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مقدمة:

إف المجتمعات القديمة كانت تعيش عبلقات اجتماعية محدكدة  ،كنشاطا اقتصاديا ضيقا

كلعؿ السبب في ذلؾ يرجع إلى أف اإلنساف البدائي كاف يعتمد عمى جيده الخاص أك الفردم

لسد حاجياتو اليكمية  ،مستخدما في ذلؾ األدكات كالطرؽ اليدكية التقميدية  ،كأم ضرر ناتج
عف ىذا النشاط الفردم المحض يرتب المسؤكلية الشخصية  ،كىذا ما يعرؼ بالمسؤكلية عف

الفعؿ الشخصي.

أما المسؤكلية عف فعؿ الغير فإف التشريعات القديمة لـ تعرؼ ىذا النكع مف المسؤكلية

كلكف مع تطكر النشاط االقتصادم لممجتمعات كظيكر اآللة كأداة فعالة في عممية اإلنتاج ،
األمر الذم جعؿ الجيد الشخصي غير كافي لتسيير عجمة اإلنتاج  ،كأصبحت االستعانة
بمجيكد الغير أمر ضركرم تحتمو الظركؼ العممية التي طرأت عمى المجتمع الحديث.

فالتغيرات األساسية التي طرأت عمى األحكاؿ االقتصادية في مختمؼ أكجييا  ،فرضت

عمى القائميف بيا ضركرة االستعانة بمجيكد أعداد ىائمة مف األشخاص  ،حتى يمكف تسييرىذه
األحكاؿ عمى الكجو األكمؿ  ،عمى األخص بعد أف تجاكز ذلؾ النشاط االقتصادم النطاؽ

المحمي ليشمؿ معظـ أنحاء العالـ  .فضبل عف ذلؾ  ،فإف االستعانة بمجيكد الغير لـ تقتصر

عمى المشركعات االقتصادية كحدىا  ،كانما قد يستعاف بذلؾ المجيكد في إشباع بعض

الحاجات الخاصة  .كمثاؿ ذلؾ مف يستعيف بغيره في قيادة سيارتو أك في أداء بعض األعماؿ

المنزلية أك مف يستعيف بخدمات الطبيب أك المحامي...إلخ.

فاستغبلؿ مجيكد الغير أمر اقتضتو الضركرات العممية لمجتمع خرج مف حيز اإلنتاج

الفردم إلى حيز اإلنتاج الجماعي  .كأصبحت تمؾ االستعانة أمر ال غنى عنو في مجتمع مف
خصائصو كفرة اإلنتاج  ،كما أنو أمر حتمي في عصر التخصص كتقسيـ العمؿ.

كاستجابة ليذه الضركرات الحتمية جعمت التشريعات الحديثة تكلي اىتماما بالغا لكضع

قكاعد كأسس لممسؤكلية المترتبة عف عمؿ الغير  ،مف أجؿ إلزاـ األشخاص تعكيض األضرار
أك األفعاؿ غير المشركعة التي يرتكبيا األشخاص المستعاف بيـ في أداء مختمؼ األعماؿ.
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-1التطور التاريخي لمسؤولية المتبوع عن
أعمال تابعو عبر العصور :
إف دراسة التطكر التاريخي لمسؤكلية المتبكع عف أعماؿ تابعو يتطمب منا تقسيمو إلى

ثبلث مراحؿ تاريخية مختمفة  ،حيث نتناكؿ في المرحمة األكلى  :مسؤكلية المتبكع في العصكر
القديمة ك نقصر الدراسة عمى القانكف الركماني ك القانكف الفرنسي القديـ .ثـ في المرحمة الثانية

مسؤكلية المتبكع في الشريعة اإلسبلمية ،مع معالجة بعض حاالت ىذه المسؤكلية كمف بينيا :
مسؤكلية المكره ،مسؤكلية اآلمر كمسؤكلية الدكلة عف عماليا في الفقو اإلسبلمي ،كفي المرحمة

األخيرة نتطرؽ إلى أحكاـ مسؤكلية المتبكع في العصر الحديث كبالتحديد القانكف الفرنسي

الحديث ثـ القانكف المدني الجزائرم.

أوال  :مسؤولية المتبوع في العصور القديمة :
إف القانكف الركماني لـ يعرؼ نظرية عامة لمسؤكلية المتبكع عف أعماؿ تابعو ،1كباعتبار
أف ىذه المسؤكلية ىي مف قبيؿ المسؤكلية عف عمؿ الغير  ،فقد نص القانكف الركماني عمى

بعض الحمكؿ التي كردت في قانكف األلكاح االثنى عشر عمى سبيؿ الحصر كىي :

مسائمة صاحب السفينة عما يرتكبو بحارتو مف أخطاء يمحؽ الضرر منيا ما عيد إلييـ

مف بضائع  ،كمالؾ اإلسطبؿ  ،كصاحب الفندؽ عف أخطاء تابعييـ التي نتج عنيا ضرر
لمنزالء كأصحاب تمؾ الخيكؿ.

2

فمساءلة مالؾ السفينة كصاحب الفندؽ كمالؾ اإلسطبؿ يقتصر نطاقيا عمى ما يمحؽ مف

تعامؿ معيـ مف أضرار أصابتيـ نتيجة أفعاؿ تابعييـ غير المشركعة.
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إف القانكف الركماني لـ يعرؼ المسؤكلية عف فعؿ الغير  ،بؿ عرؼ فقط المسؤكلية عف الفعؿ الشخصي القائمة عمى أساس العمؿ المادم أك

الجريمة الجنائية  ،كلـ يعترؼ بالخطأ كركف في المسؤكلية كما تعتبره القكانيف الحديثة أساسا لكؿ أنكاع المسؤكلية ،انظر في نفس المعنى د /عمي عمي
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كبالتالي فيي مسؤكلية عقدية كليست تقصيرية  ،ألف صاحب الفندؽ أك السفينة كصاحب

اإلسطبؿ يعد مخبل بالتزاماتو التعاقدية  ،كليس ذلؾ إال مجرد تطبيؽ لمقكاعد العامة ،التي
تعتبر المديف مسؤكال أماـ الدائف عف اإلخبلؿ بتنفيذ االلتزامات الناشئة عف العقد  ،كال يعفى مف

المسؤكلية إال بإثبات السبب األجنبي.

كما أف القانكف الركماني تناكؿ حالة أخرل يتعمؽ األمر بمساءلة رب األسرة عف أفعاؿ

أبنائو كأرقائو التي تسبب ضر ار لمغير  ،حيث كاف رب العائمة في القانكف الركماني لو سمطة
عمى جميع أفراد أسرتو األحرار منيـ كالزكجة كاألكالد  ،كزكجات أحفاده ككذلؾ العبيد  ،كاذا ما

ارتكب أحد األشخاص الذيف ىـ تحت سمطتو فعبل سبب ضر ار لمغير .يككف رب العائمة مسؤكال

عف ذلؾ  ،فإما أف يدفع التعكيض إلى المتضرر كاما أف يتخمى عف محدث الضرر ابنا كاف أك
عبدا بالتنازؿ عنو لممتضرر  ،كتسمى الحالة األخيرة بالتخمي عف مسبب الضرر.
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إال أف طريقة التخمي كانت تختمؼ بالنسبة لؤلفعاؿ المضرة التي يرتكبيا األبناء األحرار
عف تمؾ التي يرتكبيا العبيد  ،فالتخمي عف العبد يككف بتركو لممتضرر  ،كبالتالي يمتمكو نيائيا

 ،أما التخمي عف االبف الحر فيخضع لئلشياد كال يمتمكو المتضرر  ،كانما يستخدمو المتضرر

فترة مف الزمف ألخذ حقو ثـ يرفع يده عنو.
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أما في ما يتعمؽ باألساس القانكني الذم تقكـ عميو مسؤكلية رب األسرة فإف األسرة
الركمانية في األصؿ كانت تقكـ عمى أساس خضكع األبناء كاألرقاء لمسمطة األبكية  ،بحيث
يعتبركف في حكـ أمكاؿ رب األسرة  ،كبالتالي فإف ما يقع مف أفعاؿ غير مشركعة تعتبر أخطاء

منسكبة لمسيد مباشرة  ،كذلؾ لعدـ تمتعيـ بالشخصية القانكنية.

3

عمى أساس أف ىؤالء األبناء أك األرقاء جزء ال يتج أز مف ممتمكاتو كأشيائو  ،كمف ثـ يسأؿ
السيد عنيا مسؤكلية شخصية باعتبارىا أض ار ار سببتيا أمكالو كممتمكاتو  ،كليس قكاميا

المسؤكلية عف فعؿ الغير.

1
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ك لقد ظيرت أحكاـ مسؤكلية المتبكع عف أعماؿ تابعو في القانكف الفرنسي القديـ ،
ككانت تقكـ عمى أساس خطأ المتبكع في اختيار تابعو ،ككاف يقاؿ أف المتبكع كقد أساء اختيار
تابعو ،ككضع ثقتو في غير محميا ينبغي أف يككف مسؤكال عف أخطائو.

كقد ساير القضاء الفرنسي ىذا الرأم بعد صدكر التقنيف المدني  ،كسايره كذلؾ القضاء

البمجيكي  ،غير أف القضاء الفرنسي بعد مدة زمنية اكتشؼ بأف ىذا األساس غير سميـ  ،ألف

المتبكع قد ال يختار تابعو بؿ قد يفرض عميو  ،كلذا أقيمت ىذه المسؤكلية عمى أساس آخر ىك
خطأ المتبكع في مبلحظة تابعو كفي رقابتو  .ككذلؾ رأل القضاء الفرنسي أف ىذا األساس غير

صالح ألف المتبكع قد يككف غير مميز  ،فكيؼ يمكف أف ينسب إليو خطأ في رقابة تابعو ،

لذلؾ عدؿ القضاء الفرنسي عف ىذا الرأم كاستقر حتى اليكـ عمى فكرة خضكع التابع ألكامر
المتبكع.

1

ثانيا  :مسؤولية المتبوع في الشريعة اإلسالمية
إف القاعدة العامة التي يقرىا الفقو اإلسبلمي في ميداف المسؤكلية ،ىي مسؤكلية الشخص

عف أعمالو الضارة  ،كذلؾ تجسيدا لآلية القرآنية الكريمة  ،بعد بسـ اهلل الرحماف الرحيـ  ،سكرة

األنعاـ " : 962وال تزر وازرة وزر أخرى" .

2

أما إذا تعمؽ األمر بالمسؤكلية عف فعؿ الغير فيناؾ جدؿ كاختبلؼ بيف الفقياء المسمميف،

كمرد ذلؾ أف الحاالت االستثنائية الكاردة بشأف المكره كاآلمر ال تخرج عف ككنيا مسؤكلية

شخصية  ،3كمنيـ مف يرل خبلؼ ذلؾ عمى أنيا مسؤكلية عف فعؿ الغير.4

 -1مسؤولية المكره :
قبؿ التطرؽ لدراسة مسؤكلية المكره  ،فإنو مف األكلى إعطاء تعريؼ لمصطمح اإلكراه

كيعرؼ اإلكراه في الفقو اإلسبلمي عمى أنو  " :إجبار شخص عمى أف يعمؿ عمبل بغير حؽ

مف دكف رضاه باإلخافة".
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كينقسـ اإلكراه عند المذىب الحنفي إلى نكعيف :

-إكراه تاـ  :أك ممجئي كىك ما كاف فيو خشية إتبلؼ نفس أك تعطيؿ عضك  ،أك كاف فيو

ضرب شديد مبرح كنحكه  ،أك حبس مديد أك قيد مديد أك عمؿ مييف لذم جاه  ،كأمثاؿ ذلؾ

مف الكسائؿ الشديدة القكية التأثير  ،سكاء أكاف عمى نفسو أك عمى مف يحرص عميو  ،كأبيو أك

ابنو أك زكجو.

-إكراه ناقص  :أك غير ممجئي كىك ما كانت كسيمتو ال تكجب إال ألما خفيفا أك غما

يسي ار  ،كضرب خفيؼ أك تيديد بو .1كلفيـ ىذيف النكعيف نعطي المثاؿ التالي  :أف يقكؿ

شخص لشخص آخر أتمؼ ماؿ فبلف كاال أقتمؾ أك أقطع أحد أعضائؾ  ،فيككف اإلكراه معتب ار
كيمزـ الضماف عمى المجبر فقط  ،أما لك أتمؼ الشخص ذلؾ الماؿ تحت إكراه الضرب أك

الحبس فبل يككف اإلكراه معتب ار كيمزـ الضماف عمى المتمؼ فقط.

كعميو فمف أكره بإكراه ممجئي عمى إتبلؼ ماؿ الغير فإف ضماف قيمة الماؿ عمى مف
يباشر اإلكراه ألنو أكلى مف الفاعؿ بتحمؿ التبعة  ،ككذلؾ األمر عند الشافعي فإف الضماف

الم ْك َره بمنزلة اآللة مسحكب االختيار.
الم ْك ِره كىذا ألف ُ
يككف عمى ُ

2

-2مسؤولية اآلمر:
قبؿ معالجة مسؤكلية اآلمر البد مف إعطاء تعريؼ لكممة اآلمر  ،كتعرؼ عمى أنيا :

" مف يأمر غيره بأف يعمؿ عمبل في ممكو أك في ممؾ الغير ".فإف كاف العمؿ المأمكر بو في

ممؾ اآلمر فبل ضماف عمى فاعمو المأمكر  ،ألف األمر مف نكع اإلذف الصريح  ،كاذا كاف

العمؿ المأمكر بو كاقعا في ممؾ الغير فبل عبرة بو ذلؾ أف األمر بالتصرؼ في ممؾ الغير

باطؿ.

كقد كرد في المجمة العدلية العثمانية المادة  89ما يمي " :يضاؼ الفعؿ إلى الفاعؿ ال

اآلمر ما لـ يكف مجبرا ".كلذلؾ إذا قاـ المأمكر بما كمؼ بو فيككف قد قاـ بعممو مختا ار كمف ثـ

يتحمؿ مسؤكلية عممو باعتباره مباش ار طبقا لقاعدة تقديـ المباشر عمى المتسبب.3
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كمف أجؿ التكضيح أكثر نعطي المثاؿ التالي  :لك أمر شخص شخصا آخر بالغ يتمتع

بكامؿ قكاه العقمية مف دكف إكراه بأف يقتؿ شخصا آخر أك ينياؿ عميو ضربا  ،فالضماف عمى
الفاعؿ كالشيء عمى اآلمر  ،ألف األمر إذا لـ يكف مف نكع اإلكراه ال يؤثر في اختيار الفاعؿ

كارادتو.

كخبلصة القكؿ أف األمر إذا كاف مف نكع اإلكراه الحقيقي فإف اآلمر كحده يتحمؿ

مسؤكلية ما أمر بو  ،كفي الفقو اإلسبلمي حاالت أخرل يككف فييا الشخػص مسػؤكال عف

عمؿ غيره تتمثؿ في حاالت األكامر الصادرة مف كلي األمر أك ما يسمى بمسؤكلية الدكلة عف

عماليا.

 -3مسؤولية الدولة عن عماليا في الفقو اإلسالمي :
ركم أف الخميفة أبا بكر كعمر بف عبد العزيز رضي اهلل عنيما كانا يعكضاف مف بيت الماؿ
الضرر الناجـ عف أعماؿ المكظفيف  ،كأف رجبل أتى الخميفة عمر بف عبد العزيز  ،كقاؿ لو " :

يا أمير المؤمنيف زرعت زرعا فمر بو جيش مف أىؿ الشاـ فأفسدكه  ،فعكضو عشرة آالؼ
درىـ".

1

كىناؾ كاقعة أخرل حيث أف شخصا كمؼ قاص ار تابعا لرجؿ أف يعمؿ عنده  ،بعمؿ ثياب

فأتمفو كتمزؽ منو فشكى الشخص لمكالي  ،فحكـ عمى القاصر صاحب المحؿ بالعكض كىناؾ

كذلؾ شرطي في أحد الكاليات حفر بئ ار في سكؽ العامة  ،فكقع فيو إنساف كمات فرفع األمر
لمسمطات فحكـ عمى الكالي الذم يتبعو ذلؾ الشرطي بالدية ألىؿ القتيؿ.

2

غير أف ىذه المسؤكلية التي تتحمؿ الدكلة دفع التعكيض لممضركر فييا ال ترفع مسؤكلية

الفاعؿ نفسو  ،إذ لمدكلة أف تعكد عميو بما دفعتو مف التعكيض إذا كاف متعديا  ،فقد ركم عف

الخميفة عمر بف الخطاب رضي اهلل عنو أنو كاف يقتص مف عمالو كيقكؿ  " :إني لـ آمرىـ

بالتعدم فيـ أثناء عمميـ يعممكف ألنفسيـ ال لي".

1

 -ركاه أبك يكسؼ في كتاب الخكارج ص .68
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3

كمف خبلؿ ىذه الحاالت سالفة الذكر يبدك أف الفقو اإلسبلمي  ،كاف كاف قد أغفؿ مبدأ

المسؤكلية عف فعؿ الغير  ،فإنو في غنى عف ىذا المبدأ  ،ألف المسؤكلية في الفقو اإلسبلمي
تقكـ عمى الضرر كليس الخطأ  ،كما أنو ال يقر بمبدأ الخطأ المفترض.

ثالثا  :مسؤولية المتبوع في العصر الحديث :
إف دراسة مسؤكلية المتبكع عف أعماؿ تابعو في العصر الحديث ،يتطمب منا دراسة ىذه
المرحمة مف خبلؿ القانكف الفرنسي الحديث كالقانكف المدني الجزائرم.

