
 متهيد 

يعد اإلنسان كائنا اجتماعيا بطبعه، حيث ال تستقيم حياته إال داخل جمتمع  منظم وفق  
الزمت القواعد القانونية احلياة االجتماعية   نظم و الشرائع تتماشى و طبيعته تلك.لذا 

لإلنسان على مر العصور و إن اختلفت أشكاهلا و مصادرها من جمتمع ألخر و من زمن  
ألخر. إال أن يعيش اإلنسان ضمن جمتمع ال يعين نكران لفرديته و حريته،  و ما جاء  

ة من خالل  القانون إال ليمكن األشخاص من احلصول على أكرب قدر من تلك احلري 
 إلزامهم ببعض القيود اليت يفرضها عليهم القانون.

ولقد نتج عن تنظيم القانون للحياة االجتماعية اعرتافها مبجموعة من احلقوق لألشخاص،   
منها ما هو غري مايل مثل احلال احلقوق السياسية و حقوق األسرة، و منها ما هو مايل  

 ألنه ينجر عليه ثراء اإلنسان.

قوق املالية على احلقوق العينية، وهي تلك احلقوق اليت يكون حملها األعيان و  و تشتمل احل
هي تتميز بوجودها املادي، مقارنة ابحلقوق الشخصية، و هي نوع الثاين من احلقوق املالية  

 ، أو ما يعرف أيضا اباللتزامات، ألن حملها هو دين الذي يكون للدائن يف ذمة املدين.

مات يف الكتاب الثاين من القانون املدين و ذلك من خالل إحدى عشر  و لقد تنظيم االلتزا
اباب، خص أوالها ملصادر االلتزام و هذا ما سنحاول الوقوف عليه يف هذا العمل.وذلك من  

خالل ثالث فصول، فصل متهيدي و فصلني مستقلني، خنصص األول ملصادر االلتزام و  
 الثاين ألحكام االلتزام. 
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 متهيد 

يعد تنظيم احلق أحد أاثر التنظيم القانوين للحياة االجتماعية،  ونعين ابحلق :"ذلك 
االستئثار و التسلط بقيمة معينة الذي يعرتف به القانون لشخص معني و حيميه." و ينقسم  

وق  احلق حبسب طبيعة القيمة حمل االستئثار إىل حق مايل و حق غري مايل، كما يوجد حق
 ذات طبيعة خمتلطة بسبب اشتماهلا على اجلانبني املايل و الغري املايل.

كما يقسم احلق املايل إىل حق عيين و أخر شخصي، حبيث ينصب احلق العيين كما يظهر  
من امسه على عني معينة، يف حني يتمثل احلق الشخص يف حق مايل للدائن يف ذمة املدين،  

مي عطاء أو القيام بعمل أو ابالمتناع  عن عمل ملصلحته، و  مبقتضاه يلزم الدائن مدينه بتقد
بذلك ميكن اعتبار احلق الشخصي مرادف لاللتزام، و حىت نتأكد من هذا األمر سنتطرق  

 يف هذا املدخل إىل جمموعة من النقاط ميكن إمجاهلا يف ما يلي:

 أوال: تقسيمات احلق 

 االلتزام يف الفقه القانوين  اثنيا: فهوم

 أوال: تقسيمات احلق 

ينقسم احلق ابلنظر إىل القيمة اليت ينصب عليها، إىل حق مايل و حق غري مايل و أخر  
 خمتلط. 

 احلقوق الغري مالية:  – 1

يقصد ابحلقوق الغري مالية تلك احلقوق اليت تنصب على قيمة غري مالية، و اليت تثبت  
 ،أو بكونه ينتمي إىل دولة معينة، أو ابعتباره عنصر ضمن أسرة ما.  لإلنسان بصفته، إنسان



 حقوق اإلنسان  -

تثبت هذه احلقوق للشخص أتكيدا على صفته و كرامته اإلنسانية، حبيث ال ميكن هله  
الصفة أن تكتمل،إال إذا مت االعرتاف له هبذه احلقوق وصيانتها.حي يهدف جانب من  

ادي لشخصية اإلنسان يف حني تتجه جمموعة أخرى إىل  هذه احلقوق إىل محاية اجلانب امل
 محاية اجلانب املعنوي لإلنسان..

 احلقوق الذي حتمي اجلانب املادي لإلنسان  (أ)
 ميكن إمجال هذه احلقوق يف احلق يف احلياة و احلق يف السالمة اجلسدية.

 احلق يف احلياة:   -

،إضافة إىل الدساتري الوطنية.حيث نص  جاء النص على هذا احلق يف كل املواثيق الدولية 
الدستور اجلزائري يف هذا الصدد، بل و لقد جرم املشرع اجلزائري على غرار من التشريعات  
العقابية يف العامل االعتداء على احلق يف احلياة أبقصى العقوابت، حيث عد مثل هذا الفعل 

ن املؤقت حبسب  الظروف و  جناية ترتاوح عقوبتها بني اإلعدام و السجن املؤبد، و السج
 املالبسات اليت متت فيها جرمية القتل. 

