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 ƕــســـم اŸ الرحـمان الرحيم

Ÿتوكلنا على ا 
 

:  

إن المجتمعات القديمة كانت تعيƫ عƿǚات اجتماعية محدودة Ü ونشاطا اƿتصاديا ضيقا            
                ǐردƽو الƊ ƭاƤال ǉدائي كان يعتمد على جهدƕن اإلنسان الƊ إلى ƴيرج ǁب في ذلƕولعل الس

لطرƾ اليدوية التقليدية Ü وǐƊ ضرر ناتƝ       لسد حاجياتǊ اليومية Ü مستƤدما في ذلǁ األدوات وا        
عن ǋذا النشاط الƽردǐ المحƯ يرتب المسؤولية الشƤصية Ü وǋذا ما يعرف ƕالمسؤولية عن              

 .الƽعل الشƤصي

Ɗما المسؤولية عن فعل الƺير فƎن التشريعات القديمة لم تعرف ǋذا النوƳ من المسؤولية               
ر اǓلة كƋداة فعالة في عملية اإلنتاÜ Ɯ        ولكن مƴ تطور النشاط اƿǙتصادǐ للمجتمعات وƲهو      

األمر الذǐ جعل الجهد الشƤصي ƹير كافي لتسيير عجلة اإلنتاÜ Ɯ وƊصƕحت اǙستعانة                
ƚالحدي ƴت على المجتمƊروف العملية التي طرƲال Ǌتحتم ǐمر ضرورƊ يرƺمجهود الƕ. 

 Ü فرضت   فالتƺيرات األساسية التي طرƊت على األحوال اƿǙتصادية في مƤتلف Ɗوجهها         
على القائمين ƕها ضرورة اǙستعانة ƕمجهود Ɗعداد ǋائلة من األشƤاÜ ƭ حتى يمكن                 

 على الوجǊ األكمل Ü على األƕ ƭƤعد Ɗن تجاوز ذلǁ النشاط اƿǙتصادǋ             ǐذǉ األحوال تسيير
فضǚ عن ذلÜ ǁ فƎن اǙستعانة ƕمجهود الƺير لم         . النطاƾ المحلي ليشمل معƲم ƊنحاƇ  العالم        

 المشروعات اƿǙتصادية وحدǋا Ü وإنما ƿد يستعان ƕذلǁ المجهود في إشƕاƳ              قتصر على ت
ومƛال ذلǁ من يستعين ƺƕيرǉ في ƿيادة سيارتƊ Ǌو في Ɗداƕ Ƈعƕ .             ƯعƯ الحاجات الƤاصة    

 .إلƣ...األعمال المنزلية  Ɗو من يستعين Ƥƕدمات الطƕيب Ɗو المحامي

ة لمجتمƤ ƴرƜ من حيز اإلنتاƜ      فاستǚƺل مجهود الƺير Ɗمر اƿتضتǊ الضرورات العملي      
وƊصƕحت تلǁ اǙستعانة Ɗمر ƹ Ǚنى عنǊ في مجتمƴ من          . الƽردǐ إلى حيز اإلنتاƜ الجماعي      

 .ƤصائصǊ وفرة اإلنتاÜ Ɯ كما ƊنƊ Ǌمر حتمي في عصر التƤصƭ وتقسيم العمل

           ƴا لوضƺالƕ تماماǋة تولي اƛالضرورات الحتمية جعلت التشريعات الحدي ǉة لهذƕواستجا
اعد وƊسƩ للمسؤولية المترتƕة عن عمل الƺير Ü من Ɗجل إلزام األشƤاƭ تعويƿ                 Ưو

األضرار Ɗو األفعال ƹير المشروعة التي يرتكƕها األشƤاƭ المستعان ƕهم في ƊداƇ مƤتلف              
 .األعمال
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 المتبوƳ ƱنالتƯور التارƢǐي لمƊƨولǐة -1

  :Ƴƈماü تابƳ ǈƴبر الƬƴور
 

تقسيمǊ إلى  ة المتƕوƳ عن Ɗعمال تاƕعǊ يتطلب منا        إن دراسة التطور التاريƤي لمسؤولي    
مسؤولية المتƕوƳ في   : ƚǚƛ مراحل تاريƤية مƤتلƽة Ü حيƚ نتناول في المرحلة األولى             

ƛم في  . العصور القديمة و نقصر الدراسة على القانون الروماني و القانون الƽرنسي القديم            
        ǚفي الشريعة اإلس Ƴوƕانية مسؤولية المتƛالمرحلة ال       ǉذǋ تǙحا Ưعƕ معالجة ƴم Üمية

مسؤولية المكرÜǉ مسؤولية اǓمر ومسؤولية الدولة عن عمالها في          : المسؤولية ومن ƕينها    
الƽقǊ اإلسǚميÜ وفي المرحلة األƤيرة نتطرƾ إلى Ɗحكام مسؤولية المتƕوƳ في العصر               

ǐم القانون المدني الجزائرƛ ƚرنسي الحديƽالتحديد القانون الƕو ƚالحدي . 
    

 Ǘوƈ :  مةǐدƾور الƬƴي الƺ Ʊة المتبوǐولƊƨم: 
 

Ǌ1 Üإن القانون الروماني لم يعرف نƲرية عامة لمسؤولية المتƕوƳ عن Ɗعمال تاƕع              
وƕاعتƕار Ɗن ǋذǉ المسؤولية ǋي من ƕƿيل المسؤولية عن عمل الƺير Ü فقد نƭ القانون                  

 عشر على سƕيل الحصر     ىالروماني على ƕعƯ الحلول التي وردت في ƿانون األلواƟ اƛǙن         
 :وǋي 

مسائلة صاحب السƽينة عما يرتكƕ ǊƕحارتǊ من ƤƊطاƇ يلحƾ الضرر منها ما عهد إليهم              
من ƕضائÜ ƴ ومالǁ اإلسطƕل Ü وصاحب الƽندƾ عن ƤƊطاƇ تاƕعيهم التي نتƝ عنها ضرر                 

 2. للنزƇǙ وƊصحاب تلǁ الƤيول

تصر نطاƿها على ما يلحƾ من      فمساƇلة مالǁ السƽينة وصاحب الƽندƾ ومالǁ اإلسطƕل يق       
 .تعامل معهم من Ɗضرار Ɗصاƕتهم نتيجة Ɗفعال تاƕعيهم ƹير المشروعة

                                                           
ئمة على ƊساƩ العمل المادƊ ǐو إن القانون الروماني لم يعرف المسؤولية عن فعل الƺير ƕ Üل عرف فقط  المسؤولية عن الƽعل الشƤصي القا  - 1

علي / الجريمة الجنائية Ü ولم يعترف ƕالƤطƋ كركن في المسؤولية كما تعتƕرǉ القوانين الحديƛة Ɗساسا لكل ƊنواƳ المسؤوليةÜ انƲر في نƩƽ المعنى د
 Ü 6 و ƭ 5 1989المطƕوعات الجامعيةÜ ديوان . الطƕعة الƛانية: دراسات في المسؤولية المدنية في القانون المدني الجزائرǐ : علي سليمان 

 .   Ü1995 ƭ 312 ديوان المطƕوعات الجامعيةÜ طƕعة 2الجزƇ : النƲرية العامة لǚلتزام في القانون المدني الجزائرƕ :ǐلحاƜ العرƕي / د
 .ƭ 14 1970دراسة مقارنةÜ الطƕعة : مسؤولية المتƕوƳ: محمد الشيƣ عمر:  الدكتور _ 2
 

2 



وƕالتالي فهي مسؤولية عقدية وليست تقصيرية Ü ألن صاحب الƽندƊ ƾو السƽينة                
  Üوصاحب اإلسطƕل يعد مƕ ǚƤالتزاماتǊ التعاƿدية Ü وليƩ ذلǁ إǙ مجرد تطƕيƾ للقواعد العامة  

المدين مسؤوƊ Ǚمام الدائن عن اإلǚƤل ƕتنƽيذ اǙلتزامات الناشئة عن العقد Ü وǙ             التي تعتƕر   
 .يعƽى من المسؤولية إƕƛƎƕ Ǚات السƕب األجنƕي

كما Ɗن القانون الروماني تناول حالة ƤƊرǎ يتعلƾ األمر ƕمساƇلة رب األسرة عن Ɗفعال              
ة في القانون الروماني لǊ سلطة      ƕƊنائǊ وƊرƿائǊ التي تسƕب ضررا للƺير Ü حيƚ كان رب العائل          

               Ü يدƕالع ǁوكذل ǉادƽحƊ وزوجات Ü دǙاألحرار منهم كالزوجة واألو ǊسرتƊ فرادƊ ƴعلى جمي
يكون رب  . وإذا ما ارتكب Ɗحد األشƤاƭ الذين ǋم تحت سلطتǊ فعǚ سƕب ضررا للƺير              
 عن محدƚ   العائلة مسؤوǙ عن ذلÜ ǁ فƎما Ɗن يدفƴ التعويƯ إلى المتضرر وإما Ɗن يتƤلى              

الضرر اƕنا كان Ɗو عƕدا ƕالتنازل عنǊ للمتضرر Ü وتسمى الحالة األƤيرة ƕالتƤلي عن مسƕب               
 1.الضرر

  ǙإƊ            األحرار Ƈناƕها األƕفعال المضرة التي يرتكǖة لƕالنسƕ تلفƤلي كانت تƤن طريقة الت
لي يمتلكǊ  عن تلǁ التي يرتكƕها العƕيد Ü فالتƤلي عن العƕد يكون ƕتركǊ للمتضرر Ü وƕالتا               

                ǊدمƤوإنما يست Ü المتضرر Ǌيمتلك Ǚشهاد وǘل ƴضƤن الحر فيƕǙلي عن اƤما التƊ Ü نهائيا
Ǌعن ǉيد ƴم يرفƛ Ǌذ حقƤ2.المتضرر فترة من الزمن أل 

Ɗما في ما يتعلƕ ƾاألساƩ القانوني الذǐ تقوم عليǊ مسؤولية رب األسرة فƎن األسرة                
     ƩساƊ الرومانية في األصل كانت تقوم على ƚحيƕ Ü ويةƕللسلطة األ Ƈاƿواألر  Ƈناƕاأل ƳضوƤ 

يعتƕرون في حكم Ɗموال رب األسرة Ü وƕالتالي فƎن ما يقƴ من Ɗفعال ƹير مشروعة تعتƕر                  
 ƤƊ.3طاƇ منسوƕة للسيد مƕاشرة Ü وذلǁ لعدم تمتعهم ƕالشƤصية القانونية

يائÜ Ǌ ومن ƛم    على ƊساƊ Ʃن ǋؤƇǙ األƕناƊ Ƈو األرƿاƇ جزǙ Ƈ يتجزƊ من ممتلكاتǊ وƊش            
               Ʃولي Ü Ǌوممتلكات ǊموالƊ تهاƕƕضرارا سƊ اǋارƕاعتƕ صيةƤل السيد عنها مسؤولية شƋيس

 .ƿوامها المسؤولية عن فعل الƺير

                                                           
 .1965ƭ 255الطƕعة . محاضرات في القانون الروماني: الترمانينيعƕد السǚم _   1
 الطƕعة. دراسة مقارنة ƕالقانونين المصرǐ و الƽرنسي: مسؤولية المتƕوƳ عن فعل تاƕعǊ في القانون المدني الجزائرǐ:مƤلوفي محمد: رسالة -2

1987  ƭ 21.  
 .16 المرجƴ الساƭ  ƾƕ : الدكتور محمد الشيƣ عمر -3
 

3 



 لقد Ʋهرت Ɗحكام مسؤولية المتƕوƳ عن Ɗعمال تاƕعǊ في القانون الƽرنسي القديم Ü               و
ل Ɗن المتƕوƳ وƿد ƊساƇ     وكانت تقوم على ƊساƤ ƩطƋ المتƕوƳ في اƤتيار تاƕعÜǊ وكان يقا            

Ü Ǌعƕتيار تاƤواǊطائƤƊ عن Ǚن يكون مسؤوƊ يƺƕير محلها ينƹ في Ǌقتƛ ƴوض. 

                   ǁكذل ǉوساير Ü عد صدور التقنين المدنيƕ ǐƊذا الرǋ رنسيƽال Ƈد ساير القضاƿو
القضاƇ الƕلجيكي ƹ Üير Ɗن القضاƇ الƽرنسي ƕعد مدة زمنية اكتشف Ƌƕن ǋذا األساƹ Ʃير                 

المتƕوƿ Ƴد Ǚ يƤتار تاƕعƕ Ǌل ƿد يƽرƯ عليÜ Ǌ ولذا  ƿƊيمت ǋذǉ المسؤولية على                سليم Ü ألن    
            Ǌتƕاƿوفي ر Ǌعƕة تاƲحǚفي م Ƴوƕالمت ƋطƤ وǋ رƤƈ ƩساƊ .    رنسيƽال Ƈالقضا ǎƊر ǁوكذل

                   Ǌن ينسب إليƊ فكيف يمكن Ü ير مميزƹ د يكونƿ Ƴوƕألن المت Ơير صالƹ Ʃذا األساǋ نƊ
دل القضاƇ الƽرنسي عن ǋذا الرǐƊ واستقر حتى اليوم على           ƤطƋ في رƿاƕة تاƕعÜ Ǌ لذلǁ ع      

Ƴوƕألوامر المت ƴƕالتا ƳضوƤ 1.فكرة    
 

 مƊƨولǐة المتبوƺ Ʊي الشرƴǐة اǘƨǕمǐة:    ƙانǐا 
 

             Ü مي في ميدان المسؤوليةǚاإلس Ǌقƽا الǋإن القاعدة العامة التي يقرǋ  ي مسؤولية
 القرƈنية الكريمة ƕ Üعد ƕسم اŸ الرحمان        الشƭƤ عن ƊعمالǊ الضارة Ü وذلǁ تجسيدا لǔية       

 2 ".وǗ تƦر واƦرƔ وƦر Ƣƈرǌ" : 163الرحيم Ü سورة األنعام 

                 Ƈقهاƽين الƕ فǚتƤجدل وا ǁير فهناƺالمسؤولية عن فعل الƕ األمر ƾما إذا تعلƊ
شƋن المكرǉ واǓمر Ǚ تƤرƜ عن       ƕ ومرد ذلƊ ǁن الحاǙت اǙستƛنائية الواردة           Üالمسلمين
 .Ü4 ومنهم من يرǚƤ ǎف ذلǁ على Ɗنها مسؤولية عن فعل الƺير3 مسؤولية شƤصية كونها

 

1-  Ǉرǀة المǐولƊƨم: 
 

              ǉاإلكرا Ơتعريف لمصطل Ƈمن األولى إعطا ǊنƎف Ü ǉلدراسة مسؤولية المكر ƾل التطرƕƿ
        ǊنƊ مي علىǚاإلس Ǌقƽفي ال ǉويعرف اإلكرا " :        ƾير حƺƕ ǚن يعمل عمƊ على ƭƤار شƕإج

 ."ضاƕ ǉاإلƤافةمن دون ر
                                                           

 .ƭ 39 1989دراسات في المسؤولية المدنية في القانون المدني الجزائرÜǐ ديوان المطƕوعات الجامعيةÜ الطƕعة : دكتور  على علي سليمانال - 1
 .163: سورة األنعام اǓية  - 2
 .11المرجƴ الساÜ  : ƭ ƾƕ علي علي سليمان 238الضمان في الƽقǊ اإلسǚمي ƭ : علي الƽƤيف  - 3
 .145المسؤولية عن فعل الƺير في الƽقǊ اإلسǚمي Ɗ :ƭمين محمد . ƭ256. نƲرية الضمان : وƕǋة الزحيلي - 4
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 :وينقسم اإلكراǉ عند المذǋب الحنƽي إلى نوعين 

Ɗو ملجئي وǋو ما كان فيƤ Ǌشية إتǚف نƊ Ʃƽو تعطيل عضو Ɗ Üو كان                : إكراǉ تام   -
فيǊ ضرب شديد مƕرƟ ونحوƊ Ü ǉو حƩƕ مديد Ɗو ƿيد مديد Ɗو عمل مهين لذǐ جاÜ ǉ وƊمƛال                    

Ɗ Ƈكان على نƽسƊ Ǌو على من يحرƭ عليÜ Ǌ          ذلǁ من الوسائل الشديدة القوية التƛƋير Ü سوا       
Ǌو زوجƊ Ǌنƕو اƊ ǊيƕƋك. 

- ƭƿنا ǉما                 :إكراƹ وƊ اƽيƽƤ لماƊ Ǚتوجب إ Ǚ Ǌو ما كانت وسيلتǋير ملجئي وƹ وƊ 
      Ǌƕ و تهديدƊ يفƽƤ كضرب Ü ال التالي       . 1يسيراƛذين النوعين نعطي المǋ همƽن يقول  : ولƊ

         Ɗ ǁتلƿƊ Ǚن وإǚتلف مال فƊ رƤƈ ƭƤلش ƭƤش        ǉفيكون اإلكرا Ü ǁعضائƊ حدƊ ƴطƿƊ و
                   ǉالمال تحت إكرا ǁذل ƭƤتلف الشƊ ما لوƊ Ü ر فقطƕرا ويلزم الضمان على المجƕمعت

 .الضرب Ɗو الحƩƕ فǚ يكون اإلكراǉ معتƕرا ويلزم الضمان على المتلف فقط

وعليǊ فمن ƊكرƎƕ ǉكراǉ ملجئي على إتǚف مال الƺير فƎن ضمان ƿيمة المال على من                
ر اإلكراǉ ألنƊ Ǌولى من الƽاعل ƕتحمل التƕعة Ü وكذلǁ األمر عند الشافعي فƎن الضمان                يƕاش

 2.يكون على المŃكƅرǉĉ وǋذا ألن المŃكƅرƕ ǉłمنزلة اǓلة مسحوب اƤǙتيار
 

 :مƊƨولǐة اǑمر-2
 

 : ƕƿل معالجة مسؤولية اǓمر ƕǙد من إعطاƇ تعريف لكلمة اǓمر Ü وتعرف على Ɗنها 

فƎن كان العمل المƋمور Ǌƕ في      ." رƋƕ ǉن يعمل عمǚ في ملكƊ Ǌو في ملǁ الƺير         من يƋمر ƹي  " 
ملǁ اǓمر فǚ ضمان على فاعلǊ المƋمور Ü ألن األمر من نوƳ اإلذن الصريÜ Ơ وإذا كان                  
العمل المƋمور Ǌƕ واƿعا في ملǁ الƺير فǚ عƕرة Ǌƕ ذلƊ ǁن األمر ƕالتصرف في ملǁ الƺير                  

ƕاطل

                                                          

. 

يضاف الƽعل إلى الƽاعل Ǚ     : " ما يلي    89 العدلية العƛمانية المادة     وƿد ورد في المجلة   
ولذلǁ إذا ƿام المƋمور ƕما كلف Ǌƕ فيكون ƿد ƿام ƕعملǊ مƤتارا ومن             ." اǓمر ما لم يكن مجƕرا    

 .ƛ3م يتحمل مسؤولية عملƕ Ǌاعتƕارǉ مƕاشرا طƕقا لقاعدة تقديم المƕاشر على المتسƕب

 
1 - Ƈاƿحمد الزرƊ ىƽمصط  : Ƈالجز Ü الجديد Ǌƕوƛ مي فيǚاإلس Ǌقƽقهي العام : 1الƽل الƤعة . المدƕ1965 السنة 9الط ƭ 369. 
2 - Ƈالجز Ü ƴدائƕ7 ال ƭ 179. 
 .35جƴ الساƭ  ƾƕ المر: رسالة  مƤلوفي محمد  - 3
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لو Ɗمر شƭƤ شƤصا Ƥƈر ƕالƸ يتمتƴ       : المƛال التالي    ومن Ɗجل التوضيƊ Ơكƛر نعطي      
ƕكامل ƿواǉ العقلية من دون إكراƋƕ ǉن يقتل شƤصا Ƥƈر Ɗو ينهال عليǊ ضرƕا Ü فالضمان على                 
الƽاعل وǙشيƇ على اǓمر Ü ألن األمر إذا لم يكن من نوƳ اإلكراǙ ǉ يؤƛر في اƤتيار                    

Ǌاعل وإرادتƽال. 

من نوƳ اإلكراǉ الحقيقي فƎن اǓمر وحدǉ يتحمل         وǚƤصة القول Ɗن األمر إذا كان        
Ƥيكون فيها الش ǎرƤƊ تǙمي حاǚاإلس Ǌقƽوفي ال Ü Ǌƕ مرƊ مسـمسؤولية ما ƭعن ـ Ǚؤو 

عمل ƹيرǉ تتمƛل في حاǙت األوامر الصادرة من ولي األمر Ɗو ما يسمى ƕمسؤولية الدولة                
 .عن عمالها

 

3-  ǘƨǕا ǈƾƻي الƺ اǊمالƳ نƳ ة الدولةǐولƊƨمي م: 
 

 روƊ ǐن الƤليƽة ƕƊا ƕكر وعمر ƕن عƕد العزيز رضي اŸ عنهما كانا يعوضان من ƕيت                  
                  Ü د العزيزƕن عƕ ة عمرƽليƤتى الƊ ǚن رجƊو Ü ينƽƲعمال الموƊ المال الضرر الناجم عن

   Ǌال لƿو " :               Ǌفعوض Ü ǉفسدوƋل الشام فǋƊ من ƫجي Ǌƕ مير المؤمنين زرعت زرعا فمرƊ يا
 1." عشرة Ǚƈف درǋم

             Ɗ عا لرجلƕاصرا تاƿ صا كلفƤن شƊ ƚحي ǎرƤƊ عةƿوا ǁناǋياب       نوƛ عملƕ Ü ǉيعمل عند 
                 Ưالعوƕ فحكم على القاصر صاحب المحل Ü للوالي ƭƤفشكى الش Ǌمن ƾوتمز ǊƽتلƋف
وǋناǁ كذلǁ شرطي في Ɗحد الوǙيات حƽر ƕئرا في سوƾ العامة Ü فوƴƿ فيǊ إنسان ومات                   

 2.م على الوالي الذǐ يتƕعǊ ذلǁ الشرطي ƕالدية ألǋل القتيلفرفƴ األمر للسلطات فحك

                 ƴترف Ǚ للمضرور فيها Ưالتعوي ƴالمسؤولية التي تتحمل الدولة دف ǉذǋ نƊ يرƹ
مسؤولية الƽاعل نƽسÜ Ǌ إذ للدولة Ɗن تعود عليƕ Ǌما دفعتǊ من التعويƯ إذا كان متعديا Ü فقد                  

        Ǌعن Ÿطاب رضي اƤن الƕ ة عمرƽليƤعن ال ǐويقول        رو Ǌمن عمال ƭكان يقت ǊنƊ  " : إني
 3."لم ƈمرǋم ƕالتعدǐ فهم ƛƊناƇ عملهم يعملون ألنƽسهم Ǚ لي

                                                           
1 -  ƭ ƜوارƤو يوسف في كتاب الƕƊ ǉ68روا. 
 .ƭ27 . نƩƽ الساƾƕ:  الدكتور  محمد الشيƣ عمر - 2
 .ƭ36. المرجƴ الساƾƕ: مƤلوفي محمد   رسالة- 3
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                Ɗدƕل مƽƹƊ دƿ وإن كان Ü ميǚاإلس Ǌقƽن الƊ دوƕة الذكر يƽت سالǙالحا ǉذǋ لǚƤ ومن
ي المسؤولية عن فعل الƺير Ü فƎنǊ في ƹنى عن ǋذا المƕدÜ Ɗ ألن المسؤولية في الƽقǊ اإلسǚم                

Ưترƽالم ƋطƤال Ɗدƕمƕ يقر Ǚ ǊنƊ كما Ü ƋطƤال Ʃتقوم على الضرر ولي. 
 

ƙالƙا :  Ƙǐر الحدƬƴي الƺ Ʊة المتبوǐولƊƨم: 
 

إن دراسة مسؤولية المتƕوƳ عن Ɗعمال تاƕعǊ في العصر الحديÜƚ يتطلب منا دراسة               
ǐوالقانون المدني الجزائر ƚرنسي الحديƽل القانون الǚƤ المرحلة من ǉذǋ. 

 
ƈ- Ƙǐي الحدƨرنƻانون الƾال: 
 

               ƭن نƊ عدƕف Ü Ǌوتيƕ Ǌƕ الƿ اشرة مماƕوذة مƤƋم Ƴوƕصيل ألحكام مسؤولية المتƽتƕ Ƈجا 
               Ƴير المشروƹ Ǌعلƽƕ يرƺال ƾعن كل ضرر يلح ƭƤلة الشƇمساƕ على القاعدة العامة القاضية

      Ǌيضا في مادتƊ ƭن ǊنƎقرة   1384فƽ1 ال      ǖة لƕالنسƕ المسؤولية ǁير   على تقرير تلƹ فعال
المشروعة التي تقƴ ممن يعتƕر مسؤوǙ عنهم Ü إƊ Ǚن التقنين الƽرنسي الجديد ƕنصǊ على                 
مسؤولية المتƕوƳ عن Ɗفعال تاƕعƹ Ǌير المشروعة Ü لم يجعل من تلǁ المساƇلة نƲرية عامة                
ƕل ǋي مجرد استƛناƇ من القاعدة العامة القاضية ƕمساƇلة الشƭƤ عن األفعال الƤاطئة                

 1.جة من فعلǊ الشƤصيوالنات

            Ưترƽم ƋطƤ تقوم على ƚرنسي الحديƽا القانون الǋرƿƊ نائية التيƛستǙالمسؤولية ا ǉذǋو
افتراضا ƹير ƿاƕل إلƕƛات العكÜ Ʃ وǋذا ما يمكن استنتاجǊ          ) المتƕوƳ  ( في جانب المسؤول    

 السادة   Ü وما يǚحƲ في ǋذا الصدد Ɗن نǋ ƭذǉ الƽقرة Ɗضاف لƲƽ            5 الƽقرة   1384من المادة   
ǋذا التزيŇد المتƛƋر   2 إلى جانب المتƕوعينÜ والƤدم إلى جانب التاƕعين Ü وƿد انتقد الƽقǊ الƽرنسي           

                ǁناǋ عين ولم تكنƕدم تاƤوعين والƕرون متƕن السادة يعتƊ يلƿو Ü رنسي القديمƽالقانون الƕ
 .ضرورة لذكرǋما

                                                           
 .63 و ƭ62. المرجƴ الساƾƕ:  الدكتور محمد الشيƣ عمر - 1

2 _  JEAN MAZEAUD : obligations, théorie générale : tome2 1978 p 476 : « …en réalité , les maîtres ne sont q’une 
catégorie particulière de commettants, les domestiques, une catégorie particulière de préposés… ». 
- JACQUES FLOUR et JEAN-LUC AUBERT : droit civil : les obligations : éd 1981 p 234 : « a la vérité, les deux 
cas n’enfont qu’un les termes (commettants) et (préposé) sont en effet très compréhensifs, et englobent la relation 
maître domestique, aussi est il d’usage de ne parler que de la responsabilité des commettant du fait de leurs 
préposés ». 
-Voir dans le même sens : FRANÇOIS CHABAS : leçon de droit civil : obligations : tome2, 9ème  éd 1998 p 507. 
- PHILIPPE LE TOURNEAU et LOÏC CADIET : droit de la responsabilité : éd dalloz.1996 p 726.          
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            ƒ-ǎرƏاƦانون المدني الجƾال:  
 

                 ƭموجب نƕ Ǌعƕعمال تاƊ عن Ƴوƕاألحكام العامة لمسؤولية المت ǐالجزائر Ƴم المشرƲن
 منقول حرفيا عن المادة     136والنƭ العرƕي للمادة     من القانون المدني الجزائرÜ ǐ       136المادة  

174ǐمن القانون المدني المصر . 

     ǁناǋ نƊ ةƲحǚالمƕ والجديرƋطƤ     ي   136 في ترجمة المادةƕالعر ƭمن الن    ƭإلى الن 
 مƊ ƴن المتƾƽ عليǊ في      ƕ(Üسƕƕها(ƕدǙ من   ) ƕمناسƕة   ( à l’occasionالƽرنسي ƕذكرǉ عƕارة    

                 Ǚو Ü هاƕƕسƕ وƊ ǊتƽيƲدية وƋفي حالة ت Ǌعƕل عن فعل تاƋيس Ƴوƕن المتƊ يةƕالقوانين العر ƴجمي
 1.يسƋل عن فعل التاƴƕ الواƕ ƴƿمناسƕة الوƲيƽة

 المتƕوƳ عن Ɗعمال تاƕعƊ Ǌشد ƊنواƳ المسؤولية Ü         مسؤوليةويرǎ علي علي سليمان Ɗن      
    ǐالجزائر Ƴوجعلها المشر       Ü Ʃات العكƕƛلة إلƕاƿ يرƹ    صيةƤينما المسؤول مسؤولية شƕ

يƽترƊ Ưنƹ Ǌير مƤطƐ حتى يƕƛت المضرور ƤطƋ ضدƕ Ü ǉينما المسؤول عن حراسة                 
             Ǌمن مسؤوليت ƭلƤن يتƊ ƴير الحية يستطيƹ Ƈو عن حراسة األشياƊ ة   الحيوانƿǚي عƽنƕ 

السƕƕية Ü والمسؤول عن تهدم الƕناƇ يستطيƴ كذلƊ ǁن ينƽي عن نƽسǊ المسؤولية ƕنƽي عƿǚة                
السƕƕية ƕ Üينما مسؤولية المتƕوƳ عن Ɗعمال تاƕعƹ Ǌير ƿاƕلة للنƽي ƕتاتا Ü فليƩ للمتƕوƊ Ƴن                  

Ǌ وƕين  يتƤلƭ من مسؤوليتƕ Ǚ Ü Ǌنƽي الƤطƋ عن نƽسÜ Ǌ وƕ Ǚنƽي عƿǚة السƕƕية ƕين Ƥطئ                
ƴƕالتا Ǌƕƕيس ǐالضرر الذ. 

وƕهذا يكون المشرƳ الجزائرƿ ǐد حذا حذو ƹƊلƕية القوانين الحديƛة ومنها القانون المدني           
               ƾرنسي فيما يتعلƽالقانون المدني ال ǁوكذل Ü يةƕالقوانين العر ƚحدƊ ǉارƕاعتƕ ǐالمصر

Ǌعƕعمال تاƊ عن Ƴوƕالتشديد في مسؤولية المتƕ. 

 Ɗن ميǚد المسؤولية عن الƽعل الشƤصي ساƾƕ لميǚد المسؤولية           ومما سƾƕ يتضƠ لنا   
                  Ü صيƤالش Ǌعن عمل ƭƤل الشƋن يسƊ منطقي ألن األصل Ƈذا شيǋو Ü يرƺعن فعل  ال
واǙستƛناƊ Ƈن يسƋل عن عمل الƺير Ü والƕادƏ ذƕ ǐدƕǙ Əد من إعطاƇ تعريف للمسؤولية                 

 .المدنية
 
 

                                                           
 .36نƩƽ المرجƭ  ƴ: الدكتور علي علي سليمان  - 1
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 :تƴرƹǐ المƊƨولǐة المدنǐة  -2
صود ƕالمسؤولية المدنية ƕشكل عام ǋو التزام المدين ƕتعويƯ الضرر المترتب             المق      

 ƕالتزام يقƴ على عاتقÜ Ǌ فƎذا كان اǙلتزام الذƤƊ ǐل Ǌƕ مصدرǉ العقد كانت                 اإلǚƤلعلى  
 1.المسؤولية عقدية Ɗ Üما إذا كان مصدرǉ الƽعل الضار فƎن المسؤولية تكون تقصيرية

ǋي مجموعة القواعد   :" لمسؤولية المدنية على النحو اǓتي      ويعرف الدكتور علي فيǚلي ا    
                  Ǌيقدم Ưتعوي ƾعن طري ǁوذل ÜيرƤذا األǋ رƕجƕ يرƺالƕ ضررا ƾلحƊ التي تلزم من
للمضرورÜ وعلى العموم فƎن ǋذا التعويƯ الذǐ يتحملǊ المسؤول ǋو نتيجة إǚƤلƕ Ǌالتزام              

لية المدنية يجب التمييز ƕينها وƕين ƊنواƳ       ولتحديد نطاƾ المسؤو   2".ساƾƕ رتǊƕ العقد Ɗو القانون    
ǎرƤالمسؤولية األ. 

 

3-Ʊنواƈ ةǐولƊƨالم :   
من المتƾƽ عليǊ فقها وƿضاƇا Ɗن المسؤولية ƿد تكون Ɗدƕية Ɗو ƿانونية Ü والمسؤولية                

 ومسؤولية مدنية Ü وǋذǉ األƤيرة وǋي محل         زائيةالقانونية ƕدورǋا تنقسم إلى مسؤولية ج      
ى مسؤولية عقدية ومسؤولية تقصيرية Ü والمسؤولية التقصيرية ƿد تكون           الدراسة تتƽرƳ إل  

 .شƤصية Ɗو عن عمل الƺير
 

ƈ-   ةǐانونƾة الǐولƊƨة والمǐدبǓة اǐولƊƨالم:         ƾǚƤن دائرة األƊ من المعلوم 
                  Ü ǉيرƹ ونحو Ǌسƽونحو ن ǊالقƤ اإلنسان نحو ǁألنها تشمل سلو Ü من دائرة القانون ƴوسƊ

  Ƥالƕ مرƋر   وألنها تƲوتن Ǌير            إلى ير في ذاتƺمنها نحو ال Ǌعلى ما يتج ǉنوايا اإلنسان فتقر 
 .وتؤاƤذǉ على ما يحيد منها عن ǋذا السƕيل

Ɗما دائرة القانون فتقتصر على سلوǁ اإلنسان نحو ƹيرÜ ǉ وفي ǋذǉ الدائرة الضيقة                
دامت لم تتƤذ لها    يكتƽي  القانون ƕتنƲيم نشاط اإلنسان الƤارجي وǙ يحƽل ƕالنوايا الƕاطنة ما             

 .مƲهرا  Ƥارجيا
 
 
 

                                                           
مسؤولية المتƕوƳ عن فعل تاƕعǊ في القانون المدني الجزائرÜǐ دراسة مقارنة ƕالقانونين المصرǐ والƽرنسيÜ : مƤلوفي محمد  رسالة ماجستير   - 1

 . ƭ 5 1987السنة 
 .ƭ  13 2002العمل المستحƾ للتعويÜƯ موفم للنشر والتوزيƴ السنة : اǙلتزامات :  الدكتور  علي فيǚلي- 2
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               Ʃالنا ǁط لسلوƕواعد وضواƿ نهما يضمانƊ في ƾǚƤكل من القانون واأل ǁويشتر

 Ü  ǐƊوفي Ɗن ǋذǉ القواعد والضواƕط ǋي Ƥطاƕات موجهة إلى الناƩ تتضمن Ɗوامر Ɗو نواǋي             
             ƕ Ü مور معينةƊ عن ƳمتناǙاƕ وƊ معين ǁسلو Ƴاƕاتƕ اتƕعليهم واج Ưرƽنها تƊ   لƤƊ إذا ƚحي

 ǐƊ شƋƕ ƭƤحد ǋذǉ الواجƕات األصلية كان مسؤوǙ عن إǚƤلǊ واستوجب الجزاƇ المقرر             

Ǌ1ل                  Ǚو مسؤوǋ وعد Ü طيئةƤ وƊ ياƕدƊ ƋطƤ ǊلǚƤر إƕلقية اعتƤ قاعدةƕ ل اإلنسانƤƊ ذاƎف Ü
ا Ɗدƕيا عن ǋذا الƤطƕ Ƌمجرد اتجاƿ ǉصدǉ إلى ما يƤالف القاعدة األƿǚƤية Ü دون النƲر إلى ǋذ                

وǋذǐƊ .( ǉ سواƇ نشƋ عن ǋذا الƤطƋ ضرر للƺير Ɗم لم ينشƋ            ( اإلǚƤل في العالم الƤارجي     
 .المسؤولية األدƕية تستوجب جزاƇا Ɗدƕيا Ɗو دينيا Ǚ دƤل فيǊ للقانون وǙ شƋن Ǌƕ للدولة

فهي حالة الشƭƤ الذǐ ارتكب فعǚ سƕب Ǌƕ ضررا للƺير Ɗ :           Üما المسؤولية القانونية    
مؤاƤذة القانون إياǉ على ذلÜ ǁ فƕǚد فيǊ من مسلƤ ǁارجي يسلكǊ شƭƤ               فاستوجب ǋو   

ويترتب عليǊ وƿوƳ ضرر للمجتمƊ ƴو ألحد األفراد Ɗ Üو يكون من شƋنƊ Ǌن يهدد ƕوƿوƳ مƛل                 
ǋذا الضرر Ü وƕǙد Ɗيضا Ɗن يكون ǋذا المسلǁ مƤالƽا لقاعدة ƿانونية Ü فǚ يكƽي فيƊ Ǌن يكون                  

 .مƤالƽا لقاعدة Ƥلقية فحسب

ƒ-     ةǐولƊƨة والمǐة المدنǐولƊƨالمǐƏاƦةالج:       ƚمن حي ƾف ينطلǚتƤǙذا اǋ 
ائية تهدف إلى حماية    زالمسؤولية الج : في كǚ المسؤوليتين    تƤتلف ƕدورǋا   األǋداف التي   

المجتمƴ ضد األفعال الƤطيرة التي تƤل ƕالسلم العمومي Ɗ Üما المسؤولية المدنية فهي تهدف               
 . 2ا Ɗو معنويا طƕيعيامرتكƕة من شƤ ƭƤاƭ سواƇ كان شƤصإلى إصƟǚ األضرار ال

 وفقا لقانون العقوƕات    ام مجرł ائية Ǚ تقوم إǙ إذا ارتكب الشƭƤ فعǚ        زالمسؤولية الج 
Ǘ جرǐمة وƾƳ Ǘوبة ƈو تدابǐر ƈمن بغǐر        " :  من ƿانون العقوƕات   1وǋذا ما نصت عليǊ المادة      

طريƾ النياƕة العامة التي ترتب عن ǋذا الƽعل        وƊن تطƕيƾ النƭ الجنائي يتم من        3."قانون
 .تحريǁ الدعوǎ العمومية

                                                           
 الطƕعة: النƲرية العامة للمسؤولية الجنائية عن جرائم األشƤاƭ واألموال في ƿانون العقوƕات الƺƕدادǐ :   عادل سيد فهيم   الدكتور- 1

 1967-1968  ƭ31 ƭ32 و.  
2 - BORIS STARCK : Obligations : librairies techniques : Edition 1972 p 14. 

 .1966 يونيو سنة ƕ8تاريƿ66-156  ƣانون العقوƕات الصادر Ƌƕمر رƿم  - 3
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كما Ɗن المسؤولية المدنية تعالƝ حالة ماضية وتعمل على إصƟǚ الضرر ǐƊ Ü إعادة               
ائية فƎنها تواجǊ   زالوضƴ إلى الحالة التي كان عليها ƕƿل وƿوƳ الضرر Ɗ Üما المسؤولية الج             

 1.المجتمƴ من Ƥطر تكرار وƿوƳ الجريمةحالة مستقƕلية وتسعى إلى حماية 

Ɗما من حيƚ الجزاƇ فهناǁ اƤتǚف ƕين المسؤوليتين Ü إذ يترتب على المسؤولية                 
المدنية جزاƇ واحد و ǋو التعويƯ المستحƾ للمضرور Ɗ Üما الجزاƇ المترتب عن المسؤولية              

وتهدف العقوƕة إلى   . هما معا ليائية فهو العقوƕة  التي ƿد تكون السجن Ɗو الƺرامة Ɗوك           زالج
ǉيرƺرة لƕع Ƈوإعطا Ǌحǚالمجرم وإص Ƴرد. 

 وتقوم المسؤولية الجزائية على الƤطƋ الجزائي الذǐ يƤضƴ لمƕدƊ شرعية الجرائم              
والعقوƕاتÜ ويلعب القصد الجرمي دورا ǋاما في تحديد وصف الجريمة ǋل ǋي جناية Ɗو                

 .جنحة Ɗو مƤالƽة ومقدار العقوƕة

مدنية ƿد تتحقƕ ƾدون ƤطƋ كƋن يكون Ɗساسها الضمان Ɗو التƕعة وƕ             Ǚينما المسؤولية ال  
                 Üو مجرد سهوƊ و تقصيرƊ مالǋب إƕسƕ ولو صدر الضرر ƾفهي تتحق Üتقيم للقصد وزنا

  2. الضرر الذǐ لحƾ الضحية وليƩ على ƊساƩ الƤطƩƋويحدد مقدار التعويƯ على Ɗسا

العام وǙ يجوز الصلƊ Ơو النزول عنÜǊ       والمسؤولية الجزائية حƾ للمجتمƴ يطالب Ǌƕ النائب        
Ǌوالنزول عن Ǌفي Ơرد يجوز الصلƽلل ƾما المسؤولية المدنية فهي حƊ . 