أ-القانون الفرنسي الحديث :

جاء بتفصيؿ ألحكاـ مسؤكلية المتبكع مأخكذة مباشرة مما قاؿ بو بكتيو  ،فبعد أف نص

عمى القاعدة العامة القاضية بمساءلة الشخص عف كؿ ضرر يمحؽ الغير بفعمو غير المشركع
فإنو نص أيضا في مادتو  9281الفقرة  9عمى تقرير تمؾ المسؤكلية بالنسبة لؤلفعاؿ غير
المشركعة التي تقع ممف يعتبر مسؤكال عنيـ  ،إال أف التقنيف الفرنسي الجديد بنصو عمى
مسؤكلية المتبكع عف أفعاؿ تابعو غير المشركعة  ،لـ يجعؿ مف تمؾ المساءلة نظرية عامة بؿ

ىي مجرد استثناء مف القاعدة العامة القاضية بمساءلة الشخص عف األفعاؿ الخاطئة كالناتجة
مف فعمو الشخصي.

1

كىذه المسؤكلية االستثنائية التي أقرىا القانكف الفرنسي الحديث تقكـ عمى خطأ مفترض في

جانب المسؤكؿ ( المتبكع ) افتراضا غير قابؿ إلثبات العكس  ،كىذا ما يمكف استنتاجو مف

المادة  9281الفقرة  ، 5كما يبلحظ في ىذا الصدد أف نص ىذه الفقرة أضاؼ لفظ السادة إلى
جانب المتبكعيف ،كالخدـ إلى جانب التابعيف  ،كقد انتقد الفقو الفرنسي 2ىذا التزّيد المتأثر
بالقانكف الفرنسي القديـ  ،كقيؿ أف السادة يعتبركف متبكعيف كالخدـ تابعيف كلـ تكف ىناؾ

ضركرة لذكرىما.
-1
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ب-القانون المدني الجزائري :
نظـ المشرع الجزائرم األحكاـ العامة لمسؤكلية المتبكع عف أعماؿ تابعو بمكجب نص المادة
 926مف القانكف المدني الجزائرم  ،كالنص العربي لممادة  926منقكؿ حرفيا عف المادة  971مف

القانكف المدني المصرم.

كالجدير بالمبلحظة أف ىناؾ خطأ في ترجمة المادة  926مف النص العربي إلى النص

الفرنسي بذكره عبارة  ( à l’occasionبمناسبة ) بدال مف (بسببيا) ،مع أف المتفؽ عميو في
جميع القكانيف العربية أف المتبكع يسأؿ عف فعؿ تابعو في حالة تأدية كظيفتو أك بسببيا  ،كال

يسأؿ عف فعؿ التابع الكاقع بمناسبة الكظيفة.1

كيرل عمي عمي سميماف أف مسؤكلية المتبكع عف أعماؿ تابعو أشد أنكاع المسؤكلية ،

كجعميا المشرع الجزائرم غير قابمة إلثبات العكس  ،بينما المسؤكؿ مسؤكلية شخصية يفترض

أنو غير مخطئ حتى يثبت المضركر خطأ ضده  ،بينما المسؤكؿ عف حراسة الحيكاف أك عف

حراسة األشياء غير الحية يستطيع أف يتخمص مف مسؤكليتو بنفي عبلقة السببية  ،كالمسؤكؿ

عف تيدـ البناء يستطيع كذلؾ أف ينفي عف نفسو المسؤكلية بنفي عبلقة السببية  ،بينما مسؤكلية
المتبكع عف أعماؿ تابعو غير قابمة لمنفي بتاتا  ،فميس لممتبكع أف يتخمص مف مسؤكليتو  ،ال

بنفي الخطأ عف نفسو  ،كال بنفي عبلقة السببية بيف خطئو كبيف الضرر الذم يسببو التابع.

كبيذا يككف المشرع الجزائرم قد حذا حذك أغمبية القكانيف الحديثة كمنيا القانكف المدني

المصرم باعتباره أحدث القكانيف العربية  ،ككذلؾ القانكف المدني الفرنسي فيما يتعمؽ بالتشديد
في مسؤكلية المتبكع عف أعماؿ تابعو.
فعؿ

كمما سبؽ يتضح لنا أف ميبلد المسؤكلية عف الفعؿ الشخصي سابؽ لميبلد المسؤكلية عف
الغير  ،كىذا شيء منطقي ألف األصؿ أف يسأؿ الشخص عف عممو الشخصي ،

كاالستثناء أف يسأؿ عف عمؿ الغير  ،كالبادئ ذم بدئ البد مف إعطاء تعريؼ لممسؤكلية

المدنية.
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 -2تعريف المسؤولية المدنية :
المقصكد بالمسؤكلية المدنية بشكؿ عاـ ىك التزاـ المديف بتعكيض الضرر المترتب عمى
اإلخبلؿ بالتزاـ يقع عمى عاتقو  ،فإذا كاف االلتزاـ الذم أخؿ بو مصدره العقد كانت المسؤكلية
عقدية  ،أما إذا كاف مصدره الفعؿ الضار فإف المسؤكلية تككف تقصيرية.

1

كيعرؼ الدكتكر عمي فيبللي المسؤكلية المدنية عمى النحك اآلتي  ":ىي مجمكعة القكاعد

التي تمزـ مف ألحؽ ضر ار بالغير بجبر ىذا األخير ،كذلؾ عف طريؽ تعكيض يقدمو لممضركر،
كعمى العمكـ فإف ىذا التعكيض الذم يتحممو المسؤكؿ ىك نتيجة إخبللو بالتزاـ سابؽ رتبو العقد

أك القانكف" 2.كلتحديد نطاؽ المسؤكلية المدنية يجب التمييز بينيا كبيف أنكاع المسؤكلية
األخرل.

-3أنواع المسؤولية :
مف المتفؽ عميو فقيا كقضاءا أف المسؤكلية قد تككف أدبية أك قانكنية  ،كالمسؤكلية

القانكنية بدكرىا تنقسـ إلى مسؤكلية جزائية كمسؤكلية مدنية  ،كىذه األخيرة كىي محؿ الدراسة

تتفرع إلى مسؤكلية عقدية كمسؤكلية تقصيرية  ،كالمسؤكلية التقصيرية قد تككف شخصية أك عف

عمؿ الغير.

أ-المسؤولية األدبية والمسؤولية القانونية  :مف المعمكـ أف دائرة األخبلؽ أكسع
مف دائرة القانكف  ،ألنيا تشمؿ سمكؾ اإلنساف نحك خالقو كنحك نفسو كنحك غيره  ،كألنيا تأمر

بالخير في ذاتو كتنظر إلى نكايا اإلنساف فتقره عمى ما يتجو منيا نحك الغير كتؤاخذه عمى ما

يحيد منيا عف ىذا السبيؿ.

أما دائرة القانكف فتقتصر عمى سمكؾ اإلنساف نحك غيره  ،كفي ىذه الدائرة الضيقة يكتفي

القانكف بتنظيـ نشاط اإلنساف الخارجي كال يحفؿ بالنكايا الباطنة ما دامت لـ تتخذ ليا مظي ار

خارجيا.
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كيشترؾ كؿ مف القانكف كاألخبلؽ في أنيما يضماف قكاعد كضكابط لسمكؾ الناس كفي

أف ىذه القكاعد كالضكابط ىي خطابات مكجية إلى الناس تتضمف أكامر أك نكاىي ،أم أنيا
تفرض عمييـ كاجبات باتباع سمكؾ معيف أك باالمتناع عف أمكر معينة  ،بحيث إذا أخؿ أم

شخص بأحد ىذه الكاجبات األصمية كاف مسؤكال عف إخبللو كاستكجب الجزاء المقرر لو ،1فإذا
أخؿ اإلنساف بقاعدة خمقية اعتبر إخبللو خطأ أدبيا أك خطيئة  ،كعد ىك مسؤكال أدبيا عف ىذا

الخطأ بمجرد اتجاه قصده إلى ما يخالؼ القاعدة األخبلقية  ،دكف النظر إلى ىذا اإلخبلؿ في

العالـ الخارجي ( أم سكاء نشأ عف ىذا الخطأ ضرر لمغير أـ لـ ينشأ ) .كىذه المسؤكلية

األدبية تستكجب جزاءا أدبيا أك دينيا ال دخؿ فيو لمقانكف كال شأف بو لمدكلة.

أما المسؤكلية القانكنية  :فيي حالة الشخص الذم ارتكب فعبل سبب بو ضر ار لمغير ،

فاستكجب ىك مؤاخذة القانكف إياه عمى ذلؾ  ،فبلبد فيو مف مسمؾ خارجي يسمكو شخص
كيترتب عميو كقكع ضرر لممجتمع أك ألحد األفراد  ،أك يككف مف شأنو أف ييدد بكقكع مثؿ ىذا
الضرر  ،كالبد أيضا أف يككف ىذا المسمؾ مخالفا لقاعدة قانكنية  ،فبل يكفي فيو أف يككف

مخالفا لقاعدة خمقية فحسب.

ب -المسؤولية المدنية والمسؤولية الجزائية  :ىذا االختبلؼ ينطمؽ مف حيث

األىداؼ التي تختمؼ بدكرىا في كبل المسؤكليتيف  :المسؤكلية الجزائية تيدؼ إلى حماية
المجتمع ضد األفعاؿ الخطيرة التي تخؿ بالسمـ العمكمي  ،أما المسؤكلية المدنية فيي تيدؼ

إلى إصبلح األضرار المرتكبة مف شخص خاص سكاء كاف شخصا طبيعيا أك معنكيا. 2

مجرما كفقا لقانكف العقكبات كىذا
المسؤكلية الجزائية ال تقكـ إال إذا ارتكب الشخص فعبل َ
ما نصت عميو المادة  9مف قانكف العقكبات " :ال جريمة وال عقوبة أو تدابير أمن بغير

قانون 3".كأف تطبيؽ النص الجنائي يتـ مف طريؽ النيابة العامة التي ترتب عف ىذا الفعؿ
تحريؾ الدعكل العمكمية.

-1
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2

كما أف المسؤكلية المدنية تعالج حالة ماضية كتعمؿ عمى إصبلح الضرر  ،أم إعادة

الكضع إلى الحالة التي كاف عمييا قبؿ كقكع الضرر  ،أما المسؤكلية الجزائية فإنيا تكاجو حالة
مستقبمية كتسعى إلى حماية المجتمع مف خطر تكرار كقكع الجريمة.

1

أما مف حيث الجزاء فيناؾ اختبلؼ بيف المسؤكليتيف  ،إذ يترتب عمى المسؤكلية المدنية

جزاء كاحد ك ىك التعكيض المستحؽ لممضركر  ،أما الجزاء المترتب عف المسؤكلية الجزائية

فيك العقكبة التي قد تككف السجف أك الغرامة أككمييما معا .كتيدؼ العقكبة إلى ردع المجرـ

كاصبلحو كاعطاء عبرة لغيره.

كتقكـ المسؤكلية الجزائية عمى الخطأ الجزائي الذم يخضع لمبدأ شرعية الجرائـ

كالعقكبات ،كيمعب القصد الجرمي دك ار ىاما في تحديد كصؼ الجريمة ىؿ ىي جناية أك جنحة

أك مخالفة كمقدار العقكبة.

بينما المسؤكلية المدنية قد تتحقؽ بدكف خطأ كأف يككف أساسيا الضماف أك التبعة كال
تقيـ لمقصد كزنا ،فيي تتحقؽ كلك صدر الضرر بسبب إىماؿ أك تقصير أك مجرد سيك ،كيحدد

مقدار التعكيض عمى أساس الضرر الذم لحؽ الضحية كليس عمى أساس الخطأ.

2

كالمسؤكلية الجزائية حؽ لممجتمع يطالب بو النائب العاـ كال يجكز الصمح أك النزكؿ عنو ،أما

المسؤكلية المدنية فيي حؽ لمفرد يجكز الصمح فيو كالنزكؿ عنو.

كالمسؤكلية المدنية إما أف تككف عقدية نتيجة اإلخبلؿ بالتزاـ عقدم ،فيي تتعمؽ بآثار

االلتزاـ ،كاما تككف تقصيرية نتيجة اإلخبلؿ بالتزاـ عاـ فرضو القانكف كىك عدـ اإلضرار

بالغير.

كلقد ذىب معظـ الفقياء في فرنسا في القرف الماضي إلى كجكب التمييز بيف المسؤكلية

العقدية كالمسؤكلية التقصيرية ،ألنيما متمايزتاف عف بعضيما سكاء مف حيث الطبيعة أك مف

حيث األساس ،كىذا ما أدل إلى ظيكر نظرية ازدكاج المسؤكلية.3

-1
-2
-3

الدكتكر عمي فيبللي ك حميد بف شنيتي  ،محاضرات في المسؤكلية المدنية السداسي الثاني .9991/9992
الدكتكر عمي فيبللي  :المرجع السابؽ ص  1ك .5
كمف بيف الحجج التي استند عمييا أنصار ازدكاجية المسؤكلية لمتمييز بيف المسؤكلية التقصيرية كالمسؤكلية العقدية ما يمي  :األىمية  ،اإلعذار،

اإلعفاء مف المسؤكلية ،اإلثبات ،تعكيض الضرر ،التضامف ،التقادـ.كمف يريد االطبلع أكثر عمى تفاصيؿ ىذه الحجج عميو الرجكع إلى الم ارجع اآلتية :

مخمكفي محمد  :المرجع السابؽ ص 6كما بعدىا ،الدكتكر عمي فيبللي :االلتزامات ،ص  ،91الدكتكر محمكد جبلؿ حمزة  :العمؿ غير المشركع باعتباره
مصدر لبللتزاـ ،القكاعد العامة كالقكاعد الخاصة ،ديكاف المطبكعات الجامعية السنة  9985ص 21كما يمييا .

11

كعارضيـ في نياية القرف الماضي فقياء آخركف كحجتيـ في ذلؾ أنو ال محؿ ليذا
التمايز بيف المسؤكليتيف ،فيما ال تختمفاف مف حيث الطبيعة كمف حيث األساس ،فأساسيما

كاحد كىك اإلخبلؿ بالتزاـ سابؽ كىؤالء ىـ أنصار نظرية كحدة المسؤكلية.

1

كانتيى ىذا الخبلؼ الفقيي بيف النظريتيف إلى ظيكر رأم كسط سمـ في األخير ،بأف

المسؤكليتيف تتحداف في األساس إذ كمتاىما تقكـ عمى الخطأ أم عمى اإلخبلؿ بالتزاـ سابؽ

سكاء كاف مصدره العقد أك الفعؿ الضار ،كمع ذلؾ تكجد فركؽ بينيما تستكجب التمييز عمى

النحك التالي :

-9المسؤكلية العقدية تقكـ عمى اإلخبلؿ بالتزاـ عقدم يختمؼ باختبلؼ ما اشتمؿ عميو العقد
مف التزامات  ،أما المسؤكلية التقصيرية تقكـ نتيجة اإلخبلؿ بالتزاـ قانكني كاحد ال يتغير أال

كىك االلتزاـ بعدـ اإلضرار بالغير.
-2الدائف كالمديف في المسؤكلية العقدية مرتبطاف بعقد قبؿ أف تتحقؽ المسؤكلية العقدية ،
أما في المسؤكلية التقصيرية فالدائف ( المضركر ) ال يعرؼ المديف ( المسؤكؿ ) إال بعد
قياـ المسؤكلية أم بعد حدكث الفعؿ الضار.

-2المسؤكلية التقصيرية مف النظاـ العاـ ألنيا تيدؼ إلى حماية المصمحة العامة المتمثمة
في عدـ االعتداء عمى الغير  ،أما المسؤكلية العقدية فيي تيدؼ إلى حماية المصمحة

الخاصة ( الفردية ).

-1المسؤكلية التقصيرية ىي األصؿ لككنيا مف النظاـ العاـ  ،أما المسؤكلية العقدية فيي
تعد استثناء مف األصؿ.

كقد يككف الضرر الناجـ عف المسؤكلية التقصيرية قد تـ بصفة شخصية كىذا ما يسمى

بالمسؤكلية التقصيرية عف األعماؿ الشخصية كالتي نظميا المشرع الجزائرم بمكجب نص المادة
 921مف القانكف المدني.

كما قد يتـ الضرر بكاسطة شخص آخر كىذا ما يسمى بالمسؤكلية التقصيرية عف عمؿ

الغير التي نص عمييا المشرع الجزائرم في نص المادة  921مف القانكف المدني بالنسبة

لمسؤكلية متكلي الرقابة.
-1

أما رد أنصار نظرية كحدة المسؤكلية عمى الفركؽ التي طرحيا أنصار ازدكاجية المسؤكلية ،يكفي في ذلؾ العكدة إلى المراجع التي أشرت إلييا منذ

قميؿ.
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كالمادة  926مف القانكف المدني التي تضمنت مسؤكلية المتبكع عف أعماؿ تابعة

بنصيا عمى ما يمي " :يكون المتبوع مسؤوال عن الضرر الذي يحدثو تابعو بعممو غير
المشروع  ،متى كان واقعا منو في حال تأدية وظيفتو  ،أو بسببيا .وتقوم رابطة التبعية ،

ولو لم يكن المتبوع ح ار في اختيار تابعو  ،متى كانت لو عميو سمطة فعمية في رقابتو وفي

توجييو" .1كالذم ييمنا في ىذا البحث أك الرسالة ىك مسؤكلية المتبكع عف أعماؿ تابعو.