 _ احلق يف السالمة اجلسدية 

نعين ابلسالمة اجلسدية،محاية اجلسد اإلنساين من أي اعتداء من شأنه املساس بسالمة  
جسده و عافيته.و  على غرار احلق يف احلياة تعرتف العديد من املواثيق الدولية و القوانني  

 ة هبذا احلق و حتميه.الوطني



كما جرمت التشريعات االعتداء على هذا احلق و اعتربت املساس به جنحة يعاقب عليها  
قانون العقوابت . كما كرس الدستور اجلزائري االعرتاف هبذه احلقوق اليت هتدف إىل محاية  

 من الدستور .       34اإلنسان يف أمنه ،وفق ما جاء النص عليه يف املادة 

 املتعلقة ابلكيان املعنوي لإلنسان    احلقوق (ب)

  34تكتمل االنسانية اإلنسان حبماية بعديه  املادي و املعنوي ، و هو ما نصت عليه املادة 
 من الدستور و اليت جاء فيها :"تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة اإلنسان. 

 و حيظر أي عنف بدين أو معنوي أو أي مساس ابلكرامة ."

ييتم محاية اجلانب املعنوي لإلنسان عرب محاية جمموعة احلقوق ذات الصلة هبذا اجلانب ،    
و   34مثل حقه يف الكرامة و حقه يف السالمة املعنوية ، كما جاء النص عليها يف املادة 

من الدستور ، احلق يف احلياة اخلاصة  مبا فيها سرية املراسالت و االتصاالت اخلاصة  35
من ذات الدستور على أن الدولة عدم   40ا ، كما جاء التأكيد يف املادة بكل أشكاهل

انتهاك حرمة املسكن ، فال تفتيش إال مبقتضى القانون ، و يف اطار احرتامه ، و ال تفتيش  
 إال مبقتضى القانون و اطار احرتامه.

 احلقوق السياسية  -

بت للشخص ابعتباره ينتمي  تعد احلقوق السياسية من بني احلقوق الغري املالية اليت تث
جبنسيته إىل دولة معينة. و تتمثل هذه احلقوق يف حق يف الرتشح و احلق يف االنتخاب و  

 احلق يف تويل الوظائف العامة.حبيث تثبت هذه احلقوق للشخص ابعتباره مواطنا.

 احلقوق األسرية  -



األسرة وفق قانون   نعين هبا احلقوق اليت تثبت للشخص ابعتباره ينتمي ألسرة معينة، وتقوم
 1األسرة اجلزائري على مبدأين  مها الزوجية و القرابة.

حيث يثبت لكل من الزوجني جمموعة من احلقوق استنادا إىل الرابطة الزوجية اليت تربطهما،  
 وفق ما نصت عليه املادة من ق أ  

لبعض  كما أن القرابة ترتب جمموعة من احلقوق ملصلحة األقارب يف عالقتهم ببعضهم ا
  3أو القرابة الغري املباشرة 2سواء تعلق األمر ابلقرابة املباشرة  

حيث توجب القرابة املباشرة مثال االنفاق على بعضهم البعض على عمود النسب حبسب  
من ق أ ، و    77احلاجة و املقدرة و درجة القرابة على النحو ما هو منصوص عليه يف 

الطفل ألصوله على األقل على مستوى الدرجة   تعطى األولوية أيضا فيما خيص حضانة 
األوىل و الدرجة الثانية حيث يقدم أبواه أوال مث جدته ألمه و بعدها جدته ألبيه فيما يناىف  
ذلك مصلحة الطفل ، كما تنتقل احلضانته إذا تعذر ذلك على أبويه إىل قرابته من احلواشي  

األقربون درجة مع مراعاة مصلحة احملضون  حبسب على حنو الرتتيب التايل اخلالة مث العمة ، 
من ق أ . و تكون الوالية عليه ألبيه أثناء حياته و قيام رابطة الزوجية أبم الطفل   64املادة 

، لتنتقل بعد الطالق إىل احلاضن و بعد الوفاة إىل األم و ميكن للجد أن يعني له وصيا  
    4،مىت ثبت عدم أهلية أم الطفل لتويل شؤونه.

 
  -  انظر المادة من  قانون األسرة1 

 نعني بالقرابة المباشرة هي العالقة التي تجمع األصول بالفروع  -  2
فهي القرابة التي تربط بين أشخاص يجمعهم أصل واحد دون أن يكون أحدهما  أما القرابة الغير مباشرة أو ما يعرف أيضا بقرابة الحواشي،   -  3

 أصل أو فرع  لألخر.
 من ق أ  92و  87المادة  -  4

 



ل هو اتسام حقوق األسرة بكوهنا غري املالية ، إال أن هذا ال مينع وجود املرياث كحق  األص
مايل صرف ينقل ملكية املال بني االقارب من ميت إىل حي وفق ما تقتضيه قواعد املرياث  
، و لكنه احلق املايل الصرف الوحيد ضمن احلقوق األسرية ، ابعتبار أن احلقوق املالية زمرة 

 ف يف النقطة املوالية.   مستقلة سنق

 احلقوق املالية  -  2

نعين ابحلقوق املالية ، جمموع احلقوق اليت تنصب على قيمة مالية و هي تنقسم إىل حقوق  
 عينية و حق شخصي.  

