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أنزَٓا َٔ ص١ٓ ٚز:فً٘ عش ٚجٌ ع٢ً حضٔ َاإختارٙ يٓا َٔ دٜٓ٘ ـــــا ايصهــــأَ

 ْبٝ٘ 

 حمُد ص٢ً اهلل عًٝ٘ صًِ.

ا ايعٌُ بايعشّ ٚايتصُِٝ إلمتاّ ٖذ أَدْاٚ، ٚأعآْا، زٙ إٔ ٖداْا ــــــُا أشهــــن

 املتٛاضع

 و َٔ عطائ حنُدى ربٞ ٚمحدْا، فً٘ احلُد ٚايصهز حت٢ ٜزض٢

 وال ٜٛيف بعض ْعُائ ْٚصهزى ٚشهزْا

 ايدنتٛر  يضعاد٠ ٜات  ايتكدٜز ٚايعزفإ باجلٌُٝأَا أمس٢ آ

 عبد احلهِٝ بزاِٖٝ َٛالٟ

 ٠ جاَع١ غزدا١ٜ به١ًٝ احلكٛمًج١ٓ ايع١ًُٝ املٓاقص١  ٚنٌ أصاتذٚاي

 

 

 

 

 



حك٘ َُٗا صاٍ َٔ  ايعشٜش ايذٟ ئ أِٚف تعط٢ أبٞإىل َٔ عًُين إٔ احلٝا٠ تؤخذ ٚال 

 صٛاد احلرب ع٢ً بٝاض ايٛرم.

 إىل أمجٌ ن١ًُ ٜٓطل بٗا يضاْٞ ٜٚٗتش هلا فؤادٟ أَٞ احلٕٓٛ.

 إىل سٚجيت اييت ناْت صٓدا يٞ يف حٝاتٞ ٚيف إجناس ٖذٙ ايزصاي١.

 «.رصٌٝ، ٖصاّ» إىل أبٓائٞ ايذٜٔ ِٖ ْٛر عٝين

 ٝا٠احلايذٜٔ ِٖ صٓدٟ يف ٚشكٝكاتٞ إىل أشكائٞ 

 إىل نٌ َٔ مجعتين بِٗ األقدار أٜاّ ايدراص١.

 

 يوسف

 

 



 .ا َٚا نٓا يٓٗتدٟ يٛال ٖداْا اهلل فً٘ ايثٓاء ٚاحلُد ذٟ ٖداْا هلذاحلُد هلل اي
 اٖدٟ مثز٠ جٗدٟ

 .اىل ٚايدٟ ايهزَني رمحُٗا اهلل ٚاصهُٓٗا فضٝح جٓاْ٘

 ايٓاس اىل قًيب اييت صاعدتين ٚصربت ٚحتًُت يهٞ ٚصًت .ىل احب إ
بٓائٞ ٚبٓيت أصزارٟ ع٢ً ايٓجاح إفًدات نبدٟ صز قٛتٞ ٚعشَٞ ٚ إىل سٚجيت ايغاي١ٝ

 ايٛحٝد٠

خٛاتٞ أخٛاْٞ ٚإٜٔ شارنْٛٞ ٖشٍ ايصغز ٚجمد ايهرب ٚ افتدز باْتضابٞ ايِٝٗ ذىل ايإ

 رْٚٞ صبٌٝ ايٓجاح .أٚ بٝدٟ ٚخذأٜٔ ذىل ايإ

ىل َٔ إٜٔ عاٜصْٛٞ احلٝا٠ اجلاَع١ٝ  ذصدقائٞ ايأسَالئٞ يف ايعٌُ ٚمجٝع  ىلإ

 ىل نٌ َٔ محًِٗ قًيب ٚمل حتًُِٗ ٚرقيت .إا ايعٌُ  ٜٛصف جٛادٟ ذشارنْٛٞ عٓاء ٖ
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 ملخص الدراسة:

ولقد مرت  ادلسؤولية ، ىي من ادلواضيع الشائكة وادلهمة يف القانون ادلدين  ادلدنيةن ادلسؤولية إ
  تبىن فكرهتا يف القانون الروماين كانت  عرب تطورىا يف العصور القدمية ،واليتبعدة تغريات  ،ادلدنية 
قانونا فقط ،وبالتايل ترتب ادلسؤولية ادلدنية  على اجلرائم ادلنصوص  عليها اخلاص و  التقاضي على 

    سار  ا ماذوى ،ي يسبب ضررذاخلطأ التنشأ على فكرة  و، كانت حمصورة يف نصوص خاصة
 لك ادلصري.ذك عليو ادلشرع الفرنسي و

تقوم على فكرة األفعال الشخصية  أما ادلسؤولية ادلدنية يف العصر احلديث ففي جمملها كانت
     النظرية  يىل وجود ثالث نظريات وىإه الفكرة ذمث تطورت ى ،اخلطأعلى أساس فكرة 

 الشخصية، ونظرية الضمان، والنظرية ادلوضوعية.
       خالل نصوص القانون ىتم بادلسؤولية ادلدنية منا ن ادلشرع اجلزائري قدونستنتج أ

 يأيت دفعة واحدة. ختيار ملا االذإال أن ى ،أ أساسا للمسؤوليةختياره للخطافكان  ،ادلدين
وادلسؤولية التقصريية   ،بصفة عامةؤولية ادلدنية مييز ادلشرع اجلزائري أنو قام بتعديل ادلس وما

ونرى أنو ركز على الطابع الشخصي للمسؤولية ادلدنية من خالل التأكيد على فكرة  ،بصفة خاصة
 .اخلطأ كأساس ال يتزعزع

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

Studysummary: 
Finally، we conclude that civil responsibility، through its 

development in ancient times، and whose idea in Roman law is based 
on crimes that are legally prescribed only، and consequently، civil 
liability is confined to special texts and arises on the idea of a mistake 
that causes harm، and this is what the French legislator and your 
Egyptian guide . 

As for civil responsibility in the modern era، in its entirety was 
based on the idea of personal actions، on the basis of the idea of error، 
then this idea developed into the existence of three theories which are 
the personal theory، the theory of security، and the objective theory. 
We conclude that the Algerian legislator has been concerned with civil 
responsibility through the provisions of the Civil Code، so his choice of 
error was the basis of responsibility، but this choice did not come at 
once. 

What distinguishes the Algerian legislator is that he modified civil 
liability in general and tort liability in particular، and we see that he 
focused on the personal nature of civil responsibility by emphasizing the 
idea of error as an unshakable basis. 
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بت والعدل واإلحسان، والصالة والسالم على خًن من قضى بالعدل احلمد هلل الذي أمر بالتث
 عٌن:عليو وعلى آلو وصحبو أمج موسالو  رب بٌن األنام زلمد بن عبد اهلل صلوات

ادلسؤولية ادلدنية من أىم مسائل القانون ادلدين وأكثرىا نشاطا وإثارة للجدل، ألهنا ال تزال 
مت أمهية ادلسؤولية ولقد تعاظ ،ألة التعويض عن األضرارمتصلة مبسألة غاية يف احلساسية ىي مس

والتقنية زدادت يف وقتنا احلايل بعد أن أصبحت اآللة او  م،11 ية منذ هناية القرن التاسع عشرادلدن
 مما جيعلو أكثر عرضة للخطر الذي يرتب مسؤولية قانونية إزاءه. ،تشغل حيزا ىاما يف حياة اإلنسان

األخالقية كفيلة بتعويض ادلضرور يف ظل رلتمعات بدائية وحضرية  طاءاألخودلا كانت فكرة 
ا يبقى بسيطا لكنها تعتمد وسائل عيش بسيطة وتبقى أضرارىا زلدودة، وإثبات اخلطأ ادلتسبب فيه

 وبإمكان ادلضرور القيام بو يف أغلب احلاالت.
تزايدت األضرار بشكل  م 11 ولكن نظرا للتطور الذي عرفتو البشرية منذ القرن التاسع عشر

وأصبحت أكثر جسامة، ومن ناحية أخرى عرفت ادلسؤولية ادلدنية يف اآلونة األخًنة تطبيقا  ،رىيب
   رىابية اليت يرتكبها أشخاص رلهولٌن يتعمدون وىي األعمال اإلالسابق، يف جديدا مل تتعرض لو 

قاع أكرب عدد ممكن من اخلسائر ادلادية والبشرية، وىذا ما شهدتو اجلزائر يف مئات ايالذلا من خ
وكان من شأن كثرة احلوادث ودعاوى ادلسؤولية أن  ،القتلى وادلصابٌن يف إصابات جسدية ونفسية

 ورين فلم يعودوا يبحثون عن ادلسؤول بل مههم التعويض عن األضرار اليت على عقلية ادلضر  أثرت 
حلقتهم، وشكلت ىذه األفكار القانونية الداعية إىل ادلسؤولية نقطة حتول بارزة يف فقو القانون 

      عتقادعصور طويلة إىل درجة ساد معها االفبعد أن استقر األمر بقاعدة اخلطأ الذىبية ل ،ادلدين
 حدى ادلسلمات القانونية اليت ال يرتقي إليها الشك وال جيوز اجلدل فيها.أهنا كانت إ

ولقد كان للقضاء يف بعض النظم القانونية وخنص بالذكر القضاء الفرنسي دور خالق يف جل 
      التحويالت اليت مست نظام ادلسؤولية ادلدنية يف كل تفاصيلها، أما القانون اجلزائري يف خضم

فلم  ،ستعمال الفرنسيوالقانونية مغيبا متاما بفعل االىذه الثورة التكنولوجية والصناعية والثقافية 
يواكب ىذا التطور وإن أصاب منو القليل من خالل ما طبق عليو أحكام القانون ادلدين والقضاء 

 ستعمار.يف اجلزائر أثناء فرتة اال لفرنسي ا
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الذي استمد واضعوه  57/75ائرية كان مبوجب األمر وبصدور أول قانون مدين للدولة اجلز 
      وقد جعل واضع القانون ادلدين اجلزائري ادلسؤولية ادلدنية  ،أحكامو من القانون ادلدين الفرنسي

      ىي القاعدة أو الشريعة العامة وجعلوىا تقوم على القاعدة العامة اليت أخذ هبا ادلشرع الفرنسي 
 ، ق.م.ف وىي اخلطأ واجب اإلثبات.1353، 1352يف ادلواد 
   م، خاصة 1157ختالفات الفقهية حول أساس ادلسؤولية ادلدنية يف القانون ادلدين سنة ورغم اال

     للمسؤولية دفع إىل التساؤل حول األساس ادلتبىنمع بعض التطبيقات القضائية اليت كانت ت
ا، غًن أنو بعد التعديالت اليت  م إدخاذلا على إال أن ىذا األمر مل يكن يثًن جدال كبًن  ،ادلدنية

خالل م من 2007لسنة  07/10منظومة النصوص القانونية اخلاصة بادلسؤولية مبوجب القانون رقم 
             ستحداث تطبيقات جديدة للمسؤولية مل تكن موجودةاوب، تعديل صياغات بعض النصوص

 ي تقوم عليو ادلسؤولية ادلدنية السيما اجلزائرية.وىذه التعديالت متس بشكل مباشر األساس الذ
    ألسباب ذاتية واليت نرى التقصًنية  خرتنا دراسة ادلسؤولية ادلدنية بشقيها العقدية واوقد 

وأن ادلسؤولية ،من خالذلا أن ادلسؤولية ادلدنية ىي العمود الفقري للقانون ادلدين والركيزة األساسية لو 
كما ذلا أمهية على الصعيدين العلمي ادلدنية ىي الوتًنة الرئيسية يف جل معامالت البشر العادية  

          فالسبب األول  :ذلا سببٌن أساسٌنأما األسباب ادلوضوعية ذلاتو الدراسة فهناك  ،والعملي
          ست نظام ادلسؤولية ىو أن ادلسؤولية التقصًنية كانت ىي اجملال جلل التطورات اليت م

وأما السبب الثاين ىو كون التعديالت اليت استحدثها ادلشرع اجلزائري يف رلال ادلسؤولية  ،ادلدنية
أما ادلسؤولية العقدية فكانت لزام دلوضوعنا لكي تكتمل صورة  ،ادلدنية مست فقط ادلسؤولية التقصًنية

ر بشكل عرضي نتيجة تأثر من التطور احلاصل يف رلال مسها التطو قد وإذا كانت  ،ادلسؤولية ادلدنية
ــــنورأينا يف ت ،ادلسؤولية التقصًنية  ة ـــــوع من زاويـــظر للموضـــــــة ادلدنية أن ننــــــاولنا ألساس ادلسؤوليـــ

     انطالقا  ،حسب صورىا يف القوانٌن والتشريعات البشرية ،واخلوض  فيو بصورة تأصيلية ،تارخيية
 وقد طغى عليو الطابع  ،من القانون الروماين كونو األول الذي نظر يف الثأر بوجو مشدد

القصاصي، فالقانونٌن الفرنسي وادلصري القدمي واحلديث كوهنما األساس الذي اعتمده ادلشرع 
  اجلزائري يف جل تشريعاتو.
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ىو معرف ادلسؤولية ادلدنية بصفة عامة وأساس تطورىا بصفة  ،ىذه الدراسة افدومن أى
  .وموقف ادلشرع اجلزائري من  التعديل الذي مس ادلسؤول ادلدنية ،خاصة 

للدكتور  *لية ادلدنيةو التوجو ادلوضوعي للمسؤ ادلوضوع * ىذاومن بٌن الدراسات  اليت تشابو  
      إن ادلسؤولية ،ومن أىم النتائج اليت توصلت إليها ىذه الدراسة  ،رسالة دكتوراه يبًن الز  بن عمر

يف نسختها الشخصية كما اعتمدىا ادلشرع الفرنسي عن الفقيو دوما واقتبسها عنو ادلشرع اجلزائري 
مظاىر األضرار اليت يتسبب فيها النشاط  مل تعد قادرة على استيعاب كافة ،وأغلب القوانٌن العربية

 ا عن القيام بوظيفتها التعويضية.ىي بذالك مل تعد قادرة على  حتقيق العدالة بسبب عجزىاإلنساين و 
ومن بٌن النتائج أيضا  أن التتبع ادلفرط من قبل بعض الفقو والقضاء لفكرة اخلطأ وتقديسو 

أدى التمسك باخلطأ كأساس  عكسيا وسلبيا يف اجتاىٌن :ففي اجتاه ادلضرور كان لو أثر،  ذلا
 ية ادلدنية إىل حرمان العديد منهم من احلصول على تعويض عادل عما أصاهبمللمسؤول
       يتعلق األمر بفئات ضعيفة يف اجملتمع  خاصة عندما ،وىذه نتيجة رلحفة ،من ضرر 

وما دييز دراستنا عن ىذه الدراسة أننا تناولنا بنوع من التفصيل التطور من عمال أو مستهلكٌن.
دنية بشقيها العقدية والتقصًنية  لية ادلو وتناولنا ادلسؤ  ،لية متبعٌن التدرج الزمين ذلاو التارخيي ذلذه ادلسؤ 

 عكس ىذه الدراسة اليت  ركزت على التوجو ادلوضوعي فقط.
العشماوي  *تطور مفهوم اخلطأ كأساس للمسؤولية ادلدنية*أما الدراسة الثانية  كانت بعنوان

أن اخلطأ ىو أساس ، ومن أىم النتائج اليت توصل إليها ىذا البحث ،براىيم رسالة دكتوراهأدين إ
 وأن ادلسؤولية مدنية  قد تدرجت شيئا فشيئا للوصول إىل فكرة اخلطأ ومل تأيت دفعة واحدة ،ادلسؤولية 

وما يفرق دراستنا عن ىذه الدراسة أنو تناول مباشرة  فكرة اخلطأ ومل يعطي أي  توضيح 
 لية .و ادلسؤ  للجانب التارخيي ذلذه

لية عن عمل غًن مشروع على عنصر الضرر و إقامة ادلسؤ *ومن بٌن الدراسات كذلك جند  
  .رسالة ماجستًن لألستاذ جبار صابر طو*دراسة مقارنة يف الشريعة اإلسالمية والقوانٌن الوضعية

العامل  هدهنا يف ىذا البحث ىي الوضع الراىن الذي شومن الصعوبات اليت اعرتضت طريق
فروض ألسباب وقائية من وباء  وادلتمثل يف احلجر الصحي ادل ؛بصورة عامة والبالد بصورة خاصة

ا أدى مم م2020جوان 13إىل غاية م  2020مارس  12على طول الفرتة من  وادلمتد  11كوفيد 
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كل حال   وعلى الرغم من ذلك واحلمد هلل على ،إىل غلق اجلامعات وادلكتبات وسائر ادلرافق العلمية
حيث جلأنا بصورة مركزه إىل ادلكتبات اإللكرتونية  ؛فقد وجدنا متنفسا من خالل الوسائل التكنولوجية

 والتواصل التكنولوجي سواء مع الزمالء أو مع األستاذ ادلشرف.
لتعلقو مبواضيع قانونية   ،ىي تشعب وتوسع ىذا ادلوضوع أيضا ومن الصعوبات اليت واجهتنا

 كثًنة، ورغم كثرة ادلراجع اليت تناولت ادلسؤولية ادلدنية إال أهنا تناولتها بشكل سطحي وبدون 
       ومن ناحية أخرى  ،تعمق، وقد شد انتباىنا ذلذا ادلوضوع أنو ىو العمود الفقري للقانون ادلدين

 ان يف حياتو.عالقة وطيدة يف ادلعامالت العادية لإلنسمن دلا لو 
وقد ارتأينا دراسة ىذا ادلوضوع يف إطار اشكالية عامة: 

كأساسلتطورالمسؤوليةالمدنيةفيالقانونالمدنيالجزائري؟.ىلأنالخطأكاف
الفرعية واليت ديكن تساؤالت يف رلموع من الخنوض  للبحث إلجابة على اإلشكالية الرئيسيةلو 

 حصرىا فيما يلي:
للتعويضفيالمسؤوليةالمدنية؟.كافىلالخطأوحده-
ماالمقصودبأساستطورالمسؤوليةالمدنية؟.-
بثغراتالمسؤوليةالمدنية؟.ولمأىلالقانونالمدنيالجزائريقد-
.؟إلىأيحدأثرتالتعديالتالمستحدثةفيأساستطورالمسؤوليةالمدنية-
ماالمقصودبنطاقالمسؤوليةالمدنية؟.-

كونو أكثر مناىج ،  نهج التحليلياتبعنا ادل التإلجابة عن كل ىذه التساؤ ويف زلاوالت ل 
وادلنهج الوصفي خاصة يف بيان  ،البحث مالءمة لطبيعة ىذا ادلوضوع باإلضافة إىل ادلنهج التارخيي

 .وادلنهج ادلقارن موقف ادلشرع من خالل النصوص ادلنظمة للمسؤولية ادلدنية ضمن القانون ادلدين
 وقد تناولنا ادلوضوع يف فصلٌن 

التطور  وضمناه مبحثٌن ادلبحث األول ،لمسؤولية ادلدنيةل ادلؤسسة عنوناه بالنظريات الفصل األول
وادلطلب  ،وفيو مطلبٌن ادلطلب األول ادلسؤولية ادلدنية يف العصور القددية ،التارخيي للمسؤولية ادلدنية

 دنية يف العصور احلديثة.الثاين ادلسؤولية ادل
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فقد خصصناه دلوقف ادلشرع اجلزائري من نظريات تطور ادلسؤولية ادلدنية  أما ادلبحث الثاين 
اجلزائري كأساس للمسؤولية يف القانون ادلدين  اخلطأ  بوبناه يف مطلبٌن، ادلطلب األول وىو بدوره

  يف القانون ادلدين اجلزائري.كأساس للمسؤولية ادلدنية  مدى تطبيق اخلطأ  وادلطلب الثاين
قسمناه إىل مبحثٌن ادلبحث  قد و ،أما الفصل الثاين فتعرضنا فيو لنطاق ادلسؤولية ادلدنية

وي مطلبٌن، ادلطلب األول ادلسؤولية بدوره حي و ،امجة عن األفعال الشخصيةادلسؤولية ادلدنية الن األول
 ادلطلب الثاين ادلسؤولية التقصًنية. ،العقدية 
لشخصية وبو مطلبٌن، ادلطلب ما ادلبحث الثاين فتناولنا فيو ادلسؤولية ادلستقلة عن األفعال اأ 

 وادلطلب الثاين ادلسؤولية النامجة عن األشياء.،ادلسؤولية النامجة عن فعل الغًن  األول
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 .النظريات المؤسسة للمسؤولية المدنية: األولالفصل 
كىي إما  عليو،ادلسؤكلية ادلدنية ىي إلزاـ ادلدين بتعويض الضرر الذم ترتب على إخاللو بالتزاـ يقع 

أف تكوف  كإما، إذ كاف مصدر االلتزاـ الذم حصل اإلخالؿ بو ىو العقد أف تكوف مسؤكلية عقدية
 .(1)إذا كاف ىذا االلتزاـ مصدره العمل غَت ادلشركع  مسؤكلية تقصَتية

كلقد شهدت ىذه ادلسؤكلية عدة تطورات عرب العصور انطالقا من العصر الركماين، مركرا  
 القوانُت احلديثة.بالقانوف الفرنسي كادلصرم القدمي، كصوال إىل 

       كلقد ركزت تلك القوانُت على فكرة اخلطأ كأساس للمسؤكلية ادلدنية، كىو ما ذىب  
فجعل اخلطأ كاجب اإلثبات أساسا  ،حيث أخذ بنظرية اخلطأ الشخصية ،إليو ادلشرع اجلزائرم

 للمسؤكلية ادلدنية.
 تناكلو ُب مبحثُت: نادلؤسسة للمسؤكلية ادلدنية ك  اتكىذا الفصل الذم عنوناه بالنظري 