والمسؤولية المدنية إما Ɗن تكون عقدية نتيجة اإلǚƤل ƕالتزام عقدÜǐ فهي تتعلƛƉƕ ƾار             
اإلضرار اǙلتزامÜ وإما تكون تقصيرية نتيجة اإلǚƤل ƕالتزام عام فرضǊ القانون وǋو عدم              

 .ƕالƺير

ولقد ذǋب معƲم الƽقهاƇ في فرنسا في القرن الماضي إلى وجوب التمييز ƕين                 
             ƚمن حي Ƈعضهما سواƕ ألنهما متمايزتان عن Üالمسؤولية العقدية والمسؤولية التقصيرية

 .3الطƕيعة Ɗو من حيƚ األساÜƩ وǋذا ما Ɗدǎ إلى Ʋهور نƲرية ازدواƜ المسؤولية
 
 

                                                           
 . 1993/1994 الدكتور علي فيǚلي و حميد ƕن شنيتي Ü محاضرات في المسؤولية المدنية السداسي الƛاني - 1
 .5 و 4المرجƴ الساƭ ƾƕ :  الدكتور علي فيǚلي   - 2
األǋلية Ü اإلعذارÜ : تقصيرية والمسؤولية العقدية ما يلي  ومن ƕين الحجƝ التي استند عليها Ɗنصار ازدواجية المسؤولية للتمييز ƕين المسؤولية ال- 3

ومن يريد اǙطƊ Ƴǚكƛر على تƽاصيل ǋذǉ الحجƝ عليǊ الرجوƳ إلى المراجƴ .اإلعƽاƇ من المسؤوليةÜ اإلƕƛاتÜ تعويƯ الضررÜ التضامنÜ التقادم
العمل ƹير : Ü الدكتور محمود جǚل حمزة 14لتزاماتƭ Ü اǙ:  وما ƕعدǋاÜ الدكتور علي فيǚلي6المرجƴ الساƭ ƾƕ: مƤلوفي محمد : اǓتية 

 .         وما يليها ƭ 20  1985المشروƕ Ƴاعتƕارǉ مصدر لǚلتزامÜ القواعد العامة والقواعد الƤاصةÜ ديوان المطƕوعات الجامعية السنة 
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قرن الماضي فقهاƤƈ Ƈرون وحجتهم في ذلƊ ǁنǙ Ǌ محل لهذا           وعارضهم في نهاية ال   
التمايز ƕين المسؤوليتينÜ فهما Ǚ تƤتلƽان من حيƚ الطƕيعة ومن حيƚ األساÜƩ فƋساسهما               

  1.واحد وǋو اإلǚƤل ƕالتزام ساƾƕ وǋؤǋ ƇǙم Ɗنصار نƲرية وحدة المسؤولية

          ǐƊهور رƲ ريتين إلىƲين النƕ قهيƽف الǚƤذا الǋ ن     وانتهىƋƕ ÜيرƤوسط سلم في األ
               ƾƕالتزام ساƕ لǚƤعلى اإل ǐƊ ƋطƤما تقوم على الǋإذ كلتا Ʃالمسؤوليتين تتحدان في األسا
سواƇ كان مصدرǉ العقد Ɗو الƽعل الضارÜ ومƴ ذلǁ توجد فروƕ ƾينهما تستوجب التمييز على               

 : النحو التالي 

لف ƕاƤتǚف ما اشتمل عليǊ     المسؤولية العقدية تقوم على اإلǚƤل ƕالتزام عقدǐ يƤت        -1
              Ǚ انوني واحدƿ التزامƕ لǚƤما المسؤولية التقصيرية تقوم نتيجة اإلƊ Ü العقد من التزامات

 .يتƺير ǙƊ وǋو اǙلتزام ƕعدم اإلضرار ƕالƺير

2-             Ü المسؤولية العقدية ƾن تتحقƊ لƕƿ عقدƕ طانƕالدائن والمدين في المسؤولية العقدية مرت
إƕ Ǚعد  ) المسؤول  ( Ǚ يعرف المدين    ) المضرور  ( التقصيرية فالدائن   Ɗما في المسؤولية    

 .ƿيام المسؤولية ƕ ǐƊعد حدوƚ الƽعل الضار

المسؤولية التقصيرية من النƲام العام ألنها تهدف إلى حماية المصلحة العامة المتمƛلة            -3
 المصلحة  في عدم اǙعتداƇ على الƺير Ɗ Üما المسؤولية العقدية فهي تهدف إلى حماية              

 ).الƽردية (  الƤاصة

المسؤولية التقصيرية ǋي األصل لكونها من النƲام العام Ɗ Üما المسؤولية العقدية فهي             -4
 .تعد   استƛناƇ من األصل

وƿد يكون الضرر الناجم عن المسؤولية التقصيرية ƿد تم ƕصƽة شƤصية وǋذا ما يسمى              
نƲمها المشرƳ الجزائرƕ ǐموجب نƕ     ƭالمسؤولية التقصيرية عن األعمال الشƤصية والتي       

 . من القانون المدني124المادة 

كما ƿد يتم الضرر ƕواسطة شƤƈ ƭƤر وǋذا ما يسمى ƕالمسؤولية التقصيرية عن عمل              
 من القانون المدني ƕالنسƕة     134الƺير التي نƭ عليها المشرƳ الجزائرǐ في نƭ المادة           

 .لمسؤولية متولي الرƿاƕة

                                                           
سؤوليةÜ يكƽي في ذلǁ العودة إلى المراجƴ التي Ɗشرت  Ɗما رد Ɗنصار نƲرية وحدة المسؤولية على الƽروƾ التي طرحها Ɗنصار ازدواجية الم- 1

 . إليها منذ ƿليل
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انون المدني التي تضمنت مسؤولية المتƕوƳ عن Ɗعمال تاƕعة             من الق  136 والمادة  
ǀǐون المتبوƱ مƊƨوƳ Ǘن الƮرر الǐ ǎƤحدǈƙ تابǈƴ بƴملǐƷ ǈر           " : ƕنصها على ما يلي   

وتƾوǃ رابƯة التبǐƴة Û    . المشروÛ Ʊ متǀ Ǎان واقƴا منƺ ǈي حاü تƉدǐة وƻǐưتƈ Û ǈو بƨببǊا            
تǀ ǍانƖ لƳ ǈلƨ ǈǐلƯة ƴƺلǐة ƺي رقابتǈ وƺي         ولو لǀǐ ǃن المتبوƱ حرا ƺي اƢتǐار تابÛ ǈƴ م         

ǈǊǐع. 1"توجƕعمال تاƊ عن Ƴوƕو مسؤولية المتǋ و الرسالةƊ ƚحƕذا الǋ يهمنا في ǐوالذǊ. 

 ويتضƠ لنا من ƿراƇة نǋ ƭذǉ المادة Ɗن Ɗحكامها Ǚ تقتصر على مسؤولية األفراد عن                    
شƤاƭ اǙعتƕارية عن Ɗعمال    ƹيرǋم كمتƕوعين وتاƕعين Ü ولكنها تشمل Ɗيضا مسؤولية األ         

     Ǌعƕعمال تاƊ عن Ƴوƕدميها مسؤولية المتƤو الحوافز التي جعلتني         مستƊ ابƕين األسƕ ومن Ü
 :ƤƊتار ǋذا النوƳ من المسؤولية 

 إن القواعد العامة لهذǉ المسؤولية Ǚ تطرǐƊ Ɵ إشكالÜ إذ Ɗن معƲم المراجƴ متƽقة على                 -1
Ɗ ƚشƤاصها وشروطها واألساƩ القانوني الذǐ تقوم       األحكام العامة لهذǉ المسؤولية من حي     

عليǊ واƛǓار المترتƕة عنهاƊ Üما الجانب الذǐ يطرƟ اإلشكال Ɗو الصعوƕة ǋو الجانب                 
                ǐالذ ƴالداف ƚاعƕو الǋ ذاǋو Üيقات القضائيةƕالتطƕ و ما يسمىƊ المسؤولية ǉيقي لهذƕالتط

قواعد العامة لهذǉ المسؤولية لكونها     جعلني ƤƊتار دراسة ǋذا الموضوÜƳ دون اǙستƺناƇ عن ال        
تعد القاعدة األساسية التي تƕنى عليها التطƕيقات القضائيةÜ ويمكن طرƟ الصعوƕات التي              

  من القانون المدني الجزائرǐ من ǚƤل 136تواجǊ القضاƇ الجزائرǐ في تطƕيƾ نƭ المادة 
 :التساؤǙت التالية 

كافي لتحقƾ عƿǚة التƕعية Þ وƤاصة إذا كان         ǋل مجرد تمتƴ المتƕوƕ Ƴالسلطة الƽعلية        -*
Þ السلطة من الناحية العملية ǉذǋ ادر على ممارسةƿ يرƹ Ƴوƕالمت 

ǋل يشترط في العمل ƹير المشروƳ الذǐ يرتكǊƕ التاƴƕ ويقيم مسؤولية المتƕوƊ Ƴن يكون               -*
Þ اطئاƤ 

*-            ƕسƕ وƊ ةƽيƲدية الوƋحالة ت Ƴير المشروƹ العمل ƴƕت     إذا ما ارتكب التاƿوƕ رةƕفهل الع Üهاƕ
ارتكاب العمل ƹير المشروƳ من حيƚ الزمان والمكان Ɗ Þم ƕالصلة المƕاشرة ƕين الوƲيƽة                

Þ Ƴير المشروƹ والعمل 

*-Þ Ǌعƕعمال تاƊ عن Ƴوƕمسؤولية المت Ǌتقوم علي ǐالقانوني الذ Ʃو األساǋ ما 
 

                                                           
 . 21 المتضمن القانون المدني الجزائرƭ  ǐ 1975 سƕتمƕر 26 المؤرƢ في 58-75 األمر رƿم - 1
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 ƕالجانب اǙجتماعي    والسƕب الƛاني يتمƛل في تطور وƲيƽة الدولة التي Ɗصƕحت تتكƽل           -2

لǖشƤاÜƭ وكذلǁ التطورات اƿǙتصادية والصناعية كان لها انعكاسات إيجاƕية على تطور            
ƿواعد المسؤولية المدنية ƕصƽة عامة وƿواعد مسؤولية المتƕوƳ عن Ɗعمال تاƕعƕ Ǌصƽة               

 .Ƥاصة

 األضرار       ونتيجة لهذا التطور السريƴ في جميƴ المجاǙت ساǋم ƕالقسط الكƕير في كƛرة            
              ƚة عن حوادƕضرار المترتǖالهائل ل ƳاƽرتǙتصور ا ǁي في ذلƽويك Üعينƕمن التا ƴالتي تق
            Ưعƕ تستعمل ƴحت المصانƕصƊو Üالعمل ƚاألضرار الناجمة عن حواد ǁوكذل Üالسيارات

 .المواد الƤطيرة والتي من شƋنها إلحاƾ الضرر ƕالƺير

ي وƿتنا الحالي إلى إعادة النƲر في ƿواعد              كل ǋذǉ العوامل دفعت ƕالƽقǊ والقضاƇ ف        
                ǁجديدة كل ذل ƩسƊ Ɵتراƿوا ÜƳوƕما فيها مسؤولية المتƕ ة عامةƽصƕ المسؤولية المدنية
لتحقيƾ العدل وتوفير الضمان لضحايا ǋذǉ التطورات نتيجة اƤتǚل التوازن ƕين مصلحة              

 .     الضحايا والمتعاملين اƿǙتصاديين
   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 



 
   Ƙة البحƯƢ:       ت المطروحةǙجل معالجة وتحليل التساؤƊ من

 . نقوم ƕدراسة مسؤولية المتƕوƳ عن Ɗعمال تاƕعǊ من ƚǚƛ جوانب

  ǙوƊ :  انياƛ Üطراف المسؤوليةƊ :     Ü Ƴوƕيام مسؤولية المتƿ شروط
وƛالƛا وƤƊيرا النƲام القانوني لمسؤولية المتƕوÜƳ كل ذلǁ وفƾ الƤطة             

 .   التالية
 

 .Ɗطراف المسؤولية :אא

 üوǓا Ƙتعريف طرفي المسؤولية : المبح. 

 .السلطات المƤولة للمتƕوƳ على تاƕعǊ وكيƽية انتقالها: المبحƘ الƙاني      

א  .شروط ƿيام مسؤولية المتƕوƳ عن Ɗعمال تاƕعǊ :א

  üوǓا Ƙالمبح:Ƴوƕوالمت ƴƕين التاƕ عيةƕة التƿǚع . 

ارتكاب التاƴƕ عمل ƹير مشروƳ حال تƋدية              : Ƙ الƙاني   المبح      
 . الوƲيƽة Ɗو ƕسƕƕها

א  .النƲام القانوني لمسؤولية المتƕوƳ:א

üوǓا Ƙالمبح:  Ƴوƕمسؤولية المت Ǌتقوم علي ǐالقانوني الذ Ʃاألسا. 

    .اƛǓار القانونية المترƕة عن تحقƾ مسؤولية المتƕوƳ :المبحƘ الƙاني

-Ƴوƕمسؤولية المت ƴدف . 
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 :אא

 :ة ـــــــــــؤوليــــــــــــــراف املســـــــــــأط
 

إن مسؤولية المتƕوƳ عن عمل التاǋ ƴƕي الحالة الوحيدة في الواƴƿ التي يسƋل فيها                 
علمين الشƭƤ عن عمل الƺير ƕالمƽهوم القانوني الحقيقي Ü وذلǁ ألن مسؤولية الوالدين والم             

وǋو التقصير  . وƊرƕاب الحرف ǋي مسؤولية عن سوƇ رƿاƕتهم Ɗ ǐƊ Üنهم يسƋلون عن Ƥطئهم            
 Ơالمعنى القانوني الصحيƕ يرƺال ƋطƤ Ʃة وليƕاƿواجب الرƕ ذا من جهة1في القيامǋ Ü. 

ومن جهة ƤƊرǎ فƎن السلطة الƽعلية في الرƿاƕة والتوجيǊ التي يمارسها المتƕوƳ على              
العمل ذاتǊ وليƩ على من يĉؤديǚƤ Ü Ǌفا لسلطة المكلف ƕالرƿاƕة على من             التاƴƕ  تنصب على     

 2.يƤضƴ لرƿاƕتǊ حيƚ تنصب ǋذǉ األƤيرة على ذات الƤاضƴ للرƿاƕة

ǀǐون المتبوƱ  " :  من القانون المدني الجزائرǐ على ما يلي       1 الƽقرة   136وتنƭ المادة   
           Ʊر المشروǐƷ ǈملƴب ǈƴتاب ǈƙحدǐ ǎƤرر الƮن الƳ ǗوƊƨم     üي حاƺ ǈا منƴان واقǀ Ǎمت  

ويتضƠ لنا من ƿراƇة نǋ ƭذǉ المادة Ɗن مسؤولية المتƕوƳ عن            . "تƉدǐة وƻǐưتƈ ǈو بƨببǊا     
          Ƴوƕوالمت ƴƕما التاǋو ǙƊ صينƤتتشكل من ش Ǌعƕعمال تاƊ .     تيǓالتساؤل ا Ɵمن : ولذا نطر

      Þ Ƴوƕو المتǋ ومن Þ ƴƕو التاǋ        ها اƕ ƴتلف السلطات التي يتمتƤي مǋ وما    Ǌعƕعلى تا Ƴوƕلمت
  Þيرƺية انتقالها للƽذ   وكيǋ ة عنƕجاǘول ǉ Ǚطرفي      ت التساؤƕ األول للتعريف ƚحƕالم ƭصƤن 

ƛم نتطرƾ في المƕحƚ الƛاني إلى السلطات التي يتمتƕ ƴها            ). التاƴƕ والمتƕوƳ (المسؤولية  
 .المتƕوƳ على تاƕعǊ وكيƽية انتقالها

 üوǓا Ƙالمبح: 

ƴتøƯ ƹǐرøƺرøǐولƊƨي المøة:  
 

 من القانون   124    األصل Ɗن Ǚ يسƋل اإلنسان إǙ عن سلوكǊ الشƤصي حسب المادة              
المدني الجزائرƹ Üǐير Ɗنƿ Ǌد تتوافر عƿǚة ما ƕين صاحب السلوǁ الƤاطƐ وƕين إنسان                

ƤƈرÜ تƕرر مسائلة األƤير عن سلوǁ األولÜ فتقوم مسؤوليتǊ عن سلوƹ ǁيرǉ استƛناƇ من                 
 .المƕدƊ العام

                                                           
 .ƭ  309 2النƲرية العامة لǚلتزام في القانون المدني الجزائرǐ الجزƇ : الدكتور ƕلحاƜ العرƕي - 1
 .ƭ 369 1987الدار الجامعية الطƕعة Ü النƲرية العامة لǚلتزامات:  مصطƽى جمال  الدكتور- 2
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ة المتƕوƕ Ƴاعتƕارǋا مسؤولية عن عمل الƺير تƤتلف عن المسؤولية عن             ومسؤولي 
             Ǌفي حصول ǚتسهي ǁالمضرور وذل Ơترضة لصالƽفي كونها مسؤولية م ÜصيƤالعمل الش
على التعويǚƤ ÜƯفا للقاعدة العامة التي توجب إƕƛات الƤطƋ في جانب المسؤول ƕاإلضافة              

 ǋذا المƕحƚ إلى مطلƕينÜ نتناول في المطلب         وسنقوم ƕتقسيم . إلى الضرر وعƿǚة السƕƕية   
 Ƴوƕاني تعريف المتƛم في المطلب الƛ Üƴƕاألول تعريف التا     . 

 
  :Ưلƒ اǓوø üالم

Ʋøابøøالت ƹøøǐرƴøت:  
 

                Ǌتصريف شؤونƕ رين في القيامƤƈ اصاƤشƊ وƊ صاƤدم اإلنسان شƤيرا ما يستƛك
م عماǙ للقيام ƕالعمل فيÜ Ǌ وصاحب       الƤاصة تحت إدارتǊ وإشرافÜ Ǌ كصاحب المصنƴ يستƤد       

                Ü Ǌادما للعمل في منزلƤ دمƤوكصاحب المنزل يست Ü Ǌدم سائقا لقيادة سيارتƤالسيارة يست
إلى مƤتلف التعاريف   تطرƾ  نن  ƕǙ Ɗد   Üومن ǚƤل ǋذǉ األمƛلة الواردة على سƕيل المƛال        

ƛاني نتناول تمتƴ التاƴƕ    الƽقهية ƕشƋن المقصود ƕالتاƴƕ في الƽرƳ األولÜ ومن ǚƤل الƽرƳ ال           
 .ƕصƽة الشƭƤ الطƕيعي

 

ƻالø üوǓا Ʊر: 

ƴالتøƻǐرøالت Ɩاøي جøǊب ƅاø ǈƾƻا ال: 
 

 التاÜƴƕ فƋول   لشƭƤعت التعاريف الƽقهية إلعطاƇ تعريف جامƴ مانƴ         و لقد تعددت وتن  
التاǋ ƴƕو الشƭƤ   : " للدكتور علي علي سليمان Ü فهو يعرف التاƴƕ على النحو التالي           تعريف

الذǐ يƤضƴ لسلطة المتƕوƳ ويتلقى منǊ األوامر ويطيعǊ في توجيهǊ فعƊ ǚو يƽترƊ Ưن                
Ǌ1."يطيع 

التاƴƕ شƭƤ يقوم ƕعمل    : " ويعرف الدكتور محمود جǚل حمزة التاƴƕ على النحو اǓتي        
لǊ  لحساب شƤƈ ƭƤر ǋو المتƕوƊ Ü Ƴو يرتƕط ƕ Ǌƕراƕطة التƕعية والƤضوƕ Ƴحيƚ يكون               

  2."يهǊمراƕƿة التاƴƕ وتوج
 

                                                           
 ..38المرجƴ الساƭ  ƾƕ :  علي علي سليمان  الدكتور - 1
 . 184العمل ƹير المشروƕ Ƴاعتƕارǉ مصدر  لǚلتزام  ƭ : انƲر الدكتور محمد جǚل حمزة  -  2
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       ǊنƋƕ ƴƕلوفي محمد يعرف التاƤما مƊ ":       نƋƕ رƤƈ ƭƤلش ǊدماتƤ يؤجر ǐالذ ƭƤالش
 1"يؤدǐ عمǚ لǊ ويمتƛل ألوامرǉ ويƤضƴ لها سواƕ Ƈصورة مƕاشرة Ɗو ƹير مƕاشرة 

   Ǌقيƽويعرف الServant    ǊنƊ على ƴƕعمل         : " التا Ƈر ألداƤƈ ƴد مƿعا كل من تعاƕر تاƕيعت
 العمل المتƾƽ على Ɗدائƕ ÜǊحيƚ يمتنƴ على ǐƊ شƭƤ استƤدامǊ فيما            معينÜ وذلǁ حتى إنجاز   

Ǌد عليƿل نهاية العمل المتعاƕƿ Ü Ƴوƕالمت ǁذلƕ ضررا ƾن يلحƊ 2."يمكن 

 التاǋ ƴƕو ذلǁ الذǐ يتصرف لحساب الƺير تحت توجيهAntoine Vialard" :          Ǌويعرف  
 Ǌتƕاƿ3"ور. 

ذلǁ الشƭƤ الذǐ يعمل    : " ƊنǊ  وƤƊيرا تعرف محكمة النقƯ الƽرنسية التاƴƕ على         
  4".لحساب شƤƈ ƭƤر يملǁ عليǊ سلطة التوجيǊ والرƿاƕة والمراƕƿة 

 : ونǚحƲ من ǋذǉ التعاريف المƤتلƽة Ɗنها تشترǁ في عنصرين Ɗساسيين

 .ƤضوƳ التاƴƕ لسلطة المتƕوƳ من حيƚ األوامر وكيƽية ƊداƇ العمل-1

2-Ƴوƕالعمل لحساب المت ƇداƋƕ ƴƕن يقوم التاƊƭاƤال Ǌƕلحسا Ʃولي . 

والمعيار المستعمل لتحديد صƽة التاƴƕ حسب ما جاƇ في التعاريف الƽقهية المƤتلƽة ǋو              
معيار السلطة الƽعلية Ƥ ǐƊ ÜضوƳ التاƴƕ لǖوامر والتوجيهات التي يتلقاǋا من المتƕوƳ فيما               

 .يƭƤ كيƽية ƊداƇ العمل

قوم Ǌƕ التاƴƕ تحت إشراف ورƿاƕة ولكن ƿد تنعدم صƽة التاƴƕ حتى ولو كان العمل الذǐ ي   
                 Ưرƺولهذا ال Ü Ƴوƕلحساب المت Ʃولي ƴƕذا العمل لحساب التاǋ إذا تم Ü Ƴوƕالمت Ǌوتوجي

 ".العمل لحساب الƺير " ǋناǁ جانب من الƽقǊ من يقترƟ معيارا جديدا ǙƊ وǋو 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
  .70نƩƽ المرجƭ  ƴ :  رسالة مƤلوفي محمد -  1
 . 142نƩƽ المرجƭ  ƴ :  محمد الشيƣ عمر الدكتور Ɗشار إلى ǋذا التعريف -  2

3 - ANTOINE VIALARD : la responsabilité civile délictuelle, éd O.P.U année 1980 p 76.  
4   - voir : BORIS  STARCK : même ouvrage : p 223.  
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         ƻالøƙال Ʊرøانø ي: 

  :ƴيƫƢø الƯبøǐة الشƲø بƲøƻƬ التابø تمت
 

 في جميƴ الحاǙت ƕǙد Ɗن تكون للتاƴƕ صƽة الشƭƤ الطƕيعي Ü ألنǙ Ǌ يوجد تاǋ ƴƕو                
ǁلة على ذلƛومن األم Ü ǐمعنو ƭƤش: 

1-Ƴعا لوزارة الدفاƕر تاƕيعت ƫفي الجي ǐالجند. 

2-               Ƈإجرا ƇناƛƊ وƊ Ɯǚالع ƇناƛƊ ǊدمتƤƕ تقوم ǐيب الذƕعة للطƕر تاƕالممرضة تعت
 .العملية

مقاول Ǚ يعتƕر تاƕعا لرب العمل ما دام يقوم ƕعملǊ مستقǚ عن إرادة              األصل Ɗن ال  -3
رب العملÜ واستƛناŅƇ يمكن اعتƕار المقاول تاƕعا لرب العمل إذا كان يقوم ƕذلǁ العمل              

 .تحت إشراف ورƿاƕة وتوجيǊ رب العمل

مدير الشركة يعتƕر تاƕعا للشركة كشƭƤ معنوÜ ǐ ولكن الشركاǙ Ƈ يعتƕرون              -4
 .للشركة كشƭƤ معنوǐتاƕعين 

والعمال في المصنƴ يعتƕرون تاƕعين لصاحب المصنƴ إذا كانوا يقومون ƕالعمل             -5
 .تحت إشراف وتوجيǋ Ǌذا األƤير

وǋذǉ األمƛلة ذكرتها على سƕيل المƛال وليƩ الحصر وǋناǁ العديد من األمƛلة Ǚ يسعنا في                
 .ǋذا المقام ذكر جميعها
 

 :ي øانƯøلƒ الøƙالم

  :وƹøøƱ المتبƴøøرøǐ ت    
 

 من القانون المدني الجزائرǐ فƎن      2 و   1 الƽقرة   136حسب ما ورد في نƭ المادة       
المتƕوǋ Ƴو ذلǁ الشƭƤ الذǐ يمارƩ السلطة الƽعلية في الرƿاƕة والتوجيǊ على تاƕعÜ Ǌ وǋذا               

 . اƊو معنوي ا   طƕيعي االنƭ التشريعي جاƕ Ƈشكل عام ليشمل كل متƕوƳ سواƇ كان شƤص            
 Ɗ و              واألصلƊ صا معنوياƤش Ƴوƕن يكون المتƊ ƇناƛستǙوا Ü يعياƕصا طƤش Ƴوƕن يكون المت
 .اعتƕاريا
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         ƻالøǓا Ʊرüو:  

  :مƢتلƹø التƴارƹøǐ الøǐǊƾƻة          
ونحاول Ɗن نعطي ǋƊم ǋذǉ      1اƤتلƽت التعاريف الƽقهية فيما يƭƤ تعريف المتƕوƳ         لقد  
 :التعاريف

لǊ على شǋ    ƭƤو الشƭƤ الذǐ  : " ليمان المتƕوƳ  يعرف الدكتور علي علي س     -1
لƕ Ǌمقتضى ǋذǉ السلطة الحƾ في Ɗن         Ƥƈر Ü سلطة فعلية في رƿاƕتǊ وتوجيهÜǊ ويكون        

يصدر إليǊ األوامر ولو لم يستعمل ǋذا الحƾ فعÜ ǚ إذ المهم Ɗن تكون لǋ Ǌذǉ السلطة ولو                  
 2".لم يمارسها

2-          ǊنƊ على Ƴوƕل حمزة المتǚيعمل      : "ويعرف محمود ج ƭƤو شǋ Ƴوƕالمت 
الذǐ يƤضƴ لسلطتǊ الƽعلية ويتلقى منǊ األوامر          ) التاƴƕ(لمصلحتǊ شƤƈ ƭƤر     
 3".والتوجيهات للقيام ƕالعمل

    3-          ǊنƊ على Ƴوƕلوفي محمد المتƤدمات     :"  كما يعرف مƤ إلى Ɛيلتج ǐالذ ƭƤالش
ل الطريقة التي   شƤƈ ƭƤر لحساǊƕ ولمصلحتǊ ولǊ الحƾ في إصدار األوامر والتعليمات حو          

  4."يتعين على ذلǁ الشƊ ƭƤن يؤدǐ العمل ƕمقتضاǋا 

السيد Ɗو المتƕوƳ يمارƩ على      : " المتƕوƳ على ƊنGerard Légier   Ǌيعرف  -4
 5."الƤادمين Ɗو التاƕعين سلطة التوجيǊ والرƿاƕة

المتƕوǋMarcel Planiol et Georges Ripert " :  Ƴناǁ تعريف Ƥƈر لكل من      -5
 مدني فرنسي ǋو ذلǁ الشƭƤ الذǐ يعمل لحساǊƕ ولمصلحتǊ             1384حسب المادة   

الشƤصية ƊشƤاƤƈ ƭرونÜ ولǊ الحƾ في إعطاƇ األوامر والتعليمات لهؤƇǙ حول كيƽية             
 6."إنجاز العمل 

   
                                                           

فهو الƤادم Ɗو ) التاƴƕ( ƕالسيد وƕالوليƊ Üما الشƭƤ الذǐ يسƋل عن فعلǊ 127وفقا ألحكام المادة ) المتƕوƳ( عƕر المشرƳ اللƕناني عن المسؤول - 1
 .ƭ Ü62 1969موجز في مصادر اǙلتزام Ü دار النهضة العرƕية للطƕاعة والنشرÜ الطƕعة : الموليÜ انƲر الدكتور محمد لƕيب شنب 

 .38نƩƽ المرجƭ ƴ :  علي علي سليمان  الدكتورانƲر - 2
 . 184المرجƴ الساƭ ƾƕ :  الدكتور محمود جǚل حمزة - 3

 .70المرجƴ الساƭ ƾƕ : راجƴ مƤلوفي محمد   - 4
5 - voir  GERARD LEGIER : Droit civil : Les obligations , éd dalloz 1993  p 105. 
6 - voir MARCEL PLANIOL et GEORGES RIPERT : traité pratique de droit civil français, obligation : tome 
VI.1952  p 899. 
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المتƕوƊ Ƴو السيد لǊ الحƾ في      : " محكمة النقƯ الƽرنسية المتƕوƕ Ƴقولها     وƤƊيرا تعرف   
  1."يمات حول كيƽية ƊداƇ العملإعطاƇ التاƴƕ األوامر والتعل

 
1-  Ǘاوƾون مǀǐ قد Ʊالمتبو: 
 

 من القانون المدني الجزائرÜǐ فƎن عقد المقاولة يƕرم         549حسب ما نصت عليǊ المادة      
ƕين طرفين المقاول وǋو الذǐ يتعهد Ǝƕنجاز العمل لصالƊ Ơو لحساب شƤƈ ƭƤر ǙƊ وǋو                

 ǋذا المقام ǋو Ɗن المقاول وǋو ƕصدد         رب العمل الذǐ يلتزم ƕدفƴ األجر Ü وما يǚحƲ في          
                 ǚل يعمل مستقƕ ÜǊإلرادة رب العمل وإشراف ƴضƤي Ǚ في العقد Ǌعلي ƾƽإنجاز العمل المت

ومن ƛم Ǚ يعتƕر المقاول تاƕعا لرب العمل وǙ يكون ǋذا           . طƕقا لشروط العقد المƕرم ƕينهما      
 .2التاƴƕاألƤير مسؤوǙ عن المقاول مسؤولية المتƕوƳ عن 

من  ورب العمل وإن لم يكن لǊ حƾ اإلشراف والتوجيǊ على المقاول Ü إƊ Ǚن رب العمل                   
حقƊ Ǌن يتعهد العمل وǋو في يد المقاول Ü ليراƿب ما إذا كان يجرǐ طƕقا للشروط                     

وƊن المقاول ينƽذ العمل طƕقا ألصول الصناعة وعرف ǋƊل          . والمواصƽات المتƾƽ عليها    
من مراƕƿة ذلǁ منذ الƕداية حتى يوفر على نƽسǊ وعلى المقاول           الحرفة Ü ويمكن لرب العمل      

ذاتǊ الوƿت والجهد والمشقة إذا ما تم العمل معيƕا Ɗو منافيا لشروط العقد ƛ Üم يرفضƕ Ǌعد Ɗن                  
يكون ƿد تم Ü وǋذا ضرب من الوƿاية Ƥير من رفƯ العمل ƕعد تمامǊ كعƜǚ لما فيǊ من                    

 .نقƊ ƭو عيب

لمقاول عن ƤطئÜ Ǌ فƎن طƕيعة ǋذǉ المسؤولية ǋي مسؤولية           وفيما يتعلƕ ƾمسؤولية ا   
عقدية Ü إذا ƕƛت الƤطƋ في جانǊƕ تتحقƾ مسؤوليتǊ وتقوم مسؤولية المقاول إذا ǋو Ƥالف                 
               Ü ن وتقاليد الصنعة وعرفهاƽصول الƊ و انحرف عنƊ Ü عليها ƾƽات المتƽالشروط والمواص

Ƥدمها في العمل Ɗ Üو نزل عن عناية الشƊ         ƭƤو ƊساƇ اƤتيار المادة التي ƿدمها من عندǉ ليست        
                   ǉصورƿ و Ǌايتƽت عدم كƕƛ وƊ Ü رب العمل Ǌدمها لƿ ة على المادة التيƲالمعتاد في المحاف

 .Ü وƕوجǊ عام إذا ǋو Ƥالف واجƕا من الواجƕات الملقاة على عاتقǊ 3الƽني

                                                           
1 _ voir  JEAN MAZEAUD : Les obligations : p 476. 

2 - ƾد الرزاƕالدكتور ع  ƴحمد  راجƊ ǐالمجلد :السنهور Üالعقود الواردة على العمل Üالقانون المدني Ɵعة 7 الوسيط في شرƕ1964 الط ƭ 11 . 
  .ƭ 117 1992اولةÜ الطƕعة Ɗحكام عقد المق:  انƲر فتيحة ƿرة  - 3
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              ǁفي ذل ǊدمƤو استƊ Ü في إنجاز العمل ǉيساعد ƭƤشƕ يكون  وإذا استعان المقاول ǊنƎف
مسؤوǙ عنǊ مسؤولية المتƕوƳ عن التاÜ ƴƕ ولكن المسؤولية ǋنا ليست مسؤولية تقصيرية ƕل              

 عن األعمال الشƤصية المنسوƕة إليÜ Ǌ       لو المقا ǋي مسؤولية عقدية Ü فǚ تقوم فقط مسؤولية         
ǋي Ü ǉ فالمسؤولية العقدية عن فعل الƺير         وولكن كذلƕ ǁالنسƕة لǖعمال التي يرتكƕها تاƕع       

حقيقة تقيم مسؤولية المقاول وكƋن ƤƊطاƇ تاƕعيǊ تعتƕر ƤƊطاƇ المقاول نƽسÜ Ǌ مƴ العلم Ƌƕن                
 ƕ.1هاƊسƕاب اإلعƽاƇ التي تلƺي ƤƊطاƇ التاƕعين Ǝƕمكان المقاول Ɗن يدعي 

 

2- ǈǐدƳاƨم üماƳƈ نƳ ƒǐبƯة الǐولƊƨم: 
 

 عقد ولو ضمني    إن التجاƇ المريƯ إلى العيادات الƤاصة Ǚ يكون عادة إƕ ǙناƇ على            
       ƇاƽستشǙفعقد ا Üين إدارتهاƕو Ǌينƕcontrat d’hospitalisation      ةƿǚيحكم الع ǐو الذǋ 

 التي ترƕط المريréglementaire     Ưالتعاƿدية ƕينهماǚƤ Üف األمر في العƿǚة الǚئحية         
 ƕ.2المستشƽى العام

ƋƕداƤ Ƈدمة  فعƿǚة الطƕيب ƕالمريƯ في المستشƽى العام ǋي عƿǚة الشƭƤ المكلف            
عامة طƕقا للوائÜƠ لشƭƤ ينتƤƕ ƴƽدمات عامة طƕقا للقانونÜ ويترتب على ذلƊ ǁنǙ Ǌ يوجد               

ǊدماتƤƕ ƴƽينت ǐالذ Ưى العام والمريƽفي المستش Ʃيب الممارƕين الطƕ عقد. 

               Ơن نرجƊ يمكن ǊنƎف ÜǊدماتƤ الصحي العام ƾالمرف ǐروف التي يؤدƲرا إلى الƲون
   ǉنصارƊ بǋيذ ǐالذ ǐƊرنسي   الرƽال Ǌقƽ3 في ال          ƾات عقدية في المرفƿǚتوجد ع Ǚ ǊنƊ إلى

الصحي ƕين المريƯ والطƕيب Ɗو ƕين المريƯ والمستشƽى العامÜ إذ Ɗن المستشƽى يعد                
 4.كمرفƾ عام Ɗما الطƕيب يعتƕر موƽƲا عاماÜ والمريƯ فهو الذǐ يستƤدم المرفƾ العام

 
 
 

                                                           
1 - FRANÇOIS  COLLART DUTILLEUL et  PHILIPPE  DELEBECQUE : Contrats civils et commerciaux : dalloz 
1998. p 586. 
 

 .ƭ125 1999دار الجامعة الجديدة للنشر : المسؤولية الطƕية: الدكتور  محمد حسين منصور - 2
3- JEAN MICHEL DE FORGES : le droit de la santé : 2ème éd 1995 p 20.  
Voir aussi : MARCEL SOURSE : la notion de réparation de dommages en droit administratif français : L.G.D.J  
année 1994 p 422.  
4 -YOUNSI HADDAD  NADIA: la responsabilité médicale des établissements publics hospitaliers : revue 
Algérienne des sciences juridiques économiques et politiques :N° 03 année 1998 p 17.    
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العمل Ɗو استƤدامǊ في ذلǁ يكون      وإذا استعان الطƕيب ƕشƭƤ لمساعدتǊ في إنجاز         
مسؤوǙ عنǊ مسؤولية المتƕوƳ عن Ɗعمال التاÜƴƕ ولكن السؤال المطروǋ Ɵل ǋذǉ المسؤولية              
ǋي مسؤولية تقصيرية Ɗم عقدية Þ نقصيرية إذا اƤتار المريƯ العƜǚ في المستشƽيات                

رنا إليƈ Ǌنƽا Ɗن    ƕالنسƕة للعيادات الصحية الƤاصةÜ والسƕب في ذلǁ كما Ɗش         1 العامةÜ وعقدية 
المريǙ Ư يرتƕط ǐƋƕ عقد مƴ إدارة المستشƽى العام فهو يƤضƴ للوائƠ ذلǁ المرفƊ Üƾما                 

 .عƿǚة المريƕ Ưالعيادات الصحية الƤاصة ǋي عƿǚة تعاƿدية

وعلى ذلǁ فƎن الطƕيب يكون مسؤوǙ عن ƤƊطاƇ الممرضين والممرضات اللذين              
جراƇ العمليات الجراحيةÜ فƎذا ƤƊطƊ Ƌحدǋم فƎن       يعملون عندǉ ويساعدونǊ في ضرب اإلƕر وإ      

              ƋطƤن يكون الƊ مدنيا المتضرر شريطة Ưفيعو ÜƋطƤذا الǋ ن يتحمل مسؤوليةƊ يبƕعلى الط
                   Üالعمل ǁب ذلƕسƕ وƊ يبƕل الطƕƿ من Ǌƕ دية العمل المكلفƋت ƇناƛƊ من المساعد ƴƿد وƿ

ǋذا التاƴƕ مسؤوǙ عن    وللطƕيب حƾ الرجوƳ على المƤطƐ في الحدود التي يكون فيها             
 .2تعويƯ الضرر

في حالة وجودǉ يسقط عن كاǋل      ) اǙستعانة ƕمساعدين   (ومن الƕديهي Ɗن ǋذا اǙلتزام      
الطƕيب في حالة الضرورة Ɗو اǙستعجالÜ فقد Ɗعƽى القضاƇ الƽرنسي الطƕيب من المسؤولية              

Üƭ وذلǁ في Ʋروف    في حالة إجرائǊ لعملية وǙدة ƕنƽسǊ ودون اǙستعانة ƕالزميل المتƤص         
                ǁذل ǎيب سوƕمام الطƊ م إن لم يكنǖاألضرار ل Ưعƕ ليلة ترتب عليهاƿ مكانياتƎƕ ةƕصع

 .3ألن حياة األم كانت متوƽƿة على مƛل ǋذا التدƤل

 يعد  :ƯƢƈاƅ المƨاƳدǐن    مƊƨولǐة الجراƳ Ɲن  وǋناǁ حالة ƤƊرƕ ǎالƺة األǋمية وǋي       
      ÜǊيعمل تحت إمرت ǐالذ ƾريƽرئيسا لل Ɵإذ في         الجرا ÜǊنشطة مساعديƊ كل ƾفهو يدير وينس 

ƹƊلب األحوال Ǚ يعرف المريƯ سواÜǉ ونƲرا لǚتƽاƾ القائم ƕينهما فƎن الجراƟ يسƋل تعاƿديا              
           Ǌفراد مجموعتƊ هاƕالتي يرتك ƇطاƤعن األ Ưفي مواجهة المريéquipe chirurgicale  

من مدونة ƿǚƤƊيات الطب     2 الƽقرة   73من ممرضات ومساعدينÜ وǋذا ما ورد في المادة         
ƈما المƨاƳدون اللǐƤن Ƣǐتارǃǉ الƯبƈ ƒǐو جراƝ اƨǓنان ƌƺنƴǐ ǃǊملون تحƕ ":              Ɩنصها

 4." مراقبتǊما وتحƖ مƊƨولǐتǊما
                                                           

1 -Juris –Classeur :la responsabilité du médecin :fasc : 440- 1p11.     
 .ƭ 82 4 و 3 العدد 1971السنة : الممسؤولية المدنية المترتƕة على عمل الطƕيب : ƕقلم المحامي محمد فهر شقƽة : مجلة المحامون  - 2
 . 91المرجƴ الساƊ  : ƭ ƾƕشار إلى ǋذا اǙتجاǉ القضائي محمد حسين منصور -  3
 . المتضمن مدونة  ƿǚƤƊيات الطب1992 يوليو سنة 6  المواف1413ƾ محرم عام 5 مؤرƢ في 276-92 المرسوم التنƽيذǐ رƿم -  4
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               Ƈناƕ د تمƿ ل الجراحيƤيكون التد Ǚ ن المسؤولية تعد تقصيرية عندماƎية حال فƊ وعلى

مسؤوǙ كمتƕوƳ عن مساعديǊ اللذين     على اتƽاƕ ƾين المريƯ والجراÜƟ فهذا األƤير يعد          
Ü ومƛال ذلǁ الممرضة التي تعد تاƕعة       )مدة إجراƇ العملية    (يعتƕرون تاƕعين لƕ Ǌصƽة عرضية      

ƕصƽة دائمة للمستشƽىÜ ولكنها ƿد تكون في ƕعƯ األحيان تاƕعة ƕصƽة عرضية للطƕيب                
لية إذا ما ارتكƕت ƤطƋ     الجراƛƊ ƟناƇ العملية الجراحيةǋ Üنا يƛور التساؤل على من تقƴ المسؤو          

               Ƴوƕا متǋارƕاعتƕ ىƽالمسؤولية  على إدارة المستش ƴل تقǋ ÜƯفعل ضار للمري Ǌترتب علي
    Þ عرضي Ƴوƕمت Ǌتƽصƕ Ɵيب الجراƕم على الطƊ Üصلي ودائمƊ                  

ما دام الطƕيب الجراƛƊ ƟناƇ العملية الجراحية يمارƩ على الممرƊ Ưو الممرضة سلطة             
Ƈذا             إعطاǋ نƎف Üالعملية الجراحية Ƈية إجراƽة حول كيƕاƿوالر Ǌاألوامر والتعليمات والتوجي 

Ü ومن ƛم Ǚ يسƋل الجراƟ عن       1الطƕيب ƕعد مسؤوǙ عن ذلǁ الضرر ƕصƽتǊ متƕوƳ عرضي        
                Ǌعيتهم لƕتوجيههم وت ǁفهو يمل Üاǋعدƕ وƊ ل العمليةƕƿ Ǌمƿفراد طاƊ التي تصدر من ƇطاƤاأل

Ɗ Üو المستشƽى اللذين    2ا عدا ذلǁ فƎن المسؤولية تقƴ على عاتƾ العيادة         ƛƊناƇ الجراحةÜ وم  
Ǌيعملون في. 

الذǐ يجرǐ عملية الجراحةÜ فقد      الƯبƒǐ المƢدر للƯبƒǐ الجراƊ   Ɲما فيما يتعلƕ ƾتƕعية     
 يعتƕر تاƕعا للجراƛƊ ƟناƇ عملية       l’anesthésisteكان ǋناǁ رǐƊ يرƊ ǐن ǋذا المƤدر          

لنقƯ انتهت إلى رفǋ Ưذا الرǐƊ واعتƕرت المƤدر مستقÜ            ǚ ولكن محكمة ا    3التƤدير
  4.ومسؤوǙ شƤصيا عن األضرار التي تترتب على التƤدير

 
 
 
 
 

    
                                                           

1 - ALEX WEILL et  FRANÇOIS TERRE :droit civil. Les obligations, dalloz 1975 p 713.  
-voir aussi : NOUR-EDDINE TERKI : les obligations : 1982 p 127.   
2 - voir en ce sens : GABRIEL MARTY et PIERRE RAYNAUD : droit civil, les obligations: tome II. Sirey 1962.  
p 439. 

 .42المرجƴ الساƭ Üƾƕ :  انƲر الدكتور علي علي سليمان- 3
4 - FRANÇOIS CHABAS : leçon de droit civil, obligation.9ème éd .1998 p 509. « …la cour de cassation n’admet 
pas que l’anesthésiste soit le préposé du chirurgien, considérant que les différents médecins forment une équipe 
chirurgicale… ». 
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 :الƻرƱ الƙاني     

    ǎنوƴم ƫƢش ǈتƻƬب Ʊة المتبوǐولƊƨم: 
 

وكما يكون المتƕوƳ شƤصا طƕيعياÜ فƎنǊ يصƠ كذلƊ ǁن يكون شƤصا معنويا Ɗو                 
 من القانون المدني الجزائرǐ     136 مسؤولية المتƕوƳ وفقا لنƭ المادة       اعتƕاريا Ü فƎن Ɗحكام   

Ü ولكنها تشمل Ɗيضا مسؤولية     Ǚ تقتصر على مسؤولية األفراد عن ƹيرǋم كمتƕوعين وتاƕعين
Ǌعƕعمال تاƊ عن Ƴوƕدميها مسؤولية المتƤعمال مستƊ ارية عنƕعتǙا ƭاƤ1األش  . 

