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 الفصل التمييدي

 نظرية االلتزام في القانون المدني مدخل لدراسة

ينقسـ القانكف المدني الذم ينظـ عبلقات األفراد ببعضيا البعض إلى قسميف رئيسييف ىما:قسـ األحكاؿ       
 الشخصية كقسـ المعامبلت.

الطبلؽ، الميراث، الكصية، ىك الذم ينظـ عبلقة الفرد بأسرتو مف حيث الزكاج، قسم األحوال الشخصية: -أوال
 اليبة.

ىك الذم ينظـ عبلقة الفرد بغيره مف األفراد مف حيث الماؿ، كالماؿ في نظر القانكف قسم المعامالت:  -ثانيا
كالحؽ في المعامبلت مصمحة ذات قيمة مالية يقررىا القانكف لمفرد، كىك إما حؽ شخصي أك  يتككف مف حقكؽ.

 .حؽ عيني
 كمديف، يخكؿ لمدائف بمقتضاىا مطالبة المديف بإعطاء شيءابطة بيف شخصيف، دائف ىك ر الحق الشخصي: -1

 أك القياـ بعمؿ أك باإلمتناع عف عمؿ.

ىك سمطة مباشرة يقررىا القانكف لشخص معيف عمى شيء معيف، كبمكجبيا يستطيع الشخص  الحق العيني: -2
 أف يستخمص لنفسو ما لمشيء مف فكائد اقتصادية.

مييز بيف الحؽ الشخصي كالحؽ العيني مف أىـ المسائؿ الرئيسية في القانكف المدني، كلـ تجد التإف     
محاكالت بعض الفقياء في ىدـ ىذا التمييز، كىؤالء الفقياء فريقاف، فريؽ يقرب الحؽ العيني مف الحؽ 

 الشخصي كفريؽ عمى النقيض مف ذلؾ يقرب الحؽ الشخصي مف الحؽ العيني.

 العيني من الحق الشخصي:تقريب الحق  -3

إف الحؽ العيني ىك كالحؽ الشخصي، رابطة بيف شخصيف، ألف القانكف جاء لينظـ الركابط بيف      
، كال يمكف أف يقاؿ في الحؽ العيني إنو رابطة ما بيف الشخص كالشيء، ألف الرابطة إنما تككف بيف األشخاص

لحؽ الشخصي، كيتفؽ معو أيضا في أنو يشمؿ مثمو الشخص كالشخص. ففي ىذا إذف يتفؽ الحؽ العيني مع ا
 عمى عناصر ثبلثة. ) مكضكع الحؽ، الدائف، المديف (.

 تقريب الحق الشخصي من الحق العيني:-4

كيتمخص رأييما في أف الحؽ الشخصي ىك  Saleilles et lambertكالمبير ؿ مف سالييقكؿ بيذا ك     
ية، يتصرؼ فيو صاحبو، فيبيعو كييبو كيرىنو، كيجرم فيو سائر كالحؽ العيني عنصر مف عناصر الذمة المال
إلى الحؽ الشخصيبل باعتباره رابطة بيف  شخصيف، بؿ باعتباره التصرفات، كقد حاف الكقت الذم ينظر فيو 

ما يقتضيو تقدـ المعامبلت كسرعة تداكؿ األمكاؿ، فتجرد القيمة المالية لمحؽ الشخصي عف عنصر مالي، كىذا 
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دائف كعف شخص المديف، كبذلؾ يقرب الحؽ الشخصي مف الحؽ العيني كىذا ىك المذىب المادم في شخص ال
 االلتزاـ.

 بقاء التمييز بين الحقين  -5

، أما في مكضكع الحؽإف التمييز بيف الحقيف يبقى قائما، كالظاىرة الميمة في الحؽ العيني ىي تحديد      
لحؽ العيني عمى الحؽ الشخصي عنصرا أساسيا ىك كجكد مديف تحديد المديف، كيزيد اىك الحؽ الشخصي 

 معيف يباشر بكاسطتو الدائف سمطة عمى الشيء مكضكع الحؽ.

 نتائج التمييز -6

ىذا التمييز ما بيف الحقيف ال يزاؿ جكىريا في كؿ القكانيف التي اشتقت مف القانكف الركماني، كيترتب      
 عميو نتيجتاف ىامتاف:

 الشيء في يد أم شخص انتقمت إليو ممكيتو.حؽ تتبع ىذا  -
 حؽ تقدـ مف كاف لو حؽ ضماف كالرىف، أف يتقدـ عمى جميع الدائنيف في تقاضي حقو مف الشيء. -

 تعريف االلتزامثالثا: 
ىك حالة قانكنية يرتبط بيا بمقتضاىا شخص معيف إما بنقؿ حؽ عيني أك القياـ بعمؿ أك االمتناع عف    

  .1يجمع بيف المفيـك الشخصي كالمفيـك المادم في االلتزاـعمؿ، ىذا التعريؼ 
 تقسيم أنواع االلتزام : رابعا

 كمف حيث مصدرىا. مف حيث أثرىا، مف حيث محميا، تنقسـ أنكاع االلتزاـ إلى عدة تصنيفات    

 من حيث أثرىا -1

 تنقسـ االلتزامات مف حيث أثرىا إلى التزاـ طبيعي كالتزاـ مدني     

 لتزام الطبيعياال  -أ

ذلؾ االلتزاـ الذم يقع بيف  فيكؽ ـ ج  163-160 دالمشرع الجزائرم لبللتزاـ الطبيعي في المكا ضعر      
الكاجب الخمقي كااللتزاـ المدني، فيذا النكع لو أثر ناقص، ال يجبر فيو المديف عمى تنفيذه، كىذا ما نصت عميو 

فااللتزاـ ال يجبر عمى التنفيذ إذا كاف االلتزاـ طبيعيا"  » ديفالم «ؽ ـ ج بقكليا: " غير أنو 2/ 160المادة 
 .2الطبيعي ال يتككف إال مف عنصر المديكنية فقط، كيككف فاقدا لعنصر المسؤكلية

                                                           
1
، ص 2011، منشكرات الحمبي الحقكقية، لبناف 3عبد الرزاؽ أحمد السنيكرم، الكسيط، نظرية االلتزاـ بكجو عاـ، مصادر االلتزاـ، ط  - 

125 . 

دعكل -االلتزاـ الطبيعي= حؽ  - 2 
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 االلتزام المدني  -ب

، أم أف ذمة المديف مشغكلة عنصر المديونيةالعنصر األكؿ ىك : ىما يقكـ ىذا االلتزاـ عمى عنصريف     
بالكفاء، كالعنصر الثاني ىك عنصر  االلتزاـ، كينقضي ىذا عمى عاتؽ المديف التزاــ معيف، كىك بالتزا

 .1المسؤكلية، أم أف الدائف يستطيع إجبار مدينو عمى الكفاء إذا لـ يقـ بو اختيارا

 من حيث طبيعة المحل -2

ما      ، مكاجيتوامتناعا عف عمؿ يمتـز بو في إف محؿ االلتزاـ يككف إما عمبل يقكـ بو المديف لصالح الدائف، كا 
 .أك االلتزاـ بإعطاء شيء لمدائف

 :اللتزام باالمتناع عن القيام بعملااللتزام بالقيام بعمل وا -أ

االلتزاـ المتعمؽ بنشاط إيجابي أك أداء معيف، يقكـ بو المديف لمصمحة الدائف، أك أداء  ىك بالقيام بعمل االلتزاـ
قياـ الطبيب بإجراء عممية جراحية لمريض، أك التزاـ مثل . اإليجابيمؽ عميو االلتزاـ خدمة معينة لو، لذا يط

 المقاكؿ بتشييد البناء المتفؽ عميو مع شخص معيف بمكجب عقد المقاكلة.

فيك االلتزاـ باالمتناع، يمتنع بمقتضاه عف القياـ بنشاط معيف كاف يممؾ  باالمتناع عن القيام بعمل:أما االلتزاـ 
. مثؿ التزاـ ممثؿ بعدـ التمثيؿ عمى مسرح أخر ينافس المسرح 2السمبيياـ بو قانكنا، لذا يطمؽ عميو االلتزاـ الق

يمارس الذم تعاقد معو طكاؿ فترة العقد. أك التزاـ بائع المحؿ التجارم قبؿ مشتريو بعدـ منافستو لو بفتح محؿ 
 بذات المكقع خبلؿ مدة محددة. نفس النشاط التجارم

 شيءاللتزام بععطاء اال -ب

يقصد بو ترتيب حؽ عيني أك نقؿ حؽ عيني عمى شيء، مثؿ التزاـ البائع بنقؿ ممكية الشيء المبيع إلى     
 المشترم، أك التزاـ مالؾ عقار بترتيب حؽ ارتفاؽ عمى عقاره لفائدة عقار مممكؾ لشخص آخر.

ما أف يككف منقكال معينا كااللتزاـ باإلعطاء ال يخرج عف ثبلث حاالت: إما أف يككف ال شيء منقكال معينا بذاتو، كا 
ما أف يككف عقارا.  بنكعو، كا 

 

 

                                                           

االلتزاـ المدني= حؽ + دعكل - 1
 

2
بعدـ المنافسة قيدا على حرٌته المعتادة فً العمل. فمثال ٌعتبر التزام شخص حظ أن التزام الشخص باالمتناع عن عمل معٌن ٌعتبر قٌدا ٌال -

، ص 1975ىك حرية المنافسة، انظر تكفيؽ حسف فرج، المدخؿ لمعمـك القانكنية، د د ف، د ب ف  األصؿيحد مف حريتو في المنافسة، ألف 
195 
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 تقسيم االلتزامات من حيث مصدرىا -3

يرتكز تقسيـ االلتزامات مف حيث مصدرىا عمى السبب الذم ينشؤىا، كفي ىذا نعتمد عمى التقسيـ التقميدم       
 كالتصنيؼ الحديث.

 التصنيف التقميدي -أ

، كيرجع جذكره إلى القانكف الركماني، كاعتمده القانكف ساد ىذا التصنيؼ في فرنسا في القرف التاسع عشر     
، فيقسـ ىذا التصنيؼ مصادر االلتزاـ إلى خمسة كىي:  العقد كشبو العقد، كالجريمة 1804الفرنسي الصادر 

 كشبو الجريمة، كالقانكف.

فيقصد بو عمؿ مشركع، يقكـ بو صاحبو  وشبو العقد، كالبيع،ىك تكافؽ إرادتيف عمى إنشاء التزاـ، العقد
إرتكاب فعؿ غير مشركع عمدا  يؤدم إلى  بالجريمة فينتفع بو شخص آخر كالفضالة، كيقصدبإرادتو 

يقصد بيا الفعؿ غير المشركع الذم يرتكبو صاحبو مف غير عمد كيؤدم  وشبو الجريمةاإلضرار بالغير، 
 جة إىماؿ كعدـ تبصر مف مرتكبو. إلى إلحاؽ ضرر بالغير نتي

، فيي تمؾ التي تنشأ عف كقائع أخرل غير ماذكر يرتب عمييا القانونأما االلتزامات التي يككف مصدرىا 
 األب تجاه أكالده. ىالقانكف بنص خاص التزاما معينا، كااللتزاـ بالنفقة الكاجب عم

 التصنيف الحديث -ب 

 كالكاقعة القانكنية: يادة في االلتزاـ فيك ينقسـ إلى التصرؼ القانكنيقكـ ىذا التصنيؼ عمى دكر اإلر      

 التصرف القانوني -*

إلى إحداث أثر قانكني معيف، كيريد أف تترتب آثاره، كما في عقد  إرادة الشخصكىك اتجاه      
ما أف يككف كليد إرا دة كاحدة، كىذه ىي البيع.كالتصرؼ القانكني إما أف يككف كليد إرادتيف كىذا ىك العقد، كا 

 اإلرادة المنفردة، كعمى ذلؾ يندرج العقد كاإلرادة المنفردة تحت التصرؼ القانكني.

 القانونيةالواقعة  -*

حتى كلك لـ تتجو اإلرادة إلى ترتيب ىذا األثر. كيدخؿ فييا ىي كؿ حادث يرتب عميو القانكف أثرا،      
د، كالكفاة، فالقانكف يرتب عمييا حقكقا ككاجبات، كيدخؿ في ، كالجكار كالقرابة، كالميبلالواقعة الطبيعية
التي تصدر عف اإلنساف سكاء أكاف ما يقكـ بو مف فعؿ عمدم، أـ غير  الواقعة الماديةالكاقعة القانكنية 

 عمدم، كسكاء أكاف فعبل ضارا أك نافعا.
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كنو قسـ الباب األكؿ مف الكتاب لـ يرد في التقنيف المدني الجزائرم نص خاص بمصادر االلتزاـ ، كل      
(، العقد مف المادة 53الثاني الذم خصص ليذه المصادر إلى خمسة فصكؿ، تضمنت عمى التكالي، القانكف )ـ 

،  1مكرر 123، كالمادة 1مكرر 123(، اإلرادة المنفردة في الفصؿ الثاني مكرر كتضمف المادتيف 123 -54)
 مكرر.140 – 124كيشمؿ مف المادة  كالفصؿ الثالث الفعؿ المستحؽ لمتعكيض،

كالقسـ الثاني الدفع غير المستحؽ مف  . 142-141كيتضمف القسـ األكؿ منو، اإلثراء ببل سبب المادتاف      
 .                                        159-150. كالقسـ الثالث كاألخير الفضالة المادة 149-143المادة 

، كالعقد، كاإلرادة  صادر االلتزاـ في القانكف المدني الجزائرم إلى:مـ يمكف رد مف خبلؿ ىذا التقسي     
 ،القانكف.شبو العقكدك المنفردة، كالعمؿ المستحؽ لمتعكيض، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
، كىي تقع ضمف النصكص التي تنظـ العقد، كىذا كضع شاذ، 115ردة ـ إف المشرع الجزائرم في القانكف المدني قد أدرج اإلرادة المنف -1

خاص بيا، فصؿ جديد خاص بيا  كالفرؽ شاسع بينيما، فكاف مكقعا في غير محمو. استجابة مف المشرع لمنقد المكجو لو، فأفرد لئلرادة المنفردة
الذم يعدؿ كيتمـ  2005يكنيك  13المؤرخ في  10-05ضمف القانكف 1مكرر 123مكرر كالمادة  123المادتاف  الفصؿ الثاني في كىك

 القانكف المدني. 
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 المصادر اإلرادية لاللتزام أو التصرفات القانونية
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 الفصل األول

 قدالع

يعتبر العقد مف المصادر اإلرادية لئللتزاـ، كلنظرية العقد أىمية مف الناحية القانكنية، فيي تعتبر القكاعد      
سكاء مسماة أك غير مسماة، كما يمعب العقد دكرا ميما في الحياة االقتصادية فجؿ ىذه  ،العامة لكؿ العقكد

 أربعة كما يمي: مباحثىذا المكضكع في تتـ عف طريؽ العقد،  كعميو سنتناكؿ دراسة  األخيرة

 األكؿ: أحكاـ عامة المبحث  -
 تككيف العقدالثاني:  المبحث -
 المبحث الثالث: بطبلف العقد -
 الثالث: آثار العقد المبحث -
 الرابع: انحبلؿ العقدالمبحث  -

 

األول  مبحثال  

 أحكام عامة

 ، "تقسيمات العقود".تحديدك  العقد تطورت نظرية  ككيؼ التعريف بالعقد"،" نتعرض في ىذا المبحث إلى 

 األول مطمبال

 التعريف بالعقد

ت ـ ج عمى أنو: "العقد اتفاؽ يمتـز بمكجبو شخص أك عدة أشخاص  54عرفو المشرع الجزائرم في المادة      
 .نحك شخص أك عدة أشخاص آخريف ، بمنح أك فعؿ أك عدـ فعؿ شيء ما"

إحداث أثر قانكني معيف، سكاء كاف ىذا األثر كافؽ إرادتيف أك أكثر عمى كيعرفو الفقو الغالب بأنو: العقد ت    
. كىك نفس التعريؼ الذم أخذ بو المشرع الفرنسي في تعديمو األخير 1ىك إنشاء التزاـ أك نقمو أك تعديمو أك إنيائو

                                                           
 X، فيعتبركف االتفاؽ جنس، كالعقد نكع فاالتفاؽ حسبيـ أعـ مف العقد، فالعقد منشئ لبللتزاـ فقطالعقدك يفرؽ بعض الشراح بيف االتفاؽ  -1

نطاقا مف العقد، راجع، أنكر سمطاف، المكجز في النظرية العامة لئللتزاـ،  االتفاؽ فيمتد إلى اآلثار ) تنفيذ/ انتقاؿ/ انقضاء( إذا االتفاؽ أكسع
 .11، ص 1997مصادر االلتزاـ، دار المطبكعات الجامعية، 
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لعقد تكافر عنصريف كيتبيف مف ىذه التعاريؼ أنو يمتـز لقياـ ا .11011لمقانكف المدني الفرنسي في نص المادة 
 .أساسيف ىما تكافؽ إرادتيف، كاتجاىيما إلى إحداث آثار قانكنية

 عناصر العقد: األول فرعال

 تتمثؿ عناصر العقد في تكافؽ اإلرادتيف مع اتجاىيا إلى إحداث آثار قانكنية

 توافق اإلرادتين الفقرة األولى: 

يقكـ العقد إذا كجدت إرادة كاحدة، حتى كلك كعميو فبل ، يتمثؿ العنصر األكؿ في تكافؽ إرادتيف أك أكثر     
اتجيت ىذه اإلرادة إلى إحداث أثر قانكني معيف. فقد تتجو إرادة شخص إلى إيصاء بمالو لشخص آخر ينتقؿ 
إليو بعد كفاتو، فيذا التصرؼ القانكني ال يعتبر عقد، إنما ىك تصرؼ قانكني مف جانب كاحد، أما إذا اتفؽ 

قؿ أحدىما ممكية شئ إلى اآلخر، فينا نجد اإلرادتيف قد اتجيتا إلى إحداث أثر قانكني معيف شخصيف عمى ين
 ىك نقؿ الممكية إلى المشترم كدفع الثمف لمبائع، فنككف ىنا بصدد عقد بيع.

لى إحداث األثر القانكني، كما ىك األمر في إيمكف أف يقكـ العقد بيف عدة أشخاص، فتتعدد اإلرادات المتجية 
 قد الشركة مثبل.ع

 العقد ييدف إلى إلحداث آثار قانونيةالفقرة الثانية: 

ككاجبات  ا، أم إيجاد كضع جديد يرتب حقكقيتمثؿ ىذا العنصر، في اتجاه اإلرادة إلى إحداث آثار قانكنية     
تيف إلى ف اإلراد، أك ينيي حقكقا ككاجبات سابقة، كما لـ تتجو ىاتي2قداف مف قبؿالـ يكتسبيا كلـ يتحمميا المتع

ترتيب ىذه اآلثار فبل يعد عقدا. فبل يعتبر عقدا دعكة شخص آلخر إلى مأدبة كقبكؿ اآلخر ليذه الدعكة، 
يقكـ بو  األعماؿ التي فاالستجابة ىنا ىي عمى سبيؿ المجاممة فقط. كعميو تخرج مف نطاؽ دائرة العقد كؿ

، كذلؾ ى تغيير الكضعية القانكنية لممتعاقديفلدؼ إالعقد ييفالشخص لفائدة شخص آخر إحسانا كمجاممة لو، 
باكتساب حقكؽ كتحمؿ التزامات جديدة، كالبائع الذم يصبح دائنا بثمف المبيع، كالمشترم بدفع الثمف، أك انقضاء 

 حؽ كالدائف الذم يبرئ مدينو.

 

 

 

                                                           

تـ تعديؿ القانكف  بيف شخصيف أك أكثر بيدؼ إنشاء، تعديؿ، نقؿ أك انقضاء التزامات. إراداتالعقد بأنو" اتفاؽ  1101عرفت المادة   - 1
 الذم يعدؿ قانكف العقكد كالقكاعد العامة لبللتزامات كاإلثبات. 10/02/2016المؤرخ في  131-2016كجب األمر رقـ المدني بم

.47، ص 2008عمي فيبللي، االلتزامات ، النظرية العامة لمعقد، مكفـ لمنشر،  - 2 
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  اق العقدـنط الفرع الثاني:

، ىنا يثكر تساؤؿ ميـ: ىؿ كؿ تكافؽ مف إحداث أثر قانكنيثبت أف العقد ىك تكافؽ إرادتيف أك أكثر عمى      
 ىذا النكع يعتبر عقدا، أـ أف ىناؾ نطاؽ كمجاؿ محدد؟

يتحدد نطاؽ العقد بعنصريف، األكؿ، أف يككف ىذا االتفاؽ في نطاؽ القانكف الخاص، كأف يككف ىذا االتفاؽ 
 ماليا.

 الفقرة األولى: مجال العقد القانون الخاص

كال تعتبر  د مجاؿ العقد باالتفاقات المنشئة لئللتزامات بيف أشخاص القانكف الخاص، فتخرج مف نطاقويتحد     
مف قبيؿ العقكد، االتفاقات كالمعاىدات التي تتـ بيف الدكؿ، حيث تخضع ىذه االتفاقات لمقانكف الدكلي العاـ، 

لقانكف اإلدارم، لكف ليست كؿ العقكد التي كالكظيفة ىي اتفاؽ بيف المرفؽ اإلدارم كالمكظؼ، كتحكميا قكاعد ا
تبرميا اإلدارة تخضع لمقانكف اإلدارم، فإذا تخمت اإلدارة عف ثكب السمطة العامة، كساد مبدأ المساكاة بيف 

، ككاف أطراؼ العقد، فيعد العقد مدنيا ال إداريا، مثؿ العقكد التي يككف أحد أطرافيا مرفقا صناعيا أك تجاريا
 ا بشراء األدكات كالمكاد البلزمة لسير ىذا المرفؽ. التعاقد متعمق

 نطاق العقد المعامالت المالية الفقرة الثانية:

يخضع ألحكاـ القانكف  ايجب أف يككف ىذا االتفاؽ ماليا، أم يرتب أثرا ماليا، كبالتالي ال يعتبر عقد     
التبني في الشرائع التي تجيزه ىك اتفاؽ بيف عقد الزكاج فيك نظاـ قانكني ال يرتب حقكقا مالية، ككذلؾ المدني، 

ف كاف داخبل الكالد المتبني كالكلد المتَبنى ، فبل يعتبر ىذا االتفاؽ عقدا ألنو يخرج مف دائرة المعامبلت المالية كا 
 في نطاؽ القانكف الخاص. فإذا كقع اتفاؽ في نطاؽ القانكف الخاص كفي دائرة المعامبلت المالية فيك عقد.

 الثاني طمبالم

 تطور نظرية العقد

أك  العقد ىك اإلرادة الحرة المختارة، فأساسالمقصكد بتطكر نظرية العقد ىك األساس الذم يقكـ عميو العقد،      
ما يسمى بمبدأ سمطاف اإلرادة، كيؼ نشأ ىذا المبدأ، كالذركة التي بمغيا، كالتراجع القيقرم ليذا السمطاف في ظؿ 

 مة.المعطيات الجديدة الحاص

 النظرية التقميدية لمعقد ) مبدأ سمطان اإلرادة (: الفرع األول

المقصكد بمبدأ إف ىذا المبدأ يعبر عف فقو الفمسفة القانكنية التي كانت سائدة في أعقاب الثكرة الفرنسية، ك      
فالعقد يرتكز ىا، سمطاف اإلرادة، أف اإلرادة كحدىا ىي صاحبة السمطاف األكبر في إنشاء العقكد كفي تحديد آثار 

عمى إرادة المتعاقديف فقط،  فاإلرادة ىي مصدر الحقكؽ كااللتزامات التي رتبيا العقد، كالقكؿ بأف لئلرادة سمطانا، 
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فيذا يعني كذلؾ أف كؿ شخص حر في أف يتعاقد أك ال يتعاقد كىذا ما يعبر عنو بالحرية التعاقدية. إف مبدأ 
 :1ف النتائج كىيترتب عميو مجمكعة مسمطاف اإلرادة ي

، كلكف مصمحة المجتمع في بعض األحياف إف الشخص ال يمتـز إال بإرادتو االلتزامات اإلرادية ىي األصل: -1
تستكجب فرض التزامات عميو بالرغـ مف إرادتو، كلكف ىذا يجب حصره في أضيؽ الحدكد، فتقرير التزامات غير 

ـ بإرادتو فيسعى إلى تحقيؽ مصالحو كبالتالي فإنو يتحمؿ إرادية ال يككف إال استثناء، فالشخص عندما يمتز 
 التزاماتو اإلرادية. 

غير متقيديف بأنكاع ، يعني ىذا المبدأ أف األفراد أحرار في إنشاء ما يشاؤكف مف العقكدالحرية التعاقدية:   -2
رد عمى ىذه الحرية التعاقدية ) العقكد المسماة(، غير أف ىناؾ قيد يالمشرع في القانكف المدني االعقكد التي نظمي

 كىك اعتبارات النظاـ العاـ كاألخبلؽ الحميدة. 

ما كىك الكجو اآلخر لمحرية التعاقدية يتمثؿ في أف األفراد أحرار في التعبير عف إرادتيـ في إبراـ العقكد،  ك 
يمـز األطراؼ بتعبير  تراضي األطراؼ كاؼ إلبراـ العقد، فبل، كالتي تعني أف في العقود يسمى بمبدأ الرضائية

ت ـ ج(، كىذا ىك المبدأ العاـ في العقكد، كيرد عميو استثاء كىك الشكمية، التي  59معيف عف إرادتيـ) المادة 
 تمـز األطراؼ بكجكب إفراغ تصرفو في قالب رسمي تحت طائمة البطبلف،مثؿ التصرفات التي ترد عمى العقار

 ت ـ ج. 324طبقا لنص المادة 

أف اإلرادة ىي التي تكسب العقد قكتو اإللزامية، فالمتعاقد التـز بإرادتو كجب : عقد شريعة المتعاقدينمبدأ ال  -3
عميو تنفيذ ما التـز بو، فبل يجكز نقض العقد أك تعديمو  أك إنياؤه دكف رضاء المتعاقد اآلخر، كىذه القكة الممـز 

اقديف حتى كلك كاف غير عادؿ مف كجية نظره، ألف تسرم في حؽ القاضي كذلؾ، فيك يمتـز باحتراـ اتفاؽ المتع
 .كفقط ميتمو ىك تفسير العقد إذا كاف يحتاج إلى تأكيؿ كتفسير

، فالعقد بما رتبو مف حقكؽ معناه أف آثار العقد ال تنصرؼ إال لممتعاقديف فقطاألثر النسبي لمعقد:  -4
ة الغير، كما أف ىذا األخير ال يجكز لو أف يدعي كالتزامات يتحمميا أطرافو، ألف العقد ال يرتب التزاما في ذم

 ادة.ر حقا في عقد لـ يكف طرفا فيو، كىذا ما يسمى بمبدأ نسبية آثار العقد الذم ىك أحد نتائج مبدأ سمطاف اإل

 

 

 

 

                                                           
1
  -FLOUR Jaques, AUBERT Jean-Luc et SAVAUX Eric: Droit civil; les obligations, L'acte juridique 13ème 

édition; Dalloz, 2008, p 75 
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 1المعطيات الجديدة وأزمة العقد :الفرع الثاني

 المعطيات الجديدة -الفقرة األولى

قد يقكـ عمى أساس مبدأ سمطاف اإلرادة ، أك استقبلؿ اإلرادة بذاتيا، كىي إحدل لقد سبؽ كأف بينا أف الع     
بني عميو النظاـ الرأسمالي كجكده مف الناحية القانكنية كالفمسفية كاألخبلقية  ذمأسس المذىب الفردم ال

بؽ في مرحمتو كاالقتصادية، كخاصة في مرحمتو الزراعية كالتجارية، لكف مع النمك غير المسبكؽ لمنظاـ السا
فير، ظيرت بكادر التشكيؾ في ك الكبير إلى مرحمة االستيبلؾ ال اإلنتاجالصناعية، كانتقاؿ مجتمعاتو مف مرحمة 
 أنفسيـدخمت عميو، بؿ أصبح ينظر إليو مف أنصاره أكالقيكد التي  تالمبدأ ، كتعرض لمنقد مع كثرة االستثناءا

، فيك إذف 2ـ أخير مع مجتمع المعمكماتيةالمجتمع الصناعي، ثبأنو كضع لمجتمع زراعي تجاكزه الزمف بحمكؿ 
يعاني مف أزمة شيخكخة، كعميو يمكف رد أسباب تراجع مبدأ سمطاف اإلرادة أك ما يعرؼ بأزمة العقد إلى عدة 

 عكامؿ منيا:

مف جية،  ػػػػػػػ تطكر كظيفة الدكلة، التي أصبحت تتدخؿ في الميداف االقتصادم كتتحكـ في تسييره كتكجيو 1
 كتكفميا بحماية الفئات الضعيفة اجتماعيا كاقتصاديا مف جية أخرل.

التي بقدر ما اتسعت  كمنيا قكانيف حماية المستيمؾ، كالمنافسة كقكانيف التكزيع ػػػػػ ظيكر التشريعات الخاصة 2
 دائرتيا كتعددت، بقدر ما ضاؽ نطاؽ النظرية العامة لبللتزاـ ، كمنيا نظرية العقد.

ػػػػػ بمكغ التفاكت كعدـ التكافؤ بيف المتعاقديف مبمغا جسيما نتيجة لمقكة االقتصادية لممحترؼ، ككضعية  3 
 كفييا المستيمؾ الطرؼ الضعيؼ، مما حتـ التدخؿ لتصكيبو إف عمى يد القضاء أ خالضعؼ التي أصبح يرز 

 عمى يد المشرع.

تيا مثؿ اليا منظركىا كدع ،لى أكرباإمريكا، كانتقاليا ػػػػػ ميبلد حركة حماية المستيمؾ كحركة فكرية في أ 4 
 نظرية مبدأ سمطاف اإلرادة قبميا.

 مظاىر أزمة مبدأ سمطان اإلرادة -الفقرة الثانية

 تكمف بكادر أزمة العقد مف خبلؿ مبدأ سمطاف اإلرادة في المظاىر التالية:

مثؿ قانكف حماية المستيمؾ، يميزه تراجع ممحكظ عف إف القكانيف الجديدة  األخذ بالشكمية ألغراض حمائية:ـــــ 1
نما  مبدأ الرضائية الذم ىك أحد سمات مبدأ سمطاف اإلرادة ، فمـ يعد األمر أف الرضائية تكفي إلبراـ العقد، كا 

                                                           
سنة عمى القانكف المدني الجزائرم،  40، بمناسبة مركر 1لمتكسع أكثر حكؿ ىذا المكضكع، يراجع أعماؿ الممتقى الدكلي الذم نظمتو جامعة الجزائر  -1

 .2015كالذم نشر في مجمة حكليات الجزائر 
2

سنة عمى القانكف المدني الذم نظمتو جامعة الجزائر  40المدني في ظؿ اتساع قانكف حماية المستيمؾ، أعماؿ ممتقى مركر  بكدالي محمد، أزمة القانكف -
 .225، ص 2015، كنشر في مجمة حكليات الجزائر 1
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أخذ بالشكمية عمى نطاؽ كاسع، بغرض حماية المستيمؾ، كىك ما ساىـ في تكسيع دائرة النظاـ العاـ الحمائي، 
عدـ كفاية نظرية عيكب الرضا في حماية رضا المستيمؾ في بعض العقكد ، كعزز االلتزاـ باإلعبلـ  كأباف عف

 ما قبؿ التعاقدم.

تضمنت تشريعات االستيبلؾ المتعمقة باالئتماف كالقرض : االعتداء الصارخ عمى قاعدة القوة الممزمة لمعقدػػػػػ  2
ارخا عمى أىـ مبدأ مف المبادئ العامة التي تحكـ العقد إبراـ حؽ العدكؿ كالرجكع عف العقد كىذا يمثؿ اعتداء ص

 العقكد كىك مبدأ القكة الممزمة لمعقد.

إف تقنية فرض االرتباط  بيف العقكد فاجأ أنصار النظرية العامة االعتداء عمى مبدأ األثر النسبي لمعقد:ػػػػػ  3
ذا األخير بطبيعتو ائتماف تبعي لعقد بيع عقار أك لئللتزاـ، مثبل عقد االئتماف االستيبلكي أك العقارم، نجد ى

ترميمو، فالمستيمؾ ال يرتبط إال بالعقد الرئيسي إال إذا أبـر العقد الثاني كنتيجة لذلؾ نصت قكانيف  أكتشييده 
كابط متبادلة بيف العقديف في مرحمة انعقادىما كترتب عمى ذلؾ نتيجة ىامة كىي أف يتـ ر االستيبلؾ عمى إقامة 

عقد االئتماف إذا لـ يتـ إبراـ العقد الرئيسي الذم يمكلو في أجؿ معيف بعد قبكؿ االئتماف.، كال يخفى ما في  فسخ
 ذلؾ مف اعتداء صارخ عمى مبدأ األثر النسبي لمعقد .

ف ؼ النظاـ العاـ، فإلإذا كاف المبدأ ىك حرية االشتراط في العقكد إال ما يخا: مكافحة الشروط التعسفية ػػػػػ 5 
منيا المحترؼ العقكد التي يبرميا مع ض  جاءت لمكافحة الشركط التعسفية التي ي   ،تشريعات حماية المستيمؾ

مف قانكف حماية المستيمؾ  13/5، مثبل تنص المادة المستيمؾ، مما ينتج عنو عبلقات تعاقدية غير متكازنة
مخالؼ ألحكاـ ىذه المادة"   باطال كل شرط كقمع الغش فيما يتعمؽ بضماف المنتكجات كالخدمات عمى أنو" يعتبر

ت ـ ج التي  384كعميو يقع باطبل كؿ اتفاؽ يقضي بإنقاص أك إسقاط الضماف، كىذا عمى خبلؼ نص المادة 
تجيز االتفاؽ، في عقد البيع، عمى الزيادة في الضماف أك اإلنقاص منو أك إسقاطو، كال يقع بطبلف الشرط، عند 

  إذا تعمد البائع إخفاء العيب في المبيع غشا منو.اإلنقاص أك اإلسقاط، إال

كعميو يمكف أف نتسائؿ بحؽ ىؿ النظرية العامة لبللتزاـ مف خبلؿ العقد تحتاج إلى تطكير المفاىيـ      
التقميدية، بما يتماشى مع التطكرات الحاصمة في المجاؿ االقتصادم كاالجتماعي كالقانكني، أـ أف القكؿ ىك 

 لمنيؿ مف استقرار ىذه النظرية.مجرد افتراء 
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 المطمب الثالث

 تقسيمات العقود

 الثاني(. فرع) ال ، كتقسيـ آخر صنفو الفقو(الفرع األكؿ)  ىناؾ تقسيمات لمعقكد، تقسيـ كضعو المشرع

 تقسيم المشرعالفرع األكؿ: 

ف العقد الممـز لمجانبيف كالعقد اعتمد المشرع في تصنيؼ العقكد عمى التقنيف المدني الفرنسي الذم ميز بي     
 الممـز لجانب كاحد، كالعقد المحدد كالعقد االحتمالي، كعقكد المعاكضة كعقد التبرع.

 العقد الممزم لمجانبين والعقد الممزم لجانب واحد الفقرة األولى:

 التعريف -أوال

كما يمي:" يككف  ت ـ ج 55دة في نص الما 1عرؼ المشرع العقد الممـز لمجانبيف :العقد الممزم لمجانبين -1
العقد التبادلي، ىك  أك، فالعقد الممـز لمجانبيف العقد ممزما لمطرفيف متى تبادؿ المتعاقديف االلتزاـ بعضيما بعضا"

ذلؾ العقد الذم يرتب التزامات متقابمة كمرتبطة بعضيا ببعض ، بحيث يككف كؿ متعاقد، في نفس الكقت، دائنا 
اآلخر، فالبائع يككف مدينا بنقؿ الممكية غمى المشترم، كفي نفس الكقت دائنا لو بثمف  كمدينا اتجاه المتعاقد

 ئنا لو بنقؿ ممكية المبيع.االمبيع، كفي المقابؿ يككف المشترم مدينا لمبائع بثمف المبيع كد

يا كؿ طرؼ لآلخر، في تقسيـ العقكد الممزمة لمجانبية ىي فكرة التقابؿ بيف األداءات التي يؤديالظاىرة الجكىرية 
 كبسببيا تترتب نتائج ىامة كما سيأتي بيانو.

العقد ممزما لشخص أك لعدة  يككفت ـ ج بأنو:"  56عرفو المشرع في المادة :العقد الممزم لجانب واحد -2
، إذا تعاقد فيو شخص نحك شخص، أك عدة أشخاص آخريف دكف االلتزاـ مف ىؤالء اآلخريف". فالعقد أشخاص
نب كاحد ىك الذم يرتب التزامات في ذمة أحد طرفيو فقط، فيككف ألطراؼ العقد صفة الدائف كالمديف الممـز لجا

. كيجب ىنا أف نميز بيف العقد الممـز لجانب كاحد كالتصرؼ بإرادة منفردة، فبينما يتطمب فقط مثؿ عقد اليبة
رادة المديف حت ى كلك كاف العقد ممزما لجانب كاحد فقط، فإف إنشاء العقد تكافؽ إرادتيف متطابقتيف، إرادة الدائف كا 

 .رادة المديف كالكصية مثبلإااللتزاـ بإرادة منفردة ال يتطمب سكل 

 ىناؾ مجمكعة مف اآلثار التي تترتب عف تقسيـ العقكد إلى عقكد ممزمة لجانبيف، كعقك:أىمية التمييز  -ثانيا
 كىي: ممزمة لجانب كاحد

                                                           

 -
ف كالعقد الممـز لجانب كاحد، في كعقد كسط بيف العقد الممـز لجانبي ،كاف القانكف الركماني يعرؼ ما يسمى بالعقد الممـز لجانبيف غير التاـ1

جانب حيف أف الصكاب يقتضي مف القكؿ بأف العقد الممـز لجانبيف غير التاـ إنما ىك عقد ممـز لجانب كاحد، أما ما نشأ مف التزاـ بعد ذلؾ في 
نما مف مصدر آخر.  الدائف، فإنو ينشا مف العقد كا 
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ات الطرؼ اآلخر في العقكد الممزمة لمجانبيف، في حيف أف السبب في العقد التزامات كؿ طرؼ سبب اللتزام -
 .1الممـز لجانب كاحد ىك التزاـ سابؽ أك نية التبرع

إذا امتنع المتعاقد عف تنفيذ التزامو، مف حؽ المتعاقد اآلخر في العقكد التبادلية دكف العقكد الممزمة لجانب  -
 .2كاحد، أف يطالب بفسخ العقد

التـز بو إذا كاف العقد  تخمؼ أحد المتعاقديف عف تنفيذ التزامو، يجكز لممتعاقد اآلخر أف يمتنع بدكره ماإذا  -
 .3ممزما لمجانبيف، ىذا ما يسمى بالدفع بعدـ التنفيذ، كىذا غير ممكف في العقكد الممزمة لجانب كاحد

عة، في حيف يتحمميا الدائف في العقكد الممزمة إذا استحاؿ تنفيذ العقد الممـز لمجانبيف، يتحمؿ المديف ىذه التب -
 .4لجانب كاحد

 العقد المحدد والعقد االحتماليالفقرة الثانية:

يككف العقد تبادليا متى التـز " بأنو: ت ـ ج 57/1د المحدد في المادة تعرض المشرع لمعق :العقد المحدد -أوال
أك يفعؿ لو..." ىذا التعريؼ الذم نقمو المشرع حرفيا  أحد الطرفيف بمنح، أك فعؿ شيء ، يعتبر معادال لما يمنح

ت ـ ؼ، يخمط فيو بيف العقد المحدد كالعقد التبادلي أك الممـز لمجانبيف الذم سبؽ  1104مف نص المادة 
تعاقد كقت التعاقد بالمقدار الذم يعطيو كالمقدار الذم يأخذه رة في العقد المحدد ىي بعمـ كؿ ماإلشارة إليو. فالعب

ت ـ ج ، أف يككف المقدار الذم يعطيو معادال لممقدار  57قتضى ىذا العقد، كال يشترط حسب نص المادة بم
 .5ذم يأخذه، ألف العبرة ىي بالعدالة التبادلية كليس بالتعادؿ المادم لبللتزاماتال

كعقد البيع الذم و، العقد المحدد ىك الذم تككف فيو التزامات كحقكؽ األطراؼ معينة كمحددة كقت إبرامإذن      
 ال ينعقد ما لـ يكف المبيع كالثمف محدديف.

ت ـ ج:" ... إذا كاف الشيء المعادؿ  57/2احتماليا حسب نص المادة يككف العقد  :العقد االحتمالي -ثانيا
محتكيا عمى حظ ربح، أك خسارة لكؿ كاحد مف الطرفيف عمى حسب حادث غير محقؽ فإف العقد يعتبر عقد 

فيو مقدار أداء األطراؼ عند التعاقد بؿ يتكقؼ عمى اعتبارات  ؼ  قد االحتمالي، أك عقد الغرر، ال ي ْعرَ غرر". الع
غير محققة الكقكع، إف االحتماؿ أك الغرر المتمثؿ في حظ الربح أك الخسارة ىك عنصر مف عناصر  مستقبمية

ت اكتتابو لعقد التاميف ما ىك المقدار الذم ، فالمؤمف ال يعرؼ كقالعقد االحتمالي. مثؿ عقد التأميف عمى الحياة
 سيأخذه كعكض، ألف ذلؾ متكقؼ عمى تحقؽ الخطر المؤمف عميو، كالذم قد يتحقؽ أك ال يتحقؽ.

                                                           
 ، راجع المبحث المخصص لذلؾ .ىذا ىك مفيـك السبب في النظرية التقميدية لمسبب  -1
 ت ـ ج. 119راجع المادة  -2
 ت ـ ج، حيث يرمي ىذا الدفع إلى تأجيؿ تنفيذ العقد ال فسخو. 123راجع المادة  -3

ت م ج. 121انظر المادة  -
4
 

.61علً فٌاللً، مرجع سابق، ص  -
5
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كنص المشرع تحت عنكاف "عقكد الغرر" القمار، كالرىاف، كالمرتب مدل الحياة، كعقد التأميف في الباب العاشر 
كتكمف أىمية التفرقة  كتقكـ كؿ ىذه العمميات التعاقدية عمى حظ الربح كالخسارة مف الكتاب الثاني لمقانكف المدني

 بيف العقديف، في أحكاـ الغبف التي تطبؽ عمى العقكد المحددة كليس عمى العقكد االحتمالية.

 عقود المعاوضة وعقود التبرعالفقرة الثالثة: 

 التعريف -أوال

ت ـ ج عمى النحك التالي:" العقد بعكض ىك  58في المادة  ةعرؼ المشرع عقد المعاكض: عقد المعاوضة -1
يتسـ ىذا التعريؼ بالغمكض، إذ يخمط بيف العقد الذم يمـز كؿ كاحد مف الطرفيف إعطاء أك فعؿ شيء ما". 

عمى عاتؽ المتعاقديف، كعقد المعاكضة الذم ينظر إليو مف زاكية اخرل،  متقابمةالتبادلي الذم يرتب التزامات 
كد عكض يتحصؿ عميو المتعاقد مقابؿ االلتزاـ الذم يتحممو، بحيث ال يفتقر عند تنفيذ ما التزاـ بو ، كىي كج

 فالبائع مثبل ال يفتقر ألنو يتحصؿ عمى الثمف الذم يعكض قيمة المبيع.

كضة ما لـ ، عقد معاكال يعد تبادؿ االلتزامات بيف المتعاقديف، كما ىك الحاؿ في العقكد الممزمة لمجانبيف       
يتبادؿ الطرفاف فكائد كمصالح ذات قيمة مالية. فالعقد التبادلي ال يقتضي حتما المعاكضة دائما، ألف تبادؿ 
االلتزامات ال يعني تبادؿ فكائد ذات قيمة مالية ، مثبل عقد العارية ببل عكض ىي عقد تبادلي كليست عقد 

ج:" العارية عقد يمتـز بمقتضاه المعير أف يسمـ ت ـ 538معاكضة، ألف المشرع في يعرفيا في نص المادة 
المستعير شيئا غير قابؿ لبلستيبلؾ ليستعممو ببل عكض لمدة معينة أك في غرض نعيف، عمى أف يرده بعد 

 االستعماؿ".

 1106لـ يتعرض المشرع إليو كما ىك الشأف بالنسبة لعقد المعاكضة، حيث نقؿ نص المادة : عقد التبرع -2
المتعمقة بعقد التبرع،ىك العقد الذم ال يأخذ فيو المتعاقد  1105قد المعاكضة، كأغفؿ نص المادة المتعمقة بع

، إذ يتبرع الكاىب بالشيء  1مقاببل لما يعطي، كال يقدـ المتعاقد اآلخر مقاببل لما يحصؿ عميو، مثؿ عقد اليبة
عقد العارية كالقرض بدكف فائدة ،  المكىكب لممكىكب لو، دكف أف يحصؿ عمى مقابؿ ىذا الشيء، كمنو أيضا،

 كالككالة كالكديعة إذا كانت بدكف أجر.

كتنقسـ عقكد التبرع إلى عقكد تفضيؿ كعقكد ىبات، ففي عقد التفضيؿ يؤدم المتبرع فائدة دكف أف يتخمى      
المتبرع يتخمى  عف ممكية مالو، كالعارية، حيث يستفيد المستعير مف استعماؿ الشيء المعار، أما في اليبات فإف

 عف ممكية مالو لفائدة المتبرع لو.

 تكمف أىمية التمييز بيف عقكد المعاكضة كعقكد التبرع في المسائؿ اآلتية:: أىمية التمييز -ثانيا

                                                           
ت أ ج بقوله " الهبة تملٌك بال عوض" 202عرف المشرع الهبة فً المادة  -

1
 



16 

 

، ألف التبرعات ضارة ضررا في المعاكضاتىذا  يشترط المشرع األىمية الكاممة في التبرعات، ك ال يشترط  -
ف محضا، لذا نجد في الص بي المميز تككف تبرعاتو باطمة، كتقع العقكد التي يبرميا صحيحة في المعاكضات، كا 

 كانت قابمة لئلبطاؿ.

إف الغمط في الشخص يؤثر عمى صحة عقد التبرع، ألف شخصية المتبرع لو تككف عادة محؿ اعتبار عمى  -
 عكس عقكد المعاكضة.

طريؽ الدعكل البكلصية حتى في الحاالت التي يككف  ت ـ ج بالطعف في عقكد التبرع عف 192تسمح المادة  -
المتبرع لو ذا نية حسنة، في حيف ال يمكف الطعف في عقكد المعاكضة إال إذا صدر عف المديف غش، ككاف 

 الطرؼ اآلخر عمـ بذلؾ.

ت ـ ج  592تككف مسؤكلية المتبرع أخؼ مف مسؤكلية المعاكض، كنذكر عمى سبيؿ المثاؿ نص المادة  -
 مسؤكلية المكدع لديو. بخصكص

 تقسيم الفقوالفرع الثاني: 

أف التقسيمات كالتصنيفات مف عمؿ الفقو كليس المشرع، فنجد أف الفقو يقسـ العقكد مف الزاكية التي  األصؿ     
 ينظر إلييا كىذا عمى النحك التالي

 من حيث تكوين العقودالفقرة األولى: 

 نكاع : العقد الرضائي كالعقد الشكمي كالعقد العينيثبلثة ألعقكد مف حيث تككينيا إلى تنقسـ ا     

 تعريفال  -أوال

العقد الرضائي ىك العقد الذم يكفي التراضي النعقاده بأم كيفية كانت كدكف اتباع شكؿ :العقد الرضائي -2
المتعاقديف معيف أك صيغة معينة، فمبدأ الرضائية الذم تمخض عف مبدأ سمطاف اإلرادة يعطي لممتعاقديف حرية 

فيما يتعمؽ بكيفية التعبير عف إرادتييما، فالعقد الرضائي يتـ بمجرد تكافؽ االرادتيف، سكاء أكاف التعبير شفاىيا، 
 رية.اأك حركيا، أك كتابيا، فالعبرة باالتفاؽ ذاتو ال بالطريقة التي تـ بيا. مثؿ عقد بيع المنقكؿ كاإليجار، كالع

، كجكب إفراغو في  شكمية معينة م يشترط النعقاده، إضافة إلى ركف التراضيالذ ىك العقد: العقد الشكمي -2
نص ما يحددىا القانكف، كتعد ىذه الشكمية ركنا مف أركاف العقد، بحيث يترتب عمى إغفاليا بطبلف العقد، كىذا 
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ال كاف ت ـ ج التي تنص : " يجب أف يككف عقد الشركة مكتكبا كا   418عميو المشرع مثبل في نص المادة  
 1ت ـ ج :" ال ينعقد الرىف إال بعقد رسمي..."  883باطبل.."، ككذلؾ نص المادة 

كتنحصر الشكمية المطمكب في الكتابة الرسمية التي يقكـ بيا الضابط العمكمي المختص كىك المكثؽ، كىذه     
عمى كجكد العقد، فالعقد ما زاؿ  الشكمية مطمكبة لئلنعقاد، أما الكتابة التي تشترط إلثبات العقد فبل يؤثر تخمفيا

يصعب إثبات ىذا التصرفبغير الكتابة كيبقى مع ذلؾ ممكف إثباتو الكتابة  ؼرضائيا، كؿ ما في األمر عند تخم
ت ـ ج عمى أنو:" كفي غير المكاد التجارية إذا  333باإلقرار أك اليميف، مثبل نص المشرع الجزائرم في المادة 

دينار جزائرم أك كاف غير محدد القيمة، فبل يجكز اإلثبات  100.000قيمتو عمى  كاف التصرؼ القانكني تزيد
 بالشيكد في كجكده أك انقضائو ما لـ يكجد نص يقضي بغير ذلؾ..."

كمف محاسف الشكمية أنيا تنبو المتعاقد إلى خطكرة التصرؼ الذم يقدـ عميو، كما أنيا تحمي الغير، كتيسر      
 اإلثبات.

باإلضافة إلى التراضي، تسميـ الشيء محؿ العقد،  العقد العيني ىك العقد الذم يشترط النعقاده: ينيالعقد الع -3
فالتسميـ ركف مف أركاف العقد، ففي حالة تخمفو ال يعتبر العقد عينيا، مثبل عقد العارية، كالقرض كالكديعة كالرىف 

زائرم لـ ينص عمى العقكد العينية، نيف المدني الجالحيازم ىي عقكد عينية في القانكف المدني الفرنسي، كفي التق
 كالعقكد التي ذكرىا المشرع الفرنسي ىي عقكد رضائية في القانكف المدني الجزائرم تبعا لمقاعدة العامة.

 من حيث تنفيذ العقودالفقرة الثانية: 

 المطمب.كىذا ما سنتعرض لو في ىذا  يميز الفقو بيف العقكد الفكرية كالعقكد الزمنية     

 التعريف -أوال

تتحدد فيو التزامات المتعاقديف بغض النظر عف كقت تنفيذىا، بحيث ال  تيد الك ىك العق: العقود الفورية -1
يؤثر الزمف عمى االلتزامات التي يرتبيا العقد عمى عاتؽ المتعاقديف، فالزمف ال يعتبر عنصرا جكىريا فيو، مثؿ 

 ، كيحدث أف يتـ االتفاؽ عمى تأجيؿ تسميـ المبيع، أك تأجيؿ دفع الثمف أك عقد البيع، عنصر الزمف فيو معدـك
دفعو عمى أقساط، ألف ذلؾ ال أثر لو في تحديد محؿ االلتزاـ الناشئ عف عقد البيع، فيك ال يغير مف طبيعة 

 العقد الفكرية. 

بو أداءات المتعاقديف، قد يككف لمزمف دكر عرضي في تحديد مكعد التنفيذ، دكف أف يككف جكىريا تقاس      
مثؿ المقاكؿ الذم يمتـز بإقامة بناء، فعقد المقاكلة عقد فكرم بالرغـ مف أف تنفيذ البناء يستغرؽ زمنا معينا، 

                                                           
جاء في قرار المجمس األعمى: " حيث إذا كاف العقد مف حيث المبدأ بمجرد حصكؿ اتفاؽ بيف االرادتيف، فإف األمر ليس كذلؾ عندما  -1

 25016قرار رقـ يشترط القانكف كبصكرة استثنائية تكفر كؿ شكؿ مف األشكاؿ الرسمية، حيث يصبح تدخؿ المكثؽ تحت طائمة البطبلف كاجبا".
 .47، ص 18/12/1982المؤرخ في ،1987الجتياد القضائي منشكر في ا
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ف حدث فيككف عنصرا عرضيا ال جكىريا لتحديد  فالعقد الفكرم يتحدد محمو دكف أف يتدخؿ فيو عنصر الزمف، كا 
 كقت التنفيذ ال لتحديد محؿ العقد.

العقد الزمني أك العقد الممتد، ىك ذلؾ العقد الذم يككف فيو عنصر الزمف عنصرا جكىريا، :العقد الزمني -2
تقاس بو التزامات المتعاقد أك محؿ العقد، فتككف التزامات المتعاقديف مقترنة دائما بالزمف، مثبل في عقد اإليجار 

كتككف أجرة العامؿ متصمة، مرتبطة بمدة العمؿ، فالعبرة  تحدد األجرة عمى أساس مدة االنتفاع باألماكف المؤجرة،
 في ىذه العقكد بالزمف ألنو يعتبر عنصرا جكىريا في مقدار التزامات المتعاقد.

كالعقد الزمني قد تككف األداءات فيو مستمرة بطبيعتيا، حيث ال يتصكر تنفيذىا إال مف خبلؿ فترة مف الزمف      
 كتسمى ىذه العقكد بالعقكد مستمرة التنفيذ.كعقد اإليجار كعقد التأميف 

كقد يتفؽ المتعاقداف عمى تكرار أداء الشيء لفترة معينة، كاالشتراؾ في جريدة، أك تزكيد مصنع بالمكاد      
األكلية في كؿ فصؿ، كفي ىذه الحاالت تككف األداءات قابمة لمتنفيذ الفكرم، غير أنو بسبب االتفاؽ عمى 

 ىا دكريا، فالعقد زمني كلكنو دكرم التنفيذ.تنفيذيصبح  رىايتكر 

يترتب عمى تقسيـ العقكد إلى عقكد فكرية، كأخرل زمنية أىمية بالغة، ألف الفارؽ بينيما  :أىمية التمييز -ثاني
 ، كيترتب عمى ىذا النتائج اآلتية:ىك عنصر الزمف الذم يككف لو تأثير عمى العقكد الزمنية دكف العقكد الفكرية

ت ـ ج ، كال تطبؽ عمى العقكد  107/3ظرية الظركؼ الطارئة عمى العقكد الزمنية طبقا لنص المادة تطبؽ ن -
 الفكرية إال إذا كانت متراخية التنفيذ.

يككف لمفسخ أثر رجعي بالنسبة لمعقكد الفكرية أم يمتد إلى الماضي، بينما يرتب الفسخ أثره بالنسبة لمعقكد  -
 .1الزمنية في المستقبؿ فقط

يؤثر كقؼ تنفيذ العقد الفكرم مدة مف الزمف في التزامات المتعاقديف مف حيث مقدارىا، عمى عكس العقكد  ال -
الزمنية ، كعقد اإليجار، إذا أكقؼ تنفيذه بسبب فيضانات كأغرؽ العيف  المؤجرة)عقار زراعي( ، فإف التزاـ 

 كذلؾ يكقؼ التزاـ المستأجر بدفع األجرة.المؤجر بتمكيف المستأجر مف االنتفاع بالعيف المؤجرة  يكقؼ، ك 

في العقكد الزمنية غير محددة المدة، يمكف إنياؤىا بإرادة منفردة، كىذا يعتبر استثناء عمى مبدأ القكة الممزمة  -
 .العقد

 

 

                                                           
1

- MAZEAUD Henri et Léon, MAZEAUD Jean et CHABAS François: Leçons de droit civil Obligations, 

théorie générale; Montchrestien, DELTA; 2000, P97. 
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 حيث مساىمة إرادة األطراف في وضع الشروط التعاقديةالفقرة الثالثة: 

 ديف في صياغة شركط العقد، إلى عقكد مساكمة كعقكد إذعاف.تنقسـ العقكد مف زاكية مساكاة المتعاق

 تعريفال -أكال

، كىك يمثؿ النمكذج يقصد بو تساكم المراكز القانكنية في التفاكض عمى شركط العقد: عقد المساومة -1
كلو أف  التقميدم لمعقد، فاألطراؼ ليـ الحرية كاممة في صياغة بنكد العقد، إذ يساىـ كؿ متعاقد في صنع العقد،

 يقد عركض تككف قابمة لمنقاش كالمفاكضة مف قبؿ المتعاقد الثاني.

ىك ذلؾ العقد الذم ينفرد فيو أحد المتعاقديف بكضع شركط العقد، كما عمى المتعاقد الثاني ن: عقود اإلذعا -2
ى اآلخر، كىذا راجع لسيطرة أحدىما عم ،إال قبكؿ ىذه الشركط أك رفضيا، فبل جداؿ كنقاش في ىذه الشركط

. مثؿ عقد النقؿ كمرد ىذه السيطرة إلى كجكد احتكار فعمي أك قانكني لمسمع كالخدمات مف طرؼ المتعاقد القكم
ىذه الميزة لعقكد  كالعقكد الخاصة بتكريد الكيرباء كالماء كالتأميف كالياتؼ الذم تبرمو مؤسسة السكة الحديدية،

الطبيعة العقدية لعقكد اإلذعاف، كاعتبركىا مركزا قانكنيا  نكركاأبعض الفقياء الذيف  رأماإلذعاف، كانت كراء 
 .1منظما، كحجتيـ في ذلؾ أف كضع الطرؼ المذعف مماثؿ تماما لمستعمؿ المرفؽ العمكمي

 تتجمى أىمية التفرقة بيف عقد المساكمة كعقكد اإلذعاف في المسائؿ اآلتية:  :أىمية التمييز -ثانيا

ذعاف بمجرد التسميـ بشركط مقررة التي يضعيا المكجب كال يقبؿ المناقشة فييا، يحصؿ القبكؿ في عقكد اإل -
بسبب التفاكت االقتصادم بيف المتعاقديف، بينما يككف القبكؿ في عقد المساكمة مطابقا تماما لئليجاب، كناتجا 

 عف حرية تامة.

الم ْذَعْف مف تنفيذه في عقكد اإلذعاف يمكف لمقاضي أف يعدؿ الشرطي التعسفي أك يعفي الطرؼ -
2. 

في عقكد المساكمة يفسر الشؾ لمصمحة المديف، غير أنو في عقكد اإلذعاف يؤكؿ الشؾ لمصمحة الطرؼ  -
 الم ْذَعْف سكاء كاف دائنا أك مدينا.

يعد قبكؿ اإليجاب مع إضافة أك إنقاص شرط في عقكد المساكمة، إيجابا جديدا، في حيف يعتبر مثؿ ىذا  -
 ا في عقد اإلذعاف.التعديؿ رفض

 

 

 
                                                           

انظر أكثر تفصٌال المبحث الخاص بصور التراضً. -
1
 

ت م ج. 110ة انظر نص الماد -
2
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 شريعي لمعقودالفقرة الرابعة: من حيث التنظيم الت

، كىذا ما سنبينو مف حيث مسماةإلى عقكد مسماة كعقكد غير  ،لعقكدتنقسـ العقكد مف حيث تنظيـ أحكاـ ا      
 تعريفيا كأىمية ىذا التمييز.

 أوال: التعريف

، ىنا نشير إلى تنظيـ المشرع الجزائرم ليذه كف بقكاعد خاصةىي العقكد التي ينظميا القان: العقود المسماة -1
 العقكد مف خبلؿ القانكف المدني كاآلتي:

الباب السابع: العقكد المتعمقة بالممكية كىي: عقد البيع، عقد المقايضة، عقد الشركة، كالقرض االستيبلكي،  -
 كالصمح.

 اإليجار كالعارية الباب الثامف: العقكد المتعمقة باالنتفاع بالشيء كىي -

 الباب التاسع: العقكد الكاردة عمى العمؿ كىي: عقد المقاكلة، عقد التسيير، عقد الككالة، كالكديعة كالحراسة. -

 الباب العاشر: عقكد الغرر كىي المرتب مدل الحياة، كعقد التأميف. -

 الباب الحادم عشر: الكفالة.  -

الخاص بو كالكارد في المجمكعة المدنية، كما يخضع في غير ىذا  كيبلحظ أف العقد المسمى يخضع لمتنظيـ    
 التنظيـ لمقكاعد العامة في نظرية االلتزامات في حاؿ عدـ كجكد نص .

ىك العقد الذم لـ يخصو المشرع بتنظيـ معيف كال اسـ ، كما في العقد المسمى، : العقد غير المسمى -2
مثؿ عقد  حسف اآلداب.في ذلؾ إال فكرة النظاـ العاـ ك  اكال يقيدىفاإلرادة حرة في إنشاء ما تشاء مف العقكد 

 .كالعقد غير المسمى يخضع في تنظيمو لمقكاعد العامة في االلتزامات كالتي تخضع ليا كافة العقكد الفندقة،

كيجمع الفقو عمى أف أىمية ىذا التصنيؼ تبرز عمى مستكل التكييؼ، كمف ثـ عمى األحكاـ التي ينبغي أف 
بؽ عمى كؿ عقد، كتبرز أىمية ىذا التصنيؼ كذلؾ لما ينطكم عميو العقد غير المسمى مف مخاطر عمى تط

الطرؼ الضعيؼ في العبلقة التعاقدية، في الكقت الذم ينطكم العقد المسمى عمى كثير مف الفكائد بالنسبة ليذا 
ـ عقد معيف، فإنو يأخذ بعيف األخير في مكاجية المحترؼ الميني، ذلؾ أف المشرع حينما يتدخؿ في تنظي

 يعكف أك ال يحسنكف كحدىـ تنظيميا.االعتبار عبلقات ال يستط

 تكمف أىمية التمييز بيف العقكد المسماة كالعقكد غير المسماة في النقاط اآلتيةأىمية التمييز:  -ثانيا

تـز المتعاقداف في العقكد غير يمتـز طرفا العقد بالقكاعد اآلمرة المنظمة لمعقد في العقكد المسماة، بينما يم -
 المسماة بالقكاعد العامة التي تدير كؿ العقكد.
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يعتد القاضي في العقكد المسماة بالقكاعد المكممة عند إغفاؿ المتعاقديف مسألة في العقد، في حيف يجب عميو  -
 البحث عف نية المتعاقديف في العقكد غير المسماة.

 .نميز في ىذا السياؽ بيف العقد الفردم كالعقد الجماعي: ر العقودمن حيث انصراف آثاالفقرة الخامسة: 

 التعريف -أوال

العقد الفردم ىك العقد الذم يتـ بيف شخصيف أك أكثر كتنصرؼ آثاره إلى أطراؼ العقد فقط  :العقد الفردي -1
 طبقا لمبدأ نسبية آثار العقد.

اؾ مف يرل أف ينحيث ال تزاؿ حدكده غير كاضحة، فلـ تستقر أحكاـ العقد الجماعي، : العقد الجماعي -ثانيا
الصبغة الجماعية تنصرؼ إلى مرحمة تككيف العقد، كمنيـ مف يرل أنيا تنصرؼ إلى اآلثار الجماعية فقط، 

 ىما: كلكف العقد الجماعي نكعيف

متحدة، ىك العقد الذم يتـ بيف عدة أشخاص ليس ليـ مصالح متناقضة، بؿ غايتيـ مشتركة ك  النوع األول -
 كعقد الشركة، حيث تمتـز األقمية برأم األغمبية.

كاالتفاقات التي  متعارضة،كالمسمى باالتفاقات الجماعية كىك عقد يتـ بيف أطراؼ ليا مصالح  النوع الثاني -
 بمضمنو. اتتـ بيف النقابات كأرباب العمؿ، كتنصرؼ آثارىا إلى العماؿ بما فييـ أكلئؾ الذم لـ يرضك 

ىمية، منيا تمؾ التي تميز بيف العقكد الداخمية كالعقكد الدكلية، أبالذكر أف ىناؾ تقسيمات فقيية أقؿ  الجدير    
كالعقكد اإلدارية كعقكد القانكف الخاص، كبيف العقكد البسيطة التي تتناكؿ عقدا كاحدا فقط كالبيع مثبل، كالعقكد 

صيرت فيما بينيا ، مثؿ العقد بيف صاحب الفندؽ ك ان المختمط  أك المركبة التي تجمع بيف عدة عقكد متعاصرة
 النزيؿ.

، فند الـ يصنؼ العقكد عمى النحك المتقدـ، بؿ عالجكا كؿ عقد عمى حد اإلسبلميةىذا كنجد فقياء الشريعة      
د فات أخرل لمعقك ياإلجارة كالبيع، كالمزارعة كالمساقاة، كالصمح كاليبة كالعارية. كفريؽ مف الفقياء كضع تصن

 منيا:

 العقكد الصحيحة كالفاسدة، كالباطمة. -
 عقكد عينية كعقكد غير عينية. -
طبلقات، كتقييدات، كشركات، كتكثيقات، كاستحفاظات. - سقاطات، كا   عقكد تمميكات، كا 
 عقكد منجزة، كمضافة، كمعمقة. -
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 المبحث الثاني
 أركان العقد

 
تيف البد مف تكفر أركانو، كىي الرضاء كالمحؿ رادإ باره مصدرا لبللتزاـ كليدتحتى يرتب العقد آثاره باع     

  كالسبب كىذا ما سنتعرض لو في ىذا المبحث مف خبلؿ دراسة ىذه األركاف في مطالب. 

 األولمطمب ال

 التراضيركن 

ال يكفي لقياـ العقد كجكد التراضي في حد ذاتو، الذم يتمثؿ في اتفاؽ أك اجتماع اإلرادات، بؿ يتعيف أف      
 صحيحا. يككف

 وجود التراضيالفرع األول: 

تعد اإلرادة عنصرا جكىريا في التراضي، الذم يتـ عف طريؽ تبادؿ الطرفيف التعبير عف إرادتييما     
 المتطابقتيف.

 اإلرادةالفقرة األولى: 

، فالقانكف ال اإلرادة ىي ظاىرة نفسية، تمكف الفرد مف اتخاذ مكقؼ أك قرار، كىذا يرتبط باإلدراؾ أك التمييز     
 يعتد إال باإلرادة الجدية اليادفة التي اتجيت إلى إحداث آثار قانكنية.

  اإلرادة الجدية -أوال

، كالتي يقصد بيا كؿ شخص تتكافر فيو قانكنية يةاإلرادة جدية متى صدرت عف شخص لو شخصتكون      
عي ىك كؿ إنساف بعد أف ا، فالشخص الطبيقابمية اكتساب الحؽ كالتحمؿ بااللتزاـ، شخصا طبيعيا كاف أك معنكي

جماعة فيك كؿ  المعنكم ، أما الشخص1أبطؿ الرؽ، أصبحت لو شخصية قانكنية مف يكـ كالدتو إلى يكـ كفاتو
 مف الناس أك مجمكعة مف األمكاؿ ينظر القانكف إلييا ككحدة كاحدة قائمة بذاتيا كمستقمة عف األفراد المككنيف ليا

االعتبارية ىي: الدكلة كالكالية  " بقكليا: " األشخاص 10-05المعدلة بمكجب القانكف  49كقد نصت المادة 
كالبمدية، المؤسسات العمكمية ذات الطابع اإلدارم، الشركات المدنية كالتجارية، الجمعيات كالمؤسسات، الكقؼ، 

 كؿ مجمكعة مف أشخاص أك أمكاؿ يمنحيا القانكف شخصية قانكنية".

 رادة إلى إحداث آثار قانونيةانصراف اإل  -ثانيا

                                                           

.285، ص 2011، دار ىكمة، الجزائر2محمد سعيد جعفكر، مدخؿ لمعمـك القانكنية ، دركس في نظرية الحؽ، ج  - 1 
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نتيجة الحقكؽ التي اكتسبيا أك االلتزامات التي تحمميا اتجاه ، ةيجب أف تنصرؼ اإلرادة إلى إحداث آثار قانكني
الغير، أما إذا لـ تتجو اإلرادة إلى إحداث آثار قانكنية فبل يقكـ ركف التراضي الذم حقيقتو ىك اإلرادة، مثؿ إرادة 

تككف إرادتو جدية فبل يرغب في االلتزاـ، أك اإلرادة الصكرية كالتي تككف في كؿ حالة يقـك اليازؿ الذم ال 
نو باع سيارتو ، كلكنو في الحقيقة قاـ أمثؿ شخص يعمف  صاحبيا بإخفاء إرادتو الحقيقية كراء إرادة ظاىرة

عرض السيارة لمبيع ىي إرادة بتأجيرىا، فيك يريد بذلؾ إخفاء ممكيتو لمسيارة عف دائنيو فاإلرادة المتضمنة 
صكرية، كال يعتد بيا قانكنا، أك أف تككف اإلرادة قائمة عمى محض المشيئة كىي ال تنتج أثرىا كقت صدكرىا ، 
نما تنتج أثرىا متى شاء صاحبو في المستقبؿ كىذه كذلؾ ال يعتد بيا القانكف، أك أف تككف اإلرادة مقترنة بتحفظ  كا 

 ذىني.

 اإلرادةور صالفقرة الثانية: 

العقد ىك تكافؽ إرادتيف أك أكثر، فإنو يفترض لزاما التعبير عنيا بشكؿ متبادؿ؛ فبل يمكف تصكر تكافؽ     
كىذا التعبير يتعتبر ضركريا لمتميز بيف مجرد النية التي ليس ليا معترؼ بو إال بخصكص إرادات معبر عنيا، 

نا، غير أف اإلرادة المعبر عنيا قد تككف متعارضة مع اإلرادة أم أثر قانكني كاإلرادة الممزمة المعتدة بيا قانك 
رادة، مما تثار معو إشكالية البحث عف خطأ كقع أثناء التعبير عف ىذه اإلالباطنية بسبب غمكض في التعبير أك 

منة، أم اإلرادة اإلرادة التي ينبغي االعتداد بيا، ىؿ يؤخذ باإلرادة الظاىرة أك المعمنة، أـ باإلرادة الباطنة أك الكا
اعتدت األكلى ىي المدرسة الفرنسية التي ، 1مدرستانالحقيقية ؟ بصدد اإلجابة عف ىذه اؿ اإلشكالية ، برزت 

 انية التي أخذت باإلرادة الباطنة، كفي ظؿ ىذا التبايف بيف المدرستيف، لناباإلرادة الباطنة، كالثانية، المدرسة األلم
 ائرم  مف ىذه اإلشكالية.أف نتسائؿ عف مكقؼ المشرع الجز 

 طنة أو الكامنةاإلرادة البا -أوال

يرل أنصار ىذه النظرية، أف الذم ينبغي االعتداد بو ىك اإلرادة الحقيقية، عمى اعتبار أنيا ىي كحدىا التي  
عاقديف يقكـ عمييا العقد، أما اإلعبلف أك التعبير عنيا فيك مجرد قرينة كدليؿ لمكشؼ عما تنطكم عميو إرادة المت

الحقيقية، غير أف ىذه القرينة قابمة إلثبات العكس. كمف ثـ إذا تبيف أف التعبير غير مطابؽ لئلرادة، فإنو ال يعتد 
نما يجب األخذ بحقيقة  كلك ترتب عنذلؾ عدـ قياـ العقد، كالسبب في ذلؾ ىك أف اإلرادة  ى، حتاإلرادةبالتعبير كا 

ر القانكني ال التعبير الصادر عف صاحب اإلرادة.كيترتب عمى ىذه األث الحقيقية ىي التي اتجيت إلى إحداث
 النظرية عدة نتائج نذكر منيا:

 الغمط عيب مف عيكب الرضا، كىك مبطؿ لمعقد. -
 كفاة أك نقص أىمية المعبر تسقط اإلرادة كلك صدرت قبؿ كفاتو أك حدكث نقص في أىميتو. -
 عف نية المتعاقديف. في حالة تفسير لعبارات العقد الغامضة، يجب البحث -

                                                           
1
-GHESTIN Jacques, Traité de droit civil, la formation du contrat; 3

ème
 édi. L G D J. 1993, p345. 
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 السبب في التصرفات القانكنية ىك الدافع لمتعاقد. -
 اإلرادة الظاىرة -ثانيا

مف قبؿ الفقياء األلماف، كأخذ بيا القانكف المدني األلماني؛  19ظيرت ىذه النظرية في منتصؼ القرف    
ر الخارجي االجتماعي لئلرادة، كبخبلؼ نظرية اإلرادة الحقيقية، فإف نظرية اإلرادة الظاىرة تقؼ عند المظي

في  األساسيكلعؿ السبب  ،عمى اعتبار أف القانكف إنما يعتد بالظكاىر االجتماعية دكف الظكاىر النفسية
، أك ما يسمى بضركرة حماية األمف ضماف استقرار المعامبلت كسبلمتو األخذ بيذه النظرية ىك الرغبة في

 القانكني كاستقرار المعامبلت.
أنصار ىذه النظرية، فإف اإلرادة الخفية الكامنة ػػػػػ أم تمؾ التي ال تظير إلى العالـ الخارجي كحسب     

االجتماعي المحسكس ػػػػػ ال يمكف بأم حاؿ االعتداد بيا في المجاؿ القانكني كداخؿ نطاؽ العبلقات 
ينما ي عتبر القانكف بمثابة االجتماعية، كذلؾ لسبب بسيط، ىك أف ىذه اإلرادة الكامنة تبقى ظاىرة نفسية، ب

 ظاىرة اجتماعية. كعميو يترتب عمى ىذه النظرية النتائج التالية:
 الغمط ال يفسد الرضا -
 الكفاة ال تؤثر عمى صبلحية التعبير الحاصؿ قبؿ الكفاة، بحيث يعمؿ أثره كقت اتصالو بعمـ مف كجو إليو. -
 يا بحجة التفسير.عبارات العقد الكاضحة تمـز القاضي، كال يجكز لو تأكيم -

الذم نجده اتخذ مكقفا كسطا بيف يتيف، نبيف مكقؼ المشرع الجزائرم ؿ عرض ىاتيف النظر مف خبل     
مف القانكف المدني. يظير أف  مف الكتاب الثاني النظريتيف، حيث أنو بالرجكع لمفصؿ الثاني مف الباب األكؿ

كلكنو يأخذ باإلرادة الظاىرة إلى الحد الذم يقتضيو استقرار  المشرع قد تأثر إلى حد كبير بنظرية اإلرادة الباطنة،
 . كالجدكؿ التحميمي لمكاد القانكف الفصؿ الثاني مف الباب األكؿ مف الكتاب الثاني يبيف لنا ذلؾ.التعامؿ
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 1الجدول رقم 

 القانكف المدنيالنصكص القانكنية التي تأثر فييا 
 بنظرية اإلرادة الباطنة

القانكف المدني  لقانكنية التي تأثر فييا النصكص ا
 بنظرية اإلرادة الظاىرة

أف المشرع  59يتضح مف مضمكف نص المادة ػػػػػ 
 .يشترط تطابؽ اإلرادتيف

الغمط كعيب مف عيكب الرضا كىذا  81ػػػػػ تقر المادة 
يعني االعتداد باإلرادة الباطنة، حيث أف الغمط ىك كىـ 

 يقـك في ذىف الشخص.
مشركعية السبب، كىذا يقتضي  97تشترط المادة  ػػػػػ

البحث عف الباعث أك الدافع إلى التعاقد، كىذا يعني 
 األخذ باإلرادة الباطنة

التي تنص " ... السبب  98/2ػػػػػ بمقتضى نص المادة 
المذككر في العقد ىك السبب الحقيقي حتى يقكـ الدليؿ 
ة عمى ما يخالؼ ذلؾ، فإذا قاـ الدليؿ عمى صكري

السبب ..." تفيد أحكاـ ىذه المادة أف العبرة  باإلرادة 
ال كيؼ تثبت صكرية السبب.الباطنة،   كا 
تمـز القاضي عند تأكيمو لمعبارات  111/2ػػػػػ المادة 

الغامضة في العقد أف يبحث عف النية المشتركة، 
 فالعبرة باإلرادة الباطنة.

 

لتعبير إلى ا 61، 60، 59أشار المشرع في المكاد ػػػػ 
 عف اإلرادة الذم يقصد بو صراحة اإلرادة الظاىرة.

آثارا عمى التعبير عف اإلرادة  62ػػػػػ ترتب المادة 
الصادرة مف شخص فقد أىميتو أك تكفي بعد ذلؾ، كلك 
كانت العبرة باإلرادة الباطنة لسقط التعبير عف اإلرادة 

 بمجرد كفاة صاحبو أك فقداف أىميتو.
بطاؿ العقد بسبب التدليس أك اإلكراه ػػػػ يشترط في في إ

الصادر مف غير المتعاقديف، أف يككف المتعاقد 
المستفيد عالما بذلؾ عمما حقيقيا اك حكميا، كىذا يعني 

 أف أساس العقد اإلرادة الظاىرة.
بعبارة العقد  111ػػػػػ يمتـز القاضي طبقا لممادة 

ف، قديتعاالم إرادةالكاضحة كالتي تمنعو مف البحث عف 
 كىذا يعني أف العبرة باإلرادة الظاىرة.

لدائني المتعاقديف كالخمؼ  198ػػػػػ تسمح المادة 
الخاص إذا كانكا حسني النية أف يتمسككا بالعقد 

 الصكرم، أم اإلرادة الظاىرة.
المتعمقة بالسبب،  98/2ػػػػػ أما بخصكص المادة 

اء ىك فالمبدأ فييا ىك االعتداد باإلرادة الظاىرة كاالستثن
 الرجكع إلى اإلرادة الباطنة.

 

 الذي يتضمن القانون المدني المعدل والمتمم 1975سبتمبر  26المؤرخ في  58-75األمر رقم المصدر: 
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 التعبير عن اإلرادة: الثةالفقرة الث

 .يتـ التعبير عف اإلرادة بطرؽ مختمفة، كتترتب عمييا آثار قانكنية     

 عن اإلرادةطرق التعبير  -أوال     

، إذ يتمتع الفرد بالحرية التامة فيما يخص 1مجسدة لمبدأ الرضائيةىذه المسألة ت ـ ج  60عالجت المادة     
 التي يعبر بيا عف إرادتو، فقد تككف بالمفظ أك الكتابة، أك باإلشارة المتداكلة عرفا أك باتخاذ مكقؼ.الطريقة 

مباشرة اك بكاسطة الياتؼ أك عف طريؽ إيفاد رسكؿ كبأية لغة  يقصد بو الكبلـ الذم يقكلو الشخص :المفظ -أ
 كانت ، بشرط أف تككف مفيكمة مف طرؼ المتعاقد اآلخر.