 ة كاحلديثة.لمسؤكلية ادلدنية عرب عصورىا القدديادلبحث األكؿ: نتطرؽ فيو للتطور التارخيي ل -
ادلبحث الثاين: نتناكؿ فيو موقف ادلشرع اجلزائرم من نظريات تطور ادلسؤكلية ادلدنية قبل تعديل  -

 ـ كبعده.2005لسنة  05/10
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
 .بعدىا كما 07،ص2ج ـ،1999اجلامعية، ادلطبوعات ديواف لاللتزاـ، العامة النظرية العريب، باحلاج 1
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 .المبحث األول: التطور التاريخي للمسؤولية المدنية
كىذا بعد أف تطور  ،نظرا للدكر احلاسم الذم تلعبو ادلسؤكلية ادلدنية خاصة ُب كقتنا احلايل

شلا جيعلو ىذا األخَت أكثر عرضة  ،كأصبحت اآللة كالتقنية تشغل حيزا ىاما ُب حياة اإلنساف ،الوضع
كاحلقيقة أف فكرة اخلطأ اليت كانت كال تزاؿ من أىم أسس  .للخطر الذم يرتب مسؤكلية قانونية إزاءه

إىل جانب أسس أخرل شهدت مراحل سبايز كظهور للمسؤكلية ادلدنية منذ العصور  ،ادلدنية ادلسؤكلية
أدل بدكره إىل تطور ادلسؤكلية أ على اجملتمعات كالذم القددية إىل يومنا ىذا، كنظرا للتطور الذم طر 

كاليت مرت عرب مراحل تارخيية كتنظيمية حسب التسلسل الزمٍت للحضارات كلتشريعات  ،ادلدنية
 كاليت من خالذلا سوؼ ضلاكؿ التطرؽ إىل التدرج الزمٍت الذم مرت بو ادلسؤكلية ادلدنية. ،البشرية

 .ة في العصور القديمةالمطلب األول: المسؤولية المدني
          أظهرت األحباث التارخيية أف ادلسؤكلية ادلدنية مل تكن معركفة لدل اجملتمعات 

    سودىا ركح االنتقاـ الفردم يحيث كاف  ،إذ عرفت ىذه األخَتة نظاـ التقاضي اخلاص ،البدائية
القضاء كاف حيكمو مبدأ العُت ر لنفسو برد الضرر احلاصل لو، ىذا أأك اجلماعي ككاف ادلتضرر يث

ة ذلذا التقاضي تدخلت السلطة ادلركزية لتصنيف نطاؽ يبالعُت كالسن بالسن كنظرا لآلثار السلب
         كالذم كانت دبوجبو ادلتضرر خيَت ما بُت الثأر  ،االختيارمالتقاضي اخلاص عن التحكيم 

كدلا اشتد ساعد  ،اريةييعرؼ بالدية االخت كىو ما كاف ،مع ادلعتدم على التعويض االتفاؽأك  ،لنفسو
 جباريةإكحولت الدية االختيارية إىل دية  ،السلطة ادلركزية منعت حق القصاص عن طريق الثأر

كاعتربهتا عقوبة للمعتدم ال تعويضا عن الضرر، إال أف  ،كحددت الدية مقدما طبقا للعرؼ أك القانوف
و ٍب بدأ يتزايد مع مركر الزمن كىذا ما نلمح ،تدخل السلطة ادلركزية كاف زلدكدا ال تنظمو قاعدة عامة

 .(1)ُب القانوف الركماين كالقانوف الفرنسي القدمي
 
 

                                                             
 .22،ص،2سنةـ،ج2003احلديث،دط الكتاب دار لاللتزامات، العامة النظرية السعدل، صربم زلمد 1
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 .الفرع األول: المسؤولية المدنية في القانون الروماني
يقضي أف كل خطأ ينشأ عنو ضرر  ،يتضمن ىذا القانوف مبدأ عاـ للمسؤكلية ادلدنيةمل 

منصوص  ،يوجب التعويض، بل كاف تدخل السلطة ادلركزية إلقرار األمن كالنظاـ زلددا ُب حالة معينة
   فإذا ارتكب الشخص فعال غَت منصوص عليو بأنو جردية فال تقـو مسؤكليتو  ،عليها مسبقا ُب القانوف

    كبالتايل فإف األفعاؿ اليت ترتب ادلسؤكلية ادلدنية كانت زلصورة  ،كلو اتصف فعلو باخلطأ اجلسيم
كأىم القوانُت اليت كانت  ،ُب نصوص خاصة، مثلها مثل اجلرائم اجلزائية احملصورة ُب قانوف العقوبات

بداية القرف الثاين قبل  الصادر ُب " كيلياا "قانوف  ك، "عشر ثٍتاإلألواح "ربصرىا ىذه اجلرائم قانوف 
ك من حيث ادلوضوع، حيث اقتصر  ،قا من حيث نوع الضررضيادليالد كالذم حدد اجلرائم ربديدا 

على بعض أنواع التلف ادلادم، أك يكوف الشيء الذم كقع عليو التلف على ذات الشيء، إال أنو 
   مل تتح الفرصة ،بشركط "كيلياا "ظ قانوف ذه القيود ادلادية كاحتفدبركر الوقت ربللت اجلرائم من ى

ستوجب تطبيقا، كإىل جانب ىاذين القانونُت كجد قانوف تألف تكوف ادلسؤكلية ادلدنية قاعدة عامة 
كالذم كاف ينص على جزاء من يستغل فرصة القاصر البالغ  ،قبل ادليالد 200الصادر عاـ  "البليتور"

 .(1)وخبداعخربتو ليقـو  سنة فرصة قلة 25 مخسة ك عشرين من العمر
أك  كأىم ما يالحظ على ىذه القوانُت من حيث اجلزاء الذم كانت ترتبو على األفعاؿ كاجلرائم

ىو أف الغرامة اليت كانت تفرضها على اجلاين لصاّب ادلضركر كانت تتخذ  ،األفعاؿ اليت كانت ربصرىا
كما أف   ،ىذا كأثر من آثار ادلاضي كقت األخذ بالثأر كدفع الدية ،جرب الضررصفة العقوبة ال معٌت 

ككاف الضرر ىو أىم  ،ادلسؤكلية ُب ىذه الفًتة تقـو على التعدم ادلادم الذم يؤدم إىل كقوع الضرر
حيث استغرقت فكرة اخلطأ فكرة  ،ماعدا فيما يتعلق باألعماؿ اليت كاف يكتنفها الغش ،شركط قيامها

فكلما كقع الضرر قامت  ،ينظر إىل مسلك اجلاين من حيث كونو سلطأ أك غَت سلطئ كمل يكن ،الضرر
 كقد استثٌت الركماف من ىذه القاعدة نوعُت  ،ككجبت الغرامة عليو لصاّب ادلضركر ،مسؤكلية اجلاين

صل التطور اكقد تو  ،هما بفعل احليوافيكأحلق مسلك ،ميز كاجملنوفادلمن األشخاص كمها: الصغَت كغَت 

                                                             

 .13ـ، ص 1990، سنة 1سفينة ُب القػػػػػػػػانوف طزلمد زىدكر، ادلسؤكلية عن فعل األشياء غَت احلية كادلسؤكلية مالك ال 1 
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كلكن دكف  ،ُب العهد الركماين إىل أف أصبحت ادلسؤكلية ُب بعض اجملاالت تعتمد على فكرة اخلطأ
 .(1)أف يصل إىل تقرير قاعدة عامة عن كل خطأ  

 كعلى العمـو نرل أف ادلسؤكلية ادلدنية ُب القانوف الركماين قد سبيزت بثالث خصائص:
بل كانت  ،خطأ ينشأ عنو ضرر يوجب التعويضأنو مل تكن ىناؾ قاعدة عامة تقرر أف كل  أولها:

 ية كانت مًتككة إىل األخذ يعٍت ىذا أف ادلسؤكل ،ىناؾ أعماؿ معينة ربددىا النصوص القانونية
 جبارية ٍب إىل العقوبة.ية ٍب اإلختيار دية االالٍب انتقلت إىل بالثأر، 
 ض تعويضا مدنيا.ختتماحملددة اليت ترتب ادلسؤكلية مل يكن جزاء ىذه األعماؿ  وثانيها:
       فلم يكن اخلطأ ُب أكؿ األمر  ،مل تظهر فكرة اخلطأ كأساس للمسؤكلية إال بالتدرج ثالثها:
 .(2)بل كاف الضرر ىو الشرط البارز ،شرطا

 .نون الفرنسي القديمثاني: المسؤولية المدنية في القاالفرع ال
فهي  القدمي عما كانت عليو ُب القانوف الركماينمل زبتلف ادلسؤكلية ادلدنية ُب القانوف الفرنسي  

فقد ميز القانوف  ،متداد طبيعي لو، كيرجع لو الفضل ُب سبييز ادلسؤكلية ادلدنية عن ادلسؤكلية اجلنائيةا
ـ، كاعترب أف حق  13 الثالث عشر القدمي بُت جرائم األشخاص كجرائم األمواؿ منذ بداية القرف

ضرار اليت حلقت بو، بينما واؿ حق مدين يستوجب تعويضو عن األعلى األمادلضركر ُب اجلرائم الواقعة 
فهي  ا اقًتفتو يد اجملـر ُب حق اجملٍت عليوػػػػاعتربت العقوبة ُب اجلرائم الواقعة على األشخاص تكفَتا عم

 .(3)زائية حبتػػػػػػػذات صفة ج
العامة للمسؤكلية القائمة ( من كضع القاعدة domaكسبكن الفقيو الفرنسي القدمي دكما ) 

فالفضل يرجع ذلذا الفقيو ُب الفصل  ،بالقانوف الكنيسيرزت ُب كتاباتو ادلتأثرة بحيث  ،على اخلطأ

                                                             
 .37ـ، ص 1988، د طزلمود جالؿ محزة، ادلسؤكلية الناشئة عن األشياء غَت احلية ُب القانوف ادلدين اجلزائرم،  1

 .643، ص1ـ، ج2006، سنة 3عبد الرزاؽ أمحد السنهورم، الوسيط ُب شرح القانوف ادلدين، مؤسسة األمل للطباعة كاإلعالـ كالنشر، مصر، ط 2

 .27ـ، ص 1972، 1لقاىرة، طسليماف مرقس، الفعل الضار، ا 3
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( الذم فرؽ بُت pothierخر ىو بوثهَت )آكما سانده فقيو   ،بُت ادلسؤكلية ادلدنية كادلسؤكلية اجلنائية
 .(1)ل الغَتكحبث ُب ادلسؤكلية عن فع ،اجلنحة كأشباه اجلنحة

كما يالحظ على اخلصائص اليت تبناىا القانوف الركماين أهنا قد تطورت ُب القانوف الفرنسي  
 القدمي كذلك كما يلي:

انتهت القاعدة العامة ُب ادلسؤكلية ادلدنية إىل أف توضع كضعا كاضحا صرحيا كصفها دكما  أوال:
(doma أكرب فقيو ُب القانوف الفرنسي القدمي ُب كتابو ادلعركؼ )"القوانُت ادلدنية". 

ض جزاء ادلسؤكلية تعويضا مدنيا ال تتخللو العقوبة اجلنائية على األقل فيما يتعلق بالضرر خسبثانيا:
      أما الضرر الذم يقع على النفس أك الشرؼ فبقي اجلزاء عليو حيمل أثر ،الذم يقع على ادلاؿ

يتمثل  ُب أف دعول التعويض تنتقل بعد موت الدائن ال إىل كرثتو بل إىل أقاربو  ،من فكرة العقوبة
 األدنُت إذ ىم أصحاب الثأر.

 ايز سبيز سبكأساس للمسؤكلية بل إف اخلطأ العقدم   ،ضحو كضوحا تامااظهرت فكرة اخلطأ ك  ثالثا:
 .(2)تقدـ القوؿ كىو ما ذىب إليو دكما كاضحا عن اخلطأ التقصَتم كعن اخلطأ اجلنائي كما

 .الفرع الثالث: المسؤولية المدنية في القانون المصري القديم
لقد أخذ التقنُت ادلصرم القدمي قواعد ادلسؤكلية عن القانوف الفرنسي ُب كقت كاف الفرنسي  

            ها على خطأ كاجب مفوضع القواعد العامة كأقا ادلفركض، فيو قد بدأ يأخذ باخلطأ
   ؽ.ـ.ـ ٍب عرض حلاالت اخلطأ ادلفركض  212، 151كىذا ما نص عليو ُب ادلادتُت  ،اإلثبات

فأكمل نص ىاتُت ادلادتُت دبا يقرر مسؤكلية ادلكلف بالرقابة عمن ىم  ،على غرار القانوف الفرنسي
ككذلك  " ا يأٌبُب عبارة غامضة دب ضىإذ ق ،كأقاـ ىذه ادلسؤكلية على خطأ مفركض ،ربت رعايتو

نتباه منهم أك عن عدـ ىم ربت رعايتو أك عدـ الدقة كاال يلـز اإلنساف لضرر الغَت عن إمهاؿ من
 .(3)"مالحظتو إياىم

                                                             
 .30، ص نفسوسليماف مرقس، مرجع  1

 .644، مرجع سابق، ص عبد الرزاؽ أمحد السنهورم 2

 .649، ص نفسومرجع  3
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 1385كاقتبسها من نص ادلادة  ،ؽ.ـ.ـ 153للمسؤكلية عن احليواف ُب ادلادة  انتقلٍب  
سواء أكاف ُب حيازتو  ،كالذم يلـز مالك احليواف أك مستخدمو بالضرر الناشئ من احليواف ،ؽ.ـ.ؼ

فأناط مسؤكلية بادلالك كما فعل القانوف ادلدين الفرنسي كمل يشر إىل أف افًتاض اخلطأ غَت قابل 
القضاء الفرنسي بعد حكم الدائرة الثانية سنة  لغَت أف القضاء ادلصرم جار  ،إلثبات العكس

كال يدحض إال بإثبات السبب  ،كاعترب اخلطأ مفًتضا افًتاضا ال يقبل إثبات العكس ،ـ1885
 .(1)األجنيب
كإذا كاف بعض الفقهاء ُب مصر  ،عة فلم يأخذ هبا التقنُت ادلصرم القدميتبأما نظرية ربمل ال 

ذ هبا، كأعلنت فإف القضاء ادلصرم القدمي ُب أحكامو قد قطع ُب عدـ األخ ،نادكا بوجوب األخذ هبا
 .(2)زلكمة النقض ىذا ُب عبارات صرحية كاضحة

 .: المسؤولية المدنية في الفقه اإلسالميالرابعالفرع 
ككانت العصبية القبلية  ،كاف العرب ُب جاىليتهم ُب مجاعات متفرقة دكف اخلضوع لسلطة ما 

       كحدث  ،كال قواعد ربكمو ،الثأر سيد ادلواقف ال حدكد لوككاف  ،سبنح السلطة لرئيس القبيلة
     كبالرغم  ،كحرب داحس كالغرباء  ،جياال بسبب العداء بُت القبائل العربيةأف استمرت احلركب أ

 .(3)من معرفة العرب بالدية إال أهنا مل تصل للحد من تفاقم النزاعات بينهم
كربرمي األنفس كاألمواؿ، كىذبت  ،كبظهور الشريعة اإلسالمية اليت قامت على مبادئ العدالة 

اليت سبقها تشريع القصاص ُب قولو  ،نظاـ التعويض الذم كاف سائدا ُب النظم الوضعية القددية
كالديو ُب قولو  ،178لبقرة ا يىا أىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوا كيًتبى عىلىٍيكيمي اٍلًقصىاصي ُب اٍلقىتػٍلىىتعاىل:
 .(4) .92النساء  خىطىأن فػىتىٍحرًيري رىقػىبىةو مٍُّؤًمنىةو كىًديىةه مُّسىلَّمىةه ًإىلىٰ أىٍىًلوً  كىمىن قػىتىلى ميٍؤًمنناتعاىل:

عند فقهاء الشريعة اإلسالمية ىو شغل  ،تالؼ كالتعدم، كالضمافكما شرح الضماف ُب اإل 
     ادلاؿ قو من تلف حلالذمة دبا جيب الوفاء بو من ماؿ أك عمل، كىو يقـو على تعويض الغَت شلا 

                                                             
 .168ص ـ ، 1989، 3علي علي سليماف، دراسات ُب ادلسؤكلية ادلدنية ُب القانوف ادلدين اجلزائرم، ديواف ادلطبوعات اجلامعية، اجلزائر، ط 1

 . 650، ص سابقرجع مالسنهورم،  عبد الرزاؽ أمحد 2

 .43ـ، ص 1984، د طزلمد جػػػػػالؿ محزة، ادلسؤكلية النػػػػػػاشئة عن األشياء احلية، ديواف ادلطبوعػػػػػات اجلػػػػػامعية، اجلػػػػػزائر،  3

 .31ـ، ص 2007كنية، اجلزائر، بن زيطة عبد القادر، تعويض الضرر ادلعنوم ُب قانوف األسرة اجلزائرم، دار اخللد 4
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كىذا يعد أساسا لفكرة ادلسؤكلية كما تعرفها التشريعات  ،أك الضرر احلادث بالنفس اإلنسانية
 .(1)احلديثة

 األحاديػػث كمػػا تؤكػػده اآليػػات ك  ،كتػػدؿ مصػػادر التشػػريع اإلسػػالمي علػػى مشػػركعية الضػػماف
تػىٍقتػيليػوا الصَّػٍيدى كىأىنٍػػتيٍم حيػريـه  كىمىػٍن قػىتػىلىػوي ًمػٍنكيٍم يىا أىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيػوا الى تعاىل: قولو ُب كما،الشريفة النبوية

ا فىجىزىاءه ًمٍثلي مىا قػىتىلى ًمنى النػَّعىمً  ، كىذه اآلية تتضمن مبدأ الضػماف فيمػا يتعلػق حبػق 95ادلائدة  ميتػىعىمِّدن
تيلى ميٍؤًمننا ًإالَّ خىطىػأن كىمىػٍن قػىتىػلى كىمىا كىافى ًلميٍؤًمنو أىٍف يػىقٍ حق العبد فقد جاء ضمانو ُب قولو تعاىل: ااهلل أم

 .(2).92النساء  ميٍؤًمننا خىطىأن فػىتىٍحرًيري رىقػىبىةو ميٍؤًمنىةو كىًديىةه ميسىلَّمىةه ًإىلىٰ أىٍىًلوً 
ال ضرر كال ضرار  وكُب السنة النبوية الشريفة تدؿ القاعدة الذىبية ادلستفادة من قول 

(3) 
فهذا احلديث أريد بو التنبيو  ،فهي سبنع كقوع الضرر أصال كتعاجلو إذا كقع ،على مشركعية التعويض

 .(4)األسباب ادلانعة من اإلضرار بالغَت، كإجياب الضماف على من أكقعو زباذاإىل 
طعاـ بطعاـ كإناء بإناء  ستمدت مشركعية الضماف من قولواكما  

     فيما ركم  (5)
القصعة بيديها   فضربت السيدة عائشة ،أىدت إليو طعاما ُب قصعة  أزكاج النيب بعض  أف

 فألقت ما فيها.
      كقد فرؽ الفقو اإلسالمي بُت اجلرائم اليت تقع على النفس كاجلرائم اليت تقع على ادلاؿ 

   الدية  ففي جرائم النفس شرع القصاص ك ،(6)و القانوف الفرنسي القدميب كىي تفرقة توافق ما أخذ
اإلتالؼ قرر الفقهاء  ىي الغضب ك أما ُب جرائم ادلاؿ ك ،جاءت إلزامية ُب معظم احلاالت ك

 ادلسلموف الضماف ُب مثل ىذه احلاالت.