        

                                                          

ت ǚƤفات فقهية ƕشƋن طƕيعة       وفيما يتعلƕ ƾمسؤولية الشƭƤ المعنوƲ ǐهر        
 Þ عيةƕاشرة وتƕير مƹ نها مسؤوليةƊ مƊ Þ صليةƊاشرة وƕي مسؤولية مǋ لǋÜǊمسئوليت 

ƕين العضو والتاÜ ƴƕ حيƚ يكون العضو جزƇا مكمǚ للشMichoud            ƭƤ األستاذ يميز
                 Ü األعمال Ưعƕ يذƽلتن Ƈل األعضاƕƿ ا يكلف منƛالƛ صاƤش ƴƕينما يكون التاƕ Ü ǐلذا المعنو

فالشƭƤ المعنوǐ يمكن Ɗن يكون مسؤوǙ عن Ɗفعال ƊعضائǊ ليƕ Ʃصورة ƹير مƕاشرة               
              ǊعضائƊ فعالƊ ألن ǁاشرة وذلƕوإنما تكون مسؤولية م Ü Ǌعƕعمال تاƊ عن Ƴوƕكمسؤولية المت

 .إنما ǋي ƊفعالǊ الƤاصة من وجهة نƲر القانون 

يƚ يتصرف عمال الشƊ    ƭƤما Ɗحكام المسؤولية عن عمل الƺير Ǚ يمكن تطƕيقها إǙ ح          
Ǌفي ƇعضاƊ وليسوا Ǌعين لƕم تاǋارƕاعتƕ ǐ2.المعنو 

    Ǌقيƽن الƊ كماMaurice André Flamme          ف العضو وƲين الموƕ يميز ǁفهو كذل 
 فƎن األƤطاƇ واألفعال الضارة الصادرة عنǊ تقيم مسؤولية          للتابƲالموƲف التاƕ Ü ƴƕالنسƕة     

 من القانون المدني الƽرنسي Ü إذا Ʃ1384 نƭ المادة المرفƾ العام ƕاعتƕارǉ متƕوعا على Ɗسا
ما ارتكƕت ǋذǉ األفعال ƛƊناƇ القيام Ƌƕعمال المرفƊ ƾو ƕسƕƕها وكانت لها عƿǚة ƕعمل                   
الموƲفÜ وحتى في حالة ما إذا تعدǎ الموƲف Ɗعمال وƲيƽتǊ فƎنها Ǚ تعƽي اإلدارة                  

 .ƕاعتƕارǋا متƕوعا من ǋذǉ المسؤولية ƹير المƕاشرة
 
 
 

 
 من القانون المدنيƕ Üحيƚ تقتصر على األشƤاƭ اǙعتƕاريين سواƇ كانت الدولة 136ضرورة تعديل المادة :  يرǐ الدكتور علي علي سليمان - 1

 .75جارية الكƕرÜǎ على Ɗن تلƺى مسؤولية األفراد عن ƹيرǋم كمتƕوعين وتاƕعينÜ نƩƽ المرجƊ ƭ ƴو الهيئات المحلية Ɗو المشروعات الت
 .ƭ 107  1999 المسؤولية المدنية للدولة عن ƤƊطاƇ موƽƲيها Ü دار الƛقافة للنشر والتوزيƴ الطƕعة :راجƴ عادل Ɗحمد الطائي  - 2
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Ɗ     فƲوما في حالة الموƮƴن           الƎف Ü Ǌلƛيم ǐالذ ǐالمعنو ƭƤوية الشǋ ر عنƕيع ǐالذ 
               ǉذǋ تعد Ü ةƽيƲفي حدود الو Ƈاألعضا ƇǙؤǋ هاƕو الضارة التي يرتكƊ ير المشروعةƹ األفعال
األفعال وكƋن الشƭƤ المعنوƿ ǐد ارتكƕها ƕنƽسÜ Ǌ والتي من شƋنها Ɗن تقيم المسؤولية                 

 1.م اتجاǉ الƺيرالمƕاشرة للمرفƾ العا

Ɗن الشƭƤ المعنوǐ يƤتلف عن الشƭƤ الطƕيعي       يؤكد على    الƨنǊورǎاألستاذ  Ɗما   
في عدم إمكانية نسƕة التمييز إليÜ Ǌ يقول Ƌƕن ǋناƊ ǁحواǙ يصعب فيها الوصول إلى مساƇلة                
الشƭƤ المعنوǐ عن ǋذا الطريƹ ƾير المƕاشر Ü فقد يحدƊ ƚن الƤطƋ الذǐ يوجب المساƇلة               

 ƿ و جمعيتها             يكونƊ إدارة الشركة Ʃكمجل ǐالمعنو ƭƤيئات الشǋ ǎرارا صادرا عن إحد
          العامة مÜ ǚƛ فƕǚد إذا من نسƕة الƤطƋ مƕاشرة إلى الشƭƤ المعنوǐ ذاتÜ Ǌ فƽي ǋذǉ الحالة                  
تكون مسؤولية الشƭƤ المعنوǐ مسؤولية عن عمل شƤصي Ǚ مسؤولية المتƕوƳ عن Ɗعمال             

 2.ندئذ من اƿǙتصار على ركن التعدǐ في الƤطƋ دون ركن التمييزتاƕعÜ Ǌ وƕǙد ع

      ǐير ǐة للقانون الجزائرƕالنسƕي محمد      وƺلوƢو        مǋ ǐالمعنو ƭƤل الشƛن من يمƊ 
عضو إدارتÜǊ وإرادة ǋذا العضو Ɗو الممƛل ǋي إرادة الشƭƤ المعنوÜǐ فالتصرفات Ɗو               

الصادرة عن Ɗحد ƊعضائƊ Ǌو ممƛلǊ تعتƕر       األفعال المادية المتعلقة ƕنشاط الشƭƤ المعنوǐ و      
     Üǐالمعنو ƭƤالتصرفات          وصادرة عن الش ǉذǋ بƕسƕ Ǌليƛحد ممƊ من ƇطاƤƊ Ƴوƿفي حالة و

Ɗو األعمال المادية تسƕب ضررا للƺير تعتƕر ƤƊطاƇ واƿعة من الشƭƤ المعنوǐ يسال عنها              
 . من القانون المدني الجزائر124ǐمسؤولية شƤصية وƊصلية طƕقا للمادة 

      Ɗما األƤطاƇ الواƿعة من األشƤاƭ اللذين Ǚ يمƛلون ƿانونا الشƭƤ المعنوǐ وليسوا             
مسؤولية ƹير مƕاشرة وتƕعية طƕقا     ) الشƭƤ المعنوƊ) ǐعضاƇ في مجلƩ إدارتǊ فيسال عنها       

 3. من القانون المدني الجزائر136ǐلنƭ المادة 
 
 
 
 

    
 

                                                           
1 -voir MAURICE –ANDRE FLAMME : Droit administratif : Tome 2 p 1196. 

 
 .ƭ 914 541 الƽقرة : دار النشر للجامعات المصرية  1 الجزƇ  في شرƟ القانون المدني Üالوسيط:السنهورǐ  عƕد الرزاƊ ƾحمد  انƲر- 2
 .99نƩƽ المرجƭ ƴ :  راجƴ مƤلوفي محمد- 3
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       Ʃƽيقول ن ǐالجزائر Ƈة للقضاƕالنسƕ ماƊ           وƊ يعيƕالط ƭƤين الشƕ ƾمة فرƛ Ʃالمؤلف لي
المعنوǐ في مساƇلة ǐƊ منهما ƕاعتƕارǉ متƕوعاÜ إǙ فيما يتعلƕ ƾطƕيعة الشƭƤ المعنوǐ فيما              
إذا كان Ƥاضعا للقانون العام Ɗو القانون الƤاÜƭ فƎذا كان الضرر الصادر عنǊ داǚƤ في                 

انون المدني الجزائرǐ عند توافر      من الق  136دائرة القانون الƤاƭ وجب تطƕيƾ نƭ المادة        
شروطƊ ÜǊما إذا كان الضرر الناجم عنƕ Ǌاعتƕارǉ إدارة عامة كالدولة Ɗو الهيئات العمومية               

ǊنƋفي ش ǐالقانون اإلدار ƭنصو ƾيƕوجب تط ǎرƤ1.األ  

      ويتضƠ مما سƊ ƾƕن المتƕوƳ إذا كانت لǊ صƽة الشƭƤ المعنوǐ الƤاƭ كالمؤسسات             
يƴ األعمال الصادرة من تاƕعها تƤضƴ لقواعد المسؤولية المدنية وعلى           والشركات فƎن جم  

 ǐالمعنو ƭƤة الشƽص Ƴوƕما إذا كان للمتƊ ÜǊعƕعمال تاƊ عن Ƴوƕالتحديد مسؤولية المت Ǌوج 

العام فƽي ǋذǉ الحالة تقوم مسؤوليتǊ اإلدارية وǋي تƤضƴ لقواعد تƤتلف تماما عن القواعد               
 .يالتي جاƕ Ƈها القانون المدن

     وƕعد Ɗن انتهيت من إعطاƇ مƤتلف التعاريف الƽقهية لكل من التاƴƕ والمتƕوÜƳ حان                
األوان ألن نتساƇل عن ماǋية السلطات التي يمنحها المشرƳ للمتƕوƳ على تاƕعÜǊ وكيƽية               

 . انتقالها للƺير كل ذلǁ من ǚƤل المƕحƚ الƛاني

                                                           
إن الƕلدية مسؤولة عن األƤطاƇ التي يرتكƕها : " لى ما يلي  عƊ 1990فريل سنة 7 الموافƾ لـ 08.90 من ƿانون الƕلدية  رƿم 145 تنƭ المادة - 1

 من ƿانون الوǙية رƿم 118كما تنƭ المادة ." رئيƩ المجلƩ الشعƕي الƕلدǐ والمنتƕƤون الƕلديون وموƽƲوا الƕلدية ƛƊناƿ Ƈيامهم ƕوƲائƽهم Ɗو ƕمناسƕتها
 مدنيا عن األƤطاƇ التي يرتكƕها ƊعضاƇ المجلƩ الشعƕي الوǙئيÜ ويمكنها الوǙية مسؤولة: "  والتي تنƊ 1990 ƭفريل سنة 7 الموافƾ لـ09.90

ƇطاƤاأل ǉذǋ ضد مرتكب Ƈالقضا ǎالطعن لد." 

 من ƿانون الƕلدية تقيم المسؤولية المدنية لهذǉ األƤيرة حتى ƕالنسƕة لƤǖطاƇ المرتكƕة ƕمناسƕة الوƲيƽةÜ 145    والمǚحƲ في ǋذا الصدد Ɗن المادة 
 . من القانون المدني فهي تستƕعد مسؤولية المتƕوƳ إذا ارتكب التاƴƕ الƽعل الضار ƕمناسƕة الوƲيƽة وǋذا حسب الن136ƭادة ƕينما الم

 من 136 من ƿانون الوǙية تستعمǚن مصطلƠ األƤطاƊ ÜƇما المادة 118 من ƿانون الƕلدية والمادة 145    والمǚحƲة الƛانية Ɗن كǚ من نƭ المادة 
 .   دني فهي تستعمل مصطلƠ العمل ƹير المشروƿƳانون الم
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 :المبحƘ الƙاني 

      Ʊولة للمتبوƢالم ƖاƯلƨا  الǊالƾة انتǐƻǐǀو ǈƴتاب ǍلƳ: 
 

 136يمكن استƭǚƤ السلطات التي يمنحها المشرƳ للمتƕوƳ على تاƕعǊ من نƭ المادة             
                ƴم Ü Ǌوتوجيه ƴƕعمال التاƊ ةƕƿعلية في مراƽال Ƴوƕل في سلطة المتƛوتتم Ü من القانون المدني

ائمة Ü وǋناǁ حالة    العلم Ƌƕن ǋذǉ السلطات ƿد تنتقل إلى متƕوƤƈ Ƴر ƕصƽة عرضية Ɗو ƕصƽة د             
                 ǉذǋ كل Ü Ƴوƕر من متƛألك ƴƕالتا ƳضوƤ يǋد من اإلشارة إليها وƕǙ ميةǋة األƺالƕ ǎرƤƊ

ƚحƕذا المǋ ل مطالبǚƤ دراستها منƕ األمور سنقوم. 
 

 üوǓا ƒلƯالم: 

 ǈǊǐوتوج Ʋالتاب üماƳƈ ي مراقبةƺ ةǐلƴƻال Ʊة المتبوƯلƨ  : 
 
تقوم راƕطة التƕعية Ü ولو لم يكن        لمدني الجزائرǐ  من القانون ا   2 الƽقرة   136حسب المادة   

                  Ǌوفي توجيه Ǌتƕاƿسلطة فعلية في ر Ǌعلي Ǌمتى كانت ل Ü Ǌعƕتيار تاƤحرا في ا Ƴوƕالمت .
 Ɗن المتƕوƳ يمارƩ على تاƕعǊ سلطة فعلية Ü وƊن ǋذǉ السلطة تتشكل             مادة ال ǉنستƤلƭ من ǋذ  

Ǌة والتوجيƕاƿمن عنصرين الر. 
 

 üوǓا Ʊرƻال: 

  :ر ƨلƯة التوجǈǐ والرقابةمƬد 
      
 في ƕداية األمر ƤƊذ الƽقǊ والقضاƕ Ƈاعتƕارǉ مصدر سلطة التوجيǊ والرƿاƕة التي يتمتƕ ƴها     

Ü ويرƊ ǎنصار ǋذا اǙتجاƊ ǉن تƕعية التاƴƕ         التبǐƴة الƾانونǐة المتƕوƳ على تاƕعǊ تستند إلى       
        ǋمنشؤ Ǌƕ Ǌطƕانونية ترƿ طةƕي راǋ Ǌل ǊضوعƤو Ƴوƕعندما      للمت ƴƕفالتا Üينهماƕ رمƕا العقد الم

يتعهد ƕتقديم عملǊ إلى المتƕوÜƳ إنما يلتزم Ƌƕن يقوم ƕذلǁ تحت إشراف المتƕوƳ وإدارتÜǊ وǋو               
  1.التزام ƿانوني يجعلƤ Ǌاضعا ألوامرǉ وتعليماتǊ في تنƽيذ العمل

 
                                                           

  .179نƩƽ المرجƭ ƴ :  الدكتور محمود جǚل حمزة - 1

-Voir en ce sens : ANTOINE VIALARD : même ouvrage : p 74. 

- NOUR-EDDINE TERKI : les obligations  : responsabilité civile et régime général, éd   Juin 1982 p 126.  
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                  Üǚوكام ǚمعيارا شام Ʃلي Ǌإلى النقد ألن ǉتجاǙذا اǋ Ưت    ولقد تعرǙحا ǁناǋ ألن 

ƤƊرǎ على الرƹم من عدم وجود عقد إƊ Ǚن المتƕوƳ يمارƩ سلطة فعلية في مراƕƿة Ɗعمال                 
               ǉيساعد ǐالذ ƭƤو الشƊ في الورشة ǉولدƕ يستعين ǐاألب الذ ǁال ذلƛوم ÜǊوتوجيه ƴƕالتا

 .صديقǊ في إنجاز عمل معين

        Ƈوالقضا Ǌقƽذ الƤƊ انيةƛم في المرحلة الƛƬقتǗة اǐƴةبالتبǐاد Ƴوƕن سلطة المتƊ اǋادƽم Ü
في مراƕƿة Ɗعمال التاƴƕ وتوجيهƿ Ǌوامها مركزǉ اƿǙتصادÜǐ الذǐ يجعل شƭƤ التاƴƕ تحت             

    ÜتصاديةƿǙمن الناحية ا Ƴوƕعية المتƕة           تƿǚمن ع ƾالتحق ǊلǚƤ يمكن من ǐي المعيار الذǋ إذ
 1.التƕعية لمساƇلة شƭƤ المتƕوƳ عن فعل تاƕعǊ الضار

   ǋ لية             ويعاب علىǚاستقƕ ƴيتمت ǊنƊ Ǚتصاديا لرب العمل إƿا ƴƕن المقاول تاƊ ǐƊذا الر
 ƕالنسƕة للمحامي الذǐ يعد تاƇ      ƴƕتامة حول كيƽية إنجاز العمل الذǐ تعهد ÜǊƕ ونƩƽ الشي          

       Ƴمهمة الدفاƕ ƾلية تامة فيما يتعلǚاستقƕ Ʋƽيحت ǊنƊ يرƹ Ǌتصاديا لموكلƿيب فهو  2.اƕالط ǁوكذل
 مطلقة حول كيƽية عƜǚ المريƯ دون Ɗن        3مريƯ إƊ ǙنǊ يتمتƕ ƴاستقǚلية    تاƴƕ اƿتصاديا لل  

           .   يتلقى Ɗية توجيهات من ǋذا األƤير

              ǐتصادƿǙمن الجانب ا ƴوالقانوني وكذا تطور المجتم ǐكرƽنتيجة التطور ال ǊنƊ Ǚإ
          ǐعن معايير جديدة ألن معيار ƚحƕإلى ال Ƈوالقضا Ǌقƽالƕ ƴدف ÜجتماعيǙعية القانونية   واƕالت 

             Ǌقƽها الƕ يستعين ƠƕصƊ ة التيƛين المعايير الحديƕ ومن Üما الزمنǋتصادية تجاوزƿǙعية اƕوالت
            ƾذين المعيارين سوف نتطرǋو Üيرƺعلية ومعيار العمل لحساب الƽمعيار السلطة ال Ƈوالقضا

 .إليهما من ǚƤل الƽصل الƛاني

                                                           
 .73المرجƴ الساƭ ƾƕ :  انƲر رسالة مƤلوفي محمد - 1
2 - ƭ ƴالمرج Ʃƽلي نǚذا النقد الدكتور علي فيǋ شار إلىƊ 134. 
"  Ǚ يجوز للطƕيب وجراƟ األسنان Ɗن يتƤليا عن استقǚلهما المهني تحت ǐƊ شكل من األشكال: "  من مدونة ƿǚƤƊيات الطب10 تنƭ المادة - 3

 .1992 لوليو سنة 6 الموافƾ لـ 1413 محرم عام 5 المؤرƢ في 276-92 المرسوم التنƽيذǐ رƿم
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 :الƻرƱ الƙاني 

 :بةالرقاالمƬƾود بالتوجǈǐ و
 

تقتضي عƿǚة التƕعية Ɗن يكون للمتƕوƳ سلطة توجيǊ ورƿاƕة على تاƕعƕ Ü Ǌحيƚ يكون                  
ǋذا األƤير في حالة ƤضوƳ تلزمǊ اǙمتƛال إلى Ɗوامر المتƕوÜ Ƴ وǋذا Ưƺƕ النƲر عن                 
السلطات األƤرǎ كƋن يكون Ɗو Ǚ يكون للمتƕوƳ سلطة تعيين تاƕعƊ Ǌو سلطة إƿصائƊ Ü Ǌو                  

Ɗ ǊتƋسلطة مكافǊƕديƋو ت. 

            Ǌعƕسلطة إصدار األوامر والتعليمات إلى تا Ƴوƕن تكون للمتƊ Ǌسلطة التوجيƕ والمقصود
ƕشƋن كيƽية ƊداƇ العمل الذƊ ǐسند إليÜ Ǌ ويتولى المتƕوƳ في ǋذا الشƋن تحديد الهدف المراد                 

ستعمالها التاƴƕ ألجل ذلǁ من جهة ƤƊرƊ         Ü ǎن ي تحقيقǊ من جهة Ü والوسائل التي يجب         
 1. تنƽيذ ǋذǉ التعليماتلىƛل سلطة الرƿاƕة في حƾ المتƕوƳ في محاسƕة التاƴƕ عوتتم

                ƾشكل مطلƕ Ǌعƕنحو تا Ǌة و التوجيƕاƿالر Ƴوƕالمت Ʃيمار Ǚ نƊ ذا الصددǋ ويشترط في
                Ƴوƕلحساب المت ƴƕالتا Ǌƕ على عمل معين يقوم Ǌة والتوجيƕاƿالر ǉذǋ ن تنصبƊ دƕǙ لƕ2  

لǊ الرƿاƕة على ولدǉ     متƕوƳ عن مسؤولية متولي الرƿاƕة Ü فاألب       وǋذا ما يميز مسؤولية ال    
ومعلم الحرفة يوجǊ صƕيÜ Ǌ ولكن ǋذا Ǚ يستلزم Ɗن يكون الولد تاƕعا لǖب وƊ Ǚن يكون                   

ألن الرƿاƕة التي يمارسها األب Ɗو معلم الحرفة ǋي رƿاƕة مطلقة           . الصƕي تاƕعا لمعلم الحرفة   
 ƕها الولد Ɗو الصƕي Ü دون تحديد عمل معين معني ƕالرƿاƕة             وشاملة لجميƴ األعمال التي يقوم    

Ǌƕلحسا ƴƕالتا Ǌƕ على عمل معين يقوم Ǌة والتوجيƕاƿالر Ʃيمار Ƴوƕن المتƎف Ʃوعلى العك. 

كما يشترط في سلطة إصدار األوامر التي يƕاشرǋا المتƕوƳ على Ɗعمال تاƕعƊ Ü Ǌن                
 Ǚ يكون المتƕوƳ حلقة وصل ƕين        تكون ǋذǉ السلطة مستقلة وليست مƽوضة Ü ويجب Ɗن         

صاحب Ɗعلى مرتƕة والƤاضƴ لهذǉ األوامرÜ وكذلǁ رب العمل الذǐ يملǁ سلطة إصدار               
األوامر ومراƕƿة التنƽيذ على التاǙ Ü ƴƕ يعد متƕوعا إذا كانت السلطة التي يمارسها مƽوضة                

              ƴƕتا Ǚو إǋ ن اإلطار السامي في المؤسسة ماƎولهذا ف ÜصليةƊ يذ   ل. وليستƽتنƕ يقوم Ǌكون
 3.األوامر التي يتلقاǋا من المديرية

 
                                                           

 .ƭ106. 107  العمل المستحƾ للتعويƯ: راجƴ الدكتور علي فيǚليÜ الدكتور حميد ƕن شنيتي - 1
 .1015  ص 678 الفقرة 1الوسيط اجلزء : أنظر يف نفس املعىن الدكتور عبد الرزاق أمحد السنهوري- 2

3 -Voir : ANTOINE VIALARD : Même ouvrage : p 79. 
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              Ǌتƕاƿور ƴƕالتا Ǌادرا على توجيƿ Ƴوƕن يكون المتƊ عيةƕة التƿǚضروريا لقيام ع Ʃولي
 Ü فصاحب السيارة    1من الناحية الƽنية ƕ Üل Ɗن يكون لǊ ذلǁ من الناحية اإلدارية Ɗو التنƲيمية             

يعرف القيادة Ü وصاحب المستشƽى متƕوƳ لǖطƕاƇ        يعد متƕوعا لسائقها حتى ولو لم يكن         
وǙ يشترط   2.اللذين يعملون لحساǊƕ في المستشƽى ولو كان ǋو نƽسƹ Ǌير مƤتƭ في الطب            

Ɗن يقوم المتƕوƕ Ƴالرƿاƕة ƕنƽسÜ Ǌ فالشركة تسƋل عن ƤƊطاƇ العاملين ƕها دون ممارسة سلطة               
 3.اƇ العمال في ذلǁالرƿاƕة و التوجيƕ Ǌنƽسها Ü وإنما تنيب عنها Ɗحد رؤس

 

 :المƯلƒ الƙاني 

 :انتƾاü الƨلƯة الƴƻلǐة للمتبوƋ ƱلǍ شƢƆ ƫƢر 
 

ƿد تنتقل سلطة المتƕوƳ الƽعلية في الرƿاƕة والتوجيǊ إلى شƤƈ ƭƤر Ü تƕƛت لǊ صƽة                   
المتƕوƳ العرضي Ü كما ƿد تنتقل سلطة المتƕوƳ إلى معلم الحرفة Ü وسنعالǋ Ɲذين الƽرضين                

 .إليهما حالة Ƥاصة والمتمƛلة في حالة تعدد المتƕوعينعلى حدة ونضيف 
 

 üوǓا Ʊرƻال: 

 :( Occasionnel )  انتƾاƨ üلƯة المتبوƱ اƬǓلي ƋلǍ المتبوƱ الƴرƮي 
 
في ƕعƯ األحيان يكون فيها التاƴƕ تاƕعا لشƛ Ü ƭƤم يضعǋ Ǌذا الشƭƤ تحت تصرف                    

Ƴ عرضي Ü فƋيهما يكون مسؤوǙ      متƕوƊ Ƴصلي ومتƕو  . شƤƈ ƭƤر Ü فيكون ǋناǁ متƕوعان       
 Þيرƺب ضررا للƕو يس ƴƕالتا Ǌƕيرتك ǐالذ Ƴير المشروƹ علƽعن ال 

                                                           
1 - ƴƕحيانا نجد التاƋواحدا ف ǚذ شكƤƋت Ǚ عيةƕالعامل (   إن الت ( Ƴوƕتحت اإلشراف الكامل للمت Ǌعملƕ يقوم ) تعليمات )صاحب العمل Ǌيتلقى من Ü

 Ü وƕهذا تƤƋذ التƕعية  Ɗعلى صورǋا تƭƤ العمل يعمل على تنƽيذǋا وǋنا يƽترƯ في صاحب العمل Ɗن يكون مƤتصا في العمل موضوƳ العقد
Ɗ Ǚنƿ Ǌد يقوم العامل ƋƕداƇ عملƕ Ǌعيدا عن إشراف صاحب العمل الذǐ يتعذر عليǊ اإلشراف ƕسƕب عدم تƤصصǊ في العمل ƺنǐة Ƌ Ûفتسمى تƕعية 

 Ƴذا النوǋ على Ǌقƽال ƾطلƊ دƿتضعف و Ǌن سلطتƎومن تم ف Üǚƛمحل العقد مǐدارǕو اƈ ةǐمǐưة التنǐƴوضياف عمارة التبƕ ر رسالةƲان Ü : عنصر
          .ƭ 17 1988السنة : التƕعية في عƿǚة العمل

 .321نƩƽ المرجƕ  : ƭ ƴلحاƜ العرƕي الدكتورانƲر - 2
3 -  ǐالسعد ǐرƕالدكتور  محمد ص : ƭ  انيƛال Ƈالجز  ǐالقانون المدني الجزائر Ɵ200شر. 
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 عمن تقƴ عليǊ تƕعة ƤطƋ التاƴƕ المعار في فترة            2 ومصر ƛ1ار التساؤل في فرنسا   
اǙستعارة Ü والقاعدة التي سار عليها القضاƇ الƽرنسي والمصرƊ Ü ǐنǊ إذا احتƲƽ المتƕوƳ في               

ارة ƕحƾ توجيǊ تاƕعǊ  فتستمر عƿǚة التƕعية وǋي مسؤولية المتƕوƳ األصلي على              ƛƊناƇ اإلع 
اعتƕار ƊنǊ متƕوƳ لذلǁ التاƴƕ العرضي Ɗ Üما من كان من وضƴ تحت تصرفǊ ذلǁ التاƿ ƴƕد                  

ذلǁ الشƭƤ اƤǓر Ü فيعد ǋذا      اكتسب إزاǉƇ حƾ الرƿاƕة والتوجيÜǊ فيصƠƕ التاƴƕ تحت سلطة           
 ƴƕعرضيا للتا ƳوƕالمتǊتحت سلطت ǉوجود ƇناƛƊ في ƴƕالتا Ǌƕل عما ارتكƋ3.ويس 

               Ü رƤƈ ƭƤلش Ǌعƕتا Ƴوƕعار المتƊ إذا ǊنƋƕ المحكمة العليا في الجزائر Ƈضاƿ د استقرƿو
                 ƾذا الحǋ ما إذا نقلƊ Ü وعاƕل متƲ ƴƕعلى التا Ǌة والتوجيƕاƿالر ƾحƕ Ǌسƽالمعير لن Ʋƽن احتƎف

Ƴوƕو المتǋ ذاǋ 4.للمستعير كان 
 

 Ʊرƻاني الƙال:  

 :انتƾاƨ üلƯة المتبوƋ ƱلǍ مƴلǃ الحرƺة 
 

                Ƴوƕفيعهد المت Ü Ǌجوانب عمل Ưعƕو التدريب العملي لƊ نيةƽالمعرفة ال ƴƕالتا ƭد ينقƿ 
إلى معلم الحرفة لتدريب التاƴƕ على تلǁ األعمال الƽنية Ü حتى يستطيƴ القيام ƕعملǊ على                 

دة من التدريب الƽني الذǐ يتلقاǉ تاƕعǊ ومƴ         الوجǊ المطلوب Ü وǙشƊ ǁن المتƕوƳ يحقƾ فائ        
ذلƊ ǁن المتƕوƳ يƽقد    . ذلÜ ǁ فǚ تترتب مسؤوليتǙ ǊنقضاƇ راƕطة التƕعية ƛƊناƇ فترة التدريب          

لما لǊ   . 5حينئذ سلطتǊ في الرƿاƕة و التوجيǊ على تاƕعÜǊ وتنتقل ǋذǉ السلطة إلى معلم الحرفة             
 التوجيƛƊ Ü ǊناƇ فترة التدريب في مواجهة من          من دراية فنية تƤولǊ السلطة في الرƿاƕة و        

 .يتلقى عنǋ Ǌذا التدريب

                                                           
1 - Voir  JEAN MAZEAUD : même ouvrage, p 478.  

2 -ǐحمد السنهورƊ ƾد الرزاƕالدكتور ع ƴقرة  :  راجƽال Ü األول دار النشر للجامعات المصرية Ƈالجز Ü القانون المدني Ɵ679الوسيط في شر 

  ƭ 1016. 
 . 109الشƭƤ المعنوǐ و مسؤوليتƿ Ǌانونا ƭ :  الدكتور يحيى Ɗحمد موافي - 3

-Voir dans le même sens : Juris - claseur : la responsabilité civile : fascicule 143 p 18, voir aussi BORIS STARCK : 
droit civil, obligation éd 1972 p 225. voir : ANTOINE VIALARD : même ouvrage p 79 « mais il peut y avoir un 
transfert de la préposition, lorsque le commettant habituel permet à son préposé d’agir au nom pour le compte et 
sous les ordres d’un autre individu……dés lors que le pouvoir de direction et de contrôle de l’activité du préposé est 
confié à un tiers, différent du commettant habituel , le tiers devient  le commettant ».        

4-  ƣتاريƕ األعلى Ʃم 22/03/1983فرار المجلƿقا 60096 ملف رƕسا Ǌالمشار إلي . 
 . ƭ 304 1990عƕد الناصر توفيƾ العطارÜ مصادر اǙلتزامÜ دار الكتاب الحديƚ الطƕعة :  انƲر في نƩƽ المعنى الدكتور  - 5
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وعلى ذلǁ فƎذا عهد المتƕوƳ إلى معلم ƿيادة السيارات لتدريب تاƕعǊ عن فن ƿيادة                 
                ƇنقضاǙ فترة التدريب ƇناƛƊ Ǌعƕتا ƇطاƤƊ عن Ǚلن يكون مسؤو Ƴوƕن المتƎف Ü السيارات

علم ƿيادة السيارات ƛƊناǋ Ƈذǉ الƽترة ǋو المسؤول عن         سلطتǊ في الرƿاƕة والتوجيÜ Ǌ ويصƠƕ م      
             Ơصة التي تسمƤن الرƊ ǁذل Ü ذا التدريبǋ Ǌذا العمل     فعل من يتلقى عنǋ ممارسةƕ Ǌل

ودرايتǊ الƽنية Ü وعلمƕ Ǌصعوƕات المهنة والمƤاطر يمكن التعرƯ لها Ü واǙحتياطات               
لǁ من شƋنƊ Ǌن يجعل للمدرب      الواجب اتƤاذǋا واƤتيارǉ الطريƾ المناسب للتدريب Ü كل ذ         

سلطة الرƿاƕة و التوجيǊ على تلميذƛƊ ǉناƇ فترة التدريب Ü مما يتعارƯ مƴ وجود Ɗية سلطة                 
 1.للمتƕوƳ على تاƕعǊ في ǋذا الوƿت

 
 

 Ƙالƙال Ʊرƻال:  

  : Pluralité des commettants: حالة تƴدد المتبوǐƳن 
 

 
حدÜ فكل المتƕوعين يعتƕرون ƿانونيا مسؤولين  إذا كان الشƭƤ تاƕعا ألكƛر من متƕوƳ وا       

 من القانون   ƕ126التضامن عن الƽعل الضار الذǐ يƋتيǊ التاƴƕ حسب ما جاƇ في نƭ المادة              
ǐالمدني الجزائر . 

Ƴن ƳمƮ üارǀ Ûانوا متƮامنǐن ƺي       ƤƋا تƴدد المƊƨولون  "   :وتنƭ المادة على ما يلي      
ƤƋ ǗƋا ǐƳن الƾاƮي     ǐة ǐƺما بǐنǃǊ بالتƨاوÛǎ   التƦامǃǊ بتƴوƭǐ الƮررƈ Ûو تǀون المƊƨول     

     ƭǐوƴبالت ǃاƦلتǗي اƺ ǃǊمن üǀ ƒǐƬ2."ن        ƭاƤشƊ دم عدةƤوعين كما لو استƕد يتعدد المتƿو
                Ǌƕيرتك ǐعل الضار الذƽلون جميعا عن الƋالحالة يس ǉذǋ وفي Üǁعمل مشترƕ صا للقيامƤش

ƴƕالتا. 

ل ذلǁ الƤادمة التي تقوم      وƿد يقوم شƋƕ ƭƤعمال متƽرƿة ألشƤاƭ متعددين ومƛا         
               ǐت الذƿعة لصاحب المنزل في الوƕفتكون تا Üةƕƿات متعاƿوƊ سر فيƊ دمة المنزلية لعدةƤالƕ

Ǌدمة فيƤالƕ 3.تقوم 
 

                                                           
 .ƭ40  : مسؤولية المتƕوƕ Ƴاعتƕارǉ حارسا: Ɗحمد شوƿي محمد عƕد الرحمن :  الدكتور - 1
 

 .187المرجƴ الساÜ : ƭ ƾƕ انƲر كذلǁ الدكتور محمود جǚل حمزة 325نƩƽ المرجƭ ƴ :  راجƴ الدكتور ƕلحاƜ العرƕي - 2
- Voir GERARD LEGIER : même ouvrage p 105.   

3 -  ǐالسعد ǐرƕدار ا: الدكتور محمد ص Üانيƛالكتاب ال Üلتزاماتǚرية العامة لƲالن ÜلتزامǙعة مصادر اƕالط ƚ2003لكتاب الحدي ƭ 210 . 
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وكǚƤصة لهذا الƽصل يمكن القول Ƌƕن مسؤولية المتƕوƳ عن Ɗعمال تاƕعǊ تتشكل من              

وامر والتوجيهات والرƿاƕة   شƤصينÜ المتƕوƳ وǋو ذلǁ الشƭƤ الذǐ يتمتƕ ƴسلطة إعطاƇ األ         
على شƤƈ ƭƤر يسمى التاÜƴƕ حيƚ يلتزم ǋذا األƤير ƕاǙمتƛال لهذǉ األوامر والتعليمات فيما              

ƴƕلحساب التا Ʃولي Ƴوƕن يتم العمل لحساب المتƊ على Üنجاز العملƎƕ ƾيتعل     .       

Ɗ ƾحكام المادة       و إذا كان المتƕوƳ شƤصا طƕيعيا Ɗو شƤصا معنويا Ƥاصا وجب استنطا            
  من القانون المدني الجزائرƊ Üǐما إذا كان المتƕوƳ يتمتƕ ƴصƽة الشƭƤ المعنوǐ العام 136

فƽي ǋذǉ الحالة يƤضƴ لنصوƭ القانون اإلدارÜǐ وعلى وجǊ التحديد Ɗحكام المسؤولية               
 .اإلدارية وǋي تƤتلف تماما عن Ɗحكام المسؤولية المدنية

Ƴ تاƕعǊ لشƤƈ ƭƤر للقيام ƕعمل معين مƊ Üǚƛو ƤضوعǊ                وƿد يحدƊ ƚن يعير المتƕو    
لƽترة تدريب فƎذا احتƲƽ المتƕوƳ األصلي ƕسلطتǊ في التوجيǊ والرƿاƕة ضل ǋو المسؤول عن              

فƎن ) المتƕوƳ العرضي (الضرر الذǐ يحدǋ Ǌƛذا التاƊ Üƴƕما إذا انتقلت ǋذǉ السلطات إلى الƺير             
Ǌعƕعن فعل تا Ǚير يكون مسؤوƤذا األǋ. 

Ɗما إذا كان التاƤ ƴƕاضعا في نƩƽ الوƿت لمجموعة من المتƕوعين كƋن يقوم Ƌƕعمال                
متƽرƿة لهؤƇǙ المتƕوعينÜ فƎذا ارتكب فعǚ ضارا لحƕ ƾالƺير فهنا تقوم المسؤولية التضامنية             

 .     من القانون المدني126لهؤƇǙ المتƕوعين عن فعل تاƕعهم حسب المادة 
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א  :א

 :شروط قيام مسؤولية املتبوع عن أعمال تابعه 
 

يشترط المشرƳ الجزائرǐ لقيام مسؤولية المتƕوƳ عن Ɗعمال تاƕعǊ حسب ما جاƇ في              
الشرط األول Ɗن تكون ǋناǁ     :  من القانون المدني Ü توافر شرطين Ɗساسيين         136نƭ المادة   

 ƹير مشروƳ حال    تكاب التاƴƕ عمǚ  عƿǚة تƕعية ƕين التاƴƕ و المتƕوÜ Ƴ والشرط الƛاني ǋو ار          
تƋدية الوƲيƽة Ɗو ƕسƕƕها Ü ومن ǋذا المنطلƾ نقسم ǋذا الƽصل إلى مƕحƛين Ü في المƕحƚ األول                 
نتناول فيǊ عƿǚة التƕعية ƕين التاƴƕ والمتƕوÜ Ƴ وفي المƕحƚ الƛاني ارتكاب التاƴƕ لعمل ƹير                

 .مشروƳ حال تƋدية الوƲيƽة Ɗو ƕسƕƕها
 

 
 üوǓا Ƙالمبح: 

 Ʊوالمتبو Ʋن التابǐة بǐƴقة التبǘƳ : 
 

 من القانون المدني الجزائرǐ إلى جانب ارتكاب التاƴƕ فعǚ           136يشترط نƭ المادة    
ƹير مشروƛƊ ƳناƇ تƋدية الوƲيƽة Ɗو ƕسƕƕها Ɗ Üن تتوافر عƿǚة التƕعية ƕين الشƭƤ المسؤول               

 .اƕعاعن فعل الƺير ƕاعتƕارǉ متƕوعا ومرتكب الƽعل الضار ƕاعتƕارǉ ت

تƾوǃ " :  من القانون المدني على ما يلي      2 الƽقرة   136ولتحقǋ ƾذا الشرط نصت المادة      
رابƯة التبǐƴة ولو لǀǐ ǃن المتبوƱ حرا ƺي اƢتǐار تابÛ ǈƴ متǀ ǍانƖ لƳ ǈلƨ ǈǐلƯة ƴƺلǐة                  

   ǈǊǐو توج ǈي رقابتƺ ".            قهيةƽم المعايير الƛ Ü عيةƕة التƿǚعƕ إلى المقصود ƾو فيما يلي نتطر
 .تي جاƕ Ƈها الƽقǊ لتحديد عƿǚة التƕعية Ü ونƤصƭ لكليهما مطلƕا مستقǚال
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    üوǓا ƒلƯالم: 

 : المƬƾود بǘƴقة التبǐƴة 
 ƕ ÜحيLien de préposition    ƚيتعين لقيام مسؤولية المتƕوƊ Ƴن توجد عƿǚة تƕعية           

            Ƴوƕإذا كان المت ǁذل ƾويتحق Ü رƤǔاضعا لƤ ماǋحدƊ يكونLe commettant   Ǌعƕعلى تا
Le préposé     Ǌة والتوجيƕاƿسلطة فعلية في الر  ƳضوƤويكون ال Ƴوƕتكون السلطة للمت ƚحي  Ü

والتƕعية للتاÜƴƕ فهما وجهان متقاǚƕن لشيƇ واحدÜ و يتمƛل ذلǁ في امتƛال التاƴƕ ألوامر                
قوم ƕين المتƕوƳ   وتعليمات المتƕوƳ فيما يتعلƕ ƾكيƽية تنƽيذ العملÜ ومن تم فƎن راƕطة التƕعية ت            

Ǌة والتوجيƕاƿسلطة فعلية في الر Ǌعلي Ǌمتى كانت ل ƴƕ1.والتا 

ولقد امتنƴ المشرƳ الجزائرǐ من إعطاƇ تعريف لراƕطة التƕعية موضحا فقط Ɗن راƕطة             
لǊ عليǊ سلطة فعلية في      التƕعية تقوم ولو لم يكن المتƕوƳ حرا في اƤتيار تاƕعǊ متى كانت            

 Ǌوتوجيه Ǌتƕاƿ2ر  Ü  ƕ ماƊ        المادة ƭإلى ن Ƴالرجوƕ رنسيƽال Ƴة للمشرƕقرة   1384النسƽلم 5 ال  
 3.قم ƕتعريف راƕطة التƕعية ولم يشر إلى العƿǚة ما ƕين عمل التاƹ ƴƕير المشروƳ ووƲيƽتǊي
 

Ǔا Ʊرƻالüو:  

 : Ƴدǃ اشتراƯ حرǐة اƢǗتǐار     
 

  : الƽقǊ التقليدǐ والƽقǊ الحديǋ  ƚناǁ اتجاǋان فقهيان  

1-ǈƾƻال ال ǎدǐلƾت:                 Ƴوƕفي حالة ما إذا كان المت Ǚن توجد إƊ يمكن Ǚ عيةƕة التƿǚن عƋƕ ǎير 
لǊ الحƾ في اƤتيار تاƕعÜ Ǌ وǋذا ما Ɗوحى Ǌƕ القانون الروماني في الحاǙت اǙستƛنائية التي                 
                  Ǌعƕتيار تاƤفي ا Ƴوƕالمت ƋطƤ رƕحينما كان يعت Ü ƴƕعرفها حول المسؤولية عن فعل التا

Culpa in eligendo Ǌعƕعمال تاƊ عن Ƴوƕلمسؤولية المت ƩساƋ4 ك. 

                                                           
 . ƭ 140 2000مصادر اǙلتزام Ü الدار الجامعية للطƕاعة والنشر السنة : الدكتور محمد حسين منصور  - 1
طة  من القانون المدني على معيار السل174 من القانون المدني Ü والمشرƳ المصرǐ في المادة 136 اعتمد كل من المشرƳ الجزائرǐ في المادة - 2

Ƴوƕوالمت ƴƕين التاƕ عيةƕة التƿǚفي تحديد ع Ǌة والتوجيƕاƿعلية  في الرƽال. 
  : والتي تنƭ 5 فقرة 1384نƲم المشرƳ الƽرنسي Ɗحكام مسؤولية المتƕوƳ عن Ɗعمال  تاƕعǊ في نƭ المادة  - 3

« les maîtres et les commettant  (sont responsables) du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les 
fonctions auxquelles ils les ont employé » . 
4-  NOUR-EDDINE TERKI : La responsabilité civile et régime général : p 125,JEAN CARBONNIER : droit civil, 
les obligations :p 388, FRANÇOIS TERRE et PHILIPPE  SIMLER, YVES  LEQUETTE :droit civil ;les obligations
. 6ème éd 1996, Delta dalloz  p 640. ALEX WEILL et FRANÇOIS TERRE : droit civil : les obligations  2ème éd 1975 
dalloz p 711, GENEVIEVE  VINEY et  PATRICE  JOURDAIN :traité de droit civil : 2ème éd 1998 p 864.     
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 وكان يقال Ɗن المتƕوƳ وƿد ƊساƇ اƤتيار تاƕعǊ ووضƛ ƴقتǊ في ƹير محلها فينƺƕي Ɗن               
يكون مسؤوǙ عن ƤƊطائÜǊ وƿد ساير القضاƇ الƽرنسي ǋذا الرƕ ǐƊعد صدور التقنين المدني               

1و سايرǉ كذلǁ القضاƇ الƕلجيكي
. 

