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انعئ  ييج ايية   أاظةييق ةعياييقد  حيي   ح ا ييج ا  ا نخييب ئيه ييج نسع ة ويييق اعيي   انويي عيييا نسانيي    ي    
 نلة  يق ا عي كاف نلةع ةع لج نلح  عي نالة ج نلعن يق  ع إلان   ا نل انز  نسع ة ويدنسن  رنر 

 انو  أخال يقد إع ة ويق  ئااع دنلةعاايق ة  كب اررأا أذى. ا عي نئيب ذلك   خب نلفكر نلئشريا   
                                                                                                                                       ااايييييق. ا

هم هذه نلاانئطد ساج نلنئيب نلاحي  إلى  اعير نسة  ا نسن  رنر عي نلةع ةع عكب أيع ئر نل  اا  ة      
 نليذي ي ةليب عيي  ا ييع نلع ي بد ذليك ن اعب ةنؤاليق ذلك نلفير  نلةخيب إخالب ئهذه نسل زنة ت انلانعئ ت 

                                                                       .1ر و  لج اوئرة لالخري 

   نل يييع ل شييريع ت  عييي نلعةييار نل  يةييق قييير ةع يي ةد   نلعال يي ت نسع ة ويييق ا نس  ةيي  يقكةيي  يئيي ا أ    
لرة ئ لطئيعييقد لييذن اعيي  أحكيي م نلةنييؤاليق نلا شييهق ويي  ععييب نليييير ئشييك ه  نلحيي لي لييم  كيي  ة يي  ك اييت حكة هيي 

ايييرر  ألحييي  ه نلشخةيييي  نليييذي خطييي  نلاييي رهيييا ةنييي ه ق نلشيييخ  وييي  عع يييج  ةعراعيييقد ا كييي   نسةيييب
 .ئ ليير

نلرانئط عي  ار نلةع ةع ا يير نلااعد حيث  ااوت  ظهار نلةا وق انيطرة نسلق ا  طإس أ    
اة  شةب نل شريع ت ا  وةر نل خة  ا نل كاالاعي د الم يشةب نل طار ع ط  نلةف هيمهذه نسخيرة ان 

شي ء أاو  ععب يق ئةارة و ةق ا نلةنؤاليق و  نألالنسخال يق ا نل  ااايقد سنية  ة   ع   ةاه  ئ لةنؤ 
 .2نليير ئةارة خ ةق

 

 

                                                                                            

                                                

 1 د1002ا نل ازيعد نلعزنهردل اشر   نر ريح اقد 3نلع ةيقد ط س ئيق او ا   رزي قد نلك عي عي نلف نفق ل شعب ن 
 .59 د     

 2  ئ  ةح   لحايري ار يق د  ةنؤاليق نلةال  نلة ايق و  أوة ب   ئعجد نلةع ق نألك  يةيق ل ئحث نل  ااايد ك يق 
.33  د 1022د 1ئع يقد ع  ع ةعق وئ  نلرحة   ةيرةد نلح ا  انلع ام نلني نيقد  
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  ييك نلةنييؤاليق ويي   عييايا نلاييرر نلايي عم ويي  نسخييالب ئيي ل زنم  ي ةيي  ئ لةنييؤاليق نلة ايييق ئاعييج ويي م    
هييا ع لةنيؤاليق نلة ايييق إةي  أ   كيا  و  يييق ا يكيا  ةةي ر نسل ييزنم نليذي حةيب  عيي ذةييق نلةنيؤابد  يرة

ةييي  أ ئةييي  هيييا عيييي نإلخيييالب نلعةيييب قيييير    كيييا  ةنيييؤاليق   ةييييريق إذن كييي   هيييذن نسل يييزنم ةةييي ره نلع ييي د ان 
                                                                                                                        .1ةشراع

أا ةعةاوق  نعي هذه نلةذكرةد هي   ك نلةنؤاليق نل ي  ةس عر  اح  ئة    ا الاه  ع لةنؤاليق نل ي    
ا   أ رعه  نلةشرع نلعزنهري  نلييردة  نألعرن  عي نلةع ةع اهي نل ي  نةى ئ لةنؤاليق نلا شهق و  وةب 

انل ي  كا  ا يعق و  ععب شخةي أا و    حت واان  " نلعةب نلةن ح  ل  عايا" عي نلفةب نلل لثد
                                                                      نلع ةق.و  نل  و ة   نل ي  ع ئر نن لا ء و  نألةب اخراع اد وةب نليير أا حرننق شيء

ا هذن ة  اع ه أيا  ك  و ة عي  نلشخ  إسو  عع ج نلشخةيدةن ه ق ع ألةب ها أاج س يةك       
 ة  ر  از  و   ر  ز  ت  ل  :" و  نلشريعق نسنالةيق أي أاج س يعاز أ  ين ب نلةرء و  ارر أح لج قيره ل الج  ع لى 

يء ر  م  ا  ل   : "ك   ع لى. ا الج 2"بى  ر  ا ق  ذ  ان   ك  و   ل  و   يء  ش   ه  ن  م   ل  م  ح  ي   ل   ها  ل  م  ح   لى  إ  ة   ل  ق  ث  م   ع  د  ت   ن  ا   ى و  ر  خ  أ   ر  ز  و  
             . 3"ين  ه  ر   ب  س  ا ك  م  ب  

از انل  و ة أيا  عي نل  اا  أاج س يعاز ةن ه ق نلشخ  إس و  وة ج نلشخةيد إس أاج يع     
إذن رأت ةئررن أ    زم قير نلف وب  ئ  نء نلاة   نلةحكام ئج عي  ل ةحكةق ئا ء و ى ط ب نلةارارد

                                     ح ل ي : ح لق ة الي نلر  ئق و ى أوة ب نلخ اع ل ر  ئق ا ح لق نلة ئاع و  أوة ب   ئعج.                                           

ألشخ   س يع ئرا  عي اعج نل  اا  ةنؤالي  ةنؤاليق شخةيق و  عهق ة  ن يةك  نل اب أ  ها ك     
يعا  إلى نلح لق نل ي    يكااا  عيه  اة  ئي  نلح ست أعع لهم نلا رة نلة  رة ةاهمد انلنئب عي ذلك 

ك   اع  نلح لق نلع  يقد نلح لق نلعنةيقد ح لق نل ةر. ع لةعاا  ةلال ين طيع أ  يار ئ ي شخ  
ةنؤاب  يع ئر قيرل اي  ا  دلإل رنكي يكا  عيه  اس ةنؤاليق و يج ألاج أاس يع ئر ع    نلح لق نل  ئنئب

                                                

ع نلفكر نلع ة  نر نلف جد ا نلةنؤاليق نلع  يق عي ااء نل ا ء ا  نل عايا و  نلةنؤاليق نل  ةيريقشريف نلطئ خ د  1 
  935 د 1003نسنكا ريقد

.12 طر نآليقع نارة   2
  

. 21نارة نلطار نآليق  3
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 حةى انألةل ق كليرة س ع  اس  ق و يج ألا ء  ي ةج ئ وة ب ا رةدانل  ةر أيا  اع  أ  س ةنؤالي .  ااا 
نلا رة ا ععه  نلح ست اا يعق لذلك ك   ة  نلاراري   خب نليير لكي ياة  هذه نألعع ب ةلب هذه 

                                                       اهذن نليير ي ةلب عي ة الي نلر  ئق.   ر نسةك  د

ج شخةي  ة  أارنر كة  اع  أيا  عي ان عا  نلةع ا أ  نلشخ  لم يع  ةنؤاس اح ه وة  يح ل     
عي  افيذ نل زنةج خط ء قيره ةة  ين عي  ئهم أا ئ عع لج نلا رة ئب أةئح ةنؤاس و  أ ل يير ئ خط هجد
عي اش طهم  قيرهمد نن ع ئق ل انوي نلاش ط نلةش رك. الة  ك   نلةهايا  ين عياا  ئعها  ك ي  أا عزهي 

عزءهد كة  أاج    اع  وة لج ك ج أا   ي اةا  ةعج عي إاع ز أنلةهاي ع لةال  ةلال    ين عي  ئةال ي
ع يعةب اع   ع ية ت ع ل  ئ عها  اع  رنئطق نل ئعيقد نلني رة اة حئه  ي  انلعة بد ان ه ظفئعا نلةا 

س ي حة ااج  .1أا نلةن و ي  ية ر و  ععب أح  ة  نل  ئعي  يج ع   نلارر نلذياو  انرش  نت نلة ئاعد
اهذن نليير  هذه نلح لقد عي ع ل  اا  ععب نليير ةنؤاس و يج دشخةيقاهم قير ةنؤالي  ةنؤاليق أل

 .                                                               ن ن  عي نلة ئاع أي ةلب 

ة  أعب اة   هذه نسارنر  اة  كب هذن يةك  نل اب أ  نل  اا       خب اااع  انو    ااايق    
ا يعق  لة ئاعدنل ي ي ام ئه  نل  ئع انلخ اع ل ر  ئقد اععب نلةنؤاليق   ع و ى و    ة الى نلر  ئق أا ن

         و ى نل عايا. ةة   حت ر  ئ همد ا رر حة يق ل ةارار ة  أعب نلحةاب ارنر نلة  رةنأل

لير نلكلير ة  كااج يا نلع ةيق عي  نلاظريق  اح أهةيق نخ ي را  لهذن نلةاااع ة  نلا حيق     
                                           .د اا يعق لهذه نلةعطي ت  ععا  نسه ة م ئ لةاااع طئي نل نسشك ست عي

و يج ة  خالب ئحلا  هذن ع   أاب ة  يذهب إليج ذه  نلةط ع و ى نل انو  نل  ااايق نل ي اظةت    
يطرح نإلشك ليق نل  ليق : إلى أي ة ى نو ئر نلةشرع نلعزنهري ة الي  دنلةنؤاليق نلا شهق و  وةب نليير

                                         .ر  ئق انل  ئع؟  أوة ب نلخ اع ل نلر  ئق انلة ئاع ةنؤالي  و

                                                

. 33ئ  ةح   لحايري ار يقد ةرعع ن ئ د    1 
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 نألاب إلى عة ي د  نةاجعد وراا  هذن نلئحث عي   لب  ح ي ي إلع ئق و ى نإلشك ليق نلةطراحقل    
أوة ب د انلل اي ئعاان  ةنؤاليق نلة ئاع و  ئعاان  ةنؤاليق ة الي نلر  ئق و  أوة ب نلخ اع ل ر  ئق

                                                                          نل  ئع.
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صورة من صور المسؤولية عن عمل متولي الرقابة عن أعمال الخاضع للرقابة  تعتبر مسؤولية        
الخاضع الشخص  و )الملتزم بواجب الرقابة(ي الرقابةم بين طرفين وهما متولتقو  مسؤوليةال فهذه الغير

بية وشرطين وهما وجود عالقة السباللقيامها توافر ثالثة أركان وهي الخطأ، الضرر، و  يشترطللرقابة و 
 أول(. )مبحثوصدور فعل ضار من الخاضع للرقابة ،بالرقابة االلتزام

 )مبحثعنها ر أركان وشروط هذه المسؤولية فإن لهذه المسؤولية أساس وأثار تترتبفإلى جانب تواف
 .ثاني(
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 المبحث األول                          
 وأحكامها أعمال الخاضع للرقابة متولي الرقابة عنمسؤولية 

يتعين  والتي تستند في حكمها إلى واجب الرقابة فإنه قبل الخوض في أحكام مسؤولية متولي الرقابة
 ثاني(. )مطلبوالشروط الواجب توافرها،(أول )مطلبعلينا تحديد مفهومها

 المطلب األول                                       

 عن أعمال الخاضع للرقابة وشروطها م مسؤولية متولي الرقابةمفهو               

ن أو االتفاق، برقابة شخص آخر تفترض مسؤولية متولي الرقابة التزام شخص بمقتضى القانو        
،فالمسؤول ليس بعيدا على 1حاجة إلى الرقابة بسبب قصره، أو بسبب حالته العقلية أو الجسميةفي 

 فرعتعريف مسؤولية متولي الرقابة) بالتالي يتعين علينا و، 2رترفه الغيالذي يق اإلطالق عن الخطأ
 .(ثاني فرعوأطرافها) ،أول(

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

                 الدار الجامعية للطباعة قانون،ال الفعل النافع، الفعل الضار، مصادراإللتزام، ،منصور نمحمد حسي 1
 .361-361صص  ،0222 بيروت، والنشر،

   ، عوالتوزي للنشردار وائل ر، المسؤولية عن عمل الغي المدنية، المبسوط في المسؤولية، حسن علي الدنون 2
 .339-336ص ص ،3993عمان،
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 لفرع األولا

 تعريف الرقابة

يقصد بالرقابة اإلشراف  على شخص وحسن تربيته  وتوجيهه واتخاذ االحتياطات المعقولة  لمنعه من 
عاتق الرقيب ويكون مصدر هذا االلتزام إما القانون كرقابة  والرقابة التزام يقع على، 1اإلضرار بالغير

ما  األب  .2التفاق كرقابة مدير مستشفى األمراض العقلية للمرضىاالبنه وا 

 الفرع الثاني

 أطراف مسؤولية متولي الرقابة 

 (، بلأوالمن هو الملتزم بواجب الرقابة) ج.م.ق من 431لم يحدد المشرع الجزائري في نص المادة    
الحالة العقلية أو الجسمية  والخاضع للرقابة بسبب القصر أو ،اكتفى بذكر مصدر الرقابة

 .(ثانيا)3للشخص

 أوال: الملتزم بواجب الرقابة

القاصر غير المميز أو من يساويه عقال كالمجنون  الذي يتولى رعاية وتدبير شؤون هو الشخص   
 .4أو من يتولى رقابة المعاق جسديا

ت عن القانون والتي  نقل األشخاص الملزمين بالرقابة قانونا الملغاة ق.م.جن م4315 ةحددت الماد  
 األم وفاته وبعد األب ويكونوتتضمن مايلي:" 1الرابعة الفقرة4331 ةالماد المدني الفرنسي في

                                                 
1

االلتزام ر مصاد نظرية االلتزام بوجه عام، ني الجديد،الوسيط في شرح القانون المد عبد الرزاق أحمد السنهوري، 
 .3311ص ،0222لبنان، بيروت، ، رات الحلبي الحقوقيةمنشو  ،1ط ،المجلد الثاني،

2
 -)المسؤولية عن فعل الغير علي علي  سليمان، دراسات في المسؤولية المدنية في القانون المدني الجزائري، 

 .00، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ص0(، ط يضالتعو  -المسؤولية عن فعل األشياء

3
المتضمن  4357سبتمبر سنة  02الموافق  4337 عام رمضان 02مؤرخ في 75-57من األمر رقم    431لمادة ا 

 ، معدل ومتمم.4357سبتمبر 32الموافق  4337رمضان عام 01مؤرخ في  55القانون المدني،ج.ر.ج.ج ع

دراسة  ، االلتزامات صادر الحقوق  الشخصية،المدني، م نري حمد خاطر، شرح القانو إبراهيم عدنان السرحان، نو  4
 .191، ص0229والتوزيع، عمان،  مقارنة، دار الثقافة للنشر

 .، مرجع سابقوالمتمملمعدل تضمن القانون المدني االم ،15-11مر رقم األالملغاة من  311المادة   5
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 ،المعلمين أن كما،معهما الساكنون القاصرون أوالدهما يسببه يالضرر الذ عن مسؤولين
 الذي الوقت في نونوالمتمر  تالمذتهم يسببه الضرر الذي عن ونمسؤول الحرف ربابوأ ،والمؤدبين

 .رقابتهم" تحت فيه يكونون

لصفة أخرى تتمثل في صفة متولي الرقابة ويعني أن  األمت صفة األب و أخضع هذه المادة غير أن  
. م.قمن 4312 لمادةاأكدته كون ملزما بالرقابة وهذا ما كل شخص تنطبق عليه صفة متولي الرقابة ي

 . ج

حتى  لذا ةصعب هي مسألة في القانون المدني الجزائري تحديد من هو الملتزم بواجب الرقابة إن   
 قانون األسرة الجزائري يجب علينا الرجوع إلى هفإن قانونااألشخاص الملزمون بالرقابة يتسنى لنا تبيان 

 األم تحل وفاته وبعد، القصر أوالده على وليا األب يكون:"هذا القانون من 38المادة  حيث تنص
 .قانونا محله

وفي حالة غياب األب أو حصول مانع له، تحل األم محله في القيام باألمور المستعجلة المتعلقة 
 باألوالد.

 .3"األوالد حضانة له تأسند لمن الوالية القاضي يمنح، الطالق حالة وفي

تقع المسؤولية لوالية على القاصر تكون لألب وبعد وفاته أن ا تبين لنا من خالل نص هذه المادةي    
 وحالة الطالق. ،انع لهحصول م على األم في إحدى هذه الحاالت وهي: غياب األب،

لذلك نجد أن القانون يضع األشخاص الخاضعين للرقابة كالقاصر مثال والمجنون والمعتوه وذي    
 ىشخص المكلف قانونا بالرقابة عللولي على النفس هو الا و، الغفلة في رقابة اآلباء أو أولياء النفس

 .4ولي النفس الجد أو العم أو غيرهما نوهو األب فإذا لم يوجد هذا األخير فيكو  الولد
                                                                                                                                                    
1
 Article1384/4 « Le père et la mére, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont solidairement 

responsables du dommage causé par leurs enfant mineurs habitant avec eux ». 
 تضمن القانون المدني المعدل والمتمم، مرجع سابق.، الم15-11 ر رقممن األم311المادة  2
ون األسرة ، المتضمن قان3951يونيوسنة 9الموافق ل3121المؤرخ في رمضان33-51من القانون رقم 51المادة 3

 المعدل والمتمم. 3951جويلية 13في المؤرخ 13ع ،الجزائري، ج. ر. ج. ج
 .3301ص مرجع سابق، عبد الرزاق أحمد السنهوري، 4
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                          ا: الخاضع للرقابةثاني 

 أو ناقصها( عديم األهلية كما أن يكون ذلك بسبب قصره)إالشخص الذي  يحتاج إلى الرقابة  هو    

                 .1الجسمية)كالمشلول واألعمى(بسبب خلل عقلي) كالمجنون والمعتوه( أو بسبب حالته  أو

     الثلثالفرع ا                                         

 ةأركان مسؤولية متولي الرقاب                                  

د المشرع  قابة لنفس أركان المسؤولية المدنية بصفة عامة ولقد أور الر  مسؤولية متولي تخضع       
المسؤولية التقصيرية كالمسؤولية  قاعدة عامة وهي أن  ج. م. قمن  4212المادة  الجزائري في

        .() ثالثاسببية عالقة)ثانيا(، الضررأوال(، الخطأ)  العقدية أركانها ثالث وهي

                               ركن الخطأ أوال:

طأ في  المسؤولية وتباينت تعريفات الفقهاء حول مفهوم الخطأ إال أن  معنى الخاختلفت   لقد     
المسؤولية العقدية، فالخطأ في  المسؤولية التقصيرية هو إخالل بالتزام   التقصيرية يقترب من معناه في

في  سلوكه اليقظة والتبصر حتى ال  قانوني، ويتمثل هذا  االلتزام في وجوب أن يصطنع الشخص 
به  االنحراف، فإذا  انحرف الشخص  عن هذا السلوك الواجب وكان  يضر بالغير وبمعنى آخر يقصد 

 .3مدركا  لهذا االنحراف، كان هذا  األخير خطأ يستوجب المسؤولية التقصيرية

 بأنه يضر اإلدراك قانوني معم بالتزا إخالل أن الخطأ هو عليه أغلب الفقهاء  استقرالمفهوم الذي و 
 .4بالغير

 .مادي وركن معنوي : للخطأ ركنين ركنأركان الخطأ -
                                                 

، 0221م للنشر والتوزيع، الجزائر، دربال عبد الرزاق، الوجيز في النظرية العامة لإللتزام، مصادر اإللتزام، دار العلو  1
 .59ص

 ، مرجع سابق.معدل و المتمم، المتضمن القانون المدني ال15-11مر رقم من األ301المادة  2
 .553عبد الرزاق أحمد السنهوري، مرجع  سابق، ص 3

بوعات  ديوان  المط ، 1ط ،3ج، مصادر االلتزام، نون المدني الجزائريخليل أحمد حسن قدادة، الوجيز في  شرح  القا 4
 .010، ص0232، الجزائر، الجامعية
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 الركن المادي)التعدي(:  - أ

وتجاوز للحدود يقع من الشخص في  تعدفي السلوك فهو  انحراف قدمنا فيما سبق أن الخطأ هو    
م يتعمد ذلك بمعنى آخر أهمل أو إذا ل رتعّمد الشخص اإلضرار بالغي االنحراف إذا ويقع هذاتصرفه 
كل فعل أيا كان ذكرت لنا الخطأ دون أن تعرفه حيث تنص:"  ج.م.ق من421ة فالماد ،1وقصر
 .2ويض"الشخص بخطئه، ويسبب ضررا للغير يلزم من كان سببا في حدوثه بالتع يرتكبه

رفة األعمال التي النصوص القانونية لم تحدد لنا معنى الخطأ فإنه هناك حل وهو معبعض  مادام أن  
 .  3االنحرافلتحديد  لغير وذلكتلحق ضررا ل

هو الركن الثاني ألركان الخطأ، ويجب أن يكون هذا الشخص مدركا ألعمال التعدي : الركن المعنوي
التي قام بها سواء بقصد أو وقعت منه بغير قصد فانعدام التمييز أو اإلدراك لدى شخص ال يجعله 

 .4ب مسؤوليتهخطأ  وبالتالي ال تترتم

 من كل  ما سبق  أن الخطأ  ركن  أساسي لقيام  المسؤولية المدنية بصفة عامة،  ونستخلص    

كان الخطأ واجب اإلثبات كما في المسؤولية عن فعل الشخصي أو كان مفترضا كمسؤولية  سواء
 ذلك عند وقوعيعتبر المكلف بالرقابة مخطأ و  هإنمتولي الرقابة وفيما يخص مسؤولية هذا األخير ف

 ج.م.ق من 4315تقصير من جانبه في الرقابة أو سوء التربية المفترضة وهذا طبقا لنص المادة 

م يراعي المكلف بالرقابة واجبات الرعاية،فإنه أهمل وقصر وبالتالي يكون قد ارتكب خطأ مفترض ل فإذا
 يستوجب قيام مسؤوليته.