                                                             
 .08ـ، ص 2000كىبة الزحيلي، نظرية الضماف ُب الفقو اإلسالمي دار الفكر القاىرة،  1

 .394ـ، ص 1983، سنة 1زلمود شلتوت، اإلسالـ عقيدة كشريعة، دار الشركؽ،القاىرة، ط 2

كذكره  1461، مالك ُب األقضية، باب القضاء ُب ادلرفق رقم 2341من ُب حقو ما يضر جباره رقم  ماجة ُب سننو كتاب األحكاـ باب أخرجو ابن 3
 .250األلباين ُب السلسلة رقم 

 .103-102ص  ـ ,1،1989أمحد زلمد سراج، ضماف العدكاف ُب الفقو اإلسالمي، دار الثقافة للنشر كالتوزيع، القاىرة، ط4

 .2349باب إذا كسر قصعة أك شيئا لغَته رقم أخرجو البخارم ُب كتاب ادلظامل، 5

 .46، مرجع سابق، ص احليةزلمد جالؿ محزة، ادلسؤكلية الناشئة عن األشياء 6
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كيالحظ شلا سبق أف ادلسؤكلية ادلدنية ُب التشريع اإلسالمي مل تتميز سبيزا كامال عن ادلسؤكلية  
كإف كانت بعض مالمح التميز بدأت  ،كىذا كاف الطابع الغالب للتشريعات كالنظم القددية ،اجلنائية

      كإلزامية الدية  قتصاص من ادلتعدمٍب منح السلطة العامة حق اال ،تظهر ُب التشريع اإلسالمي
 .ُب معظم احلاالت

 .المطلب الثاني: المسؤولية المدنية في العصور الحديثة
ادلسؤكلية ادلدنية ىو تاريخ توسع مستمر ُب ىذه تطور ديكن القوؿ بوجو عاـ أف تاريخ  
إىل توسع تدرجيي ُب ىذه  ،فمن حاالت معينة زلدكدة ال تتحقق ادلسؤكلية إال فيها ،ادلسؤكلية
 القانوفُب إىل مشوؿ كصل بادلسؤكلية إىل أف تكوف قاعدة عامة، كىذا ما كصل إليو التطور  ،احلاالت

قامت على فكرة جوىرية  قد فهي ،كمنذ ىذا التقنُت أخذت القاعدة ذاهتا تتطور ،الفرنسي احلديث
فبعد أف كاف  اخلطأ البد من إثباتو قامت حاالت  ،ٍب أخذت ىذه الفكرة تتقلص ،ىي فكرة اخلطأ
 ىذا ما سار عليو ادلشرع اجلزائرم. مفركضا ك ،صار فيها اخلطأ

التطرؽ إىل التطور الذم شهدتو ادلسؤكلية ادلدنية ُب القانوف  كُب ىذا ادلطلب سوؼ ضلاكؿ
 ٍب ُب القانوف ادلصرم فالقانوف اجلزائرم. احلديث، الفرنسي

 .الفرع األول: المسؤولية المدنية في القانون الفرنسي الحديث
فرنسي ادلدين ال القانوف الفرنسي القدمي إىل التقنُت ستقرت ُباانتقلت قواعد ادلسؤكلية اليت  

ـ( حيث أكرد ادلشرع الفرنسي مبدأ قياـ ادلسؤكلية عن األفعاؿ 1804احلديث )قانوف نابليوف سنة 
 ، كما تناكؿ ادلشرع ؼؽ.ـ. 1382كىو ما جاء بو ُب ادلادة  ،الشخصية على أساس فكرة اخلطأ

كقد طبق ادلشرع الفرنسي ادلبدأ  ،أم ما يقع نتيجة إمهاؿ أك عدـ تبصر ؼؽ.ـ.1383ُب ادلادة 
 مسؤكلية ادلتبوع عن عمل التابع ةاحلرف كصبيافالعاـ ُب شأف ادلسؤكلية على فعل األكالد كالتالميذ 

   فجعل ادلسؤكلية ُب كل ىذه احلاالت قائمة  ،كمسؤكلية حارس البناء ،ؤكلية حارس احليوافكمس
 كانت عماد الفقو كالقضاء.  أهنا لفرنسيكما يالحظ على أحكاـ التقنُت ا ،على أساس اخلطأ
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 نتشراك  ،بدأت معامل الثورة الصناعية تظهر ـ19 غَت أنو كُب أكاخر القرف التاسع عشر 
ظهور تطورات كجداالت فقهية كقانونية كبَتة بشأف ادلسؤكلية كفق  إىل شلا أدل ،ستعماؿ اآلالتا

 ثالث نظريات كىي كالتايل.
 * النظرية الشخصية:

فهي هتتم أساسا  ،ىذه النظرية ادلسؤكلية على فكرة اخلطأ كركن جوىرم ال تقـو بدكنوتؤسس  
    كلكن دكف تفرقة بُت خطأ تتصور قياـ ادلسؤكلية بغَت خطأ، بسلوؾ الشخص ادلسؤكؿ، كال

       كخطأ غَت عمدم كيستوم أف يكوف ىذا اخلطأ كاجب اإلثبات ُب حالة ادلسؤكلية  ،عمدم
       عن األشياءك أك يكوف خطأ مفركضا ُب حالة ادلسؤكلية عن فعل الغَت،  ،صيعن العمل الشخ

 .(1)الت ىو اخلطأاأساس ادلسؤكلية ُب مجيع ىذه احل إذ أف
 (domaدكما )كاخلطأ كصف معنوم حيمل الكثَت من ادلعاين كاألفعاؿ ككاف الفقيو الفرنسي  

 كقسمو إىل ثالثة أقساـ:ؿ من كضع اخلطأ كأساس للمسؤكلية بصفة مطلقة أكٌ 
اخلطأ الذم تًتتب عليو جناية أك جنحة، كيتبع مساءلة جنائية من الدكلة إضافة إىل مطالبة  -1

 ادلضركر لو.
 .(خطأ عقدم)لتزاـ متفق عليو االناتج عن اإلخالؿ ب اخلطأ -2
كيعترب خطأ أك إمهاؿ كعدـ  ،ل بو جناية أك جنحةخالؿ الذم ال يشكٌ اخلطأ الناتج عن اإل -3

 .(2)تبصر
ىتزاز كقد ساعد على حدكث ىذا اال ،ـ1804كبدأ فقو نظرية اخلطأ يهتز ابتداء من سنة  

كالصناعية اجلديدة )النهضة الصناعية، عصر اآلالت، كاستخداـ القول احملركة(   ،قتصاديةالتطورات اال
أىم  لعل ر ادلسؤكلية ادلدنية ك نظاـ تطو اليت أدت إىل ،ككذا ظهور األفكار القانونية اجلديدة

نصارىا ُب سبجيد فكرة اخلطأ بكل ىي إغراؽ ا :نتقادات اليت كجهت إىل النظرية الشخصيةاال
   ة ُب ادلسؤكلية ادلدنية عرب ىتمامهم بركن الضرر مع العلم بأف الاكعدـ  ،ستخفاؼ بالعقل كادلنطقا

                                                             
 .46ص  العريب,مرجع سابق , باحلاج 1

 .149ـ، ص 1956 القاىرة,, مطبعة مصر، التقصَتية كالعقدية عامر حسن، ادلسؤكلية ادلدنية، 2
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ىو ما ال كما أف إلقاء عبء االثبات على ادلصاب   ،ىي بالضرر الذم يقدر على أساسو التعويض
 عتبارات العدالة.ايتفق مع تطورات العصر ك 

       شلا دفع بالفقهاء كالقانونيُت  ،ىذه التطورات ألقت بضالذلا على ادلسؤكلية الشخصية 
ُب تأييد إىل االذباه كادلطالبة بتطبيق ادلوضوعية ُب ادلسؤكلية، كرغم ذلك كلو استمر بعض الفقهاء 

( capitane) ( ككاينافplaniolالنيوؿ )ب ىؤالء الفقهاء كمن أشهر ،كالدفاع عنها ،نظرية اخلطأ
 .(1)( repertكريبار)

 * النظرية الموضوعية:
كقياـ  ،ككثرة ادلخًتعات ادليكانيكية ،ـ19 التاسع عشر ـ الصناعي ُب هناية القرفأدل التقد 

طاؽ ادلسؤكلية ادلدنية على أساس إىل توسيع ن ،كانتشار كسائل النقل اآللية ،الصناعات الضخمة
( saleillesفذىب فريق من الشراح كعلى رأسهم سايل) ،جتماعيكالتضامن اال ،عتبارات العدالةا

( إىل كجوب قيػػػػػػػػػػاـ savatior( كسافيتيو)demogue( كديوج)josseramaكجوسراف )
     ذلك أنو من يباشر نشاطا يتحمل نتيجتو ،فكرة الضرر ال على فكػػػػػػػػػػػرة اخلػػػػطأ على ادلسؤكلية

 .(2)كلو كاف سلوكو غَت مشوب خبطأ ما  ،كعليو أف يعوض الغَت الذم يلحقو الضرر منو
 "النظرية ادلوضوعية"أك  "نظرية ربمل التبعة"نظرية كاملة أمسوىا قنُت الفرنسي فصاغ الت 
         أف النظرية الشخصية مل تعد تتفق  اكقالو  ،اليت تقـو على أساس اخلطأ ،هبا النظرية الشخصيةيقابلوف 

انفصلت ادلسؤكلية أف فمنذ  ؛، فهي أكال تصطدـ مع ادلنطقاالقتصادمكال مع التطور  ،ال مع ادلنطق
ستبقاء ىناؾ معٌت ال يعد مل ،كلية اجلنائية كأصبح التعويض ادلدين ال دخل للعقوبة فيوادلدنية عن ادلسؤ 

كذلك منذ أصبحت  ،للمسؤكلية ادلدنية، كىي بعد ذلك تصطدـ مع التطور االقتصادم ااخلطأ أساس
يستفيد من الشيء  الشخص ادلخًتعات احلديثة مورد رزؽ كبَت كمصدر خطر جسيم، فمػػػػػػا داـ

 . (3)فمػػػػػػػػػػن العدؿ أف حيمػػػػػػػػػل تبعتو )الغـر بالغنم(

                                                             
 .47، ص ، مرجع سابقالعريب باحلاج 1

 .48ص  نفسو، ، مرجع العريب باحلاج 2

 .647، مرجع سابق، ص رمعبد الرزاؽ أمحد السنهو  3
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 لتـز بتعويض الشخص الذم يضار من ىذا ادلشركعيو فئم مشركعا فإنو يتحمل تبعة أخطايفمن يق
إذ ادلهم ىو الضرر  ،كذلك بصرؼ النظر عما إذا كاف قد صدر اخلطأ من جانبو أكمل يصدر خطأ

دفع ربمل التبعات "كىذا انطالقا من مبدأ  ،كالذم جيب التعويض عنو ادلضركر، الذم أصاب
     ( كُب منطق ىذه النظرية ادلوضوعية أك ادلادية théorie des risques erées) "حقةادلست

 أك نظرية ربمل التبعة فإنو من غَت اجلائز نفي ادلسؤكلية ال بنفي اخلطأ كال بنفي عالقة السببية
كقوة   إىل سبب أجنيب اكلو انتفى كجود اخلطأ أك كاف الضرر راجع ،فادلسؤكلية تقـو على الضرر كحده

كتلك ادلتعلقة   ،كمل يأخذ ادلشرع الفرنسي بنظرية ربمل التبعة إال ُب بعض التطبيقات اخلاصة ،قاىرة
كبعض حاالت  ،كسلاطر العمل ،رفةـ( كتبعات احل1998أفريل  09بإصابات العمل ) قانوف 

           الفرنسي إال ُب احلاالت اليت كرد بشأهنا نص كمل يأخذ هبا القضاء  ،الضماف االجتماعي
 .(1)ُب التشريع

 التبعةفأرادكا أف جيعلوا من مبدأ ربمل  ،كنالحظ أنو قد بالغ بعض أنصار ىذه النظرية 
كيسلموف  ،غَت أنو أخذ أنصارىا يتحولوف عنها شيئا فشيئا ،األساس الوحيد للمسؤكلية ُب كل صورىا

 .(2)س للمسؤكليةبضركرة اخلطأ كأسا
 كمهما يكن فإف النظرية ادلوضوعية قد صلحت ُب ربقيق نتيجتُت ىامتُت مها: 

     ًتض كقوع اخلطأ كما فيإذ القانوف  ،ىو أمر أفاد ادلضركر كإقامة قرائن على وقوع الخطأ: -أ
 العكس.ىذا اخلطأ ادلفًتض ال يقبل إثبات  ك ،األمراض ادلهنية ىو الشأف ُب حوادث العمل ك

من أىم ىذه  ك ،بقيود زلددة ُب بعض احلاالت ك أخذ التشريعات بالمسؤولية الموضوعية: -ب
   مسؤكلية مالك ،ادلالحة اجلوية مراض ادلهنية سلاطر الطَتاف كاألالعمل، التطبيقات إصابات 

 .(3)غَتىا حوادث السيارات ك كبعض حاالت الضماف االجتماعي ك ،البناء
 

                                                             
 .49، مرجع سابق، ص العريب باحلاج 1

 .65ـ، ص 1971، ادلسؤكلية ادلدنية ُب تقنيات البالد العربية، القاىرة، سسليماف مرق 2

 .50، ص سابق، مرجع العريب باحلاج 3
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 الضمان:* نظرية 
( إىل إقامة ادلسؤكلية ادلدنية بوجو starekذىب بعض الفقهاء كعلى رأسهم العالمة ستارؾ ) 

      بت أف ادلضركر ثترل ىذه النظرية أنو مىت  ك ،ال على أساس اخلطأ ،عاـ على أساس الضماف
بقطع  ،عنووغ من القانوف كاف ادلتسبب ُب ىذا الضرر مسؤكال قد أكذم ُب حق من حقوقو دكف مسِّ 

    تحمل بما داـ القانوف مل يلـز ادلضركر بالتايل فهو موجب للضماف بذاتو  ك ،النظر عن مسلكو
ذلك ألف غاية ادلسؤكلية ادلدنية ىي التعويض ادلدين عند ادلساس حبق الضمانة  ك ،ىذا ادلساس حبقو

    طأ زيادة مبلغ التعويض اخل ىذا أما إذا ثبت ارتكاب الفاعل خطأ فإنو يًتتب على ،ادلقرر للغَت
 راؼ يستوجب ادلؤاخذة.اضلعلى أساس عقوبة خاصة جزاء ما ارتكبو من 

كتلك اليت نظمت   ،لتزاـ بالضمافاالُب القوانُت اليت ارتكزت على  كقد ظهرت ىذه الفكرة 
كذا األحكاـ القضائية  األخطاء ادلهنية على أساس ضماف سالمة العامل، ك إصابات العماؿ ك

 .(1)ىذا األخَت بسالمة ادلسافر التزاـادلنطلقة من ضركرة  سؤكلية أمُت نقل الركاب كدبادلتعلقة 
إف صلحت لتوجيو ادلشرع ضلو تنظيم جديد ألحكاـ  خذ على نظرية الضماف أهنا كقد أي  ك 

 أف ما توصل إليو الفقيو ستارؾ ة احلقيق إال أهنا ال ترتكز على النصوص احلالية، ك ،ادلسؤكلية ادلدنية
ىذا ما أقره الفقو اإلسالمي قبلو بعدة قركف ذلك أف فقهاء  ك ،ما ىو إال تأكيد دلبدأ الضماف

   اإلسالـ قد أخذكا بفكرة الضماف على أساس االلتزاـ بالتعويض ادلايل كجزاء مدين عن الضرر 
 .(2)ك عما يلحقو من تلف ُب ادلاؿ أك النفس ،الذم يصيب الغَت

ادلعنوية أمر جائز ُب الفقو اإلسالمي حرصا  ية كدطالبة بالتعويض على األضرار ادلاكإف ادل 
قد أكجبت الشريعة اإلسالمية على ادلعتدم ضماف فعلو  ك ،كرعاية للحقوؽ ،للحفاظ على األمواؿ

يِّئىةه ًمثٍػليهىااىل:ػػػػلقولو تع ،السالـ االجتماعي العدؿ ك حلماية احلق ك يِّئىةو سى   40الشورل كىجىزىاءي سى

                                                             
 .51سابق، ص ، مرجع العريب احلاجب 1

 . 15، ص ـ 1970ىبة الزحيلي، نظرية الضماف ُب الفقو اإلسالمي، دمشق، ك  2
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إبعاد الضماف أك التعويض مبدأ  إىل ، شلا يرشد(1)يودعلى السيد ما أخذت حىت تؤ   وكلقول
 .(2)عاما أساسيا

 عند كقوعو جيب رفعو كترميمو بالضماف  ك ،عليو فإف الضرر جيب دفعو قبل كقوعو ك 
  شلا يدؿ على مبدأ ادلسؤكلية على الضرر سواء أكاف ُب ادلاؿ أك اجلسم أك العرض ،أك التعويض

 ُب الفقو اإلسالمي. يأساس كىو أمر مقرر  ك
 .المسؤولية المدنية في القانون المصري الحديثالفرع الثاني: 

 اإلجياز التاـ ُب النصوص اليت أكردىا ُب ادلسؤكلية التـزكاف التقنُت ادلدين ادلصرم القدمي قد  
أما التقنُت اجلديد فقد أكرد ُب ىذا ادلوضوع الكبَت األمهية عددا  ،على النحو الذم رأيناه فيما تقدـ

 من النصوص  يتبُتك ، عاِب فيها العيوب اليت كانت تشوب نصوص التقنُت القدمي ،من النصوص
 أمراف:اليت أكردىا التقنُت اجلديد 

إذ جيب ُب ىذا الصدد  ،قد أحسن بذلك صنعا ك ،أف ىذا التقنُت مل يأخذ بنظرية ربمل التبعة أوال:
         فيصدر تشريعات خاصة ،ليو ادلشرع الفرنسيإأف يسلك ادلشرع ادلصرم الطريق الذم سبقو 

فيأخذ هبا ُب ىذه  ،ُب مسائل معينة يقتضي التطور االقتصادم أف يأخذ فيها بنظرية ربمل التبعة
ىذا ىو ادلنهج الذم سار عليو ادلشرع ادلصرم فعال متماشيا ُب ذلك  ك ،التشريعات إىل حد معقوؿ

 الظركؼ االقتصادية للبالد. تايمقتضمع 
 أما ادلسؤكلية  ،جعل التقنُت اجلديد عن األعماؿ الشخصية قائمة على خطأ كاجب اإلثبات ثانيا:

 .(3)لناشئة على األشياء فقد أقامها على اخلطأ ادلفركضعن عمل الغَت كادلسؤكلية ا
 
 
 

                                                             
 ركاه أمحد بن حنبل. 1

 . 09، ص 02، عدد ـ1989كىبة الزحيلي، التعويض عن الضرر ُب الفقو اإلسالمي، رللة الًتاث اإلسالمي، مكة ادلكرمة،  2

 . 652، مرجع سابق، ص رمعبد الرزاؽ أمحد السنهو  3
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 .ولية المدنية في التشريع الجزائريالمسؤ  الفرع الثالث:
من خالؿ نصوص القانوف ادلدين  ،ىتم ادلشرع اجلزائرم كغَته من ادلشرعُت بادلسؤكلية ادلدنيةا 
اذلاـ من ادلواد اليت نظمت سلتلف طالع على العدد ىتماـ من خالؿ اإليظهر ىذا اال ك ،اجلزائرم

 شركط ادلسؤكلية ادلدنية. أحكاـ ك
 فجاءت ادلسؤكلية العقدية ُب الفصل الثاين من مصادر االلتزاـ ُب كتاب  

مادة من الفصل الثالث  17العقود" أما ادلسؤكلية التقصَتية فجاءت ُب سبعة عشر  "االلتزامات ك
شرع ُب ىذه ادلواد العيوب اليت كانت تشوب نصوص قد عاِب ادل ك ،الكتاب من نفس الباب ك

 فيو بُت ادلسؤكلية مجع قد مجع ادلشرع اجلزائرم من خالؿ تقسيم ثالثي  ك ،التقنُت الفرنسي القدمي
 قد ظل ادلشرع اجلزائرم األشياء، ك نادلسؤكلية ع ك ،ادلسؤكلية عن فعل الغَت الفعل الشخصي، كعن 

فأكجب إثبات اخلطأ ُب مسؤكلية الشخص  ،ُب ىذه األبواب متمسكا باخلطأ كأساس لقياـ ادلسؤكلية
 ؽ.ـ.ج. 127إىل  124عن األفعاؿ الشخصية ُب ادلواد من 

 ؽ.ـ.ج. 136إىل  134ض اخلطأ ُب ادلسؤكلية عن فعل الغَت ُب ادلواد ًت فا ك 
كذا ادلسؤكلية الناشئة عن األشياء  ابعة، كمسؤكلية ادلتبوع عن ت كمسؤكلية متويل الرقابة، ك 

 حارس احليواف. كمسؤكلية حارس الشيء ك  ،ؽ.ـ.ج 140إىل  138ادلنصوص عنها ُب ادلواد 
قد عرؼ القانوف ادلدين  ك ،كما تأثر ادلشرع اجلزائرم بنظَته الفرنسي ُب األخذ بنظرية التبعة 

  التطورات احلاصلة ُب الدكلة  بعايادلشرع إىل استاليت سعى من خالذلا  ك ،اجلزائرم عدة تعديالت
 .(1)االستجابة للدعوات ادللحة إىل تعديل بعض أحكاـ ىذا القانوف اجملتمع ك ك

 تعرض إليها ُب ادلبحث الثاين بشيء من التفصيل. اليت سوؼ ن ك 
 
 
 

                                                             
 . 24ـ، ص 1986، مام 30علي علي سليماف، ضركرة إعادة النظر ُب القانوف ادلدين اجلزائرم، رللة الشرطة، العدد  1
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 .الثاني: موقف المشرع الجزائري من نظريات تطور المسؤولية المدنيةالمبحث 
فجعل اخلطأ الواجب اإلثبات  ،د ادلشرع اجلزائرم على األخذ بنظرية اخلطأ الشخصيةكٌ ألقد  

ُب التعديل اجلديد دبوجب التعديل  ـ أك1975للمسؤكلية ادلدنية ُب القانوف ادلدين لسنة  اأساس
ىذا ال يعٍت  ك ،تطبيقات اليت جعلت اخلطأ مفًتضاالقد أخذ أيضا ُب  ك ـ،2005لسنة  05/10

     لكن ُب نطاؽ ضيق  حيث قد أخذ هبا ك ،ية ادلوضوعيةاما بأف ادلشرع اجلزائرم مل يأخذ بالنظر سب
 ليكوف بذلك ادلشرع اجلزائرم قد سلك نفس مسلك ادلشرع  ،ُب بعض التطبيقات اخلاصة

 فإف ذلك ال دينع  ،إذا كانت فكرة اخلطأ الشخصية ىي األساس العاـ لنظاـ ادلسؤكلية الفرنسي، ك
  وؿ إىل نظاـ ادلسؤكلية ادلوضوعيةحمن كجود العديد من العوامل اليت من شأهنا أف تساعد على الت

 .جؽ.ـ124صريح ُب نص ادلادة  ك فإف موقف ادلشرع اجلزائرم من أساس ادلسؤكلية ادلدنية كاضح 
    ين اجلزائرم ليكوف بذلك نظاـ ادلسؤكلية ادلدنية ُب القانوف ادلد ،ها لفكرة اخلطأ الشخصيةيُب تبن

 ال يزاؿ ىذا التأثَت قائما حلد الساعة. قد كقع ربت تأثَت القانوف الفرنسي ك
 .المطلب األول: الخطأ كأساس للمسؤولية المدنية في القانون المدني الجزائري

لقد قنن ادلشرع اجلزائرم أحكاـ ادلسؤكلية ادلدنية ُب القانوف ادلدين اجلزائرم دبوجب األمر  
لتزاـ بالتعويض اال خطأ أساسا للمسؤكلية ادلدنية ك، فكاف اختياره لل(1)ـ1975لسنة  75/58

              على ىذا األساس ديكن أف منيز ك ،ختيار مل يأت دفعة كاحدةإال أف ىذا اال ،كاضحا
ستقالؿ أم مرحلة ما ضع أكؿ قانوف مدين جزائرم بعد االبُت مرحلتُت: ادلرحلة األكىل ىي مرحلة ك 