ىي عبارة عف مجمكعة مف الحركؼ المتسمسمة التي تككف ألفاظ متعددة في جمؿ مفيدة، كىي قد  الكتابة: -ب
، ي شكؿ رسالة أك تيمكس أك تيمغراؼاقنة، كقد تككف فتككف كتابة رسمية أك عرفية، كقد تككف خطية أك باآللة الر 

 كقد تككف الكتابة إلكتركنية.

المتداكلة عرفا بيف الناس كيز الرأس أفقيا، يدؿ عمى الرفض، كىز الرأس  اإلشاراتمف بيف  اإلشارة: -ت
 عمكديا يدؿ عمى المكافقة.

ي لتو عمى مقصكد صاحبو، فركف سيارة فيشترط في المكقؼ المتخذ أال يدع أم شؾ في دال اتخاذ موقف: -ث 
 فيد ىذا المكقؼ أف صاحب سيارة األجرة يريد أف يبـر عقد النقؿ.المكاف المخصص لسيارات األجرة ي

فيذىب الفقو التقميدم لقد قاـ الفقو بتصنيؼ التعبير عف اإلرادة فميز بيف التعبير الصريح كالتعبير الضمني،     
اإلشارة المتداكلة عرفا، بينما يعتبر تعبيرا ضمنيا اتخاذ مكقؼ، فظ كالكتابة ك مال ثؿ فييتم التعبير الصريحإلى أف 

كيذىب الفقو الحديث إلى أف التعبير يككف صريحا كمما ت ـ ج. 60استخبلصو مف نص المادة  ىذا ما يمكف
 شارة، أك اتخاذ مكقؼتابة أك اإلو، حيث يككف الغرض مف المفظ أك الكانصرفت نية المعبر إلى الكشؼ عف إرادت

ك اإلعبلف كالكشؼ عف اإلرادة، بينما يككف التعبير ضمنيا إذا لـ تنصرؼ نية الشخص عند كبلمو أك إشارتو ى
أك كتابتو أك اتخاذه لمكقؼ إلى الكشؼ كاإلعبلف عف اإلرادة، إال أف اإلرادة تظير مف خبلؿ المفظ أك اإلشارة أك 

 .2يظير أف المشرع الجزائرم قد أخذ بوكىذا الذم  المكقؼ المتخذ لغرض آخر

 

 

                                                           
 2008، دار ىكمة 4مدني الجزائرم، النظرية العامة لبللتزامات، مصادر االلتزاـ، ط محمد صبرم السعدم، الكاضح في شرح القانكف ال -1

 .81ص 
.99عمي فيبللي، المرجع السابؽ، ص  - 2
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 آثار التعبير عن اإلرادة -ثانيا

ت ـ ج أف التعبير عف اإلرادة يرتب آثارا قانكنية، فالتعبير عف اإلرادة ليس  61أحكاـ نص المادة بمقتضى      
ؼ عمى أساس ىذا مجرد كاقعة مادية يتجاىميا القانكف، بؿ يأخذىا بعيف االعتبار،  فيستفيد الغير الذم يتصر 

التعبير مف حماية القانكف، كالتي تتمثؿ في مسؤكلية المعبر عف اإلرادة إذا عدؿ عف إرادتو كسبب ضررا لمغير، 
فيذه اآلثار القانكنية تختمؼ باختبلؼ طبيعة ىذا التعبير فقد يككف التعبير عف اإلرادة إيجابا أك قبكال أك كعدا 

 رتب عمى كؿ حالة آثار خاصة.تتلمجميكر أك مجرد دعكة لممفاكضات، ك 

في الكقت الذم يتصؿ بعمـ مف كجو إليو، كلمتعبير عف اإلرادة كجكد  هإف التعبير عف اإلرادة يحدث أثر      
فعمي ككجكد قانكني، كيتحقؽ الكجكد الفعمي بمجرد صدكر المفظ أك الكتابة أك اإلشارة، أك اتخاذ المكقؼ، بينما 

اتصاؿ المفظ أك الكتابة أك اإلشارة بعمـ مف كجو إليو، فإذا كاف الطرفاف في مجمس  يتحقؽ الكجكد القانكني عند
كاحد ، أك تـ التعبير عف اإلرادة بالياتؼ، فإف الكجكد الفعمي يتزامف مع الكجكد القانكني، فبمجرد صدكر المفظ 

الفعمي ال يتزامف مع الكجكد  يعمـ بو المكجو إليو، أما إذا تـ التعبير عف اإلرادة بكاسطة رسالة فإف الكجكد
، كىذا ما نصت عميو المادة القانكني، حيث يككف كقت ىذا األخير  حيف كصكؿ الرسالة إلى مف كجيت إليو

ت ـ ج بقكليا:" ... كيعتبر كصكؿ التعبير قرينة عمى العمـ بو ما لـ يقـ الدليؿ عمى عكس ذلؾ"، غير أف  61
أم إثبات أف العمـ بالتعبير عف اإلرادة يككف قد حصؿ في كقت غير  ىذه القرينة بسيطة يمكف إثبات عكسيا،

ؿ التعبير عنو؛ فإذا تـ التعبير بكاسطة رسالة يعتبر كقت كصكليا ىك كقت العمـ بالتعبير، كلكف إذا ك كقت كص
 كاف المرسؿ إليو في سفر مثبل فمو أف يثبت أنو لـ يعمـ بالرسالة إال بعد رجكعو.

 عبير عن اإلرادةالسكوت والت -ثالثا

؛ ذلؾ أف السككت ىك مجرد كضع سمبي، بينما التعبير السكوت والتعبير الضمنيأكال بيف  ينبغي التمييز    
، األمر الذم يقتضي منا البحث عف مدل صبلحية السككت الضمني ىك كضع إيجابي يستفاد مف بعض الكقائع

 في التعبير عف اإلرادة.

إيجابي، فإنو ال يمكف تصكر أف يتـ التعبير عنيا بكاسطة السككت الذم يعتبر  ما داـ أف اإلرادة ىي عمؿ    
يستنتج مف أم  بالسككت، ألف ىذا عدـ، كالعدـ المجرد كضع سمبي، كعميو فإنو ال يمكف أف يعبر عف اإليجاب 

 شيء.

قا لممقكلة المشيكرة " بخبلؼ الكضع بالنسبة لئليجاب، فإف السككت في القبكؿ ال يعتد بو كقاعدة عامة تطبي    
، فإف ىذه القاعدة يرد عمييا استثناء ميـ، كىك كمف ثـ ال يمكف أف يككف بمثابة قبكؿ 1"ال ينسب لساكت قول 

، أك ما يعبر عنو الفقو بككف السككت يعتبر في معرض الحاجة إلى السكوت الذي يكون مالبساالمتعمؽ بحالة 
مستمد مف قكاعد الفقو اإلسبلمي، كعنو أخذت بعض التشريعات العربية  لحكـبياف قبكال لمعقد أك العرض، كىذا ا
                                                           

 .308، ص 1972صبحي محمصاني، النظرية العامة لممكجبات كالعقكد في الشريعة اإلسبلمية، دار العمـ لممبلييف، بيركت  -1
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التي نصت عمى مايمي " ال ينسب لساكت قكؿ،  95كما ىك الشأف بالنسبة لمقانكف المدني األردني في مادتو 
 كلكف السككت في معرض الحاجة بياف يعتبر قبكال"

 ا يتعمؽ بالقبكؿ يرد عميو بعض االستثناءات كىي:غير أف عدـ صبلحية السككت لمتعبير عف اإلرادة فيم    

العرؼ، كمف أمثمة نص التشريع عمى اعتبار  أكالمقصكد بالقانكف سكاء كاف مصدره التشريع : إقرار القانون -1
ت ـ ج بقكليا: " في البيع عمى شرط التجربة يجكز لممشترم أف  355/1السككت قبكال ، ما نصت عميو المادة 

يجب عميو أف يعمف  كنو مف التجربة، فإذا رفض المشترم المبيعك يرفضو، كعمى البائع أف يمبيع أيقبؿ الم
الرفض في المدة المتفؽ عمييا، فإف لـ يكف ىناؾ اتفاؽ عمى المدة، ففي مدة معقكلة يعينيا البائع، فإذا انقضت 

 ىذه المدة، كسكت المشترم مع تمكينو مف تجربة المبيع اعتبر سككتو قبكال".

يقضي العرؼ كذلؾ، أنو في حالة إرساؿ بنؾ كشؼ حساب جارم لعميؿ لديو، فسكت العميؿ كلـ        
 يعترض، اعتبر سككتو قبكال بصحة الحساب.

ت المبلبس ىك الذم يقترف بقرائف مادية تعبر عف السككت كىذا ما أخذ بو المشرع السكك :السكوت المالبس -2
: " إذا كانت طبيعة المعاممة أك العرؼ التجارم أك غير ذلؾ مف قكليات ـ ج ب  68الجزائرم في نص المادة 

الظركؼ، تدؿ عمى أف المكجب لـ يكف لينتظر تصريحا بالقبكؿ فإف العقد يعتبر قد تـ، إذا لـ يرفض اإليجاب 
 في كقت مناسب.

إذا كاف اإليجاب  كيعتبر السككت عف الرد قبكال، إذا اتصؿ اإليجاب بتعامؿ سابؽ بيف المتعاقديف، أك    
 لمصمحة مف كجو إليو". فبمقتضى ىذا النص يعتبر السككت قبكال في األحكاؿ اآلتية:

كمف األمثمة عمى طبيعة المعاممة أف يرسؿ تاجر جممة إلى تاجر : طبيعة المعاممة أو العرف التجاري -3
تجزئة، فسككتو كعد االعتراض عمى تجزئة بضاعة، كيضمف الفاتكرة أسعارا زائدة نسبيا عما اعتاد عميو تاجر ال

 ىذه األسعار الجديدة يعد قبكال.

 كمف أمثمة العرؼ التجارم، تعامؿ البنؾ في المثاؿ أعبله.

كأف يرسؿ أحدىما لآلخر، خطابا متضمنا تعديبل لمعقد الحالي،  : وجود تعامل سابق بين المتعاقدين -4
 القبكؿ. كسكت المكجو إليو الخطاب، فسككتو يعتبر دليبل عمى

إذا كاف اإليجاب يتضمف مصمحة خالصة لممكجو إليو، فسككت : إذا تمخض اإليجاب منفعة لمن وجو إليو -5
عمى المكىكب لو فسكت، فسككتو ىك قبكؿ ليذه اليبة .  المكجب إليو ىك داللة عمى القبكؿ، مثؿ عرض ىبة

كما  ،بالقبكؿ بس يعتبر تعبير عف اإلرادةكت مبلىذه الحاالت ىي عمى سبيؿ المثاؿ كالتدليؿ ليس إال، فكؿ سك
 لك عمـ المككؿ بتجاكز الككيؿ حدكد الككالة كأبـر التصرؼ باسمو، فسككتو يعتبر إجازة منو.
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 أثر الموت وفقدان األىمية في التعبير عن اإلرادة -رابعا

الشخص الذم صدر  ، كبالتالي ينفصؿ عف1عف صاحبو، فيككف لو كجكدا فعمياإذا صدر التعبير عف اإلرادة 
 عنو، فيؿ يرتب أثره القانكني إذا اتصؿ بعمـ مف كجو إليو؟

إذا مات مف صدر عنو اإليجاب أك فقد أىميتو قبؿ أف التعبير أثره، فإف ذلؾ ال يمنع مف ترتيب ىذا األثر     
 62 عند نص المادةعند اتصاؿ التعبير بعمـ مف كجو إليو، كىذا ما لـ يتبيف العكس أك مف طبيعة المعاممة نزكال

 ت ـ ج.

ليو، بعمـ مف كجو إ إذا كاف التعبير عف اإلرادة إيجابا، كمات صاحبو أك فقد أىميتو قبؿ أف يصؿ اإليجاب     
فإف ذلؾ ال يمنع مف ترتيب اإليجاب ألثره إذا كصؿ إلى عمـ القابؿ، كفي حالة اإليجاب الممـز فإنو يترتب عميو 

اإليجاب غير ممزما فإنو يتعيف النعقاد العقد أف يصؿ العمـ بالقبكؿ إلى المكجب، كقد ، أما إذا كاف انعقاد العقد
 مات ىنا أك فقد أىميتو فبل ينعقد العقد تبعا لذلؾ.

التعبير عف اإلرادة قبكال إليجاب معركض، كمات مف صدر عنو ىذا القبكؿ أك فقد أىميتو قبؿ  كافأما إذا       
كجب، فإنو إذا عمـ المكجب بيذا القبكؿ انعقد العقد كيمتـز كرثة القابؿ كينفذ في أف يصؿ القبكؿ إلى عمـ الم

كمع ذلؾ إذا تبيف مف اإليجاب أك مف طبيعة التعامؿ أف شخص القابؿ محؿ اعتبار في العقد، فبل ينعقد  تركتو.
 .العقد

 تطابق اإلرادتينالفقرة الرابعة: 

إيجاب بقبكؿ مطابؽ لو فيؤدم إلى انعقاد العقد. سنتعرض لعناصر  ىك اقترافالمقصكد بتطابؽ اإلرادتيف،      
 تطابؽ اإلرادتيف، كزماف كمكاف التطابؽ

 عناصر تطابق اإلرادتين  -أوال

I- الذم يتقدـ بو الشخص ليعبر عف إرادتو بكجو جاـز في إبراـ عقد معيف، فإذا صادفو  ىك العرض: اإليجاب
 :كىذه الشركط ىي .2بد مف تكفر شركط في العرض لكي يعتبر إيجابا قبكؿ مطابؽ لو انعقد العقد، إذف ال

الغرض مف اإليجاب إذا اقترف بو قبكؿ مطابؽ لو يؤدم إلى إنشاء العقد، مما : اإليجاب عرض محدد ودقيق -أ
حتى يحيط المكجب لو بمضمكف العقد المعركض عميو، كينعقد كؿ شركط العقد ،  اإليجابيستمـز أف يستكفي 

جؿ اعتبار العرض بمثابة إيجاب، فإنو ينبغي أف يتضمف العناصر أكمف د دكف أية إضافة إلى اإليجاب. العق
األساسية لمعقد المراد إبرامو، فإذا تعمؽ األمر مثبل بعقد بيع فإنو ينبغي تحديد الشيء المبيع كأكصافو، كثمف 

                                                           

.49، ص 2005اللتزاـ، دار الجامعة الجديدة ، األسكندرية رمضاف أبك السعكد، مصادر ا - 1
 

021، ص 1984عبد الفتاح عبد الباقيف نظرية العقد كاإلرادة المنفردة، دراسة معمقة كمقارنة بالفقو اإلسبلمي،  - 2
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العرض عمى ىذه العناصر األساسية، فنككف  المبيع ألنيما العناصر األساسية في ىذا العقد.أما إذا لـ يشتمؿ
 أماـ دعكة إلى التعاقد ال ترقى إلى مرتبة اإليجاب. 

اإليجاب ىك عرض جاـز يعبر عف اإلرادة القطعية لممكجب إبراـ العقد بصفة مأكدة : اإليجاب عرض بات -ب 
كمف أمثمة معمؽ عمى مشيئة، كعميو يجب أف يككف اإليجاب باتا كجازما، غير مقترف بتحفظ أك  ال رجعة فييا.

اإليجاب المصحكب بتحفظ، اإليجاب الذم يخكؿ المكجب سمطة اتخاذ القرار النيائي بشأف إبراـ عقد مف عدمو، 
كذلؾ بأف تككف لو مطمؽ الحرية في قبكؿ التعاقد مع الطرؼ اآلخر أك رفض التعاقد معو، كىك ما يحدث بكجو 

 خاص في اإليجاب المكجو إلى الجميكر.

إف االيجاب العتباره تعبيرا عف اإلرادة ال قيمة لو ما لـ يكجو إلى الغير مطمقا، كفي ىذا الشأف قد يكجو      
 اإليجاب إلى شخص أك إلى اشخاص معينيف، أك إلى الجميكر.

 تمييز اإليجاب عن العروض السابقة لمتعاقد -1

ف تصؿ إلى درجة اإليجاب، أبقة لمتعاقد، دكف عف بعض العركض التي تقع في المرحمة السا اإليجابيتميز     
 ألف ىذا األخير يترتب عميو أثر قانكني إذا صدر قبكؿ مطابؽ لو فيؤدم إلى إبراـ العقد.كمف ىذه العركض.

ما إلى مجرد إجراء  كثيرا ما ييدؼ العرض المقدـ مف قبؿ شخص: والدعوة إلى التفاوض اإليجاب -أ
بالدعكة إلى التفاكض ػػػػ كىذا بقصد مناقشة شركط العقد كتفصيبلتو، في ىذه مفاكضات تمييديةػػػػػ ما يسمى 

 الحالة قد تنتيي المفاكضات إلى إعداد مشركع يمكف أف يتحكؿ إحتماال إلى عقد.

كمف ثـ، يظير لنا مدل االختبلؼ الكاضح بيف اإليجاب كالمفاكضات التمييدية، ففي الكقت الذم تفقد فيو      
ألم تحديد لمعناصر األساسية لمعقد المرتقب، فإف ذلؾ يعتبر مسألة الزمة بالنسبة لئليجاب، كعميو ىذه األخيرة 

 يككف اإليجاب خطكة إلى العقد، إال أف المفاكضات تعتبر خطكة إلى اإليجاب.

البرامج تعتبر المفاكضات العقدية ذات أىمية بالغة اليكـ، في ظؿ الدكر الذم أصبح يمعبو العقد في تنفيذ      
االستثمارية، بعد حقبة مف الزمف في عدـ التنظيـ التشريعي ليذه المرحمة، ىاىك القانكف المدني الفرنسي في 

عمى حرية التفاكض عمى  1112تعديمو لقانكنو المدني، ينظـ المرحمة السابقة لمتعاقد، الذم نص في المادة 
لية المطبقة في ىذه المرحمة طبقا لمقكاعد العامة، العقد مع كجكب مراعاة مبدأ حسف النية، كنص عمى المسؤك 

بالسرية ، كىذا كمو مف أجؿ تحقيؽ  كااللتزاـكنص عمى كجكب التفاكض بحسف نية ، كعمى االلتزاـ باإلعبلـ، 
 .1األمف التعاقدم لدل األفراد

                                                           
لسابقة لمتعاقد، كخاصة أف المشرع المشرع الجزائرم في تعديمو لمقانكف المدني أف ينحك منحى المشرع الفرنسي في مكضكع المرحمة ا ندعك -1

مكضكع المفاكضات العقدية تراجع رسالتنا لمدكتكراه  ؿسع أكثر حك ك ، لممزيد مف التالفرنسي ىك المميـ لممشرع الجزائرم في القانكف المدني
 ، جامعة بكمرداس.2017، ةبعنكاف: النظاـ القانكني لممرحمة السابقة لمتعاقد دراسة مقارن
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في ككف ىذه األخيرة تختمؼ الدعكة إلى التفاكض عف الدعكة إلى التعاقد،   :االيجاب والدعوة إلى التعاقد -ب
ىي األقرب إلى اإليجاب مف األكلى، عمى اعتبار أنيا تقدـ اقتراحا حقيقيا إلبراـ عقد محدد، بخبلؼ األمر 
بالنسبة لممفاكضات التمييدية التي تسعى فقط إلى فتح نقاش مف اجؿ الكصكؿ إلى اقتراحات محددة، في شكؿ 

ذا االقتراح ال يصؿ إلى درجة اإليجاب عمى اعتبار أنو يكتفي فقط ال أف ىإمشركع كما بيناه في الفقرة السابقة، 
 بتحدبد نكع العقد دكف بياف جميع عناصره األساسية كالجكىرية.

مف أمثمتو، اإلعبلنات التي تقـك بنشرىا الجرائد يكميا التي تدعكا فييا الجميكر إلى التعاقد، كاإلعبلف عف ك     
، ففي جميع ىذه الحاالت، فإنو ال يترتب األجرةك تأجير آالت دكت تحديد بيع عقار خاؿ مف تحديد الثمف ، أ

 مو.اعمى تمبية الدعكة قياـ العقد، ألف العرض ال يشتمؿ عمى كؿ العناصر األساسية لمعقد المراد إبر 

ت الذم ألقى بظبللو عمى المعامبلك في ظؿ التطكر التكنكلكجي كالمعمكماتي الحاصؿ، : اإليجاب االلكتروني -2
المدنية كالتجارية، حيث أصبح ال مفر مف استعماؿ الشبكة العنكبكتية في إبراـ العقكد، ىذا مما دفع التشريعات 

، فأصبح اآلف ما يسمى بالعقد االلكتركني، 1المقارنة إلى كجكب إصدار تشريعات خاصة بالمعامبلت االلكتركني
ر عف اإلرادة كمنيا اإليجاب، أم ما يصطمح عميو كعمى ىذا يمكف استخداـ الكسائؿ االلكتركنية في التعبي

باإليجاب االلكتركني، حيث ال يختمؼ تعريفو عما ىك مستقر عميو في اإليجاب العادم، إال أف طريقة التعبير 
ة، ىنا تتـ عبر كسيط إلكتركني، أم إضافة شكمية لئليجاب ككنو يستند إلى كسيمة تقنية في التعبير عف اإلراد

باإليجاب بسبب كسيمة التعبير عنو. كمف خبلؿ ىذه الخصكصية التقنية فإنو يتميز عف  فيك كصؼ يمحؽ
التعبير بالطرؽ التقميدية بككف اإليجاب اإللكتركني يتـ بكسيمة مسمكعة كمرئية كىي شبكة األنتريت، كيتميز 

نترنيت مفتكحة أماـ كذلؾ بخاصية االتصاؿ العاـ، أم امكانية مخاطبة قطاع عريض مف الجميكر ألف شبكة األ
 الجميع.

المقصكد بالقكة الممزمة لئليجاب، ىؿ المكجب ممـز بالبقاء عمى إيجابو مدة مف : القوة الممزمة لإليجاب -3
 الزمف ليتمكف المكجب لو مف القبكؿ؟ أـ أف المكجب يستطيع أف يتحمؿ مف ىذا اإليجاب فيسقط ىذا األخير.

في معالجتو ليذه اإلشكالية بيف اإليجاب المقترف بأجؿ، كاإليجاب الصادر  لقد ميز المشرع: إلزامية اإليجاب -أ
 في مجمس العقد.

ت ـ ج أف اإليجاب الذم يتضمف أجبل لمقبكؿ يككف  63قرر المشرع في المادة : اإليجاب المقترن بأجل -*
لو. يترتب عمى ىذا دتو المحددة، أك يرفضو المكجب ممزما، كال يجكز لممكجب أف يعدؿ عنو، ما لـ تنتيي م

العقد إذا صدر القبكؿ في األجؿ المحدد، كقد يككف ىذا األجؿ ضمنيا، يستشؼ مف ظركؼ الحاؿ  انعقاد االلتزاـ
ت ـ ج ، مف ظركؼ الحاؿ مثبل، يصدر اإليجاب  63/2أك مف طبيعة المعاممة، كىذا ما أشارت إليو المادة 

                                                           
ائرم حتى اليـك لـ يصدر قانكف خاص بالمعامبلت االلكتركنية لكف ىناؾ مشركع قانكف لتنظيـ التجارة اإللكتركنية، صادؽ عميو المشرع الجز  -1

، كىك اآلف  قصد  مناقشتو مف طرؼ أعضاء البرلماف عمى غرار المشرع المغربي كالتكنسي كاإلماراتي كميـ 2017في أكتكبر  مجمس الكزراء
 بالمعامبلت أك التجارة إللكتركنية. أصدركا قكانيف خاصة
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ثؿ ىذا اإليجاب يقتضي حتما بقاء المكجب عمى إيجابو إلى في الجزائر العاصمة، كالمكجب لو في تممساف، فم
حيف كصكؿ اإليجاب إلى المكجب لو. كطبيعة المعاممة كذلؾ تتطمب أجبل، كأف يعرض شخص بيع منزؿ لو، 

 فيذا يتطمب حتما اإلطبلع عمى مكقع العقار المعركض لمبيع.

ت ـ ج، يشير ىذا النص إلى حالة  64دة نصت عمى ىذا اإليجاب المااإليجاب الصادر في مجمس العقد:  -*
حقيقة أك حكما، كما ىك الحاؿ  التعاقد بيف حاضريف، إذا كاف المتعاقداف في نفس الزماف كالمكاف سكاء كاف ذلؾ

بالنسبة لمتعاقد بكاسطة الياتؼ، إضافة إلى ىذه الخاصية ال يتضمف اإليجاب أجبل لمقبكؿ، كىذا ما يسمى 
 . لـ يحصؿ القبكؿ فكرا ، لممكجب لو حؽ العدكؿ عنو باإليجاب غير الممـز ما

، أخذ بنفس الحؿ الذم كصؿ إليو القضاء الفرنسي، لكف مف جية أخر تأثر بالفقو إف المشرع الجزائرم     
اإلسبلمي فيما يتعمؽ بنظرية مجمس العقد، الذم يشترط فيو أف المتعاقداف يجمعيما مجمس كاحد، كأف ال 

 العقد، فإذا شغميما شاغؿ آخر ال نككف بصدد مجمس العقد. يشغميما أم أمر عف

إف المذىب المالكي يقر بإلزامية اإليجاب لممكجب بمجرد صدكره كال يستطيع العدكؿ عنو ما لـ يرفضو      
إذا عدؿ عف إيجابو كالمجمس مازاؿ قائما، كالطرؼ اآلخر قبؿ بعد  أماالطرؼ اآلخر، أك ينفض المجمس، 

، التي تقر بأف اإليجاب غير ممـز في حالة انفضاض العقد ينعقد ، بخبلؼ المذاىب األخرلالعدكؿ، فإف 
أف سبب الخبلؼ بيف المالكية كالمذاىب األخرل فيما يتعمؽ بإشكالية  1المجمس. يقكؿ الدكتكر عمي فيبللي

يار المجمس عكس باقي كلـ يأخذكا بخ لبللتزاـمجمس العقد ىك أف المالكية اعتمدكا اإلرادة المنفردة كمصدر 
 .المذاىب

عف المشرع المصرم الذم يككف لو عذر فيذلؾ ألنو اعتد  أخذهإف المشرع الجزائرم قد اعتمد الحؿ الذم      
المذىب الحنفي، لكف المشرع الجزائرم كاف اختياره غير مكفؽ تماما، ككاف عميو أف يأخذ برأم المالكية لعدة 

 أسباب منيا:

 كي ىك السائد في المجتمع الجزائرم.إف المذىب المال -

 . لبللتزاـليو المالكية مثمو مثؿ القانكف الكضعي يعتد باإلرادة المنفردة كمصدر إإف الحؿ الذم تكصؿ  -

إف اليدؼ مف إلزامية بقاء المكجب عمى إيجابو ىك تمكيف المكجب لو مف إصدار القبكؿ، : سقوط اإليجاب -ب
بلبد مف مراعاة مصمحة فمى إيجابو مف أجؿ مراعاة مصمحة المكجب لو، لكف ال يمـز المكجب بالبقاء ع

 الطرفيف، فيتحمؿ المكجب عف إيجابو في الحاالت اآلتية:

كيسقط اإليجاب ىنا، إذا انقضى األجؿ المحدد لمقبكؿ دكف رد المكجب لو،  حالة اإليجاب الممزم: 
 يف لمقبكؿ.كيسقط كذلؾ إذا رفضو المكجب لو كلك لـ ينقضي األجؿ المع

                                                           
.111، 110علً فٌاللً، االلتزامات، المرجع السابق، ص  -

1
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يسقط اإليجاب إذا انقضى مجمس العقد دكف صدكر القبكؿ مف  حالة اإليجاب الصادر في مجمس العقد: 
 المكجب، أك عدؿ المكجب عف إيجابو قبؿ انفضاض مجمس العقد

II- القبول 

جب القبكؿ ىك رضا الشخص باإليجاب المكجو إليو بجميع عناصره، حتى يحدث التطابؽ بيف إرادة المك       
رادة المكجب لو، كبما أف القبكؿ ىك تعبير عف اإلرادة، البد أف يتكافر في ىذه اإلرادة شركطيا السابقة الدراسة،  كا 

لى إحداث آثار قانكنية، كلكي يعتد بالقبكؿ الذم حدث أثره القانكني البد مف تكافر إمف جدية اإلرادة ، كاتجاىيا 
 الشركط التالية: 

كفي بعض الحاالت االستثنائية يجاب، المبدأ ىك أف التطابؽ التاـ بيف القبكؿ كاإل :ابمطابقة القبول لإليج -1
 يككف االتفاؽ الجزئي كافيا النعقاد العقد.

يجب أف يككف رد المكجب لو بالمكافقة عمى اإليجاب المكجو إليو، في جميع عناصره : المبدأ: التطابق الكمي -أ
 سكاء كانت جكىرية أك ثانكية.

إذا اختمؼ القبكؿ عف اإليجاب، بالزيادة أك النقصاف أك التعديؿ، فبل يصمح مثؿ ىذا القبكؿ أف يقترف ف     
كىذا ما  جديدا يحتاج إلى قبكؿ آخر مف الطرؼ األكؿ الذم كجو إليو اإليجاب. اباإليجاب، بؿ يعتبر إيجاب

جاب إال إيجابا جديدا." فالقبكؿ الذم ت ـ ج بقكليا: " ال يعتبر القبكؿ الذم يغير اإلي 66نصت عميو المادة 
 يؤدم إلى إنشاء العقد ىك الذم يككف مطابؽ لئليجاب مطابقة كمية كتامة مع اإليجاب.

قاعدة التطابؽ التاـ بيف القبكؿ كاإليجاب، ترد عمييا استثناء نصت عميو المادة : االستثناء: االتفاق الجزئي -ب
ع المسائؿ الجكىرية في العقد كاحتفظا بمسائؿ تفصيمية يتفقاف عمييا ت ـ ج : " إذا اتفؽ الطرفاف عمى جمي 65

ذا قاـ خبلؼ عمى المسائؿ افيما بعد كلـ  يشترطا أف ال  ثر لمعقد عند عدـ االتفاؽ عمييا، اعتبر العقد مبرما كا 
 لعرؼ كالعدالة".التي لـ يتـ االتفاؽ عمييا، فإف المحكمة تقضي فييا طبقا لطبيعة المعاممة كألحكاـ القانكف كا

كصكرة ذلؾ أف يتفؽ الطرفاف عمى كؿ المسائؿ الجكىرية في العقد المراد إبرامو، كيرجئاف المسائؿ التفصيمية 
عمى المبيع كالثمف، كيؤجبلف الكبلـ في مكاف التسميـ، ف يتفقاف في عقد بيع ألبلتفاؽ عمييا في كقت الحؽ، ك

العقد ىنا يتـ حتى كلك تـ االختبلؼ عمى المسائؿ الثانكية فيما بعد، ألف كميعاده كنفقاتو، ككيفية الكفاء بالثمف. ف
كعميو يشرط لتطبيؽ نص   .المحكمة ىي التي تفصؿ فييا طبقا لطبيعة المعاممة كألحكاـ القانكف كالعرؼ كالعدالة

 ت ـ ج الشركط التالية: 65المادة 

 أف يتـ االتفاؽ عمى جميع المسائؿ الجكىرية في العقد. -
 يحتفظ الطرفاف بالمسائؿ التفصيمية أف -
 أال يعمؽ الطرفاف تماـ العقد عمى االتفاؽ عمى المسائؿ الجكىرية. -
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حتى ينشأ العقد، يجب أف يصدر القبكؿ مف المكجب لو كاإليجاب مازاؿ قائما،  :قبولوقت صدور ال -2
فاإليجاب معرض لمسقكط  ألف المكجب ال يمـز بالبقاء عمى إيجابو إلى غاية صدكر قبكؿ مف المكجب لو،

ما لـ يكف إيجابا مقترنا بأجؿ، فاإليجاب الصادر في مجمس العقد  يقتضي صدكر القبكؿ قبؿ انفضاض 
مجمس العقد، كقبؿ أف يعدؿ المكجب عف إيجابو، فإذا صدر القبكؿ بعد انقضاء األجؿ أك بعد عدكؿ 

في ىذه الحالة يعتبر إيجابا جديدا  المكجب في مجمس العقد أك بعد انفضاض ىذا األخير فإف القبكؿ
 يستدعي قبكؿ مف المكجب األكؿ إلنشاء العقد.

 زمان ومكان تطابق اإلرادتينالفقرة الخامسة: 

إف عممية التعاقد قد تتـ في مجمس كاحد كيسمى التعاقد بيف حاضريف، حيث أف المتعاقديف يجمعيما      
حكميا، كقد يككف التعاقد بيف غائبيف فينا تثار إشكالية تحديد مجمس كاحد كزماف كاحد سكاء كاف ذلؾ حقيقة أك 

،  كما ىي النظريات المعتمدة في تحديد زماف مكاف التعاقد بيف غائبيف، كما زماف كمكاف التطابؽ بيف اإلرادتيف
 ىك مكقؼ المشرع الجزائرم مف ىذه المسألة.

 : أىمية تحديد زمان ومكان  تطابق اإلرادتينأوال

، لذا يجب تحديد زماف لمشرع  يعتد بمكاف إبراـ العقد لتعييف المحكمة المختصة إقميميا لمفصؿ في النزاعإف ا    
 الذم قيؿ بشأنو العديد مف اآلراء كفؽ النظريات اآلتية:، التعاقد بين غائبينفي  كمكاف إبراـ العقد

المكجب لو  واف كالمكاف الذم يعمف فييرل أنصار ىذه النظرية أف العقد يتـ في الزم نظرية إعالن القبول: -1
قد، أك في ععف قبكؿ اإليجاب المكجو إليو، أم بمجرد أف يكقع المكجب لو لمرسالة المتضمنة قبكلو ينعقد ال

الكقت كالمكاف الذم يخبر فيو المكجب لو الرسكؿ بالقبكؿ ينعقد العقد، مف محاسف ىذه النظرية أنيا تستجيب 
داف التجارم، كمف االنتقادات التي تعرضت ليا، أنو في حالة عدكؿ المكجب عف لمسرعة التي يتطمبيا المي
قبؿ قبكؿ الطرؼ اآلخر، كمع ذلؾ أخذت بعض النظريات  يثبت أف ذلؾ العدكؿ قد تـ أفإيجابو، فيصعب عميو 

 .1بيذه النظرية منيا المشرع   األردني

عقد يعتبر تاما عندما يرسؿ القابؿ قبكلو عف طريؽ كفقا ألنصار ىذه النظرية، أف ال: نظرية تصدير القبول -2
كضعو في صندكؽ البريد، تسميمو لمصمحة البريد، أك في الكقت الذم يسافر فيو الرسكؿ، كمف محاسف ىذه 

كالحقيقة أف ىذا غير صحيح ألف المكجب لو يستطيع  لو ال يمكف أف يتراجع عف إيجابو، النظرية، أف المكجب
ف يرسؿ برقية عاجمة ) تيمكس، فاكس( ، ليبمغ رفضو لممكجب قبؿ أف يصؿ القبكؿ الذم أالتراجع عف قبكلو، ك

أف المكجب ال يعمـ بانعقاد العقد، برسالة، أك بكاسطة رسكلو، كيعاب عمى ىذه النظرية كذلؾ،  أرسموسبؽ أف 
 فيك يجيؿ كقت تصدير القبكؿ.

                                                           
1 ؽ ـ أردني عمى أنو:" إذا كاف المتعاقداف ال يضميما حيف العقد مجمس كاحد يعتبر التعاقد قد تـ في المكاف كفي الزماف الذيف صدر  101تنص المادة  -

أك نص قانكني يقضي بغير ذلؾ". فييما القبكؿ ما لـ يكجد اتفاؽ  
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مما يجعؿ عدكؿ المكجب لو عف  المكجب،بكؿ إلى يعتبر العقد تاما عندما يصؿ الق نظرية تسمم القبول: -3
كتقؼ ىذه النظرية عند استبلـ المكجب لمقبكؿ بغض النظر عف عممو بمضمكف الرسالة أك قبكلو أمرا مستحيبل، 

مف تاريخ تكصمو بالرسالة حتى لك لـ يطمع  عدـ عممو بذلؾ، أم أف تبلقي إرادتي المتعاقديف يحصؿ ابتداءن 
 .     المكجب عمى مضمكنيا

لى أنيا ال تخكؿ حماية كافية لممكجب إيعاب عمى ىذه النظرية جيؿ المتعاقديف كقت انعقاد العقد، إضافة      
 عدـ تسمـ القبكؿ، كقد يظمـ المكجب الذم لـ يرتكب خطأ عند عدـ اطبلعو عمى القبكؿ. أكلو في حالة ضياع 

ي الكقت الذم يعمـ فيو المكجب بالقبكؿ، كىذا يقتضي يتـ العقد حسب ىذه النظرية ف: نظرية العمم بالقبول -4
أف يطمع ىذا األخير عمى الرسالة المتضمنة لمقبكؿ، كالمبرر الذم اعتمده أنصار ىذه النظرية، يتمثؿ في ككف 
 عمـ كؿ متعاقد بإرادة المتعاقد اآلخر طبقا لقاعدة أف التعبير عف اإلرادة ال ينتج أثره إال إذا اتصؿ بعمـ مف كجو
إليو. ىذه النظرية تحقؽ استقرار التعامؿ، كما يعاب عمييا أف ثمة صعكبة في إثبات كقت العمـ بالقبكؿ، فيتحمؿ 

 كجب.مالمكجب لو تعسؼ ال

 موقف المشرع الجزائري من التعاقد بين غائبين -ثانيا

يف غائبيف قد تـ في ت ـ ج التي تنص: " يعتبر التعاقد ما ب 67تناكؿ المشرع ىذه المسألة في المادة      
المكاف كفي الزماف الذيف يعمـ فييما المكجب بالقبكؿ، ما لـ يكجد اتفاؽ أك نص قانكني يقضي بغير ذلؾ... 

ف مف ىذا يكيفترض أف المكجب قد عمـ بالقبكؿ في المكاف، كفي الزماف الذيف كصؿ إليو فييما القبكؿ". يتب
، إال أنو يفترض أف العمـ بالقبكؿ يحصؿ كقت كصكلو، 1ـ بالقبكؿالنص أف المشرع الجزائرم قد أخذ بنظرية العم

غير أف ىذه القرينة بسيطة يمكف لممكجب أف يثبت أنو ال يعمـ بالقبكؿ إال في كقت الحؽ، كأف يككف في سفر 
كقت كصكؿ القبكؿ، كيبلحظ عمى ىذا النص الصيغة التكميمية ليذه القاعدة، األمر الذم يسمح لممتعاقديف أف 

 ما يخالفيا، فيمكف مثبل أف يتفقا عمى أف العقد يتـ كقت صدكر القبكؿ أك كقت تصديره.تفقا عمى ي

 بعض الصور الخاصة لمتراضي الفقرة السادسة:

إلى جانب النمط العادم الذم مف خبللو يتحقؽ ركف التراضي، تكجد بعض الصكر الخاصة بيذا الركف،     
اقد بطريؽ الكعد، كالتعاقد بالعربكف، كعقد اإلذعاف، كشكؿ التعاقد بطريقة منيا التعاقد بطريؽ النيابة، كالتع

 المزايدة.

 

 

                                                           
فينتج التعبير عف  ت ـ ج الكفاية 61ف في نص المادة يقكؿ محمد صبرم السعدم أف المشرع لـ يكف في حاجة إلى تقرير ىذا الحؿ أل -1

 .118، المرجع السابق ص اإلرادة أثره مف الكقت الذم يتصؿ فيو بعمـ مف كجو إليو
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 النيابة في التعاقد -أوال

I- مفيوم النيابة 

النيابة ىي حمكؿ إرادة النائب محؿ إرادة األصيؿ في إبراـ تصرؼ قانكني نصرؼ آثاره إلى ذمة األصيؿ       
لحاجة إلى النيابة في عدـ إلماـ الشخص بمقتضيات التصرؼ القانكني ال إلى ذمة النائب. كتتمثؿ دكاعي ا

لنقص خبرتو فينيب شخص آخر القياـ بيذا التصرؼ، أك تكسعة شخص لنشاطو المالي كالتجارم في مناطؽ 
     مختمفة ال يستطيع القياـ بيا كحده، ككذلؾ حماية األشخاص الذيف ال يتمكنكف مف رعاية مصالحيـ بأنفسيـ

 لقاصر كالمحجكر عميو، كالغائب(.) كا

II- تنقسـ النيابة حسب مصدرىا إلى: :أنواع النيابة 

 نيابة اتفاقية أك إرادية) مصدرىا االتفاؽ(: عقد بيف النائب كاألصيؿ. -
 نيابة الكلي كالكصي. نيابة قانكنية) مصدرىا القانكف(: ينظميا القانكف/ يعيف النائب/ يحدد سمطتو/ مثؿ -
مصدرىا القاضي(: القاضي يعيف النائب فقط كالمقدـ في حالة عدـ كجكد الكلي أك كصي  نيابة قضائية) -

 .ق أ ج 93ـ

III- تكافر ثبلثة شركط كىي:يجب لكي تتحقؽ النيابة : شروط تحقق النيابة 

 في إبراـ العقد. األصيؿحكؿ إرادة النائب محؿ إرادة  -
 كلحسابو. األصيؿأف يتعاقد النائب باسـ  -
 النائب حدكد النيابة.أال يتجاكز  -

 ت م ج( 73الشرط األول: حمول إرادة النائب محل إرادة األصيل ) م 
 :اإلرادة مكضكع االعتبار ىي إرادة النائب، فالنائب يعبر عف إرادتو ىك ال عف إرادة األصيؿ،  القاعدة

 .األصيؿلى إلكف آثار التصرؼ تنتقؿ 
 صيؿ في:ػػػػ النتائج: يعتد بإرادة النائب ال إرادة األ

 حسف النية/ سكء النية 
 ببعض الظركؼ الخاصة ) عيكب السمعة ( أثر العمـ 
 مف: سبلمة اإلرادة مف العيكب 

 عيكب الرضا -
 األىمية -

 النائب مميزاقد بؿ يكفي أف يككف : ال يشترط أف يككف النائب لو أىمية إبراـ العالنيابة االتفاقيةػػػ 

ككف النائب لو األىمية الكاممة في إبراـ العقد، لككف األصيؿ غالبا ما يككف : يشترط أف يالنيابة القانونيةػػػ 
 .أك عديـ األىمية قاصرا
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 في النيابة االتفاقية إذا تمقى النائب تعميمات محددة مف األصيؿ، ففي ىذه الحدكد يجب : االستثناء
 االعتداد بإرادة األصيؿ بالنسبة لعيكب اإلرادة + العمـ بظركؼ معينة.

 مييز بين:الت 
o  :طبيعة التصرؼ: قانكني/ األىمية مطمكبةالنائب 
o  :مكمؼ بمجرد نقؿ إرادة المرسؿ. طبيعة التصرؼ: مادم/ األىمية غير مطمكبة.الرسول 

 ت ـ ج( 74أف يبـر النائب العقد باسـ األصيؿ ال باسمو ىك ) ـ الشرط الثاني:

 :العقد لحساب شخص آخر كلك لـ يذكر  ضركرة أف يصرح النائب لممتعاقد معو ككنو يبـر القاعدة
 اسمو.

 :إذا لـ يصرح النائب لممتعاقد معو، بككنو يبـر العقد لحساب شخص آخر، بحيث استخدـ  االستثناء
 اسما مستعارا فإف آثار العقد تنصرؼ إلى النائب ال إلى األصيؿ، إال إذا كاف المتعاقد معو:

 ػػػ يعمـ بصفة النائب كاقعيا      
 ػ المفركض فيو أف يعمـ بصفة النائبػػػ      
 ػػػػ سكاء لديو أف يتعاقد مع النائب أك مع األصيؿ      

 تجاوزىا وعدم نيابتو حدود النائب التزام:الثالث الشرط
 مف التثبت النائب مع المتعاقد كعمى( قانكنية نيابة) القانكف1/ (اتفاقية نيابة) االتفاؽ يحدده النائب سمطة حدكد •

 .كحدكدىا نيابتو سند بنفسو النائب يبيف أف معو يفترض النية حسف أف كما .كحدكدىا النيابة
 .النيابة إعبلف في عنيا النيابة سند في كردت كما النائب سمطة حدكد اختبلؼ •

- IV النيابة لحدود النائب تجاوز آثار: 
 آثاره فتنصرؼ العقد ينفذ ، ىنا(لذلؾ بلأى األصيؿ ككف بشرط)ضمني / صريح بشكؿ لو األصيل إقرار حالة -1
 عقد ىك اإذ اإلقرار، كقت مف كليس معو كالمتعاقد النائب بيف التصرؼ إبراـ كقت مف ،رجعي بأثر األصيؿ إلي

 .مكقكؼ
 في يستكم، األصيؿ إلى العقد آثار تنصرؼ فبل كنائب، صفتو النائب يفقد ،لمعقد األصيل إقرار عدم حالة-2

، أك النيابة صفة اتخذ مف عمى الرجكع اآلخر كلممتعاقد .بةالنيا لحدكد بتجاكزه جيمو كو، أمع المتعاقد عمـ ذلؾ
 بانتياء عالمنا يككف أال أم النية، حسف يككف أف بشرط) الضرر عف بالتعكيض مقبكؿ عذر بغير تجاكزىا مف

 .(ادمالع الشخص يبذلو ما الجيد مف بذؿ لك يعمـ أف بمقدكره يكف لـ + بتجاكزىا أك النيابة
 اتخذ ممف / نيابتو لحدكد بالتجاكز النائب يبرمو الذم العقد نفاذ بعدـ القاضي السابؽ الحكـ مف استثناءن  -3

 :حالتيف في األصيؿ حؽ في العقد ىذا نفاذ المشرع أجاز حؽ، كجو دكف النيابة صفة

                                                           

ت ـ ج 574ك  573راجع المادتيف  - 
1
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 يكف لـ + نيابةال بانتياء يعمماف ال النية حسني معو كالمتعاقد النائب يككف أفت ـ ج :  76ـ  
 .العادم الشخص مف الحاؿ ظركؼ تقتضيو الذم الحرص بذال أنيما لك ةالنياب بانتياء العمـ بمقدكرىما

 .مقبكؿ بعذر النيابة حدكد النائب تجاكز كلك الحالة ىذه تنطبؽ أف يمكفت ـ ج:  575/2ـ  
 

 انٍُابت نحذٔد انُائب حجأص أحكاو

 

 

 نهؼقذ األطٍم إقشاس ػذو حانت                                                                       نهخجأص األطٍم إقشاس حانت

 ضًًُ  /طشٌح بشكم

 

 

 

  األطٍمإنى  آثاسِ فخُظشف انؼقذ ٌُفز

 انخظشف إبشاو ٔقج يٍ )سجؼً بأثش (

 

 

 

 االسخثُاء                                                                                                                     انقاػذة         

 

 األطٍم إنى انؼقذ آثاس حُظشف فال ُائبك طفخّ انُائب ٌفقذ )1(

 .انٍُابت نحذٔد بخجأصِ أٔ جٓهّ يؼّ انًخؼاقذ ػهى رنك فً ٍسخٕيف

 حجأصْا يٍ، أٔ بتانٍُا طفت احخز يٍ ػهى انشجٕع اَخش نهؼاقذ (2) 

 :بخٕفش انششطاٌ اَحٍٍٍ انضشس ػٍ بانخؼٌٕض يقبٕل ػزس بغٍش

 بخجأصْا أٔ انٍُابت باَخٓاء ٌؼهى ال أي انٍُت حسٍ انؼاقذ ٌكٌٕ أٌ -

 .انؼادي انشخض ٌبزنّ يا انجٓذ يٍ بزل نٕ ٌؼهى أٌ انؼاقذ بًقذٔس ٌكٌٕ أال -

 

 

 

 :ٍٍحانخ فً ٌقشِ نى ٔنٕ األطٍم حق فً انخجأص ٌُفز

 

 

 

 ( حانت حجأص حذٔد انٍُابت يغ اسخحانت 2)                                      + انؼاقذ حسًُ انٍُت ) ال ٌؼهًاٌ(حانت كٌٕ انُائب  (1) 

 األطٍم بًٕافقت انظٍ غهبت +اإلخطاس                                             انٍُابت باَخٓاء انؼهى بًقذٔسًْا ٌكٍ نى  +انٍُابت باَخٓاء

 .    ػهى نٕ                                                                     (ة انظاْش األٔضاع َظشٌت) انًؼخاد انحشص بزال ٔنٕ
 :أيثهت

 انُائب ػضلـ 

 ٍماألط يٕث -

 انششذ سٍ انقاطش بهٕؽ -
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 :تعاقد الشخص مع نفسو 

 نفسو في حالتيف:يمكف لمشخص أف يتعاقد مع 

 إذا كاف ذات الشخص نائبا عف غيره + أصيبل عف نفسو -
ب النائب عف شخص في بيع ممؾ لو كأف  ينك  إذا كاف ذات الشخص نائبا عف طرفي العقد، مثاؿ       -

 كينكب عف شخص آخر في شراء الشيء.
 موقف المشرع الجزائري: 

 ت ـ ج( 77يـ التعاقد مع النفس ) ـ األصؿ في القانكف الجزائرم ىك تحر      القاعدة     
 ىناؾ بعض الحاالت التي يجكز فييا التعاقد مع النفس:       االستثناء  

 .ػػػ اإلذف السابؽ مف األصيؿ           
 .ػػػ اإلقرار البلحؽ مف األصيؿ           
 .ػػػ نص القانكف           
 .ػػػ العرؼ التجارم           

 لمتعاقد مع نفسو في مواجية األصيل:حكم تصرف النائب ا
    القاعدة       عدـ نفاذ تصرؼ النائب في مكاجية االصيؿ 
 االستثناء      إذا أقر األصيؿ تصرؼ النائب فإف ىذا التصرؼ ينفذ مف يـك إبرامو ال إقراره 

 ؟ىل يجوز لمنائب أن يعيد بنيابتو لشخص آخر

 نائبا عنوعدـ جكاز إنابة النائب  عدة       القا 
 .االستثناء       نص القانكف / االتفاؽ 

 : التعاقد بطريق اإلذعان -ثانيا

I- مفيوم عقد اإلذعان : 

في القانكف المدني بؿ اكتفى ببياف بعض أحكامو المتعمقة بتككينو كتفسيره،  لـ يعرؼ المشرع عقد اإلذعاف     
كل اتفاق أو اتفاقية عمى أنو: "  1سات التجاريةالمتعمؽ بالممار  02-04مف القانكف  2/1لكف عرفو في المادة 

حد أطراف االتفاق، مع إذعان الطرف اآلخر، بحيث ال أتيدف إلى بيع سمعة أو تأدية خدمة، حرر مسبقا من 
 يمكن ليذا األخير إحداث تغيير حقيقي فيو".

ع مف العقكد ال يخضع األصؿ في التعاقد حرية كؿ طرؼ في مناقشة كمساكمة شركط العقد، لكف ىناؾ نك      
كما عمى المتعاقد اآلخر إما ، حيث ينفرد أحد األطراؼ بكضع شركط العقد كال يقبؿ المناقشة فييا، األصؿليذا 

                                                           
  41يحدد القكاعد المطبقة عمى الممارسات التجارية ج ر، ع  2004يكنيك  23المؤرخ في  02-04القانكف رقـ -1
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 أف يقبؿ ىذه الشركط جممة أك يدعيا جممة، كمف ىنا يككف قبكلو أقرب إلى اإلذعاف منو إلى الرضاء السميـ.
 كد نقؿ السكؾ الحديدية ...مثؿ عقكد الكيرباء كالمياه كالياتؼ كعق

 ويتميز عقد اإلذعان الصفات التالية:

ت ـ  70مقررة ػػػػ في المادة  ػػػػ إنيا "شركط مقررة " مف طرؼ المكجب كقد استعمؿ المشرع ىذه العبارة ػػػػ شركط
 كىي نفس الخاصية التي تتميز بيا السمطة اإلدارية حيث تقرر دكف حاجة إلى رأم الجميكر. ج،

مكجب لو أف يقترح أم تعديؿ ليذه الشركط، إما أف يقبؿ إف ىذه الشركط غير قابمة لمنقاش" إنو ال يجكز لمػػ "ػػػ
 اإليجاب جممة، أك يرفضو جممة.

ػػػػ إف القبكؿ في عقد اإلذعاف ىك مجرد " التسميـ لشركط مقررة، فالتسميـ في القانكف ال يتميز عف القبكؿ في 
ك أف المشرع أراد التسميـ يككف عف طريؽ الرد اإليجابي كبلما أك كتابة أك إشارة، كيبدعقكد المساكمة، حيث اف 

عقد  ت االقتصادم كاالجتماعي بيف طرفيالتسميـ" أف يبرز الطرؼ الضعيؼ في العقد، كالتفاك بيذا التعبير "
 العقد كليس لو تفسير آخر.اإلذعاف، كلكف يمكف القكؿ أف التسميـ يفيد الرضاء نسبيا لمطرؼ المذعف ألنو قبؿ 

II- الطبيعة القانونية لعقد اإلذعان 

إف الطريقة التي يتـ بيا اتفاؽ اإلرادتيف في عقد اإلذعاف كانت سببا في اختبلؼ الفقياء حكؿ طبيعة ىذا      
حية(، كذىب العقد، فذىب الرأم األكؿ إلى إنكار الصفة التعاقدية لعقد اإلذعاف) النظرية غير التعاقدية أك البلئ

 .1الرأم الثاني إلى أف تصرفات اإلذعاف تعتبر عقدا بالمفيـك القانكني كمف ثـ تخضع لما يخضع لو مف أحكاـ

عقد اإلذعاف، حيث  فأنكر فقياء القانكف العاـ الصفة العقدية ع: أو الالئحية النظرية غير التعاقدية -1
ف بمثابة قانكف أك الئحة مما يخمع كصؼ العقد عنو، ألف اعتبركه مركز قانكني منظـ تنشئو إرادة المكجب، فيكك 

العقد يقتضي المساكاة كالحرية بيف طرفيو، كىذا يفتقده عقد اإلذعاف، كمف ثـ كجب تفسيره كما يفسر القانكف أك 
 البلئحة. 

ـ يكف إف فقياء القانكف الخاص  يعتبركف أف كؿ تصرؼ يتـ بإرادتيف ىك عقد، كلك ل: النظرية التعاقدية -2
طرفاه متساكييف في القكة مف الناحية االقتصادية. كأنو ميما بمغ الضغط الذم يمميو الطرؼ القكم عمى الطرؼ 
المذعف، فإنو ال يبمغ حد اإلكراه الذم يعدـ الرضا أك عمى األقؿ يفسده. كبالتالي فإف القبكؿ في عقد اإلذعاف 

 ادا إلى مبدأ سمطاف اإلرادة.قبكؿ صحيح ينعقد باقترانو باإليجاب عقد صحيح استن

جؿ حماية ألكف ىذا الرأم ال يخمك مف المبالغة كالتصنع، مما أدل إلى كضع قكاعد خاصة بو كىذا مف     
الطرؼ الضعيؼ في العقد، حيث نجد أف المشرع أعطى لمقاضي مراقبة الشركط التعسفية في عقد اإلذعاف ) ـ 

                                                           
، ص 2007بكدالي محمد، الشركط التعسفية في العقكد في القانكف الجزائرم، دراسة مقارنة مع قكانيف فرنسا كألمانيا كمصر، دار ىكمة،  -1

15. 
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ئنا أك مدينا ) اة الطرؼ المذعف سكاء كاف دح، كفسر الشؾ لمصمت ـ ج ( عف طريؽ تعديميا أك إلغائيا 110
 ت ـ ج(. 112ـ 

 الوعد بالتعاقد -ثالثا

 مفيوم الوعد بالتعاقد -1

،. فالكعد بالتعاقد الممـز لجانب ىك عقد ت ـ ج  72، 71نظـ القانكف المدني الكعد بالتعاقد في المادة       
إبراـ عقد آخر في المستقبؿ، مع شخص آخر يسمى المكعكد لو إذا بمقتضاه يمتـز شخص يسمى الكاعد بقبكؿ 

، يمتـز فيو كبل ما أظير ىذا األخير إرادتو في التعاقد خبلؿ فترة معينة. أما الكعد بالتعاقد الممـز لمجانبيف
 .1المتعاقديف بإبراـ عقد معيف في األجؿ المتفؽ عميو كيسمى ايضا بالعقد االبتدائي

نى تكجيا يظير منو بكضح، أف الكعد بالتعاقد ىك عقد قائـ بذاتو، فبلبد مف تكافر شركط المشرع تب إف    
ف كاف ليس ىك المقصكد في النياية، فبل ينعقد عقد الكعد إال إذا  انعقاده، كصحة الكعد ذاتو، باعتباره عقدا، كا 

لبيع، كالمدة التي يجب أف يبـر خبلىا كالمبيع كالثمف في عقد ا تـ تعييف المسائؿ الجكىرية لمعقد المكعكد بإبرامو
 العقد المكعكد بإبرامو ، كالشكؿ إذا كاف العقد المقصكد مف العقكد الشكمية.

 ىناؾ شركط خاصة بالعقد، كشركط خاصة بالكعد: شروط الوعد بالتعاقد -2

ف، ىك عقد بمعنى ، سكاء أكاف ممزما لجانب كاحد أك ممزما لجانبيالكعد بالتعاقد الشروط الخاصة بالعقد: -أ
الكممة، كمف ثـ يتعيف تكفر أركاف العقد مف رضاء كمحؿ كسبب، لكف بعض الفقو يرل فيركف التراضي أنو ال 
يشترط في المكعكد لو، ال سيما في الكعد الممـز لجانب كاحد، األىمية إال عند إعبلف رغبتو في إبراـ العقد 

ترط سبلمة إرادتو عند صدكر الكعد لو، كعند إظيار رغبتو ، في حيف يشالمكعكد بو، بؿ يكفي أف يككف مميزا
في إبـر العقد المكعكد بو، لكف ىذا الرأم ال يخمك مف انتقاد، فيذا التمييز غير مبرر بيف نكعي الكعد طالما أف 

ثـ  كمييما عقد، سكاء كاف ىذا األخير ممـز لجانب كاحد أك ممـز لجانبيف فبل ينعقد إال بإرادتي الطرفيف، كمف
 يجب تكفر أىمية التعاقد في كبل الطرفيف.

 تتمثؿ ىذه الشركط الخاصة في المسائؿ التالية:: الشروط الخاصة بالوعد -ب

يعد ت ـ ج بقكليا" االتفاؽ الذم  71/1ف المسائؿ الجكىرية في العقد المكعكد بو نزكال عند نص المادة يتعي -
يقصد المراد إبرامو.....". ا عينت جميع المسائؿ الجكىرية لمعقد لو كبل الطرفيف .....، ال يككف لو أثر إال إذ

بالمسائؿ الجكىرية ىي المسائؿ الرئيسية التي تميز العقد المكعكد بو عف غيره مف العقكد األخرل، أك تمؾ التي 
أف  ت ـ ج ىك: " عقد يمتـز بمقتضاه البائع 351مف خبلليا يتـ تعريؼ ىذا العقد، فالبيع حسب نص المادة 

                                                           
كد كاالتفاقيات المميدة لمتعاقد كأىمية التفرقة بيف العقد كاالتفاؽ في المرحمة السابقة لمتعاقد، مجمة الحقكؽ، جامعة جماؿ فاخر النكاس، العق -1

 .139، ص 1996، مارس 1الككيت، ، السنة العشركف ع 
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في عقد ينقؿ لممشترم ممكية شيء أك حقا ماليا آخر في مقابؿ ثمف نقدم..." كعميو تككف المسائؿ الجكىرية 
 منو.البيع ىي ممكية المبيع كث

، يشترط في الكعد تعييف المدة التي يجب فييا إبراـ العقد المكعكد بو، فإف تخمؼ ىذا الشرط كقع تعين المدة -
 الكعد باطبل.

الذم يتطمبو القانكف إذا كاف العقد المكعكد بو مف العقكد الشكمية، كىذا ما نصت عميو المادة  استيفاء الشكؿ -
ذا اشترط القانكف لتماـ العقد استيفاء شكؿ معيف فيذا الشكؿ يطبؽ أيضا عمى ت ـ ج بقكليا:"  71/2 كا 

 الشركة. مثؿ عقد الرىف الرسمي، كعقد بيع العقار كعقد االتفاؽ المتضمف الكعد بالتعاقد".

، و كشركطو فإف يرتب آثارا قانكنيةإذا قاـ الكعد بالتعاقد صحيحا مستكفيا لكؿ أركان: آثار الوعد بالتعاقد -3
.في التعاقد ظيار الرغبة، كبعد إظيار الرغبةكىذه اآلثار تككف قبؿ إ  

 تتمثؿ ىذه اآلثار في اآلتي: آثار الوعد قبل إظيار الرغبة: -أ
 .ي قياـ العقد بمجرد أف يقبمو، دكف حاجة لمكافقة الكاعدينشأ لممستفيد الحؽ ف -
 يمتـز الكاعد باالمتناع عف كؿ ما يحكؿ دكف قياـ العقد المكعكد بو) التزاـ سمبي(. -
 حكم التصرف الذي يجريو الواعد بالمخالفة لوعده: -

 ػػػػػ إذا انقضت مدة الكعد       التصرؼ صحيح     

رة الكعد       التصرؼ غير صحيح، نجد القضاء الفرنسي يبطؿ تصرؼ الكاعد فت إذا لـ تنقض ػػػ ػػػ     
 المخالؼ لكعده استنادا إلى الدعكل البكلصية، أك المسؤكلية التقصيرية.

 ىذه اآلثار ىي:: أثار الوعد بعد إظيار الرغبة في التعاقد -ب 

 .لمكافقة الكاعدإذا ارتضى المستفيد العقد المكعكد بو انعقد العقد فكرا دكف حاجة  -
إذا ارتضى المستفيد كلكف الكاعد رفض إبراـ العقد المكعكد بو ىنا يجكز لممستفيد أف يمجأ إلى المحكمة  -

ت ـ  72كيستصدر حكما يقـك مقاـ العقد إذا تكافرت شركط الكعد كيمـز الكاعد كىذا ما نصت عميو المادة 
 ج.

اليشترط إعبل -   سقط الكعد.ف المستفيد لقبكلو خبلؿ مدة الكعد كا 
 خيار قبكؿ العقد المكعكد بإبرامو: -

يجب كصكؿ رضاء المكعكد لو إلى عمـ الكرثة أك الممثؿ     الة مكت الكاعد أك فقداف أىميتو  ػػػ ح 
 القانكني.

حالة مكت المستفيد أك فقداف أىميتو      ينتقؿ خيار القبكؿ إلى الكرثة، أك الممثؿ القانكني، إال إذا ػػػ   
 ت شخصية المكعكد لو محؿ اعتبار في الكعد.كان
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 التعاقد بالعربون -رابعا
 72المعدؿ كالمتمـ لمقانكف المدني في نص المادة  10-05تناكؿ المشرع التعاقد بالعربكف بمكجب القانكف      

متعارؼ  ف ىذه الطريقة في التعاقدأمكرر، كبيذه المادة يككف المشرع قد تدارؾ ىذا النقص التشريعي، خاصة ك 
 تمع الجزائرم.في المج عمييا

 مفيوم العربون -1

إف المشرع الجزائرم لـ يعرؼ العربكف عمى خبلؼ بعض التشريعات العربية األخرل التي تعرفو بأنو: "       
أك " ... ما يعطيو أحد المتعاقديف  1مبمغ مف الماؿ يعطيو أحد المتعاقديف لآلخر مف أجؿ إتماـ ما اتفقا عميو"

 .2خر بقصد ضماف تنفيذ تعيده"لآل

كيعرفو بعض الفقو بأنو: " مبمغ مف النقكد أك أم شيء آخر مثمي، يدفعو أحد المتعاقديف لممتعاقد اآلخر      
ما لمداللة عمى انعقاد العقد" يظير مف ىذه  .3كقت انعقاد العقد، إما لتمكيف كؿ منيما مف العدكؿ عف العقد، كا 

 أك الفقيية أف العربكف ىك مبمغ مف الماؿ، كلو دالالت مختمفة.التعاريؼ سكاء التشريعية 

ىذا كيختمؼ العربكف عف الشرط الجزائي، فاألخير يعتبر تعكيضا عف ضرر أما العربكف فيك المقابؿ المتفؽ    
 .عميو الستعماؿ خيار العدكؿ، فبل يشترط أف يترتب عف العدكؿ أم ضرر

 العربون مبمغ من المال: -2

كاف العربكف يتمثؿ في مبمغ نقدم، عمى أنو ىك ثمف العدكؿ، كىك قابؿ لمضاعفتو، فبل يثير أم  إذا     
صعكبة في التقدير، كلكف قد يككف العربكف مف األشياء المثمية أك حتى القيمية، فاألشياء المثمية ىي التي يقـك 

 باألشياءمي كعربكف، أما فيما يتعمؽ بعضيا مكاف بعض في الكفاء، كمف ثـ ال إشكاؿ يثكر بالنسبة لمشيء المث
 ، كمف ثـ يسيؿ تقدير ضعفيا.القيمية، فميس ىناؾ ما يمنع أيضا المتعاقديف مف تحديد قيمتيا

ف يحدد عمى ضكء المعاممة المراد القياـ بو، مثبل ال يككف العربكف في عقد البيع ألكف محؿ العربكف يجب       
كف لتأكيد العقد، حيث يعتبر العربكف قسطا معجبل مف الثمف ف كال نككف إال شيء نقدم، كخاصة إذا كاف العرب

بكف ىك الضماف ر بصدد عقد بيع ما لـ يكف مقابؿ نقؿ ممكية الشيء مبمغ مف النقكد، أما إذا كاف الغرض مف الع

                                                           
 مف مجمة االلتزامات كالعقكد التكنسية. 303راجع المادة  -1

عقكد المغربي.مف تقنيف االلتزامات كال 288راجع المادة  - 2 
.445عبد الحي حجازم ، المرجع السابؽ، ص  - 3 
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شياء شيء مف ىذه األر بعقد بيع، كال مانع مف تقديـ ال ضير في تقديـ شيء مثمي أك قيمي كلك تعمؽ األم
 مختمفة. أشياءكعربكف، إذا كاف التعامؿ مقايضة بيف 

 أما العقارات فبل تصمح كمحؿ لمعربكف، ألف ىذه الطريقة في التعاقد تتنافى مع طبيعة العقارات.     

إف لمعربكف دالالت مختمفة تستفاد مف اإلرادة المشتركة لمتعاقديف، أك ظركؼ التعاقد أك  دالالت العربون: -3
 كلمعربكف داللتيف، ىما إما داللة العدكؿ، أك داللة البت. لقانكفمف نص ا

، فإذا عدؿ مف دفعو يرده كمثمو  داللة العدول: -أ تفيد ىذه الداللة حؽ كؿ متعاقد في العدكؿ عف العقد المبـر
 معو لممتعاقد اآلخر، أما إذا كاف العدكؿ مف الذم دفعو يفقده، فالعربكف ىنا يككف مقابؿ الرجكع. 

اعتبار العربكف كسيمة لتأكيد إبراـ العقد فإنو ال يحؽ لكؿ صرفت إرادة المتعاقديف إلى نأما إذا ا داللة البت: -ب
، كيككف العربكف كقسط مف الثمف دفع مسبقا، كال يستطيع مف دفع العربكف أف  منيما العدكؿ عف العقد المبـر

.يمتنع عف تنفيذ العقد تاركا العربكف، كال يستطيع مف ق  بضو أف يرده مضاعفا مقابؿ عدـ االلتزاـ بالعقد المبـر
فإذا امتنع أحدىما عف تنفيذ العقد لو الحؽ في مطالبة بالتنفيذ الجبرم، كلو أف يطالب بالفسخ مع التعكيض عف 
ب األضرار التي لحقتو، فطالما العقد نيائي كممـز فميس لممتعاقديف إال تنفيذه، ما لـ يصبح األمر مستحيبل لسب

 ت ـ ج  ، كمف ثـ رد العربكف. 307، فيقضي االلتزاـ طبقا لممادة أجنبي

ت ـ ج في حالة سككت  72بمقتضى نص المادة   سكوت المتعاقدين عن تحديد الغرض من العربون: -ج
يتضمف قاعدة قانكنية مكممة يجكز  27األطراؼ عف الغرض مف العربكف فيفيد خيار العدكؿ، ألف نص المادة 

ت ـ ج عمى   72عمى مخالفتيا، كفي حالة السككت يكمؿ القاضي إرادة المتعاقديف فيطبؽ نص المادة  االتفاؽ
 .1أف العربكف ىك داللة عمى العدكؿ

 التعاقد بطريق المزايدة -خامسا

ىك دعكة عامة لمتعاقد تتضمف الشركط األساسية لمعقد، تكجو مف الطرؼ : تعريف التعاقد بطريق المزايدة -1
بالتعاقد لكؿ مف يرغب في التعاقد، بأف يقدـ إيجاب يتمثؿ في العطاء الذم يزايد بو عمى عطاءات  الراغب

 اآلخريف، كعندما يرسك المزاد عمى أفضؿ عطاء يتحقؽ قبكؿ الطرؼ الداعي إلى المزاد، فينعقد العقد.

 

                                                           

ـ ع. 29المشرع العراقي عند السككت اعتبر العربكف ىك داللة لتأكيد العقد حسب نص المادة  - 1
 



45 

 

 أوجو التعاقد بالمزايدة -2

 تقديـ أعمى عطاء        المزايدة     

 تقديـ أقؿ عطاء         المناقصة

 صور التعاقد بالمزايدة -3

 ) اختيار/ جبرا: بيع  أمكاؿ المديف( عف طريؽ المزاد العمني عمنا المزايدات       

 سرا ) المزايدات / المناقصات(        عف طريؽ األظرفة المختكمة 

 أمثمة لمتعاقد بطريق المزايدة -4

 دكر المزادات 
 ة لمدكلةبيع األمكاؿ المممكك 
 البيع الجبرم الذم يتـ بناء عمى حكـ المحكمة 

 تكييف مراحل التعاقد بطريق المزايدة -5

عرض السمعة لمتعاقد عمييا بطريؽ المزايدة       دعكة إلى التعاقد كليس إيجابا) كلك تضمف بيانا لمثمف 
 األساسي(، كالسبب ىك عدـ تضمف العرض الشركط الجكىرية

إيجاب ممـز ال يجكز سحبو أك التراجع عنو حتى يقفؿ المزاد بتقديـ متزايد ـ بو المزايد       العطاء الذم يتقد
 آخر

 قبكؿ. إرساء المزاد       

 أحكام التعاقد بطريق المزايدة –6

 اإليجاب -أ

 ج(ت ـ  69في المزايدة العمنية      يسقط العطاء كىك اإليجاب بالعطاء األكبر منو كلك كاف باطبل ) ـ 

 :في المزايدات باألظرفة المختكمة
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ال يسقط العطاء بالعطاء األفضؿ البلحؽ، بؿ تترؾ لمجية صاحبة القرار سمطة تقدير العطاء األصمح         
 د اتفاؽ أك نص قانكني مخالؼ(.مف العطاءات المقدمة ) ما لـ يكج

 .ظرفةالعطاء المقدـ في ظرؼ مختـك ممـز لصاحبو إلى حيف فتح األ       

 يككف القبكؿ باإلرساء:  القبول –ب 

 أف العقد يعتبر منعقدا مف تاريخ إذا كانت المصادقة مف جية ما مطمكبة فبل ينعقد العقد إال بيا، إال 
 اإلرساء كليس مف تاريخ المصادقة. 

قبكؿ أم لمداعي خيار القبكؿ ألنو مكجب لو، كالمكجب لو يممؾ خيار قبكؿ اإليجاب أك رفضو، فبل يجبر عمى 
ىناؾ خطأ  يكف عطاء كلك كاف األفضؿ، حتى كلك كاف العطاء الكحيد، كلك ترتب عمى ذلؾ ضررا لممزايد، ما لـ

 مف الداعي يستكجب المسؤكلية التقصيرية.

 حماية الرضا التعاقدي :الثانيالفرع 

كالتدليس كاإلكراه التراضي أف يصدر عف إرادة سميمة خالية مف عيكب اإلرادة، كىي الغمط يجب لصحة     
 التالية:النقاط كاالستغبلؿ كالغبف، كىذا ما سندرسو في 

 طــــــــــــــــــالغم :أوال

I- تعريف الغمط 

الغمط ىك كىـ يقكـ في ذىف المتعاقد فيصكر لو األمكر عمى غير حقيقتيا، األمر الذم يدفعو إلى التعاقد      
كقد تجاذبت فكرة الغمط  ت ـ ج. 85-81رع الجزائرم مف المادة . كقد نظمو المش1نتيجة ىذا التصكر الخاطئ

 نظريتاف، األكلى تسمى بالتقميدية، كالثانية تعتبر حديثة مقارنة باألكلى.

 أثراقسمت النظرية التقميدية الغمط إلى ثبلثة أنكاع، حيث جعمت لكؿ كاحد منيا : النظرية التقميدية لمغمط -1
 ط المانع، كالغمط المؤثر في عنصر اإلرادة، كالغمط غير المؤثر في اإلرادة.معينا عمى اإلرادة، كىي الغم

أك في السبب، كمف قبيؿ الغمط  ماىية العقد أو في ذاتية المحلا النكع مف الغمط في يقع ىذ: الغمط المانع -أ
ا المنزؿ مقابؿ في ماىية العقد كأف يؤجر شخص منزلو بأجرة سنكية، بينما يعتقد الطرؼ اآلخر أف يبيع لو ىذ

إيراد مرتب سنكم، أما الغمط في ذاتية المحؿ فمف قبيؿ البائع الذم يبيع عقارا معينا في الكقت الذم انصرفت 

                                                           
يحة يتكىـ عدـ يعرؼ الفقيو السنيكرم الغمط بأنو: "حالة تقـك بالنفس تحمؿ عمى تكىـ غير الكاقع، كغير الكاقع إما أف يككف كاقعة صح -1

 صحتيا، أك غير صحيحة فيتكىـ صحتيا ".
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يمثؿ لو الفقو بالحالة التي يتفؽ فييا الكرثة مع المكصى  الغمط في السببفيو إرادة المشترم إلى عقار آخر، أما 
 يتبيف بعد ذلؾ أف الكصية باطمة. ليـ عمى قسمة العيف الشائعة بينيـ ثـ

نما تعدميا بشكؿ       ما يمكف مبلحظتو في جميع صكر الغمط المانع، فيي ال تقتصر عمى تعيب اإلرادة  كا 
ىناؾ غياب تاـ لتطابؽ اإلرادتيف، كلذا  تاـ ، كلذا فيي تسمى بالغمط المانع أك الحائؿ دكف انعقاد العقد، ألف

دراستو في صحة التراضي، ألنو يتصؿ بكجكد التراضي، حيث ال يكجد ىذا األخير  يستبعد ىذا النكع مف الغمط
 في حالة الغمط المانع فيككف العقد باطبل.

ىذا النكع مف الغمط يؤثر عمى سبلمة اإلرادة، حيث يستتبع ىذا الغمط : الغط المؤثر أو المعيب لإلرادة -ب
ف يتـ مط في مادة الشيء محؿ التعاقد، كأ، األكلى إذا كقع الغيفقابمية العقد لئلبطاؿ، كيتحقؽ ىذا الغمط في حالت

نما ىي معدة لمفبلحة، أما  شراء قطعة أرضية العتقاد المشترم أنيا صالحة لمبناء، ثـ يتبيف لو أنيا غير ذلؾ، كا 
في عتبار الحالة الثانية فيي المتمثمة في الغمط الكاقع في ىكية الشخص المتعاقد معو إذا كانت شخصيتو محؿ ا

 العقد، كطبيب جراح مشيكر.

ىذا النكع مف الغمط ال يؤثر عمى عنصر التراضي، فيك ال يؤثر  :الغمط غير المؤثر أو غير المعيب لإلرادة -ج
في سبلمة إرادة المتعاقد كال في صحة العقد، الذم يبقى مع ذلؾ صحيحا كمنتجا لكافة آثاره القانكنية، كمف قبيؿ 

كص القيمة، الغمط في الباعث، الغمط في الحساب، إضافة لحاالت التكىـ التي تقع بخص ىذا النكع الغمط في
 ـ يكف ليا أم اعتبار في العقد.شخصية المتعاقد أك صفتو إذا ل

، بؿ اعتمد 85-81إف التقسيـ الثبلثي لمغمط في النظرية التقميدية لـ يأخذ بو المشرع الجزائرم في المكاد      
 ط تسمى بالنظرية الحديثة.نظرية جديدة لمغم

معيارا كاحدا انتقد الفقياء التقسيمات التي جاءت بيا النظرية التقميدية، ككضعكا  :1النظرية الحديثة لمغمط -2
لمغمط كىك الغمط الدافع إلى التعاقد، كاعتمدكا المعيار الذاتي في الغمط، كىك ما ذىب إليو القضاء الفرنسي في 

لجكىرية في الشيء، كعمى ىذا النحك أصبح الغمط معيبا لمرضا إذا كاف جكىريا، أم ضركرة االعتداد بالصفة ا
إذا كاف ىك الدافع الرئيسي لمتعاقد، سكاء تناكؿ مادة الشيء أك شخص المتعاقد، كليس المكضكع الذم ينصب 

 عميو الغمط.

II- شروط الغمط 

، أف يككف األوللعقد بسبب الغمط شرطاف، ت ـ ج أنو يمـز إلبطاؿ ا 82ك  81يتضح مف نص المادتيف       
 ، أف يتصؿ الغمط بالمتعاقد اآلخر إذا كاف في صفة جكىريةوالثانيالغمط جكىريا، 

                                                           
قامت ىذه النظرية عمى يد القضاء، كأخذ بيا الفقو الحديث، كأقاميا عمى معيار مرف يؤخذ بو في جميع الحاالت، ككيؼ تطكر مف معيار  -1

 .311أنظر السنيكرم، الكسيط ، مرجع ساؽ، ص مكضكعي إلى معيار ذاتي.



