن ىذا اغبق من تأمينات وما يلحقو من توابع وما يرد عليو من دفوع، ويكون ىذا اغبلول 
 .ق.م  277لمادة  ل طبقا بل للتجزئةاأنو غَت ق ومن أحكام الوفاء ،(264الذي وىف بو )اؼبادة 
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للقضاء نظرا ؼبركز اؼبدين، ومراعاة للحالة االقتصادية  1يجوزولئلشارة فإن الوفاء يشًتط عند حلول األجل غَت أنو 
يف قولو مع أحكام الشريعة اإلسبلمية مع ربديد األجل بسنة  تبلئمم ذاى ونحوا أجبل للمدين ال يتجاوز سنة أن يب

 . 2 ُذو عسرٍة فنظرٌة إلى َميسرٍة و أن َتصّدقوا خيٌر َلكم إن ُكْنُتم تعَلموَن ( كانَ ) وإن   تعاذل:

 الوفاء بمقابل:  /2
لدائن رضي ينقضي االلتزام إذا قبل الدائن يف استيفاء حقو مقاببل استعاض بو عرض الشيء اؼبستحق، دبعٌت أن ا

 ق.م. 285طبقا للمادة  ببديل عن ؿبل االلتزام
 انقضاء االلتزام دون الوفاء بو: /3

 اإلبراء:   - أ
 ل بسبب االنقضاء إذا رفضو اؼبدينإذا برأ الدائن مدينو اختياريا انقضى االلتزام دبجرد وصولو إذل علم اؼبدين ويزو 

 من ق.م. 305طبقا للمادة 
 استحالة الوفاء:  - ب

 ق.م. 307، طبقا للمادة أجنيبوفاء بو أصبح مستحيبل بسبب ينقضي االلتزام إذا أثبت اؼبدين أن ال
 (ق.م  308التقادم المسقط: )المادة  - ت

أي إجراء يُتخذ للمطالبة بالدين سنة فيما عدا ما ورد فيو نص خاص وينفذ التقادم ب 15يتقادم االلتزام بانقضاء 
 .ق.م  317لمادة طبقا ل

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
 قانون مدين. 281وليس وجويب طبقا للمادة األمر جوازي   1
 سورة البقرة. 280اآلية   2
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  لنظرية العقد:تمهيد 
 التعريف بالعقد:/ 1

 1يعرفو فقهاء الشريعة اإلسبلمية بأنو ارتباط إهباب بقبول على وجو مشروع، يثبت أثره يف ؿبلو.
من القانون اؼبدين اليت تنص على أن " العقد اتفاق يلتزم دبوجبو شخص أو  54اؼبشرع اعبزائري يف اؼبادة  وعرفو 

واليت تقابلها اؼبادة  أشخاص آخرين، دبنح أو فعل أو عدم فعل شيء ما"عدة أشخاص كبو شخص أو عدة 
 . 2من القانون اؼبدين الفرنسي 1101

نشاء أثر إعاقدين إذل أما شراح القانون فَتى األستاذ علي علي سليمان بأن " اؼبهم يف العقد ىو اذباه إرادتا اؼبت
 .3 "...  التزام قانوين  يلتزم اؼبدين بتنفيذه إذل ، أيماقانوين التفاقه

أما العريب بلحاج فيعرفو بأنو " توافق إرادتُت على إحداث أثر قانوين أيا كان األثر اؼبقصود أو ىو تطابق إرادتُت أو 
 .4أكثر على إنشاء التزام أو نقلو أو زوالو"

يهدف إلحداث آثار قانونية، فليس كل اتفاق  أما أستاذنا علي فيبلرل فَتى بأن العقد ىو ذلك االتفاق الذي
عقد وإمبا االتفاق الذي يرقى لدرجة العقد ىو الذي وُبدث تغيَتا يف الوضعية القانونية للمتعاقدين وذلك 
باكتساب حقوق وربمل التزامات جديدة، ويغَت من الذمة اؼبالية للمتعاقدين، وقد يؤدي ؼبيبلد شخص جديد  

ويتصرف ىذا العقد  للمتعاقدين  417ب عليو إنشاء شخص معنوي جديد طبقا للمادة قعد الشركة الذي يًتتـك
 5وىذا ما يعرف دببدأ نسبية العقد كما أن ىذا العقد وبتج بو يف مواجهة الغَت، وىو ما يعرف دببدأ نفاذ العقد.

يو بعد دراستنا لتقسيمات ولئلشارة فإن نظرية العقد عرفت تطوراً غَت يف بعض مبادئ التعاقد وىذا ما سنتطرق غل
 العقد.

 
 
 

                                                             
 .43بدان أبو العينُت بدران، ذكره األستاذ علي فيبلرل، "النظرية العامة للعقد يف ىامش الصفحة رقم  1

2   " L’article 1101 de code civil fr : ( Un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes 
destiné à créer, modifier , transmettre ou éteindre des obligation ) voir, Rémy Cabrillac. Op cit . 
p 21.      

 .11علي علي سليمان، مرجع سابق ، ص 3
 42جع سابق، ص العريب بلحاج ، مر  4
 بتصرف. 47 -44علي فيبلرل، مرجع سابق. ص  5
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 / األحكام العامة للعقد:2
 ـبطط

 العـــقـــد                                              
 
 
 
 تقييم الفقو للعقود                        تقييم اؼبشرع للعقود                       
 
 من حيث اؼبساواة       عقد ملزم عبانب واحد                  من حيث التكوين      من حيث التنفيذ  / 1

 بُت اؼبتعاقدين               أو جانبُت                                                                       
 
 عقد      العقد       عقد        عقد        العقد         دعق     العقد احملدد واالحتمارل          عقد / 2

 الفوري   الزمٍت      إذعان     مساواة       عيٍت         رضائي   شكلي                                       
 
 من حيث انصراف             من حيث األحكام اليت                د اؼبعاوضة والتربعي         عق/ 3

 آثار العقد            تدير العقد                                                                     
 

 العقد اؼبسمى     العقد غَت اؼبسمى       العقد الفردي     العقد اعبماعي                                     
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 تقسيمات العقد:/ 3
 أوال: تقسيم المشرع للعقود:

 العقد الملزم لجانب واحد أو لجانبين: - أ
 :العقد الملزم لجانبين -1

من القانون اؼبدين، ومعيار  5يسمى ىذا العقد كذلك بالعقد "التبادرل"، أساسو القانوين ىو نص اؼبادة 
زامات متقابلة بُت سبيز ىذا العقد عن غَته ىو االرتباط بُت التزامات اؼبتعاقدين دبعٌت أن ىناك الت

اؼبتعاقدين فكل منها دائن ومدين لآلخر، )مثال عقد البيع: اؼبشًتي يدفع الثمن فهو مدين هبذا اؼببلغ 
 ودائن(.

 العقد الملزم لجانب واحد: -2
من  58ىو العقد الذي يرتب التزامات على أحد اؼبتعاقدين دون اآلخروقد تناولو اؼبشرع يف اؼبادة 

عقد يربم بتطابق اإلرادتُت اؼبتفقتُت على التزام أحد اؼبتعاقدين دون اآلخر، دبعٌت أن القانون اؼبدين، فهو 
 ، مثل اؽببة والوديعة بغَت أجر.1ىذا العقد ثنائي يف االنعقاد وأحادي يف أثره

اؼبادة من القانون اؼبدين( و)الفسخ  123أنبية التفرقة: يف العقد التبادرل هبوز الدفع بعدم التنفيذ )اؼبادة 
 2كما أن تبعة اؽببلك تقع على الدائن يف العقود اؼبلزمة عبانب واحد. (.119

 العقد المحدد واالحتمالي: - ب
 العقد المحدد: -1

ىو العقد الذي يكون فيو التزامات وحقوق اؼبتعاقدين معينة وؿبددة وقت إبرامو، فاؼبعيار ىو " ربديد 
 التزامات الطرفُت".

 العقد االحتمالي:  -2
ىو عقد الغرر الذي ال يعرف فيو اؼبتعاقد اؼبقدار الذي يعطيو مقابل اؼبقدار الذي سيأخذه ألن ىذا 
األخَت يتوقف على حادث غَت ؿبقق، ولئلشارة فإن معيار سبييز العقد االحتمارل ىو احتوائو على حظ 

 من ق. م 2/ 57الربح أو اػبسارة طبقا للمادة 
 

                                                             
 .48أنظر العريب بلحاج، مرجع سابق، ص  1
 علي علي سليمان، مرجع سابق.2
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 :عقد المعاوضة وعقد التبرع -ـ ج
  :عقد المعاوضة -1

العقد بعوض ىو الذي يلزم كل واحد من  من القانون اؼبدين بطريقة غامضة " 58ورد تعريفو يف اؼبادة 
" حبيث ىبتلط مفهومو مع العقد التبادرل، غَت أن الفقو عرفو بأنو ذلك  الطرفُت إعطاء أو فعل شيء ما

 مالية مقابل تنفيذ التزامو.صل فيو اؼبتعاقد على فائدة ذات قيمة حــالعقد الذي يت
 عقد التبرع: -2

 يعترب عقدا تربعيا إذا التزم اؼبتعاقد دبنح شيء أو القيام بفعل دون اغبصول على مقابل ذي قيمة مالية.
 ثانيا: تقسيم الفقو للعقود:

 من حيث تكوين العقد: - أ
 العقد الرضائي: -1

مع القبول وىو اؼببدأ العام أو األصل يف ىو العقد الذي يربم دبجرد توافق اإلرادتُت أي تطابق اإلهباب 
القانون اؼبدين، فاؼبتعاقد ىبتار اؼبتعاقد الذي يريد ويتعاقد مىت شاء ووبدد مع الطرف اآلخر الشروط اليت 

 من القانون اؼبدين(. 60يشاء ويتم التعبَت عن ىذه اإلرادة بالطريقة اليت ىبتارىا اؼبتعاقدين )اؼبادة 
 العقد الشكلي: -2

يًتتب على وجودىا قيام العقد 1قد الذي اشًتط فيو اؼبشرع على اؼبتعاقدين احًتام شكلية معينة،ىو الع
والشكلية اؼبطلوبة لبلنعقاد قد تتمثل يف إجراء بشكل معُت  ، وعلى زبلفها بطبلن العقد بطبلنًا مطلقا

 . 2كالكتابة الرظبية أو العرفية
 العقد العيني: -3

 3الشيء ؿبل العقد كركن لبلنعقاد مثل اؽببة والغرض االستهبلكي. ىو العقد الذي يشًتط فيو تسليم
 من حيث مساواة المتعاقدين: -ج

 عقد المساومة: -1
 4ىو العقد الذي تتناقش بنوده أو شروطو من قبل اؼبتعاقدين على أساس اغبرية العقدية.

                                                             
 .67علي فيبلرل، مرجع سابق، ص  1

 ق.م 418،  883أنظر اؼبواد   2
 .68أنظر علي فيبلرل، ص  3
 .72علي فيبلرل، ص  4
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  عقد اإلذعان: -2
العقد الذي ال يقبل اؼبناقشة حيث  ىومن ق.م و  72ىو التسليم للشروط اؼبقررة مسبقا طبقا للمادة 

يرضخ الطرف الضعيف للشروط اؼبقررة من قبل اؼبوجب، ونعٍت باإلذعان اػبضوع وىذه العقود ىي نتيجة 
حتمية الحتكار القوي ػبدمة معينة، فبا يقلل من فرص الطرف )اؼبتعاقد( الضعيف يف إهباد حلول 

 ا عنو نظراً غباجتو اؼباسة.أخرى، وىذا ما يؤدي إذل انضمامو ؽبذا العقد رغم
لمادة طبقا لة حيث يبكن للقاضي تعديل شروطها العقود زبضع لقواعد خاصىذه ؽبذا فإن  و

 .ق.م 110
 من حيث األحكام التي تدير العقود: -د

 العقود اؼبسماة: ىي العقود اليت توذل اؼبشرع تسميتها وتنظيم أحكامها على خبلف العقود غَت اؼبسماة.
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 الفصل األول
 دـــــــقــــــــــــعــــن الـــــــــــــــــويـــــــــــكـــــــــــــــت 

إن اؼبسائل اعبوىرية اليت زبص مرحلة تكوين العقد تتمثل يف أركان العقد )الًتاضي، احملل، السبب، والشكلية يف 
بعض العقود(، وشروط صحتو ) دبعٌت خلو رضاء اؼبتعاقد من الغلط، التدليس، اإلكراه، االستغبلل(، ولئلشارة 

)شروط العقد( من  2يث يظهر من عنوان القسم فإن اؼبشرع اعبزائري أخلط بُت شروط صحة العقد وأركانو ح
الفصل الثاين )العقد( من الباب األول )مصادر االلتزام( من الكتاب الثاين )االلتزامات والعقود( من القانون 
اؼبدين، إن اؼبشرع دل يبيز بُت ىذين اؼبصطلحُت، يف حُت أن الفرق بينهما واضح وأكثر زبلف كل منهما ـبتلف، 

زبلف أحد أركان العقد بطبلن العقد بطبلناً مطلقا يبكن إثارتو من كل ذل مصلحة، بل ومن قبل  حيث يًتتب يف
احملكمة من تلقاء نفسها، يف حُت أن زبلف أحد شروط الصحة هبعل العقد قاببل لئلبطال من الطرف الذي قُرر 

  اإلبطال لصاغبو فقط، ويصبح العقد صحيحا مىت أجازه من قرر اإلبطال لفائدتو.
السبب   ، ؿبل التعاقد ،وبتاج لًتاضي األطراف اؼبلتزمة و قدرهتا على التعاقد  و ىكذا فإن العقد الصحيح

 و الشكلية يف بعض العقود. 1، اؼبشروع
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
1 Philipe Malaurie et Laurent Aynès . Droit civil. Les obligation. ‘ 4 

e
 édition . Defrénois. Lextenso. Edition . 

Point Delta . Liban. P231 
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 العقد يف القانون اؼبدين

 
 

 (الفسخ   اكببلل العقد )مرحلة التكوين )االنعقاد(               مرحلة التنفيذ )اآلثار(              
 
 

 آثار التخلف         أركان العقد                                شروط صحة العقد               
 

 عند زبلف        عند زبلف       الًتاضي= اهباب+ قبول                    خلو رضاء اؼبتعاقد من الغلط     
 أحد شروط          الركن                                         احملل: شيء موجود أو ؿبقق الوجود           

 الصحة             أي وجوده مستقببل غَت مستحيل        خلو رضاء اؼبتعاقدين من التدليس                 

  لبلبطال عقد قابل      عقد باطل     أن يتعلق احملل بًتكة                                                 -
 بطبلن مطلق                                     إنسان علىقيد اغبياة .عدم إكراه اؼبتعاقد

                            اؼبتعاقدينيثار من            عدم ـبالفة النظام العامعلى إبرام العقد     من كل          -
    ذي مصلحة         كل                مشروع غَت ـبالف        عدم استغبلل         -السبب: 

  من احملكمةو                             الطيش البُت                                     
 اؼبتعاقدين فقط                                              أو اؽبوى اعبامح          للنظام العام واآلداب العامة 

 الشكلية : يف بعض العقود يف اؼبتعاقدين
 
 
 
 
 
 



ف. الزهرة كودري الدكتورة  –نظرية االلتزام   
 

27 
 

 ث األولــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــبــــــــــــــــالم
 يـــــــــراضـــــــــــــــتــــال 

يف ىذا اإلطار على أن: "يتم العقد دبجرد أن يتبادل  59يقصد بالًتاضي تطابق اإلرادتُت وقد نصت اؼبادة 
 الطرفان التعبَت عن إرادهتما اؼبتطابقتُت دون اإلخبلل بالنصوص القانونية".

 الًتاضي ال بد أن يكون موجودا وصحيحاً. و
  لمبدأ سلطان اإلرادةإلرادة ىي أساس العقد وفقا و الًتاضي يقصد بو تطابق اإلرادتُت فا
« L’autonomie de la volonté »   وىذا اؼببدأ نابع من أساس فلسفي مفاده أن من قال العقد قال

العدل ومن قال العبلقة العقدية قال الفعالية و يًتتب عليو اغبرية العقدية و القوة اؼبلزمة للعقد و أن العقد يسري 
 1التزم بو  يف مواجهة من

 
 المطلب األول: وجود التراضي

يشًتط أن يتبادل الطرفان التعبَت عن إرادتيهما اؼبتطابقتان واإلرادة اليت تعيد هبا يف ىذا اإلطار ىي اإلرادة اعبدية  
، وأن تتصرف ىذه اإلرادة إلحداث آثار 2دبعٌت اإلرادة الصادرة من شخصية قانونية تتضح بأىلية التعاقد من جهة

(، وال بد من تطابق اإلرادتُت 2(، ويتم التعبَت عنها بطرق عديدة )الفرع 1قانونية ، ولئلرادة صور ـبتلفة )الفرع 
 (.3)الفرع

 الفرع األول: صور اإلرادة
غَت أن طرق التعبَت  3اإلرادة ىي ظاىرة نفسية تستوجب التعبَت عنها لتتحول إذل ظاىرة اجتماعية يعتد هبا القانون

 ل عن اؼبعٌت اغبقيقي الذي ربملو اإلرادة النفسية، فهل العربة باإلرادة الباطنة للمتعاقد أم اإلرادة الظاىرة.قد ال تد
 : الفقهيةأوال: عرض المواقف 

يرى رواد اؼبذىب الشخصي )اؼبذىب الفردي( بأن العربة باإلرادة الباطنة ألن التعبَت ما ىو إال وسيلة إلظهارىا 
وقرينة بسيطة على اؼبعٌت اغبقيقي ؽبا، ويبكن لصاحبها إثبات عكسها ويًتتب على ىذه النظرية أن الغلط مبطل 

أما رواد اؼبذىب اؼبوضوعي فيأخذون باإلرادة الغامضة، ات للعقد، وأنو هبوز البحث عن نية اؼبتعاقد لتأويل العبار 

                                                             
1  Rémy Cabrillac . op cit . p 20 -22. 

 228 - 203ص . 2011راجع ما يتعلق باألىلية ، أ علي فيبلرل ، نظرية اغبق. موفم للنشر اعبزائر  2
 .62أنظر العريب بلحاج، مرجع سابق ، ص  3
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الظاىرة ألن التعبَت ظاىرة اجتماعية وبظى حبماية قانونية أما اإلرادة الكامنة بالنفس فهي غَت جديرة باغبماية، 
 .1ويًتتب على ىذا بأن الغلط ال يفسد الرضا، وأن العبارة الواضحة تلزم القاضي واألطراف

 
 : المشرع الجزائريثانيا: موقف 

استقرار موقف اؼبشرع ، يبكن تفسَت 198، 111، 98، 97، 81، 62، 61، 60، 59الرجوع للمواد ب
قد اختلف فقهاء القانون حول موقف اؼبشرع اعبزائري يف ىذا اإلطار، غَت أن األستاذ علي فيبلرل يرى اعبزائري، و 

الظاىرة والباطنة وأن اؼبشرع أخذ باإلرادة اليت يبكن التعرف  بأن: أحكام القانون اؼبدين تتأرجح بُت نظرية اإلدارة
عليها، فالعربة ليست باإلرادة الباطنة كما يريدىا صاحبها وإمبا كما يفهمها الغَت أو كما كشف عنها اؼبتعاقدان 

اؼبعايَت اؼبوضوعية  وتبادؽبما، وعليو فإن اإلرادة اليت يعتد هبا ىي اإلرادة الباطنة اػبالية من الغش واليت تتفق مع 
 2كالعرف وظروف اؼبعامبلت والثقة اؼبتبادلة بُت اؼبتعاقدين والنية اغبسنة لكليهما.

 الفرع الثاني: التعبير عن اإلرادة
 وسنتناوؽبا أدناه: التعبَت عن اإلرادة لو طرق وآثار
 :أوال: طرق التعبير عن اإلرادة

عن اإلرادة حبيث يكون  "باللفظ والكتابة واإلشارة اؼبتداولة من القانون اؼبدين طرق التعبَت  60حددت اؼبادة 
 عرًفا، كما يكون بازباذ موقف ال يدع أي شك يف داللتو على مقصود صاحبو".

ولئلشارة فإنو استنادا ؼببدأ الرضائية فإن كل شخص حر يف طريقة التعبَت عن إرادتو، مادل يشًتط النص القانوين 
 طرقا معينة.
 لتعبير عن اإلرادةثانيا: آثار ا

من القانون اؼبدين : "ينتج التعبَت عن اإلدارة أثره يف  61نظم اؼبشرع اعبزائري آثار التعبَت عن اإلرادة يف اؼبادة 
الوقت الذي يتصل فيو بعلم من وجو إليو، ويعترب وصول التعبَت قرينة على العلم بو ما دل يقم الدليل على عكس 

 ذلك".

                                                             
 .91 -89علي فيبلرل، ص  1
 . 96 -92أنظر علي فيبلرل، مرجع سابق، ص   2

 .33انظر علي علي سليمان، مرجع سابق ، ص 
 .64أنظر العريب  بلحاج، مرجع سابق، ص 
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الوقت الذي وبدث فيو التعبَت عن اإلرادة وأثره ففي حالة عدم وجود اؼبعرب عن اإلرادة  61وقد حددت اؼبادة 
ومن وجو التعبَت لو يف مكان واحد فإن األثر يًتتب يف الوقت الذي يتصل فيو بعلم من وجو التعبَت إليو، وقد 

القرينة اليت وضعها اؼبشرع ىي  وضع اؼبشرع قرينة على العلم تتمثل يف وصول التعبَت إذل من وجو لو، غَت أن ىذه
 1قرينة بسيطة يبكن إثبات عكسها.

در اإلشارة بأن وفاة اؼبعرب عن إرادتو أو فقدان األىلية ال سبنع من ترتيب اآلثار القانونية للتعبَت عن ختاما ذب
عدم وجود مانع اإلرادة، شريطة وصول التعبَت إذل علم من وجو لو قبل الوفاة أو فقدان األىلية، باإلضافة إذل 

 ق.م. 62لمادة ل طبقا طبيعة التعامل أو صراحة اؼبعربتفرضو 
 الفرع الثالث: تطابق اإلرادتين

 لتطابق اإلرادتُت ال بد من صدور اإلهباب مث القبول.
 أوال:  اإليجاب:

 الذي يرقى لدرجة 2ىو العرض الصادر من شخص بوجو حازم عن إرادتو يف إبرام العقد ويشًتط يف العرض
 اإلهباب أن يكون:

 : عرضا محددا ودقيقا - أ
دبعٌت أن يتضمن العناصر األساسية اعبوىرية للعقد، أما ؾبرد اؼببادرة وإبداء اقًتاحات غَت دقيقة فإنو ال يعد إهبابا 

 وإمبا دعوة للعاقد.
 : عرضا باتًا - ب

 دبعٌت أن العرض جدي وعرب فيو اؼبوجب عن إرادتو بصفة ال رجعة فيها.
 صورتان، فقد يكون صادرا يف ؾبلس العقد بُت حاضرين، وقد يكون بصدد إهباب مقًتن بأجل.ولئلهباب 

 :صور اإليجاب -ج 
 (:63اإليجاب المقترن بأجل )المادة  -1

يف ىذه اغبالة يتقدم اؼبوجب بعرضو اعبازم الدقيق والثابت، ودبنح الطرف اآلخر أجبًل للقبول، سواء كان ىذا 
من القانون اؼبدين اؼبوجب  63وف اغبال أو طبيعة اؼبعاملة، وقد ألزمت اؼبادة األجل ؿبددا أو يستخلص من ظر 

                                                             
 .67العريب بلحاج، ص  1
 بتصرف. 107 -103علي فيبلرل، ص  2
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يف ىذه اغبالة بالبقاء على إهبابو إذل غاية انقضاء ىذا األجل ويسقط ىذا اإلهباب بانقضاء األجل أو رفضو من 
 قبل اؼبوجب لو.