كيتضح لنا مف قراءة نص ىذه المادة أف أحكاميا ال تقتصر عمى مسؤكلية األفراد عف

غيرىـ كمتبكعيف كتابعيف  ،كلكنيا تشمؿ أيضا مسؤكلية األشخاص االعتبارية عف أعماؿ

مستخدمييا مسؤكلية المتبكع عف أعماؿ تابعو ،كمف بيف األسباب أك الحكافز التي جعمتني

أختار ىذا النكع مف المسؤكلية :

 -9إف القكاعد العامة ليذه المسؤكلية ال تطرح أم إشكاؿ ،إذ أف معظـ المراجع متفقة عمى
األحكاـ العامة ليذه المسؤكلية مف حيث أشخاصيا كشركطيا كاألساس القانكني الذم تقكـ عميو
كاآلثار المترتبة عنيا ،أما الجانب الذم يطرح اإلشكاؿ أك الصعكبة ىك الجانب التطبيقي ليذه
المسؤكلية أك ما يسمى بالتطبيقات القضائية ،كىذا ىك الباعث الدافع الذم جعمني أختار دراسة

ىذا المكضكع ،دكف االستغناء عف القكاعد العامة ليذه المسؤكلية لككنيا تعد القاعدة األساسية

التي تبنى عمييا التطبيقات القضائية ،كيمكف طرح الصعكبات التي تكاجو القضاء الجزائرم في

تطبيؽ نص المادة  926مف القانكف المدني الجزائرم مف خبلؿ التساؤالت التالية :

*-ىؿ مجرد تمتع المتبكع بالسمطة الفعمية كافي لتحقؽ عبلقة التبعية ؟ كخاصة إذا كاف
المتبكع غير قادر عمى ممارسة ىذه السمطة مف الناحية العممية ؟

*-ىؿ يشترط في العمؿ غير المشركع الذم يرتكبو التابع كيقيـ مسؤكلية المتبكع أف يككف
خاطئا ؟

* -إذا ما ارتكب التابع العمؿ غير المشركع حالة تأدية الكظيفة أك بسببيا ،فيؿ العبرة بكقت
ارتكاب العمؿ غير المشركع مف حيث الزماف كالمكاف ؟ أـ بالصمة المباشرة بيف الكظيفة كالعمؿ

غير المشركع ؟

*-ما ىك األساس القانكني الذم تقكـ عميو مسؤكلية المتبكع عف أعماؿ تابعو ؟

-1

األمر رقـ  58-75المؤرخ في  26سبتمبر  9975المتضمف القانكف المدني الجزائرم ص . 29
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 -2كالسبب الثاني يتمثؿ في تطكر كظيفة الدكلة التي أصبحت تتكفؿ بالجانب االجتماعي
لؤلشخاص ،ككذلؾ التطكرات االقتصادية كالصناعية كاف ليا انعكاسات إيجابية عمى تطكر

قكاعد المسؤكلية المدنية بصفة عامة كقكاعد مسؤكلية المتبكع عف أعماؿ تابعو بصفة خاصة.

كنتيجة ليذا التطكر السريع في جميع المجاالت ساىـ بالقسط الكبير في كثرة األضرار

التي تقع مف التابعيف ،كيكفي في ذلؾ تصكر االرتفاع اليائؿ لؤلضرار المترتبة عف حكادث
السيارات ،ككذلؾ األضرار الناجمة عف حكادث العمؿ ،كأصبحت المصانع تستعمؿ بعض

المكاد الخطيرة كالتي مف شأنيا إلحاؽ الضرر بالغير.

كؿ ىذه العكامؿ دفعت بالفقو كالقضاء في كقتنا الحالي إلى إعادة النظر في قكاعد

المسؤكلية المدنية بصفة عامة بما فييا مسؤكلية المتبكع ،كاقتراح أسس جديدة كؿ ذلؾ لتحقيؽ

العدؿ كتكفير الضماف لضحايا ىذه التطكرات نتيجة اختبلؿ التكازف بيف مصمحة الضحايا
كالمتعامميف االقتصادييف.

14

خطة البحث :

مف أجؿ معالجة كتحميؿ التساؤالت المطركحة

نقكـ بدراسة مسؤكلية المتبكع عف أعماؿ تابعو مف ثبلث جكانب.
أكال  :أطراؼ المسؤكلية ،ثانيا :شركط قياـ مسؤكلية المتبكع  ،كثالثا
كأخي ار النظاـ القانكني لمسؤكلية المتبكع ،كؿ ذلؾ كفؽ الخطة التالية.
الفصل األول  :أطراؼ المسؤكلية.
المبحث األول  :تعريؼ طرفي المسؤكلية.

المبحث الثاني :السمطات المخكلة لممتبكع عمى تابعو ككيفية انتقاليا.

الفصل الثاني  :شركط قياـ مسؤكلية المتبكع عف أعماؿ تابعو.
المبحث األول  :عبلقة التبعية بيف التابع كالمتبكع.
المبحث الثاني  :ارتكاب التابع عمؿ غير مشركع حاؿ تأدية
الكظيفة أك بسببيا.
الفصل الثالث  :النظاـ القانكني لمسؤكلية المتبكع.
المبحث األول  :األساس القانكني الذم تقكـ عميو مسؤكلية المتبكع.

المبحث الثاني :اآلثار القانكنية المتربة عف تحقؽ مسؤكلية المتبكع.
 -دفع مسؤكلية المتبكع.
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الفـــصــــل األول :
أطـ ـ ـ ـ ـ ـراف املس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـؤوليـ ـ ـ ـ ـ ـة :
إف مسؤكلية المتبكع عف عمؿ التابع ىي الحالة الكحيدة في الكاقع التي يسأؿ فييا

الشخص عف عمؿ الغير بالمفيكـ القانكني الحقيقي  ،كذلؾ ألف مسؤكلية الكالديف كالمعمميف
كأرباب الحرؼ ىي مسؤكلية عف سكء رقابتيـ  ،أم أنيـ يسألكف عف خطئيـ .كىك التقصير في
القياـ بكاجب الرقابة كليس خطأ الغير بالمعنى القانكني الصحيح  ،1ىذا مف جية.

كمف جية أخرل فإف السمطة الفعمية في الرقابة كالتكجيو التي يمارسيا المتبكع عمى التابع

تنصب عمى العمؿ ذاتو كليس عمى مف يِؤديو  ،خبلفا لسمطة المكمؼ بالرقابة عمى مف يخضع

لرقابتو حيث تنصب ىذه األخيرة عمى ذات الخاضع لمرقابة.

2

كتنص المادة  926الفقرة  9مف القانكف المدني الجزائرم عمى ما يمي " :يكون المتبوع

مسؤوال عن الضرر الذي يحدثو تابعو بعممو غير المشروع متى كان واقعا منو في حال

تأدية وظيفتو أو بسببيا " .كيتضح لنا مف قراءة نص ىذه المادة أف مسؤكلية المتبكع عف

أعماؿ تابعو تتشكؿ مف شخصيف أال كىما التابع كالمتبكع  .كلذا نطرح التساؤؿ اآلتي  :مف ىك

التابع ؟ كمف ىك المتبكع ؟ كما ىي مختمؼ السمطات التي يتمتع بيا المتبكع عمى تابعو ككيفية

انتقاليا لمغير؟ كلئلجابة عف ىذه التساؤالت نخصص المبحث األكؿ لمتعريؼ بطرفي المسؤكلية
(التابع كالمتبكع) .ثـ نتطرؽ في المبحث الثاني إلى السمطات التي يتمتع بيا المتبكع عمى تابعو

ككيفية انتقاليا.

المبحث األول :

تعـريف طـرفـي المسؤوليـة :
األصؿ أف ال يسأؿ اإلنساف إال عف سمككو الشخصي حسب المادة  921مف القانكف

المدني الجزائرم ،غير أنو قد تتكافر عبلقة ما بيف صاحب السمكؾ الخاطئ كبيف إنساف آخر،
-1

-2

الدكتكر بمحاج العربي :النظرية العامة لبللتزاـ في القانكف المدني الجزائرم الجزء  2ص .219
الدكتكر مصطفى جماؿ  :النظرية العامة لبللتزامات ،الدار الجامعية الطبعة 9987ص .269
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تبرر مسائمة األخير عف سمكؾ األكؿ ،فتقكـ مسؤكليتو عف سمكؾ غيره استثناء مف المبدأ

العاـ.

كمسؤكلية المتبكع باعتبارىا مسؤكلية عف عمؿ الغير تختمؼ عف المسؤكلية عف العمؿ

الشخصي ،في ككنيا مسؤكلية مفترضة لصالح المضركر كذلؾ تسييبل في حصكلو عمى

التعكيض ،خبلفا لمقاعدة العامة التي تكجب إثبات الخطأ في جانب المسؤكؿ باإلضافة إلى

الضرر كعبلقة السببية .كسنقكـ بتقسيـ ىذا المبحث إلى مطمبيف ،نتناكؿ في المطمب األكؿ
تعريؼ التابع ،ثـ في المطمب الثاني تعريؼ المتبكع .

المـطمب األول :
تـعريــف التــابـع :
كثي ار ما يستخدـ اإلنساف شخصا أك أشخاصا آخريف في القياـ بتصريؼ شؤكنو الخاصة
تحت إدارتو كاشرافو  ،كصاحب المصنع يستخدـ عماال لمقياـ بالعمؿ فيو  ،كصاحب السيارة
يستخدـ سائقا لقيادة سيارتو  ،ككصاحب المنزؿ يستخدـ خادما لمعمؿ في منزلو  ،كمف خبلؿ

ىذه األمثمة الكاردة عمى سبيؿ المثاؿ ،البد أف نتطرؽ إلى مختمؼ التعاريؼ الفقيية بشأف

المقصكد بالتابع في الفرع األكؿ ،كمف خبلؿ الفرع الثاني نتناكؿ تمتع التابع بصفة الشخص
الطبيعي.

الفـرع األول :

التعـريفـات التـي جـاء بيـا الفقو :
لقد تعددت كتنكعت التعاريؼ الفقيية إلعطاء تعريؼ جامع مانع لشخص التابع ،فأكؿ
تعريؼ لمدكتكر عمي عمي سميماف  ،فيك يعرؼ التابع عمى النحك التالي " :التابع ىك الشخص

الذم يخضع لسمطة المتبكع كيتمقى منو األكامر كيطيعو في تكجييو فعبل أك يفترض أف

يطيعو".

1

1

 -الدكتكر عمي عمي سميماف  :المرجع السابؽ ص ..28
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كيعرؼ الدكتكر محمكد جبلؿ حمزة التابع عمى النحك اآلتي " :التابع شخص يقكـ بعمؿ

لحساب شخص آخر ىك المتبكع  ،أك يرتبط بو برابطة التبعية كالخضكع بحيث يككف لو مراقبة
التابع كتكجييو".

1

أما مخمكفي محمد يعرؼ التابع بأنو  ":الشخص الذم يؤجر خدماتو لشخص آخر بأف

يؤدم عمبل لو كيمتثؿ ألكامره كيخضع ليا سكاء بصكرة مباشرة أك غير مباشرة "

2

كيعرؼ الفقيو  Servantالتابع عمى أنو" :يعتبر تابعا كؿ مف تعاقد مع آخر ألداء عمؿ

معيف ،كذلؾ حتى إنجاز العمؿ المتفؽ عمى أدائو ،بحيث يمتنع عمى أم شخص استخدامو فيما
يمكف أف يمحؽ ضر ار بذلؾ المتبكع  ،قبؿ نياية العمؿ المتعاقد عميو".

3

كيعرؼ  " :Antoine Vialardالتابع ىك ذلؾ الذم يتصرؼ لحساب الغير تحت تكجييو

كرقابتو ".4

كأخي ار تعرؼ محكمة النقض الفرنسية التابع عمى أنو  " :ذلؾ الشخص الذم يعمؿ

لحساب شخص آخر يممؾ عميو سمطة التكجيو كالرقابة كالمراقبة ".

5

كنبلحظ مف ىذه التعاريؼ المختمفة أنيا تشترؾ في عنصريف أساسييف:
-9خضكع التابع لسمطة المتبكع مف حيث األكامر ككيفية أداء العمؿ.
-2أف يقكـ التابع بأداء العمؿ لحساب المتبكع كليس لحسابو الخاص.

كالمعيار المستعمؿ لتحديد صفة التابع حسب ما جاء في التعاريؼ الفقيية المختمفة ىك

معيار السمطة الفعمية  ،أم خضكع التابع لؤلكامر كالتكجييات التي يتمقاىا مف المتبكع فيما
يخص كيفية أداء العمؿ.

كلكف قد تنعدـ صفة التابع حتى كلك كاف العمؿ الذم يقكـ بو التابع تحت إشراؼ كرقابة

كتكجيو المتبكع  ،إذا تـ ىذا العمؿ لحساب التابع كليس لحساب المتبكع  ،كليذا الغرض ىناؾ
جانب مف الفقو مف يقترح معيا ار جديدا أال كىك " العمؿ لحساب الغير ".

1

-

انظر الدكتكر محمد جبلؿ حمزة  :العمؿ غير المشركع باعتباره مصدر لبللتزاـ ص .981

2

-

رسالة مخمكفي محمد  :نفس المرجع ص .71

3

-

أشار إلى ىذا التعريؼ الدكتكر محمد الشيخ عمر  :نفس المرجع ص .912
4
- ANTOINE VIALARD : la responsabilité civile délictuelle, éd O.P.U année 1980 p 76.

- voir : BORIS STARCK : même ouvrage : p 223.
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5

الفـرع الثـانـي :

تمتـع التابـع بصفـة الشـخص الطبيـعي :
في جميع الحاالت البد أف تككف لمتابع صفة الشخص الطبيعي  ،ألنو ال يكجد تابع ىك

شخص معنكم  ،كمف األمثمة عمى ذلؾ:

-9الجندم في الجيش يعتبر تابعا لك ازرة الدفاع.

-2الممرضة تعتبر تابعة لمطبيب الذم تقكـ بخدمتو أثناء العبلج أك أثناء إجراء العممية.
-2األصؿ أف المقاكؿ ال يعتبر تابعا لرب العمؿ ما داـ يقكـ بعممو مستقبل عف إرادة رب
استثناء يمكف اعتبار المقاكؿ تابعا لرب العمؿ إذا كاف يقكـ بذلؾ العمؿ تحت
العمؿ ،ك
ن
إشراؼ كرقابة كتكجيو رب العمؿ.

-1مدير الشركة يعتبر تابعا لمشركة كشخص معنكم  ،كلكف الشركاء ال يعتبركف تابعيف
لمشركة كشخص معنكم.

-5كالعماؿ في المصنع يعتبركف تابعيف لصاحب المصنع إذا كانكا يقكمكف بالعمؿ تحت

إشراؼ كتكجيو ىذا األخير.

كىذه األمثمة ذكرتيا عمى سبيؿ المثاؿ كليس الحصر كىناؾ العديد مف األمثمة ال يسعنا في ىذا

المقاـ ذكر جميعيا.

المـطمب الثـانـي :

تـعريــف المتبــوع:

حسب ما كرد في نص المادة  926الفقرة  9ك  2مف القانكف المدني الجزائرم فإف المتبكع
ىك ذلؾ الشخص الذم يمارس السمطة الفعمية في الرقابة كالتكجيو عمى تابعو  ،كىذا النص

التشريعي جاء بشكؿ عاـ ليشمؿ كؿ متبكع سكاء كاف شخصا طبيعيا أك معنكيا  .كاألصؿ أف

يككف المتبكع شخصا طبيعيا  ،كاالستثناء أف يككف المتبكع شخصا معنكيا أك اعتباريا.
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الفـرع األول :

مختمـف التعاريـف الفقييـة :
لقد اختمفت التعاريؼ الفقيية فيما يخص تعريؼ المتبكع

التعاريؼ:

1

كنحاكؿ أف نعطي أىـ ىذه

 -9يعرؼ الدكتكر عمي عمي سميماف المتبكع " :ىك الشخص الذم لو عمى شخص

آخر  ،سمطة فعمية في رقابتو كتكجييو ،كيككف لو بمقتضى ىذه السمطة الحؽ في أف يصدر
إليو األكامر كلك لـ يستعمؿ ىذا الحؽ فعبل  ،إذ الميـ أف تككف لو ىذه السمطة كلك لـ

يمارسيا".

2

-2كيعرؼ محمكد جبلؿ حمزة المتبكع عمى أنو  " :المتبكع ىك شخص يعمؿ لمصمحتو

شخص آخر (التابع) الذم يخضع لسمطتو الفعمية كيتمقى منو األكامر كالتكجييات لمقياـ

بالعمؿ".

3

 -2كما يعرؼ مخمكفي محمد المتبكع عمى أنو  ":الشخص الذم يمتجئ إلى خدمات

شخص آخر لحسابو كلمصمحتو كلو الحؽ في إصدار األكامر كالتعميمات حكؿ الطريقة التي
يتعيف عمى ذلؾ الشخص أف يؤدم العمؿ بمقتضاىا ".

4

-1يعرؼ  Gerard Légierالمتبكع عمى أنو " :السيد أك المتبكع يمارس عمى الخادميف

أك التابعيف سمطة التكجيو كالرقابة".