48 

 

نما يجب اف يككف ليس ك: أن يكون الغمط جوىريا  -1 ؿ غمط يقع فيو المتعاقد يككف سببا في إبطاؿ العقد، كا 
بحيث يمتنع معو لؾ الغمط الذم يبمغ درجة مف الخطكرة، ت ـ ج(، كالغمط الجسيـ ىك ذ 82الغمط جسيما ) ـ 

المتعاقد عف إبراـ العقد لك لـ يقع في ىذا الغمط، كتقدير ىذه الجسامة يخضع لتقدير المتعاقد نفسو كىك يختمؼ 
مف متعاقد إلى آخر فالمعيار ذاتي كليس مكضكعي أك مجرد، يقكـ عمى أساس تقدير المتعاقد ليذا المكضكع 

 .إرادة المتعاقد نفسو كمدل تأثير الغمط عمى إرادتو ىكمعتدا ب

يككف مؤثرا، أم أف يككف ىك الدافع إلى إبراـ العقد، كبالتالي يجب أف يككف الغمط كالغمط الجكىرم يجب أف     
 .لمتعاقد إلى إبراـ العقدىك الدافع الرئيسي كالكحيد الذم دفع ا

ت ـ ج عمى  82جكىرم في الفقرتيف الثانية، كالثالثة مف المادة تناكؿ المشرع الجزائرم صكر الغمط ال و    
سبيؿ المثاؿ ال الحصر كىي: الغمط في الصفة الجكىرية لمشيء، كالغمط في ذات المتعاقد أك في صفة مف 

 ، كالغمط في القانكف كالغمط في الباعث كالغمط في القيمة.صفاتو

ؾ معياراف: األكؿ شخصي أك ذاتي، كالثاني مكضكعي أك لتحديد صفة الشيء، ىنا: الغمط في صفة الشيء -أ
 مادم.

، ىي تمؾ التي يعتقدىا الشخص بناء عمى رغباتو كنفسيتو ضوء المعيار الذاتيالصفة الجكىرية لمشيء في     
مف  التي حممتو عمى إبراـ العقد، ىذه الصفة الجكىرية قد تتعمؽ بمادة الشيء، كأف يقدـ طبيب عمى شراء مكتب

شب المحمي، كمف الخشب المستكرد، كقد ال ييتـ بتاتا بمادة الشيء، كأف يشترم ىذا المكتب باعتباره صالحا الخ
 لغرض معيف.

، ىي التي يراىا المتعاقداف جكىرية، أك يجب اعتبارىا ضوء المعيار الموضوعيأما الصفة الجكىرية في     
 كذلؾ نظرا لشركط العقد كحسف النية.

رية ليست تمؾ التي يعتقدىا المتعاقد الذم يدعي بأنو كقع في غمط، كلكف ىي تمؾ التي يراىا فالصفة الجكى    
المتعاقداف معا كفقا لنظرتيما المشتركة، ككفقا لما انصرفت إليو إرادتيما بطريقة صريحة أك ضمنية كىذا ما 

جكىرية..."، كىذا مف شأنو أف  بقكليا: " ...إذا كقع في صفة لمشيء يراىا المتعاقداف 82/2نصت عميو المادة 
 .1يحقؽ استقرار المعامبلت، كيمنع التعسؼ مف طرؼ المتعاقد الذم كقع في الغمط

إذا لـ يتمكف مف تحديد الصفة الجكىرية لمشيء كفؽ النظرة المشتركة لممتعاقديف، تككف العبرة بالحؿ      
نية، بحيث يتـ تحديد الصفة الجكىرية في ظؿ االحتياطي لممعيار المكضكعي المتمثؿ في شركط العقد كحسف ال

 العكامؿ المكضكعية الخالية مف كؿ االعتبارات الشخصية، كالمقصكد بشركط العقد ىي الظركؼ المحيطة التي
كالتي مف شأنيا أف ترشدنا إلى اإلرادة المشتركة أبـر في ظميا العقد كالنية الحسنة لممتعاقديف الخالية مف الغش 

 .لممتعاقديف
                                                           

.164سابق، ص علً فٌاللً، مرجع  -
1
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عمى ىذا النكع مف الغمط بقكليا:" إذا كقع في  82/3المادة  نصت: الغمط في شخص المتعاقد أو صفتو -ب
ذات المتعاقد أك في صفة مف صفاتو، ككانت تمؾ الذات أك ىذه الصفة السبب الرئيسي في التعاقد". يشترط 

تعاقد، كيظير ىذا بشكؿ خاص بالنسبة لمغمط في شخص المتعاقد أك في صفتو أف يككف ىك الدافع الرئيسي لم
في العقكد التي تقكـ عمى االعتبار الشخصي كما ىك الشأف بالنسبة لشركة األشخاص، كالمكىكب لو، كالعامؿ 

... 

المستأجر ثـ تبيف لو يؤجر مسكنا عمى أساس حسف  سمكؾ  فكقد تككف في صفة مف صفات المتعاقد، كم    
 العكس.  

ؾ الحالة التي يتعاقد فييا الشخص حالة الغمط في القانكف كىك تم 83المادة تناكلت : الغمط في القانون -ج
معتقدا بأف القانكف يقضي فييا بحكـ معيف ثـ يتبيف لو خبلؼ ذلؾ، كالغمط في القانكف مثؿ الغمط في الكاقع، 

رث الربع في حصتو في التركة معتقدا أنو ي يبيعفيجب أف يككف ىذا الغمط جكىريا كدافعا لمتعاقد، مثؿ شخص 
 حيف أنو يرث النصؼ.

إذ يقصد بيذه األخيرة، أف القاعدة ، 1عدم العذر بجيل القانونإف الغمط في القانكف يتميز عف قاعدة     
دكف استثناء سكاء عممكا بيا أـ لـ  القانكنية بمجرد نشرىا في الجريدة الرسمية تصبح ممزمة لكافة المخاطبيف بيا

 يعممكا.

اؾ تناقض ػػػػ عمى األقؿ ظاىريا ػػػػػ بيف قاعدة عدـ العذر بجيؿ القانكف كبيف الغمط في القانكف كقد يبدك ىن    
الذم يتسامح فيو، إذ يخكؿ صاحبو إمكانية المطالبة بإبطاؿ العقد، في حيف أف الحقيقة تظير لنا عكس 

و حؽ معيف، أك يحرمو منو فيتبيف ذلؾ،حيث أنو في حالة الغمط في القانكف فإف المتعاقد يعتقد أف القانكف يخكل
لو عكس ذلؾ، ففي ىذه الحالة أجاز لو المشرع المطالبة بإبطاؿ العقد، كالسبب في ذلؾ أف الشخص ال يريد أف 
نما يرغب في تصحيح الكضعية بناء عمى ما ينص عميو  يتيرب مف تطبيؽ القانكف عميو بحجة عدـ عممو بو، كا 

 القانكف.

ت ـ ج التي تنص: " ال يجكز الطعف في  465بالغمط في عقد الصمح طبقا لنص المادة إف المشرع ال يعتد     
 الصمح بسبب غمط في القانكف.

يختمط الغمط في الباعث مع الغمط في السبب خاصة في النظرية الحديثة لمسبب، قد  :الغمط في الباعث -د
مط في السبب يجعؿ العقد باطبل، أما الغمط ، فالغفأصبحا شيئا كاحدا، في حيف يترتب عمى كؿ ميما جزاء معينا

ت ـ ج أخذ بالنظرية الحديثة لمسبب الذم ىك  97فالمشرع في المادة في الباعث فيجعمو قاببل لئلبطاؿ فقط. 
ركف في العقد كالغرض منو مراقبة مشركعية المعامبلت ك ليس كجكد السبب، فالغمط في الباعث أك في السبب 

 يخضع لنظرية الغمط الجكىرم دكف سكاىا، فيجعؿ العقد قاببل لئلبطاؿ. بمفيـك النظرية الحديثة
                                                           

1
 .218، ص 2008، دار ىكمة 18محمد سعيد جعفكر، الكجيز في نظرية القانكف، ط  -



50 

 

يعد الغمط في القيمة جكىريا إذا كاف ىك الدافع لمتعاقد، مثؿ استفاء دائف لمبمغ أقؿ مف  الغمط في القيمة -ه
في األخير فإف ىذا الكفاء ال يككف مبرئا لذمة المديف في كؿ الديف. كقد أشار المشرع غمط  عف مما يستحقو 

 إلى الغمط المادم كأخطاء الحساب كالقمـ ،التي ال تؤثر عمى صحة العقد بؿ يجب تصحيحيا.

 82لـ ينص المشرع عمى ىذا الغمط صراحة غير أنو يتعيف مف نص المادة : اتصال الغمط بالمتعاقد اآلخر -2
كقع في صفة في الشيء يراىا ت ـ ج أنو يمـز ىذا الشرط إذ تقكؿ:" يعتبر الغمط جكىريا عمى األخص إذا 

 المتعاقداف جكىرية أك يجب اعتبارىا كذلؾ نظرا لشركط العقد كلحسف النية".

 لذا يجب أف يتصؿ الغمط بالمتعاقد اآلخر، كعميو يككف الغمط متصبل بالمتعاقد اآلخر في الحاالت اآلتية:    

كلـ  الغمطغمط،  فإذا جيؿ المتعاقد اآلخر ىذا فيجب أف يقع المتعاقد اآلخر في ال إذا كان الغمط مشتركا: -أ  
يكف يتكقعو كأبطؿ العقد، بعد أف اطمئف إليو، فيجده قد أبطؿ بدعكل الغمط ككاف حسف النية،  فإف ذلؾ يؤدم 

احدىما ىذا العقد فبل  ؿإلى زعزعة استقرار المعامبلت، كالعدالة تقضي أف يقع كبل الطرفيف في الغمط، فإذا أبط
اآلخر ألنو ىك كذلؾ كقع في الغمط، فإذا كقع تاجر تحؼ أثرية في غمط ، فالبائع يعتقد أف  يضار الطرؼ

 التحفة أثرية، فكبلىما كقع في الغمط، فإذا أبطؿ العقد بسبب الغمط فيذا ال ينافي العدالة في شيء. 

 كان الغمط فرديا: وىذا يكون في حالتين:إذا  -ب

في ىذه الحالة ال يشترط أف يقع المتعاقد اآلخر في  قع فيو المتعاقد األول:عمم المتعاقد اآلخر بالغمط الذي و *
نفس الغمط حتى يتـ إبطاؿ العقد، بؿ يكفي أف يعمـ الطرؼ اآلخر أف المتعاقد معو قد كقع في الغمط ) كىذا ىك 

ذلؾ كلـ ينبو الغمط الفردم(، مثبل لك أف شخص  اشترل تحفة اعتقد أنيا أثرية، كالبائع يعمـ أنيا ليست ك
 المشترم إلى ذلؾ كتركو يبـر العقد، فيك سيء النية، كبالتالي ال يستطيع أف يعارض إبطاؿ العقد.

حتى كلك لـ يتبينو  :إذا كان من السيل عمى المتعاقد اآلخر أن يتبين الغمط الذي وقع فيو المتعاقد األول *
نما كاف في كسعو  دـ تبينو كقكع المتعاقد في لع يرا جسيمامقصرا تقصيعمـ بو، فبل عذر لو كيعد  أفبالفعؿ كا 

، كىذا كجزاء  الغمط، كالجزاء عؿ تقصيره ىك إبطاؿ العقد لمغمط ، ألنو كاف مف السيؿ عميو أف يتبيف ىذا الغمط
ىمالو بالتقصي البحث  .عف تقصيره كا 

 اقد اآلخر، بكافة طرؽ اإلثبات.فالمتعاقد الذم كقع في الغمط يقع عميو عبء إثبات اتصاؿ الغمط بعمـ المتع    

III- ةعدم التمسك بالغمط عمى نحو يتعارض وحسن الني 

يقبؿ منو التمسؾ بالغمط عمى نحك يتعارض  إف حؽ المتعاقد في اإلبطاؿ استنادا إلى الغمط ليس مطمقا، فبل     
ف أم تعامؿ مع الطرؼ مع مقتضيات حسف النية، أم ال يقبؿ منو اإلصرار عمى إبطاؿ العقد كالخبلص كمية م

، فيذا الحؽ يخضع لممبدأ العاـ الذم يقضي بعدـ جكاز التعسؼ في استعماؿ الحؽ، كيعد المتعاقد متعسفا اآلخر
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، كىذا ما نصت عميو 1إذا عرض المتعاقد اآلخر عميو تصحيح ىذا الغمط اإلبطاؿفي استعماؿ حقو في طمب 
غمط أف يتمسؾ بو عمى كجو يتعارض مع ما يقضي بو حسف  ت ـ ج  بقكليا: " ليس لمف كقع في 85/1المادة 
في حيف أف ىذا الكمب ىك لمحراسة، فإذا عرض عميو  ، مثبل لك أف شخصا صيادا اشترل كمبا لمصيدالنية "

البائع كمبا لمصيد بدؿ كمب الحراسة كرفض المشترم ىذا العرض كتمسؾ بإبطاؿ العقد لمغمط الذم كقع فيو فإف 
بر تعسفا في استعماؿ الحؽ، كعميو يبقى العاقد المتعسؼ ممزما بيذا العقد إذا أظير المتعاقد اآلخر تعنتو ىذا يعت

 رغبتو في إبراـ ىذا العقد الجديد.

 التدليس -ثانيا

دكف أف يعرفو، كلئلحاطة بيذا العيب يجب  ت ـ ج 87ك  86تناكؿ المشرع الجزائرم التدليس في المادتيف      
  .)ثانيا(، كما ىي شركطو ) ثالثا( كبياف عناصره(، أكالتعريفو ) 

I- تعريف التدليس 

يعرؼ التدليس بأنو حيؿ يمجأ إلييا المتعاقد إليقاع المتعاقد معو في غمط يدفعو لمتعاقد، فيك غمط مستثار،      
نما لمغمط الذم أكقع فيو الاكلذا يككف العقد ق متعاقد اآلخر. ببل لئلبطاؿ، ليس بسبب التدليس في حد ذاتو، كا 

نما ىك عمة لعيب آخر أال كىك الغمط، الذم ال يقع  كمف ىنا يرتبط التدليس بالغمط، فالتدليس ليس عيبا مستقبل كا 
نما  يككف بفعؿ الغير، أم اإليقاع في الغمط باستعماؿ الطرؽ االحتيالية. مف ىنا مف المتعاقد مف تمقاء نفسو، كا 

 التدليس كالغمط ؟ ىؿ أف عيب الغمط يغني عف التدليس؟  يمكف أف نتسائؿ عف العبلقة بيف عيبي

السنيكرم أف:" التدليس ال يبطؿ العقد إال إذا كاف دافعا، كىك إنما يبطؿ العقد لما يكقع في  األستاذيقكؿ      
نفس المتعاقد مف غمط. فالغمط الناشئ عف التدليس المبطؿ لمعقد البد أف يككف غمطا دافعا... كعميو كؿ عقد 

 نظرية التدليس."كأف نظرية الغمط تغني عف  ،يبطؿ لمتدليس يمكف في الكقت ذاتو أف يبطؿ بالغمط

كمف جية أخر يرتبط التدليس بالمسؤكلية التقصيرية، فيك عمؿ غير مشركع يستكجب التعكيض باعتباره     
 ة.غمطا مدبرا باستعماؿ طرؽ احتيالية التي تعتبر خطأ في نطاؽ المسؤكلية التقصيري

II- يتككف التدليس مف عنصريف، أحدىما مادم، كاآلخر معنكم: عناصر التدليس. 

يتمثؿ العنصر المادم في الكسائؿ التي تضمؿ المتعاقد كتدفعو إلبراـ العقد، كتتمثؿ في : العنصر المادي -1
 .الحيؿ، كالكذب، كالسككت العمدم ) الكتماف(

                                                           
تعتبر ىذه الحالة ىي أحد تطبيقات مبدأ حسف النية في مرحمة تككيف العقد، فمبدأ حسف النية الذم نص عميو المشرع الجزائرم في المادة  -1

بؽ في جميع مراحؿ العقد، ابتداء بمرحمة المفاكضات العقدية كىذا ما نص عميو المشرع الفرنسي في مرحمة تنفيذ العقد، فيذا المبدأ يط 107/1
، فمرحمة التنفيذمرحمة التككيف إلى مرحمة ف، 2016فيفرم  10المؤرخ في  131-16في تعديؿ القانكف المدني الفرنسي بمكجب األمر رقـ 

 .اإلنياء لمعقد
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مختمفة التي يستعيف بيا المدلس إلخفاء الحقيقة عف المدلس عميو كىي تتمثؿ في األفعاؿ ك الطرؽ ال الحيل: -أ
يقاعو في غمط يحممو عمى إبراـ العقد، مثؿ  كظؼ سامي مخر ككنو ا آشيادة الزكر، انتحاؿ شخصية شخصكا 

، حتى كلك كانت الحيؿ ضئيمة، 1الظيكر بمظير الثراء، كىذه الحيؿ ال يشترط فيو حدا مف الجسامةفي الدكلة، ك 
كيراعى في تقدير أثر الحيؿ  نتج عنيا تضميؿ إلرادة المتعاقد المدلس عميو فيترتب عنيا إبطاؿ العقد. فإذا

 المعيار الذاتي، فيرجع القاضي إلى الحالة النفسية لممتعاقد المدلس عميو.

مثؿ التاجر إف الكذب إذا كاف مألكفا ال تأباه المعامبلت الجارم العمؿ بيا فإنو ال يعتبر تدليسا : الكذب -ب
الذم يبالغ في مدح بضاعتو، لكف إذا تناكؿ الكذب كاقعة ليا أىمية عند المتعاقد اآلخر، ذلؾ أنو ما كاف ليتعاقد 
لكال التأكيدات غير الصحيحة التي صدرت لو في شأنيا؛ كقد مثؿ لذلؾ بعض الفقو بحالة الشخص الذم يعطي 

خطار التي يتعرض ليا كالتي تزيد في نفس الكقت مف تبعة شركة التأميف بيانات كاذبة بقصد إخفاء حقيقة األ
 .الشركة

ت ـ ج :" كيعتبر تدليسا السككت عمدا  86تنص الفقرة الثانية مف المادة  السكوت العمدي ) الكتمان(:  -ج
األصؿ  المدلس عميو ما كاف ليبـر العقد لك عمـ بتمؾ الكاقعة أك ىذه المبلبسة". أفعف كاقعة أك مبلبسة إذا ثبت 

ف يبيف لممتعاقد اآلخر كؿ األمكر، فيجب عميو أف يتحمؿ أالشخص يدافع عف مصالحو كىك غير ممـز ب أف
نتائج إىمالو كتقصيره في االستفسار عند إقدامو عمى إبراـ العقد، لكف إذا كانت ىذه الكاقعة ليا أىمية لدل 

 ماف عف كاقعة مؤثرة،المتعاقد اآلخر كسكت عمدا، فإف ىذا السككت العمدم يعتبر كت

يقتضي مبدأ حسف النية كالنزاىة في التعاقد أف يمتـز كؿ متعاقد اتجاه المتعاقد اآلخر بتقديـ كؿ المعمكمات      
الضركرية التي تسمح ليذا األخير بإبراـ العقد بكؿ حرية كفي شفافية، فالسككت العمدم أك الكتماف يعد تدليسا 

 :إذا تكفرت فيو ثبلثة شركط كىي

 * أف يككف السككت عمدم أم أف يككف المدلس عمى عمـ بالحقيقة كلكف تعمد السككت عنيا.

 أف يتعمؽ السككت بكاقعة أك مبلبسة مؤثرة، لك عمـ المدلس عميو بيا لما تعاقد.* 

* أف يجيؿ المدلس عميو الكاقعة أك المبلبسة كأف ال يمكف لو أف يعمـ بالكاقعة أك المبلبسة إال عف طريؽ 
 اإلفضاء مف طرؼ المتعاقد المدلس.

تشريعي يأمر بو القانكف، كما ىك الحاؿ  كمصدر الكتماف ىك االلتزاـ التعاقدم باإلعبلـ، كقد يككف التزاما     
 .3، أك في عقكد االستيبلؾ2في عقد البيع

                                                           
ت م ج من حٌث درجة الجسامة. 86ت ع ج تختلف عن الحٌل المنصوص علٌها فً المادة  372  الحٌل فً جرٌمة النصب فً المادة  -

1
 

 ت ـ ؼ كالمتعمقة بضماف العيكب الخفية مف طرؼ البائع 379/3المادة  -2
 .باإلعبلـ المتعمقة بااللتزاـ كالمتعمؽ بحماية المستيمؾ كقمع الغش 2009فبراير  25المؤرخ في  03-09مف القانكف  17المادة  -3
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مف الحيؿ  يتمثؿ العنصر المعنكم في نية التضميؿ كالخداع عند المدلس، فالغرض: المعنويالعنصر  – 2
يقاعو في غمط يدفعو إلى التعاقد،  كعمى عكس السككت المجرد المستعممة بكؿ أنكاعيا ىك خداع المدلس عميو كا 

الذم ال يعني شيئا، فإف السككت العمدم يرمي إلى إخفاء الحقيقة حتى يقدـ المدلس عميو عمى التعاقد، إف 
ؼ إرادتو إلى تحقيؽ غاية غير مشركعة، تتمثؿ في التضميؿ ىك خطأ تقصيرم يتمثؿ في إدراؾ المدلس كانصرا

 إخفاء الحقيقة عف المدلس عميو حتى ينتزع رضائو.

III- كطو التي تتمثؿ في ككنو أف يككف مؤثرا، كأف ر حتى يقـك عيب التدليس البد مف تكفر ش: شروط التدليس
 .يتصؿ بالمتعاقد اآلخر

عمى انو: " يجكز طمب إبطاؿ العقد لمتدليس إذا كانت ت ـ ج  86تنص المادة : أن يكون التدليس مؤثرا -1
الحيؿ التي لجأ إلييا أحد المتعاقديف أك النائب عنو مف الجسامة بحيث لكالىا لما ابـر الطرؼ الثاني العقد..." 
فالتدليس الذم يترتب عميو قابمية العقد لئلبطاؿ ىك ذلؾ الذم يناؿ مف سبلمة الرضاء؛ فيجب أف تككف الحيؿ 

 ي لجأ إلييا المدلس قد أثرت عمى إرادة المدلس عميو كدفعتو إلى التعاقد.الت

، كبيف التدليس غير كفي ىذا اإلطار يميز الفقو التقميدم بيف التدليس الدافع لمتعاقد فيؤدم إلى إبطاؿ العقد    
نما يغريو ع مى قبكؿ بعض الشركط الدافع لمتعقد فبل يفسد رضاء المتعاقد ألنو لـ يدفعو إلى إبراـ العقد، كا 

 يطمب التعكيض عف الضرر الذم لحؽ دكف طمب إبطاؿ العقد. في ىذه الحالة لو أفالمجحفة، 

لـ يأخذ المشرع الجزائرم بيذا التقسيـ لعدـ جديتو، ألف رضاء المتعاقد إما أف يككف سميما غير معيب،      
ما أف يككف معيبا فيككف العقد قاببل لئلبطاؿ. كمف جية أخرل فالمتعاقد ضحية التدليس  فينعقد العقد صحيحا، كا 

يستطيع أف يطمب التعكيض عف الضرر الذم لحقو؛ فإذا اختار ىذا الطريؽ كتمسؾ بالعقد فيذا ال يعتبر تدليس 
 غير دافع كما يعتقده الفقو التقميدم.

را مف المتعاقد أك مف تـ ج ، أف يككف التدليس صاد 86ترط المادة تش: اتصال التدليس بالمتعاقد اآلخر -2
ت ـ ج : " ... ليس لممتعاقد المدلس عميو أف  87ذا كاف التدليس صادرا مف الغير فتقضي المادة إيمثمو، أما 

يطمب إبطاؿ العقد ما لـ يثبت أف المتعاقد اآلخر كاف يعمـ أك كاف مف المفركض حتما أف يعمـ بيذا التدليس". 
الغير إذا كاف المتعاقد المستفيد مف عالما بو حقيقة أك حكما، أما إذا لـ  إف القانكف يعتد بالتدليس الصادر مف
أف يعمـ بو فالعقد يبقى صحيحا، كالمتعاقد ضحية تدليس الغير يستطيع أف يكف عالما بو أك لـ يكف في كسعو 

 يطالبو بالتعكيض عف ىذا الخطأ التقصرم المتمثؿ في التدليس
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بالمفيكـ المتقدـ، ىك كاقعة مادية يمكف إثباتيا بكؿ الكسائؿ، كيتحمؿ  كنشير في األخير أف التدليس     
المدعي كىك المدلس عميو عبء اإلثبات، فإذا استطاع إثبات ذلؾ يبطؿ العقد بناء عمى طمبو، كيمكنو أيضا 

 .1ت ـ ج 124المطالبة بالتعكيض عمى أساس المادة 

 اإلكراه -ثالثا

I- مفيوم اإلكراه 

ضغط  يتعرض لو العاقد فيكلد في نفسو رىبة أك خكفا يحممو عمى التعاقد، كفي الحقيقة ليست  ىك 2اإلكراه    
نما الرىبة أك الخكؼ الذم تحدثو ىذه الكسائؿ في  كسائؿ اإلكراه باختبلؼ أنكاعيا ىي التي تفسد الرضاء، كا 

 ت ـ ج. 88نفس التعاقد ىي التي تفسد الرضاء طبقا لنص المادة 

، كبيف اإلكراه الذم ت ـ ج 88شارة إلى أنو قد يقع خمط بيف اإلكراه الذم نصت عميو المادة كتجدر اإل     
يعدـ الرضاء، ففي الحالة األكلى إرادة المكره مكجكدة، كلو الحرية اإلختيار بيف إبراـ العقد أك االمتناع مع تحمؿ 

 نتائج الخطر الذم ييدده كىذا يسمى باإلكراه المعنكم.

كراه الذم يعدـ اإلرادة كبالتالي ينعدـ معو الرضاء فيتحقؽ عندما ينتزع رضاؤه عنكة ، كالذم يمسؾ أما اإل     
يد غريمو بالقكة  كيكقع لو بإبرائو مف ديف، ففي ىذه الحالة إرادة المكره منعدمة تماما، كيترتب عميو االنعداـ 

اإلكراه المادم أك الحسي، كالذم يعنينا في الكمي لمعقد حيث يككف العقد باطبل بطبلنا مطمقا ، كيسمى ىذا ب
 دراسة عيب اإلكراه اإلكراه المعنكم.

II- شروط اإلكراه 

، ءت ـ ج، أف المشرع الجزائرم يشترط لتحقيؽ اإلكراه الذم يفسد الرضا 89-88يتبيف مف نص المادة      
 ثبلثة شركط ىي:

 التيديد بخطر جسيـ كمحدؽ لمكصكؿ إلى غرض غير مشركع -

 الرىبة كالخكؼ التي تدفع إلى التعاقد -

 اتصاؿ اإلكراه بالمتعاقد اآلخر -

                                                           
التدليس ىك في األصؿ عمؿ غير مشركع كعميو يمـز مف ارتكبو بتعكيض الضرر الذم ينشأ عنو، فإذا كاف الفاعؿ ىك المتعاقد  فيعكض  -1

المدلس عميو ، عف طريؽ إبطاؿ العقد، أما إذا كاف الفاعؿ مف الغير فيبقى العقد صحيحا كلكف لممدلس عميو أف يطمب التعكيض عف الضرر 
 لذم لحقو بسبب التدليس.ا
2

عرفتو محكمة النقض المصرية بأنو: " اإلكراه المبطؿ لمرضا ال يتحقؽ إال بالتيديد المفزع في النفس أك الماؿ، أك باستعماؿ كسائؿ ضغط  -
 لـ يكف ليقبمو اختيارا". أخرل ال قبؿ لممكره باحتماليا أك التخمص منيا، كيككف مف نتائج ذلؾ خكؼ شديد يحمؿ المكره عمى اإلقرار بقبكؿ ما
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تتحقؽ الرىبة أك الخكؼ إذا كاف الخطر : التيديد بخطر جسيم محدق لموصول إلى غرض غير مشروع -1
ت ـ ج بقكليا : " تعتبر الرىبة....  تصكر  88/2الذم ييدد المكره جسيما كمحدقا، كىذا ما نصت عميو المادة 

ييدده..." فالخطر الجسيـ ىك خطر كبير ذك عكاقب كخيمة خطرا جسيما محدقا لمطرؼ الذم يدعييا أف 
يككف الخطر محقا كمعينا، كالشخص الذم ييدد باختطاؼ أحد  أفيخشاىا المتعاقد، كحتى يككف كذلؾ البد 

في ىذه الحالة بصدد خطر  تحديد فبل نككفدكف أبنائو، أك حرؽ ممتمكاتو، أما إذا كانت التيديدات عامة مف 
 جسيـ.

إف تقدير جسامة الخطر ىك أمر نسبي يخضع لممركز الثقافي كاالجتماعي كاالقتصادم كالحالة النفسية      
فالقاضي يقـك بتقدير جسامة الخطر بناء لممكره، فما ىك خطر جسيـ بالنسبة لزيد ال يعتبر، كذلؾ بالنسبة لعمر،

تعاقدفقد يككف المكره شجاعا أك جبانا، غنيا أك فقيرا، متعمما أك أميا، قركيا أك عمى ضكء الحقائؽ الخاصة بكؿ م
فتككف العبرة في تقدير الخطر بالمعيار الذاتي كىذا الذم أخذ بو المشرع الجزائرم  مف أىؿ المدينة، ذكرا أك أنثى

ه، كسنو كحالتو االجتماعية، ت ـ ج : " كيراعى في تقدير اإلكراه جنس مف كقع عميو ىذا اإلكرا 88في المادة 
 كالصحية كجميع الظركؼ األخرل التي مف شأنيا أف تؤثر في جسامة اإلكراه". 

كيشترط في الخطر كذلؾ أف يككف محدقا كشيؾ الكقكع، فيك قد يقع في أم لحظة، أما إذا كاف الخطر      
المتعاقد، ألنو يستطيع أخذ االحتياطات الذم ييدد المكره بعيدا أك متراخي الكقكع فإنو ال يحدث رىبة في نفس 

 البلزمة لدرء ىذا الخطر.

كيشترط في اإلكراه أف الرىبة التي ابـر العقد تحت سمطانيا تيدؼ إلى تحقيؽ غرض غير مشركع ، أم       
ىذا  بدكف حؽ، أما إذا كانت الرىبة البينة التي يبعثيا المتعاقد في نفس المتعاقد معو قائمة عمى حؽ، فإف رضاء

األخير يككف سميما كينعقد العقد صحيحا، متى كانت الكسائؿ إليو مشركعة، كدائف ييدد مدينو بالتنفيذ الجبرم 
لتحقيؽ غاية مشركعة ، كأف يمجأ الشخص الذم  ذا كانت الكسائؿ غير مشركعة في حد ذاتيا إأما عمى أمكالو، 

، فيذه الطريقة غير قانكنية كىي مفسدة لرضاء سرؽ إلى القكة لحمؿ السارؽ عمى االعتراؼ كتابة بما سرؽ
السارؽ رغـ مشركعية الغرض، كلذا يجب أف تككف الكسائؿ المستعممة في التيديد باستعماؿ الحؽ كسائؿ قانكنية 

 كتيديد السارؽ بشككل لدل السيد ككيؿ الجميكرية.

خر ػػػػ ال يعتبر في حد ذاتو إكراىا، ألنو أمر ػػػػ الذم يككف لممتعاقد اآل 1استعماؿ الشككة كالنفكذ األدبيأما      
كابنو، أك عبلقة الزكجية بيف الزكج كزكجتو، كبيف مشركع كمقبكؿ، فقد يترتب عمى عبلقة األبكة بيف األب 

األستاذ كالطالب كبيف الشيخ كمريده، فيككف ليؤالء جميع نفكذا أدبيا عمى اآلخر، فإذا استعممت الشككة كالنفكذ 
قيؽ غرض مشركع فبل يعد ىذا مف قبيؿ اإلكراه كيككف الرضاء صحيحا، أما إذا كاف استعماؿ الشككة األدبي لتح

كالنفكذ األدبي بغية تحقيؽ غرض غير مشركع فالرضاء ىنا يككف معيبا كيككف العقد غير صحيحا، فينا يجب 
                                                           

1
، في 116، كالعراقي ـ  212كالمبناني ـ  51، كالمغربي ـ 55أشارت بعض التشريعات العربية عمى ىذه المسألة مثؿ القانكف التكنسي ـ  -

 حيف لـ يشر المشع الجزائرم إلى ىذه المسألة. 
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دبي، كاإلكراه أك الخكؼ غير التمييز بيف اإلكراه كالخكؼ المشركع الذم ينتج عف استعماؿ مشركع لمنفكذ األ
 المشركع الذم ينجر عف استعماؿ غير مشركع لمنفكذ األدبي. 

ال يكفي أف يمجأ الشخص إلى كسائؿ غير مشركعة حتى يتحقؽ : الرىبة أو الخوف الدافعة إلى التعاقد -2
فبل يتحقؽ اإلكراه إال إذا  اإلكراه  بؿ ال بد أف يتكلد عف ىذه الكسائؿ رىبة في نفس المتعاقد تدفعو إلى التعاقد،

تعاقد الشخص تحت تأثير ىذه الرىبة أك ذلؾ الخكؼ، أما إذا لـ تكف الرىبة ىي التي دفعت المتعاقد إلى 
 التعاقد، بؿ كانت لو مصمحة في ىذا العقد، بغض النظر عف اإلكراه الكاقع عميو، فإف العقد ال يبطؿ.

ة مف عدمو ىك المعيار الذاتي كليس المعيار المكضعي، حيث كالمعيار الذم يؤخذ بو في تحقيؽ الرىب     
يجب أف يراعى في التقدير مختمؼ ظركؼ التعاقد الكاقع تحت اإلكراه، كالجنس كالسف كالحالة االجتماعية 

 كالصحية  ككؿ ظرؼ آخر يؤثر في تقدير جسامة اإلكراه.

كؿ شركطو، كيؤدم إلى إبطاؿ العقد، ال بد أف حتى يستكمؿ عيب اإلكراه : اتصال اإلكراه بالمتعاقد اآلخر -3
ت ـ ج، كال يثير ىذا الحكـ أم صعكبة، حيث يفضؿ المشرع  88يصدر اإلكراه مف المتعاقد  طبقا لنص المادة 

 حسف النية عمى المتعاقد سيء النية.حماية المتعاقد 

يطمب إبطاؿ العقد إال إذا اثبت أف  أما إذا كاف اإلكراه صادرا مف غير المتعاقديف، فميس لممتعاقد المكره إف
ت ـ ج،  89لمتعاقد اآلخر كاف يعمـ أك كاف مف المفركض حتما أف يعمـ بيذا اإلكراه كىذا طبقا لنص المادة ا
ف المشرع مف خبلؿ ىذا الحكـ يعمؿ عمى استقرار المعامبلت، دكف أف يضحي بمصمحة الطرؼ المكره، الذم أل

ب في اإلكراه بتعكيض الضرر الذم نتج عف ىذا العمؿ غير المشركع طبقا يستطيع أف يطالب الغير المتسب
 .ت ـ ج  124لنص المادة 

قد يحدث أف يككف ىناؾ إكراه ال يد لئلنساف فيو، فيك يحدث نتيجة ظركؼ اقتصادية أك اجتماعية، أك  
ى إبراـ عقد ما كاف طبيعية، تييأت صدفة ، فيستغميا المتعاقد اآلخر ، فيحمؿ مف كاف في ىذه الظركؼ عم
جؿ العبلج، فيقبؿ عمى أليقبميا في ظركؼ عادية، مثؿ الشخص المريض الذم يككف في حاجة ماسة لمماؿ مف 

إبراـ عقد قرض بشركط مجحفة، ألف المرض كلد في نفسو رىبة كخكفا دفعو إلى التعاقد تحت سمطانو ىذا ما 
 . ييايسمى بحالة الضركرة،التي ال يككف لئلنساف أم دخؿ ف

في ىذه الحالة  السؤال المطروح ىل أن اإلكراه الذي يتييأ في حالة الضرورة يؤدي إلى إبطال العقد؟     
المتعاقد يعمـ حقيقة أك حكما فالمتعاقد حسف النية كيبقى العقد صحيحا،  ففإذا لـ يك عمى مبدأ حسف النية،نعتمد 

عاقد يعمـ أك مف الممكف العمـ بيذه بحالة الضركرة التي كما كلك كاف في الظركؼ العادية، أما إذا  كاف المت
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ىيأت ىذا اإلكراه فالعقد يككف قاببل لئلبطاؿ، نتيجة سكء نية المتعاقد. غير أف المشرع الجزائرم اخذ بحالة 
 .1الضركرة في مجاؿ اإلغاثة البحرية

اعتمد اإلكراه الناشئ  131-2016أف المشرع الفرنسي في تعديمو األخير لمقانكف المدني بمكجب األمر      
 ت ـ ؼ. 1143عف الظركؼ كعيب مف عيكب اإلرادة طبقا لنص المادة 

III- الجزاء المترتب عمى اإلكراه 

إذا تكافرت الشركط السابقة الذكر في عيب اإلكراه ، كاف الطرؼ الذم كقع تحت تأثيرىا الحؽ في المطالبة      
تعكيض عما أصابو مف ضرر، ألف اإلكراه يعتبر عمبل غير مشركعا بإبطاؿ العقد، فضبل عف المطالبة بال

 يكجب المسؤكلية التقصيرية.

 والغبن اإلستغاللرابعا:

I- مفيوم االستغالل والغبن 

ىك اختبلؿ التكازف بالغبن يقصد ت ـ ج، 90ك  89كالغبف في المادتيف   االستغبلؿتناكؿ المشرع الجزائرم      
كضة، نتيجة عدـ التعادؿ بيف ما يأخذه كؿ عاقد كما يعطيو، فيك الخسارة التي تمحؽ االقتصادم في عقد المعا

 .لبلستغبلؿبأحد المتعاقديف في ذلؾ العقد، فيك بيذا يعتبر المظير المادم 

حالة الطيش البيف أك اليكل الجامح الذم يعترم المتعاقد بغرض دفعو إلى فيك استغبلؿ  االستغاللأما      
 تحمؿ بمقتضاه التزامات ال تتعادؿ البتة مع العكض المقابؿ أك بدكف عكض. إبراـ عقد ي

II- يقـك عيب االستغبلؿ عمى عنصراف ىما: العنصر المادم كالعنصر النفسي.  :عناصر االستغالل 

ما  معكثيرا في النسبة يتحقؽ ىذا العنصر إذا كانت التزامات أحد المتعاقديف متفاكتة  :العنصر المادي -1
ت ـ  90/1طبقا لنص المادة  التزامات المتعاقد اآلخرؿ عميو ىذا المتعاقد مف فائدة بمكجب العقد، أك مع حص

باإلختبلؿ الفادح أك الكاضح،  في حيف نجد التقنينات األخرل تأخذ، الكثير في النسبةج، فالمشرع يعتد بالتفاكت 
را الذم نجده في كؿ المعامبلت فيك أمر مقبكؿ في أك ال تتعادؿ البتة. بمفيـك المخالفة إذا كاف التفاكت يسي

 المبادالت العقدية.

سكاء في بيع ، كما في األمر في حاالت الغبف، فالمشرع اكتفى بكصؼ التفاكت دكف تعييف مقدار حسابي     
خصية العقار أك القسمة... كالسبب ربما يعكد إلى طبيعة العيب؛ إذ أف العبرة بنفسية المتعاقد كبالقيمة الش

                                                           
1

الخطر، يمكف إلغاؤىا أك  تأثيرتبـر عند كقكع الحادث كتحت  اإلسعاؼبمف القانكف البحرم عمى أنو:" كؿ اتفاقية خاصة  344تنص المادة  -
تعديميا مف طرؼ المحكمة بناء عمى طمب أحد األطراؼ كعندما تقدر ىذه المحكمة بأف الشركط المتفؽ عمييا ليست عادلة نظرا لمخدمة التي 

 ."الحقيقي ميما كاف الكصؼ الذم اعتمده األطراؼ اإلسعاؼطابع  أداؤىاتـ 
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لؤلداءات كليس قيمتيا االقتصادية. فالقاضي ىك الذم يتكلى تعييف التفاكت الكثير في النسبة كالذم يقتضي 
 الحماية، كال يخضع في ذلؾ لرقابة المحكمة العميا. 

يمكف كذلؾ أف يحصؿ االستغبلؿ في العقكد االحتمالية، كأف تشترط شركة التأميف عمى المؤمف لو بدفع      
بيرة ال تتناسب إطبلقا مع الخطر المؤمف عميو، إذا استغؿ أحد المتعاقديف لحالة الضعؼ النفسي أقساط ك

 لممتعاقد اآلخر.

ف المتبرع يمتـز بدكف أعف مدل تطبيؽ نظرية االستغبلؿ في عقكد التبرع، خاصة ك  في األخير نتسائؿ    
ؿ تطبيقيا، حيث كرد في فقرتيا الثالثة:     ت ـ ج لـ تستبعد ىذه العقكد مف مجا 90،  لكف نص المادة مقابؿ

" كيجكز في عقكد المعاكضة أف يتكقى الطرؼ اآلخر دعكل اإلبطاؿ، إذا عرض ما يراه القاضي كافيا لرفع 
، بؿ أف الغبف". يفيد ىذا الحكـ االستثنائي كالخاص بعقكد المعاكضة أف عقكد التبرع تخضع لنظرية االستغبلؿ

أشد كطأة مف عقكد المعاكضة، فإذا كاف في ىذه األخيرة تفاكت بيف األداءات، فإنو في  الغبف في عقكد التبرع
، مثؿ 1كالجزاء المترتب عمييا ىك إبطاؿ العقد أك إنقاص التزامات المغبكف عقكد التبرع ال يكجد األداء المقابؿ

و أك لعائمتيا، فينا استغمت المرأة ذات الجماؿ كالدالؿ فتستغؿ حب زكجيا الطاعف في السف فييب ليا كؿ مال
 أمكاؿ كبيرة ما كاف لييبيا إياىا لكال طيشو البيف أك ىكاه الجامح.حالة الضعؼ النفسي في زكجيا فحصمت عمى 

في حالة الضعؼ النفسي الذم يعتير المتعاقد المغبكف، كيتمثؿ يتمثؿ العنصر النفسي : العنصر المعنوي -2
 .ت ـ ج 90/1طبقا لنص المادة  أك اليكل الجامحىذا الضعؼ النفسي في الطيش البيف 

ىك حالة نفسية تعترم الشخص فتجعمو يتخذ قرارات بدكف تبصر كال تفكير كاؼ، كعدـ : نالطيش البي   -أ
في الطيش أف يككف بينا أم كاضحا كظاىرا، كمثاؿ ذلؾ الشاب الكارث الذم يريد اكتراث بالعكاقب، كيشترط 
بثمف بخس بسبب الطيش الذم يصاحبو.إف حالة الطيش البيف تشتبو إلى حد كبير نقكدا فيبيع ىذه األشياء 

بحالة السفو فيما يتعمؽ بتبذير الماؿ عمى غير مقتضى العقؿ كالشرع، أما الفرؽ بيف الحالتيف فيتمثؿ في حالة 
، كال يستفيد نقص أىمية السفيو، عمى عكس أىمية الشخص الذم يعتريو الطيش البيف فيك يتمتع بأىمية كاممة

أنو يستفيد السفيو قبؿ صدكر الحكـ عميو بالحجر مف الحماية لككنو كامؿ األىمية، فتككف تصرفاتو صحيحة، إال 
 ت ـ ج بادعائو الطيش البيف، كىذه حماية إضافية لمشخص الذم لـ يحجر عميو بعد. 90مف المادة 

كالميؿ اتجاه شخص أك شيء،  حيث أف ىذا الميؿ كالكلع الشديد  اليكل الجامح ىك الرغبة : اليوى الجامح -ب
كالتعمؽ يفسده ممكة التدبر بأف يفقد سبلمة الحكـ عمى ما يتصؿ ميمو أك تعمقو، كمثاؿ ذلؾ استغبلؿ الزكجة 

العجكز الثرم، حيث يندفع تحت سمطاف حبو الشديد ليا إلى إبراـ عقكد كتصرفات ليا  االشابة الجميمة لزكجي
 .كلعائمتيا

                                                           
مدني ككيتي:" في عقكد التبرع التي تجيء كليدة االستغبلؿ، يككف لمقاضي بناء عمى طمب المتبرع، أف يبطؿ العقد أك  60تنص المادة  -1

 ينقص قدر الماؿ..."
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ؽ ـ أف يستغؿ ىذا  90عمى ىذا الضعؼ النفسي المتمثؿ في الطيش البيف أك اليكل الجامح تشترط المادة  زيادة
المتعاقد ىذا الضعؼ، فيدفع المتعاقد المغبكف إلى إبراـ العقد، كاالستغبلؿ ىك االستعماؿ المبلئـ لظركؼ معينة 

عالما أك مف المفركض حتما أف يعمـ بحالة  قصد الحصكؿ عمى فائدة، كعميو فإف المتعاقد يفترض فيو أف يككف
الضعؼ النفسي التي قد تعترم المتعاقد اآلخر، كأف تنصرؼ إرادتو إلى استغبلؿ ىذا الظرؼ بقصد الحصكؿ 

 عمى فائدة.

III- جزاء االستغالل 

ت ـ ج، أف  90إذا تحقؽ االستغبلؿ بالشركط السابؽ دراستيا، يمكف لممتعاقد المغبكف طبقا ألحكاـ المادة      
 .يطالب بإبطاؿ العقد، أك اإلنقاص مف التزاماتو

إف دعكل اإلبطاؿ ىي حؽ مقرر لممتعاقد المغبكف فقط، فبل يجكز لممتعاقد المستغؿ أف : دعوى اإلبطال -1
ت ـ ج بقكليا: "  90يتمسؾ ببطبلف العقد، كال يمكف لمقاضي أف يحكـ بو مف تمقاء نفسو. طبقا لنص المادة 

ذا أراد الطرؼ المستغؿ أف يتكقى دعكل لمقاضي بناء عمى طمب المتعاقد المغبكف أف يبطؿ العقد..."... جاز  كا 
اإلبطاؿ في عقكد المعاكضات فيعرض عمى القاضي ما يراه مناسبا لرفع ىذا الغبف، كالقاضي لو السمطة 

الحكـ بإبطاؿ أك إنقاص العقد،  التقديرية في تحديد ىذه الزيادة التي تكفي لرفع الغبف، كىنا ال يمكف لمقاضي
بقكليا: " كيجكز في عقكد المعاكضة أف يتكقى الطرؼ اآلخر دعكل اإلبطاؿ، إذا  90/3كىذا طبقا لنص المادة 

 عرض ما يراه القاضي كافيا لرفع الغبف." 

كليس ميعاد  كالجدير بالذكر أف ميعاد إبطاؿ ىذه الدعكل ىك سنة مف تاريخ إبراـ العقد، كىك ميعاد سقكط     
 تقادـ كما في عيكب اإلرادة األخرل.

إلى جانب دعكل إبطاؿ العقد، أقر المشرع لممتعاقد المغبكف كسيمة أخرل لرفع الغبف عنو : دعوى اإلنقاص -2
أال كىي دعكل اإلنقاص، كتتمثؿ في طمب المتعاقد المغبكف في إنقاص مف التزاماتو إلى الحد الذم يزيؿ عنو 

بقكليا: " ...أك ينقص مف التزامات ىذا المتعاقد." كالقاضي ىنا يمتـز بالدعكل  90/1ص المادة الغبف، طبقا لن
ال حكـ  اإلنقاص التي يتقدـ بيا الطرؼ المغبكف حيث ال يمكنو أف يقضي بإبطاؿ العقد عكض اإلنقاص كا 

، كبالتالي ال يسع القاضي إال ت الطرؼ المغبكف إذا ينقص مف التزاما أف القاضي بما لـ يطمب منو الخصـك
 تحقؽ كجكد االستغبلؿ.

أما بخصكص المقدار الذم يجب إنقاصو مف االلتزامات لرفع الغبف، فممقاضي سمطة تقديرية كاسعة، معتدا      
 فقط بالعدالة العقدية.
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IV- حاالت الغبن المادي المجرد عن االستغالل 

نكف الجزائرم نص بعض حاالت الغبف المجرد كىذا طبقا كاف االستغبلؿ عيب عاـ في العقد، فإف القا إذا     
عدـ اإلخبلؿ باألحكاـ الخاصة بالغبف في بعض  90ت ـ ج يقكليا: " يراعى في تطبيؽ المادة  91لنص المادة 

 العقكد". كمف الحاالت التي ينص فييا القانكف عمى االعتداد بالغبف المجرد عف االستغبلؿ ما يأتي:

، فيككف مف حؽ البائع تكممة الثمف إلى أربعة أخماس ثمف بغبن فاحش يزيد عن الخمس حالة بيع العقار -1
 .1ت ـ ج  358المثؿ طبقا لنص المادة 

، كاف لو أف يطمب خبلؿ السنة التالية غبنا بأحد الشركاءالتي تمحق حالة القسمة الرضائية بالتراضي  -2
 ت ـ ج.  732لمقسمة طبقا لنص المادة 

 المطمب الثاني

 المحل

 مفيوم المحل: الفرع األول

أثار ركف المحؿ بعض التساؤالت الفقيية، ىؿ األمر يتعمؽ بمحؿ االلتزاـ أـ يتعمؽ بمحؿ العقد، فمحؿ      
االلتزاـ ىك األداء الذم يتعيد بو المديف مف التزاـ بمنح أك التزاـ بفعؿ أك عدـ فعؿ شيء ما، كقد يتمثؿ في 

المتعاقديف تحقيقيا، مثؿ البيع  د.أما محؿ العقد فيك العممية القانكنية التي يريتحقيؽ نتيجة أك بذؿ عناية
 كاإليجار...

نما يرتب آثارا  95، 94، 93، 92يتضح مف المكاد      ت ـ ج أخذ بمحؿ االلتزاـ، ألف العقد ليس لو محؿ، كا 
 فيذه األخيرة ىي التي يككف ليا محؿ..تتمثؿ في إنشاء التزامات

 شروط المحل :نيالفرع الثا

 يشترط في المحؿ باعتباره الركف الثاني في العقد أف يككف مكجكدا أك ممكنا، كمعينا كمشركعا.

 

                                                           
1

إلى القرار  حيث أنو بالرجكع": 135، ص 1، مجمة المحكمة العميا ، العدد  20/06/2001قرار المحكمة العميا الغرفة المدنية المؤرخ في  -
المطعكف فيو، يتبيف أف قضاة االستئناؼ قد جعمكا أساسا لقضائيـ برفض دعكل الطاعنيف الرامية إلى تكممة الثمف بسبب الغبف ككف ىذا 

 358ادة تكممة الثمف المنصكص عمييا بالم دعكلاألخير كاف يعمـ كقت إبراـ عقد البيع، الثمف الحقيقي لمعقار المبيع كخمط ىؤالء القضاة بيف 
مف نفس القانكف، ذلؾ أف البائع في دعكل الغبف ليس مطالبا  90ما يمييا مف القانكف المدني كدعكل االستغبلؿ المنصكص عمييا بالمادة ك 

سو أسا كاالستغبلؿبإثبات انو كقع في غمط أك ضحية غش أك إكراه بؿ يكفي أف يثبت تكافر شركط الغبف فتقبؿ دعكاه ألف الغبف أساسو ماديا، 
نما ترجع إلى فكرة التعادؿ ما بيف  اإلرادةشخصيا، إذ أف دعكل الغبف ترجع في طبيعتيا ال إلى عيب في   كالثمف. المبيعكال إلى نقص األىمية كا 
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 ضرورة أن يكون المحل موجودا أو ممكنا -أوال

لى الدائف، إنميز في ىذا الشرط بيف االلتزاـ الذم يككف محمة نقؿ حؽ عيني أك مالي آخر مف المديف      
يككف مكجكدا،أك قاببل لمكجكد في المستقبؿ، أما االلتزاـ الذم يككف محمو القياـ بعمؿ أك ؿ أف فيشترط في المح

 االمتناع عف عمؿ، فيجب أف يككف ممكنا.

إذا كاف محؿ االلتزاـ نقؿ حؽ عيني أك أم حؽ مالي آخر مف المديف إلى  :أو قابميتو لموجود وجود المحل -1
ال كاف العقد الدائف ، فيجب أف يككف محؿ االلتز  اـ مكجكدا قبؿ نشكء االلتزاـ أك أثناءه حتى ينعقد العقد، كا 

، كلف يكجد في المستقبؿ، كأف يبيع شخص شيئا غير أصبلكجكد باطبل، فإذا تبيف أف الشيء منعدـ، فيك غير م
 مكجكد تماما، أك يؤجر عينا لـ يرثيا بعد ، فينا يمنع قياـ العقد لتخمؼ ركف المحؿ.

ىي ىبلؾ الشيء قبؿ إبراـ  األولىىمؾ، فينا نميز بيف حالتيف،  إال أنومحؿ االلتزاـ  الشيءد يكجد لكف ق     
إذا كقع اليبلؾ بعد  والثانيةالعقد أك أثناءه، فيككف المحؿ غير مكجكد، كيقع العقد باطبل لتخمؼ ركف المحؿ،

مسألة مف يتحمؿ تبعة اليبلؾ، في عقد البيع  لكافة آثاره القانكنية، كتثار ىنا اجتإبراـ العقد، فالعقد صحيح من
 .1ت ـ ج يتحمؿ تبعة اليبلؾ البائع قبؿ التسميـ، كيتحمميا المشترم بعد التسميـ 369طبقا لنص المادة 

كما يصح التعاقد عمى شيء مكجكد فعبل كقت العقد، فإنو يصح التعاقد أيضا عمى شيء محتمؿ الكجكد،     
ىي تمؾ التي ستكجد في المستقبؿ، أم بعد  لبللتزاـكد باألشياء المستقبمة كمحؿ فالمقص، شيء مستقبلأم عمى 

أك محتمبل،   2، سكاء كاف كجكدىا أمرا محققا، مثؿ ما نص عميو المشرع في البيع عمى التصاميـانعقاد العقد
 بكفالة الديف في المستقبؿ إذا حدد مقدما المبمغ المكفكؿ.ت ـ ج  650مثبل تسمح المادة 

قد يتفؽ المتعاقداف عمى إبراـ عقد يقع عمى شيء محتمؿ الكجكد مف دكف شرط أك قيد بحيث نككف بصدد      
عقد غرر، كمف ثـ ال يككف لكجكد الشيء أك عدـ كجكده بعد ذلؾ أم اثر عمى صحة العقد أك نفاذه مثؿ بيع 

 .3يا كاف مقدار السمؾ الذم أخرجتوصياد السمؾ لرمية الشبكة فيصح البيع أخرجت الشبكة سمكا أك لـ تخرج كأ

كلك تـ ،  4تركة إنسان عمى قيد الحياةلقد استثنى المشرع مف التعامؿ في األشياء المستقبمية التعامؿ في      
 برضاء المكرث، لما يعتبر مضاربة عمى حياة المكرث، كمف ثـ كاف مخالفا لحسف اآلداب، كباستثناء الكصية

 صكص تركتو باطمة بطبلنا مطمقا.تككف كؿ تصرفات المكرث بخ

                                                           
إذا كقع ال إت ـ ج عؿ ل أنو: " إذا ىمؾ المبيع قبؿ تسميمو بسبب ال يد لمبائع فييف سقط البيع كاسترد المشترم الثمف،  369تنص المادة  -1

 اليبلؾ بعد إعذار المشترم بتسميـ المبيع".
الذم يحدد القكاعد التي تنظـ نشاط الترقية العقارية. 17/02/2011المؤرخ في  04-11مف القانكف رقـ  28نصت عميو المادة  - 2 

 .86ستقبؿ ص أف محؿ العقد ىنا ىك الحظ كليس الشيء الم Carbonnier، كيرل8راجع السنيكرم، المرجع السابؽ، ص  -3
4

 ؽ أ ج عمى أنو: " اليبة في مرض المكت كالحاالت المخيفة، تعتبر كصية". 204تنص المادة  -
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مدني يسمح بقسمة المكرث لتركتو كىك بيف كرثتو حتى  913 ك 903غير أف المشرع المصرم في المادتيف     
ت ـ  1075اىتدل إليو المشرع الفرنسي في المادة يجنبيـ كؿ شقاؽ عمى قسمة التركة، كىكنفس الحؿ الذم 

 ؼ.

، فإنو ينبغي أف يككف ىذا االلتزاـ القياـ بعمؿ أك االمتناع عف عمؿ ؿإذا كاف مح:أن يكون المحل ممكنا -2
المحؿ ممكنا ال مستحيبل؛ أك بمعنى آخر، إذا كاف المحؿ مستحيبل، كاف العقد باطبلف لككف القاعدة القانكنية 

ستحيبل ت ـ ج عمى أنو: " إذا كاف محؿ االلتزاـ م 93تقضي بأنو ال التزاـ بمستحيؿ، كفي ىذا نصت المادة 
في ذاتو... كاف العقد باطبل بطبلنا مطمقا"، كيجب التميز في ىذا السياؽ بيف االستحالة المطمقة كاالستحالة 

 النسبية.

تؤدم إلى بطبلف العقد، ألف االستحالة ترجع إلى ذاتية المحؿ نفسو، حيث يتعذر عمى  االستحالة المطمقة:  -أ
المطمقة إلى نكعيف، النكع األكؿ يسمى باالستحالة القانكنية، التي تتمثؿ الكافة القياـ بو.كيقسـ الفقو االستحالة 

في كجكد مانع قانكني يحكؿ دكف إبراـ العقد، كتعيد المحامي برفع استئناؼ في قضية بعد فكات األجؿ؛ أما 
نجازه مف قبؿ ف يمتـز شخص بالقياـ بعمؿ تـ إأيعية، فيي التي ترجع لطبيعة االلتزاـ كالمقصكد باالستحالة الطب

شخص آخر، كفي جميع الحاالت ال يبطؿ العقد ما لـ تكف االستحالة المطمقة سابقة أك معاصرة لنشكء االلتزاـ، 
نما تجعؿ تنفيذه مستحيبل طبقا لنص  فاالستحالة المطمقة التي تطرأ بعد نشكء االلتزاـ ال تناؿ مف صحة العقد، كا 

 ت ـ ج. 307المادة 

ا النكع مف االستحالة ال يجعؿ العقد باطبل، ألف المحؿ يككف غير ممكف بالنسبة ذى االستحالة النسبية: -ب
لمتعاقد، في حيف يككف ممكنا بالنسبة لمغير، كما يرجع سبب ىذه االستحالة العتبارات شخصية تتعمؽ بالمتعاقد 

 لتزامو.ت ـ ج الناجـ عف عدـ تنفيذ ا 176دكف غيره، فالجزاء يككف التعكيض طبقا لنص المادة 

 شرط تعيين المحل  -ثانيا

ال كاف العقد باطبل ، كيختمؼ تعييف حتى يقكـ ركف المحؿ في العقد يشترط أف يككف معينا تعينا نافيا لمجيالة، كا 
 محؿ التزاـ المديف، في االلتزاـ بمنح عنو في االلتزاـ بعمؿ سكاء كاف إيجابيا أك سمبيا.

 امتناعا عن عمل تعين محل االلتزام إذا كان عمال أو -1

فإنو يجب أف يككف ىذا المحؿ معينا أك قاببل  ،إذا كاف محؿ االلتزاـ القياـ بعمؿ أك االمتناع عف عمؿ     
لمتعييف، فإذا تعيد شخص بإقامة بناء، فيجب أف يككف ىذا البناء معينا بعدد غرفو كعدد طكابقو، أما إذا كاف 

بعدد غرفيا أك مكاصفاتيا أك تصاميـ، فالمحؿ يككف غير معيف تعيينا ىذا البناء غير معيف أك قاببل لمتعيف ال 
 كافيا، كبالتالي يككف العقد باطبل.
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 تعيين المحل في االلتزام بمنح  -2

ىنا يميز المشرع في في تعيف األشياء المعينة بذاتيا كتسمى بالقيميات، كاألشياء غير المعينة بذاتيا كىي     
 المثميات.

يتـ تعييف القيميات بكاسطة تعريفيا، عف طريؽ كصفيا كصفا دقيقا بحيث : حل في األشياء القيميةتعيين الم -أ
عقارا فيجب يمكف التعرؼ عمييا، كىذه األشياء ال تقـك مقاـ بعضيا البعض في الكفاء، مثؿ الشخص الذم يبيع 

، كىنا قد يجب أف نفرؽ بيف تعيف عميو أف يحدده تحديدا نافيا لمجيالة عف طريؽ ذكر مكقعو، كمساحتو، كحدكده
ت ـ ج، كبيف العمـ الكافي بالمبيع في عقد البيع  94المحؿ الذم يترتب عميو بطبلف العقد حسب نص المادة 

 1ت ـ ج 352الذم يترتب عميو قابمية عقد البيع لئلبطاؿ طبقا لنص المادة 

ذا لـ يكف محؿ االلتزاـ معينا بذاتو، كجب أف بقكليا: " إ 94تنص المادة  :تعيين المحل في األشياء المثمية -ب
ال كاف العقد باطبل..." فالمثميات كما تنص عمى ذلؾ المادة  ت ـ ج  بقكليا:"  686يككف معينا بنكعو كمقداره كا 

... ىي التي يقكـ بعضيا مقاـ بعض عند الكفاء كالتي تقدر عادة في التعامؿ بيف الناس بالعدد أك المقياس أك 
الكزف". فتصنؼ األشياء مف حيث مككناتيا إلى جنس، كالجنس ينقسـ إلى نكع، فالقمح، مثبل جنس،  الكيؿ، أك

 كيترتب عمى إغفالو عدـ قياـ العقد. أما القمح المكسيكي فيك نكع مف جنس.

تحديد  كيمكف تعييف األشياء المثمية عف طريؽ تعييف مقدارىا، بالعدد كالقياس، أك الكيؿ أك الكزف، فبلبد مف     
مقدار الشيء زيادة عمى تعييف جنسو، مثبل التزاـ المديف ب عشريف قنطارا مف القمح، أك مئة متر مف 

 القماش... فيترتب عمى إغفاؿ تعييف المقدار بطبلف العقد.

فإف  كذلؾ قد يتفؽ األطراؼ عمى تعييف جكدة الشيء محؿ االلتزاـ، لكف في حالة النزاع حكؿ ىذه المسألة     
 ال يؤثر عمى صحة العقد، كيمـز المديف بشيء متكسط الجكدة فقط. ذلؾ

إذا كاف محؿ االلتزاـ نقكدا، فإف المديف يجب عميو أف يمتـز بعددىا : تعيين المحل إذا كان مبمغا من النقود -ج
المديف، معنى المذككر في العقد، دكف أف يككف لتغير قيمتيا بيف نشكء االلتزاـ كالكفاء بو أم تأثير عمى التزاـ 

ذلؾ أف المديف يككف ممزما برد المبمغ بغض النظر عف قيمة النقكد الحقيقية كقت ردىا كىذا ما يعرؼ بمبدأ 
ت ـ ج بقكليا: " إذا كاف محؿ االلتزاـ نقكدا التـز المديف بقدر  95كىذا ما نصت عميو المادة  القيمة اإلسمية

قيمة ىذه النقكد أك النخفاضيا كقت الكفاء أم تأثير". لكف مبدأ  عددىا المذككر في العقد دكف أف يككف الرتفاع
القيمة اإلسمية ىذا ال يمنع المتعاقديف مف االحتياط لنفسييما مف التغيرات االقتصادية، كارتفاع أسعار السمع أك 

                                                           
ت ـ ج  عمى أنو: " يجب أف يككف المشترم عالما بالمبيع عمما كافيا كيعتبر العمـ كافيا إذا اشتمؿ العقد عمى بياف  352تنص المادة  -1

 التعرؼ عميو.المبيع كأكصافو األساسية بحيث يمكف 
ذا ذكر في عقد البيع أف المشترم عالـ بالمبيع، سقط حؽ ىذا األخير في طمب إبطاؿ البيع بدعكل عدـ العمـ بو إال إذا أثبت غش       كا 

 البائع".
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 472ا لممادة الخدمات،، نتيجة لعكامؿ اقتصادية ال عبلقة ليا بالعممة، فالمشرع سمح بمراجعة بدؿ اإليجار طبق
 ت ـ ج. 561ت ـ ج، كالزيادة في األجرة في عقد المقاكلة طبقا لمفقرة الثالثة مف المادة 

 مشروعية المحل -ثالثا

يشترط في المحؿ أف يككف مشركعا غير مخالؼ لمنظاـ العاـ كاآلداب، كيترتب عمى تخمفو بطبلف العقد      
محؿ في قابميتو لمتعامؿ إذا كاف محمو اإللتزاـ بمنح، كفي ت ـ ج، كتتمثؿ مشركعية ال 93طبقا لنص المادة 

 عدـ مخالفتو لمنظاـ العاـ كاآلداب إذا كاف محمو القياـ أك االمتناع عف شيء ما.

يككف المحؿ غير مشركع كيبطؿ العقد إذا تعمؽ بشيء غير قابؿ لمتعامؿ فيو، سكاء : قابمية المحل لمتعامل -1
اإلنساف مف أك مياه البحر أك الطيكر الطميقة. بسبب استحالة حيازتيا، فإذا تمكف بحكـ طبيعتيا كأشعة الشمس، 

 السيطرة عمييا كأصبح حائزا ليا فينا تككف محؿ تعامؿ، كالصياد الذم يصطاد ىذه الطيكر.

ألخبلؽ كىناؾ أشياء تككف غير قابمة لمتعامؿ فييا بحكـ القانكف، ألف ىذا األخير يمنع التعامؿ فييا بسبب ا     
 أك النظاـ العاـ، أك النفع العاـ.

، فيك ال يباع كال يشترل، لكف في المقابؿ 2أك في حياتو 1فاألخبلؽ ال تسمح بالتعامؿ في جسـ اإلنساف     
فيقع يسمح الديف بالتبرع بالدـ أك باألعضاء البشرية كالكمية كقرنية العيف، إال أنو إذا كاف التعامؿ فييا بعكض 

 بمية التعامؿ فيو بحكـ النظاـ العاـ كاآلداب كالقانكف.اباطبل لعدـ قىذا التصرؼ 

كما يقتضي النفع العاـ كذلؾ حظر التعامؿ في األشياء التي يككف استعماليا لكؿ أفراد المجتمع كالطرقات      
المتضمف  14/12/1999المؤرخ في  30-90، كىذا ما كرد في القانكف رقـ 3كالجسكر كالسكؾ الحديدية

 األمبلؾ الكطنية. فيذه األمبلؾ ال تككف محؿ تصرؼ، كال تخضع لمتقادـ كال الحجز.

كذلؾ ال يجكز التعامؿ في األشياء التي تؤثر عمى الصحة العمكمية ، كالمخدرات كالحيكانات المصابة     
 بأمراض معدية كالمكاد السامة.

االمتناع عف عمؿ، يشترط فيو  االلتزاـ بعمؿ أكإذا تعمؽ محؿ : عدم مخالفة المحل لمنظام العام واآلداب -2
أف يككف غير مخالؼ لفكرة النظاـ العاـ كاآلداب العاـ كىنا ال نتعرض لفكرة النظاـ العاـ كاآلداب ألنو سبؽ 

نما نعرض لبعض صكر التعامؿ في المحؿ الذم يككف مخالفا  لمعمكـ القانكنية دراستيا في مقياس المدخؿ كا 
 داب كمنيا:لمنظاـ العاـ كاآل

                                                           
 ـ البديمة".ى التمقيح االصطناعي باستعماؿ األا األخيرة: " كال يجكز المجكء إلمكرر مف قانكف األسرة في عبارتي 45تنص المادة  -1

يتعمؽ بحماية الصحة كترقيتيا: " ال يجكز انتزاع أعضاء اإلنساف كال زرع  1985فبراير 16مؤرخ في  05-85مف القانكف  161المادة  -2
 األنسجة كاألجيزة البشرية إال ألغراض عبلجية أك تشخيصية حسب الشركط المنصكص عمييا في القانكف.

 األنسجة البشرية كال زرعيا مكضكع معاممة مالية".كال يجكز أف تككف األعضاء أك     

: " األمبلؾ الكطنية العمكمية غير قابمة لمتصرؼ كال لمتقادـ كال لمحجز".12/1990/ 10المؤرخ في  30-90مف قانكف  4المادة   -3
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صيقة بالشخصية، فبل يجكز التنازؿ عف األىمية، أك اإلسـ، أك بيع الناخب مال يجكز التعامؿ في الحقكؽ ال -
 لصكتو لمرشح معيف.

 ت ـ ج  454طبقا لنص المادة  األشخاصبطبلف القرض بفائدة بيف  -

رة كاالتفاؽ الخاص بالمقامرة عبلقات جنسية غير مشركعة، أك االتفاؽ عمى استغبلؿ بيكت الدعا مباشرة -
 ب.المنظاـ العاـ كاآلد تيامخالفغير مشركعة ل كالرىاف، فكؿ ىذه التصرفات تككف

 الثالثالمطمب 

 السبب

مكرر المعنكنة بالسبب، كىذا  2ت ـ ج ، في الفقرة  98ك 97تناكؿ المشرع الجزائرم السبب في المادتيف      
يذا بيككف المشرع قد فصؿ بيف المحؿ كالسبب في التنظيـ القانكني السالؼ الذكر كب 10-05بمكجب القانكف 

تحت عنكاف المحؿ، في حيف أنيما ركناف مستقبلف،  2السابؽ حيث كاف ركف المحؿ كالسبب مدرجيف في الفقرة 
 عف السؤاليف التالييف: باإلجابةفيتـ التمييز بينيما 

 بماذا التزاـ المديف ؟ ىذا ىك المحؿ. -

 لتـز المديف؟ ىذا ىك السبب.لماذا اك  -

إف نظرية السبب عرفت نقاشا كبيرا ف تعكد جذكره إلى الفقيو دكما الذم أسس لمنظرية التقميدية لمسبب، كالتي 
 .عمى التعاقد تأخذ بالسبب المباشر، كالنظرية الحديثة التي تأخذ بالسبب الباعث

 النظرية التقميدية لمسبب الفرع األول:

 ب في النظرية التقميديةمفيوم السب -أوال

في مفيكـ النظرية التقميدية ىك السبب القصدم، أم الغرض المباشر مف التعاقد،  1المقصكد بالسبب     
فالسبب ىك النتيجة األكلى التي يتحصؿ عمييا المتعاقد عند تنفيذ التزامو، فالسبب كفؽ ىذه النظرية ىك سبب 

 االلتزاـ كليس سبب العقد.

نظرية تعالج السبب انطبلقا مف تمييزىا بيف ثبلثة أنكاع مف العقكد، كىي العقكد التبادلية، كالعقكد إف ىذه ال     
 العينية الممزمة لجانب كاحد، كعقكد التبرع.

يرل أنصار ىذه النظرية التقميدية، أف السبب في العقكد التبادلية أك الممزمة لجانبيف، يتمثؿ : العقود التبادلية -1
ات المتقابمة، فسبب التزاـ المتعاقد األكؿ ىك محؿ التزاـ المتعاقد الثاني، كسبب التزاـ المتعاقد الثاني مفي االلتزا
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 .217ص  ،لتحديد مفيـك السبب راجع محمد صبرم السعدم، مرجع سابؽ -
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ىك محؿ التزاـ المتعاقد األكؿ، مثبل في عقد البيع ، إف سبب التزاـ البائع ىك الحصكؿ عمى ثمف المبيع كىك 
 مبيع كىك محؿ التزاـ البائع.محؿ التزاـ المشترم، أما سبب التزاـ المشترم فيك امتبلؾ ال

إف سبب االلتزاـ ىك االستبلـ المسبؽ لمشيء محؿ التعاقد، كيككف ىذا : السبب في العقود العقود العينية -2
في العقكد العينية الممزمة لجانب كاحد، مثبل عقد العارية ىك عقد عيني بالنسبة لمقانكف الفرنسي، ال ينعقد بمجر 

يجب تسميـ الشيء المستعار، كعميو فإف سبب التزاـ المستعير برد الشيء محؿ العقد  التراضي بيف الطرفيف، بؿ
 المستعار، ككذا األمر في عقد الكديعة. الشيء ىك تسممو

، فالعبرة بالغرض المباشر الذم إف سبب التزاـ المتبرع ىك نية التبرع في ذاتيا: السبب في عقود التبرع -3
 نية التبرع، كليست الدكافع التي كانت كراء ىذه النية. انصرفت إليو إرادة الكاىب كىي

 نقد النظرية التقميدية لمسبب -ثانيا

، كعمكما يسمى خصـك 1تعرضت ىذه النظرية النتقادات  مف طرؼ الفقياء الفرنسييف كمنيـ الفقيو ببلنيكؿ    
 مف جية أخرل ىذه النظرية بالبلسببيف، ألنيا نظرية غير صحيحة مف جية، كككنيا غير مفيدة

 صحة ىذه النظرية إلى األمكر التالية: ـترجع عد: غير صحيحة في السبب النظرية التقميدية -1

حسب ىذه النظرية فإف السبب في العقكد الممزمة لجانبيف، أف سبب التزاـ أحد المتعاقديف ىك محؿ التزاـ  -أ
اميف متزامف، في حيف أف السبب يتقدـ دائما المتعاقد الثاني، إال أف ىذا غير صحيح، ألف نشكء ىذيف االلتز 

 عمى النتيجة المترتبة عميو، كما تتقدـ العمة عمى المعمكؿ.

أما بخصكص العقكد العينية، فإف ىذه النظرية تخمط بيف سبب االلتزاـ كمصدره، فسبب التزاـ المستعير ىك  -ب
العقد، كفي حالة تخمفو يؤدم إلى بطبلف  االستبلـ المسبؽ لمشيء المستعار، كىك في نفس الكقت ركف النعقاد

 العقد.

نية التبرع كالباعث الذم حممو عمى ىذه أما في عقكد التبرع، فإف ىذه النظرية يعاب عمييا أنيا أخمطت بيف  -ج
 التبرع.

 النظرية التقميدية لمسبب غير مفيدة -2

التطبيقات التي رأيناىا سابقا، ففي  يرل خصكـ ىذه النظرية بأنيا غير ذات فائدة فيمكف االستغناء عنيا في
كبل العقكد الممزمة لجانبيف ، فإف فكرة االرتباط كالتقابؿ بيف األداءات تغني عف فكرة السبب، حيث أف مصير 

عنيا باألخذ ببطبلف المحؿ لعدـ االستغناء االلتزاميف المتقابميف متكقؼ عمى مصير اآلخر، كما يمكف 
 مشركع في نفس الكقت. مشركعيتو كمما كاف السبب غير
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 .487ة راجع عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق،ص للتوسع أكثر حول هذه الفكر -
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أما في العقكد العينية، فإذا تخمؼ ركف التسميـ الذم ىك سبب التزاـ المستعير يؤدم إلى بطبلف العقد،      
نتيجة تخمؼ ركف أساسي كىك كاقعة التسميـ، ال بسبب غياب السبب، فأيف ىي فائدة السب إذف؟ كىك نفس 

د التبرع، حيث أف عدـ انعقاد العقد يرجع إلى انعداـ ركف الحكـ الذم ينطبؽ عمى تخمؼ نية التبرع في عقك 
 التراضي.

الذم يتزعمو الفقيو كابتاف الدفاع عف تكلى فريؽ السببيف  دفاع كابتان عن النظرية التقميدية في السبب -ثالثا
 :1النظرية التقميدية، كرد عمى االنتقادات السابقة بما يمي

ر المراد تحقيقو، كليس السبب المنشئ كما يفيمو خصكـ ىذه ىك الغرض المباش: المقصود بالسبب -1
في العقد التبادلي ىك التنفيذ المقابؿ كليس االلتزاـ المقابؿ، فالبائع يمتـز بنقؿ ممكية الشيء ألنو  النظرية، فالسبب

 يرغب في الحصكؿ عمى الثمف، كيمتـز المشترم بدفع الثمف ألنو يريد الحصكؿ عمى المبيع.

ما يتعمؽ بالعقد الممـز لجانب كاحد، كالعارية ػػػػ مثبل ػػػػ فإف المستعير يمتـز برد الشيء المستعار حتى أما في -2
غير أنو يستممو، فإنو يككف غير ممـز برده. يتمكف مف الحصكؿ عميو، فإذا تعيد المستعير برد الشيء المستعار 

جانبيف مف حيث طبيعتيا، نيا رضائية كممزمة لفإ كالحقيقة أف ىذه العقكد، إذا كانت عينية مف حيث صياغتيا،
ىي عقد رضائي يتـ بمجرد تطابؽ اإلرادتيف اإليجاب مع القبكؿ كما في القانكف كالدليؿ عمى ذلؾ أف اإلعارة 

 الجزائرم.

 النظرية الحديثة لمسبب الفرع الثاني:

 مفيوم النظرية الحديثة -أوال

الدافع ىك السبب كليس  كأصبحبسبب العقد ال بسبب االلتزاـ،  عمى عكس النظرية التقميدية أصبحت العبرة
الغرض المباشر، كيتمثؿ السبب في االعتبارات النفسية كالشخصية التي دفعت المتعاقديف إلى إبراـ العقد؛ 
كتختمؼ ىذه الدكافع باختبلؼ األشخاص، كقد تتعدد كتتفاكت مف حيث أىميتيا، فتككف العبرة حينئذ بالدافع 

 سي كليس الثانكم.الرئي

ككثيرا ما يككف الدافع أمرا خفيا ال يعممو المتعاقد اآلخر مما ينجر عنو بعض الظمـ لممتعاقد الذم يجيؿ      
مشركع معمكما مف الكضة يجب أف يككف الباعث غير افي ىذه المسألة بالنسبة لعقكد المع نكايا المتعاقد معو،

في التبرعات فبل يشترط ىذا العمـ  ا، أم2بو، أسكة بأحكاـ الغمط الطرؼ اآلخر أك كاف مف المفترض أف يعمـ
بعكض غش التي تشترط إلبطاؿ التصرؼ  192كىذا قياسا عمى أحكاـ الدعكل البكلصية في نص المادة 

                                                           
 .489أنظر عبد الرزاؽ السنيكرم، المرجع السابؽ، ص  -1

 .102، ص 1986حميمة آيت حمكدم، نظرية الباعث في الشريعة اإلسبلمية كالقانكف الكضعي، منشكرات السمسمة القانكنية 2-
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المديف، كفي التبرعات يبطؿ التصرؼ كلك كاف المديف حسف النية. كعميو فإف خصائص السبب في النظرية 
 :الحديثة تتمثؿ في

، كىك يختمؼ مف متعاقد إلى آخر  كمف تصرؼ إلى شخصي كنفسي يتعمؽ بنكايا المتعاقديف أمرالباعث  -أ
 آخر.