 : ( 64اإليجاب الصادر في مجلس العقد )المادة  -2
العقد اؼبستوحاة من الفقو اإلسبلمي، حيث يرى بأن اإلهباب ملزم بعد صدوره فإذا  أخذ اؼبشرع بنظرية ؾبلس

صدر القبول مث العقد ولو تراجع اؼبوجب، أما اؼبذاىب األخرى فًتى بأن اإلهباب غَت ملزم وسقط بانفضاض 
اجع إذل أن ؾبلس العقد دون صدور القبول أو برجوع اؼبوجب عن إهبابو  قبل صدور القبول، وىذا اػببلف ر 

اؼبذىب اؼبالكي يأخذ باإلرادة اؼبنفردة كمصدر لبللتزام، وقد تأثر اؼبشرع اعبزائري باؼبصري الذي أخذ باؼبذىب 
اغبنفي ودل يكن موفقا يف ىذا االذباه باعتبار اؼبذىب اؼبالكي أفضل يف ىذه النقطة ألنو مساير لبلذباه اغبديث 

 1لعدالة العقدية هبعل اإلهباب ملزما.الذي يهدف الستقرار اؼبعامبلت وربقيق ا
 بول:ثانيا: القَ 

لتطابق اإلرادتُت ال بد من القبول الذي يتم التعبَت عنو وفقا للطريقة اليت يشاؤىا اؼبتعاقدان، ما دل يشًتط اؼبشرع 
طريقة خاصة، ولصحة القبول ال بد من صدوره يف الوقت اؼبناسب لو أي قبل سقوط اإلهباب، كما يشًتط أن 
يتطابق القبول مع اإلهباب  وفقا للشروط اليت حددىا اؼبوجب، ألن القبول اؼبقًتن بتحفظات وتعديبلت يف 
العرض الذي تقدم بو اؼبوجب، يعد ؾبرد إهباب جديد وليس قبوال، إن فكرة تطابق القبول مع اإلهباب تثَت 

 مسألتُت األوذل أصل العقد أما الثانية فتشكل استثناًء عن القاعدة.
من القانون اؼبدين " إذا  65واألصل ىو التطابق التام، الكلي اغبريف لئلهباب، غَت أن ىناك استثناء تتضمنو اؼبادة 

اتفق الطرفان على صبيع اؼبسائل اعبوىرية واحتفظا دبسائل تفصيلية يتفقان عليها فيما بعد، ودل يشًتطا على أنو ال 
قد مربماً....."ودل يتوقف اؼبشرع عند تبيان حكم االتفاق يف ىذه أثر للعقد عن عدم االتفاق عليها، اعترب الع

اغبالة واعتباره عقًدا، وإمبا تناول مسألة اختبلف الطرفُت على اؼبسائل التفصيلية، وتركها للسلطة التقديرية للقاضي 
 العدالة.....(.أعبله منها: ) طبيعة اؼبعاملة، العرف،  65الذي يفصل فيها بالرجوع ؼبعايَت حددهتا اؼبادة 

 سؤال: ماذا لو سكت من وجو اإلهباب لفائدتو؟.
 ىل يعد ذلك قبوال أو رفضا؟ األصل أنو ال ينسب لساكت قول .

                                                             
 . بتصرف.112 -109راجع، علي فيبلرل، ص  1
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من القانون اؼبدين فاعترب السكوت يف الرد قبوال إذا كان يف مصلحة  68 لقد تناول اؼبشرع ىذه النقطة يف اؼبادة
 1بُت اؼبتعاقدين.من وجو إليو، أو إذا اتصل بتعامل سابق 

 المطلب الثاني: صور خاصة التراضي
إن الصور العادية للًتاضي ىي تطابق إراديت اؼبتعاقدين، غَت أن للًتاضي صورا أخرى فقد يتعذر على أحد 
اؼبتعاقدين إبرام العقد فينيب غَته، وىو ما يسمى بالنيابة يف التعاقد، باإلضافة إذل صور أخرى نركز على أنبها 

 وعد بالتعاقد والتعاقد بالعربون.وىي ال

 الفرع األول: النيابة في التعاقد:
من القانون اؼبدين( ويف ىذه الصورة للتعاقد لدينا ثبلث أطراف : األصيل  77 -73نظمها اؼبشرع يف اؼبواد ) 

بأنو يتعاقد معو  اؼبوّكل، النائب الوكيل، واؼبتعاقد معو، واألصل يف النيابة ىو إعبلن اؼبتعاقد وقت إبرام  العقد
 بصفتو نائباً إال إذا كان اؼبتعاقد معو يعلم بوجود النيابة أو من اؼبفروض حتما أنو يعلم.

وإذا أبرم العقد وفقا ؽبذه الطريقة فإن النائب ىو الذي يؤخذ بعُت االعتبار عند النظر يف عيوب الرضا، بينما 
عاقد مع النائب، بينما يعد النائب ؾبرد طرف أجنيب تاؼب واؼبوِّكل ل يتتصرف آثار العقد حقوقا والتزامات إذل األص

 2بالنسبة آلثار العقد.

 الفرع الثاني: الوعد بالتعاقد:
ىو عبارة عن عقد يتضمن اتفاقا بإبرام عقد معُت يف اؼبستقبل، ويشًتط لصحتو ما يشًتط يف باقي العقود من 

 شروطا خاصة هبذا العقد تتمثل يف:أركان وخلو من عيوب الرضا، كما اشًتط اؼبشرع 
 ضرورة تعيُت صبيع اؼبسائل اعبوىرية للعقد اؼبراد إبرامو يف اؼبستقبل.  - 1
 اؼبدة البلزمة إلبرام العقد. – 2
إبرام الوعد بالتعاقد وفقا للشكل الذي اشًتطو القانون لتمام ىذا العقد ؿبل االتفاق ؼبتضمن الوعد بالتعاقد،  – 3

مكرر  324خضاعو للشكل الرظبي طبقا للمادة إشرع لتمامو د البيع الوارد على عقار، اشًتط اؼبومثال ذلك: عق
، فإذا كان اؼبشًتي يرغب يف اغبصول على وعد البيع من البائع قبل إبرام عقد البيع فبل بد من إخضاع ىذا 1

 من القانون اؼبدين. 71/2الوعد للشكل الرظبي تطبيقا للمادة 
                                                             

 من القانون اؼبدين. 2/ 68أنظر اؼبادة 1
 من ق.م. 75 -74 -73راجع اؼبواد  2
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العقد للشروط الواردة أعبله هبعلو ملزما إذ البد من تنفيذ الوعد اؼبتفق عليو ويف حالة ما إذا شكل  إن استيفاء ىذا
من وعد جاز للطرف اآلخر مقاضاتو واؼبطالبة بتنفيذ الوعد، تبقى السلطة التقديرية للقاضي يف اغبكم ؿبل العقد 

 من القانون اؼبدين. 72طبقا ؼبا جاء يف اؼبادة 
 التعاقد بالعربون: الفرع الثالث:

التعاقد بالعربون ىو طريقة من طرق التعاقد، يقدم مكرر ، ف 72نظم اؼبشرع التعاقد عن طريق العربون يف اؼبواد 
العدول أو تأكيد لكليهما حبق  ودبوجبو أحد اؼبتعاقدين لآلخر مبلغا نقديا أو منقوال، دبناسبة إبرام ىذا العقد 

يعة ىذا العقد جدال كبَتا وسط شراح القانون إال أن ما يهمنا ىو اآلثار اؼبًتتبة وقد أثارت طب، نعقاده الحقااال
 على ىذا العقد  فهو عقد ملزم ال بد من تنفيذه وؼبعرفة آثار الرجوع عن ىذا العقد ال بد من التمييز بُت حالتُت:

ويتمثل ىذا التعويض يف فقدان عدول من دفع العربون: األثر اؼبًتتب عن العدول ىو تعويض الطرف اآلخر  – 1
 . 2/مكرر 72العربون اؼبادة 

عدول من قبض العربون: يدفع تعويضا يساوي مقدار العربون الذي قبضو وهبذا فهو يرد ما قبضو ومثلو اؼبادة – 2
 .3/مكرر  72
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 المطلب الثالث: صحة التراضي
العيوب وتتمثل ىذه العيوب يف الغلط، التدليس، اإلكراه لصحة الًتاضي ال بد من خلو رضاء اؼبتعاقد من 

 واالستغبلل، أما إذا كان الرضا مشوبا بأحد ىذه العيوب فإن ىذا يعرض العقد لئلبطال.

 الجوىري الفرع األول: الغلط
 .1يعرفو األستاذ العريب بلحاج بأنو: "وىم يقوم يف ذىن شخص وبملو على اعتقاد غَت الواقع"

علي فيبلرل بأن الغلط : "ىو اعتقاد خاطئ من جهة وأنو الدافع للتعاقد من جهة أخرى، حبيث  ويرى األستاذ
    2أواله ؼبا أبرم اؼبتعاقد ىذا العقد".

من القانون اؼبدين الذي يعيب رضاء اؼبتعاقد وهبعل العقد  85 -81وقد نظم اؼبشرع الغلط اعبوىري يف اؼبواد 
اىتمام الفقو بالغلط اؼبانع الذي يتعلق بطبيعة العقد أو ؿبلو أو سببو ألنو وبول  قاببل لئلبطال، يف حُت أنو ذباىل

 دون تطابق اإلهباب مع القبول وبالتارل انعدام العقد.
 وللغلط اعبوىري شروط وصور لبتزؽبا فيما يلي:،  3وهبوز ؼبن وقع يف غلط جوىري طلب إبطال العقد

 :مواصفاتوأو : شروط الغلط الجوىري أوال

 أن يكون الغلط جسيما: - أ
بصراحة ؽبذا الشرط حيث نصت: "يكون الغلط جوىريا إذا بلغ حدا من اعبسامة  1/ 82أشارت اؼبادة 

 حبيث يبتنع اؼبتعاقد عن إبرام العقد لو دل يقع يف ىذا الغلط".
بسيط يقصد هبا أن الغلط يتعلق بأمر مهم وخطَت وليس ؾبرد أمر عادي و  1/ 82واعبسامة يف نص اؼبادة 

ستدعي مهمة تيبكن ذباىلو من قبل اؼبشرع ضباية الستقرار اؼبعامبلت وإلبطال العقد ال بد من وجود مصلحة 
ماية الضحية، ويتم تقدير ىذه اعبسامة وفقا للمعيار الذايت أي العوامل الشخصية غب تدخل اؼبشرع

 . خاطئ فيما بعد قده اؼبتعاقد وما اكتشفو بأن اعتقادهـتـعـدبعٌت ما كان ي ،4والنفسية
 

                                                             
 .100العريب بلحاج، مرجع سابق، ص  1
 .1. اؽبامش رقم 157أنظر علي فيبلرل، مرجع سابق ص  2

أنظر جمال سايس ،  113ص  1/ع2008حكمة العليا المنشور بمجلة الم 23/04/2008المؤرخ في  406468انظر القرار رقم  3
 .1503، ص  4مرجع سابق ، ج

 . 160أنظر علي فيبلرل، اؼبرجع السابق ، ص  4
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 أن يكون الغلط مؤثرًا: - ب
دبعٌت أن يكون ىذا الغلط ىو الدافع للتعاقد فلو علم هبذا الغلط ما كان ليربم العقد، أما إذا كان الغلط ىو 
الدافع الرئيسي فإن الوىم الذي اعتقده اؼبتعاقد دل يؤثر على عبلمة رضائو وعليو فإنو على ؾبال للتضحية 

 اؼبعامبلت ومنح اؼبتعاقد حق إبطال العقد.دببدأ استقرار 
 ثانيا: صور الغلط الجوىري

إن الغلط اؼبؤدي إلبطال العقد يزخر بصور عديدة غَت أننا سنركز على الصور اليت أشار إليها اؼبشرع يف النصوص 
 القانونية.

 الغلط في صفة الشيء: - أ
يف صفة الشيء يراىا اؼبتعاقدان جوىرية، " ويعرب الغلط جوىريا على األخص إذا وقع   2/ 82نصت اؼبادة 

 أو هبب اعتبارىا كذلك نظرا لشروط العقد وغبسن النية".
استنادا ؽبذه اؼبادة قد ينصب الغلط اعبوىري على صفة الشيء على العقد واؼبعيار اؼبتخذ لتقدير الغلط يف 

" يراىا اؼبتعاقدان جوىرية" فما صفة الشيء ىو اؼبعيار الذايت والشخصي كأصل عام، حيث ورد باؼبادة أعبله 
ىو جوىري يف شيء ىبتلف من متعاقد آلخر لذلك فالعربة بالنظرة اؼبشًتكة للمتعاقدين لتفادي تعسف 

 الضحية واحملافظة على استقرار اؼبعامبلت.
اؼبعيار غَت أنو يف حالة استحالة معرفة الصفة اعبوىرية للشيء بالرجوع لنظرة اؼبتعاقدين  معا، اعتمد اؼبشرع 

اؼبوضوعي كاستثناء أو حل احتياطي يعتمده القاضي يف السلطة التقديرية وذلك بالرجوع لشروط العقد 
، ومثال ذلك 1والعوامل احمليطة بو أو بالرجوع غبسن نية اؼبتعاقدين الذي يقتضي االبتعاد عن الغش واػبداع

وبيعو  قيمة الثمنجوىري ألن  ذا غلطدج، فإذا دل يكن ذىبا فه 15000شراء خامت من عند الصانع دبلغ 
 يف ؿبل بيع اجملوىرات الذىبية يقتضي أنو مصنوع من الذىب.

 الغلط في ذات او صفة المتعاقد اآلخر: - ب
على ىذا اؼبثال يقوؽبا: " وإذا وقع يف ذات اؼبتعاقد أو يف صفة من صفاتو، وكانت  82/3نصت اؼبادة 

 التعاقد". تلك الذات أو ىذه الصفة السبب الرئيسي يف
ويقصد هبذا النص أن العقد يكون قاببل إلبطال الغلط ، إذا كانت ىذه الذات أو الصفة ؿبل اعتبار 
بالنسبة للمتعاقد الذي وقع يف الغلط حبيث لو علم باغبقيقة ؼبا أبرم العقد، مثل اؽببة اليت يعتقد فيها 
                                                             

 . 166، 164اؼبرجع نفسو، ص  1
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لو خدمة أي سابق مث يتبُت عكس الواىب بأن اؼبوىوب لو ىو ابنو الطبيعي أو الشخص الذي أسدى 
 ذلك.

 عقد العمل الذي يعتقد فيو صاحب اؼبصنع بأن العامل حريف يف حُت أنو ال هبيد قواعد اغبرفة. و
ومن أمثلة الغلط يف صفة اؼبتعاقد قبد غلط اؼبقرض أو الكفيل يف صفة اؼبدين األصلي حبيث يعتقد 

 1أنو توقف عن الدفع وىو على وشك اإلفبلس. اؼبقرض أو الكفيل بأن اؼبدين موسر )غٍت( يف حُت
 الغلط في القانون: -ج 

يكون العقد قاببل لئلبطال لغلط يف القانون إذا توفرت فيو  من القانون اؼبدين على أن: " 3نصت اؼبادة 
 ". 82 و 81شروط الغلط يف الواقع طبقا للمادتُت 

الغلط جوىريا ولو علم بو اؼبتعاقد ما دل يربم  دبعٌت أنو هبوز إبطال العقد للغلط يف القانون مىت كان ىذا
 العقد كقيام الوارث بتسديد ديون موروثة فيما يتجاوز قيمة الشركة.

لئلشارة فإن الدفع بالغلط يف القانون يهدف للتطبيق الصحيح للقانون فبا هبعلو جائزا، أما ما يعرف  و
اجملرم جبهلو للقانون للتخلص من  بقاعدة أال يعذر جبهل القانون فهي قاعدة وضعت ؼبنع سبسك

 .2العقوبة
 الفرع الثاني: التدليس

،  3التدليس بأنو: طرق احتيالية من شأهنا أن زبدع اؼبدلس عليو وتدفعو للتعاقد علي علي سليمانعرف األستاذ 
 .4و للتعاقديقاع اؼبتعاقد معو يف غلط  يدفعبأنو حيل يلجأ إليها اؼبتعاقد إل فيعرفو علي فيالليأما األستاذ 

عن الغلط فقال:" ذلك أن الغلط توىم تلقائي، أما التدليس فهو توىم بفعل  العربي بلحاجوقد ميزه األستاذ 
شخص آخر وهبذا يصح أن يطلق على التدليس تسميتو التغليط أو اإليقاع يف الغلط عن طريق الغش أو 

 .5 االحتيال"
 التدليسنتطرق إذل عناصر وشروط  وبعد تعريفنا للتدليس

                                                             
  2012. سنة  1أنظر أ. كودري فاطمة الزىرة، اغبماية القانونية للكفيل يف عقود االئتمان، مذكرة ماجستَت، كلية اغبقوق، جامعة اعبزائر  1
 .167 -16علي فيبلرل، ص  2
 .60انظر علي علي سليمان، اؼبرجع السابق، ص  3
 ق.م . 86و انظر اؼبادة -
 .174علي فيبلرل، مرجع سابق ص  4
 . 109ظر العريب بلحاج، مرجع سابق ص أن 5
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 أوال: عناصر التدليس
 للتدليس عنصرين أحدنبا مادي واآلخر معنوي

 العنصر المادي للتدليس: - أ
يتمثل العنصر اؼبادي يف الطريقة اؼبتبعة لتضليل اؼبتعاقد ودفعو إلبرام العقد وقد تتمثل ىذه الطريقة يف 

يتوقف األمر على ازباذ موقف سليب القيام بأفعال أو اؼببالغة يف العبارات اؼبادحة لدرجة الكذب وقد 
 يتمثل يف السكوت من وقائع جوىرية، وىذا ما سنتطرق إليو يف العناصر التالية:

 : التحايل باتخاذ موقف اإليجاب -1
يف ىذه اغبالة يتخذ اؼبتعاقد ـبتلف الوسائل واألفعال إلخفاء اغبقيقة كاستظهار مستندات مزورة أو شهود 

لعاداتو اليومية إلظهار نوع من الرفاىية كقيادة سيارة فخمة وقد يدعم ىذه  زور أو يتخذ مواقف ـبالفة
األفعال بأقوال غَت حقيقة حبيث يكون الكذب وسيلة أخرى للتدليس، غَت أنو ال بد من اؼببالغة حىت ترقى 

دات ىذه األكاذيب لدرجة التدليس ألن ؾبرد الًتويج للسلعة دبدحها وفقا ؼبا ىو متعارف عليو يف العا
 والتقاليد ال يعد كذبا خطَتا أو تدليساً.

 :التحايل باتخاذ موقف سلبي -2
:  86/2ال يقتصر التدليس على اللجوء للحيل يف صورهتا اإلهبابية فحسب وإمبا اعترب اؼبشرع اؼبادة 

 "تدليسا السكوت عمدا عن واقعة أو مبلبسة إذا أثبت اؼبدلس عليو أنو ما كان ليربم العقد لو علم بتلك
 الواقعة أو ىذه اؼببلبسة".
أعبله يفيد بأن الكتمان أو السكوت العمدي يعد تدليسا ويعرض العقد  86/2إن التمعن يف نص اؼبادة 

لئلبطال، ودبفهوم اؼبخالطة ؽبذه اؼبادة البد من إعبلم اؼبتعاقد وإال ربمل اؼبتعاقد اآلخر للمسؤولية، فهل 
 دين؟ االلتزام باإلعبلم موجود يف القانون اؼب

وىي علم اؼبَدِلس  شروطيطبق ب فعبل االلتزام باإلعبلم موجود يف القانون اؼبدين ولكنو يطبق كاستثناء و
قاعدة عامة يف االلتزام باإلعبلم  ولذلك ال بالواقعة وجهل اؼبدَلس عليو للواقعة، وأن تكون الواقعة جوىرية،

اؼبساواة ولذلك فإن اؼبشرع ال يفضل أحد اؼبتعاقدين على القانون اؼبدين، ألن من مبادئ القانون اؼبدين 
 .1على عاتق أحد الطرفُت فقط االلتزام  ليفرض اآلخر

                                                             
 .  1راجع ؼبزيد من التفصيل حامق ذىبية . االلتزام باالعبلم يف العقود . أطروحة دكتوراه كلية اغبقوق . جامعة اعبزائر   1
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 : 1 وما يهمنا يف ىذا العنصر ىو شروط السكوت أو الكتمان حىت يعد تدليساً 
 أن يتعلق األمر بواقعة مؤثرة. -

 أن يكون اؼبدلس يعلم هبذه الواقعة أو اؼببلبسة. -

 اؼبدلس عليو هبهل ىذه الواقعة ويصعب معرفتها دون إعبلمو هبا من اؼبدلس.أن يكون  -
ومفهوم اؼبخالفة إذا ربققت ىذه الشروط ينشأ االلتزام باإلعبلم الذي يعد يف القانون اؼبدين استثنائي و يطبق 

 2التزام قانوين بقواعد آمرةبشروط ، أما يف القوانُت اػباصة كقانون ضباية اؼبستهلك و قانون النقد و القرض فهو 
 . 

 العنصر المعنوي للتدليس: - ب
وتثبت نية  يتمثل العنصر اؼبعنوي يف نية التضليل واػبداع والرغبة يف إيقاع اؼبتعاقد اآلخر يف غلط يدفعو للتعاقد

 3.التضليل بكافة الطرق 

 ثانيا: شروط التدليس
كما يشًتط أن تكون اغبيل اليت عبأ إليها أحد اؼبتعاقدين ال بد أن يكون التدليس صادرا من اؼبتعاقد )اؼبدلس(،  

 جسيمة.
 أن يكون التدليس مؤثرا: - أ

من القانون اؼبدين " هبوز إبطال العقد للتدليس إذا كانت اغبيل اليت يلجأ إليها أحد  86/1نصت اؼبادة 
 العقد".اؼبتعاقدين أو النائب عنو من اعبسامة حبيث لوالىا ؼبا أبرم الطرف الثاين 

                                                             
 .181علي فيبلرل، مرجع سابق، ص  1

ياط ضد ) س.ع( و الصندوق الوطني للسكن، المؤرخ في بين الصندوق الوطني للتوفير و االحت 581228انظر قرار المحكمة العليا رقم   2
 والذي ورد بو : 161ص  2010لسنة  2، المنشور بمجلة المحكمة العليا العدد 22/07/2010

 التزام باإلعبلم و التوجيو. –اتفاقية قرض  –بنك  الموضوع:
 –يقع على البنك قبل توقيع اتفاقية القرض ، التزام بإعبلم و توجيو اؼبقًتض بإمكانية حصولو على دعم مارل من الصندوق الوطٍت للسكن  المبدأ:

 يؤدي إخبلل البنك هبذا االلتزام إذل اإليقاع باؼبقًتض يف غلط جوىري ، يربر مطالبتو بإلغاء اتفاقية القرض.  
 .1644ص  4، ج أنظر صبال سايس ، مرجع سابق-
 . 65أنظر غبلو خيار غنيمة، مرجع سابق ، ص  3
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يستشف من ىذا النص بأنو البد أن تكون الطرق االحتيالية أو األكاذيب اليت عبأ إليها اؼبدلس قد أثرت يف 
دل تؤثر ىذه اغبيل على رضائو  رضاء اؼبدلس عليو، حبيث كانت الدافع األصلي إلبرام ىذا العقد، أما إذا ما

 د.وكان سيربم العقد يف كل األحوال فبل ؾبال إلبطال العق
 : أن يكون التدليس صادرا من أحد المتعاقدين أو من في حكمو - ب

غَت أنو قد يصدر من طرف أجنيب عن 1األصل أن يكون التدليس صادرا من أحد اؼبتعاقدين أو النائب عنو
اؼبتعاقدين فهل يبكن إبطال العقد من قبل اؼبدلس عليو رغم أن اؼبتعاقد اآلخر دل يلجأ للطرق االحتيالية 

 يف غلط  يدفعو للتعاقد؟. إليقاعو
طبقا للمادة  األصل أنو ليس للمتعاقد اؼبدلس عليو أن يطلب إبطال العقد إذا صدرت اغبيل عرب اؼبتعاقدين

من القانون اؼبدين إذ ال يبكن اؼبساس دببدأ استقرار اؼبعامبلت ومساءلة اؼبتعاقد اآلخر على فعل غَته رغم  87
 فسده، ويبكن ؽبذا األخَت التمسك بالغلط.أ لس عليو تعرض رضاؤه  لعيبأن اؼبد

من القانون اؼبدين دل ذبعل ىذه القاعدة دون استثناء إذ يبكن ؼبدلس عليو التمسك بإبطال 87غَت أن اؼبادة 
 العقد " إذا أثبت أن اؼبتعاقد معو كان يعلم ، أو من اؼبفروض حتما أن يعلم هبذا التدليس".

 الفرع الثالث: اإلكراه
الشروط اليت  88من القانون اؼبدين حيث تناول يف اؼبادة  89و 88شرع اعبزائري اإلكراه يف اؼبادتُت تناول اؼب

تناولت مصدر  89ينبغي توفرىا يف الرغبة البينة اليت تعد العمود الفقري يف تعريف اإلكراه اؼببطل للعقد، أما اؼبادة 
 اإلكراه.