 احلقوق العينية  -

وهي تعرف ابحلقوق العينية ألهنا تنصب على شيء   تعد احلقوق العينية حقوق مالية ،
املادي أو ما يعرف ابلعني ، و ميكن تعريفها على أهنا :" سلطة مباشرة خيوهلا القانون  

يكون له مبقتضاها حق االستعمال املباشر للشيء    5لشخص معني على شيء معني ."
 6احلق .    دون حاجة لتدخل شخص آخر  كوسيط بني صاحب احلق و الشيء موضوع

 تنقسم احلقوق العينية إىل حقوق أصلية و أخرى تبعية 

 احلقوق العينية االصلية   –أ 

يقصد ابحلقوق العينية األصلية ، تلك احلقوق اليت تقوم و تنشأ بذاهتا استقالال و دون أن  
تستند يف وجودها إىل حق أخر . و هي جمموع  احلقوق اليت جاء النص عليها يف الكتاب  
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ث من القانون املدين من خالل اببني ، خصص األول حلق امللكية ، أما الثاين فتعرض  الثال
فيه املشرع لتنظيم احلقوق املتجزئة عن حق امللكية ، وهي حق االنتفاع و حق االستعمال و  

 حق السكن و حق االرتفاق. 

 احلقوق العينية التبعية –ب 

تنشأ احلقوق العينية التبعية لتأمني حق الدائن  يف استفاء دينه الذي هو يف ذمة املدين ،  
لذا تعرف ابلتأمينات العينية ، و يطلق عليه تسمية احلقوق العينية التبعية ،ألهنا على عكس  

احلقوق العينية األصلية ال تنشأ مستقلة بنفسها ، بل هي تتبع يف نشأهتا حقا شخصيا  
 مان الوفاء به .قامت لض

توىل املشرع تنظيم هذا احلقوق يف الكتاب الرابع و األخري من القانون املدين و ذلك من  
خالل أربعة أبواب ، حيث خصص الباب األول  للرهن الرمسي ، بينما تضمن الباب الثاين  

ز  حق التخصيص ، و افرد الباب الثالث الرهن احليازي ، و أخريا جاء تناول حقوق االمتيا
 يف الباب الرابع من الكتاب الرابع من قانون املدين.

 احلق الشخصي   -

تشكل احلقوق العينية التبعية كما سبق ذكره ، أتمينا عينيا  لضمان استفاء حق  
 شخصي ، فماذا نعين ابحلق الشخصي؟ 



يعد  احلق الشخصي حقا ماليا ، مبوجبه يقرر القانون سلطة لشخص هو الدائن قبل  
ابملدين ،متكنه من إلزامه أبداء عمل أو االمتناع عن عمل أو تقدمي  شخص اخر يعرف 

   7عطاء ،حتقيقا ملصلحة مشروعة للدائن .

 اثنيا :مفهوم االلتزام 

"سلطة يعرتف هبا القانون للدائن قبل  شخص  سبق أن بينا أن احلق الشخصي هو 
مبوجبها يتمكن من إلزامه أبداء عمل أو االمتناع عن عمل ، و تقدمي عطاء   املدين ،

".... 

حيث يكشف  هذا معىن للحق الشخصي و كأن هناك ترابط بني مفهوم احلق الشخصي  
و االلتزام . هذا ما سنكشف عنه من نقطتني األوىل عالقة احلق الشخصي اباللتزام  و  

 تزام.الثانية تعريف الفقه القانوين االل

 عالقة احلق الشخصي اباللتزام   - 1

اليت يقررها القانون لشخص هو الدائن قبل أخر    قانونية ال  يعد احلق الشخصي تلك السلطة 
يسمى املدين و اليت ميكن مبوجبها للدائن أن يلزم املدين بوجوب القيام بعمل أو االمتناع  

ذا نظران إليه من جهة  عن عمله و تقدمي عطاء ، و يسمى احلق الشخصي ، حقا شخصيا إ
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و يتميز هذا احلق أبن صاحبه ال يستطيع حتصيله إالّ بواسطة املدين ، لذا  إذا  8الدائن . 
نظران إىل هذا احلق من جهة املدين ابحلق يصبح التزاما ، هذا ما جيعل االلتزام هو ذاته احلق  

   الشخصي و لكن من جهة امللتزم به ال من جهة صاحب احلق . 

إذن يعد كل من احلق الشخصي و االلتزام وجهان متقبالن للرابطة القانونية اليت بني الدائن  
 9و املدين . 

 تعريف الفقه القانوين لاللتزام   - 2

قانونية  جتمع بني شخصني يلتزم أحدمها  وفق جانب من الفقه رابطة يقصد اباللتزام قانوان 
ائن .و بذلك  ية ملصلحة شخص أخر  هو الدقيمة مال ابلقيام أبداء ذا ، و يسمى املدين 

تتمثل عناصر االلتزام يف أنه رابطة قانونية شخصية بني الدائن و مدينه ، و يف كون هذه  
 الرابطة ذات قيمة مالية . 

كل  اختلف الفقه القانوين و انقسم على نفسه حول مفهوم و حقيقة االلتزام  بسبب تركيز  
، حيث يرى جانب منه أن حمور حقيقة االلتزام  قة منه على احد عنصري تلك العال طرف

يف كونه رابطة شخصية ، بينما يذهب اجلانب الثاين على أنه قيمة مالية .يعرف الفريق 
 األول ابملذهب الشخصي بينما يشكل الفريق الثاين ابملذهب املادي .