الباعث أمر خارج عف عممية التعاقد، كىذا يستدعي البحث عنو خارج العقد، مما يزيد في صعكبة إثباتو،  -ب
 عة لممتعاقد اآلخر إلبطاؿ العقد.مما يفسر اشتراط الفقو ضركرة عمـ المتعاقد بالنكايا غير المشرك 

 شروط الباعث -ثانيا

يخضع الباعث لشرط كاحد كىك شرط المشركعية، فيسمح ىذا الشرط بمراقبة المعامبلت مف حيث مدل      
، ألنو ال يعقؿ أف يككف التصرؼ دكف باعث ، لـ تيتـ ىذه النظرية بكجكد الباظاـ العاـ كاآلداب، ك خضكعيا لمن
مشخص عديـ التمييز، لكف النظرية اىتمت بصحة السبب، ألف المتعاقداف قد يمجأف إلى الصكرية إال بالنسبة ل

 إلخفاء الحقيقة التي قد تككف غير مشركعة.

 موقف المشرع الجزائري -ثالثا

ك  97مف خبلؿ الشركط التي يخضع ليا السبب بمقتضى أحكاـ المادتيف  1يتحدد مكقؼ المشرع الجزائرم    
تبطؿ العقد لػ : " سبب غير مشركع  أك مخالؼ  97فالمشرع اىتـ بمشركعية السبب، فالمادة  ت ـ ج، 98

تنص في فقرتيا األكؿ عمى: " كؿ التزاـ مفترض أف لو سببا مشركع.."،  98لمنظاـ العاـ كاآلداب..."، كالمادة 
ي حتى يقكـ الدليؿ عمى ما كتنص الفقرة الثانية عمى أف: " ... السبب المذككر في العقد ىك السبب الحقيق

مشركعا أف يثبت ما  سببا آخر لبللتزاـيخالؼ ذلؾ، فإذا قاـ الدليؿ عمى صكرية السبب فعمى مف يدعي أف 
 يدعيو" . فالعبرة إذف بمشركعية السبب ال بكجكده، مما يفيد أف المشرع أخذ بالنظرية الحديثة لمسبب.

 التصرف المجرد -الفرع الثالث

ا سبؽ أف السبب ىك ركف مف أركاف العقد، كمعنى ذلؾ يجب أف يككف التصرؼ القانكني مسببا، رأينا فيم     
 فإذا كاف التصرؼ القانكني بدكف سبب يككف العقد باطبل.

                                                           
1

المجرد كالمكضكعي بؿ اعتمد السبب في صكرتو الذاتية كالباعث لمتعاقد فقط مبررا ذلؾ  يرل البعض أف المشرع الجزائرم لـ يأخذ بالسبب -
.، لكف عمبل 166بالمغة العربية ألنيا النص الرسمي كىذا ما قاؿ بو عمي عمي سميماف، النظرية العامة لبللتزاـ، ص  97بحرفية نص المادة 

ف إرادة المشرع تيدؼ إلى األخذ بالسبب المجرد كالمكضكعي كىذا ما تؤكده أحكاـ بالنص األصمي كىك النص بالمغة الفرنسية يمكف القكؿ أ
 . 76لحمك خيار غنيمة، محاضرات في القانكف المدني، تككيف العقد ، كمية الحقكؽ بف عكنكف، ص . ت ـ ج 98المادة 
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غير أنو قد نجد التصرؼ بدكف سبب، كمع ذلؾ يككف العقد صحيحا منتجا لكافة آثاره القانكنية. كالتصرؼ      
ني د، كقانكف االلتزامات السكيسرم، كالقانكف الم1ف الجرمانية كىي القانكف األلمانيالمجرد تأخذ بو القكاني

السبب في التصرؼ فتحقيقا الستقرار المعامبلت، الباطنة عمى اإلرادة الظاىرة النمساكم فيي تغمب اإلرادة 
 اف يتعمؽ بالسبب.المجرد يصبح عنصرا خارجا عف التصرؼ، فبل يستطيع المتعاقد الطعف في العقد بأم دفع ك

عمى كجو االستثناء ػػػػ عمى غرار التشريعات البلتينية ػػػػ في بعض الحاالت  الجزائرمكقد أخذ المشرع       
ضمانا الستقرار المعامبلت، نذكر عمى سبيؿ المثاؿ، التزاـ المناب قبؿ المناب لديو في الكفاء، حيث طبقا لنص 

الذم أنابو المديف في الكفاء بالديف، ال يستطيع االحتجاج لدل المناب ت ـ ج، ال يستطيع المناب  296المادة 
لديو كىك دائف المديف األصمي بأف التزامو ىك ) المناب( قبؿ المنيب باطبل أك لو دفع فبلبد أف يكفي الدائف ثـ 

ا االلتزاـ مجرد، بعد ذلؾ يرجع عمى المنيب كىك المديف األصميف، كفي مثاؿ آخر يمتـز الكفيؿ تجاه الدائف، فيذ
 فبل يستطيع الكفيؿ أف يتمسؾ في مكاجية الدائف بالدفكع التي لو أف يتمسؾ بيا في مكجية المديف الذم كفمو.

 المطمب الرابع

 الشكمية

لى جانب ىذه الشكمية       يشترط القانكف في بعض التصرفات القانكنية، شكؿ معيف يجب أف يفرغ فيو العقد، كا 
نجد الشكمية لئلثبات كالشكمية غير المباشرة إلعبلـ الغير كلنقؿ الممكية كالشير العقارم، قبؿ  المطمكبة لبلنعقاد

دراسة الشكمية كركف لئلنعقاد، كىك النكع الكحيد الذم ييمنا في تحميؿ شركط تككيف العقد، يجب التمييز بينو 
 كبيف األشكاؿ األخرل لمشكمية.

 الفرع األول: أنواع الشكمية

 كمية لالنعقاد والشكمية لإلثباتأوال: الش

ت ـ ج تشترط " في غير المكاد  333يميز القانكف المدني بيف الشكمية لبلنعقاد كالشكمية لئلثبات، فالمادة      
دينار جزائرم أك كاف غير محدد القيمة فبل يجكز اإلثبات  100.000التجارية إذا كاف التصرؼ تزيد قيمتو عمى 

نقضائو ما لـ يكجد نص يقضي بغير ذلؾ..." كفقا ليذه األحكاـ فكؿ تصرؼ يتجاكز بالشيكد في كجكده أك ا
 .2د ج ال يمكف أف يثبت بالشيكد، كعميو فالكتابة ىي الكسيمة الكحيدة إلثباتو 100.000مقداره 

                                                           
1

 .403عبد الحي حجازم، المرجع السابؽ، ص  -

 دينار جزائرم: 100.000اإلثبات بالشيكد كلك لـ تزد القيمة عمى ت ـ ج : " ال يجكز  334تنص المادة  - 2
 فيما يخالؼ أك يجاكز ما اشتمؿ عميو مضمكف عقد رسمي -
 إذا كاف المطمكب ىك الباقي، أك ىك جزء مف حؽ ال يجكز إثباتو إال بالكتابة، -
  طمبو إلى ما ال يزيد عمى ىذه القيمة"د ج ثـ دؿ عف  100.000إذا طمب أحد الخصـك في الدعكل بما تزيد قيمتو عمى  -
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عرؼ المشرع اإلثبات بالكتابة كتسمسؿ" حركؼ أك أكصاؼ أك أرقاـ أك أية عبلمات أك رمكز ذات معنى      
ت ـ ج، كالجدير بالذكر أنو  1مكرر  323مفيكـ ميما كانت الكسيمة التي تتضمنيا، ككذا إرساليا طبقا لممادة 

ف أضاؼ المشرع الكتابة في الشكؿ اإللكتركني كمنح ليا نفس قكة اإلثبات مثؿ الكتابة 2005بمقتضى تعديؿ 
مف سبلمتيا ) المادة ضي ظركؼ تمف الشخص الذم أصدرىا، كاف تحفظ ف التأكدعمى الكرؽ، كذلؾ بشرط 

 ت ـ ج. 1مكرر  232

إذا امتنع المتعاقداف عمف الكتابة تختمؼ اآلثار المترتبة عف غياب الشكمية، لما تشترط الكتابة لئلثبات يبقى     
أما إذا كانت الكتابة لئلنعقاد، يعد العقد التصرؼ صحيحا مع إمكانية إثباتو بطرؽ أخرل في بعض األحياف، 

  كال يمكف تصحيحو.باطبل

 الشكمية لإلنعقاد والشكمية لإلشيار -ثانيا

إجراءا الشير العقارم إجبارية بالنسبة لمعديد مف العقكد كتمعب دكرا ميما يتجاكز الدكر التقميدم المنكط لو      
لمتعاقديف  إال كالمتمثؿ في إعبلـ الغير، بحيث ال تنتقؿ الممكية كالحقكؽ العينية األخرل في العقار كلك بيف ا

 .1عف طريؽ إتماـ إجراءا الشير العقارم

في بعض العقكد كخاصة تمؾ التي تتعمؽ بإنشاء أك نقؿ أك تعديؿ أك تصريح أك انقضاء حؽ عيني، ال      
يككف ليا أثر حتى بيف األطراؼ إال مف تاريخ نشرىا في مجمكعة البطاقات العقارية، فالعقكد غير المشيرة تعتبر 

 ، أما غياب الشكمية لئلنعقاد يؤدم إلى بطبلف العقد.2اقديف غير أنيا ال تنقؿ الممكيةيف المتعصحيحة ب

 الفرع الثاني: الكتابة ومظاىرىا

ت ـ ج التي تنص: " يتـ العقد بمجرد أف يتبادؿ الطرفاف  59كرس المشرع مبدأ الرضائية في المادة      
بلؿ بالنصكص القانكنية"، لكف في بعض األحياف أكجب القانكف التعبير عف إرادتييما المتطابقتيف دكف اإلخ

 كجكب الكتابة الرسمية.

 

 

 

 
                                                           

السجؿ العقارم: " كؿ حؽ  كتأسيسالعاـ  األراضيمسح  إعداديتضمف  1975نكفمبر  12مؤرخ في  75-74مف األمر  15المادة  - 1
رية ، غير أف نقؿ لمممكية ككؿ حؽ عيني آخر يتعمؽ بعقار ال كجكد لو بالنسبة لمغير إال مف تاريخ إشيارىما في مجمكعة البطاقات العقا

  الحقكؽ العينية". أصحابالممكية عف طريؽ الكفاة يسرم مفعكلو مف يـك كفاة 
ت ـ ج 793انظر نص المادة  - 2
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 العقد العرفي -أوال

 يتنازع العقد العرفي إشكاليتاف ىما تحديد مفيكمو، كتحددم تاريخو     

 مفيوم العقد العرفي -1

ص آخر بشرط أف ال يتدخؿ يعرؼ العقد العرفي ىك الذم يحرر مف طرؼ المتعاقديف أك مف طرؼ شخ     
بعد تعديميا في  327بصفة ضابط عمكمي بؿ كككيؿ كيتـ اإلمضاء عميو مف طرؼ المتعاقديف، فتنص المادة 

: " يعتبر العقد العرفي صادرا ممف كتبو أك كقعو أك كضع عميو أصبعو ما لـ ينكر صراحة ما ىك  2005
كار كيكفي أف يحمفك يمينا بأنيـ ال يعممكف أف الخط أك منسكب إليو، أما كرثتو أك خمفو فبل يطمب منيـ اإلن

 اإلمضاء أك البصمة ىك لمف تمقكا عنو ىذا الحؽ

 أعبله"". 1مكرر  323كيعتد بالتكقيع االلكتركني كفؽ الشركط المذككرة في المادة     

ؼ المتعاقديف أك يتبيف مف ىذا النص أف العقد العرفي يقتضي كجكد شرط كاحد يتمثؿ في تحريره مف طر      
التكقيع عميو أك كضع البصمة عميو، غير أف النص القديـ أكجب الكتابة بخط اليد كاإلمضاء معا، فيؿ تعديؿ 

 كاف مكفقا؟ 327المادة 

أدل إلى تعقيد األمكر، كاف إرادة المشرع تذىب إلى  2005فيبللي أف تدخؿ المشرع في  1األستاذيذىب     
الجديدة مف القانكف المدني المحررة  237كاإلمضاء، كما يستخمص مف المادة  كضع شرط الكتابة بخط اليد

 بالمغة الفرنسية أنيا تحتفظ بالشرطيف.

مضاء األطراؼ، حيث أف صحة العقد العرفي      فكاف عمى المشرع أف ال يساكم بيف الكتابة بخط اليد كا 
ف الكتابة بخط يد األطراؼ أك بخط الغير الذم تستكجب تكقيعات المتعاقديف  دكف شكمية أخرل، فيستكم أف تكك 
ؽ ـ أمرا ضركريا إلبراز عنصر التكقيع  327ال يحرر العقد بصفة ضابط عمكمي، يصبح حينئذ تعديؿ المادة 

: " يعتبر 2مكرر 326كأساس صحة العقد العرفي كعدـ مساكاتو مع الكتابة باليد ككذلؾ لكي ينسجـ مع المادة 
عد كفاءة أك أىمية الضابط العمكمي أك انعداـ الشكؿ كمحرر عرفي غذا كاف مكقعا مف العقد غير رسمي بسبب 

 قبؿ األطراؼ".

 

 
                                                           

1- Article 327 nouveau du code civil prévoit: " L'acte sous seing privé est réputé émaner de la personne a  qui 

sont attribuées l'écriture, la signature ou l'empreinte digitale y apposées, a moins de désaveu formel de sa 

part. Les héritiers ou les ayants cause de cette personne ne sont pas tenus de faire ce désaveu et peuvent se 

contenter de déclarer sous serment qu'ils ne savent pas que l'écriture, la signature ou l'appartiennent a leur 

auteur. 

    Est admise la signature électronique conformément aux conditions de l'article 323 ter ci-dessus. 
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 تحديد تاريخ العقد العرفي -2

يحدد تاريخ العقد العرفي بيف المتعاقديف مف يـك إبرامو، أما بالنسبة لمغير فبل يحتج بو عميو إال منذ أف      
 يخ ثابتا ابتداءن:يككف لو تاريخ ثابت كيحدد التار 

 مف يكـ تسجيمو، -

 مف يـك التأشير عميو عمى يد ضابط عاـ مختص، -

مضاء) المادة  -  ت ـ ج(. 328مف يكـ كفاة أحد الذيف ليـ عمى العقد خط كا 

كتشترط الكتابة العرفية لصحة عدة عقكد كعقد اإليجار، كعقد المرتب مدل الحياة، كعقد اإليجار الفبلحي،     
ف بالنسبة لبعض العقكد تفرض الكتابة العرفية إلثباتيا، كعقد الكفالة، كما تستمـز لنفاذ العقد في حؽ كيبلحظ أ

 الغير كرىف المنقكؿ.

 العقد الرسمي -ثانيا

 مفيوم العقد الرسمي -1

ت ـ : " عقد يثبت فيو مكظؼ أك ضابط عمكمي أك شخص مكمؼ  324يعرؼ القد الرسمي في المادة      
، ما تـ لديو أك ما تمقاه مف ذكم الشأف كذلؾ طبقا لؤلشكاؿ القانكنية كفي حدكد سمطتو بخدمة عامة
 كاختصاصو".

فالعقد الرسمي ىك الذم يحرره مكظؼ أك ضابط عمكمي أك شخص مكمؼ بخدمة عامة، كتجدر اإلشارة     
أك المحررات الرسمية  التي تشير إلى ىؤالء األشخاص جاءت عامة تعرؼ األكراؽ 1مكرر  234إلى أف المادة 

كال تقتصر عمى العقد بمفيكـ االتفاؽ بيف إرادتيف أك أكثر، فالشخص المكمؼ بتمقي كتحرير العقكد الرسمية ىك 
المتعمؽ بتنظيـ مينة التكثيؽ: " المكثؽ ضابط عمكمي ،  02-06نكف اقؽ، حيث تنص المادة الثالثة مف الالمكث

حرير العقكد التي يشترط فييا القانكف الصبغة الرسمية، ككذا العقكد مفكض مف قبؿ السمطة العمكمية يتكلى ت
 إعطائيا ىذه الصبغة."  األطراؼالتي يرغب فييا 

 شروط صحة العقد الرسمي -2

، نظـ القانكف الذم 1زيادة عمى أحكاـ القانكف المدني التي تتعمؽ بالبيانات اإللزامية لصحة الكرقة الرسمية     
ؽ لتكضيح شركط العقد الرسمي، فتحرر تحت طائمة البطبلف العقكد الرسمية بالمغة العربية كفي ينظـ مينة التكثي

شكؿ معيف، كما تكقع مف قبؿ األطراؼ كالشيكد عند االقتضاء، كيؤشر الضابط العمكمي عمى ذلؾ في آخر 

                                                           

.302ك 301عمي فيبللي، المرجع السابؽ، ص  - 1
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ذا تعمقت العقكد بنقؿ الممكية أك بإعبلف عف ممكية عقارية، عمى المكثؽ أ1العقد ف يبيف العناصر الجكىرية . كا 
 .2كتعييف العقار تعيينا دقيقا، ككذا أصؿ الممكية

، 3يعتبر ما كرد في العقد الرسمي الذم استكفى كؿ الشركط الشكمية كالمكضكعية حجة حتى يثبت تزكيره     
قاـ بيا المكثؽ،  فالعقد الرسمي، فالعقد الرسمي لو قكة ثبكتية حتى يطعف فيو بالتزكير فيما يخص المعاينات التي

ف فالعقد 4أما المعمكمات األخرل المصرح بيا مف قبؿ أطراؼ العقد، ليا قكة ثبكتية إلى غاية تقديـ الدليؿ العكسي
 الرسمي يعتبر حجة عمى فيما بيف األطراؼ ككرثتيـ كخمفيـ الخاص  كالغير.

 جزاء تخمف الكتابة الرسمية -3

ابة الرسمية" تحت طائمة البطبلف، فكؿ عقد ال يستكفي الكتابة ؽ ـ الكت 1مكرر  324تشترط المادة      
الرسمية يعد باطبل بطبلف مطمقا، يثيره القاضي مف تمقاء نفسو ألف األمر يتعمؽ بالنظاـ العاـ، كمما يجب 

ي الذم ، "فيجب أف تتكفر في الككالة الشكؿ الكاجب تكفره في العمؿ القانكن ليو أنو فيما يتعمؽ بالككالةإشارة إلا
 ت ـ ج. 572نزكال عند نص المادة  يككف محؿ الككالة ما لـ يكجد نص يقضي بخبلؼ ذلؾ"

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
تحرر العقكد التكثيقية تحت طائمة البطبلف، بالمغة العربية في نص كاحد  مؽ بمينة التكثيؽ تنص: "عالمت 02-06ـ القانكف  26المادة  -1

  ككاضح، تسيؿ قراءتو  كبدكف اختصار أك بياض أك نقص..."
ؽ ـ  4مكرر  243أنظر المادة  - 2

  

ؽ ـ  5مكرر  324انظر المادة  - 3  
4
ف كا 30/04/1997قرار المحكمة العميا بتاريخ  -  ف لمعقد الرسمي قكة إثباتية طالما لـ يطعف فيو بالتزكير فيما : " كفضبل عف ذلؾ، فحتى كا 

نيا يخص المعينات التي قاـ بيا المكثؽ نفسو، فإف المعمكمات األخرل المعطاة مف أطراؼ العقد كحدىما كغير المراقبة ألنو ال يمكف التحقؽ م
  .47ص  1997، سنة 2المجمة القضائية ع "مف قبؿ المكثؽ نفسو تككف ليا قكة إثباتية إلى غاية تقديـ الدليؿ العكسي
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 المبحث الثالث
 نظرية البطالن

ت ـ ج، كرتب عمييا آثارا  105 -99تناكؿ القانكف المدني نظرية بطبلف التصرفات القانكنية مف المادة      
 بطبلف، كتقريره، كاآلثار المترتبة عميو.فنتطرؽ إلى تحديد مفيـك ال قانكنية

 المطمب األول
 البطالن والنظم القريبة منو

 الفرع األول: تعريف البطالن
البطبلف ىك الجزاء المترتب عمى العقد الذم لـ يستكمؿ أركانو أك لـ يستكفي شركطو، فيككف العقد باطبل،      

 ف أك بالنسبة لمغير.كأف لـ يكف فتزكؿ كؿ آثاره سكاء بالنسبة لممتعاقدي
 إف البطبلف بيذا المفيـك قد يتشابو مع غيره مف المفاىيـ األخرل القريبة منو، كالفسخ، عدـ النفاذ.     

  البطالن والفسخ -أوال
يترتب عمى بطبلف العقد كفسخو زكاؿ كؿ آثاره، كمف ىنا يتشابو النظاماف، أما كجو االختبلؼ بينيما      

ينعدـ بسبب تخمؼ ركف مف أركاف العقد أك شركط  ،التي أدت إلى زكاؿ العقد، فبالبطبلففيتمثؿ في األسباب 
 121-119فسبب انعدامو ىك عدـ التنفيذ في العقكد الممزمة لمجانبيف طبقا لنص المادة ، الصحة، أما الفسخ 

 ت ـ ج.
 البطالن وعدم النفاذ -ثانيا

م في حؽ الغير، كال يمكف االحتجاج بو لدل الغير، كالسبب في العقد الباطؿ مثمو مثؿ العقد غير نافذ  فبل يسر 
نفاذ العقد ىك اإلخبلؿ بإجراءات الشير. كيتميز البطبلف عف عدـ النفاذ في ككف العقد الباطؿ منعدـ  ـعد

انكنا، الكجكد قانكنا بالنسبة لممتعاقديف كبالنسب لمغير، أما بالنسبة لعدـ النفاذ، فالعقد مكجكد بيف المتعاقديف ق
 كمنعدـ بالنسبة لمغير.

 البطالن النسبي والعقد الموقوف -ثالثا
إذا تمسؾ مف لو المصمحة في العقد القابؿ لئلبطاؿ ىك عقد صحيح كينتج جميع آثاره، إال أنو ميدد بالزكاؿ     

الذم يبرمو  طمب إبطالو، أما العقد المكقكؼ، فبل يرتب أم أثر حتى يتـ إقراره مف غير المتعاقديف، كالتصرؼ
 الكلي أك الكصي. يجيزهناقص األىمية، فيظؿ مكقكفا حتى 

  أنواع البطالن الفرع الثاني:
تحديد أنكاع البطبلف، بيف التقسيـ الثبلثي، كالتقسيـ الثنائي، كىناؾ مف جعؿ البطبلف  تمؼ الفقو فيخا      

 ىك مكقؼ المشرع الجزائرم مف نظرية البطبلف؟ لكف ما درجة كاحدة.
 التقسيم الثالثي -أوال
يككف ، يميز الفقو التقميدم بيف ثبلثة أنكاع مف البطبلف، كىي، االنعداـ كالبطبلف المطمؽ، كالبطبلف النسبي    

شكؿ في العقكد الشكمية، أك ينعدـ المحؿ أك السبب، فالعقد إذا تخمؼ ركف مف أركاف العقد، كىي ال العقد منعدما
يككف جزاء العقد الذم ، البطالن المطمق، أما ركانو األمر الذم يمنع انعقادهفي ىذه الحاالت لـ يستكفي أ
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البطالن أما استكفى كؿ أركانو، كتخمؼ فيو ركف المشركعية، كأف يككف المحؿ مكجكدا لكنو غير مشركع، 
 .فيك جزاء العقد الذم تخمفت فيو شركط الصحة كىي نقص األىمية كعيكب اإلرادة، النسبي
ى ىذا التقسيـ الثبلثي، أف التمييز بيف االنعداـ كالبطبلف أمر غير مستساغ، فحكميما كاحد، فبل يعاب عم    

 .، فيما متساكياف في العدـ، كال تفاكت بينيمايترتب أم اثر قانكني عمييما
 التقسيم الثنائي -ثانيا
ىك جزاء العقد الذم لـ يستكفي  ،فالبطالن المطمق، يميز ىذا التقسيـ بيف البطبلف المطمؽ كالبطبلف النسبي     

المحؿ أك السبب، أك مشركعية  ـكمؿ أركانو، كانعداـ تطابؽ اإلرادتيف، أك انعداـ المحؿ أك السبب، أك عد
 اإلخبلؿ بركف الشكمية في العقكد الشكمية، فبل  يككف ليذا العقد أم كجكد قانكني كال يرتب أم أثر.

تمحقو إجازة، كال يخضع لمتقادـ، كىـ مخالؼ لمنظاـ العاـ، كيتمسؾ بو كؿ كالعقد الباطؿ بطبلنا مطمقا ال      
 ذم مصمحة.

سبلمة  ـىك جزاء العقد الذم اختمت فيو شركط الصحة، كنقص أىمية المتعاقد، أك عد البطالن النسبي،أما      
قد صحيحا إال أنو يبقى ميددا بأحد عيكب اإلرادة، كىي الغمط كالتدليس كاإلكراه، في ىذه الحالة العقد ينع إرادتو

بالزكاؿ إذا تمسؾ بإبطالو مف طرؼ الشخص الذم شرع البطبلف لمصمحتو، كعميو فإف البطبلف النسبي تمحقو 
 بالتقادـ.الحؽ فيو  اإلجازة كيسقط 

 البطالن درجة واحدة -ثالثا
طبلف النسبي يمر عمى ، إما البطبلف أك الصحة، ألف البدرجة واحدةيرل األستاذ السنيكرم أف البطبلف 

مرحمتيف ىما: أكال، يككف العقد صحيا منتجا لكافة آثاره القانكنية، ثانيا، البطبلف في حالة التمسؾ بإبطالو مف 
 فتزكؿ كؿ آثار كالبطبلف المطمؽ. الشخص الذم تقرر لمصمحتو

ت ـ ج  105-99لمكاد يتضح مف األحكاـ الكاردة في ا ،موقف المشرع الجزائري من ىذه التقسيماتأما      
أف المشرع اعتمد التقسيـ الثنائي لمبطبلف، حيث يميز بيف البطبلف المطمؽ كالبطبلف النسبي، فتناكؿ أحكاـ 

ت ـ  105-103ت ـ ج البطبلف المطمؽ، أما المكاد مف  102، كعالجت المادة 101-99اإلبطاؿ في المكاد 
 البطبلف المطمؽ.ج فخصصيا لؤلحكاـ المشتركة بيف البطبلف النسبي ك 

 الثاني طمبالم
 تقرير البطالن 

، كىي تدخؿ القاضي لتقرير البطبلف، كمف لو حؽ التمسؾ بو، ككيؼ نعالج في ىذا المبحث ثبلثة مسائؿ    
 يزكؿ ىذا الحؽ.

 األول: تدخل القاضي فرعال
يتقرر البطبلف إذ  ،بطبلفيتـ عف طريؽ دعكل البطبلف، أك عند الدفع بال إف تدخؿ القاضي لتقرير البطبلف    

 إذا رفعت دعكل أماـ القضاء مف طرؼ المدعي يطعف في صحة العقد، كيطالب ببطبلف أك إبطاؿ العقد.
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كما لك اعتقد أحد المتعاقديف أف العقد صحيحا فيطالبو المتعاقد معو قضائيا أما في حالة الدفع بالبطبلف،     
تفي بالدفع بالبطبلف أك إبطاؿ العقد، فإذا تبيف لمقاضي بأف العقد باطؿ بتنفيذ العقد، فمممتعاقد في ىذه الحالة يك

 أك قابؿ لئلبطاؿ فأنو سكؼ يقضي بذلؾ كيرفض دعكل المدعي.

 الثاني: حق التمسك البطالن فرعال

أقر القانكف في البطبلف المطمؽ أف يتمسؾ بو كؿ ذم مصمحة، أما حؽ التمسؾ باإلبطاؿ ال يككف إال لمف      
 ر البطبلف لمصمحتو.تقر 

 حق التمسك بالبطالن -أوال

كتقضي بو المحكمة مف تمقاء ، إف حؽ التمسؾ بالبطبلف المطمؽ، يككف لكؿ شخص لو مصمحة في ذلؾ     
ت ـ ج، فالبطبلف المطمؽ يتعمؽ بالمصمحة العامة، كانطبلقا مف ىذا  102نزكال عند نص المادة  1نفسيا

بدعكل البطبلف عمى المتعاقديف كمف يقكـ مقاميما، بؿ مف حؽ كؿ الخمؼ   االعتبار، ال يقتصر حؽ التمسؾ
في ذلؾ، كالمصمحة ىي  2الخاص، كالدائنيف كالغير أف يتمسككا بدعكل البطبلف بشرط أف تككف ليـ مصمحة

 .3التي تستند إلى حؽ يتأثر بصحة العقد أك بطبلنو

قد، كمعنى ذلؾ يجكز لمقاضي أف يحكـ ببطبلف العقد كلممحكمة أف تقضي بو مف تمقاء نفسيا ببطبلف الع    
 . 4دكف طمبات الخصكـ ألف المسألة تتعمؽ بالنظاـ العاـ، كالقاضي ىك حامي النظاـ العاـ

 حق التمسك بعبطال العقد -ثانيا

إف البطبلف النسبي يتعمؽ بحماية مصمحة خاصة، كىي مصمحة المتعاقد ذاتو، الشخص الذم نقصت      
يطمب إبطاؿ العقد، مثبل لك كاف أحد المتعاقديف ناقص األىمية كاآلخر كقع في ف مو أ،فأك عيبت إرادتوأىميتو، 

غمط، في ىذه الحالة يجكز لكبلىما رفع دعكل إبطاؿ العقد، لكف إذا كاف أحد المتعاقديف تكفر لديو سبب 
عمى  99ث تنص المادة طاؿ العقد حياإلبطاؿ كاآلخر لـ يتكفر لو ذلؾ، فإف ىذا األخير ال يجكزلو التمسؾ بإب

 أنو: " إذا جعؿ القانكف ألحد المتعاقد حقا في طمب إبطاؿ العقد، فميس لممتعاقد اآلخر أف يتمسؾ بيذا الحؽ".

                                                           

إف التمسؾ بالبطبلف دعكل أك دفعا يككف عمى مستكل المحكمة ، ككذلؾ ألكؿ مرة أماـ المجمس، أك أماـ المحكمة العميا. - 1
 

 ة يقرىا القانكفقائمة أك محتمم مصمحة، كلو صفةؽ إ ـ إ عمى أنو : " ال يجكز ألم شخص، التقاضي ما لـ تكف لو  13/1تنص المادة  -2
 يثير القاضي تمقائيا انعداـ الصفة في المدعي أك في المدعى عميو

 ."كما يثير تمقائيا انعداـ اإلذف إذا ما اشترطو القانكف

.174، ص 1986محمد حبار، نظرية البطبلف في القانكف الكضعي كالفقو اإلسبلمي، رسالة دكتكراه، جامعة الجزائر،  - 3 
في ىذا القرار تمت مناقشة  85، ص  4، العدد 1990المجمة القضائية  1985أبريؿ  12ميا، الغرفة التجارية بتاريخ قرار المحكمة الع -4

العيف المشكؿ المتعمؽ بطرد المستأجر مف العيف المؤجرة أماـ المحكمة كالمجمس، أما المحكمة العميا أثارت تمقائيا بطبلف العقد عمى أساس أف 
 عارة.المؤجرة مستغمة في الد
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يجكز كذلؾ لمخمؼ العاـ أف يتمسؾ بإبطاؿ العقد لككنو يحؿ محؿ السمؼ، أما الخمؼ الخاص يستطيع أف      
ت ـ ج ، أما الدائنكف العاديكف ىـ  189اس الدعكل غير المباشرة طبقا لممادة التمسؾ بإبطاؿ العقد عمى أس

 كذلؾ ليـ حؽ التمسؾ بإبطاؿ العقد عف طريؽ الدعكل غير المباشرة.

 انقضاء حق البطالنالثالث:  فرعال

اإلجازة في ىذه المسألة يختمؼ البطبلف المطمؽ عف البطبلف النسبي مف حيث اإلجازة كالتقادـ، حيث ترد     
عمى العقد القابؿ لئلبطاؿ فقط، كيسقط الحؽ في اإلبطاؿ عف طريؽ التقادـ، أما البطبلف المطمؽ فبل ترد عميو 

 إجازة، كال يخضع الحؽ فيو لمتقادـ.

 : اإلجازةأوال

فيي عمؿ قانكني مف جانب كاحد يتنازؿ بمكجبو ازؿ الشخص عف حقو في طمب إبطاؿ، اإلجازة ىي تن     
ف حقو في طمب إبطاؿ العقد، كاإلجازة نكعاف ، إما أف تككف صريحة أك ضمنية كىذا طبقا لنص المجيز ع
 ت ـ ج. 100المادة 

تقتضي اإلجازة ثبلثة شركط كىي: أكال، قابمية العقد لئلبطاؿ، الف اإلجازة ال ترد عمى العقد الباطؿ كىذا ما      
...."، كثانيا، عمـ ال يزول البطالن باإلجازة.... كت ـ  بقكليا: "  102نص عميو المشرع في نص المادة 

، كأنو قصد تثبيت العقد كتأييده، المتعاقد بقابمية العقد لئلبطاؿ، فالمجيز يجب أف يككف عالما بقابميتو لئلبطاؿ
أف أما الشرط الثالث، فيتمثؿ في زكاؿ العيب المبطؿ لمعقد، فإذا كاف العقد قاببل لئلبطاؿ بسبب اإلكراه، فيجب 

ذا كاف السبب ىك نقص األىمية، فزكاؿ العيب يككف  ينقطع ىذا اإلكراه، حتى يستطيع المجيز أف يجيز العقد، كا 
 ببمكغ سف الرشد.

كيترتب عمى إجازة العقد القابؿ لئلبطاؿ زكاؿ حؽ المجيز في التمسؾ بإبطاؿ العقد، فيستقر الكجكد      
ت ـ ج مف  100ؿ ييدده، كترتب اإلجازة آثارىا حسب نص المادة القانكني ليذا العقد بعد أف كاف خطر اإلبطا

يكـ إبراـ العقد، أم بأثر رجعي، كيرل الفقياء أف اإلجازة ليس ليا أثر رجعي ألف العقد القابؿ لئلبطاؿ ىك عقد 
 أخطأ عندا استعمؿ ت ـ ج  100 صحيح منذ البداية، كاإلجازة لف تزيده صحة، كليذا فالمشرع في نص المادة

نما ىناؾ نزكؿ عف الحؽ في طمب اإلبطاؿلفظ اإلجازة غير أف ىذا األثر الرجعي لئلجازة ال يضر بحقكؽ  .1، كا 
 الغير، كالغير ىـ الخمؼ الخاص، ألف تصرؼ اإلجازة قد يضر بمصالحيـ.

 

 

                                                           

150راجع محمد السعيد جعفكر، إجازة العقد القابؿ لئلبطاؿ في القانكف الكضعي كالفقو اإلسبلمي، مرجع سابؽ، ص  - 1
 



78 

 

 : التقادمثانيا

قط الحؽ في إبطاؿ العقد ت ـ ج بقكليا: " يس 101تقضي المادة  ل:التقادم يرد عمى العقد القابل لإلبطا -1
إذا لـ يتمسؾ بو صاحبو خبلؿ خمس سنكات..."، فتقادـ الحؽ يعني سقكطو، فيك جزاء تياكف الشخص عف 
التمسؾ بحقو خبلؿ مدة معينة، جزاء التياكف في التمسؾ بحقو ، كالحاؿ كذلؾ في البطبلف النسبي، فإذا مرت 

 :يوميسقط حقو ىذا، كيبدأ حساب ىذه المدة مف  مدة خمس سنكات كلـ يتمسؾ الشخص بحقو في اإلبطاؿ

 اكتشاؼ عيب الغمط كالتدليس لممتعاقد الذم عيبت إرادتو بأحد ىذيف العيبيف. -

 انقطاع اإلكراه بالنسبة لممتعاقد المكره -

 1ال يتعدل مدة عشر سنكاتف غير أف ىذا األجؿ يجب أزكاؿ نقص األىمية بالنسبة لممتعاقد ناقص األىمية -
ت ـ ج. كيترتب عمى تقادـ حؽ اإلبطاؿ سقكطو، بحيث ال يمكف الطعف  101/2يكـ إبراـ العقد طبقا لممادة  مف

 اإلبطاؿ، فيبقى العقد صحيحا بالنسبة لممتعاقد الذم تقرر اإلبطاؿ لمصمحتو.في العقد ب

نما يرد عمى دعكل اإلشكالية في العقد الباطؿ، ىك أف التقادـ ال يرد عمى البط ن:دعوى البطال  تقادم -2 بلف، كا 
، ت ـ ج 102/2طبقا لنص المادة ( سنة مف كقت إبراـ العقد15بطبلنو فيي التي تتقادـ بمركر خمس عشر ) 

ف العقد الباطؿ ىك ، أل2فمركر الزمف ليس مف شأنو أف يصحح البطبلف، فينقمب العقد الباطؿ إلى عقد صحيح
لعقد الباطؿ أصبح عقدا صحيحا، فيك مازاؿ باطبل، كلكف دعكل عدـ، فتقادـ دعكل البطبلف ال يعني أبدا أف ا

 بطبلنو تقادمت.

أحدىـ  بلكف الدفع بالبطبلف ال يرد عميو التقادـ، فرضا لك أف عقدا باطبل بسبب تخمؼ ركف الشكمية، كطال    
  تتقادـ.لك مرت مدة خمس عشر، فيستطيع المتعاقد الدفع بالبطبلف، ألف الدفكع البتنفيذ العقد، فينا 

 

 

                                                           
1

تعتبر  يكانت مدة التقادـ قبؿ التعديؿ محددة بخمس عشرة سنة كلقد انتقد الكثير مف الفقياء مكقؼ المشرع فيما يتعمؽ بالمدة المحددة كالت -
كىي الغاية التي كجد مف أجميا التقادـ، بمحاج العربي، مرجع سابؽ، ص المعامبلت كالمراكز القانكنية  استقرارتنافى مع مبدأ طكيمة، بحيث ت

185. 
 

: " حيث يرد عمى ىذا الكجو أف 167، ص 1، العدد 2002، المجمة القضائية 20/06/2001قرار المحكمة العميا، الغرفة المدنية بتاريخ  -2
مف القانكف المدني فميس معنى ىذا أف العقد  102ع لما أسسكا قضائيـ بسقكط دعكل البطبلف عمى الفقرة الثانية مف المادة قضاة المكضك 

 الباطؿ قد انقمب عقدا صحيحا فيك مازاؿ عقدا باطبل ككؿ كما في األمر أف دعكل بطبلنو غير مقبكلة، إذ أف العقد القابؿ لئلبطاؿ ىك عقد
إلبطاؿ ، فإذا مضت عميو المدة القانكنية، استقر كسقطت دعكل اإلبطاؿ كال يطعف فيو مف بعد ال بطريؽ الدعكل كال بطريؽ قائـ كلكنو ميدد با

 الدفع".
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 الثالث طمبالم

 آثار تقرير البطالن

، فإنو يترتب عمى بالرغـ مف اختبلؼ األحكاـ التي تسرم عمى كؿ مف البطبلف المطمؽ كالبطبلف النسبي    
تقرير كؿ منيما نفس األثر كىك زكاؿ العقد مف يكـ إبرامو بأثر رجعي، كالبطبلف يسرم في مكاجية الكافة سكاء 

 الغير، كقد يمحؽ ضررا فما ىك السبيؿ إلى التعكيض؟المتعاقديف أك 

 اآلثار األصمية لمبطالناألول: الفرع 

 آثار البطالن بالنسبة لممتعاقدين -أوال

عمى أنو:" يعاد المتعاقديف إلى الحالة التي كانا  10-05بعد تعديميا بمكجب القانكف 103تنص المادة      
أك إبطالو، فإذا كاف ىذا مستحيبل جاز الحكـ بتعكيض معادؿ..."  تفيد عمييا قبؿ العقد في حالة بطبلف العقد 

إذا تـ تنفيذ العقد أك شرع في تنفيذه الذم تقرر بطبلنو أك إبطالو، فيجب عمى كؿ طرؼ أف يرد  وىذه المادة أن
ئع أف عمى البا يجبالباطؿ حتى يعاد األطراؼ إلى الحالة التي كانا عمييا قبؿ التعاقد،في عقد البيع ، ما تسممو

يسترد المبيع كثماره مف يـك إبراـ العقد، كالمشترم يسترد الثمف كالمصاريؼ التي أنفقيا لحفظ المبيع. ىذا ما 
 يسمى باالسترداد العيني.

لكف إذا استحاؿ أف يسترد المتعاقد ما أداه عينا بسبب ىبلؾ الشيء، أك لطبيعة المعاممة) كما ىك األمر      
د الزمنية كعقد اإليجار مثبل( أك ىمؾ المبيع بعد تنفيذ العقد، ىنا يككف االسترداد عف طريؽ بالنسبة لمعقك 

التعكيض.كلكف مسألة إعادة المتعاقديف إلى الحالة التي كانا عمييا قبؿ التعاقد ليا حدكد، خاصة إذا كاف 
 المتعاقد ناقص األىمية أك كاف ممكثا.

الرد فبل يخضع لقاعدة االسترداد العيني أك بالمقابؿ، فإذا تقرر إبطاؿ  يستثى مف لناقص األىميةبالنسبة      
  103/2العقد بسبب نقص األىمية، فإنو يرد ما عاد عميو مف منفعة فقط  كىذا طبقا لنص المادة 

بمكجب التعديؿ  103/3مف االسترداد أضافيا المشرع في المادة  لحرمان المتعاقد المموثالنسبة أما ب     
" يحـر مف االسترداد في حالة بطبلف العقد مف تسبب في عدـ مشركعيتو أك كاف عالما  لؼ الذكر بقكلياالسا
تعني ىذه القاعدة أف المتعاقد إذا كفى بالتزاـ غير مشركع فبل يستطيع أف يطالب باسترداد ما كفاه، ألنو ىك  بو".

لشخص مف أجؿ القياـ بجريمة كامتنع ىذا  الذم تسبب في عدـ مشركعية العقد ، مثبل لك أف شخصا أدل ماال
 األخير عف ارتكابيا، فبل يستطيع الطرؼ اآلخر استرداد ىذا الماؿ ألنو عاقد ممكث. 
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 : آثار البطالن بالنسبة لمغيرثانيا

ال يقتصر أثر البطبلف عمى المتعاقديف فقط، بؿ يسرم في حؽ الغير، كالمقصكد بالغير ىك كؿ مف تتأثر      
نما ىك الخمؼ الخاص الذم حقكقو  بصحة أك بطبلف عقد لـ يكف طرفا فيو، فالغير ليس األجنبي عف العقد كا 

في حالة بطبلف بيع ممؾ الغير الذم يتأثر بو  ايخمؼ المتعاقديف في عيف معينة بالذات، أك في حؽ عيني، كم
عي لمبطبلف . كىذا مف شأنو أف يزعزع حؽ المشترم، فيمـز برد ما تسممو لممالؾ الحقيقي إعماال لمبدأ األثر الرج

ىذا ما دفع المشرع إلى إيبلء حماية لمغير حسف النية، كما ىك الكضع في العقد  استقرار المعامبلت.ك الثقة 
ت ـ ج  835ت ـ ج، ككذا حماية حائز المنقكؿ بحسف نية طبقا لنص المادة  198الصكرم طبقا لنص المادة 
 ت ـ ج. 885في نص المادة  لنيةحسف ا ، كحماية الدائف المرتيف

 الثاني: اآلثار العرضية لمعقد الباطل الفرع

نما ىك  تصرفا قانونياقد يرتب العقد الباطؿ آثارا بالنسبة لممتعاقديف ال باعتباره       مصدرىا  واقعة قانونيةكا 
ف، كتجب العدة كيثبت يالزكجبيف  فرؽي عقد الزكاج الباطؿ تـ فيو الدخكؿ بالزكجة، فيفالقانكف كليس العقد، كما 

ف القانكف ىك الذم قرر ىذه اآلثار كليس العقد ألنو منعدـ كغير ، بالرغـ مف بطبلف عقد الزكاج، ألالنسب
نقاص العقد.   صحيح. كمف أىـ اآلثار العرضية التي يرتبيا العقد الباطؿ ىك تحكؿ العقد، كا 

 ل العقدتحو -أوال

يمكف تجنب زكاؿ كؿ أثر لمعقد الباطؿ أك القابؿ لئلبطاؿ، حيث يتحكؿ ت ـ ج   105طبقا لنص المادة      
إلى عقد صحيح، كىذا ما يسمى بنظرية تحكؿ العقد التي أخذ بيا القانكف المدني األلماني، كلـ يتبناىا القانكف 

 الفرنسي، فيشترط في نظرية تحكؿ العقد تكافر ثبلثة شركط، كىي:

ال كنا بصدد نظرية تحكؿ العقد، ال بد أف يككف العقد األصمي  -أ باطبل أك قاببل لئلبطاؿ كمو دكف جزء منو كا 
ذا كاف العقد صحيحا فبل حاجة لنظرية التحكؿ فيمكف سمكؾ طريؽ آخر كالتجديد مثبل.  كا 

ال كنا أماـ عقد جديد تكافر عناصر العقد الجديد دكف إضافة أم عنصر جديد  -ب إليو مف اجؿ تحكيمو كا 
عناصر، كمف األمثمة عمى ذلؾ، تحكؿ السفتجة إلى سند ديف عادم، كتحكؿ الكرقة الرسمية إلى بإضافة ىذه ال

 كرقة عرفية لعدـ تكافر الشركط الشكمية.

انصراؼ إرادة المتعاقديف إلى العقد الصحيح، عمى أساس اإلرادة المحتممة بعدما تبيف ليما بطبلف أك إبطاؿ  -ج
 .األصميادة الحقيقية التي انصرفت إلى العقد العقد األصمي، كليس عمى أساس اإلر 

كفي بعض الحاالت يتدخؿ المشرع ليقضي بتحكيؿ العقد بقكة القانكف، مثؿ اليبة كالتصرؼ في مرض      
 .ت ـ ج 776ك  402المكت يتحكالف إلى كصية طبقا لنص المادة 
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 إنقاص العقد -ثانيا

و: " إذا كاف العقد في شؽ منو باطبل أك قاببل لئلبطاؿ، ت ـ ج التي تنص عمى أن 104طبقا لنص المادة      
إذا تبيف أف العقد ما كاف ليتـ بغير الشؽ الذم كقع باطبل، أك قاببل فيذا الشؽ كحده ىك الذم يبطؿ، إال 

بقاء العقد  لئلبطاؿ فيبطؿ العقد كمو". فالمقصكد بنظرية إنقاص العقد ىك إنقاص الشؽ الباطؿ في العقد، كا 
 طا البد مف تحققيا كىي:ك شقو اآلخر، كتسمى ىذه العممية كذلؾ بالبطبلف الجزئي. كإلنقاص العقد شر صحيحا ب

ذا كاف كمو باطبل أك قاببل لئلبطاؿ فيتحكؿ  -أ بطبلف شؽ مف العقد، فإذا كاف صحيحا، ال يمكف انقاصو، كا 
 اطبل أك قاببل لئلبطاؿ.، فيشترط في نظرية التحكؿ أف يككف العقد في شؽ منو بكفقا لما سبؽ بيانو

قابمية العقد لئلنقساـ، كالمقصكد بو أف العقد يككف قاببل لئلنقساـ إذا كاف فصؿ الشؽ الباطؿ ال يؤثر عمى  -ب
، فإذا كاف اإلنقاص يغير مف طبيعة العقد فيككف غير قابؿ لئلنقساـ، تكييؼ العقد، فبل يغير مف طبيعتو القانكنية

حمؿ خسائر الشركة فالعقد يككف باطبل عمى أساس تقكيض مبدأ اقتساـ األرباح كاشتراط احد الشركاء عدـ ت
 كتحمؿ الخسائر في عقد الشركة .

 أف ال يككف الشؽ الباطؿ ىك الدافع إلى التعاقد، فإذا كاف األمر كذلؾ، فيبطؿ العقد كالشرط معا -ج

في عقكد اإلذعاف المقترنة بالشركط كما ىك األمر  1اإلنقاص بقوة القانونفي بعض األحكاؿ قد يككف      
( سنكات طبقا لنص 5ت ـ ج، كتخفيض البقاء في الشيكع غمى مدة خمس ) 110التعسفية طبقا لنص المادة 

 .722المادة 

 الثالث: التعويض عن البطالن فرعال

أك  فطبلف أف يتسبب في بك حد الطرفيف، دأرتب عف بطبلف العقد أك الحكـ بإبطالو، ضرر يصيب تقد ي      
 ؟أساسإبطاؿ العقد، فيؿ يمكف لو أف يطالب عف الضرر الذم أصابو كعمى أم 

إلى كجكب التعكيض عمى أساس المسؤكلية العقدية، كىذا ما اقره في نظرية  2يرينجإذىب الفقيو األلماني     
عاقد يجب أف يمتـز ر خارجي عنو، فكؿ متالتي تستمد قكتيا مف العقد نفسو ال مف أم، الخطأ عند تكوين العقد

ضمنيا أف ال يككف بطبلف العقد آتيا مف ناحيتو ، فإذا أخؿ بيذا االلتزاـ، فيمتـز بتعكيض ىذا األخير بمقتضى 
العقد الباطؿ نفسو كبالتالي تككف مسؤكلية عقدية. غير أف ىذه الفكرة التي أتى بيا إيرينج ىي فكرة قائمة عمى 

، كمنيا المشرع الجزائرم، فكؿ ضرر رتبو العقد البلتينيةرية جؿ التشريعات الكىـ كالخياؿ، فمـ يأخذ بيذه النظ

                                                           
ص عمى ما يمي: " ككؿ تنازؿ تنالمعدؿ كالمتمـ المتعمؽ بعبلقات العمؿ  1990أبريؿ  21مؤرخ في  11-90مف القانكف رقـ  39المادة  -1

 ف بعضيا يعد باطبل كعديـ األثر".عف كؿ عطمتو أك ع
بكمية الحقكؽ جامعة بكمرداس  2017نكقشت في أفريؿ  ػ ػػػػدراسة مقارنة ػػػػػأنظر أطركحتنا لمدكتكراه النظاـ القانكني لممرحمة السابقة لمتعاقد  -2

 .230ص 
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الباطؿ يعكض عنو عمى أساس المسؤكلية التقصيرية لعدـ تكفر شركط المسؤكلية العقدية كمنيا كجكد عقد 
 صحيح.

 المبحث الرابع
 آثار العقد

قانكنية سكاء مف حيث المكضكع أك مف  إذا قاـ العقد صحيحا مستكفيا لكؿ شركطو كأركانو فيرتب آثارا     
 .حيث األشخاص

 األول المطمب
 آثار العقد من حيث الموضوع مبدأ القوة الممزمة لمعقد.

كالقاضي فيجب تنفيذه مف قبؿ المتعاقديف، ك أف العقد شريعة المتعاقديف، ىالمبدأ في القكة الممزمة لمعقد       
 .ممـز بالعقد عند تأكيؿ عباراتو

 العقد شريعة المتعاقدين المبدأ ألول:ا الفرع

ال اقديف فبل يجكز نقضو أك تعديمو إيقكليا: " العقد شريعة المتعت ـ ج ىذا المبدأ  106المادة نصت      
كمفاد ىذا المبدأ ىك عدـ جكاز تعديؿ العقد مف جية، ككجكب باتفاؽ الطرفيف أك األسباب التي يقررىا القانكف ". 

 .تنفيذه مف جية أخرل

 : عدم جواز تعديل العقدالفقرة األولى

تيف ال تعدلو أك تنقضو إال اإلرادتيف، كبالتالي ال يجكز طبقا لمبدأ العقد شريعة المتعاقديف، فالعقد كليد إراد     
ألم مف المتعاقديف أف ينفرد بتعديؿ أك نقض العقد، كيسرم ىذا التحريـ كذلؾ في حؽ القاضي فبل يجكز لو 

 ف العقد كلك كاف غير عادؿ في بعض شركطو.المساس بمضمك 

لكف يجيز القانكف في بعض العقكد ألم كاحد مف المتعاقديف بأف يستقؿ بنقض العقد كما في الككالة            
ت ـ ج ، كفي عقكد أخرل يجيز القاضي لكاحد فقط مف المتعاقديف أف  549ت ـ ج، كالكديعة ـ  587ـ 

كما يجكز لممتعاقديف االتفاؽ عمى إنياء العقد بإرادتيما ما  ت أ ج. 202/2بة ـ يستقؿ بنقض العقد كما في الي
المنفردة، مثؿ االتفاؽ في عقد في إيجار محؿ تجار لمدة ثبلث سنكات قابمة لمتجديد، ما لـ يرغب أحدىما في 

 إنياء العقد.  

 : إلزام المتعاقدين بتنفيذ العقدالفقرة الثانية

قكة الممزمة لمعقد في إلزاـ المتعاقديف بتنفيذ العقد طبقا لمبدأ حسف النية، كالذم يقصد بو يتمثؿ الكجو الثاني لم
كاألمانة في المعامبلت، ككذلؾ يجب تنفيذه طبقا لمضمكنو أم الحقكؽ كااللتزامات التي رتبيا  كالتعاكف الثقة
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د نص الفقرتيف األكلى كالثانية مف المادة نزكال عن ،العقد مراعيا في ذلؾ مستمزماتو كفقا لمقانكف كالعرؼ كالعدالة
 ت ـ ج.  107

 الثاني: االستثناءات التي ترد عمى مبدأ العقد شريعة المتعاقدين الفرع

يجيز فييا القانكف لمقاضي العتبارات تتعمؽ بالعدالة أف يعدؿ العقد، ترد عمى ىذا المبدأ،  استثناءاتىناؾ      
يمنج أجبل  أفالسمح لمقاضي   119بتعديؿ الشرط الجزائي، كالمادة تسمح لمقاضي  184/2كما في المادة 

المتعمقة بمراجعة العقد في حالة  107/3لممديف، كىناؾ استثناءات تتعمؽ بتعديؿ الشركط التعسفية، كالمادة 
 الظركؼ الطارئة.

 : عقود اإلذعانالفقرة األولى

ككاف العقد قد تضمف شركطا تعسفية،  يقة اإلذعافت ـ ج عمى انو:" إذا تـ العقد بطر  110نصت المادة      
أف يعفي الطرؼ المذعف منيا ..." سبؽ كاف ناقشنا عقكد اإلذعاف فيما  أكجاز لمقاضي أف يعدؿ ىذه الشركط 

غير أننا نشير ىنا، أف القاضي منحت لو سمطة كاسعة عمى خبلؼ المبادئ العامة في أثر القكة الممزمة  ،سبؽ
التي تضمنيا عقد اإلذعاف، أك أف يعدؿ  يعفي الطرؼ المذعف مف الشركط التعسفية أفو لمعقد، فالقاضي ل

الشركط التعسفية في سبيؿ حماية المتعاقد الضعيؼ في ىذه العبلقة التعاقدية، كسمطة القاضي في عقكد 
 اإلذعاف ىي مف النظاـ العاـ، فبل يجكز سمب حؽ القاضي مف أجؿ تعديؿ العقد.

 : نظرية الظروف الطارئةالفقرة الثانية

لمقكة الممزمة لمعقد، ت ـ ج، تعتبر انتياكا صارخا  107/3ىذه النظرية التي نص عمييا المشرع في المادة      
حيث أنو في حالة تغير الظركؼ عند تنفيذ العقد يجكز لمقاضي مراجعة شركط العقد كالعمؿ عمى التكازف 

في الفقو اإلسبلمي، فعرفيا المذىب المالكي بنظرية الجكائح أم  صيمةاألالعقدم، ىذه النظرية ىي مف النظريات 
ي القانكف الدكلي، غير أنيا برزت في القانكف اإلدارم، حيث تبناىا ف، كظيرت 1اآلفة التي تصيب المحاصيؿ

حيث بررىا  1916مارس  30ز بمدينة بكردك بتاريخ امجمس الدكلة الفرنسي في قضية الشركة العامة لمغ
. ثـ انتقمت بعد ذلؾ إلى التقنينات اء اإلدارم باعتناقو ليذه النظرية بضركرة سير المرافؽ العامة باطرادالقض

 .22016المدنية، كالتشريع اإليطالي كالبكلكني، غير أف المشرع الفرنسي أخذ بيا في تعديؿ 

 

 

                                                           
1

 .252بمحاج العربي، المرجع السابؽ، ص  -
2
-Article 1110/2" Le contrat d'adhésion est celui dont les conditions générales, soustraites à la négociation, 

sont déterminées à l'avance par l'une des parties" 
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 شروط تطبيق نظرية الظروف الطارئة -أوال

 كالتي تتمثؿ في ما يمي: 107/3البد مف تكفر شركط  حسب نص المادة لتطبيؽ نظرية الظركؼ الطارئة      

، كعقكد المدة، أك العقكد المستمرة ذات التنفيذ المؤجؿ، أما العقكد التي يتـ أن يكون العقد متراخيا في تنفيذه  -أ
طبؽ بشأف العقكد  تتنفيذىا فكر انعقادىا ال تطبؽ في شأنيا الظركؼ الطارئة، بؿ يؤخذ بنظرية االستغبلؿ، كال

عف تحديد  107/3ف بدكرىا تعرض المتعاقد لمكسب كالخسارة، كالمشرع الجزائرم سكت في المادة االحتمالية أل
 مجاؿ العقكد التي تطبؽ يشأنيا نظرية الظركؼ الطارئة.

أف يككف الحادث استثنائي، عاـ كمفاجئ لـ يكف في  107/3، حيث تشترط المادة شرط الحادث الطارئ -ب
كباء ... ، أما الحادث العاـ  أكالكسع تكقعو، فالحادث االستثنائي ىك الذم يندر كقكعو كحالة الحرب أك زلزاؿ، 

يجب فيو أف يككف الحادث االستثنائي خاصا بطائفة معينة مف الناس كليس خاصا بشخص المديف كحده، 
ث المفاجئ ىك الحادث الذم يككف غير النظرية، كالحاد لتطبيؽكإفبلسو، أك مرضو، فيذه أمكر خاصة ال تكفي 

 متكقع ، كالمعيار ىك معيار الرجؿ العادم في استطاعة التكقع أك الدفع إلعماؿ نظرية الظركؼ الطارئة.

 أفىاؽ لممديف ، دكف طارئ يجعؿ تنفيذ االلتزاـ فيو إر الظرؼ ال أف، حيث إرىاق المدين في تنفيذ االلتزام -ج
بة لممديف، كىنا كجو االختبلؼ بيف الظرؼ الطارئ كالقكة القاىرة كالحادث الفجائي، يصبح التنفيذ مستحيبل بالنس

ت ـ ج ، بينما الظرؼ الطارئ  307فالقكة القاىرة تجعؿ تنفيذ االلتزاـ مستحيبل تؤدم إلى انقضاء االلتزاـ ـ 
 يجعؿ تنفيذ االلتزاـ ممكنا لكنو مرىقا حيث ييدده بخسارة فادحة.

 جعة العقد الظروف الطارئةكيفية مرا -ثانيا

إذا تكفرت شركط ىذه النظرية، فالقاضي ممـز بمراجعة العقد بسبب الظركؼ الطارئة ألنيا تعتبر مف النظاـ      
 عبر الطرؽ التالية: العاـ، فيجب عميو أف يرد االلتزاـ المرىؽ إلى الحد المعقكؿ

زء مف االلتزاـ، أك تخفيض ثمف الشراء، أك إعفائو عف طريؽ إعفائو مف تنفيذ ج إما بعنقاص التزام المدين -أ
فالغرض مف اإلنقاص ىك تقميص الخسارة الفادحة التي مف بعض الشركط المرىقة المتعمقة مثبل بأجؿ التنفيذ.

 يتحمميا المديف، أم أف المديف يجب أف يتحمؿ الخسارة المألكفة.

يتحقؽ عف طريؽ الزيادة في التزامات الدائف، كبالتالي  ، فرد اإلرىاؽ إلى الحد المعقكؿزيادة التزام الدائن -ب
يزيد مقدار العكض الذم يتحصؿ عميو المديف ، كىكذا فالزيادة في التزامات الدائف تقمؿ مف الخسارة التي 

 يتحمميا المديف.

ؿ إف ىذا الح بمناسبة الظروف الطارئة؟ السؤال الذي يطرح ىل يستطيع القاضي أن يحكم بفسخ العقد    
يتعارض مع اليدؼ المتكخى الذم مف أجمو أكجد المشرع نظرية الظركؼ الطارئة كىك تيسير تنفيذ العقد 
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ف كاف في بعض األحياف لمفسخ دكر في رد االلتزاـ المرىؽ إلى الحد المعقكؿ ، 1كاستمراريتو، كليس إنياؤه، كا 
خسارة التي تيدد المديف لك استمر في التنفيذ كما لك نفذ المديف جزءن مف التزامو رغـ اإلرىاؽ  فالقاضي نظرا لم

 ت ـ ج. 119فيعفيو ما تبقى في ذمتو، فيقضي بفسخ العقد، كىذا غير الفسخ الذم نصت عميو المادة 

المتعمؽ بنظرية الظركؼ الطارئة في غير محمو، ألف ىذه  107/3كالجدير بالمبلحظة أف نص المادة      
طبقا لحسف النية، كمستمزمات العقكد، فكاف حريا بالمشرع الجزائرم كىك يعدؿ  المادة تعالج مسألة تنفيذ العقكد

 106إلى الفقرة الثانية مف المادة  107في كثير مف المرات أف ينقؿ نص الفقرة الثالثة مف المادة القانكف المدني 
 المتعمقة بمبدأ العقد شريعة المتعاقديف كاستثناء عمييا.

 د: تفسير العقالفرع الثالث

التفسير ىك تمؾ العممية الذىنية التي يقكـ بيا القاضي، بسبب ما اعترل العقد مف غمكض لمكقكؼ عمى      
 .2لمطرفيف، مستندا في ذلؾ إلى صمب العقد، كالعناصر الخارجة عنو كالمرتبطة بو الحقيقية المشتركة اإلرادة

حالة كضكح العبارة، أك حالة الغمكض، أك إف القاضي كىك بصدد تفسير العقد، يجد ثبلث عبارات كىي      
 حالة الشؾ، فيعمؿ عمى تفسيرىا ككذا تكييؼ العقد.

 : حاالت التفسيرالفقرة األولى

 حالة وضوح عبارة العقد -أوال

عنيا عف طريؽ تفسيرىا لمتعرؼ عمى إرادة  االنحراؼاضحة جمية ال يجكز إذا كانت عبارات العقد ك      
، فينا نأخذ باإلرادة الظاىرة طالما عبرت تعبيرا صادقا عف اإلرادة المشتركة لممتعاقديف، (111/1المتعاقديف ) ـ 

فالعقد الكاضح ال يفسر بؿ ينفذ، فالقاضي في حالة كضكح عبارات العقد ال يجكز لو االنحراؼ عف ىذا التعبير 
ال كقع تحت طائمة تحريؼ أك تشكيو العقد أف العبارة رغـ كضكحيا ال تؤدم ، غير أنو إذا ثبت 3بحجة التفسير كا 

الغرض المقصكد، فينا يمكف لمقاضي أف يعدؿ عف المعنى الظاىر إلى المعنى المقصكد شريطة أف يعمؿ 
 .أسباب ىذا العدكؿ، كيخضع في ذلؾ لرقابة المحكمة العميا، ألف األمر يتعمؽ بمسائؿ القانكف

 

                                                           

- 
يرل محمد عبد الجكاد أف الفسخ يمكف اعتباره ككسيمة لرد اإلرىاؽ، خاصة في حالة ارتفاع األسعار  ارتفاعا فاحشا، حيث يتعذر عمى 1

ت ـ ج كمنح القاضي سمطة  107/3المقابمة لنص المادة  147/2ئف، كيقترح تعديؿ المادة ايذ التزامو كلك زاد القاضي في التزاـ الدالمديف تنف
 ب:فسخ العقد كمما تبيف أف تعديؿ االلتزامات غير كاؼ لرفع اإلرىاؽ راجع لمكات

La force obligatoire du contrat en droit musulman et la théorie de l'imprévision en droit égyptien, 1975, p 

480. 

.10، ص 1993عبد الحكيـ فكدة، تفسير العقد في القانكف المدني المصرم كالمقارف، منشأة المعارؼ باالسكندرية  - 2
 

3
-J. Ghestin, traité de droit civil, les obligations, les effets du contrat, L G D J, Paris  1991, p 21. 
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 حالة غموض عبارات العقد -ثانيا

يقكـ بتفسيرىا  أف 111/2ت العقد غامضة غير كاضحة، تعيف عمى القاضي كفقا لممادة إذا كانت عبارا     
 بالبحث عف اإلرادة المشتركة لممتعاقديف، كالعبارات التي تستدعي التفسير ذكر الفقو منيا:

 إذا كانت العبارة يكتنفيا الغمكض، حيث يتعسر عف طريقيا تحديد إرادة المتعاقديف. -

ت العقد تحمؿ أكثر مف معنى كداللة، فيجب التساؤؿ عف المعنى الذم انصرفت إليو إرادة إذا كانت عبارا -
 المتعاقديف.

 إذا كاف الغمكض ناشئا عف مقارنة بنكد العقد المختمفة، فتثير تمؾ المقارنة الشؾ حكؿ تمؾ البنكد. -

، ال إرادة كؿ لممتعاقديف تركةالمش ذا قرر القاضي تفسير العقد فيجب عميو البحث عف النية الحقيقةإ      
كالقاضي في سبيؿ االستيداء إلى اإلرادة الحقيقية لممتعاقديف، يمتـز بالبحث عنيا في ضكء  تعاقد عمى حدا،م

كىذه الكسائؿ لـ ترد عمى سبيؿ الحصر بؿ ىي بمثابة  111/2التعامؿ كاألمانة كالثقة كالعرؼ طبقا لنص المادة 
 تفسير العبارات الغامضة كلو أف يمجأ إلى غيرىا. نصائح لمقاضي يستعيف بيا في

 حالة الشك في العبارة الغامضة -ثالثا 

إذا كاف ىناؾ شؾ في التعرؼ عمى النية المشتركة لممتعاقديف، بالرغـ مف إعماؿ كسائؿ التفسير السابقة الذكر، 
د العدالة كحسف النية، كمف ذلؾ يتعيف عمى القاضي تبني الفرضية األكثر مبلئمة لممديف معتدا في ذلؾ  بقكاع

بإلزامية تفسير الشؾ لمصمحة المديف، كالمقصكد بيذا ت ـ ج  112/2ما نص عميو المشرع في نص المادة 
ف ت ـ ج ىك المديف الذم يتحمؿ االلتزاـ محؿ التأكيؿ أك محؿ الشؾ، أل 112األخير الذم أشارت غميو المادة 

ذا عجز عف ذلؾ األصؿ ىك براءة الذمة، بينما االلتزا ـ ىك الشؾ، كالدائف ىك الذم يتحمؿ إثبات االلتزاـ، كا 
 نتيجة ىذا الغمكض.نتيجة شؾ فمف المنطقي أف يتحمؿ 

عف سكاء ذْ مصمحة الطرؼ الم  تفسير الشؾ لفإنو في عقكد اإلذعاف يتعيف  112/2كما أنو طبقا لنص المادة     
في عقكد اإلذعاف غالبا ما يككف فىذه العبلقة التعاقدية، كاف دائنا أك مدينا، ألنو ىك الطرؼ الضعيؼ في 

لبس،  الذم يممي شركطو عمى المستيمؾ، فيجب عميو أف يضع شركط العقد بشكؿ ال يثير أمىك الطرؼ القكم 
فإذا استعصى عمى القاضي إزالة الغمكض بمختمؼ كسائؿ التفسير فإف الطرؼ المكجب يعتبر قد قصر في 

عيف عميو أف يتحمؿ تبعة خطئو الذم سبب ضررا لممذعف، كخير تعكيض ىك تفسير الشؾ كاجبو، كبالتالي يت
لمصمحة الطرؼ الضعيؼ. كتحديد معنى الشؾ متى كاف مف مسائؿ القانكف التي يخضع القاضي فييا لرقابة 

 .1المحكمة العميا، ألف ىذا يترتب عميو إمكاف التفسير لمصمحة المديف أك عدـ إمكاف ذلؾ

                                                           
1

 .242بمحاج العربي، النظرية العامة لبللتزاـ في القانكف المدني الجزائرم، مرجع سابؽ، ص  -
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 : تكييف العقدالثانيةالفقرة 

أك إسباغ الكصؼ القانكني المناسب عمى الرابطة  ،المقصكد بتكييؼ العقد ىك تحديد طبيعتو القانكنية     
، كىك عمؿ قانكني صرؼ، ال سمطة فيو إلرادة المتعاقديف، فالتكييؼ ىك حؽ لمقاضي، يقـك 1بيف أطرافو القانكنية

يتقيد فيو برغبتيما إف كانت تتعارض مع صكرة اآلثار المقصكدة، فإذا بو بناء عمى تفسير العقد، غير أنو ال 
لعقد ال تتفؽ مع القكاعد القانكنية المطبقة عميو، إما عف عمد أك جيؿ، فالقاضي يعطيو األطراؼ تسمية أسبغ 

 الكصؼ القانكني الصحيح ، ألف التكييؼ مسألة قانكنية يخضع فييا القاضي لرقابة المحكمة العميا.

 الثاني طمبمال
 نسبية العقد

ت ـ ج، كالمقصكد بيذا المبدأ أف  113كالمادة  108تناكؿ المشرع الجزائرم مبدأ نسبية العقد في المادة      
آثار العقد ال تنصرؼ إال إلى المتعاقديف، فمعؿ اإلشكالية التي يطرحيا معظـ الفقو ىك تحديد طبيعة المتعاقديف، 

و، كالخمؼ العاـ كالخمؼ الخاص، كالدائنيف العادييف، كاألثر النسبي لمعقد ترد عميو فمفظ المتعاقديف يشمؿ أطراف
 بعض القيكد التي تخفؼ مف حدتو، كلعؿ أبرزىا االشتراط لمصمحة الغير.

 انصراف اثر العقد إلى المتعاقدينالمبدأ  : الفرع األول

عمى انو: " ال  113ا نصت عميو المادة تنصرؼ إلى طرفيو كىذا م العقد بما رتبو مف حقكؽ كالتزامات    
يجكز أف يكسبو حقا"، فالعاقداف ىما أطراؼ العقد المذاف أبرماه باسميما  لكفك في ذمة الغير،  أثرايرتب العقد 

كلحسابيما، كقد يتـ إبراـ العقد بكاسطة شخص آخر يككف ككيبل أك نائبا عنو، كىذا األخير ال يعتبر طرفا في 
نما تنصرؼ  آثاره إلى ذمة  المككؿ أك األصيؿ. العقد كا 

 : الخمف العامقرة األولىالف

منيا باعتبارىا مجمكعا  يعرؼ الخمؼ العاـ عمى أنو مف يخمؼ الشخص في ذمتو المالية كميا، أك في جزءن      
 مف الماؿ، كالكارث أك المكصى لو، كالخبلفة العامة تككف بعد المكت كتتحقؽ مف طريؽ الميراث أك الكصية.

ت ـ ج، 108فالخمؼ العاـ يتأثر بالتصرفات التي يبرميا سمؼ كينتقؿ أثرىا إليو كىذا ما نصت عميو المادة 
فيبدكا أف المشرع الجزائرم ىنا تأثر بمكقؼ القانكف الفرنسي مف انتقاؿ أثر العقد إلى الكرثة غير أنو راعى قكاعد 

عمى أف يكمؿ  اتجعؿ الكارث بعيد ةكىذه القاعد2داد الديون"" ال تركة إال بعد سالفقو اإلسبلمي فيما يتعمؽ بقاعد 
نما تخكلو الجانب اإليجابي فقط كىك حقكؽ الكرثةشخصية المكرث كما في القانكف الفرنسي بعد  في التركة ، كا 

 تسديد الديكف.

                                                           

 .251أشرؼ جابر السيد، عقد السياحة، دراسة مقارنة في القانكف المصرم كالفرنسي، أسسو كمظاىره في نظرية العقد، األسكندرية، ص  -2

ت أ ج. 180المادة  -
2
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 108لمادة لكف قاعد انصراؼ اثر العقد غمى الخمؼ العاـ ترد عمييا بعض االستثناءات أشار إلييا نص ا     
 ت ـ ج كىي:

، مثؿ حالة اتفاؽ األطراؼ عمى عدـ انصراؼ أثر العقد إلى الخمؼ العاـ في حدكد النظاـ العاـ كاآلداب -أ
 إدراج  البائع شرط عدـ استفادة كرثة المشترم مف األجؿ الممنكح ليذا األخير لمكفاء بالثمف.

الخمؼ العاـ، كما ىك الشأف في شركة األشخاص،  حالة طبيعة العقد، التي تتعارض مع انتقاؿ أثره إلى -ب
 كاإليراد المرتب مدل الحياة، كفي حالة االعتبار الشخصي في العبلقة العقدية ) عقد عمؿ مع فناف(.

حالة كجكد نص قانكني يقضي بعدـ انصراؼ أثر العقد إلى الخمؼ العاـ، كما ىك الحاؿ في حؽ االنتفاع  -ج
 .ت ـ ج  (586(، كانتياء الككالة بمكت المككؿ) ـ 852ـ  الذم ينتيي بمكت المنتفع )

 : الخمف الخاصالفقرة الثانية

الخاص بأنو مف يخمؼ الشخص في عيف معينة أك في حؽ عيني عمييا، فالمشترم يخمؼ  يعرؼ الخمؼ     
تقرر لو ي، أما الشخص الذم يخمؼ الكاىب بخصكص الشيء المكىكبالبائع في العيف المبيعة، كالمكىكب لو 

نما ىك حؽ شخصي في ذمة شخص آخر فالخمؼ  جرد دائف ليذا األخير.م، فإنو ال يعتبر خمفا خاصا لو كا 
الخاص يتأثر بالعقكد التي يبرميا السمؼ في حدكد الشيء الذم استخمؼ فيو بالشركط التي نصت عمييا المادة 

 :ت ـ ج كىي 109

 ى العقد الذم انتقؿ بو الحؽ إلى الخمؼ الخاص.أف يككف عقد السمؼ سابقا مف حيث التاريخ، عم -أ

أف يككف الحؽ، أك االلتزاـ الذم قرره عقد السمؼ مف مستمزمات الشيء أك الحؽ الذم انتقؿ إلى الخمؼ  -ب
 الخاص.

 أف يعمـ الخمؼ الخاص بالحقكؽ كااللتزامات الناشئة عف العقد الذم أبرمو سمفو. -ج

 : الدائن العاديالفقرة الثالثة

وبالتالي الدائف العادم ال ىك خمؼ عاـ كال ىك خمؼ خاص، ما داـ الدائف يخمفو مدينو في حؽ شخصي،      
، فالمسألة بالنسبة إليو ىك أثر التصرؼ عمى ىو يتأثر بالتصرفات التي يبرميما مدينو بصورة غير مباشرة

 الزيادة كاإلنقاص في الذمة المالية.  الضماف العاـ مف حيث

تجاه التصرفات الضارة التي يمكف أف تؤثر عمى الضماف  رع لـ يترؾ الدائنيف العادييف بدكف حمايةفالمش     
نما خكؿ ليـ مجمكعة مف الدعاكل لحماية حقكقيـ، كمنيا الدعكل المباشرة كالدعكل، العاـ غير المباشرة،  1كا 

                                                           

ت ـ ج 199 -189مى كسائؿ التنفيذ في الدعاكل المذككرة أعبله في المكاد نص المشرع الجزائرم ع - 1
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كز لمدائف أف يطمب شير إعسار يجكمو، كالدعكل البكلصية، كالدعكل الصكرية، كالحؽ في الحبس، كفكؽ ىذا 
 . إذا استغرقت ديكنو كؿ حقكقو مدينو

 ثر العقد إلى الغيرأانصراف  ،االستثناءالفرع الثاني: 

نما ىناؾ قيكد ترد عمى ىذا المبدأ      ، كىي االشتراط لمصمحة 1إف مبدأ نسبية العقد ليس عمى إطبلقو، كا 
 الغير، كالتعيد عف الغير، كالدعكل المباشرة.

 : االشتراط لمصمحة الغيرالفقرة األولى

يعرؼ االشتراط لمصمحة الغير بأنو تمؾ الحالة التي يتعاقد فييا شخص يسمى المشترط مع شخص آخر      
اإلشتراط، كبالفعؿ الث يسمى المستفيد أك المنتفع عف يسمى المتعيد مف أجؿ ترتيب حؽ لمصمحة شخص ث

تثناءات الكاردة عمى عدـ اكتساب الغير لحؽ مف عقد لـ يكف طرفا فيو، يعتبر االشتراط لمصمحة الغير مف االس
 ت ـ ج.  118-116ة الزكجة كاألكالد، كنص عميو المشرع الجزائرم في المكاد كمف تطبيقاتو التأميف لمصمح

 طبيعة االشتراط لمصمحة الغير -أوال

، صادر إيجابلفقياء، إلى اعتباره عمى أنو لمصمحة الغير اختبلفا كبيرا بيف ا عرؼ تحديد طبيعة االشتراط    
مف المتعيد ال مف المشترط، إال أف ىناؾ خطر يحممو ىذا التكييؼ كىك أف كفاة المتعيد كرجكعو في إيجابو، 
في حيف أف الذم يمكف الرجكع في االشتراط ىك المشترط كليس المتعيد. كذىب اآلخر إلى تكييفو عمى أنو 

ثابة فضكلي يعمؿ لمصمحة المنتفع، فبمجرد إقرار المنتفع لتصرفات المشترط تحكلت فاعتبر المشترط بم فضالة،
الفضالة إلى ككالة، فيصبح المنتفع ىك المتعاقد مع المتعيد فيك طرؼ في العقد، كلكف في االشتراط لمصمحة 

ؾ مف كىنا منعدمة في الفضالة ىيالغير يجب أف تككف لممشترط مصمحة مشركعة، في حيف أف المصمحة 
، لكف ىذا التكييؼ حؽ المنتفع يجد أساسو في اإلرادة المنفردة لممتعيدألن  اإلرادة المنفردة،أدخمو في نطاؽ 
كأسسو بعضيـ عمى نظرية  رط يستطيع الرجكع عف االشتراط ما داـ المنتفع لـ يعمف رغبتو بعد، تانتقد، ألف المش

د بما يسمح بتمكيف الغير مف االستفادة مف حؽ مباشر ، مف خبلؿ التكسع في آثار العقإنشاء الحق المباشر
 قبؿ المتعيد.