 

 
                                                 

 .550وري، مرجع سابق، صهعبد الرزاق أحمد السن 1
 ، المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم، مرجع سابق.15- 11م من األمر رق 301المادة  2
 .552أحمد السنهوري، مرجع سابق، صعبد الرزاق  3
 .010ص خليل أحمد حسن قدادة، مرجع سابق، 4
 مرجع سابق. ،15-11 من األمر رقم 311 المادة 5
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 ركن  الضــــــــــرر  ا:ثاني 

فقط، بل يجب أن المسؤولية التقصيرية، فال يكفي لقيام المسؤولية وقوع  الخطأ  الثاني في هو الركن   
ه ر به، ووقوع  الضرر يجوز إثباتوالمضرور هو الذي يثبت وقوع الضر  للغير، يحدث  الخطأ ضررا

 .1بجميع الوسائل ومنها القرائن والبينة

، وقد يكون الضرر  نفسيا رفعله الضا غير بسببلل أو منقوال والضرر يكون ماديا كمن يتلف عقارا   
يا دائما أو مؤقتا وقد يكون كمن يهدد آخر باعتداء جسيم  فيسبب له  انهيارا عصبيا أو  مرضا  نفس

أدبيا أو معنويا إذا أصاب  اإلنسان في  عرضه أو شرفه أو عاطفته أو كان ماسا بحق معنوي  أيضا
نوع واحد منها أيا  كان  مقداره وذلك  لقيام ركن  الضرر    ولكن في  كل  الحاالت يكفي  توفر له

 .2للحصول  على  التعويض

 السببية عالقةالكن ر : ثالثا 

تعتبر العالقة السببية الركن  الثالث في المسؤولية التقصيرية، وتعني وجود عالقة  مباشرة بين     
 .3لشخصالخطأ الذي  ارتكبه الشخص المسؤول وبين الضرر الذي وقع با

 .4"ويسبب ضررا"عبارة  في ج.م.قمن 421عالقة السببية في المادة الولقد عّبر المشرع عن ركن 
عالقة  وجود   إثباتالضرر  التعويض  فإنه يجب   حتى  يستحق السالفة الذكر لهذا  حسب المادة

ص وبين الضرر  وتنتفي العالقة السببية بين الخطأ الذي  وقع  من الشخ،السببية بين الخطأ والضرر
فيه،  لهالذي  وقع بالشخص  المضرور، إذا  اثبت الشخص أن الضرر نشأ عن سبب أجنبي ال يد 

 ومن ثمة ال يكون  الشخص مسؤوال.

                                                 
  . 912-969 ص صعبد الرزاق أحمد السنهوري، مرجع سابق،  1
إسحاق إبراهيم منصور، نظريتا القانون والحق وتطبيقاتها في القوانين الجزائرية، ديوان المطبوعات الجامعية،   2

 .131، ص0225الجزائر، 
 .013مرجع  سابق، ص مد  حسن  قدادة،خليل  أح 3
 مرجع سابق. المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم، ،15-11م رقر من األم 301 المادة 4
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إذا  أثبت الشخص  أن الضرر قد نشأ حيث  تنص:"  ج. م.قمن   428ولقد أقرت  بهذا المادة   
أو خطأ من  الغير، ،أو خطأ صدر من المضرور عن سبب ال يد فيه كحادث  مفاجئ أو قوة  قاهرة 

 1.كان  غير  ملزم بتعويض  هذا الضرر ما لم يوجد نص  قانوني  أو اتفاق  يخالف ذك"

أن للسبب األجنبي أربع  حاالت وهي: القوة القاهرة، الحادث  المفاجئ، خطأ  هم من نص  المادة ويف
 المضرور وخطأ الغير.

 الخطأ وبين الضرر بينعالقة السببية بها تفي وهذه الحاالت هي التي تن   

وبالتالي تنتفي مسؤولية متولي الرقابة على أساس انتفاء السببية وذلك  بقيام  السبب  األجنبي     
 .2ومساهمته  بحدوث  الضرر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم، مرجع سابق. ،15-11 ماألمر رقمن  301 المادة 1
2

 القصار في القانون المدني الجزائري، مذكرةألباء التقصيرية على أوالدهم ابودراع عبد الغاني، بوحارة سفيان، مسؤولية  
 -جامعة عبد الرحمن ميرة ص الشامل،ة، القانون الخافي الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسي لنيل شهادة الماستر

 .51، ص0230-0233بجاية،
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    انيالمطلب الث

 الرقابةشروط مسؤولية متولي 

طان عمن هم تحت رقابته ينبغي توافر شر ذي يوقعه الضرر ال ؤولية متولي الرقابة عنمس لتتحقق  
  .(ثاني فرع)صدور فعل ضار ممن يخضع  للرقابةو  (،أول فرع)وهما وجود االلتزام بالرقابة

 الفرع األول                                             

 شرط االلتزام بالرقابة    

بعا لذلك فإنه يتعين وت م.ق من 4311في نص المادة  شرط االلتزام بالرقابة الجزائري أورد المشرع    
  .ثالثا()وانتقال الرقابة،)ثانيا(الحاالت التي تتطلب فيها الرقابةو ،)أوال(علينا تعريف اإللتزام الرقابة

 تعريف االلتزام بالرقابة: والأ 

الرقابة أن يكون هناك تقوم مسؤولية  متولي الرقابة عند  وجود التزام  بالرقابة ويقصد  بااللتزام ب    
شخص  ملزم أو مكلف بالرقابة وااللتزام بالرقابة قد  يكون  مصدره القانون مثل رقابة األب على  

 .2أوالده القصر

 ضع في مستشفى لألمراض  العقلية عته وو يكون مصدره االتفاق كمن أصيب بجنون أو وقد   
تضى  اتفاق، وكذلك  من أصيب بمرض كشلل يكون تحت رقابة مدير هذا المستشفى بمق فإنه،لنفسيةوا

رض يكون  مهذا  المشرف أو الم  ض، فإنمر كل  من كان تحت رعاية  مشرف أو مأو فقد البصر أو 
 .3مسؤوال عن  أعماله على أساس التزامه بالرقابة وهو التزام ناشئ عن  اتفاق

                                                 
 المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم، مرجع سابق. 15-11من األمر رقم  311المادة  1
 .301ص، مرجع سابق، د حسن منصورمحم  2
شروع، اإلثراء  بال سبب، العقد، اإلرادة المنفردة، العمل  غير  الم مصادر االلتزام، )اغو،تنسمير عبد السيد   3

، 0222، 3999دار الثقافة  للنشر والتوزيع،عمان، ،(الحكم، القرار اإلداري)، مصدران  جديدان لاللتزام (القانون
 .011ص
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 فيه جاء الذي 43/74/4994بتاريخ  81787رقمقرار ال هذا الصدد أصدرت المحكمة العليا وفي   
 من اختصاص المجالس  القضائية المنازعات المتعلقة بقانونا أن تكون  رقر " ومن الم

ومية ذات الصبغة  اإلدارية والرامية لطلب  المسؤولية المدنية للدولة والوالية والبلدية والمؤسسات  العم  
ت  الدعوى لم تتقادم بعد ومن ثم فإن  التعويض ، وان قضايا التعويض  غير مقيدة بأجل محدد ما دام

اضر ثابتة، من خالل مح -في قضية الحال –مسؤولية المستشفى المدنية عن انتحار  الضحية
ليلة  انتحاره، إذ وجد   -المريض  عقليا –رض"ز" وعدم تفقده  للضحية مالتحقيق التي تبين إهمال الم

الته المتميزة، وعليه تفقده باستمرار  نظرا لح  في صباح الغد متدليا في سقف الغرفة، وكان المطلوب
 . 1بالتعويض يستوجب  تأييده القاضي رفإن القرا

، بحيث 44/73/2773الصادر بتاريخ  778833الدولة في القرار رقم  مجلس ما أقره أيضا و هذا  
للحفاظ على أخل بواجبه المتمثل في أخذ االحتياطات الالزمة  أنه ما داماعتبر أن المستشفى مسؤول 

السالمة البدنية للمريض، الموجود تحت مسؤوليته، وذلك لعدم مراقبة اآلالت المستعملة من طرف 
 .2أعوان المستشفى

عليه فإذا كان الشخص  ملتزما  برقابة أحد األشخاص وأخل بالتزامه فإن وجود هذا  االلتزام سبب و    
  .3مسؤوليته

         قابةالحاالت التي تتطلب فيها الر  :ثانيا  

إمكان خضوع  أي  إذا وجد سبب  من أسبابها وذلك ال يعني  يحتاج الخاضع للرقابة إلى الرقابة
 وهي القصر، الحالة العقلية  ةالقانون قد  حدد أسباب  الحاجة  إلى  الرقاب بل إنشخص للرقابة، 

 .4ةالجسمي والحالة

                                                 
1

المركز  االستشفائي   ، ) قضية31/23/3993المؤرخ في   11612العليا، الغرفة  المدنية، قرار رقم  ةالمحكم  
 .301ص3996، سنة  0قضائية، عفريق ك  ومن معهم(، المجلة  ال  الجامعي، ضد

، ) قضية م خ ضد مستشفى بجاية(، مجلة مجلس 33/21/0221مؤرخ في  221111مجلس الدولة، قرار رقم  2
 . 0221، سنة 1ع الدولة

 .012سابق، صخليل أحمد حسن  قدادة، مرجع   3
4

 .301سابق، صمحمد حسين منصور، مرجع  
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   حالته العقليةبسبب قصره أو بسبب رات" في عبا ج.م.قمن   431وعلة الرقابة حددتها المادة   
 .1الحالة الجسمية" أو

 االلتزام بالرقابة وهي: حالة حاالت لنشوء قد حصر لنا ثالث أن القانون لنا من هذا النص يتضح   
 الجسمية. الحالة العقلية والقصر، الحالة 

لة العقلية أو الجسمية ولكن قد تفرض الرقابة على بعض األشخاص ال لسبب صغر السن وال للحا   
للشخص، بل لسبب آخر، كالمسجون عندما يوضع تحت رقابة السجان، أو أعضاء الحزب عندما 

من   431يوضعون  تحت  رقابة رئيس الحزب، ففي هذه الحالة  ال  تنطبق عليهم  أحكام المادة  
ما للبالغ  سن ألنها خاصة باألشخاص الذين هم في  حاجة للرقابة إما لصغر  السن،  ج.م. ق وا 

صابته بعاهة أو عجز جسمي  .2الرشد  وا 

  حالة القصر-4

يشترط لقيام مسؤولية متولي الرقابة على أساس الخطأ المفترض أن يكون الشخص الخاضع  للرقابة   
 .سنة 49فالقاصر هو من لم يبلغ سن الرشد  ج م. ق. من 173ووفقا لنص المادة قاصرا 

بسبب  حالة الرقابة  4ج.م.ق من431في المادة  الن ذكر مشرع الجزائريوتجدر اإلشارة إلى أن ال  
 مميزا.غير  أو مميزا سن القاصر أو تحديد إذا ما كاندون تحديد  القصر

ستحالة  وقوع فإذا  كان القاصر غير مميزا ، فإن مسؤوليته  الشخصية  مستبعدة تماما وذلك  ال  
  .5رقابة الون  مسؤوال شخصيا  وبالتالي ال يخضع  إلى مميزا، فيك أما إذا كانخطأ من جانبه، و 

                                                 
 مرجع سابق.، القانون المدني المعدل والمتمم المتضمن ،15-11 من األمر رقم 311 المادة 1
2

 .012سابق، صخليل أحمد حسن قدادة، مرجع   

3
  ن القانون المدني المعدل والمتمم، مرجع سابق.المتضم، 15-11 رقم من األمر 12دة الما 

 .، مرجع نفسه15-11م من األمر رق311المادة 4
5

، 0221، هومة للطباعة للنشر والتوزيع، الجزائر، 0اللي، االلتزامات، الفعل المستحق  للتعويض، طعلي في  
 .336ص
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حال  إلى المسؤولية الشخصية للقاصر المميز األولى قرتهاف في ج م..ق من 421 لقد أشارت المادة 
أو  امتناعهاليسأل المتسبب في الضرر الذي يحدثه بفعله أو "   :حيث تنص إلحاقه ضررا بالغير

 .1ا كان مميزا"إهمال منه أو عدم حيطته إال إذ

وهو  بلوغ سن   ج .م.ق من 122التمييز مرتبط  بالسن ولقد حدده  المشرع الجزائري في  المادة ف   
فإذا لم يبلغ الشخص هذا السن فإنه ال مسؤولية عليه ويتساوى مع المجنون  .الثالثة عشر سنة

 والمعتوه.

 .3لة دون حاجة لبلوغه سن الرشدوبالتالي يكون الصبي المميز مسؤوال مسؤولية تقصيرية كام  

في  يشترط لكن مزاولة التجارةيحق  له   اريفي القانون التج القاصرإلى أن   ةوتجدر المالحظ   
أبويه أو على قرار من مجلس العائلة  من حصوله على ترخيص سنة وكذلك35بلوغه سن  ذلك

حيث  الجزائري التجاري نالقانو من 71المادةهذا ما أكدته فمصدقا عليه من طرف المحكمة  
 يريد والذي كاملة سنة عشر ثمانية العمر من البالغ، أنثى أم كرا ذ، المرشد للقاصر يجوز التنص:"
 التي للتعهدات بالنسبة راشدا اعتباره يمكن ال كما، التجارية العمليات في يبدأ أن التجارة مزاولة
 تجارته أعمال عن يبرمها

ى إذن والده أو أمه أو على قرار من مجلس العائلة مصدق عليه من إذا لم يكن قد حصل مسبقا عل
والده متوفيا أو غائبا أو سقطت عنه سلطته األبوية أو إستحال عليه  االمحكمة فيما إذا كان

 مباشرتها  

في السجل  و في حالة إنعدام األب واألم ويجب أن يقدم اإلذن كتابي دعما لطلب التسجيلأ
 .4"التجاري

                                                 
 .، مرجع سابق15- 11م من األمر رق 301المادة   1
2

 المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم، مرجع سابق. ،15-11 مر رقممن األ 10 المادة 

 .925ص مرجع سابق، عبد الرزاق أحمد السنهوري، 3
4

تضمن ، الم3911سبتمبر سنة  06الموافق  3191رمضان عام 02مؤرخ في  19-11 من األمر رقم 21المادة 
المؤرخ في  21-20المعدل والمتمم بالقانون رقم، 3911ديسمبر  39، مؤرخ في323القانون التجاري، ج.ر.ج.ج، ع 

 .0221فبراير  29صادر في  33ج.ر.ج.ج، ع، 0221فبراير  26
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جانب  مسؤولية األب  ية األم إلىال  يوجد مانع من قيام مسؤول  أنه ىأيضا إلاإلشارة  تجدر  و 
اصر باعتبار أن مسؤولية األب و األم تتحقق بغض  النظر  عن  طبيعة العالقة التي  يدلي بها الق

ا قد  النظر عن  طبيعة  األبوة التي تربطهما بالقاصر فقد تكون بنوة هذا القاصر شرعية كم ،إليهما
 .1تكون طبيعية وقد  تكون ثابتة  قانونا  أو ثابتة بالتبني

وحتى تتحقق هذه  المسؤولية ال بد أن يكون  تكون واجبة اآلباءفإذا كان الطفل قاصرا فإن مسؤولية    
 .2إذا كان  القاصر ال يخضع لرقابتهم هذه المسؤولية ع  والديه، وتتوقفالقاصر مقيما م

تلزم اآلباء بالقيام  هي التي األخيرة ة األبوية ألن  هذهمرتبطة بالسلط  األم و األبفمسؤولية    
 .3بواجب الرقابة والتربية

 عنهماالقاصر ويمكن دفع المسؤولية  عن األضرار التي يحدثها الطفل األبوين مسؤوليينويعتبر    
 .4بإقامة دليل ومثال ذلك أن يكون السبب راجعا لقوة قاهرة

على األب طالما كان حيا ولألم  المدني الجزائري الرقابة على القاصر يوجبها القانون إذن نستنتج أن
. قمن  6 38والتي حلت  محلها  المادة  الملغاة جق.م.من  5 431بعد الوفاة وهذا ما أكدته المادة 

وهذا   ."قانونا محله األم  تحل وفاته  وبعد، القصر  أوالده على وليا األب يكونحيث تنص:"  ج. أ
من المقرر  48/71/4993ريخ ابت الصادر 478331رقم  قرارال فيا المحكمة العلي اجتهادأقر به ما 
 محله قانونا". األموالده القصر وبعد  وفاته تحل يكون األب  وليا على أ:" اقانون

ن طرفا ولما كان ثابتا في قضية الحال، أن  القضاة لما قبلوا استئناف أم المطعون ضدهما وهي لم تك
في الخصومة كما أن المطعون ضده ما زال قاصرا وأن أباه هو ولي عنه حسب القانون ولم يتوفى بعد 

                                                 
 .369-365ص ص حسين  علي الذنون، مرجع سابق، 1

2
 LAYDU-Jean Baptist,Droit des obligations, panorama du droit, 1

ère 
éd,Paris, 2001, p334. 

3
LAYDER-Jean Baptist, op-cit, p336.  

4
JOURDIN Patrice, Les principes de la responsabilité civile, DALLOZ, Paris, 7

ème
 éd, 2007, p105.  

 سابق.ني المعدل والمتمم، مرجع ، المتضمن القانون المد15-11من األمر رقم 311المادة  5
 مرجع سابق. ،تممانون األسرة، المعدل والمالمتضمن ق 33-51 رقم القانون من 51المادة  6
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 عنه األم، ومن ثم فإن القضاة بقضائهم كما فعلوا خرقوا األشكال الجوهرية في اإلجراءات تتوبلكي 
 .1روالقانون مما يستوجب نقض  القرا

ال ولده ألنه رب  العائلة وعليه واجب تربية أوالده وتقويم األب مسؤوال عن أفع وبالتالي يكون   
  .أخالقهم

إذ ال يكون  لألب أية سلطة   إذا كان الصغير في حضانتها الشرعية تقوم مسؤولية األم لكنه قدو   
  ر علىتأخذ أجر من والد الصغي األمإذا  كانت   خاصةادامت تلك الحضانة  قائمة عليه م
 .2حضانته

 أكدتهد المحضون ورعايته وهذا  ما عن تربية الول مسؤولةغير الحاضنة   ولكن يمكن أن ال تكون 
 المبدأ:الحاضنة 21/42/2773 بتاريخالصادر   446467رقمالمحكمة العليا في  قرار  لها تحت 

فعل  التعويض المدني  عن ءعب مدنيا عن مسؤولةلقاصر، وال  تعد على ابنها اليست  لها  الوالية ،
  .3ضار  اقترفه المحضون

النيابة تكون قانونية  ، وأماكان أم أبا  النيابة ن للولي الشرعيتكو الحالة التي  هي القصر حالة     
إنه يتعين على  الولي حتى يتصرف  أثر العمل الذي يقوم ، وبمقتضى ذلك فهاا تبين القانون حدودإذ

ابة وال ا جاوز الولي  هذه الحدود فإنه يفقد صفة النيبه إلى  القاصر أن يكون في حدود نيابته، فإذ
إال بقدر  المنفعة التي  رهذا األخيأثره بالنسبة للقاصر وال يجوز الرجوع على  ينتج العمل الذي  قام به

 .4عادت عليه بسببها

                                                 
، المجلة ر( -ح -،) قضية ع ك ضد أ31/21/3995مؤرخ في  361511محكمة العليا، الغرفة المدنية، قرار رقمال 1

 .11، ص3991، سنة0القضائية، ع
2

ال أو المحجور، مجلة  محمد فؤاد  حسني، البحث في مسؤولية اآلباء واألمهات والقامة واألوصياء عن أعم  
 .25، ص3905 ،مصر ،1و 1المحاماة، ع

3
في   )ص-ضد)ن -)قضية)ب ع(01/30/0225مؤرخ في   116161رقم  المحكمة العليا، الغرفة المدنية، قرار  

 .311، ص0229، سنة 0حكمة العليا، عحق  ابنها(، مجلة الم

4
اعدة القضائية(، الحجر، الغيبة، المس -الوصاية –كمال حمدي، الوالية على المال، األحكام  الموضوعية) الوالية   

 .11، ص0221منشأة المعارف، اإلسكندرية،  االختصاص واإلجراءات والقرارات،
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 ر على األبوين ويجعلهما مسؤولينسي الذي يحصر مسؤولية رعاية القصرار القانون الفرنوهذا على غ
 .بالتضامن بعدما كان يلقيها على األب ثم على األم بعد وفاة زوجها

 الجسمية حالة العقلية أوال -2

ي دور التعليم أو بقي يعيش في فإذا بلغ الولد سن الرشد تحرر من الرقابة حتى ولو  كان ال يزال 
 .1ذويه وكذلك الحال بالنسبة للزوجة إذا بلغت سن الرشد  نفك

 كل شخصكاملة حيث تنص:"  سنة 49إلى سن الرشد وهو بلوغ  ج.م.قمن  17ة ولقد أشارت الماد
 .ولم يحجر عليه، يكون كامل األهلية لمباشرة حقوقه المدنية ،بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية

 .2"( سنة كاملة49وسن الرشد تسعة عشر)

إذا لم يكن هناك  وذلك األهليةمال ببلوغ سن الرشد يتحقق ك نههذه المادة أ خالل دراسة من يتبين لنا  
لي يمكن له أن الرشد وبالتااألهلية فببلوغ هذا السن يكون الشخص كامل وانع معارض أو مانع من 

 .مباشرة حقوقه يتولى شؤونه بنفسه وله الحق في

ولكن قد تدعو الحاجة إلى الرقابة على من بلغ سن الرشد رجال كان أم امرأة إذا كانت حال الشخص 
 .3عقلية أو الجسمية تجعله في حاجة إلى رعايةال

  كالسفه  ) عارض  بعد بلوغه سن  الرشد مما يؤدي إلى نقص  تمييزهلقد يتعرض  الشخص   
وعندئذ يعود ذلك  الشخص في  حاجة إلى الرقابة ويتولى الرقابة  (العته والجنون)كأو يعدمهالغفلة(و 

 و اتفاقا كطبيب المستشفى.من تجب عليه  الرقابة قانونا كولي النفس أ

لبصر، فيجعله في حاجة إلى الرقابة، ويتولى لأو فقد  مكن له أن يصاب بمرض كشلل أو صرعي كما
 ويكون متولي ،الرقابة الشخص الذي يتولى اإلشراف على شؤونه الشخصية وتكون هذه الرقابة باالتفاق

 .1ك  الشخصمسؤوال عن  العمل غير  المشروع الذي يصدر  من ذل الرقابة

                                                 
1

 .125-121، ص ص0221الجديدة، اإلسكندرية، أبو السعود، مصادر االلتزام، دار الجامعة رمضان   

2
 ، مرجع سابق.معدل والمتممالقانون المدني، ال ، المتضمن15-11رقم  األمر من 12المادة  

3
 .125سابق، أبو السعود، مرجع رمضان   
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     ثالثا: انتقال الرقابة 

مشرف الحرفة وأيضا إلى الزوج الراشد إذا المعلم و ك ولي النفسغير  على القاصر إلىتنتقل الرقابة   
   .2كانت البنت لم تبلغ سن الرشد

 المدرسة انتقال  الرقابة على القاصر إلى -أ

ؤوال عن  التالميذ وم  الدراسي ويكون  المعلم مستنتقل الرقابة على القاصر إلى  المدرسة طوال فترة الي
المقصود بالمعلمين وثم  ولتحديد مسؤولية المعلمين البد أن نتطرق  إلى تحديد ،3في حجرة الدرس

 الخاضعين لرقابتهم. التالميذ

 تعريف المعلم -4

 ه أثناء فترة التعليم.برقابتويلتزم  بدون مقابلالقصر بمقابل أو  ذالميللتيقدم علما أو فنا  نم هو كل   