 االلتزام من منظار املذهب الشخصي أ _ حقيقة 

ركز اصحاب هذا االجتاه على كون االلتزام رابطة قانونية شخصية تربط الدائن و املدين ،  
، ال  ميكن أن ينشأ عند هذا اجلانب من الفقه التزام دون وجود دائن و مدين ابتداء  وعليه 

، بل ال ميكن تصور أي تغيري يف طريف االلتزام وفق ما ذهب إليه اصحاب هذه النظرية 
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ذلك التغيري ليشمل الرابطة القانونية يف حد ذاهتا  .إال أن التطورات  دون أن ميتد 
االقتصادية و االجتماعية اليت عرفتها اجملتمعات االنسانية يف هناية القرن الثامن عشر و  

القرون اليت تلتها جعلت النظرية الشخصية عاجزة عن استعاب األوضاع القانونية اجلديدة  
 10ا اجنر عنه ظهور جديدة تعرف النظرية املادية .اليت صاحبت تلك التغريات مم

 ب _ مفهوم االلتزام يف ميزان املذهب املادي  

بغض النظر عن شخصية كل  " قيمة مالية  " يعترب االلتزام من وجهة نظر املذهب املادي 
من الدائن و املدين مما يعين جواز انشاء التزام حىت و لو مل يكن هناك دائن يف وقت النشأة  

و اعتبار االلتزام   11مىت كان قابال للتعني حىت يتحدد شخصه عند التنفيذ على األقل . 
طريق ما يعرف حبوالة    رابطة ذات طبيعة مالية يفتح الباب النتقاهلا بتغيري اطراف االلتزام عن

 احلق و حوالة الدين . 

ذهبت كثري من األنظمة القانونية إىل املزج بني ابملذهبني معا ، ففرنسا و هي مهد املذهب  
الشخصي اخذت بنتائج املذهب املادي مثل حوالة احلق و حوالة الدين و التأمني ملصلحة  

ابإلرادة املنفردة   10-05نون رقم الغري . و كذا املشرع اجلزائر الذي اعرتف مبقتضى القا
مكرر على أنه :" جيوز أن يتم التصرف   123كمصدر مستقل لاللتزام حيث نصت املادة 

ابإلرادة املنفردة للمتصرف ما مل يلزم الغري ." و يف هذا اعرتاف من املشرع أبن االلتزام رابطة  
وقت التنفيذ و هو ما    ذات قيمة مالية ميكن أن تنشأ بوجود مدين على أن يتحدد الدائن

مكرر اليت جاء فيها:" و يسري على   123نستشفه أيضا من نص الفقرة الثانية من املادة 
 االلتزام ابإلرادة املنفردة ما يسري على العقد من األحكام ابستثناء احكام القبول." 
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و   من ق م 250اىل   239اضافة إىل ذلك اعرتف املشرع اجلزائري حبوالة احلق يف املواد 
  619من ق م ، وابلتأمني ملصلحة الغري يف املادة  257اىل   251حوالة الدين يف املواد 

 من ق م . 

إال أن اعتبار االلتزام يعرب عن قيمة مالية و األخذ تبعا لذلك بنتائج املذهب املادي ال ينفي  
التزام  حقيقة أن االلتزام يولد عن رابطة شخصية بني طرفني مها املدين و الدائن .إذ كل 

البد فيه من دائن و مدين .يتعني املدين  منذ البداية و يلزم أن يتعني الدائن اما عند البداية  
أو أن يكون قابال للتعيني مستقبال على أن معني عند التنفيذ ، و هو ما يؤكد على أن  

     12االلتزام يف حقيقته هو رابطة شخصية بني شخصني مها الدائن و املدين .

د شخص املدين اباللتزام منذ نشأته هو ما مييز احلق الشخصي عن احلق العيين  و إن حتدي
، حيث يتميز احلق الشخصي بوجود واجب خاص يقع على عاتق شخص معني هو  

املدين ، بينما يكون واجب احرتام احلق العيين واجب عام يقع على عاتق الكافة  بعدم  
 التعرض لصاحب احلق يف مباشرته حلقه .

على ما سبق قوله يدخل الواجب الذي يقع على عاتق املدين يف احلق الشخصي يف  زايدة 
اجلانب السليب لذمته املالية لذا يوصف أبنه مدين ، بينما يندرج الواجب الذي يقع على  

 الكافة اجتاه صاحب احلق العيين ضمن عناصر الذمة املالية لألشخاص .

أبهنا رابطة قانونية و هي تتكون من عنصري  و تتميز الرابطة اليت تربط الدائن ابملدين 
 املديونية و املسؤولية . 
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مبقتضى العنصر األول يوجد عنصر املديونية أو االلتزام املدين جتاه املدين بقيمة مالية ، و  
مبقتضى العنصر املسؤولية نكفل احرتام تنفيذ االلتزام عن طريق اجلزاء القانوين الذي توقعه 

 االقتضاء .  السلطة العامة عند 

فعنصر املسؤولية ميكن الدائن من محاية حقه و املطالبة به قضاء ، إذا ختلف املدين عن  
فغياب عنصر املسؤولية يف االلتزام أو    13القيام بتنفيذ ما يقع على عاتقه من التزامات .

احلماية إذا نظران من جهة احلق الشخصي ، جيعل االلتزام طبيعي و هو التزام ذي طبيعة 
القانونية إالّ أنه فقد عنصر املسؤولية فيه  فأصبح اداؤه منوط أبخالق صاحبه و صدق  

 لتعذر اجبار املدين به على ادائه قضاء.   14تدينه  

ون مصدر االلتزام هو الرابطة القانونية فهو اداء ذا قيمة مالية يلتزم هبا املدين  اضافة إىل ك
اجتاه دائن ،و املالحظ أن كون األداء يف االلتزام ذي طبيعة مالية ال يعين ابلضرورة أن  

تكون املصلحة اليت يتوخاها الدائن يف هذا األداء مالية ، بل قد تكون معنوية إالّ أنه ميكن  
اليا و مثال ذلك أن يربم شخص اتفاق مع طبيب لتوىل معاجلته من مرض ما  تقيمها م

 فااللتزامات طبيب اجتاه املريض ليست مالية لكنه ميكن تقوميها ماليا .   