 

 
                                                           

1
، لقد أصبحت ىذه الحاالت في تزايد مستمر، ذلؾ أنو باإلضافة إلى االستثناءات التقميدية المتمثمة أساسا في نظاـ االشتراط لمصمحة الغير  -

              التي شرعت تقتحـ حصف مبدأ نسبية العقكد، لدرجة دفعت الفقيو  كص القانكنيةصت الحديثة قد أكجدت سيبل مف النفإف التشريعا
   Savatierت منيا ما يرد إلى قكاعد العدالة كاستقرار اإلى القكؿ بأف ىذه االستثناءات تنذر بأزمة حقيقة ليذا المبدأ، كىذه االستثناء

العمؿ، كحالة المالؾ الظاىر عف طريؽ  تشريعلتجارم، كالعقكد الجماعية في المعامبلت مثؿ تصالح جماعة الدائنيف مع المفمس في القانكف ا
 اإلرث.
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 شروط االشتراط لمصمحة الغير -ثانيا

ت ـ ج  116ادة عمى شرط األىمية كسبلمة الرضاء، ال بد مف تكفر شركط خاصة نصت عمييا المادة يز      
 : كىي كاآلتي

 أن يتعاقد المشترط باسمو ال باسم المستفيد -1

ت ـ ج(، كمف  116/1أف يتعاقد المشترط باسمو ال باسـ المستفيد الذم يظؿ أجنبيا عف العقد) ـ  يجب     
ىنا يختمؼ االشتراط عف النيابة كالفضالة، ألف النائب يتعاقد باسـ األصيؿ، كالفضكلي يعمؿ لمصمحة رب 

 العمؿ، كعميو فالمشترط ال يعتبر ال نائبا كال فضكليا.

 عاقدين إلى إنشاء حق مباشر لممنتفعو إرادة المتأن تتج -2

أف تنصرؼ إرادة المشترط كالمتعيد إلى إنشاء حؽ مباشر لممنتفع، ينشأ مف العقد في ذمة المتعيد، ال في      
(، كمف ىذه الزاكية نجد تشابو بيف االشتراط كاألكضاع 116/2ذمة المشترط، فيك ينشأ مف عقد االشتراط ) ـ 

ال تصح منو إرادة إنشاء حؽ مباشر لممنتفع إذا قاـ باالشتراط لمصمحة أك الككيؿ الذم المقاربة لو، مثؿ الكلي 
مككمو، أك القاصر الذم يمثمو، ألف الحؽ في االشتراط يجب أف يمر في ذمة المتعيد ال المشترط، حتى يستطيع 

 المنتفع مطالبة المتعيد بتنفيذ ما تعيد بو.

 مصمحة المشترط: -3

(، 116/1لممشترط مصمحة مشركعة  في تنفيذ االلتزامات المشركطة عمى المتعيد ) ـ يجب أف تككف      
ف يشترط البائع عمى أ، ك، فالمصمحة المادية مثؿ قضاء ديف1كيستكم أف تككف ىذه المصمحة مادية أك أدبية

ىكب لو بأداء جزء المشترم بدفع الثمف إلى دائنو، كمثؿ المصمحة األدبية، كالتبرع حيث يشترط الكاىب عمى المك 
 ب لجية خيرية تعنى برعاية األيتاـ.ك مف الماؿ المكى

 ثالثا: آثار االشتراط لمصمحة الغير

تبرز اآلثار التي يرتبيا االشتراط لمصمحة الغير في العبلقات الثبلث كىي، عبلقة المشترط بالمتعيد،      
 كعبلقتو بالمستفيد، كعبلقة المتعيد بالمستفيد.

 شترط بالمتعيدعالقة الم -1

قو، كفي حالة االمتناع الطرفاف يربطيما عقد، فيمتـز كؿ طرؼ بتنفيذ االلتزامات التي تقع عمى عاتبما أف      
 جرل حكـ القكاعد العامة ، المتمثمة في الفسخ كالدفع بعدـ التنفيذ.

                                                           
1

مدني سكرم،  157-155مدني مصرم،  156-154كىذا ما اشترطتو التشريعات التي أخذت باالشتراط لمصمحة الغير، مثؿ المكاد  -
 مدني سكداني. 135مدني عراقي،  152-154
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ـ يتبف مف العقد أف المنتفع كحده كلممشترط المشترط مراقبة مدل تنفيذ المتعيد اللتزاماتو نحك المتنفع، ما ل     
ت ـ ج( ، كفي حالة إخبلؿ المتعيد بالتزامو تجاه المنتفع، فإف  3/ 116ىك الذم لو الحؽ في ذلؾ" ) ـ 

 الحؽ في المطالبة بفسخ العقد. لو المشترط كحده

 عالقة المشترط بالمستفيد -2

يف لو عميو، أك ة، كأف يريد المشترط قضاء دمعاكضحدد عبلقة المشترط بالمستفيد ما إذا كانت عبلقة تت     
عبلقة معاكضة فيريد المشترط التبرع لممستفيد، كالتبرع مف طريؽ االشتراط يعتبر ىبة غير مباشرة،حيث يكتفى 

 فييا باألركاف المكضكعية كمنيا أف يككف المشترط أىبل لمتبرع ، دكف اشتراط الشكمية.

دكف غيره مف الكرثة أك دائنيو، بشرط أف  ط يجكز لو الرجكع عف االشتراطما يميز ىذه العبلقة، أف المشتر      
يتـ ىذا قبؿ إبداء الرغبة مف المستفيد، كأال يتعارض مع طبيعة عقد االشتراط مف قبيؿ أف يتـ تسديدا لديف سابؽ 

 ت ـ ج(.  117/1مستحؽ عمى المشترط ) ـ 

 عالقة المتعيد بالمستفيد -3

مستفيد الحؽ في د رغبتو في االستفادة مف االشتراط، فيصبح دائنا لممتعيد، كمف ثـ فممبعد إبداء المستفي    
ال شأف ثـ مطالبة المتعيد بالكفاء، كحؽ المستفيد ىك حؽ شخصي مباشر ال يمر بالذمة المالية لممشترط، كمف 

 ذ عمى أمكاؿ المتعيد.لدائني المشترط بيذا الحؽ، أما دائني المتعيد فإنيـ يتزاحمكف مع المستفيد لمتنفي

كىذا الحؽ يثبت لممستفيد مف يكـ إبراـ عقد االشتراط كليس مف يكـ إبداء الرغبة في االستفادة مف      
االشتراط، فالعقد ىك مصدر ىذا الحؽ، فكؿ ما يتأثر بو العقد يتأثر بو ىذا الحؽ، كنقص األىمية كعدـ سبلمة 

 الرضاء.

 : التعيد عن الغيرالفقرة الثانية

ت ـ ج دكف أف يعرفو، أما التعريفات الفقيية  114تناكؿ المشرع الجزائرم التعيد عف الغير في المادة      
فأجمعت عمى أف التعيد عف الغير ىك: عقد ) بند في عقد( ممـز لجانب كاحد يتعيد بمقتضاه أحد المتعاقديف، 

يؽ الحصكؿ عمى مكافقة ىذا الغير أك بأف يحمؿ  شخص مف الغير عمى إبراـ عقد مع العاقد اآلخر عف طر 
 إقراره لمتصرؼ محؿ التعيد. كعميو فإف أطراؼ التعاىد عف الغير ىـ:

 ىك المتعاقد الذم يمتـز لممتعيد لو بأف يجعؿ شخص مف الغير بقبكؿ ىذا العقد. * المتعيد:

 ىك المتعاقد الذم ينتظر تعاقد الغير معو. * المتعيد لو:

عقد الذم التزاـ فيو المتعيد الغير، أجنبي عف العقد، يراد أف يصدر منو قبكؿ لمشخص مف  :عنو* المتعيد
 .بالحصكؿ عمى رضاء المتعيد عنو
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إف التعيد عف الغير ال يمثؿ أم خركج عمى مبدأ نسبية العقد، بؿ ىك تطبيؽ لمقكاعد العامة، ألف الغير      
ذا رفض  المتعيد عنو لو مطمؽ الحرية في القبكؿ أك الرفض، فإذا قبؿ يقكـ عقد جديد بينو كبيف المتعيد لو، كا 

 تطبؽ القكاعد العامة بيف المتعيد كالمتعيد لو.

 شروط التعيد عن الغير -أوال

 أف يتعاقد المتعيد باسمو ال باسـ المتعيد عنو -

 ذه.أف يقتصر مكضكع التعيد عمى حمؿ الغير بالمكافقة عمى قبكؿ ما تعيد بو أك إقراره، كليس تنفي -

 الغير        الفروض أحكام التعيد عن  -ثانيا

إذا قبل الغير المتعيد عنو موضوع التعيد -1  

يقكـ عقد جديد بينو كبيف المتعيد لو مباشرة دكف أثر رجعي، مع إبراء ذمة المتعيد تجاه  في ىذه الحالة    
 المتعيد لو.

إذا رفض الغير المتعيد عنو موضوع التعيد -2  

متعيد عنو خيار القبكؿ أك الرفض، فبل يسأؿ ألف التعيد غير ممـز لولمغير ال -   

يعتبر المتعيد مخبل بالتزامو، فتقـك مسؤكليتو العقدية تجاه المتعيد لو. -  

يقكـ بنفسو بتنفيذ االلتزاـ الذم تعيد بحمؿ الغير عمى قبكلو أك إقراره بشركط: أفيمكف لممتعيد  -  

لممتعيد لو ذلؾ لممتعيد كليس الخيار في *  

* أف ال يككف في ذلؾ ضررا يناؿ المتعيد لو   

* أف ال يككف العقد مف العقكد القائمة عمى االعتبار الشخصي   

: الدعوى المباشرةالفقرة الثالثة  

ىذه الدعكل نص عمييا ، 1ىي دعكل يرفعيا الدائف عمى مديف مدينو باسمو الشخصي كلحسابو الخاص     
ت ـ ج، كىي تمثؿ خركجا عف عمى القكاعد العامة مف ناحيتيف: 189المشرع في نص المادة   

فيي تمثؿ خركجا عمى مبدأ نسبية العقد، إذ يتحصؿ الغير عمى حؽ في عقد لـ يكف طرفا فيو، كيككف  -أوال
 القانكف ىك مصدر ىذه الدعكل المباشرة.

                                                           
1

 .8، ص 1996قاتيا في القانكف الجزائرم، رسالة ماجستير، الجزائر يتطبجمعة زماـ، الدعكل المباشرة ك  -
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ئف عمى الديف اى ىذه الدعكل يستأثر الدتمثؿ خركجا عمى مبدأ المساكاة بيف الدائنيف العادييف، فبمقتض -ثانيا
ككأف بو لو امتياز، يأمف بيا مزاحمة الدائنيف العادييف، كمف أمثمة ىذه الدعكل، دعكل المؤجر عمى المستأجر 

.1ت ـ ج ( 565ت ـ ج(، كدعكل العماؿ كالمقاكليف مف الباطف ضد رب العمؿ ) ـ  507مف الباطف ) ـ   

 المبحث الخامس

 انحالل العقد

نياء كؿ آثارىا، فيصبح العقد كأف لـ يكف، كالبطبلف يترتب        يقصد باالنحبلؿ ىك حؿ الرابطة العقدية، كا 
عميو زكاؿ الرابطة العقدية بأثر رجعي، غير أف ىناؾ تمايز بيف النظاميف، فاإلنحبلؿ يرد عمى العقد الصحيح، 

نو لـ ينشأ صحيحا بسبب أركانو أك شركط صحتو، كيتعمؽ بمرحمة تنفيذ العقد، أما البطبلف فيبطؿ التصرؼ لكك 
كىك يتعمؽ بمرحمة تككيف العقد، لقد تناكؿ المشرع الجزائرم االنحبلؿ في القسـ الرابع تحت عنكاف إنحبلؿ العقد، 

 كالذم يتـ عف طريؽ الفسخ، كاإلنفساخ، كالدفع بعدـ التنفيذ.

 األولطمب الم

 الفسخ

ت ـ ج، كيعرؼ عمى أنو: زكاؿ العقد بأثر رجعي في العقكد الممزمة  119دة المشرع الفسخ في الما تناكؿ      
 ل إليو، كليس لسبب أجنبي.زَ عْ لجانبيف، جزاء عدـ تنفيذ أحد المتعاقديف اللتزامو، لسبب ي  

 األول: صور الفسخ فرعال

 ت ـ ج ( 120) ـ  أك فسخا اتفاقيا ت ـ ج( 119) ـ  الفسخ إما أف يككف قضائيا    

 : الفسخ القضائيرة األولىالفق

 شروط الفسخ القضائي -أوال

 حتى تقبؿ دعكل الفسخ البد مف تكفر جممة مف الشركط في ىذا الفسخ كمنيا:     

 ت م ج ( 119/1أن يكون العقد ممزما لمجانبين )  -1

 :ومن صور اإلخالل بتنفيذ االلتزام ما يميأن يخل أحد العاقدين بالتزامو التعاقدي،  -2

 
                                                           

بدكره، فإف   أيضا، الذم يرل إذا كاف المقاكؿ مف الباطف قد تناكؿ ىك 309040ممؼ  16/03/1983قرار المجمس األعمى المؤرخ في  -1
مدني،  565رب العمؿ لممقاكؿ مف الباطف األكؿ طبقا لممادة  المقاكؿ الثاني فمو الحؽ في رفع الدعكل مباشرة عمى المقاكؿ األصمي باعتباره

 . 15، العدد األكؿ ، ص 1990المجمة القضائية 
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 * أف يككف االلتزاـ مستحؽ األداء      

 * يشترط عدـ تنفيذ االلتزاـ بشكؿ كمي أك جزئي، أك أف يككف التنفيذ معيبا      

 أجنبي* أف يككف عدـ التنفيذ راجعا لخطأ المديف، ال إلى سبب       

االلتزاـ، أك أصبح تنفيذ  * ال بد مف إعذار المديف بتنفيذ التزامو، كال يشترط اإلعذار في حالة استحالة تنفيذ 
 .االلتزاـ غير مجد بفعؿ المديف، أك رفض المديف التنفيذ صراحة، أك انقضى الميعاد المحدد لتنفيذ االلتزاـ

جب أف يككف طالب الفسخ قد سبؽ لو تنفيذ التزامو، أك في، أال يكون طالب الفسخ مخال بالوفاء بالتزامو -3
 .أبدل استعداده لتنفيذ التزامو

 :إما عند نظره في ىذه الدعكل لو سمطة تقديرية القاضي: دعوى الفسخ -ياثان

 * قبكؿ أك رفض طمب الفسخ

 نظرة الميسرة. ت ـ ج ( 119/2* منح أجؿ لممديف )ـ 

 يستطيع المديف تنفيذ التزامو قبؿ الفصؿ في الدعكل، لكي يتفادل الحكـ بالفسخ. -

 التعكيض. إلى طمب التنفيذ العيني بطريؽ فسخ،يستطيع الدائف تعديؿ طمبو، مف طمب ال -

 يسرم الحكـ بالفسخ في مكاجية كؿ مف المديف كخمفو. -

 سنة مف تاريخ ثبكت الحؽ 15تسقط دعكل الفسخ بمركر  -

 فا أك مقررا لو.الحكـ الصادر في الدعكل، ىك حكـ منشأ لمفسخ كليس كاش -

 ت م ج( 120)  : الفسخ االتفاقيالفقرة الثانية

 تعريف الفسخ االتفاقي -أوال

 يف التالييف:ر حد األمأا ينص عمى الفسخ االتفاقي ىك تضميف العقد بندن      

 ، دكف حاجة لمجكء إلى القضاء لتقرير فسخ العقد.1اعتبار العقد مفسكخا في حالة إخبلؿ أحدىما بالتزامو -1

 تقييد سمطة القاضي عند تدخمو لمحكـ بالفسخ. -2

 االتفاقي، فقد قيده المشرع باألمكر التالية:كنظرا لخطكرة الفسخ 

                                                           
1

 .ت ـ ج ليست مف النظاـ العاـ 119ىذا يعني أف أحكاـ المادة  -
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 .قديف إلى ىذا الشرط صراحة، فبل يكتفى بالتعبير الضمنيااتجاه إرادة الع -1

 أف يدرؾ المتعاقديف حقيقة أثر ىذا الشرط -2

 اشتراط اإلعذار -3

 أثر الشرط الفاسخ -ثانيا

شرط الفاسخ، ألف القاضي ال يمكف إعمالو مف في حالة تكفر الشرط الفاسخ فعمى الدائف إما التمسؾ بال     
 أك أف يتمسؾ بكجكد العقد كالبقاء عميو. تمقاء نفسو.

 فسخ العقدأثر  -ثالثا

 القاعدة - 1

إذا تقرر الفسخ) القضائي أك االتفاقي( ينحؿ العقد فيعتبر كأف لـ يكف، فيعاد المتعاقديف إلى الحالة التي      
 .1د المتعاقد المخؿ في حالة التنفيذ مف جانب كاحدكانا عمييا قبؿ التعاقد، فير 

 االستثناء-2

ىناؾ حاالت يستحيؿ فييا إعادة المتعاقديف إلى الحالة التي كانا عمييا قبؿ التعاقد، فعندىا يحكـ القاضي 
 بتعكيض عادؿ، كىذه الحاالت ىي:

ثر الفسخ منذ تحققو، فالعقد أيككف  أثر الفسخ بالنسبة لمعقود المستمرة ) العقود الزمنية/ عقود المدة(: -أ
 .قط، كتسمى ىذه الحالة إنياءن يزكؿ بالنسبة لممستقبؿ ف

 أثر الفسخ بالنسبة لمخمف الخاص لمعقد -ب

يحتج بو عمى العاقديف كعمى الغير، فاألثر الرجعي لمفسخ ال يقتصر عمى العاقديف  إذا تقرر الفسخالقاعدة     
 ف ىذا األخير قد تمقى الحؽ مف أحد العاقديف قبؿ فسخ العقد.بؿ قد يمتد إلى الغير، إذا كا

مف المتعاقديف، فإف الفسخ ال يسرم في مكاجية الخمؼ الخاص إذا  ألمحماية لمخمؼ الخاص االستثناء      
 تكافر الشرطيف التالييف:

 أف يككف الخمؼ الخاص قد تمقى حقو معاكضة. -

ال يعمـ، أك لـ يكف في مقدكره العمـ بكجكد سبب لمفسخ في عقد أف يككف الخمؼ الخاص حسف النية، أم  -
 السمؼ. 

                                                           
1

 الة البطبلف، راجع ص تتـ عمكما إعادة المتعاقديف إلى الحالة التي كانا عمييا قبؿ العقد بنفس الطريقة التي تتـ بيا في ح -
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 الثاني طمبالم

 انفساخ العقد

 تعريف االنفساخ الفرع األول:

انفساخ العقد ىك زكالو الستحالة تنفيذه بسبب أجنبي ال يعزل إلى ت ـ ج، كيعرؼ  121نصت عميو المادة     
، فإف التزامو ينقضي بقكة 1التزامو العقدم بسبب أجنبي ال يد لو فيوالمديف، فإذا استحاؿ عمى المديف تنفيذ 

ذا تـ المجكء إلى القضاء لمتأكد مف  القانكف كينقضي معو االلتزاـ المقابؿ، دكف حاجة إلى كجكد حكـ قضائي، كا 
 ال منشئا لو. ابالفسخ يعد مقرر السبب األجنبي فإف الحكـ الصادر 

 االنفساخ شروط -الفرع الثاني

 :حتى ينفسخ العقد الستحالة التنفيذ ال بد مف تكافر الشركط التالية    

باالستحالة ىي االستحالة المطمقة مف جية، كىي تككف بالنسبة لكافة استحالة تنفيذ االلتزاـ، كالمقصكد  -1 
في ىذه  فإذا كردت عمى بعض أجزائو ،الناس دكف المديف كحده، كاف تككف كاممة أم شاممة لكؿ أجزاء العقد 

 الحالة يفسخ العقد.

قياـ االستحالة بعد انعقاد العقد، فإذا نشأت االستحالة قبؿ انعقاد العقد يككف العقد باطبل بطبلنا مطمقا  -2
 ت ـ ج (.93لتخمؼ ركف المحؿ ) ـ 

ت ـ ج(، أما إذا كاف سبب عد  127أجنبي ال يد لممديف فيو ) ـ  مصدر االستحالة يجب أف تككف بسب -3
 نفيذ يرجع إلى المديف، فينا العقد أما أف يفسخ قضائيا، أك اتفاقيا إذا كجد شرط فاسخ.الت

 تحمل تبعة االنفساخ الفرع الثالث:

ت ـ ج في حالة فسخ العقد الستحالة التنفيذ فإف االلتزاـ ينقضي بقكة القانكف  121طبقا لنص المادة      
لتنفيذ عف طريؽ التعكيض، كال مسائمة المديف قانكنا، كالدائف كذلؾ بالنسبة لممديف، كال يمكف لمدائف المطالبة با

كقت  في  ذا كاف المديف قد كفى بالتزاموا  المديف، فتبرأ ذمتو، ك زامات التي تقابؿ التزاـ بدكره يتحمؿ مف االلت
ستحالة تنفيذ ، فالمديف ىك الذم يتحمؿ تبعة اؽ، فمو أف يسترد ما قاـ الكفاء بو عينا أك عف طريؽ التعكيضبسا

االلتزاـ لسبب أجنبي كىذا ما يسمى بتحمؿ تبعة العقد، كالتي يتحمميا الدائف في العقكد الممزمة لجانب كاحد كعقد 
 الكديعة بدكف أجر. أما تبعة الممؾ فيتحمميا المالؾ كالتي تتمثؿ في ىبلؾ قيمة الشيء بسبب أجنبي. 

 

                                                           
1

 ت ـ ج التي تعفي المديف مف كؿ مسؤكلية إذا اثبت: " أف استحالة التنفيذ نشأت عف سبب اليد فيو..." 176كذلؾ المادة  -
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 المطمب الرابع

 الدفع بعد التنفيذ

 تعريف الدفع بعدم التنفيذ :الفرع األول

فيك حؽ المتعاقد في االمتناع عف تنفيذ ت ـ ج،  123تناكؿ المشرع الدفع بعدـ التنفيذ في نص المادة     
التزامو العقدم، ما لـ يقـ المتعاقد اآلخر بتنفيذ االلتزاـ المقابؿ لو، كالدفع بعدـ التنفيذ ينتمي إلى مبدأ أكسع منو 

 ت ـ ج. 200الذم تناكلو المشرع في المادة  1كىك الحؽ في الحبس

 شروط الدفع بعدم التنفيذ الفرع الثاني:

 :يقتضي التمسؾ بالدفع بعدـ التنفيذ التمسؾ بالشركط التالية    

كالتقابؿ ما بيف أداءات  االرتباطكيرجع ىذا الشرط إلى فكرة : العقد الممزم لمجانبين مجال الدفع بعدم التنفيذ -1
ك في ىذه الحالة أضيؽ مف الحؽ في الحبس ألنو يرد عمى العقكد الممزمة لجانب كاحد، أك حتى في ، كىأطرافو

 الحاالت التي ال تكجد فييا عبلقة تعاقدية، ماداـ ىناؾ ارتباط بيف حؽ الدائف كالتزامو بالرد.

التنفيذ، أما إذا كاف حتى يجكز لكؿ متعاقد أف يدفع بعدـ أن تكون االلتزامات المتقابمة مستحقة األداء: -2
المقابؿ لـ يحؿ أجمو، فميس لو أف يدفع بعدـ التنفيذ، مثؿ  كااللتزاـجؿ تنفيذه، أالتزاـ أحد المتعاقديف قد حؿ 

 الثمف المؤجؿ  في البيع. 

ت ـ ج، ككذلؾ في  212كما ال يجكز الدفع بعدـ التنفيذ إذا كاف االلتزاـ مقترنا بأجؿ كاقؼ طبقا لممادة      
 ة تقادـ االلتزاـ.حال

إف الدفع بعد التنفيذ يككف الغرض منو تأجيؿ تنفيذ االلتزاـ إلى حيف تنفيذ االلتزاـ : إخالل المتعاقد بالتزامو -3
، كىذا يقتضي إذف امتناع المتعاقد اآلخر عف تنفيذ التزامو، كتجدر اإلشارة أف عدـ مراعاة حسف النية في المقابؿ

 الدفع بعد التنفيذ.تنفيذ االلتزامات يمنع مف 

 أثر الدفع بعدم التنفيذ الفرع الثالث:

 خرالدفع بعدـ التنفيذ ىك كسيمة دفاعية، فإذا طالب أحد المتعاقديف اآلخر بتنفيذ التزامو يككف لممتعاقد اآل     
ال في العقكد متعاقد مف ىذا الكضع، إ أمفبل يتأثر لو، االدفع بعدـ التنفيذ، كالعكس، كبالتالي بقاء الكضع عمى ح

أف يطالب ك مقدار االلتزامات التي يتحمميا كؿ متعاقد، كلممتعاقد الذم يتمسؾ بالدفع بعدـ التنفيذ،  فيتأثرالزمنية، 

                                                           
1

ف كاف القضاء الفرنسي طبقيا في العديد مف المرات، غير أنو يستعمؿ عبارة الحؽ في الحبس -  إف المشرع الفرنسي أغفؿ ىذه القاعدة، كا 
  .H L  Mazeaud, op cit, p 984الدفع بعدـ التنفيذ،  ضعك 
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جية ابالتنفيذ العيني، أك عف طريؽ التعكيض، كما لو طمب فسخ العقد، ىذا كيسرم الدفع بعدـ التنفيذ في مك 
 ف خمفا عاما أك خاصا أك دائنيف عادييف.سكاء كا خرآلالغير بالنسبة لممتعاقد ا

دراستو ل سنتطرؽ بالنسبة لمكضكع المسؤكلية العقدية، التي ىي جزاء إخبلؿ المديف بالتزاماتو العقدية، سكؼ    
 مع المسؤكلية التقصيرية نظرا الرتباطيما كتداخميما في بعض األحكاـ.
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 الثاني الفصل

 اإلرادة المنفردة

مباشرة  بعد العقد، ال يرجع إلى األىمية العممية ليذا المصدر  لبللتزاـإف دراسة اإلرادة المنفردة كمصدر      
نما نتيجة لمترابط الكثيؽ بينيا كبيف العقد، كمف زاكية أخرل  مقارنة بمصادر أخرل، كالمسؤكلية التقصيرية، كا 

 ف ىناؾ تعارض بيف طبيعتيما.لككف أحكاـ العقد تطبؽ عمى اإلرادة المنفردة ما لـ يك

 األول مبحثال

 ماىية اإلرادة المنفردة

 األولطمب الم

 مفيوم اإلرادة المنفردة وموقف التشريعات المقارنة منيا

 األول: مفيوم اإلرادة المنفردة فرعال

ادتيف يقصد باإلرادة المنفردة إرادة شخص كاحد، كىي تختمؼ في ىذا عف العقد الذم يقكـ عمى تطابؽ إر     
 .1لشخصيف مختمفيف

فاإلرادة المنفردة ىي تصرؼ قانكني مف جانب كاحد، كىي تحدث آثار قانكنية مختمفة، كإنشاء حقكؽ عينية      
كما في الكصية، أك إلغاء عقد معيف كما في الككالة كالعارية كالكديعة، كما تنشأ التزاما في ذمة المديف كما في 

 الكعد بالجائزة.

 : موقف التشريعات المقارنة منياالثاني فرعال

ينص المشرع الفرنسي عمى اإلرادة المنفردة مف بيف مصادر االلتزاـ عند كضع القانكف المدني الفرنسي  لـ     
  131-2016مر لمقانكف المدني الفرنسي بمكجب األ األخيرإلعجابيـ بتقنية العقد، لكف في التعديؿ  1804لعاـ 

كىذا تطكر يحسب لممشرع الفرنسي في 1101/12فردة كمصدر لبللتزاـ في نص المادةتـ النص عمى اإلرادة المن
 .ظؿ التنافسية بيف التشريعات العالمية

ت ـ ج كتطبيؽ لئلرادة المنفردة، كىي  115إف المشرع الجزائرم نص عمى الكعد بالجائزة في نص المادة      
مف قبؿ  الشكؿبيف المصدريف، كىذا عيب في  االختبلؼتقع ضمف األحكاـ كالقكاعد الخاصة بالعقد بالرغـ مف 

                                                           
ال يجب أف نخمط بيف اإلرادة المنفردة كتصرؼ يرتب التزاما في ذمة شخص كاحد، كبيف العقد الممـز لجانب كاحد، كالذم يتككف مف  -1

 إرادتيف، إال أنو ال يرتب إال التزاما في ذمة شخص كاحد.
2
 -Art 1101/1 prévoit " Les actes juridiques sont des manifestations de volonté destines a produire des effets 

de droit. Ils pouvant être conventionnels ou unilatéraux"  
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كنص عمى  115الذم يعدؿ كيتمـ القانكف المدني تـ حذؼ نص المادة  10-05المشرع، لكف بمكجب القانكف 
 123مكرر، كالمادة  123اإلرادة المنفردة في الفصؿ الثاني مكرر بعنكاف االلتزاـ باإلرادة المنفردة بمكجب المادة 

 كلت الكعد بالجائزة كتطبيؽ ليا.تنا 1مكرر

 الثاني طمبالم

 أحكام اإلرادة المنفردة

 .، شركط اإلرادة المنفردة، كآثارىامطمبسنتناكؿ في ىذا ال  

 األول: شروط اإلرادة المنفردة فرعال

كجكد  إف األحكاـ العامة لمعقد ىي نفسيا التي تطبؽ عمى اإلرادة المنفردة، باستثناء ما ىك مف مستمزمات     
 إرادتيف، كبناء عميو، فإننا نرل أف الشركط المتطمبة لصحة االلتزاـ بإرادة منفردة، تتمثؿ فيما يمي:

 .أىمية االلتزاـ -

 األساسية لبللتزاـ.تعبير صحيح عف اإلرادة يقع عمى العناصر  -

 شيء محقؽ يصمح ألف يككف محبل لبللتزاـ. -

 سبب مشركع لبللتزاـ. -

 ار االلتزام باإلرادة المنفردةالثاني: آث الفرع

التخمي أك التنازؿ عف حؽ مثؿ تنازؿ  ف إجماؿ اآلثار التي المترتبة عف التصرؼ بإرادة منفردة فييمك     
، أك الكشؼ أك التنازؿ عف حؽ عيني كتنازؿ المنتفع عف حقو في االنتفاع ت ـ ج( 588الككيؿ عف ككالتو ) ـ 

( كاالعتراؼ بديف، كقد يككف األثر ناقبل 398/1، ـ 152، ـ 114ار) ـ عف حؽ مكجكد مسبقا كما في اإلقر 
 .لمشركة ذات الشخص الكحيد، فيذا الشخص ينقؿ أمكالو إلنشاء ىذه الشركة المنشئكما في التصرؼ 

ة ، أك ناقمة لو، أك منييلبللتزاـفي كؿ األحكاؿ فإف االلتزامات الصادرة بإرادة منفردة، سكاء أكانت منشأة      
 لحؽ ، فيترتب عمييا أثريف ىما:

ما لـ L'irrévocabilitéال يجكز الرجكع عف الكضعيات القانكنية التي أنشأىا الشخص بإرادتو المنفردة  -1
 يقضي القانكف بغير ذلؾ.

 التعبير عف اإلرادة مف قبؿ المعمف عنيا.ال يرتب االلتزاـ باإلرادة المنفردة أثره إال مف تاريخ  -2
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 لثانيا مبحثال

 ) الوعد بالجائزة( تطبيقات اإلرادة المنفردة 

يعتبر الكعد بالجائزة مف أىـ تطبيقات اإلرادة المنفردة التي نص عمييا المشرع الجزائرم في نص المادة      
 ، سنتطرؽ إلى تحديد مفيكميا كشركطيا، كآثارىا كفقا لما يأتي:ت ـ ج  1مكرر  123

 األول طمبالم

 وشروطيا الوعد بالجائزةتعريف االلتزام ب

 األول: تعريف الوعد بالجائزة فرعال

فإذا كانت ، لى الجميكر يمتـز صاحبو بمكجبو أف يدفع جائزة معينة لمف يقكـ بعمؿ معيفإىك إعبلف يكجو      
في  جؿ التشريعات الحديثة تطرقت إلى الكعد بالجائزة كتطبيؽ لئلرادة المنفردة، فإف الفقو اإلسبلمي كاف سباقا

مستنديف في إقرارىا إلى اآلية الكريمة التي كردت في سكرة يكسؼ عميو  ، الجعالةإقرار ىذه الحالة تحت تسمية 
ماذا تفقدكف، قالكا نفقد صكاع الممؾ كلمف جاء بو حمؿ بعير كأنا بو  السبلـ ، قاؿ تعالى " قالكا كأقبؿ عمييـ

 .1زعيـ" 

 الثاني: شروط الوعد بالجائزة فرعال

 جب أف تتكفر في اإللتزاـ بالكعد بالجائز الشركط التالية:يستك 

 كجكد إرادة باتة كجادة تقصد االلتزاـ -

 تكجيو الكعد إلى الجميكر -

 عمؿ يقكـ بو أحد األشخاص مف الجميكر -

 أف يتضمف الكعد الجائزة -

 

 

 

 

                                                           

سكرة يكسؼ 71، 70اآليتيف  - 1
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 الثاني طمبالم

 آثار الوعد بالجائزة

الجائزة بحسب ما إذا كاف الكعد قد صدر مقيدا بمدة معينة، كبيف الحالة تختمؼ اآلثار المترتبة عف الكعد ب     
 التي يصدر فييا الكعد مطمقا غير مقترف بأجؿ.

 األول: حالة تقييد الوعد بمدة معينةفرع ال

فإذا قيد الكاعد الجائزة بمدة معينة يتـ خبلليا إنجاز العمؿ  1مكرر  123بمفيكـ المخالفة لنص المادة      
فبل يجكز لو الرجكع عف كعده، بؿ يمزمو. لكف إذا انقضت المدة التي حددىا الكاعد، كتـ إنجاز العمؿ  مكب،المط

ف كاف يمكف لو الرجكع عمى الكاعد، كذلؾ  مف أحد الجميكر فبل يستطيع الرجكع عمى الكاعد كيطالبو بالجائزة، كا 
 ر  مف مصادر االلتزاـ.عمى أساس آخر يتمثؿ في اإلثراء ببل سبب الذم يعتبر مصدر آخ

كلك كاف جاىبل  أك عدـ عممو كقت قيامو بالعمؿ  1مكرر  123كالكاعد يستحؽ الجائزة طبقا لنص المادة      
التنفيذ عمييا أك المطالبة بيا عف طريؽ الدعكل  لمدانييفبيذه الجائزة، كتدخؿ ىذه الجائزة في ذمتو المالية كيجكز 

 غير المباشرة.

 في حالة عد تقييد الوعد بمدة معينةالثاني:  فرعال

قد يصدر الكعد مف دكف تحديد لممدة التي يجب القياـ بالعمؿ خبلليا، في ىذه الحالة  يمتـز الكاعد بالكعد      
الصادر منو بإرادتو المنفردة، لكف يمكنو الرجكع أك العدكؿ عف كعده بنفس طريقة العبلنية التي تـ بيا إعبلف 

 مفزة، أك عبر الكسائؿ االلكتركنية الحديثة، حتى يرتب العدكؿ أثره كال يمزمو ىذا الكعد. ك التأالصحؼ الكعد في 

 غير أف العدكؿ عف الكعد بالجائزة يرد في الحاالت التالية كما ىك األثر القانكني في كؿ حالة:    

الجائز، فبل يككف لمعدكؿ إنجاز العمؿ مكضكع الجائزة قبؿ عدكؿ الكاعد، ىنا يستحؽ الشخص الذم قاـ بو  -
 أم أثر.

مكرر  123عدكؿ الكاعد بعد بدء الشخص في تنفيذ العمؿ المطمكب، في ىذه الحالة استقراء مف نص المادة  -
كلكف الكاعد يتحمؿ التعكيض عمى أساس المسؤكلية يجكز لو الرجكع ألنو لـ يتـ العمؿ قبؿ الرجكع.  1/2

 ة العمؿ الذم بدأه.التقصيرية عف الضرر الذم أصابو نتيج

 عدكؿ الكاعد قبؿ البدء في إنجاز العمؿ مكضكع الجائزة، فيما يتحمؿ نيائيا مف التزامو بإرادتو المنفردة. -

( أشير مف تاريخ إعبلف العدكؿ إلى 06كفي األخير فإف الحؽ في المطالبة بالجائزة، يسقط بمضي ستة )     
 ال يتقادـ إال بخمسة عشر سنة طبقا لمقكاعد العامة. بالعمؿ  قاـ فإف حؽ مف الجميكر، كفي غير حالة العدكؿ،
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 الفصل األول

 الفعل المستحق لمتعويض ) المسؤولية المدنية(

 مبحث تمييدي

 إشكاالت المسؤولية المدنية

عند إخبلؿ اإلنساف بقاعدة خمقية في المجتمع،  رتب، كىي التي تتمسؤولية أدبيةالمسؤكلية إلى تنقسـ      
كالجزاء فييا يككف أدبيا كاستيجاف المجتمع لمفعؿ الشائف الذم ال ترتضيو األخبلؽ، أك أف يمبس شخص ثيابا 

تقـك عند إخبلؿ اإلنساف بقاعدة قانكنية  قانكنية كمسؤكليةغير مألكفة فتنالو مف ذلؾ سخرية الناس كاحتقارىـ لو، 
كىي تقـك عند حدكث ضرر يصيب المجتمع، كالجزاء يتمثؿ في ، جزائية مسؤوليةتنقسـ إلى ك  يحددىا القانكف،

، كىي تترتب عند مخالفة المكظؼ ألحكاـ القانكف اإلدارم ومسؤولية إداريةتكقيع عقكبة جنائية عمى الجاني، 
كىي تترتب نتيجة اإلخبلؿ بالتزاـ  ،ومسؤولية مدنيةيمية، كتكقيع عقكبة تأديبية عمى المكظؼ، كلكائحو التنظ

 قانكني أك تعاقدم، فيمتـز المسؤكؿ بدفع تعكيض لممضركر.

 جنائيةالتمييز بين المسؤولية المدنية والمسؤولية ال -أواًل 

تطكرا ىاما، ىي مرحمة انفصاليا عف المسؤكلية مف المحطات التاريخية التي عرفت فييا المسؤكلية المدنية      
الجزائية، حيث ساعد ىذا االنفصاؿ في كضع معالـ المسؤكلية المدنية مف خبلؿ تحديد المبادئ التي تقكـ 

 عمييا. كلذا ال بد مف التعرض إلى التفرقة بيف ىاتيف المسؤكليتيف:

خص معاقب عميو في القانكف الجنائي، كىك أساس المسؤكلية الجنائية ىك الجزاء عمى فعؿ ارتكبو الش -1
بسبب اإلخبلؿ بالتزاـ  األفراديصيب المجتمع، أما أساس المسؤكلية المدنية فيك الفعؿ الضار الذم يصيب أحد 

 يقع عميو.

عف حقكقو أك  يجكز لممضركر، في المسؤكلية المدنية، باعتبار النزاع يتعمؽ بمصالح خاصة أف يتنازؿ -2
ؤكؿ، بينما في المسؤكلية الجنائية فبل يجكز لو ال التنازؿ أك الصمح، ألف األمر يتعمؽ بمصمحة يتصالح مع المس

( مف يكـ حدكث 15)  1تتقادـ الدعكل المدنية بمضي خمس عشرة سنة -عامة ممثمة مف طرؼ النيابة العامة.
سنكات مف يـك  10تتقادـ ب  ، فالجناية2الدعكل الجزائية بحسب الجريمة المرتكبةالفعؿ الضار، بينما تقادـ 
 .تكابيار ( مف يـك ا02سنكات، كالمخالفات تتقادـ بمضير سنتيف )  03ارتكابيا، كالجنحة، بمضي 

                                                           

تـ ج 308أنظر المادة  - 1 
ت. إ. ج 9، 8، 7المكاد  - 2
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ثابت مما تقدـ ذكره، لكف ىذا ال يعني أف المسؤكليتاف إف التمييز بيف المسؤكلية المدنية كالمسؤكلية الجنائية      
، كمسؤكلية مدنية بسبب 1احد، مسؤكلية جنائية تتمثؿ في جريمة السرقةال تجتمعاف، فقد يترتب عف الفعؿ الك 

الذم ألحقو بالمالؾ مف جية أخرل، في بعض األحياف قد يككف الخطأ كاحد في كبل المسؤكليتيف، القتؿ  الضرر
ك غير العمد كالجركح يتككناف مف نفس العناصر التي يتككف منيا الخطأ المدني، كمف ثـ فالخطأ الجزائي ى

 .2نفسو الخطأ المدني

كنتيجة ليذا التقارب بينيما جعميما تتأثراف ببعضيما البعض، فيمكف لممضركر أف يحرؾ الدعكل العمكمية     
، كتمديد اختصاص القاضي الجزائي بالنظر في الدعكل الجزائية كالدعكل المدنية 3عف طريؽ اإلدعاء المدني

 ضائية نفسيا.المترتبة عف الفعؿ الكاحد أماـ الجية الق

 أنواع المسؤولية المدنية -ثانًيا

المسؤكلية المدنية ىي مجمكعة مف القكاعد التي تمـز مف ألحؽ ضررا بالغير بجبر ىذا األخير كىي تنشأ      
نتيجة اإلخبلؿ بااللتزاـ القانكني العاـ بعدـ اإلضرار بالغير، أك اإلخبلؿ بالتزاـ تعاقدم، كالمسؤكلية المدنية عمى 

 عيف:نك 

كفر تالتي تقع نتيجة اإلخبلؿ بالتزاـ تعاقدم، كتعتبر أثرا لئللتزاـ، يمـز لقياميا  كىي المسؤولية العقدية: -1
 شركط كىي:

 البد أف يككف عقد صحيح مستكؼ لكؿ أركانو كشركط صحتو -

 ك أف يككف التنفيذ سيئاإخبلؿ المتعاقد بتنفيذ التزاماتو، سكاء عف طريؽ عدـ التنفيذ، أك التأخر في التنفيذ، أ -

 ت ـ ج 179ال بد مف إعذار المديف طبقا لنص المادة   -

، كىي عبارة عف إلزاـ الشخص الذم تعتبر المسؤكلية التقصيرية مصدرا لبللتزاـالمسؤولية التقصيرية:  -2
استو سبب ضررا لمغير إما بفعمو الشخصي، أك بسبب مف ىك مسؤكؿ عنيـ، أك بسبب شيء أك حيكاف تحت حر 

 بجبر ىذا الضرر عف طريؽ التعكيض.

 

 

                                                           

ت ج ج 350انظر المادة  - 1 
.11، ص 2007لي، االلتزامات، الفعؿ المستحؽ لمتعكيض،مكفـ لمنشر، الجزائر عمي فيبل - 2 

ت إ ج ج. 337، كالمادة ت إ ج ج 72انظر المادة  - 3 
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دون تقسيم  اإلشكالية التي تثور في موضوع دراسة المسؤولية المدنية ىل ىي مسؤولية واحدة -ثالثًا
 صنيف، أو أنيا ىناك تفرقة بين نوعييا؟وت

ختبلؼ بيف المسؤكلية المدنية مزدكجة، ألف االيذىب أنصار ىذا الرأم إلى أنصار ازدواجية المسؤولية:  -1
أحكاـ المسؤكلية التقصيرية كالمسؤكلية العقدية، ىي التي تبرر ذلؾ في نظرىـ كىذا ما يتبيف مف المسائؿ 

 القانكنية التالية:

 19: في المسؤكلية العقدية يشترط أىمية التعاقد كىي بمكغ الشخص الرشد القانكني كىك من حيث األىمية -أ
ت ـ ج(، أما بالنسبة لممسؤكلية التقصيرية فيكفي سف التمييز )  40 سنة كاممة غير محجكر عميو ) المادة

 ت ـ ج(. 125المادة 

عذار المديف طبقا لنص إ: حتى يستحؽ الدائف في المسؤكلية العقدية التعكيض البد مف من حيث اإلعذار -ب
 ج( ت ـ 181) المادة  ت ـ ج، كال يشترط ىذا اإلعذار في المسؤكلية التقصيرية 179المادة 

: التضامف في المسؤكلية العقدية ال يفترض إنما يككف بناء عمى اتفاؽ أك بمكجب نص من حيث التضامن -ج
 ت ـ ج(. 126ت ـ ج(، بينما التضامف  ثابت في المسؤكلية التقصيرية )  217القانكف ) المادة 

ت  182خسارة ) المادة يشمؿ ما فات الدائف مف كسب كما لحقو مف  التعويض في المسؤولية التقصيرية -د
ـ ج (، بينما التعكيض في المسؤكلية العقدية يككف بناء عمى الضرر الذم يمكف لمدائف أف يتكقعو كقت التعاقد ) 

 (182/2المادة 

: في المسؤكلية العقدية يجكز االتفاؽ عمى تعديؿ أحكاميا، إما بالتشديد التعديل االتفاقي ألحكام المسؤولية -ه
ت ـ ج(، أما في المسؤكلية التقصيرية فبل يجكز االتفاؽ عمى تعديؿ  178ك التخفيؼ ) المادة أك باإلعفاء، أ

 ت ـ ج( 178/3أحكاميا ألف األمر يتعمؽ بالنظاـ العاـ ) المادة 

مف خبلؿ ىذه األحكاـ القانكنية يتبيف أف أسباب التفرقة بيف المسؤكليتيف تجعؿ المسؤكلية ذات طبيعة     
 مزدكجة.

 صار وحدة المسؤولية المدنية:أن -2

يرل فريؽ آخر مف الفقياء أف المسؤكلية المدنية نكع كاحد، فالمسؤكلية العقدية مثميا مثؿ المسؤكلية      
، كالجزاء فييما ىك تعكيض المضركر نتيجة اإلخبلؿ بالتزاـ قانكني أك التقصيرية فيي جزاء اإلخبلؿ بالتزاـ سابؽ

كاحدة، كما أف المسؤكليتيف ال تختمفاف مف حيث األساس كال مف حيث األحكاـ،  كبالتالي فطبيعتيما اتفاقي
ف كانت ثمة فركؽ بينيما فيي فركؽ ثانكية ال ترقى إلى درجة التمييز بينيما كجعميما  فأركانيما كاحدة، كا 

 مسؤكلية مزدكجة.
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أف بعض التشريعات الخاصة، لكف التمييز بيف المسؤكليتيف يبقى قائما، لكف مما تجدر اإلشارة إليو     
كتشريعات حماية المستيمؾ ترفض التمييز بيف المسؤكلية العقدية مف جية كالمسؤكلية التقصيرية مف جية 
أخرل، فيستطيع المستيمؾ الرجكع بالتعكيض عمى أم متدخؿ في عممية كضع المنتكج لبلستيبلؾ حتى كلك لـ 

 .مكرر  ت ـ ج 140عميو المادة  ، كىذا ما نصت1تربطو بالمتعاقد عبلقة تعاقدية

 الجمع بين أحكام المسؤوليتين-رابًعا

إف الفقو كالقضاء ال يجيزاف الجمع بيف المسؤكليتيف التقصيرية كالعقدية إذا كاف الفعؿ الكاحد يترتب عميو في 
بيف ما نفس الكقت كؿ مف المسؤكليتيف، كالجمع يككف إما عف طريؽ دعكييف متتاليتيف، أك عف طريؽ الجمع 

 ىك أصمح لممضركر مف أحكاـ المسؤكليتيف. 

يككف الجمع بدعكييف متتاليتيف في حالة ما إذا رفع المضركر دعكل المسؤكلية العقدية، ثـ يرفع دعكل     
، لكف ىنا المتعاقد يريد الحصكؿ عمى المسؤكلية التقصيرية، ألف القضاء يجيز رفع الدعكل إذا تكافرت شركطيا

مضركر كاحد، كفي ىذه الحالة نككف أماـ إثراء ببل سبب. كال يجكز الجمع كذلؾ إذا رفع التعكيض عف ضرر 
 دعكل المسؤكلية العقدية كلكنو خسرىا، كبعدىا رفع دعكل المسؤكلية التقصيرية.

كيحدث الجمع كذلؾ، إذا اختار المضركر بيف ما ىك أصمح لو مف أحكاـ إحدل الدعكييف،  فمثبل يستنجد     
ـ  دعكل المسؤكلية العقدية بالنسبة لئلثبات، حيث يككف إثبات عدـ تنفيذ كافيا لقياـ المسؤكلية، كيدفع بأحكا

بأحكاـ المسؤكلية التقصيرية بخصكص مقدار التعكيض حتى يتجنب تطبيؽ  شرط تحديد المسؤكلية أك اإلعفاء 
ال كنا أماـ دعك كبالتالي ال يجكز الجمع بيف ما ىك أصمح مف أ ،منيا الكارد في العقد ل حكاـ إحدل الدعكييف، كا 

 غربية ال يعرفيا القانكف.

 الخيرة بين المسؤوليتين-خامًسا

قد يترتب عف الفعؿ الكاحد شركط المسؤكلية العقدية، كشركط المسؤكلية التقصيرية، مثبل في عقد نقؿ قاـ      
لحالة ىؿ يجكز لممضركر أف يختار بيف دعكل الناقؿ بسرقة البضاعة التي التـز بنقميا إلى مكاف آخر، في ىذه ا

المسؤكلية العقدية عمى أساس أف الناقؿ قد أخؿ بالقياـ بالتزامو كىك المحافظة عمى البضاعة إلى غاية إيصاليا، 
كبيف دعكل المسؤكلية التقصيرية عمى أساس أف الناقؿ قاـ بسرقة ىذه البضاعة التي سممت لو؟  فريؽ مف الفقو 

ركر لو أف يختار الدعكل التي تتفؽ أكثر مع مصالحو، كيرل البعض اآلخر أف المضركر ال يرل بأف المض
يمكف لو التمسؾ بالمسؤكلية التقصيرية، كىذا ىك الرأم الراجح، ألف المسؤكلية العقدية ىي جزاء اإلخبلؿ بيذه 

حددا  المذافيما مف خبلؿ العقد العبلقة التعاقدية التي تربط الدائف بالمديف، ألف المتعاقداف تـ االلتقاء بين

                                                           
" تطبؽ أحكاـ ىذا  :تطبيؽ ىذا القانكف بنصياالمتعمؽ بحماية المستيمؾ كقمع الغش   03-09مف القانكف رقـ  2حيث حددت المادة  -1

 ".لبلستيبلؾكفي جميع مراحؿ عممية العرض  متدخلة أك خدمة معركضة لبلستيبلؾ بمقابؿ أك مجانا كعمى كؿ القانكف عمى كؿ سمع
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مضمكنو عمى ضكء مصالحيما فيككف لمعقد قكة ممزمة يجب احتراميا تمنع الخيرة كااللتزاـ بالمسؤكلية العقدية 
 فقط، حتى كلك كانت أحكاـ المسؤكلية التقصيرية تحقؽ لو أكبر مصمحة.

 األولمبحث ال
 المسؤولية التقصيرية

لزاـ الشخص الذم سبب ضررا لمغير إما بفعمو ىك، أك بفعؿ شخص ىك المسؤكلية التقصيرية ىي إ     
 المسؤكؿ عنو، أك حيكاف أك شيء تحت حراستو، بالتعكيض عف ىاتو األفعاؿ.

مكرر ت ـ ج(، نجد أف المشرع أخذ  140-124) المادة إلى جانب األحكاـ الكاردة في القانكف المدني      
ما نجده في حكادث العمؿ، كالتعكيض عف األضرار الجسمانية في  بالتعكيض خارج نطاؽ المسؤكلية كىذا

 .حكادث المركر، تعكيض ضحايا األعماؿ اإلرىابية، كتعكيض المظاىرات العمكمية
 

 األول طمبالم
 المسؤولية عن الفعل الشخصي

بقكليا:  ت ـ ج 124نص المشرع الجزائرم عمى المسؤكلية عف الفعؿ الشخصي كمبدأ عاـ في نص المادة      
" كؿ عمؿ أيا كاف يرتكبو المرء كيسبب ضررا لمغير يمـز مف كاف سببا في حدكثو بالتعكيض"، غير أنو تـ 

أيا كاف  فعلالذم يعدؿ كيتمـ القانكف المدني بالنص عمى أنو: " كؿ  10-05تعديؿ ىذه المادة بمكجب القانكف 
دكثو بالتعكيض".حيث أف المشرع استبدؿ كممة كيسبب ضررا لمغير يمـز مف كاف في ح الشخص بخطئويرتكبو 

مرء بكممة شخص، ألف لفظ المرء يقتصر عمى الشخص الطبيعي دكف الشخص المعنكم كعمى ىذا إذا سبب 
ف كاف القضاء يقضي بالتعكيض  ىذا األخير ضررا لمغير ال يككف مسؤكال حسب نص الصياغة  قبؿ تعديميا، كا 

لمعنكيكف عف طريؽ األشخاص الذيف ينتمكف إلييـ ، لكف بعد التعديؿ عف األضرار التي يسببيا األشخاص ا
، ي كالمعنكم عمى حد السكاء كىك المصطمح المبلئـيعأستخدـ المشرع لفظ الشخص كىك يعني الشخص الطب

كأضاؼ المشرع لفظ الخطأ الذم يعتبر أساس المسؤكلية عف الفعؿ الشخصي، كبذلؾ يككف المشرع قد قطع كؿ 
 مكقفو مف تحديد أساس المسؤكلية عف الفعؿ الشخصي.خبلؼ حكؿ 

 ركن الخطأ: الفرع األول
، فبل يكفي حدكث ضرر لشخص خطأ ىك ركف المسؤكلية التقصيرية األكؿ كىك في نفس الكقت أساسياال     

حتى تقكـ مسؤكلية الشخص الذم سبب لو الضرر، بؿ يجب أف يككف ىذا الضرر بفعؿ خطأ ارتكبو، كىذا 
 كاجب اإلثبات، فإذا عجز المضركر عف إثباتو فإنو يتحمؿ ىذا الضرر لكحده. الخطأ
، أك ىك "اإلخبلؿ بالنظاـ القانكني"، كالنظاـ القانكني 1عمى أنو: " إخبلؿ بالتزاـ قانكني سابؽ" الخطأيعرؼ      

مكؾ المألكؼ لمرجؿ مفيكـ كاسع  كىك النظاـ الذم يسير العبلقات االجتماعية. أك ىك انحراؼ الشخص عف الس
 العادم الذم يجب عميو أف يراعي في سمككو اليقظة كالتبصر حتى ال يضر بالغير.

                                                           
1
- la faute est définie comme: " le manquement a une obligation préexistante". Planiol, Traité élémentaire 

de droit civil, 2 Emme éd. T2 N° 863. 
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ت ـ ج، بالمفيكـ التقميدم لمخطأ  125، كالمادة 124لقد أخذ المشرع الجزائرم، كما يتضح مف المكاد      
 .الذم يقتضي إلى جانب التعدم تكفر عنصر اإلدراؾ لدل الفاعؿ حتى يسأؿ

 عناصر الخطأ -فقرة األولىال
يتمثؿ في ذا ىك العنصر المادم، أما الثاني، كى االنحراؼالخطأ عمى عنصريف، يتمثؿ األكؿ في  ركفيقكـ      

 اإلدراؾ أك التمييز كىذا ىك الركف المعنكم. 
 العنصر المادي -أٔال
 :اؿ حقويتمثؿ ركف التعدم في مخالفة الشخص لقاعدة قانكنية أك تعسؼ في استعم    

 اإلخالل بقاعدة قانونية آمرة -1 
كالمتعمقة بسمكؾ اإلنساف، ككاجبات الزكج نحك أسرتو، كعبلقة العمؿ بيف العامؿ كرب العمؿ، كاإلخبلؿ       
اعد المركر، ككاجبات الناقؿ...، فيعتبر اإلخبلؿ بيذه الكاجبات تعديا، فالكاجب قد يككف تشريعيا، كيككف بقك 

ب ىذه الكاجبات القياـ بفعؿ إيجابي، أك القياـ بعمؿ سمبي أم االمتناع، كتكجد إلى جانالتعدم عف طريؽ 
قانكف، أك مف الشريعة أخرل تستند إلى العرؼ، أك يمكف استخبلصيا مف المبادئ العامة لم القانكنية، كاجبات

 اإلسبلمية.
 التعسف في استعمال الحق -2

غير فإنو ال يسأؿ، طبقا ألفكار المذىب الفردم الذم يعترؼ إذا استعمؿ الشخص حقو كألحؽ ضررا بال    
بالحقكؽ المطمقة لمشخص، كلكف ىذه األفكار قد كلت بعد التطكر كانتشار أفكار جديدة مفادىا أف اإلنساف 
عندما تمنح لو حقكؽ يجب أف يستعمميا في إطار الغرض االجتماعي كاالقتصادم الذم مف أجمو منحت ىذه 

استعمميا استعماال تعسفيا كألحؽ ضررا بالغير فإنو يككف مسؤكال كيمـز بالتعكيض كىذا ما يسمى الحقكؽ، فإذا 
 .بالتعسف في استعمال الحق

ت ـ ج بقكليا: " يعتبر استعماؿ الحؽ  41إف المشرع الجزائرم تناكؿ التعسؼ في استعماؿ الحؽ في المادة     
 تعسفيا في األحكاؿ التالية:

 .إلضرار بالغيرإذا كقع بقصد ا -
 .إذا كاف يرمي إلى الحصكؿ عمى فائدة قميمة بالنسبة إلى الضرر الناشئ لمغير -
 . "إذا كاف الغرض منو الحصكؿ عمى فائدة غير مشركعة -

ما يبلحظ عمى نص ىذه المادة مف الجانب الشكمي، قد تناكليا المشرع في الباب الثاني الفصؿ األكؿ      
لثابت أنو ال تكجد أم عبلقة بيف التعسؼ كمكضكع األىمية المدرج ضمنو مكضكع األشخاص الطبيعية، فا

سبيل التعسؼ، أما مف حيث المكضكع فالمشرع قد عدد حاالت التعسؼ في الحاالت المذككرة أعبله كىي عمى 
 الحصر.

نص عمى  الذم يعدلو كيتممو، 10-05لكف بعد تعديؿ القانكف المدني الجزائرم بمكجب القانكف رقـ     
مكرر ت ـ ج بقكليا: " يشكؿ االستعماؿ التعسفي لمحؽ خطأ ال سيما في الحاالت  124التعسؼ في المادة 

 التالية:
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 إذا كقع بقصد اإلضرار بالغير. -
 إذا كاف يرمي إلى الحصكؿ عمى فائدة قميمة بالنسبة إلى الضرر الناشئ لمغير. -
 مشركعة. "إذا كاف الغرض منو الحصكؿ عمى فائدة غير  -

حيث الشكؿ تناكؿ ىذه المادة في الفصؿ  ما يبلحظ عمى نص ىذه المادة بعد التعديؿ أف المشرع مف    
الثالث، القسـ األكؿ المسؤكلية عف األفعاؿ الشخصية، بعدما كاف يترقب المتخصصيف في القانكف المدني بجعؿ 

ستعماؿ الحؽ ىي نظرية عامة تسرم إلى جميع نص المادة ضمف األحكاـ العامة، باعتبار نظرية التعسؼ في ا
ت ـ،  5فركع القانكف، كما أنيا تتضمف كؿ الحقكؽ أسكة بالتقنينات العربية األخرل كالمشرع المصرم ـ 

أف التعسؼ  لو عبلقة  مكرر اعتبرت 124ت ـ ... أما مف حيث المضمكف فإف المادة  6كالمشرع السكرم ـ 
ثؿ جزاء الخطأ في التعكيض الذم يعتبر جكىر كلب المسؤكلية التقصيرية، بالمسؤكلية التقصيرية، حيث يتم
 البيان ال الحصرالحاالت التي ذكرتيا ىذه المادة ىي مذككرة عمى سبيؿ  أف فالتعسؼ ىك خطأ تقصيرم، كما

 .كما في النص السابؽ
دم باعتباره القصد بؿ خطأ عم فحالة التعسف في استعمال الحق بقصد اإلضرار بالغير يعتبر خطأ،     

الكحيد الذم انصرفت إلو نية صاحب الحؽ، فالخطأ العمدم يتحقؽ إذا كاف الفاعؿ يرغب في إلحاؽ الضرر 
بالغير، فالشخص تنعدـ لو أم فائدة عند استعمالو ليذا الحؽ، كبالتالي انعداـ المصمحة لدل صاحب الحؽ عند 

 .1، فع مبلحظة أف الخطأ ال يتطمب حتما تكفر نية اإلضراراستعمالو لحقو فيك قرينة عمى نية اإلضرار بالغير
بالنسبة إلى الضرر  استعمال الحق إذا كان يرمي إلى الحصول عمى فائدة قميمةويعد خطأ كذلك، حالة     

الناشئ لمغير... ىنا نجرم مقارنة بيف مصمحة صاحب الحؽ كمصمحة الغير، فإذا كاف النفع الذم يعكد عمى 
كضئيؿ في مقابؿ ضرر يصيب الغير فينا نرجح مصمحة الغير عمى استعماؿ حؽ الفرد.  المتعسؼ قميؿ

كالمعيار ىك معيار الرجؿ العادم الذم ال يستعمؿ حقو بقصد الحصكؿ عمى فائدة قميمة ال تتناسب كالضرر 
 .الحاصؿ لمغير

كتككف مشروعة، ويكون استعمال الحق خطأ كذلك،إذا كان الغرض منو الحصول عمى فائدة غير      
المصمحة غير مشركعة إذا كانت تخالؼ أحكاـ القانكف، أك تتعارض مع النظاـ العاـ كاآلداب، ألنيا تتناقض مع 

ر دائما ىك معيار الرجؿ العادم ال يستعمؿ حقو بقصد اركح الحؽ كما أنيا تتنافى مع مصالح الجماعة، كالمعي
 .الحصكؿ عمى فائدة غير مشركعة

الذم  المعيار الذاتيكاالنحراؼ عف السمكؾ المألكؼ يتنازعو معياراف،  تقدير درجة التعديظابط أما      
يقتضي البحث في كؿ حالة عمى حدل عف شخصية الفاعؿ، مف حيث درجة حرصو، كحالتو الجسمية، 
كاالجتماعية كالثقافية، كالصحية، كالنفسية، ككذا جنسو كسنو، فعمى ضكء ىذه العكامؿ الخاصة يتكلى القاضي 

 عات شخصية الفاعؿ.تقدير سمكؾ الفرد، كلكف ىذا المعيار مف شأنو أف يعرض الضحية إلى تحمؿ تب

                                                           

127النظرية العامة لبللتزاـ في القانكف المدني الجزائرم، مرجع سابؽ ، ص  بمحاج العربي، - 1 



111 

 

، الذم يعرفو القانكف الركماني برب األسرة أما المعيار الموضوعي المجرد، فيو معيار الرجل العادي     
فيك شخص يمثؿ أكاسط ،1مراعاة لقيمنا كحضارتنا بمعيار الرجل المسممالطيب، كبعض الفقو الجزائرم نادل 

ر، كلو حيطة كضمير، فبل ىك حرص كؿ الحرص كال بميد ، فيك شخص متكسط الذكاء كالعناية، نزيو كحذالناس
كميمؿ كؿ اإلىماؿ، فنضع الرجؿ العادم مجردا مف الظركؼ الداخمية الذاتية التي أحاطت بالمعتدم، مع إبقاء 
الظركؼ الخارجية مف زماف كمكاف كظركؼ مناخية، كنرل كيؼ يككف تصرفو. فالمشرع الجزائرم  نجده قد أخذ 

كيأخذ بيذا المعيار كذلؾ في نطاؽ المسؤكلية التقصيرية ألنو أسيؿ كأيسر  2ي المسؤكلية العقدية .بيذا المعيار ف
 في التطبيؽ.

 المعنوي العنصر -اثانيً 
 بؿ البد مف إسناد ىذا التعدم إلى الفاعؿ،  ،ال يقكـ ركف الخطأ عمى عنصر التعدم الذم سبؽ بيانو     

ا لنتائج أفعالو، أم يستطيع التمييز بيف الصالح كالطالح كالنافع كالضار، فيجب أف يككف ىذا األخير مدركا كميز 
كعميو فإف الشخص ال يككف مسؤكال  في مجاؿ المسؤكلية سكاء المدنية أك الجزائية إال إذا كاف مميزا، كىذا نزكال 

ك بإىماؿ منو أك بقكليا: " ال يسأؿ المتسبب في الضرر الذم يحثو بفعمو أك امتناعو أ 125عند نص المادة 
عدـ حيطتو إال إذا كاف مميزا". فالتمييز ىك مناط المسؤكلية التقصيرية يدكر معيا كجكدا كعدما، فالشخص 

( سنة، كىي قرينة عمى تمييزه، لكنيا قرينة بسيطة يمكف إثبات 13المميز ىك الذم يبمغ سف ثبلث عشرة ) 
ت ـ ج  134ال يسأؿ إال إذا كاف مميزا، ككذلؾ المادة لشخص عكسيا ككنو مجنكنا أك معتكىا، كما يدلؿ عمى ا

 تمـز متكلي الرقابة بجبر األضرار التي تحدث بفعؿ الشخص الذم يككف تحت رقابتو بسبب قصره.
المعدؿ كالمتمـ لمقانكف المدني ألغى نص الفقرة الثانية مف  10-05إف المشرع الجزائرم، بمقتضى القانكف     

ي كانت تنص عمى مسؤكلية عديـ التمييز، حيث كاف نص ىذه المادة كما يمي: " غير ت ـ ج الت 125المادة 
أنو إذا كقع الضرر مف شخص غير مميز كلـ يكف ىناؾ مف ىك مسؤكؿ عنو، أك تعذر الحصكؿ عمى تعكيض 
".  مف المسؤكؿ، جاز لمقاضي أف يحكـ عمى مف كقع منو الضرر بتعكيض عادؿ مراعيا في ذلؾ مركز الخصـك

إف إقرار المشرع لمسؤكلية عديـ التمييز في النص القديـ، أثارت جدال بيف الفقو، فمنيـ مف رد أساسيا إلى     
الشريعة اإلسبلمية التي تأخذ بالضماف، فكؿ شخص يمحقو ضرر بسبب االعتداء عمى أم مف حقكقو فبل بد مف 

تبعة ألف ىذه النظرية ال تعتد بالتمييز كال   ، فالضرر ىك عمة التضميف، كىناؾ مف أقاميا عمى تحمؿ ال3الضماف
تقيـ لو كزنا في ترتيب المسؤكلية، كمنيـ مف اعتبرىا مسؤكلية احتياطية، استثنائية، كجكازية كمخففة تستند إلى 

 .4فكرة العدالة

                                                           
1

فالمشرع البارع يجب أال ينقاد إلى استيراد كؿ األفكار بؿ يجب أف يراعي خصكصيات مجتمعو، كلنا زخـ فقيي إسبلمي بو الكثير مف  -
 التي سبقت التشريعات الغربية بأزيد مف قرف مف الزماف. الحمكؿ
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ف المشرع جاء بنظاـ تعكيضي  أل 125/2إف عديـ التمييز ال يمكف مسائمتو، في ضكء أحكاـ المادة      
 يستند إلى العدالة، كىذا حتى ال يتنافى مع أحكاـ الخطأ باعتباره أساس المسؤكلية التقصيرية. ؿمستق

 حاالت انتفاء الخطأالفقرة الثانية: 
الستثنائية يحصؿ تعدم مف قبؿ بعض الحاالت ا باإلضافة إلى عدـ مسؤكلية عديـ التمييز،  فنجد في      

ت ـ ج كما يمييا  128ال يسأؿ كىذا ما تناكلو المشرع الجزائرم في المادة الفاعؿ كيمحؽ ضررا بالغير، كلكنو 
 كىي عمى الترتيب اآلتي: حالة الدفاع الشرعي، كحالة تنفيذ أمر صادر مف الرئيس، كحالة الضركرة.

 الدفاع الشرعي -أوال
ي بمناسبة رد ، فالشخص عندما يككف في حالة دفاع شرعت ـ ج  128نصت عمى ىذه الحالة المادة      

اعتداء قد يقع عميو في نفسو أك مالو، أك نفس أك ماؿ الغير، يككف غير مسؤكؿ، بشرط أف يككف رد االعتداء 
فالشخص في حالة دفاع شرعي حدده القاضي، يمتناسبا مع فعؿ المعتدم، كفي حالة التجاكز يمـز بدفع تعكيض 

أتاه، فتجعمو أمرا مشركعا، كبالنتيجة ينعدـ الخطأ كمف يبيح لو التعدم، كينفي صفة عدـ مشركعية الفعؿ الذم 
 .1ثـ المسؤكلية المدنية، كىذه الحالة تسمى في القانكف الجنائي بأسباب اإلباحة

 تنفيذ أمر الرئيس -ثانيا
منو، فالمكظؼ، أك العامؿ عندما يمحؽ ضررا بالغير كىك ىك  129تناكؿ القانكف المدني ىذه الحالة في المادة 

أكامر رئيسو المشركعة في إطار أداء الكظيفة أك العمؿ فإنو ال يسأؿ عف ىذه األفعاؿ، فينتفي كصؼ ينفذ 
الذم يعتبر فعبل مبررا كمباحا، لكف إذا كاف الضرر الذم لحؽ بالضحية بسبب الخطأ عف الفعؿ الذم ارتكبو 

فإف الفاعؿ يتحمؿ المسؤكلية  تنفيذ أكامر الرئيس غير المشركعة، أك صدرت مف شخص ال تككف طاعتو كاجبة،
 عف ىذه األضرار دكف الدفع بأنيا أفعاؿ مبررة كمباحة.

 حالة الضرورة -ثالثا
ت ـ ج، تقـك  130أشار المشرع إلى حالة الضركرة باعتبارىا سببا مف أسباب اإلباحة في نص المادة      

مف أجؿ تفادم ضررا أكبر يككف  حالة الضركرة عندما يككف الشخص في ظركؼ دفعتو إلى اإلضرار بالغير
فالفعؿ الذم  محدقا بو أك بغيره، مثؿ سائؽ سيارة يصيب قطيع غنـ لتفادم إصابة أطفاؿ عائديف مف المدرسة.

 ارتكبو الشخص الذم اضطرتو ىذه الظركؼ إلى ارتكباه ف يعتبر مف األفعاؿ المباحة كالمبررة.
 ما أمر أو أذن بو القانون -رابعا
إذا كاف الفعؿ قد أمر أك أذف  -1مف قانكف العقكبات الجزائرم، عمى أنو: " ال جريمة... 39دة نصت الما    

قاـ بو أذا كاف يدخؿ في إطار ما أمر بو القانكف مثؿ  مفالشخص ال يسأؿ عف فعؿ االعتداء الذ بو القانكف".
ار، ككذلؾ إجراء العمميات تحطيـ سيارة أحد المارة مف طرؼ رجاؿ الشرطة أثناء متابعة مجـر في حالة فر 

الجراحية مف طرؼ األطباء، كاألضرار التي تمحؽ بالرياضيف في إطار قكاعد المعبة، فيذه األفعاؿ كميا تككف 
 مبررة كمباحة ألف القانكف سمح بذلؾ.
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 ركن الضــــــــــــــرر: الفرع الثاني
رية، سكاء أكانت عف الفعؿ الشخصي، أك عف الضرر ىك الركف الثاني لممسؤكلية المدنية، عقدية كانت أـ تقصي

الغير، أك عف األشياء، فالضرر ىك مناط المسؤكلية يدكر معيا كجكدا كعدما، كعف طريقو يتـ تحديد مقدار 
رات ك التعكيض، بؿ أف االتجاه الحديث في المسؤكلية أصبح يقيميا عمى أساس الضرر كحده بسبب التط

 الحاصمة. 
 لضرر مفيوم االفقرة األولى: 

، مثؿ الضرر الذم يصيب في حق من حقوقويعرؼ الضرر عمى أنو األذل الذم يصيب الشخص     
أك االعتداء عمى حقكقو المادية كحؽ الممكية، أك حقكقو الشخص في سبلمتو الجسمية أك في شرفو أك سمعتو، 

ص كاف يكفؿ يتيما، فيذه مثؿ قتؿ شخ بمصمحة مشروعة لوالمعنكية  كاالعتداء عمى مؤلفو دكف إذف منو،أك 
مصمحة مشركعة، أما إذا كانت المصمحة غير مشركعة، فالقانكف ال يكلي ليا حماية ألنيا تتنافى كالنظاـ العاـ 

 كاآلداب، كمطالبة الخميمة بالتعكيض عف الضرر الذم لحقيا بسبب قتؿ خميميا ألنو كاف يتكلى اإلنفاؽ عمييا.
 أنواع الضررالفقرة الثانية:

نقسـ الضرر إلى نكعيف كىما، الضرر المادم، كالضرر المعنكم، كىذا األخير كاف محؿ نقاش حكؿ مدل ي    
 قابميتو لمتعكيض عنو.

 الضرر المادي -أوال
شخص مف جراء المساس بحؽ مف حقكقو، أك بمصمحة مشركعة لو ذات ىك الخسارة المالية التي تمحؽ ال     

المساس بالذمة المالية لممضركر، كحرؽ محاصيمو، أك ىدـ منزلو، أك قتؿ  قيمة مالية. فالضرر المادم يقكـ عف
 تصيبالتي  حيكاناتو، كيحصؿ الضرر المادم عند االعتداء عمى السبلمة الجسدية، كالجركح كالكسكر

فيتمثؿ الضرر المادم في مصاريؼ العبلج مف أجرة الطبيب كثمف شراء األدكية، كدفع تكاليؼ  المضركر
 ي المستشفى فيذه كميا أضرار مادم ناتجة عف المساس بالسبلمة الجسدية يجب تعكيضيا.اإلقامة ف
كيعتبر مف قبيؿ الضرر المادم العجز عف العمؿ  كالكسب الناتج عف اإلصابة، كيعتبر مف قبيؿ الضرر      

معة تاجر أك ، كالمساس بسالمادم عند المساس  بسمعة ككرامة شخص بالرغـ مف أف ىذه الحقكؽ ليست مالية
حرفي، عف طريؽ كشاية كاذبة مما يفقده عمبلئو، كبالتالي التأثير عمى مداخيمو، فالعبرة  ليست بطبيعة الحؽ 

 المعتدل عميو، كلكف بطبيعة الخسارة التي لحقت المضركر.
 الضرر المعنوي -ثانيا
غير المالية، فيك ما يصيب غير حقكقو المالية، أك المصالح  الضرر المعنكم ىك ما يصيب الشخص في      

أك الشخص في الجانب األدبي كاالجتماعي لمذمة المالية، فيك ما يمحؽ الشخص في شعكره، كعاطفتو كسمعتو، 
مكرر عمى  182في المادة  10-05المساس بمعتقده كدينو، كلقد نص المشرع عمييا مؤخرا بمكجب القانكف 

كيض عف الضرر المعنكم كؿ مساس بالحرية أك الشرؼ أك التعكيض عف الضرر المعنكم بقكلو: " يشمؿ التع
 السمعة".
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كمسألة التعكيض عف الضرر المعنكم كانت مثار جدؿ حكؿ مدل قابيمتو لمتعكيض ، فقالكا أف ىذا الضرر      
ذا ماما داـ ال ينقص مف الذمة المالية شيئا فبل يعكض عنو، كما أف ىن ه تـ إقرار  اؾ صعكبة في تقديره نقدا، كا 
ما فات مف جماؿ كحسف لمشخص ال يرد فإنو ميما كاف مقدار التعكيض فإنو ال يمحك اآلالـ كالحزف ك 

 .كاف يقر بالتعكيض عف الضرر كلك كاف معنكيا 1لكف القضاء ،المضركر
 شروط الضرر الموجب لمتعويضالفقرة الثانية: 

 :يشترط في الضرر باعتباره ركنا في المسؤكلية الشركط التالية    
 الضرر المحقق -أوال

أما الضرر المستقبؿ ىك الذم قامت الضرر محققا إذا كاف قد كقع فعبل مرتبا آلثاره في الكاقع، يككف        
مستقببل إذا كاف في استطاعة القاضي  أسبابو لكف نتائجو تراخت كميا أك بعضيا إلى المستقبؿ، كيككف الضرر

لممضركر بطمب مراجعة ت ـ ج  131ى ذلؾ ، إذ تسمح المادة تقديره متى كانت ىناؾ معطيات تساعده عم
التعكيض ، إذا لـ يتمكف القاضي تقدير كمو كقت كقع الفعؿ الضار. مثؿ الشخص الذم يمحقو ضرر كلكف 
سكؼ يقعده عف العمؿ في المستقبؿ، فالقاضي يعكض عف الضرر الحاصؿ، كيحفظ لممضركر حقو عف 

تمؿ فيك قد يقع أكال يقع، فبل يكجد ما يؤكد كقكعو، فيذا الضرر ال يعكض الضرر المستقبؿ.أما الضرر المح
عنو. أما تفكيت الفرصة يجب التعكيض عف ضياع الفرصة في حد ذاتيا، فإذا كانت نتيجة الفرصة محتممة إما 

حقؽ ، أنيا تتحقؽ أك ال تتحقؽ كىذا كجو الشبو مع الضرر االحتمالي، فإف تفكيت الفرصة في حد ذاتيا أمر م
فيي كالضرر المحقؽ صنكاف، مما يستكجب التعكيض عف تفكيت الفرصة، فالطالب الذم يحـر مف المشاركة 
في مسابقة الدكتكراه بسبب خطأ مف اإلدارة، فيذا ضرر محقؽ  يجب التعكيض عنو، أما نتيجة المشاركة فيي 

 أمر محتمؿ ال يككف محؿ مسائمة لمتعكيض عنو.
 الضرر المباشر -ثانيا
كلقد نصت يعتبر الضرر مباشرا إذا كاف نتيجة طبيعة لمخطأ كىنا يرتبط بعبلقة السببية بيف الخطأ كالضرر،     

ت ـ ج عمى أنو: إذا لـ التعكيض مقدرا في العقد أك في القانكف فإف القاضي ىك الذم يقدره كيشمؿ  182المادة 
أف يككف ىذا نتيجة طبيعية لعدـ الكفاء بااللتزاـ  التعكيض  ما لحؽ الدائف مف خسارة كما فاتو مف كسب، بشرط

أك لمتأخير في الكفاء، كيعتبر الضرر نتيجة طبيعية إذا لـ يكف في استطاعة الدائف أف يتكقاه ببذؿ جيد 
مثبل لك أف أحد المارة  أصيب بكسكر في رجؿ بسبب حادث سيارة، كتـ جبر ىذا الكسر عف طريؽ  معقكؿ..."