5

-5ىناؾ تعريؼ آخر لكؿ مف  " : Marcel Planiol et Georges Ripertالمتبكع

حسب المادة  9281مدني فرنسي ىك ذلؾ الشخص الذم يعمؿ لحسابو كلمصمحتو
الشخصية أشخاص آخركف ،كلو الحؽ في إعطاء األكامر كالتعميمات ليؤالء حكؿ كيفية

إنجاز العمؿ ".

1

-

6

عبر المشرع المبناني عف المسؤكؿ (المتبكع) كفقا ألحكاـ المادة  927بالسيد كبالكلي ،أما الشخص الذم يسأؿ عف فعمو (التابع) فيك الخادـ أك

المكلي ،انظر الدكتكر محمد لبيب شنب  :مكجز في مصادر االلتزاـ  ،دار النيضة العربية لمطباعة كالنشر ،الطبعة  ،9969ص .62

-2
3

-

-4

انظر الدكتكر عمي عمي سميماف  :نفس المرجع ص .28
الدكتكر محمكد جبلؿ حمزة  :المرجع السابؽ ص .981
راجع مخمكفي محمد  :المرجع السابؽ ص .71

- voir GERARD LEGIER : Droit civil : Les obligations , éd dalloz 1993 p 105.
- voir MARCEL PLANIOL et GEORGES RIPERT : traité pratique de droit civil français, obligation : tome

5
6

VI.1952 p 899.
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كأخي ار تعرؼ محكمة النقض الفرنسية المتبكع بقكليا " :المتبكع أك السيد لو الحؽ في

إعطاء التابع األكامر كالتعميمات حكؿ كيفية أداء العمؿ".

1

 -9المتبوع قد يكون مقاوال :
حسب ما نصت عميو المادة  519مف القانكف المدني الجزائرم ،فإف عقد المقاكلة يبرـ

بيف طرفيف المقاكؿ كىك الذم يتعيد بإنجاز العمؿ لصالح أك لحساب شخص آخر أال كىك رب
العمؿ الذم يمتزـ بدفع األجر  ،كما يبلحظ في ىذا المقاـ ىك أف المقاكؿ كىك بصدد إنجاز

العمؿ المتفؽ عميو في العقد ال يخضع إلرادة رب العمؿ كاشرافو ،بؿ يعمؿ مستقبل طبقا لشركط

العقد المبرـ بينيما  .كمف ثـ ال يعتبر المقاكؿ تابعا لرب العمؿ كال يككف ىذا األخير مسؤكال

عف المقاكؿ مسؤكلية المتبكع عف التابع.2

كرب العمؿ كاف لـ يكف لو حؽ اإلشراؼ كالتكجيو عمى المقاكؿ  ،إال أف رب العمؿ مف حقو
أف يتعيد العمؿ كىك في يد المقاكؿ  ،ليراقب ما إذا كاف يجرم طبقا لمشركط كالمكاصفات
المتفؽ عمييا  .كأف المقاكؿ ينفذ العمؿ طبقا ألصكؿ الصناعة كعرؼ أىؿ الحرفة  ،كيمكف لرب
العمؿ مف مراقبة ذلؾ منذ البداية حتى يكفر عمى نفسو كعمى المقاكؿ ذاتو الكقت كالجيد
كالمشقة إذا ما تـ العمؿ معيبا أك منافيا لشركط العقد  ،ثـ يرفضو بعد أف يككف قد تـ  ،كىذا

ضرب مف الكقاية خير مف رفض العمؿ بعد تمامو كعبلج لما فيو مف نقص أك عيب.

كفيما يتعمؽ بمسؤكلية المقاكؿ عف خطئو  ،فإف طبيعة ىذه المسؤكلية ىي مسؤكلية عقدية

 ،إذا ثبت الخطأ في جانبو تتحقؽ مسؤكليتو كتقكـ مسؤكلية المقاكؿ إذا ىك خالؼ الشركط

كالمكاصفات المتفؽ عمييا  ،أك انحرؼ عف أصكؿ الفف كتقاليد الصنعة كعرفيا  ،أك أساء
اختيار المادة التي قدميا مف عنده ليستخدميا في العمؿ  ،أك نزؿ عف عناية الشخص المعتاد
في المحافظة عمى المادة التي قدميا لو رب العمؿ  ،أك ثبت عدـ كفايتو ك قصكره الفني، 3

كبكجو عاـ إذا ىك خالؼ كاجبا مف الكاجبات الممقاة عمى عاتقو.

كاذا استعاف المقاكؿ بشخص يساعده في إنجاز العمؿ  ،أك استخدمو في ذلؾ فإنو يككف

مسؤكال عنو مسؤكلية المتبكع عف التابع  ،كلكف المسؤكلية ىنا ليست مسؤكلية تقصيرية بؿ ىي
voir JEAN MAZEAUD : Les obligations : p 476.
2

-3

راجع الدكتكر عبد الرزاؽ أحمد السنيكرم  :الكسيط في شرح القانكف المدني ،العقكد الكاردة عمى العمؿ ،المجمد  7الطبعة  9961ص .99
انظر فتيحة قرة  :أحكاـ عقد المقاكلة ،الطبعة  9992ص . 997
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_1

مسؤكلية عقدية  ،فبل تقكـ فقط مسؤكلية المقاكؿ عف األعماؿ الشخصية المنسكبة إليو  ،كلكف

كذلؾ بالنسبة لؤلعماؿ التي يرتكبيا تابعكه  ،فالمسؤكلية العقدية عف فعؿ الغير ىي حقيقة تقيـ
مسؤكلية المقاكؿ ككأف أخطاء تابعيو تعتبر أخطاء المقاكؿ نفسو  ،مع العمـ بأف أسباب اإلعفاء

التي تمغي أخطاء التابعيف بإمكاف المقاكؿ أف يدعي بيا.

1

-2مسؤولية الطبيب عن أعمال مساعديو :
إف التجاء المريض إلى العيادات الخاصة ال يككف عادة إال بناء عمى عقد كلك ضمني

بينو كبيف إدارتيا ،فعقد االستشفاء  contrat d’hospitalisationىك الذم يحكـ العبلقة
التعاقدية بينيما ،خبلؼ األمر في العبلقة البلئحية  réglementaireالتي تربط المريض

بالمستشفى العاـ.

2

فعبلقة الطبيب بالمريض في المستشفى العاـ ىي عبلقة الشخص المكمؼ بأداء خدمة

عامة طبقا لمكائح ،لشخص ينتفع بخدمات عامة طبقا لمقانكف ،كيترتب عمى ذلؾ أنو ال يكجد

عقد بيف الطبيب الممارس في المستشفى العاـ كالمريض الذم ينتفع بخدماتو.

كنظ ار إلى الظركؼ التي يؤدم المرفؽ الصحي العاـ خدماتو ،فإنو يمكف أف نرجح الرأم

الذم يذىب أنصاره في الفقو الفرنسي 3إلى أنو ال تكجد عبلقات عقدية في المرفؽ الصحي بيف
المريض كالطبيب أك بيف المريض كالمستشفى العاـ ،إذ أف المستشفى يعد كمرفؽ عاـ أما

الطبيب يعتبر مكظفا عاما ،كالمريض فيك الذم يستخدـ المرفؽ العاـ.

4

كاذا استعاف الطبيب بشخص لمساعدتو في إنجاز العمؿ أك استخدامو في ذلؾ يككف مسؤكال

عنو مسؤكلية المتبكع عف أعماؿ التابع ،كلكف السؤاؿ المطركح ىؿ ىذه المسؤكلية ىي مسؤكلية
تقصيرية أـ عقدية ؟ نقصيرية إذا اختار المريض العبلج في المستشفيات العامة ،كعقدية

5

1

- FRANÇOIS COLLART DUTILLEUL et PHILIPPE DELEBECQUE : Contrats civils et commerciaux : dalloz
1998. p 586.
-2

الدكتكر محمد حسيف منصكر :المسؤكلية الطبية :دار الجامعة الجديدة لمنشر 9999ص .925
3

- JEAN MICHEL DE FORGES : le droit de la santé : 2ème éd 1995 p 20.

Voir aussi : MARCEL SOURSE : la notion de réparation de dommages en droit administratif français : L.G.D.J
année 1994 p 422.
4
-YOUNSI HADDAD NADIA: la responsabilité médicale des établissements publics hospitaliers : revue
Algérienne des sciences juridiques économiques et politiques :N° 03 année 1998 p 17.
5
-Juris –Classeur :la responsabilité du médecin :fasc : 440- 1p11.
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بالنسبة لمعيادات الصحية الخاصة ،كالسبب في ذلؾ كما أشرنا إليو آنفا أف المريض ال يرتبط

بأم عقد مع إدارة المستشفى العاـ فيك يخضع لمكائح ذلؾ المرفؽ ،أما عبلقة المريض

بالعيادات الصحية الخاصة ىي عبلقة تعاقدية.

كعمى ذلؾ فإف الطبيب يككف مسؤكال عف أخطاء الممرضيف كالممرضات المذيف يعممكف

عنده كيساعدكنو في ضرب اإلبر كاجراء العمميات الجراحية ،فإذا أخطأ أحدىـ فإف عمى

الطبيب أف يتحمؿ مسؤكلية ىذا الخطأ ،فيعكض مدنيا المتضرر شريطة أف يككف الخطأ قد كقع
مف المساعد أثناء تأدية العمؿ المكمؼ بو مف قبؿ الطبيب أك بسبب ذلؾ العمؿ ،كلمطبيب حؽ

الرجكع عمى المخطئ في الحدكد التي يككف فييا ىذا التابع مسؤكال عف تعكيض الضرر.1

كمف البدييي أف ىذا االلتزاـ (االستعانة بمساعديف ) في حالة كجكده يسقط عف كاىؿ

الطبيب في حالة الضركرة أك االستعجاؿ ،فقد أعفى القضاء الفرنسي الطبيب مف المسؤكلية في

حالة إجرائو لعممية كالدة بنفسو كدكف االستعانة بالزميؿ المتخصص ،كذلؾ في ظركؼ صعبة
بإمكانيات قميمة ترتب عمييا بعض األضرار لؤلـ إف لـ يكف أماـ الطبيب سكل ذلؾ ألف حياة

األـ كانت متكقفة عمى مثؿ ىذا التدخؿ.2

كىناؾ حالة أخرل بالغة األىمية كىي مسؤولية الجراح عن أخطاء المساعدين  :يعد

الجراح رئيسا لمفريؽ الذم يعمؿ تحت إمرتو ،فيك يدير كينسؽ كؿ أنشطة مساعديو ،إذ في
أغمب األحكاؿ ال يعرؼ المريض سكاه ،كنظ ار لبلتفاؽ القائـ بينيما فإف الجراح يسأؿ تعاقديا في

مكاجية المريض عف األخطاء التي يرتكبيا أفراد مجمكعتو  équipe chirurgicaleمف

ممرضات كمساعديف ،كىذا ما كرد في المادة  72الفقرة  2مف مدكنة أخبلقيات الطب بنصيا":

أما المساعدون المذين يختارىم الطبيب أو جراح األسنان فإنيم يعممون تحت مراقبتيما وتحت

مسؤوليتيما".

3

كعمى أية حاؿ فإف المسؤكلية تعد تقصيرية عندما ال يككف التدخؿ الجراحي قد تـ بناء
عمى اتفاؽ بيف المريض كالجراح ،فيذا األخير يعد مسؤكال كمتبكع عف مساعديو المذيف يعتبركف

تابعيف لو بصفة عرضية (مدة إجراء العممية ) ،كمثاؿ ذلؾ الممرضة التي تعد تابعة بصفة
دائمة لممستشفى ،كلكنيا قد تككف في بعض األحياف تابعة بصفة عرضية لمطبيب الجراح أثناء
-1
2
3

مجمة المحامكف  :بقمـ المحامي محمد فير شقفة  :الممسؤكلية المدنية المترتبة عمى عمؿ الطبيب  :السنة  9979العدد  2ك  1ص .82

-

أشار إلى ىذا االتجاه القضائي محمد حسيف منصكر  :المرجع السابؽ ص .99
المرسكـ التنفيذم رقـ  276-92مؤرخ في  5محرـ عاـ  9192المكافؽ  6يكليك سنة  9992المتضمف مدكنة أخبلقيات الطب.
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العممية الجراحية ،ىنا يثكر التساؤؿ عمى مف تقع المسؤكلية إذا ما ارتكبت خطأ ترتب عميو

فعؿ ضار لممريض ،ىؿ تقع المسؤكلية عمى إدارة المستشفى باعتبارىا متبكع أصمي كدائـ ،أـ

عمى الطبيب الجراح بصفتو متبكع عرضي ؟

ما داـ الطبيب الجراح أثناء العممية الجراحية يمارس عمى الممرض أك الممرضة سمطة

إعطاء األكامر كالتعميمات كالتكجيو كالرقابة حكؿ كيفية إجراء العممية الجراحية ،فإف ىذا الطبيب

بعد مسؤكال عف ذلؾ الضرر بصفتو متبكع عرضي ،1كمف ثـ ال يسأؿ الجراح عف األخطاء
التي تصدر مف أفراد طاقمو قبؿ العممية أك بعدىا ،فيك يممؾ تكجيييـ كتبعيتيـ لو أثناء
الجراحة ،كما عدا ذلؾ فإف المسؤكلية تقع عمى عاتؽ العيادة ،2أك المستشفى المذيف يعممكف

فيو.

أما فيما يتعمؽ بتبعية الطبيب المخدر لمطبيب الجراح الذم يجرم عممية الجراحة ،فقد كاف

ىناؾ رأم يرم أف ىذا المخدر  l’anesthésisteيعتبر تابعا لمجراح أثناء عممية التخدير،3

كلكف محكمة النقض انتيت إلى رفض ىذا الرأم كاعتبرت المخدر مستقبل كمسؤكال شخصيا عف
األضرار التي تترتب عمى التخدير.

4

-ALEX WEILL et FRANÇOIS TERRE :droit civil. Les obligations, dalloz 1975 p 713

1

voir aussi : NOUR-EDDINE TERKI : les obligations : 1982 p 127.

- voir en ce sens : GABRIEL MARTY et PIERRE RAYNAUD : droit civil, les obligations: tome II. Sirey 1962.
p 439.
2

-3

انظر الدكتكر عمي عمي سميماف :المرجع السابؽ ،ص .12

-FRANÇOIS CHABAS : leçon de droit civil, obligation.9ème éd .1998 p 509. « …la cour de cassation n’admet

4

pas que l’anesthésiste soit le préposé du chirurgien, considérant que les différents médecins forment une équipe
chirurgicale… ».
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الفرع الثاني :

مسؤولية المتبوع بصفتو شخص معنوي :
ككما يككف المتبكع شخصا طبيعيا ،فإنو يصح كذلؾ أف يككف شخصا معنكيا أك اعتباريا

 ،فإف أحكاـ مسؤكلية المتبكع كفقا لنص المادة  926مف القانكف المدني الجزائرم ال تقتصر
عمى مسؤكلية األفراد عف غيرىـ كمتبكعيف كتابعيف ،كلكنيا تشمؿ أيضا مسؤكلية األشخاص

االعتبارية عف أعماؿ مستخدمييا مسؤكلية المتبكع عف أعماؿ تابعو.1

كفيما يتعمؽ بمسؤكلية الشخص المعنكم ظيرت خبلفات فقيية بشأف طبيعة مسئكليتو،ىؿ
ىي مسؤكلية مباشرة كأصمية ؟ أـ أنيا مسؤكلية غير مباشرة كتبعية ؟

يميز األستاذ  Michoudبيف العضك كالتابع  ،حيث يككف العضك جزءا مكمبل لمشخص

المعنكم  ،بينما يككف التابع شخصا ثالثا يكمؼ مف قبؿ األعضاء لتنفيذ بعض األعماؿ  ،لذا
فالشخص المعنكم يمكف أف يككف مسؤكال عف أفعاؿ أعضائو ليس بصكرة غير مباشرة

كمسؤكلية المتبكع عف أعماؿ تابعو  ،كانما تككف مسؤكلية مباشرة كذلؾ ألف أفعاؿ أعضائو إنما

ىي أفعالو الخاصة مف كجية نظر القانكف .

أما أحكاـ المسؤكلية عف عمؿ الغير ال يمكف تطبيقيا إال حيث يتصرؼ عماؿ الشخص

المعنكم باعتبارىـ تابعيف لو كليسكا أعضاء فيو.

2

كما أف الفقيو  Maurice André Flammeفيك كذلؾ يميز بيف المكظؼ العضك ك

المكظؼ التابع  ،بالنسبة لمتابع فإف األخطاء كاألفعاؿ الضارة الصادرة عنو تقيـ مسؤكلية
المرفؽ العاـ باعتباره متبكعا عمى أساس نص المادة  9281مف القانكف المدني الفرنسي  ،إذا
ما ارتكبت ىذه األفعاؿ أثناء القياـ بأعماؿ المرفؽ أك بسببيا ككانت ليا عبلقة بعمؿ المكظؼ،

كحتى في حالة ما إذا تعدل المكظؼ أعماؿ كظيفتو فإنيا ال تعفي اإلدارة باعتبارىا متبكعا مف

ىذه المسؤكلية غير المباشرة.