إن الطبيعة املالية لألداء هو ما مييز االلتزام عن غريه من الواجبات املالية ، و لكن ما هي  
 ا االلتزام ؟و ما هي األحكام اليت حتكمه . املصادر اليت ينشأ و يتولد عنها هذ

و هذا يعين أن : " االلتزام واجب قانوين ينشأ يف ذمة املدين استنادا اىل احد االسباب اليت  
يعرتف هبا القانون و جيربه على القيام بعمل و االمتناع عن العمل أو القيام بعطاء مبصلحة  

 الدائن ." 
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 مدخل متهيدي: مصادر االلتزام يف قانون املدين اجلزائري 

املشرع مصادر االلتزام يف الكتاب الثاين من القانون املدين الذي جاء حتت عنوان   عدد
االلتزامات و العقود فما هي هذه املصادر ؟و هل توافق فيه املشرع مع تصنيفات الفقه 

 ملصادر االلتزام .  

 اجلزائري أوال:تعدد مصادر االلتزام يف القانون املدين 

القانون حيث جاء يف املادة   هي   ص عليه يف القانون املدين مصادر االلتزام وفق ما جاء الن
من ق م أنه :" تسري على االلتزامات الناجتة مباشرة عن القانون دون غريها من   53

 النصوص القانونية اليت تقررها ." 

أما املصدر الثاين فهو العقد و جاء التنظيمه يف الفصل الثاين من الكتاب الثاين املتعلق  
من ق م ، بينما خص الفصل الثاين  مكرر   123إىل  54مات و العقود  يف املواد اباللتزا

  123مكرر و  123لالعرتاف ابإلرادة املنفردة كمصدر مستقل لاللتزام يف املواد من 
، بينما خصص الفصل الثالث للكالم   10- 05و ذلك استنادا إىل التعديل رقم  1مكرر

من القانون املدين ، و تعرض   140إىل   124د من عن الفعل املستحق للتعويض يف املوا
يف أخر فصل من الباب املتعلق مبصادر االلتزام للشبه العقد كمصدر أخري لاللتزام و ذلك  

 من قانون املدين .  159إىل   141يف املواد من 

و يكشف املشرع هبذا الرتتيب تبنيه للرأي الفقه التقليدي يف تقسيم مصادر االلتزام إىل  
و هي القانون ، و العقد و شبه العقد و اجلرمية و شبه اجلرمية ، مع اضافته لإلرادة  مخسة 

املنفردة أتسيا ابملذهب احلديث بعد التعديل الذي ادخله على القانون املدين مبقتضى  



مكرر منه   123إبضافته للفصل الثاين مكرر و الذي جاء يف مادة  ، 10 –  05القانون 
أنه جيوز أن يتم التصرف ابإلرادة املنفردة للمتصرف ما مل يلزم الغري ." و بذلك يكون   

املشرع اجلزائري قد اقرتب من الفقه االسالمي الذي يعترب االرادة مصدر اصيال  من مصادر 
 15االلتزام . 

 الفقه احلديث شرع على ضوء مذهب يم موقف امل اثنيا: تق 

يالحظ على املشرع اجلزائري و كأنه بعثر مصادر االلتزام دون أن ينتبه أن اصل مصدر احلق  
أو االلتزام هي الواقعة القانونية ، و هي أما تصرف قانوين أو فعل مادي ، اما اعتبار  

القانون مصدر مستقل لاللتزام فال معىن له ألن القانون هو مصدر كل التزام ألنه هو من  
اب نشأته فهو من اعرتف ابلعقد و ابلفعل الضار و الفعل النافع مث هو من  ينص على اسب

 اضاف االرادة املنفردة كمصدر مستقل لاللتزام . 

يتجه الفقه احلديث  إىل ارجاع اسباب االلتزام إىل الواقعة القانونية سواء كانت تصرفا   
ألنه السبب الغري  قانونيا أو فعال ماداي .لذا ال يوجد سبب لتخصيص القانون ابلنص 

مباشر لاللتزام و احلق ألنه يستأثر بتنظيم أثر الواقعة القانونية اليت تنقسم إىل مصادر ارادية  
 و هو ما سنقف عليه يف املباحث املوالية . 16و أخرى غري ارادية ،
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 املبحث األول : املصادر االرادية  

،  اآلاثر القانونية   انون بسلطة ترتيبهلا الق  جتد هذه املصادر سببها يف االرادة اليت اعرتف
ذهبت بعض التشريعات و جانب من الفقه إىل اعتبار العقد هو مظهر الوحيد للتصرف  

 القانوين ، فماذا نعين ابلتصرف القانوين و ما هي اآلاثر اليت يرتبها التصرف يف ذمة أطرافه.

 املطلب األول : حقيقة التصرف القانوين  

قانوين سبب من اسباب االلتزام  جاء التنظيمه يف الفصل الثاين و الفصل  يعد التصرف ال
الثاين مكرر من الباب األول من الكتاب الثاين من القانون املدين فماذا نعين ابلتصرف  

 القانوين ؟ سنجيب عن السؤال يف الفرعني املوالني . 