ر لـ يقـ بنزعو في األجؿ الذم ضربو لو الطبيب، فتفاقـ الكضع الذم ترتب عنو بتر رجمو، الجبس ف كىذا األخي
                                                           

 أنظر مايمي: -1
جسمانية أك أدبية مادمت ناجمة عف  أكإ ج : " تقبؿ دعكل المسؤكلية، عف كافة أكجو الضرر سكاء كانت مادية  3/4راجع نص المادة   -

 الكقائع مضمكف الدعكل الجزائية".
المتعمؽ بإلزامية عمى السيارات، حيث أضاؼ في الممحؽ  74-15المعدؿ كالمتمـ لؤلمر  19/07/1988المؤرخ في  31-88راجع القانكف  -
 قرة الثالثة، التعكيض عف الضرر المعنكم.الف 05
، أشار إليو عمي 60، ص 1997، 50، نشرة القضاة، العدد 95004ممؼ رقـ  06/01/1993راجع قرار المحكمة العميا المؤرخ في  -

 .291فيبللي، المرجع السابؽ، ص 
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إف المسؤكؿ ال يمـز بالتعكيض إال عف الضرر المباشر بسبب فعمو كىك الكسكر التي أصابت رجمو، أما بتر 
ف في استطاعتو أف رجؿ فيك ضرر غير مباشر ال يمـز المسؤكؿ عنو كال يطالب بالتعكيض عنو، ألف الدائف كا

أما األضرار الغير المباشرة فيذه ال يعكض عنيا ال في مجاؿ المسؤكلية  يتكقى ىذا الضرر ببذؿ جيد معقكؿ.
 المدنية سكاء أكانت عقدية أـ تقصيرية.

 الضرر الشخصي -ثالثا
، لومصمحة مشركعة  مف االعتداء عمى حؽ مف حقكقو أك عمىحتى يستحؽ التعكيض عف الضرر، البد أف 

فإذا لـ يتعرض لمخسارة المالية أك المعنكية لذمتو المالية، فبل يككف ىناؾ ضرر مشخصي كبالتالي فإف دعكاه ال 
 .1تقبؿ مف طرؼ القضاء إذ ال دعكل بدكف مصمحة

فاإلشكالية التي يثيرىا الضرر الشخصي ىك مشكمة الضرر المرتد مف جية، فقد ينتج عف الضرر الكاحد       
متسمسمة يعقب بعضيا بعضا، كالشخص الذم يصاب بحادث، ثـ يعجز عف العمؿ ، فتتفاقـ ديكنو،  عدة أضرار

فينفذ عميو، فيمكت، ىؿ يعكض عف ىذه األضرار كميا، ىناؾ مف يرل بأنيا أضرار شخصية مستقمة عف 
لضرر الضرر األصمي كيجكز التعكيض عنيا، كىناؾ مف يرل بأنيا مجرد انعكاس لمضرر األصمي، كلكف ا

 المرتد يعكض عنو كيعتبر ضررا شخصيا.
فإف الطابع الشخصي لمضرر يثير بعض اإلشكاالت إذا تـ االعتداء عمى فئة معينة مف  لكمف جية أخر       

ؿ كالمستيمكيف، أك الضرر الذم يصيب األشخاص الذيف تككف ليـ ممكية االمجتمع، كالمساس بحقكؽ العم
في العمارات، فيؿ يستطيع األشخاص الذيف ينتمكف إلى ىذه الفئات أف  مشتركة كما في األجزاء المشتركة
؟ كىؿ يتكفر الطابع الشخصي لمضرر في ىكذا حاالت، نظرا لمعدد مف األضراريطالبكا بالتعكيض عف مثؿ ىذه 

ي ر في ىذه األكضاع، منيا تضخـ القضايا التي سكؼ ترفع أماـ المحاكـ، ككذا التضارب فاإلشكاالت التي تثك 
األحكاـ ، كالمبالغة الضخمة التي ال يستطيع المسؤكؿ دفعيا ليذه الفئات. فالحؿ يكمف في تأسيس جمعيات 

ت ـ ج التي سمحت ألصحاب   2مكرر  756تتكلى الدفاع عف مصالح ىذه الفئات مثمما ىك األمر في المادة 
ذلؾ بالنسبة لجمعيات حماية الممكيات المشتركة بتككيف جمعيات تتكلى الدفاع عف مصالحيـ، كاألمر ك

المتعمؽ بحماية المستيمؾ كقمع الغش  بقكليا: " كؿ  03-09مف القانكف  21المستيمكيف طبقا لنص المادة 
 جمعية منشأة طبقا لمقانكف، تيدؼ إلى ضماف حماية المستيمؾ مف خبلؿ إعبلمو كتحسيسو كتكجييو كتمثيمو".

 أال يكون قد سبق تعويضو -رابعا
كأف تدفع شركة التأميف   ،استفاد المضركر مف تعكيض عف الضرر الذم لحقو مف قبؿ شخص آخرإذا      

، كمف ثـ ال يجكز لو أف يرفع دعكل عمى المستحقة لممضركر ككنو مؤمف عف الماؿ محؿ الضرر اتالتعكيض
ال كنا أما حالة اإلثراء ببل سبب، لكف إذا  كاف مقدار التعكيض محدث الضرر بغية االستفادة مف تعكيض آخر كا 

، فيستطيع ىذا األخير الرجكع عمى المسؤكؿ كيطالبو ضرارالتي دفعتو شركة التأميف لممضركر ال يغطي كؿ األ
 بالتعكيض عف الضرر الذم لـ تغطو بكلصية التأميف.

                                                           

ت إ ـ إ 13انظر المادة  - 1 
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 عالقة السببية: الثالثالفرع 
يككف الفعؿ الضار ىك السبب في  عبلقة السببية ىي الركف الثالث مف أركاف المسؤكلية المدنية، فيجب أف

حدكث الضرر، فإذا لـ تكف ىناؾ عبلقة بيف الفعؿ كالضرر الذم سببو فيذا ال يكفي لقياـ المسؤكلية المدنية، 
 فمكضكع عبلقة السببية يثير إشكالية تحديد عبلقة السببية في حالة تعدد األفعاؿ، ككيفية إثباتيا، كطرؽ دفعيا.

 القة السببية في حالة تعدد األفعالتحديد عالفقرة األولى: 
قد تتداخؿ عدة أفعاؿ في حدكث الضرر، كيؼ يمكف تحديد العبلقة السببية في ىذه الحالة؟ لتحديد ذلؾ لقد      

 اقترح الفقو نظريتيف رئيسيتيف ىما: نظرية تعادؿ أك تكافؤ األسباب، كنظرية السبب المنتج أك الفعاؿ.
 نظرية تعادل األسباب -أوال

مساىمة ، مؤدل ىذه النظرية، أنو في حالة Von Buriقاؿ بيذه النظرية الفقيو األلماني فكف بيرم      
، فتعتبر األسباب التي تدخمت مجمكعة مف األسباب في حدكث ضرر كاحد، فينا يؤخذ بيذه األسباب جميعيا

ىذه األفعاؿ كميا كبيف الضرر ، كبالنتيجة قياـ عبلقة سببية بيف في إحداث الضرر كميا متعادلة كمتكافئة
 .الحاصؿ
لكف ىذه النظرية تعرضت لمنقد عمى أساس أف مف األسباب ما يعتبر رئيسي كمنيا ما يعتبر ثانكم، فبل      

يمكف المساكاة بيف كؿ ىذه األسباب فمف الجكر كالحيؼ أف يتحمؿ المسؤكلية الشخص الذم كاف فعمو ثانكم في 
م يككف فعمو ىك السبب الرئيسي في إحداث الضرر، كليذا أصبحت ىذه إحداث الضرر معف الشخص الذ

 النظرية غير ذات أىمية في تحديد عبلقة السببية في حالة تعدد األسباب.
 نظرية السبب المنتج أو الفعال -ثانيا
و إذا كمفادىا أنVon kreis، قاؿ بيا الفقيو األلماني ىذه النظرية ىي كذلؾ مف كضع الفقو األلماني      

تدخمت عدة أسباب في حدكث ضرر ما، فبلبد مف فرز كالبحث عف األسباب التي تعتبر منتجة لضرر، كتمؾ 
التي تككف عرضية فقط، كبالنتيجة ال يعتد إال األسباب المنتجة الفعالة، دكف األسباب الثانكية أك العرضية. 

ما يعاب عمى ىذه  كث مثؿ ىذا الفعؿ.كالسبب المنتج ىك الذم يؤدم حسب المجرل العادم لؤلمكر إلى حد
النظرية أنو ال يكجد معيار كاضح يعتمد عميو القاضي في التمييز بيف األسباب المنتجة كاألسباب العرضية، 

 فاالعتماد عمييا يؤدم إلى تحكـ القضاء.
التي تنص عمى  182أما بالنسبة لممشرع الجزائرم فأخذ بنظرية السبب المنتج، كذلؾ مف خبلؿ نص المادة      

أنو: " إذا لـ يكف التعكيض مقدرا في العقد، أك في القانكف فالقاضي ىك الذم يقدرىف كيشمؿ التعكيض ما لحؽ 
الدائف خسارة مف كما فاتو مف كسب، بشرط اف يككف ىذا نتيجة طبيعية لعدـ الكفاء بااللتزاـ أك لمتأخير لمكفاء 

الجرائـ التي يشترؾ فييا مجمكعة مف العديد مف القرارات خاصة في  القضاء كذلؾ بيذه النظرية في كأخذبو..."، 
 األشخاص.

 إثبات عالقة السببيةالفقرة الثانية: 
الشخصية تقكـ عمى  األفعاؿالمبدأ أف عبء إثبات عبلقة السببية يقع عمى المضركر، فالمسؤكلية عف      

 اإلثبات يتحممو المضركر. ىي كاجبة ركافذه األثبلثة أركاف كىي الخطأ كالضرر كالعبلقة السببية، كى
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غير أف استثناء يمكف أف تككف ىذه العبلقة السببية مفترضة قانكنا أك قضاء، فاالفتراض القانكني ليذه      
العبلقة السببية نجد أف المشرع اقره بالنسبة لمسؤكلية متكلي الرقابة، كمسؤكلية مالؾ البناء عف األضرار التي 

و، تقكـ مسؤكلية متكلي الرقابة بمجرد أف يثبت الطرؼ المضركر أنو أصيب بضرر كأف ىذا يسببيا انيدام
عبلقة السببية ف حيث اعتبر  140/2األخير ىك مف فعؿ الخاضع لمرقابة. كالمشرع قد افترض كذلؾ في المادة 

يب في التشييد، ما لـ يثبت أف انيداـ البناء كميا أك جزئيا يرجع إلى إىماؿ في الصيانة، أك قدـ في البناء أك ع
 المالؾ عكس ذلؾ.

سؤكلية حارس األشياء، ىناؾ قرينة عمى أف القضائي لمعبلقة السببية نجد مثبل في م لبلفتراضأما بالنسبة      
كاف لو تدخؿ إيجابي في حدكث الضرر، غير أف ىذه القرينة بسيطة يمكف إثبات عكسيا كىذا ما نصت  الشيء

ـ ج، كبالنسبة لممسؤكلية العقدية ، كضع القضاء قرينة عمى كجكد العبلقة السببية في ما ت  138عميو المادة 
 يتعمؽ بااللتزاـ بتحقيؽ غاية، فالمديف تقـك مسؤكليتو بمجرد عدـ تحقؽ النتيجة.

 طرق نفي عالقة السببيةة: الثالث الفقرة
 حدث بسبب أجنبي ال يد لو فيو،أف الضرر قد يمكف لممسؤكؿ أف يتخمص مف مسؤكليتو إذا اثبت       

نما ذكر  بعض مكاصفات أشارت إلى أف  127كصكره، ، فالمادة  وفالمشرع الجزائرم لـ يعرؼ السبب األجنبي، كا 
القكة القاىرة أك خطأ المضركر أك خطأ  أكالسبب األجنبي ىك ذلؾ الذم ال ينسب لممديف، كالحادث المفاجئ 

مدني التي أشارت إلى السبب الذم ال ينسب إلى حارس  139ي المادة ، كأخذ المشرع بنفس التصكر فرالغي
 138/2ف أما المادة المدي ت ـ ج اعتبر السبب األجنبي ىك الذم ال ينسب إلى إرادة 307الحيكاف، كالمادة 

 فاعتبرت السبب األجنبي ىك السبب غير المتكقع.
كالقكة القاىرة كالحادث المفاجئ، كخطأ الغير،  المضركر، أأما صكر السبب األجنبي فقد ذكر المشرع خط     

ألف  ،فإذا استطاع المسؤكؿ أف يقطع العبلقة السببية عف طريؽ إثبات أحد ىذه األسباب فبل تقكـ مسؤكليتو
كسيتبيف  ، أك بفعؿ الشيئ الذم ىك في حراستو.الضرر الحاصؿ لـ يكف بخطأ المسؤكؿ أك بفعؿ مف ىك مسؤكؿ

 ذه المسؤكليات كيفية دفعيا كما ىي كسائؿ دفعيا.لنا مف خبلؿ دراسة ى
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 الثانيطمب الم
 المسوؤلية عن فعل الغير

، فتطبيؽ ىذا المبدأ قد األصؿ أف الشخص ال يسأؿ إال عف نتائج فعمو الشخصي، فبل يسأؿ عف فعؿ غيره     
غير مميز فبل يمكف إثبات الخطأ  يككف في بعض األحياف شديد الكطأة  عمى الضحية، فقد يككف الفاعؿ قاصرا

ىذا الكضع   ىفي جانبو، أك تابعا ال ماؿ لو فبل يتمكف الضحية مف الحصكؿ عمى التعكيض مما ترتب عم
 ترتيب المسؤكلية عف فعؿ الغير في صكرتيف ىما مسؤكلية متكلي الرقابة، كمسؤكلية المتبكع عف فعؿ تابعو.

 مسؤولية متولي الرقابة :فرع األولال
بالرغـ مف أف المشرع قد  يإف مسؤكلية متكلي الرقابة، ىي ليست مسؤكلية عف فعؿ الغير بالمعنى الحقيق     

تناكليا تحت عنكاف المسؤكلية عف فعؿ الغير، بؿ ىي مسؤكلية عف الفعؿ الشخصي، ألف متكلي الرقابة يسأؿ 
المسؤكلية تحديد شركطيا، ثـ تحديد  عف خطأه ىك كىك اإلخبلؿ بالقياـ بكاجب الرقابة، كيقتضي دراسة ىذه

 نظاميا القانكني ثانيا. 
 شروط قيام مسؤولية المكمف بالرقابةالفقرة األولى: 

ت ـ ج، فنص عمى القاعدة العامة في المادة  135، 134نظـ المشرع مسؤكلية متكلي الرقابة في المادتيف      
الذيف ىـ بحاجة إلى الرقابة كىـ عديمي األىمية  صا، كأكرد ليا تطبيقا خاصا لطائفة معينة مف األشخ134
، كنظرا لئلشكاالت القانكنية التي ظيرت، مثؿ إسناد السمطة األبكية إلى األـ في حالة الكفاة فقط، لكف 1القصر

فيؿ األـ السمطة األبكية تسقط عف األب  بأسباب أخرل، كالحكـ بعقكبة سالبة لمحرية، أك إصابتو بمرض عقمي 
... ، كنظرا لمتناقضات التي إلييا السمطة األبكية في ىذه الحاالت كمف يككف مسؤكال عف أفعاؿ القاصر ال تنتقؿ

المعدؿ كالمتمـ  10-05عادة النظر في ىذه األحكاـ مف خبلؿ القانكف إأفرزىا ىذا التشريع، قاـ المشرع ب
 .ت ـ ج 134ت كفقا لنص المادة  الحاالىذه ، حيث اكتفى بالمبدأ العاـ الذم يستكعب كؿ لمقانكف المدني

 كالمربيف كأرباب الحرؼ عف أفعاؿت ـ ج التي تعالج مسؤكلية اآلباء كالمعمميف  135قد تـ إلغاء المادة ك      
ت ـ ج. فيشترط في مسؤكلية  134أكالدىـ، كتبلمذتيـ كالمتمرنيف ، فأصبحت مسؤكليتيـ يستكعبيا نص المادة 

ف يككف شخصا في حاجة إلى الرقابة، عمى أف يسبب ىذا األخير ضررا لرقابة، كأالرقابة، قياـ بكاجب ا متكلي
 لمغير بفعمو.

 القيام بواجب الرقابة -أوال
، كىذا االلتزاـ قد يككف مصدره القانكف أك قياـ بكاجب الرقابةلكاف ىناؾ التزاـ با اال تتحقؽ المسؤكلية إال إذ      
 االتفاؽ

 القانون مصدر الرقابة -1
 كلدىماكاجب الرقابة يرتبو القانكف عمى الشخص باعتباره متكلي الرقابة، فيمتـز األب كاألـ بالرقابة عمى  فإ

، كالمعمـ يتكلى الرقابة عمى التمميذ في المدرسة، كالممرف يراقب المتمرف في كرشتو، فيؤالء يقع عمييـ القاصر

                                                           

.161صدرا لبللتزاـ، مرجع سابؽ، ص محمكد جبلؿ حمزة، العمؿ الغير المشركع باعتباره م - 1 
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البعض حسب الحالة، ع بعضيـ كماإلضرار بالغير أ التزاـ كىك منع ىؤالء الخاضعيف إلى رقابتيـ مف منعيـ مف
ت ـ ج باعتبارىـ  134كمنع التبلميذ مف أف يمحقكا ضررا بزمبلئيـ، فيككف ىؤالء مسؤكلكف طبقا لنص المادة 

 متكلكا الرقابة.
 االتفاق مصدر الرقابة -2

، أك التي تتكلى رعاية األطفاؿ نةة لدكر الحضاسبالرقابة كما ىك األمر بالن كاجب إف االتفاؽ ىك الذم ينشأ     
بالنسبة لمؤسسة ترعى حالة مريض، في ىذه الصكر إذا أحدث ىؤالء األشخاص ضررا لمغير بفعميـ قامت 

ت ـ ج، لكف ما يجب اإلشارة إليو أف الشخص الذم تككف لو  134مسؤكلية متكلكا الرقابة طبقا لنص المادة 
و فعمية كمف يساعد شخص أعمى يعبر الطريؽ عمى كجو البر رقابة عرضية، ال يككف مسؤكالن ألف رقابت

 كاإلحساف.
 مفيوم االلتزام بالرقابة  -3

فااللتزاـ بالرقابة ىك اإلشراؼ عمى شخص، كتكجييو كحسف تربيتو، كمنعو مف اإلضرار بالغير كذلؾ       
كاألـ، ىناؾ مف قالكا بأف  بة لؤلبباتخاذ االحتياطات البلزمة، فيؿ كاجب الرقابة يمتـز حسف التربية كما بالنس

، كىناؾ مف يميز بيف كاجب الرقابة ككاجب التربية ألف ىذا الكاجب مف 1حسف التربيةكاجب الرقابة يشمؿ 
يدعي أنو أحسف تربية ابنو، أما القضاء  يظير أنو  الصعكبة بما كاف في عممية اإلثبات، حيث أف كؿ شخص

حيث قضى المجمس األعمى : " ... إف مسؤكلية األب تقكـ عمى أساس  ،أخذ بالمفيكـ الكاسع لكاجب الرقابة
خطأ مفترض في أنو أىمؿ رقابة كتربية كلده كال تسقط ىذه القرينة إال إذا اثبت األب أنو قاـ بكاجب الرقابة 

 .كالتكجيو... حيث أف ارتكاب ىتؾ العرض مف قبؿ كلد مميز يثبت إىماؿ األب في تربية ابنو بصفة قطعية"
لكف في اعتقادم أف كاجب الرقابة يككف بحسب الحالة، فرقابة القاصر غير المميز تككف رقابة مادية، أما       

رقابة القاصر المميز فتككف رقابة معنكية كيدخؿ في مفيكميا كاجب التربية، كرقابة المجنكف يحتاج إلى عناية 
ة عمى ناء عمى الخطر الذم يمثمو الخاضع لمرقابشديدة، مما يمكف القكؿ أف كاجب الرقابة يحدد مضمكنو ب

 المجتمع كالذم يمكف تبلفيو عف طريؽ المكمؼ بالرقابة.
 حاجة الفاعل إلى الرقابة -ثانيا
 الشخص الذم يككف في حاجة إلى الرقابة، إما بسبب قصره، أك حالتو العقمية، أك الحالة الجسمية.     

 حالة القصر -1
، فإذا ألحؽ ىذا األخير  134/1جة إلى الرقابة بسبب القصر طبقا لنص المادة يككف الشخص في حا      
الشخص الذم يرعاه، كالقاصر قد يككف غير مميز كبالتالي غير بفعمو الضار يككف مسؤكال عنو لباضررا 

لى جة إافيك ليس بح فمسؤكليتو تككف مستبعدة تماما، فبل يمكف كقكع الخطأ مف جانبو، أما القاصر المميز
غو ك كتمؿ إال ببماألىمية كال ت ناقص ، كلكفت ـ ج 125الرقابة ألف القانكف يقرر مسؤكليتو طبقا لنص المادة 

     . سف الرشد، كبالتالي فإف مسؤكليتو تككف متدرجة، فيك يسأؿ عف بعض األفعاؿ كال يسأؿ عف البعض اآلخر

                                                           
علً علً سلٌمان، دراسات فً المسؤولٌة التقصٌرٌة، دٌوان المطبوعات الجامعٌة،  -

1
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البعض أف مسؤكلية متكلي الرقابة ال  لا، إذ ير قبؿ تعديمي 134خبلؼ فقيي بشأف المادة  ىناؾ غير أف      
تقـك إال إذا قاـ الضحية بإثبات مسؤكلية القاصر أكال حتى يستطيع الرجكع عمى المسؤكؿ عنو، باعتبار مسؤكلية 

كىناؾ مف قاؿ بأف الضحية يستفيد مف مسؤكليتيف،  القاصر مسؤكلية أصمية، كمسؤكلية متكلي الرقابة تبعية.
ت  134ت ـ ج، كمسؤكلية متكلي الرقابة طبقا لنص المادة  125لمقاصر عمى أساس المادة  مسؤكلية شخصية

 ـ ج.
كاضح سكاء قبؿ تعديميا أك قبؿ تعديميا فأشار صراحة إلى مسؤكلية متكلي الرقابة  134لكف نص المادة      

فيك يككف مسكؤال عف بسبب القصر سكاء أكاف القاصر مميزا، أك غير مميز.لكف إذا كاف القاصر مرشدا، 
فيسأؿ عف األضرار التي يسببيا لمغير، كأعماؿ المنافسة غير األعماؿ التي تعتبره القانكف أىبل لمقياـ بيا، 

 المشركعة.
 الحالة العقمية  -2

تجعؿ الشخص في حاجة إلى الرقابة، ىي األمراض التي تصيب الشخص في  يقصد بالحالة العقمية التي     
، كىي ت ؽ ج 81كالمادة  ت ـ ج 43، 42تفقده اإلدراؾ أك التمييز التي ذكرىا المشرع في المادة قكاه العقمية ف

الجنكف كالعتو، كالسفو كالغفمة، نظرا لمخطر الذم تشكمو ىذه األمراض عمى الغير، كعميو فإف الشخص الذم 
األضرار الشخص الذم يتكلى يعتريو أحد ىذه األمراض كيسبب ضررا لمغير بفعمو الضار يككف مسؤكال عف ىذه 

، ت ـ ج 134رقابتو اتفاقا أك قانكنا. لكف السؤاؿ الذم يطرح ىؿ أف حالة السفو كذا الغفمة، تطبؽ عمييما المادة 
كالتمييز، فالسفيو يمحؽ ضررا بنفسو ألنو يبذر أمكالو، كذا  اإلدراؾفمة ال يعدماف ىناؾ مف يرل بأف السفو كالغ
را بالغير كبالتالي إذا ألحؽ ضررا بالغير يسائؿ شخصيا رفاتو، فيما ال يمحقاف ضر الغفمة كذلؾ يغبف في تص

 ت ـ ج.   124طبقا لنص المادة 
  الحالة الجسمية                                                                                                                -3

نسبة لمحالة الجسمية، كعبلقتيا بمسؤكلية متكلي الرقابة، ألف الحالة الجسمية ال تفقد يطرح التساؤؿ بال     
الشخص اإلدراؾ كالتمييز، كلكف إذا اجتمعت فيو حالتيف مف ثبلثة الصـ كالبكـ كالعمى، تككف تصرفاتو التي مف 

الشخص صاحب العاىة . لكف ت ـ ج 80طبقا لنص المادة قابمة لئلبطاؿ أجميا تـ تعييف مساعد قضائي لو 
الجسمانية يككف في حاجة إلى الرقابة عندما تصبح حالتو الجسمية تمثؿ خطرا عمى نفسو أك غيره، فاألعمى قد 
يحطـ زجاج سيارة كىك يمر بالشارع، كالمشمكؿ  قد يأتي حركات  قد تمحؽ ضررا بالغير، فالخطر الذم تنطكم 

يتكلى رقابتو، كبالنتيجة إذا ألحؽ ضررا بالغير يككف مسؤكال برر كجكد شخص تعميو العاىة الجسمية ىي التي 
 ت ـ ج. 134عنو متكلي الرقابة طبقا لنص المادة 

 الفعل الضار -ثالثا
 134مف الشخص الخاضع لمرقابة طبقا لنص المادة  فعل ضارحتى تقكـ مسؤكلية متكلي الرقابة البد مف كقكع 
مسؤكلية متكلي الرقابة ىي مسؤكلية أساسيا خطأ مفترض في  ت ـ ج، فبل يشرط خطأ الخاضع لمرقابة، ألف

بعض الفقو يشترط خطأ الخاضع لمرقابة كمما كاف ىذا األخير مميز، عمى أساس أف مسؤكلية كلكف الرقابة، 
 المكمؼ بالرقابة ىي مسؤكلية تبعية.
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 النظام القانوني لمسؤولية المكمف بالرقابةالفقرة الثانية: 
 ـ القانكني ليذه المسؤكلية يجب تحديد أساسيا، ككيفية دفعيا.لدراسة النظا    
 بالرقابة المفترضة لمتوليمسؤولية ال -أوال
إف مسؤكلية متكلي الرقابة ىي مسؤكلية شخصية مفترضة، فالضحية ال يثبت خطأ المسؤكؿ الذم يتمثؿ في     

أصابيا ىك بفعؿ شخص بحاجة إلى الرقابة  أف الضحية تثبت أف الضرر الذمإخبللو بالقياـ بكاجب الرقابة، بؿ 
كأف الفاعؿ يخضع لرقابة المسؤكؿ المدني، فيذه عناصر بسيطة يمكف إثباتيا بكؿ الكسائؿ ألنيا تتعمؽ بكقائع 
مادية، فالعبرة تككف بخطأ المسؤكؿ المدني كليس بفعؿ الشخص، فتككف عبلقة سببية بيف الخطأ المفترض 

تعفي الضحية مف إثبات كبل العنصريف، بؿ تقمب  134م لحؽ الضحية، فالمادة لممسؤكؿ المدني كالضرر الذ
عبء اإلثبات عمى المسؤكؿ المدني في حالة إنكاره ليذه المسؤكلية، كىنا تظير حماية الضحية عمى حساب 

سكؼ المسؤكؿ، فمك أف المشرع أقاـ ىذه المسؤكلية عمى أساس الخطأ الكاجب اإلثبات طبقا لمقكاعد العامة، 
، لما في ذلؾ مف صعكبة يككف ىناؾ حيؼ كجكر عمى الضحية فبل تتمكف مف إثبات خطأ المسؤكؿ المدني

 كالعبلقة السببية بيف الضرر الذم حصؿ بفعؿ الخاضع لمرقابة.
 الخطأ المفترض أساس مسؤولية متولي الرقابة -ثانيا
ر في القياـ بيذا الكاجب، ف متكلي الرقابة قص  الثابت أف الخاضع لمرقابة إذا ألحؽ ضررا بالغير يفترض أ     

... أف ت ـ ج: "  134/2فمك قاـ بكاجب الرقابة ما كاف الخاضع يمحؽ ضررا بالغير كفي ىذا تنص المادة 
إ  .مسؤكلية متكلي الرقابة أساسذا اثبت أنو قاـ بكاجب الرقابة..." فالخطأ المفترض ىك يتخمص مف المسؤكلية  

 وليةدفع المسؤ   -ثالثا
 بنفي الخطأ عنو، كبنفي عبلقة السببية 134/2يمكف لمتكلي الرقابة أف يدفع المسؤكلية طبقا لنص المادة      

ترض بإثبات عدـ اإلخبلؿ بكاجب الرقابة الممقى عمى عاتقو، أم يثبت أنو قاـ بيذا الكاجب يككف نفي الخطأ المف
ت البلزمة كالتدابير الكفيمة بمنع الشخص الخاضع لمرقابة بما ينبغي مف العناية، كذلؾ باتخاذ جميع االحتياطا

 مف اإلضرار بالغير، فإذا نجح في ذلؾ تنفي مسؤكليتو.
كيستطيع المكمؼ بالرقابة حتى كلك كاف مقصرا في القياـ بكاجب الرقابة، أف يدفع المسؤكلية بنفي العبلقة     

ف يثبت أف الضرر قد كقع بسبب أفي جانبو، بالسببية بيف الضرر الذم أصاب الضحية كالخطأ المفترض 
ال يد لو فيو، كالقكة القاىرة كالحادث المفاجئ كفعؿ الضحية أك خطا الغير. فإذا ساىـ تقصير المكمؼ أجنبي 

 بالرقابة مع السبب األجنبي فالقاضي يكزع المسؤكلية.
 مسؤولية المتبوع عن فعل تابعو :الثاني فرعال

ائج أفعاؿ غيره المرء عف نت فييا تبكع عف فعؿ تابعو ىي الصكرة الحقيقية التي يسأؿتعتبر مسؤكلية الم      
بالمعنى القانكني، ألف مسؤكلية متكلي الرقابة ىي مسؤكلية شخصية قكاميا الخطأ المفترض في كاجب الرقابة، 

 .ت ـ ج 137-136لقد عالج المشرع مسؤكلية المتبكع عف فعؿ تابعو في نص المادة 
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 شروط مسؤولية المتبوعرة األولى:الفق
تقكـ مسؤكلية متكلي الرقابة إذا قامت شركطيا كىي: كجكد رابطة التبعية بيف المتبكع كالتابع، حدكث فعؿ       

 ضار بفعؿ التابع، كجكد عبلقة بيف الفعؿ الضار لمتابع ككظيفتو.
 وجود رابطة التبعية -أوال

تقكـ مسؤكلية لضرر الذم تدعيو الضحية مف فعؿ التابع حتى ت ـ ج أف يككف ا 136تشترط المادة      
البد مف كجكد رابطة التبعية بيف التابع ألنو ىك المتسبب في الضرر كالمتبكع ألنو ىك الذم المتبكع، كبالتالي 
، كالمشرع لـ يحدد مفيـك رابطة التبعية سكاء في الصياغة القديمة أك في الصياغة الجديدة ،يمتـز بجبر الضرر
تـ ج قبؿ تعديميا عمى أنو : " ... كلـ يكف المتبكع حرا في اختيار تابعو، متى كانت لو  136حيث تنص المادة 

، كبعد التعديؿ " ... كلـ يكف المتبكع حرا في اختيار تابعو، متى كاف  عميو سمطة فعمية في رقابتو كتكجييو".
 ىذا األخير يعمؿ لحساب المتبكع".

، كخضكع ىذا األخير لممتبكع، كعميو فإف اختيار المتبوع لتابعوكانت في البداية تقكـ عمى  فرابطة التبعية     
المتبكع يسأؿ عف الضرر الذم يحدثو تابعو بفعمو عمى أساس أنو أساء اختيار تابعو، لكف المتبكع يككف مسؤكال 

د إليو بمجمكعة مف المساجيف في بعض الحاالت حتى كلـ تقـ ىك نفسو باختيار تابعيو، مثبل الشخص الذم يعي
 لمقياـ بأعماؿ معينة، فيككف عف األضرار التي يسببكنيا لمغير بالرغـ مف عدـ اختياره ليؤالء المساجيف.

و كىذا المعيار ىك التي تككف لممتبكع عمى تابع أساس سمطة الرقابة والتوجيوثـ قامت رابطة التبعية عمى       
قبؿ تعديميا: "... متى كانت عميو سمطة فعمية في رقابتو  136/2دة الذم أخذ بو المشرع في نص الما

، فكمما كاف لممتبكع سمطة إصدار األكامر كالتكجييات لمتابع، مع انصياع ىذا األخير لتكجييات كتكجييو".
مية دكف كتعميمات المتبكع قامت رابطة التبعية، كىذه التكجييات كالتعميمات تقتصر عمى الرقابة اإلدارية كالتنظي

ألف المتبكع يجيؿ القكاعد الفنية لعمؿ التابع، فيعتبر صاحب السيارة متبكعا بالنسبة لسائقيا كلك  الرقابة الفنية
كاف يجيؿ السياقة .فالشخص متى كانت لو القدرة عمى إعطاء أكامر كتكجييات لمتابع كخضع ىذا األخير ليا 

، فاإلبف تابع لؤلب إذا كاف يقكـ بالعمؿ كفؽ تكجيياتو كأكامره تقكـ عبلقة التبعية حتى كلك كانت عبلقات عائمية
 ككذلؾ عبلقة الزكجة بزكجيا. 

ىك معيار رابطة التبعية، كىذا الذم استقر عميو المشرع في نص المادة  العمل لحساب الغيرثـ أصبح      
صعكبات التي افرزىا معيار بعد تعديميا: " ... متى كاف ىذا األخير يعمؿ لحساب المتبكع". نظرا لم 136/2

تكجيو األكامر التعميمات التابع، نظر لكجكد أمكر فنية ال يستطيع المتبكع أف يحيط بيا عمما) عمؿ الطبي كمدير 
المستشفى(، ككذلؾ نظرا لكجكد مؤسسات كشركات ليا فرع مختمفة مما يصعب معو أف يستطيع المتبكع كىك 

نظيمية كاإلدارية كالتجارية كالعبلقات الداخمية كالخارجية التي يقكـ بيا المدير العاـ أف يراقب كؿ األمكر الت
فتقكـ مسؤكلية ىذا األخير عف األضرار التي يسببيا  تابعيو، فرابطة التبعية تقكـ بمجرد العمؿ لحساب المتبكع

 التابعيف بفعميـ الضار لمغير.
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 الفعل الضار لمتابع -ثانيا
بيف التابع كالمتبكع، يشترط لقياـ مسؤكلية المتبكع " ... عف الضرر الذم يحدثو  إذا قامت رابطة التبعية     
، حيث بالعمل غير الشروع لمتابع ت ـ ج، أما الصياغة القديمة فكانت تقكؿ 136/1..." ـ بفعمو الضارتابعو 

سؤكلية دار خبلؼ حكؿ فكرة العمؿ غير المشركع، حيث يشترط البعض خطأ في جانب التابع حتى تقكـ م
مسؤكلية التابع ىي مسؤكلية أصمية كمسؤكلية المتبكع مسؤكلية تبعية، كمنيـ مف يكتفي بالفعؿ  فأل 1المتبكع
عفائو مف اإلثبات، كالمشرع أخذ بيذا الرأم الضار  ألف اليدؼ مف إقرار ىذه المسؤكلية ىك حماية الضحية كا 

ظر عف سمكؾ الفاعؿ، فالعبرة بالضرر الذم أصاب فاستبدؿ عبارة العمؿ غير المشركع بالفعؿ الضار بغض الن
الضحية، فيك يدكر كجكدا كعدما مع قياـ مسؤكلية المتبكع، فالمتبكع يسأؿ عف نتائج أفعاؿ تابعو، حتى كلك كاف 

 ت ـ ج. 137طبقا لنص المادة  يحؽ لو الرجكع عمى تابع إال بمناسبة األخطاء الجسيمة الفعؿ خطأ كال
 الضار بوظيفتو اتصال الفعل -ثالثا
إف المتبكع ال يسأؿ عف أم فعؿ ضار يأتيو التابع، بؿ تقكـ مسؤكليتو بشأف األفعاؿ التي تككف ليا عبلقة      

ف كالمكاف، بالكظيفة، كينطبؽ ذلؾ عمى الفعؿ الضار الذم يأتيو التابع أثناء تأدية كظيفتو، كيتحدد ذلؾ بالزما
ف قبؿ المتبكع مف جية، طالما كاف التابع يريد تحقيؽ مصمحة كسائؿ العمؿ في إطار العمؿ المحدد مكب

أما إذا حصؿ الفعؿ الضار مف التابع خارج مكاف العمؿ كزمانو، كبكسائمو الخاصة، كلسبب أجنبي عف لممتبكع.
ة شخصية، فالمتبكع ال يككف مسؤكال ألف ىذا الفعؿ ال عبلقة لو العمؿ إذا كاف يسعى إلى تحقيؽ مصمح

 بالكظيفة.
يسأؿ المتبكع عف الفعؿ الضار الذم يأتيو التابع إذا كانت الكظيفة ىي السبب الرئيسي في حدكثو، فمكال      

الكظيفة ما كاف التابع أف يرتكب الفعؿ الضار، فالكظيفة سيمت لو القياـ بيذا الفعؿ، فيك يتصؿ بالكظيفة 
ذم يقكـ بسرقة رسالة، فينا التابع )ساعي البريد( اتصاؿ السبب بالمسبب أك المعمكؿ بالعمة، مثؿ ساعي البريد ال

فالخطأ بسبب الكظيفة ىك  ال يستطيع القياـ بيذا الفعؿ لكال الكظيفة، فيذه األخيرة سيمت عميو ارتكاب ىذا الفعؿ.
 .2الفعؿ الذم ما كاف التابع يستطيع أف يقكـ بو أك يفكر فيو لكال الكظيفة

فالتابع كاف يستطيع إلحاؽ الضرر بالغير بغض ،لضار اتصاال عرضياتتصؿ الكظيفة بالفعؿ اىذا كقد     
بمناسبة بالفعؿ الضار  الفرصة الرتكاب الفعؿ الضار، كىذا ما يسمىىيأت  الكظيفة ف، النظر عف الكظيفة

مثؿ الشخص  ج.ت ـ  136كما أشار إليو المشرع في نص المادة  L'occasion des fonctionsAالكظيفة 
ك يعبر الطريؽ فقاـ بدىسو، فالتابع كانت لو نية اإلضرار بالغير ىارة متبكعو كفجأة ظير غريمو ك الذم يقكد سي

 مسبقا كما الكظيفة إال سبب عارض بالفعؿ الضار الذم حصؿ استغمو التابع.
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 نظام مسؤولية المتبوع الفقرة الثانية:
 أساسيا القانكني.إف مسؤكلية المتبكع ىي مسؤكلية مفترضة، كينبغي البحث عف     
 افتراض مسؤولية المتبوع –أوال 

ت ـ ج فإف الضحية يكفيو أف يثبت أف كجكد رابطة  136إذا تكفرت شركط المسؤكلية طبقا لنص المادة        
التبعية بيف التابع المتسبب في الضرر كالمتبكع الذم يككف مسؤكال عف تعكيض ىذا الضرر، كأف الضرر الذم 

فالضحية معفاة مف فعؿ التابع الذم ارتكبو أثناء تأدية الكظيفة أك بسببيا أك بمناسبتيا،  لحقيا ىك مف فعؿ
باعتبارىا استثناء لمشريعة العامة  136التابع، سكاء أكاف خطأ أك فعبل ضارا، ىذه ىي الغاية مف نص المادة 

 ت ـ ج فمسؤكلية المتبكع ىي مسؤكلية مفترضة. 124الذم نصت عميو المادة 
دكف  مف حيث إجراءات التقاضي فإف الضحية ترفع دعكل أماـ القسـ المدني المختص عمى المتبكع اأم    

إدخاؿ التابع في النزاع، غير أنو يمكف لممتبكع أف يتمسؾ بالدفكع التي تككف لمتابع في مكاجية الضحية لدفع 
كىذا يستكجب  124نص المادة المسؤكلية، كما يمكف لمضحية أف تطالب بمسؤكلية التابع الشخصية طبقا ل
 إثبات خطأه كفقا لمقكاعد العامة، كفي ىذه الحالة ال ي ْدَخْؿ المتبكع في الدعكل.

 دفع مسؤولية المتبوع -ثانيا
يستطيع نفي المسؤكلية عف نفسو عف طريؽ  134/2إف أحكاـ مسؤكلية متكلي الرقابة طبقا لنص المادة      

لتالي نفي الخطأ في جانبو، أك عف طريؽ إثبات السبب األجنبي، لكف كضع إثبات القياـ بكاجب الرقابة كبا
المتبكع ىك غير ذلؾ، إذ ال يمكنو دفع المسؤكلية بإثبات  مثبل أنو يستحيؿ عميو منع فعؿ التابع ، كأف ىذا 

الفعمية في  األخير خالؼ أكامره، أك أنو لـ يرتكب خطأ ال في اختيار تابعو كلـ يقصر في القياـ بكاجب السمطة
تتكمـ عف دفع مسؤكلية المتبكع، كىذا عمى  136الرقابة كالتكجيو، فالمشرع لـ يكرد فقرة ثانية في نص المادة 

عطائيا  134/2عكس نص المادة  ت ـ ج، ىؿ يعني أف المتبكع ال يستطيع نفي المسؤكلية بسككت المشرع كا 
مشرع الجزائرم، فإف قكاعد التفسير تقتضي العمؿ ت ـ ج  قد سكت ال 134ماداـ أف نص المادة  صبغة قطعية.

ت ـ ج، كمنو يستطيع المتبكع أف يدفع المسؤكلية بإثبات  127بالقكاعد العامة المنصكص عمييا في المادة 
ذا رفعت الدعكل ضد التابع كحده فتطبؽ نص المادة   ت ـ ج.  124السبب األجنبي، كا 

ف تعكيض عمى تابعو باسترداد ما دفعو محق الرجوع ذا األخير لو لكف إذا قامت مسؤكلية المتبكع ، فإف ى    
القديـ  136، في حيف نص المادة ت ـ ج 137تكابو خطأ جسيما طبقا لنص المادة لمضحية، كذلؾ في حالة ار 

ا مسؤكلية التابع كفقا لمقكاعد العامة ، سكاء أكاف الخطأ جسيم تكاف يسمح لممتبكع الرجكع عمى التابع كمما تحقق
أك يسير أك تافيا، كىذا ينافي العدالة كيؼ أف التابع يعمؿ لمصمحة المتبكع ككفقا لتكجيياتو، كلكف إذا ارتكب 

التابع  عمى في كؿ الحاالت ال يستطيع الرجكعفإف المتبكع خطأ تافيا يسأؿ عنو فيحؽ لو الرجكع عميو، كبالتالي 
بأف حؽ  137ا أقر في تعديمو األخير في نص المادة كحسنا ما فعؿ المشرع عندم إال إذا انتفت مسؤكليتو.

ما يمكف قكلو أف مسؤكلية المتبكع ىي  ، المتبكع في الرجكع عمى التابع ال يككف إال في حالة ارتكابو لخطأ جسيـ
 أشد مف مسؤكلية متكلي الرقابة. 

 



125 

 

 أساس مسؤولية المتبوع-ثالثا
نت كال زالت محؿ خبلؼ بيف الفقو كالقضاء في تحديد إف تحديد أساس مسؤكلية المتبكع عف فعؿ تابعو، كا

 أساسيا. فيناؾ مف يرل بأنيا مسؤكلية شخصية، كالبعض اآلخر يقكؿ بأنيا مسؤكلية عف الغير.
 مسؤولية المتبوع مسؤولية شخصية  -1

 في ىذا النطاؽ اختمؼ الفقو في تحديد أساسو ىؿ ىك الخطأ أـ الضرر؟
 وعالخطأ أساس مسؤولية المتب -أ

سكء اختيار تابعو، فمك أحسف االختيار لما قاـ التابع بالفعؿ  ثؿ فيمكب خطأ شخصيا يتتإف المتبكع ير       
ع ذلؾ يسأؿ عف مالمتبكع كفقا ليذا الرأم في بعض الحاالت ال تككف لو حرية في اختيار تابعو ك  ، ألفالضار

ي مسؤكلية شخصية كاف بإمكانو أف يدفع المسؤكلية الفعؿ الضار الذم ارتكبو تابعو، فمك أف مسؤكلية المتبكع ى
صدار  عف نفسو بإثبات بأنو لـ يرتكب خطأ بسكء االختيار كلـ يقصر في ممارسة السمطة الفعمية في الرقابة كا 
األكامر مثمما ىك األمر بالنسبة لمتكلي الرقابة. كما أف المتبكع كلك كاف غير مميز يسأؿ عف الفعؿ الضار الذم 

 كرة الخطأ تستبعد كأساس لمسؤكلية المتبكع عف فعؿ تابعو.فالتابع كبالتالي فإف ارتكبو 
 الضرر أساس مسؤولية المتبوع -ب

 إذا كاف الضرر أساس لمسؤكلية المتبكع، فأم أساس نعتمد عميو ىؿ تحمؿ التبعة أك الضماف؟
، ألف المتبكع يستفيد تحمل التبعة فكرةيرل البعض مف الفقو أف مسؤكلية المتبكع عف فعؿ تابعو تقكـ عمى     

، أك تحمؿ مخاطر  مف عمؿ التابع كعميو أف يتحمؿ التبعات التي تككف نتيجة لمقياـ بيذا النشاط ألف الغنـ بالغـر
التبعات المستحدثة، فكؿ مشركع يقيمو اإلنساف حتما سكؼ يرتب مخاطر ترتب أضرارا لمغير فبل بد مف جبر 

لكف فكرة تحمؿ التبعة كأساس لمسؤكلية المتبكع تبدك مناقضة ىك المتبكع. ف ذلؾكالذم يسأؿ ع األضرارىذه 
 لحؽ الرجكع ، ألف مثؿ ىذا األساس يستكجب استبعاد سمكؾ التابع بصفة نيائية.

التي نادل بو  فكرة الضمانكيرل البعض اآلخر أف مسؤكلية المتبكع عف فعؿ تابعو تستند إلى       
، كالحؽ في السبلمة ادىا أف كؿ شخص إذا أصيب في أم مف حؽ مف حقكقو، كالتي مف STARKستارؾ

فيمـز الفاعؿ بتعكيض ىذا الضرر، الجسدية، كالتمتع باألمكاؿ المادية كاألدبية كىك ما يسمى بالحؽ في السبلمة، 
، لكف نظرية المسؤكلية تجاه الضحيةكعميو ماداـ التابع يعمؿ لحساب المتبكع، فيجب عمى ىذا األخير أف يتحمؿ 

ت ـ  137الضماف غير كافية لتفسير األساس القانكني لمسؤكلية المتبكع باعتبار حؽ الرجكع الذم تقرره المادة 
 ج.
 مسؤولية المتبوع مسؤولية عن عمل الغير -2

رل جانب مف الفقو أف مسؤكلية المتبكع ىي مسؤكلية عف فعؿ الغير، كلكنيـ اختمفكا في أساسيا، فمنيـ ي     
 ، كاآلخر عمى فكرة الكفالة، كفريؽ يأخذ بفكرة الحمكؿ.نيابةف يأسسيا نظرية الم
 ظرية النيابة:ن -أ

إف التابع يعمؿ لحساب المتبكع، كمف ثـ فالعبلقة التي تربطيما ىي عبلقة نيابة، فيككف المتبكع بمقتضى      
عتبار أف آثار األعماؿ المادية التي يقـك ىذه العبلقة مسؤكال عف كؿ األضرار التي سببيا التابع لمغير، عمى ا
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بيا النائب )التابع( تنصرؼ إلى األصيؿ كىك المتبكع، لكف ىذا األساس تعرض لمعكؿ اليدـ منو أف النيابة 
كبالتالي عدـ كفاية ىذه النظرية الضماف كأساس لمسؤكلية  ةتككف في التصرفات القانكنية دكف األعماؿ المادي

 .المتبكع عف فؿ الغير
 نظرية الكفالة -ب

كمقتضى ىذه النظرية أف المتبكع لما لو مف سمطات عمى التابع فيك كفيؿ لو، فإذا ألحؽ ىذا األخير بفعمو      
، فالمتبكع ىك الضامف لو فيما يخص التعكيضات مسؤوال عنو وليس مسؤوال معو، يككف الضار ضررا لمغير

ىا ىك القانكف كليس االتفاؽ، كعميو فإف المتبكع ال يستطيع أف التي يمتـز بدفعيا لمضحية، كىذه الكفالة مصدر 
يتمسؾ في مكاجية الضحية بالدفع بالرجكع أكال عمى التابع، كال بالدفع بتجريد التابع مف أمكالو، كىذا ىك األساس 

ف الكفيؿ الكفالة أ. كيعاب عمى فكرة 1القانكني لمسؤكلية المتبكع عف فعؿ تابعو الذم اعتمده المشرع المصرم
 ، كىذا غير مكجكد في مسؤكلية المتبكع.يمتـز بإرادتو

 نظرية الحمول -ج
، ىذا ما المتبكع وفعبل ضارا كأنما ارتكب التابعفكرة الحمكؿ مؤداىا أف التابع يحؿ محؿ المتبكع، فإذا ارتكب       

ادا لشخصية المتبكع فيك يقـك يبرر مسؤكلية المتبكع عف فعؿ الغير، لكف ىذا األساس يجعؿ شخصية التابع امتد
 عمى مجاز كافتراض مخالؼ لمكاقع، كما أنيا تحتفظ بفكرة الخطأ كأساس ليذه المسؤكلية.

بفكرة العدالة كأساس لمسؤكلية المتبكع، ألف ىذا األخير ىك الذم  FLOURكيرل الفقيو الفرنسي فمكر     
 يككف دائما مكسرا كمؤمنا، عمى عكس التابع.

يؿ إلى المكقؼ الذم يأخذ بفكرة تحمؿ التبعة كأساس لمسؤكلية المتبكع عف فعؿ تابعو، ألف المتبكع  إننا نم    
يدير مشركعا ما ) زراعي، صناعي، تجارم(، فيك يستفيد مف منافعو فيجب كذلؾ أف يتحمؿ مضاره، ككؿ 

خاطر يجب أف يتحمميا نشاط يقكـ بو المتبكع الذم يستخدـ تابعيف لو بالقياـ بو فيك حتما ينطكم عمى م
المتبكع، لكف ىذا ال يعني أف التابع يككف في مأمف مف أم مسؤكلية، فإذا ارتكب خطأ جسيما فمف حؽ المتبكع 
الرجكع عمى التابع بما دفعو مف تعكيض حتى تككف ىناؾ جدية مف جانب التابع أثناء القياـ بعممو لمصمحة  

 ت ـ ج. 137بالمتبكع طبقا لنص المادة 
 مسؤولية حارس الحيوان: الثالث عفر ال

ت ـ ج عمى أنو: " حارس الحيكاف، كلك لـ يكف مالكا لو مسؤكؿ عما يحدثو الحيكاف مف  139تنص المادة      
 ضرر كلك ضؿ الحيكاف أك تسرب، ما لـ يثبت الحارس أف كقكع الحادث  كاف بسبب ال ينسب إليو".

 ف نبحث في شركطيا، كتحديد األساس الذم تقكـ عميو. يستكجب لتحميؿ مسؤكلية حارس الحيكاف أ     
 شروط مسؤولية حارس الحيوانالفقرة األولى:

الشخص لمحيكاف، ككجكب أف يحدث  حارستقكـ مسؤكلية حارس الحيكاف إذا تحققت شركطيا، كىي      
 .الحيكاف ضررا لمغير
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 أن يتولى شخص حراسة الحيوان -أوال
 ف نحدد مفيـك الحراسة، كما المقصكد بالحيكاف محؿ الحراسة.لتحميؿ ىذا الشرط يجب أ    

 مفيوم الحراسة -أ
كالمسؾ بزمامو، كىذه الحراسة سكاء الحراسة ىي السيطرة الفعمية عمى الحيكاف كالقدرة عمى تكجييو كرقابتو،      

كالسارؽ الذم يختمس ىذا أكانت تستند إلى سند قانكني كالممكية أك الحيازة أك العارية، أـ ال تستند إلى حؽ 
 الحيكاف.

حارس الحيكاف ىك مالكو، فالمضركر ال يكمؼ بإثبات أف الحيكاف ممؾ لمحارس ، فإذا أراد المالؾ  أفاألصؿ     
 أف يدفع المسؤكلية فمو أف يثبت أف الحيكاف كاف كقت كقكع الضرر لمغير تحت حراسة شخص آخر.

غير، كالمستعير، كالمستأجر، فتنتقؿ معيا السيطرة كالمسؾ بزماـ كالحراسة قد تنتقؿ مف المالؾ إلى ال    
الحيكاف، بمسؤكلية حارس الحيكاف تدكر كجكدا كعدما مع الحراسة سكاء كانت حراسة قانكنية، أك حراسة مادية 

 ككقكاميا الحيازة .
الفعمية في الرقابة ككانت ليـ في نفس الكقت سمطة إذا ثبتت ألكثر مف شخص ككف جماعية كالحراسة قد ت    

كالتكجيو عمى ىذا الحيكاف، فيككف ىؤالء الحراس مسؤكلكف عف ىذا الضرر، أما إذا تسرب ىذا الحيكاف، فإذا 
سيطر عميو الغير فيك المسؤكؿ ألنو ىك الحارس باعتباره حائزا لو، أما إذا بقي بدكف سيطرة، فمالكو يكف حارسا 

 .ت ـ ج 139لو كىذا ما نصت عميو المادة 
 الحيوانب المقصود -ب

حي يتنفس ما  شيءإف نص المادة جاء عاما لـ يحدد الحيكانات التي يسأؿ عنيا حارسيا، فالحيكاف كؿ      
سكاء أكاف أليفا أك متكحشا، كبيرا أك صغيرا، خطيرا أك ال، سكاء مف الطيكر أك التي تمشي، أك عدا اإلنساف، 

 ةعقارا بالتخصيص إذا كاف الحيكاف رصد لخدم 139المادة مف الزكاحؼ، يمكف كذلؾ لممضركر الدفع ب
 األرض. 

ف يككف في حراسة شخص آخر، أما إذا كاف ميتا فتطبؽ أحكاـ المادة أفيشترط أف يككف حيكاف حي، ك      
 ت ـ ج عمى أساس المسؤكلية عف األشياء غير الحية. 138
ت ـ  1385نسي أنيا ال تطبؽ عمييا أحكاـ المادة أما الحيكانات المممككة لمدكلة، فذىب القضاء الفر      

 .1بنظاـ الخطأ المرفقي  ةفرنسي، بؿ تخضع لمقكاعد العامة المتعمق
 أن يحدث الحيوان ضررا لمغير -ثانيا
لقياـ مسؤكلية حارس الحيكاف البد أف يككف الضرر الذم أصاب الغير بفعؿ الحيكاف، كىذا ال يككف إال إذا      

تدخبل إيجابيا، أم مساىمة الحيكاف في إحداث الضرر كذلؾ عف طريؽ االحتكاؾ بو، أما إذا لـ تدخؿ الحيكاف 
يكف لمحيكاف دكر فعاؿ في حدكث الضرر فتنتفي عبلقة السببية بيف فعؿ الحيكاف كالضرر الذم لحؽ المضركر، 

ابي عف طريؽ االحتكاؾ، لكف رغـ ذلؾ يمكف أف تقـك مسؤكلية حارس الحيكاف حتى كلك لـ يكف ىناؾ تدخؿ إيج

                                                           
1

 .314أشار إليه بلحاج العربي، المرجع السابق، ص  Dame Maguez، قضية 1951سبتمبر  26مجمس الدكلة الفرنسي -
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السبب كلو دكر فعاؿ في كقكع الضرر كما في حالة الكمب الذم ينفرط عقالو كيحدث بؿ أف الحيكاف يككف ىك 
فزعا بأحد المارة  ترتب عميو خكؼ شديد أدل إلى إصابتو بمرض السكرم، ىنا تقكـ مسؤكلية الحارس، كال 

 بالمضركر. يستطيع أف يدفع المسؤكلية بأف الحيكاف لـ يحتؾ
 أساس مسؤولية حارس الحيوانالفقرة الثانية: 

تقكـ مسؤكلية حارس الحيكاف عمى خطأ مفترض، ال ييتـ بسمكؾ الحارس ، فبمجرد أف الضرر حصؿ بفعؿ      
الحيكاف تقكـ مسؤكليتو، سكاء كاف الخطأ في رقابة الحيكاف، أك خطأ في الحراسة، أم منعو مف اإلفبلت مف 

مساؾ زمامو بيده.رقابتو كتسيي  ره كا 
إف ىذا الخطأ المفترض، ال يقبؿ إثبات العكس كأف يثبت الحارس أنو قاـ بكاجب الحراسة باتخاذ جميع 
االحتياطات البلزمة لمنع الحيكاف مف اإلضرار بالغير لكف يستطيع الحارس لدفع مسؤكليتو بأف ينفي عبلقة 

، كذلؾ بأف يثبت اف الضرر كاف بسبب أجنبي ال يد لو فيو السببية ما بيف  فعؿ الحيكاف أك الضرر الذم حدث
ما لـ يثبت الحارس  بقكليا: " ... 139، كىذا ما نصت عميو المادة رة، أك فعؿ الضحية، أك فعؿ الغيركقكة قاى

 أف كقكع الحادث كاف بسبب ال ينسب إليو".
 المسؤولية عن األشياء غير الحية: الرابع فرعال

ت ـ ج، كاستثنى ثبلث حاالت ليذه  138المسؤكلية عف األشياء غير الحية في المادة  نص المشرع عمى     
مدني كىما المسؤكلية عف الحريؽ كالمسؤكلية عف تيدـ البناء، كحالة  140المسؤكلية، تناكؿ حالتاف في المادة 

 المدني. المعدؿ كالمتمـ لمقانكف 10-05مكرر المضافة بالقانكف  140ثالثة تناكليا في المادة 
 المسؤولية عن األشياء ) القاعدة العامة(الفقرة األكلى: 

، يجب تحديد شركطيا، كأساسيا القانكني ، كلية عف حراسة األشياء غير الحيةلتحديد النظاـ القانكني لممسؤ      
 كطرؽ دفع ىذه المسؤكلية.

 شروط مسؤولية حارس الشيء -أوال
كلية عف فعؿ الشيء بقكليا: " كؿ مف تكلى حراسة شيء ككانت لو ت ـ ج المسؤ  138/1تناكلت المادة      

قدرة االستعماؿ كالتسيير كالرقابة يعتبر مسؤكال عف الضرر الذم يحدثو ذلؾ الشيء". كعميو فإف ىذه المسؤكلية 
 تقـك إذا تدخؿ شيء في حدكث ضرر لمغير، ككاف ىذا الشيء محؿ حراسة.

 وجود شيء -1
، فالشيء قد يككف عقارا أك منقكال، جامدا أك سائبل أك الشيءـ ج لـ تحدد لنا مفيكـ ت  138نص المادة      

أك غير خطير، كلكف ىناؾ أشياء ال  ابل، خطيرن صأ ا، معيبن ، أك يحركو اإلنساف ا، متحركن اكبيرن  أك اغازيا، صغيرن 
، حكادث 15-74مر ، كحكادث المركر التي تخضع لؤل138تخضع األضرار المترتبة عنيا إلى نص المادة 

العمؿ، ككذلؾ جسـ اإلنساف الذم يعتبر شيء حيا إذا ما اتصؿ بشيء ما فإنو يمكف لمضحية أف تتمسؾ 
الدرجات أك التزحمؽ عمى الرماؿ أك الثمج.ألف جسـ  اؽاألضرار التي تحدث في سب بالمسؤكلية عف األشياء،

ؤلشياء المترككة، فإذا تـ تركيا عمدا فتقكـ مسؤكلية اإلنساف في ىذه الحاالت ىك امتداد لمشيء، أما بالنسبة ل
 مالكيا عمى أساس خطأه الشخصي طبقا لمقكاعد العامة.
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 فعل الشيء -2
أصاب الضحية كاف بسبب الشيء، كىذا  لكي تقكـ مسؤكلية حارس الشيء ال بد أف يككف الضرر الذم     

يؽ االحتكاؾ بو كارتطاـ جسـ اإلنساف يستكجب أف يتدخؿ الشيء في حدكث الضرر تدخبل ماديا عف طر 
بالشيء، أم أف يككف لو دكر فعاؿ في حدكث الضرر، كفي بعض الحاالت ال يككف احتكاؾ مباشر بيف الشيء 
كالضرر كلكف الشيء يككف لو دكر عرضي  فقط كانطبلؽ حجارة صغيرة مف عجمة السيارة كأصابت أحد المارة، 

 لو مساىمة عرضية في حدكثو فتقـك مسؤكلية الحارس. فالشيء لـ يحتؾ بالمضركر كلكف كانت
إف الدكر الفعاؿ لمشيء أمر البد منو لممطالبة بمسؤكلية الحارس عف فعؿ الشيء، كىك يختمؼ مف حالة إلى     

، كرغـ ذلؾ يجعؿ الضرر أشد، كمف الضرر، كقد يككف دكره أقؿ أىمية ا في إحداثين ره رئيسك أخرل، فقد يككف د
 دكر إيجابي في حدكث الضرر. ثـ يككف لو

أما إذا كاف الشيء في كضع طبيعي، فبل شؾ أف دكره في حكدث الضرر فيك دكر سمبي، كمف ثـ ال تقـك      
مسؤكلية الحارس، كالشخص الذم يصطدـ بسيارة كىي متكقفة في مكقؼ عادم، أك الشخص الذم يصطدـ 

مألكؼ بيف الناس، العادم لؤلمكر كانت في كضعيا ال بحائط أك شجرة في ىذه األمثمة فاألشياء حسب المجرل
 ككاف ليا دكر سمبي في حدكث الضرر.

يتمثؿ الدكر اإليجابي لمشيء في كجكد رابطة سببية بيف تدخمو كالضرر الحاصؿ،حيث يككف فعؿ الشيء       
 منتجا لمضرر.

 حراسة الشيء -3
يي تقكـ عمى فكرة الحراسة، مما يستكجب البحث في ، فيتحمميا الحارس التي إف المسؤكلية عف األشياء     

 مفيكميا كصكرىا، ككذا انتقاليا.
 مفيوم الحراسة -أ
بمكجب حؽ عيني أك شخصي كىذا ما نسمييا بالحراسة  الشيءكف سمطة عمى الحارس لمشيء مف تك      

ر كالرقابة عمى ىذا الشيء، في سمطة التسيي 1القانكنية التي تستند إلى كجو حؽ، فتككف لو استقبللية كاممة 
تقكـ فكعميو فإف المالؾ ىك الحارس إال أف يثبت العكس عف طريؽ انتقاؿ الشيء إلى الغير قانكنا. كإعارتو 

كسرقتو فتقكـ مسؤكلية المالؾ، ألنو يبقى معركفا كىك ميسكر  الشيءمسؤكلية المستعير، كفي حالة اغتصاب 
. الذم لـ يكف حارسا ليذا الشيء كقت كقكع الضرر لمغير لمالؾنتيجة فييا إجحاؼ في حؽ ا هماليا، كىذ

 الذم يتمثؿ في الحراسة المادية.كبالتالي يجب البحث عف معيار آخر لمحراسة 
 الحراسة المادية -ب

ىك الحائز المادم لمشيء الذم تككف لو السيطرة الفعمية لمشيء، سكاء كانت حيازتو قانكنية أك الحارس      
ة كأف يككف الشيء مسركقا، طبقا ليذا المفيكـ يعتبر السارؽ حارسا كالتابع حارسا، ألف ليؤالء غير قانكني

                                                           
فالتابع الذم يقـك بنشاطو لمصمحة المتبكع باستعماؿ شيء كفقا لتكجييات كتعميمات المتبكع، فالضرر الذم سببو الشيء لمغير يتحممو  -1

ممؼ  07/07/1982ىذا الشيء ألغراض شخصية.قرار المحكمة العميا المؤرخ في المتبكع باعتباره حارسا، كال يسأؿ التابع، إال إذا استعمؿ 
 (سابقا)المجمس األعمى  25858
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السيطرة الفعمية عمى الشيء محؿ الحراسة، ما يعاب عمى ىذا المعيار أف التابع نحممو ما ال يطيؽ، كيؼ أف 
 ا التابع في القياـ بيذا النشاط.المتبكع يستفيد مف نشاطو، كال يسأؿ عف األضرار التي تسببيا أشياء استخدمي

 الحراسة المعنوية  -ج
لقد بقي الخبلؼ قائما بيف المحاكـ الدنيا في فرنسا بشأف مف ىك الحارس خاصة في حالة السرقة، ىؿ ىك      

، لكف عند صدكر قرار الدكائر المجتمعة  المالؾ باعتباره حائزا قانكنيا أـ السارؽ باعتبار لو السيطرة المادية
الذم تخمى فيو القضاء الفرنسي عف الحراسة القانكنية،  Franckلمحكمة النقض الفرنسية  المعرؼ بقرار فرانؾ 

إذ يعتبر السارؽ حارسا، كلـ يأخذ بالحراسة المادية، فالحراسة كفؽ ىذا القرار ىي سمطة التسيير كاإلدارة، بمعنى 
 138المشرع بيذا المفيكـ لمحراسة حيث تنص المادة  الحراسة المعنكية فيي سمطة اإلمرة عمى الشيء كقد أخذ

عمى أنو: " كؿ مف تكلى حراسة شيء ككانت لو سمطة االستعماؿ كالتسيير كالرقابة...." فسمطة االستعماؿ ىي 
االستعماؿ المادم لمشيء بحسب الغرض الذم أعد لو فالسيارة ىي كسيمة لمتنقؿ، أما سمطة التسيير، فيي إما 

كالعامؿ الذم يشغؿ آلة أك تسييرا معنكيا فيككف التسيير كفقا لتعميمات كأكامر مف لو السمطة في دم التسيير الما
إصدارىا، أما سمطة الرقابة فيي إصبلح الشيء باستبداؿ ما تمؼ مف أجزائو كجعمو صالحا لئلستعماؿ، كصيانتو 

 بصفة دكرية.
ستعماؿ كالتسيير كالرقابة مجتمعة تكمؿ كتفسر بعضيا فالحراسة تستكجب أف تتكفر مقكماتيا الثبلثة كىي اال    

 ببعض.
 صور الحراسة -د

تدؽ مسألة صكر الحراسة في حالة تعدد األشخاص كما في الحراسة الجماعية، أك في حالة تجزئتيا، كفي      
 حالة انتقاليا مف شخص إلى آخر.

 الحراسة الجماعية -*
مى نفس الشيء، فصفة لكقت سمطة االستعماؿ كالتسيير كالرقابة عإذا تعدد أشخاص ككانت ليـ في نفس ا     

فمسؤكليتيـ تككف بالتضامف عف الضرر الذم يحدثو ، الحارس تنطبؽ عمييـ كميـ، مثؿ ممكية شيء ممكية شائعة
 ىذا الشيء لمغير، أما في حالة االستعماؿ بالتناكب فمف كانت لو ىذه السمطات الثبلث تقكـ فيو صفة الحارس

 .النتيجة مسؤكليتوكب
 تجزئة الحراسة - *

، كالذم قاؿ بيذه الفكرة ىك الفقيو في القضاء الفرنسي بسبب األشياء الخطرةرة تجزئة الحراسة كظيرت ف     
الذم فرؽ بيف حراسة التككيف كحراسة االستعماؿ، فحراسة التككيف تككف لممالؾ الذم يجب  Goldmanغكلدماف

لتقنية لمبنية الداخمية لمشيء فيك يسأؿ عف عيكب الشيء كلك كاف قد انتقؿ إلى الغير، عميو أف يقكـ بالمراقبة ا
. كساير 1كحراسة االستعماؿ يتكالىا الشخص الذم انتقمت إليو، كىذا ما أخذت بو محكمة النقض الفرنسية

لمقضاء بتاريخ  بتجزئة الحراسة في قرار صادر عف المجمس األعمىالقضاء الجزائرم القضاء الفرنسي باألخذ 
. كلكف األخذ بيذه التجزئة مف شأنو أف يضيع حؽ الضحية فيي ال تستطع تحديد الشخص 20/12/1989

                                                           
1

  Dalloz 05/01/1954نقض مدنمً فرنسً فً  -
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الذم كاف مالكا لمشيء خاصة إذا انقضت مدة طكيمة عمى انتقاؿ الشيء إلى شخص آخر باعتباره حارسا 
 لبلستعماؿ.

 انتقال الحراسة -*
اص بمكجب تصرؼ قانكني، أك يككف في عيدة شخص آخر في حالة الشيء يككف محؿ تداكؿ بيف األشخ     

 ضياعو أك سرقتو منو.
فالحراسة إذا انتقمت إلى شخص آخر بمكجب عقد بيع مثبل أك إيجار أك عارية أك كديعة، كبالتالي فنكع      

ممنقكؿ قبؿ التصرؼ ىك الذم يحدد مف ىك الحارس، ففي عقد البيع مثبل فأف البائع ىك الذم يككف حارسا ل
، كذلؾ بالنسبة لعقد العارية، فإذا ما تـ إعارة الشيء مع بقاء تسميمو، أما بعد التسميـ تنتقؿ الحراسة إلى المشترم

سمطة االستعماؿ كالتسيير كالرقابة لممعير فيك الحارس، أما نقؿ المعير ىذه السمطات إلى المستعير فيك الحارس 
. 

بدكف إرادة الحارس كما لك ضاع الشيء محؿ الحراسة، فإذا التقطو الغير فيك  أما في حالة انتقاؿ الحراسة     
ذا بقي بدكف حائز فإف حارسو  ىك الذم يككف إذا ما تـ التعرؼ عميو مف قبؿ الضحية. أما  األصميالحارس، كا 

ؤكال عف في حالة سرقتو سكاء مف مالكو أك مستأجره أك المستعير لو ، فيبقى السارؽ ىك الحارس كيككف مس
 األضرار التي يسببيا الشيء لمغير.

 أساس مسؤولية الحارس -ثانيا
ت أف ات ـ ج، فالضحية تقـك بإثب 138تقـك مسؤكلية حارس الشيء عمى خطأ مفترض، طبقا لنص المادة      

فعؿ شيء الذم كاف محؿ حراسة، فالضحية ال تمـز بإثبات خطأ الحارس، كالحارس أصابيا كاف ب مالضرر الذ
أنو لـ يرتكب خطأ في الحراسة، فالحارس ال يستطيع أف ينفي المسؤكلية المفترضة إال عف يدفع بال يستطيع أف 

 لمشيءكيعفى مف ىذه المسؤكلية التي تنص عمى أنو: "  138/2طريؽ إثبات السبب األجنبي كفقا لنص المادة 
عمؿ الغير أك الحالة الطارئة أك القكة إذا اثبت أف ذلؾ الضرر حدث بسبب لـ يتكقعو، مثؿ عمؿ الضحية أك 

القاىرة". يبلحظ عمى ىذا النص أف المشرع أعطى الحارس إمكانية دفع المسؤكلية عنو بإثبات السبب األجنبي 
حظ عمى ىذه المادة أف المشرع حدد شركط ت ـ ج ، كما يبل 138الذم يتمثؿ في الحاالت التي ذكرتيا المادة 

المسؤكلية الذم قصره عمى عدـ إمكاف التكقع فقط، كأغفؿ شرط عدـ إمكاف الدفع، المعفي مف  األجنبيالسبب 
كما أنو أطمؽ كصؼ الحالة الطارئة عمى الحادث الفجائي بالرغـ مف اختبلؼ أحكاميما، فالظرؼ الطارئ يجعؿ 

ا معفي لممسؤكلية، كفي يعتبر سببا أجنبي، بينما الحادث الفجائي فإنو 1تنفيذ االلتزاـ مرىقا لممديف  كليس مستحيبل
 ت ـ ج.  307المسؤكلية العقدية فإنو يجعؿ االلتزاـ ينقضي بقكة القانكف الستحالة التنفيذ المادة 

كىنا نييب بالمشرع عمى كجكب تكحيد حاالت السبب األجنبي المعفي مف المسؤكلية الكارد في المادة      
 .2ت ـ ج 127ة في المادة كجعمو ينسجـ مع حاالت السبب األجنبي الكارد 138/2

 
                                                           

ت م ج. 107/3المادة  -
1
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 الحاالت االستثنائية لممسؤولية عن فعل األشياءالفقرة الثانية: 
إف الحاالت المستثناة مف المسؤكلية عف األشياء تتمثؿ في المسؤكلية عف الحريؽ، كالمسؤكلية عف تيدـ      

 البناء، كالمسؤكلية المدنية لممنتج.
 شئة عن الحريقمسؤولية الحائز عن األضرار النا -أوال

بقكليا: " مف كاف حائزا بأم كجو كاف لعقار  140/1تناكؿ المشرع مسؤكلية الحائز عف الحريؽ في المادة      
أك جزء منو أك منقكالت حدث فييا حريؽ ال يككف مسؤكال نحك الغير عف األضرار التي سببيا ىذا الحريؽ إال 

. لتحديد النظاـ القانكني يقتضي البحث عف مسؤكؿ عنيـ" و أك خطأ مف ىكئإذا ثبت أف الحريؽ ينسب إلى خط
 شركط ىذه المسؤكلية ككذا تحديد أساسيا.

 شروط قيام مسؤولية الحريق -1
ف يككف بخطأ أيشترط لقياـ مسؤكلية الحائز عف الحريؽ تكفر شرطيف ىما الحريؽ مصدر الضرر، ك      

 المسؤكؿ أك مف ىك مسؤكؿ عنيـ.
 رالحريق مصدر الضر  -أ

 المسؤكليةالو فبل تقكـ يشترط أكال حريؽ ماؿ المسؤكؿ سكاء كاف الحريؽ كميا أك جزئيا، أما إذا لـ يحترؽ م     
، كيستكم أف يككف الماؿ محؿ الحريؽ 138، أك المادة  124أحكاـ المادة إلى عف الحريؽ، فممضحية الرجكع 

 ريعة االشتعاؿ أك ال، كسكاء أكاف الشيء خطرا أك ال.ك عقارا ، كال فرؽ بيف األشياء التي تككف سأإما منقكال 
كيقصد بالحريؽ ىك النار التي تشتعؿ فجأة كبغتة، بحيث ال يتمكف الشخص مف السيطرة عمييا نظرا      

كسكاء أكاف اشتعاؿ النار يرجع إلى سبب إرادم أك غير إرادم، فإذا لـ يترتب عف الحريؽ النتشارىا السريع، 
ا أك جزئيا، كأف يتضرر شخص باحتراؽ زرعو بفعؿ شرارة نار انطمقت مف جرار، فالمضركر تحطـ الشيء كمي

نما لو إما أف يتمسؾ بالمسؤكلية عف حراسة الشيء، أك بالمسؤكلية  140/1ال يتمسؾ بالمادة  ت ـ ج، كا 
 الشخصية.

ى أمكاؿ الغير فيتضرر مف ال يكفي احتراؽ ماؿ الحائز لكي تقكـ مسؤكليتو بؿ يجب أف يتسرب الحريؽ إل      
، أما إذا لـ ينتقؿ الحريؽ كرغـ ذلؾ ألحؽ ضررا ىذا الحريؽ فيؤدم إلى تحطـ ىذه المنقكالت أك العقارات كميا

بالغير فينا ال تقكـ مسؤكلية الحائز عف الحريؽ، بؿ تقكـ استنادا إلى المسؤكلية عف حراسة الشيء أك المسؤكلية 
 كأف قمنا.عف األفعاؿ الشخصية كما سبؽ 

 خطأ المسؤول -ب
ت ـ ج يشترط لقياـ مسؤكلية الحائز عف الحريؽ أف يرتكب خطأ أدل إلى  140/1طبقا لنص المادة      

أك خطأ مف ىك مسؤكؿ عنيـ، كالتابعيف لو، أك حدكث اشتعاؿ النار في أمكالو كبعدىا انتقمت إلى أمبلؾ الغير، 
 أكالده القصر الذيف يخضعكف لرقابتو.