علي علي ارة إذل بعض التعاريف الفقهية لئلكراه، فقد عرفو وقبل اػبوض يف شرح ىذه العناصر ال بد من اإلش
بأنو " عيب ثالث يف اإلرادة هبعل اؼبتعاقد يربم العقد ربت سلطان خوف حال، فاػبوف ىو الذي يكون  سليمان

 .2 حاال وليس اػبطر، حبيث هبعل إرادتو غَت حرة، فهي موجودة لكن زبتار إبرام العقد التقاء شر زبشاه"
" فيعرف اإلكراه بأنو : ضغط يتعرض لو العاقد فيولد يف نفسو رىبة أو خوفا وبملو  العربي بلحاجأما األستاذ 
 .3 على التعاقد"

                                                             
 .86/1أنظر اؼبادة 1
 64أنظر علي علي سليمان، مرجع سابق، ص 2
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" ضغط تتأثر بو إرادة الفرد فيدفعو إذل إبرام عقد ال يرغب فيو، فَتى بأن اإلكراه ىو:  علي فيالليستاذ أما األ
)التهديدات( ىي اليت تفسد الرضاء، وإمبا الرىبة أو اػبوف الذي ربدثو ىذه ويف اغبقيقة ليست وسائل اإلكراه... 

 .1"  الوسائل يف نفس اؼبتعاقد ىي اليت تفسد الرضا
فتقول بأن اإلكراه ال يـعد يف حد ذاتو عيبا يف الرضا، بل الرىبة ىي اليت تكون  لحلو خيار غنيمةأما األستاذة 

  2يرتب اإلكراه رىبة بّينة حىت يؤدي إلبطال العقد اشًتطت أن  88ىذا العيب ألن اؼبادة 
من ىنا نبلحظ بأن اإلكراه عنصرين أحدنبا مادي ويتمثل يف الوسائل اؼبستعملة للتهديد اؼبتعاقد أو  و

هتديده بأن خطرا جسيما ؿبدقا سيلحق أحد أقاربو أو شرفو أو مالو....، باإلضافة إذل العنصر اؼبعنوي وىو 
ؼبكره وتأثر ىذا اػبوف بشكل يدفعو للتعاقد، اػبوف أو الرىبة البينة اليت بعثها اؼبتعاقد اآلخر يف نفس اؼبتعاقد ا

واؼبعيار اؼبعتمد يف ىذا اإلطار ىو اؼبعيار الشخصي أو الذايت حيث ىبتلف تأثَت التهديدات من شخص آلخر 
يراعى يف تقدير اإلكراه جنس من وقع عليو ىذا  و : "اليت نصت على أن  88/3اؼبادة وىذا ما نستنتجو من 
 االجتماعية والصحية وصبيع الظروف األخرى اليت من شأهنا أن تؤثر يف جسامة اإلكراه". اإلكراه، ونسبة وحالتو

 : أوال: شروط اإلكراه
 : تعرض المتعاقد لرىبة بينة  -1

بقوؽبا:" وتعترب الرىبة قائمة على بّينة إذا كانت ظروف اغبال  بتعريف ىذه البّينة 88/2اؼبادة  لقد تكلفت
تصور للطرف الذي يّدعيها أن خطرا جسيما ؿبدقا يهدده ىو أو أحد أقاربو، يف النفس أو اعبسم أو الشرف 

 أو اؼبال".
،  تصفاك خطرًا معُت وؽبذا اػبطر موافللرىبة البّينة شروط تتمثل يف وجود ظروف تتصور للمتعاقد بأن ىنا

 كما أن ىذا اػبطر ال يهدد أياً كان.
 الشروط المتعلقة بالخطر: - أ

ال بد أن يكون ىذا اػبطر جسيما: دبعٌت أنو ذو عواقب وخيمة ىبشاىا اؼبتعاقد اؼبكره وأنو سيقبل  -
العقد تفاديا غبدوثها ومعيار تقدير جسامة اػبطر ىو معيار ذايت شخصي استنادا ألحكام اؼبادة  إبرام
 اؼبذكورة أعبله. 88/3
 .1ال بد أن يكون اػبطر ؿبدقا: دبعٌت وشيك الوقوع، أي قد يقع ىذا اػبطر بعد غبظات -
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 الشخص المهدد بالخطر: -ب 
إذل الشخص اؼبهدد باػبطر الذي قد يكون اؼبتعاقد نفسو، أو أقارب  88/2لقد أشار اؼبشرع يف اؼبادة 

أو جسمو أو شرفو أو مالو، ولئلشارة فإن اؼبشرع دل  اؼبتعاقد سواء كان ىذا اػبطر يهدد القريب يف نفسو
 يقيد عبارة األقارب بدرجة القرابة.

 الرىبة البّينة ىي الدافع للتعاقد: -2
يتعلق الشرط الثاين بالدافع للتعاقد، حيث تكون ىذه الرىبة أو اػبوف ىي اليت أدت إذل إبرام العقد 

د والضغط الذي سبت فبارستو على اؼبتعاقد، حيث أدى فالتعاقد كان نتيجة حتمية منطقية ورئيسية للتهدي
ىذا اإلكراه إذل إفساد الرضا والتضييق من حرية اػبيار لدى اؼبتعاقد وىو ما يسمى باإلكراه اؼبعنوي الذي 
هبعل العقد قاببل لئلبطال، أما إذا دل تكن ىذه التهديدات ؾبرد دافع للتعاقد وأدت إذل إعدام إرادة 

 ه على وضع بصمتو على العقد فإنا ىذا يؤدي إذل اعتبار العقد باطبًل بطبلناً مطلقا.اؼبتعاقد ومت جرب 
 ثانيا: مصادر اإلكراه

يف ىذا اإلطار على أن:" إذا صدر اإلكراه من غَت اؼبتعاقدين فليس للمتعاقد أن يطلب  89نصت اؼبادة    
 ؼبفروض حتما أن يعلم هبذا اإلكراه".إبطال العقد إال إذا أثبت أن اؼبتعاقد اآلخر كان يعلم أو من ا
غَت أن اإلكراه الصادر من غَت اؼبتعاقدين ال  88/12إن اإلكراه الصادر من قبل اؼبتعاقد يبكن إثباتو طبقا للمادة 

مي(، فإذا دل مو )العلم اغبكبد فيو من إثبات اؼبتعاقد اؼبكره لعلم اؼبتعاقد اآلخر )العلم اغبقيقي( أو حتمية عل
كره ال يفقد حقو وإمبا هبوز لو الرجوع يستطع 

ُ
إثبات علم اؼبتعاقد اآلخر بصدور اإلكراه من الغَت، فإن اؼبتعاقد اؼب

من القانون اؼبدين، ولئلشارة فإن اؼبشرع تناول  124على ىذا الغَت وفقا لقواعد اؼبسؤولية التقصَتية طبقا للمادة 
 أو الضغط اؼبًتتب عن الظروف االقتصادية أو االجتماعية اإلكراه الصادر من األشخاص فقط دون حالة الضرورة

... 3 . 
 
 
 

                                                                                                                                                                                              
 .189-188السابق ، ص علي فيبلرل اؼبرجع  1
 : "هبوز إبطال العقد لئلكراه إذا تعاقد شخص ربت سلطان رىبة بينة بعثها اؼبتعاقد اآلخر يف نفسو دون حق". 88/1نصت اؼبادة  2
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 اللـــغــــتـــع: االســـرابــــرع الـــفـــال
بعد رجوعنا للعديد من التعريفات اؼبقًتحة لعيب االستغبلل واليت ركزت على االستغبلل يف عقود اؼبعاوضة فقط،  

العيب يطبق على كل العقود وىذا واضح من خبلل األساس القانوين كان البد من التأكيد منذ البداية بأن ىذا 
 من القانون اؼبدين. 90ؽبذا العيب أال وىو نص اؼبادة 

االستغبلل بأن: "تكون إدارة اؼبعيوب قد عيبت بالطيش أو اؽبوى فاستغل  علي علي سليمانفقد عرف األستاذ 
 .1عادل مطلقا ما التزم بو"اؼبتعاقد معو ىذا الضعف وحصل منو على التزامات ال ت

فيقول بأنو: "استغبلل أحد اؼبتعاقدين غبالة الضعف اليت يوجد فيها اؼبتعاقد اآلخر  العربي بلحاجأما األستاذ 
وىو التعريف  ، 2 للحصول على مزايا ال تقابلها منفعة ؽبذا األخَت، أو تتفاوت مع ىذه اؼبنفعة تفاوتا غَت مألوف"

 من القانون اؼبدين. 90/3اؼبادة  الذي ال يتعارض وأحكام
بقولو: "االستغبلل لغة ىو االنتفاع من الغَت بدون حق، أما اصطبلحا فهو  علي فيالليوىذا ما أكده األستاذ 

استغبلل الطيش البُّت أو اؽبوى اعبامح الذي يعًتي اؼبتعاقد بغرض دفعو إذل إبرام عقد يتحمل دبقتضاه التزامات ال 
 3 . لعوض اؼبقابل أو من غَت عوض"تتعادل بتاتا مع ا

واالستغبلل هبذا اؼبعٌت ىو عيب يف الرضا ألنو يؤثر على سبلمة رضاء اؼبتعاقد وىو مفهوم ـبتلف عن مفهوم الغنب 
فهو عيب يف العقد يتعلق باختبلل التوازن بُت التزامات اؼبتعاقدين فالعربة بالتفاوت اؼبادي الذي أشار إليو اؼبشرع 

 من القانون اؼبدين. 91 ة منها اؼباد 4يف نصوص خاصة يف القانون اؼبدين 
 وبعد تعريفنا لبلستغبلل نتطرق لعناصره وأثر توفر شروطو.
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 (90/1أوال: عناصر االستغالل )المادة 
 لبلستغبلل عنصران يتمثل األول يف العنصر اؼبادي أما الثاين فيتعلق بالعنصر اؼبعنوي:

 العنصر المادي لالستغالل: - أ
األول على ىذا العنصر بقوؽبا:" إذا كانت التزامات أحد اؼبتعاقدين يف شرطها  90/1لقد نصت اؼبادة 

متفاوتة كثَتا يف النسبة مع ما حصل عليو ىذا اؼبتعاقد من فائدة دبوجب ىذا العقد أو مع التزامات اؼبتعاقد 
 اآلخر وتبُت أن اؼبتعاقد ....."

ضح أو التناسب بُت التزامات اؼبتعاقدين يتضح لنا من خبلل ىذا النص بأن التفاوت الكثَت أو االختبلل الوا
ىو معيار الركن اؼبادي لبلستغبلل غَت أن فكرة التفاوت ال تطبق على عقود دون أخرى بل إن االستغبلل 

 موجود يف كل أنواع العقود كل ما يف األمر أن التفاوت:
تفاوت بُت التزامات  ىبتلف من عقد آلخر، ففي عقود اؼبعاوضة: قبد الركن اؼبادي لبلستغبلل يف صورة -

ْستَـَغل والفائدة اليت ربصل عليها فهي ضئيلة مقارنة دبا التزم بو.
ُ
 الطرف اؼب

أما يف العقود التبادلية: فإن الركن اؼبادي لبلستغبلل يتحقق بوجود تفاوت واضح بُت ما التزم بو الطرف  -
 اؼبستَغل وما التزم بو الطرف اؼبستِغل.

إن التفاوت يكون بُت خط الربح واػبسارة للطرفُت، حبيث تنعدم أو زبتفي فكرة أما يف العقود االحتمالية: ف -
اؼبستغل باؼبقارنة مع احتمال حظ الربح واػبسارة لدى  تكافؤ احتمال حظ الربح واػبسارة لدى اؼبتعاقد

 اؼبتعاقد اآلخر.

ل الذي يبكن اؼبقارنة معو، ود التربعية: فإن فكرة االستغبلل تطبق رغم انعدام العوض أو اؼبقابعقأما يف ال -
ويبكن تقدير مدى وجود التفاوت الكثَت أو عدم التناسب بالرجوع ؼبعايَت اقًتحها الفقهاء، فهناك من اقًتح 

 90افًتاض الركن اؼبادي لبلستغبلل كلما تعلق األمر بالعقود التربعية، غَت أن االقًتاح األقرب لنص اؼبادة 
ُت التزامات اؼبتربع والغاية اؼبعنوية اليت يسعى لتحقيقها، ويكون ىذا من القانون اؼبدين ىو التفاوت ب

 1التفاوت موجودا باؼبقارنة بُت اؼبقدار غَت اؼبألوف للمال اؼبتربع بو من جهة وثروة اؼبتربِع من جهة أخرى.
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 :الركن المعنوي لالستغالل - ب
اؼبغبون يتمثل يف الضعف  َغل أواؼبستَـ يُنظر للركن اؼبعنوي لبلستغبلل من زاويتُت، فبالنسبة للطرف 

َتِغل( فيتعلق األمر بنّية سما بالنسبة للمتعاقد اآلخر )اؼبي الطيش البُّت أو اؽبوى اعبامح، أأالنفسي 
وإبرام العقد، وفقا لشروط والتزامات متفاوتة أو قبول اؽببة يف ىذه  1استغبللو لضعف الطرف اؼبغبون

 الظروف رغم وجود تفاوت بُت ما تربع بو الطرف اؼبغبون وبُت قيمة ثروتو.
 ضعف الطرف المغبون: -1

الضعف يف إحدى الصورتُت: الطيش البُّت أو اؽبوى اعبامح أما الطيش البُّت: "فهو اػبفة  ايتجسد ىذ
سرع الذي يصحبو عدم التبصر وعدم االكًتاث بالعواقب، ويشًتط يف الطيش أن يكون بّينا الزائدة والت

أي واضحًا وظاىراً.... أما اؽبوى اعبامح فهو الولع أو الرغبة الشديدة اليت تقوم يف نفس الشخص 
س وولعها فهو الرغبة الشديدة والشعور اؼبلح وميل النف 2فتدفعو إذل التصرف عاطفيا وبدون إرادة حكيمة

ولعًا ال قبيل لدفعو حبيث يفقد معها اؼبتعاقد حرية اػبيار ويقبل إبرام التصرف بعد أن نالت ىذه الرغبة 
 وحسن تدبَته. 3من سبلمة رضائو وصحة قراره

 استغالل الضعف النفسي للمغبون: -2
بلستفادة البد أن يكون الضعف النفسي ىو الدافع للتعاقد أي أن يستغل الطرف اآلخر ىذا الضعف ل

من عقد تفاوت فيو التزاماتو مع التزامات الطرف الضعيف وىذا األمر يقتضي علم اؼبستِغل بضعف 
، 4الطرف اؼبغبون، ويُعد عدم التعادل الفادح قرينة على نية الطرف اؼبستِغل لدى األستاذ العريب بلحاج

لتضييق ؾبال تطبيق نظرية ستاذ علي فيبلرل فَتى بأن إضافة ىذا الشرط ما ىو إال وسيلة أما األ
من اؼبفروض أن يكون االستغبلل كعيب من ونرجح رأي األستاذ فيبلرل يف ىذا اإلطار ألنو ، 5االستغبلل

، ألن ذلك كاٍف عيوب الرضا قائما دبجرد توفر الركن اؼبادي والضعف النفسي للطرف اؼبغبون فقط
 لتكون إرادتو معيبة .

                                                             
: "إذا كانت التزامات أحد اؼبتعاقدين متفاوتة كثَتا يف النسبة مع ما حصل عليو ىذا اؼبتعاقد من فائدة دبوجب العقد  90/1وىذا ما عربت عنو اؼبادة  1

أو ىوى جاؿبا جاز للقاضي بناًء  أو مع التزامات اؼبتعاقد اآلخر، وتبُّت أن اؼبتعاقد اؼبغبون دل يربم العقد إال أن اؼبتعاقد اآلخر قد استغل فيو طيشا بيّنا
 على طلب اؼبتعاقد اؼبغبون أن يبطل العقد".

 .131العريب بلحاج ،مرجع سابق، ص  2
 . بتصرف.210علي فيبلرل، مرجع سابق، ص  3
 .131العريب بلحاج، مرجع سابق، ص  4
 .212علي فيبلرل، مرجع سابق، ص 5
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 :1 عناصر االستغالل ثانيا: اآلثار المترتبة على توفر
 األصل:  - أ

أن العقد يكون قابل لئلبطال من قبل أو بطلب من الطرف اؼبغبون الذي اْستِغل طيشو البُّت أو ىواه اعبامح 
من القانون اؼبدين  90/1وذلك بعد رفع دعوى اإلبطال خبلل سنة، غَت أنو وخبلفا للعيوب األخرى فإن اؼبادة 

للقاضي بناًء على طلب اؼبتعاقد اؼبغبون، أن يبطل العقد أو أن ينقص  نصت يف شطرىا األخَت : "... جاز
التزامات ىذا اؼبتعاقد". دبعٌت أن القاضي يتمتع بسلطة تقديرية حبيث يبكنو إبطال العقد حسب طلب الطرف 

بُت نقاص التزامات الطرف الغبون بشكل يقلل من التفاوت الكثَت إأو وبكم باإلبقاء على العقد مع  اؼبغبون
االلتزامات اليت أشارت إليو نفس اؼبادة يف شطرىا األول بقوؽبا: "إذا كانت التزامات أحد اؼبتعاقدين متفاوتة كثَتا 

 يف النسبة ....."
القاعدة اؼبتعلقة باإلبطال  وىذا اغبل أدرجو اؼبشرع للمحافظة على مبدأ استقرار اؼبعامبلت ولئلشارة فإن ىذه

 .90/3قود غَت أن اؼبشرع خّص عقود اؼبعاوضة باستثناء يف اؼبادة نقاص تطبق على كل العواإل
 : االستثناء - ب

على أن: "وهبوز يف عقود اؼبعاوضة أن يتوذل الطرف اآلخر دعوى اإلبطال إذا عرض ما يراه  90/3نصت اؼبادة 
لرفع التفاوت القاضي كافيا لرفع الغنب"، ففي ىذه اغبالة يقدم الطرف اؼبستغل لضعف الطرف اؼبغبون عرضا 

الكثَت يف النسبة بغية اإلبقاء على العقد وتفاديا إلبطالو من قبل القاضي، حيث يقدم عرضا بالزيادة يف التزاماتو 
إن كان ذلك كافيا وترجع السلطة التقديرية للقاضي يف تقدير ما إذا كان مقدار ىذه الزيادة من شأنو رفع الغنب، ف

طرف اؼبغبون وال ينطق بإبطال العقد وإمبا وبكم بإبقائو والزيادة يف التزامات نقاص التزامات الإفإنو ال وبكم ب
ستِغل.

ُ
 الطرف اؼب

 
 
 
 
 
 

                                                             
 من القانون اؼبدين بكل فقراهتا. 90راجع اؼبادة 1
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 المطلب الرابع: األىلية كآلية لحماية التراضي
لقد انتهجت القوانُت الوضعية طرقا ووسائل غبماية الرضا، فقد ظهرت الوسائل التقليدية منذ القدم وىي 

كنظرية عيوب الرضا اليت تطرقنا إليها يف اؼبطلب الثالث من ىذا اؼببحث، باإلضافة تتصف بالغرض العبلجي  
ألحكام األىلية اليت سنركز عليها يف ىذا اؼبطلب، وإضافة ؽبذه الوسائل التقليدية ظهرت وسائل حديثة نظرا لعجز 

اؼبتعاقد الضعيف، فدراية الوسائل التقليدية عن ربقيق التوازن العقدي وعدم استجابتها لتطلعات وانشغاالت 
الطرف القوي وقوتو االقتصادية والثقافية ومركزه اؼبتميز واحتكاره للخدمات أو السلع جعلو على دراية وإطبلع 
بكل ما يتعلق بالعقد، يف حُت يفتقر الطرف اآلخر إذل اغبد األدىن ؽبذه اؼبعلومات وىذا ما فرض على اؼبشرع 

اؼبتعاقد وأصبح الغرض من ىذه الوسائل ـبتلفا حيث أصبح اؽبدف وقائيا  استحداث وسائل جديدة غبماية رضا
ويف ىذا الصدد فرض التزامات على عاتق الطرف القوي: كااللتزام باإلعبلم وااللتزام بالتحذير ومنح للمتعاقد 

ة التعاقد اليت إال أن ما يهمنا يف ىذا اإلطار ىو أىلي 1الضعيف حقوقا جديدة كمهلة الًتوي والًتاجع عن العقد،
يقصد هبا صبلحية الشخص ؼبباشرة التصرفات القانونية اليت من شأهنا أن تكسبو اغبقوق أو ربملو االلتزامات، 
واألصل أن كل شخص أىل للتعاقد ما دل يطرأ على أىليتو عارض هبعلو ناقص األىلية أو يفقدىا حبكم القانون 

اليت تكون فيها أىلية الشخص غَت كاملة فيخصص اؼبشرع ، والعوارض ىي اغباالت ق.ممن  78طبقا للمادة 
 اغبماية ؽبذا الشخص، أما اؼبوانع فهي األسباب اليت سبنع الشخص من القيام بالتصرفات القانونية ضباية للغَت.

 عوارض األىلية -
حالتُت، حالة ما إذا  فبالنسبة لصغر السن مبيز ، سفو، الغفلةتتمثل ىذه العوارض يف صغر السن، اعبنون، العتو، ال

سنة ففي ىذه اغبالة تكون تصرفاتو القانونية باطلة بطبلنا مطلقا أما إذا كان سنو ما بُت  13كان الصيب دل يبلغ 
أما بالنسبة للمجنون ق.م ، بطال وفقا ألحكام سنة فإن التصرف الذي يربمو يعد قاببل لئل 19وقبل بلوغو  13

ما جعل تصرفاهتما باطلة بطبلنا مطلقاً، خبلف السفيو وذو الغفلة اليت تعد واؼبعتوه فإن انعدام اإلرادة لديه
 تصرفاهتما قابلة لئلبطال فقط.

 موانع األىلية  -
من القانون اؼبدين، باإلضافة إذل اؼبانع  110 -109تتمثل ىذه اؼبوانع يف حالة الغياب والفقد طبقا للمادتُت 

يقتضي حرمان احملكوم عليو من مباشرة التصرفات القانونية، باإلضافة إذل القانوين اؼبتمثل يف اغبجر القانوين الذي 
 من القانون اؼبدين. 80اؼبانع اعبسماين الذي يتحقق باجتماع عاىتُت طبقا للمادة 

                                                             
الصادرة عن كلية  أنظر أ. كودري فاطمة الزىرة، ضباية الكفيل اؼبتعامل مع البنك الدائن، اجمللة اعبزائرية للعلوم السياسية و القانونية و االقتصادية، 1

 . منشور يف األنًتنت. 228، ص  2014سنة   02العدد  51، اجمللد  1اغبقوق ، جامعة اعبزائر 
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 يـــــــــــــــــــــــــــــــانــثـث الــــــحـــــــــــــــــــــــبـــــــــــــالم
 لــــــــــــــحـــــــــــــــــمـــــال

إذا نشأ العقد صحيحا فإنو يرتب آثار حبيث ينشئ العقد التزامات يف ذمة أطرافو وهبذا فإن حملل االلتزام الناشئ 
عن العقد شروط ثبلث تتمثل يف ضرورة أن يكون احملل موجودا أو فبكن الوجود، أن يكون معّيناً أو قاببل للتعيُت، 

 . 1 وعاً أن يكون  مشر 
 المطلب األول: وجود المحل أو إمكانية وجوده

مبيز يف ىذا اإلطار بُت أصناف االلتزامات، فااللتزام دبنح البد أن يكون احملل موجودا وقت إبرام العقد ربت طائلة 
وعدم ( أما االلتزام بفعل أو عدم فعل شيء ما فيقتضي إمكانية وجود احملل 1بطبلنو بطبلنًا مطلقا، )الفرع 

 (.2استحالة وجوده استحالة مطلقة )الفرع
 : الفرع األول: ضرورة وجود المحل في االلتزام بمنح

 أوال: األصل العام:
عندما يتعلق األمر بااللتزام دبنح، وإذا زبلف ىذا الركن كان  أثناءهيشًتط وجود ؿبل االلتزام قبل انعقاد العقد أو 

ذا الشيء ؿبل االلتزام منعدما أصبل، أو ىلك أو تلف قبل انعقاد العقد العقد باطبل بطبلنا مطلقا، سواء كان ى
، ففي ىذه اغبالة فإن اؼبدين بو دل يستطع الوفاء بااللتزام، أما إذا كان احملل موجودا أثناء إبرام العقد مث  أثناءهأو 

تبعة اؽببلك فإن كان الشيء ىلك أو تلف بعد االنعقاد فإن ىذا ال يؤثر على صحة العقد وإمبا تثار فكرة ربمل 
ؿبل االلتزام ال يزال يف يد اؼبدين ودل وبن أجل التسليم فإن اؼبدين ىو الذي يتحمل تبعة اؽببلك أما إذا حان أجل 
التسليم وقام اؼبدين بإخطار الدائن بضرورة استبلمو للشيء ؿبل االلتزام وسباطل الدائن يف استبلمو أو استلمو مث 

 2دائن ىو الذي يتحمل تبعة اؽببلك.ىلك أو تلف فإن ال
: "إذا ىلك اؼببلغ )الشيء ؿبل االلتزام( قبل 369وؽبذه القاعدة تطبيقات يف القانون اؼبدين حيث نصت اؼبادة 

م لُ سَ تَ ذار اؼبشًتي بِ عاالثمن، إال إذا وقع اؽببلك بعد  تسليمو بسبب ال يد للبائع فيو سقط البيع واسًتد اؼبشًتي
أنو البد من عدم ذباىل أحكام القواعد العامة اليت تسمح بالوفاء دبقابل وبتجديد االلتزام بتغيَت "، غَت  اؼببيع

                                                             
 .223 -219 علي فيبلرل، مرجع سابق، ص 1
 .139-138العريب بلحاج، مرجع سابق، ص -
 .70-69علي علي سليمان، مرجع سابق ص -
من القانون اؼبدين :" إذا مت إعذار الدائن فإنو يتحمل تبعة ىبلك الشيء أو تلفو ويصبح للمدين اغبق يف إيداع الشيء على نفقة الدائن  270اؼبادة  2

 واؼبطالبة بتعويض ما أصابو من ضرر."
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من القانون اؼبدين على أن: "إذا قبل الدائن يف استيفاء حقو مقاببل استعاض بو  285حيث نصت اؼبادة 1ؿبلو،
 عن الشيء اؼبستحق قام ىذا مقام الوفاء".