 الفرع األول : مفهوم التصرف القانوين 

الوقائع القانونية اليت تعد سببا لنشأة حق أو االلتزام فماذا  يعد التصرف صورة من صور 
 نعين ابلتصرف و ما هي صوره .  

 الفقرة األوىل : تعريف التصرف القانوين  

   17نعين ابلتصرف يف اللغة و مصدره فعل تصرف أي فعل ما يشاء و يريد 

ه النية إىل استهداف  ما اصطالحا فنعين به: اجتاه االرادة إىل احداث أثر قانوين ، ابجتاا
الغاية ، بسعي صاحبها إىل احداث آثر قانوين ، أو على األقل اجتاهه إىل حتقيق ااثر  

   18التصرف يف صورهتا املألوفة عنده حبسب ممارسته اليومية ."
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تشكل النية أو االرادة عنصر اساسي يف اتيان التصرف و ترتيب ااثره لذا توصف  
التصرفات القانونية أبهنا مصادر ارادية لاللتزام متيزا هلا عن األفعال املادية اليت توصف أبهنا  

 مصادر غري ارادية . 

 الفقرة الثانية : صور التصرف القانوين  

و منها ما هو شكلي ،قد منيز   هو رضائي ها مامن،  تتخذ التصرفات القانونية عدة صور
ايضا بني التصرفات منشئة للحق و تلك اليت تكشف عن احلق أو انقلة له ، تندرج بعض   
التصرف ايضا  ضمن التربعات بينما تكون غريها من املعاوضات ،اضافة إىل وجود تصرف  

 بني األحياء و آخرى مضافة ملا بعد املوت. 

ا وجود التصرفات صادرة عن جانبني و تلك اليت تتم ابإلرادة  من صور التصرفات ايض 
 املنفردة و هو التقسيم الذي يهمنا يف جمال دراستنا .

 أوال :التصرف ابإلرادة املنفردة 

هو اجتاه االرادة إىل احداث اثر قانوين ابإلرادة املنفردة للمدين على أن    ابإلرادة التصرف
 يتعني الدائن أثناء التنفيذ .

املتضمن القانون   75 –  58كانت االرادة مصدر استثنائي لاللتزام مبقتضى نصوص األمر 
املدين ، و لكنها حتولت مبقتضى التعديل التشريعي الذي مس القانون املدين مبقتضى  

إىل مصدر مستقل تشكل إىل جانب العقد زمرة املصادر االرادية  05 –  10قانون ال
لاللتزام .و هو ما نستشفه من اضافة الفصل الثاين مكرر  اليت جاء حتت عنوان االلتزام  



مكرر من ق م اليت نصت على   123ابالرادة املنفردة و هو ما تؤكده صراحة نص املادة  
 ابإلرادة املنفردة للمتصرف ما مل يلزم الغري ."   أنه :" جيوز أن يتم التصرف 

 العقد   اثنيا : 

من ق م على أنه اتفاق ..." و هو ما مييزه عن   54عرفته املادة هو تصرف بني جانبني  
التصرف ابإلرادة املنفردة اليت تتم إبرادة املدين وحده و ال يظهر الدائن إالّ يف وقت التنفيذ  

دتني على احداث اثر قانوين معني  قد يكون  موضوعه إنشاء  ، أما العقد فهو توافق ارا
 التزام أو نقله أو تعديله أو اهنائه . 

فالعقد يقتضي تواجد ارادتني ألن االرادة املنفردة قد تنشأ التزاما لكنها ال تنشأ عقدا و هو  
  من ق م مبقتضى القانون 54ما دفع ابملشرع اجلزائري إىل تعديل النص العريب للمادة 

الذي كان قد اكتفى فيه ابلنص على تعريف العقد على أنه :" اتفاق يلتزم   10-05
مبوجبه شخص أو عدة اشخاص آخرين بفعل أو عدم فعل شيء ما ..." فبدى و كأن يف  

 التعريف خلط بني مفهوم اإلرادة املنفردة و العقد . 

تزم مبوجبه شخص أو  املعدل من ق م معرفا للعقد على أنه اتفاق يل   54جاء نص املادة 
عدة اشخاص  جتاه شخص أو عدة اشخاص آخرين  مبنح أو فعل أو عدم فعل شيء ما 

من ق م إال أنه مازال   54." رغم التعديل الذي اللذي ادخله املشرع على نص املادة 
خيلط بني غاية من ابرام العقد و هو احداث األثر القانوين و حمل االلتزام الذي يتمثل يف  

 ء و القيام بعمل أو االمتناع عن عمل .منح عطا

    



 الفرع الثاين : اركان التصرف القانوين  

و ذلك أمر  قانوين مقارنة بركين احملل و السبب ، الركن األساس للتصرف اليشكل الرضا 
 . لاللتزام  ابعتباره أي  التصرف القانوين  ميثل املصدر االرادي طبيعي 

 الفقرة األوىل : الرضا الركن اجلوهري للتصرف القانوين  

الركن اجلوهري يف التصرفات القانونية اليت اعرتف فيها القانون لألشخاص بسلطة  يعد الرضا 
ال قيمة للتصرفات القانونية إال  إحداث و ترتيب آاثر قانونية مبلء ارادهتم و اختيارهم ، لذا 

 بوجود عنصر الرضى صحيحا و هو ما سنقف عليه يف هذه الفقرة من خالل جزئيتني : 

 أوال : وجود الرضا  

على أن العقد :" يتم ....مبجرد تبادل الطرفني التعبري   من القانون املدين  89نصت املادة 
مكرر من  123ية ." و اكدت املادة عن ارادهتما املتطابقتني دون اخالل ابلنصوص القانون

على أن :" جيوز أن يتم التصرف ابإلرادة املنفردة للمتصرف ما مل  يلزم  10 -05القانون 
 الغري .