-1

يرم الدكتكر عمي عمي سميماف  :ضركرة تعديؿ المادة  926مف القانكف المدني ،بحيث تقتصر عمى األشخاص االعتبارييف سكاء كانت الدكلة أك

الييئات المحمية أك المشركعات التجارية الكبرل ،عمى أف تمغى مسؤكلية األفراد عف غيرىـ كمتبكعيف كتابعيف ،نفس المرجع ص .75
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أما في حالة المكظؼ العضو الذم يعبر عف ىكية الشخص المعنكم الذم يمثمو  ،فإف
األفعاؿ غير المشركعة أك الضارة التي يرتكبيا ىؤالء األعضاء في حدكد الكظيفة  ،تعد ىذه
األفعاؿ ككأف الشخص المعنكم قد ارتكبيا بنفسو  ،كالتي مف شأنيا أف تقيـ المسؤكلية المباشرة
لممرفؽ العاـ اتجاه الغير.

1

أما األستاذ السنيوري يؤكد عمى أف الشخص المعنكم يختمؼ عف الشخص الطبيعي في

عدـ إمكانية نسبة التمييز إليو  ،يقكؿ بأف ىناؾ أحكاال يصعب فييا الكصكؿ إلى مساءلة

الشخص المعنكم عف ىذا الطريؽ غير المباشر  ،فقد يحدث أف الخطأ الذم يكجب المساءلة

يككف ق ار ار صاد ار عف إحدل ىيئات الشخص المعنكم كمجمس إدارة الشركة أك جمعيتيا العامة

مثبل  ،فبلبد إذا مف نسبة الخطأ مباشرة إلى الشخص المعنكم ذاتو  ،ففي ىذه الحالة

تككف مسؤكلية الشخص المعنكم مسؤكلية عف عمؿ شخصي ال مسؤكلية المتبكع عف أعماؿ
تابعو  ،كالبد عندئذ مف االقتصار عمى ركف التعدم في الخطأ دكف ركف التمييز.

2

كبالنسبة لمقانكف الجزائرم يرم مخموفي محمد أف مف يمثؿ الشخص المعنكم ىك عضك

إدارتو ،كارادة ىذا العضك أك الممثؿ ىي إرادة الشخص المعنكم ،فالتصرفات أك األفعاؿ المادية

المتعمقة بنشاط الشخص المعنكم كالصادرة عف أحد أعضائو أك ممثمو تعتبر صادرة عف

الشخص المعنكم ،كفي حالة كقكع أخطاء مف أحد ممثميو بسبب ىذه التصرفات أك األعماؿ
المادية تسبب ضر ار لمغير تعتبر أخطاء كاقعة مف الشخص المعنكم يساؿ عنيا مسؤكلية

شخصية كأصمية طبقا لممادة  921مف القانكف المدني الجزائرم.

أما األخطاء الكاقعة مف األشخاص المذيف ال يمثمكف قانكنا الشخص المعنكم كليسكا

أعضاء في مجمس إدارتو فيساؿ عنيا (الشخص المعنكم) مسؤكلية غير مباشرة كتبعية طبقا
لنص المادة  926مف القانكف المدني الجزائرم.

3

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

أما بالنسبة لمقضاء الجزائرم يقكؿ نفس المؤلؼ ليس ثمة فرؽ بيف الشخص الطبيعي أك
المعنكم في مساءلة أم منيما باعتباره متبكعا ،إال فيما يتعمؽ بطبيعة الشخص المعنكم فيما إذا

كاف خاضعا لمقانكف العاـ أك القانكف الخاص ،فإذا كاف الضرر الصادر عنو داخبل في دائرة

القانكف الخاص كجب تطبيؽ نص المادة  926مف القانكف المدني الجزائرم عند تكافر شركطو،

أما إذا كاف الضرر الناجـ عنو باعتباره إدارة عامة كالدكلة أك الييئات العمكمية األخرل كجب

تطبيؽ نصكص القانكف اإلدارم في شأنو.

1

كيتضح مما سبؽ أف المتبكع إذا كانت لو صفة الشخص المعنكم الخاص كالمؤسسات

كالشركات فإف جميع األعماؿ الصادرة مف تابعيا تخضع لقكاعد المسؤكلية المدنية كعمى كجو

التحديد مسؤكلية المتبكع عف أعماؿ تابعو ،أما إذا كاف لممتبكع صفة الشخص المعنكم

العاـ ففي ىذه الحالة تقكـ مسؤكليتو اإلدارية كىي تخضع لقكاعد تختمؼ تماما عف القكاعد التي
جاء بيا القانكف المدني.

كبعد أف انتييت مف إعطاء مختمؼ التعاريؼ الفقيية لكؿ مف التابع كالمتبكع ،حاف األكاف

ألف نتساءؿ عف ماىية السمطات التي يمنحيا المشرع لممتبكع عمى تابعو ،ككيفية انتقاليا لمغير
كؿ ذلؾ مف خبلؿ المبحث الثاني.
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تنص المادة  915مف قانكف البمدية رقـ  18.91المكافؽ لػ  7أفريؿ سنة  9991عمى ما يمي  " :إف البمدية مسؤكلة عف األخطاء التي يرتكبيا

رئيس المجمس الشعبي البمدم كالمنتخبكف البمديكف كمكظفكا البمدية أثناء قياميـ بكظائفيـ أك بمناسبتيا ".كما تنص المادة  998مف قانكف الكالية رقـ
 19.91المكافؽ لػ 7أفريؿ سنة  9991كالتي تنص  " :الكالية مسؤكلة مدنيا عف األخطاء التي يرتكبيا أعضاء المجمس الشعبي الكالئي ،كيمكنيا الطعف
لدل القضاء ضد مرتكب ىذه األخطاء".
كالمبلحظ في ىذا الصدد أف المادة  915مف قانكف البمدية تقيـ المسؤكلية المدنية ليذه األخيرة حتى بالنسبة لؤلخطاء المرتكبة بمناسبة الكظيفة ،بينما
المادة  926مف القانكف المدني فيي تستبعد مسؤكلية المتبكع إذا ارتكب التابع الفعؿ الضار بمناسبة الكظيفة كىذا حسب النص.

كالمبلحظة الثانية أف كبل مف نص المادة  915مف قانكف البمدية كالمادة  998مف قانكف الكالية تستعمبلف مصطمح األخطاء ،أما المادة  926مف

قانكف المدني فيي تستعمؿ مصطمح العمؿ غير المشركع.
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المبحث الثاني :

السمطات المخولة لممتبوع عمى تابعو وكيفية انتقاليا :
يمكف استخبلص السمطات التي يمنحيا المشرع لممتبكع عمى تابعو مف نص المادة 926

مف القانكف المدني  ،كتتمثؿ في سمطة المتبكع الفعمية في مراقبة أعماؿ التابع كتكجييو  ،مع
العمـ بأف ىذه السمطات قد تنتقؿ إلى متبكع آخر بصفة عرضية أك بصفة دائمة  ،كىناؾ حالة

أخرل بالغة األىمية البد مف اإلشارة إلييا كىي خضكع التابع ألكثر مف متبكع  ،كؿ ىذه
األمكر سنقكـ بدراستيا مف خبلؿ مطالب ىذا المبحث.

المطمب األول :

سمطة المتبوع الفعمية في مراقبة أعمال التابع وتوجييو :
حسب المادة  926الفقرة  2مف القانكف المدني الجزائرم تقكـ رابطة التبعية  ،كلك لـ يكف

المتبكع ح ار في اختيار تابعو  ،متى كانت لو عميو سمطة فعمية في رقابتو كفي تكجييو.

نستخمص مف ىذه المادة أف المتبكع يمارس عمى تابعو سمطة فعمية  ،كأف ىذه السمطة تتشكؿ

مف عنصريف الرقابة كالتكجيو.

الفرع األول :

مصدر سمطة التوجيو والرقابة :
في بداية األمر أخذ الفقو كالقضاء باعتباره مصدر سمطة التكجيو كالرقابة التي يتمتع بيا

المتبكع عمى تابعو تستند إلى التبعية القانونية ،كيرل أنصار ىذا االتجاه أف تبعية التابع
لممتبكع كخضكعو لو ىي رابطة قانكنية تربطو بو منشؤىا العقد المبرـ بينيما ،فالتابع عندما

يتعيد بتقديـ عممو إلى المتبكع ،إنما يمتزـ بأف يقكـ بذلؾ تحت إشراؼ المتبكع كادارتو ،كىك
التزاـ قانكني يجعمو خاضعا ألكامره كتعميماتو في تنفيذ العمؿ.
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كلقد تعرض ىذا االتجاه إلى النقد ألنو ليس معيا ار شامبل ككامبل ،ألف ىناؾ حاالت أخرل

عمى الرغـ مف عدـ كجكد عقد إال أف المتبكع يمارس سمطة فعمية في مراقبة أعماؿ التابع
كتكجييو ،كمثاؿ ذلؾ األب الذم يستعيف بكلده في الكرشة أك الشخص الذم يساعده صديقو في

إنجاز عمؿ معيف.

ثـ في المرحمة الثانية أخذ الفقو كالقضاء بالتبعية االقتصادية ،مفادىا أف سمطة المتبكع

في مراقبة أعماؿ التابع كتكجييو قكاميا مركزه االقتصادم ،الذم يجعؿ شخص التابع تحت

تبعية المتبكع مف الناحية االقتصادية ،إذ ىي المعيار الذم يمكف مف خبللو التحقؽ مف عبلقة

التبعية لمساءلة شخص المتبكع عف فعؿ تابعو الضار.

1

كيعاب عمى ىذا الرأم أف المقاكؿ تابع اقتصاديا لرب العمؿ إال أنو يتمتع باستقبللية
تامة حكؿ كيفية إنجاز العمؿ الذم تعيد بو ،كنفس الشيء بالنسبة لممحامي الذم يعد تابع

اقتصاديا لمككمو غير أنو يحتفظ باستقبللية تامة فيما يتعمؽ بميمة الدفاع 2.ككذلؾ الطبيب فيك
تابع اقتصاديا لممريض إال أنو يتمتع باستقبللية 3مطمقة حكؿ كيفية عبلج المريض دكف أف

يتمقى أية تكجييات مف ىذا األخير.

إال أنو نتيجة التطكر الفكرم كالقانكني ككذا تطكر المجتمع مف الجانب االقتصادم

كاالجتماعي ،دفع بالفقو كالقضاء إلى البحث عف معايير جديدة ألف معيارم التبعية القانكنية
كالتبعية االقتصادية تجاكزىما الزمف ،كمف بيف المعايير الحديثة التي أصبح يستعيف بيا الفقو

كالقضاء معيار السمطة الفعمية كمعيار العمؿ لحساب الغير ،كىذيف المعياريف سكؼ نتطرؽ

إلييما مف خبلؿ الفصؿ الثاني.

- NOUR-EDDINE TERKI : les obligations : responsabilité civile et régime général, éd Juin 1982 p 126.
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الفرع الثاني :

المقصود بالتوجيو والرقابة:
تقتضي عبلقة التبعية أف يككف لممتبكع سمطة تكجيو كرقابة عمى تابعو  ،بحيث يككف

ىذا األخير في حالة خضكع تمزمو االمتثاؿ إلى أكامر المتبكع  ،كىذا بغض النظر عف

السمطات األخرل كأف يككف أك ال يككف لممتبكع سمطة تعييف تابعو أك سمطة إقصائو  ،أك
سمطة مكافأتو أك تأديبو.

كالمقصكد بسمطة التكجيو أف تككف لممتبكع سمطة إصدار األكامر كالتعميمات إلى تابعو

بشأف كيفية أداء العمؿ الذم أسند إليو  ،كيتكلى المتبكع في ىذا الشأف تحديد اليدؼ المراد

تحقيقو مف جية  ،كالكسائؿ التي يجب أف يستعماليا التابع ألجؿ ذلؾ مف جية أخرل  ،كتتمثؿ
سمطة الرقابة في حؽ المتبكع في محاسبة التابع عمى تنفيذ ىذه التعميمات.

1

كيشترط في ىذا الصدد أف ال يمارس المتبكع الرقابة ك التكجيو نحك تابعو بشكؿ مطمؽ

بؿ البد أف تنصب ىذه الرقابة كالتكجيو عمى عمؿ معيف يقكـ بو التابع لحساب المتبكع

2

كىذا

ما يميز مسؤكلية المتبكع عف مسؤكلية متكلي الرقابة  ،فاألب لو الرقابة عمى كلده كمعمـ الحرفة
يكجو صبيو  ،كلكف ىذا ال يستمزـ أف يككف الكلد تابعا لؤلب كال أف يككف الصبي تابعا لمعمـ

الحرفة .ألف الرقابة التي يمارسيا األب أك معمـ الحرفة ىي رقابة مطمقة كشاممة لجميع األعماؿ
التي يقكـ بيا الكلد أك الصبي  ،دكف تحديد عمؿ معيف معني بالرقابة كعمى العكس فإف

المتبكع يمارس الرقابة كالتكجيو عمى عمؿ معيف يقكـ بو التابع لحسابو.

كما يشترط في سمطة إصدار األكامر التي يباشرىا المتبكع عمى أعماؿ تابعو  ،أف تككف

ىذه السمطة مستقمة كليست مفكضة  ،كيجب أف ال يككف المتبكع حمقة كصؿ بيف صاحب أعمى
مرتبة كالخاضع ليذه األكامر ،ككذلؾ رب العمؿ الذم يممؾ سمطة إصدار األكامر كمراقبة

التنفيذ عمى التابع  ،ال يعد متبكعا إذا كانت السمطة التي يمارسيا مفكضة كليست أصمية ،كليذا
فإف اإلطار السامي في المؤسسة ما ىك إال تابع  .لككنو يقكـ بتنفيذ األكامر التي يتمقاىا مف

المديرية.
1
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 -راجع الدكتكر عمي فيبللي ،الدكتكر حميد بف شنيتي :العمؿ المستحؽ لمتعكيض ص .917. 916
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3

كليس ضركريا لقياـ عبلقة التبعية أف يككف المتبكع قاد ار عمى تكجيو التابع كرقابتو مف

الناحية الفنية  ،بؿ أف يككف لو ذلؾ مف الناحية اإلدارية أك التنظيمية ، 1فصاحب السيارة يعد
متبكعا لسائقيا حتى كلك لـ يكف يعرؼ القيادة  ،كصاحب المستشفى متبكع لؤلطباء المذيف
يعممكف لحسابو في المستشفى كلك كاف ىك نفسو غير مختص في الطب 2.كال يشترط أف يقكـ

المتبكع بالرقابة بنفسو  ،فالشركة تسأؿ عف أخطاء العامميف بيا دكف ممارسة سمطة الرقابة ك

التكجيو بنفسيا  ،كانما تنيب عنيا أحد رؤساء العماؿ في ذلؾ.

3

المطمب الثاني :
انتقال السمطة الفعمية لممتبوع إلى شخص آخر:
قد تنتقؿ سمطة المتبكع الفعمية في الرقابة كالتكجيو إلى شخص آخر  ،تثبت لو صفة
المتبكع العرضي  ،كما قد تنتقؿ سمطة المتبكع إلى معمـ الحرفة  ،كسنعالج ىذيف الفرضيف عمى
حدة كنضيؼ إلييما حالة خاصة كالمتمثمة في حالة تعدد المتبكعيف.

الفرع األول :
انتقال سمطة المتبوع األصمي إلى المتبوع العرضي ) : ( Occasionnel
في بعض األحياف يككف فييا التابع تابعا لشخص  ،ثـ يضعو ىذا الشخص تحت تصرؼ

شخص آخر  ،فيككف ىناؾ متبكعاف  .متبكع أصمي كمتبكع عرضي  ،فأييما يككف مسؤكال عف

الفعؿ غير المشركع الذم يرتكبو التابع ك يسبب ضر ار لمغير؟

-1

إف التبعية ال تأخذ شكبل كاحدا فأحيانا نجد التابع ( العامؿ ) يقكـ بعممو تحت اإلشراؼ الكامؿ لممتبكع ( صاحب العمؿ ) ،يتمقى منو تعميمات

تخص العمؿ يعمؿ عمى تنفيذىا كىنا يفترض في صاحب العمؿ أف يككف مختصا في العمؿ مكضكع العقد  ،كبيذا تأخذ التبعية أعمى صكرىا فتسمى
تبعية فنية  ،إال أنو قد يقكـ العامؿ بأداء عممو بعيدا عف إشراؼ صاحب العمؿ الذم يتعذر عميو اإلشراؼ بسبب عدـ تخصصو في العمؿ محؿ العقد

مثبل ،كمف تـ فإف سمطتو تضعؼ كقد أطمؽ الفقو عمى ىذا النكع التبعية التنظيمية أو اإلدارية  ،انظر رسالة بكضياؼ عمار :عنصر التبعية في عبلقة

العمؿ :السنة  9988ص .97
2
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ثار التساؤؿ في فرنسا 1كمصر 2عمف تقع عميو تبعة خطأ التابع المعار في فترة
االستعارة  ،كالقاعدة التي سار عمييا القضاء الفرنسي كالمصرم  ،أنو إذا احتفظ المتبكع في

أثناء اإلعارة بحؽ تكجيو تابعو فتستمر عبلقة التبعية كىي مسؤكلية المتبكع األصمي عمى

اعتبار أنو متبكع لذلؾ التابع العرضي  ،أما مف كاف مف كضع تحت تصرفو ذلؾ التابع قد

اكتسب إزاءه حؽ الرقابة كالتكجيو ،فيصبح التابع تحت سمطة ذلؾ الشخص اآلخر  ،فيعد ىذا المتبكع

عرضيا لمتابع كيسأؿ عما ارتكبو التابع في أثناء كجكده تحت سمطتو.

3

كقد استقر قضاء المحكمة العميا في الجزائر بأنو إذا أعار المتبكع تابعو لشخص آخر ،
فإف احتفظ المعير لنفسو بحؽ الرقابة كالتكجيو عمى التابع ظؿ متبكعا  ،أما إذا نقؿ ىذا الحؽ

لممستعير كاف ىذا ىك المتبكع.