 :ستثناءثانيا: اال
يكون احملل موجودا غبظة إبرام العقد، فبا يثَت فكرة التعامل يف األشياء اؼبستقبلية الذي يعد باطبل يف الشريعة قد ال 

حيث أن اؼبعدم ال يصلح أن يكون ؿببل للعقد، إذ ال يصلح بيع ما دل يتّيقن وجوده غَت أن فقهاء 2اإلسبلمية،
وىذا ما تأثر بو  3على معدوم سيوجد يف عقود التربعات اؼبالكية كانوا أقل سبسكا هبذا الشرط، فأجازوا العقد

من القانون اؼبدين  92من قانون أ )اؽببة(، و اؼبادة  209من قانون أ )الوصية(،  187اؼبشرع اعبزائري يف اؼبواد 
د ؿبققا غَت أن التعامل يف تركة إنسان على قي اليت نصت على أن:" هبوز أن يكون ؿبل االلتزام شيئا مستقببل و

 .4 اغبياة باطل ولو كان برضاه....."
وعلى ىذا األساس فإن التعامل يف األشياء اؼبستقبلية جائز مىت كان ؿبقق الوقوع، دبعٌت أنو ال يتوقف على عوامل 

مار أو تلفها بسبب عوامل طبيعية، فهذا األمر ينطوي على غرر أراد اؼبشرع ث يتحكم فيها اؼبتعاقدان كنضج الال
ل وضعو لشرط " ؿبققا"، أما إذا كان األمر يتعلق بشراء شقة بناء  على تصاميم فإنو أمر جائز تفاديو من خبل

ألنو يرتبط بإرادة اؼبدين وسعيو لبناء الشقة، فاألشياء اؼبستقبلية اليت تصلح كمحل لبللتزام ىي اليت يكون وجودىا 
طبلق فإهنا ال تصلح كمحل لبللتزام ستحيبل على اإلكان وجودىا أمرا م  يف اؼبستقبل أمراً ؿبققا أو ؿبتمبل، أما إذا

 .5وال ينعقد العقد لتخلف ركن احملل
ويف األخَت نشَت إذل منع اؼبشرع اعبزائري للتعامل يف تركة إنسان وىو ال يزال على قيد اغبياة باستثناء الوصية ونظرا 

 6لتنايف ىذا التصرف مع اآلداب واألخبلق.
 
 
 
 

                                                             
 من القانون اؼبدين. 287 -285راجع اؼبادتُت 1
 .70علي علي سليمان، مرجع سابق ص 2
 يف إشارتو لئلمام ؿبمد أبو زىرة اػبرشي، شرح ـبتصر خليل. 144العريب بلحاج، مرجع سابق، ص 3

 من قانون األسرة. 209و  187ق. مدين و  92أنظر اؼبواد   4
 .227-225علي فيبلرل، مرجع سابق، ص  5
 .70علي علي سليمان، مرجع سابق ص 6
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 المحل في االلتزام بفعل أو عدم فعل شيء ما: الفرع الثاني: إمكانية
إذا كان ؿبل االلتزام يتمثل يف االلتزام بفعل شيء ما أو االمتناع عن القيام بفعل معُت فإنو ال يشًتط وجود ؿبل 

، 1االلتزام وقت االنعقاد ولكن يكفي أن يكون فبكن الوجود، دبعٌت أنو غَت مستحيل ألنو ال تكليف إال دبستطاع
من القانون اؼبدين يف ىذا اإلطار على أن: "إذا كان ؿبل االلتزام مستحيبل يف ذاتو كان  93صت اؼبادة وقد ن

 باطبل بطبلناً مطلقاً" ويف ىذا اإلطار البد من التفرقة بُت االستحالة النسبية )أوال( واؼبطلقة )ثانيا(.
 2:  أوال: االستحالة النسبية

شخصية حبيث يكون احملل غَت فبكن بالنسبة للمتعاقد، فبكنا بالنسبة للغَت ىي االستحالة اليت ترجع العتبارات 
نظرا العتبارات خاصة هبذا اؼبتعاقد كاؼبرض أو نقص اؼبهارة أو السفر، وىذه االستحالة ال سبنع االنعقاد وغنما 

 .176يلتزم اؼبدين بتنفيذ التزامو عن طريق التعويض طبقا للمادة 
 : قةثانيا: االستحالة المطل

ترجع ىذه االستحالة العتبارات موضوعية حبيث يستحيل على أي كان تنفيذ ىذا االلتزام، ويف ىذه اغبالة ال 
ؾبال لبلنعقاد إذا كانت االستحالة سابقة أو معاصرة إلبرام العقد، أما إذا طرأت ىذه االستحالة بعد نشوء االلتزام 

طبقا للمادة  3ن التزام اؼبدين ينقضي بسبب استحالة التنفيذوحلول مرحلة التنفيذ فإن العقد ينشأ صحيحا، ولك
من القانون اؼبدين اليت تنص: "ينقضي االلتزام إذا أثبت اؼبدين أن الوفاء بو أصبح مستحيبل عليو لسبب  307

 أجنيب عن إرادتو".
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
 .230علي فيبلرل، مرجع سابق، ص1
 .71، علي علي سليمان، مرجع سابق ص231- 230، علي فيبلرل، مرجع سابق، ص141العريب بلحاج، مرجع سابق، ص  2
 الناجم عن عدم تنفيذ التزامو.على أن: إذا استحال على اؼبدين أن ينفذ االلتزام عينا حكما عليو بتعويض الضرر  176نصت اؼبادة -
 .141، العريب بلحاج ص 231علي فيبلرل، ص  3
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 المطلب الثاني: تعيين المحل
 باختبلف الشيء ؿبل االلتزام.يشًتط تعيُت ؿبل االلتزام وزبتلف طريقة التعيُت 

فبل بد من ربديد ذاتية الشيء حىت يتم  1: )أي من القيميات(، إذا ورد االلتزام على شيء معُت بالذات -
تعريفو فبا يبنع اعبهالة فيو، فإذا كان ىذا الشيء أرضا أو منزاًل، يتم ربديد موقعو وحدوده ومساحتو 

 .2م تعيُت صنفها وتاريخ صنعها ولوهنا....وأوصافو أما إذا كان منقوال كالسيارة فيت

) أي غَت معُت بالذات(: فيجب أن يكون معينا جبنسو )صنفو(، نوعو،  إذا كان ؿبل االلتزام شيئا مثليا: -
، مثل اتفاق طرفُت على بيع )حبوب( نوعو أرز 94/1ومقداره وإال كان باطبل بطبلنا مطلقا، طبقا للمادة 

كلغ، ويف ىذا اإلطار البد من االتفاق على درجة اعبودة غَت أن  500أو  100ومقداره أو عدس أو ... 
نصت على أن: " ....إذا دل يتفق أوجدت اغبل يف حالة عدم االتفاق، من القانون اؼبدين  94/2اؼبادة 

اؼبتعاقدان على درجة الشيء من حيث جودتو ودل يبكن من تبُت ذلك من العرف أو من أي طرف آخر 
 بتسليم شيء من صنف متوسط". التزم اؼبدين

فيجب تعيُت مقداره، ويلتزم اؼبدين باؼبقدار اؼبذكور يف العقد طبقا  إذا كان ؿبل االلتزام يرد على نقود:  -
من القانون اؼبدين حيث ال يبكن أن يكون الرتفاع قيمة ىذه النقود أو اللبفاضها وقت الوفاء  95للمادة 

 أي تأثَت.
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 مشروعية المحلالمطلب الثالث: 
تتمثل مشروعية احملل يف قابليتو للتعامل إذا تعلق األمر بااللتزام دبنح، وعدم ـبالفتو للنظام العام واآلداب العامة إذا 

اليت تنص  93، وذبد ىذه الفكرة أساسها القانوين يف اؼبادة 1تعلق األمر بااللتزام بعمل أو االمتناع عن شيء ما
 االلتزام مستحيبل يف ذاتو أو ـبالفا للنظام أو اآلداب العامة كان باطبًل بطبلناً مطلقاً".على أن:" إذا كان ؿبل 

 الفرع األول: قابلية المحل للتعامل
 يبطل العقد مىت ورد على شيء غَت قابل للتعامل سواء:

 / حبسب طبيعتو: كاؽبواء، أشعة الشمس،....1
ان أو األشياء اؼبملوكة للدولة أو تركة شخص على قيد اغبياة أو / حبكم القانون: كمنع التعامل يف أعضاء اإلنس2

 .2اؼبخدرات إال إذا استعملت ألغراض طبية
 الفرع الثاني: عدم مخالفة المحل العام للنظام العام

عندما يتعلق األمر بااللتزام بعمل أو بعدم فعل شيء ما فإن احملل البد أن ال يكون ـبالفا ؼبقتضيات النظام العام 
واآلداب العامة، وقد أثار مفهوم النظام العام جدال واسعا فقيل بأن تعريفو مغامرة يف الرمال الزاحفة، كما قيل:" 
إنك إذا أردت تعريف النظام العام فإمبا تركب حصانا جاؿبا ال تدري على أي أرض سيلقي بك"، ويصعب تعريفو 

َت أن قواعد النظام العام يف ؾبملها ىي تلك القواعد اليت ألنو يتغَت بتغَت األوضاع فقد عرف اتساعا يف ؾبالو، غ
هتدف لتحقيق أو ضباية مصلحة عامة سياسية أو اقتصادية تتعلق بنظام اجملتمع وتعلو على مصاحل األفراد، أما 

راف اآلداب فهي ؾبموعة األسس األخبلقية واؼبثل واؼببادئ العليا اؼبعروفة يف اجملتمع واؼبستمدة من الدين، األع
 3والتقاليد.

وما ذبدر اإلشارة إليو أن النظام العام عرف تطورا كبَتا نظرا لتغَت دور الدولة، ىذه األخَتة اليت كان دورىا يقتصر 
على االعتناء باؼبصلحة العليا للببلد فكان النظام العام ينحصر ؾبالو يف الشأن السياسي فحسب، والدولة ال 

ة اليت تتعلق حبماية الدولة، العائلة )اغبالة اؼبدنية، اؼبَتاث، النفقة...إخل(، واآلداب تتدخل إال غبماية اؼبصلحة العام
 العامة ) اؼبعاقبة على الفعل اؼبخل باغبياة، الدعارة، القمار....(.
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غَت أن دور الدولة عرف تقدما واسعا حيث أصبحت الدولة تتدخل يف اجملاالت الثقافية واالقتصادية واالجتماعية 
ما أدى إذل تطور النظام العام ليشمل ىذه اجملاالت كذلك فأصبحت اؼبصلحة اػباصة لبعض الفئات ؿبل  وىذا

اعتبار كذلك، وظهر ما يعرف بالنظام العام االجتماعي إذل جانب النظام العام السياسي، حيث يهدف ىذا 
ة العقدية دبوجب قانون أساسي ) مثل النظام اعبديد )االجتماعي( إذل ضباية الفئات الضعيفة، وذلك بتنظيم العبلق

قانون عبلقات العمل( أو بفرض بعض الواجبات على اؼبتعاقد القوي أو اؼبهٍت، طل ذلك ضباية للطرف الضعيف، 
نقاص تفاق يرمي إذل اإلولذلك فإن كل شرط خالف ؽبذه النصوص القانونية يعد باطبل بطبلنا مطلقا إذا كان اال

ا إذا كان اؽبدف ىو الزيادة يف حقوق ىذا األخَت فإن االتفاق يكون صحيحا من حقوق الطرف الضعيف، أم
، ففي حُت كان اعبزاء الوحيد ؼبخالفة النظام العام 1ألنو ال يتعارض واؽبدف اؼبرجو من النظام العام االجتماعي

خالف للنص القانوين ىو بطبلن العقد، فإن ـبالفة النظام العام االجتماعي )اعبديد( يتمثل يف بطبلن الشرط اؼب
 مع بقاء العقد صحيحاً. 
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 ثــــالــــثــــث الــــــــــحـــــــــــــــــبـــالم
 بــــــبـــــــــــــــــســال 

لقد أثارت فكرة السبب جدال واسعا وسط شراح القانون فهناك من يرى بأن السبب ىو الغرض اؼبباشر دون 
النفسية الرامية إلبرام العقد وىناك من يرى بأن السبب ىو الدافع للتعاقد أي الباعث اغبقيقي، التوقف عند اػببايا 

 وىذا ما يدفعنا حملاولة استقراء موقف اؼبشرع اعبزائري.
 المطلب األول: ازدواجية مفهوم السبب

 نتناول يف ىذا اؼبطلب السبب لدى النظرية التقليدية مث النظرية اغبديثة.
 ل: سبب االلتزام في النظرية التقليديةالفرع األو 

ىو الغرض اؼبباشر أي السبب القصدي وىذه الفكرة لرواد اؼبذىب الشخصي الذين ال يسمحون بتدخل اجملتمع 
يف األسباب النفسية والشخصية الدافعة إلبرام العقد، بل إن السبب لديهم ىو نفسو )واحد( يف كل صنف من 

د اؼبلزمة عبانبُت فإن سبب التزام اؼبتعاقد ىو ؿبل التزام اؼبتعاقد اآلخر، أما يف العقود أصناف العقود، فبالنسبة للعقو 
اؼبلزمة عبانب واحد فإن سبب االلتزام ىو االستبلم اؼبسبق للشيء ؿبل العقد أو الوفاء بالتزام سابق، أما يف العقود 

 ة.التربعية فإن السبب ىو نية اؼبتربع دون أن هنتم ػبفايا ىذه الني
 الفرع الثاني: سبب العقد في النظرية الحديثة

ىذه النظرية ذات الصيغة االجتماعية ترى بأن اجملتمع معٍت باؼبعامبلت اؼبالية اليت يربمها األفراد ولذلك البد من 
ات مراقبة السبب اغبقيقي إلبرام العقد، ومنو فإن السبب لدى ىذه النظرية ىو الدافع الباعث للتعاقد أي االعتبار 

الشخصية واؼبربرات اغبقيقة الرامية إلبرام العقد وىنا ىبتلف السبب يف العقود اليت تنتمي لنفس الطائفة ففي عقود 
التربع قد يكون الباعث للتعاقد مشروعا كالسعي لنيل األجر والثواب، وقد يكون الغرض غَت مشروع كاعتبارىا 

 ر عبلقة غَت شرعية.رشوة ؼبدير ما أو ىدية من رجل المرأة بغرض استمرا
أما يف العقود اؼبلزمة عبانبُت )كالبيع( فإن الدافع للتعاقد أو لشراء اؼبنزل قد يكون الستغبللو يف السكن أو الدعارة 
فاألول مشروع والثاين هبعل العقد باطبل بطبلنا مطلقا لعدم مشروعية السبب، فالنظرية اغبديثة ىي األفضل ؼبراقبة 

 1واألحسن لتطبيق مبدأ مشروعية السبب ضباية للمجتمع.اؼبعامبلت اؼبالية 
 فأي النظريتُت حظيت باىتمام اؼبشرع اعبزائري؟.
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 المطلب الثاني: نظرية السبب في القانون المدني الجزائري
من القانون اؼبدين وأشار لسبب االلتزام ولسبب العقد حيث نصت  98و 97تطرق اؼبشرع للسبب يف اؼبادتُت 

لى أن:" إذا التزم اؼبتعاقد لسبب غَت مشروع أو لسبب ـبالف للنظام العام أو لآلداب العامة كان ع 97اؼبادة 
على أن: " كل التزام مفًتض أن لو سببا مشروعا، ما دل يقم الدليل على غَت  98العقد باطبل" كما نصت اؼبادة 

ل على ما ىبالف ذلك، فإذا قام الدليل ذلك، ويعترب السبب اؼبذكور يف العقد ىو السبب اغبقيق حىت يقوم الدلي
 على صورية السبب فعلى من يدعي أن االلتزام سببا آخر مشروعا أن يثبت ما يدعيو".

من خبلل التمعن يف اؼبادتُت أعبله قبد بأن اؼبشرع ركز على مشروعية السبب ال على وجوده فبا يفيد اكبيازه 
ر سبب العقد ألن اؼبشرع افًتض وجوده، وإذا ذُكر فإن السبب ، فاؼبتعاقدان غَت ملزمان بذك1للنظرية اغبديثة

اؼبذكور يُفًتض أنو ىو السبب اغبقيق، وىذا االفًتاض يعد قرينة بسيطة وضعها اؼبشرع لنقل عبء االثبات إذل من 
يدعي صورية السبب، فعلى ىذا األخَت إثبات أن السبب اؼبذكور ىو ؾبرد سبب ظاىري، وأن السبب اػبفي 

 سيبينو ىو السبب اغبقيقي وذلك طبقا لطرق اإلثبات السابقة الذكر.الذي 
كما يبكن للمتعاقد الذي يواجو االدعاء بصورية السبب أن يثبت أن لبللتزام سبب آخر مشروع لتفادي بطبلن 

ة فإن ىذا العقد لطاؼبا يريد التمسك بو، ألنو إذا أثبت عدم مشروعية السب أو ـبالفتو للنظام العام واآلداب العام
 هبعل العقد باطبل بطبلنا مطلقا وال يبكن ألطرافو التمسك بصحتو.
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 عــرابــث الـحـــــبـــمــال
 ادـــــــــقــــــــــــــعــــن لالنـــــــــركـــة كـــــيــــــــــلــكــــــــــــــشـــال 

دبوضوع ـبتلف عن الشكلية كركن لبلنعقاد، فهذه األخَتة تطرقنا سابقا إذل الشكلية كشرط لئلثبات، وىي تتعلق 
ظهرت بعد بروز عيوب مبدأ الرضائية الذي أدى إذل التسرع يف إبرام العقود وعدم التبصر واػببلف والنزاع حول 
مضمون العقد أو حول وجوده، وىكذا كانت الشكلية اغبل األمثل لتجنب إنكار العقد أو اػببلف حول 

الشكلية إذا كانت رظبية سبكن اؼبتعاقد من االستفادة من النصيحة اليت تعد التزاما فرضو اؼبشرع مضمونو، بل إن 
 على عاتق اؼبوثق، كما ربقق الشكلية ضباية اؼبتعاقد يف مواجهة الغَت ألهنا تعد أفضل وسيلة إلعبلمو.

اػباصة سعيا منها ؼبراقبة ىذه اؼبعامبلت  ولئلشارة فإن الدولة عادة ما هتتم بالشكلية الرظبية يف العقود ذات األنبية
اؼبالية من جهة، ونظرا ؼبا ربققو الشكلية الرظبية من إيرادات للخزينة العامة عن طريق الضرائب اؼبفروضة على ىذه 

 1اؼبعامبلت.
ذلك  أيًا كان األمر فإننا ميزنا بُت العقد الرضائي والشكلي يف إطار تقسيمات العقود، حيث يعد العقد الشكلي

العقد الذي ال يكتفي باألركان الثبلث ) الًتاضي، احملل، السبب( اؼبوجودة يف العقد الرضائي، وإمبا البد فيو من 
 احًتام الشكلية اليت فرضها اؼبشرع، فهذه األخَتة تعد ركنا رابع يًتتب على زبلفها بطبلن العقد بطبلنا مطلقاً.

سب وقد يشًتط الشكلية الرظبية لذلك وىذا ما يدفعنا للتمييز وقد يكتفي اؼبشرع بفرض الشكلية العرفية فح
( وقد تكون ىذه الشكلية موجودة فبا يعٍت بأن العقد غَت باطل ولكن اؼبشرع يشًتط إجراءات 1بينهما )اؼبطلب

 (.2أخرى لنفاذ ىذا العقد وتسمى ىذه اإلجراءات بالشكلية غَت اؼبباشرة )اؼبطلب
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 ع الشكليةالمطلب األول: أنوا 
 ىناك نوعان من الشكلية ، شكلية رظبية و شكلية عرفية.

 الفرع األول: الشكلية الرسمية
  1مكرر 324من بُت العقود أو التصرفات القانونية الواجب إفراغها يف شكل رظبي النعقادىا ذكرت اؼبادة 

عية ...أو تنازل عن أسهم يف العقود اليت تتضمن نقل ملكية عقار أو حقوق عقارية أو ؿببلت ذبارية أو صنا
 شركة، ولئلشارة فإن إنبال ىذه الشكلية اليت تع ركنا يف العقد يقتضي بطبلن العقد بطبلنا مطلقا.

من القانون اؼبدين: "الذي يثبت فيو موظف عام أو شخص مكلف خبدمة  324ويعترب ؿبررا رظبيا طبقا للمادة 
 ذلك طبقا لؤلوضاع القانونية يف حدود سلطتو واختصاصو".عامة ما مت لديو أو ما تلقاه من ذوي الشأن و 

 الفرع الثاني: الشكلية العرفية
بأنو: "يعترب العقد العريف صادرا فبن كتبو أو رقعو أو وضع عليو بصمة اصبعو ما دل ينكر صراحة  237عرفتو اؼبادة 

 ما ىو منسوب إليو".
البصمة لكن يف اغبقيقة يعد شرط التوقيع كافيا ألن اؼبتعاقد  بالرجوع ؽبذه اؼبادة نبلحظ شرط الكتابة والتوقيع أو

قد ال وبسن الكتابة وقد يكون العقد مطبوعا مسبقا وال يبقى للمتعاقد إال التسليم بالشروط اؼبقررة فيو 
ة )االذعان(، يف حُت أن التوقيع أو البصمة يعترب كل منهما مهما يف ىذا العقد، وإذا اشًتط اؼبشرع ىذه الشكلي

 لبلنعقاد أدى زبلفها إذل البطبلن اؼبطلق.
 المطلب الثاني: إجراءات نفاذ العقد الرسمي

 324قد ال يكتفي اؼبشرع باشًتاط الشكلية الرظبية لبلنعقاد كما ىو األمر يف بعض األمثلة الواردة يف اؼبادة 
لدى  اؼبوثقمن قبل الشهر العقاري  أن يتم أعبله، بل يشًتط إجراءات أخرى لنفاذه يف مواجهة الغَت 1مكرر

كية الشهر العقاري حىت تنتقل ملالبد من  انافذ فالعقد الرظبي ال يكفي وحده وإمبا ليكوناحملافظة العقارية، 
 .العقار
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 ســــامــث الخـــحــــبـــمـــال
 النــــــطـــــــــبـــرية الـــــــــظــــــــن

 عدة مصطلحات متقاربة: الفسخ، عدم النفاذ، والبطبلن بنوعيو.بداية البد من التمييز بُت 
: ىو حالة ناذبة عن عدم تنفيذ أحد اؼبتعاقدين اللتزاماتو ذباه الطرف اآلخر، فبا وبق ؽبذا األخَت الفسخ فالفسخ

نون من القا 120من القانون اؼبدين كأصل عام وقد يكون الفسخ مقررا اتفاقا  119أمام القضاء طبقا للمادة 
 من القانون اؼبدين. 121اؼبدين أو قانونا 
: فالعقد يكون صحيحا غَت مشوب بعيوب الرضا، كامل األركان غَت أنو يفتقر إلجراء الشهر أما عدم النفاذ

 العقاري فبا هبعلها صحيحا موجودا بالنسبة للمتعاقدين فقط، أما بالنسبة للغَت فهو غَت موجود.
طال أو البطبلن النسيب والبطبلن اؼبطلق، فاإلبطال ىو حالة تًتتب عن عيوب الرضا : فنميز بُت اإلبأما البطالن

أو نقص األىلية، يف حُت أن البطبلن ىو االنعدام الكلي للعقد وىو حالة ناذبة عن زبلف ركن من األركان أو 
أو نظرا النعدام األىلية،  عدم مشروعية احملل أو السبب أو ـبالفة أحدنبا أو كليهما للنظام العام واآلداب العامة
 وسنبُت الفرق بُت نوعي البطبلن من حيث أحكامو يف ىذا اعبدول مث نتطرق إذل آثاره.
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 المطلب األول: أحكام البطالن

أحكام 
البطبلن 

 حسب نوعو

 البطبلن اؼبطلق اإلبطال )البطبلن النسيب(

النظام العام زبلف ركن أو ـبالفة  عيوب الرضا + نقص األىلية حالتو

 أو اآلداب العامة أو انعدام األىلية

من وقع يف عيب من عيوب الرضا أو ناقص األىلية  من يطالب بو

)اؼبتعاقد أو النائب عنو( + اػبلف العام واػبلف اػباص 

 والدائنون العاديون

لكل ذي مصلحة واحملكمة من 

تلقاء نفسها ويف أي مرحلة كانت 

 عليها الدعوى

)التقادم(           مىت 
-101م

102 

 *قبل انقضاء سنة من االستغبلل.