 قبل التعديل 
 . ـ2005لسنة  05/10ادلرحلة الثانية ىي اليت تلي تعديل القانوف ادلدين دبوجب القانوف  ك
 
 

                                                             
لسنة  78اجلريدة الرمسية رقم ,ادلتضمن القانوف ادلدين , الصادر بـ1975سبتمرب  26ق، ادلوافق لػ 1345رمضاف  20ادلؤرخ ُب  75/58األمر 1
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لسنة  00/10الفرع األول: موقف المشرع الجزائر من أساس المسؤولية المدنية قبل التعديل 
 .م2000
اليت كانت تطبق فيها القوانُت  ك ،ستعماريةيو أف ىذه ادلرحلة ىي ادلرحلة االشلا ال شك ف 

 اخلطأ كأساس للمسؤكلية الذم يعتمد ،دبا فيها القانوف ادلدين الفرنسي ،الفرنسية على اجلزائريُت
بذلك  ك ،عدا ما تتعارض مع السيادة الوطنيةما ،ستقالؿ ًب سبديد العمل بالقوانُت الفرنسيةبعد اال ك 

الذم  ك 75/58الفرنسي إىل غاية صدكر القانوف اجلزائرم دبوجب األمر ظل العمل بالقانوف ادلدين 
 .(1)ًب اقتباسو من القانوف الفرنسي بطريقة مباشرة

قد  قد جعل كاضع القانوف ادلدين اجلزائرم ادلسؤكلية ىي القاعدة أك الشريعة العامة، ك ك 
يسبب ضررا للغَت  يرتكبو ادلرء كل عمل أيا كاف كاألصلية قبل تعديلها "   ؽ.ـ.ج124نصت ادلادة 

 .(2)يلـز من كاف سببا ُب حدكثو بالتعويض"
ادلادة سببا ُب ذىاب البعض  ىذه خبطئو"ضمن"غفاؿ ادلشرع النص على مصطلح إقد كاف  ك 

          عتقاد بأف ادلشرع اجلزائرم قد أخذ بالنظرية ادلوضوعية ُب ادلسؤكلية عن العمل الشخصيالل
       توعدـ مشركعي على ذكر العمل الضار دكف أف يشًتط ؽ.ـ.ج125شرات نص ادلادة من بُت ادلؤ  ك
الذم اكتفى بذكر عبارة  اخلاص دبسؤكلية متويل الرقابة ك ؽ.ـ ك134أيضا ُب نص ادلادة  رر قيت ك

     ىو ما خيتلف  ك ،العمل الضار" الذم يقع من اخلاضع للرقابة لتحقق مسؤكلية من يتوىل رقابتو
اليت تشًتط أف يكوف ما صدر عن ادلشموؿ  ك ،ؽ.ـ.ـ 173أم ادلادة  ؛النص ادلصرم ادلقابل مع

                  ؽ.ـ.ج يستعمل مصطلح  136ُب حُت أف نص ادلادة  ،بالرقابة عمال غَت مشركع
 .(3)عملو غَت ادلشركع" عند اإلشارة إىل فعل التابع الذم يقيم مسؤكلية ادلتبوع" ب

                                                             
 . 64ـ، ص 2016/2017، التوجو ادلوضوعي للمسؤكلية ادلدنية، رسالة دكتوراه ُب القانوف اخلاص، بَتك الز بن  عمر 1

 مرجع سابق.ؽ.ـ.ج ,، 124ادلادة  2

 .65، ص سابق، مرجع بَتك الز  بن عمر 3
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ىي مسؤكلية قوامها  ؽ.ـ.ج124ادلشرع اجلزائرم يرل أف ادلسؤكلية ادلقررة ُب ادلادة إف  ك 
الذم يشًتط صراحة اخلطأ لًتتيب  كىذه ادلادة،  اخلطأ فهو يصطدـ مع الصياغة الفرنسية ُب نص

 ؽ.ـ.ؼ. 1382ىو ادلقنن من القانوف ادلدين الفرنسي ُب ادلادة  ك ،ادلسؤكلية عن العمل الشخصي
على العمـو  ك ،اليت تشًتط التمييز لًتتيب ادلسؤكلية ك ،ؽ.ـ.ج 125صطدـ ىذا بنص ادلادة كما ي

 ـ 1975قد أقاـ ادلسؤكلية عن العمل الشخصي ُب القانوف ادلدين لسنة  اجلزائرم فإف ادلشرع
أ فعال أك عمال اجيابيا أك رلرد يستوم ُب ذلك أف يكوف اخلط ،اإلثبات بجاعلى أساس اخلطأ ك 

 الذم يشَت صراحة  ىذا ما أكده القضاء اجلزائرم ك ك، ما داـ قد ترتب عليو ضررا للغَت ،متناعا
طبقا للمادة  ،ُب أكثر من مناسبة ُب العديد من أحكامو إىل اخلطأ كأساس ال جدؿ فيو للمسؤكلية ك

 .(1)ؽ.ـ.ج 124
سؤكلية دلختاره ادلشرع اجلزائرم بالنسبة ااخلطأ الواجب اإلثبات ىو أيضا األساس الذم  ك 

 .ؽ.ـ.ج140ىذا ما نصت عليو ادلادة  احلائز عن احلريق ك
    تقضي من كاف حائزا بأم كجو كاف لعقار أك جزء منو أك منقوالت حدث فيها حريق " 

 بت أف ىذا احلريق ينسب ثإال إذا  ،ضلو الغَت عن األضرار اليت سببها ىذا احلريق الال يكوف مسؤك 
 .(2)"أك خطأ من ىو مسؤكال عنو ،إىل خطئو
 05/10ؽ.ـ.ج ادللغاة دبوجب تعديل  135كما نظم ادلشرع اجلزائرم من خالؿ ادلادة  

قائمة بدكرىا على فكرة اخلطأ ادلفًتض، ٍب قرر بعد ذلك  ،حاالت خاصة دلسؤكلية متويل الرقابة
      ادلشرع ُب ىذه ادلادة  ةينقد كانت  ك .جؽ.ـ 136ُب ادلادة مسؤكلية ادلتبوع عن أفعاؿ تابعة 

      ثبات العكسيلإلغَت قابل  اىو إقامة مسؤكلية ادلتبوع بدكرىا على فكرة اخلطأ ادلفًتض افًتاض
 .(3)مجهور الفقو اجلزائرم أف ىذه ادلسؤكلية بعيدة كل البعد عن فكرة اخلطأ لإال أنو رأ

                                                             
 . 58، ص 02ـ ، عدد 1989ـ، نشرة القضاء 22/12/1982 بتاريخ 25752انظر ُب أحكاـ القضاء، قرار احملكمة العليا، الغرفة ادلدنية رقم 1

 مرجع سابق. ؽ.ـ.ج,،140ادلادة 2

 .68، مرجع سابق، ص َتبك ز ال بن عمر 3
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  فًتاضا غَت قابل لإلثبات العكسياء احلية على فكرة اخلطأ ادلفًتض مسؤكلية األشياكما أقاـ أيضا 
 شلا تقدـ لنا نرل أف ادلشرع اجلزائرم  ك ،ما بعدىا ك .جؽ.ـ138ىذا ما نصت عليو ادلواد  ك

 يكوف قد قدـ مصلحة ادلسؤكؿ عن مصلحة ادلضركر ك ،ُب ادلسؤكلية ادلدنية قد اعتنق فكرة اخلطأ
 ادلصرم متأثرا ُب ذلك بادلشرع الفرنسي ك ،بادلسؤكلية القائمة عن اخلطأ ببعدىا الشخصيأخذ  ك

 النظرية ادلوضوعية. ظرية الشخصية كعلى الرغم من الصراع بُت الن
ُب األخَت نستنتج أف ادلشرع اجلزائرم قد أخذ باخلطأ كأساس للمسؤكلية ادلدنية ُب نطاقو  ك 

 .(1)السفن بالنظرية ادلوضوعية على سبيل احلصر ُب حوادث الطَتاف كالواسع، كما أخذ أيضا 
 00/10الفرع الثاني: موقف المشرع الجزائري من أساس المسؤولية المدنية بعد التعديل 

 .م2000لسنة 
ىذا بعد  ك ،(2)05/10من أىم التعديالت اليت مست مواد القانوف ادلدين دبوجب األمر  ك 

اجملتمع اجلزائرم على مجيع  هدهنظرا للتطور الذم ش ك ،ـ1975سنة صدكر القانوف ادلدين 
 حتمية تطبيقهاجد ادلشرع اجلزائرم نفسو مضطرا إلدخاؿ بعض التعديالت اليت أثبتت  ك ،ادلستويات

القواعد اخلاصة  على يم التعديالت اليت أدخلها ادلشرعسديكن تق ك ،على العديد من النصوص
اذلدؼ منها ىو توحيد  ك ،تعلق باجلانب الشكليي: سمُت أحدمهالمسؤكلية ادلدنية إىل قل

يتعلق بركح القانوف فأما اجلانب اآلخر منها  ،ادلصطلحات القانونية ادلستعملة اخلاصة بادلسؤكلية ادلدنية
 من أىم ىذه التعديالت: ك
من القانوف  الثاين لقد عدؿ ادلشرع اجلزائرم عنواف الفصل الثالث من الباب األكؿ من الكتاب -

 بالعنواف " الفعل ادلستحق للتعويض". "العمل ادلستحق بالتعويض"ادلدين ربت عنواف 
                دؿ العنواف القدمي بكما عدؿ عنواف القسم األكؿ من القسم الثالث حبيث است  -
 ". " ادلسؤكلية عن األفعاؿ الشخصية بالعنواف اجلديد  ادلسؤكلية عن األعماؿ الشخصية " "

                                                             
 .57، مرجع سابق، ص باحلاج العريب1

 1975سبتمرب 26ادلوافق لػ  1395رمضاف عاـ  20ادلؤرخ ُب  58-75يعدؿ كيتمم األمر  2005يونيو  20الصادر ُب  10-05انوف ق 2
 .2005لسنة  44ادلتضمن للقانوف ادلدين، ادلعدؿ كادلتمم، اجلريدة الرمسية العدد 
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-125-124  اليت جاءت ُب ادلواد مصطلح "عملو" ك ك "استبدؿ ادلشرع مصطلح "عمل ك -
 " فعلو". مصطلح  ك  "فعل" دبصطلح  .ج. ؽ.ـ 126-129-132-133-134-136

 دبصطلح " شخص". .ج.ؽ.ـ  124ةطلح "ادلرء" الواردة ُب ادلاداستبداؿ مص -
 ادللغاة  .ج. ؽ.ـ 141فيها مضموف نص ادلادة اليت أكرد  مكرر ك 124استحداث نص ادلادة  -
 اخلاصة بالتعسف ُب استعماؿ احلق. ك
 كليا..ج  ؽ.ـ  125تعديل نص الفقرة األكىل من ادلادة  -
 بعبارة " األعواف العموميوف". .جؽ.ـ 129استبدؿ عبارة " العماؿ العاموف " الواردة ُب ادلادة  -
.ج ؽ.ـ  131بالتعويض عن الضرر ادلعنوم إىل نص ادلادة  ةكاخلاص،مكرر182إضافة عبارة ادلادة -

 اخلاصة بالتقدير القضائي للتعويض.
اخلاصة دبسؤكلية متويل الرقابة، ٍب إضافة فقرة ثانية لو تتعلق  .جؽ.ـ 134تعديل نص ادلادة  -

 بوسائل نفي ىذه ادلسؤكلية.
هتا الفقرة الثانية من ادلادة ىي ذا .ج.ؽ.ـ134الفقرة اجلديدة ادلستحدثة ُب نص ادلادة  ك -

 اليت ًب إلغاؤىا سباما من ىذا التعديل. .جؽ.ـ135
 ادلعلمُت  األمهات ك اخلاصة دبسؤكلية اآلباء ك .جؽ.ـ 135إلغاء الفقرة األكىل من ادلادة  -
 أرباب احلرؼ. ادلؤديُت ك ك
 " فعلو الضار".بعبارة  .جؽ.ـ 136شركع " الواردة ُب ادلادة ادلاستبدؿ عبارة " عملو غَت  -
بعد أف كاف النص القدمي يكتفي  .جؽ.ـ 136دبناسبتها" إىل نص ادلادة  إضافة عبارة " أك -

 .(1)حالة تأديتو لوظيفتو أك لسببها واؿ تابعدبساءلة ادلتبوع عن أفع
حبيث صر رجوع ادلتبوع على تابعو ُب حالة اخلطأ اجلسيم ح ك ،إلغاء حق الرجوع دلتويل الرقابة -

 بعد التعديل على النحو التايل " للمتبوع حق الرجوع على تابعو  ،.جؽ.ـ 137أصبح نص ادلادة 

                                                             
 .كما بعدىا 71، مرجع سابق، ص َتزكبال بن عمر  1
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للمسؤكؿ عن عمل "لقد كاف النص القدمي ينص على ما يلي "  ُب حالة ارتكابو خطأ جسيما " ك
 .(1)"الغَت حق الرجوع عليو ُب احلدكد اليت يكوف فيها ىذا الغَت مسؤكال عن تعويض الضرر

 .من ؽ.ـ.ج 01مكرر 140ادلادة مكرر ك  140استحداث نصُت جديدين مها نص ادلادة  -
      الثاين خصص دلسؤكلية الدكلة عن تعويض الضرر اجلسدم  ك ،فاألكؿ خصص دلسؤكلية ادلنتج

 ُب احلاالت اليت يبقى فيها الفاعل رلهوال.
    نرل  ادلسؤكلية ادلدنية، ك كانت تلك بعض التعديالت اليت أدخلها ادلشرع اجلزائرم على 

     ا اجملتمع اجلزائرم ىدهالتطورات اليت شىذا نظرا دلواكبتو  ك ،أنو قد كفق ُب مبدأ التعديل ذاتو
جاء  على الرغم من أنو ،على الكثَت من األصعدة، فكاف التعديل دبثابة ضركرة قضائية البد منها

 ن الفراغ.ممتأخرا إال أنو سد نوعا ما 
 الثاني: مدى تطبيق الخطأ كأساس للمسؤولية المدنية في القانون المدني الجزائري. المطلب
ينبغي أف يكوف  ،دكرىا ضمن النظاـ القانوين للمسؤكلية ادلدنية ك ،إف تطبيق فكرة اخلطأ 

     ألف تكوف  ،سوقها أنصار فكرة اخلطأ للقوؿ بأحقيتهايخالصة تتعلق بادلوازنة بُت احلجج اليت 
 سوقها معارضيها.يمن جهة أخرل احلجج اليت  ك ،ساس لنظاـ ادلسؤكلية ادلدنيةىي األ

 كأساس للمسؤولية المدنية. الفرع األول: حجج المؤيدين للخطأ 
جد  إال أنو ك ،على الرغم من حالة العجز اليت بدت على فكرة اخلطأ ُب اآلكنة األخَتة 

 أكرد أنصار فكرة اخلطأ الكثَت من احلجج ك قد ك ،الكثَت من الفكر سواء التقليدم أك احلديث
 من بُت ىذه احلجج: ك اعتقادىم،تدعم  يركف أهنا تربر كاليت  ادلربرات 

يعترب أنصار فكرة اخلطأ أهنا قرين العدالة، فالعدالة قانوف ادلسؤكلية ادلدنية  ك الخطأ قرين العدالة: -
 دؿ.عا إقامتها على رلرد الضرر فهو يتناَب مع البالتعويض على فكرة اخلطأ، أم االلتزاـىو ُب تأسيسو 

شخص ادلسؤكلية عن الضرر الذم أحلقو البعض أف ربميل : يرل الشعور بالمسؤولية الخطأ و -
م ُب ضبط سلوكياهتم ىدهمن شأنو دفع األفراد إىل بذؿ قصارل ج ،على أساس خطأ ارتكبو ،بالغَت

                                                             
 .78، ص نفسو، مرجع َتزكبال بن عمر  1
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 حق بالغَت نتيجةػػػػػػػػػرار اليت قد تلػػػػػػػػل التعويض عن األضػػػػػػػػػػػػػػربم ك ،لتفادم ارتكاب األخطاء
القضاء على الشعور  ك ،بادلقابل من شأف إقامة مسؤكلية الشخص دكف خطأ ك ،مػػػػػػأخطائه

أف من شأف ذلك أف  ك ،ماداـ أنو معرض ُب أم كقت لتحمل ادلسؤكلية عن أفعالو ،بادلسؤكلية لديو
 .(1)ُب اجملتمع إىل تزايد األضرار يؤدم

 يرل أنصار النظرية الشخصية ُب ادلسؤكلية أف اخلطأ ضركرة  الخطأ تهذيب للسلوك االجتماعي: -
 يتعامل مع أفراده ك ،ككائن اجتماعي يعيش ُب اجملتمع  فاإلنساف ،حتمية ُب احلياة االجتماعية ك
للسلوؾ االجتماعي تسمح ىنا توجب كضع قاعدة معيارية  ك ،ىو ُب تعامالتو قد يضر بالغَت ك

تلك احلرية بدكرىا تعمق شعور  ك ،جتماعيةة اإلنساف ككاجباتو ُب احلياة االبتحقيق التوازف بُت حري
 عماؿ النظر ُب عاقبة سلوكو.إ احلذر ك اليقظة كربثو على  ك ،جتماعيالفرد بوجوده اال

يزاؿ من أقول احلجج اليت يستند ال  اخلطأ باألخالؽ كاف ك ةإف ربط فكر  الخطأ قيمة أخالقية: -
            فادلسؤكلية ادلدنية من كجهة نظر فقهاء النظرية الشخصية  ،إليها فقهاء النظرية الشخصية

البد من صدكر اضلراؼ األخَتة لقياـ ىذه  ك ،ما ىي إال التنظيم الفٍت اإلجرائي للمسؤكلية األخالقية
 .(2)الشر ديكنو من التميز بُت اخلَت كُب السلوؾ عن شخص يتوفر على الوعي الذم 

 للخطأ كأساس المسؤولية المدنية. ينالفرع الثاني: حجج المعارض
ـ أثر بالغ ُب كشف عيوب 19 التاسع عشر كاف للتطور الذم عرفتو البشرية أكاخر القرف 

ادلسؤكلية ذلك بسبب حالة العجز اليت ظهرت عليها  ك ،فكرة اخلطأ كأساس عاـ للمسؤكلية ادلدنية
لقد تعددت  كض للمضركرين ُب احلوادث ادلختلفة، الفردية القائمة على اخلطأ ُب التكفل بالتعوي

 من أمهها: االنتقادات ادلوجهة لفكرة اخلطأ ك
ما ترتب عليو من  ك ،العامل هدهىذا نظرا للتطور الذم ش ك عجز الخطأ في حماية المضرور: -
بل  ،األضرار ما صاحبو من تزايد احلوادث ك ك ،سلتلف نواحي احلياةتشار االخًتاعات احلديثة ُب نا

                                                             
القوانُت الوضعية، ماجستَت، العراؽ  دراسة مقارنة ُب الشريعة اإلسالمية كجبار صابر طو، إقامة ادلسؤكلية عن العمل غَت ادلشركع على عنصر الضرر 1

 .71، ص ـ1984منشورات جامعة صالح الدين 

 .81-80سابق، ص بَت ، مرجع ك الز بن عمر   2
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خاصة فكرة  كل ذلك أظهر عجز قواعد ادلسؤكلية ادلدنية ك  ،ظهور أضرار جديدة مل تكن معركفة ك
اليت يصبح معها  فالنصوص عاجزة عن ربقيق العدالة ك ،ُب التكفل بالتعويض ذلؤالء الضحايا  اخلطأ 

 .(1)لى إثبات خطأ رب العملالعامل غَت قادر ع
كل ذلك دفع جبانب كبَت من الفقو بتوجيو انتقادات ذلذه النظرية مؤكدين أنو مل يعد ىناؾ  

 أم مربر لالحتفاظ هبا كأساس للمسؤكلية ادلدنية.
الصناعي ُب العصر  إليها التطور ىمن النتائج اليت أفض ك العرضية: تزايد األضرار الطارئة و -

ُب مثل ىذه األمور  ك ،ادلركر العرضية خاصة حوادث العمل ك د األضرار الطارئة كتزاي ياحلديث ى
      نسبتو  يبقى السبب الذم يقف خلف تلك األضرار رلهوال بسبب صعوبة اكتشاؼ اخلطأ ك

 .(2)كل ذلك من شأنو حرماف ادلضركر من التعويض إىل صاحبو ك
 فمنذ اللحظة اليت حصل فيها التنافر  للمسؤولية المدنية:تعارض الخطأ مع الوظيفة التعويضية  -

ليس  أصبحت كظيفة ادلسؤكلية ادلدنية منحصرة ُب التعويض عن الضرر ك ،التعويض بُت العقوبة ك
يعٍت أال يرتبط قياـ  ،يبيةذمن ٍب ذبردت ادلسؤكلية ادلدنية من كظيفتها الته ك ،معاقبة ادلتسبب فيو

لطادلا أف التعويض يقاس دبقدار الضرر  ك ،خالقي لسلوؾ ادلتسبب ُب الضررمي األو ادلسؤكلية بالتق
يعد ىناؾ من مربر لفكرة  مل توجب القوؿ أنو ،ليس دبقدار جسامة اخلطأ ك ،ادلضركرالذم أصاب 

 .(3)اخلطأ ُب نطاؽ ادلسؤكلية ادلدنية
إف األخذ بفكرة اخلطأ كأساس للمسؤكلية ادلدنية قد جاء صدل  الخطأ قوام العدالة الفردية: -

كما  ـ18 القرف الثامن عشر ك ،ـ17القرف السابع عشراالذباىات الفكرية اليت سادت أكربا خالؿ 
نتشارا للمذىب الفردم الذم كاف يقدس حرية الفرد من خالؿ احلركات اشهد ىذا العصر أيضا 