4

الفرع الثاني :

انتقال سمطة المتبوع إلى معمم الحرفة :
قد ينقص التابع المعرفة الفنية أك التدريب العممي لبعض جكانب عممو  ،فيعيد المتبكع

إلى معمـ الحرفة لتدريب التابع عمى تمؾ األعماؿ الفنية  ،حتى يستطيع القياـ بعممو عمى الكجو
المطمكب  ،كالشؾ أف المتبكع يحقؽ فائدة مف التدريب الفني الذم يتمقاه تابعو كمع ذلؾ  ،فبل

تترتب مسؤكليتو النقضاء رابطة التبعية أثناء فترة التدريب .ذلؾ أف المتبكع يفقد حينئذ سمطتو

في الرقابة ك التكجيو عمى تابعو ،كتنتقؿ ىذه السمطة إلى معمـ الحرفة . 5لما لو مف دراية فنية
تخكلو السمطة في الرقابة ك التكجيو  ،أثناء فترة التدريب في مكاجية مف يتمقى عنو ىذا

التدريب.

Voir JEAN MAZEAUD : même ouvrage, p 478.
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1

راجع الدكتكر عبد الرزاؽ أحمد السنيكرم :الكسيط في شرح القانكف المدني  ،الجزء األكؿ دار النشر لمجامعات المصرية  ،الفقرة 679

ص .9196

-3

الدكتكر يحيى أحمد مكافي  :الشخص المعنكم ك مسؤكليتو قانكنا ص .919

-Voir dans le même sens : Juris - claseur : la responsabilité civile : fascicule 143 p 18, voir aussi BORIS STARCK :
droit civil, obligation éd 1972 p 225. voir : ANTOINE VIALARD : même ouvrage p 79 « mais il peut y avoir un
transfert de la préposition, lorsque le commettant habituel permet à son préposé d’agir au nom pour le compte et
sous les ordres d’un autre individu……dés lors que le pouvoir de direction et de contrôle de l’activité du préposé est
confié à un tiers, différent du commettant habituel , le tiers devient le commettant ».
4
فرار المجمس األعمى بتاريخ  9982/12/22ممؼ رقـ  61196المشار إليو سابقا .
5

انظر في نفس المعنى الدكتكر  :عبد الناصر تكفيؽ العطار ،مصادر االلتزاـ ،دار الكتاب الحديث الطبعة  9991ص .211
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كعمى ذلؾ فإذا عيد المتبكع إلى معمـ قيادة السيارات لتدريب تابعو عف فف قيادة السيارات

 ،فإف المتبكع لف يككف مسؤكال عف أخطاء تابعو أثناء فترة التدريب النقضاء سمطتو في الرقابة
كالتكجيو  ،كيصبح معمـ قيادة السيارات أثناء ىذه الفترة ىك المسؤكؿ عف فعؿ مف يتمقى عنو

ىذا التدريب  ،ذلؾ أف الرخصة التي تسمح لو بممارسة ىذا العمؿ كدرايتو الفنية  ،كعممو

بصعكبات المينة كالمخاطر يمكف التعرض ليا  ،كاالحتياطات الكاجب اتخاذىا كاختياره الطريؽ
المناسب لمتدريب  ،كؿ ذلؾ مف شأنو أف يجعؿ لممدرب سمطة الرقابة ك التكجيو عمى تمميذه

أثناء فترة التدريب  ،مما يتعارض مع كجكد أية سمطة لممتبكع عمى تابعو في ىذا الكقت.

1

الفرع الثالث :

حالة تعدد المتبوعين :Pluralité des commettants :
إذا كاف الشخص تابعا ألكثر مف متبكع كاحد ،فكؿ المتبكعيف يعتبركف قانكنيا مسؤكليف

بالتضامف عف الفعؿ الضار الذم يأتيو التابع حسب ما جاء في نص المادة  926مف القانكف

المدني الجزائرم.

كتنص المادة عمى ما يمي  " :إذا تعدد المسؤولون عن عمل ضار ،كانوا متضامنين في
التزاميم بتعويض الضرر ،أو تكون المسؤولية فيما بينيم بالتساوي ،إال إذا عين القاضي

نصيب كل منيم في االلتزام بالتعويض2".كقد يتعدد المتبكعيف كما لك استخدـ عدة أشخاص

شخصا لمقياـ بعمؿ مشترؾ ،كفي ىذه الحالة يسألكف جميعا عف الفعؿ الضار الذم يرتكبو

التابع.

كقد يقكـ شخص بأعماؿ متفرقة ألشخاص متعدديف كمثاؿ ذلؾ الخادمة التي تقكـ بالخدمة

المنزلية لعدة أسر في أكقات متعاقبة ،فتككف تابعة لصاحب المنزؿ في الكقت الذم تقكـ

بالخدمة فيو.

3

-1

الدكتكر  :أحمد شكقي محمد عبد الرحمف  :مسؤكلية المتبكع باعتباره حارسا  :ص .11

2

راجع الدكتكر بمحاج العربي :نفس المرجع ص  ،523انظر كذلؾ الدكتكر محمكد جبلؿ حمزة  :المرجع السابؽ ص .781
- Voir GERARD LEGIER : même ouvrage p 105.

-3

الدكتكر محمد صبرم السعدم  :مصادر االلتزاـ ،النظرية العامة لبللتزامات ،الكتاب الثاني ،دار الكتاب الحديث الطبعة  2112ص .291
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ككخبلصة ليذا الفصؿ يمكف القكؿ بأف مسؤكلية المتبكع عف أعماؿ تابعو تتشكؿ مف
شخصيف ،المتبكع كىك ذلؾ الشخص الذم يتمتع بسمطة إعطاء األكامر كالتكجييات كالرقابة

عمى شخص آخر يسمى التابع ،حيث يمتزـ ىذا األخير باالمتثاؿ ليذه األكامر كالتعميمات فيما

يتعمؽ بإنجاز العمؿ ،عمى أف يتـ العمؿ لحساب المتبكع كليس لحساب التابع.

ك إذا كاف المتبكع شخصا طبيعيا أك شخصا معنكيا خاصا كجب استنطاؽ أحكاـ المادة

 926مف القانكف المدني الجزائرم ،أما إذا كاف المتبكع يتمتع بصفة الشخص المعنكم العاـ

ففي ىذه الحالة يخضع لنصكص القانكف اإلدارم ،كعمى كجو التحديد أحكاـ المسؤكلية اإلدارية

كىي تختمؼ تماما عف أحكاـ المسؤكلية المدنية.

كقد يحدث أف يعير المتبكع تابعو لشخص آخر لمقياـ بعمؿ معيف مثبل ،أك خضكعو لفترة

تدريب فإذا احتفظ المتبكع األصمي بسمطتو في التكجيو كالرقابة ضؿ ىك المسؤكؿ عف الضرر
الذم يحدثو ىذا التابع ،أما إذا انتقمت ىذه السمطات إلى الغير (المتبكع العرضي) فإف ىذا
األخير يككف مسؤكال عف فعؿ تابعو.

أما إذا كاف التابع خاضعا في نفس الكقت لمجمكعة مف المتبكعيف كأف يقكـ بأعماؿ

متفرقة ليؤالء المتبكعيف ،فإذا ارتكب فعبل ضا ار لحؽ بالغير فينا تقكـ المسؤكلية التضامنية

ليؤالء المتبكعيف عف فعؿ تابعيـ حسب المادة  926مف القانكف المدني.

34

لفصل الثاني :
شروط قيام مسؤولية املتبوع ػن أػمال تابؼه :
يشترط المشرع الجزائرم لقياـ مسؤكلية المتبكع عف أعماؿ تابعو حسب ما جاء في نص
المادة  926مف القانكف المدني  ،تكافر شرطيف أساسييف  :الشرط األكؿ أف تككف ىناؾ عبلقة
تبعية بيف التابع ك المتبكع  ،كالشرط الثاني ىك ارتكاب التابع عمبل غير مشركع حاؿ تأدية
الكظيفة أك بسببيا  ،كمف ىذا المنطمؽ نقسـ ىذا الفصؿ إلى مبحثيف  ،في المبحث األكؿ

نتناكؿ فيو عبلقة التبعية بيف التابع كالمتبكع  ،كفي المبحث الثاني ارتكاب التابع لعمؿ غير

مشركع حاؿ تأدية الكظيفة أك بسببيا.

المبحث األول :
عالقة التبعية بين التابع والمتبوع :
يشترط نص المادة  926مف القانكف المدني الجزائرم إلى جانب ارتكاب التابع فعبل غير

مشركع أثناء تأدية الكظيفة أك بسببيا  ،أف تتكافر عبلقة التبعية بيف الشخص المسؤكؿ عف فعؿ

الغير باعتباره متبكعا كمرتكب الفعؿ الضار باعتباره تابعا.

كلتحقؽ ىذا الشرط نصت المادة  926الفقرة  2مف القانكف المدني عمى ما يمي " :تقوم

رابطة التبعية ولو لم يكن المتبوع ح ار في اختيار تابعو  ،متى كانت لو عميو سمطة فعمية في

رقابتو و توجييو ".ك فيما يمي نتطرؽ إلى المقصكد بعبلقة التبعية  ،ثـ المعايير الفقيية التي
جاء بيا الفقو لتحديد عبلقة التبعية  ،كنخصص لكمييما مطمبا مستقبل.

35

المطمب األول :

المقصود بعالقة التبعية :
يتعيف لقياـ مسؤكلية المتبكع أف تكجد عبلقة تبعية  ، Lien de prépositionبحيث

يككف أحدىما خاضعا لآلخر  ،كيتحقؽ ذلؾ إذا كاف المتبكع  Le commettantعمى تابعو Le

 préposéسمطة فعمية في الرقابة كالتكجيو،

حيث تككف السمطة لممتبكع كيككف الخضكع

كالتبعية لمتابع ،فيما كجياف متقاببلف لشيء كاحد ،ك يتمثؿ ذلؾ في امتثاؿ التابع ألكامر

كتعميمات المتبكع فيما يتعمؽ بكيفية تنفيذ العمؿ ،كمف تـ فإف رابطة التبعية تقكـ بيف المتبكع

كالتابع متى كانت لو عميو سمطة فعمية في الرقابة كالتكجيو.

1

كلقد امتنع المشرع الجزائرم مف إعطاء تعريؼ لرابطة التبعية مكضحا فقط أف رابطة
التبعية تقكـ كلك لـ يكف المتبكع ح ار في اختيار تابعو متى كانت لو عميو سمطة فعمية في رقابتو
كتكجييو ،2أما بالنسبة لممشرع الفرنسي بالرجكع إلى نص المادة  9281الفقرة  5لـ يقـ بتعريؼ
رابطة التبعية كلـ يشر إلى العبلقة ما بيف عمؿ التابع غير المشركع ككظيفتو.

3

الفرع األول :
عدم اشتراط حرية االختيار:
ىناؾ اتجاىاف فقيياف الفقو التقميدم كالفقو الحديث :

-1الفقو التقميدي  :يرل بأف عبلقة التبعية ال يمكف أف تكجد إال في حالة ما إذا كاف المتبكع

لو الحؽ في اختيار تابعو  ،كىذا ما أكحى بو القانكف الركماني في الحاالت االستثنائية التي

عرفيا حكؿ المسؤكلية عف فعؿ التابع  ،حينما كاف يعتبر خطأ المتبكع في اختيار تابعو Culpa

 in eligendoكأساس لمسؤكلية المتبكع عف أعماؿ تابعو .4
-1

الدكتكر محمد حسيف منصكر  :مصادر االلتزاـ  ،الدار الجامعية لمطباعة كالنشر السنة  2111ص .911

-2

اعتمد كؿ مف المشرع الجزائرم في المادة  926مف القانكف المدني  ،كالمشرع المصرم في المادة  971مف القانكف المدني عمى معيار السمطة

الفعمية في الرقابة كالتكجيو في تحديد عبلقة التبعية بيف التابع كالمتبكع.
 نظـ المشرع الفرنسي أحكاـ مسؤكلية المتبكع عف أعماؿ تابعو في نص المادة  9281فقرة  5كالتي تنص :« les maîtres et les commettant (sont responsables) du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les
fonctions auxquelles ils les ont employé » .
4
NOUR-EDDINE TERKI : La responsabilité civile et régime général : p 125,JEAN CARBONNIER : droit civil,
les obligations :p 388, FRANÇOIS TERRE et PHILIPPE SIMLER, YVES LEQUETTE :droit civil ;les

3
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ككاف يقاؿ أف المتبكع كقد أساء اختيار تابعو ككضع ثقتو في غير محميا فينبغي أف

يككف مسؤكال عف أخطائو ،كقد ساير القضاء الفرنسي ىذا الرأم بعد صدكر التقنيف المدني ك
سايره كذلؾ القضاء البمجيكي

.

1

ثـ تخمى الفقو كالقضاء في فرنسا عف ىذا األساس ألف المتبكع قد ال يختار تابعو بؿ قد

يفرض عميو ،كلذلؾ أقيمت ىذه المسؤكلية عمى أساس آخر ىك خطأ المتبكع في مبلحظة

تابعو كفي رقابتو .2 Culpa in eligendo

-2الفقو الحديث  :لقد رفض تماما جعؿ قياـ عبلقة التبعية مرتبطة بحرية اختيار المتبكع

لتابعو ،كتـ كضع كبصفة كاضحة مبدأ إلغاء حرية االختيار ، 3كما قاـ المشرع بتكريس ىذا

االتجاه  ،4كالميـ ىك أف حرية اختيار التابع ال يمكف اعتبارىا كشرط لقياـ المسؤكلية المدنية
عف فعؿ التابع ،كعمبل بيذه الفكرة المقاكؿ يمكف أف يأخذ عمى عاتقو االلتزاـ بالتعكيض عف

الضرر المرتكب مف أحد األشخاص المذيف كضعكا في خدمتو مف قبؿ اإلدارة ،كبنفس الطريقة

المؤسسة أك اإلدارة التي تقكـ باستدعاء األشخاص ألداء الخدمة الكطنية فإنيا تسأؿ عف
األضرار التي يرتكبيا ىؤالء األشخاص.

كفي نفس السياؽ يرل الدكتكر محمد صبرم السعدم بأنو ال يشترط في قياـ رابطة التبعية

ك

–

بحسب صراحة النص

–

أف يككف المتبكع ح ار في اختيار التابع  ،كما ىك الحاؿ مثبل

بالنسبة لجنكد الجيش  ،فإف ك ازرة الدفاع غير حرة في اختيارىـ ألف تجنيدىـ يتـ طبقا لبلقتراع

العاـ ،كرغـ ذلؾ تبقى مسؤكلة عف الضرر الذم يحدثكنو بأعماليـ غير مشركعة.

5

obligations. 6ème éd 1996, Delta dalloz p 640. ALEX WEILL et FRANÇOIS TERRE : droit civil : les obligations
2ème éd 1975 dalloz p 711, GENEVIEVE VINEY et PATRICE JOURDAIN :traité de droit civil : 2ème éd 1998 p
864.
1

 -الدكتكرعمي عمي سميماف  :المرجع السابؽ ص .29

 انظر مخمكفي محمد  :المرجع السابؽ ص  ،67كذلؾ الدكتكر عمي فيبللي  :نفس المرجع ص .925- voir aussi : PHILIPPE LE TOURNEAU et LOIC CADIET : même ouvrage p 726. MARCEL PLANIOL et
GEORGES RIPERT : même ouvrage : p897. BORIS STARCK : même ouvrage p220.
3
voir par exemple: ALEX WEILL et FRANÇOIS TERRE : « ….la condition du libre choix à été abandonnée ».
même ouvrage p 711.voir aussi FRANÇOIS TERRE, PHILIPPE SIMLER , YVES LEQUETTE : même ouvrage p
640. voir :GENEVIEVE VINEY et PATRICE JOURDAIN : « …ils sont aujourd’hui amenés à reconnaître que la
première de ces conditions ( condition du choix ) a totalement disparu ». même ouvrage p 865.

2

-4

نصت معظـ القكانيف العربية بما فييا نص المادة  926مف القانكف المدني الجزائرم ،كالمادة  971مف القانكف المدني المصرم ،كالمادة  927مف

القانكف المبناني  ،صراحة عمى أف المتبكع يسأؿ كلك لـ يكف ح ار في اختيار تابعو ،أصبحت في كقتنا الحالي العبرة بالسمطة الفعمية في الرقابة كالتكجيو
التي يتمتع بيا المتبكع عمى تابعو ،كمعيار أساسي في تحديد عبلقة التبعية.
5

الدكتكر محمد صبرم السعدم  :شرح القانكف المدني الجزائرم ص .999
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الفرع الثاني :
تطبـيقات لعـالقة التبـعيـة :
نكرد فيما يمي بعض األمثمة القضائية المستكحاة مف القضاء الجزائرم تطبيقا لعبلقة التبعية.
-1عالقة الطبيب بإدارة المستشفى :
ال ينكر أحد استقبلؿ مينة الطب كما تقتضيو مف معرفة عممية ،كمف تـ يستحيؿ عمى القائـ

بيا أف يخضع لمسمطة كالتكجيو بشأف كيفية مزاكلتو لمينتو ،كما تمقاه مف عمكـ كخبرة طبية

يستخدميا بحرية تامة لمعالجة مرضاه ،كىنا يطرح التساؤؿ عف ما مدل تكافر عناصر رابطة
التبعية بيف إدارة المستشفى العاـ أك العيادة الخاصة كالطبيب ؟ ك التي تسأؿ بمقتضى األكؿ

عف خطأ الثاني ؟

يميز الفقو كالقضاء في ىذا الصدد بيف األعماؿ الطبية كاألعماؿ غير الطبية ،بالنسبة

لؤلعماؿ الطبية ذىب رأم في الفقو الفرنسي1إلى أف االستقبلؿ الذم يتمتع بو الطبيب في
ممارسة عممو الفني يمنع مف تبعيتو لشخص آخر إف لـ يكف طبيبا مثمو يمكنو مراقبتو في مثؿ

ىذا العمؿ ،2كمؤدل ذلؾ أنو إذا كاف الطبيب يمارس عممو لحساب شخص آخر غير قادر
عمى مباشرة سمطة التكجيو كاإلشراؼ عميو في عممو الفني فإنو ال يككف تابعا لو.