سنوات من اكتشاف عيب الغلط أو  5*قبل مرور 

التدليس أو من يوم انقطاع اإلكراه أو من يوم زوال نقص 

 األىلية.

سنوات من وقت إبرام العقد ولو دل  10*قبل انقضاء 

 يكتشف العيب.

سنة من تاريخ  15قبل مرور 

بعدىا تسقط الدعوى العقد، 

ولكن اغبق يف الدفع بالبطبلن 

 يبقى قائما.

 اإلجازة
 (101)م
 (102)م

يزول حق إبطال العقد باإلجازة الصروبة أو الضمنية 

( دبعٌت تنازل اؼبتعاقد الذي قرر اإلبطال لصاغبو 100)م

عن ىذا اغبق بعدما زال العيب الذي وقع فيو أو بعدما 

 أصبح كامل األىلية

..... وال يزول البطبلن : "102م

 باإلجازة......"
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 (105 -104 -103المطلب الثاني: آثار الحكم بالبطالن )المواد 
يًتتب على اغبكم باإلبطال أو البطبلن نفس األثر أال وىو زوال العقد بأثر رجعي، دبعٌت كأنو دل يربم 

ىذه النتيجة بقوؽبا:" يعاد اؼبتعاقدان إذل من القانون اؼبدين على  103فهو غَت موجود سباما، وقد نصت اؼبادة 
اغبالة اليت كانا عليها قبل العقد يف حالة بطبلن العقد أو إبطالو...." ويف ىذا اإلطار البد من اإلشارة إذل الطريقة 

ذلك  اؼبعتمدة إلعادة اؼبتعاقدان إذل اغبالة اليت كانا عليها أال وىي اسًتداد كل منهما ما أداه عيناً، فإن دل يكن
فبل بد من تعويض عادل للطرف الذي سعى لتنفيذ العقد الذي حكم بإبطالو أو بطبلنو، غَت أن اؼبشرع حرم 
البعض من االسًتداد العيٍت أو التعويض وذلك يف اغبالة  اليت يكون فيها اؼبتعاقد ىو الذي تسبب يف اإلبطال أو 

، كما 1ك، استنادا لقاعدة " ال يستفيد الغاش من غشو"البطبلن أو كان عاؼبا بو وأقبل على إبرام العقد رغم ذل
ذبدر اإلشارة أن الغَت يتأثر ببطبلن العقد وفقا لقاعدة " ما بٌت على باطل فهو باطل" فاغبقوق اؼبًتتبة للغَت بناء 
 على ىذا العقد الذي مت إبطالو أو اغبكم ببطبلنو تتأثر كذلك رغم أن الغَت طرف أجنيب عن العقد وال يبكن

 من القانون اؼبدين. 835ضباية ىذا الغَت إال إذا كان حسن النية وفقا للمادة 
مثال:  2(104وإذا كان العقد باطبل أو قاببل  لئلبطال يف شق منو فإن ىذا الشق فقط ىو الذي يبطل)اؼبادة 

عقد العمل الذي بو شرط ـبالف لقانون العمل يكون العقد صحيح والشرط باطل أو عقد االستهبلك الذي 
 وبتوي على شرط عدم الضمان أو يكون العقد صحيح والشرط باطل.

روط كما يبكن احملافظة على استقرار اؼبعامبلت من خبلل نظرية ربول العقد دبعٌت إذا كان العقد باطل تتوفر فيو ش
 (.105وأركان عقد آخر يعترب صحيحا إذا انصرفت فيو نية اؼبتعاقدين ؽبذا العقد اعبديد )اؼبادة 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
 .84، علي علي سليمان، ص  346علي فيبلرل، ص  1

، المبدأ جواز بطالن شق من العقد إذا كان باطال أو  217ص  1/ع2006. مجلة م.ع  18/10/2006في مؤرخ  324515قرار رقم   2
 .1319، ص  3قابال لإلبطال . انظر جمال سايس ، مرجع سابق . ج 
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  انيــــــــــــــــثــــــــــل الـــــــــــــــــصـــــــــــــــــــفــــــــــــــــال
 دـــــــقـــــعـــــــــار الــــــــــــــــــــآث

احملاضرة باختصار حبيث نتطرق فيها ألىم العناصر اليت تتعلق بآثار العقد فأىم اؼببادئ اليت ربكم نتناول ىذه 
ىذه القاعد مستمدة من فكرة "الفرد ،  وما يليها( 106 اؼبادة القوة اؼبلزمة للعقد )وىي  لعقد يف مرحلة التنفيذا

غبرة فهو ملزم بتنفيذ العقد وىذه الفكرة ال تتناقض وأحكام ال يلزم إال بإراداتو" فما دام ىذا اؼبتعاقد التزم بإرادتو ا
 .1: ) يا أيّها الذين آمنوا أوفوا بالعقود( الشريعة اإلسبلمية وتبُت ىذا يف قولو تعاذل

 .والتطرق لبلستثناءات الواردة عليها  ة ال بد من شرح مضموهناولفهم ىذه القاعد

 األول: مضمون قاعدة "القوة الملزمة للعقد" المبحث
من القانون اؼبدين " العقد شريعة اؼبتعاقدين"، أن اؼبتعاقدين  106يقصد هبذه العبارة أو بالعبارة الواردة باؼبادة 

يسمى  ملزمان بتنفيذ العقد من زاويتُت تتعلق األوذل دبا اشتمل عليو، دبعٌت االلتزامات واغبقوق الواردة يف مراعاة ما
دبستلزمات العقد، دبعٌت أن فكرة إلزامية تنفيذ العقد ال تقتصر على ما ىو مذكور صراحة، وإمبا ىناك شروط 

بقوؽبا: " وال يقتصر  107/2ضمنية ألن اؼبعروف عرفا كاؼبشروط شرطا، وىذا ما أكد عليو اؼبشرع يف اؼبادة 
أيضا ما ىو من مستلزماتو وفقا للقانون والعرف والعدالة، العقد على التزام اؼبتعاقد دبا ورد فيو فحسب، بل تناول 

 حبسب طبيعة االلتزام".
وعلى ىذا األساس فإن اىتمام اؼبتعاقدين باؼبسائل اعبوىرية دون التفصيلية يبكن معاعبتو، حيث يتوذل القاضي 

العقدية، وال يقتصر األمر  ، لضمان العدالة107/2إكمال ىذا العقد الناقص بالرجوع للمعايَت اؼبذكورة يف اؼبادة 
على تنفيذ العقد حبسب االتفاق أو حبسب مستلزماتو فقط، لبل البد من تنفيذه حبسن نية، ومن مظاىر ىذه 
األخَتة التزام اؼبتعاقد بالنزاىة مع اؼبتعاقد اآلخر )أي االمتناع عن الغش وعرقلة التنفيذ(، وااللتزام بالتعاون ومن 

وإذا كانت عبارات العقد واضحة ال هبوز تفسَتىا دبا  2تعاقد اآلخر بكل ما يتعلق بالعقد.مظاىر التعاون إعبلم اؼب
اؼبنشور يف ؾبلة م ع  03/04/1985اؼبؤرخ يف  33528يتناىف معها طبقا للقرار الصادر عن احملكمة العليا رقم 

 . 483ص  1989لسنة  1العدد
 يها.غَت أن ؽبذه القاعدة استثناءات البد من اإلشارة إل

                                                             
 من سورة اؼبائدة. 1اآلية   1
 .370 -368راجع علي فيبلرل، مرجع سابق، ص  2

 .370. ص 1انظر صبال سايس ، اؼبرجع السابق . ج  3
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 المطلب الثاني: االستثناءات الواردة على قاعدة القوة الملزمة للعقد

يبكن خرق قاعدة القوة اؼبلزمة للعقد من قبل اؼبشرع تارة ومن قبل القاضي تارة أخرى ومن قبل اؼبتعاقد يف بعض 
 األحيان.

 األول: حلول النص القانوني محل االتفاق الفرع
منافية لنصوص قانونية آمرة من النظام العام، فبا يعرض اتفاقهما لئللغاء، بل قد يتفق اؼبتعاقدان على شروط 

وغبلول النصوص القانونية ؿبل شروط اؼبخالفة ؽبا، فالعقد يبقى قائما وتلغى الشروط واألمثلة كثَتة يف ىذا 
ألمومة، فيبقى اإلطار، كاتفاق العامل وصاحب العمل على العمل دون أجر أو عدم استفادة اؼبرأة من عطلة ا

العقد صحيحا وتلغى الشروط التعسفية لصاحل الطرف الضعيف، ووبل ؿبلها النص القانوين الذي وبدد األجر 
 .1الوطٍت األدىن اؼبضمون ومدة العطلة....، باإلضافة إذل نصوص قانون ضباية اؼبستهلك

  :الثاني: حلول الحكم القضائي محل االتفاق الفرع
روط تعسفية تتناىف مع اؼبعقولية والعدالة العقدية، فبدال من إبطال العقد ظبح اؼبشرع قد وبتوي العقد على ش

للقاضي يف عقد اإلذعان الذي يتضمن شروطا تعسفية بتعديل ىذه الشروط أو إعفاء الطرف اؼبذعن منها وفقا 
 من القانون اؼبدين. 110ؼبقتضيات العدالة وىذا ما نصت عليو اؼبادة 

شروطا معقولة غَت أنو قد تطرأ عليو حوادث استثنائية تؤدي إذل صعوبة تنفيذ االلتزام حيث قد يتضمن العقد 
 3/ 107يصبح مرىقا للمدين، يف ىذه منح اؼبشرع للقاضي السلطة التقديرية لتعديل االلتزام وذلك وفقا للمادة 

توقها وترتب على حدوثها أن  اليت تنص على أن:" غَت أنو إذا طرأت حوادث استثنائية عامة دل يكن يف الوسع
تنفيذ االلتزام التعاقدي، وإن دل يصبح مستحيبل صار مرىقا للمدين، حبيث يهدده خبسارة فادحة جاز للقاضي 
تبعا للظروف وبعد مراعاة ؼبصلحة الطرفُت أن يرد االلتزام اؼبرىق للحد اؼبعقول، ويقع باطبل كل اتفاق ىبالف 

 .2 ذلك"
 
 
 

                                                             
 اؼبتعلق حبماية اؼبستهلك . 03-09أنظر القانون رقم   1
 ق.م 110و اؼبادة  107/3أنظر اؼبادتُت   2
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 نهاء العقد بإرادة أحد المتعاقدين فقطإالثالث:  الفرع
يعد ىذا االستثناء دبثابة رخصة من القانون ألحد اؼبتعاقدين للتخلص من الرابطة العقدية يف حاالت جد خاصة، 
راع فيها اؼبشرع مربرات معتربة كمنع االلتزام ؼبدى اغبياة فأجاز للشريك االنسحاب من الشركة إذا كانت مدهتا 

من القانون اؼبدين(، أو نظرا النعدام الثقة يف العقود اليت ال تقوم دوهنا فسمح للموكل  440دة غَت ؿبددة )اؼبا
 1بإهناء الوكالة يف أي وقت.

شرع للمقًتض قرضا استهبلكيا أو نظرا ؼبراعاة النظام العام االجتماعي أي مصلحة الطرف الضعيف حيث ظبح اؼب
 .2القرض من قانون النقد و 1مكرر 119طبقا للمادة بالرجوع عنو وذلك بإعبلن رغبتو للبنك، 

ال ربكمها قاعدة القوة اؼبلزمة للعقد فقط و إمبا مبدأ نسبية العقد ومبدأ  ختاما ذبدر اإلشارة أن مرحلة التنفيذ و
 نفاذ العقد. 

فقط واػبلف عاقدين أن آثار العقد من حقوق والتزامات تنصرف للمتنسبية العقد : قاعدة مضمون ىذه  و يكمن
يبكن للمتعاقدين أن يتفقا على أن يكتسب الغَت دبوجب ىذا العقد حقوقا للغَت  اغَت أنو استثناءً ،  العام لكليهما

 إخل. ..... وىو ما يعرف باالشًتاط ؼبصلحة الغَت
إال أنو  -رغم أنو ىبص اؼبتعاقدين فقط -مضمون ىذه القاعدة أن العقد: فمبدأ نفاذ العقد يف مواجهة الغَتأما 

 يرتب التزاما سلبيا يف مواجهة الغَت مفاده احًتام ىذا العقد واغبقوق اليت رتبها.
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
 .362علي فيبلرل، ص  1

 .2003أوت  25. اؼبؤرخ يف  10-17اؼبعدل و اؼبتمم دبوجب القانون  10-03قانون النقد و القرض الصادر دبوجب األمر   2
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 الثاين الباب
 الفعل اؼبستحق للتعويض
 ) اؼبسؤولية التقصَتية (
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 :و تطور المسؤولية  لمحة عن الفعل المستحق للتعويض
مكرر (  140إذل  124اليت نظمها اؼبشرع يف اؼبواد من ) نتطرق يف ىذا الباب ؼبختلف أنواع اؼبسؤولية 

ق.م ( ، اؼبسؤولية عن فعل الغَت و ىي على نوعُت مسؤولية  133 – 124وىي مسؤولية الفعل الشخصي )م 
ق.م  138ق.م( ، مسؤولية حارس الشيء )م  137و  136ق.م( و مسؤولية اؼبتبوع )م  134متورل الرقابة )م

ق.م( ، مسؤولية اؼبالك عن هتدم  140/1ق.م ( ، مسؤولية اغبائز عن اغبريق )م  139 ( و حارس اغبيوان )م
مكرر ق.م ( ، تكفل الدولة بتعويض األضرار يف حالة  انعدام  140ق.م( ، مسؤولية اؼبنتج )م  140/2البناء )

ان "الفصل ق.م ( ، ورغم أن اؼبشرع جعل ىذا العنصر األخَت ربت عنو  1مكرر 140اؼبسؤول عن الضرر )
تتعلق بنظام تعويضي وليس مسؤولية تقصَتية ،  1مكرر  140الثالث : العمل اؼبستحق للتعويض" إال أن اؼبادة 

 و قبل ذلك البد  من تقدًن فكرة عن اؼبسؤولية و تطورىا.
ية ىي اعبزاء قبل التفصيل يف مفهوم اؼبسؤولية التقصَتية، ال بد من التطرق ؼبفهوم اؼبسؤولية بصفة عامة، فاؼبسؤول

ىذا اعبزاء الذي ىبتلف حبسب نوع القاعدة اليت مت اإلخبلل  1اؼبًتتب عن اإلخبلل بقاعدة من قواعد السلوك 
هبا، فقد يكون اعبزاء عقوبة )كالسجن والغرامة( يف اؼبسؤولية اعبزائية، وقد يقتصر اعبزاء على التعويض يف 

 . اؼبسؤولية اؼبدنية بنوعيها التقصَتية والعقدية
 

 : تمييز المسؤولية المدنية عن الجزائية -1
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 : 1أ/ أوجو االختبلف
 اؼبسؤولية اؼبدنية اؼبسؤولية اعبزائية 

ضباية اؼبصاحل اؼبادية واؼبعنوية  ترمي غبماية اجملتمع من اعبرائم الغرض
 لؤلشخاص من أي ضرر كان.

النيابة العامة كممثل للمجتمع  األطراف
 واؼبتهم 

 اؼبسؤول  الضحية و

اعبزاء ىو العقوبة وىدفها الردع  اعبزاء وغرضو
 والزجر 

التعويض عبرب الضرر البلحق 
 بالضحية.

االعتداء يقع على اجملتمع وقيمة  اجملال والنطاق
 األساسية

 التعدي على حق الغَت )اؼبتضرر( 

اػبطأ اعبزائي طبقا ؼببدأ الشرعية  أساس اؼبسؤولية
)اعبرائم والعقوبات ؿبددة بنص 

 ق.ع  1القانون( م 

األساس ىبتلف باختبلف أنواع 
اؼبسؤولية فاؼبسؤولية الشخصية تقوم 
على أساس اػبطأ )اؼبدين(، أما 
معظم اؼبسؤوليات األخرى فتقوم 
على أساس فعل الغَت أو الشيء 

 ؿبل اغبراسة. 
يلعب القصد اعبنائي دورًا ىاما يف  مد(دور القصد )الع

اؼبسؤولية اعبزائية باعتباره ركنا من 
 أركاهنا. 

تقوم م.م حىت بدون قصد فالعربة 
بالضرر اغباصل للضحية ال يقصد 

 الفاعل. 
زبتلف مدة التقادم من جريبة  التقادم

ألخرى حيث تتقادم اعبنايات 
 3سنوات واعبنح دبرور  10دبضي 

سنوات واؼبخالفات بعد سنتان من 
 يوم ارتكاهبا 

سنة من  15التقادم يف اؼبدين دبضي 
 يوم حدوث الضرر.

                                                             
 . 18-7اؼبرجع نفسو، ص   1
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ال يبكن للنائب العام التنازل عن  التنازل والصلح
الدعوى العمومية وال القيام بصلح 

 ع اؼبتهم.م

هبوز للضحية التنازل عن حقوقها 
 والتصاحل من اؼبسؤول عن الضرر.

يف اؼبسؤولية اعبزائرية اؼبسؤولية  الشخص اؼبسؤول 
شخصية إذ ال يسأل الشخص عن 

 فعل غَته فاؼبسؤول ىو اعباين. 

ىناك اؼبسؤولية اؼبدنية الشخصية 
ويبكن أن يسأل الشخص عن فعل 

 الغَت أو فعل األشياء. 

 الخطأ ذو الصيغة الجزائية والمدنية: -ب
إن اختبلف أحكام اؼبسؤوليتُت ال يعٍت عدم وجود نقاط مشًتكة بينهما إذ يبكن أن يكون الفعل: خطأ جزائيا 
بسبب ضررا للضحية فبا يعٍت قيام اؼبسؤوليتُت معا، وىذا ما يثَت فكرة االختصاص القضائي، فإذا مت ربريك 

ل النيابة العامة، وتأس الضرر كطرف مدين، أو مت ربريكها من قلب اؼبضرور فإن الدعوى العمومية من قب
اختصاص القاضي اعبزائي يبتد ليفصل يف الدعوى العمومية واؼبدنية يف آن واحد، حيث هبب على القاضي 

 اعبزائي تعويض اؼبضرور إذا حكم بإدانة اؼبتهم.
ريك الدعوى العمومية أمام القضاء اعبزائي، يلزم القاضي اؼبدين أما إذا اختار اؼبضرور القضاء اؼبدين فإن ؾبرد رب

بوقف الفصل يف النزاع إذل غاية صدور حكم هنائي عن اعبزائي، ويف ىذه اغبالة تطبق قاعدة "اعبنائي يفيد اؼبدين، 
 دبعٌت أن القاضي اؼبدين ملزم بتعويض الضحية إذا حكم القاضي اعبزائي باإلدانة.

 التقصيرية( لية المدنية )العقدية وأنواع المسؤو  -2
 : لتطبيق اؼبسؤولية العقدية دون اؼبسؤولية التقصَتية ال بد من شروط تتمثل يف: 1يةاؼبسؤولية العقد ؾبال -أ

وجود عقد صحيح: كما تطرقنا لذلك يف السداسي األول أي أن يكون العقل كامل الشروط واألركان وال ىو  -
 بطبلنا مطلقا. بالقابل لئلبطال أو الباطل

 أن يكون الضرر ناتج عن االخبلل بالتزام عقدي. -
يف حالة وجود ضرر ناتج عن أي سبب خارج إطار العقد نكون بصدد اؼبسؤولية التقصَتية ) فعل مستحق  -ب

 للتعويض( 
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 تطور أساس المسؤولية المدنية: -3
تلط مفهوم التعويض بالعقوبة، إذل غاية انفصال يف السابق كانت اؼبسؤولية اؼبدنية واعبزائية مرتبطتان، حبيث اخ

"دوما" دور كبَت يف استقبللية اؼبسؤولية اؼبدنية  Donatاؼبسؤولية اؼبدنية عن اؼبسؤولية اعبزائية وقد كان الفقيو 
حيث اعتمد اػبطأ كأساس ؽبذه اؼبسؤولية وعرفو بأنو" فعل غَت مشروع وأن األفعال غَت اؼبشروعة ال تقتصر على 

يبنعو القانون صراحة، بل يشمل كل ما وبرج العدل والنزاىة واآلداب العامة ودل يوجد نص مكتوب يتناوؽبا ألن  ما 
 كل ناقص للعدل والنزاىة وحسن اآلداب ىو مناقض ؼببادئ القوانُت السماوية واإلنسانية".

الذي تأثر باؼبذىب  1804يف وبعد ىذه اؼبرحلة ظهرت اؼبرحلة اغبديثة واليت تبدأ مع صدور القانون الفرنسي 
الفردي الذي كرس مصلحة الفرد لذلك ال يلزم الفرد إال بإرادتو وال يسأل إال إذا ارتكب خطأ، كما أن األوضاع 
االقتصادية آنذاك واليت كانت تقتصر على الصناعات الصغَتة واغبرف والفبلحة، شجعت على ترجيح مصلحة 

 بادرة واإلنتاج "دعو يعمل دعو يبر".اؼبسؤول على الضحية، لتشجيعو على اؼب
غَت أن فكرة سرعان ما تراجعت حبيث أبرزت الثورة الصناعية نقائص نظام اؼبسؤولية اؼبدنية، نظرا الرتفاع عدد 
اؼبتضررين وبقائهم بدون تعويض استنادا لفكرة اػبطأ، حيث كثرت اغبوادث بسبب السيارات والطائرات والقطار، 

تيجة التلوث البيئي كما أدى االستعمال غَت الصحيح للمنتجات اعبديدة ألخطار وظهرت أمراض خطَتة ن
 صحية، وىذا ما أدى إذل اعتماد أسس جديدة للمسؤولية اؼبدنية. 

حيث تقوم مسؤولية حارس الشيء بقوة القانون، كما ظهرت نظرية ربمل التبعة دبعٌت أن الشخص مسؤول عن 
 جوسَتان وىي موافقة لفكرة )الغنم بالغرم(. رية تقدم هبا سارل واؼبخاطر اؼبًتتبة عن نشاطو وىي نظ

لقد كان ؽبذه اؼببادئ أثر يف النصوص القانونية حيث ظهر نظام التأمينات الذي منح للضحية دعوى مباشرة ذباه 
 شركة التأمُت.