                                                             
احلديثة للكتاب، طرابلس، لبناف،  لزامي عليها دراسة مقارنة ادلؤسسةالتأمُت اإل مسَت سهيل دانوف، ادلسؤكلية ادلدنية عن فعل اآلالت ادليكانيكية ك 1

 .120ـ، ص 2005

 .226، ص ـ1998ىيم عبد اخلالق تطور مفهـو اخلطأ كأساس للمسؤكلية ادلدنية رسالة دكتوراه، جامعة عُت مشس، ابر إن أديالعشماكم  2

 .14دكف سنة نشر، ص التوزيع،  الضرر مؤسسة الثقافة اجلامعية ك دسوقي زلمد ابراىيم، تقدير التعويض بُت اخلطأ ك 3
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        تقررت فكرة اخلطأ كوسيلة لتحقيق مطالب العدالة  ك ،الفكرية ادلتسمة بالطابع الفردم
 .(1)اليت تأىب أف يلـز الفرد الذم تسبب ُب كقوع الضرر بأم تعويض إال إذا ثبت عليو اخلطأ ،الفردية

فكرة اخلطأ اليت جعل  عتنقاالذم  على ادلشرع الفرنسي ك ىذا الفكر يبدك كاضحا تأثَته ك 
 .كما يليها من ؽ.ـ.ؼ. 1382منها القاعدة األساسية ُب ادلسؤكلية ادلدنية من خالؿ ادلادة 

 خالصة الفصل األول:
 مركرا بالعصور القددية  ،عدة تعديالت ك ،ت بعدة تطوراتر ف ادلسؤكلية ادلدنية كغَتىا قد مإ 

م ركز ُب أكؿ الذ ك "عشر ثٍتاالألواح "كقانوف  "ايايكل"خاصة القانوف الركماين الذم اعتنق قانوف  ك
 ٍب القانوف الفرنسي القدمي الذم مل خيتلف عن القانوف الركماين   ،ىل نظاـ التقاضي اخلاصاألمر إ

 جرائم األمواؿ. ميز بُت جرائم األشخاص ك ك ،اجلنائية لقد فرؽ بُت ادلسؤكلية ادلدنية ك ك
 ركض.فَته الفرنسي الذم أخذ باخلطأ ادلظادلصرم القدمي على نيضا القانوف لقد أخذ أ ك 
الذم كرست بدكرىا قياـ ادلسؤكلية على األفعاؿ الشخصية على  ٍب مركرا بالعصور احلديثة ك 

نظرية  ك ،أمهها النظرية الشخصية جداالت ا إىل كجود تطورات كهبٍب أدل  ،أساس فكرة اخلطأ
 النظرية ادلوضوعية.  ك ،الضماف
عل اخلطأ الواجب اإلثبات جف ي،ة اخلطأ الشخصير نظ أف ادلشرع اجلزائرم أخذ بُتُب احل 

 ـ2005 تعديل خاصة قبل تعديالت ك ةاليت مرت ادلسؤكلية ادلدنية بعد ك ،للمسؤكلية ادلدنية اأساس
 . هبعد ك
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 .نطاق المسؤولية المدنية: الثانيالفصل 
لتزام يقع عليو اض الضرر الذي يًتتب على إخاللو بلتزام ادلدين بتعوياىي  :ادلسؤولية ادلدنية

      العقد لتزام الذي حصل اإلخالل بو ىومسؤولية عقدية إذا كان مصدرىا االما أن تكون إ ؛وىي
إن ادلسؤولية  و ،لتزام مصدره العمل غَت ادلشروعمسؤولية تقصَتية إذا كان ىذا اال إما أن تكون و

من خالل ىذا الفصل  و ،(1)التقصَتية زبتلف عن ادلسؤولية اجلنائية ادلدنية بنوعيها العقدية و
ادلبحث األول، أما ادلبحث  سنحاول التطرق إىل ادلسؤولية ادلدنية الناصبة عن األفعال الشخصية يف

 ادلسؤولية ادلستقلة عن األفعال الشخصية.فيو الثاين نتناول 
 .المبحث األول: المسؤولية المدنية الناجمة عن األفعال الشخصية

أما العقدية ىي اليت تنشأ  ،مسؤولية عقدية ومسؤولية غَت عقدية :تنقسم ادلسؤولية ادلدنية إىل
أما التقصَتية فهي اليت تًتتب على ما حيدثو الشخص من ضرر  و ،عاقدتبو ادل لتزماعن اإلخالل دبا 

اول من خالل ىذا ادلبحث سوف ضل و ،ادلاضيحىت أواخر القرن  اىذا ما كان سائد و ،للغَت خبطئو
       مع التفصيل التطرق للمسؤولية العقدية يف ادلطلب األول، مث ادلسؤولية الغَت عقدية  و نوعا ما

 ادلطلب الثاين.يف 
 .المطلب األول: المسؤولية العقدية

قيام أطرافو بتنفيذ ما يقع  "العقد شريعة ادلتعاقدين"لقاعدة  اتقتضي القوة ادللزمة لعقد وفق
أو تأخر يف تنفيذىا كان  ،لتزاماتوافإن عدل أيا من الطرفُت على تنفيذ  ،لتزاماتاعلى عاتقهم من 

 باإلمكان إجباره على ذلك عن طريق ربريك ادلسؤولية العقدية.
 .الفرع األول: مفهوم المسؤولية العقدية

ىذه  و ،أو التأخر فيها ،أو عدم تنفيذىا ،الناشئة عن العقد لتزاماتباالىي جزاء اإلخالل 
جبار ادلدين على الوفاء مل يكن من ادلمكن إ و ،تنفيذ العيٍتال ستحالةاادلسؤولية ال تقوم إال عند 

فيكون ادلدين مسؤوال عن األضرار اليت يسببها للدائن نتيجة عدم  ،ادلتولدة عن العقد عينا لتزاماتباال
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للعقد ما بقي كما يتعُت بقاء ادلتعاقدين يف دائرة القوة ادللزمة   ،الناشئة عن العقد لتزاماتباالالوفاء 
يهما ادلطالبة باجلزاء الذي فرضو القانون حبيث ال يكون أل ،عنو شلكنا الناشئ تزاماللالتنفيذ العيٍت با
بصفة مطلقة   و ،لتزام هنائياستحال تنفيذ ىذا االاا ذإبأعمال ادلسؤولية العقدية، إال  هبذه القوة ادللزمة

   فال جيوز للدائن أن يعدل عن التنفيذ العيٍت مىت كان شلكنا  "شريعة ادلتعاقدين"كون أن العقد ىو 
    كون   ،عنو اكما ال جيوز للمدين أن ديتنع عن التنفيذ العيٍت ليعرض تعويض  ،التعويض قتضاءاإىل 
         الناشئ عن العقد الذي أبرمو لتزامباالأحد ادلتعاقدين  لجزاء إخال :ادلسؤولية العقدية ىي أن
 .(1)لتزامذلا بالتنفيذ العيٍت لال وصل ال و

 .مهاروط لقياسؤولية العقدية البد من توافر ثالثة شادل و
 :بادلسؤولية العقدية إال بوجود العقد دعاءاإلال ديكن  ،وجود عقد صحيح الشرط األول      

ينعقد العقد بعد كأن يتضرر أحد األفراد يف مرحلة  أن يكون صحيحا، أما إذا مل و ،ُت األفرادب
 .(2)ادلفاوضات مثال فال رلال لقيام ادلسؤولية العقدية

 :ناذبا مباشره ي أصاب ادلضرور جيب أن يكون الضرر الذ ،عقدي لتزاماب خاللإ الشرط الثاني
 ربديد ادلتعاقدين لتزامات ىي من وضع وأن ىذه اال و ،لتزاماتو العقديةاعن إخالل ادلسؤول ب

    ال يقتصر العقد على إلزام ادلتعاقد  .ق.م.ج 107من ادلادة  02ى الفقرة دبقتضو غَت أنو 
العدالة  العرف و ن ووفقا للقانو  ،بل يتناول أيضا ما ىو من مستلزماتو ،دبا ورد فيو فحسب

 .(3)لتزامالحبسب طبيعة ا
لتزامات اليت تضمنها العقد طرحو خالل باالاإلفللمضرور إذا أن يدفع بادلسؤولية العقدية عند 

 لكوهنا من مستلزمات العقد يف ضوء األحكام القانونية  ،كذلك اليت تدخل يف دائرة التعاقد و
 طبيعة ادلعاملة. كذا العدالة و العرفية و و

                                                             
 وما بعدىا. 264، ص نفسو، مرجع العريب باحلاج 1
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 :ومعٌت ذلك أن يكون ادلتعاقد ادلدين أو الغَت  ،إطار عقدقيام ادلسؤولية يف  الشرط الثالث    
لتزامات اليت ربملها ىو الذي أخل باال و ،لتزامسبب يف عدم تنفيذ االتإذا كان تابعا لو ىو ادل

         أي الدائن من جهة  ،أن يكون ادلتضرر ىو ادلتعاقد معو و ،دبوجب العقد من جهة
على دىا أن آثار العقد تقتصر مفا و "نسبيو آثار العقد"يستند ىذا الشرط إىل مبدأ  و ،ثانية
شًتاك دلصلحة الغَت جيوز للمستفيد من اال ملو واجبا، وال رب فال تكسب الغَت حقا و فيوطر 

 .(1)د دبسؤولية عقديةهسواء أكان صرحيا أو ضمنيا أن يطالب ادلتع
 إذا زبلف شرط من ىذه الشروط الثالثة فال رلال لتطبيق ادلسؤولية العقدية. و

 .المسؤولية العقديةآثار  الفرع الثاني: أركان و
 أركان المسؤولية العقدية. 

من  و ،لتزامات التعاقديةاالزائري جي ر ادلتقاعد على تنفيذ إن القانون ادلدين اجل :يدلخطأ العقا -
طأ ل اخلثيتم ، ومن القانون ادلدين اجلزائري107-106النصوص القانونية اليت تفيد ىذا ادلعٌت ادلادة 

يتحقق  مهال أو بغَت ذلك، وإسواء أكان عن عمد أو عن  ،لتزاماتوادلدين الالعقدي يف عدم تنفيذ 
اخلطأ أيضا إذا كان سبب عدم التنفيذ راجع إىل غش ادلدين، أما إذا كان عدم التنفيذ راجع ألسباب 

 .(2)د للمدين فيها كالقوة القاىرة أو السبب األجنيب فإنو ال يكون مسؤوالي خارجية ال
أكان  سواء أو مصلحة مشروعة لو ،ىو األذى الذي يلحق شخصا يف حق من حقوقو :الضرر -

يكون  الضرر روح ادلسؤولية ادلدنية، و ذلك احلق أو تلك ادلصلحة ذات قيمة مالية أو أدبية، و
ىو الذي يصيب  و :ضرر مادي ؛للضرر أنواع ق.م.ج و 176ا للمادة التعويض عن الضرر طبق

 .(3)ىو ذلك األذى الذي يلحق بو خسارة أو يفوت عليو كسب و ،موالدائن يف مالو أو جس
        كالسب   ،الضرر الذي يصيب اإلنسان يف مصلحة غَت مادية :أما الضرر األديب فهو 

على خالف وقوعو يف ادلسؤولية  ويَت صتقىو نوع من الضرر يقع كثَتا يف ادلسؤولية ال القذف و و

                                                             
 .20، 19، مرجع سابق، ص علي فياليل،  1

 .144، ص  د ط، م 2006 ،إدريس فاضلي، الوجيز النظرية العامة لاللتزام، ، قصر الكتاب للنشر والتوزيع، اجلزائر 2

 .145رجع نفسو، ص مإدريس فاضلي،  3



 الفصل الثاني                                                                            نطاق المسؤولية المدنية
 

43 
 

حة أدبية يف تنفيذ لادي غَت أنو قد تكون للدائن مصادل ءألن العقد يقتضي إبرامو على الشي ،العقدية
 .(1)ادلادي لتزامو الضررين األديب واخالل ادلدين بإيًتتب على  و ،العقد

 البد من توافر شروط: و 
 مباشرا. أن يكون الضرر متوقعا و -1
 .(2)أن يكون الضرر زلققا -2
فتجعل الضرر  ،أىي تلك الصلة اليت تربط الضرر باخلط و الضرر: بين الخطأ والعالقة السببية  -

يقع على الدائن  و ،نعدام ركن من أركاهناانتفت ادلسؤولية ال نعدمت ىذه الرابطةافإذا  ،نتيجة اخلطأ
عدم لعالقة السببية بُت الضرر الذي حلقو، أما ا لتزام ولعالقة السببية بُت عدم تنفيذ االعبء إثبات ا

  الذي يفًتض أن اخلطأ راجع إىل الضرر  ،سلوك ادلدين فهي مفًتضة يف نظر ادلشرع لتزام وتنفيذ اال
   ىذا  و ،سلوكو ي السببية بُت عدم التنفيذ ونفعلى ادلدين إذا كان يدعي عكس ذلك أن يقوم ب و

سلوك  لتزام وااللعالقة السببية بُت عدم تنفيذ في اتتن و .من ق.م.ج 176ما نصت عليو ادلادة 
يقصد بو كل أمر غَت منسوب للمدين أدى إىل حدوث  و :ذلك بإثبات السبب األجنيب ادلدين و

 اأو حادث ،السبب األجنيب الذي جعل التنفيذ مستحيال قد يكون قاىرة و ،الضرر الذي حلق الدائن
 .(3)أو يكون فعل الغَت ،أو يكون فعل الدائن امفاجئ
  العقديةآثار المسؤولية. 

ضرر ادلباشر الذي زم بالتعويض عن كل التإذا توافرت شروط ادلسؤولية العقدية فإن ادلسؤول يل
ق.م.ج إذا فالتعويض ىو جزاء ادلسؤولية العقدية، غَت  124ذلك حسب ادلادة  و و،ئتسبب فيو خبط

فيضطر الشخص لرفع دعوى أمام  ،أنو يف أغلب احلاالت ال يقر ادلسؤول بالضرر الذي أحدثو
 .(4)فالتعويض إذا ىو نتيجة طبيعية للمسؤولية العقدية ،القضاء مطالبا فيها احلكم بالتعويض
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 .316ص ، 1،ج1ط

 .286مرجع سابق، ص  احلاج العريب،ب 2

 .294رجع نفسو، ص مباحلاج العريب،  3

 .126، ص سابقمرجع ،الواضح يف شرح القانون ادلدين   ص ري السعدي، زلمد 4



 الفصل الثاني                                                                            نطاق المسؤولية المدنية
 

44 
 

 .المطلب الثاني: المسؤولية التقصيرية
سوف ضلاول التدرج إىل ادلسؤولية  ،بعد التطرق إىل ادلسؤولية العقدية يف ادلطلب األول 

             ل الذي يصدرعاليت يقصد هبا مسؤولية الشخص عن الف و ،يف ادلطلب الثاين التقصَتية
     ىذا من خالل تقسيم  و ،أو تدخل شيء مستقل عنو ،خرآشخص نفسو، دون وساطة  من

     تناول نالفرع الثاين  الفرع األول نتناول فيو ماىية ادلسؤولية التقصَتية، و ؛ىذا ادلطلب إىل فرعُت
 فيو موانع ادلسؤولية التقصَتية.

 .الفرع األول: ماىية المسؤولية التقصيرية
ذلك  لتزام فرضو القانون، و تنشأ عن اإلخالل باىي ادلسؤولية اليتمفهوم ادلسؤولية التقصَتية:  

 .(1)بُت ادلضرورو دون وجود عالقة عقدية بُت ادلسؤول عن ىذا الضرر  ،بتعويض الضرر الذي ينشأ
 .أركان المسؤولية التقصيريةالفرع الثاني: 

 القاعدة العامة يف ادلسؤولية التقصَتية  ج.ق.م 124لقد أورد ادلشرع اجلزائري يف نص ادلادة  
 ىي نفسها نفس ادلسؤولية العقدية ذلا ثالث أركان. و ي،ىي ادلسؤولية عن العمل الشخص و

 الضرر. و العالقة السببية بُت اخلطأ الضرر و ىي اخلطأ و و
ذلك أنو ال يكفي أن حيدث  ،ىو يف نفس الوقت أساسها اخلطأ ىو ركن ادلسؤولية األول و الخطأ:

فهو شرط ضروري بل جيب أن يكون ذلك الفعل خطأ،  ،حىت يلزم بتعويضوالضرر بفعل شخص 
 .(2)مع إدراكو ذلذا اإلخالل لتزام قانويناللمسؤولية ادلدنية، وىو إخالل الشخص ب

يف ادلواد  للمسؤولية التقصَتية ا وضعو من أحكام يمبالرجوع إىل القانون ادلدين اجلزائري ف و 
 .(3)ساس الذي تقوم عليو ادلسؤولية ادلدنية بصفة عامة( صلد أنو جعل اخلطأ األ124/140)
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 النظريةبفمنهم من يأخذ  ؛ختالفا متباينا يف تعريف اخلطأ التقصَتياختلفت الفقهاء القد  و 
 .(1)على نظرية ربمل التبعةل منهم من يعو  و ،للخطأ يةالتقليد

سؤولية التقصَتية ىو اإلخالل أما ادل ،يلتزام عقدايف ادلسؤولية العقدية ىو إخالل بفاخلطأ  
من ىنا يتضح أن اخلطأ يف ادلسؤولية التقصَتية يقوم  و ،الغَتبضرار لتزام القانوين العام بعدم اإلباال

 التمييز. و كىو اإلدرا الثاين معنوي و و ،ضلرافىو التعدي أو اال أوذلما مادي و :ينعلى عنصر 
عتبار السلوك ادلخالف لسلوك اإلنسان العادي ًتط القانون ادلدين اجلزائري الشيمن ىنا  و 

      يستطيع  ا،مكلفا إذا كان شليز يكون اإلنسان  و ،أن يكون من صدر منو مكلفا ،مرتبا دلسؤولية
ال يكون بالتايل  و ،فإنو ال يكون مكلفا ضلراف، أما إذا مل يكن كذلكاأن يعي ما يف سلوكو من 

لية فاقد األى بأن .جق.م 250قد نص ادلشرع اجلزائري يف ادلادة  مسؤوال عن فعلو كقاعدة عامة، و
سؤولية من م ةعلى ىذا االعتبار ليس شب و ،ىو شليز صدرت منو وىت مسؤوال عن أعمالو الضارة م

 .  (2)بو القانون يقضىالواجب الذي  خيالفمن فعل  يقًتفوما قد يف ،على عدمي التميز
التعدي أن يعت ر عمال صل يف إذا كان األ . و(3)اخلطأ اءفنتالإىل أن ىناك حاالت  باإلضافة 

قوم ال ت ةمن شب فيها عنو ىذه الصفة، و فعر تفإن ىناك حاالت  .ج.مق 124 ادلادةغَت مشروع 
فوق النص على  زائرياجلضمن القانون ادلدين تعليو فقد  ضرار بالغَت، وإادلسؤولية رغم ما فيها من 

تناول فيها أخرى  نصوصو يف  .ج.مق 129ادةادل انعدام اخلطأ يف الفعل الضار من عدمي التمييز
حالة تنفيذ أمر  و ،.جق.م 130حالة الضرورة  و ،ق.م.ج128 ادةادلحالة الدفاع الشرعي 

 .(4).ج.مق 129الرئيس
 
 

                                                             
 .881، مرجع سابق، ص ريعبد الرزاق أضبد السنهو  1

 .73سابق، ص العريب، مرجع  حلاجاب 2

3Foits Justifecatifs de couses.. 