Ǌ والقضاƇ في فرنسا عن ǋذا األساƩ ألن المتƕوƿ Ƴد Ǚ يƤتار تاƕعƕ Ǌل                  ƛم تƤلى الƽق  
ƿد يƽرƯ عليÜǊ ولذلƿƊ ǁيمت ǋذǉ المسؤولية على ƊساƤƈ Ʃر ǋو ƤطƋ المتƕوƳ في                 

Ǌتƕاƿوفي ر Ǌعƕة تاƲحǚم Culpa in eligendo 2. 
  

2- Ƙǐالحد ǈƾƻتيا            :الƤحرية اƕ طةƕعية مرتƕة التƿǚيام عƿ تماما جعل Ưلقد رف   Ƴوƕر المت
 Ü كما ƿام المشرƕ Ƴتكريǋ Ʃذا       3لتاƕعÜǊ وتم وضƴ وƕصƽة واضحة مƕدƊ إلƺاƇ حرية اƤǙتيار        

ǉتجاǙا كشرط لقيام المسؤولية المدنية              4 اǋارƕيمكن اعت Ǚ ƴƕتيار التاƤن حرية اƊ وǋ والمهم Ü
لتعويƯ عن  عن فعل التاÜƴƕ وعمƕ ǚهذǉ الƽكرة المقاول يمكن Ɗن يƤƋذ على عاتقǊ اǙلتزام ƕا             

                Ʃƽنƕو Üل اإلدارةƕƿ من ǊدمتƤ اللذين وضعوا في ƭاƤحد األشƊ الضرر المرتكب من
الطريقة المؤسسة Ɗو اإلدارة التي تقوم ƕاستدعاƇ األشƤاƭ ألداƇ الƤدمة الوطنية فƎنها تسƋل             

ƭاƤاألش ƇǙؤǋ هاƕعن األضرار التي يرتك. 

         ǊنƋƕ ǐالسعد ǐرƕالدكتور محمد ص ǎير ƾالسيا Ʃƽطة      وفي نƕيام راƿ يشترط في Ǚ 
 Ɗن يكون المتƕوƳ حرا في اƤتيار التاÜ ƴƕ كما ǋو الحال            – ƕحسب صراحة النƭ      –التƕعية و   

مƕ ǚƛالنسƕة لجنود الجيÜ ƫ فƎن وزارة الدفاƹ Ƴير حرة في اƤتيارǋم ألن تجنيدǋم يتم طƕقا                
 5.لهم ƹير مشروعةلƿǚتراƳ العامÜ ورƹم ذلǁ تƕقى مسؤولة عن الضرر الذǐ يحدƛونƋƕ Ǌعما

 
 

                                                           
 .39المرجƴ الساƭ ƾƕ : الدكتورعلي علي سليمان  - 1
 .125نƩƽ المرجÜ : ƭ ƴ كذلǁ الدكتور علي فيǚلي 67المرجƴ الساƭ ƾƕ :  انƲر مƤلوفي محمد - 2

- voir aussi : PHILIPPE LE TOURNEAU et LOIC CADIET : même ouvrage p 726. MARCEL PLANIOL et 
GEORGES RIPERT : même ouvrage : p897. BORIS STARCK : même ouvrage p220.     
3 - voir par exemple: ALEX WEILL et FRANÇOIS TERRE : « ….la condition du libre choix à été abandonnée ». 
même ouvrage p 711.voir aussi FRANÇOIS TERRE,  PHILIPPE SIMLER ,  YVES LEQUETTE : même ouvrage p 
640. voir :GENEVIEVE VINEY et  PATRICE  JOURDAIN : «  …ils sont aujourd’hui amenés à reconnaître que la 
première de ces conditions ( condition du choix ) a totalement disparu ». même ouvrage p 865.           

 127 من القانون المدني المصرÜǐ والمادة 174 من القانون المدني الجزائرÜǐ والمادة 136نصت معƲم القوانين العرƕية ƕما فيها نƭ المادة   - 4
لرƿاƕة من القانون اللƕناني Ü صراحة على Ɗن المتƕوƳ يسƋل ولو لم يكن حرا في اƤتيار تاƕعƊ ÜǊصƕحت في وƿتنا الحالي العƕرة ƕالسلطة الƽعلية في ا

 .     والتوجيǊ التي يتمتƕ ƴها المتƕوƳ على تاƕعÜǊ كمعيار Ɗساسي في تحديد عƿǚة التƕعية
 .ƭ199 شرƟ القانون المدني الجزائرǐ : محمد صƕرǐ السعدǐ  الدكتور  - 5
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 :  الƻرƱ الƙاني 

 :                 تƯبƾǐøاƖ لǘøƴقة التبøǐƴøة 
  

 .رد فيما يلي ƕعƯ األمƛلة القضائية المستوحاة من القضاƇ الجزائرǐ تطƕيقا لعƿǚة التƕعيةون
 

1- Ǎƻتشƨالم Ɣدارƌب ƒǐبƯقة الǘƳ: 

لميةÜ ومن تم يستحيل على القائم      Ǚ ينكر Ɗحد استقǚل مهنة الطب وما تقتضيǊ من معرفة ع          
ƕها Ɗن يƤضƴ للسلطة والتوجيƕ ǊشƋن كيƽية مزاولتǊ لمهنتÜǊ وما تلقاǉ من علوم وƕƤرة طƕية                
يستƤدمها ƕحرية تامة لمعالجة مرضاÜǉ وǋنا يطرƟ التساؤل عن ما مدǎ توافر عناصر               

          Þ يبƕاصة والطƤو العيادة الƊ ى العامƽين إدارة المستشƕ عيةƕطة التƕمقتضى     راƕ لƋو التي تس 
Þ انيƛال ƋطƤ األول عن 

    يميز الƽقǊ والقضاƇ في ǋذا الصدد ƕين األعمال الطƕية واألعمال ƹير الطƕيةƕ Üالنسƕة               
إلى Ɗن اǙستقǚل الذǐ يتمتǊƕ ƴ الطƕيب في         1لǖعمال الطƕية ذǋب رǐƊ في الƽقǊ الƽرنسي       

كن طƕيƕا مƛلǊ يمكنǊ مراƕƿتǊ في مƛل ممارسة عملǊ الƽني يمنƴ من تƕعيتǊ لشƤƈ ƭƤر إن لم ي    
Ü ومؤدǎ ذلƊ ǁنǊ إذا كان الطƕيب يمارƩ عملǊ لحساب شƤƈ ƭƤر ƹير ƿادر               ǋ2ذا العمل 

Ǌعا لƕيكون تا Ǚ ǊنƎني فƽال Ǌفي عمل Ǌواإلشراف علي Ǌاشرة سلطة التوجيƕعلى م. 

ا متƕوعاÜ      وعلى ǋذا األساƩ فƎن إدارة المستشƽى لم تكن تسال عن ǋذǉ األعمال ƕصƽته             
وذاǙ ǁنعدام كل رƿاƕة للمستشƽى على الطƕيب فيما يتعلƋƕ ƾعمالǊ المهنية والتي يستقل تماما              

ǐ ǗجوƦ للƯبƒǐ   :"  من مدونة ƿǚƤƊيات الطب    10في Ɗدائهاǋ Üذا ما جاƇ في نƭ المادة          
üاǀشǓمن ا üǀش ǎƈ Ɩني تحǊما المǊلǘƾتƨن اƳ اǐلƢتǐ نƈ نانƨǓا Ɲ3"وجرا . 

ت محكمة مصر األǋلية في ǋذا الصدد Ƥƕصوƭ مسؤولية إدارة المستشƽى                 كما ƿض 
الƤاƊ Üƭن الطƕيب Ǚ يعتƕر على العموم تاƕعا للمستشƽى Ɗو الجهة التي يعمل فيهاÜ إǙ إذا                 

Ǌة عملƕاƿر Ǌحتى يمكن Ǌلƛا مƕيƕالجهة ط ǁ4كان مدير تل.  
 

                                                           
1 - GENEVIEVE  VINEY et PARTICE  JOURDAIN : même ouvrage p867.  
 - MARCEL  PLANIOL et  GEORGES  RIPERT : même ouvrage . p906.    

2 -voir dans le même JEAN MAZEAUD : même ouvrage p 477.   
  .1992 يوليو سنة 6 الموافƾ  1413 محرم عام  5 المؤرƢ في 276-92 المرسوم التنƽيذǐ رƿم - 3
 .ƭ 114 1990ة المسؤولية الطƕية دار الجامعة الجديدة للنشر Ü الطƕع:  الدكتور محمد حسين منصور- 4
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قة حيƚ يكون رئيƩ إدارة ذلƊ          ǁما المحاكم الƽرنسية فهي تقضي Ƌƕن تلǁ الرƿاƕة متحق        
المستشƽى طƕيƕاÜ وƕذلǁ تسال اإلدارة مدنيا عن ƤƊطاƊ Ƈطƕائها الواƿعة منهم ƛƊناƇ تƋدية                
                  ǉذǋ المسؤولية في ƾن مناط تحقƊ إذ Üǚة فعƕاƿالر ǁتل Ʃنية حتى وإن لم تمارƽعمالهم الƊ

  1.الحالة Ɗن يكون المتƕوƿ Ƴادرا عليها فحسب

عمال ƹير الطƕية فƎن الطƕيب يعد تاƴƕ إلدارة المستشƽى Ɗو العيادة             Ɗما في إطار األ        
الƤاصةÜ ومما Ǚ شǁ فيƊ Ǌن إدارة المستشƽى تستطيƊ ƴن تصدر Ɗوامر لǖطƕاƇ الذين يعملون               
لحساƕها لتوجيƊ Ǌعمالهم ولو توجيها عاماÜكتوزيƴ العمل ƕينهم وتحديد مواعيدǋ ǉي Ɗوامر              

Ǚ استطاعت إدارة المستشƽى Ɗن توƴƿ عليǊ الجزاƇات التي         يجب على الطƕيب Ɗن يتƕعهاÜ وإ     
Ơعليها اللوائ ƭتن. 

   Ơالراج ǐƊن الرƊ Ǚن              2     إƊ و ÜǊيعمل في ǐى الذƽعا للمستشƕر تاƕيب يعتƕن الطƋƕ ǐير 
عƿǚة التƕعية ƿائمة ƕين الطƕيب والمستشƽى ولو كانت عƿǚة تƕعية إداريةÜ ألنǙ Ǌ يلزم لقيام               

 Ɗن تجتمƴ للمتƕوƳ سلطة اإلشراف الƽني واإلدارǐ على التاÜƴƕ وما دام الرǐƊ             راƕطة التƕعية 
الراجƠ يقر صراحة ƕتƕعية الطƕيب إلدارة المستشƽىÜ فما ǋي إذا طƕيعة مسؤولية المستشƽى             

               ǐالعاد Ƈللقضا ƴضƤي مسؤولية مدنية تǋ لǋ Þ اǋƇاƕطƊ عمالƊ نها   )المدني(عنƊ مƊ Ü
لقضاƇ اإلدارÞ ǐ إن اإلجاƕة عن ǋذا السؤال تتطلب منا           مسؤولية إدارية من اƤتصاƭ ا    

 .التمييز ƕين نوعين من المستشƽياتÜ المستشƽيات العامة والعيادات الصحة الƤاصة

  المـؤرƢ فـي 242-8 من المرسوم رƿـم 2 تنƭ المادة للمƨتشǐƻاƖ الƴامة     ƕالنسƕة 

 :التي تنƭ على ما يلي  المتضمن إنشاƇ القطاعات الصحية وتنƲيمها و05/09/1981

 "              üǀاǐǉ ةƳمجمو ÛحيƬال ƱاƯƾال Ǎمƨت ǎدارƋ ƲابƯ ƖاƤ ةǐمومƳ ةƨƨƊم ǍلƋ üتحو
              Ɩدواƈ رǐƺتوǀ ǈǐƺ ǈقامتƋ ƅناƙƈ ƭǐالمر ǈحتاجǐ ǎƤال ƅاƻتشƨǗوا ƚǘƴوال ƫǐƢالتش

 ǊماتƦتلƨاالجراحة وم       üǐالتحل ƔƦǊجƈن وƾوالح ǇندƳ اǉرƺتو ƒة الواجǐدوǓوا Û.".....3  ǉفهذ
 .ادة تنƭ صراحة Ƌƕن المستشƽيات العامة تعتƕر مؤسسات عمومية ذات طاƴƕ إدارǐالم

                                                           
 .249نƩƽ المرجƭ ƴ :  الدكتور محمد الشيƣ عمر - 1
2 - ƣتاريƕ في القرار الصادر Ơالراج ǐƊالرƕ ذت المحكمة العلياƤƊ 20/10/1998 مƿالمجلة القضائية العدد 157555 ملف ر Ü 2 1998 السنة ƭ 

ƕضمان دفƴ التعويضات نتيجة األƤطاƇ المهنية التي ارتكƕها ) وǋران المستشƽى الجامعي ƕ( حيƿƊ ƚام ƿضاة الموضوƳ على الطاعن .  وما يليها146
 ǐن المعيار الذƎف Ʃذا األساǋ وعلى Üىƽعا إلدارة المستشƕيعد تا Ǚ يبƕن الطƎونحن نعلم في إطار األعمال المهنية  ف Üر عملية جراحيةƛان إƕيƕالط

 . الƺير اعتمدǉ القضاة في تحديد عƿǚة التƕعية ǋو معيار العمل لحساب
 Ü يتضمن إنشاƇ القطاعات الصحية  وتنƲمهاÜ الجريدة 1981 سƕتمƕر 5 الموافƾ 1401 ذو القعدة عام 6 مؤرƢ في 242-81 المرسوم رƿم - 3

 . 36الرسمية العدد 
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تƢتƫ المجالƧ  " :  من ƿانون اإلجراƇات المدنية ƕقولها     7    و ƕالرجوƳ إلى نƭ المادة      
الƮƾاǐƏةÛ بالüƬƻ ابتداǐƏا بحǃǀ قابü لƨǘتƏناƈ ƹما المحǀمة الƴلǐاƺ Ûي جمƲǐ الƮƾاǐا ǐƈا              

تǀون الدولة ƈو الوǐǗاƈ Ɩو Ƌحدǌ المƨƨƊاƖ الƴمومǐة ƤاƖ الƬبغة           ǀانƯ ƖبƴǐتǊا التي    
 1".اǕدارǐة Ưرƺا Ǌǐƺا

             ƴƕي مؤسسات عمومية ذات طاǋ يات العامةƽن المستشƊ اتين المادتينǋ من ƭلƤونست    
    ǐاإلدار Ƈللقضا ƭتصاƤǙوينعقد ا Üǐولى        2إدارƊ القضائية كدرجة Ʃالمجال ǎعلى مستو  

م الƺرفة اإلدارية للمحكمة العلياÜ وǋذا إن دل على شيƇ فهو يدل Ƌƕن               ويتم استئنافها Ɗما  
المسؤولية المترتƕة عن ƤطƋ الطƕيب في المستشƽيات العامة ǋي مسؤولية إدارية وليست              

 .مدنيةÜ ومنǊ فهي تƤضƴ لقواعد المسؤولية اإلدارية

ة مدنية وليست       Ɗما العيادات الصحية الƤاصة فهي مسؤولة عن Ɗعمال Ɗطƕائها مسؤولي          
 من القانون المدني الجزائرÜǐ وينعقد اƤǙتصاƭ       136إداريةÜ تƤضƊ ƴحكامها لنƭ المادة      

 المـؤرƢ فـي   204-88 من المرسـوم رƿم     5القضائي للمحاكم العادية و تنƭ المـادة
تƴتبر منشƯ ƔƉبǐة üǀ    :"  على شروط إنجاز العيادات الƤاصة وفتحها وعملها         18/10/1988

 للǀشƳ ƹن المرƈ ǍƮو ǘƳجÛǃǊ وتشمǇƤǉ ü المنشƖƇ الǐƴادƔ الƢاƬةÛ وǉي üǀ        مǀان Ƴƈد 
               ǈل ƫƢالمر ǈنتǊم ƒƨح üǀ نانƨƈ ƒǐبƯ وƈ ÛƒǐبƯ اǉرǐدǐا وǉجرƉتƨǐ وƈ اǊǀملǐ ƔƉمنش
ƺي مƦاولتǊاÛ ومƴدƨǗ Ɣتƾباü المرǍƮ ورƳاǐتǃǊ وǐجوƈ Ʀن تǀون لǊا ƨƈرƔ وƈن تǀون               

                                ".ر ƨر90ǐ و Ư50اقة اƨتƴاƒ الǐƴادƔ بǐن 

       

                                                          

ومن التطƕيقات القضائية لمسؤولية  المستشƽى العام عن Ɗعمال ƊطƕائǊ ما جاƇ في ƿرار                   
      ƣتاريƕ ولما   :" 20/10/1998المحكمة العليا في الجزائرƛ  تƕ–  ضية الحالƿ ضاة   -فيƿ نƊ 
مان دفƴ التعويضات   ƕض) المستشƽى الجامعي ƕوǋران    ( الموضوƳ لما ƿضوا على الطاعن      

وعليǊ فƎن الدعوǎ   .....نتيجة األƤطاƇ المهنية التي ارتكƕها الطƕيƕان إƛر عملية جراحية            
              ƴدفƕ عليها Ƈائية الجامعية والقضاƽالمسؤولية المدنية للمراكز اإلستشƕ المدنية المتعلقة

فة التعويضات Ɗو ƕضمان دفعها يرجƴ اƤتصاƭ الƽصل فيها إلى المجلƩ القضائي الƺر             
 3." من ƿانون اإلجراƇات المدنية7اإلداريةÜ كدرجة Ɗولى وǋذا تطƕيقا لمقتضيات المادة 

 
 

 .1966 جوان ƕ 8تاريƿ 66-154 ƣانون اإلجراƇات المدنية الجزائرǐ الصادر ƕاألمر رƿم - 1
 . المذكور ساƕقا20/10/1998عليا ƕتاريƣ  انƲر ƿرار المحكمة ال- 2
 . المذكور ساƕقا20/10/1998 انƲر ƿرار المحكمة  العليا المؤرƢ في - 3
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   2- Ɩاǀالشر ƅباƯƈ  : 
 

              Üالشركة ǁلعمال تل Ɯǚجل تقديم العƊ من Ƈاƕاألط Ưعƕ ƴد مƿالتعاƕ الشركات Ưعƕ تقوم    
ور الرجوƳ على   فهؤƇǙ األطƕاƇ يعدون تاƕعين للشركةÜ وعلى ǋذا األساƩ يستطيƴ المضر          

                  Ưمحكمة النق Ǌƕ ذتƤƊ ذا ماǋو Üلها ƴƕيب التاƕوعا عن فعل الطƕتها متƽصƕ الشركة
 1.المصرية

 

   3-Ǎƻتشƨالم Ɣدارƌة بƮو الممرƈ ƭقة الممرǘƳ : 
 

 إن العƿǚة التي ترƕط ƕين الطرفين ǋي عƿǚة تƕعيةÜ فيعد الممرƊ Ưو الممرضة تاƕعا                   
ب عليǊ مسؤولية ǋذǉ األƤيرة عن األضرار التي تصيب المرضى          إلدارة المستشƽىÜ مما يترت   

 .من جراƊ Ƈعمال الممرضين والممرضات

 لمسؤولية المستشƽى عن Ɗعمال الممرضين والممرضات ما         التƯبƾǐاƖ الƮƾاǐƏة      ومن  
      ƣتاريƕ المحكمة العليا Ǌƕ ضتƿ13/01/1991       ى المدنيةƽمسؤولية المستشƕ صرحت ƚحي Ü 

ريƕ Ưسƕب إǋمال الممرƯ وعدم تƽقدǉ للضحيةÜ التي وجدت متدلية في             عن انتحار الم  
حيƊ ƚن مسؤولية المستشƽى المدنية ƛاƕتةÜ وǙ مجال        :" سقف الƺرفة وجاƇ في القرار ما يلي        

                Üالعقلية ǉدا لقواƿمادام فا ǁب في ذلƕو المتسǋ Ưن المريƊ المقدم من الطاعنة من ƴول الدفƕلق
 . تƽقدƕ ǉاستمرار نƲرا لحالتǊ الصحية المتميزةومطلوب من عمال المستشƽى

 124    حيƊ ƚن المسؤولية المترتƕة على المستشƽى ǋي تعويƯ ذوǐ الضحية طƕقا للمادة             
من القانون المدنيÜ كما جاƇ في القرار المستƋنف مادام يوجد تهاون وتقصير من طرف                

 ƾيƕعاد تطƕلذا فاست Üوفاة الضحية Ǌى انجر عنƽير محلهاعمال المستشƹ المادة في ǉذǋ"2               

 من القانون المدني إلƿامة مسؤولية      136     كما طƾƕ مجلƿ Ʃضاƿ Ƈسنطينة Ɗحكام المادة        
المستشƽىƕ Üاعتƕار Ɗن الممرƯ تاƴƕ إلدارة المستشƽىÜ وذلǁ في القرار الصادر عن الƺرفة             

   ƣتاريƕ كد على ما يلي       20/05/1981اإلداريةƊ ǐالذ  ":ƚفي ممارسة      حي Ưالممر ƋطƤ نƊ 
 .3" من القانون المدني136نشاطǊ يƛير المسؤولية المدنية للمستشƽى طƕقا للمادة 

 

                                                           
 .ƭ 140 المسؤولية الطƕية : Ɗشار إلى ǋذا اǙتجاǉ القضائي المصرǐ محمد حسين منصور - 1
  .ƭ 127 1996سنة   ال2 انƲر Ƥƕصوƭ وƿائƴ القضية ومحتوǐ القرار Ü المجلة القضائية العدد - 2
 .35نƩƽ المرجƭ ƴ :  انƲر Ƥƕصوƭ محتوǎ القرار  يونسي حداد نادية - 3
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             Ƴرƽذا الǋ تامƤ وفي ÜƳوƕوالمت ƴƕين التاƕ عيةƕة التƿǚيقات القضائية لعƕالتط Ưعƕ ǉذǋ      
ة العليا في تحيد    يمكننا Ɗن نتساƇل عن ماǋية المعايير الƽقهية التي استندت عليها المحكم            

 .       عƿǚة التƕعية Þوǋذا ما سوف نوضحǊ من ǚƤل المطلب الƛاني
 

 :المƯلƒ الƙاني    

  : المƴاǐǐر الǐǊƾƻة لتحدǐد ǘƳقة التبǐƴة
 

يرǎ الƽقǊ والقضاƇ في ضوƇ التطورات اƿǙتصادية واǙجتماعية Ɗن راƕطة التƕعية                   
فعلية في رƿاƕة وتوجيǊ التاƕ ƴƕشƋن العمل الذƊ ǐسند         تتحقƾ لمجرد Ɗن يƕاشر المتƕوƳ سلطة       

             Ƴوƕالمت ǎاشرة سلطة إصدار األوامر والتعليمات لدƕمƕ رةƕحت العƕصƊ ǎرƤƊ ارةƕعƕو Ü Ǌإلي
 1.تجاǉ تاƕعƯƺƕ Ǌ النƲر عن مصدرǋا

                ƴفقد يتمت Ü عةƿو إلى مجرد واƊ انونيƿ إلى مركز ǉذǋ Ƴوƕن تستند سلطة المتƊ ǐويستو
ǉ السلطة ƕموجب العقد الذǐ يرƕطƕ ǊالتاƊ ƴƕو حكم القانون Ɗ Üو مجرد العمل                المتƕوƕ Ƴهذ 

                Ƴرƽم في الƛ عليةƽاألول لدراسة معيار السلطة ال Ƴرƽال ƭصƤوفيما يلي ن Ü يرƺلحساب ال
 .الƛاني نتناول معيار العمل لحساب الƺير كمعيار فقهي جديد لتحديد عƿǚة التƕعية

 

     üوǓا Ʊرƻال:  

ǐƴمø ارƨالøƯلøǐلƴƻة الøة:  
 

 إلى إƿامة راƕطة التƕعية ƕناƇا على السلطة الƽعلية         3 وفرنسا 2 يتجǊ الƽقǊ والقضاƇ في مصر    
المقررة للمتƕوƳ في إصدار األوامر و التوجيهات لتاƕعÜǊ وǋذǉ السلطة إما Ɗن تستند إلى                

 .راƕطة عقدية Ɗو إلى سلطة فعلية ƹير مستمدة من العقد
 
 
 
 

                                                           
  .77 المرجƴ الساƤ: ƭ ƾƕلوفي مراجƴ  محمد  - 1
2 - ǐحمد السنهورƊ ƾد الرزاƕذا الصدد الدكتور عǋ ر فيƲقرة :   انƽاألول ال Ƈالجز ÜلتزامǙمصادر ا Ü القانون المدني Ɵ677الوسيط في شر  ƭ

 .  وما ƕعدǋاƭ 140 2000مصادر اǙلتزامÜ الدار الجامعية  للطƕاعة والنشر السنة : Ü كذلǁ الدكتور محمد حسين منصور 1014
3 -  voir par exemple JEAN CARBONNIER : même ouvrage p 389, voir aussi REMY CABRILLAC : droit des 
obligations , 3ème éd 19998  dalloz p 200,201, GABRIEL MARTY et PIERRE RAYNAUD : même ouvrage p 437.   

42 



1  -  Ʊة المتبوƯلƨ ةǐدƾƳ ةƯمن راب Ɣتمدƨم:  
  

  1العامل كتاƴƕ و رب العمل كمتƕوǙ      Ƴ ريب Ɗن عقد العمل يتضمن راƕطة تƕعية ƕين                 
وتƲهر ǋنا ǋƊمية التكييف القانوني للعقد ǙستƲهار راƕطة التƕعية Ü و تلعب شروط تنƽيذ العقد دورا كƕيرا في                  

يجب Ɗن يƚƕ القاضي فيها دون Ɗن يتقيد ƕالتسمية التي يعطيها           ƕيان راƕطة التƕعيةÜ وتكييف العقد مسƋلة ƿانونية        
 .Ɗطراف العقد

وعلى ذلǁ فƎن العƿǚة ƕين مالǁ سيارة األجرة والسائƾ الذǐ يعهد ƕها إليǊ يمكن Ɗن                 
تكيف Ƌƕنها عقد عمل Ü يكون سائƾ السيارة ƕمقتضاǋا Ƥاضعا لسلطة مالǁ السيارة المتمƛلة               

تعليمات تتعلƕ ƾما يكلǊƽ من عمل Ü ويصƠƕ ما يتلقاǉ السائƾ من            فيما يصدر إليǊ من Ɗوامر و       
 Ü  2نسƕة مئوية من اإليراد اليومي ƕمƛاƕة Ɗجرة عن العمل الذǐ يقوم Ǌƕ لحساب مالǁ السيارة                

وƕالعكǙ Ʃ يعد تاƕعا لمالǁ السيارة السائƾ الذǐ يتولى ƿيادتها دون Ɗن يƤضƴ لسلطة الرƿاƕة               
ǙنتƽاƇ راƕطة التƕعية المميزة لعقد العمل Ü ويكيف العقد ǋنا ƊنǊ            والتوجيǊ من جانب مالكها     

عقد إيجار Ü ألن السائƾ احتƕ Ʋƽالحرية التامة في استƤدامǊ للسيارة Ü دون ƿ ǐƊيد Ɗو شرط                  
 .من مالكها

 Ü فالعƿǚة ما ƕين     3ولكن راƕطة التƕعية يمكن Ɗن تنشƋ من عقود ƤƊرǎ مǚƛ عقد الوكالة           
 تكون عƿǚة تƕعية Ɗو Ǚ تكونÜ حسب ما إذا كان الوكيل Ƥاضعا Ɗو ƹير               الموكل والوكيل ƿد  

Ǌإلي Ǌƕ عهد ǐفي العمل الذ Ǌة الموكل وتوجيهƕاƿلر ƴاضƤ4 . 

وǙ يشترط Ɗن يتقاضى التاƊ ƴƕجرا عن عملǊ حتى تقوم عƿǚة التƕعيةÜ فسواƇ كان يعمل               
           Üالقطعةƕ مƊ المدةƕ األجر Ƴما كان نوƽجر وكيƋƕ وƊ المجانƕ      Üو عارضاƊ العمل دائما Ƴو نوƊ

Ǌة والتوجيƕاƿسلطة فعلية في الر Ǌعƕعلى تا Ƴوƕعية إذا توفرت للمتƕة التƿǚ5تقوم ع. 

                                                           
 المذكور ساƕقاÜ وƤƊيرا ƿرار Ü25/02/1986 وكذلƿ ǁرار مجلƿ ƩضاƇ معسكر ƕتاريƣ 07/04/1993 راجƿ ƴرار المحكمة العليا المؤرƢ في - 1

 ƣتاريƕ األعلى Ʃالمجلة القضائية العدد 11/05/1988المجل Ü2 1991 السنة ƭ 14.  
 .25المرجƴ الساƭ  ƾƕ :  الدكتورƊحمد شوƿي محمد عƕد الرحمن - 2
الوكالة  Ɗو اإلناƕة ǋو عقد ƕمقتضاǉ يƽوƯ شƭƤ شƤصا Ƥƈر للقيام ƕعمل :"  من القانون المدني الجزائرǐ على ما يلي 571  تنƭ المادة - 3

 Ǌاسمƕلحساب الموكل و Ƈشي." 
4 -ǐحمد السنهورƊ ƾد الرزاƕر الدكتور عƲقرة  :  انƽال ƴالمرج Ʃƽ679ن ƭ 1021. 
مصادر : Ü وفي نƩƽ المعنى الدكتور عƕد القادر الƽار 1996ƭ 339الموجز في مصادر اǙلتزام Ü الطƕعة :  راجƴ الدكتور Ɗنور سلطان - 5

 .ƭ 217 1998اǙلتزام Ü مكتƕة دار الƛقافة للنشر والتوزيƴ السنة 
- voir dans le même sens MARCEL PLANIOL et GEORGES RIPERT : même ouvrage 903 .  
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               Üات القانون العامƿǚيمية من عƲة تنƿǚعية مستندة إلى عƕطة التƕن تكون راƊ كما يمكن    
            1.كما ǋو الحال ƕالنسƕة لعƿǚة الحكومة ƕالموƽƲين العموميين

 
 :ƨلƯة ƴƺلǐة ǐƷر مƨتمدƔ من الƾƴد  -2 

 
إن اǙتجاǉ الƽقهي و القضائي ƿد استقر في مصر وفرنسا على ƊنǊ يكƽي لقيام راƕطة                    

راƕطة التƕعية يمكن Ɗن تنشƋ من      التƕعية مƕاشرة سلطة فعلية للمتƕوƳ على التاÜ ƴƕ وإذا كانت            
 ƤƊرƹ ǎير عقدية Ü حيƚ تقوم على سلطة فعلية في حالة             العقد Ü فƎنها يمكن Ɗيضا Ɗن تستمد من مصادر        

Ƴير مشروƹ وƊ Ơير صحيƹ و إذا كان العقدƊ Ü ياب العقدƹ. 

Ɗ-    ياب العقدƹ ين صاحب             : حالةƕ رمƕياب عقد عمل مƹ في حالة Ƌن تنشƊ عية يمكنƕة التƿǚع
Üƴƕ يكƽي العمل و العامل Ü ولكي يكون الشƭƤ ملزما ƕتعويƯ الضرر المرتكب من ƕƿل التا     

Ɗن يمارƩ المتƕوƳ على تاƕعǊ سلطة الرƿاƕة و التوجيÜ Ǌ ومƛال ذلǁ الممرضة التي تعد مƕدئيا  
تاƕعة للمستشƽى Ü يمكن Ɗن تقوم المسؤولية المدنية للجراƟ الذǐ تعمل معÜ Ǌ ألن ǚƤل تنƽيذ                

 ǋ.2ذǉ العملية يمكن للجراƊ Ɵن يعطي Ɗوامر و تعليمات لهذǉ الممرضة

ام عƿǚة التƕعية ǋو السلطة الƽعلية التي للمتƕوƳ على التاƴƕ فǚ يشترط             وطالما Ɗن ƿو  
Ü وعلى ǋذا األساƩ يمكن Ɗن تقوم ǋذǉ الراƕطة إذا كلف الزوƜ             وجود عƿǚة عقدية ƕينهما   

زوجتƊ Ǌو الوالد ولدƕ ǉالقيام ƕعمل معينÜ وƿد تنشƋ راƕطة التƕعية عرضاÜ فƎذا كان رب                  
 Ǝƕجهاد فعهد إلى زوجتƕ Ǌقيادة السيارة فƎنها تكون تاƕعة ويكون      األسرة مسافرا ƕسيارتǊ وشعر   

 .ǋ3و متƕوعا

كما Ɗن السلطة العامة التي يتمتƕ ƴها الزوƜ اتجاǉ زوجتƊ Ǌو تلǁ التي تكون لǖب نحو                
اƕنǙ Ǌ تمنƿ ƴيام راƕطة التƕعيةÜ واعتƕار كل من الزوƜ واألب تاƕعا على التوالي للزوجة                 

 .4واƕǙن 
 
 
 

                                                           
1 - ǐالسعد ǐرƕالدكتور محمد ص ƴالسنة :  راج Üانيƛالكتاب ال Üلتزاماتǚرية العامة لƲالن ÜلتزامǙ2003مصادر اƭ 208. 

2 -NOUR-EDDINE TERKI : La responsabilité civile: p 114 . 115. 
3 - ǐالسعد ǐرƕر الدكتور محمد صƲر:  انƲالن ƭ ƾƕالسا ƴالمرج Üلتزاماتǚ207ية العامة ل. 
4 -  Üعيةƕطة التƕرا Ƈير كافية إلنشاƹ Ǌعلى زوجت Ɯو سلطة الزوƊ ǉولد ǉها األب اتجاƕ ƴن السلطة العامة التي يتمتƋƕ ليǚالدكتور علي في  ǐير

 ƭ ƴالمرج Ʃƽ128ن  . 
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إن ƕطǚن العقد لعدم مشروعية المحل Ɗو السƕب Ɗو ƿاƕليتǊ          :  صحيƹ    Ơير ة وجود عقد  حال-ب

لƕǘطال لنقƭ األǋلية Ɗو لعيب من عيوب اإلرادة Ü ليƩ من شƋنƊ Ǌن يؤƛر على مسؤولية                 
Ǌعƕاشر سلطة فعلية على تاƕي ǊنƊ طالما Ü Ƴوƕالمت. 

سلطة فعلية Ü فقد Ǚ     وليƩ من الضرورƊ ǐن تكون السلطة شرعية ƕل يكƽي Ɗن تكون            
يكون للمتƕوƳ الحƾ في ǋذǉ السلطة Ƌƕن يكون استمدǋا من عقد ƕاطل Ɗو عقد ƹير مشروƊ Ƴو                 
اƹتصƕها دون عقد ƊصÜ ǚ ولكنǊ مادام يستعملها فعƕ ǚل مادام يستطيƊ ƴن يستعملها حتى لو                

ƕة اللصوƭ  كما في حالة تƕعية عصا    1Üلم يستعملها ƕالƽعل فهذا كاف لقيام عƿǚة التƕعية          
               ƭها اللصوƛعن األضرار التي يحد Ǚفيكون مسؤو ÜǉوامرƊ طاعتهمƕ ةƕلزعيم العصا

Ü وكذلǁ تƕعية الƤليلة لƤليلهاÜ فƎذا Ɗدت الƤليلة عمƊ ǚمرǋا Ƥ Ǌƕليلها وترتب على ǋذا               ƕ2الƺير
 .3العمل ضرر سƋل الƤليل كمتƕوƳ عن ǋذا الضرر

عن مدǎ اشتراط مƕاشرة سلطتƕ Ǌالƽعل Þ        و يƛور التساؤل ƕالنسƕة للمتƕوƳ الƽعلي          
              Ǌلسلطت ǊدامƤو عدم استƊ Ƴوƕدام المتƤعية استƕطة التƕلقيام را ǐيستو ǊنƊ Ƈقهاƽال Ưعƕ ǎير

 ).ƹياب العقد ( Ɗو فعلي ) العقد ( على التاÜ ƴƕ سواƇ نشƋت راƕطة التƕعية من مركز ƿانوني 

ǐƊ مسلم ƕ Ǌƕالنسƕة لراƕطة     ويرǎ الدكتور Ɗحمد شوƿي محمد عƕد الرحمن Ɗن ǋذا الر          
          ǐƊذا الرǋ Ưيعار Ǌولكن Ü عية المستمدة من العقدƕالت )   Ƈقهاƽال ǐƊعية    ) رƕطة التƕفي حالة را

المستمدة من مركز فعلي Ü إذ ƊنǊ في ǋذǉ الحالة ليست ǋناǁ سلطة ƿانونية للمتƕوƳ على                  
سلطة فعلية للمتƕوƳ   التاƴƕ تعطيǊ الحƾ في إصدار األوامر و التعليمات ƕ Üل إننا ƕصدد               

               ƴائها ومنƽإلى انت ǐالسلطة يؤد ǉلهذ ǊدامƤوعدم است Ü علƽالƕ اشرتهاƕيامها على مƿ فƿيتو
 ƿ.4يام راƕطة التƕعية

 
 
 
 
 

                                                           
 .ƭ 1016 678رة الƽق: الجزƇ األول : الوسيط :عƕد الرزاƾ السنهورǐ :الدكتور - 1

2 - FRANÇOIS CHABAS : obligations  p 508.  
 .41المرجƴ الساƭ  ƾƕ : الدكتور علي علي سليمان  - 3

 ..31 و ƭ30 : نƩƽ المرجƊ : ƴحمد شوƿي محمد عƕد الرحمن  الدكتور - 4
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  :التƯبƾǐاƖ الƮƾاǐƏة لمǐƴار للƨلƯة الƴƻلǐة

 
ومن التطƕيقات القضائية لمعيار السلطة الƽعلية في تحديد عƿǚة التƕعيةÜ حيƚ جاƇ في              

كما ƊنǊ كان يمارƩ على مستƤدميǊ      :"  ما يلي    22/03/1983ار المجلƩ األعلى ƕتاريƿ     ƣر
عƕد الكريم سلطة فعلية في رƿاƕتǊ و في توجيهƕ ÜǊحيƚ كان عليƊ Ǌن Ǚ يترǁ سيارة                  .ب

الطاǋر Ɗن تƺادر المرƊب ليǚ ويقودǋا شƭƤ في حالة سكر وليست لǊ رƤصة              . زƕونǊ ب 
 .1"سياƿة 

 : الذǐ صرƟ فيǊ القضاة25/02/1986مجلƿ ƩضاƇ معسكر ƕتاريƣ ولدينا كذلƿ ǁرار 

 " Ǌالف للحقيقة ألنƤذا اإلنكار مǋ نƊ ƚلكن حي : 

 . عجز عن إƕƛات عقد المزارعة -1

2-         ƫ وǋما وǋحدƊ نƋƕ ان يقرانƽنƋن المستƎكان .  ف ƾ    Ǌللمرحوم  يعطي تعليمات
واƿعة إعطاƇ  عملÜ ألن   Ƥƕصوƭ العمل الذǐ يقوم ÜǊƕ وفي ذلǁ دليل على ƿيام عƿǚة ال             

التعليمات Ǚ تصدر إǙ من رب العملÜ وعليǊ فƎن المجلƩ يقول ƕƛƕوت ووجود عƿǚة عمل                
Ʒ ين والضحيةƽنƋين المدعي عليهما المستƕ.2."د.م 

    ويƲهر لنا ƕوضوƟ من ǚƤل استقرائنا لهذين القرارين Ɗن القضاƇ الجزائرƤƊ ǐذ ƕمعيار             
Ü إƊ Ǚن القضاƇ الجزائرǐ يشترط لتحقƕ ǁ3        ƾالقضاƇ الƽرنسي  السلطة الƽعلية متƛƋرا في ذل    

              Ƴينما المشرƕ ÜǊعƕعلى تا Ǌة والتوجيƕاƿعلية في الرƽللسلطة ال Ƴوƕعية ممارسة المتƕة التƿǚع
 من القانون المدني يشترط فقط تمتƴ المتƕوƕ Ƴالسلطة الƽعلية في            136الجزائرǐ في المادة    

üǉ مجرد تمتƲ المتبوƱ بالƨلƯة : ني إلى طرƟ السؤال اǓتي    الرƿاƕة والتوجيÜǊ وǋذا ما يدفع    
                ǇƤǉ ةƨممار ǍلƳ ر قادرǐƷ Ʊان المتبوǀ اƤƋ ةƬاƢو Ý ةǐƴقة التبǘƳ Ƽƾي لتحƺاǀ ةǐلƴƻال

 Ý ةǐملƴة الǐة من الناحƯلƨال  
      

 
           

                                                           
1 - ƣتاريƕ األعلى Ʃرار المجلƿ رƲم 22/03/1983 انƿير منشور60096 ملف رƹ . 
2 -Ƥƕ ƴراج  Ǌكاملƕ القرار ǎالقضية ومحتو ƴائƿو ƭ1988 السنة 43نشرة القضاة العدد : صو ƭ 96اǋعدƕ وما . 

3 - voir : BORIS  STARCK: même ouvrage  p 233 : « ….la jurisprudence emploie actuellement, la formule 
suivante : est préposé celui qui agit pour le compte d’une autre personne, celui qui remplit une fonction pour le 
compte de cette dernière, laquelle possède à son égard un pouvoir de surveillance de direction et de contrôle ».  
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 :      إن اإلجاƕة عن ǋذا السؤال تكون من ǚƤل نقطتين 

لسلطة الƽعلية من ƕƿل المتƕوƳ ينال من عƿǚة التƕعيةÜ ألن العƕرة              عدم الممارسة ل   -1  
ƕمƕاشرة ǋذǉ السلطة وليƩ مجرد التمتƕ ƴها وǋذا ما صرحت Ǌƕ القرارات القضائية السالƽة               

      Ƈقهاƽال Ưيع ǎولذا ير ÜƟكل وضوƕ طة       1الذكرƕد اشترط لقيام راƿ ǐالجزائر Ƴما دام المشر
لية اتجاǉ تاƕعÜǊ وجب إذن ممارستها لمساƇلة المتƕوƳ إذ ƿيامها          التƕعية تمتƴ المتƕوƕ Ƴسلطة فع    

              Ǚ ƚحيƕ ائهاƽإلى انت ǐالسلطة يؤد ǉلهذ Ƴوƕاشرة المتƕوعدم م Üعلƽالƕ اشرتهاƕف على مƿيتو
 يمكن القول ƕوجود سلطة فعلية للمتƕـوƳ على تاƕعÜ Ǌ وعليǊ يقترƟ الƽـقǊ إضـافة عـƕارة

 . من القانون المدني136الƽقرة الƛانية من المادة  إلى "باشرǉا ƈو لǐ ǃباشرǉا " 

إن عƿǚة التƕعية تقوم على     :"       Ɗما محكمة النقƯ المصرية فهي ترǚƤ ǎف ذلƕ ǁقولها        
السلطة الƽعلية التي تƕƛت للمتƕوƳ في رƿاƕة التاƴƕ وتوجيهÜǊ سواƇ استعمل ǋذǉ السلطة Ɗو لم               

 .2"تهايستعملها فالعƕرة ƕوجود السلطة ƕ Ǚممارس

 Ǚ يشترط في المتƕوƳ ممارسة سلطة التوجيǊ والرƿاƕة من الناحية الƽنية ƕل يكƽي Ɗن                 -2
Ü وعلى ذلǁ إذا كان المتƕوƹ Ƴير ƿادر        3يتمتƕ ƴهذǉ السلطة من الناحية اإلدارية Ɗو التنƲيمية       

                 ǚƛم Üالمهمة ǉهذƕ رƤƊ ƭƤن يكلف شƊ Ǌفل Ǌسƽنƕ ةƕاƿوالر Ǌعلى ممارسة سلطة التوجي
Ʃرئي                 ƾحƕ Ƴوƕالمت Ʋƽن يحتƊ على Üة فنيةƇاƽكƕ ƴر يتمتƤƊ ƭƤش ǐƊ وƊ Ʃو مهندƊ العمال 

التوجيǊ والرƿاƕة من الناحية اإلدارية Ɗو التنƲيميةÜ فالشركة تسƋل عن Ɗعمال تاƕعيها دون               
ǁالعمل في ذل Ƈحد رؤساƊ وإنما تنيب عنها Üسهاƽنƕ Ǌة والتوجيƕاƿممارسة سلطة الر. 