ويفترض االلتزام بالرقابة على المعلم أن يكون لديه قدر من اليقظة والتبصر  ألن سلوكه تقاس  
بسلوك الشخص المعتاد ويجب عليه أن يتخذ كافة اإلجراءات االحتياطية الالزمة لتجنب الضرر  

 .4الذي  يحدثه التالميذ

 تعريف التالميذ -2

هم في المدارس  مهما كان نوعها، مدارس تعليم نظري أم مهني أم يملن يتابعون تعهم األوالد الذي     
فني، أم رسمي أو خاص والمهم هو  أن يكون متابعا للتعليم في  مدرسة معدة لتوفيره ولهذا ال يشمل 

 .1المدارس التي توفر للراشدين  ألن  المقصود   بالتالميذ  هنا  الذين لم يبلغوا سن الرشد

                                                                                                                                                    
1

 اإلسكندرية، ص  الجديدة، ، الدار الجامعة3زام، مصادر االلتزام، جلاللت سعد، النظرية العامة نبيل إبراهيم  
 .132-129ص

2
كندرية، وعات الجامعية، اإلس، ديوان المطب1أنور طلبة، المسؤولية المدنية، المسؤولية التقصيرية، أركان المسؤولية، ج  

 .110، ص0221

3
 .305محمد حسين منصور، مرجع سابق، ص 

اإلسالمي، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية،  أحمد  محمد عطية محمد، المسؤولية المدنية للمعلم، دراسة مقارنة  بالفقه 4

 .17، ص0225
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، ويشمل ذلك  فترة  التواجد إشرافهاالمدرسة بالرقابة على فترة  وجود التلميذ تحت   التزامر ويقتص
 .2علمية نظمتها  المدرسة رةخارجها كرحلة أو نزهة أو زيا أوداخل المدرسة 

يجب أال يرتكب إهماال أو تجاه تالميذته و  لمسؤوليتهوعلى المعلم  أن يكون  يقضا، متبصرا ومدركا 
أو المربي  المعلمفمسؤولية ،3في ممارسة رقابته حتى ال يسأل  عن  أفعال تالميذه الضارةتقاعسا 

فال يسأل المعلم  عن أفعال   . م. جمن قة االملغ 4314مرتبطة بالوظيفة وهذا  ما أقرته المادة 
، أساس الخطأ المفترض الخطأ الواجب اإلثبات  وليس علىالضارة والتي  تقوم على أساس  تالمذته

 .5أي حلول  الدولة محل معلمه بحكم  القانون

  مسؤولية الدولة تحل  محل  المعلم  أنوقد  استقر  الفقه  والقضاء في  الجزائر على    

 الضرر الذي يحدثه القاصرفي المدرسة، يلزم بتعويض  متولي الرقابةن بأ وفي األخير ،المربي أو
 .6وتقوم على الخطأ المفترض المشروع أثناء وجوده في المدرسة، بعمله غير

 على  أساس الخطأ الواجب الجزائري أسس مسؤولية المعلم  على الخطأ المفترض ال أن الفقهونجد 
 .7يناإلثبات ولم  يأخذ به القضاء و الفقه  الفرنسي

 ال الرقابة على  القاصر إلى أصحاب الحرف:انتق -ب

 مين لذا سوف نتطرق إلى  تعريف  المتدرب.أصحاب الحرف  عن مسؤولية المعل يةال تختلف مسؤول

                                                                                                                                                    
1

، بيروت، 1حلبي  الحقوقية، طالمصطفى  العوجي، القانون المدني، المسؤولية المدنية، الجزء الثاني، منشورات   
 .105، ص0221لبنان، 

2
 .305سابق، ص مرجعحسين منصور،  محمد  

3
 .109سابق، ص مصطفى  العوجي، مرجع    

 ، المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم، مرجع سابق.15-11الملغاة من األمر رقم 311المادة  4

5
اإلثراء بال  -انون المدني الجزائري، الواقعة القانونية، )الفعل غير المشروعبلحاج العربي، النظرية العامة لإللتزام في الق 

 .091 -091، ص ص0221، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1، ط 0القانون، ج  -سبب

6
 .091، ص سابقبلحاج العربي، مرجع    

7
 .091سابق، ص بلحاج  العربي، مرجع    
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بغية تعلمها، فالمتدرب  ورقابة صاحب الحرفة ع  نفسه تحت توجيه: هو كل شخص وضالمتدرب
  ، فإذا ارتكب  المتدرب خطأ أثناء تواجده تحت إدارة ورقابة يخضع لتوجيهات ورقابة صاحب الحرفة

رفة، فالمتدرب هو متعلم وليس بعامل صاحب الحرفة، فإنه تقوم قرينة الخطأ على صاحب الح
وصاحب الحرفة هو المسؤول عن  األضرار التي  يحدثها  المتدرب للغير  أثناء تواجده معه في  أداء 

 .1التدريب المعطى له وتحت رقابته

رب  ولكن هناك مالحظة فيما يخص مسؤولية الحرفي حيث أن هذه األخيرة تختلف عن  مسؤولية   
 يس متدربا، كان رب العمل مسؤوال عن فعلقاصر ول ه المسؤولية إذا كان  العاملن في هذالعمل أل

  .3جمن ق.م. 437 على أساس نص  المادة.2تابعهالغير مسؤولية المتبوع عن  أعمال 

 بة على الزوجة القاصرة إلى الزوجانتقال الرقا -ج

 قبل كانت لألب  مال  إلى الزوج بعدن الرقابة تنتقإالفتاة قبل  بلوغ  سن  الرشد،، فإذا تزوجت      
لرقابة غيره، فإن   خاضعاذا  كان  الزوج قاصرا سن  الرشد، فإبشرط أن يكون الزوج بالغا  الزواج وذلك

على الزوجة تنتقل إلى من يتولى الرقابة على  الزوج بمعنى آخر تقوم رقابة آباء الزوج  الرقابة 
في حياته دون رقابة فهو من يتولى الرقابة على زوجته  عليهما، أما  إذا  كان الزوج  مستقال  

 .4القاصر إلى أن تبلغ سن  الرشد

 

 

 

 

                                                 
1

 .113سابق، صمصطفى  العوجي، مرجع   

2
 .091بلحاج العربي، مرجع  سابق، ص   

3
 ، المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم، مرجع سابق.15-11رقم من األمر  316المادة   

4
 .309سابق، صمحمد حسين منصور، مرجع    
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 لفرع الثانيا                                          

 صدور الفعل الضار                                        

الخاضع للرقابة قد ألحق ضررا لتحقق مسؤولية الشخص متولي الرقابة فإنه البد من ثبوت أن    
 .1بالغير

والعنصر  الخطأالموضوعي في   الفعل الضار عنصرين وهما العنصروينبغي أن يتوفر في   
 المعنوي.

  

 السلوك المألوف للرجل  المعتاد. : وهو االنحراف عنالخطأ العنصر الموضوعي في -أ

 .2سؤول عنهالشخص الم وهو إدراك وتميز :العنصر المعنوي في الخطأ -ب

جانب المكلف  في فإذا أثبت المضرور حدوث الضرر من المشمول بالرقابة افترض قيام الخطأ
قيام المسؤول بواجبه في الرقابة فإذا  قذف  عدم اعتبر قرينة على  أ الخاضع للرقابةبالرقابة، فخط

 عن  تعويض  مسؤوال أبيهرة تقف أمام منزل والده كان فهشم  بها  زجاج سياطفل صغير بحجارة 
 .3الغير

لك الفعل من يكون  الفعل  الضار مصدرا للحق في المطالبة بالتعويض المدني بتوافر خطأ في ذ
 .4جانب المضرور وكانت هناك عالقة مباشرة بين  الخطأ و الضرر جانب مرتكبه وضرر من

                                                 
1

، دار 1ط  في القانون المدني، بشار  عدنان ملكاوي، مصادر االلتزام، مصادر  الحق الشخصي ار،عبد  القادر الف  
 .031، ص 0230األردن، -عمان ،الثقافة للنشر والتوزيع

2
مصادر االلتزام اإلرادية وغير اإلرادية، دراسة فقهية وقضائية، أحمد شوقي محمد عبد الرحمن، البحوث القانونية في    

 .091، ص 0220منشأة المعارف اإلسكندرية،

3
المنفردة، الفعل المستحق للتعويض، اإلثراء بال  اإلرادة العقد، ام،النظرية العامة لاللتز  فاضلي إدريس، الوجيز في  

 .011، ص0229 الجزائر، ديوان المطبوعات  الجامعية سبب، القانون،

4
وان المطبوعات الجامعية، ط ، ديةإسحاق إبراهيم منصور، نظريتا القانون والحق وتطبيقاتهما في القوانين الجزائري  

 .133،ص 0225، الجزائر، 32
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 الثاني لمبحثا

 أحكام مسؤولية متولي الرقابة عن أعمال الخاضع للرقابة

توفر الشرطين وهما االلتزام بواجب الرقابة، وصدور عمل بالرقابة،  متولي عد أن تقوم مسؤوليةب   
 مطلب)هذه المسؤولية وكيفية دفعها  ساسللرقابة، وجب علينا التطرق أل غير مشروع من الخاضع

 (.ثاني مطلب)(، وآثارها أول

 المطلب األول                                            

 وكيفية دفعها أساس مسؤولية متولى الرقابة

أو   ناكما سبق ذكره أن مسؤولية المكلف بالرقابة تستند في  حكمها إلى واجب الرقابة، إما قانو        
ضار، وكحماية   ارتكاب أي عمل ع لها من اتفاقا، وتكمن أهمية وجود واجب الرقابة في منع الخاض

أساس مسؤولية  وضع المشرع .1جراء الضرر الذي أصابه للمضرور في الحصول على التعويض 
 (.ثاني فرع)دفع هذه المسؤولية  (، وكيفيةأول فرع)   عن أعمال الخاضع للرقابة متولي الرقابة

 
  

 

 

 

 

 
                                                 

في  الفعل الضار  والمسؤولية المدنية، في   ني في  االلتزامات، المد مرقس، الوافي في شرح القانون سليمان  1
 .159 ص ، 9191مصر، ،، دار الكتاب الحديث5 ، ط2ج  المسؤوليات المفترضة،
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 الفرع األول

 عمال الخاضع للرقابةتولى الرقابة عن أأساس مسؤولية م

وفقا للقواعد العامة فإن المسؤولية المدنية تقوم على ثالثة أركان، الضرر، الخطأ، عالقة السببية،      
إال أن المشرع خرج عن األصل وأوجد قاعدة .1وللمضرور إثبات هذه األركان للحصول على التعويض

 التي تقوم على أساس الخطأ للرقابةعن أعمال الخاضع  ولية متولي الرقابةوهي مسؤ  استثنائية
 (.ثانيا)قة السببية بين الخطأ والضرر (، وافتراض عالأوال ض)المفتر 

 أوال: الخطأ المفترض

فالمفترض إذن  الخطأ المفترض في جانب متولي الرقابة، هو إخالل بما عليه من واجب الرقابة،    
من العناية والحرص، فإذا ارتكب القاصر مثال هو عدم قيام متولي الرقابة بواجب الرقابة بما ينبغي 

ر في رقابته، فمك نه بهذا التقصير من عمل غير مشروع، افترضنا أن من تولى الرقابة عليه قد  قص  
 هذا العمل. ارتكاب

أن متولي الرقابة قد أساء تربية الشخص  أيضاكما قد يتسع افتراض الخطأ لمدى أبعد، فيفترض 
 .2المعمود إليه رقابته

مسؤولية المكلف بالرقابة تقوم على أساس خطأ مزدوج، خطا  أن  على وقد استقر الفقه والقضاء     
 .3لها لخاضعاافتراض أنه أساء في تربية ورقابة  الرقابة علىفي التربية وخطأ في  

 

                                                 
1

، جامعة م جديد،غنظام  ،القانون المدني المسؤولية التقصيرية، السنة الثالثة حقوقفي  محاضراتليزيد ، اعيسات   
 .95ص، 2192 ،بجاية ،عبد الرحمان ميرة

2
.2211 اق أحمد السنهوري ، مرجع سابق، صعبد الرز   

3
 .413سابق، ص  ، مرجعبلحاج العربي  
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ابة ويستطيع المكلف بالرقأنه:" ....  ج. م.قمن  431نية في نص المادة لقد جاء في الفقرة الثا   

أن يتخلص من المسؤولية إذا أثبت أنه قام  بواجب الرقابة أو اثبت  أن الضرر كان البد  من  

حتما ومن دون أي شك، أن الخطأ وهذا يعني  .1حدوثه ولو قام بهذا الواجب بما ينبغي من العناية"

 المفترض في  واجب الرقابة هو أساس هذه المسؤولية.

التزام ببذل عناية وليس بتحقيق غاية، وهذا المضمون يتفق  هورقابة الواجب  نإوالجدير بالذكر ف   
 العام للخطأ الشخصي الذي هو انحراف عن مسلك الرجل المعتاد.مع المعيار 

أن متولي الرقابة لم يتقيد  عدم اإلضرار بالغير ال يعني  مما يعني  أن عدم تحقيق  نتيجة أال وهي
 .2الرقابة افتراض بسيط قابل إلثبات العكسبخطأ المكلف  بواجبه، وهذا  ما جعل المشرع يفترض

افتراض  بين متولي الرقابة والمضرور، فهو العالقة ماافتراض هذا الخطأ ال يقوم إال في  ويالحظ أن
 .3للرقابة الشخص الخاضع قرره القانون لصالح المضرور اتجاه متولي الرقابة، وال يجوز أن يقوم ضد

 ية المفترضة بين الخطأ والضررثانيا: العالقة السبب

لمشروع والعمل غير اإن العالقة  السببية القائمة بين الخطأ المفترض بجانب متولي  الرقابة    
 .4للغير، هي عالقة مفترضة لذي يسبب ضررا الصادر من الخاضع للرقابة

 

                                                 
1

 ، مرجع سابق.معدل والمتمم لا المتضمن القانون المدني ،59-15م من األمر رق 943المادة   

2
 .413بلحاج العربي، مرجع سابق، ص  

3
فة للنشر والتوزيع، الثقا ، دارة بالفقه اإلسالميسلطان، مصادر االلتزام في القانون المدني األردني، دراسة مقارن أنور  

 .464، ص2115، عمان

4
 .929علي فياللي، مرجع سابق، ص  
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عتبار العالقة مناص من ا ، فالمسلما به أمراوأساس هذا االفتراض هو أن ما دام افتراض الخطأ 
معناه فقط  بل لقيام المسؤولية،ضروري  رها غيرتواف أنالسببية أيضا مفترضة، لكن  ليس  معنى ذلك 

 .1المتعلق بها انتقل من المضرور إلى المسؤول مدنيا عن فعل غيره اإلثباتأن عبء 

العالقة  إثبات الخطأ في جانب  متولي  الرقابة، تم طلب  منه إثباتفإن المضرور إذا أعفي من    
 الضطر أن يثبالسببية ما بين هذا الخطأ والعمل غير  المشروع الذي وقع من الخاضع للرقابة، 

، إذ  تقتضي طبيعة األشياء أن من يثبت العالقة ما بين أمرين يثبت في الوقت نفسه أيضا الخطأ
ثم طلبناه  بعد ذلك ن الخطأ تقوم العالقة بينهما، فنكون  قد بدأنا بإعفاء المضرور م اللذين األمرين

 .2بإثباته، فسلبناه باليسار ما أعطيناه  باليمين

نما متولي الرقابة هو الذي يكلف   فعالقة السببية إذن مفترضة ال يكلفومنه  المضرور بإثباتها، وا 
 .3في هذا المعنى وذك في عبارته األخيرةصريح  ج. م.قمن  431/2بنفيها، ونص المادة 

بية تبقى متوافرة إلى أن يتمكن متولي  الرقابة من نفيها، وسيجيء تفصيل ذلك في بيان فالعالقة السب
 .4طرق دفع هذه المسؤولية المفترضة

 

 

 

 

 

 

                                                 
1

 .113مرقس، مرجع سابق، ص سليمان  

2
 .9941هوري، مرجع سابق، صعبد الرزاق أحمد السن  

3
 ، مرجع سابق.لمعدل والمتمما القانون المدني المتضمن ،59-15األمر رقم من  943المادة   

4
 .113، صمرجع سابقسليمان مرقس،   
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 الفرع الثاني

 كيفية دفع مسؤولية متولي الرقابة

أن يتخلص من  ويستطيع  المكلف  بالرقابةالقاضية بـ:"  ج.م.ق 431/2من خالل نص المادة    
ة إذا أثبت أنه قام بواجب الرقابة أو اثبت أن الضرر كان البد  من  حدوثه ولو قام المسؤولي

نفهم أن المشرع قد  زود المكلف بالرقابة بوسيلتين قانونيتين،  .1بهذا الواجب بما ينبغي من العناية"
 له إذن أن ينفي الخطأيستطيع  بموجبهما  دفع المسؤولية، ويمنع  القاضي من الحكم عليه، ف

 (.ثانياالخطأ والضرر) أو أن يقطع العالقة السببية بين (،أوالجانبه)  المفترض من

 : نفي الخطأ المفترضأوال 

رأينا سابقا أن الخطأ المفترض من جانب متولي  الرقابة، هو اإلخالل بما  عليه من واجب     
أن يرفع المسؤولية عنه بنفي الرقابة، واالفتراض هنا قابل إلثبات العكس، لذا يستطيع متولي الرقابة 

نه قد أخذ كل بما ينبغي من العناية والحرص، وأ ، وبإثباته أنه قام بواجب الرقابة2الخطأ
شأنها  منع  الخاضع للرقابة من اإلضرار  بالغير، بمعنى انه لم االحتياطات الالزمة التي  من 
 .3يخل بواجبه الملقى على  عاتقه

القاصر وبين   مسؤولية األب أو األم اتجاه ابنهماهناك اختالف  بين وتجدر اإلشارة إلى أن       
     األخير  هذامسؤولية المعلم، أو رب  الحرفة، وذلك  في  طريقة نفي المسؤولية، ألن  

فقط فقا للقواعد العامة التي  تتطلب يكون بمجرد إثبات أنه قام بواجب  الرقابة، وذلك و  ةلمسؤولي
 .4لعادي  في  الرقابةبذل عناية  الرجل ا

                                                 
1

 ، مرجع سابق.معدل  والمتممالمتضمن القانون  المدني ال ،59-15من األمر رقم  943المادة   

2
 .415بلحاج العربي، مرجع سابق، ص   

3
 .922علي  فياللي، مرجع سابق، ص  

4
 .415بلحاج  العربي، مرجع سابق، ص   
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للمسؤولية، فال تقف عند حد أدائه  واجب الرقابة وعليه  أن يثبت  األبأما بالنسبة لطريقة نفي     
ن من جهة أخرى ، ولكإثباتهاهذه األمور يصعب  أنأيضا  أنه قام بواجب التربية الحسنة البنه إال 

د ظروف معينة، كوجود ابنه الرقابة  لوجو القيام بواجب يحتج بعدم قدرته  أنمن  هذا ال يمنع األب
 مع صديقه أو عدم وجوده في  مكان وقوع الضرر لمنعه من ارتكاب  الخطأ. القاصر

وهنا السلطة التقديرية تبقى لقاضي الحكم، فله أن يقبل بهذه الحجج وال يحكم بالتعويض للمضرور، 
 .1.بالتعويضكما له أن ال يقبل بهذه الحجج ويحكم 

الفعل  أن يتمسك باستحالة دفعليس فالقاعدة المتفق عليها لدى أغلب الفقهاء أن لألب ه وعلي    
إال إذا اتضح أن الفعل الذي سبقته الظروف بين خطأ  ، قائمة مسؤوليته الضار، عند  حدوثه، وتبقى

 االبن لوالها لما دفع الفعل الموجب للمسؤولية وأمثلة عن  ذلك:

ن أبيه، فأصاب م عن  ذلكيد مع صديقه، وكان األول مأذونا ر للصخرج شاب دون السبعة عش    
، فدفع  المسؤولية الفاعل التعويض على والد، فرفع والد المصاب دعوى ففقأهعينيه زميله في إحدى 

عليه استحالة مادية بأنه لم يكن ن ذلك  مستحيال بأنه لم يكن يستطيع وقت حدوث اإلصابة انتفائها، وأ
، وقت  ذلك، فحكم عليه  بالتعويض لما ثبت من  علمه بخروج ابنه  للصيد وانه كان  مرافقا  لولده

 .2قادرا  على  منعه من الخروج لو  أراد ذلك

  وعلى  العكس في  المثال اآلتي:

إلى وفاة الشاب، فال  مسؤولية  أدىدعى شاب  دون سن  الرشد آخر للمبارزة فتصارعا  واقتتال مما 
عنه، حيث  لم يكن يعلم به، فإن ثبت أن الوالد كان يكثر  اه ولم يكن بوسعه منعه على والده بما نو 

بنفسه، فحرك  التأثرمن ذكر  المبارزة على  ولده، مستحسنا إياه  محرضا عليها، محسن لولده طريق  
لديه صورة  الغضب، لما يضنه ماسا  لشرفه، حتى تسبب الولد على  التحرش بالناس بمجرد الظن 

مسؤولية الوالد إذا  طذلك. ونسق، واعتبر مسرفا في  طلب التأثر لألوهن سبب كان مسؤوال عن تعصب

                                                 
 .211علي فياللي، مرجع سابق، ص  1

 .21محمد فؤاد حسني، مرجع سابق، ص  2
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كان مكان  الفعل المنسوب لولده وقع  منه في  تجمهر عام أو أثناء حركة سياسية وكان ذلك أصابه 
 .1الضرر  المشترك في المسؤولية

 من 56اآلباء في نص المادة  لى عاتقإن المشرع الجزائري قد كرس واجب التربية الذي يقع ع   
 .2ورعايتهم...." أبنائهميجازي القانون اآلباء على القيام بواجب تربية في عبارة:"  الجزائري الدستور

كما أنه لم يغفل في ردع مسؤولية اآلباء اتجاه أبنائهم القصر في شقه الجنائي، وذلك بسوء المعاملة 
لخطر، أو أن يكون  مثال سيئا لهم، أو أن يهمل رعايتهم والتربية، بأن يعرض  صحة أوالده  ل

 .واإلشراف عليهم

( 4)واحدة سنة إلى( 2)شهرين من بالحبس  يعاقب.ج:" ع.ق 333فهذا ما أقرته نص  المادة  
 .3..."دج 433333 إلى دج 26333 من وبغرامة

 العالقة السببية المفترضة نفي ثانيا:

وجود عالقة مفترض، بل يفترض معه ال تولي الرقابة هو وحدهالخطأ المفترض من جانب مليس     
ة ال مفترضإذن  فعالقة السببية .4تحت الرقابة الصادر ممن همسببية بين هذا الخطأ والعمل الضار 

نما متولي الرقابة هو الذي يكلف بنفيها والنص صريح في هذا المعنى إذ  يكلف المضرور بإثباتها وا 

                                                 
1

 .91حسني، مرجع سابق، ص محمد فؤاد  

 9116ديسمبر  11مؤرخ في  349-16قم ر  رئاسيبموجب مرسوم  ، الصادر9116ن دستور م 65المادة  2
ج.ر .ج.ج 2112أفريل 91مؤرخ في 14-12بموجب القانون رقم  المعدل والمتمم ،9116لسنة  16 ع ج.ر.ج.ج.، 
مؤرخ  64 ع ،ج.رج.ج2119نوفمبر 95مؤرخ في 91-19المعدل بالقانون رقم ، 2112أفريل 93مؤرخ في  25ع
 .2119نوفمبر 96في