 .84ص  سابق،جع مر باحلاج العريب،  4
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  أي ىو ،العام بعدم اإلضرار بالغَت لتزام القانوينىو اإلخالل باال العنصر المادي في الخطأ:
تزامها لافهو ذباوز للحدود اليت جيب على الشخص  ،ضلراف عن السلوك ادلألوف للرجل العاديالاك

كلف تلزم ادل ،نصوص خاصة واجبات معينة و ،فرض بطريقة مباشرةيف سلوكو ذلك أن القانون ي
متنع عما او مال معينة، فإن قام ادلكلف دبا ىو مأمور بو أمتناع عن أعأو باال ،بالقيام بأعمال زلددة

بالتايل مسؤوال عن األضرار  و ،طأإال كان سل  يقع يف خطأ، ومل ىو منهي عنو، فقد أدى الواجب و
 سببها للغَت هبذا اخلطأ.اليت ي

ىو سلوك  و ،ضلراففهناك معيار يقاس بو ىذا اال الضلراف عمدا أو إمهاسواء أن أوقع اال و 
أو الداخلية اخلاصة  ،ىو معيار رلرد ال يعتد فيو بالظروف الشخصية و ،الشخص العادي

 .  (1)بادلسؤول
 لتزام قانوينا.ج ىو اإلخالل بق م  124مسؤولية طبقا للمادة لمن ىنا فإن اخلطأ ادلوجب ل 

فإذا  ،حىت ال يضر بالغَت ،بصرتيفرض على الفرد أن يلتزم يف سلوكو دبا يلتزم بو الشخص ادلعتاد ادل
يكون  ،ى أساس من مراعاتويقيمون تصرفاهتم عل خرون، ورف عن ىذا السلوك الذي يتوقعو اآلضلا

الشخص اإلنسان ال يعت ر سلطأ يف سلوكو طادلا كان ىذا السلوك موافقا لسلوك ف ،قد أخطأ
 .(2)العادي

 العنصر المعنوي في الخطأ: -
فيجب لقيام اخلطأ التقصَتي أن يكون من  ،التمييز أو على األقل ،ي ضرورة القصدأ :كدرااإل

 .على التمييز بُت اخلَت و الشر اقادر  أي ،أعمال التعدي مدركا ذلاوقعت منو 
ألن ىدفها إزالة  ،وم ادلسؤوليةقفال ت ىفنتافإذا  ،ىو الركن الثاين للمسؤوليةيعت ر الضرر  الضرر:
 تكون الدعوى غَت مقبولة، إذ ال دعوى بغَت مصلحة. والضرر، 
الذي يصيب الشخص نتيجة ادلساس  ديكن أن نعرف الضرر دبعناه العام بأنو " األذى و 

 ق من حقوقو".حلصلحة مشروعة لو أو دل
                                                             

 وما بعدىا. 64سابق، ص العريب، مرجع باحلاج  1

 .147ص  م،1990سليمان، مصادر االلتزام يف القانون ادلدين اجلزائري، اجلزائر،  علي علي 2
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شًتط أن يكون ادلساس بتلك ي ال و ،إما أن تكون مادية أو أدبية ؛ادلصلحة ادلشروعة و 
 .(1)ادلصلحة ادلشروعة شلا ليس حقا لو

ط يف الضرر أن يكون زلققا فال ًت شي ذات قيمة مالية و خالل للمضرورىو اإل الضرر المادي: -
 جيب أن يتوافر يف الضرر ادلادي شرطان. لذا و ،كتفي أن يكون زلتمالي
مصلحة  درلر أو  ،ادلصلحة ادلالية للمضرور حقاقد تكون خالل لمصلحة مالية للمضرور: اإل*

 مالية.
سالمة جسمو  سالمة حياتو و ،خص احلق يف السالمةشكل ل :بالمضرور* الضرر إخالل لحق 

بالتبعية عن طريق ضرر ب الضرر شخصا يقد يص بل ىو أبلغ الضرر، و ،فالتعدي على احلياة ضرر
صيب بضرر عن طريق ىذا الضرر أ حياتو وتول يف قفالقتل ضرر أصاب ادل ،خرآأصاب شخصا 

 تول حلرماهنم من العائل.قادل دأوال
لكن  للمضرور و احققد يكون الضرر إخالال ال و * الضرر اخالل بمصلحة مالية للمضرور:

فيكون ادلسؤول عن  ،دبجرد مصلحة مالية لو، كأن يصاب عامل فيستحق معاشا عند رب العمل
 و ،جعلتو مسؤوال عن معاش العامل مالية لو إذمصلحة إصابة العامل قد أصاب رب العمل يف 

أما  ،خالل هبا ضررا ىي ادلصلحة ادلشروعةذه ادلصلحة ادلالية اليت يعتد اإلأن تكون ى   بشرط 
 شروعة فال يعتد هبا.ادلغَت ادلصلحة 

 تحقق الضرر:
بأن يكون قد وقع  ،جيب أن يكون الضرر زلقق الوقوع ادلستقبل: والضرر  الضرر احلال و 
 يقع حتما.سفعال أو 
   أو يصاب بتلف  ،وت ادلضرورديىو أن  و ،مثل الضرر الذي وقع فعال ىو الضرر احلال 

 أو يف مصلحة مالية. ،أو يف مالو ،يف جسمو

                                                             
 .81مرجع سابق، ص  ،النظرية العامة لاللتزام زلمد ص ري السعدي، 1
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   ب عامل فيعجز صاىو أن ي و ،ىو الضرر ادلستقبل مثال الضرر الذي سيقع حتما و و 
يف احلال  ،فحسب عن الضرر الذي وقع فعال عن جراء عجزه عن العمل يئاعن العمل، فيعوض ش

 ما من جراء عجزه عن العمل يف ادلستقبل.حتعن الضرر الذي سيقع  بل و
ا زلقق جيب التعويض عنو على ما بينىو ضرر  و ،جيب التميز بُت الضرر ادلستقبل الضرر احملتمل: و

 قد ال يقع. ىو ضرر غَت زلقق قد يقع و الضرر احملتمل و و
ىذا ال يعوض عنو على  يز من الضرر احملتمل ويكذلك جيب التم فويت الفرصة: وتالتعويض عن 

   فويتها أمر تزلتمال فإن  اذلك أن الفرصة إذا كانت أمر  و ،فويت الفرصةت و ،النحو الذي مر
 .(1)على ىذا األساس جيب التعويض و ،زلقق

 األدبي الضرر الضرر المعنوي: أو
       فهو ،أو يف مصلحة غَت مالية ،ىو الضرر الذي يلحق الشخص يف غَت حقوقو ادلالية 

  أو يف عاطفتو ،أو يف معتقداتو الدينية، فور أو يف ش ،شعورهأو يف  ،الشخص يف كرامتو سبحيما 
ضاء يف مفهوم ققد توسع ال و ،نتيجة لفقدان شخص عزيز المآمن العواطف  سبحيوىو أيضا ما 

من إيذاء  و أدبيا ما يصيب الشخص من جراء السب أو القذف اضرر  هادلصلحة األدبية فأعت ر 
 .(2)هافشر  عائلتو و ةحرم إىل نطاق احملافظة على اسم الشخص و ،النفس المآأو عن  ،السمعة
غَت  ،صريح يقضي دببدأ التعويض عن الضرر األديبلقد ذىب القانون ادلدين اجلزائري بنص  و 

كما   ،الضرر ادلعنوي جاءت مطلقة ال سبيز بُت الضرر ادلادي و .جق.م 124صياغة نص ادلادة  أن
 تتطرقمل  ،.جق.م 182ادلتعلقة دبدى التعويض اليت ربيلنا إىل ادلادة  .جق.م 131أن نص ادلادة 

يف حُت أن الفقو اجلزائري  ،التشريع اجلزائري جيب تداركو ىذا نقص يف و ،للتعويض عن الضرر األديب
 .(3)تعويض سلتلف أنواع الضرر ادلعنويمتفق على 

                                                             
 وما بعدىا. 726، مرجع سابق، ص اق أضبد السنهوريعبد الرز  1

 وما بعدىا. 148، مرجع سابق، ص  لعريبباحلاج ا 2

 .161، ص م1985اسة مقارنة، بَتوت، التعويض عن الضرر ادلعنوي يف ادلسؤولية ادلدنية، در مقدم السعيد،  3
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   دفع التعويض األديب عن اجلروح غَت ادلعتمدة بكما أن القضاء اجلزائري يف تطبيقاتو حكم  
 .عن الشعور باألمل ىتك العرض و نعف شر ادلساس بال و ،األضرار اإلصبالية و

بالتعويض عن الضرر ادلعنوي ال تقوم يف احلقيقة  نالحظ بأن ىذه األحكام اليت تقضي و 
الذي يقدر ما حلق الدائن  ،ساس السلطة التقديرية للقاضيإمنا على أ و ،يف التشريععلى نص صريح 

 .(1)ما فاتو من كسب  من خسارة و
على أنو تقبل دعوى  من قانون اإلجراءات اجلزائية 413 قد نص ادلشرع اجلزائري يف ادلادة و 

ما دامت ناصبة عن الوقائع  ،سواء كانت مادية أو جسمانية أو أدبية ،ادلسؤولية عن كافة أوجو الضرر
العام للعامل تنص على أنو يضمن من القانون األساسي  08كما أن ادلادة   ،موضوع الدعوى اجلزائية
التهديد  القذف و ىانة وو من كل أشكال اإلأو القيام دبهام ،اء شلارستو عملوالقانون ضباية العامل أثن

ادلعنوي  من قانون األسرة اجلزائري تنص على التعويض عن الضرر ادلادي و 5أن ادلادة  و ،الضغط و
    نص  م1990فريل ا 25انون عالقات العمل الصادر يف كما أن ق  ،ةاخلطوب سخادلًتتب على ف

نرى أن الضرر األديب   ادلعنوي، و عويض العامل عن الضررين ادلادي وتعلى  157-6يف ادلادتُت 
إضافتو  من ىنا فإنو جيب تكريسو يف نص صريح و يقيم احلق يف التعويض عنو، و ،كالضرر ادلادي
 ..جق.م 131إىل نص ادلادة 

      ن الضرر ادلعنويموفقا صرحيا م ازبذوادر اإلشارة إىل أن فقهاء الشريعة اإلسالمية ذب و 
التشريعات احلديثة، ذلك أن الضرر يف الفقو  من طرف القضاء الغريب و هرار قأو األديب قبل ا

 القذف كما يف السب و  ،اإلسالمي ىو ما يلحق الشخص يف مالو أو عرضو أو جسمو أو يف شرفو
 .(2)عاطفتو تصيبالم اليت أو اإلىانة أو اآل

   عتداء ادلادي أو األديب فمنع اال ،على احلفاظ على األموال الفقو اإلسالمي صلقد حر  و 
حيمي  و ،ستقراراال الطمأنينة و الذي ربقق الرضا و أوجب على ادلعتدي ضمان فعلو على النحو و

                                                             
 .152، مرجع سابق، احلاج العريب، ب 1

 .25ىيبة الزحيلي، نظرية الضمان، مرجع سابق، ص و  2
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    فقا دلا حدث  ستعانة باخل راء والقاضي أن يقدر التعويض باال على و ،ادلنطق و العدل احلق و
 .(1)أما األضرار احملتملة غَت ادلؤكدة فال يعوض عنها اصل احلكم الفقهي ،األضرار الواقعة فعالمن 

       أو مصلحة مالية  حلق ساأن يكون مسا :من شروط الضرر ادلوجب التعويض و 
أن يكون الضرر  و ،ال يكون قد سبق تعويضون أ وأن يكون الضرر زلققا،  و ،للمضرور
 .(2)شخصيا

 الضرر: العالقة السببية بين الخطأ و -
بل  ،خرآوع خطأ من شخص قو  و ،ال يكفي يف قيام ادلسؤولية ادلدنية حصول ضرر لشخص 

عالقة الف ،انعدمت ادلسؤولية إال و ،السبب ادلباشر يف حدوث الضرر البد أن يكون ىذا اخلطأ ىو
 124.125.126 ادلوادىذا ما نصت عليو  و ،ىي الركن الثالث للمسؤولية التقصَتية ةيسببال

كذلك  و ،ةاخلطأ لقيام ادلسؤولية التقصَتي بُت الضرر و ةيالسببعلى ضرورة توافر ركن  ق.م.ج.
ادلادة ة عن األشياء ناشئادلسؤولية ال و، ق.م.ج 134 ادةادلة للمسؤولية عن عمل الغَت سبالشأن بالن

 ج.ق.م 138
 لتزام التعاقدي دم الوفاء باالص بالتعويض عن عتما خييف .جق.م 176قد أشارت ادلادة  و 

عليو  و ،ما مل يثبت ادلدين أن استحالة التنفيذ أو التأخر فيو قد نشأ عن سبب أجنيب ال يد لو فيو
بل جيب أن يكون ىو السبب  ،فإنو ال يكفي أن يكون اخلطأ ىو السبب الذي ترتب عليو الضرر

ال تقوم  ة وسببيفإذا رجع الضرر إىل سبب أجنيب انعدمت ال ،كذلك السبب ادلنتج ادلباشر و
 .(3)ادلسؤولية

   غَت أنو كثَتا  ،ذكرنا أن العالقة السببية شرط أساسي لقيام ادلسؤولية ضرورة السببية المباشرة: -
قد كان القانون الروماين  و ،امداخلهت األحوال و وظروف السبب بما يصعب تقدير ىذه العالقة 

                                                             
 .09وىيبة الزحيلي، التعويض على الضرر يف الفقو اإلسالمي، مرجع سابق، ص  1

 .157سابق، ص جع ر ، م باحلاج العريب 2

3C.f (f) chabasbilandequlquesannees de juris prudence en wdtire de role causal . 1970.chr 113 
morteau la nation de la cansclite dans la us pansabliteeciritethese aix.1931 ( g ) maity la relation 
de cause aeffet.m.t.d.cir (1939.68) 
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تصل اتصاال ماديا مباشرا بالضحية ادي قد تط أن يكون سلوك ادلعًت شيفكان  ،مادية ةليها نظر إنظر ي
دخلوا أ و ،وا ىذه النظرة ادلالية اجلامدةغَت أن فقهاء الشريعة اإلسالمية ذباوز  ،أو مالو ويف شخص

 .(1)ب لقيام الضمانبستادل ادلباشر والسبب ماع تفقالوا بضرورة اج ،عليها ادلرونة
      ضرار تسلسل األ حالة تعدد األسباب و و ،يةالرابطة السبب يز بُت اخلطأ ويجيب التم و

 .(2)هانفيإثبات السببية و  و
    أثبت الشخص أن الضرر  ذإ"  .جق.م 127ىذا ما نصت عليو ادلادة  و جنبي:بب األالس -

  خطأ  صدر من ادلضرور أوأو خطأ ،قوة قاىرة  مفاجئ أوقد نشأ عن سبب ال يد لو فيو  كحادث 
     " ذلكمل  يوجد نص قانوين  أو اتفاق خيالف ا م ،الضرر ىذاكان غَت ملزم بتعويض ،من الغَت 

القوة  ثالثة:الاء ادلسؤولية ىو واحد من فقا ذلذا النص فإن السبب األجنيب الذي يًتتب عليو انتطب و
 .غَتال خطأ وأخطأ ادلضرور،  وأ، ادلفاجئالقاىرة أو احلادث 

ون يك و ،ادلقصود بالسبب األجنيب عن ادلدعي عليو ىو كل فعل أو حادث ال ينسب إليو و 
    للسبب األجنيب ركنُت  نيظهر من ىذا التعريف أ و ،جعل منع وقوع الفعل الضار مستحيال دق

 سناد.ركن انتقال اإل مها ركن السببية و
   الف عليو استحالة مطلقة أن يتصرف خب عينو يستحيل على ادلدأوادلقصود بالركن األول  
       ستحالة دبعيار موضوعي متو ومت تقدير ىذه االأي أن ذلك احلادث مل سبكن مقاو  ،ما فعل

 .ثل الظروف اليت وجد هبا ادلدعي عليوىو معيار الرجل ادلعتاد زلاطا دب و ،رلرد
ال ديكن ن أ و ،رادتوإد أيضا أن يكون احلادث خارجا عن أما الركن الثاين دبعناه أنو الب 

ال يكون ىي: أ د ثالثة أمور وسنااإل ءاتفلتوافر ركن ان طًت شياء عليو بن و ،ليو بأي حالإ هادسنإ
                  أن يكون احلادث  للمدعي عليو بالذات أو بالواسطة شأن يف حصول احلادث، و

 .(3)أي غَت شلكن تفادي حصولو فاديوشلكن تأن يكون غَت  غَت متوقع، و

                                                             
 .467مرقس، ادلسؤولية ادلدنية يف تقنيات البالد العربية، مرجع سابق، ص سليمان  1

 وما بعدىا. 172سابق، ص رجع ، مباحلاج العريب 2

 .200، ص م1936سليمان مرقس، نظرية ادلسؤولية ادلدنية، رسالة دكتوراه، القاىرة،  3
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     أن األسباب األجنبية اليت جاءت فيو مل ترد ق.م.ج   127واضح من نص ادلادة  و 
           على سبيل احلصر، فقد يكون السبب أمر غَت ىذه األسباب كما لو كان مرضا لدى

سوقو يط أن يكون السبب الذي ًت شيعلى أنو  ،غَتىا و فالذي اتل ءالشيادلضرور، أو عيبا من 
    يزيل وصف اخلطأ  األجنيبفالسبب  ،امهبال إ ل فيو ويادلدعي عليو يدفع مسؤولية زلددا ال ذبه

 .(1)أو اإلرادة الفاعلة نةنعدام اإلداالسببية ال ةال عالقة لو بصل و ،ضارل العلفعن ا
 الفرع الثالث: موانع المسؤولية العقدية.

خطأ  و ،ادلفاجئاحلادث  و ،ىي القوة القاىرة ق.م.ج 127ذكرهتا ادلادة  أىم الصور اليت و 
 خطأ الغَت. و ،ادلضرور

يًتتب  و ،عوا يستطع دف ول ،د للشخص فيوية القاىرة ىو حادث غَت متوقع ال نقصد بالقو  و -
من القانون  ةتقاسالقوة القاىرة أو احلادث ادلفاجئ فكرة م و ،لتزام مستحيالعليو أن يصبح تنفيذ اال

 .(2)القوة القاىرة االروماين، إذ كان بعض ادلدنيُت ال يعفون من اإللزام العقدي ما مل يثبتو 
حيث أن القوة القاىرة  ،احلادث ادلفاجئ بُت القوة القاىرة و ناقيف حقيقة األمر ىناك فر  و 

       تنفيذ مطلقة ة اللاحالقوة القاىرة ذبعل است و و،ادلفاجئ ال ديكن دفع ثما احلادأ اديكن دفعه
 .التنفيذ نسبيةة لاحعل استجيأما احلادث ادلفاجئ 

 :القوة القاىرة أو احلادث ادلفاجئمن شروط  و
وأن يكون احلادث من ادلستحيل دفعو، وأن تكون  ،أن يكون احلادث من ادلستحيل توقعو

 .بيونس ستاالستحالة مطلقة ولي
ضلراف إىل حدوث أن يؤدي ىذا اال و ،دعي أو ادلضرور* أما اخلطأ ادلضرور ىو أن يصدر من ادل

فإنو تنتفي عالقة  ،فإذا وقع الضرر نتيجة خطأ ادلضرور ذاتو ،ستفحالواالضرر الذي أصابو أو إىل 

                                                             
 .179سابق، ص مرجع  ، العريب باحلاج 1
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أجنبيا غَت اخلطأ  اأن الضرر سبب و ،بُت ىذا الضرر و ،السببية بُت اخلطأ الصادر من شخص آخر
 .(1)الذي وقع منو ىو

       لمدعى عليو، إذا توافرت لأجنبيا ينفي ادلسؤولية  ايعت ر خطأ الغَت كذلك سبب الغير:* خطأ 
إعفاء احملاكم على خطأ الغَت ادلوجب  قد استقر قضاء و ا، و على الوجو الذي سبق ذكرىفيو شروط

    أن يكون  و ،ر ادلدين توقعو أو تفاديوو ال يكون يف مقدمناطو أ ،من ادلسؤولية اعفاء كامالادلدين 
ادلدعي عليو مسؤوال ال يعت ر من الغَت كل شخص يكون  و ،ىذا اخلطأ وحده ىو ادلسبب للضرر

ضعون ألحكام خيي الذين أ،ال التابعُت  ىنا ال يتضمن ادلسؤولُت بالرقابة و "الغَت"صطالح اف ،عنو
أي ىو الشخص الثالث  ،نبيا عن ادلسؤولجفالغَت من كان أ .جق.م 136، أو 135، 134ادلواد 

                كذلك فإن خطأ الغَت قد يكون ىو السبب الوحيد و ،األجنيب عن ادلدعي عليو
ت مسؤولية ففإذا كان ىو السبب الوحيد انت ،حداثو مع خطأ ادلدعي عليوك يف إًت قد يش و ،للضرر

                   اء مسؤولية ادلدعي عليو أن يكون فعل الغَت خاطئا فهم يف انتيال  و ،ادلدعي عليو
فإذا أخطأ  ،حدث من ضرر للمضرور ماام فعل الغَت كان السبب الوحيد فيماد ،ام غَت خاطئ

  لكن تبُت أن سبب الوفاة يرجع  و ،تويف ادلريض على إثر ذلك أثناء معاجلة أحد ادلرضي و طبيب
 .(2)ال يكون مسؤوال عن الوفاة الطبيبفإن  ،و شخص آخرمسا قدمو ل تناولوإىل 
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 .المسؤولية المستقلة عن األفعال الشخصية المبحث الثاني:
نتقام اجلماعي حيث كان يسود اال ، يف القوانُت القدديةمل تكن ادلسؤولية ادلدنية واضحة ادلعامل 

انقلبت  م و19 رن التاسع عشرقالمبدأ األخذ بالثأر، غَت أن األمور تطورت خالل  أو الفردي و
كان ذلذا  و ،شًتاكيةاال و جتماعيةالا ظهرت ادلذاىب و ،حيث تقلص ادلذىب الفردي ،ادلعايَت

 ىتمت بادلسؤولية ادلدنية.االتقنيات الوضعية احلديثة اليت  التطور أثره يف
    قسمها  و ،وجعلها ادلصدر التايل للعقد 17اجلزائري يف ادلادة فقد وضع القانون ادلدين  

      ادلسؤولية الناشئة  إىل ثالثة أنواع: ادلسؤولية عن األفعال الشخصية ادلسؤولية عن فعل الغَت، و
 عن األشياء.

 المطلب األول: المسؤولية المدنية الناجمة عن فعل الغير.
غَت أنو قد تتوافر عالقة بُت صاحب  ،سلوكو الشخصي نسان إال عناألصل أن ال يسأل اال 

       فتقوم مسؤوليتو  ،خر عن سلوك األولاءلة اآلين إنسان آخر، ي رر مس السلوك اخلاطئ وب
ألهنا تقوم  ،ادلسؤولية عن عمل الغَت زبتلف عن ادلسؤولية عن العمل الشخصي و ،عن سلوك غَته

   ن ادلسؤولية عن عمل الغَت عد نص ادلشرع اجلزائري لق على خطأ مفًتض غَت واجب اإلثبات، و
 .(1)فرق ادلشرع بُت ىاتُت احلالتُت ق.م.ج و 137إىل  134ادلواد من يف 

بل عرف  ،كما ىو ثابت تارخييا بأن القانون الروماين مل يعرف ادلسؤولية عن فعل الغَت و 
فكان  ،فقط ادلسؤولية عن الفعل الشخصي القائمة على أساس العمل ادلادي أو اجلردية اجلنائية

 .(2)إذا ارتكب فعال ضارا سلمو رب األسرة إىل ادلضرور لينتقم منو   القاصر
        اجملانُت عن كل فعل ضار يصدر  كما أن فقهاء اإلسالم قرروا مسؤولية القصر و 

ت على مبدأ ألهنا قام ،كذلك مل تعرف الشريعة اإلسالمية مسؤولية ادلتبوع عن تابعو و ،منهم
 .(3)نسان لغَتهاإل تبعية ستنكارا ادلساواة بُت الناس و

                                                             
1mazerad et tunc، la responsabilite،t،1،no728. 