 صاحب المصنƴ طƕيƕا لعƜǚ عمالÜǊ وحدد لƊ Ǌوƿات عملǊ  ومكان                  كذلǁ إذا استƤدم  
العƜǚ ووضƴ لǊ تعليمات صرف الدواÜƇ فƎن الطƕيب يعتƕر تاƕعا لصاحب المصنƴ ولو كان              

 .صاحب المصنƴ ليƩ طƕيƕا
 
 

                                                           
 .81المرجƴ الساƭ  ƾƕ : ومن ƕينهم مƤلوفي محمد  - 1

-voir aussi en ce sens : NOUR-EDDINE  TERKI : « ….il semble préférable de considérer que le lien de préposition 
existe soit lorsqu ‘une personne exerce un pouvoir effectif de surveillance et de direction, soit lorsqu’elle avait le 
droit de l’exercer ». même ouvrage   p  127.    

 .ƭ  143 مصادر اǙلتزام :ǉ القضائي الدكتور محمد حسين منصور Ɗشار إلى ǋذا اǙتجا - 2
 .ƭ 209تالنƲرية العامة لǚلتزاما:Ü وكذلǁ الدكتور محمد صƕرǐ السعد321ǐنƩƽ المرجƭ ƴ :انƲر في نƩƽ المعنى الدكتور ƕلحاƜ العرƕي- 3

 للرƿاƕة والتوجيǙ Ǌ يحول دون اعتƕار  الشƭƤ ةلƽنية الǚزمإن عدم الدراية ƕاألصول ا: " ... كما يقول محمد حسين منصور في ǋذا الصدد -  
صاحب عمل وتوافر صƽة المتƕوƳ لÜǊ حيƚ يمكن ممارسة سلطتǊ من ǚƤل ممƛلين لǊ تتوافر لهم الدراية الƽنية الǚزمةÜ ويكƽيǊ اǙحتƽاƕ Ʋالرƿاƕة 

 .    144المرجƴ الساƭ ƾƕ ...." اإلدارية
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     ويقترƟ جانب من الƽقǊ معيارا جديدا لتحديد عƿǚة التƕعية ƕين التاƴƕ والمتƕوǙƊ ÜƳ وǋو              

ار العمل لحساب الƺير Ɗو ما يسمى ƕمعيار العمل لحساب المتƕوÜƳ وسنقوم ƕƕحǋ ƚذا                معي
 .      المعيار من ǚƤل الƽرƳ الموالي

      

  :الƻرƱ الƙاني 

  :مǐƴار الƴمü لحƨاƒ الغǐر
 

سنقوم ƕدراسة ǋذا المعيار الجديد من ǚƤل ƛǚƛة نقاطÜ مضمونƛ Ǌم محاسنǊ وƤƊيرا                 
 .التطƕيقات القضائية

1-  ǈمونƮعمل لحساب              :مƕ يقوم ƴƕفالتا ÜƳوƕو امتداد لنشاط المتǋ ƴƕإن عمل التا
المتƕوƕ Ƴمعنى ƛمرة ǋذا العمل تتحقƾ للمتƕوƳ وǋو Ǚ يؤدǐ نشاطا Ƥاصا لمصلحتƕ Ü Ǌل إن                
                Ǌن يستحقƊ يمكن ǐما األجر الذƊ Ü Ƴوƕللمت ƭاƤال ƴƽالن ƾو تحقيǋ العمل ƇداƊ المقصود من

ǊدائƊ لƕفهو مقاǊتم لحساب صاحب العمل ولمصلحت ǐللعمل الذ .  

 وفي ذلǁ يƤتلف التاƴƕ عن القاصر المشمول ƕالرƿاƕة Ü فالقاصر Ǚ يقوم ǐƋƕ عمل                 
لحساب المكلف ƕرƿاƕتÜǊ ولذلǁ فƎن رƿاƕتǊ إنما تقƴ على شƭƤ القاصر ذاتƊ Ü Ǌما رƿاƕة                 

ن ǋناǁ تكليف للتاƴƕ    المتƕوƳ فترد على عمل التاǙ ƴƕ على شƤصÜ Ǌ وكذلǁ يجب Ɗن يكو             
ƕعمل معين يؤديǊ لحساب المتƕوÜ Ƴ على ذلǁ فالتلميذ في المدرسة Ǚ يعتƕر تاƕعا لصاحب                
المدرسة ألنǙ Ǌ يقوم ƕعمل لحساÜǊƕ والمستƋجر Ǚ يعتƕر تاƕعا للمؤجر ألنǙ Ǌ يقوم ƕعمل                 

Ǌƕ1.لحسا 

ول عمǚ معيناÜ ولذا Ǚ      Ǚ تتنا  2     وكذلǁ األب لǊ الرƿاƕة على ولدǉ ولكنها رƿاƕة عامة         
               Üية في عمل معينƕعلى الص Ǌة والتوجيƕاƿالر Ǌوالمشرف في الحرفة ل ÜǊعا لƕن تاƕǙر اƕيعت

Ǌعين لƕرون تاƕيعت Ǚ سهم ولذاƽنƊ ذا العمل لحسابǋ ون علىƕية يتدرƕ3ولكن الص      . 

                                                           
1 -  ƴالدكتور : راج :ƕلتزام : يب شنب محمد لǙالموجز في مصادر ا : ƭ62 63 و. 
Ǚ يكƽى لقيام عƿǚة التƕعية Ɗن يكون ǋناǁ مطلƾ الرƿاƕة والتوجيǊ دون Ɗن يتضمن : " ....وفي نƩƽ المعنى يقول الدكتور محمد شريف Ɗحمد  - 2

Ƴوƕلحساب المت ƴƕالتا Ǌƕ صدد عمل معين يقومƕ إصدار األوامر والتوجيهات ."Ǚمصادر ا Üميǚاإلس Ǌقƽالƕ دراسة مقارنة Üلتزام في القانون المدني
  .  ƭ  241 1999دار الƛقافة للنشر والتوزيÜƴ الطƕعة 

 .399المرجƴ الساƭ ƾƕ :  انƲر الدكتور Ɗنور سلطان - 3
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عليمات لǊ سلطة إصدار األوامر والت     فǚ يكƽي إذا Ǚعتƕار الشƭƤ متƕوعا Ɗن يكون        
        Ǌƕذا العمل لحساǋ إذ لم يتم Üة لعمل معينƕالنسƕ1        ǚف ǁعلى ذل ÜرƤƈ ƭƤوإنما لحساب ش 

تƕƛت صƽة المتƕوƳ لرئيƩ العمال الذǐ يكلف من ƕƿل صاحب العمل ƕرƿاƕة مرؤوسǊ من                
                Ƈاƽإلى انت ǁذل ƴيرج Ǚو Ü هاƕ همƽاألعمال التي يكلƕ ƾالعمال وإصدار األوامر إليهم فيما يتعل

ƕطة العقدية ƕين رئيƩ العمال وعمالÜ Ǌ إذ Ɗن راƕطة التƕعية يمكن Ɗن تنشƊ Ƌيضا من                  الرا
 .مركز فعلي

وواƴƿ األمر Ɗن العمال يؤدون عملهم لحساب صاحب العمل وليƩ لحساب رئيسهم في               
العملÜ ومن ناحية ƤƊرǎ فƎن سلطة رئيƩ العمال ينقصها عنصر اǙستقǚل لƤضوعǊ لسلطة             

 لصاحب العمل صƽة المتƕوƕ Ƴالنسƕة لعمالÜ Ǌ وتƕƛت لرئيƩ العمل            صاحب العملÜ وتكون  
ƴƕة التاƽ2ص. 

 :Ɗما القضاƇ الƽرنسي فهو يعتمد في تعريǊƽ لعƿǚة التƕعية على عنصرين     

1-Ǌة والتوجيƕاƿعنصر السلطة في الر. 

 Ɗن يصƠƕ عنصر العمل      Ü4 ويقترƟ جانب من الƽقǊ     3 عنصر العمل لحساب الƺير     -2
 .ƺير لوحدǉ معيارا لراƕطة التƕعيةلحساب ال

2-  ǈنƨين            : محاƕ عيةƕة التƿǚير في تحديد عƺيات معيار العمل لحساب الƕومن إيجا
 Ƴوƕوالمت ƴƕالتا: 

ƈ-               Üىƽيب وإدارة المستشƕين الطƕ عيةƕة التƿǚن عƋشƕ يرƛƊ ǐقهي الذƽف الǚƤحد لل ƴوض 
ي تتنافى وعƿǚة التƕعيةÜ ألنǊ في إطار ǋذǉ        مما دفƕ ƴالƽقǊ إلى التمييز ƕين األعمال الطƕية الت        

 .األعمال يتمتƴ الطƕيب ƕاستقǚلية التامة في ƊداƇ عملǊ الطƕي

                                                           
1 -  ǐالسعد ǐرƕالمعنى الدكتور محمد ص Ʃƽر في نƲان : ƭ ƾƕالسا ƴالدكتور محمد حسين منصور 209المرج Ü :ا ƭ ƾƕالسا ƴ143لمرج. 

 ǐحمد السنهورƊ ƾد الرزاƕالدكتور ع ǁقرة : كذلƽال ƴالمرج Ʃƽ679ن ƭ  1017 ارƽد القادر الƕالدكتور ع Ü : ƭ ƾƕالسا ƴيرا 218المرجƤƊو 
 .ƭ184 : نƩƽ المرجƴ : الدكتور محمود جǚل حمزة 

 .86المرجƴ الساƊ  : ƭ  ƾƕشار إلى ǋذا المƛال مƤلوفي محمد - 2
- voir aussi dans le même exemple : ANTOINE  VIALARD : même ouvrage p 79.   

 .ƭ 31 1999المسؤولية المدنية للدولة عن ƤƊطاƇ موƽƲيها Ü دار الƛقافة للنشر والتوزيÜƴ السنة :  الدكتور عادل Ɗحمد الطائي - 3
- voir aussi  BORIS   STARCK : « ….la jurisprudence emploie actuellement la formule suivante : est préposé celui 
qui agit pour le compte d’une autre personne, celui qui remplit une fonction pour le compte de cette dernière…. » 
même ouvrage  p 223.    
4 -  voir GENEVIEVE   VINEY et   PATRICE   JOURDAIN : « ….que l’élément essentiel pour définir le rapport 
de préposition n’est plus aujourd’hui la subordination du préposé …..mais plutôt le fait d’agir pour le compte du 
commettant et à son profit ». même ouvrage  p 866.   
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 من مدونة ƿǚƤƊيات الطبÜ واألعمال ƹير الطƕية التي يقوم           10وǋذا تجسيدا لنƭ المادة     
 تاƕعا  ƕها الطƕيب تحت إشراف ورƿاƕة المستشƽى Ɗو العيادةÜ فƽي ǋذǉ األعمال يعد الطƕيب             

 .والمستشƽى متƕوعا

 من القانون المدني Ǚ يشترط الممارسة الƽعلية لسلطة          136    وما دام المشرƳ في المادة      
التوجيǊ والرƿاƕةÜ وفي ƕعƯ األحيان يستحيل ممارستها من ƕƿل المتƕوƳ نƲرا Ǚنعدام               

            ƕمعيار العمل لحساب المتƕ ستعانةǙيمكن للقاضي ا Ʃذا األساǋ وعلى ÜǊتƇاƽللحكم  ك Ƴو
 .ƕ1وجود عƿǚة التƕعية ƕين الطƕيب وإدارة المستشƽى

ƒ-                ذا المعيار إلىǋ ǐفيؤد Üعيةƕطة التƕير في تحديد راƺمعيار العمل لحساب الƕ ذناƤƊ إذا
التوسƴ في عƿǚات التƕعيةÜ وǋذا حتى تشمل اإلطارات المسيرة للمؤسسة والمتƤصصين             

ب توجيههم ورƿاƕتهم نƲرا للمؤǚǋت العلمية       الذين يعملون لحساب المتƕوÜƳ واللذين يصع      
Ƥ Üاصة وƊنǙ Ǌ يشترط في السلطة ممارستها من ƕƿل المتƕوƳ سواƇ             2والتقنية التي يملكونها  

ǉيرƹ واسطةƕ وƊ Ǌسƽنƕ Ƈسوا ÜǙ مƊ استعمالها ƴو يستطيƊ استعملها. 

ر في تحديد ومن التطƕيقات القضائية لمعيار العمل لحساب الƺي:  التƯبƾǐاƖ الƮƾاǐƏة-3
            ƣتاريƕ األعلى في الجزائر Ʃالمجل Ǌƕ ضىƿ ما Üعيةƕة التƿǚ12/01/1985ع   Ɵصر ƚحي 

Ɗن الضحية Ɗو ذوǐ حقوƿها Ǚ يƽقدون عندما يرفعون دعوǎ مدنية على العون              : " القضاة  
              ǎي الدعوǋو ÜƯالتعويƕ ةƕإلى الجهة القضائية اإلدارية للمطال ǎدعو ƴرف ƾح Üالمعني

 والمƕنية على ƤطƋ    لحƨابǈلشƭƤ العام الذǐ يعمل المتسƕب في الضرر         الموجهة ضد ا  
ƾ3"المرف. 

 ƣتاريƕ رار المحكمة العلياƿ ǁ20/10/1998    ولدينا كذل Ǌفي Ƈجا ƚحي : 

المستشƽى (  Ɗن ƿضاة الموضوƳ لما ƿضوا على الطاعن          - في ƿضية الحال   -ولما ƕƛت " 
 التي ارتكƕها الطƕيƕان إƛر     اƯƢǓاƅ المǊنǐة  ƕضمان دفƴ التعويضات نتيجة   ) الجامعي ƕوǋران   
 .4...."عملية جراحية

                                                           
1 -  ƣتاريƕ رار المحكمة العلياƿ ƴم 20/10/1998راجƿالسنة 157555  ملف ر Ü انيƛالمجلة القضائية العدد ال Ü1998 ƭ 146. 
 .137المرجƴ الساƭ ƾƕ :  راجƴ الدكتور علي فيǚلي - 2
 . وما يليها ƭ 231 1989   السنةÜ4 المجلة القضائية العدد  36212 ملف رƿم  12/01/1985 راجƿ ƴرار المجلƩ األعلى المؤرƢ في - 3
4 -  ƣتاريƕ رار المحكمة العلياƿ ƴم 20/10/1998راجƿقا157555 ملف رƕسا Ǌالمشار إلي Ü . 
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        ƣتاريƕ معسكر Ƈضاƿ Ʃرار مجلƿ يرا لديناƤƊ25/02/1986و     Ǌفي Ƈجا ǐن  :"  والذƊ ƚوحي
 المستƋنƽينÜ  لƬالƞوفاة الهالǁ كانت نتيجة لسقوطǊ في إحدǎ اƕǓار التي كان يتولى حƽرǋا             

 .1..." عملǊفƎنها تمت إذن ƕسƕب وƛƊناƇ ممارسة

     ويƕدوا جليا من ǚƤل ǋذǉ القرارات Ɗن القضاƇ الجزائرƤƊ ǐذ ƕمعيار العمل لحساب               
المتƕوƳ في تحديد عƿǚة التƕعيةÜ وƤاصة حينما ƿƊام ƿضاة الموضوƳ مسؤولية المستشƽى              

م الجامعي ƕوǋران نتيجة األƤطاƇ المهنية التي ارتكƕها الطƕيƕان إƛر عملية جراحيةÜ ونحن نعل            
كما سƕقت اإلشارة إليƊ Ǌن األعمال المهنية تتنافى وعƿǚة التƕعيةÜ وعليǊ فمعيار السلطة                
الƽعلية مستƕعد في ǋذǉ الحالةÜإذا يمكن القول Ɗن المعيار الذǐ استند عليǊ القضاة في تحديد                

ساب عƿǚة التƕعية ƕين المستشƽى واألƤطاƇ المهنية التي ارتكƕها الطƕيƕان ǋو معيار العمل لح            
 .الƺير

     وƤƊيرا في اعتقادنا ǋناǁ تكامل ƕين المعيارينÜ معيار السلطة الƽعلية ومعيار العمل              
لحساب الƺير في تحديد عƿǚة التƕعيةÜ وǙ يمكن اǙستعانة ƕمعيار واǙستƺناƇ عن المعيار               

عريف اƤǓرÜ ونستند في ذلǁ إلى مƤتلف التعاريف التي جاƕ Ƈها الƽقǊ والقضاƇ فيما يƭƤ ت              
 :التاƴƕ والمتƕوÜƳ فمعƲم ǋذǉ التعاريف تشترǁ في عنصرين Ɗساسيين 

ƤضوƳ التاƴƕ لسلطة المتƕوƳ من حيƚ األوامر والتعليمات والتوجيهات التي يتلقاǋا            -1
 .من المتƕوƳ حول كيƽية ƊداƇ العمل

Ɗن يقوم التاƎƕ ƴƕنجاز العمل لحساب المتƕوƳ وليƩ لحساǊƕ الƤاƊ ƭو لحساب                -2
 . شƤƈ ƭƤر

  وإضافة إلى وجود عƿǚة تƕعية ƕين التاƴƕ والمتƕوÜƳ يشترط المشرƳ الجزائرǐ في المادة              
 من القانون المدنيÜ ارتكاب التاƴƕ عمƹ ǚير مشروƳ يسƕب ضررا للƺير حال تƋدية               136

 .الوƲيƽة Ɗو ƕسƕƕهاÜ وǋذا ما سوف نعالجǊ من ǚƤل المƕحƚ الموالي
        

 
 
 
 
 

                                                           
1 - ƣتاريƕ معسكر Ƈضاƿ Ʃرار مجلƿ رƲم 25/02/1986 انƿقا400 ملف رƕالمذكور سا  . 
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  :المبحƘ الƙاني 

 : ǐƷر مشروƱ حالة تƉدǐة الوƻǐưة ƈو بƨببǊاǀاƒ التابƳ Ʋمǘارت
 

               ǐالجزائر Ƴن المشرƎف ƾƕعلى النحو السا Ƴوƕوالمت ƴƕين التاƕ عيةƕة التƿǚامت عƿ إذا    
يشترط من التاƴƕ ارتكاب عمل ƹير مشروƳ حال تƋدية الوƲيƽة Ɗو ƕسƕƕها يسƕب ضررا                

 المقصود ƕالعمل ƹير المشروÜƳ فهناǁ جانب من        للƺيرÜ إƊ ǙنǊ اƤتلƽت اǓراƇ الƽقهية حول      
الƽقǊ يشترط Ɗن يكون العمل ƹير المشروƳ الذǐ ارتكǊƕ التاƤ ƴƕاطئا حتى تقوم مسؤولية                

Ƴوƕالمت. 

               ƚحƕذا المǋ تقسيمƕ ولذا سنقوم Üƴƕعل الضار للتاƽالƕ Ǌقƽر من الƤǓي الجانب اƽينما يكتƕ    
رتكاب التاƴƕ عمل ƹير مشروƳ يسƕب ضررا للƺيرÜ        إلى مطلƕينÜ نتناول في المطلب األول ا      

 .وفي المطلب الƛاني وƿوƳ العمل ƹير المشروƳ من التاƴƕ حال تƋدية الوƲيƽة Ɗو ƕسƕƕها
       

 
 üوǓا ƒلƯالم: 

           ǘمƳ Ʋالتاب ƒاǀرارتǐررا للغƮ ƒبƨǐ Ʊر مشروǐƷ : 
 

 Ƴعم       يشترط المشرƊ عن Ƴوƕلقيام مسؤولية المت ǐفي المادة     الجزائر Ǌعƕقرة   136ال تاƽ1 ال 
  ƭو التي تن: "           Û Ʊر المشروǐƷ ǈملƴب ǈƴتاب ǈƙحدǐ ǎƤرر الƮن الƳ ǗوƊƨم Ʊون المتبوǀǐ

Ɗن يرتكب التاƴƕ عمل ƹير مشروƳ       ."متǀ Ǎان واقƴا منƺ ǈي حاü تƉدǐة وƻǐưتƈ ǈو بƨببǊا         
 الƴمǐƷ üر   ǐ üǉشترƺ Ưي  يسƕب ضررا للƺير Ü ولكن السؤال الذǐ يطرƟ في ǋذا الصدد             

 Ʋالتاب ǈبǀرتǐ ǎƤال Ʊالمشرو Ʊة المتبوǐولƊƨم ǃǐƾǐوÝ اƏƯاƢ ونǀǐ نƈ 
اǙتجاǋ Ü  : ǉناǁ    اتجاǋين فقهيين إن اإلجاƕة عن ǋذا التساؤل تƽرƯ علينا التمييز ƕين          

 فهو يقيم مسؤولية    اǙتجاǉ الƽقهي الحديƚ  الذǐ يقيم مسؤولية المتƕوƳ على الƤطƊ Ü Ƌما         ي  هالƽق
 . الضررÜ و لذا نƤصƭ لكل منهما فرعا مستقǚالمتƕوƳ على
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  : المتبوƱ قوامǊا الƉƯƢ :الƻرƱ اǓوü مƊƨولǐة  
 

ǎي محمد      يرƺلوƢم  :           ǐوالضرر الذ Üƴƕفي جانب التا ƋطƤات الƕƛعلى المضرور إ
                 ƾما لم تتحق Ƴوƕمسؤولية المت ƾتتحق ǚف ÜƯالتعويƕ Ƴوƕة المتƕمطال Ǌل ƾلكي يح Ǌلحق

 التاÜƴƕ التي ƿد يكون Ɗساسها ƤطƋ واجب اإلƕƛات Ɗو ƤطƋ مƽترƯ في جانǊƕ يقƕل Ɗو                مسؤولية
                Üو عدماƊ وجودا ƴƕمسؤولية التاƕ منوطة Ƴوƕومن تم فمسؤولية المت ÜƩات العكƕƛل إƕيق Ǚ

Ƴوƕمسؤولية المت Ƈاƽإلى انت ǐيؤد ƴƕمسؤولية التا Ƈاƽ1فانت. 

 تقوم مسؤولية المتƕوƳ يجب Ɗن تتحقƾ       حتى: بلحاƚ الƴربي      وفي نƩƽ المعنى يقول     
ƊوǙ مسؤولية التاƋƕ ƴƕركانها الƛǚƛةÜ وذلǁ ألن مسؤولية المتƕوƳ مسؤولية تƕعيةÜ فهي Ǚ تقوم            
                  ǐمن تعد Ǌركنيƕ ǐتقصير ƋطƤ ƴƕمن التا ƴن يقƊ فيجب Üƴƕإذا تحققت مسؤولية التا Ǚإ

ƕطة السƕƕية ƕين ƤطƋ التاƴƕ     وإدراÜǁ وƊن يلحǋ ƾذا الƤطƋ الضرر ƕالƺيرÜ وƊن تتحقƾ را          
 . 2والضرر الذǐ لحƕ ƾالمضرور وذلǁ طƕقا للقواعد العامة

     ǐƊذا الرǋ مان       كما يؤيدǐلƨ ليƳ ليƳ :       ن يرتكبƊ Ƴوƕيجب لقيام مسؤولية المت Ǌقولƕ
تاƕعǊ فعǚ ضارا يكون مسؤوǙ عنǊ مسؤولية شƤصيةÜ ذلƊ ǁن مسؤولية المتƕوƳ مسؤولية              

صلي ǋو التاƴƕ وعلى ذلǁ فƕ ǚد من Ɗن تتوافر في مسؤولية التاƴƕ               تƕعيةÜ والمسؤول األ  
Ɗركان المسؤولية الشƤصيةÜ إن كانت المسؤولية شƤصية ǐƊ الƤطƋ والضرر وعƿǚة السƕƕية            

 . ƕ3ينهما

     ǉتجاǙذا اǋ ǁويؤكد كذل     ǎدƴƨال ǎبرƬ محمد :       ƴƕمسؤولية التا ƾن تتحقƊ يجب Ǌقولƕ
Ǝذا انتƽت مسؤولية التاƴƕ سواƕ Ƈسƕب عدم ƕƛوت الƤطƋ في حقƊ ǊصƕƛƎƕ  ǚات Ɗركانها الƛǚƛةÜ ف   

Ɗو ألǐ سƕب ƤƈرÜ فƎن مسؤولية المتƕوƳ تنتƽي في ǋذǉ الحالةÜ وƤطƋ التاƿ ƴƕد يكون واجب                 
 .4اإلƕƛات وƿد يكون ƤطƋ مƽترضا

 
 

                                                           
 .114المرجƴ الساƭ  ƾƕ :  انƲر مƤلوفي محمد - 1
 .326المرجƴ الساƕ : ƭ  ƾƕي  انƲر الدكتور ƕلحاƜ العر - 2
 .46المرجƴ الساƭ   ƾƕ  : انƲر الدكتور علي علي سليمان  - 3
4 -  ǐالسعد ǐرƕالدكتور محمد ص ƴراج : ƭ  لتزاماتǚرية العامة لƲ211الن. 
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 وǋناǁ كذلǁ جانب من الƽقǊ المصرǐ من يؤيد اشتراط الƤطƋ في العمل ƹير                  
Ƴبد الرƦاǐ  Ƽ يرتكǊƕ التاƴƕ حتى تتحقƾ مسؤولية المتƕوÜƳ ومن ƕين ǋؤƇǙ             المشروƳ الذ 

ǎورǊنƨحمد الƈ: 

                Üانيةƛمن ال Ƴن األولى فرƎف Üƴƕإذا تحققت مسؤولية التا Ǚإ Ƴوƕتقوم مسؤولية المت Ǚ Ǌقولƕ
فيجب إذا على المضرور حتى في رجوعǊ على المتƕوƊ Ƴن يƕƛت ƤطƋ التاÜƴƕ ومن الجائز                

 .1حاǙت Ɗن تتحقƾ مسؤولية التاƴƕ على ƊساƤ ƩطƋ مƽترƯفي ƕعƯ ال

Ǚ تقوم مسؤولية المتƕوƳ إǙ إذا تحققت          :محمد حǐƨن منƬور       وفي نƩƽ المعنى     
               Ǌير يقيم مسؤوليتƺرتب ضررا لل Ƴير مشروƹ ǚد ارتكب عمƿ ن يكونƊ ǐƊ Üƴƕمسؤولية التا

ة تƕعية لمسؤولية التاƴƕ وǙ تقوم       وفقا للقواعد العامةÜ ألن مسؤولية المتƕوǋ Ƴي مسؤولي        
 .ƕ2دونهاÜ فهي ƕمƛاƕة ضمان ƿانوني للمضرور

    ƾالسيا Ʃƽان      وفي نƯلƨ نورƈ :          ǙوƊ ƾن تتحقƊ يجب Ƴوƕحتى تقوم مسؤولية المت
                Ǚو Ǌتقوم مسؤوليت ǚف ƋطƤ ƴƕإذا لم يكن فعل التا ǁوعلى ذل Üةƛǚƛركانها الƋƕ ƴƕمسؤولية التا

ؤولية المتƕوÜƳ والمضرور ǋو المكلف ƕƛƎƕات ƤطƋ التاƴƕ إǙ إذا كان ǋذا             تترتب ƕالتالي مس  
 .3الƤطƋ مƽترضا

لكي تقوم مسؤولية المتƕوƳ يشترط Ɗن تقوم ƊوǙ        : محمد حƨن قاǃƨ        وǋناǁ رƤƈ ǐƊر    
مسؤولية التاÜƴƕ فيجب على المضرور Ɗن يƕƛت ƤطƋ التاÜƴƕ وƿد تتحقƾ مسؤولية التاƴƕ على              

مƽترƯ افتراضا يقƕل إƕƛات العكÜƩ كما في مسؤولية متولي الرƿاƕة كالمدرƊ ƩساƩ الƤطƋ ال 
Ɗو ناƲر المدرسة ƕالنسƕة لتǚميذÜǉ وƿد تقوم مسؤولية التاƴƕ على ƤطƋ مƽترǙ Ư يقƕل إƕƛات               

 . 4العكƩ كما في مسؤولية حارƩ اǙǓت الميكانيكية

           ǉتجاǙا Ʃƽيرا وفي نƤƊو        Ǎǐحǐ بد الودودƳ :إذ         ǚف ƋطƤ ƴƕمن التا ƴƿا لم يكن ما و
تقوم مسؤولية المتƕوÜƳ فيجب Ɗن تتحقƊ ƾوǙ مسؤولية التاƴƕ وذلƕ ǁتوافر Ɗركانها الƛǚƛة               
وǋي الƤطƋ و الضرر وعƿǚة السƕƕيةÜ ويقƴ على عاتƾ المضرور عƐƕ إƕƛات ƤطƋ التاƴƕ ما               

Ǌƕفي جان Ưترƽم ƋطƤ 5لم يكن. 
                                                           

1 -  ǐحمد السنهورƊ ƾد الرزاƕالدكتور ع ƴراج : Ƈقرة  1الوسيط الجزƽ681  ال  ƭ  1023. 
  .146نƩƽ المرجƭ  ƴ : د حسين منصور راجƴ الدكتور محم - 2
  . 400نƩƽ المرجƭ  ƴ : راجƴ الدكتور Ɗنور سلطان  - 3
 .ƭ  134 1994الوجيز في نƲرية اǙلتزام Ü  دار الجامعة الجديدة للنشر Ü الطƕعة  : انƲر الدكتور محمد حسن ƿاسم   - 4
 . ƭ  278 1994 لǚلتزاماتÜ دار النهضة العرƕيةÜ الطƕعة الموجز في النƲرية العامة: انƲر الدكتور عƕد الودود يحيى  - 5
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        Ǌقƽجانب من ال ǁناǋ نƊ كما             ǐالذ Ƴير المشروƹ رنسي من يشترط في العملƽال
       ÜاطئاƤ ن يكونƊ ƴƕالتا Ǌƕيرتك    Ǌقيƽينهم الƕ ومنJean Carbonnier    يشترط لكي تقوم

                ǐعل الضار الذƽو الƊ Ƴير المشروƹ ن تتوافر في العملƊ Ǌعƕعمال تاƊ عن Ƴوƕمسؤولية المت
متƕوǋ Ƴي مسؤوليتǊ تƕعية تƽترƯ     ارتكǊƕ التاƴƕ الƤصائƭ القانونية للƤطÜ Ƌ ألن مسؤولية ال        

ƴƕالتا ƾصلية على عاتƊ 1مسؤولية. 

ƕ Ǚد Ɗن تتحقƾ المسؤولية الشƤصية للتاƋƕ ƴƕركانها        : Antoine  Vialard  األستاذ     يقول
الƛǚƛة الƤطÜƋ الضرر وعƿǚة السƕƕيةÜ ألن مسؤولية المتƕوǙ Ƴ تقوم إǙ إذا ƿامت مسؤولية               

Ü فيجب  )التاƴƕ  ( ضحية المطالƕة ƕالتعويƯ من الƽاعل مƕاشرة        التاÜƴƕ فƎذا لم تستطيƴ ال     
Ƴوƕو المتǋو ǙƊ ا ضد المسؤول المحالǋدعوا Ư2رف. 

 ǋل ƤطƋ التاƴƕ يعد ضروريا لقيام مسؤولية        Boris Starckوفي نƩƽ اǙتجاǉ يتساƇل     
 كل  المتƕوƕ Þ Ƴصƽة عامة الƽقǊ و القضاƇ يجيب عن ǋذا التساؤل Ƌƕن المتƕوǙ Ƴ يسƋل عن                

وينتƝ عن ذلƊ ǁن الضحية لكي تطالب       . ضرر يرتكǊƕ التاƕ ƴƕل يسƋل عن ƤƊطاƇ التاƴƕ فقط        
ƴƕالتا ƋطƤ اتƕƛƎƕ ن تقومƊ دƕǙ Ü الضرر Ưتعوي Ƴوƕالمت 

3. 

    Ǌقيƽال ǁكذل ǎويرFrançois  Chabas          مسؤولية ƾما لم تحق Ƴوƕتقوم مسؤولية المت Ǚ 
ال الضارة التي يرتكƕها التاÜƴƕ ولكن فقط ƕالنسƕة         التاÜƴƕ والمتƕوǙ Ƴ يسƋل عن جميƴ األفع      

              ƋطƤات الƕƛإ Ǌعلي Ƴوƕل المتƕƿ من Ưولكي يتحصل الضحية على التعوي ÜاطئةƤفعال الǖل
                  ǐيؤد ƴƕل التاƕƿ صر منƕو عدم تƊ مالǋو إƊ إلى تقصير Ǌƕƕيعود س Ƈسوا Üƴƕفي جانب التا

Ƴوƕيام مسؤولية المتƿ 4إلى.  

 حتى يسƋل   Marcel  Planiol  et  Georges  Ripertلƽقيهان  وفي نƩƽ المعنى يرǎ ا    
 من القانون المدني الƽرنسي Ǚ يكƽي Ƌƕن يكون العمل          5 الƽقرة   1384المتƕوƳ حسب المادة    

Ǌƕارتك ǐعن الضرر الذ ƴƕصية للتاƤالمسؤولية الش ƾن تتحقƊ دƕǙ لƕ ÜƳير مشروƹ5. 
 
 

 
                                                           

1 -voir  JEAN  CARBONNIER : Les obligations : p 390. 
2 - voir ANTOINE  VIALARD : même ouvrage  p 80.  
3- voir  BORIS  STARCK : Les obligations : p 230. 
4 - voir FRANÇOIS   CHABAS : même ouvrage  p 514.  
5 - voir MARCEL  PLANIOL et  GEORGES  RIPERT : même ouvrage  p 914.  
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ة التي تشترط في العمل ƹير المشروƳ الذǐ        وفي الحقيقة Ɗن كل ǋذǉ اǓراƇ الƽقهي            
يرتكǊƕ التاƊ ƴƕن يكون Ƥاطئا حتى تقوم مسؤولية المتƕوÜƳ كانت متƛƋرة ƕالقانون المدني                
الƽرنسي القديم الذǐ تم وضعǊ في Ʋل المذǋب الƽردÜǐ الذǐ يقوم على تقديƩ الحريات                

حة العامةÜ مما جعل    الƽردية حيƚ تكون حماية المصلحة الشƤصية Ɗولى من حماية المصل          
         Ǚ ƠƕصƊو Üب في الضرر عن مصلحة الضحيةƕحماية مصلحة المتس Ơرنسي يرجƽال Ƴالمشر
يسƋل مرتكب الƽعل الضار إǙ إذا كان سلوكƤ ǊاطئاÜ مما جعل الƤطǋ Ƌو ƿوام المسؤولية                 
المدنية في Ʋل ǋذا القانون Ɗو ما يسمى ƕالمسؤولية الشƤصية سواƇ كان ǋذا الƤطƋ واجب                

 .     ƕƛ1ات Ɗو ƤطƋ مƽترƯاإل
 

 : الƻرƱ الƙاني 

  :                   مƊƨولǐة المتبوƱ قوامǊا الƮرر
 

في القرن التاسƴ عشر حدƚ تƺير في اƿǙتصاد العالميÜ فƕعد Ɗن كان اƿتصادا زراعيا                       
 تيقوم على عمل الرجل والحيوانÜ انقلب إلى اƿتصاد صناعي يرتكز على اǙǓت وانتشر             

 .2المصانƴ الكƕرǎ التي تستƤدم Ǚƈف العمال

     ونƲرا للتطورات اƿǙتصادية والصناعية التي عرفتها المجتمعات الحديƛة في وƿتنا             
الحاليÜ وما ترتب عنها من كƛرة استعمال اǙǓت الصناعية واستعانة Ɗصحاب الحرف               

Ü كل ذلƊ ǁدǎ إلى     3نهاوƊرƕاب األعمال ƋƕشƤاƤƈ ƭرين Ǚستǚƺل تلǁ اǙǓت واǙستƽادة م        
ازدياد وƿوƳ األضرار وكƛرة الحوادƚ وتنوعهاÜ فليƩ من العدل Ɗن Ǚ تقوم مسؤولية                
المتƕوƳ عن نتائƝ نشاطǊ إǙ إذا كان فعل تاƕعƤ ǊاطÜƐ ويستند Ɗنصار ǋذا اǙتجاǉ إلى                  

Ɲمجموعة من الحج :  

ي عƕارة عمل ƹير     من القانون المدن   136 إن المشرƳ الجزائرǐ استعمل في المادة        -1 
ƋطƤعيدا عن فكرة الƕ مر موضوعيƊ وǋو ÜƳعل الضار4 مشروƽال Ǌƕ ويراد    . 

 
 

                                                           
 . وما ƕعدǋا 31المرجƴ الساƭ  ƾƕ  : انƲر الدكتور علي فيǚلي  - 1
 .ƭ  150 1990النƲرية العامة لǚلتزام Ü  ديوان المطƕوعات الجامعية Ü الطƕعة  :  الدكتور علي علي سليمان - 2
 .124المرجƴ الساƭ  ƾƕ : في محمد  راجƴ رسالة مƤلو- 3

4 - voir NOUR –EDDINE  TERKI : même ouvrage  p  117.  
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Ɗن الƺرƯ من مسؤولية المتƕوƳ عن عمل تاƕعǋ Ǌو إعƽاƇ الضحية من إƕƛات                -2
ƤطƋ المسؤول المدني Ü وإذا ما اشترطنا إƕƛات ƤطƋ التاƴƕ فƎن الƺرƯ من تنƲيم مسؤولية                

 Ǌي كونƽينت Ƴوƕة للضحيةالمتƕالنسƕ دون فائدة Ơƕ1 يص. 

إن شرط إƕƛات ƤطƋ التاƴƕ يتعارƯ مƴ اǙتجاǉ الموضوعي للقانون المدني Ü و كذا              -3
 .2اتجاǉ القوانين الحديƛة التي تسعى إلى تعويƯ الضحية لمجرد Ɗنها Ɗصيƕت ƕضرر

 إن اǙتجاǉ الذǐ يتمسƕ ǁضرورة إƕƛات المضرور للƤطƋ في جانب التاƴƕ لمسائلة            -4
                Ƴإلى ضيا ǐمما يؤد Ǌاتƕƛير عن إƤذا األǋ يرا ما يعجزƛللمضرور إذ ك ƾاǋإر Ǌفي ÜƳوƕالمت

    Ưفي التعوي Ǌ3حق              ÜǊعن Ƈذا العبǋ فƽƤن يƊ اتƕيحاول في شتى المناس Ƴن المشرƊ ƴم Ü
                 Þ ƴƕالتا ƋطƤ تƕƛن يƋƕ Ǌƕم يطالƛ عن المضرور Ƈذا العبǋ يفƽƤلت Ƴفكيف يسعى المشر

ƕ ذ من المضرورƤƋاليمين فيƕ ǉعطاƊ 4الشمال ما  .     

إن القضاƇ الƽرنسي الذǐ استلهم منǊ القانون المدني الجزائرǐ المƕادƏ العامة              -5
 5.للمسؤولية ƊصƠƕ يسƋل المتƕوƳ عن الضرر الذƊ ǐحدǊƛ تاƕعƹ Ǌير المميز Ɗو المجنون

 العدل إن التاƹ ƴƕالƕا ما يكون معسرا شƋنǊ في ذلǁ شƋن المضرورÜ وعليǊ يكون من -6
Ƴوƕمن فعل ضار لمسائلة المت ƴƕالتا Ǌƛما يحدƕ ƇاƽكتǙ6والحكمة ا. 

 :إن مسؤولية المتƕوƊ Ƴصƕحت تستند إلى فكرة تحمل التƕعة طƕقا للمƕدƊ القائل -7

 .ومن ƛم فƎن فكرة الƤطƋ تجاوزǋا الزمن." من لǊ حƾ الƺنم وجب عليǊ الƺرم  " 

8-      Ƌام التƲن Ǌعرف ǐالذ ƴير       إن التطور السريƛالك ƴالقرن العشرين شج ƴمينات في مطل
              ƴمكانهم رفƎƕ ƇǙؤǋ ƠƕصƊو ÜتهمƕصاƊ األضرار التي Ưتعويƕ ةƕمن الضحايا في المطال

 . 7دعوǎ مƕاشرة على شركة التƋمين دون الرجوƳ على الشƭƤ المسؤول 

                                                           
 .139المرجƴ الساƭ  ƾƕ  :  راجƴ الدكتور علي فيǚلي - 1

2 -  voir NOUR- EDDINE  TERKI : même ouvrage  p 118.  
 .124نƩƽ المرجƊ  : ƭ  ƴنƲر رسالة مƤلوفي محمد - 3
 .188نƩƽ المرجƭ  ƴ : ر محمود جǚل حمزة  انƲر الدكتو- 4
5 -  ƴن شنتي : راجƕ لي و الدكتور حميدǚالدكتور علي ف : Ưللتعوي ƾالعمل المستح : ƭ117. 
 .124المرجƴ الساƭ  ƾƕ :  انƲر  مƤلوفي  محمد - 6
النƲام القانوني لتعويƯ : العزيز  ƕوذراÜƳ انƲر كذلǁ على سƕيل المƛال عƕد 37 و36المرجƴ الساƭ ƾƕ :  راجƴ الدكتور علي فيǚلي  - 7

 Ü نƲام تعويƯ األضرار الناجمة عن حوادƚ المرور في ƭ  23 1986ضحايا حوادƚ المرورÜ مجلة الƽكر القانوني Ü العدد الƛالƚ ديسمƕر 
الوطني حول حوادƚ المرور الملتقى : Ü انƲر كذلǁ الدكتور شيهور  مسعود ƭ  221  1991 السنة  1المجلة القضائية العدد : الجزائر 

     .ƭ  13 1998 السنة 2المجلة القضائية العدد : وتطƕيقاتها في مجال المرور 
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               ǉويقتصر دور ÜمينƋشركة الت Ǌعن Ǌل تدفعƕ Ưالتعويƕ يطالب Ǚ المسؤول ƠƕصƊو     
لى دفƿƊ ƴساط التƋمين سواƤƊ ƇطƋ في ارتكاب الحوادƊ ƚو لم يƤطÜƋ ولم يضرǉ شيƇ إذا                 ع

Ưمين التعويƋ1دفعت شركة الت                . 