3
، يتضمن قانون 9166يونيو سنة  9الموافق لــ  9496صفر  99 المؤرخ في 956-66رقم  مراألمن  441 ةالماد  

 23في  ، الصادر93،ج ر ج ع 2116ديسمبر  21 المؤرخ في 24-16مم بالقانون رقم العقوبات المعدل والمت
 .2116ديسمبر 

4
 .991صحسن علي الذنون، مرجع  سابق،   
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في عبارتها األخيرة أن المكلف بالرقابة يستطيع أن يتخلص   ج.م.ق 431المادة  تقول الفقرة الثالثة من
 .1من المسؤولية إذا هو أثبت أن الضرر كان البد أن يقع ولو قام بهذا الواجب بما ينبغي من  العناية

فترض وعليه يستطيع المكلف بالرقابة نفي العالقة السببية المفترضة عن طريق إثباته أن الخطأ الم    
 .2في جانبه ال عالقة له بوقوع الضرر، وبهذا يقطع الصلة بينهما

كما أنه  يمكن  لمتولي الرقابة أن يتخلص من المسؤولية الواقعة  على عاتقه عن طريق نفي    
المنصوص عليها  في  نص  وفقا للقواعد  العامة   بية المفترضة  بين الخطأ والضرر،العالقة  السب

مفاجئ، إذا  أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب ال يد له فيه كحادث  ج:".م.ق 421المادة 
ما  كان غير ملزم بتعويض هذا الضرر،أو قوة قاهرة،أو خطأ صدر من المضرور أو خطأ من الغير، 

يمكن للمكلف بالرقابة أن يتخلص من العالقة  وعليه .3ذلك" خالفيلم يوجد نص قانوني أو اتفاق 
ه وجود سبب أجنبي، أو قوة قاهرة أو حادث مفاجئ أو خطأ من المضرور أو خطأ من السببية بإثبات

المفترض  هو  الخطأ  كانت سبب في قطع الصلة بين الخطأ والضرر وأنه لم يكن هذا ، وأنهاالغير
 .4السبب في حدوث  الضرر

(، 4ة القاهرة)وعليه ال بأس من أن نستعرض صور السبب األجنبي كالتالي: الحادث المفاجئ والقو 
 (.3(، خطأ الغير)2خطأ المضرور)

 

 

 

 
                                                 

1
 ، مرجع سابق.لمعدل والمتمم ضمن القانون المدني ا، المت59-15مر رقم األمن  943المادة  

2
، منشأة المعارف، 4ط ،  9ج ، مصادر االلتزام، ة العامة لاللتزاماتفتحي عبد  الرحيم عبد اهلل، شرح  النظري  

 .529ص ،2119-2111 االسكندرية،

3
 ع سابق.، مرجالمعدل والمتمم، المتضمن القانون المدني 59-15مر رقم األمن  921المادة   

4
 .529سابق، ص فتحي عبد الرحيم عبد اهلل، مرجع  



الخاضع للرقابة وأحكامها مسؤولية متولي عن أعمال                            ألولالفصل ا                                  

 

34 

 

  الحادث المفاجئ والقوة القاهرة -4

لقد اختلف الفقهاء حول مدى استقاللية الحادث المفاجئ والقوة القاهرة، فمنه من اعتبر أن الحادث  
 . 1المفاجئ هو حادث ال يمكن توقعه، ومنه من اعتبر أن القوة القاهرة هو حادث مستحيل الدفع

والعواصف  والفيضانات...الخ، بينما  لخارج وال يتصل بالنشاط، كالزلزالوأن القوة القاهرة تأتي من ا
 .2الحادث المفاجئ يأتي من الداخل فيكون متصال بالنشاط كانفجار آلة أو حدوث حريق

ران يبة تعالحادث المفاجئ والقوة القاهر  لكن ما استقر عليه جمهور الفقهاء هو الصحيح باعتبار أن
وغير  ممكن دفعه، أي دفع  وهو األمر الذي ال يتوقع حدوثه  مترادفان يرميان إلى معنى واحد، أال

هاتان الميزتان في  الحادث  الفجائي والقوة القاهرة ، ولذلك وجب اجتماع 3الضرر الناجم عنه
 .4العتبارهما سببا أجنبيا

 خطأ المضرور -2

الصدد سوف نتطرق  هرة التي تنسب إلى الطبيعة وبهذاوة القامما ال شك فيه وعلى خالف الق   
 . وهو خطأ المضرور إلى صور أخرى  من صور السبب  األجنبي

هو من أوقع الفعل الضار، ومعيار قياس خطأ المضرور هو  يقصد بخطأ المضرور أن المدعي     
جل انحرف عن سلوك الر ما معيار الرجل العادي، وبالتالي يعتبر المضرور قد ارتكب خطأ إذا 

نما في  أن يتمسك بخطأ المضرور ليس فقط في مواجه العادي، كما أنه يستطيع المدعى عليه ته وا 
 .5إذا انتهى الحادث بموت المضرور مواجهة ورثته وذلك مثال

                                                 
1

 .252خليل أحمد حسن قدادة، مرجع سابق، ص  

2
 .33بودراع عبد الغاني، بوحارة سفيان، مرجع  سابق، ص  

3
الماستر في الحقوق، كلية  عدم تنفيذ العقد، مذكرة لنيل شهادة الح  طاوس، المسؤولية الناجمة عنمعمري مريم، بوش 
 .46ص ،2194-2192لرحمن ميرة، بجاية، ا جامعة عبد ،التخصص القانون الخاص السياسية، لحقوق والعلوما

4
 .459سابق، صأنور سلطان، مرجع   

5
 .36بودراع عبد الغاني، بوحارة سفيان، مرجع سابق، ص  
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قيام خطأ المضرور إلى جانب قيام خطأ المدعي عليه، فهنا نرجع في  عنوما يجدر اإلشارة إليه هو    
د المسؤولية إلى الخطأ األشد واألقوى الذي أدى إلى  حدوث الضرر، فإذا كان  مصدر الخطأ تحدي

هو  المضرور  نفسه يتحمل  نتيجة الضرر تطبيقا لنظرية االستغراق  في  تحديد الخطأ، أما إذا 
 .1ساهم  كل منها في  الخطأ، فالمسؤولية في  هذه الحالة  مشتركة بين المسؤول والمضرور

 يرطأ الغخ -3

كما أنه يستبعد من طائفة المقصود بخطأ الغير هو كل شخص غير المدعى عليه والمضرور،    
 .2الغير كل من يكون في مركز المكلف بالرقابة أو في مركز المتبوع

ما أن يكون  ذا اشترك خطأ الغير مع خطأ المدعى عليه، فإما أن يستغرق أحد الخطأين اآلخر، وا  وا 
خطأ الغير خطأ المدعى عليه فنكون بصدد السبب  قل عن اآلخر، فإذا استغرقكل من الخطأ مست

األجنبي وهو خطأ الغير، وعليه تنعدم مسؤولية المدعى عليه لالنعدام الرابطة السببية بين الخطأ 
 .3والضرر

، تحت ملف  21/30/4003العليا الصادر فيما أكده القضاء الجزائري في قرار المحكمة  وهذا
احب الحادثة شاملة أو ، حيث من المقرر قانونا أنه إذا كانت مسؤولية الغير ص14122رقم 

 التعويضات التي تولت مسؤولية المصاب، يسمح لصندوق  الضمان االجتماعي برد  مشتركة مع
دفعها إلى حدود التعويض المتكفل به الغير ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد مخالفا 

  .  4نوناللق

                                                 
1

                ،2111معية، الجزائر، ديوان المطبوعات الجا ،3ط  للقانون المدني الجزائري،، المبادئ العامة محفوظ لعشب  
 .249ص

2
 .999محمد حسين منصور، مرجع سابق، ص  

3
 .62، ص2116م، جامعة بجاية،  دني، مصادر االلتزام، غسعد فاطمة، محاضرات في القانون  الما  

4
، ("الضحية"القضية "ص.ض.إ" ضد )، 23/11/9111مؤرخ في  19129المحكمة العليا، الغرفة المدنية، قرار رقم   

 .29، ص9112، الجزائر، 2المجلة القضائية، ع
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ذلك أن متولي الرقابة ترفع عنه المسؤولية بأحد أمرين، إما أن ينفي الخطأ المفترض  ويخلص من    
ما أن يثبت السبب األجنبي فينعدم ركن السببية، وفي الحالتين يبقى  في  جانبه، فينعدم ركن الخطأ، وا 

لذي صدر منه وفقا لمن أحدث الضرر وهو من قامت عليه الرقابة مسؤوال عن العمل غير المشروع ا
 .للقواعد العامة في المسؤولية

 المطلب الثاني

 أعمال الخاضع للرقابة. قيام مسؤولية متولي الرقابة عن ة عنالناتج ثاراأل 

تب عن قيامها هو إذا توافرت األركان من خطأ وضرر وعالقة سببية، تقوم المسؤولية، والجزاء المتر    
ولية متولي ، وعليه تنحصر آثار قيام مسؤ 1ؤولية يوجه عامطبيعية لدعوى المس التعويض، كنتيجة

( وحق  متولي  الرقابة أول فرع) الرجوع على هذا األخير بدعوى المسؤولية الرقابة في حق المضرور
 (.ثاني فرعفي الرجوع  على الخاضع لها)

 الفرع األول

 الرجوع على متولي الرقابة بدعوى المسؤولية يف المضرورحق 

ويحاول نفيه بكل الوسائل المتاحة له، إال أن  المسؤول عن الضرر المترتب عن خطئه يقر قد ال    
 الذي عن الضرر ة لحصوله على تعويضالقانون خول للمضرور الحق في رفع دعوى المسؤولي

(، وقيام مسؤولية متولي الرقابة إلى أوالنتطرق إلى دراسة دعوى المسؤولية) ، وعليه سوف2هأصاب
 (.ثانياضع لها) جانب الخا

 

 

                                                 
1

 .95ص مرجع سابق،عيسات ليزيد،   

2
 .259خليل أحمد حسن قدادة، مرجع سابق، ص   
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 أوال: دعوى  المسؤولية

 ( والطلبات4)وجب علينا التطرق إلى أطراف هذه  المسؤولية دعوى المسؤولية بالمفهوم العاملدراسة    
 (.3هذه المسؤولية المتمثل في  التعويض)نتطرق إلى جزاء  (، ثم2)والدفوع

 المسؤوليةأطراف دعوى  -4

 (.بوالمدعى عليه) (أالمدعي)تقوم هذه الدعوى بين طرفين هما 

 المدعــــــــــي -أ

، كما يجوز أن 1الذي  أصابه المدعي هو المضرور أي صاحب الحق في التعويض عن الضرر   
الولي أو الوصي أو القيم، كما  ضيقوم مقام المضرور نائبه، إذا كان قاصرا أو مجنونا فيتلقى التعوي

، فلدائن المضرور طلب التعويض عن طريق دعوى 2هندائيمكن أن يحل محل المضرور نائبه أو 
في  حال موت  المضرور، وقد يكون أيضا جماعة  ضغير مباشرة، كما يمكن للورثة طلب التعوي

 .3باعتبارها مضرور ضمتمثل في الشخص المعنوي التي لها حق  طلب التعوي

 :عليه المدعى -ب

المدعى عليه هو المسؤول الذي ترفع  عليه دعوى المسؤولية سواء كان مسؤوال  عن فعله    
محله نائبه كالولي والوصي إذا   حل، كما ي4الشخصي أو فعل غيره أو كان  حارسا للشيء أو الحيوان

ذا توفي والسنديك إذا كان مفلسا، والوكيل إذا كان رشيدا،  ذا كان  محجورا عليه إكان قاصرا، والقيم  وا 
 .5المسؤول فإن تركته تكون مسؤولة ويمثل التركة أي وارث

 
                                                 

1
 .95يزيد، مرجع سابق، صعيسات   

2
 .239لعشب، مرجع سابق، ص محفوظ  

3
 .62فاطمة، مرجع سابق، ص اسعد  

4
 .251خليل أحمد حسن قدادة، مرجع سابق، ص  

5
 .62فاطمة، مرجع سابق، ص  اسعد  
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 :الطلبات  والدفوع -2

 ارضا عليهم حماية حق أو تقرير حقالمدعي إلى القضاء ع هي الوسائل التي يلجأ بها: الطـــلبات -أ
ق به من الحقوق، والمدعي في دعوى المسؤولية، يطالب بالتعويض المستحق جراء الضرر الذي  لح

من المدعى عليه، وذلك بسبب إخالل المدعى  عليه بالتزام قانوني وهذا  ما يعتبر سبب الدعوى 
 .1المرفوعة

ما االعتراف مع إثبات أن االلتزام   يدفع الدفوع: -ب المسؤول إما بإنكار المسؤولية بأن ركنا ينقص وا 
 .2قد انقضى بالتنازل أو اإلبراء أو المقاصة أو التقادم

 ء المسؤولـــــيةجزا -3

إن جزاء المسؤولية يتمثل أساسا في التعويض، ومنه فالتعويض هي عملية جبر الضرر الذي لحق    
طبيعة التعويض خطئه، كما أن المصاب، وعندئذ وجب على المسؤول تعويض الضرر الذي أحدثه ب

 .3ينياستحالة التعويض العيكون نقدا عند كون عينا بإزالة الفعل الضار، وقد قد ي

بانقضاء  التعويضتسقط دعوى القاضية:"  ج.م.ق 433تتقادم دعوى التعويض وفقا لنص المادة 
 .4"يوم وقوع الفعل الضار من سنة (46خمسة عشر)

عن أعمال الخاضع لها، التي قد أوردها المشرع ومن خالل دراستنا لمسؤولية متولي الرقابة    
الغير، واستثناء عن المسؤولية الناشئة عن الفعل  فعل عن الجزائري ضمن المسؤولية الناشئة

 الشخصي، وعليه يمكن أن نتساءل على من تقع مسؤولية متولي  الرقابة؟

كل  شخص تجب عليه  لية وااللتزام بدفع  التعويض، هومن تقع عليه المسؤو  القول على أنيمكن    
ء كان بسبب الحالة الجسمية، أو رعاية شخص في حاجة إلى الرعاية، سوا أو القانونبحكم االتفاق 

                                                 
1

 .261خليل أحمد حسن قدادة، المرجع نفسه، ص   

2
 .64فاطمة، المرجع نفسه، ص اسعد  

3
 .239محفوظ لعشب، مرجع سابق، ص  

4
 سابق.المعدل والمتمم، مرجع  ، المتضمن القانون المدني59-15مر رقم األمن  944المادة   
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أو بسبب القصر، وهذا هو االتجاه السليم  الذي  ذهبت إليه معظم القوانين ومنها  القانون  العقلية
الجزائري، والقانون المصري والفرنسي، على عكس ما ذهب إليه القانون العراقي بمعنى أنه لم يذهب 

، بمعنى أن القانون دة عامة يسأل فيها  متولي  الرقابةمذهب القوانين  السالفة  الذكر التي  قررت قاع
 .1العراقي حصر  مسؤولية متولي الرقابة على األب والجد فقط

 مسؤولية  الخاضع للرقابة مسؤولية متولي  الرقابة و قيام أثرثانيا:

لشخص إن قيام مسؤولية متولي الرقابة، ال تمنع من قيام إلى جانبه مسؤولية الخاضع  لها، وهو  ا
 .2المشروع در  منه العمل غيرالذي ص

عليه بعد ثبوت الضرر الذي أصاب المضرور الناجم من خطا متولي الرقابة نتيجة تقصيره في رقابة و 
تولي الرقابة أو ممن هم تحت رقابته، فليس للمضرور إال طريقا واحدا وهو طلب التعويض، إما من 

 .3ابهمن الخاضع للرقابة على أساس الضرر الذي أص

ذات وهو الخاضع من ارتكب الخطأ  بال التعويض علىإذن أن يرجع بدعوى المضرور يستطيع    
كل التعويض المستحق، فهنا ال رجوع للمضرور عنده مال، واستوفى  منه  المضرور للرقابة، إن كان 

س خطأه متولي الرقابة على أسا مباشرة على على متولي الرقابة، والعكس صحيح فإن رجع المضرور
 على  الخاضع  للرقابة. للمضرور المفترض، واستوفى كل التعويض فال رجوع

، بل واحدعلى تعويضين عن ضرر يتحصل المضرور  هو أال أن ما يجب مراعاته هنابمعنى    
واحد، إما من متولي الرقابة أو من الخاضع للرقابة.كما  يجوز أن يستوفي يجب أن يستوفي تعويضا 

                                                 
1

رنة بين القوانين الوضعية شرح القانون المدني، مصادر االلتزامات وأحكامها، دراسة مقامنذر الفضل، الوسيط في   
 .433ص  ،2192  توزيع، عمان، األردن،دار الثقافة للنشر وال القضاء، ه وأحكامبآراء الفق  اإلسالمي،  معززة والفقه

2
 .9949عبد الرزاق  أحمد السنهوري، مرجع سابق، ص  

ام  محكمة النقض، ء الفقه وأحكالمدنية التعاقدية والتقصيرية في ضو، التعويض المدني، المسؤولية عبد  الحكيم  فوده 3

 .113، ص2991



الخاضع للرقابة وأحكامها مسؤولية متولي عن أعمال                            ألولالفصل ا                                  

 

40 

 

في التعويض من متولي  الرقابة والخاضع  لها  معا، على أساس أنه يمكن أن يكونا المضرور حقه  
 .1مسؤولين أمامه بالتضامن

، إال أن الغالب 2يتيسر له الحصول على التعويض ىوكل هذا يعتبر بمثابة ضمان للمضرور حت   
يفضل الرجوع على  في مسؤولية متولي الرقابة عن أعمال الخاضع للرقابة، أن المضرور نجده دائما
 .3متولي الرقابة، ألنه يكون في معظم الحاالت أكثر مالئمة وأقدر على دفع التعويض

 لفرع الثانيا

 بالرقابة على الخاضع للرقابة رجوع المكلفحق 

المضرور، الناجم عن خطأ متولي  الرقابة نتيجة تقصيره وعدم   ثبوت الضرر الذي أصاببعد    
ن دفع تلك  المسؤولية، فليس له سوى أن  يرضخ  لألمر الواقع وهو التعويض، الرقابة ع  تمكن متولي

هنا  يجب  للرقابة بما أداه  من تعويض، لكن لكن هل يستطيع متولي الرقابة الرجوع على الخاضع 
لحالة األولى تتمثل في الخاضع للرقابة مميزا الرقابة، فلالتفرقة بين حالتي التي يكون فيها الخاضع 

 (.ثانيا(، والحالة الثانية تتمثل في الخاضع للرقابة غير مميز)أوال)

 أوال: الخاضع للرقابة المميز

في هذا الشأن يجوز لمتولي الرقابة عند دفعه للتعويض المستحق للمضرور، الرجوع على الخاضع    
بلغ سن بما أداه من تعويض، لكن هنا يجب أن يكون الخاضع  للرقابة بمعنى القاصر قد  رقابةلل

ال يسأل المتسبب في الضرر الذي ق.م.ج القاضية بــ"  426التمييز، وهذا تطبيقا ألحكام نص المادة 
. ومنه يمكن أن يعتبر 4مميزا" أو عدم حيطته إال إذا  كانيحدثه بفعله أو امتناعه أو بإهمال منه 

غير، كما يمكن في هذه المشروع  الذي أحدث ضررا  لل لمميز مسؤوال أصليا عن  فعله غيرالقاصر ا
أجل مطالبته بالتعويض، على  أساس أنه مميزا  الحالة أن يرجع المضرور على القاصر المميز من 

                                                 
1

 .9932-9939صعبد الرزاق أحمد السنهوري، مرجع سابق، ص   

2
 .419بلحاج العربي، مرجع سابق، ص  

 .913حسن علي الذنون، مرجع سابق، ص 3

4
 ، مرجع سابق.لمعدل والمتمم ، المتضمن القانون المدني ا59-15مر رقم األمن  925المادة   
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ومسؤول عن عمله الضار، كما يمكن اعتبار أن مسؤولية  متولي  الرقابة هي مسؤولية تبعية في  هذه 
 الحالة.

ذا  كان لمتولي  الرقابة أن يرجع على القاصر  ا    لمميز بما أداه  من تعويض، فليس  للقاصر  وا 
، وال يجوز  له  أن يطالب بتقسيم ضالمميز أن يدفع رجوع متولي  الرقابة بما أداه  من  تعوي

 .1المسؤولية بينه وبين متولي الرقابة استنادا غلى الخطأ المفترض  من  جانيه

صر المميز(، ودفع له  تعويض، إن أما  في  حالة رجوع المضرور على الخاضع  على الرقابة ) القا
، على أساس  أن ضكان عنده مال، فهنا ال يحق له أن يرجع على متولي الرقابة بما أداه  من تعوي

 .2متولي  الرقابة مسؤوال  عنه  وليس مسؤوال معه

 ثانيا: الخاضع للرقابة غير  المميز

را غير مميز، لكن يجب أن يكون يحق للمضرور الرجوع على الخاضع للرقابة حتى ولو كان قاص    
عليه الحصول على  تعذرحصوله على تعويض، أي  متولي الرقابة وعدم هذا بعد رجوعه على

، لكن إذا رجع على متولي الرقابة وحصل على تعويض، فهنا ال يجوز لمتولي  الرقابة أن 3التعويض
متولي  الرقابة أوال هي   من التعويض ألن مسؤولية يرجع على القاصر غير المميز الستفاء حقه

 .4 مسؤولية شخصية وأصلية، وثانيا ألن القاصر غير  المميز غير  مسؤول أصال

مسؤولية تقصيرية يجب أن  مسؤولمسؤولية  عديم  التمييز أن الشخص حتى يكون  األصل على   
 .5ق.م.ج 426ادة يكون مميزا، وان عدم وجود التمييز يؤدي النعدام المسؤولية، وهذا عمال بأحكام الم

                                                 
1

 .419-411ص ، صبلحاج العربي، مرجع  سابق  

2
 .9932عبد لرزاق أحمد السنهوري، مرجع سابق، ص 

3
، 2114لبنان،  والتوفيق، تالمدني، الطبقة األولى، مجلد المؤسسات الجامعية للدراسا نسليمان بوذياب، مبادئ القانو   

 .963ص

4
 .411ق، صبلحاج العربي، مرجع  ساب  

5
 ، مرجع سابق.دني المعدل والمتمم المتضمن القانون الم 59-15مر رقم األمن  925المادة   
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وقد اعتبر المشرع الجزائري أن بمجرد بلوغ القاصر سن الثالثة عشر يصبح مميزا، وهذا ما نصت     
 .1.."سنة (43):" يعتبر غير مميز من لم يبلغ ثالث عشرج.م.ق 12/2عليه المادة 

سؤوال وذلك في  أن عديم التمييز يمكن أن  يكون م األصل بحيثفي الواقع ورد استثناء في  أنإال    
 تعذر للوصول إليه. غير مميز، وحالة وجود ولي وحالة عدم وجود مسؤول عن الصبي  حالتين وهما

 .إال أن القاضي في هذه الحالة يراعي مركز الخصوم

 :اومن بين  خصائص مسؤولية عديم التمييز نجد أنه   

ور الحصول على التعويض من لم يستطع المضر  إذا فال تقوم إال ة:مسؤولية احتياطية أو مشروط -
 شخص  آخر غير عديم التمييز.