2(a) vialard، la responsabilite، p62. 
 .14سابق، ص رجع مام يف القانون ادلدين اجلزائري، علي علي سليمان، مصادر االلتز  3
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 .الرقابة متوليالفرع األول: مسؤولية 
    سبب حالتو العقلية أو اجلسميةبأو  ،قد يكون الشخص حباجة للرقابة بسبب صغر سنو 
فالواجب الذي يقع  ،ويكوليو أو وصي  ،آخر للقيام بالرقابة عليو ااحلالة يكلف القانون شخصيف ىذه 

ليحول دون وقوع اخلطأ من الشخص اخلاضع  ،هدهعلى متويل الرقابة قانونا يوجب عليو أن يبذل ج
فإن القانون جيعل ادلكلف برقابتو  ،ر بالغَتضسلوك خاطئ أبفإذا ما قام اخلاضع للرقابة  ،للرقابة

 .(1)ىنا تقوم مسؤولية متويل الرقابة على قرينة قانونية و ،مسؤوال عن ىذه األعمال
 135، 134من بُت النصوص القانونية اليت نصت على مسؤولية متويل الرقابة ادلادة  و
 ق.م.ج.
بالرقابة يف القانون ادلدين اجلزائري أن ال يسأل الشخص عن أي فعل ضار  بااللتزاميقصد  و

   لكنو يسأل عن الفعل الضار الذي يصدر  و ،ادلنطق فهذا أمر ترفضو العدالة و ،يصدر من الغَت
 بالرقابة، فالرقابة  لتزامباالىذا ما يسمى  و ،من شخص يلتزم ىو دبنعو من إتيان ىذا الفعل الضار

    منعو  و ،حسن تربيتو و ،توجيهو ىي اإلشراف على شخص و .جق.م 134ها ادلادة يناليت تع
 من اإلضرار بالغَت.

لقد نص ادلشرع اجلزائري على القاعدة العامة دلسؤولية ادلكلفُت بالرقابة عمن ىم يف رقابتهم و 
اخلاصة ادلتعلقة  بعض احلاالت ادلعينة و ق.م.ج 135.ج مث أورد يف ادلادةق.م 134يف ادلادة 

     غَت أن ادلشرع مل حيدد األشخاص الذين يكونون  ،رب احلرفة ادلريب و ادلعلم و دبسؤولية األب و
 .(2)قد اكتفى بااللتزام بالرقابة و ،يف حاجة إىل رقابة

تقوم مسؤولية ادلكلف بالرقابة على أساس قرينة اخلطأ  :شروط قيام مسؤولية المكلف بالرقابة -
صدور فعل  و ،ادلفًتض، اليت أقامها ادلشرع على واقعتُت مها: تويل شخص الرقابة على شخص آخر

                                                             
 .284سابق، ص رجع م ،باحلاج العريب 1

 .132م، ص 1983لتزام، اجلزائر زلمد حسُت، الوجيز يف نظرية اال 2
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خر فهتان الواقعتان مها الشرطان الواجب توافرمها لكي تتحقق مسؤولية غَت مشروع من ىذا اآل
 .(1)ادلكلف بالرقابة

 :تزم ولكي تقوم ىذه ادلسؤولية جيب أن يل ،أن يلتزم شخص برقابة شخص آخر الشرط األول
كما ىو الشأن   ،لتزام بالرقابة يف األصل ىو القانونمصدر اال و ،شخص برقابة شخص آخر

كما   ،تفاقلتزام بالرقابة ىو االقد يكون مصدر اال ا برقابة ابنو، وفهو ملزم قانون ،بالنسبة لألب
 ىو احلال دلدير مستشفى األمراض العقلية فليزم برقابة مرضاه.

      احلاالت اليت تدعولكنو حدد  لتزام برقابتهم والذين ينشأ اال مل حيدد النص األشخاص و
احلالة  احلالة العقلية، و ىي: القصر، و حصرىا يف ثالثة و و ،لتزام هبذه الرقابةإىل نشوء اال

 .(2)اجلسمية
  جيب لقيام مسؤولية ادلكلف بالرقابة  ؛صدور عمل غَت مشروع شلن خيضع للرقابة الثاني:الشرط

ب الغَت صيأن يًتتب عن ىذا العمل ضررا ي و ،أن يصدر عمل غَت مشروع من اخلاضع للرقابة
و يكون على ادلضرور  ،سب إىل اخلاضع للرقابة خطأ ينجم عنو ضرر الغَتينمعٌت ذلك أنو  و

فأحلق ضررا  من الغَت لقرنية القانونية، أما إذا كان العمل غَت ادلشروع قد صدر إثباتو لتقوم ا
       على أساس قرينة اخلطأ فال تتحقق مسؤولية ادلكلف بالرقابة ، شخص اخلاضع للرقابةالب

     لقد نص ادلشرع يف ىذه ادلادة بأنو ال يشًتط  و .جق.م 134اليت أقامها ادلشرع يف ادلادة 
 اخلاضع للرقابة أن يكون شليزا.يف 

              عقد سواء أكان اخلاضع لرقابتو شليزا أو غَت نتذلك أن مسؤولية ادلكلف بالرقابة 
  عندما تكلمت عن ادلسؤولية  "العمل الضار"عبارة  من ق.م.ج134قد استعملت ادلادة  شليز، و

             شليز ينقصو ركن ال يقوم اخلطأ عن غَت ادلميز إمعانا منها يف الدقة ذلك أن فعل الغَت 
 .(3)ىو اإلدراك بدونو و

                                                             
 .284، ص رجع سابقم ،باحلاج العريب 1

 .194زلمد ص ري السعدي، النظرية العامة لاللتزام، مرجع سابق، ص  2

3 (a) vialard.la responsabilite،p65. 
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للمادة  اسنة وفق 16 ستة عشر  أي أقل من ،نالحظ بأنو إذا كان اخلاضع للرقابة غَت شليز و
            بت أن الفعل الذي سبب لو الضرر ىو فعل غَتيثفيكفي ادلضرور أن  .جق.م 42

 فإن استطاع الرقيب أن يبقي عنو ادلسؤولية  ،ىنا تكون مسؤولية الرقيب ،مل يكن متعمدا و ،مشروع
 ،فإنو ديكن للمضرور أن يرجع على عدمي التميز ،أو تعذر على ادلضرور أن حيصل على التعويض

 .(1).جق.م 2فقرة  125كون ىناك بصدد مسؤولية سلففة طبقا للمادة نف
 أحكام مسؤولية المكلف بالرقابة: -

ادلادة  حسبو ذلك  ،مسؤولية ادلكلف بالرقابة على أساس خطأ مفًتض يف جانبوتقوم  
  ، و ىذا نفي عالقة السببية و ،ي ىذا اخلطأنفبيستطيع دفع ىذه ادلسؤولية أنو غَت  .جق.م 134

 .ق.م.ج02الفقرة 135ادلادة  جاءت بو  ما
الذي يقوم  ،يف جانبوتقوم ىذه ادلسؤولية على أساس اخلطأ  : والمكلف بالرقابة * أساس مسؤولية

  ىذا ما استقر عليو الفقو  أو التقصَت يف القيام هبذا الواجب، و ،خالل بواجب الرقابةعلى قرينة اإل
 .(2)خطأ يف ادلالحظة ألن مسؤولية متويل الرقابة تقوم على خطأ مزدوج، خطأ يف الًتبية و ،القضاء و

فإنو يفًتض وقوع خطأ ادلكلف  ،رعاية من ادلشرع اجلزائري للمضرور ىذه المسؤولية:* كيفية دفع 
ض أن اًت فا أي أنو يفًتض التقصَت من جانب متويل الرقابة، و ،الفعل الضاربالرقابة دبجرد صدور 

 135-134 ادلواد إلحلاق الضرر بالغَت ،مول بالرقابةشىذا التقصَت ىو الذي أدى إىل قيام ادل
إما بنفي عالقة  و ،جبانبوع ادلسؤولية عنو إما بنفي اخلطأ ىنا يستطيع متويل الرقابة ليدف نم و .جق.م

 الضرر الذي حلق ادلضرور. بُت ىذا اخلطأ ادلفًتض و السببية
بالرقابة إىل جانب مسؤولية تقوم مسؤولية ادلكلف  * رجوع المكلف بالرقابة على الخاضع لها:

أمام ادلضرور مسؤوالن يلجأ على أيهما يريد، فإذا دفع ادلكلف بالرقابة فيكون ذلا، اخلاضع  الشخص
ادلادة  ،تعويضا كان لو الرجوع بو على ادلشمول بالرقابة، إذا كان ىذا األخَت شليزا وقت الفعل الضار

                                                             
 .29علي علي سليمان، مصادر االلتزام يف القانون ادلدين، مرجع سابق، ص  1

 .671مرجع سابق، ص ، ريسنهو عبد الرزاق أضبد ال 2
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 أما إذا مل يكن ادلشمول بالرقابة شليزا فال ،ألن مسؤوليتو يف ىذه احلالة مسؤولية تبعية.ج ق.م  137
 .(1)رض مسؤولية أصليةغألن مسؤوليتو يف ىذا ال ،رجوع دلتويل الرقابة عليو بالتعويض الذي دفعو

ليس  و ،من خالل ىذا نقول أن مسؤولية متويل الرقابة تقررت قانونا حلماية مصلحة الغَت و 
الرقابة بتعويض لتزام متويل اصح أن يتمسك أمام احملاكم بوجوب لذا ال ي و ،حلماية ادلشمول بالرقابة

 الضرر.
قائمة على خطأ  ،يرى ادلشرع اجلزائري أن مسؤولية متويل الرقابة ىي مسؤولية شخصية و 

أن ىذه القرينة  و ،متمثل يف قرينة اخلطأ ادللقاة على عاتقو ،ًتض يف جانب ادلكلف بالرقابةفم
 ادلوضوعية.ىي أقرب للمسؤولية  و ،قابلة إلثبات العكس و ،ادلفًتضة بسيطة

 الفرع الثاني: مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعو.
فيها الشخص يسأل ىي احلالة الوحيدة يف الواقع اليت  ون مسؤولية ادلتبوع عن أعمال تابعإ 

أرباب احلرف  ادلعلمُت و ذلك بأن مسؤولية الوالدين و بادلفهوم القانوين احلقيقي و ،عن عمل الغَت
 ليس خطأ الغَت. و ،رقابتهمىي مسؤولية عن سوء 

 شروط قيام مسؤولية المتبوع:  -
 وضعت حدودىا يف شرطُت:  أبعاد ىذه ادلسؤولية و .جق.م 136رمست ادلادة  

 سببو.بوقوع خطأ التابع يف حالة تأدية وظيفتو أو  ،الثاين قيام عالقة التبعية و أوال:
تقوم نظرية ربمل التبعة على أساس ادلبدأ الشائع الذي يرى أن "الغرم  ( نظرية تحمل التبعة:1

ن فقد أصبح بعض األشخاص يستعينو  ،تفصيل ذلك أنو نظرا لشيوع مبدأ تقسيم العمل بالغنم" و
من بينها  ؛شليزات ةتتميز ىذه النظرية بعد و ،قتصاديةخرين يف سبيل انفاذ ادلشروعات االنشاط اآلب

أو أنو مل يكن  ،تكب خطأ ماأن يثبت أنو مل ير  ،أنو ال جيد ادلتبوع يف سبيل الفكاك من ادلساءلة
لطادلا  و ،حيث أن ادلسؤولية ال تقوم على أساس اخلطأ و،الضار من قبل تابع منع السلوك دبقدوره

 .(2)عادت على ادلتبوع من نشاط تابعة وجب عليو ربمل مغبتو
                                                             

 .1141، ص نفسو رجعمسنهوري، عبد الرزاق أضبد ال  1

 .100، ص م1970رسالة دكتوراه، جامعة القاىرة، سنة  ،زلمد الشيخ عمر، مسؤولية ادلتبوع 2
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        ادلتبوع يتحمل مضموهنا أن و ،الثانية تًتتب كنتيجة منطقية على ادليزة السابقةادليزة  و 
بالتايل إذا دفع تعويضا للمضرور فال يستطيع الرجوع بو على  و ،خطأ تابعو ةبصفة هنائية تبع و

 اطو.بل ألنو يتحمل تبعة نش ،لمضرور مل يكن نتيجة خلطأ التابعلألن مساءلتو عن التعويض  ،التابع
طادلا مل تقسم تلك ادلساءلة على  ،لو كان غَت شليز ة الثالثة ديكن مساءلة ادلتبوع ويز أما ادل 

 .(1)أساس اخلطأ
   يشًتط لقيام مسؤولية ادلتبوع فضال عما تقدم أن تتحقق أوال مسؤولية  نظرية الخطأ المفترض:

فإذا توفر ذلك  ،أو بسببها ،وظيفتو وتاألخَت قد صدر منو حالة تأدي أن يكون خطأ ىذا و ،التابع
 .(2)لو كان التابع قد ارتكب اخلطأ حبافز شخصي و ،ربققت مسؤولية ادلتبوع

 نطاق مسؤولية المتبوع: -
تقوم جبوارىا مسؤولية فرعية تستند إليها ىي مسؤولية  و ،ادلسؤولية األصلية ىي مسؤولية التابع 

          يكون للمضرور  و ،إىل جوارىا مسؤولية ادلتبوعادلتبوع، فإذا قامت مسؤولية التابع قامت 
على سبيل  ،أو يرجع عليهما معا ،أو يرجع على ادلتبوع وحده ،اخليار بُت أن يرجع على التابع وحده

مرة  غَت أنو ال جيوز للمضرور أن يرجع مرتُت مرة على التابع و ق.م.ج 126التضامن طبقا للمادة 
         ع يف عالقتو بادلتبوع يظل مسؤوال وحده عن الفعل الضار الذي أن التاب و ،على ادلتبوع

عليو  لمتبوع أن يرجع ل و .جق.م 136ادلادة  ،ليس لو أن حيمل ىذا األخَت شيئا منو و ،يوفتسبب 
على   ق.م.ج   137لقد نصت ادلادة  و ،ليس مسؤول معو ألنو مسؤول عليو و ،بكل ما دفعو
التابع ال يكون مسؤوال عن تعويض الضرر إال إذا كان قد صدر منو عمل غَت  و ،ىذه القاعدة

      فإذا قام ادلضرور بإثبات خطأ التابع استفاد ادلتبوع من ىذا اإلثبات ،للغَت اسبب ضرر يمشروع 
      بُت ادلتبوع  إذا أثبت التابع أن اخلطأ كان مشًتكا بينو و و ،مل يعد حباجة إىل إثبات خطأ التابع و

 ال جيوز للمتبوع أن يرجع على التابع إال بقدر نصيبو يف ادلسؤولية  و ،فإن ادلسؤولية توزع بينهما
إذ أن  ،بشكل حاسم مسؤولية ادلتبوع تلقائيا و تعليو فإنو مىت تقررت مسؤولية التابع تقرر  و ،فقط

                                                             
 .32م، ص 2000ادلطبوعات اجلـــــامعية، اإلسكندرية،  زلمد زلي الدين سليم، أحكام مساءلة ادلتبوع عن خطأ التابع، دار 1
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للمتبوع ما أعطاه دلتويل الرقابة من إمكان دفع ادلسؤولية إذا أثبت أنو قام  مل يعط ادلشرع اجلزائري
 لو قام دبا عليو من واجب الرقابة. و ،أو أن الضرر كان ال زلالو واقعا ،بواجب الرقابة

عليو فإنو ديكن القول بأن مسؤولية ادلتبوع تقوم على نوع من الضمان القانوين، فالقانون  و 
                  ثناء قيامو بوظيفتو امن فيما يًتتب من أخطاء تابعو من أضرار أجيعل كل متبوع ض

الن عن احلالة الواحدة: التابع و ادلتقدمة يكون ىناك دائما مسؤ يالحظ بأنو وفقا للقواعد  أو بسببو، و
ادلشرع د ، فقد أرا(1)أحدمها للرجوع عليو بالتعويض اختيارضرور يستطيع دائما ادل و ،ادلتبوع و

 بالتايل احلماية القانونية الالزمة. للمضرور أوسع فرصو للحصول عن التعويض، و ئاجلزائري أن يهي
          يرى ادلشرع اجلزائري أن مسؤولية ادلتبوع عن أعمال تابعة ىي مسؤولية عن عمل 

اليت تقضي  و ،ىي مسؤولية استثنائية زبرج عن األصل العام للمسؤولية عن العمل الشخصي و ،الغَت
قتبس عن القانون اغَت أن ادلشرع اجلزائري  ،أن اإلنسان ال يكون مسؤوال إال عن أعمالو الشخصية

جعل ىذا مفًتضا  و ،ربديدا تطبيقات ادلسؤولية عن عمل الغَت 1384ادلدين الفرنسي نص ادلادة 
ادلفًتض يف جانب ادلتبوع  يف حُت جعل اخلطأ ،ادلتبوع قابال إلثبات العكس يف جانب متويل الرقابة و

 غَت قابل إلثبات العكس. قاطعا و
 .المطلب الثاني: المسؤولية الناجمة عن األشياء

     لذا فإنو من باب أوىل أن يسأل  ،أن رأينا أن الشخص يسأل عن أعمال غَته سبق و 
وتقوم ادلسؤولية عن األشياء  ،للمضرورألن ىذا إدعاء إىل ربقيق احلماية  ،عن األشياء اليت يف حيازتو

    نشأ  ا لو، وسفتتحقق مسؤولية الشخص عن الشيء إذا كان حار  ،على فكرة اخلطأ يف احلراسة
 عن ىذا الشيء ضررا معينا، فينسب إىل احلارس خطأ يف احلراسة تقوم على أساسة مسؤولية احلارس.

 .ول عن فعل الشيء كأساس للمسؤوليةالفرع األول: الحارس مسؤ 
أو حراسة  ،نقصد هبا حينما يتوىل شخص حراسة شيء تقتضي حراستو عناية خاصة و 

حينئذ يكون حارس الشيء ىو ادلسؤول عن ىذا  ،يقع ضرر بفعل ىذا الشيء و ،آالت ميكانيكية

                                                             
 . 75-73سليمان، دراسات يف ادلسؤولية ادلدنية، مرجع سابق، ص  علي علي 1



 الفصل الثاني                                                                            نطاق المسؤولية المدنية
 

61 
 

لتحقق مسؤولية حارس األشياء البد من شرطُت، الشرط األول أن يكون ىناك شخص  الضرر و
   أما الشرط الثاين أن يقع الضرر بفعل  ،يقتضي حراستو عناية خاصة حراسة الشيء الذيمتويل 

 ىذا الشيء ادلفًتض.
إدارة مال يهدده خطر  احلراسة ىي عقد أو حكم يتوىل دبقتضاه شخص حفظ و و 
 .(1)عاجل

لقد  ستعمال، وتصرف فيو باالقصد أيضا باحلراسة ىي السيطرة الفعلية على الشيء ادل و 
إذ لو أخذ باحلراسة األخَتة فإن التابع  ،ستبدال احلراسة ادلعنوية باحلراسة ادلاديةاتطورت احلراسة ب
حيازة ألشياء ادلادية لصاحل ادلتبوع لذا ظهرت احلراسة  ل وليس ادلتبوع، إذ أن التابع لويكون ىو ادلسؤو 

ستقلة اليت يستطيع ادلقصود باحلراسة ادلعنوية للشيء ىي أن يكون للحارس عليو السلطة ادل ادلعنوية، و
 .(2)استعماذلا
أصليا للشيء  قد تنتقل أيضا إىل التابع فيصبح حارسا خر، وتنتقل احلراسة من شخص آل و 

قد تكون أيضا من ادلعَت إىل ادلستعَت باإلضافة إىل أن تكون  و ،والذي يستعملو حلساب متبوع
  ىؤالء رتفيع ،لعدة أشخاص على الشيوعلوكا ة احلراسة كأن يكون الشيء شلزئذب و ،احلراسة مشًتكة

 .(3)مسؤولُت عما حيدثو ىذا الشيء من ضرر األشخاص
 أساس مسؤولية حراسة األشياء:

إال كانت  و ،ةليس ربمل التعب و ،ًتضفىو اخلطأ ادل ءإن أساس ادلسؤولية عن حراسة الشي 
       األوىل أنو جيب يف ادلسؤولية  يًتتب على ذلك نتيجتان: و ،ادلسؤولية على مالك الشيء

 02الفقرة 138للمادة اين أن ادلسؤول يستطيع نفي ادلسؤولية عن نفسو تطبيقا ثال و ،يزيتمال
 .ق.م.ج

                                                             
 .09، ص م2000االسكندرية،  اجلامعة اجلديدة، السالم عيسى، النظرية العامة للحراسة يف القانون ادلدين، دار عبد رضا زلمد 1

 .233لتزام، مرجع سابق، ص ص ري السعدي، النظرية العامة لال زلمد 2
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         فمسؤولية حارس الشيء تقوم على أساس خطأ يف احلراسة إذا وقع للغَت ضرر بفعل  
 .(1)فيفًتض أن احلارس قد فقد السيطرة الفعلية على ىذا الشيء ،الشيء

 .المسؤولية عن الحيوان الفرع الثاني:
الذي نص  و ،القانون الفرنسيبيق ادلسؤولية عن فعل احليوان من قتبس ادلشرع اجلزائري تطا 

غَت أن ادلشرع اجلزائري  ق.م.ف. 1385على ىذا التطبيق من تطبيقات ادلسؤولية ضمن ادلادة 
       ليس ذلك انسجاما  يف النص الفرنسي يف اسناده ادلسؤولية للحارس، و الواردخالف احلكم 

ق.م.ج على احلارس مسؤولية مفًتضة  139لقد نصت ادلادة  و ،منو مع ادلسؤولية عن فعل الشيء
 األجنيب. نفيو إال بإثبات السببجرد تسبب احليوان يف ضرر للغَت ال ديكنو دب