               Üƴƕالتا Ǌƕيرتك ǐالذ Ƴير المشروƹ من العمل ǐالجزائر Ƈف القضاƿة لموƕالنسƕ ماƊ    
على ساƕقا المحكمة العليا    ƕاطǚعي على ƕعƯ القرارات القضائية الصادرة عن المجلƩ األ         

حالياÜ فƎن موƿف القضاƹ ƇامƯ وƹير واضƠ ألن القضاة تارة يستعملون مصطلƠ الƽعل              
          ƣتاريƕ األعلى Ʃرار المجلƿ في Ƈكما جا Ü25/05/1983الضار   Ǌقولƕ  ":   إذا كان ƚحي

      Ǌعƕعمال تاƊ ل عنƋيس Ƴوƕعت           الضارةالمتƿد وƿ األعمال ǁن تكون تلƊ على شرط ǁوذل Ü
 .2 "136اƇ تƋدية الوƲيƽة Ɗو ƕسƕƕها طƕقا للمادة ƛƊن

      وتارة ƤƊرǎ يستعمل القضاة مصطلƠ الƤطƹ Ƌير المشروƿ ÜƳرار المجلƩ األعلى             
  ƣتاريƕ11/05/1988     Ǌفي Ƈجا ƚحي  ":        Ǚ صي جنائيƤفعل ش ǉارƕاعتƕ ن الضرب المتعمدƊ

 . 3"من القانون المدني 136الذǐ تشير إليǊ المادة الƤطƹ Ƌير المشروƳ يدƤل في إطار 

       ونƲرا للحجƝ الساƕقة فƽي رƊينا اǙتجاǉ الƽقهي الحديƚ على صوابÜ ألن المسؤولية             
               ƋطƤال Ʃوامها الضرر وليƿ ƠƕصƊ اصةƤ ةƽصƕ Ƴوƕة عامة ومسؤولية المتƽصƕ المدنية

ƴ عمل  ولذلǁ فƎنǊ يكƽي لتحقƾ مسؤولية المتƕوƳ ارتكاب التاÜ        ƕ موƮوǐƳة ƕاعتƕارǋا مسؤولية 
               ƐاطƤ وǋ لǋ Ƴير المشروƹ يعة العملƕفي ط ƚحƕير دون الƺب ضررا للƕيس Ƴير مشروƹ

Þ Ǚ مƊ 

             Ơترضة لصالƽم Ƴوƕجعل مسؤولية المت ǐالجزائر Ƴن المشرƎف ǁاإلضافة إلى ذلƕ       
الضحية Ɗو المضرورÜ وافتراǋ Ưذǉ المسؤولية يعƽى المضرور من عبƇ إƕƛات فعل               

   ǁكان ذل Ƈسوا Ƴوƕم فعل ضار      المتƊ ƋطƤ 4         Ƴوƕوالمت ƴƕين التاƕ عيةƕة التƿǚات عƕƛإ Ǌيƽل يكƕ 
                Ƴوƕها حتى تقوم مسؤولية المتƕƕسƕ وƊ ةƽيƲدية الوƋعل الضار حالة تƽلل ƴƕوارتكاب التا

ƕ Üينما تعد المسؤولية عن األعمال الشƤصية ǋي الشريعة العامة          اƨتƙناǐƏةƕاعتƕارǋا مسؤولية   
ر إƕƛات Ɗركان المسؤولية الƛǚƛة من ƤطƋ وضرر وعƿǚة           والتي تستوجب من المضرو   

 .السƕƕية
                                                           

 .150النƲرية العامة لǚلتزام  ƭ  : الدكتور علي علي سليمان  - 1
2 -  ƣتاريƕ األعلى Ʃرار المجلƿ ƴم  25/05/1983راجƿالمجلة القضائية  العدد 32817 ملف ر Ü 2 1990  السنة ƭ  41. 
3 -  ƣتاريƕ األعلى Ʃرار المجلƿ ƴقا 11/05/1988راجƕالمذكور سا . 
 .152نƩƽ المرجƭ  ƴ : الدكتور علي فيǚلي  - 4
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              Ƴيشترط المشر Üيرƺب ضررا للƕيس Ƴير مشروƹ عمل ƴƕوإلى جانب ارتكاب التا     
               . ارتكاب ǋذا العمل ƹير المشروƳ حالة تƋدية الوƲيƽة Ɗو ƕسƕƕها

                             

  :المƯلƒ الƙاني 

 :Ʊ الƴمǐƷ üر المشروƱ من التابƲ حاü تƉدǐة الوƻǐưة ƈو بƨببǊا وقو
 

Ɗن المتƕوǙ Ƴ يسƋل عن كل عمل ƹير مشروƳ          1 الƽقرة   136نƭ المادة     يتضƠ من   
يرتكǊƕ التاƴƕ ويسƕب ضررا للƺير ƕ Üل Ɗن العمل ƹير المشروƳ الذǐ يرتكǊƕ التاƴƕ و يقيم                 

Ƴ الذǐ ترƕطǊ عƿǚة السƕƕية مƕاشرة ƕالوƲيƽة       مسؤولية المتƕوǋ Ü Ƴو ذلǁ العمل ƹير المشرو       
Ɗو كما سماǉ المشرƳ الجزائرǐ العمل ƹير المشروƳ الذǐ يرتكب حال تƋدية الوƲيƽة Ɗو                

  .ƕسƕƕها

وƕمƽهوم المƤالƽة فƎن األعمال ƹير المشروعة التي يرتكƕها التاƴƕ وǙ تكون لها صلة              
        Ǝة فƽيƲية عن الوƕجنƊ ن تكونƊ وƊ ةƽيƲالوƕ اشرةƕم       Ƴن المشرƊ كما Ü ل عنهاƋيس Ǚ Ƴوƕن المت

    ǐالمصر Ƴحذا حذو المشر ǐ1الجزائر          Ƴير مشروƹ ǚعم ƴƕن يرتكب التاƊ Ǌفي اشتراط 
ارتكب إذا   يقيم مسؤولية المتƕوƳ     2حال تƋدية الوƲيƽة Ɗو ƕسƕƕها ƕ Üينما المشرƳ الƽرنسي         

   Ƴير المشروƹ العمل ƴƕالتا   ÜةƽيƲدية الوƋت ƇناƛƊ    ذاǋ من      ونتناول في Ɲالمطلب فرعين نعال 
 .ا األعمال ƹير المشروعة التي تقيم مسؤولية المتƕوƳ و التي تستƕعد مسؤولية المتƕوƳمǚƤله

 

 üوǓا Ʊرƻال: 

 Ʊة المتبوǐولƊƨم ǃǐƾة التي تƳر المشروǐƷ üماƳǓا : 
 

 من القانون المدني و ƕصƽة واضحة نطاƾ مسؤولية المتƕوƳ عن            136 لقد حددت المادة    
 تاƕعÜ Ǌ وǋو Ɗن يكون التاƿ ƴƕد ارتكب العمل ƹير المشروƳ حال تƋدية وƲيƽتƊ Ǌو                  Ɗعمال

 Ǌت ذاتƿرر في الوƕوي ƴƕعمل التاƕ Ƴوƕط مسؤولية المتƕير ǐط الذƕو الضاǋ ذاǋو Ü هاƕƕسƕ 
 

                                                           
:" من القانون المدني و التي تنƭ على ما يلي 174عالƝ المشرƳ المصرƊ ǐحكام مسؤولية المتƕوƳ عن Ɗعمال تاƕعǊ من ǚƤل نƭ المادة  - 1

 " ؤوǙ عن الضرر الذǐ يحدǊƛ تاƕعƕ  Ǌعملƹ Ǌير المشروƳ متى كان واƿعا منǊ في حالة تƋدية وضيƽتƊ  Ǌو ƕسƕƕها يكون المتƕوƳ مس
  : 5  الƽقرة  1384نƲم المشرƳ الƽرنسي مسؤولية المتƕوƳ عن Ɗعمال تاƕعƕ Ǌموجب نƭ المادة  -2

"dans les fonctions aux quelles ils ont employés.    "...الم ǉذǋالمادة و ƭي لكل من نƤ136ادة تعد المصدر التاري ǐمدني جزائر 
 . مدني مصر174ǐوالمادة 
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               Ǌƕيرتك Ƴير مشروƹ عن كل عمل Ƴوƕمسؤولية المت ƾǚيجوز إط Ǚ ǊنƎف Ü المسؤولية ǉذǋ

اƹة وǙ معقولة Ü وإنما تستساƷ مسؤولية        س ǋذǉ المسؤولية ƹير مست     التاÜ ƴƕ وإǙ كانت   
المتƕوƳ عن العمل ƹير المشروƳ الذǐ يرتكǊƕ التاƴƕ وتكون معقولة إذا اƿتصرت على العمل              

 Ü فƽي ǋذǉ الحدود وحدǋا تقوم مسؤولية         1االذǐ يرتكǊƕ التاƴƕ حال تƋدية وƲيƽتƊ Ǌو ƕسƕƕه        
 يلي نتعرƯ إلى العمل ƹير المشروƳ المرتكب حال تƋدية          المتƕوƳ عن Ɗعمال تاƕعÜ Ǌ وفيما     

 .الوƲيƽة Ɗو ƕسƕب الوƲيƽة
 

  :الƴمǐƷ üر المشروƱ حاü تƉدǐة الوƻǐưة-1
 

ويقتضي ǋذا العمل ƹير المشروƳ حدوƚ إǚƤل ƕما عهد إلى التاƴƕ من عمل Ɗو ما                      
 و التقصير الصادر منǊ     يقتضيǊ ذلǁ العمل من واجƕات Ü وƿد يتمƛل ذلǁ اإلǚƤل في اإلǋمال           

               Ü ǊجلƊ دم منƤاست ǐالعمل الذ ǁات ذلƕلواج Ǌفهم Ƈل في سوƛد يتمƿ كما Ü ǊتƽيƲوƕ Ǌيامƿ عند
كما يتعين تحقƾ ذلǁ اإلǚƤل ƛƊناƿ Ƈيامƕ Ǌعمل من Ɗعمال تلǁ الوƲيƽة ƕ ǐƊ Üعƕارة ƤƊرƊ ǎن                 

ية و المنتƲمة لما    تلǁ الصلة تتحقƾ حيƚ يقƴ ذلǁ العمل ƹير المشروƳ عند الممارسة العاد            
Ü وعلى وجǊ الƤصوƭ في الزمان والمكان وƕوسائل وفي إطار          2عهد إلى التاƴƕ من Ɗعمال    

تنƽيذ العمل المحدد من ƕƿل المتƕوƳ من جهة Ü وانصرفت إرادة التاƴƕ في تحقيƾ مصلحة                 
ǎرƤƊ من جهة Ƴوƕ3 المت. 

لمتƕوƊ Ƴو ƺƕير Ɗمر    ويستوǐ في ذلƊ ǁن يكون الƽعل الضار ƿد وƕ ƴƿناƇا على Ɗمر من ا             
منǊ ولكن يعلمƊ Ü Ǌو ƺƕير علم منǊ ولكن دون معارضتƊ Ǌو وƴƿ الƽعل الضار ƕالرƹم من                   

Ƴوƕ4معارضة المت . 
 
 
 

    
                                                           

1 -  ǐحمد السنهورƊ ƾد الرزاƕالدكتور ع ƴراج : Ƈقرة 1الوسيط الجزƽ682 ال ƭ  1024.  
 .ƭ 332 270الƽقرة : نƩƽ المرجƴ : محمد الشيƣ عمر : الدكتور  - 2
 .ƭ  ƴ143 نƩƽ المرج:  الدكتور علي فيǚلي - 3

- voir aussi JEAN  CARBONNIER : même ouvrage  p 391 
- voir GENEVIEVE  VINEY et PATRICE  JORDAIN : même ouvrage  p 879. 
- voir MARCEL PLANIOL et GEORGES RIPERT : même ouvrage 910.     

 .  328المرجƴ الساƭ  ƾƕ :  انƲر  الدكتور ƕلحاƜ العرƕي -4 
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كƛيرة من ذلǁ مسؤولية صاحب سيارة النقل المشترǁ عن ƤطƋ             1األمƛلة القضائية  و    

طي في إطƊ ƾǚعيرة نارية تصيب      السائƾ في ƿيادتها Ü ومسؤولية الدولة عن رعونة الشر         
شƤصاÜ والƤادم وǋو يقوم Ƌƕعمال النƲافة في منزل مƤدومǊ فيلقي ƤطƋ في الطريƾ جسما               
صلƕا يؤذƊ ǐحد المارة Ü فقد ارتكب الƽعل الضار وǋو يؤدǐ عمǚ من Ɗعمال وƲيƽتǊ فيكون                

            ǚفي ع ƋطƤƊ ى إذاƽيعمل لحساب المستش ǐيب الذƕوالط ÜǊعن Ǚدوم مسؤوƤالم  Ưالمري Ɯ
يكون ƿد ارتكب الƤطƋ وǋو يؤدǐ عمǚ من Ɗعمال وƲيƽتǊ فتكون إدارة المستشƽى مسؤولة               

Ǌعن. 

   وكذلƊ ǁن يدƩǋ السائƾ شƤصا وǋو يقود سيارة متƕوعǊ  لينقلǊ إلى محل عملÜǊ و إǋمال                
       ƴطاب فيضيƤ ة علىƲريد في المحافƕإذا        2ساعي ال ƾذا السياǋ في Ɵوالسؤال المطرو Ü

 üǊƺ الƴبرƔ بوقƖ ارتǀاƤǉ ƒا الƴمü       تاƴƕ العمل ƹير المشروƳ حال تƋدية الوƲيƽةÜ      ارتكب ال 
Ý Ʊر المشروǐƷ üمƴة والƻǐưن الوǐب Ɣلة المباشرƬبال Ɣبرƴال ǃƈ Ý انǀمان والمƦال Ƙǐمن ح 

ويمكننا اإلجاƕة عن ǋذا السؤال من ǚƤل التطƕيقات القضائية للعمل ƹير المشروƳ المرتكب             
 .ƽةحال تƋدية الوƲي

 :التƯبøƾǐاƖ الøƮƾاǐƏة  
 

              Ǌƕ ضتƿ ة ماƽيƲدية الوƋالمرتكب حالة ت Ƴير المشروƹ يقات القضائية للعملƕمن التط     
 ƣتاريƕ القرار فيما يلي 11/05/1988المحكمة العليا في الجزائر ƴائƿو ƭƤوتتل       :    

 زميلǊ في العمل ǙƊ     الذǐ يعمل ƕمؤسسة ميناƇ وǋران تعدǎ على      ) Ƴ Ɵ   ( حيƊ ƚن العامل    " 
 ƕ26الضرب المتعمد إƛر مشاجرة وƿعت ƕينهما في ميدان العمل يوم            ) م ǉ   ( وǋو العامل   

Ƌƕضرار جسمانية مما ƊدǊƕ ǎ إلى رفƴ دعوǎ         ) م Ü  )   ǉ وƊصيب العامل     1975سƕتمƕر  
التعويÜ Ư حيƊ ƚن مجلƿ ƩضاƇ وǋران Ɗيد الحكم الصادر من محكمة وǋران والقاضي               

 . المدنية لمؤسسة ميناƇ وǋرانƕالمسؤولية
 
 
 

                                                           
 . Ü 683  ƭ 1027 الƽقرة 1الوسيط الجزǋ  : Ƈذǉ األمƛلة الدكتور عƕد الرزاƊ ƾحمد السنهورƊ ǐشار إلى - 1
2 -  ǐحي السعدƕر الدكتور محمد صƲان : ƭ ƾƕالسا ƴ214المرج. 
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              Ʃالصادر عن مجل Ǌطال القرار المطعون فيƕوإ Ưررت نقƿ ولكن المحكمة العليا
في ) Ƴ Ɵ   (  على ƊساƊ Ʃن الƽعل الذǐ اƿترفǊ العامل         ƿ20 . 11 . 1985ضاƇ وǋران في    

 Ǌكان ضحيت ǐوالذ Ü لƺت ومكان الشƿو ) ǉ م (Ü و مرفقيƊ مصلحي ƴƕطا ǐƊ يكتسي Ǚ لƕ 
لǐƊ Ǌ عƿǚة ƕوƲائف المعتدǐ و المجني عليÜ Ǌ           يتمتƕ ƴالطاƴƕ الشƤصي الجنائي وليست    

وǙ تترتب Ɗية مسؤولية مدنية على      ) Ƴ Ɵ   ( وƕالتالي فهو يقيم المسؤولية الشƤصية للعامل       
 .1 "المؤسسة المستƤدمة

              Ǌƕارتك ǐالذ Ƴير المشروƹ ن العملƊ مƹذا القرار رǋ من ƭلƤونست)   Ƴ Ɵ (على 
وƴƿ في زمان ومكان العملÜ إƊ Ǚن المحكمة العليا ƿامت ƕنقƯ            ) م ǉ   ( زميلǊ في العمل    

وإƕطال القرار المطعون فيǊ الصادر عن مجلƿ ƩضاƇ وǋران والقاضي ƕالمسؤولية المدنية             
 من القانون المدنيÜ ألنǊ ليست لǐƊ Ǌ عƿǚة         136لمؤسسة ميناƇ وǋران على ƊساƩ المادة       

 تالوصول إلى نتيجة مƽادǋا Ɗن العƕرة في تقرير مسؤولية المتƕوƳ ليس            ƕالوƲيƽةÜ ويمكن   
ƕزمان ومكان العمل ƹير المشروƳ المرتكب من ƕƿل التاƕ Üƴƕل العƕرة ƕالعƿǚة المƕاشرة ƕين              

 .ǋذا العمل والوƲيƽة

وǋناƿ ǁرارات ƤƊرǎ حول العمل ƹير المشروƳ حال تƋدية الوƲيƽةÜ وعلى سƕيل               
 في ƿضية   -ولما ƕƛت : "  حيƚ جاƇ فيǊ       20/10/1998ة العليا ƕتاريƣ    المƛال ƿرار المحكم  

ƕضمان ) المستشƽى الجامعي ƕوǋران    (  Ɗن ƿضاة الموضوƳ لما ƿضوا على الطاعن         -الحال
 .2....."إƛر عملية جراحيةدفƴ التعويضات تنيجة األƤطاƇ المهنية التي ارتكƕها الطƕيƕان 

       ƣتاريƕ معسكر Ƈضاƿ Ʃرار مجلƿ ǁكان      : " 25/02/1986كذل ǁن وفاة الهالƊ ƚوحي
نتيجة لسقوطǊ في إحدǎ اƕǓار التي كان يتولى حƽرǋا لصالƠ المستƋنƽينÜ فƎنها تمت إذن                

   Ǌممارسة عمل ƇناƛƊب وƕسƕ           ƾحقو ǐذو Ưين تعويƽنƋعلى المست ǉذǋ والحالة Ǌمما يتعين مع 
 .3...."الضحية
 
 
 

                                                           
1 - ƣتاريƕ رار المحكمة العلياƿ ƴا 11/05/1988 راجƽنƊ المذكور . 
 .ƭ  146  1998  السنة  2لقضائية العدد  راجƤƕ ƴصوƭ وƿائƴ القضية ومحتوǎ القرار  المجلة ا- 2
 .ƭ 96 1988 السنة  43راجƴ وƿائƴ القرار في نشرة القضاة العدد رƿم  - 3
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حيƊ ƚن مسؤولية    : " 10/03/1998ي  ولدينا Ɗيضا ƿرار المحكمة العليا المؤرƢ ف       
الدولة في ƿضية الحال ƿائمة لكون الوƿائƴ جرت داƤل مؤسسة تاƕعة للدولةǐƊ Ü داƤل مقر                

 .1وƛƊناƿ Ƈيامهما ƕمهامهماوزارة الصناعةÜ وƊن كǚ من الƽاعل والضحية موƽƲان لدǎ الدولة 
 

  :الƴمǐƷ üر المشروƱ بƨبƒ الوƻǐưة-2
 

تحديدǋم للمقصود ƕالعمل ƹير المشروƕ Ƴسƕب الوƲيƽةÜ فمنهم         لقد اƤتلف الƽقهاƇ في     
                     Ǚلو Ǌكر فيƽو يƊ Ǌƕ ن يقومƊ ƴƕما كان للتا ǐالذ Ƴير المشروƹ العمل ǁذل ǊنƋƕ ǎمن ير

Ü ومنهم من يحدد ǋذا العمل ƹير المشروƋƕ Ƴن تكون ǋناǁ سƕƕية مƕاشرة ƕينǊ وƕين               2الوƲيƽة
 .3الوƲيƽة

   Ƴير المشروƹ العملƕ و           والمقصودǋو ƴƕمن التا ƴيق ǐعل الذƽال ǁو ذلǋ ةƽيƲب الوƕسƕ 
                Üالمعلولƕ ة اتصال العلةƽيƲالوƕ ǁذل ƴولكن يتصل م ÜǊتƽيƲعمال وƊ من ǚعم ǐيؤد Ǚ
ƕحيƊ ƚنǊ لوǙ الوƲيƽة ما كان يستطيƴ التاƴƕ ارتكاƊ ÜǊƕو إذا كان التاƴƕ لم يكن ليƽكر في                   

ƕية مƕاشرة ƕينǊ وƕين الوƲيƽةÜ وƊن الوƲيƽة ǋي        Ɗ ǐƊ Üن ǋناǁ عƿǚة سƕ     4ارتكاǊƕ لوǙ الوƲيƽة  
Ü لذا تعد الوƲيƽة Ɗمرا ضروريا وǙزما إلحداƚ 5السƕب المƕاشر والرئيسي في إحداƚ الضرر 

الƽعل الضار من ƕƿل التاÜƴƕ وعليǊ فالعمل ƹير المشروƳ يكون واƿعا ƕسƕب الوƲيƽة في Ɗحد               
 :    الƽرضين 

رتكاب الضرر لوǙ الوƲيƽة Ü ومن األمƛلة عن ذلÜ ǁ إذا كان التاƴƕ لم يكن يستطيƴ ا      -1
موزƳ الƕريد الذǐ يسرƤ ƾطاƕا تسلمƕ Ǌحكم وƲيƽتÜ Ǌ يرتكب الƽعل ƕسƕب الوƲيƽة ƺƕيرǋا ما               

Ǌƕارتكا ƴ6كان الساعي يستطيƇناƛƊ ǊƕارƿƊ Ưعƕ حد رجال الشرطة زارƊ رƤƈ الƛم ǁناǋو Ü 

                                                           
  .ƭ  192 1999  السنة Ü 1 المجلة القضائية  العدد 159148 ملف رƿم  10/03/1998 انƲر ƿرار المحكمة العليا المؤرƢ في - 1
2 - ǐالسعد ǐرƕر الدكتور محمد صƲان  : ƭ  ƾƕالسا ƴاسم 205المرجƿ الدكتور محمد حسن Ü  : ƭ  ƾƕالسا ƴد 134المرجƕالدكتور  ع  Ü

المرجÜ : ƴ وƤƊيرا الدكتور محمد شريف Ɗحمد 219المرجƴ الساÜ : ƭ  ƾƕ الدكتور عƕد القادر الƽار 279المرجƴ الساƭ ƾƕ : الودود يحيى 
 ƭ ƾƕ242السا.  

Ü الدكتور عƕد الرزاƊ ƾحمد 190نƩƽ المرجÜ  : ƭ  ƴ الدكتور محمود جǚل حمزة ƭ 148 نƩƽ المرجƴ :  انƲر  مƤلوفي محمد - 3
ǐالسنهور : Ƈ1الوسيط  الجز ƭ 1028نور سلطانƊ الدكتور Ü : ƭ  ƴالمرج Ʃƽالدكتور محمد حسين منصور401ن Ü : لتزامǙمصادر ا 

 ƭ 149 الصدة Ɯد المنعم فرƕالدكتور ع Ü  : ƭ  ƴالمرج Ʃƽير598نƤƊو Ü يب شنبƕا الدكتور محمد ل : ƭ ƾƕالسا ƴ70المرج. 
4 - ǐالسعد ǐرƕر الدكتور محمد صƲان  : ƭ ƾƕالسا ƴ205المرج. 
 .61المرجƴ الساƭ  ƾƕ : راجƴ الدكتور علي علي سليمان  - 5
 .331المرجƴ الساƭ  ƾƕ :  الدكتور ƕلحاƜ العرƕي - 6
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لمسدƩ فانطلƾ وƿتل صƕيا ƕجوارÜ ǉ في        ƿيامƕ Ǌمهمة رسمية Ü وفي ƛƊناƇ الزيارة عƕ ƚƕا        
كل ǋذǉ األمƛلة كانت الوƲيƽة ضرورية لوƿوƳ الضرر من التاƴƕ فتقوم ƕذلǁ مسؤولية                 

Ƴوƕ1المت. 

2-                 Ü لةƛومن األم Ü ةƽيƲالو Ǚكر في ارتكاب الضرر لوƽلم يكن لي ƴƕإذا كان التا
لشƭƤ اƤǓر  Ɗن يرǎ التاƴƕ سيدǉ يتشاجر مƴ شƤƈ ƭƤر فيهب لمساعدتǊ و يضرب ا             

 .2ضرƕا يƽضي إلى موتÜ Ǌ فƎن ǋذǉ الجريمة تكون ƿد وƿعت منƕ Ǌسƕب الوƲيƽة

ومن الواضƊ Ơن التاƴƕ في األمƛلة الساƕقة Ǚ يتصرف وفقا ألوامر متƕوعǊ و Ǚ حتى                     
ƕعلمÜ Ǌ ومن المقرر Ɗن فعل التاƴƕ يعتƕر حاصƕ ǚسƕب العمل ولو كان التاƴƕ في إتيانƿ Ǌد                   

صريحا لمتƕوعƊ Ü Ǌو كان يتصرف لمحƯ مصلحتǊ و منƽعتǊ الذاتية Ü فالسائƤ             ƾالف Ɗمرا   
الذǐ يستƤدم سيارة مƤدومǊ للنزǋة يƽعل ذلƕ ǁدون إذن منƕ Ü Ǌل ومƤالƽا في ذلƊ ǁوامر                  
مƤدومÜ Ǌ ومƴ ذلǁ فƎن المƤدوم يسƋل عن فعل ǋذا السائÜ ƾ ألنǊ لوǙ وجود السيارة تحت                  

 .3لضرر Ü فيعتƕر الƽعل حاصƕ ǚسƕب عملǊ كسائƾيدǉ لما استطاƳ ارتكاب ǋذا ا

                      ǉذǋ هاƕتتطل Ǚ عمالƋƕ القيامƕ ǊتƽيƲالحدود المرسومة لو ƴƕفمجاوزة التا ǁوعلى ذل
الوƲيƽة Ɗو تنهاǉ عنهاÜ وسوƇ استعمال التاƴƕ لوƲيƽتƕ ǊاستǚƺلǊ اإلمكانيات التي وضعت في             

ƕار فعل التاƴƕ واƿعا ƕسƕب عملÜǊ و ƕالتالي        يدǉ لمصلحتǊ الشƤصيةÜ كل ذلǙ ǁ يمنƴ من اعت        
من تقرير مسؤولية متƕوعǊ عن ǋذا الƽعل Ü وذلǁ حماية للمضرور الذǙ ǐ يعلم في العادة                 
                ǊتƽيƲعمال وƊ من ǚعم ǐعل يؤدƽال Ǌƕعند ارتكا ƴƕليقرر ما إذا كان التا ƴƕة التاƽيƲحدود و

 .Ɗم ƊنƤ Ǌارǋ Ɯذǉ األعمال

 ƿد اشترǁ مƴ التاƴƕ في مƤالƽتǊ لواجƕات وƲيƽتǊ فǚ يكون لǊ        ولذلǁ فƎذا كان المضرور   
Ɗن يرجƴ على المتƕوÜ Ƴ مƛال ذلƊ ǁن يƤرƊ Ɯحد ƊصدƿاƇ السائƾ في نزǋة معƕ Ǌسيارة                   
                ƾصيب صديƊ ذاƎف Ü الذاتية Ǌعتƽدام السيارة لمنƤاست ƾيجوز للسائ Ǚ ǊنƋƕ و يعلمǋو Ǌوعƕمت

       Ɗ Ǌيكون ل ǚة فǋالنز ǉذǋ ƇناƛƊ ƾإذ          السائ Ü ƴƕعن فعل التا Ǚمسؤو ǉارƕاعتƕ Ƴوƕن يطالب المت
 .4يعتƕر الƽعل ǋنا لم يقƕ ƴسƕب الوƲيƽة

                                                           
1 -  ƴد الودود يحيى الدكتورراجƕع  : ƾƕالسا ƴالمرج : ƭ280. 
 .135المرجƴ الساƭ ƾƕ :  انƲر الدكتور محمد حسن  ƿاسم - 2
 .71المرجƴ الساƭ ƾƕ :  انƲر  الدكتور محمد لƕيب شنب - 3
 .ƭ72 : المرجƴ الساƾƕ :  الدكتور محمد لƕيب شنب - 4
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               ƴƿولو و Ƴوƕمسؤولية المت Ƈاƽانتƕ يقر ǐالمصر Ƈن القضاƎذا المعنى فǋ Ʃƽوفي ن 
                ƴƕمجاوزة التاƕ ن يعلمƊ Ǌو كان في استطاعتƊ ة إذا كان المضرور يعلمƽيƲب الوƕسƕ الضرر

ƽيƲ1ةحدود الو. 

               ƚاعƕن يكون الƊ دƕǙ ÜةƽيƲوالو Ƴير المشروƹ ين  العملƕ يةƕƕة السƿǚإلى جانب ع 
ƴسي   ( الدافƽمصلحة            2 )العنصر الن ƾو تحقيǋ عل الضارƽيرتكب ال ƴƕجعل التا ǐالذ

               ÜƳوƕتقوم مسؤولية المت ǚصية فƤالش ƴƕمصلحة التا ƾتحقي Ǌما إذا كان الهدف منƊ ÜƳوƕالمت
 Ɗن مصلحة المتƕوƊ Ƴو فائدتǋ Ǌي المعيار الذǐ         محمود جüǘ حمƔƦ  يقول  وفي نƩƽ المعنى    

يجب Ɗن يؤƤذ يعين اǙعتƕار عند إلقاƇ المسؤولية على عاتقƊ ÜǊو نƽي المسؤولية عنÜǊ فكلما                
كانت مصلحة المتƕوƳ وراƇ العمل ƹير المشروƳ  تحققت مسؤوليتÜǊ وفي كل مرة تنتƽي                

المصلحة المقصودة ƕمعناǋا الواسƴ سواƇ كانت مصلحة       مصلحة المتƕوƳ تنتƽي مسؤوليتÜǊ و    
 .3مادية Ɗو مصلحة معنوية Ɗدƕية 

  

                                                          

وعلى ǋذا األساƩ يمكن لقاضي الموضوƳ اǙستعانة ƕمعيار العمل لحساب الƺير Ɗو              
لحساب المتƕوƳ في تقديرǉ للصلة المƕاشرة ƕين العمل ƹير المشروƳ والوƲيƽةÜ للحكم ƕوجود             

 .نهما من عدمهاعƿǚة سƕƕية مƕاشرة ƕي
 

 :الøتƯبƾǐاƖ الƮøƾاǐƏة
      

 ƣتاريƕ األعلى Ʃرار المجلƿ ƾذا السياǋ 25/05/1983      لدينا في Ǌفي Ƈجا ƚحي : 

الذǐ ليست لƩ Ƴ (   Ǌ   ( حيƚ يتƕين من القرار المطعون فيǊ ومقاǙت األطراف Ɗن الشاب           " 
Ƴ وانتقل ƕها من سعيدة إلى      رƤصة السياƿةÜ اƹتنم ƹياب الطاعن فƤƋذ السيارة من المستود         

 .العƕادلة ƕوǙية ƕشارÜ وǋناǁ تسƕب في حادƚ كانت نتيجتǊ تحطم السيارة

عن تهمة السرƿة والسياƿة ƕدون     ) Ʃ Ƴ   ( حيƊ ƚن الحكم الجنحي القاضي Ǝƕدانة         
ƤƊذ السيارة Ƥلسة ǐƊ في ƹياب صاحب       ) Ʃ Ƴ   (رƤصةÜ يƕƛت ƕصƽة ƿطعية Ɗن الشاب        

 .       4"ا ألƹراƯ شƤصية Ǚ عƿǚة لها ƕالوƲيƽة المستودƳ وƿد استعمله
 

 
 . 206المرجƴ الساǐ : ƭ ƾƕ السعدÜ ǐ في نƩƽ المعنى الدكتور محمد صƕر403 و 402المرجƴ الساƊ  : ƭ  ƾƕنور سلطان الدكتورانƲر  -1
 .147نƩƽ المرجƭ  ƴ : راجƴ الدكتور علي فيǚلي  -2
 .193نƩƽ المرجƭ  ƴ : راجƴ الدكتور محمود جǚل حمزة  -3
4-  ƣتاريƕ األعلى Ʃرار المجلƿ ƴقا25/05/1983راجƕالمذكور سا . 

65 



وƩ Ƴ ( ƴƿ   (نستنتƝ من وƿائƴ القرار Ɗن العمل ƹير المشروƳ الذǐ ارتكǊƕ الشاب             
ƕسƕب الوƲيƽةÜ ألنǊ لوǋǙا ما كان ƕاستطاعتǊ إحداƚ الضررÜ وعليǊ فعƿǚة السƕƕية المƕاشرة             

 .ƕين فعل الشاب والوƲيƽة محققة ǋذا من جهة

 ƤƊرƕ ǎما Ɗن الشاب ƤƊذ السيارة Ƥلسة من المستودƳ واستعملها ألƹراƯ             ومن جهة 
شƤصية وǚƤفا إلرادة المتƕوÜƳ فهنا يمكن القول Ɗن الƕاعƚ الدافƴ الذǐ كان يريد تحقيقǋ Ǌذا               

          Ƴوƕصية وليست مصلحة المتƤاصة والشƤو المصلحة الǋ الشاب )   Ƴصاحب المستود( Ü
 Ʃ األعلى القرار الذǐ صدر عن مجلƩ سعيدة فـيولهذا السƕب نƯƽ وƕƊطل ƿضاة المجل

 والذǐ حمل المسؤولية المدنية لرب العمل ƕصƽتǊ متƕوعا عن فعل              Ɗ 1982فريل   25
ǊدمƤمست. 

وحيƊ ƚنǊ  :"  جاƇ فيǊ    07/04/1993وǋناƿ ǁرار Ƥƈر للمحكمة العليا المؤرƢ في          
) Ɗ ƫ   ( ن ضدǉ   واضƠ وƛاƕت Ɗن صاحب السيارة كان ƿد سلمها للتصليƕ ƠمرƊب المطعو           

ǁناǋ ǚعام Ǌتƽصƕ الطاعن ǐيدƊ ينƕ وتركها. 

وحيƊ ƚنƊ Ǌكيد Ɗن صƽة الطاعن كمستƤدم لدǎ المطعون ضدǉ في مرǋ ǊƕƊي التي                 
Ǌتƕمرك Ǌجعلت صاحب السيارة يسلم. 

               Ǌيادتƿو ǉالمطعون ضد ǎة الطاعن كعامل لدƽين صƕ يةƕƕة السƿǚتكون الع ǁذلƕو
 .ƚ"1 واضحة ومƕاشرة السيارة وسيلة ارتكاب الحاد

 :وما يمكن استǚƤصǊ من وƿائƴ القرار  

1-                Üǉالمطعون ضد ǎة ألن الطاعن عامل لدƽيƲين الوƕ اشرةƕية مƕƕة سƿǚع ǁناǋ
 .والحادƚ الذǐ ارتكǊƕ الطاعن ƤارƊ Ɯوƿات العمل

2-              Ǌيمتلك ǐالذ ǁمعمل الميكانيƕ كان يقود سيارة المصلحة ǊنƊ الطاعن ƠوضƊ كما) Ɗ ƫ (
Ü وǋذا دليل ƿاطƴ على Ɗن الƕاعƚ الدافǋ ƴو تحقيƕ          ƾتجريƕها ƕعد اإلصƟǚ  م  وكان يقو 

    ǉب   ( مصلحة المطعون ضدƊصاحب المر (      ǊنƊ ǐƊ ÜصيةƤمصلحة ش ƾتحقي Ʃولي
كان يعمل لحساب المتƕوƳ وليƩ لحساǊƕ الƤاÜƭ ولهذا فƎن شروط تطƕيƾ المادة              

ألسƕاب يعتƕر ƿضاة  تيارت      من القانون المدني متوافرة في ǋذǉ الحالةÜ ولهذǉ ا         136
 .          ƿد ƤƊطؤا في تطƕيƾ القانون ƕاستƕعادǋم Ɗحكام المادة الساƕقة

 
                                                           

1 - ƣتاريƕ رار المحكمة العلياƿ  رƲير منشور07/04/1993 انƹ . 
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  :الƻرƱ الƙاني 

 Ʊة المتبوǐولƊƨد مƴتبƨة التي تƳر المشروǐƷ üماƳǓا: 
  

ذكرنا ساƕقا Ƌƕن المشرƳ الجزائرǐ يشترط لقيام مسؤولية المتƕوƊ Ƴن يكون الƽعل ƹير               
   ǐالذ Ƴيجب              المشرو ƾذا المنطلǋ ومن Ü هاƕƕسƕ وƊ ةƽيƲدية الوƋعا حال تƿوا ƴƕالتا Ǌƕيرتك

استƕعاد مسؤولية المتƕوƳ إذا ارتكب التاƴƕ العمل ƹير المشروƕ Ƴمناسƕة الوƲيƽة Ɗو كان               
 :Ɗجنƕيا عن الوƲيƽة Ü وفيما يلي نقوم ƕدراسة الحالتين األƤيرتين 

 

 :الƴمǐƷ üر المشروƱ بمناƨبة الوƻǐưة -1  
 

  إن المتƕوǙ Ƴ يكون مسؤوǙ إذا ارتكب التاƴƕ العمل ƹير المشروƕ Ƴمناسƕة الوƲيƽة

 A l’ occasion               ة علىƽيƲتقتصر الو ǐالعمل الذ ǁو ذلǋ ةƽيƲة الوƕمناسƕ و المقصود Ü 
ر ارتكاƊ Ǌƕو المساعدة عليƊ Ǌو تهيئة الƽرصة ǙرتكاÜ Ǌƕ ولكنها لم تكن ضرورية إلمكان               يسيت

  Ɗ الضرر Ƴوƿو   Ǌفي ƴƕكير التاƽ1و لت          ǊصمƤ ورƕسيارة فرصة ع ƾلو انتهز سائ ǁال ذلƛوم Ü
الطريƾ فدǋسƊ ÜǊو كما لو استƤدم Ɗحد الƤدم سكينا لمƤدومǊ في مشاجرة شƤصية فقتل                 

ǊصمƤ. 

 من القانون   1 الƽقرة   136مƴ المǚحƲة ƋƕنǊ يجب التمسƕ ǁما ورد في نƭ المادة             
ة المتƕوƊ Ü Ƴما المحكمة العليا فهي تؤكد Ɗن مسؤولية          المدني وعدم التوسƴ كƛيرا في مسؤولي     

المتƕوƳ عن Ɗعمال التاƴƕ تقوم ƿانونا متى كان الƽعل ƹير المشروƳ واƿعا حال تƋدية الوƲيƽة               
 Ɗ2و ƕسƕƕها Ü ومن ƛم فƎن القضاƕ Ƈها Ƥارǋ Ɯذا اإلطار يعد ƤطƋ في تطƕيƾ القانون

ǁ تعارƕ Ưين الƺرفة المدنية و الƺرفة الجنائيةƊ        Üما ƕالنسƕة لمحكمة النقƯ الƽرنسية فهنا          
              Ǌƕيرتك ǐالذ Ƴير المشروƹ ة والعملƽيƲين الوƕ ة ضروريةƿǚرفة المدنية تشترط عƺن الƊ إذ
التاƊ ǐƊ Ü ƴƕن تكون ǋناǁ عƿǚة سƕƕية حتى تقوم مسؤولية المتƕوƕ Ü Ƴينما الƺرفة الجنائية                 

 3. ارتكب التاƴƕ الƤطƕ Ƌمناسƕة الوƲيƽةوƕشكل مƕهم وƹامƯ تقيم مسؤولية المتƕوƳ إذا

                                                           
 .150نƩƽ المرجƭ ƴ : انƲر الدكتور محمد حسين منصور  - 1
2 -  ƣتاريƕ رار المحكمة العلياƿ25 . 05 . 1983 قاƕمذكور سا . 

3 - voir JEAN  CARBONNIER : Les obligations : p 391 , GERARD  LEGIER : Les obligations : p 106. 
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تحقƾ مسؤولية المتƕوƊ Ƴن تكون       حتى ت  ƕينما محكمة النقƯ المصرية فƎنها تكتƽي               
Ƴبد  الوƲيƽة ƿد سهلت ارتكاب الƤطƊ Ƌو ساعدت عليƊ Ǌو ǋيƋت الƽرصة ǙرتكاÜ Ǌƕ ويقول              

سƴ وƊن Ɗحكامها تستقيم فيما     الصدد Ƌƕنها في ƹنى عن ǋذا التو       في ǋذا    الƨنǊورǎ الرƦاƈ Ƽحمد 
 لو Ɗنها التزمت المƕدƊ الصحيƠ واشترطت Ɗن يكون الƤطƿ Ƌد وƕ ƴƿسƕب             قضاياعرƯ لها من ال   

 .1الوƲيƽة ƕ Ǚمناسƕة الوƲيƽة فحسب
 

 :الƴمǐƷ üر المشروƱ اǓجنبي Ƴن الوƻǐưة -2
 

ƽي لترتيب   إذا كان العمل ƹير المشروƳ الواƴƿ من التاƕ ƴƕمناسƕة الوƲيƽة Ǚ يك                    
                 Ƴير المشروƹ المسؤولية إذا كان العمل ǉذǋ تقوم Ǚ نƊ ولىƊ ابƕ فمن Ü Ƴوƕمسؤولية المت
Ɗجنƕيا عن الوƲيƽةÜ ومن األمƛلة عن العمل ƹير المشروƳ األجنƕي عن الوƲيƽة إذا ƿام                 
شƕ ƭƤجريمة ƿتل في يوم عطلة فǚ تقوم مسؤولية المتƕوƳ حتى ولو ارتكƕت الجريمة في                

 .عملمكان ال

كذلƊ ǁن يرتكب Ɗحد رجال الشرطة جناية ƿتل في وƿت كان فيǊ متƺيƕا عن عملƊ Ǌو                       
في إجازة رسمية Ɗ Üو Ɗن يرتكب الƤادم جريمة سرƿة في المنزل الذǐ يقيم فيƕ Ǌعيدا عن                   
                 Ǚو Ü ال األولƛرجل الشرطة في الم ƋطƤ تكون الحكومة مسؤولة عن ǚف Ü ǊدومƤمنزل م

سؤوǙ عن عمل الƤادم في المƛال الƛاني ألن الƤطƋ الذǐ ارتكǊƕ التاƴƕ في              يكون المƤدوم م  
 .2المƛالين لم يكن حال تƋدية الوƲيƽة Ɗو ƕسƕƕها وإنما كان الƤطƊ Ƌجنƕيا عن الوƲيƽة

                 Ü Ǌهدف المهمة المسندة إليƕ Ǚ ة وƽيƲالوƕ Ǚ ةƿǚع Ǌل Ʃلي ƭƤوإذا كان نشاط الش
عة تحت تصرفÜ Ǌ و Ɗن ǋذا النشاط Ɗو الƽعل ارتكب             وليست لǊ عƿǚة ƕالوسائل الموضو    

                 Ƴوƕيقيم مسؤولية المت Ǚ التاليƕ عا وƕر تاƕيعت Ǚ ƭƤفهذا الش Ü مكان وزمان العمل ƜارƤ
عن فعل الƺيرÜ مƛال ذلǁ العامل الذǐ يكون في عطلة يقتل Ɗو يجرƊ Ɵحد األشƤاƭ نتيجة                 

ƽذا الǋ ل عنƋيس Ǚ ن رب العملƎصر فƕو عدم تƊ ƫ3علطي. 
 