ويتحقق ذلك نظرا لعدم وجود شخص آخر يكفل عديم التمييز، أو أن يكون في كفالة شخص مكلف  -
بالرقابة عليه ولكن تعذر الحصول على التعويض النتفاء قرينة الخطأ في جانبه أو إلعساره، فعندئذ 

 .  2يرجع على عديم التمييز بالتعويض

: بمعنى أن األمر متروك للقاضي الذي يجب  عليه أن يراعي مركز الخصوم، مسؤولية جوازية -
وعلى ذلك بإمكان  القاضي إلزام عديم  التمييز بالتعويض إذا رأى أن حالته المالية تسمح بذلك، وله 

 .3أن يرفض الحكم عليه إذا وجد أن حالته المالية ال تسمح بذلك

ى أنه إذا رأى القاضي الحكم على عديم التمييز بالتعويض، فليس بالحتم : بمعنمسؤولية مخففة -
عليه أن يقضي به كامال، فله أن يحكم على  عديم  التمييز بكامل التعويض وذلك إن  كان عديم  

ت له  الظروف غير ذلك، وقد ال بين  إذاالتمييز ثريا وكان المضرور فقيرا، وله أن  يقضي بجزء منه 

                                                 
1

 نفسه. مرجعالمعدل والمتمم،  المتضمن القانون المدني 59-15مر رقم األمن  32المادة   

2
التخصص  والعلوم السياسية، كلية الحقوق ية وتطبيقاتها،المسؤولية التقصير حركاتي بالل، أمزال أمال، الخطأ في   

 .59-51ص  ، ص2194-2192، جامعة عبد الرحمن ميرة، بجاية القانون الخاص،

3
 .446-445ص  رمضان أبو السعود، مرجع سابق، ص  
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ويض إذا لم يكن لعديم التمييز مال يسمح بإلزامه بشيء، وخاصة إذا  كان المضرور في يقضي  بالتع
 .1يسر، لذلك فالقاضي ال يلزم إال بالحكم  بتعويض عادل يراعي فيه مركز الخصوم

 112كما قد حدد  المشرع الجزائري  في قانون اإلجراءات الجزائية سن الرشد الجزائي في نص المادة 
  ، كما أورد أنه في  حالة عدم2في تمام الثامن عشر، ويعتبر  مميزا في القانون المدني ج.ج. إ. قمن 

بلغ سن التمييز المدني المحدد في ثالث عشر سنة، فال  تسري ي لمبلوغ الحدث سن الثامن عشر و 
غير أنه ال يجوز في حق : "..  ج.ج.إ.قمن  115عليه سوى عقوبة التوبيخ، وهذا ما أقرته المادة 

 . 3حدث الذي لم يبلغ من لعمر ثالث عشر سنة سوى التوبيخ"ل

 

 

                                                 
1

 .425عبد الحكيم  فوده، مرجع سابق، ص  

2
، يتضمن   9166يونيو لسنة  9الموافق لـ 9496 صفر عام 99في  المؤرخ 955-66مر رقم األمن  332المادة   

، 1 ، ج ر ج ج ع9199سنة فبراير  94المؤرخ  في   14-92قانون اإلجراءات الجزائية، المعدل والمتمم بالقانون رقم 
 في تمام الثامنة عشر" الجزائي على أن:" يكون بلوغ سن الرشد 2116ديسمبر  23في  الصادر

3
 .ضمن قانون اإلجراءات الجزائية، معدل ومتمم، مرجع سابق، المت9255-66 مر رقماألمن  336المادة   
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فاستعرضنا أركانها  عن أعمال الخاضع للرقابة بعد أن بينا في الفصل األول مسؤولية متولي الرقابة     
وهي مسؤولية المتبوع  من حاالت المسؤولية عن عمل الغير أخرى حالة فإنه هناك  وأحكامها وشروطها

، وتتناول هذه المسؤولية عمال معينا على عكس مسؤولية متولي الرقابة التي تعتبر عن أعمال تابعه
كما أن أساس هذه المسؤولية  ال يقوم على عنصر الخطأ ويترتب  ،مسؤولية تقصير وسوء في التربية

  (،أول بحث)متابعه فإنه البد من تحديدهامسؤولية المتبوع عن أعمال  ولمعرفة مدىعنها عدة أثار 
 .(ثاني بحثم)أحكامها بيانو 
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 لبحث األولما                                  
 

  تابعه أعمال عن المتبوع مسؤولية                         

تتحقق بموجبها مسؤولية الشخص المتبوع عن الضرر الذي مسؤولية المتبوع هي المسؤولية التي      
 مطلب أول(،لذلك يتعين علينا تحديد مفهوم مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه وشروطها). 1أحدثه الغير

 مطلب ثاني(.وأحكامها)

 المطلب األول                                       

 المتبوع عن أعمال تابعه وشروطهامفهوم مسؤولية                           

وارتكاب التابع  تبعية ما بين شخصين متبوع وتابع، تابعه قيام عالقة أعمالتقتضي مسؤولية المتبوع عن  
وتقوم عالقة التبعية على السلطة الفعلية والرقابة  يحدث ضررا للغير، بسببها أووظيفته  تأديةخطْا حال 

(.يينثان فرع)هاوأطراف (،أول فرع)تابعه أعمالتعريف مسؤولية المتبوع عن إذن  يتعين علينا . 2والتوجيه
  

 الفرع األول                                          

 تعريف مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه                             

يقصد بمسؤولية المتبوع عن فعل تابعه ْان يسْال المتبوع عن األفعال الضارة أو غير المشروعة    
 .3متى أحدثت أضرارا بالغير تابعهالصادرة من 

                                  
، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، 2يوسف محمد عبيدات، مصادر اإللتزام في القانون المدني دراسة مقارنة، ط  1

 .453، ص2002 عمان،
، دراسة التعويضؤولية المدنية في القانون المدنية، األركان، والجمع بينهما، و ْانور العمروسي، المسؤولية التقصيرية والمس 2

 .283، ص 2003كر الجامعي، اإلسكندرية،تْاصيلية مقارنة، دار الف
 .79سابق، صعبد الرزاق، مرجع  الدرب  3
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من  631عن التابع صراحة في المادة ولقد تضمن القانون المدني الجزائري موضوع مسؤولية المتبوع   
ووجدت معظم جذورها أيضا  المصري مدني قانون 671لمادة ، والتي كانت نقال حرفيا عن اج. م. ق

 ... وهذا على خالفالليبي م. ق من 677و السوري.م.قمن  671من القوانين العربية األخرى كالمادة
النص الفرنسي الذي تضمن موضوع مسؤولية المتبوع عن ْاعمال تابعه لكن ْاخفق في سرد العبارة حينما 

هو ْان  والمتفق عليه في القوانين العربية" ابسببه ْاو" بدال من"ْاوبمناسبتها وظيفته تْادية حال فيقال" 
 1بمناسبتها عن الفعل الضار الذي يرتكبه تابعه في حال تْادية وظيفته ْاو بسببها فقط ال المتبوع يسأل

 الفرع الثاني                                        

 طراف مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعهأ                         

 والمتبوع األصلي، )ثانيا( (، و التابع)أوال المتبوع ْاعمال تابعه فيتتمثل ْاطراف مسؤولية المتبوع عن    
          .)ثالثا(والمتبوع العرضي

                                                المتبوع تعريف أوال:

 األوامرهو شخص يعمل لمصلحته شخص آخر وهو التابع الذي يخضع لسلطته الفعلية ويتلقى منه   
 والشخص المتبوع يمكن ْان يكون شخصا طبيعيا  ،2فهو صاحب السلطة الفعلية والتوجيهات للقيام بالعمل،

 ْاو شخصا معنويا كشركة ْاو مؤسسة ْاو جمعية... إلخ.

ال يشترط فيه شروط معينة ليصبح متبوعا بل يكفي ْان تكون له السلطة  فإنه فإذا كان الشخص طبيعيا،  
 .3الفعلية على التابع

                                  

 .49-43ص علي علي سليمان، مرجع سابق، ص 1
محمد هشام القاسم،العمل غير المشروع، باعتباره مصدرا لاللتزام، القواعد العامة. القواعد الخاصة، دراسة مقارنة بين  2

، 2785طبوعات الجامعية، الجزائر، القانون المدني السوري والقانون المدني الجزائري والقانون المدني الفرنسي، ديوان الم
 .280ص

 .348ص مصطفى العوجي، مرجع سابق، 3
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ْاما إذا كان الشخص إعتباريا فإنه في هذه الحالة يكون مسؤوال عن جميع ااْلفعال الضارة التي يرتكبها 
 مسؤولية مباشرة ة،ما لهؤوالء من سلطة العمل لحسابه، وهذه المسؤوليالتابعون له من عمال في حدود 

العمال ْاو الموظفون عن ْاخطاءهم الشخصية  مسؤولية عن عمله الشخصي ويتابعون وْاصلية اْلنها
 باعتبارهم مسؤولين مسؤولية ْاصلية إذا تجاوزوا حدودهم بينما تكون مسؤولية الشخص اإلعتباري مسؤولية 

 .1تبعية هي مسؤولية المتبوع عن ْاعمال التابع

ويقوم النائب القانوني للمتبوع  ،زا، إذ يمكن أن يكون المتبوع غير مميزي المتبوع ْان يكون ممييشترط فوال 
 .2غير المميز األصيلالتابع نيابة عن  برقابة وتوجيه

 تعريف التابع ثانيا:

هو كل شخص وضع نفسه تحت أمر شخص أخر لتنفيذ أعمال لحساب المتبوع ووفقا ألوامره وتوجيهاته 
التابع أن يقوم بعمل معين سواء كان بأجر أم مجاني وأبرز مثال على ذلك تكليف صاحب ويشترط في 

 .3وصاحب المشروع متبوعا ،المشروع عامال للقيام بأعمال معينة في مشروعه فيعتبر العامل تابعا

 والمتبوع العرضي األصليالمتبوع ثالثا: 

هناك حالة ْاين يكون فيها متبوعان، متبوع ْاصلي ومتبوع عرضي وهي الحالة التي يكون فيها التابع     
 يكون مسؤوال عن عمل التابع؟ فأيهماتابعا لشخص، ثم يضعه هذا الشخص تحت تصرف آخر 

 ؤوال تكون المسؤولية لمن كانت له السلطة الفعلية على التابع ، فمن كانت له هذه السلطة يكون مس   

غير المشروعة التي يرتكبها هذا التابع مثال:إذا ْاعار شخص سيارته مع سائقها إلى صديق  األعمالعن 
 بالطريقة التي يريد، يكون قد تنازل له عن سلطة توجيه األوامر واستعملهاله, وترك له حرية التصرف بها 

                                  

 .294ل ْاحمد حسن قدادة، مرجع سابق، صخلي 1
لنيل  مذكرة الفلسطيني، دراسة مقارنة،ربيع ناجح ْابو حسن، مسؤولية المتبوع عن فعل تابعه، في مشروع القانون المدني  2

 .223ص ،2008فلسطين، شهادة ماجستر في القانون الخاص، كلية الدراسات العليا،جامعة النجاح الوطنية، نابلوس،
 .302مصطفى العوجي، مرجع سابق، ص 3
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 .1تابعا وخاضعا لتوجيهه ورقابته قالسائوالتعليمات إلى السائق، فيكون الصديق متبوعا عرضا، ويكون 

ذا تعدد المتبوعينو   . 2يكونون مسؤولين بالتضامن مع تابعهم عن خطئه فإنهم ا 

     مطلب الثانيلا                                            

 عالمتبو  مسؤولية شروط                                       

  ج. م ق.من  631يشترط لقيام مسؤولية المتبوع عن  تابعه توافر شرطين ولقد ْاشارت المادة      

 غير بعمله تابعه يحدثه الذي الضرر عن مسؤوال المتبوع يكونإلى هذين الشرطين حيث تنص:"
 المتبوع يكن لم ولو التبعية رابطة وتقوم،بسببها ْاو وظيفته تْادية حال في منه واقعا كان متى،المشروع

 .3"توجيهه وفي رقابته في فعلية سلطة عليه له كانت متى،تابعه اختيار في حرا

  خطأ صدور و، أول( فرعلذلك حتى تتحقق المسؤولية يستلزم إذن توافر شرطين وهما وجود عالقة التبعية)
 )فرع ثاني(.بسببها أو وظيفته تأدية حال في لتابعمن ا

 الفرع األول                                            

                                                                     وجود عالقة التبعية                                        
بْان هذا النوع من المسؤولية يفترض وجود عالقة تبعية بين شخصين،  ج. م. قمن  631تقتضي المادة 

توجيه و  التابع عمال ما تحت رقابة  ويقصد بعالقة التبعية ْان يعمل  ،4يكون ْاحدهما متبوعا، واآلخر تابعا
 .5المتبوع

 معين فعلية في رقابة التابع، وتوجيهه بخصوص نشاط بمقتضى هذه الرابطة يتولى المتبوع سلطةف   

                                  

 .283محمد هشام القاسم، مرجع سابق، ص. 1
 .488ص  طلبة، مرجع سابق، ْانور 2
 ، مرجع سابق.والمتمم ني المعدل، المتضمن القانون المد58-95رقم  من األمر 243المادة  3
 .292حمد حسن قدادة، مرجع سابق، صخليل اْ   4
 .78مرجع سابق، صبال عبد الرزاق، در  5
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 ْاو عمل معين وْابرز ااْلمثلة على ذلك رابطة التبعية التي تقوم بين الخادم و السيد، بين السائق وصاحب

 السيارة، وبين الطاهي و سيدة المنزل، بين الموظف والحكومة... الخ.

قة التبعية يجوز ْان تقوم عال المتبوع، ولكنهتربط بين التابع و  لة توجد عالقة تعاقدية وفي هذه ااْلمث 
على ْاساس الواقع وحده، وال يؤثر في صحة قيام الرابطة،ْان يكون العقد الذي ْانشْاها باطل، ْام ال يكون 

 .1هناك عقد ْاصال

وكثيرا ما نجد عالقة التبعية في عقد العمل الذي يتضمن رابطة تبعية بين العامل كتابع، ورب العمل 
 .2كمتبوع

لنشوء رابطة التبعية ْان تكون هناك عالقة عقدية اْلنه يمكن ْان تستمد السلطة وهذا ال يعني ْانه يشترط 
 .3الفعلية من عالقة غير عقدية

ويشترط لقيام عالقة التبعية وجود السلطة الفعلية في الرقابة والتوجيه وْان تكون هذه السلطة كافية   
 .4لقيامها

 قة التبعية بين التابع والمتبوعتحديد عال أوال:

قد تنازعت فكرة التبعية بين التابع والمتبوع وظهرت اتجاهات مختلفة فهناك اتجاه يرى بأن تبعية التابع ل
ن ممصدرها العقد، واتجاه آخر يرى بأن تبعية التابع للمتبوع ال تنبثق  للمتبوع هي رابطة قانونية تربطه به

ه التابع لمصلحة المتبوع ، ويرى بأن من العقد بل تنبثق من العمل الذي يؤديمركزه القانوني المستمد 
 . 5بين التابع والمتبوع اقتصاديةالتبعية 

 

                                  

 .280د السيد تناغو، مرجع سابق، صسمير عب 1
2 PORCHY-Simon Stéphanie, Droit civil 2

ème 
année, les obligations, 6

ème
 éd, Paris, 2010, P357 . 

 .202قي محمد عبد الرحمن، مرجع سابق، صْاحمد شو  3
  .320ل إبراهيم سعد، مرجع سابق، صنبي 4
 .297القاسم، مرجع سابق، صمحمد هشام  5
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 تبوع رابطة قانونيةاإلتجاه األول: تبعية التابع للم

، منشؤها العقد المبرم به هذا االتجاه أن تبعية التابع للمتبوع وخضوعه له، هي رابطة قانونية ترتبطيرى 
بينهما، فالتابع عندما يتعهد بتقديم عمله إلى المتبوع، فإنه يعتبر ذلك التزاما منه للقيام بذلك تحت إشراف 

دارته، وهو   قانوني يجعله خاضعا ألوامره وتعليماته في تنفيذ العمل. التزامالمتبوع وا 

أوامر إلى التابع وتوجيهه  إصدارته يعطي للمتبوع حق التابع لخضوعه ألوامر المتبوع وتعليما فالتزام    
 أثناء تأديته عمله بمعنى آخر يعطيه السلطة في رقابة التابع وتوجيهه، ويقول أصحاب هذا المذهب 

 أن رابطة التبعية بين المتبوع والتابع، وخضوع األول ألوامر الثاني فيما يتعلق بتنفيذ العمل نتيجة طبيعية

حين ال يتحمل التابع أية مخاطر، بل له حمل مخاطر الشروع الذي يعمل فيه التابع، في لكون المتبوع يت
لذلك كان للمتبوع أن يمارس سلطة الرقابة والتوجيه على   كان المشروع رابحا أو كان خاسرا سواءأجره 

، وفي األخير يدالتابع خالل تنفيذ العمل الموكل إليه، وله أن يستفيد من جهود التابع على الشكل الذي ير 
نستنتج أن أنصار هذا اإلتجاه يرون أن سلطة المتبوع في إصدار التوجيهات واألوامر إلى تابعه يجب أن 
تستمد من مركز قانوني يتيح للمتبوع قانونا إصدار األوامر إلى تابعه، فإذا ارتكب التابع عمال غير 

 .1بدفع التعويض إلى المضرور ويلتزممشروع، كان المتبوع مسؤوال عما إقترفه هذا التابع 

                                                            اقتصادية             : تبعية التابع للمتبوع رابطة الثاني  التجاها
عن  هذا االتجاه وهم أنصار نظرية تحمل التبعة ْان مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه تنبثقيرى أنصار 

 العمل الذي يقوم به التابع لمصلحة المتبوع وبالتالي وجود عالقة التبعية يؤدي إلى مسؤولية المتبوع

أما إنتفاءها فمعناه إستقالل التابع إقتصاديا، وأن األعمال التي يقوم بها مثل هذا الشخص يكون هو  
 من العمل الذي يقوم به التابع نفسه مسؤوال عنها،وال يسأل أحد غيره عن األضرار التي يمكن أن تنشأ

                                  
 .297صمرجع سابق،  ، محمد هشام القاسم 1
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 ة الوظيفةتوبين التابع خالل تأديلمصلحة المتبوع ال من مركزه القانوني المستمد من العقد المبرم بينه 
الموكل إليه، فالمتبوع الذي يستخدم التابع لمصلحته يجب ْان يغطي تابعه، ويسْال مدنيا عن أعماله 

ات المادية التي تسمح له بدفع التعويض عن األضرار التي وخاصة ْان التابع ال تتوفر لديه اإلمكان
لم يقع لمصلحة التابع، بل اْلن لتزام الذي يقع على عاتق المتبوع تصيب الغير، وزيادة على ذلك فإن اإل

ْان تتولد عن هذا العمل فمفهوم  النفع الذي يجلبه التابع للمتبوع يفرض عليه تحمل المخاطر التي يمكن
 .1تكون التبعية اقتصادية واجتماعيةيتحدد على فكرة المنفعة، و التبعية هنا 

عديدة إلى مفهوم التبعية اإلقتصادية وقيل فيها أن أصحابها يتكلمون عن عالقة  ولقد وجهت إنتقادات    
 صاحب مشروع بعماله،ولكن هذا الغرض لن يغطي الصور المختلفة لمسؤولية المتبوع عن فعل تابعه

بالنسبة للسيد الذي يستخدم خدما في منزله، ليس في هذه الحالة إنتاج إقتصادي يحققه السيد فما القول 
كان رب العمل ال يسعى إلى تحقيق نفع مادي، كأن يستهدف تحقيق  ، وما القول إذابالمعنى المعروف

  .2غرضالخير واإلحسان، فالمنفعة التي تعود عليه من أداء هذا العمل ليست مادية في مثل هذا ال

 االتجاه الثالث: قيام رابطة التبعية على سلطة المتبوع الفعلية

 على ْاساس إقتصادي، بل تقوم بناءفهذا االتجاه يرى بْان رابطة التبعية ال تقوم على ْاساس قانوني وال  

قد على السلطة الفعلية المقررة للمتبوع في إصدار األوامر والتوجيهات لتابعه، وهي تستمد إما من الع
 المبرم بين التابع والمتبوع كعالقة التبعية القائمة بين العامل ورب العمل فيكون ااْلول تابعا والثاني متبوعا،

ما تستمد من غير العقد كمالك السيارة الذي يعهد إلى صديقه قيادة السيارة إلنجاز عمل ما يكون متبوعا  وا 

 3.والصديق تابعا

                                  

 .280-297ص ، صمحمد هشام القاسم، مرجع سابق 1
 .282 -280ص ، صمحمد هشام القاسم، مرجع نفسه 2
 .282- 280محمد هشام القاسم، مرجع سابق،  ص ص 3
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على تابعه ال يعطي تفسيرا كامال لكل الحاالت التي يكون فيها للمتبوع  المفهوم القانوني لسلطة المتبوع إن
 .1ى تابعهسلطة التوجيه والرقابة عل

 استيعابلسلطة المتبوع على تابعه فهو غير قادر على  االقتصاديوكذلك نفس الشيء بالنسبة للمفهوم 
المدنية، فالعالقة مثال دون أن تتحقق المسؤولية  االقتصاديةجميع الحاالت التي تتحقق فيها رابطة التبعية 

لرب العمل، ومع ذلك ال  اقتصاديايعتبر فيها المقاول تابعا  اقتصاديةبين المقاول ورب العمل عالقة 
 .2يسأل رب العمل عن األضرار التي يرتكبها المقاول أثناء تنفيذ العمل 

هم على بعض يعتمد بعض غامضة، وألن جميع الناسألنها فكرة  االقتصاديةفكرة التبعية  لذلك فقد زالت
 .3 وحسب الرأي المستقر فإنه يقصد بالتبعية خضوع التابع ألوامر المتبوع، اقتصاديا

  عناصر عالقة التبعيةثانيا:

لية لشخص على شخص تقوم عالقة التبعية على عنصرين أساسيين وهما: عنصر السلطة الفع 
إلى هذين الشرطين حيث  ج. م. قمن 4 631 أشارت المادة د الرقابة والتوجيه ولق آخر،وعنصر

 ."توجيهه وفي رقابته في فعلية سلطة عليه له كانت ... متى:"تنص

  سلطة الفعلية:ال عنصر -6

يكون العقد مصدرا لهذه السلطة الفعلية لكن ليس من الضروري أن تكون كل  في كثير من الحاالت 
الحاالت مصدرها العقد، فقد توجد هذه السلطة رغم عدم وجود عقد يربط بين التابع والمتبوع وبالتالي فإن 