و يسري على التصرف ابإلرادة املنفردة ما يسري على العقد من األحكام ابستثناء احكام  
ني ، التعبري عن االرادة و تطابق  القبول ." و هو ما يقتضي منا تقسيم هذه اجلزئية إىل نقطت 

   االرادة يف العقود .

 التعبري عن االرادة  –  1



تتم التصرفات القانونية مبجرد التعبري عن االرادة ابلوسائل املعرتف هبا قانون سواء عرب  
الشخص عن ارادته بنفسه او بواسطة .لذا سنقف هنا عند حبث وسائل التعبري عن االرادة  

 و طرق التعبري عنها .

 االرادة  عن  التعبري  أ_ وسائل 

 على أن :" التعبري عن االرادة يكون  من القانون املدين 60نصت يف هذا الصدد املادة 
ابللفظ و ابلكتابة أو ابالشارة املتداولة عرفا ، كما يكون ابختاذ موقف ال يدع أي شك يف  

 داللته على مقصود صاحبه ."

أما يف احلالة اليت يشرتط فيها املشرع أن يكون التعبري ابلكتابة فنكون بصدد تصرفات  
ان يفرغ التعبري عن الرضا يف وثيقة مكتوبة سواء كانت   شكلية ، اليت يشرتط فيها املشرع

 رمسية أو عرفية .

   ب _ طرق التعبري عن االرادة 

نبهنا القانون أن االرادة كأمر معنوي ميكن تعبري بعدة و سوائل و طرق إلخراجها من عامل  
 النفس إىل عامل املعامالت القانونية اليت جيري عليها النظام القانوين حكمه .

 كن أن يكون التعبري صرحيا أو ضمنيا  مي -

االرادة أمر نفسي داخلي عاملها مكنوانت النفس ، و تظهر إىل العامل اخلارجي إالّ بعد   تعد
 التعبري عنها سواء مت ذلك التعبري بطريقة صرحية أو ضمنية . 

و نعين ابلتعبري الصريح هو تبين وسيلة من الوسائل اليت تكلمنا عنها صراحة لتعبري 
 لشخص عن ارادته .ا



و يعترب تعبري عن االرادة ضمنيا إذا قام الشخص إبتيان تصرف بوسيلة من ذات الوسائل  
اليت ذكرهنا و لكن دون قصد التصريح إبرادته و إن كان قد عرب عنها حبيث ميكننا 

مثال ذلك انتهاء مدة عقد االجيار مع بقاء الشخص املستأجر يف   استخالصها ضمنا ،
عني املؤجرة ، مث تذكري املؤجر له مبوعد حتصيل االجيار فمثل التصرفات تكشف ضمنا عن  

 نيتهما يف جتديد عقد االجيار املنتهية مدته ملدة جديدة . 

شرتط املشرع أو األطرف  األصل أنه ال فرق يف األثر بني التعبري و التعبري الضمين ما مل ي
...جيوز  من ق م اليت جاء فيها :" 60/2عكس ذلك و هو ما نستشفه من نص املادة 

أن يكون التعبري عن االرادة ضمنيا إذا مل ينص القانون أو يتفق األطراف على أن يكون  
ن  صرحيا ." أي التعبري الضمين هو تعبري نستنتجه من الوسائل اليت استعملت يف التعبري  ع

 االرادة .

السؤال الذي قد يتبادر اىل ذهننا هل يصلح السكوت ليكون آلية تعبري ، املبدأ املتعارف  
عليه بني الفقه أنه ال ينسب لساكت القول و مع ذلك ميكن للسكوت أن يكون أليه تعبري  

من ق م و اليت   355اذا اعرتف له املشرع بذلك  ألثر  كما هو جاء النص عليه يف املادة 
ت على أن :" يف بيع على شرط التجربة جيوز للمشرتي أن يقبل املبيع أو يرفضه و على  نص

البائع أن ميكنه من التجربة فإذا رفض املشرتي املبيع عليه أن يعلن الرفض يف املدة املتفق  
عليها فإن مل يكن هناك االتفاق على املدة ، ففي مدة معقولة يعينها البائع فإذا انقضت  

و سكت املشرتي مع متكنه من جتربة املبيع اعترب سكوته قبوال . " أو كان  هذه املدة 
السكوت مقرتن بظروف و مالبسات جتعله تعبريا عن االرادة و هو ما يعرف ابلتعبري 

 من ق م ج .  68املالبس كما جاء النص عليه يف  املادة 



 التعبري املباشر او التعبري بواسطة النائب  -

.و   انئبه من  يصدر من املعين أوميكن أن دين أن التعبري عن االرادة نصوص القانون امل  تؤكد
تثبت لشخص النائب استنادا إىل   نعين ابلنيابة يف التعاقد هي اإلذن أو السلطة اليت 

القانون أو االتفاق و ختوله ابرام التصرفات القانونية ابسم و حلساب شخص األصيل ،  
 ي األصيل .الذي تنصرف ااثر تلك التصرفات إليه أ

 تنقسم النيابة من حيث مصدرها إىل نيابة قانونية و أخرى اتفاقية . 