 
 

                                                           
 .ƭ 1036 685الƽقرة : لمرجƴنƩƽ ا:  السنهورǐ  الدكتور عƕد الرزاƊ ƾحمدƲران - 1
 .283 و ƭ282: المرجƴ الساƾƕ :  عƕد الودود يحيى الدكتور - 2

3- voir  BORIS  STARCK : Droit civil : Obligations : p 226. 
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א  :א

 :النــــــــــظام الــــــــقانوني لــــــمسؤولية الــــــــــمتبوع 
 

إذا تحققت شروط مسؤولية المتƕوƳ من عƿǚة تƕعية ƕين التاƴƕ والمتƕوÜƳ وارتكاب              
             Üهاƕƕسƕ وƊ ةƽيƲدية الوƋير حال تƺب ضررا للƕيس Ƴير مشروƹ ǚعم ƴƕالتا  ƧاƨǓو اǉ ماƺ 

ƾة               الǐانونƾار الƙǑا ǃǉƈ يǉ وما Ý ǈƴتاب üماƳƈ نƳ Ʊة المتبوǐولƊƨم ǈǐلƳ ǃوƾانوني التي ت
      Ý اǊƾƾن تحƳ ا            المترتبةƛحƕلكل منهما م ƭصƤذين السؤالين نǋ ة عنƕجل اإلجاƊ ومن

              ÜƳوƕمسؤولية المت Ǌتقوم علي ǐالقانوني الذ Ʃاألول األسا ƚحƕنتناول في الم ƚحي Üǚمستق
ƛال ƚحƕم في المƛالمسؤولية ǉذǋ ƾة عن تحقƕار القانونية المترتƛǓاني ا . 

 
 

 

 üوǓا Ƙالمبح: 

 Ʊة المتبوǐولƊƨم ǈǐلƳ ǃوƾت ǎƤانوني الƾال ƧاƨǓا:        
 

              Ʃالمسؤولية وفي تحديد األسا ǉذǋ في تكييف Ƈحكام القضاƊو Ƈقهاƽال Ƈراƈ تƽتلƤلقد ا
تاƕعÜ Ǌ ويمكن رد ǋذا الǚƤف إلى        القانوني الذǐ تقوم عليǊ مسؤولية المتƕوƳ عن Ɗعمال          

طƕيعة ǋذǉ المسؤولية ǋل ǋي مسؤولية شƤصية Ɗو مسؤولية عن عمل الƺيرÞ و اإلجاƕة عن               
ǋذا المƕحƚ إلى مطلƕينÜ في المطلب األول نتناول ƈراƇ الƽقهاǋ          Ƈذا السؤال تقتضي منا تقسيم      

        ƛوفي المطلب ال ÜصيةƤمسؤولية ش Ƴوƕرون مسؤولية المتƕاللذين    اللذين يعت Ƈقهاƽال Ƈراƈ اني
 .يكيƽون مسؤولية المتƕوƳ على Ɗنها مسؤولية عن عمل الƺير

69 



 : اǓوƯ üلƒالم

 : مƊƨولǐة المتبوƱ مƊƨولǐة شǐƬƢة 
 

يرǎ جانب من الƽقƊ Ǌن مسؤولية المتƕوƳ عن Ɗعمال تاƕعǋ Ǌي مسؤولية شƤصيةÜ و على                  
ؤولية شƤصية Ü إƊ Ǚنهم اƤتلƽوا حول       الرƹم من اتƽاƿهم على تكييف ǋذǉ المسؤولية Ƌƕنها مس        

األساƩ الذǐ تقوم عليǋ Ǌذǉ المسؤولية إلى عدة نƲريات مƤتلƽة Ü إذ Ɗن الƽقǊ الƽرنسي                  
التقليدǐ ذǋب إلى Ɗن Ɗساسها ǋو الƤطƋ المƽترƯ في جانب المتƕوÜ Ƴ ويرǎ الƕعƯ اƤǓر                

 على فكرة تحمل التƕعة Ƌƕ  Ǚن مسؤولية المتƕوƳ تقوم   بǘنǐوüمن الƽقهاƇ وعلى رƊسهم األستاذ      
 ǋو فكرة الضمانÜ وفيما يلي نقوم       على الƤطÜ Ƌ وǋناǁ من يرƋƕ ǎن Ɗساǋ Ʃذǉ المسؤولية         

Ƴة فروƛǚƛ لǚƤ ة منƽتلƤالم Ʃو األسƊ رياتƲالن ǉذǋ دراسةƕ .  
 

üوǓا Ʊرƻال: 

 ƭترƻالم ƉƯƢة الǐرưن :Faute présumée  : 
 

 يقيم مسؤولية المتƕوƳ عن Ɗعمال تاƕعǊ        1دǐ كان الƽقǊ الƽرنسي التقلي    :مضمونها  -1 
على ƊساƩ الƤطƋ المƽترÜ Ư إƊ Ǚنهم اƤتلƽوا في مضمون ǋذا الƤطÜ Ƌ فقد يكون الƤطƋ في                 

 Ü وƊن ǋذا الƤطƋ مƽترƯ افتراضا Ƥ2        ǙطƋ في اƤǙتيار  الƤطƋ في التوجيƊ Ǌو     الالرƿاƕة Ɗو   
          Ƴوƕكان المت ƋطƤ إذا ارتكب ƴƕفالتا Ü Ʃات العكƕƛل إƕر      يقƤƈ ƋطƤ مقتضىƕ Ǌعن Ǚمسؤو 

نƽترضƿ Ǌائما في جانب المتƕوÜ Ƴ فƎما Ɗن يكون المتƕوƿ Ƴد ƿصر في اƤتيار تاƕعƊ Ü Ǌو ƿصر                  
في الرƿاƕة عليƊ Ǌو ƿصر في توجيهÜ Ǌ وǋذا التقصير نƽترضǊ افتراضا و Ǚ نقƕل من                    

 .3المتƕوƊ Ƴن يقيم الدليل على ƊنǊ لم يقصر
 
 
 
 
 

                                                           
1- voir par exemple   JEAN  CARBONNIER : même ouvrage  p 388. 
-voir  BORIS  STARCK : même ouvrage  p 220. 
-voir ALEX  WEILL et  FRANÇOIS  TERRE : même ouvrage  p 711. 
-voir  MARCEL  PLANIOL  et  GEORGES  RIPERT : même ouvrage  p 897.      
2 - Juris – classeur : La responsabilité civile : Fascicule 143 P 37. 

 .ƭ 1641 689 رةالƽق  1 الوسيط  الجزƇ  :السنهورǐ  عƕد الرزاƊ ƾحمد انƲر - 3
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 :رية الƤطƋ المƽترƯ إلى مجموعة من اǙنتقادات نذكر منها لقد تعرضت نƲ:نقدǋا-2

 *                 Ǌعلي Ưرƽد يƿ لƕ Ǌعƕتار تاƤي Ǚ دƿ Ƴوƕن المتƋƕ Ü تيارƤǙفي ا ƋطƤعلى فكرة ال Ưاعتر
          Ǌعن ƇناƺستǙحرا في ا Ǚو Ǌقائƕ تيارƤيكون حرا في ا Ǚائمة       1وƿ لƲت Ƴوƕو مسؤولية المت Ü 

Ǌعƕتار تاƤي Ǚ Ƴوƕن المتƊ مƹر. 

ن الصعب ƕل من المستحيل على المتƕوƊ Ƴن يراƿب Ɗعمال تاƕعǊ مهما كانت رƿاƕتǊ                م* 
 .2شديدة وصارمة لمنعǊ من اإلضرار ƕالƺير

 *               Ü Ʃات العكƕƛل إلƕاƿ يرƹ افتراضا Ưترƽم ƋطƤ نية علىƕم Ƴوƕلو كانت مسؤولية المت
ضرر كان ƕǙد Ɗن    ألمكن للمتƕوƳ في القليل Ɗن يتƤلƭ من ǋذǉ المسؤولية إذ ǋو ƕƛƊت Ɗن ال             

يقƴ ولو ƿام ƕواجǊƕ في اƤǙتيار و الرƿاƕة و التوجيƕ Ǌما ينƺƕي من العناية ǐƊ Ü إذا نƽى                     
                  Ǌيستطيع Ǚ ذا ماǋو Ǌƕفي جان Ưترƽالم ƋطƤو ال ƴƿو ǐين الضرر الذƕ يةƕƕة السƿǚع

                Ƥو ƴƿو ǐين الضرر الذƕ ية ماƕƕة السƿǚي عƽن ƴيستطي Ǌلكون Ü Ƈوالقضا Ǌقƽال ƳجماƎƕ Ƌط
                  Ü Ǌعƕير مسؤول عن تاƹ ǊنƊ ƾعن طري Ǚ من المسؤولية ولكن ƭلƤو فيتǋ ǉƋطƤ Ǚ ƴƕالتا
ƕل عن طريƊ ƾن التاƴƕ نƽسƹ Ǌير مسؤول Ü ألن مسؤولية المتƕوǙ Ƴ تقوم إǙ تƕعا لمسؤولية                 

ƴƕ3التا. 

لو سلمنا جدƊ Ǚن مسؤولية المتƕوƳ مƕنية على ƤطƋ مƽترƯ لسقطت مسؤولية المتƕوƳ إذا              * 
كان ƹير مميز Ü إذ Ɗن ƹير المميز يستحيل نسƕة الƤطƋ إليǙ Ǌنعدام الركن المعنوǐ في                   

مميز مسؤوÜǙ تكون مسؤوليتƿ Ǌائمة Ǚ      الالƤطÜƋ وفي الحاǙت النادرة التي يكون فيها ƹير         
 .على الƤطƕ Ƌل على تحمل التƕعة

                                                           
 .ƭ 68 : المرجƴ نƩƽ : سليمان علي علي الدكتور - 1
2 - ƴل محمود  الدكتورراجǚحمزة ج : ƴالمرج ƾƕالسا : ƭ 194. 
 .ƭ1043 : المرجƴ الساƾƕ : السنهورǐ راجƴ عƕد الرزاƊ ƾحمد  - 3
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Ʊرƻاني الƙال : 

  :La théorie des risques:  نưرǐة تحمü التبƴة 
 

 في المرحلة األولى كانت نƲرية تحمل التƕعة تقيم مسؤولية المتƕوƳ على            : محتواǋا   -1
Ɗصحاب ǋذا الرǐƊ يقولون Ɗن المتƕوƳ يستƽيد من        وكان  ƊRisque Profit  ÛساƩ الƺرم ƕالƺنم    

 Ǌعƕدمات تاƤÜ             نمƺالƕ رمƺو ال ƴƕذا التاǋ هاƕƕن يتحمل األضرار التي يسƊ Ǌ1  فعلي  Ü Ƴوƕفالمت
ƤƊطاƇ التاƴƕ لكونǊ يعمل لحساǊƕ و يمارƩ النشاط لمصلحتÜ Ǌ و ƕالتالي يسƋل               يسƋل عن   

 .2المتƕوƳ عن كل نشاطات التاƴƕ سواƇ كانت Ƥاطئة Ɗو حسنة

 الƤطر المستحدƛ   Ʃ   ƚم تطورت إلى مرحلة ƛانية ƿƊامت فيها مسؤولية المتƕوƳ على Ɗسا          
Risque Créé        نشاطا م ƚعندما يستحد Ƴوƕن المتƊ اǋادƽم Ü      تƿالو Ʃƽفي ن ƚيستحد ǊنƎعينا ف

 .3مƤاطر جديدةÜ ومن تم وجب عليǊ تحمل مسؤولية األضرار الناتجة عن ǋذا النشاط

ƛم انتهت في المرحلة الƛالƛة إلى إƿامة مسؤولية المتƕوƳ على ƊساƩ السلطة في الرƿاƕة             
                ǁل ذلƕيتحمل مقا ǊنƎم فƛ ومن ÜǊعƕعلى تا Ƴوƕها المتƕ ƴالتي يتمت Ǌمسؤولية  والتوجي 

ƴƕها التاƕ بƕد يتسƿ األضرار التي Risque Autorité 4.   
 : ƊوجǊ ة وانتقدت ǋذǉ النƲرية من ƛǚƛ: تقديرǋا -2

Ɗن تƋسيƩ مسؤولية المتƕوƳ عن Ɗعمال تاƕعǊ على فكرة تحمل التƕعة Ü يعني Ɗن تحمل                 * 
             Ü ƐاطƤ يرƹ وƊ اطئاƤ ذا النشاطǋ كانƊ Ƈسوا ƴƕنتيجة نشاط التا Ƴوƕوالقانون يشترط   المت 

ǚعم ƴƕمن التا ƴن يقƊ Ƴوƕمسؤولية المت ƾلتحق ǉذǋ فلو كانت Ƴير مشروƹ  تقومالمسؤولية   

Ǌمعنى ل Ǚ ƴƕذا العمل من التاǋ Ƴوƿعة لكان اشتراط وƕ5  على تحمل الت. 
 

                                                           
1 -   ǐالسعد ǐرƕر الدكتور محمد صƲان : ƭ  ƾƕالسا ƴ211المرج. 

-  voir  GABRIEL  MARTY  et PIERE  RAYNAUD : «  ….le commettant qui profite de l’activité du préposé doit 
répondre du risque q’elle provoque …. » , même ouvrage  p 435. 

 .53المرجƴ الساƭ  ƾƕ  : انƲر رسالة مƤلوفي محمد  - 2
 .160المرجƴ الساƭ  ƾƕ : انƲر الدكتور علي فيǚلي  - 3

-voir aussi  dans le même sens : Juris – classeur : la responsabilité civile : «  la théorie du risque créé considère 
qu’en ayant recours à des préposés, le commettant multiplie les sources de dommages, il en créé de nouvelles qui 
m’auraient pas existé, s’il avait pu agir seul ». fascicule  143  p 38. 
-voir aussi   GENEVIEVE  VINEY et  PATRICE  JOURDAIN : même ouvrage  p 862.  
- voir JACQUES  FLOUR et  JEAN –LUC  AUBERT : même ouvrage  p  236.             
4 -voir   FRANÇOIS  TERRE,  PHILIPPE  SIMLER  et  YVES  LEQUETTE : droit civil. Les obligations, 6ème  éd 
.delta   dalloz   p 652. voir aussi  GABRIEL  MARTY et  PIERRE  RAYNAUD : même ouvrage  p 435.   

 .196المرجƴ الساƭ ƾƕ : راجƴ الدكتور  محمود جǚل حمزة  - 5

72 



 
 

لو صƊ Ơن مسؤولية المتƕوƳ عن Ɗعمال تاƕعǊ تقوم على تحمل التƕعة Ü لما جاز                  * 
Ü مƊ ƴن القانون ينƭ على حƾ        1رجƴ على تاƕعƕ Ǌما دفƴ من تعويƯ         للمتƕوƊ Ƴن ي  

لمƊƨوü ل" :  من القانون المدني ƕقولها137المتƕوƳ في الرجوƳ على تاƕعƕ Ǌموجب المادة   
Ƴن Ƴمü الغǐر حƼ الرجوƳ Ʊلƺ ǈǐي الحدود التي ǀǐون Ǌǐƺا Ƥǉا الغǐر مƊƨوƳ Ǘن                 

 ."تƴوƭǐ الƮرر

لية على السلطة الƽعلية في الرƿاƕة و التوجيǊ وليƩ على          Ɗن القانون يƕني فكرة المسؤو    * 
 .ƊساƩ فكرة المنƽعة

ǋناǁ كƛير من األعمال Ǚ تعتƕر ǋدفا Ɗساسيا يسعى لتحقيقǊ كالمستشƽيات العامة               * 
والمؤسسات الƤيرية وƹيرǋا من المؤسسات ذات األƹراƯ الƤيرية العامة Ü فرƹم نƕل             

مǚ إلعƽائها مما يقƴ من تاƕعيها من Ɗعمال ƹير          ǋذا الهدف وسموǉ إƊ ǙنǊ لم يكن عا        
 .2 مشروعة تسƕب ضررا للƺير

Ʊرƻال Ƙالƙال  

  : La Garantie:نưرǐة الƮمان 
 

رسالتǊ للدكتوراǉ تحت   في   Boris  Starck نادƕ ǎهذǉ النƲرية الƽقيǊ   : مضمونها  -1
ين ǋما الضمان   عنوان محاولة لنƲرية عامة عن المسؤولية المدنية ƕاعتƕار Ɗن لها وƲيƽت            

   .3 والعقوƕة الƤاصة

األول يتمƛل في   :       وتتلǋ ƭƤذǉ النƲرية Ɗن كل عمل ضار ينشƋ عنǊ حقان متعارضان             
حƾ فاعل الضرر Ɗن  يقوم ƕنشاطÜǊ والƛاني يتمƛل في حƾ المضرور في سǚمتǊ المادية                 

              ǁناǋ يكون ǚالمضرور ف ƾح ƾوƽي Ǌالمدعى علي ƾذا كان حƎف Üيةƕواألد  ÜƯمجال للتعوي
                 ƚحƕدون ال Ưيكون في حاجة إلى تعوي ǊنƎف Ǌالمدعى علي ƾالمضرور ح ƾح ƾما إذا فاƊ

 . 4عن سلوǁ الشƭƤ المسؤول
 

                                                           
 .ƭ 69 المرجƴ الساƾƕ: راجƴ الدكتور علي علي سليمان  - 1
 .ƭ 76  المرجƴ نƩƽ : عمر الشيƣ محمد  الدكتورانƲر - 2
 . ƭ  160 1990النƲرية العامة لǚلتزامÜ ديوان المطƕوعات الجامعية Ü الطƕعة  : الدكتور علي علي سليمان  - 3

 .51المرجƴ الساƭ ƾƕ : راجƴ رسالة مƤلوفي محمد  - 4
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  ǎويرBoris Starck             ل عن كل ماƋن اإلنسان يسƊ وǋ المسؤولية عامة ƩساƊ نƊ 
            Ƴوƕوالمت Üالعادية ǊموالƋƕ وƊ جسم المضرورƕ من ضرر ينزل Ǌعن نشاط Ƌينش   Ʃد يمارƿ 

 لم يقل Ɗن مسؤولية اإلنسان عن       انشاطǊ إما ƕواسطة التاƊ ƴƕو ƕواسطة الشيÜ Ƈ وƕما Ɗن Ɗحد          
               Ƴوƕفي مسؤولية المت ǁفاألمر كذل ÜƇالشي ƋطƤ اشرة عنƕير مƹ ي مسؤوليةǋ Ƈفعل الشي

 .1حين يمارƩ نشاطƕ Ǌواسطة التاƴƕ فهي مسؤولية مƕاشرة Ǚ مسؤولية عن الƺير 

رة الضمان فƎن القضاƇ الحديƚ يحاول تƕرير مسؤولية المتƕوÜƳ فƕعƯ          ومن ǚƤل فك    
القرارات الصادرة عن القضاƇ الƽرنسي تنƭ صراحة على Ɗن الهدف األساسي من المادة              

 من القانون المدني الƽرنسي ǋو ضمان الضحية من إعسار التاÜƴƕ فƽكرة الضمان لها              1384
 .2تعلƕ ƾالضمان ضد Ƥطر اإلعسار عƿǚة مƴ نƲرية تحمل التƕعة ألن األمر ي

ويترتب على ǋذا األساƩ القانوني Ɗن المتƕوƳ يتحمل التعويƕ Ưصƽة مؤƿتةÜ ألن                
Ü إذ يكون للمتƕوƳ    3المسؤول الحقيقي ǋو التاƴƕ وǋو الذǐ يتحمل التعويƯ في نهاية األمر            

داد ما دفعǊ    من القانون المدني الجزائرǙ ǐستر     137حƾ الرجوƳ على التاƴƕ حسب المادة       
 .من تعويƯ للضحية

Ü ألن نƲرية الضمان    4تعد نƲرية الضمان صورة مƽƽƤة من تحمل التƕعة          : نقدǋا   -3
تناولت األساƩ القانوني من ناحية المضرورƕ Üينما نƲرية التƕعة تناولتها من ناحية             
              ǉالقانوني لهذ Ʃسير األساƽنها عاجزة عن تƊ ريةƲالن ǉذǋ ذ علىƤويؤ Üالمسؤول

 .5لية نƲرا لحƾ الرجوƳ الذǐ يتمتǊƕ ƴ المتƕوƳ على تاƕعǊالمسؤو
 

                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1- voir Boris  Starck :  même ouvrage p 222 . 
2- voir Juris- Classeur :  la responsabilité civile , fascicule  143  p 39.  

 .141المرجƴ الساƭ  ƾƕ :  انƲر  الدكتور علي فيǚلي - 3
 .160النƲرية العامة لǚلتزام  ƭ : الدكتور علي علي سليمان  - 4
 .52المرجƴ الساƭ  ƾƕ :  راجƴ رسالة مƤلوفي محمد - 5
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 :المƯلƒ الƙاني 

 :    مƊƨولǐة المتبوƱ مƊƨولǐة Ƴن Ƴمü الغǐر 
 

 

رƊينا Ɗن فكرة المسؤولية الشƤصية سواƇ القائمة على ƤطƋ مƽترƊ Ưو تحمل التƕعة Ɗو          
 ذاتيةǙ Ü تصلƠ لتƽسير مسائلة المتƕوÜƳ لذا Ʋهر رǐƊ           نƲرية الضمان ƕاعتƕارǋا مسؤولية   

Ƥƈر في الƽقǊ مƽادǉ اعتƕار مسؤولية المتƕوǋ Ƴي مسؤولية عن عمل الƺيرƹ Üير Ɗن Ɗنصار                
              ÜرياتƲعة نƕرƊ المسؤولية إلى ǉذǋ Ǌتقوم علي ǐالقانوني الذ Ʃوا حول األساƽتلƤا ǐƊذا الرǋ

يرƋƕ ǎن Ɗساسها نƲرية التƋمين القانونيÜ وتذǋب       فهناǁ نƲرية النياƕة القانونيةÜ وǋناǁ من       
النƲرية الƛالƛة إلى Ɗن Ɗساǋ Ʃذǉ المسؤولية ǋي الكƽالة القانونيةÜ وƤƊيرا نƲرية الحلول                

Ƴعة فروƕرƊ لǚƤ ة منƽتلƤريات المƲالن ǉذǋ دراسةƕ وسنقوم. 
   

Ʊرƻال üوǓا :  

 : La représentation: نưرǐة النǐابة الƾانونǐة 
 

 الƕعƯ من الƽقǊ يذǋب في تƋسيسǊ لمسؤولية المتƕوƳ إلى فكرة النياƕة Ü              :يƽها   تعر -1
                   ƾنا يتعلǋو Ƴوƕذا المتǋ ا عنƕيعد نائ ǊنƎف Ü Ǌƕو لحسا Ƴوƕعن المت Ǚدƕ يعمل ƴƕن التاƊ ماƕف

 المتƕوƳ ممǚƛ من ƕƿل التاƴƕ فƤ ǐƋطƋ يرتكǋ Ǌƕذا األƤير           Ɗناألمر ƕالنياƕة في العمل Ü وƕما       
Ƌن المتƕوƳ ارتكÜ Ǌƕ ويترتب عليǊ اعتƕار ƤطƋ التاǋ ƴƕو في ذات الوƿت ƤطƋ                 يعد و ك  
Ƴوƕ1المت

. 

 التƽسير السليم ألساƩ    ن إعطاƇ  تعرضت ǋذǉ النƲرية للنقد ألنها عاجزة ع       : نقدǋا   -2
 :مسؤولية المتƕوÜ Ƴ ومن جملة اǙنتقادات التي وجهت إليها نذكر 

لقانونية فكيف يمكن األƤذ ƕها في األعمال        Ɗن النياƕة Ǚ تكون إǙ في التصرفات ا        * 
 .2 المادية Ü إذ Ǚ يمكن اعتƕار الشƭƤ نائƕا عن ƹيرǉ في ارتكاب األفعال الضارة

 

                                                           
1-  voir  JACQUES  FLOUR  et   JEAN –LUC AUBERT : Les obligations : p 237. 

 .71المرجƴ الساƭ  ƾƕ : انƲر الدكتور علي علي سليمان  - 2
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Ɗن النياƕة Ǚ تƽسر فكرة الرجوƕ Ƴالنسƕة للمضرور الذǐ يحƾ لǊ الرجوƳ على التاÜƴƕ كما               * 
متƕوƳ فكيف يحƾ للمتƕوƳ    يحƾ لǊ الرجوƳ على المتƕوÜ Ƴ وإذا كان التاƴƕ نائƕا عن ال             

              Ɲيتحمل نتائ ǚصيƊ ǉارƕاعتƕ و المسؤولǋو Üللمضرور Ǌما دفعƕ ƴƕعلى التا Ƴالرجو
Ǌƕفعال نائƊ 1. 

     

Ʊرƻاني الƙال : 

  : Assurance légale:  نưرǐة التƉمǐن الƾانوني 
 

 يرǋ ǎذا الƽريƊ ƾن األساƩ الحقيقي لتلǁ المساƇلة يكمن في اعتƕار             : مضمونها   -1
لمشرƳ للمتƕوƳ كمؤمن Ü نتيجة ǙستƽادتƊ Ǌو احتمال استƽادتǊ من Ƥدمات تاƕعÜ Ǌ وفرƯ               ا

                Ǌعيƕعة من تاƿالوا ƇطاƤهم من األƕد تصيƿ اطر التيƤير ضد المƺن يضمن الƊ التاليƕ Ǌعلي
 :و ƕالتالي نستطيƴ تحقيǋ ƾدفين 2وذلƛƊ ǁناƇ ممارستهم لما عهد إليهم من Ɗعمال 

نا يƽرƯ عليƊ Ǌن يحسن اƤǙتيار فيمن يلحقهم ƤƕدماتǙ Ǌ فيما يتعلƾ            اعتƕار المتƕوƳ مؤم  * 
        Üالعمل فحسب ǁها ذلƕنية التي يتطلƽتهم الƇاƽكƕ          الشرف و األمانة وƕ ƾوإنما فيما يتعل
ǊجلƊ دموا منƤما استƕ زم عند القيامǚال ƭالحر. 

 *              Ü يضاƊ Ǌعلي Ưرƽن يƊ ǊنƋمؤمنا من ش Ƴوƕار المتƕن اعتƎف ǁجانب ذلƕ   ƇناƛƊ ةƕاƿإحكام الر
                ǁل في تلǋضرار إذا تساƊ صية منƤالش Ǌمصلحت ƾن يلحƊ را لما يحتملƲالعمل ن ǁيذ ذلƽتن

 .الرƿاƕة و ذلǁ اإلشراف

وƕحسب ǋذا الرÜ ǐƊ فƎن المتƕوƳ يكون ƕمƛاƕة المؤمن على الضحية ضد المƤاطر التي              
ليÜ Ǌ ويزعم القائلون ƕهذا الرƿ      ǐƊد تنتƝ عن ƤطƋ التاƴƕ الواƴƿ منƛƊ ǊناƇ الوƲيƽة المعهودة إ           

 .Ɗن عناصر التƋمين جميعها متوافرة عند مساƇلة المتƕوƕ ƳناƇا على ǋذǉ الصƽة

فمن ناحية Ü فƎن المƤاطر متحققة فيما يقوم Ǌƕ التاƴƕ من Ɗعمال لحساب المتƕوƳ وǋذا                
حدوƚ الضررǋ  Üو العنصر األول للتƋمينƛ Üم Ɗن األداƇ المالي الذǐ يقوم المتƕوƕ ƳدفعǊ عند              

 .يقاƕل ذلǁ الذǐ يلتزم المؤمن ƕدفعǊ عند تحقƾ المƤاطر و يمƛل ǋذا العنصر الƛاني للتƋمين
 
 
 

                                                           
 .46نƩƽ المرجƭ  ƴ :  رسالة مƤلوفي محمد  راجع - 1
 . 155مصادر  اǙلتزام Ü المرجƴ الساƭ  ƾƕ : انƲر الدكتور محمد حسين منصور   - 2
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Ɗما العنصر الƛالƚ وǋو ما يعرف ƕقسط التƋمين ǐƊ ما يلتزم المستƋمن ƕدفعÜǊ فƎنǊ يقاƕل                    
 .1 شاط تاƕعǊفي مسؤولية المتƕوƳ ما يعود على ǋذا األƤير من فائدة ƿد ترجƴ عليǊ من ن

 : إن التقريب ƕين مسؤولية المتƕوƳ والتƋمين ƹير صحيƠ ألسƕاب ǋƊمها :تقديرǋا  -2

  المؤرƢ فـيǙ95/07 يمكن اعتƕار المتƕوƕ Ƴمƛاƕة المؤمنÜ ألنƕ ǊالرجوƳ إلى األمر * 

 المتعلƕ ƾالتƋميناتÜ ينƭ صراحة في موادǉ على إلزامية التƋمين من             1995 يناير   25
المدنية اتجاǉ الƺيرÜ وعلى ǋذا األساƩ فƎن المتƕوƳ ليǋ Ʃو المؤمنÜ ألن ǋذا              المسؤولية  

 .األƤير يعد شƤƈ ƭƤر يمتهن مهنة التƋمين

إن المضرور Ɗو الضحية ƕموجب التƋمين من المسؤولية المدنية منحها المشرƳ عƿǚة             * 
              Ƴمكانها الرجوƎƕ ضررƕ تƕصيƊ ي حالة ما إذاƽف ÜمينƋاشرة نحو شركة التƕعلى شركة  م

التƋمين للمطالƕة ƕتعويƯ الضررÜ وǙ حاجة لها في الرجوƳ على التاƊ ƴƕو المتƕوƳ مما                
     .2ساعد على اƤتƽاƇ شƭƤ المسؤول وتجاǋلǊ تماما 

 *                  Ü ǐƊذا الرǋ نصارƊ Ǌب إليǋقة تماما على ما ذƕير منطƹ مين القانونيƋن فكرة التƊ
لƤسارة على عدد من المستƋمنين Ü نƲير ƿيام        فالتƋمين نƲام يعتمد في جوǋرǉ على تشتيت ا       

                  Ưير يتحمل تعويƤذا األǋ نƎف Ƴوƕما في مسؤولية المتƊ Ü ساط معينةƿƊ ƴدفƕ ƇǙؤǋ
 .األضرار التي تلحƾ الƺير ƽƕعل تاƕعǊ في ذمتǊ الƤاصة

ƕجانب ذلǁ يقرر Ɗنصار ǋذا الرƊ ǐƊن الرƠƕ الذǐ يجنيǊ المتƕوƳ يعتƕر ƕمƛاƕة ƿسط               * 
ا Ǚشǁ رجوƳ لƽكرة تحمل التƕعة إذ Ɗن ذلǁ الرÜ Ơƕ في رƊينا ƿد ƿام المتƕوƳ                للتƋمين وǋذ 

ƕدفƴ ما يقاƕلǊ في صورة Ɗجر Ɗو مكافƋة مما يترتب عليƊ Ǌن المتƕوƳ يصƕ Ơƕذلǁ مؤمنا                
 .3 دون مقاƕل

 
 
 
 
 

                                                           
 .107 و ƭ106 :نƩƽ المرجƴ : د الشيƣ عمر  الدكتور محم-1
 .37نƩƽ المرجƭ  ƴ : راجƴ الدكتور علي فيǚلي  -2
 .110نƩƽ المرجƭ  ƴ : انƲر الدكتور محمد الشيƣ عمر  -3
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Ʊرƻال Ƙالƙال : 

 :  la cautionnement légal: نưرǐة الƻǀالة الƾانونǐة 
 

Ü كƽالة الƽقهاƇ يقيم مسؤولية المتƕوƳ عن Ɗعمال تاƕعǊ على ƊساƩ ال           ƕعƯ : محتواǋا   -1
ƕاƿالر ƾح Ƴوƕمادام للمت Ü ضررƕ يرƺيصيب ال ƋطƤ فيما يرتكب من ƴƕل التاƽيك Ƴوƕة ـفالمت 

و التوجيǊ على التاÜ ƴƕ ومادام الƤطƋ الذǐ ارتكǊƕ التاƿ ƴƕد وƛƊ ƴƿناƇ تƋدية الوƲيƽة Ɗو                   
 كƽالةتي ترسم نطاƾ مسؤولية المتƕوǋ Ƴي التي تƽسر فكرة ال            Ü فهذǉ الحدود ال     ƕ1سƕƕها

                ƴن يرجƊ فيجوز للمضرور Ü التجريد ƾح Ǌن يكون لƊ دون ƴƕيل التاƽك Ƴوƕوالمت Ü اǋررƕوت
ƾاƽتǙا Ǚ القانون ƭا نǋنا مصدرǋ الةƽوالك Ü ƴƕعلى التا ƴن يرجƊ لƕƿ Ƴوƕ2 على المت. 

 منǊ مƕلƸ التعويÜƯ جاز للمتƕوƳ الرجوƳ         وإذا رجƴ المضرور على المتƕوƳ واستوفى     
 من القانون المدنيÜ ألن المتƕوƳ مسؤول عن التاǙ ƴƕ مسؤول           137على تاƕعǊ حسب المادة     

معÜǊ فهو ضامن لǊ فيما يƭƤ الوفاƕ Ƈالتعويضات التي يتحملها ƕسƕب األضرار التي Ɗلحقها              
 .ƕ3الƺير 

 
 
الضمان فهي تهدف إلى حماية المضرور      نƲرية الكƽالة مƛلها مƛل نƲرية       : تقديرǋا -2 

من حالة العسرة التي ƿد تحل ƕالتاÜƴƕ وتعرضت ǋذǉ النƲرية للنقد حيƚ تساƇل الƕعƯ عن                
Ü ومن جهة ƤƊرǎ انتقدت Ƌƕنها مجرد حيلة ƿانونية Ɗ ǙساƩ لها           4مصدر ǋذǉ الكƽالة من جهة      

ƴƿفي الوا  . 

 
 
 

 
                                                           

 .52المرجƴ الساƭ  ƾƕ :  راجƴ مƤلوفي محمد - 1
 .ƭ 1046 691الƽقرة   1الوسيط  الجزƇ :  السنهورǐ  الدكتور عƕد الرزاƊ ƾحمد انƲر- 2
 .163نƩƽ المرجƭ  ƴ :  انƲر الدكتور علي فيǚلي  - 3
 .71المرجƴ الساƭ  ƾƕ : راجƴ الدكتور علي علي سليمان  - 4
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 Ʋالراب Ʊرƻال : 

  :La théorie de substitution: نƲرية الحلول 
 

ذǋب جانب Ƥƈر من الƽقǊ إلى تƋسيƩ مسؤولية المتƕوƳ على فكرة               : تعريƽها   -1
                  ƴƕفيعد التا ÜǊها إليƕ األعمال التي عهدƕ في القيام Ƴوƕيحل محل المت ƴƕن التاƊ ǐƊ Üالحلول

 Ƴوƕصية المتƤة امتداد لشƕاƛمƕ1
. 

 شƤصية التاƴƕ    ا يؤدǐ إلى القول Ƌƕن    ƕحيƚ يصƠƕ التاƴƕ عƕارة عن ƈلة في يد المتƕوƳ مم           
Ü فƎذا ارتكب التاƤ ƴƕطƋ في الحدود       2تƤتلط مƴ شƤصية المتƕوƳ ويصيران شƤصا واحدا         

         ƋطƤذا الǋ ارتكب ǐو الذǋ Ƴوƕنما المتƋ3المعروفة فك       ƴيستطي ǚفكرة الحلول ف Ƈوعلى ضو Ü
    .4لتاƴƕ المتƕوƳ نƽي المسؤولية عنǊ إذا تمكنت الضحية من إƕƛات مسؤولية ا

 إن ǋذǉ النƲرية كƺيرǋا من النƲريات الساƕقة فƎنها لم تسلم من النقد Ü ويعاب               : نقدǋا -2
 :على ǋذǉ النƲرية 

يؤƤذ على نƲرية الحلول Ɗنها Ǚ تصلƊ Ơساسا لمسؤولية المتƕوƳ ألنها عاجزة عن تƕرير               * 
       ƴƕعلى التا Ǌفي رجوع Ƴوƕالمت ƾو ال      5ح ƴƕار التاƕفكيف يمكن اعت Ü    ƴصا واحدا مƤش Ƴوƕمت

 .تمكين المضرور من الرجوƳ على Ɗيهما

 .نƲرية الحلول Ɗ ǙساƩ لها من الواƴƿ وتعد حيلة ƿانونية* 

ويعاب ƤƊيرا على ǋذǉ النƲرية Ɗنها تقوم على افتراƯ ينافي الواÜ ƴƿ فǚ يمكن نسƕة                 * 
Ǌمن ƴƿو ǐالذ ƭƤإلى الش Ǚإ ƋطƤ6 ال. 

لنƲريات الساƕقة التي اƿترحها الƽقǊ كƋساƩ لمسؤولية               وما يمكن استǚƤصǊ من ا      
                 ǉذǋ و التي تكيفƊ صيةƤمسؤولية ش Ƴوƕن مسؤولية المتƋƕ ǎالتي تر Ƈسوا ÜƳوƕالمت

Ƈقهاƽريات تعرضت لنقد الƲالن ǉذǋ ƴفجمي Üيرƺنها مسؤولية عن عمل الƊ المسؤولية على. 

                                                           
1 - Voir dans le même sens  PHILIPPE  LETOURNEAU et  LOÏC  CADIET : « …..le commettant serait 
responsable parce que le préposé prolonge  l’activité du commettant, ses agissements apparaissent aux yeux des tiers 
comme ceux du commettant… » même ouvrage  p  726.  

 .47نƩƽ المرجƭ ƴ  : انƲر  مƤلوفي محمد   - 2
3 - ǐحمد السنهورƊ ƾد الرزاƕر  الدكتور  عƲان  : Ƈقرة  1الوسيط الجزƽ691  ال ƭ  1047. 
 .165المرجƴ الساƭ  ƾƕ : تور علي فيǚلي انƲر الدك - 4

5- voir JEAN  MAZEAUD : même ouvrage  p  483.   
 .285المرجƴ الساƭ  ƾƕ : عƕد الودود يحيى :  الدكتور - 6
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       ƕƿ رƛرب إلى الصواب واألكƿرية األƲينا النƊرا            وفي رƲعة نƕرية تحمل التƲي نǋ Ǚو
 : لǖسƕاب التالية 

1-              ƴيتمت ǐالذ Ǌة والتوجيƕاƿسلطة الر Üتتشكل من عنصرين ǉذكر ƾƕعية كما سƕة التƿǚإن ع
                ÜƭاƤال Ǌƕلحسا Ʃولي Ƴوƕالعمل لحساب المتƕ يقوم ƴƕن التاƊو ÜǊعƕعلى تا Ƴوƕها المتƕ

ط من المتƕوƳ ممارسة سلطة التوجيǊ والرƿاƕة       واǙتجاǉ السائد حاليا في الƽقǊ والقضاǙ Ƈ يشتر       
Ǌسƽنƕ. 

) رئيƩ العمال Ɗو Ɗحد تاƕعيǊ مƕ      )       ǚƛل ƎƕمكانƊ Ǌن يسند ǋذǉ المهمة إلى شƤƈ ƭƤر          
للقيام ƕالرƿاƕة والتوجيǊ من الناحية الƽنية على Ɗن يحتƲƽ لنƽسƕ Ǌهذǉ السلطة من الناحية                 

 واضحة على Ɗن القضاƇ يتجǊ إلى التقليل من ǋƊمية          اإلدارية Ɗو التنƲيميةÜ وǋذا ما يدل دǙلة      
واعتƕارǉ ) العمل لحساب المتƕوƳ    (عامل السلطة ويميل Ɗكƛر نحو اǋǙتمام ƕعامل المنƽعة          

    .1األساƩ القانوني السليم لهذǉ المسؤولية 

اǙتجاǉ الƽقهي الحديǙ ƚ يشترط في العمل ƹير المشروƳ الذǐ يرتكǊƕ التاƊ ƴƕن يكون                -2
طئاƕ Üل ƕمجرد تحقƾ الضرر تقوم مسؤولية المتƕوÜƳ وǋذا دليل Ƥƈر على Ɗن مسؤولية               Ƥا

المتƕوǋ Ƴي مسؤولية موضوعية ƿوامها الضرر وليƩ الƤطÜƋ ولذا فƎن نƲرية تحمل التƕعة              
تتƇǚم ومسؤولية المتƕوÜƳ ألن ǋذǉ النƲرية تقوم على فكرة الضرر كذلǁ فمن لǊ النƴƽ حقت               

 .عليǊ التƕعة

رǎ جانب من الƽقƊ Ǌن راƕطة التƕعية ƿد تكمن في عنصر واحد ǙƊ وǋو العمل لحساب                 وي -3
   .2الƺير 

وƤƊيرا يرǎ محمود جǚل حمزة Ɗن مصلحة المتƕوƊ Ƴو فائدتǋ Ǌو المعيار الذǐ يجب Ɗن                -4
 Ǌي المسؤولية عنƽو نƊ Ƴوƕالمسؤولية على المت Ƈار عند إلقاƕعتǙعين اƕ ذƤƋ3ي.  

مل التƕعة تتعارƯ مƊ ƴمر جوǋرǐ وǋو حƾ المتƕوƳ في الرجوƳ            إƊ Ǚن نƲرية تح     
Ü ) من ƿانون المدني      137المادة  ( على تاƕعÜǊ والذƤ ǐصƭ لǊ المشرƳ مادة ƕكاملها           

               ƾها عدم التوازن في الحقوƕالسائدة حاليا يشو Ƴوƕالمتƕ ƴƕة التاƿǚن عƎف ǁاإلضافة إلى ذلƕ
      ǚالع ǉذǋ ضحية ƴƕر التاƕويعت Üاتƕوالواج         Ưفي نهاية األمر التعوي ǉيتحمل وحد Ǌة ألنƿ

                                                           
 .60المرجƴ الساƭ  ƾƕ  :  انƲر رسالة مƤلوفي محمد - 1

2 - voir  GENEVIEVE  VINEY et  PATRICE  JOURDAIN : même ouvrage  p  866.  
 .193نƩƽ المرجƭ  ƴ :  راجƴ الدكتور محمود جǚل حمزة - 3
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المحكوم ÜǊƕ سواƇ رجƴ عليǊ المضرور مƕاشرة Ɗو عن طريƾ المتƕوƳ الذǐ يكون ƕمƛاƕة               
ضامن فقطÜ وǋذا ما يجعلنا نتسائل عن ماǋية اƛǓار القانونية المترتƕة عن تحقƾ مسؤولية               

     Þ Ǌعƕعمال تاƊ عن Ƴوƕالمت 
 

 : المبحƘ الƙاني

 : الƾانونǐة المترتبة Ƴن تحƼƾ مƊƨولǐة المتبوƱ اƙǑار
 

     إذا توافرت الشروط الساƕ ƾƕيانها لقيام مسؤولية المتƕوƳ عن Ɗعمال تاƕعÜǊ فƎنǊ يترتب              
                ƴالمضرور في رف ƾح Ƈار نشوƛǓا ǉذǋ مǋƊ ومن Üار القانونيةƛǓعن تحققها مجموعة من ا

       Ƥفي ال Ǌوحق Ưالتعويƕ ةƕالقضائية للمطال ǉدعوا     ǎدعوƕ Ƴمكان المضرور الرجوƎƕف Üيار
            Üقا للقواعد العامةƕصي عن الضرر المرتكب طƤالمسؤول الش ǉارƕاعتƕ ƴƕعلى التا Ưالتعوي

Ǌعƕمدنيا عن فعل تا Ǚمسؤو ǉارƕاعتƕ Ƴوƕعلى المت Ƴالرجو Ǌل ƾكما يح. 

               Ǚ Ǌعƕعلى تا Ƴفي الرجو ƾالح Ǌفل Ƴوƕل المتƕƿ من ǚكام Ưالتعوي ƴسترداد     وإذا تم دف
مƕلƸ التعويƯ كامƊ ǚو جزƇ من التعويÜƯ إذا كان ǋناƤ ǁطƋ مشترƕ ǁينهماÜ ومن Ɗجل                

نƤصƭ المطلب األول لدراسة رجوƳ      : ذلǁ نقسم ǋذا المƕحƚ إلى مطلƕين Ɗساسيين          
المضرور ƕدعوǎ التعويƯ وحقǊ في الƤيارƛ Üم في المطلب الƛاني دعاوǎ الرجوƳ في               

ƕ ƴƕط التاƕة التي ترƿǚالعƳوƕالمت     . 
 