 شروط مسؤولية حارس الحيوان:
أما الثاين فهو أن يتسبب  ،مها شرطان: أوذلما: أن تثبت حراسة احليوان لشخص معُت و 

 احليوان يف ضرر للغَت.
 أن تثبت حراسة احليوان لشخص معُت أوال:

بذلك  : مل حيدد القانون ادلقصود باحليوان ومن ق.م.ج134يف ضوء ادلادة  المقصود بالحيوان
 و ،النبات وجد يف حراسة شخص معُت يتسع ىذا ادلفهوم ليشمل كل كائن حي عدا اإلنسان و

رض من اقتناء اإلنسان غأيا كان ال أو مدى خطورتو أو عدمها، و ،كان جنس ىذا احليوان  اذلك أي
 .(2)لو

دون استناد ىذه السيطرة  ،يقصد حبراسة احليوان السيطرة الفعلية على احليوان و :المقصود بالحراسة
        فال يشًتط أن تستند إىل عقد أو إىل عمل غَت مشروع، فالسارق يعت ر  ما ، إىل أساس
السيطرة على احليوان قد تنتقل  الصورة الغالبة ىي أن يكون احلارس ىو مالك احليوان، و حارسا، و

 .(3)برضى ادلالك أو بدون رضاه

                                                             
 .1541مرجع سابق، ص ، وريعبد الرزاق أضبد السنه 1

 .379مرجع سابق، ص  ،بَتو عمر بن الز  2
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اء معٌت ذلك أن يكون الضرر نتيجة التدخل اإلجيايب للحيوان سو  و ،انوقوع الضرر بفعل احليو  ثانيا:
قد حيدث أن يشًتك أكثر من حيوان يف إحداث الضرر  مل يتصل، و ماتصل اتصاال ماديا بادلضرور أ

      فإذا كانت ىذه احليوانات صبيعها يف حراسة شخص واحد فال يكون ىناك مشكلة إذ يكون 
يف ىذه احلالة  ادلشكلة إذا كانت احليوانات يف حراسة عدة أشخاص، و لكن تكون و ،ىو ادلسؤول

    جيب أن يكون الضرر الذي أحدثو احليوان يصيب الغَت  و ،يرجع ادلضرور على احلراس بالتضامن
يدخل يف معٌت الغَت التابع، إذا كانت احلراسة للمالك، كما يعت ر ادلالك أيضا من الغَت إذ مل يكن  و

          أما إذا أصاب احلارس الضرر من احليوان فال حيق للحارس أن يرجع على  ىو احلارس
كانت احلراسة لغَت ادلالك فال يستطيع الرجوع بالتعويض  إذا أصاب احليوان نفسو بضرر و ادلالك، و

 .(1)ًتضفاخلطأ ادل ةأي ال يستفيد من قرين ؛إال إذا أثبت خطأ يف جانبو ،عن احلارس
 مسؤولية الحارس:أساس  -

    حلكن الرأي الراج الغرم بالغنم" و إىل أن أساس ىذه ادلسؤولية ىي قاعدة  "ذىب رأي  
      ىو خطأ مفًتض ال يكلف ادلضرور  و ،ىو أن أساس ىذه ادلسؤولية ىو اخلطأ يف احلراسة

يؤيد  جانب احلارس وض اخلطأ يف فيفًت  ،أنو نشأ عن فعل احليوان يكفيو إثبات الضرر و و ،بإثباتو
فإذا أفلت  ،نتيجةبلزام إىذا  و ،الرأي بأن القانون يلزم احلارس بأن ال يفلت احليوان من يده ىذا

حياول بعض الفقو إضافة  و ،يعت ر سلطئا يأ ،احليوان من احلارس فإن معٌت ذلك أنو مل حيقق النتيجة
       ضمن أن احليوان خايل شلا يؤدي فاحلارس ي ،فكرة الضمان إىل جانب فكرة اخلطأ يف احلراسة

إذا كان بو ما يضر بالغَت كان احلارس  و ،إىل إصابة الغَت بالضرر فإذا أفلت احليوان كان احلارس سلطأ
 .(2)سلال بالتزامو بالضمان

 .المسؤولية عن تهدم البناءالفرع الثالث: 
م البناء ادعلى أن مالك البناء مسؤول عما حيدثو اهن ق.م.ج 2،3الفقرة  140تنص ادلادة  
أو قدم  مل يثبت أن احلادث ال يرجع سببو إىل إمهال يف الصيانة ما ،ما جزئياادلو كان اهن و ،من ضرر
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بت ادلضرور أن الضرر ثالك يف القانون ادلدين اجلزائري تنهض إذا أممسؤولية ف ،أو لعيب فيو ،يف البناء
ىذه ادلسؤولية تقوم على خطأ مفًتض  و ،عيب فيوالالصيانة أو قدم يف البناء أو يرجع إىل نقص يف 

ىذا ما استمده ادلشرع اجلزائري من ادلشرع الفرنسي طبقا  و ،ثبات العكسيافًتاضا غَت قابل لإل
نو جيعل ادلسؤول .م.ج أق 140ما يالحظ على ادلشرع اجلزائري يف ادلادة  .ف و.مق 1386للمادة 

    وجيعل نفي اإلمهال يف الصيانة  ،ليس احلارس ة عن سقوط ادلباين ىو ادلالك وادلسؤولية الناصبيف 
 .(1)ب فيو على ادلالكيأو القدم يف البناء أو الع

 شروط قيام المسؤولية عن تهدم البناء:
لكي  و ،أحلق بتهدمو ضررا بالغَت و ،تتحقق ىذه ادلسؤولية إذا هتدم البناء كليا أو جزئيا و 

 تتحقق ىذه ادلسؤولية البد من توفر شرطان:
م البناء من ضرر ادالشرط األول: ملكية البناء: جعل ادلشرع اجلزائري الشخص ادلسؤول عما حيدثو اهن

يتصل باألرض  و ،ادلتماسك الذي يكون من صنع اإلنسان ءادلقصود بالبناء ىو الشي ىو ادلالك، و
 .(2)أي دبعٌت رلموعة من ادلواد مهما كان نوعو ،بطبيعتو، حبيث يعت ر عقار ااتصال قار 

 140قد نصت ادلادة  ىو الذي أحدث ضررا للغَت و و ،الشرط الثاين: هتدم البناء الكلي أو اجلزئي
  لقيام مسؤولية مالك البناء أن حيدث الضرر عن هتدم البناء سواء أكان كليامن ق.م.ج   02فقرة 

قد أكد الفقو اجلزائري على أنو إذا مل يتهدم  و سقوط جزء منو، وأنفصالو عن األرض اأو جزئيا ب
 .(3)لو كان الضرر آتيا من البناء البناء فال ينطبق احلكم الذي حلق بصدده حىت و

 ةمن شب و ،فإن مسؤولية مالك البناء تقتصر على ما يصيب الغَت من ضرر أحدثو هتدم البناء 
فلو سقط شيء من نافذة منزل على أحد  ،لتهدم ىو السبب يف وقوع الضررفإنو جيب أن يكون ا

، بل تطبق ق.م.ج 140هنيار فال ينطبق حكم ادلادة ابو بضرر ومل يكن السقوط بسبب االصفأ ادلارة
 ق.م.ج. 138ادلادة 
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وال يكلف ادلضرور بإثباتو  ،وتقوم مسؤولية مالك البناء علي خطأ مفًتض يف جانب ادلالك 
وىذا اخلطأ ادلفًتض يف جانب ادلسؤول ىو اإلمهال يف صيانة  ،وال يستطيع ادلالك أن ينفي وجوده
     بإمهالوفإذا وقع الضرر نتيجة هتدم البناء افًتض خطأ مالكو  ،البناء أو قدمو أو لوجود عيب فيو

اء ليس حباجة من ادلسؤولية إذا أثبت أن البن لكنو يستطيع أن يتخلص و ،كان نتيجة هتدم البناءيف  
يكون ىذا بإقامة  و ،ضرر الذي وقعال ادلفًتض و وي العالقة السببية بُت خطئفنبىذا  إىل صيانة و

دم البناء ال يرجع بسببو إىل أحد العيوب الثالثة هتإذا استطاع مالك البناء أن يثبت أن  دليل، و
أو ينفي العالقة السببية بُت  ،بأن يقيم الدليل على وجود السبب األجنيب الذي ال يد لو فيو ،تلك

 .  (1)الضرر التهدم و
  خالصة الفصل الثاني:

         ة ناصبة عن األفعال تلخص ادلسؤولية ادلدنية يف رلملها إما مسؤولية مدني و
أو مسؤولية  ،اليت يربطها العقد عقدية وم بدورىا ىذه األخَتة إما مسؤولية تقس و ،الشخصية

 تقصَتية تكون نتيجة تقصَت الشخص.
       اليت ديكن أن نقسمها  و ،إما أيضا مسؤولية مدنية مستقلة عن األفعال الشخصية و 

ىي  و الغَت، ىذا يكون نتيجة األفعال اليت يصدرىا و ،إىل مسؤولية مدنية ناصبة عن فعل الغَت
 .ادلتبوع عن أعمال تابعو مسؤولية متويل الرقابة و تنقسم إىل مسؤولية

 فعل الشي عن قد تكون أيضا ادلسؤولية ناصبة عن األشياء اليت بدورىا تتفرع إىل مسؤولية  و 
 مسؤولية هتدم البناء. مسؤولية حارس احليوان و و
 
 
 
 

                                                             
 .427مرجع سابق، ص لعامة لاللتزام النظرية اباحلاج العريب،  1
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 :خـــــــــــاتمة

وىي اليت تعطي الفعالية ذلذا ، تعترب ادلسؤولية ادلدنية من أىم موضوعات القانون ادلدين
ونظرا لألحداث إىل مرت هبا ادلسؤولية ادلدنية عرب تارخيها الطويل، فقد رمست لنفسها طريقا ، القانون

ون ناالقالسيما يف  ،فكان لزاما علينا أن نتطرق لتطورىا التارخيي عرب العصور القدمية ،لواقعها ادلعاصر
ولقد  ،ذين كانا متميزين بالتشدد والقوة يف األحكام والعقوباتلالروماين والقانون الفرنسي القدمي ال

ا، أما ينمنو مد مع وجود التعويض الذي كان عقابيا أكثر ،الطابع اجلزائي يف ادلسؤوليةالحظنا عليهما 
والضرر الذي  ،بدأ عامكمسؤولية ادلدنية على أساس اخلطأ  يف العصر احلديث فقد تكرست فكرة ادل

 ادلضرور دون خطأ من التعويض. كنة، واعتبارات إقامة للعدالة ودتظهر حتت تأثري الثورة الصناعي
وضوعية خالف النظرية ادل فالنظرية الشخصية يف ادلسؤولية ادلدنية دتيزت بكثرة تطبيقاهتا على

ات عديدة وكان يف عدة حاالت، فادلسؤولية ادلدنية قد عرفت تطور  واليت جاءت على سبيل احلصر
 نشغاالت اإلنسان.ال ستجابةأىم ىدف ذلا ىو اال

 أما بالنسبة لنتائج ىذا البحث فقد توصلنا إىل ما يلي:
 ومل يشرتطو  ،رائم احملددة على سبيل احلصرجند أن القانون الروماين قد اشرتط اخلطأ يف بعض اجل -

 يف غريىا.
       سؤولية ادلدنية يف ىذا القانون القانون الفرنسي كان امتدادا للقانون الروماين فلم ختتلف ادل -
 القدمي. وكذا األمر بالنسبة للقانون ادلصري ،ما كانت عليوع
عليو وىذا ما سار  ،لية ادلدنيةكأساس للمسؤو أما القانون الفرنسي احلديث فقد اعتنق فكرة اخلطأ   -

 ادلشرع اجلزائري.
ما يؤكد وىذا ،عن الفرنسي وادلصرينالحظ أن ادلشرع اجلزائري قد اعتنق فكرة اخلطأ متأثرا بادلشر  -

     أما النظرية ادلوضوعية فكانت  ،أن ادلشرع اجلزائري قد أخذ بالنظرية الشخصية يف رلال واسع
 .على سبيل احلصر

الذي  ،لتطورادلصري واادلشرع الفرنسي و ادلشرع  ونظرا للتطور الذي عرفتو جل التشريعات وخاصة  -
جتماعي فقد أدى بو إىل األخذ بنظرية االو  قتصاديستقالل على ادلستوى االعرفتو اجلزائر بعد اال

 التبعة.حتمل 
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    اخلاصة بادلسؤولية ادلدنيةوقد خلصنا من ىذا البحث أنو من شأن ذلك التشابو بن النصوص  -
وىو ما جيعلنا نعتقد أهنا حتمل يف طياهتا نفس  ،يف القانون اجلزائري بنظريهتا يف القانون الفرنسي

 الدالالت ادلوضوعية.
   م الحظنا أن ادلشرع اجلزائري رغم حرصو من خالل 5002وبعد التعديل للقانون ادلدين سنة  -

   من خالل التأكيد على فكرة اخلطأ كأساس  الشخصي للمسؤولية ادلدنيةالطابع ىذا التعديل على 
ق.م.ج باإلضافة إىل التعديالت اليت مست  552ال يتزعزع عنو، فتم إلغاء الفقرة الثانية من ادلادة 

ق.م.ج اخلاصة مبسؤولية ادلتبوع  534، 533ق.م اخلاصة مبسؤولية متويل الرقابة وادلادة 531ادلادة 
 تابعة. عن أعمال

 ي أثر القضاء الفرنسي.فأيضا أن القضاء اجلزائري كان يقتومن ادلالحظ  -
وأما فيما خيص الفقو بالرغم من وجود عدد ال بأس بو من الكتابات حول أساس ادلسؤولية ادلدنية  -

 قد التعمق والتدقيق.تنت تتناول ادلوضوع بشكل سطحي يفاإال أهنا ك
ية عيشها نظام ادلسؤولية ادلدنية واليت تعود إىل هناية ىذا البحث إىل أن األزمة اليت لص يف هنايوخن -

مردىا ذلك التنازع ضمن قواعد ادلسؤولية ادلدنية  ،د الساعةوىي قائمة حل م51القرن التاسع عشر
 يسأل إال إذا ارتكب اخلطأ، ومن جهة حق ادلسؤول من جهة يف أن ال ؛متعارضنذاهتا، بن حقن 

 أخرى حق ادلضرور يف احلصول على التعويض.
 فضل  هذافإن أحسنا ف،ىبنا إليو ذأمال أن نكون قد وفقنا فيما ،لة الرسا ىذهنصل إىل هناية  ذاوهب

أننا بدلنا  ناوإن قصرنا  فحسب  ،براىيم عبد احلكيم  مواليىل جهود الدكتور إ مث ،من ادلوىل عز وجل
     علينا  رغم  الوضع الراىن وبعد ادلسافة عن اجلامعة  وال يكلف اهلل إال وسعها ، وما ،وسعنا ب ما

 :سيوطيجالل الدين الإال أن  نقول مقالو اإلمام 
 لسنا وإن كنا دوي حسب     يوما على األحساب نتكل              
ــنبين كما كانت أوائل              ــــتبين ونفعل مثلما فعلنا         ــــــــــــــــ  واــــــــ
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 قائمة المصادر والمراجع:
 الشرعية  المصادرأوال: 
 القرآن الكرمي -
 األحاديث النبوية الشريفة  -
 .2431 ميضر جباره رق باب منبين  يف حقو ما، بن ماجة يف كتاب األحكام سنن -
 .2349أو شيئا لغريه ,رقم باب إذا كسر قصعة ، البخاري يف كتاب ادلظامل سنن -

 :المراجع العربية : ثانيا
 نونية:النصوص القا -أ

ادلتضمن القانون 1975سبتمرب  26ه ادلوافق ل 1395رمضان  20ادلؤرخ يف  75/58األمر  -1
الصادر يف  10-05ادلعدل وادلتمم يف لقانون  1975لسنة  78ة  رقم اجلريدة الرمسيالصادر ب ادلدين
 .2005يونيو  20
 باللغة العربية: قائمة المراجع –ب 
 الكتب: 

 م.1975لتزام، القاىرة، أمحد سالمة مذكرات يف نظرية االد  -1
أمحد زلمد سراج، ضمان العدوان يف الفقو اإلسالمي، دار الثقافة للنشر والتوزيع، القاىرة، د  -2
 .1ط
.ط، بلكتاب للنشر والتوزيع، اجلزائر، لتزام قصر اضلي الوجيز يف النظرية العامة لالإدريس فاد  -3

 م.2006
، اجلزائر، اخللدونية  قانون األسرة اجلزائرية داربن زيطة عبد اذلادي، تعويض الضرر ادلعنوي يفد-4

 م.2007
 ي إبراىيم، تقدير التعويض بني اخلطأ والضرر، مؤسسة الثقافة اجلامعية للنشر والتوزيع.قسو دد -5
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عيسى، النظرية العامة لاللتزام يف القانون ادلدين، دار اجلامعة اجلديدة رضا زلمد عبد السالم  -6
 م.2006االسكندرية، 

 م.1971سليمان مرقس، ادلسؤولية ادلدنية يف تقنيات البالد العربية، القاىرة، د  -7
 .1972سليمان مرقس، شرح القانون ادلدين، دار النهضة العربية، ب.ط، د  -8
لتزامي عليها، اآلالت ادليكانيكية والتأمني اال ادلسؤولية ادلدنية على فعلمسري سهيل قانون د  -9

 م.2005دراسة مقارنة، ادلؤسسة احلديثة للكتابة، طرابلس، لبنان، 
 م.1956، ، القاىرة ، مطبعة مصرالتقصريية والعقدية عامر حسني ادلسؤولية ادلدنيةد-10
القانون ادلدين، مؤسسة األمل للطباعة واإلعالم عبد الرزاق أمحد السنهوري، الوسيط يف شرح د-11

 م.2006والنشر، ب.ط، 
امعية، اجلزائرية، لتزام يف القانون اجلزائري، ديوان ادلطبوعات اجلالنظرية العامة لالباحلاج العريب ,د -12
 م.1999.ط، ب

للنشر والتوزيع، اجلزائر،  ياليل، االلتزامات العامة للمستحق التعويض، دار موفمفعلي الد-13
 م.2002ب.ط، 

 م.1989علي علي سليمان دراسات يف ادلسؤولية ادلدنية، اجلزائر، د-14
 م.1990لتزام يف القانون ادلدين اجلزائر، علي علي سليمان، مصادر االد-15
 م.1983زلمد حسني، الوجيز يف نظرية االلتزام، اجلزائر، د-16
، 1فعل األشياء غري احلية ومسؤولية مالك السفينة يف القانون، طادلسؤولية عن  رىدو ز زلمد د-17

 م.1990
 م.1983، 1زلمد شلتوت اإلسالم عقيدة وشريعة، دار الشروق، القاىرة، طد-20
، 1ر الكتاب احلديث، اجلزائر، طزلمد صربي السعدي النظرية العامة لاللتزام، داد-21

 .1،جم2003
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شرح القانون ادلدين اجلزائري النظرية العامة لاللتزامات، زلمد صربي السعدي، الواضح يف د-22
 .1م،ج2007، ، 1للنشر والتوزيع، اجلزائر، ط مصادر االلتزام، دار اذلدى

 .1992زلمد صربي السعدي، شرح القانون ادلدين، اجلزائري، د -23
اجلامعية  زلمد زلي الدين سليم، أحكام مساءلة ادلتبوع عن خطأ التابع، دار ادلطبوعاتد -24

 م.2007االسكندرية، 
 م.1988د جالل محزة ادلسؤولية الناشئة عن األشياء غري احلية يف القانون ادلدين اجلزائري، زلمد-25
مقدم السعيد، التعويض عن الضرر ادلعنوي يف ادلسؤولية ادلدنية، دراسة مقارنة، بريوت، د-26

 م.1985
 م.1970إلسالمي، دمشق، وىبة الزحيلي، نظرية الضمان يف الفقو اد -27
 العلمية الرسائل: 

 :اهالدكتور أطروحة - 
 م.1936سليمان مرقس، نظرية دفع ادلسؤولية ادلدنية، رسالة دكتوراه، القاىرة د  -1
عشماوي أمين إبراىيم عبد اخلالق، تطور مفهوم اخلطأ كأساس للمسؤولية ادلدنية، رسالة الد  -2

 م.1998دكتوراه، جامعة عني مشس، القاىرة، 
بري، التوجو ادلوضوعي للمسؤولية ادلدنية، رسالة دكتوراه يف القانون اخلاص، جامعة، و الز بن  عمر -3

 .م2016/2017
 م.1970زلمد شيخ عمر، مسؤولية ادلتبوع، رسالة دكتوراه، جامعة القاىرة، د-4
 :رسائل الماجستير-
صابر طو، إقامة ادلسؤولية عن عمل غري مشروع على عنصر الضرر دراسة مقارنة يف  جبارد -1

العراق، منشورات جامعة صالح الدين،  ،الشريعة اإلسالمية والقوانني الوضعية، مذكرة ماجستري
 م.1984
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 البحوث والمقاالت والمجاالت العلمية-ج 
ماي  ،30ادلدين اجلزائري رللة الشرطة العدد علي علي سليمان، ضرورة إعادة النظر يف القانون د-1

 م.1986
 وىبة الزحيلي، التعويض عن الضرر يف الفقو اإلسالمي، رللة الرتاث.د-2
  م.1990،جامعة التعليم ادلتواصل وىران ،زلاضرات يف تاريخ القانون ، باحلاج العريب د-3
 .02عدد  1989نشرة  القضاء  -4

 األجنبية:باللغة  المراجعثانيا 
1- Mazeaud (h.l et j) lecons de droit civil، T،2، paris 1978m. 
2- Mazeaud (hetl) traite la respsabilite،civile،t،1 et t 2 1957 et 1958. 
3- Vialard (a) la respansabilite civile de' lictuelle،alger،1980. 
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