ولو لم يكن  وتقوم أيضا حتىالذي يربط المتبوع والتابع باطال، عالقة التبعية توجد حتى ولو كان العقد 
 تكون السلطة التي يمارسها الشخص التابع له، ولقيام هذه العالقة يجب أن اختيارللشخص المتبوع حق 

                                  

 .282-280صص ، القاسم، مرجع نفسهمحمد هشام  1
 .282ص مرجع سابق، ،محمد هشام القاسم 2
 .30علي علي سليمان، مرجع سابق، ص 3
 ، المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم، مرجع سابق.58-95من األمر رقم243المادة 4
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المتبوع  اغتصبهاأحد األشخاص على شخص آخر سلطة فعلية حتى ولو كانت من عقد غير مشروع أو 
 .1دون عقد أو من عقد باطل

 

 عنصر الرقابة والتوجيه:-2

صرين األساسيين اللذان ترتكز والتوجيه ألنهما العنجب أن تنصب السلطة الفعلية على عنصر الرقابة ي
 االمتثالتبوع القيام بإصدار األوامر والتعليمات، وعلى التابع حق الم ، فمنالتبعية عليهما السلطة الفعلية

 .2لتلك السلطة

التابع لحساب المتبوع، وهذا العمل قد يكون عمال ويجب أن تتعلق الرقابة والتوجيه بعمل معين يقوم به 
ا قانونيا كالمحامي الذي يعمل لدى إحدى الشركات، ويكون خاضعا لرقابة وتوجيه ماديا كالعامل أو تصرف

فهذه الخاصية هي التي تميز المتبوع عن األب و المشرف ورئيس العمال ألنه ال تقوم  صاحب العمل
واألب، والمدرس والتلميذ، والمشرف على تعليم الحرفة للصبي ألن هذه  عالقة التبعية مثال بين االبن

   .3، وال تتعلق بعمل محدد، وليس لمتولي الرقابة صفة صاحب العملحاالت تولي الرقابة وهي رقابة عامة
 :التبعية عالقة تحقق:ثالثا

لك بالبواب فيعتبر البواب تتحقق عالقة التبعية في عدة عالقات ومنها عالقة السيد بخادمه وعالقة الما
تابعا وصاحب العمارة متبوعا وكذلك عالقة سائق السيارة بمالكها فيكون سائق السيارة تابعا لمالكها 

بقيادة سيارة لتأدية مهمة وبالتالي يكون هذا األخير مسؤوال عن السائق ومثال ذلك تكليف األب ابنه 
 .4متعلقة به، كان االبن تابعا ألبيه

                                  

 .294حمد حسن قدادة، مرجع سابق، صخليل أ 1
، المؤسسة الحديثة سمير دنون، الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي في القانونين المدني واإلداري، دراسة مقارنة 2

 .82، ص2007للكتاب،طرابلس، لبنان،
 .234مد حسين منصور، مرجع سابق، صمح 3
 .477أنور طلبة، مرجع سابق، ص. 4
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  في أداء المهن الحرة ؟ تقتضي وجودها في عدة عالقات عالقة التبعية وفرت هل ولكن 

هناك مبدأ سائد آال وهو أن صاحب المهنة الحرة يؤدي مهنته بحرية، ودون رقابة أو توجيه من أحد 
 .1ير أثناء عمله المهني أو بسببه أو بمناسبتهفيتحمل مسؤولية نفسه في  حال أحدث ضررا للغ

هناك عالقة تبعية بين المستشفى والطبيب الذي يعمل بها، فصاحب المستشفى  :والطبيب المستشفى-6
متبوع ألطبائه حتى ولو لم يكن طبيبا ويسأل عن أعمال تابعه الذين يعملون لحسابه في المستشفى، 

ذه وإلقرار تبعية الطبيب للمستشفى فإنه يشترط توافر عنصر الخضوع وسلطة اإلشراف والرقابة كأساس له
 .2التبعية

 والوكيل الموكل-2

 .3يعتبر الموكل متبوعا إذا كان له حق المراقبة واإلشراف على وكيله فيسأل معه بالتضامن

 الحكومة وموظفها-3

 فون تابعين للحكومة، فيسألون عن أفعالهم، أما القضاة ال يعتبرون من تابعي الحكومة يكون الموظ

 .4من أخطاءفال يسألون عما يقع منهم 

المهندس مسؤوال شخصيا عن األضرار الناتجة للغير من جراء إهماله إذا إتخذ صفة  يكونالمهندس: -1
أما إذا كان مكلفا من قبل صاحب المشروع اإلشراف على التنفيذ  المقاول والمشرف على أعمال البناء

 .5فحدث ضررا للغير نتيجة لخطأ ارتكبه فإنه تقوم المسؤولية على صاحب المشروع

 عالقة التبعية انعدامبعا:را
                                  

 .358مصطفى العوجي، مرجع سابق، ص. 1
القانون  ، والعلوم السياسية كلية الحقوقمذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق،  شرفه رشيدة، المسؤولية المدنية للطبيب، 2

 .48-43، ص ص2022-2022مان ميرة، بجاية، جامعة عبد الرحالخاص، 
 .303أنور طلبة، مرجع سابق، ص. 3
 .303أنور طلبة، مرجع نفسه، ص 4
 .333مصطفى العوجي، مرجع سابق،ص 5
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فيسأل األخير وحده عما يحدثه فمن يعير سيارته آلخر ال يعتبر متبوعا للمستعير  إعارة سيارة:-6
الذي يعير سيارته البنه، ولم يكن االبن يقضي مصلحة األب بل يقضي  ، كالوالدضرر للغيرمن بالسيارة 

 مصلحة شخصية لنفسه.

بالعمل الذي كلفه به رب العمل دون أن يكون لألخير حق مراقبته  المقاول استقل إذا:المقاول-2
 . 1ذواإلشراف عليه وتوجيهه في التنفي

 .2ال تتناول عمال معينا، كرقابة األب إلبنه عامة الرقابة كانت إذا-3

المستشفى، وكذلك أعضاء  إلدارةتابعين  يعتبرون ال األطباء الذين يعملون في مستشفى لحسابهم-1
 .3الجمعية والشركاء ال يعتبرون تابعين ال للجمعية وال للشركة

وبالنسبة لألطباء الذين يعملون لحسابهم إذا أخل الطبيب مثال عن القيام بالتزامه المهني فهنا يعني أنه 
 اطة بأصول فنهطب تقتضي أن يكون ملزما باإلحإرتكب خطأ طبي وبالتالي فإن ممارسة الطبيب مهنة ال

 .4وقواعد علمه التي تمكنه من مباشرتها، ومتى كان جاهال لها عد مخطئا

 الثاني الفرع                                          

                                            صدور خطأ من التابع أثناء تأدية وظيفته أو بسببها                        

، إذ التقوم مسؤولية اجوهري ايعتبر شرط صدور خطْا من التابع ْاثناء تْادية وظيفته ْاو بسببها شرط  
 أوال()المتبوع عن ْافعال تابعه اال إذا صدر من التابع فعل ضار يوحب ضررا بالغير ْاثناء ْاداء العمل

الضارة حتى ولو لم تكن هناك صلة  اْلنه ال يجوز مساءلة المتبوع عن كل ْافعال التابع، ثانيا()بسببهْاو  
 .1بينها وبين الوظيفة

                                  

 .303أنور طلبة، مرجع سابق، ص 1
 .323ل إبراهيم سعد، مرجع سابق، صنبي 2
 .328سابق، صمرجع  ضان أبو السعود،رم 3

4  PENNEAU Jean, La responsabilité du médecin, 3
ème

 éd, DALLOZ, Paris, 2004, p103. 
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 والقاعدة هي ْان الفعل المسبب للضرر يقع من التابع وهو يقوم بعمل من ْاعمال وظيفته ْاو يقع بسبب 

إثبات ْان التابع ما كان ومعيار ذلك هو  ثالثا()هذه الوظيفة وال يكفي ْان يقع الفعل بمناسبة الوظيفة
ب الفعل المؤدي إلى الضرر،ْاو ما كان يفكر في إرتكابه لوال هذه الوظيفة، ويشترط في ذلك إرتكاليستطيع 

ْان يتحقق الفعل عن طريق تجاوز حدود الوظيفة ْاو عن طريق اإلساءة في إستعمالها و حتى عن طريق 
يكون الفعل بْامر ويستوي كذلك ْان  )رابعا(ستبعد خطأ التابعوأما إذا صدر فعل خارج الوظيفة ي إستغاللها،

 من المتبوع ْاو بدون ْامر، علم به المتبوع ْام لم يعلم، عارض فيه ْام لم يعارض، وال يؤثر في ااْلمر ْان
  .2غير ذلك من ْاسباب شخصيةيكون قصد التابع خدمة متبوعها

  :خطأ التابع أثناء تأدية وظيفته أوال

مثال ذلك سائق السيارة الذي يدهس شخصا في الطريق هو الخطأ الذي يقع أثناء تأدية التابع لوظيفته،  
الذي يقبض على  ى منزله ومثال آخر اعسكريْاثناء قيامه بتوصيل صاحب السيارة إلى مكان عمله أو إل

متهم فيطلق عليه عيارا ناريا دون تبصر ودون مبرر فيقتله، فالتابع في هذين المثالين يقوم بأداء وظيفته 
                                                                                .3بطريقة فيها انحراف عن مسلك الشخص المعتاد،مما يترتب عليه ضرر بالغير فعال، ولكنه يفعل ذلك

ومن المقرر قانونا  22/05/2788المؤرخ  بتاريخ  54.403قرار رقم المة العليا في كمحالولقد أشارت  
ول عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع، متى كان واقعا منه في حالة ْان المتبوع مسؤ 

ولما كان ف ذلك يعد خطأ في تطبيق القانون تأديته لوظيفته، أو بسببها، ومن ثم فإن القضاء بما يخال
ع الثابت في قضية الحال أن الضرب المتعمد الواقع من العامل أثناء تأدية وظيفته ال يكتسي أي طاب

ؤسسة المستخدمة مصلحي، ولم يكن بسبب الوظيفة، فإن قضاة الموضوع بتحميلهم المسؤولية المدنية للم
   .4في تطبيق القانون يكونوا قد أخطئوا

                                                                                                        

 .293حمد حسن قدادة، مرجع سابق، صخليل اْ   1
 .229عدنان ملكاوي، مرجع سابق، ص بشار عبد القادر الفار، 2
 .280د السيد تناغو، مرجع سابق، صسمير عب3
المجلة  ضد م ه(، -م.م.و ، )قضية22/05/2788مؤرخ في 54.403الغرفة المدنية، قرار رقم المحكمة العليا،  4

 .23، ص2772، سنة2، عالقضائية
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 خطأ التابع بسبب الوظيفةثانيا:     

ما كان يستطيع ارتكابه، يمكن ْان تكون الوظيفة السبب في ارتكاب الفعل الضار وذلك إذا تبين ْان التابع 
ْاو ما يفكر في ارتكابه لوال الوظيفة،بمعنى ْانه كانت هناك عالقة سببية مباشرة بين الفعل الضار، وبين 

 الوظيفة، فالفعل بسبب الوظيفة يتحقق باحدى الصورتين وهما :

 .عله:ْان تكون الوظيفة ضرورية لوالها لما كان التابع قادرا على ارتكاب فاألولى الصورة

:ْان تكون الوظيفة داعية إلى التفكير في ارتكاب الفعل الضار، بحيث لولها لم يكن التابع الثانية الصورة
عدته ويضرب ليفكر في ارتكاب الفعل الضار، ومثال ذلك خادم يرى سيده يتشاجر مع آخر فيبادر لمسا

فعل تابعه وذلك اْلن الخادم ارتكب إلى موته فيعتبر السيد هنا مسؤوال عن  الشخص اآلخر ضربا يؤدي
                  .1فعله بسبب وظيفته فلوال لم يكن خادما عنده لما فكر في ضرب المعتدي على سيده

 : خطأ التابع بمناسبة الوظيفةثالثا

كان الخطأ الذي يحدثه التابع بمناسبة الوظيفة قبل التعديل مستبعدا من مسؤولية المتبوع ،أما بعد    
التعديل فإن المتبوع يكون مسئوال على خطْا التابع حتى إذا كانت الوظيفة قد هيأت الفرصة للتابع في 

إذا كان خصام مستديم بين شرطي ارتكابه ، وحتى ولو لم يكن هذا العمل من بين أعمال تلك الوظيفة، ف
يمه ليطلق عليه ل غر ه في إطار الوظيفة ، وقصد منز له فاستغل الشرطي حمله للمسدس الممنوح ل جار

رصاص فيصيبه بأضرار ، فهنا في هذه الحالة نكون بصدد خطْا وقع بمناسبة الوظيفة وذك العتبار أن 
نما  الخطأ لم يقع أثناء تأدية الوظيفة ، وْان الوظيفة لم تكن ضرورية الرتكاب الخطأ ْاو التفكير فيه ، وا 

                                  

، التوزيعفي القانون المدني، دراسة مقارنة بالفقه اإلسالمي، دار الثقافة للنشر و  االلتزاممحمد شريف أحمد، مصادر   1
 .232، ص2777، األردن، عمان
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لوظيفة فتكون الوظيفة في هذه الحالة قد سهلت كل ما في األمر أن التابع انتهز فرصة حمله سالح ا
 .1ارتكاب الخطأ أو هيأت الفرصة الرتكابه 

 وال يكفي أن يقع الخطأ بمناسبة الوظيفة بأن تكون هذه الوظيفة قد سهلت أو ساعدت على ارتكاب الخطأ،

مل من أعمال بل يجب أن تكون هناك عالقة سببية بين الخطأ والوظيفة إذا لم يكن الخطأ قد وقع في ع
 .2الوظيفة لما استطاع التابع ارتكاب الخطأ

خطأ التابع بمناسبة  وأخيرا تجدر اإلشارة إلى أن المشرع الجزائري أحسن في تمديد مسؤولية المتبوع لتشمل
ا ذلك تيسير وحماية للمضرور لضمان حصوله على تعويض من المتبوع باعتبار هذ وظيفته ، ألن في

حدود مانص  له حق الرجوع على التابع لكن في وبالتاليأحيانا  لى دفع التعويضه قدرة عل األخير في
 .3القانونعليه 

  : الخطأ األجنبي عن الوظيفة      رابعا 

 .4الصلة المكانية والزمانية بها انقطعتيكون الخطأ أجنبيا عن الوظيفة إذا 

  بالوظيفة أصال وال يسأل عنه المتبوع أبدافالخطأ األجنبي عن الوظيفة هو الخطأ الذي ليس له عالقة 

 رجال البوليس وهو متغيب عن مقر عمله في مثال ذلك الجريمة التي يرتكبها أحدفهو خطأ مستبعد و 
 .5إجازة رسمية

صدور خطأ من التابع يكون في أربع حاالت وهي: الخطأ في تأدية  ونستخلص مما قدمناه سابقا أن
، الخطأ بمناسبة الوظيفة والخطأ األجنبي عن الوظيفة لكن تتحقق مسؤولية الوظيفة، الخطأ بسبب الوظيفة

 .1في حالتين فقط وهما الخطأ في تأدية الوظيفة والخطأ بسبب الوظيفة  المتبوع

                                  

  250إدريس، مرجع سابق، صفاضلي   1
 .94شرفه رشيدة، مرجع سابق، ص 2
 .252فاضلي إدريس، مرجع سابق، ص 3
 .99جع سابق، صسمير دنون، مر  4
 .283السيد تناغوا، مرجع سابق، ص سمير عبد 5
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 .2257وري، مرجع سابق، صعبد الرزاق أحمد السنه 1
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 المبحث الثاني

 عمال التابعحكام مسؤولية المتبوع عن أأ

هذه  الذي تقوم عليه سا األتتمثل أحكام مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه أساسا في     
                                                مطلب ثاني(. مسؤولية المتبوع عن أعمال التابع )واألثار الناتجة عن قيام مطلب أول(، المسؤولية)

 المطلب االول

 أساس مسؤولية المتبوع عن أعمال التابع

راء فيهؤؤؤا األ اختلقؤؤؤ التؤؤؤي لمسؤؤؤؤولية ا تعتبؤؤؤر مؤؤؤن أكثؤؤؤر  ؤؤؤور عمؤؤؤال تابعؤؤؤه عؤؤؤن أمسؤؤؤؤولية المتبؤؤؤوع  إن    
مناسؤ  لهؤذه  فقؤه جهؤدا مميؤفا فؤي سؤبيل الو ؤول إلؤ  أسؤا بؤذل ال   فقؤدأساسؤها تحديؤدوذلؤ  حؤول  الفقهية

مؤذه  مووؤوعي)  وهنؤا  ( ولأ فرعع)فهنؤا  مؤذه  أخ ؤي    راء في هؤذا الأؤ نفتعدد  األ  المسؤولية
                                                                               ا ني(.ثفعع 
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 الفعع االول

 المذهب الشخصي 

                  يةعمال تابعه هي مسؤولية أخمسؤولية المتبوع عن أ فإن المذه   هذا ن ارأحس        
                                                   (.ثالثا) ونظرية الحلول  (ثانيا) ظرية النيابةون  (أوال) الخط  المفترض ريةنظ تتمثل هذه النظريا  فيو 

 أوال: نظعية الخطأ المفتعض

سؤؤؤا  قؤؤؤانوني أ يجؤؤؤادإلليهؤؤؤا الفقهؤؤؤاء ولؤؤؤ  التؤؤؤي لجؤؤؤ  إي النظريؤؤؤة األتبؤؤؤر نظريؤؤؤة الخطؤؤؤ  المفتؤؤؤرض هؤؤؤتع    
قؤؤد  المتبؤؤوعن و يتمثؤؤل فؤؤي أأالمتبؤؤوع لتابعهؤؤا   ختيؤؤاراحيؤؤأ أن الخطؤؤ  يتمثؤؤل فؤؤي سؤؤوء  .1لمسؤؤؤولية المتبؤؤوع

ساسه الفقه التقليدي الفرنسي عل  أسا  خط  مفترض غير وقد أ.2و أخط  في مراقبة التابع وتوجيهأ ق ر
تبوع عؤن أعمؤال الم عل  أنه لو كان أسا  مسؤولية  نقدالنظرية للوقد تعرو  هذه .3قابل الثبا  العك 

أن يؤؤؤتخلن مؤؤؤن هؤؤؤذه المسؤؤؤؤولية بنفيؤؤؤه ع قؤؤؤة  للمتبؤؤؤوع ألمكؤؤؤنقاطعؤؤؤا  فتؤؤؤراض الخطؤؤؤ  افتراوؤؤؤا هؤؤؤو ا تابعؤؤؤه
                                            .4وهذا ما ال يجيفه الفقهاء بإجماع االراء ط  والورر السببية بين الخ

 ذا كانقط  مسؤولية المتبوع إمبنية عل  خط  مفترض لس مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه  لو كان 

وأن  مؤؤن مسؤؤاءلته  ال يمنؤؤع المتبؤؤوع علؤؤ  حؤؤين أن الؤؤرأي المعتبؤؤر هؤؤو أن انعؤؤدام التمييؤؤف لؤؤد  غيؤؤر مميؤؤف  
 .                                       5قوم مقامه في رقابة التابع وفي توجيههكالولي أوالقيم ي نائبة

 عه رجوعا كام في الرجوع عل  تاب لق  عوبة في أ ن تفسيرحق المتبوعإن األخذ بهذه النظرية يخ

                                                

. 501ن  سابق مرجع  أبو حسن راجح ربيع ناجح  1 

 2 .145  نسابق اهلل  مرجعفتحي عبد الرحمان عبد 

. 454ن  مرجع سابقبلحاج العربي    3 

. 501مرجع سابق  ن   سليمان مرق  4 
. 144-144ن ن فتحي عبد الرحيم عبد اهلل  مرجع سابق   5 
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 و هو المتبوع قد ارتك  في حين أن الثاني  بتاثارتك  خط  أن أحدهما قد ا ذل  أن معن  هذه النظرية 
 الرأي المتفق ولكن ر  مووع التق ير واإلهمال أن كل منهما قد ووع بطريقة أو ب خ أي  مفترواخط  

 .1عليه فقها وقواءا هو إمكانية الرجوع الكلي عل  التابع دون أن يكون له اإلحتجاج بالخط  المفترض
                        في المطل  الثاني.ا الحق سوف نتطرق إليه بالتف يل وهذ

 ثانيا: نظعية النيابة

فكرة النيابة. حيأ إعتبرو أن  لمسؤولية المتبوع إل يذهبون في ت سيسهم إن أن ار نظرية النيابة      
ر وك نها  ادرة من المتبوع تعتب  وبالتالي فإن ما ي در من التابع من أفعال عن المتبوع   نائ التابع 

    وبالتالي فإن المتبوع يس ل عما المتبوع مما يترت  عليه اعتبار أن خط  التابع في نف  الوق  هو خط 
     .3لأخ يتهذ أن التابع لي  إال إمتداد .إ2تابعه من أفعال وارة ك نها وقع  منه أخ يا يقع من

 قد تعرو  هذه النظرية للنقد من عدة أوجه منها:   و

عمال التي تسند إل  التابع هي في حين أن األ تكون إال في الت رفا  القانونية  إن النيابة ك  ل ال
                                                                                  .4أعمال مادية

ن وانحراف ع الخط  يعتبر سلو  أخ ي  ألنخط   نيابة أخن عن آخر في ارتكا   ال يمكن ت ور
ل الوارة المتبوع عن أفعا تفسيرا لمسؤوليةكما أن نظرية النيابة ال تقدم  عادة ال وا  ينفرد به كل إنسان.

في  ئما أن يعمل النائ حيأ أن النيابة تفترض دا  المسندة إلية الوظيفةفي حالة تجاوف حدود  للتابع 
عمال التي يرتكبها أل يل)المتبوع(ال يس ل إال عن األعليه فإن ا يتلقاها حدود التعليما  التي 

                                                                    .5النائ )التابع( في حدود نيابته فقط

                                                

 1 . 555ن  مرج سابق  نربيع ناجح راجح أبو حس 
. 145ن  سابق اهلل  مرجعفتحي عبد الرحمان عبد   2 
 3 . 555ن حسن  مرجع سابق ربيع ناجح راجح أبو  
 4 . 463ن يوسف محمد عبيدا   مرجع سابق  
. 535ن  سابق مرجع بأار ملكاوي  في ل العمري    5 
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 ثالثا: نظعية الحلول

يمثؤل  مؤاهي إال إمتؤداد لأخ ؤية المتبؤوع  فالتؤابعأن أخ ية التابع   عتباراإن هذه النظرية تقوم عل     
الؤؤذي ينؤؤته عنؤؤه القؤؤول أن أخ ؤؤية  مؤؤراالخير.االلؤؤذي يقؤؤوم بؤؤه و ذلؤؤ  لم ؤؤلحة هؤؤذا المتبؤؤوع فؤؤي النأؤؤاط ا

 بأخ ية المتبوع و أ بح أخ ا واحدا. اختلط التابع 

المتبؤوع  كمؤا أن  مؤن  علؤ  اعتبؤار أنؤه  ؤادر ع وبذل  فالمتبوع يس ل عن الفعؤل الوؤار ال ؤادر مؤن التؤاب
في ؤبح المتبؤوع  إلؤ  المتبؤوع فؤي التمييؤفالتمييؤف تنتقؤل  ؤفة  فؤإن مميف والمتبوع غير  لو كان التابع مميف
 .1مسؤوالعن الخط 

 ذه النظرية قد انتقد  كما يلي:إال أن ه

أي أن الخطؤؤؤؤ  يجؤؤؤؤ  أن يكؤؤؤؤون  الواقؤؤؤؤع  جؤؤؤؤرد افتؤؤؤؤراض ينؤؤؤؤافي القؤؤؤؤانون وقائمؤؤؤؤة علؤؤؤؤ  م النظريؤؤؤؤةإن هؤؤؤؤذه  -
 .2أخ يا

تقؤؤوم علؤؤ   فهؤؤي الخيؤؤال ينطؤؤوي علؤؤ  كثيؤؤر مؤؤن  ة التؤؤابع امتؤؤدادا لأخ ؤؤية المتبؤؤوع إن اعتبؤؤار أخ ؤؤي -
 افتراض أو مجاف قانوني.