كعمى ىذا األساس فإف إدارة المستشفى لـ تكف تساؿ عف ىذه األعماؿ بصفتيا متبكعا،

كذاؾ النعداـ كؿ رقابة لممستشفى عمى الطبيب فيما يتعمؽ بأعمالو المينية كالتي يستقؿ تماما

في أدائيا ،ىذا ما جاء في نص المادة  91مف مدكنة أخبلقيات الطب ":ال يجوز لمطبيب
وجراح األسنان أن يتخميا عن استقالليما الميني تحت أي شكل من األشكال"

3

.

GENEVIEVE VINEY et PARTICE JOURDAIN : même ouvrage p867

1

MARCEL PLANIOL et GEORGES RIPERT : même ouvrage . p906.
voir dans le même JEAN MAZEAUD : même ouvrage p 477.

-3

المرسكـ التنفيذم رقـ  276-92المؤرخ في  5محرـ عاـ  9192المكافؽ  6يكليك سنة . 9992
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2

كما قضت محكمة مصر األىمية في ىذا الصدد بخصكص مسؤكلية إدارة المستشفى

الخاص ،أف الطبيب ال يعتبر عمى العمكـ تابعا لممستشفى أك الجية التي يعمؿ فييا ،إال إذا

كاف مدير تمؾ الجية طبيبا مثمو حتى يمكنو رقابة عممو.1

أما المحاكـ الفرنسية فيي تقضي بأف تمؾ الرقابة متحققة حيث يككف رئيس إدارة ذلؾ

المستشفى طبيبا ،كبذلؾ تساؿ اإلدارة مدنيا عف أخطاء أطبائيا الكاقعة منيـ أثناء تأدية أعماليـ

الفنية حتى كاف لـ تمارس تمؾ الرقابة فعبل ،إذ أف مناط تحقؽ المسؤكلية في ىذه الحالة أف
يككف المتبكع قاد ار عمييا فحسب.

2

أما في إطار األعماؿ غير الطبية فإف الطبيب يعد تابع إلدارة المستشفى أك العيادة

الخاصة ،كمما ال شؾ فيو أف إدارة المستشفى تستطيع أف تصدر أكامر لؤلطباء الذيف يعممكف

لحسابيا لتكجيو أعماليـ كلك تكجييا عاما،كتكزيع العمؿ بينيـ كتحديد مكاعيده ىي أكامر يجب
عمى الطبيب أف يتبعيا ،كاال استطاعت إدارة المستشفى أف تكقع عميو الجزاءات التي تنص

عمييا المكائح.

إال أف الرأم الراجح 3يرم بأف الطبيب يعتبر تابعا لممستشفى الذم يعمؿ فيو ،ك أف عبلقة

التبعية قائمة بيف الطبيب كالمستشفى كلك كانت عبلقة تبعية إدارية ،ألنو ال يمزـ لقياـ رابطة
التبعية أف تجتمع لممتبكع سمطة اإلشراؼ الفني كاإلدارم عمى التابع ،كما داـ الرأم الراجح يقر

صراحة بتبعية الطبيب إلدارة المستشفى ،فما ىي إذا طبيعة مسؤكلية المستشفى عف أعماؿ
أطباءىا ؟ ىؿ ىي مسؤكلية مدنية تخضع لمقضاء العادم (المدني) ،أـ أنيا مسؤكلية إدارية مف
اختصاص القضاء اإلدارم ؟ إف اإلجابة عف ىذا السؤاؿ تتطمب منا التمييز بيف نكعيف مف

المستشفيات ،المستشفيات العامة كالعيادات الصحة الخاصة.

بالنسبة لممستشفيات العامة تنص المادة  2مف المرسكـ رقػـ  212-8المػؤرخ فػي
 9989/19/15المتضمف إنشاء القطاعات الصحية كتنظيميا كالتي تنص عمى ما يمي :

-1

الدكتكر محمد حسيف منصكر :المسؤكلية الطبية دار الجامعة الجديدة لمنشر  ،الطبعة  9991ص .991

-2

الدكتكر محمد الشيخ عمر  :نفس المرجع ص .219

-3

أخذت المحكمة العميا بالرأم الراجح في القرار الصادر بتاريخ  9998/91/21ممؼ رقـ  ، 957555المجمة القضائية العدد  2السنة  9998ص

 916كما يمييا .حيث أقاـ قضاة المكضكع عمى الطاعف ( المستشفى الجامعي بكىراف ) بضماف دفع التعكيضات نتيجة األخطاء المينية التي ارتكبيا
الطبيباف إثر عممية جراحية ،كنحف نعمـ في إطار األعماؿ المينية فإف الطبيب ال يعد تابعا إلدارة المستشفى ،كعمى ىذا األساس فإف المعيار الذم
اعتمده القضاة في تحديد عبلقة التبعية ىك معيار العمؿ لحساب الغير .
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" تحول إلى مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تسمى القطاع الصحي ،مجموعة ىياكل

التشخيص والعالج واالستشفاء الذي يحتاجو المريض أثناء إقامتو فيو كتوفير أدوات الجراحة

ومستمزماتيا ،واألدوية الواجب توفرىا عنده والحقن وأجيزة التحميل 1.".....فيذه المادة تنص
صراحة بأف المستشفيات العامة تعتبر مؤسسات عمكمية ذات طابع إدارم.

ك بالرجكع إلى نص المادة  7مف قانكف اإلجراءات المدنية بقكليا " :تختص المجالس

القضائية ،بالفصل ابتدائيا بحكم قابل لالستئناف أما المحكمة العميا ،في جميع القضايا أيا

كانت طبيعتيا التي تكون الدولة أو الواليات أو إحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة

اإلدارية طرفا فييا".

2

كنستخمص مف ىاتيف المادتيف أف المستشفيات العامة ىي مؤسسات عمكمية ذات طابع

إدارم ،كينعقد االختصاص لمقضاء اإلدارم

3

عمى مستكل المجالس القضائية كدرجة أكلى كيتـ

استئنافيا أماـ الغرفة اإلدارية لممحكمة العميا ،كىذا إف دؿ عمى شيء فيك يدؿ بأف المسؤكلية
المترتبة عف خطأ الطبيب في المستشفيات العامة ىي مسؤكلية إدارية كليست مدنية ،كمنو فيي
تخضع لقكاعد المسؤكلية اإلدارية.

أما العيادات الصحية الخاصة فيي مسؤكلة عف أعماؿ أطبائيا مسؤكلية مدنية كليست

إدارية ،تخضع أحكاميا لنص المادة  926مف القانكف المدني الجزائرم ،كينعقد االختصاص
القضائي لممحاكـ العادية ك تنص المػادة  5مف المرسػكـ رقـ  211-88المػؤرخ فػي

 9988/91/98عمى شركط إنجاز العيادات الخاصة كفتحيا كعمميا  ":تعتبر منشأة طبية كل

مكان أعد لمكشف عن المرضى أو عالجيم ،وتشمل ىذه المنشآت العيادة الخاصة ،وىي كل

منشأة يممكيا أو يستأجرىا ويديرىا طبيب ،أو طبيب أسنان كل حسب مينتو المرخص لو في

مزاولتيا ،ومعدة الستقبال المرضى ورعايتيم ويجوز أن تكون ليا أسرة وأن تكون طاقة
استعاب العيادة بين  51و  91سرير".

كمف التطبيقات القضائية لمسؤكلية المستشفى العاـ عف أعماؿ أطبائو ما جاء في قرار

المحكمة العميا في الجزائر بتاريخ  ": 9998/91/21كلما ثبت –في قضية الحاؿ -أف قضاة
المكضكع لما قضكا عمى الطاعف ( المستشفى الجامعي بكىراف ) بضماف دفع التعكيضات
-1

المرسكـ رقـ  212-89مؤرخ في  6ذك القعدة عاـ  9119المكافؽ  5سبتمبر  ، 9989يتضمف إنشاء القطاعات الصحية كتنظميا ،الجريدة

الرسمية العدد .26

-2
-3

قانكف اإلجراءات المدنية الجزائرم الصادر باألمر رقـ  951-66بتاريخ  8جكاف .9966
انظر قرار المحكمة العميا بتاريخ  9998/91/21المذككر سابقا.

41

نتيجة األخطاء المينية التي ارتكبيا الطبيباف إثر عممية جراحية .....كعميو فإف الدعكل

المدنية المتعمقة بالمسؤكلية المدنية لممراكز اإلستشفائية الجامعية كالقضاء عمييا بدفع
التعكيضات أك بضماف دفعيا يرجع اختصاص الفصؿ فييا إلى المجمس القضائي الغرفة

اإلدارية ،كدرجة أكلى كىذا تطبيقا لمقتضيات المادة  7مف قانكف اإلجراءات المدنية".

1

 -2أطباء الشركات :
تقكـ بعض الشركات بالتعاقد مع بعض األطباء مف أجؿ تقديـ العبلج لعماؿ تمؾ الشركة،
فيؤالء األطباء يعدكف تابعيف لمشركة ،كعمى ىذا األساس يستطيع المضركر الرجكع عمى

الشركة بصفتيا متبكعا عف فعؿ الطبيب التابع ليا ،كىذا ما أخذت بو محكمة النقض

المصرية.

2

 -3عالقة الممرض أو الممرضة بإدارة المستشفى:
إف العبلقة التي تربط بيف الطرفيف ىي عبلقة تبعية ،فيعد الممرض أك الممرضة تابعا

إلدارة المستشفى ،مما يترتب عميو مسؤكلية ىذه األخيرة عف األضرار التي تصيب المرضى مف

جراء أعماؿ الممرضيف كالممرضات.

كمف التطبيقات القضائية لمسؤكلية المستشفى عف أعماؿ الممرضيف كالممرضات ما

قضت بو المحكمة العميا بتاريخ  ، 9999/19/92حيث صرحت بمسؤكلية المستشفى المدنية
عف انتحار المريض بسبب إىماؿ الممرض كعدـ تفقده لمضحية ،التي كجدت متدلية في سقؼ

الغرفة كجاء في القرار ما يمي  ":حيث أف مسؤكلية المستشفى المدنية ثابتة ،كال مجاؿ لقبكؿ

الدفع المقدـ مف الطاعنة مف أف المريض ىك المتسبب في ذلؾ ماداـ فاقدا لقكاه العقمية،
كمطمكب مف عماؿ المستشفى تفقده باستمرار نظ ار لحالتو الصحية المتميزة.

حيث أف المسؤكلية المترتبة عمى المستشفى ىي تعكيض ذكم الضحية طبقا لممادة 921

مف القانكف المدني ،كما جاء في القرار المستأنؼ ماداـ يكجد تياكف كتقصير مف طرؼ عماؿ
المستشفى انجر عنو كفاة الضحية ،لذا فاستبعاد تطبيؽ ىذه المادة في غير محميا"
-1

انظر قرار المحكمة العميا المؤرخ في  9998/91/21المذككر سابقا.

-2

أشار إلى ىذا االتجاه القضائي المصرم محمد حسيف منصكر  :المسؤكلية الطبية ص .911

-3

انظر بخصكص كقائع القضية كمحتكم القرار  ،المجمة القضائية العدد  2السنة  9996ص . 927
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3

كما طبؽ مجمس قضاء قسنطينة أحكاـ المادة  926مف القانكف المدني إلقامة مسؤكلية

المستشفى ،باعتبار أف الممرض تابع إلدارة المستشفى ،كذلؾ في القرار الصادر عف الغرفة
اإلدارية بتاريخ  9989/15/21الذم أكد عمى ما يمي  ":حيث أف خطأ الممرض في ممارسة
نشاطو يثير المسؤكلية المدنية لممستشفى طبقا لممادة  926مف القانكف المدني".1

ىذه بعض التطبيقات القضائية لعبلقة التبعية بيف التابع كالمتبكع ،كفي ختاـ ىذا الفرع

يمكننا أف نتساءؿ عف ماىية المعايير الفقيية التي استندت عمييا المحكمة العميا في تحيد

عبلقة التبعية ؟كىذا ما سكؼ نكضحو مف خبلؿ المطمب الثاني.

المطمب الثاني :

المعايير الفقيية لتحديد عالقة التبعية :
يرل الفقو كالقضاء في ضكء التطكرات االقتصادية كاالجتماعية أف رابطة التبعية تتحقؽ
لمجرد أف يباشر المتبكع سمطة فعمية في رقابة كتكجيو التابع بشأف العمؿ الذم أسند إليو ،
كبعبارة أخرل أصبحت العبرة بمباشرة سمطة إصدار األكامر كالتعميمات لدل المتبكع تجاه تابعو

بغض النظر عف مصدرىا.

2

كيستكم أف تستند سمطة المتبكع ىذه إلى مركز قانكني أك إلى مجرد كاقعة  ،فقد يتمتع
المتبكع بيذه السمطة بمكجب العقد الذم يربطو بالتابع أك حكـ القانكف  ،أك مجرد العمؿ لحساب

الغير  ،كفيما يمي نخصص الفرع األكؿ لدراسة معيار السمطة الفعمية ثـ في الفرع الثاني نتناكؿ

معيار العمؿ لحساب الغير كمعيار فقيي جديد لتحديد عبلقة التبعية.

الفرع األول :

معيـار السـمطـة الفعميـة :

يتجو الفقو كالقضاء في مصر 3كفرنسا 4إلى إقامة رابطة التبعية بناءا عمى السمطة
الفعمية المقررة لممتبكع في إصدار األكامر ك التكجييات لتابعو ،كىذه السمطة إما أف تستند إلى

رابطة عقدية أك إلى سمطة فعمية غير مستمدة مف العقد.
-1
2

انظر بخصكص محتكل القرار يكنسي حداد نادية  :نفس المرجع ص .25

 -راجع محمد مخمكفي  :المرجع السابؽ ص . 77

-3

انظر في ىذا الصدد الدكتكر عبد الرزاؽ أحمد السنيكرم  :الكسيط في شرح القانكف المدني  ،مصادر االلتزاـ ،الجزء األكؿ الفقرة  677ص

 ،9191كذلؾ الدكتكر محمد حسيف منصكر  :مصادر االلتزاـ ،الدار الجامعية لمطباعة كالنشر السنة  2111ص  911كما بعدىا.
4

voir par exemple JEAN CARBONNIER : même ouvrage p 389, voir aussi REMY CABRILLAC : droit des
obligations , 3ème éd 19998 dalloz p 200,201, GABRIEL MARTY et PIERRE RAYNAUD : même ouvrage p 437.

42

 -9سمطة المتبوع مستمدة من رابطة عقدية :
ال ريب أف عقد العمؿ يتضمف رابطة تبعية بيف العامؿ كتابع ك رب العمؿ كمتبكع 1كتظير
ىنا أىمية التكييؼ القانكني لمعقد الستظيار رابطة التبعية  ،ك تمعب شركط تنفيذ العقد دكار كبي ار في بياف رابطة
التبعية ،كتكييؼ العقد مسألة قانكنية يجب أف يبث القاضي فييا دكف أف يتقيد بالتسمية التي يعطييا أطراؼ

العقد.

كعمى ذلؾ فإف العبلقة بيف مالؾ سيارة األجرة كالسائؽ الذم يعيد بيا إليو يمكف أف تكيؼ

بأنيا عقد عمؿ  ،يككف سائؽ السيارة بمقتضاىا خاضعا لسمطة مالؾ السيارة المتمثمة فيما
يصدر إليو مف أكامر ك تعميمات تتعمؽ بما يكمفو مف عمؿ  ،كيصبح ما يتمقاه السائؽ مف نسبة

مئكية مف اإليراد اليكمي بمثابة أجرة عف العمؿ الذم يقكـ بو لحساب مالؾ السيارة

2

،

كبالعكس ال يعد تابعا لمالؾ السيارة السائؽ الذم يتكلى قيادتيا دكف أف يخضع لسمطة الرقابة
كالتكجيو مف جانب مالكيا النتفاء رابطة التبعية المميزة لعقد العمؿ  ،كيكيؼ العقد ىنا أنو عقد
إيجار  ،ألف السائؽ احتفظ بالحرية التامة في استخدامو لمسيارة  ،دكف أم قيد أك شرط مف

مالكيا.