 : اǓوƯ üلƒالم

 :رجوƱ المƮرور بدƳوǌ التƴوƭǐ وحƺ ǈƾي الǐƢار        
 

               ƴƕعلى التا Ƴللمضرور إما الرجو ƾفيح Ǌعƕعمال تاƊ عن Ƴوƕامت مسؤولية المتƿ إذا     
 من القانون المدنيÜ كما يمكنǊ كذلǁ       124وفقا ألحكام المسؤولية عن العمل الشƤصي المادة        

 من القانون المدني ƕصƽتǊ مسؤوǙ عن عمل الƺيرÜ         136المتƕوƳ وفƾ المادة    الرجوƳ على   
 Ü ألن ذلǁ يتطلب من 1إƊ ǙنǙ Ǌ يمكن للمضرور الرجوƳ على التاƴƕ والمتƕوƳ متضامنين 

 
                                                           

1 - ǙوƊ إذا تحققت Ǚإ Ƴوƕتقوم مسؤولية المت ǚف Ü اطئاƤ ن يكونƊ ƴƕالتا Ǌƕيرتك ǐالذ Ƴير المشروƹ قهي القديم كان يشترط في العملƽال ǉتجاǙإن ا 
متƕوƳ مسؤولية تƕعية Ü فƎنǊ يمكن للضحية Ɗن تطالب ƕمسؤولية التاƴƕ و المتƕوƳ متضامنين Ü مسؤولية التاƕ Ü ƴƕاعتƕارǋا مسؤولية Ɗصلية ومسؤولية ال

 . 224النƲرية العامة لǚلتزامات ƭ : وكذلǁ الدكتور محمد صƕرǐ السعدǐ . 61نƩƽ المرجƭ ƴ : راجƴ الدكتور علي علي سليمان 
- voir aussi : GERARD  LEGIER : même ouvrage  p 107. 
- voir :  JACQUES   FLOUR  et  JEAN - LUC  AUBERT : même ouvrage  p  553.      
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الضحية إƕƛات ƤطƋ التاƴƕ في حين Ɗن مسؤولية المتƕوǋ Ƴي مسؤولية مƽترضة تعƽي الضحية              

يحǊ فيما يعدÜ ولذا نقسم ǋذا المطلب إلى فرعين نتناول في            من ذلÜǁ كما سوف نقوم ƕتوض     
رجوƳ المضرور على   : رجوƳ المضرور على التاƛ Üƴƕم في الƽرƳ الƛاني          : الƽرƳ األول   

Ƴوƕالمت       . 
 

Ʊرƻال üوǓا  : 

Ʋالتاب ǍلƳ رورƮالم Ʊرجو: 
 

 من  124إذا ما اƤتار المضرور مطالƕة التاƕ ƴƕمسؤوليتǊ الشƤصية حسب المادة              
القانون المدنيÜ فƽي ǋذǉ الحالة يكون على المضرور إƕƛات الƤطƋ والضرر وعƿǚة السƕƕية              
وذلǁ وفقا للقواعد العامةÜ إƊ ǙنǙ Ǌ يمكن للضحية المطالƕة ƎƕدƤال المتƕوƳ في النزاÜƳ كما                

 Ǌمكان Ưصام كي يتحمل التعريƤفي ال Ƴوƕال المتƤدƎƕ ن يطالبƊ ƴƕيجوز للتا Ǚ1    . 

فƎذا ƿام المضرور ƕƛƎƕات ƤطƋ التاƴƕ استƽاد المتƕوƳ من ǋذا اإلƕƛات Ü ولم يعد في                       
                   ƋطƤال ƩساƊ على ƴƕامت مسؤولية التاƿ ما إذاƊ Ü من جديد ƴƕالتا ƋطƤ اتƕƛحاجة إلى إ
                ƋطƤرينة الƿ من Ƴوƕيد المتƽيست ǚة فƕاƿالرƕ في مركز المكلف ƴƕكما لو كان التا Ü Ưترƽالم

  Ưترƽالحالة               الم ǉذǋ في Ǌويتعين علي Üƴƕين المضرور والتاƕ ةƿǚاصرة على العƿ ألنها Ü
ƴƕالتا ƋطƤ اتƕƛ2إ. 

Ü فƽي ǋذǉ الحالة    3 المضرور الرجوƳ على التاƕ ƴƕاعتƕارǉ حارسا         نكما ƊنƎƕ Ǌمكا   
               ƴƕإذا استولى التا ǁال ذلƛوم Üل المضرورƕƿ من Ǌاتƕƛحاجة إل Ǚو Ưترƽم ƴƕالتا ƋطƤ يكون

Ü حيƚ تنتقل   )الشƤصية  ( ارة متƕوعǊ دون علمǊ واستعملها ألƹراضǊ الƤاصة         على سي 
               ÜƇاألصلي لهذا الشي Ʃة الحارƕاƛمƕ يرƤذا األǋ ويعد ƴƕإلى التا Ƴوƕمن المت Ƈحراسة الشي
ƕما Ɗن لǊ عليǊ سلطة الرƿاƕة واǙستعمال والتسيير Ü فƎذا ارتكب حادƛا ضارا ƕهذǉ السيارة                

 .  عن تعويǋ Ưذا الضررفƎنǊ يكون ǋو المسؤول
 
 

                                                           
 .153المرجƴ الساƭ  ƾƕ : انƲر الدكتور علي فيǚلي  - 1
 .341المرجƴ الساƕ : ƭ  ƾƕلحاƜ العرƕي :  انƲر  الدكتور - 2

3- voir par exemple  ALEX   WEILL   et  FRANÇOIS  TERRE : même ouvrage  p  716. 
- voir aussi  MARCEL  PLANIOL  et   GEORGES  RIPERT : même ouvrage  p 913.      
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         ƣتاريƕ األعلى Ʃرار المجلƿ ذا المعنىǋ 25/05/1983  ولدينا في    ÜǊائعƿو ƭƤتتل ǐوالذ 
والذǐ ليست لǊ رƤصة السياƿة ƤƊذ السيارة Ƥلسة من المستودƳ في           ) Ʃ Ƴ   (في Ɗن الشاب    

من سعيدة إلى   ƹياب صاحǊƕ واستعملها ألƹراƯ شƤصية Ǚ عƿǚة لها ƕالوƲيƽةÜ وانتقل ƕها            
 .العƕادلة ƕوǙية ƕشار وǋناǁ تسƕب في حادƚ كانت نتيجتǊ تحطيم السيارة

مƊ ƴن فعلǊ كان Ƴ (     Ǚ(ولما ƿضى مجلƩ سعيدة ƕمسؤولية الطاعن عن فعل الشاب           
 .   مدني مما يستوجب النق136Ưصلة لƕ ǊالوƲيƽةÜ فƎنǊ يكون ƿد ƤƊطƋ في تطƕيƾ المادة 

 Ɗو  1ى التاƕ ƴƕناƇا على ƤطƋ مƽترƯ سواƕ ƇصƽتǊ حارسا                 فƎذا رجƴ المضرور عل   
Ü فƽي كǚ الحالتين يمكن للتاƴƕ التƤلƭ من المسؤولية ƕƛƎƕاتǊ لصورة من             2مكلف ƕالرƿاƕة   

 . من القانون المدني127صور السƕب األجنƕي التي نƭ عليها المشرƳ في المادة 

          ƋطƤ ا علىƇناƕ ƴƕالمضرور على التا ƴما إذا رجƊ           ƭلƤن يتƊ Ǌيمكن ǚف Üاتƕƛواجب اإل
من مسؤوليتǊ الشƤصية إƕ Ǚنƽي الƤطƋ عن نƽسƊ ÜǊو ƕنƽي عƿǚة السƕƕية ƕين فعلǊ وƕين                  

 .3الضرر Ɗو ƕنƽي حدوƚ ضرر للمضرور 

Ü 4   ورجوƳ المضرور على التاƴƕ نادرا ما يقƴ ألن التاƴƕ في ƹƊلب األحيان يكون معسرا               
ور يƽضل رفƴ دعوǎ التعويƯ على المتƕوƳ لكونǊ مليƐ         ومن Ɗجل ǋذا السƕب فƎن المضر     

ƴƕالتاƕ الذمة المالية مقارنة  .   
      

 

                                                           
ويعƽى من ǋذǉ المسؤولية الحارƩ للشيƇ إذا ƕƛƊت Ɗن ذلǁ الضرر حدƕ ƚسƕب :"   من القانون المدني على ما يلي 2 الƽقرة 138 تنƭ المادة - 1

 ". Ɗ Üو الحالة الطارئة  Ɗو القوة القاǋرة لم يكن يتوƿعǊ مƛل عمل الضحية Ɗ Üو عمل الƺير 
ويستطيƴ المكلف ƕالرƿاƕة Ɗن يتƤلƭ من المسؤولية إذا ƕƛƊت Ƌƕنƿ Ǌام ƕواجب الرƿاƕة Ɗ Üو :"  من القانون المدني 2 الƽقرة  135تنƭ المادة  =- 2

 ".   ƕƛƊت Ɗن الضرر كان ƕǙد من حدوǊƛ ولو ƿام ƕهذا الواجب ƕما ƕنيƺي من العناية 
 .61المرجƴ الساƭ  ƾƕ :  انƲر الدكتور علي علي سليمان - 3

4 - voir  BORIS  STARCK : les obligations  p 236. 
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 : الƙاني ƻرƱال

      Ʊالمتبو ǍلƳ رورƮالم Ʊرجو  : 
 

                  Üǉنتيجة إعسار ƴƕمن التا Ưفي حالة ما إذا تعذر على المضرور الحصول على التعوي 
         ǎقى للمضرور سوƕالوضعية ما ي ǉذǋ يƽوفقا للمادة       ف Ƴوƕعلى المت Ƴمن  136الرجو 

             ƣتاريƕ األعلى Ʃرار عن المجلƿ ذا المعنى صدرǋ Ʃƽوفي ن Ü12/01/1985القانون المدني 
   Ǌفي Ƈمدنية على              : " جا ǎقدون عندما يرفعون دعوƽي Ǚ هاƿحقو ǐو ذوƊ ن الضحيةƊ ƚحي

           ƕإلى الجهة القضائية اإلدارية للمطال ǎدعو ƴرف ƾح Üي   العون المعنيǋو ÜƯالتعويƕ ة
الدعوǎ الموجهة ضد الشƭƤ العام الذǐ يعمل المتسƕب في الضرر لحساǊƕ والمƕنية على              

ƾالمرف ƋطƤ"1. 

     فƎذا رجƴ المضرور على المتƕوƳ فƎن الضحية معƽاة من إƕƛات فعل المتƕوƳ سواƇ كان              
ة مƽترضة يكƽيƤ   Ǌاطئا Ɗو فعǚ ضاراÜ ألن المسؤولية الملقاة على عاتƾ المتƕوǋ Ƴي مسؤولي           

 .2في ذلǁ إƕƛات عƿǚة التƕعيةÜ وارتكاب التاƴƕ الƽعل الضار حال تƋدية الوƲيƽة Ɗو ƕسƕƕها 

    ولكن من الناحية العملية ƿلما يرجƴ المضرور على المتƕوƳ للمطالƕة ƕالتعويÜƯ ألن ǋذا             
             Ƥو Üيرƺال ǉلب األحيان مؤمنا عن المسؤولية المدنية اتجاƹƊ ير يكون فيƤة  األƕالنسƕ اصة

Ü وƊن  3 1995 يناير   25 المؤرƢ في    95/07للتƋمينات اإللزامية التي نƭ عليها األمر رƿم        
              Ǌحاجة ل Ǚمين وƋاشرة على شركة التƕم Ưالتعوي ǎدعو ƴللمضرور رف Ơمينات تمنƋالت ǉذǋ

     ).      المتƕوƳ ( في الرجوƳ على المسؤول 
 

 : الƙاني مƯلƒال

 :لǘƴقة التي تربƯ التابƲ بالمتبوƱ  دƳاوǌ الرجوƺ Ʊي ا   
 

 من القانون المدني تمنƠ     137إذا تحققت مسؤولية المتƕوƳ ولم يستطƴ دفعها فƎن المادة          
              Üالتعويضات التي دفعها للضحية Ƹلƕجل استرداد مƊ من Ǌعƕعلى تا Ƴفي الرجو ƾالح Ƴوƕللمت

 .قانون المدني الجزائرǐ من ال124شريطة Ɗن تتحقƾ مسؤولية التاƴƕ طƕقا ألحكام المادة 
 

                                                           
1 -  ƣتاريƕ األعلى Ʃرار المجلƿ ƴم 12/01/1985راجƿالمجلة القضائية  العدد 36212  ملف ر  Ü4  1989 السنة ƭ 231. 
 .ƭ151  المرجƴ الساƾƕ  : انƲر الدكتور علي فيǚلي  - 2
 .ƭ  406 1995 السنة Ü1 المجلة القضائية  العدد  1995 يناير 25 المؤرƢ في 95/07األمر رƿم  - 3
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كما Ǝƕمكان التاƴƕ الرجوƳ على المتƕوǙ Ƴسترداد مƕلƸ التعويƯ الذǐ دفعǊ للمضرور             
الƽرƳ وفيما يلي نƤصƕ  .    ƭينهما اكامƊ ǚو نصف التعويƯ إذا كان ǋناƤ ǁطƋ مشترك         

األول لدراسة حƾ المتƕوƳ في الرجوƳ على تاƕعÜǊ وفي الƽرƳ الƛاني رجوƳ التاƴƕ على                
 . لمتƕوƳا

 

 : اǓوƻ üرƱال

             Ʋالتاب ǍلƳ Ʊالمتبو Ʊرجو: 
 

لمƊƨوƳ üن Ƴمü الغǐر حƼ الرجوƳ Ʊلǈǐ       ل" :  من القانون المدني   137 تنƭ المادة        
فƎذا رجƴ المضرور   ." ƺي الحدود التي ǀǐون Ǌǐƺا Ƥǉا الغǐر مƊƨوƳ Ǘن تƴوƭǐ الƮرر             

      Ưالتعوي Ƹلƕم Ǌو استوفى من Ƴوƕعلى المت Ǌألن ƴƕعلى التا Ǌما دفعƕ Ƴير الرجوƤكان لهذا األ
مسؤول عنǙ Ǌ مسؤول معÜ Ǌ وǋو يرجƴ عليƕ Ǌكل ما دفƴ إǙ إذا كان ƿد اشترǁ معǊ في                    

Ü مƛال ذلƊ ǁن يكون ƿد Ɗصدر إليƊ Ǌمرا ƕمجاوزة الحد المقرر للسرعة Ü فƎذا                1إيقاƳ الضرر 
ǋ ƴذا األƤير على التاƴƕ إƕ Ǚنصف ما        كان ƤطƋ التاƴƕ مشتركا مƤ ƴطƋ المتƕوÜ Ƴ فǚ يرج         

                  ƴما دفƕ Ǌعلي Ǌل Ƴرجو ǚف ƴƕالتا ƋطƤ ƾرƺد استƿ Ƴوƕالمت ƋطƤ وإذا كان Ü Ưمن التعوي ƴدف
Ư2 من تعوي. 

ويǚحƊ Ʋن مسؤولية المتƕوƕ ƳوصǊƽ ضامنا للƤطƋ الذǐ يرتكǊƕ التاǙ ƴƕ تقوم إǙ في               
        ƕالمت ƴذا رجƎف Ü و المضرور Ƴوƕين المتƕ ةƿǚعلى         الع Ɲن يحتƊ لهذا ƾيح ǚف ƴƕعلى التا Ƴو

 لمعرفة ǋل رجوƳ المتƕوƳ على التاƴƕ يجب Ɗن          فقهي  Ü وǋناǁ نقاƫ   3المتƕوƕ Ƴذلǁ الضمان  
 ƕعƯ من القضاƇ في فرنسا يشترط        Þاتكون مرتƕط ƕضرورة ارتكاب التاƤ ƴƕطƋ جسيم       

 Ɗما الƽقǊ فƎنǙ Ǌ      حتى يحƾ للمتƕوƳ الرجوƳ على التاÜ ƴƕ       اضرورة ارتكاب التاƤ ƴƕطƋ جسيم    
                Ü ير جسيماƤذا األǋ ƋطƤ ن يكونƊ ƴƕعلى التا Ƴفي الرجو Ǌحق Ƴوƕالمت Ʃيشترط لكي يمار

 ƴانوني يمنƿ حكم ǐƊ يوجد Ǚ Ǌألن ƴƕضد التا Ƴالرجو ǎدعو ƴمن رف Ƴوƕ4المت. 

                                                           
1 -  ǐحمد السنهورƊ ƾد الرزاƕر الدكتور عƲان : Ƈقرة  1الوسيط  الجزƽ695 ال ƭ  1050. 
 .66المرجƴ الساƭ ƾƕ : علي علي سليمان  راجƴ الدكتور - 2
 .ƭ603  مصادر اǙلتزام :  فرƜ الصدة  الدكتور  عƕد المنعم- 3

4 - voir juris – classeur : la responsabilité civile,  fascicule 143  p 35.   
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                 ǊطائƤƊ عن Ǚإ Ƴالرجو ƾل حǚƤ من ƴƕل التاƋيس ǙƊ من العدل ǊنƊ ǎمن ير ǁناǋو     
ة ويتحمل المتƕوƳ نتائƝ األƤطاƇ الƕسيطةǐƊ Ü األƤطاƇ العادية التي يرتكƕها التاƴƕ              الجسيم

    ǊتƽيƲل ممارسة وǚƤ1            Ưالتعوي Ƹلƕمƕ Ǌعƕعلى تا Ƴوƕالمت Ƴن رجوƊ وفي حقيقة األمر Ü
نادرا ما يحدƚ في وƿتنا الحاليÜ ألن ƿيام المتƕوƕ ƳالتƋمين عن المسؤولية المدنية اتجاǉ الƺير               

 التƋمين تلتزم ƕدفƴ مƕلƸ التعويƯ للضحية في حالة وƿوƳ الضررÜ وǙ يمكن              يجعل شركة 
ƴƕعلى التا Ƴمين الرجوƋ2 لشركة الت. 

 
 

 : الƙاني ƻرƱال

            Ʊالمتبو ǍلƳ Ʋالتاب Ʊرجو : 
 

 عن  شƤصيفي حالة ما إذا اƤتار المضرور الرجوƳ على التاƕ ƴƕاعتƕارǉ المسؤول ال                 
 من القانون المدني Ü فƎذا حكم على        124ر المشروƳ وفقا ألحكام المادة      الضرر Ɗو الƽعل ƹي   

التاƕ ƴƕدفƴ مƕلƸ التعويƯ كامǚ إلى المضرور Ü انتهى األمر إلى ǋذا الحد و ƕالƤصوƭ إذا                
ǉوحد ƴƕالتا ƋطƤ كان الضرر ناجما عن. 

               Ƴوƕمن المت ƋطƤ ناجما عن ƴƕالتا ǉتاƊ ǐالذ Ƴير المشروƹ ما إذا كان العملƊ   نƋك Ü 
تكون األوامر الصادرة من المتƕوǋ Ƴي السƕب في ارتكاب التاƴƕ الƽعل الضار فǚ تكون لها               
                  ǉذǋ عتماد عليها فيǙيمكن ا Ǚ إذ Ü المضرور ǉي مسؤولية اتجاƽون Ǌرير فعلƕيمة في تƿ
                    ǊدائƊ عدƕ Ǌعلي ƴإذ رج Ƴوƕها في مواجهة المتƕ ذƤƋن يƊ ƴƕالتا ƴوإنما يستطي Ü الحالة

ويƯ للمضرور فتكون من العوامل المƽƽƤة لمسؤوليتƊ Ǌو للتƤلƭ منها اتجاǉ المتƕوÜ Ƴ             التع
و ƕالتالي يتحمل ǋذا األƤير وحدǉ عƐƕ التعويÜ Ư فǚ يرجƕ ƴشيƇ على التاƴƕ إذا كان ما                  

Ǌو تعليمات Ƴوƕوامر المتƊ ا علىƇناƕ ƚد حدƿ من فعل ضار ƴƕالتا ǉتاƊ. 

                                                           
 .157المرجƴ الساƭ ƾƕ  :  راجƴ الدكتور علي فيǚلي - 1

2 - voir  GABRIEL  MARTY et  PIERRE  RAYNAUD : «  il convient de remarquer d’ailleurs que le recours du 
commettant contre le préposés demeure plutôt rare, non seulement en vertu des mœurs, mais aussi par ce que la 
plupart  des commettants sont assurés …. »  même ouvrage  p 444.   
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 Ʊة المتبوǐولƊƨم Ʋƺد    : 
 

     لقد اƤتلƽت اǓراƇ الƽقهية حول إمكانية Ɗو عدم إمكانية دفƴ المتƕوƳ للمسؤولية المترتƕة               
 :عليǊ إلى اتجاǋين مƤتلƽين 

         üوǓا ǇتجاǗا:      Ǌقƽجانب من ال ǎ1 ير         ƳنواƊ شدƊ Ǌعƕعمال تاƊ عن Ƴوƕن مسؤولية المتƊ 
اƊ ǐƊ Üن ƿرينة مسؤولية المتƕوƳ      المسؤوليةÜ وجعلها المشرƳ الجزائرƹ ǐير ƿاƕلة للنƽي ƕتات       

 ǁسيطة وحجتهم في ذلƕ طعية وليستƿ رينةƿ: 

1-               Ƴوƕالمت ƴصراحة في القانون المدني على إمكانية دف ƭلم ين ǐالجزائر Ƴن المشرƊ 
 135للمسؤولية الملقاة على عاتقÜǊ كما فعل ƕالنسƕة لمسؤولية متولي الرƿاƕة في المادة              

Ü وƊن المشرƊ Ƴراد ƕسكوتǋ Ǌذا جعل مسؤولية المتƕوƹ Ƴير           من القانون المدني   2الƽقرة  
Ʃات العكƕƛلة إلƕاƿ. 

 Ɗن شروط تحقƾ مسؤولية المتƕوǋ Ƴي واجƕة اإلƕƛات من ƕƿل المضرورÜ وإذا تمكنت              -2
الضحية من إƕƛات عƿǚة التƕعية ƕين التاƴƕ والمتƕوÜƳ وƊن الضرر الذƊ ǐصاƕها يعود               

ذǐ ارتكǊƕ التاƴƕ حالة تƋدية الوƲيƽة Ɗو ƕسƕƕهاÜ فǚ يمكن  سǊƕƕ إلى العمل ƹير المشروƳ ال     
 .2للمتƕوƳ إƕƛات عكسها ƕعدما تمكنت الضحية من إƕƛاتها وفقا للطرƾ القانونية 

 Ɗن مصدر ǋذا التشديد في مسؤولية المتƕوƳ يعود ألسƕاب تاريƤيةÜ حينما ƿامت الƛورة              -3
مهاÜ مما Ɗدǎ إلى ƕروز العداƇ ضد        الƽرنسية وكان للطƕقات الكادحة دور كƕير في ƿيا        

طƕقة النƇǚƕ والسادةÜ ووضƴ التقنين الƽرنسي تحت تƛƋير ǋذا العداÜƇ ولذا جاƇت المادة              
 من القانون المدني     136 للمادة   3 والتي تعد المصدر التاريƤي        5 الƽقرة   1384

نÜ ورǎƊ  الجزائرÜǐ تتكلم عن السادة إلى جانب المتƕوعين وعن الƤدم إلى جانب التاƕعي           
 تقنين ناƕليون Ɗن يشدد من مسؤولية ǋؤƇǙ السادة وƊن يحملهم Ɗوزار الطƕقة الكادحة ولم 

 
                                                           

 .190نƩƽ المرجƭ  ƴ : انƲر رسالة مƤلوفي محمد  - 1
- voir aussi   ANTOINE   VIALARD : même ouvrage  p 82. 
- voir NOUR - EDDINE   TERKI : même ouvrage p 123. 
-voir FRANÇOIS  CHABAS : même ouvrage  p 515.      

 .155المرجƴ الساƭ  ƾƕ : راجƴ الدكتور علي فيǚلي  - 2
ƹيرǋم  ومن ƕينهم  المتƕوÜƳ وƊنها نصت على Ɗن المسؤولية التي  مدني فرنسي ƿد عددت األشƤاƭ اللذين يسƋلون عن فعل 1384المادة  - 3

تقررǋا يجوز لǖب واألم والمرƕي ورب الحرفة دفعها ƕƛƎƕات العكÜ Ʃ إƊ Ǚنها لم تذكر السيد والمتƕوƳ في من Ɗجاز ت لهم دفƴ المسؤولية Ü فكان 
النƲريتان المادية والشƤصية : جوز إƕƛات عكسهاÜ رسالة توفيƾ حسين نسور ذلǁ دليǚ على Ɗن المشرƳ الƽرنسي اعتƕر مسؤولية المتƕوƿ Ƴطعية Ǚ ي

 . وما ƕعدǋاƭ 94 1975/1976فيما يتعلƕ ƾالعمل المستحƾ للتعويÜƯ الƽعل الضار في التشريƴ الجزائرÜǐ السنة 
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يكن يسمƠ لهم ƕالتƤلƭ من مسؤوليتهم Ƌƕية وسيلةÜ في حين ƊنƕƊ ǊاƟ لمتولي الرƿاƕة Ɗن                 
 .1ينƽي عنǊ المسؤولية 

Ƴ عن Ɗعمال تاƕعƊ     Ǌن مسؤولية المتƕو   2ويرǎ جانب Ƥƈر من الƽقǊ      :    اǗتجاǇ الƙاني   
مƽترضة افتراضا يقƕل إƕƛات العكÜƩ فقرينة مسؤولية المتƕوǋ Ƴي ƿرينة ƕسيطة وليست             
                 ǎحدƎƕ Ǌسƽالمسؤولية عن ن ƴدف ǊمكانƎƕ Ƴوƕن المتƊ ǉتجاǙذا اǋ ويضيف Üطعيةƿ

 :الوسيلتين

Ɗن يقوم المتƕوƕ Ƴنƽي مسؤولية التاÜƴƕ ألن مسؤولية ǋذا األƤير ǋي مسؤولية Ɗصلية                -1
Ǚ               ن مسؤوليةƊو Üعيةƕا مسؤولية تǋارƕاعتƕ Ƴوƕحتى تقوم مسؤولية المت ǙوƊ ƾن تتحقƊ دƕ

 .المتƕوƳ مرتƕطة ƕمسؤولية التاƴƕ وجودا Ɗو عدما

إذا لم يتمكن المتƕوƳ من نƽي مسؤولية التاƴƕ وتحققت مسؤولية ǋذا األƤيرÜ ما يƕقى                 -2
 نƭ عليها المشرƳ في المادة      Ɗمام المتƕوƳ إǙ إƕƛات صورة من صور السƕب األجنƕي التي         

127ǐمن القانون المدني الجزائر . 

                   ƴدف Ƴوƕمكان المتƎƕ من الناحية العملية ǊنƊ لي فيǚينا ونحن نؤيد علي فيƊوفي ر
المسؤولية عن نƽسǊ إذا تمكن من إƕƛات انعدام العƿǚة ƕين فعل التاƴƕ والوƲيƽةƊ Üو Ɗن                  

ر Ɗو حادƚ مƽاجƊ Ɛو ƿوة ƿاǋرةÜ حيƚ تنƭ          الضرر كان ƕسƕب فعل الضحية Ɗو فعل الƺي       
ƤƋا ƙƈبƖ الشƈ ƫƢن الƮرر قد نشƳ Ɖن ƨبǐ Ǘ ƒد لǈǐƺ ǈ  ": من القانون المدني 127المادة 

      ÛƔرǉقا Ɣو قوƈ Ǝاجƻم Ƙحادǀ            ǃƦر ملǐƷ انǀ رǐمن الغ ƉƯƢ وƈ ÛرورƮدر من المƬ ƉƯƢ وƈ
ƿلƤ ƹالƢǐ Ƽاƻو اتƈ قانوني ƫوجد نǐ ǃما ل ÛررƮا الƤǉ ƭǐوƴبت."   

        
 

 
 
 

 
 
 

                                                           
 .73نƩƽ المرجƭ ƴ  : راجƴ الدكتور علي علي سليمان  - 1
Ü 225النƲرية العامة لǚلتزامات  Ü : ƭ الدكتور محمد صƕرǐ السعدǐ 198لمرجƴ الساƭ  ƾƕ ا: انƲر الدكتور محمود جǚل حمزة  - 2

  .338 و 337المرجƴ الساƭ  ƾƕ  : وƤƊيرا الدكتور ƕلحاƜ العرƕي 
- voir dans le même sens  ALEX  WEILL et   FRANÇOIS   TERRE : même ouvrage  p 721.  
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 :اخلامتة
 

                Ƴفي موضو ƚحƕالعلي القدير إلى نهاية ال Ÿمن عند ا ƾتوفيƕ د وصلتƿ كونƊ ناǋ إلى
 Ƴوƕمسؤولية المت               Ƴمل من المشرƋون Üǐفي القانون المدني الجزائر Ǌعƕعمال تاƊ عن 

ت نƲرا   من القانون المدني وإدƤال ƕعƯ التعديǚ      136الجزائرƊ ǐن يقوم ƕمراجعة المادة      
 .لمجموعة من المعطيات الجديدة 

              ƾلتحق Ǌة والتوجيƕاƿعلية في الرƽالسلطة الƕ Ƴوƕالمت ƴيشترط فقط تمت Ƴإذا كان المشر
عƿǚة التƕعيةÜ إƊ Ǚن العديد من القرارات القضائية الصادرة عن المحكمة العليا صرحت ƕكل              

نال من وجود راƕطة التƕعيةÜ ولذا      وضوƊ Ɵن عدم المƕاشرة الƽعلية لسلطة الرƿاƕة والتوجيǊ  ي         
إلى الƽقرة الƛانية من المادة     " ƕاشرǋا Ɗو لم يƕاشرǋا     " يقترƟ جانب من الƽقǊ إضافة عƕارة       

136ǐمن القانون المدني الجزائر . 

Ɗما إذا كان المتƕوƹ Ƴير ƿادر على مƕاشرة سلطة التوجيǊ والرƿاƕة ƕنƽسǊ من الناحية               
     ǉذǋ إسناد ǊمكانƎƕف Üنيةƽالسلطة من الناحية             ال ǉهذƕ Ʋƽن يحتƊ على Ǌعيƕحد تاƊ المهمة إلى

 .اإلدارية Ɗو التنƲيمية

ومادام اǙتجاǉ الƽقهي الحديƚ يسعى إلى تƺليب مصلحة المضرور على مصلحة              
المسؤولÜ فƋصǙ Ơƕ يشترط في العمل ƹير المشروƳ الذǐ يرتكǊƕ التاƴƕ ويقيم مسؤولية                

د وƿوƳ ضرر للƺير تقوم مسؤولية المتƕوÜƳ وفي ذلǁ          المتƕوƊ Ƴن يكون Ƥاطئاƕ Üل مجر      
              Ǚ بƕولهذا الس ÜƋطƤات الƕƛإ Ɛƕمن ع Ǌائƽوإع Ưعلى التعوي Ǌللمضرور في حصول ǚتسهي

الƽعل "  من القانون المدني وذلƕ ǁحلول عƕارة         ƕ136د من تƺيير الƽقرة األولى من المادة         
 العƕارة واضحة ودƿيقة مزيلة لكل      حتى تكون " ƹير المشروƳ   " محل عƕارة العمل    " الضار

Ưموƹ وƊ Ʃƕل. 

في حال تƋدية الوƲيƽة    " محل عƕارة   " في تƋدية الوƲيƽة Ɗو ƕسƕƕها      "      وكذلǁ حلول عƕارة    
Ü ألن العƕرة ليƕ Ʃالزمن الذǐ تؤدǎ فيǊ الوƲيƽة في ذاتƕ Ǌقدر ما ǋي ƕوجود                 "Ɗو ƕسƕƕها   

ما يكون ƿد وƴƿ منǊ من فعل ضارÜ وǋذا ما          الصلة المƕاشرة التي ترƕط ƕين وضيƽة التاƴƕ و       
 .استƤلصناǉ من القرارات القضائية الساƕقة
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    Ɗما األساƩ القانوني الذǐ تقوم عليǊ مسؤولية المتƕوƳ عن Ɗعمال تاƕعǋ Ǌي نƲرية تحمل              
التƕعةÜ ألن مسؤولية المتƕوǋ Ƴي مسؤولية موضوعية ƿوامها الضرر وليƩ الƤطÜƋ إƊ Ǚنها              

  Ưة                تتعارƿǚن عƊ وفي حقيقة األمر ÜǊعƕعلى تا Ƴوƕالمت Ǌƕ ƴيتمت ǐالذ Ƴالرجو ƾح ƴم
التاƕ ƴƕالمتƕوƳ على النحو السائد حاليا يشوƕها عدم التوازن في الحقوƾ والواجƕاتÜ ويعد               
               ƴرج Ƈسوا ÜǊƕ المحكوم Ưالتعوي Ɛƕر األمر عƤƈ يتحمل في Ǌة ألنƿǚالع ǉذǋ ضحية ƴƕالتا

Ɗو عن طريƾ المتƕوƳ الذǐ يكون ƕمƛاƕة ضامن فقطÜ ولذا يرǎ             عليǊ المضرور مƕاشرة    
                    ǊطائƤƊ عن Ǚإ Ƴالرجو ƾل حǚƤ من ƴƕل التاƋيس Ǚ نƊ من العدل ǊنƊ Ǌقƽجانب من ال
الجسيمةÜ ويتحمل المتƕوƳ نتائƝ األƤطاƇ الƕسيطة ألن التاƴƕ يقوم ƕالعمل تحت إشراف               

Ƴوƕالمت Ǌة وتوجيƕاƿور. 

تƕوƳ يتمتƕ ƴصƽة الشƭƤ الطƕيعيÜ واǙستƛناǋ Ƈو تمتعǊ         وإذا كان األصل Ɗن الم      
           ƴتصادية التي عرفها المجتمƿǙجتماعية واǙرا للتطورات اƲولكن ن Üǐالمعنو ƭƤة الشƽصƕ
الحديÜƚ جعلت المتƕوƳ في وƿتنا الحالي يتمتƕ ƴصƽة الشƭƤ المعنوǐ في ƹƊلب األحيان               

ية المتƕوƳ عن Ɗعمال تاƕعƊ Ǌصƕحت      وƿلما نجدǉ يتحلى ƕصƽة الشƭƤ الطƕيعيÜ ألن مسؤول       
ترتكز اليوم من الناحية العملية على األشƤاƭ المعنوية Ɗو اǙعتƕارية كالشركات                 
والمشروعات التجارية الكƕرƕ Üǎوصƽها ذمة جماعية Ǚ يƤشى إعسارǋا وتضمن للمضرور           

Ưعلى التعوي Ǌفي حصول. 

          Ǌلب عليƺفي عصرنا الحالي ي Ưالتعويƕ لتزامǙا ƠƕصƊفشركات   و Üالجماعي ƴƕالطا
                ƴدفƕ Ƴوƕن يقوم المتƊ للمضرور شريطة Ưالتعوي ƴدفƕ حت تلتزمƕصƊ ي التيǋ مينƋالت

 ƿƊ95-07ساط التƋمينÜ وƤاصة ƕالنسƕة للتƋمينات اإللزامية التي نƭ عليها األمر رƿم               
Ü وƊصƎƕ Ơƕمكان المضرور الرجوƳ مƕاشرة على شركة التƋمين         1995 يناير   25المؤرƢ في   

لمطالƕة ƕالتعويÜƯ وǋذا ǚƤفا لما كان سائدا من ƕƿل حيƚ كان المتƕوƳ كƽرد يقوم ƕتعويƯ               ل
 .                        الضرر الذƊ ǐلحقƕ Ǌالƺير
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 Ü دار النهضة    1969الطƕعة  : ز في مصادر اǙلتزام     موج: محمد لƕيب شنب     -22
 .العرƕية للطƕاعة والنشر

الطƕعة : العمل ƹير المشروƕ Ƴاعتƕارǉ مصدر لǚلتزام        : محمود جǚل حمزة     -23
 . Ü ديوان المطƕوعات الجامعية 1985

24- Ƈاƿحمد الزرƊ ىƽالجديد : مصط Ǌƕوƛ مي فيǚاإلس Ǌقƽعة : الƕ1965الط. 

صادر اǙلتزام في القانون المدنيÜ دراسة مقارنة ƕالƽقǊ         م: محمد شريف Ɗحمد     -25
 .1999اإلسǚميÜ دار الƛقافة للنشر والتوزيÜƴ الطƕعة 

دار الجامعة الجديدة للنشرÜ    : الوجيز في نƲرية اǙلتزام      : محمد حسن ƿاسم     -26
 .1994الطƕعة 

معة النƲرية العامة لǚلتزامÜ مصادر اǙلتزامÜ الجا       : محمد عƕد اŸ الدليمي       -27
 . 1998المƽتوحةÜ الطƕعة 

 . Ü الدار الجامعية1987الطƕعة : النƲرية العامة لǚلتزامات : مصطƽى الجمال  -28
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: مدنيا وإداريا وجنائيا    : الشƭƤ المعنوǐ ومسؤولياتƿ Ǌانونا     : يحيى Ɗحمد موافي     -29
 . Ü منشƋة المعارف ƕاإلسكندرية1987الطƕعة 

 

  :اجلامعيةالرسائل 
 

ولية المتƕوƳ عن فعل تاƕعǊ في القانون المدني الجزائرÜǐ          مسؤ: مƤلوفي محمد    -1
 .1987دراسة مقارنة ƕالقانون المصرǐ والƽرنسيÜ السنة 

النƲريتان المادية والشƤصية فيما يتعلƕ ƾالعمل المستحƾ        : توفيƾ حسين نسور     -2
 .1976-1975للتعويÜƯ الƽعل الضار في التشريƴ الجزائرÜǐ السنة 

 .1988تƕعية في عƿǚة العملÜ السنة عنصر ال: ƕوضياف عمار  -3
 

 

 :القوانني 

 .1975 سƕتمƕر ƕ 26تاريƣ 75 – 58القانون المدني الجزائرǐ الصادر Ƌƕمر رƿم  -1

 جوان  ƕ 08تاريƿ66 – 154   ƣانون اإلجراƇات المدنية الجزائرǐ الصادر ƕاألمر رƿم         -2
1966. 

3-  ǐات الجزائرƕانون العقوƿ : مƿمر رƋƕ 155 – 66الصادرƣتاريƕ  8 1966 يونيو. 

 .Ɗ 1990فريل سنة 7 الموافƾ لـ ƿ90 . 08انون الƕلدية رƿم  -4

 .Ɗ 1990فريل سنة 7 الموافƾ لـ ƿ90 . 09انون الوǙية رƿم  -5

6- ƽم ـالمرسوم التنƿر ǐفي ـ ال276 – 92يذ Ƣـ الم1413ام ـحرم عـ م5مؤرƾواف 

 . يتضمن مدونة ƿǚƤƊيات الطب1992 يوليو سنة 6 لـ 

 إنشاƇ القطاعات  المتضمن   1981 . 09 . 05 المؤرƢ في    242– 81المرسوم رƿم    -7
 .الصحية وتنƲيمها

 المحدد شروط إنجاز    1988 . 10 . 18 المؤرƢ في    204 - 88المرسوم رƿم    -8
 .العيادات الƤاصة وفتحها وعملها

 . المتعلƕ ƾالتƋمينات1995 يناير 25 المؤرƢ في 07-95األمر رƿم  -9
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 :اجملالت القضائية 

 

Ü الƺرفة المدنية Ü الƺرفة المدنية 2131321313 ملف رƿم  ملف رƿم 19811981 جويلية  جويلية 11 المجلƩ األعلى المؤرƢ في  المجلƩ األعلى المؤرƢ في ƿرارƿرار  --11
  ..19821982القسم الƛانيÜ نشرة القضاة عدد Ƥاƭ السنة القسم الƛانيÜ نشرة القضاة عدد Ƥاƭ السنة 

2-  ƣتاريƕ األعلى Ʃرار المجلƿ22/03/1983 مƿير منشور 60096 ملف رƹ . 

3-  ƣتاريƕ األعلى Ʃم 25/05/1983فرار المجلƿالمجلة القضائية 32817 ملف ر Ü
 .1990سنة  ال2العدد 

4-  ƣتاريƕ األعلى Ʃرار المجلƿ12/01/1985 مƿالمجلة القضائية 36212 ملف ر Ü
 .1989 السنة 4العدد 

5-  ƣتاريƕ معسكر Ƈضاƿ Ʃرار مجلƿ25/02/1986 مƿنشرة القضاة 400 ملف ر Ü
 .1988 السنة 43العدد رƿم 

6-  ƣتاريƕ األعلى Ʃرار المجلƿ11/05/1988 مƿالمجلة القضائية 53306 ملف ر Ü
 .1991 السنة 2لعدد ا

7-  ƣتاريƕ رار المحكمة العلياƿ13/01/1991 مƿالمجلة القضائية العدد 75670 ملف ر Ü
 .1996 السنة 2

8-  ƣتاريƕ رار المحكمة العلياƿ07/04/1993ير منشورƹ . 

9-  ƣتاريƕ رار المحكمة العلياƿ10/03/1998 مƿالمجلة القضائية 159148 ملف ر Ü
 .1999 السنة 1العدد 

Ü المجلة القضائية 157555 ملف رƿم 20/10/1998المحكمة العليا ƕتاريƿ  ƣرار -10
 .1998 السنة 2العدد 
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Edition 1980 , O. P. U. 
2- Alex Weill et François  Terré : droit civil , les obligations 2ème éd dalloz 

1975. 
3- Boris Starck: Droit civil: Obligations: Edition 1972. Librairies techniques. 
4- Françoit Collart Dutilleul Philippe Delebecque : Contrats civils et 

commerciaux: dalloz 1998. 
5- François Chabas : leçons de droit civil, obligation, théorie générale 9ème éd 

1998. 
6- François Terré, Philippe Simler, Yves Lequette, droit civil, les obligations 

6ème éd  delta dalloz 1996.     
7- Gérard légier:Droit civil : Les obligations : Edition dalloz 1993, Paris. 
8- Geneviève  Viney  et  Patrice Jourdain : traité de droit civil,les conditions 

de la responsabilité 2ème éd 1998. 
9- Gabriel Marty  et Pierre Raynaud : droit civil, les obligations, tome II  

Sirey 1962 Paris .     
10- Jacques Flour et Jean – luc Aubert: Droit civil: Les obligations Volume 

2. Edition 1981. 
11- Jean Carbonnier : Droit civil: les obligations. 
12- Jean Mazeaud: Leçons de droit civil: tomes 2, obligations: théorie 

générale. Edition 1978. 
13- Jean – Michel de Forges: Le droit de la santé: Presses universitaires de 

France: 2 ème edition Mars 1995. 
14- Marcel Source: La notion de reparation de dommage en droit 

administratif français . Edition 1994. L .G .D .J . 
15- Marcel Planiol et  Georges  Ripert : droit civil français, obligations  
     tome VI  2ème éd 1952 Paris. 
16- Morice –André Flamme: Droit administratif: Tome 2: Bruylont- 

Bruxelles 1989. 
17- Nour-Eddine Terki : Les obligations : Responsabilité civile et régime 

général: Edition juin 1982. 
18- Philippe Letourneau  et  Loic Cadiet : droit de la responsabilité,  dalloz 

action 1996. 
19- Rémy  Gabrillac : droit des obligations 3ème éd  dalloz 1998.   
20- Juris – Classeur : civil 1382 – 1386. Edition téchniques 1990. Paris. 
• J – C : La responsabilite civile : Fascicule 143. 
• J – C : La responsabilité du médecin : Fascicule : 440 – 1. 
21- Younsi  Haddad Nadia : la responsabilité médicale des établissements 

publics hospitaliers, revue Algérienne des sciences juridiques et politiques  
N° 3 Année 1998. 
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