توصف النيابة أبهنا قانونية عندما يكون مصدرها القانون الذي حيدد كيفية تعيني الويل  و  
 19يضبط نطاق سلطاته  كما هو مبني يف نظام النيابة الشرعية يف قانون األسرة .

من ق م    571التعاقدية أو ما يعرف ابلوكالة فنعين هبا وفق ما جاء النص عليه أما النيابة 
م بعمل ابسم املوكل  د مبقتضاه يفوض شخص شخص آخر للقيا :" الوكالة أو االانبة ...عق

 و حلسابه  ." 

االتفاق الذي مبقتضاه يفوض األصيل شخص   و هذا يعين أن النيابة يف التعاقد يقصد هبا ،
 آخر لينوب عنه يف ابرام عقد تعود أاثره لألصيل .

 + شروط النيابة  

 و ما بعدها من ق م و هي : 73تتوافر النيابة بتوافر الشروط اليت تضمنها نص املادة 
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ق م اليت جاء فيها :" إذا مت التعاقد بطريقة النيابة كان شخص النائب ال شخص  من   73 
األصيل هو حمل االعتبار عند النظر يف عيوب الرضا أو يف اثر العلم ببعض الظروف اخلاصة 

 أو افرتاض العلم هبا حتما ." 

نائب كان  إال إنه قد يعتد استثناء إبرادة األصيل عوضا عن ارادة النائب إذا ثبت أن ال
يتصرف وفق تعليمات حمددة من األصيل ، حيث ليس لألصيل يف هذه احلالة أن يتمسك  

من ق م   37بعدم علم النائب بظروف كان هو يعلمها أو يفرتض حتما أن يعلمها ) املادة 
. ) 

أما من حيث األهلية االزمة إلبرام التصرف ، فينظر يف شأهنا لألصيل ال انئب بشرط أن  
ألخري مميزا ، ألن ااثر التصرف تنصرف مباشرة إىل ذمة األصيل ، ما مل تكن  يكون هذا ا

 20النيابة قانونية ، حيث يشرتط يف النائب متام األهلية .

 تصرف النائب ابسم األصيل و حلسابه      - 2

يعد النائب حمض ممثل لألصيل ، لذا ال تتحقق النيابة يف التعاقد إال إذا تعاقد انئب ابسم  
من ق م اليت نصت على أنه :"إذا ابرم  74ل و حلسابه .و هو ما أكدت عليه املادة  األصي

النائب يف حدود نيابته عقدا فإن ما ينشأ عن هذا العقد من حقوق و التزامات يضاف إىل  
 األصيل ."

غري أنه إذا مل يعلن املتعاقد وقت ابرام العقد أنه يتعاقد بصفته انئبا فإن اثر العقد ال ينصرف  
إىل األصيل دائنا أو مدينا إىل إذا كان من املفروض حتما أن من تعاقد معه النائب يعلم  

 21بوجود النيابة أو كان يستوي عنده أن يتعامل مع  األصيل أو النائب . 
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و تؤول أثر العقد سواء كانت حق أو التزاما لألصيل حىت إذا النيابة منقضية وقت ابرام  
   22و من تعاقد معه بذلك . العقد و لكن أن يعلم النائب

 أن ال يتجاوز النائب حدود نيابته   – 3

من  ق م ، اليت نصت   74نستشف هذا الشرط من النصوص املنظمة للنيابة خاصة املادة 
إذا ابرم النائب يف حدود نيابته عقدا ابسم األصيل فإن ما ينشأ عن هذا العقد    على أنه:"

 من حقوق و االلتزامات يضاف لألصيل ."  

اذا نستنتج من هذا النص مبفهوم املخالفة أن إذا جتاوز النائب حدود نيابته فإن آاثر 
  575ا يف املادة التصرف الذي آاته ال أتول إىل األصيل و هو ما جاء التأكيد عليه ايض

 من ق م ، إالّ إذا جاز األصيل ذلك العقد مبا فيه من جتاوز.

 و السؤال الذي يطرح نفسه هو يعد تعاقد النائب مع نفسه جتاوزا حلدود النيابة ؟ 

من ق م اليت نصت على أنه :" ال جيوز للشخص أن   77اجابت عن هذا السؤال املادة 
اء كان التعاقد حلسابه هو أو حلساب شخص آخر  يتعاقد مع نفسه ابسم من ينوب عنه سو 

 ، دون ترخيص من األصيل..."

إالّ أنه جيوز لألصيل يف هذه احلالة استنادا إىل نفس املادة أن جييز تعاقد النائب مع نفسه  
 مع مراعاة ما خيالفه مما يقضي به القانون و قواعد التجارة.

 ااثر النيابة   +
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مبا فيها من  ااثره  مستكملة الشروط ، رتب التصرفنيابة صحيحا ب إذا صدر التصرف
 . األصيل املدين و   حقوق و التزامات يف ذمة الطرفني و مها الدائن

أما عالقة النائب ابألصيل فريجع فيها إىل قواعد قانون األسرة فيما خيص النيابة الشرعية أو  
  23.النيابة اتفاقية   قواعد الوكالة كما جاء النص عليها يف القانون املدين عندما تكون
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