األمر الذي يبن  عليه أنه  تبرير فكرة عدم نفي الخط  المفترض من جان  المتبوع كما أنها عاجفة عن  -
كيف يمكن القول أن أخ ية التابع  تختلط مع أخ ؤية المتبؤوع بحيؤأ يعتبؤر أخ ؤية واحؤدة  وال يجيؤف 

 .3نفسه القانون للمتبوع أن ينفي الخط  عن

فسؤؤير حؤؤق رجؤؤوع تبؤؤوع  علؤؤ  أنهؤؤا عؤؤاجفة عؤؤن تو قؤؤد انتقؤؤد  نظريؤؤة الحلؤؤول باعتبارهؤؤا أساسؤؤا لمسؤؤؤولية الم
 .                                                                              4المتبوع عل  التابع

                                                

. 441نعبد الحكيم فوده  مرجع سابق   1 
. 456نسلطان  مرجع سابق  أنور   2 

. 554ربيع ناجح راجح أبو حسن  مرجع سابق  ن  3 
.534نعلي في لي  مرجع سابق    4 
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 الفعع الثاني

 المذهب الموضوعي

ايجاد أسا  قانوني لمسؤولية المتبوع ومنه  الأخ ي فيمذه  جة لكثرة االنتقادا  التي وجه  للنتي    
 تيالو   نظريا قد حاول الفقهاء ايجاد مذه  آخر سمي بالمذه  الموووعي الذي انبثق  منه عدة 

رية نظ (  أوال) هي كالتالي: نظرية تحمل التبعة.و 1حاول  جميعا ايجاد أسا  قانوني لمسؤولية المتبوع
 (.ثالثا) مين القانوني الت  نظرية(  ثانيا) و الومانالكفالة أ

 أوال: نظعية تحمل التبعة

أن  ذل تابعه عل  أسا  مبدأ تحمل التبعة  إن هذه النظرية ت س  مسؤولية المتبوع عن أعمال    
تطبيقا لفكرة الغرم  تبعة هذا العمل هذاالمتبوع يستفيد من عمل و نأاط تابعه و بالتالي ينبغي أن يتحمل 

القول أن االخذ بهذه الفكرة أي فكرة الغرم بالغنم يؤدي إل  نتيجتين ال يمكن التسليم  يمكن. و عليه 2بالغنم
 بهما:

فلي  هنا  ورورة الأتراط وقوع خط   ية المتبوع تقوم عل  تحمل التبعة ول  أنه إذا كان  مسؤولاأل "-
 "يتحمل نتيجة النأاط و لي  نتيجة الخط . فالمتبوع التابع من 

من اهم  تعويضهي أنه من المعروف أن للمتبوع الحق في الرجوع عل  تابعه مما اداه من  و الثانية"-
فروض ف  يرجع لو طبقنا هذا الراي الم التابع. لكنتنته عند قيام مسؤولية المتبوع عن أعمال  التياالثار 

 .3"يتحمل نتيجة نأاط يستفيد منه ألنهالمتبوع عل  تابعه  

 

                                                

. 554ن ناجح راجح أبو حسن  مرجع سابق بيع ر  1 
. 441ن سابق    مرجعهعبد الحكيم فود  2 
. 444ن نفسه  مرجع عبد الحكيم فوده    3 
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 علرر  العجرروع حررق "للمتبرروع:القاوؤؤية   ج.م.ق731نجؤؤدها تتنؤؤاقض مؤؤع أحكؤؤام المؤؤادة هؤؤذه الفكؤؤرة أيوؤؤا  
 .1."جسيما خطأ حالة اعتكابه في تابعه

وعليؤؤه لؤؤو الجفائؤؤري قؤؤد نؤؤن بؤؤدوره علؤؤ  هؤؤذا الحؤؤق  أي حؤؤق رجؤؤوع ا لمتبؤؤوع علؤؤ  التؤؤابع  نفهؤؤم أن المأؤؤرع 
 .2بالغنم فإنه يسقط هذا الحقطبقنا مبدأ الغرم 

 ثانيا: نظعية الكفالة أو الضمان القانوني

هؤؤي مسؤؤؤولية  بؤؤوع عؤؤن أعمؤؤال تابعؤؤه غيؤؤر المأؤؤروعة هؤؤذه النظريؤؤة تؤؤدور حؤؤول اعتبؤؤار أن مسؤؤؤولية المت   
فالمتبوع يعتبؤر فؤي حكؤم الكفيؤل  تقوم عل  فكرة الومان القانوني. عية بحكم القانون لم لحة المورور تب

 لي  العقد.كفالة م درها القانون و المتوامن 

 في أن يرجع عل  تابعه محدأ الورر بما يفي به من تعويض للمورورفإن للمتبوع الحق  هومن

 .                                          3ولي  مسؤول معه و ذل  عل  أسا  أنه مسؤول عنه 

 للنقد: النظرية هذه قد تعرو و 

وأن فكرة الومان أو الكفالة ترمي إل  أهداف تختلف عن تل    أن الكفالة م درها العقد ولي  القانون -
 االهداف التي ترمي إليها مسؤولية المتبوع.

 بينما مسؤولية المتبوع عن  الدائن والكفالة نظام مقرر في األ ل لم لحة المدين أكثر من م لحة 

 .4لم لحة المورور أعمال تابعه فهي تفرض

 

                                                

مرجع سابق.المعدل والمتمم    المتومن القانون المدني  15-51مر رقماألمن  545المادة   1 
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 التأمين القانوني ثالثا: نظعية

يكمن في جعل  تابعه ر أن األسا  الحقيقي لمسؤولية المتبوع عن أعمال هذه النظرية تدور حول اعتبا   
فرض أن يومن الغير  تابعه  كماذل  نتيجة الستفادته أو احتمال استفادته من خدما   المتبوع كمؤمن 
 .1التي قد ت يبه جراء االخطاء الواقعة من تابعه ود المخاطر

مقاوؤؤاة المتبؤؤوع نتيجؤؤة التؤؤ مين  لحقؤؤه الوؤؤرر مؤؤن أفعؤؤال التؤؤابع  إنؤؤه يحؤؤق للموؤؤرور الؤؤذينتيجؤؤة لؤؤذل  ف 
 فيحرم بالتالي التابع من مطالبة المتبوع بدفع التعويض. القانوني 

 وكذل  ال يجوف للتابع طل  من المحكمة ادخال المتبوع في الدعو  التي يرفعها المورور عل  التابع

 .2للمورور وكل هذه الحقوق مقررة فقط

 إال أن هذه النظرية قد تعرو  للنقد من عدة جوان  هي:

ألنهؤا تقؤوم علؤ  فكؤرة ت ؤؤورية غيؤر حقيقيؤة لؤي  لهؤا أسؤؤا    تمامؤؤا منطقيؤةإن فكؤرة التؤ مين القؤانوني غيؤر 
 .3واقعي أو قانوني

ط بؤؤدفع أقسؤؤاإن التؤؤ مين نظؤؤام يعتمؤؤد فؤؤي جؤؤوهره علؤؤ  توفيؤؤع الخسؤؤارة علؤؤ  عؤؤدد المسؤؤت منين نظيؤؤر قيؤؤامهم 
ورار التي تلحؤق الغيؤر بفعؤل حيأ أن المتبوع يتحمل األ ختلف في مسؤولية المتبوع لكن الحال ي ت مينية 

 .4التابع في ذمته الخا ة

ل حؤؤول يمكؤن التسؤؤاؤ  مسؤؤؤولية المتبؤؤوع عؤن أعمؤؤال تابعؤؤه  بعؤد اسؤؤتعراض النظريؤؤا  التؤي قيلؤؤ  فؤؤي أسؤا  
 وال؟ واالكثر قب قر  إل  ال وا  األالنظرية 

                                                

.536بأار ملكاوي  في ل العمري  مرجع سابق  ن     1 
 

.535 ن نفسه  مرجع العمري  بأار ملكاوي  في ل  2 
. 556نيع ناجح راجح أبو حسن  مرجع سابق  رب  3 
. 535ن ملكاوي  في ل العمري  مرجع سابق  بأار  4 
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والسؤب   الكفالة أساسا لمسؤؤولية المتبؤوع تل  النظرية التي تجعلهي  قر  إل  ال وا  عليه فالنظرية األو 
السؤترداد بعد أن يقؤوم بتعؤويض الموؤرور الرجؤوع علؤ  التؤابع  بوع في ذل  يعود إل  أن القانون أجاف للمت

فؤؤي هؤؤذه الحالؤؤة يأؤؤبه مركؤؤف الكفيؤؤل الؤؤذي لؤؤه الحؤؤق فؤؤي الرجؤؤوع علؤؤ   فمركؤؤف المتبؤؤوعمؤؤا دفعؤؤه للموؤؤرور  
 .1للدائنالمدين األ لي السترداد ما دفعه 

وذل  من خ ل تحليل بعض  ألسا  القانوني لمسؤولية المتبوع لذل  سنحاول في هذا المقام تبيان ا
بحيأ نجد أنه لم ي الفلسطيني  ا مأروع القانون المدنونية التي تناول  هذه المسؤولية ومنهالن ون القان

 . يحدد بأكل  ريح األسا  الذي تقوم عليه مسؤولية المتبوع

هؤؤذه  مؤؤن مأؤؤروع القؤؤانون المؤؤدني الفلسؤؤطيني  فإنؤؤه يمكؤؤن القؤؤول أن أسؤؤا   791ةلكؤؤن بؤؤالرجوع لؤؤنن المؤؤاد
يكؤون لؤلول الحؤق ن أن تكؤون دو  لكن هنا كفالة المتبوع للتابع  ة هي الكفالة أو الومان القانونيالمسؤولي

 في تجريد األخير.

التؤابع السؤترداد مؤا دفعؤه عل  اعتبار أيوا أن المأرع الفلسؤطيني قؤد أعطؤ  الحؤق للمتبؤوع أن يرجؤع علؤ  
  هذا األخيؤر بمؤا دفعؤه الذي له الحق بالرجوع عل  المدين مركف كفيل هنا يأبه فمركف المتبوعللمورور  

 عن ذمة المدين. للدائن

الؤؤذي لؤؤم يحؤؤدد بؤؤدوره األسؤؤا  القؤؤانوني الؤؤذي تقؤؤوم عليؤؤه   فؤؤي القؤؤانون المؤؤدني األردنؤؤي أيوؤؤاوهؤؤذا مؤؤا نجؤؤده 
منؤه يمكؤؤن القؤؤول أن أسؤؤا  مسؤؤؤولية  822مسؤؤولية المتبؤؤوع بأؤؤكل  ؤؤريح. إال أنؤه مؤؤن خؤؤ ل نؤؤن المؤؤادة 

فؤؤي تجريؤؤد ولكؤؤن مؤؤع احتفؤؤاظ المتبؤؤوع بحقؤؤه بالؤؤدفع  أيوؤؤا علؤؤ  فكؤؤرة الكفالؤؤة فؤؤي هؤؤذا القؤؤانون تقؤؤوم  المتبؤؤوع
 .2عالتاب

                                                

.456بلحاج العربي  مرجع سابق  ن   1 
.501ن  ع ناجح راجح أبو حسن  مرجع سابق ربي  2 
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حيأ اعتبر أن   معظم القوانين العربية األخر  لم يذه  إل  ما ذه  إليه العراقي إال أن القانون المدني 
افتروا بسيطا قاب  الثبا  عل  أسا  الخط  المفترض  تت س   تبوع عن خط  التابعمسؤولية الم

 .1من القانون المدني العراقي 879وهذا ما ن   عليه نن المادة  العك  

" التي تنن عل : ق.م.ج 731فقد نظم هذه المسؤولية في نن المادة  الجفائريأما بالنسبة للمأرع    
عا منه في حال تأدية يكون المتبوع مسؤوال عن الضعع الذي يحدثه تابعه بفعله الضاع مت  كان واق

بعية ولو لم يكن المتبوع حعا في اختياع تابعه مت  وظيفته أو بسببها أو بمناسبتها. وتتحقق عالقة الت
تبوع ومن . ومنه نفهم أن المأرع الجفائري قد نوم مسؤولية الم2كان هذا األخيع يعمل لحساب المتبوع."

 التي اجتماعيةذل  العتبارا  و  ا تقوم عل  فكرة الومان القانوني و جعله المسؤولية عن عمل الغير 
 اء ت دية الوظيفة أو بسببها.تابعه الذي يقع أثنا المتبوع خط  به يومن

ن و عليه يمكن القول أ المورور الحق في الح ول عل  التعويض و هذا الومان فروه القانون لمنح 
. و هذا تطبيقا لنن 3عمال تابعهأ نالمأرع الجفائري قد اخذ بفكرة الومان ك سا  لمسؤولية المتبوع ع

                                                            .            ق.م.ج.7314المادة

أنه أخذ  الحديثة بمعن ذل  في أحكامه ي أخذ به القواء الفرنسي و الم ري  و هذا هو الرأي الذ   
 .5للمتبوع نف  حكم الكفيل المتوامنمنح  وك سا  لمسؤولية المتبوع  بفكرة الومان القانوني 

 

 

                                                

. 444نمنذر الفول  مرجع سابق    1 
 2  مرجع سابق.  المعدل والمتمم المتومن القانون المدني  15-51 مر رقماألمن  546المادة 
.  455-456ن ن بلحاج العربي  مرجع سابق   3 
اعتكابهفي حالة  حق العجوع عل  تابعه "للمتبوعمرجع سابق عل :    15-51مر رقممن األ 545المادةتنن   4 

 خط  جسيما."
. 456نبلحاج العربي   مرجع سابق    5 
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 المطلب الثاني

 ة المتبوع عن أعمال تابعهأثاع مسؤولي

 األول  تتمثل ثار إل  ع قتين أساسيتين هذه األ فإنه يتعين لنا  تقسيم دراسة أثار مسؤولية المتبوع ل    
حق ي . لذا 1المتبوع وتابعه بينأما الثانية فترتكف عل  الع قة ما  المورور بالتابع والمتبوع في ع قة 
وع عل  الرج في لمتبوعيحق لو  (ولأ فععبدعو  التعويض )  الرجوع عل  المتبوع والتابع في للمورور
 (.ثالث فععيفية دفع هذه المسؤولية ) وك  (ثاني فععالتابع ) 

 األول عالفع 

 في العجوع عل  التابع والمتبوع بدعوى التعويض المضعوعحق 

نجؤد أؤرط  و مؤن بينهؤا تابعه  تقوم عل  تؤوافر أؤروط عمل أن مسؤولية المتبوع عن  لقد بينا مما سبق   
أمام المورور مسؤؤوالن وهمؤا  تعويض. فيكونالذي يرت  حق المورور في الح ول عل   الفعل الوار

 ( ثانيرررا(  أو الرجؤؤؤوع علؤؤؤ  التؤؤؤابع )أوالر إمؤؤؤا الرجؤؤؤوع علؤؤؤ  المتبؤؤؤوع) لؤؤؤذا يحؤؤؤق للموؤؤؤرو   .2التؤؤؤابع والمتبؤؤؤوع
 .(ثالثاع)رجوع عل  التابع والمتبو الأو 

 

 

 

 

 

 

 
                                                

.555ربيع ناجح راجح أبو حسن  مرجع سابق  ن  1 
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 العجوع عل  المتبوع  في أوال: حق المضعوع

ة بالتعويض عن الوؤرر يحق للمورور الرجوع عل  المتبوع  بدعو  المسؤولية وذل  من أجل المطالب   
 مرفوعؤؤة عليؤؤه كمؤؤا يجؤؤوف للموؤؤرور طلؤؤ  ادخؤؤال التؤؤابع فؤؤي الؤؤدعو  الو  .1جؤؤراء خطؤؤ  التؤؤابعالؤؤذي أ ؤؤابه 

 .2وذل  للحكم عل  التابع بما قد يحكم به من تعويض للمورور

بدفع مبلغ التعويض للمورور  كمؤا يحكؤم فؤي ذا  الوقؤ   هذه الحالة يحكم بإلفام المتبوع فالقاوي في   
و في نف  الدعو  بإلفام التابع بتقديم تعويض للمتبوع. لكن في هذه الحالة ال يمكن تنفيذ هذا الحكم علؤ  

 .3التابع  إال بعد أن يدفع المتبوع التعويض المحكوم به للمورور

 العجوع عل  التابع في : حق المضعوعثانيا

وذل  من أجل الح ول عل  التعويض  اأرة عل  التابع بدعو  المسؤولية للمورور الرجوع مبيجوف    
وذل  عل  أسا  المسؤولية الأخ ية  نتيجة الخط  ال ادر من التابع  ه الناجم عن الورر الذي أ اب

 .4طل  ادخال المتبوع في المحاكمة ذه الحالة ال يجوف للتابع الحقللتابع. لكن في ه

  من الرجوع عل  التابع ال  من األمر أن المورور يختار دائما طريق الرجوع عل  المتبوع بدالالغ    
ذا ه ض المتورر لمخاطر إعسار التابع  أقدر عل  دفع الومان ف  يتعر ن المتبوع يكون عادة أ باعتبار

عن عمل هذا األخير ؤوال بجان  التابع يجعل القانون المتبوع مس في الواقع هو السبس  الحقيقي في أن
 .5التعويض للمورور أوسع فر ة ليتمكن من يهيءن فقد أراد أ

 

 

                                                

.451م طف  العوجي  مرجع سابق  ن   1  
.555سليمان مرق   مرجع سابق  ن   2  
  3 .451  ن3004أحمد أعلة  قواء النقض في المسؤولية والتعويض  منأ ة المعارف باإلسكندرية  م ر  سعيد 
4 . 451م طف  العوجي  مرجع سابق  ن 

  
.55  ن5555فة للنأر والطباعة  األردن  م طف  محمد الجمال  القانون المدني في ثوبه االس مي  دار الثقا  5
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 العجوع عل  التابع والمتبوع في ثالثا: حق المضعوع

جوع عل  التابع والمتبؤوع معؤا بؤدعو  المسؤؤولية  علؤ  أسؤا  مسؤؤولية المتبؤوع عؤن يجوف للمورور الر    
يلتؤؤفم التؤؤابع والمتبؤؤوع بؤؤالتعويض علؤؤ  أسؤؤا  التوؤؤامن  أعمؤؤال تابعؤؤه غيؤؤر المأؤؤروعة  و فؤؤي هؤؤذه الحالؤؤة

 .1بينمهما

لكؤؤن مؤؤن الم حؤؤظ أنؤؤه قؤؤد يكؤؤون للتؤؤابع أؤؤري  فؤؤي الخطؤؤ   ففؤؤي هؤؤذه الحالؤؤة يجؤؤوف الموؤؤرور الرجؤؤوع علؤؤ  
المتبؤؤؤوع والتؤؤؤابع وأؤؤؤري  التؤؤؤابع جميعؤؤؤا متوؤؤؤامنين فؤؤؤي التعؤؤؤويض  كمؤؤؤا ي ؤؤؤح لؤؤؤه أن يرجؤؤؤع علؤؤؤ  المتبؤؤؤوع  

 تعؤؤويض. كمؤؤاذه الحالؤؤة ي ؤؤح لؤؤه أيوؤؤا الرجؤؤوع علؤؤ  التؤؤابع وأؤؤريكه بمؤؤا أداه مؤؤن فؤؤالمتبوع فؤؤي هؤؤمباأؤؤرة  
 كامؤؤل للموؤؤرور هؤؤذا نفهؤؤم أن القؤؤانون قؤؤد مؤؤنح لتؤؤابع وأؤؤريكه  فمؤؤن كؤؤلي ؤؤح لهؤؤذا األخيؤؤر الرجؤؤوع علؤؤ  ا

 .2الحرية في اختياره عل  من يرفع الدعو  من المسؤولين الث ثة

 الثاني الفعع

 العجوع عل  التابع في حق المتبوع

 يسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه هفي هذا المقام فإن ما ذه  إليه معظم القوانين  عل  اعتبار أن م  

وأن المتبوع   القانونيتقوم عل  فكرة الومان  التي رررة بحكم القانون لم لحة المورو مسؤولية تبعية مق
 ذل  أن للمتبوع الحق في الرجوع عل  التابع بما .ومعن 3يعتبر في حكم الكفيل المتوامن

وذل  كما يرجع الكفيل المتوامن عل  المدين الذي .4تكبده من نفقا  وما دفعه من تعويض للمورور
كفله ألن التابع مسؤول وحده عن فعله الوار المنسو  له  عل  أسا  أن المتبوع مسؤول عنه ولي  

                                                

. 443ن  قعبد الحكيم فوده  مرجع ساب  1 
. 5555ن   مرجع سابق  عبد الرفاق أحمد السنهوري  2 
. 145ن اهلل  مرجع سابق  فتحي عبد الرحمان عبد  3 
. 553ن سليمان بوذيا   مرجع سابق   4 
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وف له أن يحته بفكرة الومان عل  المتبوع عند رجوعه عليه  ألن   كما أن التابع هنا ال يجمسؤول معه
 .                   1فكرة الومان مقررة فقط لومان حق المورور في ح وله عل  تعويض

 لكن هنا المتبوع عند رجوعه عل  التابع  يج  أن يتقيد بمجموعة من الأروط منها:

 .2لغ التعويض المحكوم عليه للمورور  بمبأن يكون المتبوع قد وف - 

المحكوم به للمورور  إال إذا قام التابع بعمل غير  تابعها بالتعويضال يحق للمتبوع الرجوع عل   –
 .3للغيرمأروع سب  ورر 

كمؤؤا يمكؤؤن أن  فعؤؤل وؤؤار  ال جؤؤراءحؤؤق المتبؤؤوع فؤؤي الرجؤؤوع علؤؤ  التؤؤابع  إذا كؤؤان قؤؤد أعطؤؤاه أمؤؤرا  يسؤؤقط -
 ..4المتبوعق فيها خط  التابع و خط  في الحال الذي يستغر  ي بح معدوما

.من خ ل 5يأترط أال يكون التعويض الذي قد دفعه المتبوع للمورور قد سقط بالتقادم بالنسبة للتابع  -
. 6"جسيما خطأ اعتكابه حالة في هتابع عل  العجوع حق للمتبوع. القاوية  : " ج.م.ق731نن المادة 

لكن في الحدود التي يكون  في الرجوع عل  تابعه نفهم أن المأرع الجفائري قد منح بدوره للمتبوع الحق 
 .7فيها هذا التابع مسؤوال عن تعويض الورر

اال أن  ع بكؤل التعؤويض الؤذي دفعؤه للموؤرور و تجدر االأارة ال  ان اال ل أن يرجع المتبوع عل  التؤاب
  و يتحقؤق ذلؤ  إذا وقؤع مؤن المتبؤوع خطؤ  ابع اال ببعض ما دفع عن التعؤويضالمتبوع قد ال يرجع عل  الت

أثب  التابع أن المتبوع قد  الورر فإذاذاتي يستقل عن خط  التابع  ويكون ذل  الخط  قد أسهم في حدوأ 
ما فؤي الخطؤ  الؤذي تسؤب  عنؤه الوؤرر  اأتر  معه في الخط   فهنا يقسم التعويض بنسبة اأترا  كل منه

                                                

 1 . 145ن  فتحي عبد الرحمان عبد اهلل  مرجع سابق 
.515ن  محمد حسين من ور  مرجع سابق   2 
.315أحمد أعلة  مرجع سابق  ن  سعيد  3 
.553سليمان بوذيا   مرجع سابق  ن   4 
. 560محمد حسين من ور  مرجع سابق  ن  5 
 6  مرجع سابق. المعدل والمتمم المتومن القانون المدني  15-51مر رقم األمن  545المادة  
. 65إسعاد فاطمة  مرجع سابق  ن  7 
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 هؤؤؤذا التعؤؤؤويضعؤؤؤه بكؤؤؤل التعؤؤؤويض  بؤؤؤل ينؤؤؤتقن مؤؤؤن ال يمكؤؤؤن للمتبؤؤؤوع أن يرجؤؤؤع علؤؤؤ  تابهؤؤؤذه الحالؤؤؤة ففؤؤؤي 
 .1أسهم خطؤه في حدوأ الوررمابقدر 

 الفعع الثالث

 كيفية دفع مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه 

تابعؤؤه فؤؤان بعؤؤد أن اختلفؤؤ  ا راء الفقهيؤؤة حؤؤول االسؤؤا  الؤؤذي تقؤؤوم عليؤؤه مسؤؤؤولية المتبؤؤوع عؤؤن أعمؤؤال    
 .2الرأي األقر  إل  ال حة هو أن نوريه الومان القانوني هو أسا  هذه المسؤولية

كما أن هذه المسؤولية تقوم عل  قاطعة قانونية ال يجوف اثبا  عكسها  لؤذا ال سؤبيل للمتبؤوع للؤتخلن مؤن 
. و مؤؤن  ؤؤور 3يهؤؤذه القرينؤؤة سؤؤو  نفيؤؤه لمسؤؤؤولية التؤؤابع الخط يؤؤة وذلؤؤ  بإسؤؤنادها إلؤؤ  وجؤؤود سؤؤب  أجنبؤؤ

السؤؤب  األجنبؤؤي نجؤؤد القؤؤوة القؤؤاهرة والحؤؤادأ المفؤؤاج  خطؤؤ  الموؤؤرور  خطؤؤ  الغيؤؤر وهؤؤذه ال ؤؤور سؤؤبق وأن 
 ف لنا فيها وذل  في المطل  األول من المبحأ األول.