ؼبسؤول موجودا أو كما ظهرت فكرة األخطار االجتماعية حبيث يتم تعويض الضحية من قبل اجملتمع سواء كان ا
انعدام مثل "الضمان االجتماعي" ونظام التعويض عن حوادث اؼبرور، والنظام اعبديد الذي اعتمده اؼبشرع يف م 

ق.م الذي يقضي بإلزام الدولة بتعويض األضرار اعبسمانية يف حالة انعدام اؼبسؤول عن الضرر  1مكرر  140
 . 1وىو نظام ـبتلف لنظام اؼبسؤولية اؼبدنية
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 اؼبسؤولية                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

المدنية والجزائية المسؤولية  تعريف المسؤولية    أنواع المسؤولية المدنية  

 

 قاعدة الجنائي يقيد المدني  االدعاء المدني

تحريك الدعوى العمومية 
ق إ ج  1/2م   

كما يجوز لمطرف 
المضرور أن يحرك ىذه 
 الدعوى 

تمديد اختصاص 
إ  3القاضي الجزائي م 

ج يجوز مباشرة الدعوى 
العامة في وقت واحد 
أمام الجية القضائية 

وتكون مقبولة  3نفسيا م 
أيا كان الشخص المعتبر 
مسؤوال عن الضرر 

م عن كافة  2وتقبل د 
أوجو الضرر سواء مادية 
 جسمانية أدبية  

 إيقاف

 الفصل في

 الدعوى

ج إ  5،  4المدنية م   

 تقييد القاضي

 المدني بالحكم

 الجزائي 

ق م 333  

ق إ ج  333  

 وجود

 عقد 

 صحيح 

 مجال المسؤولية العقدية 

 إخالل

 بالتزام

 عقدي

101/2  

 المستمزمات 

 قيام المسؤولية

 في إطار 

 العالقة العقدية

 مبدأ نسبية أثر العقد 

 "المتسبب في الضرر

 والمتضرر"ىما )المتعاقدان( 

نفسييما + االشتراط 
لمصمحة الغير + الدعوى 
 المباشرة 

 آثار الصيغة

 االستثنائية  م غ 

 الجمع بين أحكام

 المسؤوليتين 

 الخيرة بينيم
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 1الفرق بُت اؼبسؤولية العقدية والتقصَتية

 
 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
                                                             

 علي علي سليمان ، نظرات قانونية ـبتلفة.   1

الفرق من حيث تنازع 
 القوانين 

من حيث اختصاص 
 القضاء والئيا 

من حيث اختصاص 
 القضاء محميا  

من حيث التعويض  من حيث اإلعذار 
 ومداه  

 من حيث التقادم 

 م.ت 

 الدعوى 

 العمومية 

 مكان م.ع

 الفعل 

 الضار 

 موطن

 المدعى 

 علٌه 

131/3  

 م.ت

113  

 م.ع

 الضرر المتوقع

 وقت التعاقد

 م.ع

 الضرر المتوقع 

 وغٌر المتوقع 

311  

سنة  31  

أشهر 6  

سنة 13إلى   

 بحسب العقود

 من حيث اإلعفاء   من حيث التضامن   من حيث الخطأ 

 

 من حيث التمييز   

 مفترض

 م.ت

 ال تضامن إال

 باتفاق األطراف

 م.ع

 االستثناء

 ق.تجاري

 جواز اإلعفاء

 م.ع

عدم جواز        

 اإلعفاء

 فً م.ت
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  الفصل األول

 المسؤولية عن الفعل الشخصي

اؼبشرع عن الضرر، غَت أن ثبلث ، ويًتتب على توفرىا التزام اؼبدين بالتعويض أركان تقوم ىذه اؼبسؤولية على  

اليت  من القانون اؼبدين 127مّكن اؼبدعى عليو من دفع ىذه اؼبسؤولية بالسبب األجنيب الذي تطرقت إليو اؼبادة 

تطرقت للقوة القاىرة و اغبادث اؼبفاجئ و خطأ اؼبضرور و خطأ الغَت لدفع اؼبسؤولية، كما يبكن للمدعى عليو 

اع الشرعي أو طاعة اؼبوظف ألمر الرئيس أو لتفادي ضرر التخلص من اؼبسؤولية إذا حدث الضرر يف حالة الدف

 ، فما ىي ىذه األركان؟ و كيف يتم التعويض عن الضرر ؟  1أكرب
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 المبحث األول: أركان المسؤولية عن الفعل الشخصي
 تتمثل ىذه األركان يف الفعل اؼبستحق للتعويض والضرر البلحق بالضحية والعبلقة السببية

 ق م( 124: الخطأ الُمرتب للمسؤولية الشخصية )م  األوللمطلب ا
إال بارتكاب اؼبسؤول ػبطأ بتوفر على عنصريو اؼبادي واؼبعنوي،  124ال تقوم اؼبسؤولية الشخصية طبقا للمادة 

ألن اؼبسؤولية الشخصية يف قانوننا ال تقوم على أساس الضرر بل على أساس اػبطأ الشخصي رغم تطور اؼبسؤولية 
 بة اؼبشرع يف ضباية الضحية.ورغ

 : العنصر المادي للخطأاألول الفرع
يتمثل العنصر اؼبادي يف التعدي الذي يتحقق باإلخبلل بالتزام قانوين، أو ىو اكبراف يف السلوك يؤدي إذل 

ويتم ذلك خبرق ،  2أو ىو إخبلل بواجب أو بقاعدة قانونية، أو تعسف يف استعمال اغبق، 1اإلضرار بالغَت
النصوص القانونية اؼبنظمة لسلوك األفراد، كالنصوص اليت ربدد واجبات كل زوج ذباه اآلخر، الواجبات اؼبتبادلة 
بُت العامل وصاحب العمل، والتزامات الطبيب ذباه اؼبرض وواجبات اؼبنتج أو اؼبتدخل ذباه اؼبستهلك والواجبات 

الصريح، وإمبا يبكن للقاضي استنتاجها، مسًتشدا يف ذلك بأحكام  ال يشًتط أن تكون ؿبددة بالنص القانوين
الشريعة اإلسبلمية واألعراف اؼبتداولة يف اجملتمع أو معتمدا على مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة وفقا للمادة 

 انون اؼبدين.  قال األوذل من
مكرر بعض األمثلة للتعسف يف  124ادة كما يشكل االستعمال التعسفي للحق خطأ وقد أشار اؼبشرع يف اؼب

 استعمال اغبق وىي:
 إذا استعمل اغبق بقصد اإلضرار بالغَت. -
 إذا كان يرمي للحصول على فائدة قليلة بالنسبة إذل الضرر اغباصل للغَت. -
 إذا كان الغرض منو اغبصول على فائدة غَت مشروعة. -

واؼبتعسف يف اغبقيقة، إمبا يستعمل حقو ال حق الغَت، ولكن القانون يبنح اغبق للفرد لتحقيق غاية مشروعة أو 
 3لتحقيق غاية اجتماعية واؼبعيار الذي اعتمده اؼبشرع يف تقدير العنصر اؼبادي للخطأ ىو معيار الرجل العادي 

ق م "هبب على  691يف القانون اعبزائري قبد م وىو معيار موضوعي، ومن تطبيقات التعسف يف استعمال اغبق 
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اؼبالك أال يتعسف يف استعمال حقو إذل حد يضر دبلك اعبار، وليس للجار أن يرجع على جاره يف مضار اعبوار 
         1اؼبألوفة..." 
 : العنصر المعنوي للخطأالفرع الثاني

ا ال بد من الركن اؼبعنوي الذي يتمثل يف اإلدراك أي لقيام اؼبسؤولية التقصَتية ال يكتفي الركن اؼبادي للخطأ وإمب
أي قدرة الفرد على التمييز بُت النافع والضار، لذلك ال بد من توفر اإلرادة، واإلرادة اؼبقصودة تتعلق بارتكاب 

 ( ودبفهوم اؼبخالفة إذا كان الشخص غَت2وليس نية اإلضرار بالغَت ألن للخطأ صور عدة )فرع  2( 1الفعل )فرع 
 (3ـبَّت كحالة الدفاع الشرعي أو الضرورة فإنو ال يسأل ألن التعدي يكون مشروعا. )فرع 

 : القيام بالتعدي بإرادة الشخص أوال
بادئ ذي بد ال بد من اإلشارة أن مصطلح الشخص ينطبق على األفراد أي األشخاص الطبيعية، كما ينطبق 

 على الشخص اؼبعنوي.
بإرادتو دبعٌت أنو ـبَت بُت الفعل وتركو وىذا ما يتطلب منو أن يكون فبيزا وىو ما ويقصد بقيام الشخص بالتعدي 

ق م بنصها على أن "ال يسأل اؼبتسبب يف الضرر الذي وبدثو بفعلو أو بامتناعو أو بإنبال منو  125أكدتو اؼبادة 
 أو عدم حيطتو إال إذا كان فبيزا".

 ، كما يشًتط أال يكون ؾبنونا أو معتوىا حىت يسأل مدنيا.سنة 13ق.م ىو  42/2وسن التمييز وفقا للمادة 
لئلشارة فإن )اؼبميز غَت الراشد( يسأل رغم أن اؼبشرع اعتمد نظام مسؤولية متورل الرقابة حُت يسأل الشخص  و

 عن أفعال القصر الذين ىم ربت رقابتو، وىذا ضباية للضحية حيث ؽبا اػبيار بُت أحكام اؼبسؤوليتُت.
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 : صور الخطأ أو درجاتوانيثا
 للخطأ صّور عدة ولكل صورة أحكامها وآثارىا، ومن بُت ىذه الصور:

 الخطأ العمدي أو اإلخالل بقاعدة قانونية قصد اإلضرار بالغير: -أ
 . 1كاستعمال الشخص غبقو بقصد اإلضرار بالغَتىو اػبطأ اؼبرتبط بالغش و سوء النية  

 الخطأ بإىمال )غير العمدي(: -ب
دبعٌت أن الشخص رغم إدراكو ؼبا يقوم بو إال أنو دل يقصد اإلضرار بالغَت، بل إن ىذا الضرر حصل نتيجة عدم 
ازباذه لبلحتياطات الكافية وعدم اغبرص كتقصَت اؼبستأجر يف احملافظة على العُت اؼبؤجرة أو الرىن على العينة 

 اؼبرىونة.
 الخطأ الجسيم: -ج

را خطَتة بغض النظر عن نّية اإلضرار. فقد ال يرغب اؼبتعدي يف ىذه اغبالة يف ىو ذلك اػبطأ الذي يرتب آثا
اإلضرار بالغَت فيكون ىذا اػبطأ غَت عمدي ناتج عن اإلنبال ولكن قد يكون سبب غش اؼبتعدي وسوء نيتو، 

 .  2قانونيةوقد أشار إليو اؼبشرع يف عدة نصوص 

 الخطأ غير المعذور: -د
يًتتب عن خطأ متعمد، وإدراك للخطورة اليت سَتتبها وىو خطأ ذو خطورة استثنائية ليس ىو ذلك اػبطأ الذي 

( 15-83لصاحبو أي مربر، وقد أشار اؼبشرع ؽبذا اػبطأ يف القانون اؼبتعلق بنزاعات الضمان االجتماعي )قانون 
لبحري( يف بعض القوانُت ولئلشارة فإن اؼبشرع استعمل مصطلح مشابو وىو: "اػبطأ غَت اؼبغتفر" يف القانون ا

 .3 اػباصة
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 الفرع الثالث: مشروعية التعدي على حقوق الغير
لقد استثٌت حاالت خاصة، هبوز فيها اإلخبلل باؼببدأ أو القاعدة اليت مفادىا "عدم اإلضرار بالغَت" وىذه 

 اغباالت ؿبددة يف نصوص قانونية على سبيل اغبصر.
 : 1 حالة الدفاع الشرعي -أ

 على أن: "من أحدث ضررا وىو يف حالة دفاع شرعي". 128م نصت 
استنادا ؽبذه اؼبادة يشًتط وجود خطر غَت مشروع يهدد اؼبتعدي أو غَته يف النفس أو اؼبال، وهبذا وبق للشخص 
التعدي على الغَت يف سبيل الدفاع عن نفسو أو غَته ولكن ىذا التعدي ينبغي أن يكون الوسيلة الوحيدة ؽبذا 

ر وللدفاع الشرعي فالقوة اؼبستعملة يف الدفاع كانت آخر حل للمعتدي، كما يشًتط أال يتجاوز اؼبتعدي اػبط
 اؼبقدار الضروري لرد اػبطر، دبعٌت وجود تناسب بُت الدفاع واػبطر.

 : 2 طاعة الموظف ألمر الرئيس -ب
 ر الناتج عن طاعتو لتلك األوامر.إذا كان الضرر ناتج عن طاعة اؼبوظف ألمر رئيسو فبل يكون مسؤوال عن الضر 

ويشًتط يف ذلك أن يكون الفعل صادرا من اؼبوظف العمومي، أن يكون اؼبوظف قد قد قام بالفعل تنفيذا ألمر 
 .  3صادر إليو من الرئيس، أن تكون طاعة ىذه األوامر واجبة عليو

 : 4  حالة الضرورة -ـج
لو ضرًرا كبَتا أي معتربا أو ذو نتائج خطَتة، فيمكنو أن  دبعٌت أن الشخص اؼبعّرض ػبطر حقيقي وحال سيسبب

يسبب ضررا للغَت لتفادي الضرر البلحق بو بشرط أن يكون الضرر الذي سيلحقو بالغَت أقل درجة من الضرر 
اؼبتوقع كقيام سائق سيارة بصدم طاولة اػبضر والفواكو اػباصة بالبائع لتفادي الشاحنة اليت تتواجهو من اليمُت 

لرجل الذي سيقطع الطريق، فالضرر الذي سيلحق سائق السيارة ىو اؼبوت أو اإلصابة جبروح خطر جراء وا
اصطدامو بالشاحنة واػبطر الذي سيواجو الراجل ىو اؼبوت أو اعبروح اػبطَتة مع مساءلة السائق جنائيا بتهمة 

ىو ضرر مادي جراء خسارتو لقيمة  القتل أو اعبرح العمدي أو اػبطأ، ولكن الضرر الذي حصل بالنسبة للبائع
 الفواكو واػبضر اليت كان يرغب يف اغبصول عليها مقابل لبيعها ولكنها تلفت بسبب ىذا اغبادث.

 
                                                             

 القانون اؼبدين. من 128انظر اؼبادة  1
 من ق.م. 129أنظر اؼبادة   2
 . 35انظر ؿبمد صربي سعدي ، مرجع سابق ، ص   3
 من ق. م  130أنظر اؼبادة   4
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 : الضرر الثاني: ركن المطلب 
والضرر ىو  1،الضرر ىو األذى الذي يصيب الشخص من جراء اؼبساس حبق من حقوقو أو دبصلحة مشروعة

بل إن الضرر أصبح أساس  اؼبسؤولية بعد  2الركن اعبوىري يف اؼبسؤولية اؼبدنية و وىو مقياس مقدر التعويض
 تطورىا لعد أن كان اػبطأ أساسا ؽبا. 

 أنواعو: / 1
 :الضرر الماديأ/ 

الذي يصيبو يف اػبسائر اؼبادية اليت تلحق الشخص بانتقاص مالو أو تفويت فرصة الكسب عليو أو الضرر 
وىو ما عرب عنو اؼبشرع يف  ل جراء عجزه الدائم أو اؼبؤقت...جسمو، وما صرفو للعبلج، وما فاتو من فرص عم

 "ما غبقو من خسارة وما فاتو من كسب." 182اؼبادة 
 : الضرر المعنويب/ 

ن ذلك ناذبا أو وىو يشمل ما يلحق الشخص من أذى يف مشاعره وعواطفو أو شعوره باألدل واغبزن وقد يكو 
مرتبطا دبا أصابو من أضرار مادية وقد يكون مستقبل، ويشمل الضرر اؼبعنوي عدة أصناف، غَت أن اؼبشرع أشار 

 . اخل مكرر إذل "اؼبساس بالشرف والسمعة ... 182يف م 
 .3والستحقاق التعويض عن ىذا الضرر ال بد من شروط

 شروط الضرر المستحق للتعويض: -2
 الضرر ؿبققا )حصل فعبل(أن يكون  -
أن يكون الضرر مباشرا دبعٌت أن ىذا الضرر ناتج عن اػبطأ أو الفعل الضار )حبسب نوع اؼبسؤولية( أي وجود  -

 عبلقة بسببية بُت اػبطأ أو الفعل الضار والضرر اغباصل للضحية.
للمطالبة بالتعويض ربت  فاؼبعٌت باألمر )الضحية( ىي اليت ؽبا الصفة واؼبصلحة، أن يكون الضرر شخصيا -

 طائلة عدم قبول الدعوى شكبل.
 ّوض عنو.ــغَت مع -
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 الثالث: العالقة السببّية بين الضرر والخطأ أو الفعل الضار المطلب
دبعٌت أن حصول الضرر ىو نتيجة طبيعية للخطأ أن الفعل الضار فلواله ؼبا وقع ىذا الضرر للضحية وىو ما يعرف 

اؼبنتج" ولئلشارة فإذا تعددت األسباب اليت أدت لوقوع الضرر وكانت ىذه األسباب تتمثل يف بنظرية "السبب 
 126أخطاء عدة أشخاص )أو فعل ضار( كان ىؤالء ملزمون صبيعا بالتعويض وقد أكد اؼبشرع على ىذا يف م 

أقرت احملكمة العليا يف ، و  1ق م "إذ تعدد اؼبسؤولون عن فعل ضار كانوا متضامنُت يف التزامهم بتعويض الضرر"
ىذا اإلطار أن اؼبدين ال هبوز لو اؼبعارضة على الوفاء دبفرده طلما أنو يستطيع الرجوع على باقي اؼبدينُت كل بقدر 

 .2حصتو 
واغبقيقة أن البّينة على من يدعي ولذلك فيقع على الضحية إثبات العبلقة السببية، لكن اؼبشرع حاول ضبايتها يف 

افًتاض وجود عبلقة سببية بُت الضرر والفعل الضار مثل مسؤولية متورل الرقابة ومالك البناء، بعض األحيان ب
 ق.م بإثبات أي الضرر نشأ بسبب ال يد لو فيو. 127ويبكن للمسؤول نفي ىذه العبلقة السببية وفقا للمادة 

عن اؼبسؤول يؤدي إذل  والسبب األجنيب بصفة عامة ىو فعل أو حادث غَت متوقع وغَت فبكن الدفع وخارجي
 : 3اإلضرار بالغَت ولو صّور ىي

  .القوة القاىرة أو اغبادث اؼبفاجئ -
 فعل الغَت أو اػبطأ  -
 فعل الضحية أو اػبطأ. -

 
 
 
 
 
 

 

                                                             
 من ق.م،  126أنظر اؼبادة   1
 .366ص  1انظر جمال سايس ، مرجع سابق ج 42ص  4العدد 1989مجلة قضائية  30/03/1983مؤرخ في  26320قرار رقم   2
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  الــثـــانــي الــفــصــل
 رـــــــــــــــــــيــــــــــــــغـــــــــــــل الــــــــــــعـــفالــمــســـــــــــــــؤولــيـــة عـــن 

يف والثانية ق.م(  134)م مسؤولية متورل الرقابة  الغَت إذل نوعُت تتمثل األوذل يفتتفرع اؼبسؤولية الناشئة عن فعل 
 من ق.م(. 137و  136)م  مسؤولية اؼبتبوع عن فعل تابعو

 
 األول الـــمـــبـــحــث

 ةـــابـــرقـــولي الـــتــــة مـــيــؤولــــســـــــــــــم 
من القانون اؼبدين على أن : " كل من هبب عليو قانونا أو اتفاقا رقابة شخص يف حاجة  134نصت اؼبادة 

للرقابة بسبب قصره أو بسبب حالتو العقلية أو اعبسمية،  يكون ملزما بتعويض الضرر الذي وبدثو ذلك الشخص 
 للغَت بفعلو الضار.

من اؼبسؤولية إذا أثبت أنو قام بواجل الرقابة أو أثبت أن الضرر كان البد  ويستطيع اؼبكلف بالرقابة، أن يتخلص
 من حدوثو ولو قام هبذا الواجب دبا ينبغي من العناية " .

لقيام ىذه اؼبسؤولية ال بد من شروط، وبالرجوع للنصوص اؼبتعلقة هبا يبكننا استنتاج أساس ىذه اؼبسؤولية وطرق 
 دفعها.
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 : : شروط قيام مسؤولية متولي الرقابةاألول المطلب
لقيام ىذه اؼبسؤولية ال بد من وجود التزام قانوين أو اتفاقي يفرض على اؼبسؤول تّورل رقابة اػباضع للرقابة، وال بد 
من حاجة ىذا الشخص اؼبسبب للضرر )الفاعل( للرقابة، كما يشًتط أن يكون الفعل الضار قد صدر من 

 اػباضع للرقابة.
 : التزام المسؤول برقابة الفاعل:ولالفرع األ

إن ىذا االلتزام أو الواجب قد يًتتب يف ذمة اؼبسؤول دبوجب القانون أو االتفاق، حيث يعترب األب أو األم، أو 
ذ الكافل أو اؼبعلم أو اغبريف أو اؼبراقبُت يف اؼبخيمات الصيفية مسؤولون عن األضرار، اليت يسببها األبناء أو التبلمي

 . 1أو اؼبتمّرن ...للغَت، ألن القانون فرض عليهم واجب الرقابة
وقد يكون مصدر واجب الرقابة دبوجب االتفاق كالتزام اؼبؤسسة برقابة أصحاب األمراض العقلية أو التزام دار 
 اغبضانة برقابة ورعاية األطفال غَت اؼبمّيزين أو اتفاق شخص ذو عاىة جسدية برقابتو من نظرا شخص آخر

إلعاقتو اغبركية أو لكونو ضرير...، حيث تقوم مسؤولية متورل الرقابة إذا ربققت شروطها، ولئلشارة فإن مضمون 
االلتزام بالرقابة ىبتلف من حالة ألخرى فرقابة األولياء لؤلبناء زبتلف باختبلف سن الصيب ورقابة اؼبؤسسة 

ة يف اغبضانة ربتاج إذل مزيد من الرفق واليقظة، أما للمجنون ىي رقابة مشددة مقارنة مع الشخص العادي والرقاب
 رقابة ذوي العاىات اعبسيمة فتختلف باختبلف العاىة.

 : حاجة الفاعل للرقابة: ثانيالفرع ال
ق م على أن "....شخص يف حاجة للرقابة بسبب قصره أو بسبب حالتو العقلية أو  134نصت م 

 اعبسمّية...".
  حالة القصر:  أوال:

لقيام مسؤولية متورل الرقابة ال بد أن يكون الشخص اػباضع للرقابة قاصرا سواء كان فبيزا أو غَت فبيز، وسواء تعلق 
األمر بصغر السن أو بسبب عوارض األىلية اؼبتمثلة يف اعبنون أو العتو أو السفو أو الغفلة، يف حالة قيام ىذا 

أساس أن ىذا األخَت أخطأ يف رقابة ابنو أو تلميذه أو الشخص القاصر بفعل ضار كان متورل الرقابة مسؤوال على 
الذي يتمّرن عنده، وال بد من اإلشارة أنو يف حالة القاصر اؼبميز، تستفيد الضحية من مسؤوليتُت ويبكن ؽبا 

  2الرجوع دبوجب أحكام إحدانبا: 
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 ق.م. 124م  طبقا ة الشخصية للقاصر اؼبميز عن خطئواؼبسؤولي -1
لية الشخصية ؼبتورل الرقابة عن خطئو يف رقابة القاصر واػبطأ ىنا ىو قرينة بسيطة قابلة إلثبات العكس اؼبسؤو  -2

 من قبل متورل الرقابة للتخلص من مسؤوليتو.
 الحالة العقلية: ثانيا:

والضار إن إصابة الشخص خبلل يف عقلو يؤثر على درجة الوعي واإلدراك لديو، فبل يستطيع التمييز بُت النافع 
  1لنفسو أو لغَته لذلك فإن من يتوذل رقابتو ىو اؼبسؤول عن الضرر الذي وبدثو للغَت.

 الحالة الجسمية:  ثالثا:
إن اغبالة اعبسمية للشخص ال تؤثر يف إدراكو وسبييزه لذلك فاألصل أن الشخص ىو اؼبسؤول عن أفعالو، غَت أن 

"االتفاق" دبن يتوذل رقابتو نظرا ؼبا قد تشكلو من خطر على العاىة اعبسمية قد تدفع بصاحبها إذل اإلستعانة 
، غَت أن مسؤولية متورل الرقابة تقوم بسبب األضرار اؼبًتكبة  ...( صاحبها أو على غَته، )كاألعمى أو األعرج أو

 .2 األخرى فيسأل عنها اؼبتسبب فيها عن ىذه اغبالة اعبسمية اؼبتفق على رقابتها فقطـ، أما األضرار
 : صدور الفعل الضار من الخاضع للرقابة:ثالثالفرع ال

دبعٌت قيام اػباضع للرقابة بفعل أو سلوك يسبب ضررا للغَت، فالفعل الضار ىو كل إخبلل بواجب قانوين يؤدي 
ة، سواء  لئلضرار بالغَت، ولكن ال يشًتط التمييز ألن اؼبشرع دل يذكر اػبطأ بل اشًتط الفعل الضار للخاضع للرقاب

 ربت حراستو.الذي أو عن الشيء أو اغبيوان  اػباضع للرقابة ن ىذا الفعل صادًرا عنكا
 ويبكن للمتورل الرقابة التخلص من ىذه اؼبسؤولية بإثبات قيامو بواجب الرقابة كما سوف نرى.

 : أساس مسؤولية متولي الرقابةالثاني  المطلب
أن يتخلص من اؼبسؤولية إذا أثبت أنو قام بواجب على أن: "ويستطيع اؼبكلف بالرقابة  134/2نصت اؼبادة 

 الرقابة...".
دبفهوم اؼبخالفة ؽبذه اؼبادة نستنتج بأن أساس مسؤولية متورل الرقابة ىو اػبطأ اؼبفًتض، دبعٌت أنو دبجرد ارتكاب 

يف رقابتو اػباضع للرقابة لفعل ضار فإن مسؤولية متورل الرقابة تكون مفًتضة، على أساس أن ىذا األخَت أخطأ 
 للخاضع للرقابة أو أنو دل يبذل العناية الكافية يف القيام بواجبو بالرقابة.