المكدع لديو أك  كأىك المستعير يككف كالحائز ىك الحارس الذم قد يككف مالؾ، أك أف الحائز قد      
 المستأجر، فالمشرع لـ يستخدـ مصطمح الحارس كلكف المنطؽ يقتضي أف الحائز ال يككف إال حارسا.
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 أساس المسؤولية عن الحريق -2
فيو حريؽ كانتقؿ إلى أمكاؿ الغير، تقكـ عمى أساس  إف مسؤكلية حائز المنقكؿ أك العقار الذم شب         

الخطأ الكاجب اإلثبات، فالضحية يقع عمييا عبء إثبات خطأ المسؤكؿ أك مف ىك مسؤكؿ عنيـ كىذا طبقا 
بمقتضى  1348لمقكاعد العامة، فالمشرع الفرنسي أضاؼ المسؤكلية عف الحريؽ بالفقرة الثانية لنص المادة 

كىذا مف أجؿ استبعاد المسؤكلية المفترضة  لمسؤكؿ في حالة الحريؽ، كىذا  7/11/1922القانكف الصادر في 
ت ـ ج. كيستطيع المسؤكؿ أف يدفع المسؤكلية طبقا لمقكاعد  140/1ما نقمو المشرع صراحة في نص المادة 

ب األجنبي عف طريؽ إثبات السب العامة عف طريؽ نفي العبلقة السببية بيف خطأه أك خطأ مف ىك مسؤكؿ عنيـ
 ت ـ ج. 127طبقا لنص المادة 

 المسؤولية عن تيدم البناء -ثانيا
ت ـ ج، فيقتضي  3ك 140/2نص المشرع الجزائرم عمى المسؤكلية عف تيدـ البناء في نص المادة      

 البحث في شركطو، كتحديد أساسيا.
 شروط المسؤولية  -1

 :تقكـ ىذه المسؤكلية إذا تتحقؽ الشرطاف اآلتياف
 انيدام البناء -أ

، فالبناء ىك مجمكعة مف المكاد انيدامو ىك  غيرملإف مجاؿ مسؤكلية مالؾ البناء عف األضرار التي يسببيا      
أيا كاف نكعيا شيدتيا يد اإلنساف ألغراض مختمفة فكؽ األرض أك في باطنيا كجعمت منيا كحدة متماسكة 

د اإلنساف في التشييد فيجعؿ منو كحدة متماسكة أيا كانت متصمة باألرض اتصاؿ قرار، فالبناء يقتضي تدخؿ ي
المكاد المستعممة فيو سكاء مف الحديد كاالسمنت أك مف الطكب أك مف الخشب ، كال ييـ الغرض الذم مف أجمو 

 ، أك سدكد أك جسكر إلخ...لؤلشياءتـ التشييد سكاء لمسكف، أك كإصطبؿ لمحيكاف، مستكدع 
م يقتضيو البناء، يجب أف يتصؿ باألرض اتصاؿ قرار، فيعتبر البناء عقارا طبقا لنص أما الشرط الثاني الذ    

، كال يشترط أف يككف االتصاؿ باألرض اتصاال مؤبد، بؿ يكفي العقار بطبيعتو دت ـ ج، كىنا نستبع 683المادة 
المسؤكلية البناء أثناء فيو أف يككف مؤقتا كما ىك األمر بالنسبة لؤلكشاؾ، كالقضاء الفرنسي يستبعد مف مجاؿ 

 تشييده، بؿ يخضع لممسؤكلية عف حراسة األشياء.
ما أمنو كجدار أك شرفة،  جزءن طو كميا أك سقكط ك تشترط أف ينيدـ البناء كيككف ذلؾ بسق 140/2إف المادة      

الت ال مجاؿ في حالة اليدـ اإلرادم لمبناء كما في حالة بنائو مف جديد، أك أصبح أيبل لمسقكط، في ىذه الحا
 ت ـ ج. 140/1لتطبيؽ نص المادة 

 ارتباط المسؤولية بالممكية -ب
ربط المشرع الجزائرم ىذه المسؤكلية بالممكية، فالمسؤكؿ ىك المالؾ، كمف ثـ ال ييـ إف كاف ىك الشاغؿ      

ستعماؿ أك ليذا البناء شخصيا، أك كاف ينتفع بو الغير عف طريؽ اإليجار، أك بمقتضى حؽ االنتفاع أك اال
السكف، كربط المسؤكلية بالممكية ىك مف مصمحة الضحية الذم ال يجد أم صعكبة في اإلثبات، لكف ىناؾ 
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عائؽ قد يكاجو الضحية، كىما حالة كقت انتقاؿ الممكية، كمسألة الممكية الجماعية، فبالنسبة لكقت انتقاؿ الممكي 
 .يبقى البائع مالكا كىك المسؤكؿ، أما قبؿ ىذا اإلجراء ف1يككف بتماـ إجراءات الشير

أما بالنسبة لمممكية الجماعية، فينا نميز بيف الممكية الشائعة، فيككف كؿ شريؾ في الشيكع ىك المسؤكؿ     
 باعتباره مالكا عف األضرار التي يسببيا تيدـ البناء، كالممكية المشتركة، فيتحمؿ المسؤكلية المالؾ لمجزء الذم ال

أؿ باقي المبلؾ عف األجزاء المشتركة كالمدارج، كما ىك مكجكد في الفناء مف بناء مشترؾ يعتبر مشتركا، كيس
 2بيف كؿ المالكيف.

 أساس المسؤولية عن انيدام البناء -2
إف األساس الذم تقكـ عميو المسؤكلية عف انيداـ البناء ىك الخطأ المفترض في جانب المالؾ، كىك يتمثؿ      

الؾ أف يثبت مي الصيانة، كقدـ البناء ، أك عيب في التشييد، كىذه قرينة بسيطة يمكف لمفي اإلىماؿ ، كالنقص ف
، فبل يستطيع المالؾ أف يدعي أف القدـ في البناء، أك نقص في الصيانة، أك العيب في التشييد كاف بفعؿ عكسيا

دفعو مف تعكيض عمى أساس  المالؾ السابؽ أك المقاكؿ أك الميندس، غير أنو يستطيع أف يرجع عمى ىؤالء فيما
 .3الضماف العشرم

لمغير الذم يخشى مف الخطر الذم يمكف أف يسببو البناء، بإخطار  3/ 140لقد أجاز المشرع في المادة     
التدابير الضركرية لذلؾ، إذا رفض فمو أف يقـك ب.ىا عمى نفقة المالؾ بعد الحصكؿ عمى إذف مف المالؾ باتخاذ 

 المحكمة.
 الذي يعدل ويتمم القانون المدني  10-05المضافة بالقانون  ولية المنتجمسؤ  -ثالثا
الذم يعدؿ كيتمـ القانكف  10-05رع الجزائرم المسؤكلية المدنية لممنتج بمكجب القانكف شاستحدث الم     

كلك مكرر بقكليا: " يككف المنتج مسؤكال عف الضرر الناتج عف عيب في منتكجو حتى  140المدني في المادة 
 لـ تربطو بالمتضرر عبلقة عقدية".

، الذم 1-1386إف المشرع بإقراره لمسؤكلية المنتج، يظير أف قد تأثر بالمشرع الفرنسي في نص المادة      
 -1-1386مادة )  18، في  1998مام  19المؤرخ في  389-98نظـ ىذه المسؤكلية بمكجب القانكف رقـ 

 .(18مكرر  1386
كالمتعمقة بمسؤكلية الحارس،  138رع مسؤكلية المنتج مف القاعدة العامة الكاردة في المادة لقد استثنى المش    

ف كانت مسؤكلية المنتج قد كضعت حدا لمتمييز بيف المسؤكلية العقدية كالمسؤكلية التقصيرية كسكت بيف  كا 
 يستكجب البحث في شركط المسؤكلية، كفي تحديد أساسيا. الضحايا في التعكيض

 ط مسؤولية المنتجشرو  -1
الضرر ، كالعبلقة السببية بيف كالضرر، عيب في المنتكجيشترط لقياـ مسؤكلية المنتج تكافر ثبلثة عناصر كىي 

 .كمصدره
                                                           

ت ـ ج 793دة أنظر الما - 1 
ت ـ ج. 742أنظر المادة  - 2 
ت ـ ج. 554انظر نص المادة  - 3
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 عيب في المنتوج -أ
، سكاء ما تعمؽ بالسبلمة الجسدية أك يتمثؿ العيب في المنتكج ىك الذم يعرض لمخطر سبلمة المستعمؿ لممنتكج

لية، بمعنى الذم ال يستجيب لمسبلمة المرغكب فييا، كمف ثـ يتحمؿ المنتج ضماف سبلمة في مصالحو الما
، كخطكرة المنتكج قد ترجع إلى عيب تصنيعو، كقد يككف أك ممتمكات الغير صحتومنتكجو مف أم خطر عمى 

لكف العبرة ليست  المنتكج خطيرا بطبيعتو كقاركرة غاز، كاألدكية أك عند استعمالو كتشغيؿ آلة كيركمنزلية...،
نما بالنتيجة، فبمجرد حدكث الضرر فيك قرينة عمى عيب في المنتكج.  بسبب العيب كا 

كيتـ تقدير سبلمة المنتكج عمى ضكء الظركؼ المكضكعية، فبلبد مف مراعاة تطكر الصناعة، فظيكر      
في نيات جديدة تحقؽ أكثر أمنا منتكج أكثر تطكر ال يجعؿ المنتكج معيبا، غير أنو إذا أحدث التطكر العممي تق

كؿ  ، كيجب عمى المنتج أف يقدـ لممستيمؾ1المنتكج، فيصبح المنتكج الذم ال يتكفر عمى ىذه التقنيات معيبا
، كمف جية أخر 2، مف مكاصفاتو، كمككناتو، ككيفية االستعماؿ، كالتحذيرات البلزمة المعمكمات المتعمقة بالمنتكج

اعاة ىذه البيانات كاإلرشادات كالتكجييات كالتحذيرات، كىذا كمو يخضع لمسمطة يجب عمى مستعمؿ المنتكج مر 
 التقديرية لمقاضي عمى ضكء الظركؼ المكضكعية.

 الضرر -ب
إف الضرر الذم يمتـز المنتج بتعكيضو بسبب تعيب منتكجو، ىي األضرار الماسة بالسبلمة الجسدية      

التي أصابتيا  اآلالـجز الدائـ عف العمؿ، ككذا الضرر األدبي جراء لمشخص كالكفاة، كاألمراض، كالجركح، كالع
 بسبب الجركح أك تمؾ التي أصابت ذكييا في حالة كفاتيا. 

كيسأؿ المنتج كذلؾ عف األضرار المادية التي تمحؽ بأمكاؿ الضحية، باستثناء الضرر الذم يصيب المنتكج     
 ة المنتج غير محدكدة كىذا يعني تحميؿ المنتج ماال يطيؽ.ه الحالة تككف مسؤكليألف في ىذ المعيب ذاتو

لقد أثارت مسألة تعكيض الضحية تعكيضا كامبل جدال في التشريعات األكربية، فألمانيا مثبل عارضت ذلؾ      
عمى أساس الصعكبة التي سيجدىا المنتج في اكتتاب عقد التأميف في إقرار مسؤكليتو غير المحدكدة، كفرنسا 

أخذت كأصؿ عاـ بالتعكيض الكامؿ، كلكنيا تركت  1985التعكيض الكامؿ، لكف التعميمة األكربية لعاـ تأخذ ب
لكؿ دكلة عضك حرية التحديد اإلجمالي لمتعكيض، كفرنسا أستبعدت النص عمى تحديد مسقؼ لمتعكيضات ، 

 كأخذت بمبدأ التعكيض الكامؿ.
 عالقة السببية بين الضرر ومصدره -ج

ية يقع عمييا إثبات أف الضرر الذم لحقيا ىك بفعؿ العيب في المنتكج كىذا ال شؾ فيو صعكبة إف الضح     
 ، كمف أجؿ تخفيؼ العبء عمى الضحية فعناؾ قرينتيف افترضيماخاصة بالنسبة لممنتكجات ذات التقنيات العالية

                                                           
 ت ـ ؼ  4-1386ىذا ما نصت عميو المادة  -1
 .189عبد الباسط جميعي، مسؤكلية المنتج عف األضرار التي تسببيا منتجاتو المعيبة، النيضة العربية، ص  -2
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، كتتعمؽ 1طرح المنتكج لمتداكؿالفقو الفرنسي بشأف عبلقة السببية، تتعمؽ األكلى بافتراض كجكد العيب بمجرد 
 .2الثانية بافتراض إطبلؽ المنتكج بإرادة المنتج

 أسباب اإلعفاء من المسؤولية -2
مف المسؤكلية،  اإلعفاءإف المشرع عند تناكلو لمسؤكلية المنتج في مادة كحيدة لـ ينص عمى كيفية       

فيجب الرجكع إليو لتحديد كيفية  1-1386المادة  كبالرجكع إلى مصدر ىذه المادة أال كىك القانكف الفرنسي في
 اإلعفاء مف المسؤكلية.

، الذم سبؽ دراستو ت ـ ج بإثبات السبب األجنبي 127فيمكف لممنتج أف يدفع المسؤكلية طبقا لنص المادة     
 يمكف المجكء إلى األسباب الخاصة لدفع ىذه المسؤكلية كمنيا:ك 
 عدم طرح المنتوج لمتداول -أ 

نما المنتكج تـ سرقتو كيككف ذلؾ بالدفع بأف المنتك       ج لـ يطرح لمتداكؿ ، فمـ يكف مكجيا لمبيع أك التكزيع ، كا 
 .مثبل

 انعدام الطابع المعيب لممنتوج -ب
نما تكلد في كقت الحؽ لعرضو.       كذلؾ بإثبات أف العيب لـ يمحؽ المنتكج كقت عرضو لمتداكؿ، كا 

 مخاطر النمو  -ج
، يعفى مف المسؤكلية إذا أثبت المنتج اف حالة المعارؼ العممية  1386/11ا ما نصت عميو المادة كىذ     

.لكف إقرار ىذا السبب لـ يكف باألمر كالتقنية كقت عرض المنتكج لمتداكؿ لـ تكف تسمح باكتشاؼ كجكد العيب
كقؼ الدكؿ منو فقالكا بأف مف مف السيؿ، بؿ كاف محؿ صراع بيف فئة المحترفيف كفئة المستيمكيف ككذا تبايف م

شأنو أف يعرقؿ النمك الصناعي ألكربا، إال أف المشرع الفرنسي نص عميو كسبب معفي مف المسؤكلية لكف أكرد 
 عميو استثنائيف ىما:

 ال يجكز اإلعفاء بسبب مخاطر النمك إذا كاف الضرر قد نتج عف عناصر أك منتكجات الجسـ اإلنساني. -*
( سنكات كلـ يمتـز المنتج بالمتابعة كالذم يعتبر أحد مظاىر مبدأ 10يب في ظرؼ عشر )إذا ظير الع -*

 الحيطة الذم أصبح يطبع القانكف الحديث لممسؤكلية.
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 ت ـ ؼ . 11/2-1386طبقا لما تضمنتو المادة  -1
 ت ـ ؼ. 5-1386بقا لما تضمنتو المادة ط -2
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 الثاني مبحثال
 التعويض خارج نطاق المسؤولية

الفعؿ الضار  أف المسؤكلية تقـك إذا لحؽ الغير ضرر سكاء بخطأ كاجب اإلثبات أك عمى أساس األصؿ    
أكانت شخصية أـ مكضكعية، لكف ىذا النظاـ الذم لحؽ المضركر، فالتعكيض يككف في إطار المسؤكلية سكاء 

لـ ينصؼ المضركر، حيث أنو في بعض الحاالت ال يستفيد مف التعكيض سكاء بسبب تمكف المسؤكؿ مف دفع 
عكيض، ليذا أصبح االىتماـ يتزايد بحاؿ المسؤكلية الممقاة عمى عاتقو، أك بسبب عسر المديف عف دفع الت

، منيا تعكيض ضحايا حكادث العمؿ، كتعكيض ضحايا حكادث االستثنائية المضركر فتـ إقرار بعض الحمكؿ
، كأخيرا تعكيض 2، كتعكيض الككارث الطبيعية1المركر، ثـ تعكيض ضحايا المظاىرات كاألعماؿ اإلرىابية

 .1مكرر 140شرع في المادة األضرار الجسمانية التي نص عمييا الم
 األول طمبالم

 جبر األضرار الجسمانية
ت ـ ج، كىذا يعتبر خركجا  1مكرر  140ى نظاـ جبر األضرار الجسمانية في المادة منص المشرع ع     

عمى النظاـ التقميدم لمتعكيض الذم يرتبط بالمسؤكلية التقصرية، فالتعكيض يككف أثر لسمكؾ الفاعؿ، بينما 
الجديد لمتعكيض يستيدؼ تعكيض الضحية في حد ذاتو كال يرتبط بالمسؤكؿ عمى اإلطبلؽ فيك جاء النظاـ 

لمعالجة القصكر الذم خمفو نظاـ المسؤكلية التقصيرية، كمف بيف ىذه الحاالت التي تتعمؽ بجبر األضرار 
 الجسمانية مثؿ حكادث المركر، حكادث العمؿ، كالمظاىرات كاإلعماؿ اإلرىابية.

 قانون حوادث المرور: األولع فر ال
الخاص بالتعكيض عف األضرار الجسمانية  15-74يخضع تعكيض ضحايا حكادث المركر ألحكاـ األمر      

، كلكف رغـ ىذا 1988جكيمية  19المؤرخ في  31-88الناتجة عف حكدث المركر الذم عدؿ بمكجب القانكف 
كانت تطبؽ، غمى غاية صدكر قرار المجمس األعمى المؤرخ القانكف إال أف أحكاـ المسؤكلية المدنية ىي التي 

مبدئي ألنو ألكؿ مرة المجمس األعمى يقرر بأنو كمما تعمقت القضية كالذم يعتبر قرار  1983جانفي  08في 
 .بضرر جسماني ناتج عف حادث مركر نستبعد تطبيؽ أحكاـ المسؤكلية التقصيرية

لضرر الجسماني كالذم يتمثؿ في اإلصابة بجركح أك كفاة،   كالتعكيض عف حكادث المركر يككف عف ا     
المادية  كنستثني منو األضرار ،كالتعكيض عف الضرر المعنكم، كالضرر الجمالي ك التعكيض عف ضرر اآلالـ

                                                           
غشت 15المؤرخ في  19-90يتعمؽ بالتعكيضات الناتجة عف قانكف العفك الشامؿ رقـ  1990غشت  15مؤرخ في  20-90قانكف  -1

ابير المتعمؽ بمنح التعكيضات كتطبيقات التد 1997فبراير  12المؤرخ في  49-97، المرسـك التنفيذم رقـ 1990لسنة  35، ج ر 1990
لصالح األشخاص الطبيعييف ضحايا األضرار الجسمانية أك المادية التي لحقت بيـ نتيجة أعماؿ إرىابية أك حكادث كقعت في إطار مكافحة 

كالمتعمؽ بمنح تعكيضات لصالح  13/02/1999المؤرخ في  47-99، المرسـك التنفيذم رقـ 10اإلرىاب، كلصالح ذكم حقكقيـ، ج ر ، ع 
عييف ضحايا األضرار الجسمانية أك المادية التي لحقت بيـ نتيجة أعماؿ إرىابية أك حكادث كقعت في إطار مكافحة اإلرىاب ، األشخاص الطبي

، يحدد حقكؽ ضحايا األحداث 07/04/2002المؤرخ في  123-02، المرسـك الرئاسي رقـ 1999سنة   9كلصالح ذكم حقكقيـ، ج ر ، ع 
 . 25اؿ اليكية الكطنية ، ج ر ع التي رافقت الحركة مف أجؿ استكم

 .52، يتعمؽ بإلزامية التأميف عمى الككارث الطبعية كبتعكيض الضحايا، ج ر ، ع 2003غشت  26المؤرخ في  12-03االمر رقـ  -2
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التي تصيب السيارات، كالذم يمتـز بالتعكيض ىي شركة التأميف إذا كاف المضركر مؤمنا، أك صندكؽ 
ما إذا كاف الضحية غير مؤمف. كالتعكيض ىنا يككف تمقائيا مف طرؼ شركة التأميف أك  التعكيضات  في حالة

 .مف صندكؽ ضماف حكادث السيارات
 التعويض عن ضحايا حوادث العمل: الثاني فرعال

المتعمؽ عف  183-66يخضع التعكيض عف األضرار التي تككف بسبب حكادث العمؿ تخضع لؤلمر     
-83المتعمؽ بحكادث العمؿ كاألمراض المينية، ككذا األمر  13-83تعديمو بالقانكف  حكادث العمؿ، كالذم تـ

، فالعامؿ إذا لحقو  08-08المتعمؽ بالمنازعات في مجاؿ الضماف االجتماعي، كالذم عدؿ بمكجب القانكف  15
م يمتـز أم ضرر كىك يؤدم عممو، أك أصابو مرض أثناء تأدية عممو، فصندكؽ الضماف االجتماعي ىك الذ

 بالتعكيض، كىنا التعكيض ىنا يككف خارج نطاؽ المسؤكلية.
 1مكرر  140في إطار نص المادة  جبر األضرار الجسمانية :الثالث فرعال

كالتي  1مكرر 140حكما جديدا تضمنتو المادة  10-05استحث المشرع الجزائرم عند تعديمو لمقانكف      
لضرر الجسماني كلـ تكف لممتضرر يد فيو تتكفؿ الدكلة بالتعكيض إذا انعدـ المسؤكؿ عف اتنص عمى أنو: " 
 عف ىذا الضرر".

يتبيف مف ىذا النص أنو في حالة انعداـ المسؤكؿ، ككاف الضرر جسمانيا فإف الدكلة ىي التي تتكفؿ      
ىذا يعتبر بالتعكيض عف ىذه األضرار، كىذا الحكـ يخرج عف القكاعد التي تحكـ نظاـ المسؤكلية المدنية، ك 

تحكؿ في نظاـ التعكيض الذم كاف يرتبط بالمسؤكلية التقصيرية، فظير ىذا النظاـ الجديد نظرا لممبررات التي 
فالحؽ في السبلمة الجسدية ىك أساس الحؽ في ، 1سقناىا سابقا كىك ما أصبح يعرؼ بالنظاـ الجديد لمتعكيض

ف عف األضرار الجسمانية، كىذا عف طريؽ إنشاء فأصبحت الضحية تحصؿ عمى التعكيض بقكة القانك التعكيض 
-69مف األمر  70الصناديؽ الخاصة بالتعكيض كصندكؽ تعكيض ضحايا حكادث المركر بمكجب المادة 

،  الذم يتحمؿ : " ... كؿ التعكيضات الممنكحة لضحايا الحكادث الجسدية أك لذكم حقكقيـ، أك جزء منيا 107
كفي الحالة التي ت ذات محرؾ ار اا التعكيض قد تسببت عف سييف عنك قتحندما تككف ىذه الحكادث التي يسع

 يككف فييا المسؤكؿ عف األضرار مجيكال..."
 18-93مف المرسكـ التشريعي رقـ  5-145نشأ أيضا صندكؽ تعكيض ضحايا اإلرىاب بمقتضى المادة أك      

" بالمعشات كرأس ماؿ التعكيض ككذا  حيث يتكفؿ 1994يتعمؽ بقانكف المالية لسنة  29/12/1993المؤرخ في 
 األضرار الجسدية كالمادية المترتبة عف أعماؿ اإلرىاب كفؽ الشركط المنصكص عمييا.

 
 
 
 

                                                           
1

- Lahlou Khiar Ranima, Le doit de l'indemnisation entre responsabilité et réparation systématique, thèse doctorat 

université Alger 2006. 
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 الثاني طمبالم
 النظام القانوني لمتعويض

النظاـ القانكني لمتعكيض عف جبر األضرار الجسمانية مف خبلؿ النصكص التشريعية كالتنظيمية  يتمثؿ     
كىي أف التعكيض يككف تمقائيا، كيتعمؽ  ،ا النظاـذة بالتعكيضات الخاصة فيناؾ مبادلء تحكـ ىالمتعمق

 .دا سمفا، كيخضع إلجراءات إدارية ال قضائيةباألضرار الجسمانية، كتقديره يككف محد
 التعويض بقوة القانون: األول فرعال

شرط أك قيد، فالحؽ في التعكيض يثبت  إف التعكيض عف األضرار الجسمانية يككف بقكة القانكف دكف     
بمجرد اكتساب صفة الضحية، طبقا لما نصت عميو النصكص التشريعة كالتنظيمية الخاصة بتعكيض ضحايا 

، كضحايا األعماؿ 1988حكادث العمؿ  كضحايا العفك الشامؿ بالنسبة ألحداث أكتكبرحكادث المركر، ك 
ة التي يشترط لقياميا إثبات مجمكعة مف العناصر المادية مثؿ اإلرىابية، فعمى عكس نظاـ المسؤكلية المدني

 األضرارالخطأ، أك الفعؿ، أك فعؿ الشيء، أك عيب في المنتكج، كالضرر كالعبلقة السببية، أما في نظاـ جبر 
الجسمانية فيكتفي حصكؿ ىذا الضرر الجسماني في مكاف العمؿ، أك بسبب حادث مركر بمركبة ذات محرؾ، 

 ىابي ، فعبلقة السببية ليس ليا محؿ في نظاـ التعكيض عف األضرار الجسمانية.أك عمؿ إر 
كىذا التعكيض كذالؾ ال يرد عميو أم قيد، فبل يمكف االحتجاج بالسبب األجنبي، فالضحية في حادث       

بب العمؿ عمؿ حتى كلك كاف بفعؿ سيارة أثناء ذىابو إلى مكاف العمؿ فبل يمكف الدفع بأف الحادث لـ يكف بس
ف كاف يمكف  نما حادث المركر ىك الذم ألحؽ ضررا بالضحية، كا  لصندكؽ الضماف اإلجتماعي الرجكع فيما كا 

بعد عمى شركة التأميف لممطالبة بما دفعتو مف تعكيضات لمضحية عمى أساس أف الضرر كاف عف طريؽ حادث 
 مركر .

 األضرار الجسمانية محل التعويض: الثاني فرعال
صر التعكيض عف األضرار التي تصيب الشخص في جسده، كالمكت، كالمرض كالعجز، كالجركح يقت      

، كلؤلضرار الجسمانية جانب مادم، يتمثؿ في كالكسكر، كفقداف عضك، كالبصر أك الرجؿ ...، أك تشكيو لمكجو
ضرر اآلالـ، ضياع األجر، أك الدخؿ المالي، كتحمؿ نفقات العبلج، كالنقؿ كالمصاريؼ ، كجانب معنكم ك

كالضرر الجمالي، كال يقتصر الضرر الجسماني عمى الضحية فقط بؿ قد يمتد إلى ذكم حقكقيا، السيما في 
حالة الكفاة، الذم يتمثؿ في الحزف الشديد لفقداف ىذا الشخص، أما األضرار المادية المستبعدة مف مجاؿ 

ألضرار المادية المترتبة عف الضرر الجسماني  التعكيض كفؽ ىذا النظاـ ىي تمؾ المتعمقة بالممتمكات دكف ا
جراء العمميات الجراحية، أما األضرار المادم  كضياع األجر بسبب كالعجز عف العمؿ، مصاريؼ العبلج كا 

نما تتحمؿ ذلؾ شركة التأميف.  المتعمقة بالسيارة فيذه ال تككف محبل لمتعكيض كا 
 التعويض جزافي ومحدد سمفا: الثالث فرعال

التعكيض في إطار جبر األضرار الجسمانية يككف جزافيا أم أف الضحية تستفيد مف تعكيض جزافي  إف     
كليس كمي ألف المديف بالتعكيض ليس ىك المسؤكؿ، فيك ضامف فقط لمتعكيض ، كليذا فإنو ال يجكز الجمع في 

أك بمكجب حكـ قضائي  التعكيض ، مثبل لك أف الضحية استفادت مف تعكيض طبقا ألحكاـ المسؤكلية المدنية
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 مةافبل يجكز ليا المطالبة بالتعكيض مرة  أخرل مف ىذه الصناديؽ، كىذا التعكيض كذلؾ ال يخضع لمقكاعد الع
نما يعكض عف الخسارة التي لحقتو. في المسؤكلية المدنية  طبقا لما فاتو مف كسب أك لحقو مف خسارة ، كا 

ف طريؽ النصكص التشريعية أك التنظيمية، فبل يترؾ لتقدير كىذا التعكيض يتـ بطريقة حسابية تحدد ع     
 القاضي، كفؽ جداكؿ معدة لحساب مقدار التعكيض.

المتعمؽ بإلزامية التأميف عمى  15-74الذم يعدؿ كيتمـ األمر رقـ  31-88القانكف رقـ مثبل يحدد       
 رار التالية:طريقة حساب التعكيض عف األض  1السيارات كبنظاـ التعكيض عف األضرار

، يحسب عمى أساس الدخؿ الشيرم ككحدة حساب مضركب في مدة التعويض عن العجز الكمي المؤقت -
( أشير كعجز 03يكما  أم ثبلثة ) 90د ج، كمنح لو الطبيب مدة 45000العجز، مثبل لك أف شخص دخمو
 فالعممية الحسابية تككف كالتالي:

 د ج13500= 3* 45000
الذم يتمثؿ التعكيض عف العمميات الجراحية البلزمة إلصبلح الضرر  ضرر الجماليمثال التعويض عن ال -

 الجمالي الذم يتـ تقدير بمكجب خبرة طبية .
 كالذم يحدد عف طرؽ نسبة تمنح بمكجب خبرة طبية كىك ينقسـ إلى: مثال التعويض عن ضرر التألم -
طني األدنى المضمكف  عند تارخ الحادث، يعكض مرتيف قيمة األجر الشيرم الك ضرر التألم المتوسط:  -

 دج فتككف العممية كالتالي: 18000ىك  2017كاألجر الكني األدنى المضمكف لسنة 
 دج 36000= 2*18000     

 يعكض أربع مرات قيمة األجر الشيرم الكطني األدنى المضمكف عند تاريخ الحادث ضرر التألم اليام: -
 دج. 72000= 4*18000      
 ال يعكض عنو كيساكم الصفر ضرر التألم الضعيف: -     

 مرات مضركب في األجر الكطني األدنى المضمكف السنكم أم 5تعكض ب  مصاريف الجنازة
 دج  216000= 12*1800

 د ج1.080.000=5*216000
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
المتعمؽ بإلزامية التأميف عمى  1974يناير 30المؤرخ في  15-74يعدؿ كيتمـ األمر رقـ  1988يكليك 19المؤرخ في  31-88القانكف رقـ  -1

 .1988، سنة 29، ج ر ، ع السيارات كبنظاـ التعكيض عف األضرار
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 الفصـــــــــــــل الثاني
 اإلثراء بال سبب

لتزاـ، كىك كاقعة قانكنية، فإذا أثرم شخص عمى حساب يعتبر اإلثراء ببل سبب مصدرا مف مصادر اال     
الغير دكف سبب قانكني، أك أف يفتقر شخص لمصمحة شخص آخر دكف مبرر مشركع، فإذا حدثت ىذه الكاقعة 
 القانكنية، فمف أثرم عمى حساب الغير يمتـز بأف يدفع تعكيضا يساكم أقؿ القيمتيف، قيمة اإلثراء كقيمة االفتقار.

في نص المادة لمشرع الجزائرم عمى اإلثراء ببل سبب كمبدأ عاـ باعتباره مصدرا مف مصادر االلتزاـ كنص ا    
كالفضالة في المكاد  149-143ت ـ ج، كأكرد لو تطبيقيف ىما الدفع غير المستحؽ في المكاد  141-142
 ت ـ ج. 150-159

 المبحث األول
 المبدأ العام اإلثراء بال سبب 

ع الجزائرم اإلثراء ببل سبب كمبدأ عاـ باعتباره مف مصادر االلتزاـ، غير أف النصكص تناكؿ المشر      
ربط التعكيض الذم يمتـز المثرم بدفعو  141المنظمة لو يعترييا النقص كالدقة في التعبير، فالمشرع في المادة 

ية كالغربية، جعمت مقدار إلى المفتقر يقدر ما استفاد مف عمؿ الغير أك شيئو. في حيف نجد التشريعات العرب
التعكيض، أف يمتـز المثرم برد أقؿ القيمتيف، قيمة اإلثراء أك قيمة االفتقار التي لحقت المفتقر كىذا ما ذىبت إليو 

 141، كلذا يرل االستاذ عمي عمي سميماف بضركرة إعادة النظر في نص المادة  1المحكمة العميا في قراراتيا
عمى  ل، يمتـز بتعكيض مف أثر دون سبب" كؿ مف أثرم عمى حساب غيره  كصياغتيا عمى الشكؿ اآلتي:

 .2بو أك قيمة ما افتقر بو المفتقر"حسابو بأقؿ القيمتيف، قيمة ما أثرل 
 المطمب األول

 أركان اإلثراء بال سبب
القانكني ليذا يقكـ اإلثراء ببل سبب عمى ثبلثة أركاف كىي: إثراء المديف، كافتقار الدائف، كانعداـ السبب      

 اإلثراء.
 إثراء المدين ) المدعى عميو(: الفرع األول

نييا المديف يمكف تقكيميا بالماؿ، كاكتساب ماؿ مف منقكؿ أك فاإلثراء ىك كؿ منفعة مادية أك معنكية يج     
 أك انقضاء ديف.عقار، 

ف الذم يبني في أرض غيره، أك كأف تضاؼ قيمة مالية إلى ذمة المديف، مثؿ الدائ واإلثراء قد يكون إيجابيا
مثؿ  أما اإلثراء السمبياستفادة مغني مف أغنية ألفيا كلحنيا غيره.  السكف في منزؿ غيره دكف إيجار. أك

                                                           
1

 1993، المجمة القضائية 50888، ممؼ رقـ 10/1987/ 21، 45، ص 1972،  ه ؽ ف، 18/07/1969المحكمة العميا ، الغرفة المدنية  -
 9ص 

2
ص  1989، 40، كعدد 6، ص 31، عدد 1986مجمة الشرطة  ،عمي عمي سميماف، ضركرة إعادة النظر في القانكف المدني الجزائرم -
36 ، 
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الشخص الذم يكفي ديف عف آخر، فيذا إثراء سمبي عف طريؽ النقص فيما عميو مف ديكف. اك أف يقـك 
 ي تقع عمى عاتؽ المؤجر.المستأجر بإجراء ترميمات عمى العيف المؤجرة ى

إذا أمكف تقديره بالماؿ، مثؿ  معنويايككف ، مثؿ ما ذكر في األمثمة السابقة، كقد واإلثراء قد يكون ماديا     
يدافع عف متيـ فيحصؿ عمى براءتو، امي الذم حكالم ،كالطبيب الذم يشفي المريض ،المعمـ الذم يدرس التمميذ

 داـ مف المستطاع أف يقدر بالماؿ سكاء في ذاتو مف ناحية االفتقار. فيجكز أف يككف اإلثراء معنكيا ما
ما بفعؿ المثرم نفسو كمف  واإلثراء قد يكون مباشرا إذا انتقؿ مباشرة مف المفتقر إلى المثرم، إما بفعؿ المفتقر كا 

ر إلى ماؿ كيككف ىذا عف طريؽ تدخؿ أجنبي في نقمو مف ماؿ المفتق وقد يكون غير مباشريكفي ديف غيره ، 
المثرم، مثؿ قياـ رباف السفينة برمي بعض ما تحممو السفينة إلى البحر إلنقاذ الباقي مف الغرؽ، أك تدخؿ رجاؿ 

يتخذ اإلثراء الغير المباشر صكرة تصرؼ اإلطفاء إلخماد حريؽ عف طريؽ تحطيـ بعض األمبلؾ المجاكرة، كقد 
بلحيا  كبعد ذلؾ ينفسخ عقد البيع، فيرجع الميكانيكي كىك قانكني مثؿ الشخص الذم يشترم سيارة ثمة يقـك بإص

 المفتقر عمى البائع بالمصركفات كىك المثرم، كال يرجع عمى المشترم ألنو أجنبي عف العقد. 
 افتقار الدائن ) المدعي(: الفرع الثاني

كأف يفقد المفتقر ، إيجابيا واالفتقار قد يكونالخسارة التي يتكبدىا الدائف أك تمؾ التي تفكتو، يقصد باالفتقار 
حقا، عينيا كاف أك شخصيا، مثؿ شخص في يقكـ ببذؿ مصركفات مف أجؿ إصبلح الشيء الذم اشتراه كبعد 

، مثؿ الشخص الذم يسكف منزال دكف دكف عقد إيجار، فيفتقر االفتقار سمبياذلؾ تـ فسخ ىذا البيع، كقد يككف 
 لمنزؿ.صاحب المنزؿ بما فاتو مف منفعة كىي أجرة ا

، فكؿ افتقار مباشر يقابمو إثراء مباشر، ككؿ افتقار غير مباشر واالفتقار قد يكون مباشرا وغير مباشر     
 االفتقار، فكؿ انتقاؿ مف الذمة المالية لممفتقر إلى الذمة المالية لممثرم فيككف كؿ مف يقابمو إثراء غير مباشر

ذا انتقمت القيمة المالية بتدخؿ أجنبي، تدخبل ماديا أك قانكنيا، فيككف كؿ مف االفتقار كاإلثراء  كاإلثراء مباشرا، كا 
 ، مثؿ ما ذكرناه بالنسبة لئلثراء.واالفتقار قد يكون ماديا أو معنوياكما مر بنا في األمثمة السابقة.  1غير مباشر

 انعدام السبب القانوني لإلثراء: الفرع الثالث
بب، أف ال يككف لممثرم سند قانكني يخكلو الحؽ في اإلثراء، فإذا كاف ـ قاعدة اإلثراء ببل سيشترط لقيا     

لممثرم كفقا لمقانكف حؽ في إثرائو فبل يمكف قانكنا مطالبة المثرم بأم تعكيض إذا كاف لو الحؽ في كسب ما 
بدعكل أثرم بو. فإذا انعدـ السبب الذم يخكؿ المثرم الحؽ في اإلثراء فيمكف لممفتقر أف يرجع عمى المثرم 

 اإلثراء ببل سبب.
كالسبب القانكني لئلثراء إما أف يككف عقدا، مثؿ التحسينات التي يجرييا المستأجر في العيف المستأجرة،     

كأدرج شرط في العقد بأف ىذه التحسينات يتممكيا المؤجر عند نياية عقد اإليجار. فبل يمكف لممستأجر أف يعكد 
ب لكي يعكضو عف ىذه التحسينات، ألف ىناؾ سبب قانكني كىك عقد عمى المؤجر بدعكل اإلثراء ببل سب

 اإليجار.

                                                           
1
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كنص القانكف ىك السبب المنشأ لمحؽ في اإلثراء، فمك أف شخصا اكتسب شيئا عف طريؽ التقادـ، فبل يمكف     
قانكف أف يرجع عميو بدعكل اإلثراء ببل سبب، ألف السبب الذم ممكو ىذا الشيء ىي أحكاـ ال لمالكو األصمي

 .1كىك التقادـ المكسب الذم يعتبر احد أسباب كسب الممكي
 المطمب الثالث

 أحكام اإلثراء بال سبب

إذا تكافرت أركاف اإلثراء ببل سػبب يحػؽ لممفتقػر أف يرفػع دعػكل يطالػب فييػا بػالتعكيض عػف الضػرر الػذم       
 ست دعكل احتياطية.لحؽ بو في حدكد ما أثرل بو المثرم، كىذه الدعكل ىي دعكل أصمية كلي

 دعوى اإلثراء: الفرع األول

، كبالتالي لف أتطرؽ ىنا 2قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية الدعكل ىي مف المسائؿ التي تدخؿ في دراسة      
إال إلى ما يخص دعكل اإلثراء ببل سػبب، كالسػيما فيمػا يتعمػؽ بأىميػة طرفػي الػدعكل، كالطػابع األصػمي لمػدعكل، 

 دعكل.كتقادـ ال

 أىمية طرفي الدعوى -أوال
طرفػػا الػػدعكل ىمػػا المػػدعي كالمػػدعى عميػػو. كالمػػدعي ىػػك المفتقػػر فيػػك كحػػده يحػػؽ لػػو رفػػع ىػػذه الػػدعكل.        

كلكف يمكف أف يقكـ مقامو النائػب، قانكنيػان كػاف أـ قضػائيان أـ اتفاقيػان، أك الخمػؼ، سػكاء كػاف خمػؼ عػاـ أك خمػؼ 
ف شخص،كما في حالة إثراء شخص عمى حساب شركاء فػي الشػيكع، كبالتػالي خاص. كقد يككف المفتقر أكثر م

يعد كؿ شريؾ دائنان لممثرم في حدكد حصتو في التعكيض. كال يعد الشركاء ىنػا دائنػكف متضػامنكف ألف القػانكف 
م، أمػػا المػػدعى عميػػو فيػػك المثػػر  3لػـ يػػنص عمػػى التضػػامف فيمػػا بيػػنيـ، كبالتػػالي يتمتػػع كػػؿ مػػنيـ بػػدعكل مسػػتقمة.

كيمكػػف أف يقػػكـ مقامػػو نائبػػو، سػػكاء أكػػاف قانكنيػػان أـ قضػػائيان أـ اتفاقيػػان، أك خمفػػو سػػكاء أكػػاف خمفػػان عامػػان أك خمفػػان 
نمػا  ذا تعدد المثرم، كمػا لػك أثػرل شػركاء عمػى الشػيكع عمػى حسػاب الغيػر، فػبل يقػكـ التضػامف بيػنيـ، كا  خاصان.كا 

أم أىميػة ت ـ ج  141مػا أثػرل بػو.كلـ تشػترط المػادة يسأؿ كؿ منيـ عػف التعػكيض بمقػدار حصػتو، فػي حػدكد 
في طرفي الدعكل، المدعي المفتقر كالمدعى عميو المثرم، إذ أنيا ألزمت كؿ شخص كلك كػاف غيػر مميػز أثػرل 
عمػػى حسػػاب شػػخص آخػػر دكف سػػبب مشػػركع بػػالتعكيض عمػػا لحػػؽ المفتقػػر مػػف خسػػارة فػػي حػػدكد مػػا أثػػرل بػػو. 

ىػك كاقعػة قانكنيػة، كال يمتػـز المثػرم اسػتنادا إلػى إرادتػو أك إلػى خطػأ ارتكبػػو،  كالسػبب فػي ذلػؾ أف مصػدر اإلثػراء
نما يمتـز بمجرد تحقؽ كاقعة اإلثراء. كيقع عمى عاتؽ المػدعي أك نائبػو أك خمفػو عػبء اإلثبػات. كبالتػالي عميػو  كا 

                                                           
 ت ـ ج فيما يتعمؽ بكسب العقار عف طريؽ التقادـ المكسب 728أنظر المادة  -1

.ق إ م إ  13المادة   - 2 
 كما يمييا. 1168عيد الرزاؽ السنيكرم، الكسيط ،المرجع السابؽ، ، ص -3
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اإلثػػػراء إلػػى حػػػيف رفػػػع بقػػػاء  الجزائػػرمأف يثبػػت تحقػػػؽ اإلثػػراء فػػػي ذمػػػة المثػػرم كمقػػػداره، كال يشػػػترط فػػي القػػػانكف 
 الدعكل. كما عميو أف يثبت تحقؽ افتقار في ذمتو كمقداره، كمف ثـ إثبات أف اإلثراء ليس لو سبب قانكني.

 دعوى اإلثراء ىي دعوى أصمية -ثانيا
قررت محكمة النقض الفرنسية أف دعكل اإلثراء ببل سبب ىػي دعػكل احتياطيػة ال يحػؽ لممفتقػر رفعيػا إال       

لـ يكف يحؽ لو رفع دعكل أخرل لممطالبة بحقو ناشئة عف عقد أك شبو عقد أك جريمة أك شػبو جريمػة، في حاؿ 
كعمػػػى ضػػػكء القػػػرارات البلحقػػػة لمحكمػػػة الػػػنقض الفرنسػػػية كآراء الفقػػػو الفرنسػػػي يمكػػػف  1914.1كذلػػػؾ منػػػذ العػػػاـ 

 تية:التمييز، بالنسبة لمصفة االحتياطية لدعكل اإلثراء ببل سبب، بيف الفرضيات اآل
فػي ىػذه الفرضػية ال تسػمع دعػكل اإلثػراء، إذا كان المفتقر يممك الحق في دعوى أخرى بمواجيـة المثـري:  -أ:

. كلكػف لػيس ليػذه الفرضػية فائػدة عمميػة، كذلػؾ ألنػو 1914كذلؾ استنادان إلى ما قررتو محكمة النقض في العػاـ 
اإلثراء، فإنو يفضؿ دائمان الدعكل األخػرل ألنيػا عندما يممؾ المفتقر الحؽ في دعكل أخرل باإلضافة إلى دعكل 

 تحقؽ لو فائدة أكثر.
كىػذه الفرضػية ىػي  إذا كانت الدعوى التي كان يحق لممفتقر رفعيا بمواجية المثري غير مقبولـة قانونـًا: -ب:

ع دعػكل األكثر أىمية عمميان. كفي ىذه الفرضػية ال تقبػؿ دعػكل اإلثػراء كذلػؾ ألف المػدعي كػاف يمكػف لػو أف يرفػ
أخرل بالنظر إلى العبلقة القانكنية مع المدعى عميو، كلكف ىذه الدعكل غير مقبكلة قانكنان. كالسبب في ذلؾ ىك 
حتى ال تشكؿ دعكل اإلثراء احتياال عمى القانكف. مثاؿ: إذا سقط حؽ الدائف بالتقادـ، فبل يحػؽ لػو الرجػكع عمػى 

أف محكمة النقض الفرنسية ال تطبؽ، في مثؿ ىذه الفرضية،  . كلكف يبدكاإلثراء ببل سببالمديف بمكجب دعكل 
. فقد أيدت ىذه المحكمة حديثان قرار محكمة االستئناؼ بقبكؿ  مبدأ الصفة االحتياطية لدعكل اإلثراء بشكؿ صاـر

فػي المػزاد، الػذم حكػـ عميػو بتعػكيض المشػترم، ضػدبائع منقػكؿ اكتشػؼ بعػد ذلػؾ أنػو دعػكل اإلثػراء التػي رفعيػا 
، فػػي حػػيف أنػػو دعػػكل الضػػماف التػػي رفعيػػا ضػػد البػػائع تػػـ ردىػػا كذلػػؾ ألنػػو لػػـ يسػػتطع إثبػػات خطػػأ البػػائع، مقمػػد

 2كقررت محكمة النقض أف قبكؿ دعكل اإلثراء في مثؿ ىذه الحاؿ ال يتعارض مع مبدأ الصفة االحتياطية ليا.
يحػؽ فػي مثػؿ ىػذه الحػاؿ  : الإذا كان المفتقر يممك الحق في دعـوى بمواجيـة شـخص آخـر غيـر المثـري -ج:

لممفتقػػر الرجػػكع عمػػى المثػػرم بمكجػػب دعػػكل اإلثػػراء، إال بعػػد أف يكػػكف قػػد طالػػب الغيػػر بحقػػو كلكنػػو لػػـ يسػػتطع 
الحصكؿ عمى حقو كذلؾ بسػبب إعسػار الغيػر، فينػا يحػؽ لػو الرجػكع عمػى المثػرم. كلكػف إذا  كػاف لئلثػراء سػبب 

 3كاف المديف المباشر معسران.مشركع فبل يحؽ لو الرجكع عمى المثرم، حتى لك 

أمػػا فػػي القػػانكف السػػكرم، ككػػذلؾ فػػي القػػانكف المصػػرم، فػػإف دعػػكل اإلثػػراء ىػػي دعػػكل مسػػتقمة عػػف بقيػػة       
 الدعاكل، كبالتالي ىي دعكل أصمية يستطيع المفتقر أف يرفعيا إذا كانت أركاف اإلثراء متكافرة.

                                                           
. كأنظػػػػػػػر كػػػػػػػذلؾ نقػػػػػػػض فرنسػػػػػػػي NAYRET، تعميػػػػػػػؽ  41،ص I، الجػػػػػػػزء 1918،مجمػػػػػػػة دالػػػػػػػكز سػػػػػػػيرم 12/5/1914نقػػػػػػػض فرنسػػػػػػػي، -1
 ، القضية األكلى.102، صI، الجزء 1920،مجمة دالكز 2/3/1915،
 .J.MESTRE، تعميؽ 657،ص1997،المجمة الفصمية لمقانكف المدني 3/6/1997نقض فرنسي، الغرفة المدنية األكلى، -2
 .106،قسـ المعمكمات السريعة،ص 1975ز ، مجمة دالك 26/12/1975نقض فرنسي، الغرفة المدنية الثالثة،  -3
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 تقادم دعوى اإلثراء -ثالثا
سػػنكات، كتسػػرم (10عشػػر ). بأقصػػر األجمػػيف، كىمػػا: ت ـ ج 142 إلثػػراء بمكجػػب المػػادةتتقػػادـ دعػػكل ا      

اعتبػػارا مػػػف اليػػػـك الػػذم يعمػػػـ فيػػػو مػػػف لحقػػو الخسػػػارة بحقػػػو فػػي التعػػػكيض،أم مػػػف اليػػػـك الػػذم يعمػػػـ فيػػػو بافتقػػػاره 
المفتقر في كبالشخص الذم أثرل عمى حسابو. أك خمس عشرة سنة،كتسرم اعتبارا مف اليـك الذم ينشأ فيو حؽ 

سػػنكات إذا  كانػػت األقصػػر  عشػػرالتعػػكيض ، كىػػك اليػػـك الػػذم كقػػع فيػػو اإلثػػراء. ك يترتػػب عمػػى ذلػػؾ أف مػػدة ال
فتسقط الدعكل بيا،كما لك عمـ المفتقػر بافتقػاره كبالشػخص الػذم أثػرل عمػى حسػابو بعػد سػنة مػف نشػكء حقػو فػي 

عتبارا مف تاريخ عممو بحقو بالتعكيض.أمػا إذا  سنكات اعشر التعكيض، فيسقط حقو بالمطالبة بالتعكيض بمركر 
لـ يعمـ بحقو في التعكيض إال بعد أربع عشرة سنة مف تاريخ نشكء حقو، فيسقط حقو بانقضاء خمس عشػرة سػنة 

 مف تاريخ نشكئو.
 التعويض: الفرع الثاني

ف خسػارة فػي حػدكد مػا بتعػكيض المفتقػر عمػا لحقػو مػت ـ ج  141يمتـز المثرم، طبقان لما جػاء فػي المػادة      
أثرل بو، أم يمتـز برد أقؿ القيمتيف قيمة ما أثرل بو، كقيمة ما أفتقر بو المفتقر. كيترتب عمى ذلؾ أف التعكيض 
ال يمكػػف أف يزيػػد عمػػى افتقػػار المفتقػػر حتػػى لػػك كػػاف إثػػراء المثػػرم أكثػػر مػػف االفتقػػار، ألنػػو ال يحػػؽ لممفتقػػر أف 

ال أ صػػبح ىػك أيضػػان مثريػان عمػى حسػػاب غيره.كمػا ال يمكػػف أف يزيػد التعػػكيض يطالػب بتعػكيض يفػػكؽ خسػارتو، كا 
عمى إثػراء المثػرم حتػى لػك كانػت خسػارة المفتقػر أكبػر مػف اإلثػراء بكثيػر، كذلػؾ ألف التػزاـ المثػرم بػالتعكيض ال 

نمػػا نمزمػػو بػػالتعكيض نتيجػػة مػػا اكتسػػبو دكف سػػبب مشػػركع.  كلكػػف السػػؤاؿ يثػػكر حػػكؿ1يقػػكـ عمػػى خطػػأ ارتكبػػو، كا 
 معرفة مصدر حؽ المفتقر في ىذا التعكيض، ككيفية تقديره.

 مصدر حق المفتقر في التعويض -أوال
مصػػدر حػػؽ المفتقػػر فػػي التعػػكيض ىػػك كاقعػػة اإلثػػراء، كىػػي كاقعػػة ماديػػة، كبالتػػالي ينشػػأ حػػؽ المفتقػػر فػػي       

اإلثػػػراء كالمتضػػػمف التعػػػكيض بمجػػػرد حػػػدكث كاقعػػػة اإلثػػػراء. كيترتػػػب عمػػػى ذلػػػؾ أف الحكػػػـ الصػػػادر فػػػي دعػػػكل 
تعكيض المفتقر عما لحقػو مػف خسػارة فػي حػدكد مػا أثػرل بػو المثػرم المػدعى عميػو ال يعػد منشػأ ليػذا الحػؽ، أم 

نما يعد مقرران لو. كيترتب عمى ذلؾ النتائج اآلتية:  مصدران لو، كا 
كقػكع اإلثػراء كقيػاـ التػزاـ العبرة في تقدير التعكيض، أم أف تقدير اإلثراء كاالفتقػار، مػف حيػث المبػدأ، بكقػت  -أ:

 المثرم، ال بكقت رفع الدعكل كال بكقت صدكر الحكـ.
يحؽ لممفتقر أف يتصرؼ بحقو في التعكيض اعتبارا مػف تػاريخ نشػؤه،كما يحػؽ لػو اعتبػارا مػف ىػذا التػاريخ  -ب:

 أف يتخذ كافة اإلجراءات االحتياطية التي مف شأنيا الحفاظ عمى ىذا الحؽ.

                                                           
 كما يمييا. 1179عبد الرزاؽ السنيكرم،الكسيط، ص  -1
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قادـ القصير أك الطكيؿ اعتبارا مف تاريخ كقكع اإلثراء كعمـ المفتقر بو كبالشخص الذم أثػرل تسرم مدة الت -ج:
 عمى حسابو، أك اعتباران مف تاريخ كقكع اإلثراء عمى حسب األحكؿ.

 1يطبؽ عمى اإلثراء ببل سبب أحكاـ القانكف النافذ كقت كقكع اإلثراء. -د:
 تقدير التعويض -ثانيا 

ء ببل سبب ىك أقؿ قيمتي اإلثراء كاالفتقار كال يدخؿ، مف حيػث المبػدأ، فػي تقػدير التعػكيض التعكيض في اإلثرا 
 حسف نية المفتقر أك سكئيا، كال حسف نية المثرم أك سكئيا.

 تقدير اإلثراء -1
سػػبؽ اإلشػػارة إلػػى أف اإلثػػراء الػػذم يػػدخؿ فػػي ذمػػة المثػػرم يمكػػف أف يكػػكف نقػػدان أك تحسػػينات أك خدمػػة أك        
كبالتالي: إذا كاف اإلثراء نقدان، كأف يستكلي المثرم عمى مبمػغ مػف النقػكد يعػكد لممفتقػر، فقيمػة 2رد إثراء سمبي.مج

اإلثػػػراء ىنػػػا ىػػػي مبمػػػغ ىػػػذا النقػػػد، لػػػذا يمتػػػـز المثػػػرم بػػػرد مقػػػدار ىػػػذا المبمػػػغ بالعػػػدد بغػػػض النظػػػر عػػػف ارتفػػػاع أك 
سػتحؽ مػف تػاريخ المطالبػة القضػائية. أمػا إذا  كػاف اإلثػراء أمػا بالنسػبة لفكائػد ىػذا المبمػغ فت 3انخفاض قيمة النقد.

عبػػارة عػػف تحسػػينات أك غػػراس اسػػتحدثيا المفتقػػر فػػي مػػاؿ المثػػرم فتقػػدر قيمتيػػا بمػػا زاد فػػي مػػاؿ المثػػرم بسػػببيا 
كقت استحداثيا.كمثاؿ ذلؾ أعماؿ الترميمػات التػي قػاـ بيػا المفتقػر فػي عقػار المثػرم. أمػا إذا كػاف اإلثػراء منفعػة 

صػػؿ عمييػػا المثرم،كػػأف يسػػكف شػػخص منػػزؿ آخػػر دكف عقػػد إيجػػار، أك أف يسػػتيمؾ شػػخص الكيربػػاء كالمػػاء ح
بكاسػػطة أسػػبلؾ كتمديػػدات خفيػػة، فيقػػدر اإلثػػراء بػػأجر المثػػؿ بالنسػػبة لممنػػزؿ، كبػػثمف الكيربػػاء كالمػػاء كفقػػان لمسػػعر 

و المفتقر إلى المثرم،كالسمسار الذم المحدد كقت االستيبلؾ. أما إذا  كاف اإلثراء عبارة عف خدمة أك عمؿ قدم
يقرب بيف البائع كالمشترم، كلكف الصفقة تتـ بعد ذلؾ دكف كساطتو، كالميندس الذم يقػـك بكضػع تصػميـ ينتفػع 
بػو رب العمػػؿ، كالمحػامي الػػذم يحصػؿ عمػػى حكػـ بػػالبراءة لمككمػو، فيقػػدر اإلثػراء بقػػدر الفائػدة التػػي عػادت عمػػى 

ىذه الخدمة. أما إذا  كاف اإلثراء سمبيان، كما لك كفى شخص دينان عمى آخر، فيقدر  المثرم بسبب ىذا العمؿ، أك
اإلثػػراء بقػػدر مػػا كفػػى مػػف ديكنػػو. كسػػبؽ اإلشػػارة إلػػى أف اإلثػػراء يقػػدر بكقػػت حصػػكلو، ال بكقػػت رفػػع الػػدعكل كال 

 4بكقت صدكر الحكـ.
 تقدير االفتقار -2

تػػـ فييػػا تقػػدير اإلثػػراء. فػػإذا  كػػاف االفتقػػار نقػػدان فػػإف مػػداه ىػػك مػػدل  يػػتـ تقػػدير االفتقػػار بالكيفيػػة ذاتيػػا التػػي      
اإلثػراء ذاتػو، كبالتػػالي ينعػدـ الفػػرؽ بػيف االفتقػػار كبػيف اإلثػػراء، كذلػؾ ألف المبمػػغ الػذم دخػػؿ فػي ذمػػة المثػرم ىػػك 

كفقػػان لمػػا تػػـ المقػػدار ذاتػػو الػػذم خػػرج مػػف ذمػػة المفتقػػر. كيكػػكف التعػػكيض فػػي مثػػؿ ىػػذه الحػػاؿ ىػػك المبمػػغ كفكائػػده 

                                                           
 .424أحمد شكقي محمد عبد الرحمف، مصادر االلتزاـ، المرجع السابؽ،ص -1
 .320محمد كحيد الديف سكار، مصادر االلتزاـ غير اإلرادية، المرجع السابؽ، ، ص -2
ت ـ ج، إذا كػػاف محػػؿ التزامػػو نقػػكدان بقػػدر عػػددىا المػػذككر فػػي العقػػد دكف أف يكػػكف الرتفػػاع قيمػػة ىػػذه  95لمػػادة يمتػػـز المػػديف، كفقػػان لػػنص ا -3

 النقكد أك النخفاضيا كقت الكفاء أم اثر. 
كما يمييا.  135، ص1990سميماف مرقس،الكافي في شرح القانكف المدني، المجمد الثالث،اإلثراء عمى حساب الغير، الطبعة الثالثة، القاىرة  -4

 كما يمييا. 1182كأنظر كذلؾ: عبد الرزاؽ السنيكرم، الكسيط، ص
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شػػرحو بالنسػػبة لئلثػػراء عنػػدما يكػػكف نقػػدان. أمػػا إذا  كػػاف االفتقػػار تحسػػينات أك غػػراس اسػػتحدثيا المفتقػػر فػػي مػػاؿ 
المثرم، فيقدر االفتقار بما أنفقو المفتقر في سبيؿ استحداثيا. كيككف التعكيض في مثؿ ىذه الحػاؿ أقػؿ القيمتػيف 

ذا كػاف االفتقػار منفعػة اسػتيمكيا المثػرم، فيقػدر بقيمػة أجػر ىػذه مف ما أنفقو المفتقػر كمػا زاد فػي مػاؿ الم ثػرم. كا 
ذا  كاف االفتقار عمبلن أك خدمة أداه المفتقر لممثػرم، فػإف كػاف  المنفعة. كيككف التعكيض ىنا قيمة ىذا األجر. كا 

تقػػر محترفػػان، فيقػػدر العمػػؿ يػػدخؿ فػػي مينػػة المفتقػػر، فيقػػدر االفتقػػار بقيمػػة العمػػؿ التجاريػػة. أمػػا إذا  لػػـ يكػػف المف
 افتقاره بما تحممو مف نفقات كما فاتو مف ربح معقكؿ بسبب قيامو بيذا العمؿ أك الخدمة.

كلكف متى يقدر االفتقار؟ ىؿ يقدر كقت حصكلو عمى غرار اإلثراء ؟ أـ أنو يقدر كقت صػدكر الحكػـ؟ لػـ       
إلػػى اخػػتبلؼ بػػيف الفقيػػاء حػػكؿ ىػػذه المسػػالة.  يحػػدد القػػانكف الكقػػت الػػذم يجػػب أف يقػػدر فيػػو االفتقػػار، ممػػا أدل

ففريػػؽ مػػنيـ يػػرل بأنػػو يجػػب أف يقػػدر كقػػت حصػػكلو كذلػػؾ قياسػػان عمػػى تقػػدير اإلثػػراء بكقػػت حصػػكلو كىػػذا األمػػر 
محؿ إجماع بالنسبة لئلثراء، كبالتالي فبل داع لمتمييز بيف كقت تقدير اإلثراء ككقت تقػدير االفتقػار. كنتيجػة ذلػؾ 

كفريػؽ آخػر يػرل أف االفتقػار 1قيمة االفتقار بعد حصكلو بما قد يطرأ عميو مػف زيػادة أك نقػص. يجب أف ال تتأثر
يقػػدر كقػػت صػػدكر الحكػػـ كذلػػؾ قياسػػان عمػػى الضػػرر فػػي دعػػكل المسػػؤكلية التقصػػيرية الػػذم يقػػدر كقػػت صػػدكر 

ديران نيائيػػان إال كقػػت الحكػػـ. كاالفتقػػار عمػػى غػػرار الضػػرر ال تسػػمح طبيعتػػو، كفقػػان لػػرأم ىػػذا الفريػػؽ، بػػأف يقػػدر تقػػ
صػػدكر الحكػػـ. كالسػػبب فػػي ذلػػؾ أنػػو يخػػرج مػػف مػػاؿ المفتقػػر عمػػى كجػػو غيػػر محقػػؽ. كال يمكػػف معرفػػة مقػػدار مػػا 
خرج مف ذمة المفتقر طالما أف االفتقار قابؿ لمتغيير إال في الكقت الذم يصبح فيو قيمػة ثابتػة، كىػذا الكقػت ىػك 

أرل أف االفتقػػػار يجػػػب أف يقػػػدر كقػػػت حصػػػكلو ال كقػػػت صػػػدكر كأنػػػأ أرجػػػح الػػػرأم األكؿ ك 2كقػػػت صػػػدكر الحكػػػـ.
يختمؼ عف التزاـ المسػؤكؿ عػف الفعػؿ 141 الحكـ، كذلؾ ألف التزاـ المثرم بتعكيض المفتقر كفقان ألحكاـ المادة 

كبالتػػالي فػإف قيػػاس االفتقػار عمػػى التعػكيض فػػي   ت ـ ج 124الضػار بتعػكيض المضػػركر طبقػان ألحكػػاـ المػادة 
لقػػانكني. كبمػػا أف االفتقػػار يقابػػؿ اإلثػػراء فيجػػب تقػػديرىما فػػي كقػػت كاحػػد. كسػػبؽ القػػكؿ بػػأف اإلجمػػاع غيػػر محمػػو ا

منعقد حكؿ تقدير اإلثراء في كقت حصكلو، لذا يجػب أف يقػدر االفتقػار أيضػان فػي كقػت حدكثػو، كىػذا الكقػت ىػك 
االفتقػار  لفرنسػية حيػث أنيػا قػررت بػأفكاحد بالنسبة لئلثراء كاالفتقار. كىذا ما ذىبت إليو أيضان محكمػة الػنقض ا

كلكف الفقو الفرنسي في أغمبيتو يقترح أف يتـ تقدير اإلثراء كاالفتقار في كقت كاحػد 3يجب أف يقدر كقت حصكلو.
 4ىك كقت صدكر الحكـ، كىذا ما يحقؽ فائدة أكثر لممفتقر.

 
 

                                                           
 541.ك د.أحمد حشمت أبك ستيت، مصادر االلتزاـ، المرجع السابؽ، ص137سميماف مرقس، عمى حساب الغير، المرجع السابؽ،ص -1
 .322.كد.محمد كحيد الديف سكار، ص1185عبد الرزاؽ السنيكرم، الكسيط ، ص -2
  122،رقـ 1982، مجمكعة قرارات الغرفة المدنية األكلى 18/5/1982قض فرنسي، الغرفة المدنية الثالثة، ن -3
 أنظر في ذلؾ بالمغة الفرنسية: -4

J. Flour, J.-L. Aubert et E. Savaux, Droit civil, Les obligations, 2- Le fait juridique, op. cit., N°59, P.53. 
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الثاني بحثالم  

 تطبيقات اإلثراء بال سبب

 1تطبيقات اإلثراء ببل سببك كالدفع غير المستحؽ ؾ لمفضالة  159كحتى  143كرس المشرع المكاد       
 كىذا ما سنتطرؽ إليو في المطمبيف التالييف

 المطمب األول

 الفضالة

نشأ مفيكـ الفضالة في القانكف الركماني مف قبؿ كالي القضاء بيف الكطنييف ، البريتكر،حيث أعطى        
ـ القضاء عف مصالح شخص تغيب فجأة دكف أف يككؿ غيره عنو، يسترد دعكل خاصة لمف يتكلى الدفاع أما

بمكجب ىذه الدعكل ما أنفقو في ىذا الدفاع. ثـ منح البريتكر ىذه الدعكل لمف يقكـ بتجييز الميت كدفنو مف 
ي غير كرثتو مف أجؿ استرداد ما أنفقو في تجييز الميت. ثـ بعد ذلؾ أتسع نطاؽ الفضالة في القانكف الركمان

حتى أصبح يشمؿ كؿ تدخؿ في إدارة أمكاؿ الغير شريطة أف بقصد المتدخؿ القياـ بالعمؿ لحساب الغير، كأف 
يككف قصده مقترنان باسترداد ما أنفقو. كانتقمت الفضالة بعد ذلؾ مف القانكف الركماني إلى القانكف الفرنسي القديـ، 

 ميا ىذا تقترب مف بعض المفاىيـ القانكنية القريبة منيا. كالفضالة بمفيك  1804.2كمنو إلى قانكف نابميكف لعاـ 

 تعريف الفضالة: الفرع األول

ـ.مصرم( قياـ شخص عف قصد  188.) المادة ت ـ ج 159الفضالة ىي، طبقان لما جاء في المادة       
ف الغير بشأف عاجؿ لحساب شخص آخر، دكف أف يككف ممزمان بذلؾ. كبالتالي تتضمف الفضالة تدخبلن في شأ

دكف ككالة منو، مما يؤدم إلى إنشاء التزامات متبادلة عمى عاتؽ كؿ مف الفضكلي كرب العمؿ. كمثاؿ ذلؾ أف 

                                                           
م في التقنيف المدني الجزائرم جعؿ الدفع غير المستحؽ كالفضالة يقفاف عمى قدـ المساكاة مع مبدأ اإلثراء ببل سبب إذ المشرع الجزائر  -1

كالفضالة  ؽكىذا يعتبر خمط بيف المبدأ كبيف تطبيؽ. فالدفع غير المستح خصص لكؿ منيما قسـ مستقؿ، كالقسـ المخصص لئلثراء ببل سبب.
اإلثراء ببل سبب، ذلؾ أف الدفع غير المستحؽ يؤدم إلى اإلثراء ببل سبب، إذا لـ يؤد مف دفع لو غير المستحؽ  ىما مف أىـ تطبيقات مبدأ 

محمد صبرم  ،مقدار ما أثرم بو، ككذلؾ الحاؿ في الفضالة، إذا لـ يؤد رب العمؿ مقدار ما عاد عميو مف ثراء إلى الفضكلي . راجع في ىذا
  .36، ص مرجع سابؽالمدني،  السعدم، الكاضح في شرح القانكف

 كما يمييا. 247، ص80أنظر في ذلؾ: د.سميماف مرقس، الكافي..،اإلثراء عمى حساب الغير، المرجع السابؽ، بند   -2



149 

 

يقكـ جار بإصبلح جدار جاره الغائب، كالميدد بالسقكط. كالفضالة بيذا المعنى تحمؿ معنى التفضؿ ال التطفؿ، 
 1فيعد الفضكلي متفضبلن ال متطفبلن.

 تمييز بين الفضالة وبين بعض المفاىيم القانونية المشابية لياال: الفرع الثاني

  التمييز بين الفضالة و اإلثراء بال سبب -أوال

سبؽ القكؿ أف الفضالة ىي مف أىـ تطبيقات اإلثراء ببل سبب، كذلؾ ألف رب العمؿ في الفضالة يثرم      
حساب رب العمؿ يؤدم ذلؾ إلى افتقار عمى حساب الفضكلي دكف سبب. فالفضكلي عندما يقكـ بشأف عاجؿ ل

في ذمتو المالية. كلكف الفضالة تعد تطبيقان خاصان لئلثراء ببل سبب، كبالتالي فيي تتميز عف المبدأ العاـ في 
اإلثراء ببل سبب. فبل يشترط في اإلثراء ببل سبب أف يتكافر لدل المفتقر قصد إثراء الغير، في حيف أنو يشترط 

لى الفضكلي عف قصد القياـ بشأف عاجؿ لمغير. كيترتب عمى ذلؾ أف مدل التعكيض في في الفضالة أف يتك 
الفضالة أكسع مف مداه في اإلثراء ببل سب. ففي اإلثراء يشمؿ التعكيض أقؿ القيمتيف مف قيمة االفتقار كقيمة 

في الفضالة فيشمؿ اإلثراء. فالمثرم يمتـز بتعكيض المفتقر عما لحقو مف خسارة في حدكد ما أثرل بو. أما 
التعكيض النفقات الضركرية كالنافعة، مضافان إلييا فكائدىا مف يكـ دفعيا، التي أنفقيا الفضكلي  في سبيؿ القياـ 

 2بذلؾ الشأف. كيشمؿ التعكيض أيضان الضرر الذم لحؽ بالفضكلي بسبب قيامو بذلؾ الشأف.

 التمييز بين الفضالة والوكالة -ثانيا

شبو بيف الفضالة كالككالة مف أف كبلىما يعد مصدران لمنيابة، القانكنية في الفضالة كاالتفاقية يبدك كجو ال      
في الككالة. كيبدك كجو الشبو بينيما أيضان مف خبلؿ تطبيؽ قكاعد الككالة عمى الفضالة في حالة إقرار رب 

ـ.مصرم(. كعمى الرغـ مف ىذا 190. ) جـ. 152العمؿ ما قاـ بو الفضكلي لحسابو، كفقان لما جاء في المادة 
الشبو بينيما، فإف الفضالة تتميز عف الككالة مف عدة كجكه. فالككالة ىي عقد بيف طرفيف يمتـز بمكجبو أحدىما 
كىك الككيؿ أف يقكـ بعمؿ لحساب اآلخر كىك المككؿ كبالتالي فمصدر التزاـ الككيؿ ىك عقد الككالة، في حيف 

ي بالعمؿ لحساب رب العمؿ دكف إرادة ىذا األخير، كيترتب عمى ذلؾ أف مصدر أنو في الفضالة يقكـ الفضكل
نما ىي كاقعة التدخؿ لمصمحتو، كىي كاقعة مادية. كيترتب عمى ذلؾ أف  االلتزاـ لرب العمؿ ليس إرادتو، كا 

ككالة، حتى المككؿ يمتـز في الككالة بتعكيض الككيؿ عف الضرر الذم لحؽ بو نتيجة ما أنفقو في سبيؿ تنفيذ ال

                                                           
، كد.محمػد كحيػد الػديف سكار،المصػػادر 557،ص609أنظػر فػي ذلػؾ: د. احمػػد حشػمت أبػك سػتيت، مصػػادر االلتػزاـ، المرجػع السػابؽ، بنػػد  -1
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لك لـ يكف العمؿ الذم قاـ بو نافعان، في حيف أف مدل التعكيض في الفضالة يشمؿ النفقات الضركرية كالنافعة 
مضافا  إلييا فكائدىا مف يـك دفيا، كيشمؿ الضرر الذم لحؽ بالفضكلي بسبب قيامو بالعمؿ. زد عمى ذلؾ أف 

لفضالة فيمكف أف تككف في التصرفات القانكنية كفي األعماؿ الككالة ال تككف إال في التصرفات القانكنية، أما ا
 1المادية.

 التمييز بين الفضالة واالشتراط لمصمحة الغير -ثالثا

كجو الشبو بيف الفضالة كاالشتراط لمصمحة الغير ىك أف كبلن منيما يمكف أف يؤدم إلى كسب الغير حقان      
ما، فإف الفضالة تتميز عف االشتراط لمصمحة الغير مف كجكه دكف تدخؿ منو. كعمى الرغـ مف ىذا الشبو بيني

عدة. فأساس الفضالة ىك النيابة القانكنية، كبعد إقرار رب العمؿ النيابة االتفاقية، أما في االشتراط لمصمحة 
الغير، الغير فالقانكف سمح عمى سبيؿ االستثناء أف ينشأ العقد حقان مباشران لمغير دكف حاجة إلى نيابة بيف ىذا 

كىك المستفيد مف االشتراط، كبيف المشترط. زد عمى ذلؾ أنو يجب أف تككف لممشترط مصمحة مادية أك معنكية 
في االشتراط تحت طائمة البطبلف، أما في الفضالة فيشترط مف حيث المبدأ  أال تككف لمفضكلي مصمحة 

راط قابؿ لمنقض طالما لـ يقبمو كال ينقمب شخصية في العمؿ الذم قاـ بو لحساب الغير. كحؽ المستفيد في االشت
إلى حؽ نيائي إال بقبكلو، أما إذا تعاقد الفضكلي مع الغير لحساب رب العمؿ، فإف حؽ رب العمؿ قبؿ ىذا 
المتعاقد ال يقبؿ النقض كىك حؽ نيائي. كمقابؿ حؽ المستفيد في االشتراط يقع عمى عاتؽ المشترط، أما مقابؿ 

 2الذم يبرمو الفضكلي مع الغير فيقع عمى رب العمؿ نفسو. حؽ رب العمؿ في العقد

 ط الفضالةو شر : الفرع الثالث

ـ.مصرم( عمى أف )) الفضالة ىي أف يتكلى شخص عف قصد  188)المادة  ت ـ ج  150تنص المادة       
ضالة ئط الفك القياـ بشأف عاجؿ لحساب شخص آخر، دكف أف يككف ممزمان بذلؾ((. كيستخمص مف ذلؾ أف شر 

 ىي اآلتية:

 قيام الفضولي بشأن عاجل لرب العمل -أوال

كيمكف أف يككف ىذا الشأف تصرفان قانكنيان أك عمبلن ماديان. كىذا الشرط يميز الفضالة عف الككالة التي تقتصر     
 عمى التصرفات القانكنية بنكعييا أعماؿ التصرؼ كأعماؿ اإلدارة. 
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 التصرفات القانونية -:1

ف أف تككف التصرفات القانكنية التي يقـك بيا الفضكلي لحساب رب العمؿ عقدان أك تصرؼ إرادة كيمك      
كقبكؿ اشتراط لمصمحة رب العمؿ. كقد يككف الفضكلي ككيبلن عف رب العمؿ، كلكنو إذا تجاكز حدكد  منفردة،

ـ المككؿ بعد انتياء الككالة، فيعد ككالتو، فيعد فضكليان فيما جاكز فيو ىذه الحدكد. كذلؾ إذا استمر بالتعاقد باس
فضكليان بالنسبة لما قاـ بو بعد انتياء الككالة. كقد ال يككف الفضكلي ككيبلن في األصؿ، كمع ذلؾ يقدـ عمى 
القياـ بتصرؼ قانكني لمصمحة رب العمؿ، أك أف يدفع ضريبة مفركضة عمى رب العمؿ تجنبان لمحجز اإلدارم 

ما تككف التصرفات القانكنية التي يقكـ بيا الفضكلي لحساب رب العمؿ مف أعماؿ  عمى أمكاؿ رب العمؿ. كغالبان 
اإلدارة، كلكف يمكف أف تككف مف أعماؿ التصرؼ أيضان. كقد يقكـ الفضكلي بيذه التصرفات القانكنية باسمو 

اآلتية: سرياف  الشخصي أك باسـ رب العمؿ. كيترتب عمى قياـ الفضكلي بيذه التصرفات باسـ رب العمؿ النتائج
أثر التصرؼ الذم يبرمو الفضكلي بحؽ رب العمؿ مباشرة، كيكفي أف يككف الفضكلي مميزان كال تشترط فيو تكافر 
أىمية التعاقد، في حيف أف رب العمؿ يجب أف يككف كامؿ األىمية القانكنية بالنسبة لمتصرؼ الذم ابرمو 

 1العامة المطبقة عمى التصرفات القانكنية. الفضكلي باسمو، كيخضع ىذا التصرؼ لقكاعد اإلثبات

 األعمال المادية -2ً

ىي حكادث يرتب القانكف عمييا اثأران قانكنية. كقد يككف العمؿ ماديان بالنسبة لرب العمؿ،كما يمكف أف       
باسمو  يككف عمبلن ماديان في ذاتو. في الحقيقة يعد التصرؼ القانكني الذم يبرمو الفضكلي لحساب الغير سكاء

الشخصي أك باسـ رب العمؿ عمبلن ماديان بالنسبة ليذا األخير،كاف يتعاقد الفضكلي مع شخص إلصبلح جدار 
جاره الميدد بالسقكط. كيجكز لرب العمؿ إثبات ذلؾ التصرؼ بجميع كسائؿ اإلثبات ألنو يعد عمبلن ماديان بالنسبة 

قان شب في منزؿ جاره، أك كمف يجني محصكؿ جاره لو. كقد يككف العمؿ ماديان في ذاتو،كأف يطفئ شخص حري
 خكفان مف التمؼ. 

 أن يكون الشأن عاجالً  -ثانيا

كالشأف العاجؿ ىك الشأف الضركرم، كيككف الشأف كذلؾ إذا كاف مف الشؤكف التي ما كاف رب العمؿ ليتردد      
دد بالسقكط، أك بيع محصكؿ قابؿ في القياـ بيا لك كاف مكجكدان، كقبكؿ ىبة لرب العمؿ، أك إصبلح جدار مي
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 مباشرة، كليس بحؽ رب العمؿ.
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لمتمؼ، أك دفع ضريبة متكجبة مف أجؿ تجنب الحجز عمى أمكاؿ رب العمؿ. كيترتب عمى ذلؾ أنو ال يكفي أف 
يككف العمؿ نافعان حتى تقـك الفضالة، بؿ ال بد أف يككف ضركريان، فبل يجكز مثبلن أف يقكـ الفضكلي بإبراـ صفقة 

ئدة لرب العمؿ، كما ال يجكز مثبلن أف يقسـ الماؿ الشائع  لمجرد أنو يجنب رب رابحة لمجرد أنيا تحقؽ الفا
العمؿ مضار الشيكع. كتقدر الضركرة بالنسبة لمعمؿ في الكقت الذم يقكـ فيو الفضكلي بيذا العمؿ، فمك أف 

ى رب العمؿ شخصان رمـ جدار جاره الميدد بالسقكط، ثـ بعد إصبلحو احترؽ المنزؿ، فيحؽ لمفضكلي الرجكع عم
 1بما أنفقو.