و عل  عك  مسؤولية المكلف بالرقابة عن أعمال الخاوع للرقابة  نجؤد أن أساسؤها هؤو الخطؤ  المفتؤرض 
العكؤؤ   وعليؤؤؤه يمكؤؤؤن للمكلؤؤف بالرقابؤؤؤة أن ينفؤؤي هؤؤؤذا الخطؤؤؤ  بمجؤؤرد اثبؤؤؤا  أنؤؤه قؤؤؤام بواجؤؤؤ  القابؤؤل الثبؤؤؤا  

لكؤن هنؤا هنا   وذل  بتقديم حجه عل  أنه لم يكن في مكان الحادأ لمنع وقوع الفعل الوار  لكنالرقابة  
ة مؤن طؤرف القاوي هو الذي يقوم بتقدير كل الظروف المحيطة في القوية   وكذا تحديد التؤدابير المتخؤذ

 نجعتها من أجل منع وقوع الورر للغير.المكلف بالرقابة  ومد  

 كما أن القاوي يعتمد في تقديره عل  عدة عوامل  منها عل  وجه الخ ون سن الخاوع للرقابة

                                                

. 535نربيع ناجح راجح أبو حسن  مرجع سابق    1 
. 354خليل أحمد حسن قدادة  مرجع سابق  ن  2 
. 110فتحي عبد الرحمان عبد اهلل  مرجع سابق  ن  3 
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نأؤؤؤاط و األلعؤؤؤا  إذا مؤؤؤا ارتكؤؤؤ  الوؤؤؤرر أثنؤؤؤاء و أيوؤؤؤا خطؤؤؤورة ال البيئيؤؤؤة الظؤؤؤروف الفمنيؤؤؤة  والمكانيؤؤؤة و و 
 .1رياوية مث  ممارسة نأاطا 

  قد حاول أن يؤكد أن مسؤولية المتبوع عن خط  التابع   كما تجدر االأارة إل  أن القانون المدني العراقي
 ليس  مسؤولية عن خط  أخ ي  وأن أساسها هو الخط  المفترض فروا قابل الثبا  العك  

 ع المسؤولية عنه من خ ل ما يلي:و عليه يمكن للمتبوع أن يدف

جيدا وكؤان  السائقنفي الخط  المفترض ب ن يثب  المتبوع أنه قد بذل العناية ال فمة  فلو قام مث  بتدري  
جسديا ويحمل رخ ة القيادة   وبالتالي ف  خطؤ  مؤن المتبؤوع فؤي الرقابؤة والتوجيؤه االختيؤار. لكؤن لؤو سليم 

نفؤؤي ياقة   هنؤؤا ال يسؤؤتطيع المتبؤؤوع السؤؤ  ؤؤةكؤؤان غيؤؤر سؤؤليم جسؤؤديا  وكؤؤان ال يحمؤؤل رخأن السؤؤائق)التابع( 
ثب  أن الورر كان واقعا لسب  أجنبؤي  مؤث  كؤ ن ع قة السببية ب ن ي   وال يبق  له سو  نفيالخط  عنه

يثبؤؤؤ  أن خطؤؤؤ  المتوؤؤؤرر هؤؤؤو السؤؤؤب  فؤؤؤي ح ؤؤؤول الوؤؤؤرر  وأن المتوؤؤؤرر عبؤؤؤر فجؤؤؤ ة الطريؤؤؤق وتوؤؤؤرر 
 .2بالسيارة أو أنه أراد االنتحار

                                                

.445 الفول  مرجع سابق  نمنذر   1 
 2 . 415-410ن ن   مرجع نفسه منذر الفول  
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 ما هي إال استثناء الغير  المسؤولية عن عمل بأنمن خالل دراستنا لموضوع هذا البحث تبين لنا،        
: وللمسؤولية عن عمل الغير صورتين وهما عن األصل وهو أن الشخص ال يسأل إال عن فعله الشخصي

 مسؤولية متولي الرقابة عمن هم تحت رقابته و مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه.

تستوجب على المرء القيام بالرقابة وتكون الرقابة  فبالنسبة لمسؤولية متولي الرقابة نجد أن هذه المسؤولية
 قانونية أو اتفاقية ولقد ذكر لنا المشرع حاالت الحاجة للرقابة وهي القصر، الحالة العقلية والحالة الجسمية

الرقابة وأن كل شخص له هذه الصفة يكون  هو متولي الرقابة بل اكتفى بذكر صفة متوليدون تحديد من 
هم  لكن نجد أن المشرع لم يحدد لنا أيضا منمسؤوال عن األضرار التي يحدثها الخاضع للرقابة و 
قانون المدني قبل الغاءها والتي  531نص المادة األشخاص الملزمون بالرقابة على عكس ما فعله في 

ري ولتحقق هذه المسؤولية البد أن يكون هناك إلتزام بالرقابة من قانون األسرة الجزائ 78حلت محلها المادة
 خاضع للرقابة وينتج عن هذا الفعل ضررا يصيب الغير.وأن يصدر فعل ضار من ال

بتوافر عالقة التبعية بين التابع وبين المتبوع إذ تعتبر هذه  ما فيما يخص مسؤولية المتبوع فإنها تتحققأ
يجب قيام خطأ التابع وأن يكون الرابطة األساس الذي تحدد به هذه المسؤولية، فإلى جانب هذه العالقة 

 هذا الخطأ مرتبط بالنشاط الذي يبذله التابع وهو يؤدي أعمال وظيفته.

ؤولية المتبوع نوعان من أنواع المسؤولية عن فعل الغير اال أنه مسؤولية متولي الرقابة ومس ورغم إعتبار 
 أن أساس مسؤولية متولي الرقابة مبني على خطأ مفترض قابل  لكل واحدة منهما أساس وأثار، فنجد

إلثبات العكس ويمكن لمتولي الرقابة دفع المسؤولية عنه بنفي الخطأ ونفي العالقة السببية بين خطأه 
فإن الضرر كان سيقع ب المضرور وذلك باثبات أنه رغم قيامه بواجب الرقابة والتربية والضرر الذي أصا

 حتما بسبب أجنبي، فانطالقا من هاتين الوسيلتين يستطيع متولي الرقابة التخلص من المسؤولية عنه. 

 م أساس مسؤولية المتبوع عن فعل تابعه نجد أن األساس الذي تقوم به هذه المسؤولية ال يقو وأما 

 ، ويكون أساسها هو الضمان القانوني و بالتالي اليمكن نفي الخطأالخطأ في جانب المسؤول عنصر على

بل البد من إثبات السبب األجنبي  في جانب المسؤول وال يمكن التخلص من هذه المسؤولية بنفي الخطأ
رقابة نتائج وهي حق وبالنسبة لآلثار نجد أنه يترتب عن مسؤولية متولي ال بين فعل المسؤول والضرر

لى جانب قيام مسؤولية متولي الرقابة يمكن أن رجوع المتضرر على متولي الرقابة بدعوى التعويض  وا 
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يحق للمضرور طلب التعويض بعد ثبوت الضرر الذي أصابه إما  للرقابة إذتقوم أيضا مسؤولية الخاضع 
ما من الخاضع للرقابة أي يحق له الرجوع على من متول الخاضع للرقابة إذا كان عنده مال ي الرقابة وا 

 ولكن يجب األخذ بعين اإلعتبار بأن ال يتحصل المضرور على تعويضين عن ضرر واحد.

على هذه المسؤولية حق رجوع المكلف بالرقابة على الخاضع للرقابة ويكون ذلك  ويترتب أيضا على
وال يجوز الرجوع عليه بل األخير ال يمكن مساءلته ألن هذا  المميز ال على الصبي غير المميزالصبي 

 يكون الرجوع على من يتولى رقابته.

الرجوع  على تابعه على  في لمضرورينجم عنها حق ا ال تابعه فإنهمسؤولية المتبوع عن أعمل وبالنسبة
ع المضرور على المتبوع إذ يكون الرجوع عن طريق أساس مسؤوليته الشخصية ولكنه يختلف األمر لو رج

دعوى التعويض كما أنه يستطيع المضرور الرجوع على التابع والمتبوع بنفس الدعوى وذلك على أساس 
 .إال أن المشرع مكن المتبوع بدوره من الرجوع على التابع ليسترد منه ما أداه من تعويضالتضامن 
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الفعل غير  ،الواقعةالقانونية ،الجزائرية لاللتزام في القانون المدني العام النظريةبلحاج العربي،   -9
المطبوعات الجامعية، الجزائر، الطبعة الرابعة، ديوان  الجزء الثاني، المشروع، االثراء بال سبب، القانون،

8002. 

للنشر دار وائل المسؤولية عن فعل الغير،  المبسوط في المسؤولية المدنية، حسن علي الذنون، -10 
 .1991، عمان ،والتوزيع

الطبعة الرابعة، خليل أحمد حسن قدادة، الوجيز في شرح القانون المدني الجزائري، مصادر االلتزام،  -11
 .8010 الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية،

العامة لاللتزام، مصادر االلتزام، دار العلوم للنشر             النظريةدربال عبد الرزاق، الوجيز في   -18
 .8004، الجزائر، و التوزيع

 .8002 االسكندرية، رمضان أبو السعود،مصادرااللتزام،  دار الجامعة الجديدة، -13 

االسكندرية،       سعيد أحمد شعلة، قضاء النقض المدني في المسؤولية و التعويض، منشأة المعارف،  -14
8003. 

الحق  ،و تطبيقات عملية في القانون نضريةمبادئ القانون المدني، دراسة  سليمان بوذياب، -15 
 .8003لبنان،  الموجب و المسؤولية، مجد للمؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع، بيروت،

االلتزامات، في الفعل الضار و المسؤولية ، الوافي في شرح القانون المدني في سليمان مرقس -16
 .1929 ، مصر،ي، الطبعة الخامسة، دار الكتاب الحديثالمدنية، الجزء الثان

سمير دنون، الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي في القانونين المدني واالداري، دراسة مقارنة،  -12
  .  8009يثة للكتاب، طرابلس، لبنان، المؤسسة الحد
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مصادر االلتزام، العقد، االرادة المنفردة، العمل غير المشروع، االثراء بال  تناغوا،  السيد سمير عبد  -12
 عمان، ،للنشر والتوزيعدار الثقافة  الحكم، القرار االداري، سبب، القانون، مصدران جديدان اللتزام،

1999-8000. 

 ء القضاء و الفقه،العقدية في ضو تقصيرية والمسؤولية شريف الطباخ، التعويض عن المسؤولية ال  -19
 .8002جامعي، االسكندرية،دار الفكر ال

عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، المجلدالثاني، الطبعة الثالثة،  -80 
 .8000ت الحلبي الحقوقية، لبنان، منشورا

زام، مصادر الحق الشخصي في القانون ملكاوي، مصادر االلتعدنان  بشارعبد القادر الفار،   -81
 .8018ردن، األللنشر و التوزيع، عمان، ثقافة المدني، الطبعة الرابعة، دار ال

عدنان ابراهيم السرحان، نوري حمد خاطر، شرح القانون المدني، مصادر الحقوق الشخصية  -88
 .8009للنشر و التوزيع، عمان، االلتزامات، دراسة مقارنة، دار الثقافة 

ريحانة للنشر عدناني رزيقة، الكافي في الفلسفة للشعب االدبية والعلمية، الطبعة الثالثة، دار  -83
 .8001والتوزيع، الجزائر، 

علي علي سليمان، دراسات في المسؤولية المدنية في القانون المدني الجزائري، المسؤولية عن فعل  -84 
وان المطبوعات الجامعية، الجزائر، طبعة الثالثة، ديالغير،المسؤولية عن فعل االشياء، التعويض، ال

1994. 

قد، االرادة المنفردة، الفعل المستحق فاضلي ادريس، الوجيز في النضرية العامة لاللتزام، الع  -85
 .8009 الجزائر، التعويض، االثراء بال سبب، القانون، ديوان المطبوعات الجامعية،

لتزام، الطبعة الثانية، منشأة شرح النضرية العامة لاللتزام، مصادر االفتحي عبد الرحيم عبد اهلل،   -86
 . 8001-8000المعارف، اإلسكندرية، 

، الوصاية، الحجر، الغيبة، المساعدة الوالية)الموضوعية كمال حمدي، الوالية على المال، األحكام -82
 .8003ندرية، االسك ،منشأة المعارف ، االختصاص واإلجراءات والقرارات(،القضائية
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نافع، دار الجامعة الجديدة، الفعل ال ،محمد حسين منصور، مصادر االلتزام، الفعل الضار -82
 .8000 اإلسكندرية،

مقارنة بالفقه اإلسالمي، دار الثقافة  محمد شريف أحمد، مصادر االلتزام في القانون المدني، دراسة -89
 .1999للنشر والتوزيع، عمان، األردن، 

هشام القاسم، العمل غير المشروع باعتباره مصدرا لاللتزام، القواعد العامة، القواعد الخاصة،  محمد -30
 .1925ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 

محفوظ لعشب، المباديء العامة للقانون المدني الجزائري، الطبعة الرابعة، ديوان المطبوعات  -31
 .8009الجامعية، الجزائر، 

عوجي، القانون المدني، المسؤولية المدنية، الجزء الثاني، الطبعة الثالثة، منشورات مصطفى ال -38
 .8002الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 

م، دار الثقافة للنشر الجمال، القانون المدني في ثوبه االسالمي، مصادر االلتزا مصطفى محمد -33
 .1999 والتوزيع، األردن،

شرح القانون المدني، مصادر االلتزامات وأحكامها، دراسة مقارنة بين منذر الفضل، الوسيط في  -34
 ،معززة بآراء الفقه وأحكام القضاء، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان لقوانين الوضعية والفقه االسالميا

 .8018األردن، 

ة الجديدة، دار الجامع الجزء األول، نبيل ابراهيم سعد، النضرية العامة لاللتزام، مصادر االلتزام، -35
 .8002، اإلسكندرية

يوسف محمد عبيدات، مصادر االلتزام في القانون المدني، دراسة مقارنة، الطبعة الثانية، دار  -36
 .8011المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان، 
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 ثانيا: الرسائل والمذكرات

في مشروع القانون المدني الفلسطيني،  أبو حسن، مسؤولية المتبوع عن فعل تابعه راجح ربيع ناجح -1
مذكرة لنيل شهادة ماجستير في القانون الخاص، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح  دراسة مقارنة،

 .8002الوطنية، نابلوس، فلسطين، 

بودراع عبد الغاني، بوحارة سفيان، مسؤولية االباء التقصيرية على أوالدهم القصار في القانون المدني  -8
كلية الحقوق والعلوم  التخصص القانون الخاص، الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق،

 .8011-8011الرحمان ميرة ، بجاية، ، جامعة عبد السياسية

 ال أمال، الخطأ في المسؤولية التقصيرية وتطبيقاتها، كلية الحقوق والعلوم السياسية،بركاتي بالل، أمز  -3
ة، بجاية، جامعة عبد الرحمان مير  مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، التخصص القانون الخاص،

8018-8013. 

التخصص القانون  شرفة رشيدة، المسؤولية المدنية للطبيب، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، -4
 .8018-8011كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية،  الخاص،

مريم، بوشالح طاوس، المسؤولية الناجمة عن عدم التنفيذ، مذكرة لنيل شهادة الماستر في  معمري -5
لرحمان ميرة، بجاية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد ا التخصص القانون الخاص، الحقوق،
8018-8013.  

  العلمية ثالثا: المقاالت

اآلباء واألمهات والقامة واألوصياء عن أعمال الصبي أو  بحث في مسؤولية "محمد فؤاد حسني، -1
 .86-10ص -ص ،1982مصر،   العددان الرابع والخامس، ماة،امجلة المح، "المحجوز

 المجلة األكاديمية للبحث، "الموثق المدنية عن أعمال تابعهبن محاد لحضيري وردية، " مسؤولية  -8

 .51-32ص -ص ،8011سنة  بجاية، العدد الثاني، ، جامعة عبد الرحمان ميرة،القانوني
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 ص القانونيةرابعا: النصو 

 الدستور -أ 

ج.ر.ج.ج 1996 ديسمبر 02مؤرخ في  432-96رقم الصادر بموجب مرسوم رئاسي  1996دستور -
 ،،ج.ر.ج.ج 8008أفريل10مؤرخ في 03-08، المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 1996لسنة 26عدد
 ، ج.ر.ج.ج 8002نوفمبر 15مؤرخ في  19-02رقم، المعدل بالقانون8008أفريل  14مؤرخ في  85عدد
 .8002نوفمبر 16مؤرخ في  63عدد 

 النصوص التشريعية -ب 

، يتضمن قانون  1966يونيو لسنة  2الموافق ل  1326صفر عام  12المؤرخ في 155-66أمررقم  -1
                                      .ية، المعدل والمتمماإلجراءات الجزائ

يتضمن قانون  ، 1966يونيو سنة  2الموافق ل 1326صفر عام  12المؤرخ في 156-66أمر رقم  -2
،  24ج.ر.ج.ج عدد،  8006ديسمبر 80المؤرخ في  83-06 العقوبات، المعدل والمتمم بالقانون رقم

 .8006ديسمبر 84الصادر في 

، المتضمن  1925سنة ر بسبتم 86الموافق  1395رمضان عام  80مؤرخ في  52-25أمر رقم   -3
معدل ، 1925سبتمبر30الموافق 1395 رمضان عام 84مؤرخ في  22عدد ، القانون المدني، ج.ر.ج.ج

 ومتمم.

، المتضمن  1925سبتمبر سنة 86الموافق 1395رمضان عام  80مؤرخ في   59-25أمر رقم -4
-08،المعدل والمتمم بالقانون رقم 1925ديسمبر 19،مؤرخ في  101عدد، ج.ر.ج.ج لقانون التجاري،ا

 . 8005فبراير 9صادر في   11عدد ،،ج.ر.ج.ج 8005فبراير 6المؤرخ في  05

المتضمن ،   1924يونيو سنة  9، الموافق ل 1404المؤرخ في  رمضان عام  11-24 أمر رقم -5
 المعدل والمتمم. 1924جويلية  31المؤرخ في  31عدد ، قانون األسرة الجزائري، ج.ر.ج.ج
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 القضائية االجتهاداتخامسا: 

) قصية مؤسسة وهران ضد م(، ، 11/05/1922مؤرخ في  ، 53-306رقم المحكمة العليا، قرار -1 
 . 1991المجلة القضائية، العدد الثاني، سنة 

قضية صندوق الضمان  )، 09/1990\84، مؤرخ في  21282المحكمة العليا، قرار رقم  -8
 .1998 سنة االجتماعي، الضحية(، المجلة القضائية، العدد الثاني،

) قضية المركز االستشفائي  ، 13/01/1991، مؤرخ في  25620المحكمة العليا، قرار رقم  -3 
المحكمة العليا، قرار   -4. 1996سنة الجامعي ضد فريق ك ومن معهم(، المجلة القضائية، العدد الثاني،

ز(، المجلة القضائية، العدد الثاني، -ك ضد ح-، ) قضية ع 1992/ 12/05، مؤرخ في  162235رقم 
 .1999سنة 

خ ضد مستشفى بجاية(، -،) قضية م  11/03/8003مؤرخ في  002233رقم  لة، قرارمجلس الدو   -5
 .8004مجلة مجلس الدولة، العدد الخامس، سنة 

ع -،) قضية ب 84/18/8002، مؤرخ في   446462المحكمة العليا، الغرفة المدنية، قرار رقم   -6
 .8009ة ص في حق ابنها(، مجلة المحكمة العليا، العدد الثاني، سن-ضد ن

  سابعا: المحاضرات

عبد الرحمان  فاطمة، محاضرا ت في القانون المدني، مصادر االلتزام، غير منشورة، جامعة اسعد -1
 . 8006بجاية،  ميرة،

ليزيد، محاضرات في القانون المدني، المسؤولية التقصيرية، السنة الثالثة حقوق، نظام جديد، اعيسات  -8
 .8018الرحمان ميرة، بجاية، غير منشورة، جامعة عبد 
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