                                                             
 من قانون األسرة " من كان فاقد األىلية .... ينوب عنو ورل أو وصي... " 81راجع اؼبادة   1
 ق.م اؼبتعلقة باجتماع عاىتُت يف نفس الشخص. 80راجع اؼبادة  2
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ولئلشارة فإن متورل الرقابة ملزم ببذل عناية وفقا ؼبعيار الرجل العادي وليس ملزما بتحقيق نتيجة، وافًتاض اػبطأ 
والضرر اغباصل للضحية وافًتاض اػبطأ  فيو يؤدي إذل افًتاض العبلقة السببية بُت الفعل الضار للخاضع للرقابة

 والعبلقة السببية نبا قرينتان قابلتان إلثبات العكس، حيث يبكن دفع ىذه اؼبسؤولية.
 الثالث: دفع مسؤولية متولي الرقابة المطلب

 :بطريقتُت 134/2يبكن دفع مسؤولية متورل الرقابة وفقا للمادة 
 المفترض أو إثبات أداء واجب الرقابة:: نفي الخطأ أو دحض قرينة الخطأ أوال

يبكن ؼبتورل الرقابة التخلص من اؼبسؤولية اؼبلقاة عليو بإثبات أنو دل يهمل واجبو وأنو قام بو كما ينبغي من حرص 
واجتهاد وذلك بازباذ االحتياطات وكل ما يكفل عدم إضرار اػباضع للرقابة للغَت، وتبقى اؼبربرات اؼبستند إليها 

الرقابة خاضعة للسلطة التقديرية للقاضي الذي يراعي كل الظروف احمليطة باػباضع للرقابة ومتورل الرقابة من متورل 
 والعناية اؼببذولة من قبل ىذا األخَت.

 ثانيا: نفي العالقة السببية أو دحض قرينة العالقة السببية المفترضة:
سؤولية إذا....أثبت أن الضرر كان ال بد من "....ويستطيع اؼبكلف بالرقابة أن يتخلص من اؼب 134/2نصت م 

 حدوثو ولو قام هبذا الواجب دبا ينبغي من العناية".
استنادا ؽبذا النص يبكن ؼبتورل الرقابة أن يثبت أن الضرر اغباصل للضحية كان سيقع يف كل األحوال سواء قام 

ابة وإمبا ينسب لسبب أجنيب كخطأ الضحية بواجب الرقابة كما ينبغي أوال، ألن ىذا الضرر ال يرجع ػبطأ يف الرق
أو الغَت أو بسبب قوة قاىرة، وىذا يكون اؼبكلف بالرقابة قد قطع العبلقة السببية بُت واجب الرقابة والضرر الذي 

 أحدثو اػباضع للرقابة فيتخلص من اؼبسؤولية. 
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 الــثــاني الـــمـــبــحـــث
 وـــــــــــــعـــــابــل تـــــعـــن فــــوع عــبــــتــمــة الــيـــؤولــــسـم 

ق.م اليت تعد األساس القانوين ؼبسؤولية اؼبتبوع عن فعل تابعو على أن: "يكون اؼبتبوع مسؤوال  136نصت اؼبادة 
 عن الضرر الذي وبدثو تابعو بفعلو الضار مىت كان واقعا منو يف حال تأدية وظيفتو أو بسببها أو دبناسبتها.

 تحقق عبلقة التبعية ولو دل يكن اؼبتبوع حرًّا يف اختيار تابعو، مىت كان ىذا األخَت يعمل غبساب اؼبتبوع".ت و
  : شروط مسؤولية المتبوعاألول المطلب

 إن التمعن يف ىذا النص يساعدنا على استنتاج شروط مسؤولية اؼبتبوع عن فعل تابعو، فهي:
 وتابعو.وجود رابطة التبعية بُت اؼبتبوع  -
 حدوث فعل ضار للضحية من قبل التابع. -
 صلة الفعل الضار بالوظيفة.  -

 رابطة التبعية:الفرع األول: 
ق.م أعبله تعترب عبلقة التبعية قائمة مىت كان التابع يعمل غبساب اؼبتبوع، ومن مث فإن  136/2استنادا للمادة 

عما إذا كان اؼبتبوع قد اختار التابع أوال، وبغض النظر  قوام رابطة التبعية ىو العمل غبساب اؼبتبوع بغض النظر
عما إذا كان للمتبوع سلطة تعيُت وعزل التابع أو ال، وسواء كان اؼبتبوع يتمتع بسلطة توجيو التابع ورقابتو، أو ال 

استقبللية التابع   وبق لو ذلك حبكم اؼبهارة الفنية أو العلمية أو التقنية للتابع، أو حبكم أخبلقيات اؼبهنة اليت تفرض
 . 1كاستقبللية الطبيب اؼبوظف يف اؼبستشفى أو العيادة اػباصة

 حدوث فعل ضار من قبل التابع:الفرع الثاني: 
تقوم على أساس اػبطأ واجب اإلثبات، ومسؤولية متورل الرقابة  124إذا كانت اؼبسؤولية الشخصية طبقا للمادة 

فًتض طبقا للمادة 
ُ
تقوم على أساس  136طبقا للمادة ، فإن مسؤولية اؼبتبوع 134تقوم على أساس اػبطأ اؼب

ة حيث أُعفيت من إثبات اػبطأ بعنصريو الصادر من التابع، وىذا زبفيف من اؼبشرع على الضحيالفعل الضار 
وليس عليها إاّل إثبات أن الضرر اغباصل ؽبا كان بسبب فعل التابع الضار، وإذا كان اؼبشرع يسأل اؼبتبوع عن 
الفعل الضار للتابع وليس اػبطأ، فهذا يعٍت أن اؼبتبوع يُسأل عن فعل التابع القاصر اؼبّميز وغَت اؼبّميز وعن فعل 

                                                             
حيث  147 – 129 راجع اآلراء اؼبختلفة يف ىذا السياق و انتقاداهتا مث الرأي االرجح يف كتاب الفعل اؼبستحق للتعويض لؤلستاذ فيبلرل ص  1

 اخًتنا الرأي الراجح فقط. 
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شد، ألن العربة بالعمل غبساب الغَت بغض النظر عن تكييف سلوك التابع )فعل ضار أو خطأ(، وال وبق التابع الرا
 للمتبوع الرجوع على التابع. 

 صلة الفعل الضار للتابع بالوظيفة:الفرع الثالث: 
لضار الذي ال يكون اؼبتبوع مسؤوال عن أي فعل يصدر من التابع يف سلوكاتو اليومية، وإمبا يُسأل عن الفعل ا

لتابع الضار مىت عن فعل ا،  ق.م 136/1للمادة وبدثو يف إطار الوظيفة اؼبسندة إليو، حيث يُسأل اؼبتبوع طبقا 
 يف حالة تأدية وظيفتو أو بسببها أو دبناسبتها". ...كان صادًرا منو 

 حدوث الفعل الضار حال تأدية الوظيفة: وال:أ
هام أو مباشرة األعمال والنشاطات اليت تعد من صميم اختصاصات دبعٌت حدوث الضرر وقت قيام التابع باؼب

اؼبخصص ؽبذه الوظيفة وبالوسائل  1التابع حبكم الوظيفة اؼبسندة لو، فقد وبدث الفعل الضار يف اؼبكان والزمان
 اؼبعدة لتنفيذ عبلقة العمل عند قياما لتابع بعملو الذي تنصرف إرادتو لتحقيق مصلحة اؼبتبوع.

 حدوث الفعل الضار بسبب الوظيفة: ثانيا:
قد ال وبدث الضرر أثناء قيام التابع بالوظيفة، وإمبا بسببها حىت تكون الوظيفة السبب الرئيسي واؼبباشر يف 
إحداث الضرر حبيث لوالىا ؼبا حدث الضرر، ويرجع تقرير الصلة بُت الوظيفة والفعل الضار لسلطة القاضي 

كتجاوز اؼبوظف غبدود وظيفتو كاؼببالغة يف أداء مهامو فبا ،  ف القضية ومبلبساهتاالتقديرية اليت يستند إذل ظرو 
يؤدي إذل اإلضرار بالغَت أو كإساءة استعمال شؤون الوظيفة، وسواء كان الغرض من ىذا التجاوز غبدود الوظيفة 

فإن اؼبتبوع ىو اؼبسؤول  يهدف لتحقيق مصلحة اؼبتبوع )اؼببالغة( أو ؼبصلحة التابع الشخصي )إساءة االستعمال(،
 2عن تعويض الضرر طاؼبا مسؤوليتو تستند لفكرة ربمل التبعة أو "من غنم وجب عليو العزم". 

 حدوث الفعل الضار بمناسبة الوظيفة: ثالثا: 
يف ىذه اغبالة تكون الوظيفة ؾبرد سبب عرضي غبدوث الضرر ألهنا ساعدت على حدوثو، فالتابع كان بإمكانو 

الضرر بغض النظر عن وظيفتو لكن ىذه األخَتة سانبت بصفة عرضية أو لعبت دوًرا ضئيبًل يف إحداث ىذا 
 .3إحداث الضرر، وهبذا فإن الصلة بُت الفعل الضار والوظيفة ىي صلة ضعيفة

                                                             
 .204ؿبمد صربي السعدي ص   1
 .160 – 156علي فيبلرل ، مرجع سابق ض  2
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: تسبب العامل الذي ينام بغرفة ؾباورة للورشة اليت يعمل فيها صباحا فبسبب بعد منزلو عن الورشة تطبيقي لامث
ينام بالغرفة اللصيقة هبا، سبب ىذا العامل ضررا للغَت حيث كسر بعض اؼبنقوالت اؼبملوكة للجار كان وبتفظ هبا 
اؼبتبوع ىناك فهذا الضرر دل وبصل بسبب الوظيفة أو أثناء تأديتها وإمبا دبناسبة تأديتها ألن ىذه الوظيفة سانبت 

 127ع على تابعو يف حالة اػبطأ اعبسيم طبقا للمادة مع حق اؼبتبوع يف الرجو  بشكل عرضي يف إحداث الضرر
 .من القانون اؼبدين

ذبربتها دون طلب اؼبتبوع ذلك منو فإن الضرر الذي رة الزبون اؼبودعة بالورشة لغرض أما لو استعمل التابع سيا
قيامو بإصبلح عطب  وبدثو التابع هبذه السيارة يكون بسبب الوظيفة، أما الضرر الذي وبدثو التابع للسيارة أثناء

 ما وىو يف الورشة وباول اكتشاف طبيعة اػبلل اؼبوجود فيها، فإنو ضرر حدث أثناء أو حال تأدية الوظيفة.
 ويف كل اغباالت تقوم مسؤولية اؼبتبوع ألن التابع يعمل غبسابو اػباص.

 وعــبـــتـــمــؤولية الــام مســظــ: نالثاني  المطلب
إذل أساس مسؤولية اؼبتبوع مث طرق دفع ىذه اؼبسؤولية، ويف األخَت نشَت إذل حق اؼبتبوع سنتطرق يف ىذا العنوان 

 يف الرجوع على تابعو مىت كان ىذا األخَت قد ارتكب خطأ جسيما.
 : أساس مسؤولية المتبوع:الفرع األول

تبوع فيها مسؤوال عن لقد ثار اختبلف بشأن أساس ىذه اؼبسؤولية فهناك من قال بأهنا مسؤولية شخصية يكون اؼب
خطئو يف اختيار أو رقابة تابعو، مث قيل بأهنا مسؤولية تقوم على أساس الضرر استنادا لفكرة ربمل التبعة حيث 
يتحمل الشخص ـباطر النشاط الذي يقوم بو فيقوم جبرب األضرار الناذبة عن النشاط الذي يدر عليو بالربح والذي 

بالغرم" لكن ىذه الفكرة تتعارض مع حق اؼبتبوع يف الرجوع على تابعو، فظهرت  قام التابع بتنفيذه لصاغبو "الغنم
نظرية الضمان مفادىا أن لكل شخص اغبق يف السبلمة، وطاؼبا أن اؼبتبوع لو اغبق يف القيام بأي نشاط يرغب فيو 

سؤولية على أساس أن وىناك من أرجع ىذه اؼب،  إذل اؼبساس حبق الغَت يف السبلمةفإنو ملزم بالتعويض إذا أدى 
التابع ال يعمل غبسابو اػباص وإمبا غبساب اؼبتبوع، كما استند البعض إذل فكرة الكفالة حيث وبق للمضرور 
الرجوع على اؼبتبوع باعتباره كفيبل متضامنا مع التابع اؼبدين بالتعويض، وىناك من استند إذل نظرية اغبلول حيث 

 . 1بعملو، ولذلك يعد الفعل الصادر عن التابع كأمبا صدر عن اؼبتبوعأن التابع حل ؿبل اؼبتبوع يف قيامو 
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قم ىو "الضرر ال اػبطأ" وىي مسؤولية تقوم بقوة  136أيّا كان األمر فإن أساس مسؤولية اؼبتبوع بالرجوع لنص م 
اؼبتبوع وتابعو ) إثبات القانون دبجرد إثبات الضحية لشروط قيامها: )الضرر الصادر من التابع عبلقة التبعية بُت 

وذلك استنادا لفكرة ربمل اؼبتبوع لتبعة نشاطو ،  ثناء أو سبب أو دبناسبة الوظيفة(صفة اؼبتبوع( وحدوث الضرر أ
أصبحت مشددة إذ يكون  2005، الن مسؤولية اؼبتبوع خاصة بعد يعمل غبساب اؼبتبوع وال يسأل التابع ألنو

أن الضرر مرتبط بالوظيفة و لو بصفة عرضية، و بالرجوع ؼبوقف احملكمة اؼبتبوع مسؤوال يف كل الظروف طاؼبا 
العليا قبدىا أقامت مسؤولية البنك عن فعل تابعو ) اؼبوظف بالبنك ( نتيجة عدم إدخال اؼببلغ اؼبدون يف الدفًت يف 

ون و لو اغبق يف حساب البنك، حيث أن البنك ال يسأل عن التزوير الذي قام بو اؼبوظف لكنو ملزم بتعويض الزب
اؼبؤرخ يف  350137الرجوع على اؼبوظف بسبب اػبطأ اعبسيم و عليو جاء بقرار احملكمة العليا رقم 

 ( :2006/ س  2) م.م.ع / ع  20/12/2006
 : مسؤولية مدنية، مسؤولية عن فعل الغَت، مسؤولية بنكية. في الموضوع

 ق.م 136: اؼبادة المرجع 
، مدينًا لزبونو باألموال اؼبودعة لديو، دبوجل التعاقد اؼبثبت بالدفًت اؼبسلم  الظروففي كل يبقى البنك  المبدأ:
 .  1للزبون

 : طرق دفع المسؤوليةثانيالفرع ال
دل يتطرق اؼبشرع اعبزائري لطرق دفع مسؤولية اؼبتبوع اؼبفًتضة دبجرد توفر شروطها، فهل ىذا يعٍت أنو وضع قرينة 

 إثبات اؼبسؤولية أم أهنا ؾبرد قرينة بسيطة قابلة إلثبات العكس؟قاطعة إلعفاء الضحية من 
( ال يعٍت استحالة 137، 136إن سكوت اؼبشرع عن طرق دفع ىذه اؼبسؤولية يف النصوص اػباصة هبا )م 

ه زبلص اؼبتبوع من اؼبسؤولية اؼبلقاة عليو ألن اؼبشرع نظم القواعد العامة للمسؤولية التقصَتية ويبكن الرجوع ؽبذ
 اؼبتعلقة بالسبب األجنيب. 127القواعد من قبل اؼبتبوع لدفع اؼبسؤولية، وذلك باستناده على اؼبادة 
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 : 1 : حق المتبوع في الرجوع على تابعوثالثالفرع ال
( كان وبق للمتبوع الرجوع على تابعو دبجرد توفر شروط قيام مسؤولية ىذا 2005قبل تعديل القانون اؼبدين )

للقواعد العامة، رغم أن ىذا األخَت يعمل غبسابو، غَت أن تعديل اؼبشرع لشروط قيام مسؤولية اؼبتبوع  التابع طبقا
)دبجرد عمل التابع غبسابو(، دفعت اؼبشرع بضرورة ربقيق االنسجام يف النصوص وجعلها أكثر عدالة، حيث دل 

بعد التعديل، ولئلشارة فإن الضحية ؽبا اػبيار يعد وبق للمتبوع الرجوع على تابعو إاّل يف حالة ارتكابو ػبطأ جسيم 
ق م، أو رفع الدعوى على  124بُت رفع الدعوى على التابع إذا توفرت شروط اؼبسؤولية الشخصية طبقا للمادة 

 اؼبتبوع حيث تعد اؼبسؤولية مفًتضة لصاغبها. 
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 الـثـالـث الفصل
 شيءـل الــعــن فــة عـيـؤولـسـمـال 

القاعدة اليت تقوم على  138ؼبسؤولية حارس الشيء قاعدة واستثناءات أي حاالت خاصة، حيث تعد اؼبادة  
شروط وقد اختلف الفقهاء يف أسس ـبتلف اؼبسؤوليات وخاصة ىذه اؼبسؤولية، وأسس اؼبسؤولية التقصَتية عديدة 

ػبطأ لصيقا باعبريبة حيث أسس دوما بغض النظر عن طليعتو، بعدما كان ا (domat)منها: اػبطأ الذي قال بو 
 (le risque)، باإلضافة إذل نظرية اؼبخاطر   اؼبسؤولية اؼبدنية على اػبطأ دبهومو الواسع )كل فعل سبب ضررا (

مث  (Saleilles et Josserand )اليت مفادىا أن من نتج ضرر بسب نشاطو ملزم بتعويضو وجاء هبا كل من 
مفادىا أن العربة ليست بسلوك الفاعل ) اؼبسؤول( و إمبا حبق  (Starck)هبا ظهرت نظرية الضمان اليت جاء 

، فهي مسؤولية مفًتضة أي مسؤولية بقوة  1الضحية يف التعويض، وتقوم مسؤولية اغبارس بغض النظر عن سلوكو
 ( . responsabilité en pleine droitالقانون )

     
 األول المبحث 

 الحيوان و مسؤولية حارس الشيء
لسنا مسؤولُت عن أفعالنا الشخصية فقط، بل كبن مسؤولون عن فعل من ىم ربت رقابتنا كذلك،  يف اغبقيقة

، ويف مسؤولية حارس الشيء لدينا 2ومسؤولون عن األضرار اليت تسببها األشياء و اغبيوانات اليت ربت حراستنا 
اغبية أي مسؤولية حارس اغبيوان طبقا للمادة من ق.م ( و األشياء  138نوعُت: األشياء إذل غَت حية )م

من ق.م وسندرىا على التوارل. وزبضع مسؤولية حارس اغبيوان لنفس األحكام ويكمن الفرق فقط يف شرط 139
 الفعل الضار ناتج عن حيوان .

 
 
 
 
 

                                                             
1 Rémy  Cabrillac. P 217-220. 

2 Rémy Cabrillac . p237 
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 الشيء ارسحالمطلب األول: مسؤولية 
قسم اؼبشرع الشيء يف القانون اؼبدين إذل اؼبنقوالت والعقارات، واألشياء القابلة لبلستهبلك وغَت القابلة 

تتمثل يف:  138لبلستهبلك وإذل األشياء اؼبثلية واألشياء القيمية، واألشياء اليت تندرج ضمن نص اؼبادة 
ئل الصخور، اؼبياه، األسبلك الكهربائية، الزجاج، "العقارات، اؼبنقوالت، األشياء اعبامدة، السوائل الغازية، وسا

اآلالت الصناعية، وسائل النقل كالطائرات والسكك اغبديدية، ألعاب األطفال...باستثناء األشياء اػباضعة 
 اؼبعدل اؼبتعلق حبوادث اؼبرور. 15-74مثل السيارات اليت زبضع لؤلمر  1لنصوص قانونية خاصة 

لية اغبارس مفًتضة منذ زمن ورغم بعض األخطاء اليت يرتكبها القضاة بإلزام الضحية اعترب القضاء اعبزائري مسؤو 
رجح ىو اعتبار ىذه اؼبسؤولية مفًتضة ، فإن االذباه األكثر شيوعا و األبإثبات اػبطأ كما سنرى يف بعض األمثلة

اجمللة القضائية، العدد اؼبنشور يف   14/05/1986واؼبؤرخ يف  43237مثل قرار احملكمة العليا الصائب رقمو 
 والذي جاء فيو: 68ص  1989األول لسنة 
  عبء اإلثبات على اغبارس. –مفًتضة  –مسؤولية حارس الشيء  الموضوع:

 .138اؼبادة  المرجع: 
مىت كانت مسؤولية حارس الشيء مفًتضة قانونا ، و ظبح لو التخلص منها بإثبات خطأ الضحية أو فعل  المبدأ:

الغَت أو اغبالة الطارئة أو القوة القاىرة، ولذلك فإنو هبب على القضاة أال يكلفوا الضحية أو ذوي حقوقها جبلب 
 .2قع على عاتق حارس الشيءؿبضر التحقيق اػباص باغبادث ، ألن عبء اإلثبات يف ىذه اغبالة ي

أما يف قرار آخر فإن احملكمة العليا أخطأت التقدير بانتقادىا لقضاة اؼبوضوع الذين طبقوا صحيح القانون حيث 
بُت اؼبركب األوؼبيب ؿبمد بوضياف ضد ) م.ب.خ.د(  22/03/2006اؼبؤرخ يف  323451جاء بالقرار رقم 

 . حيث جاء فيو:347ص  2008لسنة  62اؼبنشرو بنشرة القضاة العدد 
 خطأ يف تطبيق القانون. –و الضرر  الخطأعدم بيان العبلقة السببة بُت  -تعويض عن الضرر : الموضوع

من اؼبقرر قانونا أنو لثبوت اؼبسؤولية الناشئة عن األشياء تستوجب قيام عبلقة سببية بُت اػبطأ و  : المبدأ
 .3الضرر

                                                             
 بتصرف. 184-182فيبلرل ص  1

، 68ص  1989المنشور في المجلة القضائية، العدد األول لسنة   14/05/1986المؤرخ في  43237انظر قرار المحكمة العليا رقم   2
 .299، ص 1انظر جمال سايس، مرجع سابق، ج

رة القضاة بين المركب األولمبي محمد بوضياف ضد ) م.ب.خ.د( المنشور بنش 22/03/2006المؤرخ في  323451انظر القرار رقم   3
 .1553، ص  4، انظر جمال سايس ، مرجع سابق، ج347ص  2008لسنة  62العدد 
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الذي ذكر عبارة اػبطأ أن احملكمة العليا غَتت موقفها، وإمبا يوجد قرار بعده يف وال يعٍت وجود ىذه القرار األخَت 
اؼبنشور يف ؾبلة  20/10/2011اؼبؤرخ يف  688491يقول باؼبسؤولية اؼبفًتضة، و ىو القرار رقم  2001

 ، حيث جاء فيو : 189، ص  2012لسنة  1احملكمة العليا العدد 
 مسؤولية مفًتضة. –مسؤولية عقدية  –ديدية سكة ح –نقل أشخاص  –نقل  الموضوع:

 .35 -90و القانون رقم  138/2: اؼبادة المرجع
: يبكن قيام اؼبسؤولية اؼبفًتضة للشركة، ناقلة اؼبسافرين بالسكك اغبديدية، يف حالة وقوع حادث فبيت، المبدأ

 بواب احملطة و يف القطار .داخل اؼبرافق التابعة ؽبا، واليت ؽبا رقابة عليها ، بواسطة أعواهنا، عند أ
ال وبول  –بسبب عدم توفر الضحية على صفة اؼبسافر القانوين النعدام التذكرة  -انتفاء اؼبسؤولية العقدية للشركة 

 .     1دون قيام مسؤوليتها اؼبفًتضة

 : شروط قيام مسؤولية حارس الشيءولالفرع األ
 وجود شيء تحت الحراسة: وال:أ

أعبله، وبقي علينا اإلشارة ؼبفهوم اغبراسة فهل يقصد هبا سلطة االستعمال اؼبطلب  يف سبهيد تطرقنا دبفهوم الشيء
 اؼبادي للشيء أم االنتفاع بالشيء أم أن اغبراسة ربتاج لسند قانوين.