 نية الفضولي في أن يعمل لحساب رب العمل -ثالثا

يجب أف تنصرؼ نية الفضكلي في الشأف الذم يقـك بو إلى أف يقـك بذلؾ الشأف لحساب الغير. كىذه النية       
ال يعمؿ  ىي التي تميز الفضالة عف اإلثراء ببل سبب. كىذه النية ىي التي تجعؿ مف الفضكلي متفضبلن ألنو

لحساب نفسو. كيترتب عمى ذلؾ أنو إذا انصرفت نية الفضكلي إلى العمؿ لحساب نفسو ال يحؽ لو الرجكع عمى 
رب العمؿ بمكجب أحكاـ الفضالة، كما لك قاـ المستأجر بالترميمات الضركرية في المأجكر فيك يقصد بذلؾ أف 

ب المؤجر، كبالتالي يحؽ لو الرجكع عمى المؤجر يحقؽ مصمحة لنفسو، كال يقصد القياـ بتمؾ الترميمات لحسا
بمكجب أحكاـ اإلثراء ببل سبب ال أحكاـ الفضالة. كلكف ال يشترط أف تتمخض نية الفضكلي في أف يعمؿ 
نما تقكـ الفضالة حتى لك كاف الفضكلي، أثناء قيامو بشأف لنفسو، تكلى شأف غيره، كذلؾ  لحساب الغير كحده، كا 

ارتباط كثيؽ بحيث ال يمكف لمفضكلي أف يقكـ بالشأف الذم يخصو إال إذا تكلى شأف غيره  إذا كاف بيف الشأنيف
ـ.مصرم(. كمثاؿ ذلؾ أف يقـك الشريؾ عمى الشيكع بتأجير 189) ت ـ ج 151أيضان، طبقان لما جاء في المادة 

 عمؿ لمصمحة نفسو أيضان.الماؿ المشاع، فيعد فضكليان بالنسبة لشركائو ألنو عمؿ لحسابيـ، عمى الرغـ مف أنو 

كلكف ال يعني اشتراط انصراؼ نية الفضكلي إلى القياـ بعمؿ لحساب الغير.أف تككف ىذه النية متجية      
نما يكفي أف تككف النية متجية إلى العمؿ لحساب الغير أيان كاف ىذا الغير.  لحساب شخص معيف بالذات، كا 

لى العمؿ لمصمحة نفسو، ثـ تبيف بعد ذلؾ أنو يعمؿ لحساب غيره، كبالمقابؿ إذا كانت نية الفضكلي قد اتجيت إ
نما تطبؽ أحكاـ اإلثراء ببل سبب. كالعبرة في تحديد ما إذا  فبل تطبؽ أحكاـ الفضالة في مثؿ ىذه الحاؿ، كا 

 2اتجيت نية الفضكلي إلى العمؿ لحساب الغير ىي بكقت تدخمو في شؤكف رب العمؿ.
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 ير ممزم بالقيام بذلك العمل وغير منيي عنوأن يكون الفضولي غ :رابعا

كىذا الشرط ىك الذم يحدد األحكاـ القانكنية التي تطبؽ عمى العمؿ الذم قاـ بو الفضكلي. كبالتالي حتى       
تطبؽ أعماؿ الفضالة يجب أف يككف الفضكلي غير ممـز بالقياـ بالعمؿ الذم أنجزه لحساب رب العمؿ. أما إذا 

مان بالقياـ بذلؾ العمؿ، فبل تطبؽ أحكاـ الفضالة عمى العمؿ الذم قاـ بو، كبالتالي عمى عبلقتو كاف الفضكلي ممز 
مع الشخص الذم قاـ بالعمؿ لحسابو. كقد يككف مصدر إلزامو العقد،كالمقاكلة، أك حكـ قضائي كالحارس 

اؿ الفضالة عمى العمؿ القضائي، أك نص قانكني كالدائف في الدعكل غير المباشرة.كما يجب، حتى تطبؽ أعم
الذم قاـ بو الفضكلي لحساب رب العمؿ، أال يككف ىذا األخير قد أمر الفضكلي بالقياـ بو أك قد نياه عف القياـ 
بو. كغالبان يككف رب العمؿ غير عالـ بالعمؿ الذم قاـ بو الفضكلي لحسابو، كذلؾ ألنو يككف غائبان كيتعذر 

ال يمكف لرب العمؿ أف يتكلى ىذا العمؿ بنفسو، فيتكاله الفضكلي لحسابو.  االتصاؿ بو لسبب أك آلخر، كبالتالي
كلكف مف الممكف في بعض الحاالت أف 1كبالتالي يجيؿ رب العمؿ، في الغالب، تكلي الفضكلي شأنان عاجبلن لو.

ؾ الشأف، كأف يككف يعمـ رب العمؿ بأف الغير قد تكلى شأنان عاجبلن لو. كىذا العمـ قد يككف سابقان عمى القياـ بذل
رب العمؿ قد طمب مف الغير القياـ بذلؾ الشأف، فعندئذ يككف الغير ككيبلن كتطبؽ أحكاـ الككالة عمى العبلقة 
بينيما،ال أحكاـ الفضالة. كقد يككف العمـ الحقان لقياـ الغير بذلؾ الشأف، فإذا أقر رب العمؿ العمؿ الذم قاـ بو 

فيعد اإلقرار البلحؽ، كالككالة السابقة. كبالتالي تطبؽ في ىذه الحاؿ أيضان الغير لحسابو دكف عممو المسبؽ، 
 أحكاـ الككالة عمى العبلقة بيف رب العمؿ كالفضكلي.

أما بالنسبة لمغير الذم تعاقد معو الفضكلي فبل يككف ليذا اإلقرار أثر إال مف تاريخ صدكره. كقد ينيى رب       
في شأف مف شؤكنو، عف القياـ بذلؾ الشأف، فبل تطبؽ في مثؿ ىذه الحاؿ  العمؿ الفضكلي، بعد عممو بتدخمو

أحكاـ الفضالة، كيجب عمى الغير أف يرضخ ليذا النيي تحت طائمة المسؤكلية. فإذا استمر الغير بتدخمو عمى 
كالن الرغـ مف نيي رب العمؿ لو عف ذلؾ، كأدل ذلؾ التدخؿ إلى إلحاؽ الضرر برب العمؿ، فيعد المتدخؿ مسؤ 

عف تعكيض رب العمؿ عف ذلؾ الضرر بمكجب أحكاـ المسؤكلية التقصيرية. أما إذا نجـ عف تدخمو منفعة لرب 
 العمؿ، يحؽ لمغير الرجكع عمى رب العمؿ بمكجب أحكاـ اإلثراء ببل سبب. 

ؿ في كلكف تطبؽ أحكاـ الفضالة عمى سبيؿ االستثناء حتى لك كاف رب العمؿ قد نيى الغير عف التدخ     
شأف مف شؤكنو، كال يعتد بإرادة رب العمؿ، إذا أراد المتدخؿ في مثؿ ىذه الحاؿ أف يسد حاجة ممحة اقتضاىا 
كجكد التزاـ قانكني فرضو القانكف عمى رب العمؿ ككانت المصمحة العامة تقضي بأدائو،كااللتزاـ بتجييز الميت. 
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ثناء غيابو، كمع ذلؾ استمر الفضكلي بعممو، فتطبؽ فإذا أنيى رب العمؿ الفضكلي عف تجييز قريب لو تكفي أ
كأخيران قد يعمـ رب العمؿ بتدخؿ 1ىنا أحكاـ الفضالة ال أحكاـ اإلثراء ببل سبب كذلؾ استثناءن مف القاعدة العامة.

نما سكت، فيعد المتدخؿ في ىذه الحاؿ فضكليان، كتطبؽ أحكاـ الفضالة.  الغير في شؤكنو كال يمنعو مف ذلؾ، كا 
 195)ت ـ ج  157عد الفضكلي في مثؿ ىذه الحاالت نائبان قانكنيان عف رب العمؿ، كفقان لما جاء في المادة كي

 ـ.مصرم(. 

 أحكام الفضالةالرابع:  الفرع

إذا تكافرت شرائط الفضالة المشار إلييا أعبله يؤدم ذلؾ إلى إنشاء التزامات عمى عاتؽ كؿ مف الفضكلي        
 مطالبة بتنفيذ ىذه االلتزامات قبؿ سقكطيا بالتقادـ.كرب العمؿ. كيجب ال

 التزامات الفضولي :أوال

ـ. مصرم( عمى التزامات عدة تقع عمى 193-191)المكاد  ت ـ ج  159 -153نصت المكاد مف      
 الفضكلي كرب العمؿ. كتتأثر ىذه االلتزامات إلى حد ما بأىمية الفضكلي ككذلؾ بمكتو أك بمكت رب العمؿ.

 التزامات الفضولي القانونية -1

نصت المكاد السابقة عمى أربعة التزامات فرضيا القانكف عمى عاتؽ الفضكلي نتيجة تدخمو في شؤكف       
 غيره، كىذه االلتزامات ىي:

 االستمرار في العمل الذي بدأه إلى أن يتمكن رب العمل من مباشرتو بنفسو :االلتزام األول-

يجيز التدخؿ في شؤكف الغير. كلكف عندما يجيز ذلؾ استثناءن، فيشترط أف يككف  األصؿ أف القانكف ال    
التدخؿ في شؤكف الغير لمصمحة ىذا الغير. كيترتب عمى ذلؾ أنو يجب عمى الفضكلي، كفقان لما جاء في المادة 

تحقؽ ، أف يمضي في العمؿ الذم باشره إلى أف يتمكف رب العمؿ مف مباشرتو بنفسو. كال تت ـ ج 153
مصمحة رب العمـ مف تدخؿ الفضكلي في شؤكنو إذا تكقؼ ىذا األخير عف االستمرار بالعمؿ بعد أف بدأه. لذا 
يجب عمى الفضكلي أف يمضي في العمؿ الذم بدأه إلى أف يتمو أك إلى أف يتمكف رب العمؿ مف مباشرتو 

خؿ في شؤكف الغير عف خفة كغاية المشرع مف فرض ىذا االلتزاـ عمى الفضكلي ىي منع التد2بنفسو.
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ذا تكقؼ الفضكلي عف المضي بالعمؿ الذم بدأه أك قبؿ أف يتمكف رب العمؿ مف مباشرتو بنفسو 1كاستيتار. كا 
 يرتكب خطأ، فإذا ألحؽ ذلؾ ضرران برب العمؿ يمتـز بتعكيضو عمى أساس المسؤكلية التقصيرية. 

يعد مسؤكالن، كمف تدخؿ إلطفاء حريؽ في منزؿ جاره فأصيب كلكف إذا كاف تكقفو راجعان إلى قكة قاىرة فبل       
بحركؽ كلـ يستطع إتماـ العمؿ. كعمى الرغـ مف تكقؼ الفضكلي عف المضي بالعمؿ في مثؿ ىذه الحاؿ، قبؿ 

أما إذا لـ يترتب عمى تكقؼ الفضكلي 2إتمامو فإف عممو يعد فضالة، كبالتالي يجب عمى رب العمؿ تعكيضو.
عمؿ ضرر بالنسبة لرب العمؿ، فبل يعد مسؤكالن عف تكقفو. كيترتب عمى ىذا االلتزاـ أنو إذا عف المضي في ال

كاف العمؿ الذم قاـ بو الفضكلي عمبلن ماديان، كإطفاء حريؽ، يجب عميو المضي فيو إلى أف ينجزه، أك أف 
ء أبرمو باسمو أك باسـ رب يتمكف رب العمؿ مف مباشرتو بنفسو. أما إذا كاف ىذا العمؿ تصرفان قانكنيان، سكا

العمؿ، فيجب عميو المضي في عممو، كإبراـ عقد، فعميو تكقيع العقد كمطالبة الطرؼ اآلخر بتنفيذ التزاماتو، 
 كذلؾ إلى أف يتمكف رب العمؿ مف مباشرة العمؿ بنفسو. 

ذا طاؿ غياب رب العمؿ، يحؽ لمفضكلي المجكء إلى القضاء، إذا تكافرت في غيابو       الشركط القانكنية، مف كا 
أجؿ تسمية ككيؿ قضائي عف رب العمؿ، فإذا قررت المحكمة المختصة  ذلؾ، يحؽ لمفضكلي أف يتكقؼ عف 

ك يبدك أف القانكف قد تشدد أكثر مع الفضكلي في ىذا االلتزاـ 3المضي في العمؿ الذم بدأه لمصمحة رب العمؿ.
. أف يتنازؿ عف الككالة في أم ت ـ ج 588كفقان لنص المادة بالمقارنة مع الككيؿ، كذلؾ ألف الككيؿ يستطيع، 

كقت، ىذا مف جية. كمف جية أخرل فإف التزاـ الفضكلي بالمضي في العمؿ يشمؿ أيضان ما يتطمبو ىذا العمؿ 
مف إجراءات لصيانتو كحفظو، في حيف التزاـ الككيؿ محدد صراحة في الككالة كال يجكز لو أف يتجاكز ىذه 

 الحدكد.

 االلتزام الثاني: إخطار الفضولي رب العمل بتدخمو متى استطاع ذلك -

ـ.مصرم(، عمى الفضكلي،  191)ت ـ ج  153كيعد ىذا االلتزاـ متممان لبللتزاـ األكؿ، إذ أكجبت المادة     
، باإلضافة إلى كاجبو في المضي في العمؿ الذم بدأه إلى أف يتمو أك أف يتمكف رب العمؿ مف مباشرتو بنفسو

أف يخطر رب العمؿ بتدخمو متى استطاع ذلؾ. كتشكؿ المحظة التي يخطر فييا الفضكلي رب العمؿ بتدخمو 
مفترقان حاسمان في العبلقة بيف رب العمؿ كالفضكلي. كيتكقؼ عمييا األحكاـ المطبقة عمى ىذه العبلقة ،كفقان لما 
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ىذا االلتزاـ ىي إتاحة الفرصة لرب العمؿ مف أجؿ تـ شرحو بالنسبة لمشريطة الثالثة لمفضالة. كغاية المشرع مف 
أف يباشر شؤكنو بنفسو، كىذه المباشرة تعد حقان لو ككاجبان عميو. كيترتب عمى ذلؾ أنو يجب عمى الفضكلي 
ذا قصر  إخطار رب العمؿ بتدخمو في أكؿ فرصة تتاح لو، حتى لك كاف الفضكلي مستعدان إلتماـ ذلؾ العمؿ. كا 

رب العمؿ في أكؿ فرصة تتاح لو يعد مخطأن كبالتالي مسؤكالن عف الضرر الذم يمحؽ برب  الفضكلي في إخطار
ذا كاف اإلخطار كاجبان عمى الفضكلي، فإنو يعد في اآلف ذاتو حقان لو، كذلؾ ألنو يمكنو  العمؿ مف جراء ذلؾ. كا 

و مف إثبات تأخر رب العمؿ مف اإلسراع في كضع حد اللتزامو األكؿ المتمثؿ في المضي بالعمؿ، كما أنو يمكن
 1في تكلي شؤكنو بنفسو، األمر الذم يؤثر عمى مدل مسؤكلية الفضكلي.

 االلتزام الثالث: بذل عناية الشخص العادي في القيام بالعمل -

يجب عمى الفضكلي أف يبذؿ في القياـ  -1)) ـ.مصرم( عمى أنو 192)ت ـ ج 154تنص المادة       
دم، كيككف مسؤكالن عف خطئو. كمع ذلؾ يجكز لمقاضي أف ينقص التعكيض المترتب بالعمؿ عناية الشخص العا

ذا عيد الفضكلي إلى غيره بكؿ العمؿ أك بعضو كاف  -2عمى ىذا الخطأ، إذا كانت الظركؼ تبرر ذلؾ.   كا 
ذا تع-3  مسؤكالن عف تصرفات نائبو، دكف إخبلؿ بما لرب العمؿ مف الرجكع مباشرة عمى ىذا النائب. دد كا 

 الفضكليكف في القياـ بعمؿ كاحد،كانكا متضامنيف في المسؤكلية((.

كيستخمص مف ىذا النص أف التزاـ الفضكلي بالقياـ بالعمؿ لحساب رب العمؿ ىك التزاـ ببذؿ عناية كليس      
ادم أك بتحقيؽ نتيجة. كالعناية المطمكبة منو ىي عناية الرجؿ العادم، كبالتالي فمعيار العناية ىك معيار م

مكضكعي كليس معيار شخصي. كمعيار خطأ الفضكلي، أم عدـ بذؿ عناية الرجؿ العادم، ىك نفس معيار 
الخطأ العقدم، عندما يككف التزاـ المتعاقد ىك ببذؿ عناية، كالخطأ التقصيرم عندما يككف كاجب اإلثبات. 

ف السمكؾ المألكؼ لمرجؿ العادم، كبالتالي يجب أال ينحرؼ الفضكلي عند قيامو بالعمؿ لحساب رب العمؿ ع
ذا أنحرؼ عف ذلؾ يعد مخطأن كبالتالي مسؤكالن. كىذا الخطأ ىك مستقؿ عف الخطأ العقدم كعف الخطأ  كا 

كيمتاز ىذا الخطأ بخصكصية عف الخطأ التقصيرم، فبينما يككف التعكيض 2التقصيرم، كىك خطأ في الفضالة.
لمقاضي أف ال يحكـ بتعكيض كامؿ عمى الفضكلي، أم أف ينقص عف الخطأ التقصيرم كامبلن، أجاز القانكف 

التعكيض المترتب عميو إذا كانت الظركؼ التي أحاطت بالفضالة تسمح بذلؾ. كغالبان تسمح ىذه الظركؼ 
بإنقاص التعكيض، كبالتالي تخفيؼ مسؤكلية الفضكلي نظران ألنو يعد متفضبلن بتدخمو في شؤكف رب العمؿ. 
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تكب الفضكلي خطأن تقصيريان، مستقبلن عف الخطأ في الفضالة، أضر برب العمؿ، فيككف مسؤكالن كبالتالي إذا ار 
عف تعكيض ذلؾ الضرر كفؽ قكاعد المسؤكلية التقصيرية، ال كفؽ قكاعد الفضالة، كبالتالي يككف التعكيض في 

، ثـ بعد ذلؾ يترؾ الباب مثؿ ىذه الحاؿ كامبلن. كمثاؿ ذلؾ الفضكلي الذم يقـك بإطفاء حريؽ في منزؿ جاره
مفتكحان، مما يؤدم إلى تسمؿ السارقيف إليو كسرقة مكجكداتو. فالخطأ ىنا ىك ترؾ الباب مفتكحان كىك خطأ 

 تقصيرم خارج عف أعماؿ الفضالة، كبالتالي يستكجب مسؤكلية الفضكلي التقصيرية تجاه رب العمؿ. 

ىي أشد مف تمؾ المطمكبة مف الككيؿ غير المأجكر  ـ ج ت 154كالعناية المطمكبة مف الفضكلي بمكجب المادة 
أف يبذؿ الككيؿ في تنفيذ الككالة العناية التي يبذليا  576فقد اشترطت المادة  ت ـ ج  576كفقان لنص المادة 

 في أعمالو الخاصة شريطة أال تزيد عمى عناية الرجؿ المعتاد، كبالتالي فمعيار العناية بالنسبة لمككيؿ ىك معيار
ذا عيد الفضكلي القياـ بأعماؿ الفضالة إلى شخص آخر نيابة عنو، فيككف نائب الفضكلي بمثابة نائب  ذاتي. كا 
الككيؿ إذا كاف العمؿ تصرفان قانكنيان، كبمثابة المقاكؿ الثانكم إذا كاف العمؿ ماديان. كيترتب عمى ذلؾ أف نائب 

كيحؽ في مثؿ ىذه الحاؿ لرب العمؿ الرجكع عميو بصفتو  الفضكلي يككف مسؤكالن أماـ الفضكلي بالدرجة األكلى،
، كلكف المادة ت ـ ج  189دائنان لمفضكلي بمكجب أحكاـ الدعكل غير المباشرة المنصكص عمييا في المادة 

أعطت الحؽ لرب العمؿ في مثؿ ىذه الحاؿ بالرجكع مباشرة عمى نائب الفضكلي كذلؾ بمكجب دعكل  154/2
إنيا لـ تعط ىذا الحؽ لنائب الفضكلي، كبالتالي ال يحؽ لو الرجكع بمكجب دعكل مباشرة مباشرة. كبالمقابؿ ف

 1عمى رب العمؿ. لذا ال يككف رب العمؿ مسؤكالن مباشرة إال أماـ الفضكلي نفسو.

ذا تعدد الفضكليكف في القياـ بعمؿ كاحد كانكا متضامنيف في المسؤكلية، كبالتالي يحؽ لرب العمؿ الرجك       ع كا 
عمى أم منيـ بكامؿ التعكيض، كىذا يرجع عمى بقية الفضكلييف كؿ بقدر حصتو. كبما أف الخطأ في الفضالة 
ليس خطأن تقصيريان فبل يقـك التضامف في مثؿ ىذه الحاؿ بيف الفضكلييف إال بمكجب نص، لذلؾ نص المشرع 

مسؤكلية بينيـ أف يقكمكا بعمؿ كاحد. .كيشترط لقياـ التضامف في الت ـ ج 154/3عمى ىذا التضامف في المادة 
 أما إذا تكلى كؿ فضكلي عمبلن مستقبلن عف اآلخر، فبل يعدكف متضامنيف في المسؤكلية في مثؿ ىذه الحاؿ.

  رد الفضولي ما استولى عميو بسبب الفضالة، وتقديم حساب عما قام بو االلتزام الرابع:-

ـ.مصرم(، برد ما استكلى عميو بسبب الفضالة  193)ت ـ ج  155يمتـز الفضكلي، كفقان لما جاء بالمادة      
)المادة  ت ـ ج 578كتقديـ حساب عما قاـ بو، بما يمتـز بو الككيؿ. كليس لمككيؿ، طبقان لما تنص عميو المادة 

ـ.مصرم(، أف يستعمؿ ماؿ المككؿ لحساب نفسو. كيتكجب عميو فكائد المبالغ التي استخدميا لحساب  706
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كقت استخداميا.كما يجب عميو فائدة ما تبقى في ذمتو مف حساب الككالة مف كقت إعذاره. كيترتب  نفسو مف
عمى ذلؾ أنو إذا قبض الفضكلي، في أثناء قيامو بشأف عاجؿ لمغير، ماالن ليذا الغير فبل يحؽ لو أف يستعمؿ 

% مف تاريخ 4قانكني كىك ذلؾ الماؿ لحساب نفسو، فإف خالؼ ذلؾ تجب عميو فكائد ذلؾ الماؿ بسعرىا ال
استخدامو الماؿ لحساب نفسو، ال مف كقت المطالبة القضائية. أما إذا لـ يستخدـ الماؿ لحساب نفسو، فبل تجب 

 عميو فكائده إال مف تاريخ إعذاره.

 تأثير أىمية الفضولي عمى التزاماتو -2

جميع أعماؿ الفضالة ىي أعماؿ مادية  سبؽ اإلشارة إلى أف الفضالة ىي كاقعة قانكنية، كبالتالي فإف      
بالنسبة لرب العمؿ، حتى التصرفات القانكنية التي يبرميا الفضكلي باسمو أك باسـ رب العمؿ، كلذا فإف األىمية 
المطمكبة في الفضكلي لمقياـ بيذه األعماؿ ىي أف يككف مميزان كذلؾ ألنو يشترط في الفضالة أف تتكافر لدل 

حساب الغير، ىذا القصد يتطمب أف يككف الفضكلي عمى األقؿ مميزان. كتختمؼ األىمية الفضكلي قصد العمؿ ل
التي يجب أف تتكافر في الفضكلي تبعان لما يمتـز بو. فبالنسبة اللتزامو بالمضي في العمؿ الذم قاـ بو، كالتزامو 

ذا أخؿ الفضك  لي بأحد ىذيف االلتزاميف، بإخطار رب العمؿ بتدخمو، يكفي فييما أف يككف الفضكلي مميزان. كا 
يككف مسؤكالن مسؤكلية تقصيرية عف الضرر الذم يمحؽ برب العمؿ. أما االلتزاـ ببذؿ عناية الشخص العادم في 

 .القياـ بالعمؿ

كااللتزاـ بتقديـ حساب، فيتعمقاف بحسف إدارة ماؿ الغير،  كبالتالي يشترط أف يككف الفضكلي بالنسبة ليذيف      
امؿ األىمية. كيترتب عمى ذلؾ أنو إذا لـ تتكافر في الفضكلي أىمية التعاقد فبل يككف، طبقان لما جاء االلتزاميف ك
ـ.مصرم(، مسؤكالن عف إدارتو إال بالقدر الذم أثرل بو، ما لـ تكف  196)المادة ت ـ ج  158في المادة 

فضكلي، كفقان ليذه المادة، مسؤكليتو ناشئة عف عمؿ غير مشركع. كبالتالي يككف رجكع رب العمؿ عمى ال
بمكجب دعكل اإلثراء ببل سبب. ككذلؾ يجب أف تتكافر في الفضكلي أىمية التعاقد، عندما يككف العمؿ الذم 

 1يقكـ بو تصرفان قانكنيان ابرمو الفضكلي باسمو شخصيان ال باسـ رب العمؿ.

 

 

 

                                                           
 كما يمييا. 339ص ،ؽالمرجع الساب عمى حساب الغير، الكافي،اإلثراء سميماف مرقس، -1
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 أثر موت الفضولي أو موت رب العمل في التزامات الفضولي -3

 موت الفضولي في التزاماتو أثر -أ

ـ.مصرم(، بما  194/1)ت ـ ج  156إذا مات الفضكلي فإف كرثتو يمتزمكف، كفقان لما جاء في المادة       
 717/2)المادة  ت ـ ج 589يمتـز بو كرثة الككيؿ. كيجب عمى كرثة الككيؿ، كفقان لما تنص عميو المادة 

مى عمـ بالككالة، أف يبادركا بإخطار المككؿ بمكت مكرثيـ، كعمييـ ـ.مصرم(، إذا تكافرت فييـ األىمية ككانكا ع
اتخاذ التدابير التي تقتضييا الحاؿ لصالح المككؿ. كبالتالي عمى كرثة الفضكلي أيضان إذا تكافرت فييـ األىمية، 

ة عمى ما ككانكا عمى عمـ بالفضالة، أف يبادركا إلى إخطار رب العمؿ بمكت مكرثيـ.كما عمييـ كاجب المحافظ
تـ  مف عمؿ لصالح رب العمؿ ليتمكف ىذا األخير مف مباشرة العمؿ بنفسو. كيتبيف مف ذلؾ أف الفضالة عمى 

 غرار الككالة تنتيي بمكت الفضكلي.

 أثر موت رب العمل في التزامات الفضولي -ب

)المادة  ت ـ ج 156/2أما إذا مات رب العمؿ، فيبقى الفضكلي ممتزمان، كفقان لما نصت عميو المادة       
ـ.مصرم(، تجاه الكرثة بما كاف ممتزمان بو تجاه مكرثيـ. كيترتب عمى ذلؾ أف الفضالة ال تنتيي بمكت  194/2

،بمكت ت ـ ج  586رب العمؿ. كبيذا تمتاز الفضالة عف الككالة، إذ أف الككالة تنتيي، كفقان لما جاء في المادة 
عمى الككيؿ إيصاؿ األعماؿ التي بدأىا إلى حالة ال تتعرض معيا  المككؿ أيضان. كفي مثؿ ىذه الحاؿ يجب

لمتمؼ. كالسبب في عدـ انتياء الفضالة بمكت رب العمؿ أف الفضالة ال تنشأ أم عبلقة شخصية بيف الفضكلي 
كبيف رب العمؿ، كبالتالي فإف الفضكلي يبقى بالنسبة لكرثة رب العمؿ فضكليان أيضان. أما في الككالة فتنشأ 

 1عبلقة شخصية بيف المككؿ كالككيؿ، لذلؾ تنتيي الككالة بمكت أم منيما.

 التزامات رب العمل -ثانيا

ـ.مصرم( عمى التزامات رب العمؿ،حيث جاء فييا )) يعتبر  195) المادة  ت ـ ج 157نصت المادة      
كلك لـ تتحقؽ النتيجة الفضكلي نائبان عف رب العمؿ، متى كاف قد بذؿ في إدارتو عناية الشخص العادم، 

المرجكة. كفي مثؿ ىذه الحاؿ يككف رب العمؿ ممزمان  بأف ينفذ التعيدات التي عقدىا الفضكلي لحسابو، كأف 
يعكضو عف التعيدات التي التـز بيا، كأف يرد لو النفقات الضركرية كالنافعة التي سكغتيا الظركؼ مضافان إلييا 

الضرر الذم لحقو بسبب قيامو بالعمؿ. كال يستحؽ الفضكلي أجران عمى  فكائدىا مف يكـ دفعيا، كأف يعكضو عف

                                                           
 .1261عبد الرزاؽ السنيكرم،الكسيط، مصادر االلتزاـ، المرجع السابؽ، ص -1
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عممو إال أف يككف مف أعماؿ مينتو((. يتبيف مف ذلؾ أف ىذه المادة ترتب عدة التزامات عمى عاتؽ رب العمؿ. 
ذا كاف مكتو كسأبدأ بعرض ىذه االلتزامات، ثـ أبيف فيما إذا كانت أىمية رب العمؿ تأثر في ىذه االلتزامات، أك إ

 يؤثر فييا.

 التزامات رب العمل القانونية -1

 :مة رب العمؿ، كىذه االلتزامات ىيالمشار إلييا أعبله أربعة التزامات في ذ 157ترتب المادة       

 تنفيذ االلتزامات التي عقدىا الفضولي بالنيابة عنو االلتزام األول: -

ط الفضالة. كيترتب عمى ذلؾ أنو إذا أبـر ك لعمؿ في حاؿ تكافر شر يعد الفضكلي نائبان قانكنيان عف رب ا       
الفضكلي تصرفان قانكنيان باسـ رب العمؿ، فإف آثار ىذا التصرؼ تسرم مباشرة بحؽ رب العمؿ ال بحؽ 

 الفضكلي, كبالتالي يعد رب العمؿ في مثؿ ىذه التصرفات ىك الدائف بالحقكؽ كالمديف بااللتزامات. 

 تعويض الفضولي عن التعيدات التي التزم بيا باسمو شخصيًا لحساب رب العمل اني:االلتزام الث -

سبؽ القكؿ بأف الفضكلي في أثناء قيامو بشأف عاجؿ لحساب رب العمؿ قد يقكـ بتصرؼ قانكني باسمو      
التزامات شخصيان،كأف يتعاقد مع مقاكؿ لترميـ جدار بيت رب العمؿ الميدد بالسقكط. كمثؿ ىذا العقد ينشأ 

ذا كانت شرائط الفضالة متكافرة، فيمتـز رب العمؿ، بمكجب المادة  ، ت ـ ج 157مباشرة في ذمة الفضكلي. كا 
ذا نفذ الفضكلي التزاماتو الناشئة عف العقد، فيحؽ لو أف يرجع بيا  بتعكيض الفضكلي عف ىذه االلتزامات. كا 

 % اعتباران مف يكـ أداء تمؾ االلتزامات.4 عمى رب العمؿ، مضافان إلييا الفكائد القانكنية بمقدار

 رد ما أنفقو الفضولي من نفقات ضرورية ونافعة، ودفع األجر االلتزام الثالث: -

يمتـز رب العمؿ برد النفقات الضركرية كالنافعة كفكائد ىذه النفقات مف يكـ صرفيا إلى الفضكلي. كيمتـز        
يخ اإلنفاؽ، استثناءن مف القكاعد العامة التي تقرر بأف الفكائد القانكنية رب العمؿ بدفع الفكائد اعتباران مف تار 

ففي المثاؿ السابؽ، عندما قاـ الفضكلي بترميـ جدار جاره، أنفؽ  1تستحؽ اعتباران مف تاريخ المطالبة القضائية.
ذا قاـ الفضكلي بجني محصكؿ رب  في سبيؿ ذلؾ نفقات ضركرية سكغتيا الظركؼ التي أحاطت بالفضالة. كا 

ذا قاـ بعد ذلؾ بحفظ  العمؿ خكفان مف التمؼ كتكمؼ في سبيؿ ذلؾ نفقات، فإف ىذه النفقات ىي ضركرية, كا 
كخزف المحصكؿ كترتب عمى ذلؾ نفقات، فإف ىذه النفقات ىي نافعة. كبالتالي يمتـز رب العمؿ برد ىذه النفقات 

                                                           
ككيػؿ مػا أنفقػو فػي تنفيػذ الككالػة التنفيػذ المعتػاد مػع عمى أف المككػؿ يمتػـز أف يػرد لم ت ـ ج   582كذلؾ الحاؿ في الككالة، إذ تنص المادة  -1

 الفكائد مف كقت اإلنفاؽ.
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بعد ترميـ الجدار بسبب قكة قاىرة، يبقى رب العمؿ ممتزمان حتى لك لـ تتحقؽ النتيجة المرجكة، فإذا احترؽ المنزؿ 
برد النفقات الضركرية التي أنفقيا الفضكلي في سبيؿ ترميـ ىذا الجدار، مع فكائدىا القانكنية اعتباران مف تاريخ 

ذا كاف كا  1اإلنفاؽ. كبالمقابؿ يجب أف ال يفرط الفضكلي في ىذه النفقات، كبالتالي عميو أف يقؼ عند حد معقكؿ.
العمؿ الذم قاـ بو الفضكلي لحساب رب العمؿ يدخؿ في أعماؿ مينتو، كطبيب يقـك بعبلج مريض دكف اتفاؽ، 
فإنو يستحؽ أجران عف عممو باإلضافة إلى المصركفات التي أنفقيا. أما إذا كاف العمؿ ال يدخؿ ضمف نطاؽ 

كما لك قاـ محاـ بترميـ جدار جاره الميدد اعمبل مينة الفضكلي، فبل يحؽ لو المطالبة بأجر عف ذلؾ العمؿ،
 بالسقكط.

 االلتزام الرابع: تعويض الفضولي عن الضرر الذي لحق بو -

إذا لحؽ ضرر بالفضكلي أثناء قيامو بشأف عاجؿ لمغير، فيمتـز رب العمؿ بتعكيضو عف ذلؾ الضرر،       
ا قاـ شخص بإطفاء حريؽ شب بمنزؿ جاره مما أدل باإلضافة اللتزامو برد النفقات كفقان لما سبؽ قكلو. فمثبلن إذ

صابتو ببعض الحركؽ، أك كمف يحاكؿ إنقاذ شخص مف الغرؽ فيصاب بضرر، فإذا كاف  إلى احتراؽ ثيابو كا 
الفضكلي غير قادر عمى تجنب ذلؾ الضرر ببذؿ العناية المألكفة، يعد رب العمؿ مسؤكالن عف تعكيض ذلؾ 

ذا تعدد أرباب العمؿ2الضرر. فبل يقكـ التضامف بينيـ كذلؾ ألف القانكف لـ ينص عمى ذلؾ كال يفترض  كا 
التضامف في مثؿ ىذه الحاؿ. كبالمقابؿ فقد نص القانكف عمى التضامف بيف الفضكلييف كالمككميف كالككبلء في 

 3حاؿ تعددىـ.

 أثر أىمية رب العمل في التزاماتو - 2

رم( عمى أنو تبقى مسؤكلية رب العمؿ كاممة حتى لك لـ ـ.مص 2/ 196)المادة  158/2تنص المادة       
تتكافر فيو أىمية التعاقد. كبالتالي يمكف أف يككف رب العمؿ ناقص األىمية أك عديـ األىمية، كالسبب في ذلؾ أف 
مصدر التزامات رب العمؿ ىك فعؿ نافع كليس إرادتو. كلكف عندما يقكـ الفضكلي بإبراـ تصرؼ قانكني باسـ 

مؿ، فيجب أف تتكافر في رب العمؿ األىمية القانكنية البلزمة إلبراـ ىذا التصرؼ حتى تسرم أثاره مباشرة رب الع
 عميو. كيمكف أف يككف رب العمؿ شخصان طبيعيان، كما يمكف أف يككف شخصان اعتباريان.

                                                           
 .372ص مصادر االلتزاـ غير اإلرادية ،المرجع السابؽ ، محمد كحيد الديف سكار، -1
لككيػؿ مػف ضػرر ـ.مصرم( عمى أف المككؿ يعد مسػؤكالن عمػا أصػاب ا 711) المادة ت ـ ج 583كذلؾ الحاؿ في الككالة، إذ تنص المادة  -2

 دكف خطأ منو بسبب تنفيذ الككالة تنفيذان معتادان.
عمى التضامف  ت ـ ج 579تنص عمى التضامف بيف الفضكلييف في حاؿ تعددىـ. كما تنص المادة  ت ـ ج 154/3سبؽ القكؿ أف المادة  -3

 لمككميف.عمى ىذا التضامف في حاؿ تعدد ات ـ ج  584بيف الككبلء في حاؿ تعددىـ، كتنص المادة 
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 أثر موت رب العمل أو موت الفضولي في التزامات رب العمل -3

مكت رب العمؿ أك مكت الفضكلي في التزامات الفضكلي، كبالمقابؿ لـ ينص عمى نص القانكف عمى أثر       
ثر ىذا المكت في التزامات رب العمؿ، كبالتالي يجب تطبيؽ القكاعد العامة بيذا الشأف. كيترتب عمى ذلؾ أنو أ

زامات مف تركتو. أما إذا مات رب العمؿ، فإف التزاماتو تجاه الفضكلي تبقى في تركتو، كعمى كرثتو أداء ىذه االلت
إذا مات الفضكلي، فيبقى رب العمؿ ممتزمان تجاه كرثة الفضكلي. كبالتالي يجب عميو أف يرد ليـ النفقات 
الضركرية كالنافعة المتكجبة لمفضكلي،كما يجب عميو أف يدفع ليـ أجر الفضكلي، في الحالة التي يستحؽ فييا 

 لحؽ بالفضكلي أثناء تكليو شأنان عاجبلن لرب العمؿ.أجران عف تدخمو، كأف يعكضيـ عف الضرر الذم 

 تقادم الدعوى الناشئة عن الفضالة -ثالثا

ـ.مصرم( عمى أنو ))تسقط الدعكل الناشئة عف الفضالة  197) المادة ت ـ ج  159تنص المادة       
اؿ بانقضاء خمس بانقضاء ثبلث سنكات مف اليكـ الذم يعمـ فيو كؿ طرؼ يحقو. كتسقط كذلؾ في جميع األحك 

عشرة سنة مف اليكـ الذم ينشأ فيو ىذا الحؽ((. كيترتب عمى ذلؾ أف دعكل الفضكلي المرفكعة عمى رب العمؿ 
لمطالبتو باسترداد النفقات الضركرية كالنافعة،أك التعكيض عف الضرر الذم لحؽ بو أثناء قيامو بالعمؿ، أك 

ألجميف : ثبلث سنكات مف كقت عمـ الفضكلي بقياـ حقو، أك المطالبة باألجر في حاؿ استحقاقو، تسقط بأقصر ا
خمس عشرة سنة مف تاريخ نشكء حقو. كبالمقابؿ فإف دعكل رب العمؿ بمكاجية الفضكلي نتيجة إخبللو بأحد 
التزاماتو، التي سبؽ شرحيا، تسقط بأقصر األجميف: ثبلث سنكات مف اليكـ الذم يعمـ فيو رب العمؿ بحقو، أك 

نة مف تاريخ نشكء ىذا الحؽ. كىنا أيضان تختمؼ الفضالة عف الككالة، إذ أف التزامات كؿ مف خمس عشرة س
 المككؿ كالككيؿ الناشئة عف عقد الككالة ال تسقط إال بمركر خمس عشرة سنة مف كقت نفاذ ىذه االلتزامات.     

 المطمب الثاني
 دفع غير المستحق

 فع غير المستحؽ كالفضالة الجزائرم عمى الدنص القانكف المدني ا    
  األول: دفع غير المستحق الفرع 
مػػػػف القػػػػانكف المػػػػدني لمػػػػدفع غيػػػػر المسػػػػتحؽ. كيقصػػػػد بػػػػدفع غيػػػػر  149- 143كػػػػرس المشػػػػرع المػػػػكاد مػػػػف      

المستحؽ قياـ شخص بأداء ليس كاجبان عميو، كال تكجد لديو نية الكفاء بديف مترتب فػي ذمػة غيػره. كيترتػب عمػى 
مػػدفكع لػػو بػػرد مػػا أخػػذ دكف حػػؽ. كدفػػع غيػػر المسػػتحؽ، مػػا ىػػك إال تطبيػػؽ مػػف تطبيقػػات اإلثػػراء بػػبل ذلػػؾ التػػزاـ ال

سبب، كلكنو يتميز عف اإلثراء بأف قيمة االفتقار فيػو تعػادؿ قيمػة اإلثػراء. فالػدافع يفتقػر بقيمػة مػا دفػع، كالمػدفكع 
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ف ذلؾ المػدفكع لػو الػذم ال تتػكافر فيػو أىميػة لو يثرم بذات القيمة، كبالتالي يسترد الدافع ما دفع. كلكف يستثنى م
التعاقػػد فػػبل يمتػػـز بػػرد إال مػػا أثػػرل بػػو. كحتػػى يمتػػـز المػػدفكع لػػو بػػالرد يجػػب أف تتػػكافر شػػرائط معينػػة نػػص عمييػػا 

 القانكف.
 ط الدفع غير المستحقشرو األولى:  الفقرة

   في الدفع غير المستحؽ نميز بيف حالتيف: حالة الكفاء بديف غير مستحؽ  
فػي ىػذه الحػاؿ الكفػاء غيػر مسػتحؽ منػذ البدايػة، كحتػى يتكجػب شرائط حالة الوفـاء بـدين غيـر مسـتحق:  -أواًل:

 فييا الرد ال بد مف تكافر الشرائط اآلتية:

عمػى أف ))كػؿ مػف تسػمـ عمػى سػبيؿ الكفػاء مػا لػيس مسػتحقان لػو 143/1: تػنص المػادة أن يكون ىناك وفاء -1
فاء تصرفان قانكنيان يخضع لمقكاعد العامة لمتصرفات القانكنية، كبالتالي يجب أف يتمتع كجب عميو رده((. كيعد الك 

الػػدافع باألىميػػة القانكنيػػة. كجػػاء الػػنص مطمقػػان بالنسػػبة لمكفػػاء، كبالتػػالي فيػػك يشػػمؿ الكفػػاء المباشػػر، كمػػا يعػػادؿ 
ذا لػػـ تتػػكا فر فػػي العمػػؿ الػػذم قػػاـ بػػو الػػدافع صػػفة الكفػػاء كالكفػػاء بمقابػػؿ، أك التجديػػد أك اإلنابػػة، أك المقاصػػة. كا 

نما تطبؽ أحكاـ اإلثراء ببل سبب.   1الكفاء، فبل تطبؽ أحكاـ دفع غير المستحؽ، كا 
: يمكف أف يقـك شخص بكفاء ديف غير مترتب في ذمتو كقت أن يكون الدين غير مستحق وقت الوفاء بو -2

كارث بدفع ديف يظف أنو مترتب عمػى التركػة، ثػـ يتبػيف  كيعكد ذلؾ إما إلى انعداـ الديف أصبلن، كأف يقكـ الكفاء.
بعػد ذلػػؾ أف الػديف غيػػر مكجػكد.أك أف ينفػػذ كارث كصػية لمكرثػػو، ثػػـ يتبػيف بعػػد ذلػؾ أف المكصػػي كػاف قػػد تراجػػع 
عف الكصية أثناء حياتو. كيمكف أف يككف الديف منعدمان أصبلن إما بالنسبة لمدائف كىػك الػدافع، أك بالنسػبة لممػديف 

المدفكع لو. فيككف الديف منعدمان بالنسبة لمدائف، إذا كاف مكجكدان كلكنو غير مترتػب فػي ذمػة الػدافع. كيكػكف كىك 
منعدمان بالنسبة لممديف إذا كاف الديف مترتب فػي ذمػة الػدافع كلكنػو دفعػو لشػخص آخػر غيػر دائنػو. كيكػكف الػديف 

دـ اسػػػتحقاؽ الػػػديف ىػػػك أف الػػػديف ذاتػػػو مؤجػػػؿ كقػػػد يكػػػكف سػػػبب عػػػ2منعػػػدمان أيضػػػان إذا كػػػاف أصػػػمو عقػػػدان بػػػاطبلن،
االستحقاؽ كلكنػو لػـ يسػتحؽ،كالديف المعمػؽ عمػى شػرط كاقػؼ إذا تػـ دفعػو قبػؿ تحقػؽ الشػرط أك تخمفػو، كبالتػالي 

بالنسػػبة لمػػديف مؤجػػؿ االسػػتحقاؽ، فػػإذا تػػـ الكفػػاء بػػو قبػػؿ  كلكػػفالكفػػاء بيػػذا الػػديف يعػػد كفػػاءن بػػديف غيػػر مسػػتحؽ. 
فإنػو ال يجػكز لػو اسػترداد مػا دفػع  طبقػان لمػا ذىبػت إليػو المػكفي يقصػد التنػازؿ عػف اآلجػؿ  حمكؿ األجؿ كلـ يكػف

،. كأخيػران قػد ت ـ ج خبلفا لما ذىبت إليو بعض التشريعات العربية كالذم اعتبرتو دفعا غير مسػتحؽ145المادة 
بو، كأف يقـك كارث بكفاء  يككف سبب عدـ استحقاؽ الديف ىك أف الديف كاف قد استحؽ كلكنو أنقضى قبؿ الكفاء
 ديف عمى التركة، ثـ يتبيف بعد ذلؾ أف المكرث كاف أثناء حياتو قد كفى ذلؾ الديف.

: كىػذا العيػب ىػك عمػى األغمػب الغمػط. كمعنػى ذلػؾ أف الػدافع أن يشوب الوفاء عيب يجعمـو قـاباًل لإلبطـال -3
و مكجكد، كىك في الحقيقػة غيػر مكجػكد. كىػذا مػا كاف قد كقع في كىـ كقت الكفاء، فقاـ بكفاء ديف كاف يعتقد بأن

                                                           
 .325محمد كحيد الديف سكار، المصادر غير اإلرادية لبللتزاـ، المرجع السابؽ،  ص  -1
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كالذم جاء فيو ))عمػى أنػو ال محػؿ لمػرد إذا كػاف مػف قػاـ بالكفػاء يعمػـ أنػو غيػر   143/2يستفاد مف نص المادة 
كيثكر التساؤؿ حػكؿ مسػألة إثبػات الغمػط. يػرل أغمبيػة الفقيػاء أف الػدافع ال يكمػؼ بإثبػات أنػو كقػع  ممـز بما دفعو
نمػػا يكفػػي أف يثبػػت أف المػػدفكع لػػو ال يسػػتحؽ الػػديف، فيفتػػرض أنػػو كقػػع فػػي غمػػط فػػي غمػػط عنػػدم ا قػػاـ بالكفػػاء، كا 

كبالتالي يحؽ لو استرداد غير المستحؽ. كلكف ىذا االفتراض بسيط يقبؿ إثبات العكس. كيستطيع المدفكع لو أف 
الػدفع. فػإذا أثبػت ذلػؾ، يعػد الػدافع يثبت العكس بإثبات أف الدافع كاف عمػى عمػـ كقػت الػدفع بأنػو لػـ يكػف ممزمػان ب

متبرعان بما دفع كيمتنع عميو الرد، باستثناء ما إذا كاف الدافع، في مثؿ ىذه الحػاؿ، نػاقص األىميػة كبالتػالي يحػؽ 
لػو إبطػػاؿ الكفػاء بسػػبب نقػػص األىميػة، أك إذا كػػاف الػدافع أكػػره عمػػى الكفػاء، فيحػػؽ لػو اسػػترداد مػػا دفػع ألنػػو كػػاف 

كيرل البعض اآلخر أنو ال يجب أف يفترض الغمط بمجرد إثبات الدافع بأنو قاـ بدفع ديف غير 1مكرىان عمى ذلؾ.
مستحؽ، بؿ يجب عميػو أف يثبػت أنػو دفػع ديػف غيػر مسػتحؽ كقػت الكفػاء، كأنػو حػيف قػاـ بالكفػاء كػاف يعتقػد أنػو 

الغمػػط فػػي مثػػؿ ىػػذه ممػػـز بمػػا دفعػػو،أم أف يثبػػت بأنػػو كفػػى عػػف غمػػط. كذلػػؾ ألف القػػانكف لػػـ يػػنص عمػػى قرينػػة 
كأنػػا بػػدكرم أرجػػح الػػرأم األكؿ، كأرل أنػػو يكفػػي السػػترداد غيػػر المسػػتحؽ أف يثبػػت الػػدافع أنػػو دفػػع غيػػر 2الحػػاؿ.

مستحؽ كقت الكفاء، كىذا ىك الشرط الكحيد لتطبيؽ دفػع غيػر المسػتحؽ. كىػذا الشػرط يتضػمف ضػمنان أف الكفػاء 
ع لػػو أف يثبػػت أف الػػدافع كػػاف يعمػػـ كقػػت الػػدفع بأنػػو لػػـ يكػػف تػـ عػػف طريػػؽ الغمػػط. كلكػػف بالمقابػػؿ يسػػتطيع المػػدفك 

 ممزمان بالدفع، عندىا ال يجكز االسترداد.

 ط حالة الوفاء بدين كان مستحقًا وقت الوفاء ثم أصبح غير مستحق:و شر  -ثانيًا:

، كلكػػف بعػػد ذلػػؾ أصػػبح غيػػر مسػػتحؽ لسػػبب مػػف األسػػب      ـَ اب، يعػػد الكفػػاء فػػي ىػػذه الحػػاؿ، صػػحيحان عنػػدما تػػ
 كحتى يتكجب فييا الرد يجب تكافر الشرائط اآلتية:

: كالكفػاء ىنػا صػحيح كالػديف مسػتحؽ األداء،كمػا لػك كفػى شػخص دينػان أن يكون ىناك وفاء بدين مسـتحق -:1
معمقان عمى شػرط فاسػخ، أك كفػى دينػان فػي إطػار عقػد قابػؿ لئلبطػاؿ. كطالمػا أف الشػرط الفاسػخ لػـ يتحقػؽ، أك أف 

إلبطػاؿ لػـ يمػارس حقػو فػي إبطػاؿ العقػد، فػإف الػديف يكػكف مسػتحؽ األداء، كالكفػاء بػو يكػكف صاحب الحػؽ فػي ا
 صحيحان.

كذلػػػؾ كػػػأف يتحقػػػؽ الشػػػرط الفسػػػخ، أك يمػػػارس صػػػاحب الحػػػؽ فػػػي  زوال ســـبب الـــدين بعـــد أن تـــم  الوفـــاء: -:2
اسػخ كاإلبطػاؿ إلػى زكاؿ اإلبطاؿ حقو كيقرر القابض إبطاؿ العقد في المثاليف السػابقيف، فيػؤدم تحقػؽ الشػرط الف

ـَ الكفاء بو، كيصبح غير مسػتحؽ. كيترتػب  العقد بأثر رجعي، كبالتالي يترتب عمى ذلؾ زكاؿ سبب الديف الذم ت
 عمى ذلؾ أنو يحؽ لمدافع أف يطالب باسترداد ىذا الديف ألنو أصبح غير مستحؽ.
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 أحكام دفع غير المستحقالثانية: الفقرة 

طو التي ك طبيؽ مف تطبيقات المبدأ العاـ في اإلثراء ببل سبب، فإذا تكافرت شر دفع غير المستحؽ ىك ت     
سبؽ ذكرىا، التـز المدفكع لو بالرد. كيتكقؼ مقدار الرد عمى حسف نية أك سكء نية المدفكع لو. زد عمى ذلؾ أف 

ؿ. كيجب عمى الدافع القانكف جاء بأحكاـ خاصة إذا كاف المدفكع لو ناقص األىمية، أك إذا تـ الكفاء بديف مؤج
 أف يطالب بحقو في الرد ضمف المدة المسمكح بيا قانكنان تحت طائمة سقكط حقو.

 عمى أنو: 147تنص المادة  مقدار الرد: -أوالً 

 إذا كاف مف تسمـ غير المستحؽ حسف النية فبل يمتـز إال برد ما تسمـ. -1" 
، أك التػي قصػر فػي جنييػا مػف الشػيء ألربػاح التػي جناىػابػرد ا أيضان  أما إذا كاف سيء النية فإنو يمـز  - 2   

  الذم تسممو بغير حؽ، كذلؾ مف يـك الكفاء أك مف اليـك الذم أصبح فيو سيء النية.
ـ مف تسمـ غير المستحؽ برد الثمرات مف يـك رفع الدعكل((. يتبيف مػف نػص ىػذه المػادة كعمى أم حاؿ يمز  -3

 سكء نية المدفكع لو أم المستمـ. أف مقدار الرد يتكقؼ عمى حسف نية أك
 المدفوع لو حسن النية -:1

كيقصػػد بحسػػف النيػػة أف المػػدفكع لػػو كػػاف يعتقػػد كقػػت القػػبض أنػػو يسػػتمـ مػػا ىػػك مسػػتحؽ لػػو. كاألصػػؿ فػػي        
اإلنساف حسف النية، كبالتالي يفترض في المدفكع لو أنػو حسػف النيػة، كعمػى الػدافع إثبػات عكػس ذلػؾ بكػؿ طػرؽ 

ألف كاقعة سكء النيػة ىػي كاقعػة ماديػة. كيتكقػؼ مػا يجػب عمػى المػدفكع لػو حسػف النيػة رده عمػى ماىيػة  اإلثبات،
الشيء الذم قبضو. فإذا كػاف قػد قػبض نقػكدان أك أشػياء مثميػة، فيعػكد المػدفكع دينػان فػي ذمتػو، كبالتػالي فإنػو يمتػـز 

النقػػد، أك بػػرد المقػػدار الػػذم أخػػذ مػػف  بػػرد مقػػدار المبمػػغ الػػذم قبضػػو دكف النظػػر إلػػى ارتفػػاع أك انخفػػاض سػػعر
األشػػياء المثميػػة. كبالمقابػػؿ فػػإف المػػدفكع لػػو حسػػف النيػػة يتممػػؾ الفكائػػد كالثمػػرات بػػالقبض، كال يمتػػـز بردىػػا إال مػػف 
الكقت الذم يصبح فيو سيء النية. كفي جميع األحػكاؿ يمتػـز بػرد الفكائػد كالثمػرات أيضػان مػف كقػت رفػع الػدعكل، 

و أصبح سيء النية مف ىذا الكقت. أما إذا كاف قد تسمـ شيئان معنيان بالذات، فػبل يعػد مالكػان ليػذا إذ يفترض فيو أن
الشيء، كبالتالي ال يدخؿ ىذا الشيء في ذمة مالكو األصمي الذم قد يككف الدافع أك غيػره. كيسػتطيع الػدافع أف 

دعػػكل عينيػػة، كدعػػكل رد غيػػر  يطالػػب باسػػترداد ىػػذا الشػػيء بمكجػػب دعػػكييف، كىمػػا: دعػػكل االسػػتحقاؽ كىػػي
 المستحؽ كىي دعكل شخصية.

كيمتـز الدافع في مثؿ ىذه الحػاؿ بػرد الشػيء ذاتػو بمكجػب دعػكل رد غيػر المسػتحؽ إذا كػاف ال يػزاؿ قائمػان       
فػي يػػده. كأمػػا الثمػار فيمتمكيػػا المػػدفكع لػو حسػػف النيػػة مػف كقػػت القػػبض، طبقػان لمقكاعػػد العامػػة فػإذا كانػػت طبيعيػػة 

ذا كانػت مدنيػة فتعػد مقبكضػة يكمػان بيػكـ. كأمػا بالنسػبة لممصػركفات فتع د مقبكضة مف يكـ فصميا عف الشيء، كا 
التػػي أنفقيػػا المػػدفكع لػػو عمػػى الشػػيء، فػػإف كانػػت ضػػركرية فيسػػتردىا كميػػا. أمػػا إذا كانػػت نافعػػة فتطبػػؽ بشػػأنيا 

الغيػػر. كمػػف حػػؽ الحػػائز كفقػػان ليػػذه القكاعػػد التػػي تطبػػؽ عمػػى البنػػاء الػػذم يحدثػػو البػػاني حسػػف النيػػة فػػي أرض 
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القكاعد أف يطالب مالؾ األرض بتعكيض يعادؿ التحسف الذم حصػؿ لػؤلرض بسػبب البنػاء أك األعػراس شػريطة 
أال تككف قيمة البناء كاألعراس تفكؽ قيمة األرض. أما إذا كانت قيمتيػا تفػكؽ قيمػة األرض، عندئػذ يحػؽ لمحػائز 

كيا. كأخيران إذا كانت المصركفات كمالية، فػبل يحػؽ لممػدفكع لػو أف يرجػع عمػى تممؾ األرض لقاء دفع قيمتيا لمال
نمػػا يحػػؽ لػػو نػػزع مػػا اسػػتحدثو شػػريطة أف يعيػػد الشػػيء إلػػى حالتػػو األكلػػى، إال إذا طمػػب الػػدافع  المالػػؾ بشػػيء، كا 

 1استبقائيا فعندئذ يمتـز بدفع قيمتيا مستحقة اإلزالة،.
كع لو حسف النية، أك تمؼ أك ضاع، فبل يككف مسؤكالن عف ذلؾ إال إذا كاف أما إذا ىمؾ الشيء في يد المدف     

قد أنتفع بالشيء كفقان لما يحسبو مف حقو، فبل يككف مسؤكالن عما يصػيب الشػيء مػف ىػبلؾ أك تمػؼ إال بقػدر مػا 
لمػدفكع لػو حسػف عاد عميو مف فائدة ترتبت عمى ذلؾ اليبلؾ أك التمؼ، طبقان لمقكاعد العامة. كأخيػران إذا تصػرؼ ا

، في عبلقتو بالػدافع، بػرد شػيء لػو إذا كػاف تصػرفو تبرعػان، أمػا إذا كػاف تصػرفو معاكضػة  النية بالشيء، فبل يمتـز
فيمتػػػـز بػػػرد مػػػا قػػػبض مػػػف عػػػكض لمػػػدافع. أمػػػا فػػػي عبلقػػػة الػػػدافع بػػػالغير الػػػذم تصػػػرؼ لػػػو المػػػدفكع لػػػو بالشػػػيء، 

غير مالػؾ، كبالتػالي ال ينفػذ فػي حػؽ الػدافع كىػك المالػؾ  فالتصرؼ الصادر مف المدفكع لو لمغير يعد تصرفان مف
األصمي لمشيء الذم يحؽ لو أف يسترد الشيء مف الغير بمكجب دعكل االستحقاؽ ما لـ يكف الغيػر قػد اكتسػب 
ممكيػػػة الشػػػيء بسػػػبب آخػػػر، كالتقػػػادـ مػػػثبلن إذا كػػػاف الشػػػيء منقػػػكالن أك عقػػػاران غيػػػر خاضػػػع لمتسػػػجيؿ فػػػي السػػػجؿ 

اكتسػػب الغيػػر ممكيػػة الشػػيء ككػػاف قػػد دفػػع عكضػػان عنيػػا لممػػدفكع لػػو، فػػبل يرجػػع الػػدافع عمػػى الغيػػر العقػػارم. فػػإذا 
نمػا تمقػى  نما يأخذ ذلؾ العكض مف المدفكع لو، كفؽ ما سبؽ شرحو. أما إذا كاف الغير لـ يػدفع شػيئان كا  بشيء، كا 

يكػكف قػد أثػرل بسػبب مشػركع كىػك  الشيء تبرعان مػف المػدفكع لػو، فػبل يحػؽ لمػدافع الرجػكع عمػى الغيػر ألف الغيػر
 عقد التبرع،كما ال يحؽ لمدافع الرجكع عمى المدفكع لو حسف النية أيضان، كفؽ ما سبؽ شرحو.

 المدفوع لو سيء النية -2
إذا استطاع الدافع أف يثبت سكء نية المدفكع لو كقت تسممو الشػيء أك بعػد ذلػؾ، يػؤدم ذلػؾ إلػى اخػتبلؼ       

و عف تمؾ المطبقة عمى المدفكع لو حسف النية. كىنا أيضان يتكقؼ ما يجب عمى المدفكع لو األحكاـ المطبقة عمي
سيء النية رده عمى ما قبضو. فإذا كاف المدفكع لو سيء النية قد قبض نقكدان أك أشػياء مثميػة، فيمتػـز بػرد مقػدار 

ذا كػاف المػدفكع  ، عمػى غػرار المبمغ الذم تسممو، كيعكض الدافع عف انخفاض سػعر النقػد. كا  أشػياء مثميػة، فيمتػـز
المدفكع لػو حسػف النيػة، بردىػا بالمقػدار الػذم أخػذ.كما أنػو يمتػـز أيضػان بػرد الفكائػد كاألربػاح التػي جناىػا، أك التػي 
قصر في جنييا مف الشيء الذم تسممو بغير حػؽ كذلػؾ اعتبػارا مػف الكقػت الػذم يعػد فيػو سػيء النيػة، طبقػان لمػا 

ا إذا كاف المدفكع شيء معيف بالذات، فيمتـز المدفكع لو سيء النية بػرده عينػان إذا كػاف أم 147/2جاء في المادة 
قائمػػان فػػي يػػده.كما يمتػػـز بػػرد مػػا قػػبض مػػف ثمػػار، أك مػػا قصػػر فػػي قبضػػيا كذلػػؾ مػػف الكقػػت الػػذم يعػػد فيػػو سػػيء 

ة كالتػػي ال تميػػز بػػيف الحػػائز النيػػة، طبقػػان لمقكاعػػد ذاتيػػا المطبقػػة عمػػى المػػدفكع لػػو حسػػف النيػػة، كفقػػان لمقكاعػػد العامػػ
حسف النية كالحائز سيء النية، كسبؽ شرح ىذه القكاعد في حالة المدفكع لو حسف النية. أما إذا ىمؾ الشيء في 
يده أك تمؼ أك ضاع، فإنو يككف مسؤكالن عف اليبلؾ كلك كاف ذلؾ بسبب قكة قاىرة، ما لـ يثبت أف الشيء الذم 
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باقيان في يد مف يسػتحقو، طبقػان لمقكاعػد العامػة. كبالتػالي يمتػـز المػدفكع لػو سػيء كاف ييمؾ أك يتمؼ حتى لك كاف 
ذا كػػاف اليػػبلؾ جزئيػػان يحػػؽ لػػو أف يسػػترد الشػػػيء  النيػػة بػػرد قيمػػة الشػػيء كقػػت اليػػبلؾ أك التمػػؼ أك الضػػػياع، كا 

فكع لػػو سػػيء التػػالؼ مػػع تعكيضػػو عػػف الضػػرر الػػذم لحػػؽ بػػو نتيجػػة تمػػؼ الشػػيء جزئيػػان. كأخيػػران إذا تصػػرؼ المػػد
النية بالشيء، فيمتـز فػي عبلقتػو مػع الػدافع بػرد قيمػة الشػيء كقػت التصػرؼ إذا كػاف تصػرفو تبرعػان، أمػا إذا كػاف 
تصرفو معاكضة فممدافع الخيار بيف إلزاـ المدفكع لو برد العكض الذم قبضو أك قيمة الشيء كقت التصرؼ فيو. 

ا المطبقػة عمػى عبلقػة الػدافع بػالغير فػي حالػة حسػف نيػة المػدفكع أما في عبلقة الدافع بالغير فتطبؽ القكاعد ذاتي
 1لو، كالتي سبؽ شرحيا قبؿ قميؿ.

 األحكام الخاصة بالوفاء بدين مؤجل قبل حمول األجل -ثانياً 
القانكف لمػدافع اسػترداد غيػر المسػتحؽ إذا كػاف قػد كفػى بػديف مؤجػؿ قبػؿ حمػكؿ األجػؿ ككػاف ال لـ يجز          

أما إذا كاف المديف يعمـ كقت الكفاء بقياـ األجؿ كمػع ذلػؾ أقػدـ  145ألجؿ، طبقان لما جاء في المادة يعمـ بقياـ ا
أجػػازت لكػػف عمػػى الكفػػاء فيعػػد ذلػػؾ نػػزكالن منػػو عػػف األجػػؿ كيصػػح الكفػػاء كال يحػػؽ لػػو اسػػترداد غيػػر المسػػتحؽ ، 

المعجػػؿ، كذلػػؾ فػػي حػػدكد مػػا لحػػؽ  المػػادة المػػذككرة أعػػبله لمػػدائف أف يقتصػػر عمػػى رد مػػا اسػػتفاده بسػػبب الكفػػاء
 المديف مف ضرر. 

 األحكام الخاصة بالوفاء الناقص األىمية: -ثالثًا:
سػػبؽ القػػكؿ بػػأف الكفػػاء تصػػرؼ قػػانكني، كبالتػػالي يتطمػػب أف يكػػكف الػػدافع، المػػكفي، متمتعػػان باألىميػػة البلزمػػة     

، كالسػبب فػي ذلػؾ أف التزامػو بػالرد ال ينشػأ ليذا التصرؼ. أمػا المػدفكع لػو، فاألصػؿ أنػو ال تشػترط فيػو أم أىميػة
نما ينشأ عف كاقعة مادية ىي كاقعة اإلثراء. كلكف المشرع خػرج عػف  عف اإلرادة كبالتالي ال عبلقة لو باألىمية، كا 

عمػى أنػو ))إذا لػـ تتػكافر  148ىذا األصؿ بالنسبة لناقص األىمية، أيان كاف سبب نقص أىميتو، فنص في المادة 
زمػػان إال بالقػػدر الػػذم أثػػرل بػػو((. كجػػاء نػػص ىػػذه المػػادة مػػف تسػػمـ غيػػر المسػػتحؽ فػػبل يكػػكف مماقػػد فػػي أىميػػة التع

مطمقان، كبالتالي ال فرؽ في أف يككف القاصر حسف النية أك سيء النية. كالمقصكد بعبارة "بالقدر الػذم أثػرل بػو" 
 لؾ نتائج ىامة، كىي:ىك اإلثراء الحقيقي، أم ما أنتفع بو فعبلن ال حكمان. كيترتب عمى ذ

إذا كػاف نػػاقص األىميػػة قػػد تسػػمـ شػيئان معنيػػان بالػػذات كال يسػػتحقو، ثػػـ ىمػؾ الشػػيء فػػي يػػده أك تمػػؼ أك ضػػاع      
بسبب قكة قاىرة، فبل يمتـز برد شيء لمدافع ألنو لـ ينتفع بالشيء في مثؿ ىذه الحاؿ. أما إذا كاف اليبلؾ كالتمؼ 

ض الػػػػدافع عػػػػف القػػػػدر الػػػػذم لحػػػػؽ بػػػػو عمػػػػى أسػػػػاس العمػػػػؿ غيػػػػر المشػػػػركع كالضػػػػياع بخطػػػػأ منػػػػو، فيمتػػػػـز بتعػػػػكي
ذا ؽ ـ  125. كذلؾ ألف المادة 124ت ـ ج  المنصكص عميو في المادة  . تكتفي بأف يككف المسؤكؿ مميزان. كا 

 تبرع ناقص األىمية بالشيء، فبل يحؽ لمدافع الرجكع عميو بشيء، ألف القاصر لـ ينتفع بشيء.
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  دعوى استرداد غير المستحق: سقوط  -رابعًا:
نػػص القػػانكف عمػػى سػػببيف خاصػػيف بسػػقكط دعػػكل اسػػترداد غيػػر المسػػتحؽ، التػػي تخضػػع مػػف حيػػث المبػػدأ      

 لمقكاعد العامة لبلنقضاء كالسقكط، كىذيف السببيف ىما: 
سػقط حػؽ يتجرد المدفوع لو حسن النية مـن سـند الـدين أو مـن تأميناتـو، أو تـرك دعـواه تسـقط بالتقـادم:  -1

ـ.مصػػرم( إذا تػػـ   الكفػػاء مػػف  184ـ.س. ) 185الػػدافع فػػي اسػػترداد غيػػر المسػػتحؽ، كفقػػان لمػػا جػػاء فػػي المػػادة 
غير المديف كترتب عميو أف الدائف قد تجرد بحسف نية مف سند الديف أك مػف تأميناتػو أك تػرؾ دعػكاه قبػؿ المػديف 

ىػػذه الحػػاؿ بتعػػكيض الػػدافع الػػذم قػػاـ بالكفػػاء. كقػػد أراد الحقيقػػي تسػػقط بالتقػػادـ، كيمتػػـز المػػديف الحقيقػػي فػػي مثػػؿ 
المشرع مف خبلؿ ىذه المادة رعاية المػدفكع لػو الػدائف حسػف النيػة، كىػذه الرعايػة ليػا مػا يبررىػا كذلػؾ ألف الػدافع 
عندما قػاـ بكفػاء ديػف غيػر متكجػب يكػكف قػد كقػع فػي غمػط كبالتػالي قصػر بحػؽ نفسػو، كترتػب عمػى ذلػؾ تجريػد 

و الدائف مف تأمينات دينو كجعمو يترؾ دعكاه قبؿ المػديف الحقيقػي تسػقط بالتقػادـ. كلكػف اشػترط المشػرع المدفكع ل
إلضػػفاء ىػػذه الرعايػػة عمػػى المػػدفكع لػػو الػػدائف أف يكػػكف حسػػف النيػػة. كبالمقابػػؿ فقػػد احػػتفظ المشػػرع بحػػؽ الػػدافع 

يخ مف المدفكع لو لمتأكد مف أف الديف بالرجكع عمى المديف الحقيقي، شريطة أف يحصؿ عمى مخالصة ثابتة التار 
 1لـ يسقط بالتقادـ بمكجب دعكل اإلثراء ببل سبب.

: تتقػادـ دعػكل اسػترداد غيػر المسػتحؽ بمكجػػب سـنوات (10عشـر )تقـادم دعـوى اسـترداد غيـر المسـتحق ب -2
فع بحقػػو فػػي سػػنكات، كتسػػرم اعتبػػاران مػػف اليػػكـ الػػذم يعمػػـ فيػػو الػػداعشػػر بأقصػػر األجمػػيف، كىمػػا:  149المػػادة 

االسترداد. ك إذا كاف الدافع مكرىان عمى الكفاء، فتبدأ ىذه المدة مػف اليػكـ الػذم كقػع فيػو الكفػاء. أك خمػس عشػرة 
 سنة، كتسرم اعتبارا مف اليـك الذم نشأ فيو حؽ الدافع باالسترداد.
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 الفصل الثالث
  انونـــــــالق

رم عمػػػػى االلتزامػػػػػات الناجمػػػػة مباشػػػػرة عػػػػف القػػػػانكف دكف غيرىػػػػػا تسػػػػ" ت ـ ج عمػػػػى أف  53تػػػػنص المػػػػادة      
كيسػػػتخمص مػػػف ذلػػػؾ أف القػػػانكف يمكػػػف أف يكػػػكف مصػػػدران مباشػػػران لبللتزامػػػات،  "النصػػػكص القانكنيػػػة التػػػي قررتيػػػا

كلكػف يمكػف أف يكػكف جزائػرم، كبالتالي يعػد القػانكف بيػذا المعنػى مصػدران خامسػان لبللتزامػات فػي القػانكف المػدني ال
 قانكف مصدران غير مباشر لبللتزامات، كىذا ىك المعنى الكاسع لمقانكف باعتباره مصدران لبللتزامات.ال

 المبحث األول
 القانون كمصدر مباشر لاللتزامات

يعد القانكف كمصدر مباشر لبللتزامات مصدران كحيدان ليا، فيك الذم ينشأ االلتزاـ، فػي مثػؿ ىػذه الحػاؿ، كمػا      
كمضػػمكنو. كبالتػػالي ال يكػػكف ليػػذه االلتزامػػات القانكنيػػة أم مصػػدر آخػػر، فالقػػانكف ىػػك المصػػدر أنػػو يحػػدد مػػداه 

 1.ت ـ ج 53األكؿ كاألخير ليا. كىذا ىك مضمكف المادة
كالمقصكد بالقانكف في ىذه المادة ىك القانكف بالمعنى العاـ، كليس القانكف بالمعنى الخاص أم التشريع. كالقانكف 

 2شمؿ التشريع،كما يشمؿ بقية مصادر القاعدة القانكنية.بالمعنى العاـ، ي

كتسػػتند االلتزامػػات التػػي ينشػػئيا القػػانكف مباشػػرة إلػػى كقػػائع ماديػػة، ارتػػأل المشػػرع لسػػبب مػػا أف يرتػػب عمييػػا      
نما تختمؼ مف حالة إلى أخرل، فااللتزاـ بعدـ اإلضرار بػال جكار التزامات. كال ترد ىذه الكقائع إلى قاعدة عامة، كا 

يستند إلى كاقعة الجكار، كااللتزاـ بالنفقة بيف األقارب تسػتند إلػى كاقعػة القرابػة. كطالمػا أف االلتػزاـ القػانكني يسػتند 
إلى كاقعة مادية، فػبل يشػترط القػانكف فػي الممتػـز أم أىميػة، فػيمكف مػثبلن أف يقػع االلتػزاـ بالنفقػة عمػى عػاتؽ عػديـ 

 3األىمية.

 تتجػػو إلػػى إحػػداث االلتػػزاـ الناشػػئ عػػف القػػانكف مباشػػرة، فػػبل تطبػػؽ عميػػو القكاعػػد المتعمقػػة كبمػػا أف اإلرادة ال     
 بأركاف التصرؼ القانكني، ككذلؾ القكاعد المتعمقة بعيكب اإلرادة.

                                                           
كمػا يمييػا. كمحمػد  463تكفيؽ حسف فرج، النظرية العامػة لبللتػزاـ ،فػي مصػادر االلتػزاـ ،الػدار الجامعية،لمطباعػة كالنشػر ،دكف تػاريخ،ص  - 1

 .376المصادر غير اإلرادية، المرجع السابؽ ، ص -2كحيد الديف سكار ،مصادر االلتزاـ ،
 .376محمد كحيد الديف سكار، المصادر غير اإلرادية، المرجع السابؽ، ص -2
 .465،ص 348تكفيؽ حسف فرج مصادر االلتزاـ، المرجع السابؽ، بند  -3
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كمػػف األمثمػػة عمػػى االلتزامػػات الناشػػئة مباشػػرة عػػف القػػانكف التزامػػات الػػكلي كالقػػيـ كالكصػػي ، ككػػذلؾ التزامػػات     
في ممكية الطبقات في البناء الكاحد، كالتزامات مالؾ الحائط المشترؾ، كالتزامػات الفضػكلي فػي الفضػالة، الشركاء 

 كااللتزاـ بدفع الضريبة.

 المبحث الثاني
 القانون كمصدر غير مباشر لاللتزامات

إلرادة المنفػػػردة، يعػػد القػػانكف مصػػػدران غيػػر مباشػػػر لبللتزامػػات الناشػػػئة عػػف العقػػػد، كااللتزامػػات الناشػػػئة عػػف ا     
كااللتزامػػات الناشػػئة عػػف الفعػػؿ الضػػار، ككػػذلؾ االلتزامػػات الناشػػئة عػػف اإلثػػراء بػػبل سػػبب، كذلػػؾ ألف القػػانكف ىػػك 
كراء نشػػػػكء ىػػػػذه االلتزامػػػػات مػػػػف مصػػػػادرىا المباشػػػػرة، المتمثمػػػػة بالتصػػػػرفات القانكنيػػػػة ) العقػػػػد كاإلرادة المنفػػػػردة(، 

شػػػركع كاإلثػػػراء بػػػبل سػػػبب(. كالقػػػانكف جعػػػؿ ىػػػذه المصػػػادر، باسػػػتثناء اإلرادة كبالكقػػػائع القانكنيػػػة ) الفعػػػؿ غيػػػر الم
ففي جميع ىذه الحاالت يككف العقد، أك اإلرادة المنفردة، أك العمؿ غير المشركع، 1المنفردة، مصدران عامان لبللتزاـ.

 غير مباشر ليا. أك اإلثراء ببل سبب ىك المصدر المباشر لبللتزامات الناشئة عنيا، كيعد القانكف مصدران 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                           

 .كما يمييا 1276المدني، مرجع سابؽ، ص  عبد الرزاؽ السنيكرم، الكسيط في شرح القانكف -1
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1988. 
ثانية، مطبعة مصر، القاىرة أحمد حشمت أبك ستيت، نظرية االلتزاـ في القانكف المدني الجديد، الطبعة ال -

1954. 
بمحاج العربي، النظرية العامة لبللتزاـ في القانكف المدني الجزائرم،  نظرية العقد، ديكاف المطبكعات الجامعية  -

2001 
بمحاج العربي، النظرية العامة لبللتزاـ في القانكف المدني الجزائرم، الجزء الثاني، الفعؿ غير المشركع، االثراء  -
 .2001سبب، ديكاف المطبكعات الجامعية،  ببل
 في مصادر االلتزاـ، الدار الجامعية لمطباعة كالنشر، دكف تاريخ.، تكفيؽ حسف فرج، النظرية العامة لبللتزاـ   -
 .1940، كتاب البيع، بيركت 13السرخسي، المبسكط، الطبعة األكلى، الجزء  -
 .2000-1999عة دمشؽ، جاؾ الحكيـ، الشركات التجارية، منشكرات جام  -
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كيت، العدد الرابع، السنة السادسة كالعشركف، شكاؿ الحقكؽ الصادرة عف مجمس النشر العممي في جامعة الك
 .82ـ، ص 2002ديسمبر  -ىػ  1423

المجمد األكؿ : نظرية العقد كاإلرادة  –، في االلتزامات -2–سميماف مرقس، الكافي في شرح القانكف المدني   - 
 .1987المنفردة، الطبعة 
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المجمد الثالث،اإلثراء عمى حساب الغير، الطبعة الثالثة،  سميماف مرقس،الكافي في شرح القانكف المدني،  -
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 .1984كمقارنة بالفقو اإلسبلمي،
عبد المنعـ البدراكم، النظرية العامة لبللتزامات في القانكف المصرم، الجزء األكؿ، مصادر االلتزاـ، القاىرة   -

1975. 
رؽ المجذكب، تاريخ النظـ القانكنية كاالجتماعية، المكتبة القانكنية،  كالنظـ عكاشة محمد عبد العاؿ كد. طا  -

 .1986القانكنية، كتاب جامعي مطبعة ابف خمدكف 
عمي عمي سميماف، ضركرة إعادة النظر في القانكف المدني الجزائرم، حمقات متسمسمة في مجمة الشرطة  -

1987. 
 .1989لمدنية، ديكاف المطبكعات الجامعية، عمي عمي سميماف، دراسات في المسؤكلية ا -
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 2014،مطبعة المعرؼ الجديدة المغرب 
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فكاز صالح، المبادئ القانكنية التي تحكـ األخبلقيات الحيكية، بحث منشكر في مجمة الشريعة كالقانكف،  -
جامعة اإلمارات العربية المتحدة...كمية الشريعة كالقانكف،السنة التاسعة عشرة، العدد الثاني كالعشركف،ذك القعدة 

 .237-151ـ، ص2005ق، يناير 1425
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ؿ، مصطفى الزرقاء، الفقو اإلسبلمي في ثكبو الجديد، الجزء األكؿ : المدخؿ الفقيي العاـ، المجمد األك  -
 ، مطبعة جامعة دمشؽ1959الطبعة السادسة، 

، 1محمد كحيد الديف سكار، شرح القانكف المدني، النظرية العامة لبللتزاـ، الجزء األكؿ مػػػصادر االلتزاـ،  -
 .1983- 1982المصادر غير اإلرادية، مطبعة رياض، دمشؽ  -2المصادر اإلرادية، ك 
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 2011، درا ىكمة 1الحقف ط ، دركس في نظرية 2سعيد جعفكر، مدخؿ إلى العمـك القانكنية، ج محمد  -
 .1987ىشاـ القاسـ، المدخؿ إلى عمـ القانكف، مطبعة اإلسكاف العسكرية، الطبعة الثانية،  -
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