لعرضية فبل ىناك من يرى بأن العربة باغبراسة القانونية، فالسند القانوين ىو قوام اغبراسة، أما ؾبرد اغبيازة اؼبادية أو ا
تكسب ىذا اغبائز رغم سلطتو الفعلية على ىذا الشيء أثناء حيازتو صفة اغبارس )مثل حادث القطار مسؤولية 

 الشركة اؼبالكة وليس سائق القطار(.
إال أن تطور مفهوم اغبراسة ينصب على اغبيازة الفعلية للشيء فالعربة باغبراسة اؼبادية ألن اغبائز ىو الذي يقوم 

 الفعلية على الشيء. بالسيطرة
فاؼبالك الذي سرق منو الشيء ليس مسؤوال عن الضرر الذي وبدثو الشيء رغم أنو يبلك سندا قانونيا ؽبذا الشيء 

 ولذلك فإن السارق ىو اغبارس يف ىذه اغبالة.
ٌت أن اغبراسة كما ظهر اذباه آخر يرى بأن العربة باغبراسة اؼبعنوية أي سلطة التسيَت اؼبعنوي للشيء وإدارتو، دبع

تقتضي سلطة اآلمرة على الشيء، وىذه الفكرة ظهرت مؤخرا يف قضية فرانك اؼبعروضة على الدوائر اجملتمعة 

                                                             
، انظر  189، ص  2012لسنة  1المنشور في مجلة المحكمة العليا العدد  20/10/2011المؤرخ في  688491القرار رقم  انظر  1

 .1707، ص 4جمال سايس ، مرجع سابق ، ج
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على أن: كل من توذل حراسة  138حملكمة النقض الفرنسية وقد تأثر اؼبشرع اعبزائري هبذا اؼبفهوم حيث نصت م 
 يعترب مسؤوال عن الضرر..."شيء وكانت لو قدرة االستعمال والتسيَت والرقابة، 

: ال يقصد بو االستعمال اؼبادي فقط بل حىت االستعمال اؼبعنوي مثل قدرة االستعماللئلشارة فإن مصلح  و
سائق صاحب السيارة فهذا األخَت قد يستعملها استعماال ماديا بقيادهتا أو استعماال معنويا باالستعانة دبن 

 يقودىا.
اؼبادي والتسيَت اؼبعنوي فسلطة إصدار األوامر والتعليمات بشأن استعمال الشيء   : التسيَتكما يقصد بالتسيَت

 كافية لتحقيق شرط التسيَت.
: فيقصد بو سلطة اغبارس يف تفحص الشيء وصيانتو وإصبلح العيب الذي يظهر فيو أو أما مصطلح الرقابة

وال يقصد هبا السيطرة  1، ؽبذا الشيءسلطة إصدار األوامر لتحقيق ىذا الغرض وؿباسبة الغَت يف استعماؽبم 
 . 2الفعلية بالضرورة 

  :ر للضحية بفعل الشيء محل الحراسةحدوث ضر  ثانيا:
جبسم  -دبعٌت أن الشيء قد يتدخل يف إحداث الضرر باتصالو اؼبادي اؼبباشر باؼبتضرر مثل اتصال اؼبياه اؼبلوثة 

 الضحية أو غرض الضحية دبسبح ربت حراسة شخص ما.
يتدخل الشيء باتصال مادي غَت مباشر مثل السيارة اليت تقذف حبجر فيصيب اغبجر أحد اؼبارة أو قباح  قد و

 اؼبنزل فتكسره فهنا اتصال السيارة باؼبنزل دل يكن مباشرا.
ي دراجة فيقوم طر بسرعة كبَتة فتفاجئ شخًصا يبتقد يتدخل الشيء باتصال معنوي فقط مثل الشاحنة اليت سب و

  حبركة تلقائية لتفاديها فيتضرر بارتطامو حبافة الطريق.ىذا األخَت
لئلشارة فإن حركة الشيء أو وجوده يف وضع ساكن ليس معيارا للدور الفعال للشيء يف حدوث الضرر، كما  و

ال يبكن القول بأن للشيء دور فعال مىت دل يكن يف وضعو الطبيعي واؼبألوف، ألن يف ىذه اغبالة سنتطرق لسلوك 
س يف حُت أن مسؤولية اغبارس ال تقوم على أساس خطأ اغبارس، وإمبا تقوم دبجرد وجود عبلقة سببية بُت اغبار 

تدخل الشيء والضرر اغباصل للضحية دبعٌت أن الشيء لعب دوًرا إهبابيا يف إحداث الضرر، غَت أن الضحية 
يا ويبقى على اغبارث إثبات أن الضرر استفادت من قرينة مفادىا أنو دبجرد تدخل الشيء يفًتض أن لو دورا إهباب

يرجع لسبب أجنيب مثل: سقوط الطفل ببئر اؼبزرعة حيث جاء يف قرار احملكمة العليا الصادر بتاريخ 

                                                             
 .   228 – 208أنظر علي فيبلرل اؼبرجع السابق، ص  1

 .219ؿبمد صربي السعدي ، مرجع سابق   2
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اؼبزرعة بصفتها حارًسا لتلك البئر أنبلت أن تنصب حوؽبا جهاًزا وقائيا أو الفتة تنبئ باػبطر  : "14/06/1989
ر ال تبعد عن طريق عمومي قريب من مدرسة األطفال، فهي مسؤولة عن الضرر سيما أن ىذه البئالذي تشكلو ال

 1م.  138( من اؼبادة 01الذي حدث بسبب كان متوقعا وىذا طبقا ألحكام الفقرة )
فمسؤولية اؼبزرعة يف ىذا القرار قامت دبجرد إثبات ذوي اغبقوق التدخل اؼبادي للبئر فاتصالو بالضحية قرينة على 

 ايب للبئر، وألن اؼبزرعة دل تستطع إثبات العكس دل تتمكن من التخلص من مسؤوليتها.الدور اإلهب
قامت مسؤولية ؿبطة القطار حيث أدت ؿباولة الضحية يف الصعود  21/10/1991يف قرار آخر صادر يف  و

الواقع أن اؼبسؤولية يف إذل القطار باحملطة إذل وفاتو فأقرت احملكمة العليا حبق ذوي اغبقوق يف التعويض بقوؽبا "يف 
خاصة وأن الثبات أن الضحية سقط من  138ىذه القضية مفًتضة على حارس األشياء غَت اغبية عمبل باؼبادة 

 .2" القطار عندما حاول الصعود إليو يف ؿبطة بوخنيفيس...
 : أساس المسؤوليةثانيالفرع ال

ىي مسؤولية مفًتضة تقوم دبجرد أن يًتتب عن فعل الشيء، ؿبل اغبراسة ضرر للغَت، وال تقوم ىذه اؼبسؤولية على 
أساس اػبطأ يف الرقابة أو اغبراسة أو التسيَت، ورغم االقًتاحات اليت قدمت يف التعليق على أساس ىذه اؼبسؤولية  

أهنا معايَت منتقدة، فلو كان اػبطأ اؼبفًتض ىو األساس  كاػبطأ اؼبفًتض ، نظرية اؼبخاطر، نظرية الضمان، إال
لكان من حق حارس الشيء أن يدفع مسؤوليتو بإثبات أنو قام بواجبو كان نص على ذلك اؼبشرع يف مسؤولية 
متورل الرقابة، ولو كان األساس ىو اؼبخاطر اليت لكانت ىذه اؼبسؤولية تقوم مىت كان الشيء خطَتا فقط يف حُت 

القانون كما سبق ذكره يف سؤولية بقوة اؼب تقوم ىذهة شيء وبدث ضرر يؤدي لقيام اؼبسؤولية ولذلك أن حراس
 .سبهيد اؼبطلب أعبله

 دفع الحارس للمسؤولية بالسبب األجنبي الفرع الثالث:
على أن: " و يعفى من ىذه اؼبسؤولية اغبارس للشيء إذا أثبت أن ذلك الضرر حدث  138/2نصت اؼبادة 

 دل يكن يتوقعو من عمل الضحية أو عمل الغَت أو اغبالة الطارئة أو القوة القاىرة ".بسبب 
اؼبنشور  02/12/1992اؼبؤرخ يف  94034وبالرجوع لقرارات احملكمة العليا قبدىا تطبق ذلك مثل القرار رقم 

 حيث جاء فيو: 74ص  1992س  2باجمللة القضائية، ع

                                                             
 .205علي فيبلرل ، اؼبرجع السابق،  ص 1
 .207انظر اؼبرجع نفسو،  2
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ال يعفى منها إال إذا أثبت وجود السبب األجنيب اؼبستحيل  –د ضرر وجو  –: مسؤولية حارس الشيء الموضوع 
 توقعو.

 ق.م. 138: اؼبادة المرجع
: من اؼبقرر قانونا أن كل من توذل حراسة شيء اعترب مسؤوال عما وبدثو من ضرر وال يعفى من اؼبسؤولية المبدأ

    .  1إال اغبارس الذي أثبت أن الضرر حدث بسبب دل يكن يتوقعو

 مطلب الثاني : مسؤولية حارس الحيوان:ال
"حارس اغبيوان ودل دل يكن مالك لو مسؤول عما وبدثو اغبيوان ولو ضل  على أن:ق.م  139 ادةاؼب تنص

 اغبيوان أو تسرب، مادل يثبت اغبارس أن وقوع اغبادث كان بسبب ال ينسب إليو".
إن شروط قيام ىذه اؼبسؤولية وأساسها ال ىبتلف عن مسؤولية حارس األشياء، كل ما يف األمر أنو ال بد من 
وجود حيوان ربت اغبراسة وتسبب ىذا اغبيوان يف إحداث الضرر للضحية وقد تطرقنا ؼبفهوم اغبراسة وبقي 

  2اإلشارة للمقصود باغبيوان. 
سواء كان من الدواب أو الزواحف أو الطيور وسواء كان حيوانا أليفا أو فهو كل كائن حي عدا اإلنسان والنبات، 

متوحشا فبلوكا للحارس أو دل يكن ملكا لو، وبغض النظر عما إذا كان الغرض من حراسة ىذا اغبيوان لغرض 
اؼبسؤولية ىذه  ، ورض الزراعية( أو استهبلكو...اخلتربيتو )النحل( أو االذبار بو )الغنم( أو استخدامو )حرث األ

، وال يبكن دفعها إال بإثبات السبب األجنيب قوة قاىرة، حادث مفاجئ،  3تقوم بقوة القانون دبجرد ربقق شروطها
مادل يثبت اغبارس أن وقوع اغبادث كان بسبب ال ينسب  "... 139خطا الضحية أو الغَت( وىو ما أشار إليو م 

 إليو". 
 
 
 

 

                                                             
،  2، صبال سايس ، اؼبرجع السابق ، ج74ص  1992س  2اؼبنشور باجمللة القضائية، ع 02/12/1992اؼبؤرخ يف  94034انظر القرار رقم   1

 .825ص 
 .229أ. ؿبمد صربي السعدي، اؼبرجع السابق ، ص  2

 .229، و انظر ؿبمد صربي السعدي ، مرجع سابق،  ص 181علي فيبلرل، مرجع سابق، ص   3
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 المبحث الثاني 
 لمسؤولية حارس الشيءالحاالت الخاصة 

( و مسؤولية اؼبالك  140/1تتمثل اغباالت اػباصة ؼبسؤولية حارس الشيء يف مسؤولية اغبائز عن اغبريق ) اؼبادة 
مكرر( ، أما تكفل الدواة بتعويض الضرر يف  140( ومسؤولية اؼبنتج ) اؼبادة 140/2عن هتدم البناء  )اؼبادة 

( فبل تعد من قبيل اؼبسؤولية ، بل ىي نظام تعويضي ،  1مكرر 140ادة حالة انعدام اؼبسؤول عن الضرر ) اؼب
 وسنختصر بعض ىذه العناصر يف اؼبطالب التالية.

 المطلب األول : مسؤولية الحائز عن الحريق
ق.م مسؤولية اغبائز عن اغبريق ، حيث نصت على أن : '' من كان حائزا بأي وجو كان  140/1نظمت اؼبادة 

منو ، أو منقوالت ، حدث فيها حريق ال يكون مسؤوال كبو الغَت عن األضرار اليت سببها ىذا لعقار أو جزء 
 اغبريق إال إذا ثبت أن اغبريق ينسب إذل خطئو أو خطأ من ىو مسؤول منهم'' .

وىلة من قراءة النص أن كل ما قيل عن مسؤولية اغبارس على أهنا مسؤولية مفًتضة يتناقض مع أساس يبدو ألول 
اػبطأ يف مسؤولية اغبائز عن اغبريق، حيث يفًتض أن اغبائز ىو حارس الشيء الذي احًتق و سبب ضررا للغَت، 
لكن اؼبشرع أقام ىذه اؼبسؤولية على أساس اػبطأ واجب اإلثبات فعدنا من جديد إذل فكرة اػبطأ، وسنحاول 

 دراسة شروط وأساس ىذه اؼبسؤولية باختصار.
 م مسؤولية الحائز عن الحريق:الفرع األول : شروط قيا

نستنتج بأن شروط قيام مسؤولية اغبائز عن اغبريق تتمثل يف: نشوب )حدوث( حريق  140/1اؼبادة  من خبلل
 يف مال اغبائز، إحداث اغبريق ضررا للغَت ، إثبات الضحية ػبطأ اغبائز. 

 حدوث حريق في مال الحائز: أوال:
فبتلكات اغبائز سواء كانت عقارا أو منقوال كلها أو بعضها أو جزءا  البد من حدوث اغبريق )النار( يف إحدى

 منها، وسواء كان اشتعاؽبا بصفة عمدية أو غَت عمدية و يقصد باغبائز ىنا اغبارس ألن ) حائز بأي وجو كان( .
 ثانيا: إحداث الحريق ضررا للغير:

لب التعويض بسبب حدوث اغبريق إال إذا كان من اؼبنطقي أن الضرر جوىر اؼبسؤولية اؼبدنية فبل يعقل للغَت ط
 الغَت قد تضرر بسبب ىذا اغبريق .
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 ثالثا: إثبات الضحية لخطأ الحائز أو من ىم تحت مسؤوليتو :
ط اؼبشرع على الضحية إثبات خطأ اغبائز أو من ىم ربت مسؤوليتو، وىذا على خبلف ما استقر عليو اشًت 

لكن يبدو أن اؼبشرع أراد التخفيف عن اؼبسؤول نظرا للحريق الذي شب  التشريع و القضاء يف مسؤولية اغبراس،
يف مالو قبل أن يصيب الغَت، ألن اؼبنطق يقتضي أن ال أحد وبرق مالو بنفسو ، لذلك افًتض اؼبشرع أن اغبريق 

 نتج عن سبب أجنيب، وعلى الضحية إثبات العكس.   
 الفرع الثاني: أساس مسؤولية الحائز عن الحريق:

مسؤولية اغبائز على أساس اػبطأ واجب اإلثبات من قبل الضحية، سواء كان خطأ اغبائز أو من ىم ربت تقوم 
من ق.م: '' إال إذا ثبت أن اغبريق ينسب إذل خطئو أو خطأ من  140/1مسؤوليتو، طبقا للعبارة األخَتة من م 

 ىو مسؤول منهم '' .
 ناء:المطلب الثاني : مسؤولية المالك عن تهدم الب

 األساس القانوين ؼبسؤولية اؼبالك عن هتدم البناء، حيث نصت على أن:  3و  2/ 140اؼبادة تعد 
'' مالك البناء مسؤول عما وبدثو اهندام البناء من ضرر ولو كان اهنداما جزئيا، ما دل يثبت أن اغبادث ال يرجع 

 سببو إذل إنبال يف الصيانة، أو قدم يف البناء ، أو عيب فيو.
وز ؼبن كان مهددا بضرر يصيبو يف البناء أن يطالب اؼبالك بازباذ ما يلزم من التدابَت الضرورية للوقاية من اػبطر وهب

 فإن دل يقم اؼبالك بذلك، جاز اغبصول على إذن من احملكمة يف ازباذ ىذه التدابَت على حسابو '' .      
ؼبالك عن هتدم البناء و أساسها وطرق دفعها مث للتدابَت شروط قيام مسؤولية اإذل  و بناءا على ىذا النص سنتطرق

 الوقائية لتفادي التهدم.
 الفرع األول : شروط قيام مسؤولية المالك عن تهدم البناء: 

 أوال: تهدم البناء: 
، سواء  1يقصد بالبناء ؾبموع اؼبواد اليت يتدخل اإلنسان جبمعها قصد تشييد وحدة متماسكة و متصلة باألرض

 كان معدا للسكن أو كمستودع كمحل ذباري أو حريف ... 
 أما التهدم فيقصد بو تفكك أو اهنيار البناء سواء كان ذلك كليا أو جزئيا.

  
 

                                                             
 .251، 250ر علي فيبلرل، مرجع سابق ص انظ  1
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 ثانيا: ملكية المسؤول للبناء:
اء أو أقام اؼبشرع السؤولية عل عاتق اؼبالك وليس اغبائز أو اؼبستأجر ألن ىذا األخَت ليس مسؤوال عن عيب البن

 قدمو.
 ثالثا: حدوث ضرر للضحية

من حصول ضرر للضحية حىت ترفع الدعوى فبل دعوى دون مصلحة مشروعة، ويشًتط يف الضرر أن يكون البد 
 ناذباً عن هتدم البناء، أي وجود عبلقة سببية بُت الضرر و التهدم.

 الفرع الثاني أساس المسؤولية و طرق دفعها:
أن ىذه اؼبسؤولية تقوم على أساس اػبطأ اؼبفًتض اؼبًتتب عن عيب أو قدم يف  2/ 140يبدو من نص اؼبادة 

من ق.م اليت وضحت طرق نفي مالك  140مادة ليبدو من الفقرة الثانية ل البناء أو إنبال يف الصيانة، وىذا ما
بو إذل إنبال يف الصيانة، البناء اؼبسؤولية عنو واليت جاء باعبملة األخَتة منها '' ما دل يثبت أن اغبادث ال يرجع سب

 أو قدم يف البناء ، أو عيب فيو'' .
 التدابير الوقائية لتفادي التهدم :الثالث:  عالفر 

يعتقد أنو مهدد خبطر هتدم البناء أن يطالب اؼبالك بازباذ ما يلزم من التدابَت االحتياطية  هبوز لكل ذي مصلحة
عن القيام بذلك، جاز للمعٍت باألمر اغبصول على إذن من احملكمة الضرورية للوقاية من اػبطر، وإذا امتنع اؼبالك 

 من أجل ازباذ ىذه التدابَت والرجوع على اؼبالك باؼبصاريف اليت أنفقها.   
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 المطلب الثاني  
 مــســـؤولــيــة الــمــنـــتـــج

واؽبدف منها ىو ربقيق انسجام مع اؼبعدل للقانون اؼبدين  10 - 05دبوجب القانون رقم ىذه اؼبسؤولية مستحدثة 
سنة  20و خاصة ؼبرور  نصوص القانون الدورل اليت ترمي لتشجيع االستثمار والتبادالت االقتصادية والتجارية،

وباعتبار أن اعبزائر  ، 1اؼبتعلقة باؼبسؤولية عن اؼبنتجات اؼبعيبة 25/07/1985على صدور التعليمة األوروبية يف 
 دولة مستهلكة كان ال بد من ضباية اؼبستهلك بقواعد اؼبسؤولية إضافة إذل قانون ضباية اؼبستهلك.

  ؟ عقدية أم تقصَتيةمسؤولية اؼبنتج 
سابقا إذا أرادت الضحية اغبصول على التعويض فبل بد ؽبا من اػبيار بُت رجوعها دبوجب أحكام اؼبسؤولية 

اؼبشًتي على البائع بدعوى ضمان العيوب اػبفية"، أو الرجوع دبوجب أحكام اؼبسؤولية التقصَتية" العقدية "رجوع 
يكون  حيثاؼبسؤولية الشخصية أو حارس الشيء )اؼبنتوج( أو الرجوع دبوجب أحكام قانون ضباية اؼبستهلك 

 ومستهلك". متدخلالطرفان "
تها( من الرجوع على اؼبنتج، وبغض النظر عن مكن أي ضحية )مهما كانت صحف 2005غَت أن اؼبشرع يف 

وجود عقد يربط بُت الطرفُت أوال، فمسؤولية اؼبنتج تقوم بدون التمييز بُت اؼبسؤولية التقصَتية أو العقدية، ألن 
اؼبشرع منح للضحية حق الرجوع على اؼبنتج بغض النظر عن وجود عقد بينها وبُت اؼبنتج أوال، وىو بذلك قد 

 باشرة ذباه اؼبنتج فلو تعاملت مع البائع بالتجزئة أو البائع باعبملة فلها حق مطالبة اؼبنتج مباشرة.منحها دعوى م
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
 . 488أنظر شوقي بناسي ، اؼبرجع السابق ، ص   1
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 شروط قيام المسؤوليةالفرع األول: 
 وجود عيب في المنتوجأوال: 

قبدىا قدمت تعريفا للمنتوج على مكرر  140ال بد من اإلشارة ؼبفهوم اؼبنتوج يف ىذه اؼبسؤولية، فبالرجوع للمادة 
"يعترب منتوجا كل مال منقول ولو كان متصبل بعقار ، ال سيما اؼبنتوج الزراعي واؼبنتوج الصناعي وتربية أنو: 

 1. " ربي والبحري والطاقة الكهربائيةاغبيوانات والصناعة الغذائية والصيد ال
قارات ودبا أن عبارة اؼبنقول جاءت عامة فتشمل يتضح من ىذا النص بأن اؼبنقوالت ىي اؼبقصودة، دون الع

 ؟ اؼبنقوالت اؼبادية واؼبعنوية كذلك، فهل كل منقول يعد منتوجا
ال بد من طرح جعل ىذا اؼبنقول يف السوق لتداولو من قبل األشخاص حىت يسمى منتوجا، كما يشًتط أن يكون 

وي على ـباطر سبس بصحة أو سبلمة الضحية أو ىذا اؼبنتوج معيبا ويقصد باؼبنتوج اؼبعيب: أي ينطوي أو وبت
 .2تلحق هبا أضرارا أخرى

ولئلشارة فإن اشًتاط العيب يف اؼبنتوج يتناىف والغرض من استحداث مسؤولية جديدة، فمسؤولية اغبارس تقوم 
بفعل الشيء الذي سبب الضرر وليس العيب يف الشيء أو خطورتو، فاستحداث نظام قانوين جديد يستدعي 

 ضباية أفضل )خاصة وأننا لسنا دولة منتجة( فالعربة بتشديد مسؤولية اؼبنتج ضباية للضحية ويف ىذا اإلطار توفَت
يرى أ. فيبلرل بأن " حُصول الضرر ىو قرينة على أن اؼبنتوج معيب" ويف األخَت نشَت أن اجملال مفتوح للسلطة 

حمليطة )كيفية تقدًن اؼبنتوج، كيفية استعمالو من التقديرية للقاضي حيث ال بد من مراعاة الظروف اؼبوضوعية ا
اؼبضرور، مدى التزام اؼبنتج بإعبلم اؼبتلقي بكل اؼبعلومات اؼبتعلقة باؼبنتوج من مواصفاتو وكيفية استعمالو والتحذير 

 3من أخطاره، ومدى احًتام اؼبتلقي ؽبذه التعليمات والتحذيرات(.
 حصول ضرر للضحيةثانيا: 

ـبتلفة، لذلك فهو يشمل كل األضرار اليت أصابت الضحية سواء كانت أضرارا جسدية حبيث  ؽبذا الضرر صّور
أصيبت حبروق أو جروح أو وفاة أو عجز دائم أو مؤقت عن العمل، كما يشمل مصاريف العبلج والتعويض عن 

إذل األضرار اؼبادية ضياع منصب العمل وراتبو والتعويض عن الضرر اؼبعنوي لذوي اغبقوق جراء الوفاة، باإلضافة 
 اليت تلحق أموال الضحية، كل ما يف األمر أن الضحية عليها إثبات ىذا الضرر بكافة الطرق. 

                                                             
 10-05استحدثها اؼبشرع دبوجب القانون رقم مكرر  140م  1

 .268علي فيبلرل اؼبرجع السابق ص   2
 .270، 269اؼبرجع نفسو ص  3
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 القانون ال يبكن دفعها إال بالسبب األجنيب.
 الفرع الثاني : طرق نفي المسؤولية:

اؼبسؤولية عن طريق السبب دل وبدد اؼبشرع طرق نفي اؼبسؤولية ولذلك نرجع للقواعد العامة اؼبتمثلة يف دفع 
، وما يؤيد ذلك أكثر أن اؼبنتوج شيء وبالتارل ىبضع لبعض  1من القانون اؼبدين 127األجنيب طبقا للمادة 

مكرر، ألن اؼبشرع جاء هبذا النص  140أحكام مسؤولية حارس الشيء اؼبفًتضة ماعدا األحكام الواردة باؼبادة 
ن تطبيق على العبلقة العقدية بُت اؼبنتج و اؼبستهلك وسع من دائرهتا ليسع من دائرة تطبيق اؼبسؤولية فبدل أ

 وجعلها مسؤولية عن فعل اؼبنتوج.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
ال يد لو فيو كحادث مفاجئ، أو قوة قاىرة، أو خطأ صدر من  من ق.م: '' إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب 127المادة  1

 المضرور أو خطأ من الغير، كان غير ملزم بتعويض ىذا الضرر، ما لم يوجد نص قانوني أو اتفاقي خالف ذلك '' .  
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