كلكف رابطة التبعية يمكف أف تنشأ مف عقكد أخرل مثبل عقد الككالة ، 3فالعبلقة ما بيف

المككؿ كالككيؿ قد تككف عبلقة تبعية أك ال تككف ،حسب ما إذا كاف الككيؿ خاضعا أك غير

خاضع لرقابة المككؿ كتكجييو في العمؿ الذم عيد بو إليو.4

كال يشترط أف يتقاضى التابع أج ار عف عممو حتى تقكـ عبلقة التبعية ،فسكاء كاف يعمؿ

بالمجاف أك بأجر ككيفما كاف نكع األجر بالمدة أـ بالقطعة ،أك نكع العمؿ دائما أك عارضا،

تقكـ عبلقة التبعية إذا تكفرت لممتبكع عمى تابعو سمطة فعمية في الرقابة كالتكجيو.5

-1

راجع قرار المحكمة العميا المؤرخ في  ،9992/11/17ككذلؾ قرار مجمس قضاء معسكر بتاريخ  9986/12/25المذككر سابقا ،كأخي ار قرار المجمس

األعمى بتاريخ  ،9988/15/99المجمة القضائية العدد  2السنة  9999ص .91
2

-3

الدكتكرأحمد شكقي محمد عبد الرحمف  :المرجع السابؽ ص .25
تنص المادة  579مف القانكف المدني الجزائرم عمى ما يمي  ":الككالة أك اإلنابة ىك عقد بمقتضاه يفكض شخص شخصا آخر لمقياـ بعمؿ شيء

لحساب المككؿ كباسمو ".

-4

انظر الدكتكر عبد الرزاؽ أحمد السنيكرم  :نفس المرجع الفقرة  679ص .9129

-5

راجع الدكتكر أنكر سمطاف  :المكجز في مصادر االلتزاـ  ،الطبعة  9996ص ،229كفي نفس المعنى الدكتكر عبد القادر الفار  :مصادر االلتزاـ

 ،مكتبة دار الثقافة لمنشر كالتكزيع السنة  9998ص .297
- voir dans le même sens MARCEL PLANIOL et GEORGES RIPERT : même ouvrage 903 .
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كما يمكف أف تككف رابطة التبعية مستندة إلى عبلقة تنظيمية مف عبلقات القانكف العاـ،

كما ىك الحاؿ بالنسبة لعبلقة الحككمة بالمكظفيف العمكمييف.

1

 -2سمطة فعمية غير مستمدة من العقد :
إف االتجاه الفقيي ك القضائي قد استقر في مصر كفرنسا عمى أنو يكفي لقياـ رابطة

التبعية مباشرة سمطة فعمية لممتبكع عمى التابع  ،كاذا كانت رابطة التبعية يمكف أف تنشأ مف العقد ،

فإنيا يمكف أيضا أف تستمد مف مصادر أخرل غير عقدية  ،حيث تقكـ عمى سمطة فعمية في حالة غياب العقد
 ،أك إذا كاف العقد غير صحيح أك غير مشركع.

أ-حالة غياب العقد  :عبلقة التبعية يمكف أف تنشأ في حالة غياب عقد عمؿ مبرـ بيف صاحب
العمؿ ك العامؿ  ،كلكي يككف الشخص ممزما بتعكيض الضرر المرتكب مف قبؿ التابع ،يكفي

أف يمارس المتبكع عمى تابعو سمطة الرقابة ك التكجيو  ،كمثاؿ ذلؾ الممرضة التي تعد مبدئيا
تابعة لممستشفى  ،يمكف أف تقكـ المسؤكلية المدنية لمجراح الذم تعمؿ معو  ،ألف خبلؿ تنفيذ

ىذه العممية يمكف لمجراح أف يعطي أكامر ك تعميمات ليذه الممرضة.

2

كطالما أف قكاـ عبلقة التبعية ىك السمطة الفعمية التي لممتبكع عمى التابع فبل يشترط كجكد

عبلقة عقدية بينيما ،كعمى ىذا األساس يمكف أف تقكـ ىذه الرابطة إذا كمؼ الزكج زكجتو أك

الكالد كلده بالقياـ بعمؿ معيف ،كقد تنشأ رابطة التبعية عرضا ،فإذا كاف رب األسرة مساف ار

بسيارتو كشعر بإجياد فعيد إلى زكجتو بقيادة السيارة فإنيا تككف تابعة كيككف ىك متبكعا.3

كما أف السمطة العامة التي يتمتع بيا الزكج اتجاه زكجتو أك تمؾ التي تككف لؤلب نحك

ابنو ال تمنع قياـ رابطة التبعية ،كاعتبار كؿ مف الزكج كاألب تابعا عمى التكالي لمزكجة كاالبف

.4

-1

راجع الدكتكر محمد صبرم السعدم  :مصادر االلتزاـ ،النظرية العامة لبللتزامات ،الكتاب الثاني ،السنة  2112ص.218
NOUR-EDDINE TERKI : La responsabilité civile: p 114 . 115.

-3

انظر الدكتكر محمد صبرم السعدم  :النظرية العامة لبللتزامات ،المرجع السابؽ ص .217

-4

يرم الدكتكر عمي فيبللي بأف السمطة العامة التي يتمتع بيا األب اتجاه كلده أك سمطة الزكج عمى زكجتو غير كافية إلنشاء رابطة التبعية ،نفس

المرجع ص .928
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2

ب-حالة كجكد عقد غير صحيح  :إف بطبلف العقد لعدـ مشركعية المحؿ أك السبب أك قابميتو

لئلبطاؿ لنقص األىمية أك لعيب مف عيكب اإلرادة  ،ليس مف شأنو أف يؤثر عمى مسؤكلية
المتبكع  ،طالما أنو يباشر سمطة فعمية عمى تابعو.

كليس مف الضركرم أف تككف السمطة شرعية بؿ يكفي أف تككف سمطة فعمية  ،فقد ال

يككف لممتبكع الحؽ في ىذه السمطة بأف يككف استمدىا مف عقد باطؿ أك عقد غير مشركع أك
اغتصبيا دكف عقد أصبل  ،كلكنو ماداـ يستعمميا فعبل بؿ ماداـ يستطيع أف يستعمميا حتى لك

لـ يستعمميا بالفعؿ فيذا كاؼ لقياـ عبلقة التبعية ،1كما في حالة تبعية عصابة المصكص لزعيـ
العصابة بطاعتيـ أكامره ،فيككف مسؤكال عف األضرار التي يحدثيا المصكص بالغير ،2ككذلؾ

تبعية الخميمة لخميميا ،فإذا أدت الخميمة عمبل أمرىا بو خميميا كترتب عمى ىذا العمؿ ضرر سأؿ

الخميؿ كمتبكع عف ىذا الضرر.3

ك يثكر التساؤؿ بالنسبة لممتبكع الفعمي عف مدل اشتراط مباشرة سمطتو بالفعؿ ؟ يرل

بعض الفقياء أنو يستكم لقياـ رابطة التبعية استخداـ المتبكع أك عدـ استخدامو لسمطتو عمى

التابع  ،سكاء نشأت رابطة التبعية مف مركز قانكني ( العقد ) أك فعمي ( غياب العقد ).

كيرل الدكتكر أحمد شكقي محمد عبد الرحمف أف ىذا الرأم مسمـ بو بالنسبة لرابطة التبعية

المستمدة مف العقد  ،كلكنو يعارض ىذا الرأم ( رأم الفقياء ) في حالة رابطة التبعية المستمدة
مف مركز فعمي  ،إذ أنو في ىذه الحالة ليست ىناؾ سمطة قانكنية لممتبكع عمى التابع تعطيو
الحؽ في إصدار األكامر ك التعميمات  ،بؿ إننا بصدد سمطة فعمية لممتبكع يتكقؼ قياميا عمى

مباشرتيا بالفعؿ  ،كعدـ استخدامو ليذه السمطة يؤدم إلى انتفائيا كمنع قياـ رابطة التبعية.

4

التطبيقات القضائية لمعيار لمسمطة الفعمية :
كمف التطبيقات القضائية لمعيار السمطة الفعمية في تحديد عبلقة التبعية ،حيث جاء في

قرار المجمس األعمى بتاريخ  9982/12/22ما يمي  ":كما أنو كاف يمارس عمى مستخدميو
الدكتكر:عبد الرزاؽ السنيكرم :الكسيط  :الجزء األكؿ  :الفقرة  678ص .9196

1

FRANÇOIS CHABAS : obligations p 508.

-

3

4

الدكتكر عمي عمي سميماف  :المرجع السابؽ ص .19
الدكتكر أحمد شكقي محمد عبد الرحمف  :نفس المرجع  :ص  21ك ..29
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2

ب.عبد الكريـ سمطة فعمية في رقابتو ك في تكجييو ،بحيث كاف عميو أف ال يترؾ سيارة زبكنو
ب .الطاىر أف تغادر المرأب ليبل كيقكدىا شخص في حالة سكر كليست لو رخصة سياقة ".1
كلدينا كذلؾ قرار مجمس قضاء معسكر بتاريخ  9986/12/25الذم صرح فيو القضاة:
" لكف حيث أف ىذا اإلنكار مخالؼ لمحقيقة ألنو :
 -9عجز عف إثبات عقد المزارعة.

 -2فإف المستأنفاف يقراف بأف أحدىما كىك ش.ؽ كاف يعطي تعميماتو لممرحكـ

بخصكص العمؿ الذم يقكـ بو ،كفي ذلؾ دليؿ عمى قياـ عبلقة العمؿ ،ألف كاقعة إعطاء
التعميمات ال تصدر إال مف رب العمؿ ،كعميو فإف المجمس يقكؿ بثبكت ككجكد عبلقة عمؿ بيف

المدعي عمييما المستأنفيف كالضحية غ.ـ.د".

2

كيظير لنا بكضكح مف خبلؿ استقرائنا ليذيف الق ارريف أف القضاء الجزائرم أخذ بمعيار

السمطة الفعمية متأث ار في ذلؾ بالقضاء الفرنسي ،3إال أف القضاء الجزائرم يشترط لتحقؽ عبلقة
التبعية ممارسة المتبكع لمسمطة الفعمية في الرقابة كالتكجيو عمى تابعو ،بينما المشرع الجزائرم
في المادة  926مف القانكف المدني يشترط فقط تمتع المتبكع بالسمطة الفعمية في الرقابة
كالتكجيو ،كىذا ما يدفعني إلى طرح السؤاؿ اآلتي  :ىل مجرد تمتع المتبوع بالسمطة الفعمية
كافي لتحقق عالقة التبعية ؟ وخاصة إذا كان المتبوع غير قادر عمى ممارسة ىذه السمطة

من الناحية العممية ؟

إف اإلجابة عف ىذا السؤاؿ تككف مف خبلؿ نقطتيف :

 -9عدـ الممارسة لمسمطة الفعمية مف قبؿ المتبكع يناؿ مف عبلقة التبعية ،ألف العبرة بمباشرة

ىذه السمطة كليس مجرد التمتع بيا كىذا ما صرحت بو الق اررات القضائية السالفة الذكر بكؿ

كضكح ،كلذا يرل يعض الفقياء 4ما داـ المشرع الجزائرم قد اشترط لقياـ رابطة التبعية تمتع
المتبكع بسمطة فعمية اتجاه تابعو ،كجب إذف ممارستيا لمساءلة المتبكع إذ قياميا يتكقؼ عمى
-1
-2

انظر قرار المجمس األعمى بتاريخ  9982/12/22ممؼ رقـ  61196غير منشكر.
راجع بخصكص كقائع القضية كمحتكل القرار بكاممو  :نشرة القضاة العدد  12السنة  9988ص  96كما بعدىا.
3

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

-4

كمف بينيـ مخمكفي محمد  :المرجع السابؽ ص .89

voir aussi en ce sens : NOUR-EDDINE TERKI : « ….il semble préférable de considérer que le lien de préposition
existe soit lorsqu ‘une personne exerce un pouvoir effectif de surveillance et de direction, soit lorsqu’elle avait le
droit de l’exercer ». même ouvrage p 127.
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مباشرتيا بالفعؿ ،كعدـ مباشرة المتبكع ليذه السمطة يؤدم إلى انتفائيا بحيث ال يمكف القكؿ

بكجكد سمطة فعمية لممتبػكع عمى تابعو  ،كعميو يقترح الفػقو إضػافة عػبارة

" باشرىا أو لم يباشرىا" إلى الفقرة الثانية مف المادة  926مف القانكف المدني.

أما محكمة النقض المصرية فيي ترل خبلؼ ذلؾ بقكليا ":إف عبلقة التبعية تقكـ عمى

السمطة الفعمية التي تثبت لممتبكع في رقابة التابع كتكجييو ،سكاء استعمؿ ىذه السمطة أك لـ

يستعمميا فالعبرة بكجكد السمطة ال بممارستيا".1

 -2ال يشترط في المتبكع ممارسة سمطة التكجيو كالرقابة مف الناحية الفنية بؿ يكفي أف يتمتع
بيذه السمطة مف الناحية اإلدارية أك التنظيمية ،2كعمى ذلؾ إذا كاف المتبكع غير قادر عمى
ممارسة سمطة التكجيو كالرقابة بنفسو فمو أف يكمؼ شخص أخر بيذه الميمة ،مثبل رئيس

العماؿ أك ميندس أك أم شخص أخر يتمتع بكفاءة فنية ،عمى أف يحتفظ المتبكع بحؽ التكجيو

كالرقابة مف الناحية اإلدارية أك التنظيمية ،فالشركة تسأؿ عف أعماؿ تابعييا دكف ممارسة سمطة
الرقابة كالتكجيو بنفسيا ،كانما تنيب عنيا أحد رؤساء العمؿ في ذلؾ.
كذلؾ إذا استخدـ صاحب المصنع طبيبا لعبلج عمالو ،كحدد لو أكقات عممو كمكاف

العبلج ككضع لو تعميمات صرؼ الدكاء ،فإف الطبيب يعتبر تابعا لصاحب المصنع كلك كاف

صاحب المصنع ليس طبيبا.

كيقترح جانب مف الفقو معيا ار جديدا لتحديد عبلقة التبعية بيف التابع كالمتبكع ،أال كىك

معيار العمؿ لحساب الغير أك ما يسمى بمعيار العمؿ لحساب المتبكع ،كسنقكـ ببحث ىذا

المعيار مف خبلؿ الفرع المكالي.

-1
2

أشار إلى ىذا االتجاه القضائي الدكتكر محمد حسيف منصكر  :مصادر االلتزاـ ص .912

-انظر في نفس المعنى الدكتكر بمحاج العربي:نفس المرجع ص  ،229ككذلؾ الدكتكر محمد صبرم السعدم:النظرية العامة لبللتزامات ص.219

 -كما يقكؿ محمد حسيف منصكر في ىذا الصدد ... " :إف عدـ الدراية باألصكؿ الفنية البلزمة لمرقابة كالتكجيو ال يحكؿ دكف اعتبار الشخص

صاحب عمؿ كتكافر صفة المتبكع لو ،حيث يمكف ممارسة سمطتو مف خبلؿ ممثميف لو تتكافر ليـ الدراية الفنية البلزمة ،كيكفيو االحتفاظ بالرقابة
اإلدارية "....المرجع السابؽ ص .911
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الفرع الثاني :

معيار العمل لحساب الغير :
سنقكـ بدراسة ىذا المعيار الجديد مف خبلؿ ثبلثة نقاط ،مضمكنو ثـ محاسنو كأخي ار التطبيقات

القضائية.

-1مضمونو  :إف عمؿ التابع ىك امتداد لنشاط المتبكع ،فالتابع يقكـ بعمؿ لحساب

المتبكع بمعنى ثمرة ىذا العمؿ تتحقؽ لممتبكع كىك ال يؤدم نشاطا خاصا لمصمحتو  ،بؿ إف
المقصكد مف أداء العمؿ ىك تحقيؽ النفع الخاص لممتبكع  ،أما األجر الذم يمكف أف يستحقو

فيك مقابؿ أدائو لمعمؿ الذم تـ لحساب صاحب العمؿ كلمصمحتو.

كفي ذلؾ يختمؼ التابع عف القاصر المشمكؿ بالرقابة  ،فالقاصر ال يقكـ بأم عمؿ لحساب

المكمؼ برقابتو ،كلذلؾ فإف رقابتو إنما تقع عمى شخص القاصر ذاتو  ،أما رقابة المتبكع فترد
عمى عمؿ التابع ال عمى شخصو  ،ككذلؾ يجب أف يككف ىناؾ تكميؼ لمتابع بعمؿ معيف يؤديو

لحساب المتبكع  ،عمى ذلؾ فالتمميذ في المدرسة ال يعتبر تابعا لصاحب المدرسة ألنو ال يقكـ

بعمؿ لحسابو ،كالمستأجر ال يعتبر تابعا لممؤجر ألنو ال يقكـ بعمؿ لحسابو.

1

ككذلؾ األب لو الرقابة عمى كلده كلكنيا رقابة عامة 2ال تتناكؿ عمبل معينا ،كلذا ال يعتبر

االبف تابعا لو ،كالمشرؼ في الحرفة لو الرقابة كالتكجيو عمى الصبية في عمؿ معيف ،كلكف

الصبية يتدربكف عمى ىذا العمؿ لحساب أنفسيـ كلذا ال يعتبركف تابعيف لو.3

فبل يكفي إذا العتبار الشخص متبكعا أف يككف لو سمطة إصدار األكامر كالتعميمات

بالنسبة لعمؿ معيف ،إذ لـ يتـ ىذا العمؿ لحسابو 4كانما لحساب شخص آخر ،عمى ذلؾ فبل

تثبت صفة المتبكع لرئيس العماؿ الذم يكمؼ مف قبؿ صاحب العمؿ برقابة مرؤكسو مف العماؿ

1

راجع  :الدكتكر  :محمد لبيب شنب  :المكجز في مصادر االلتزاـ  :ص  62ك .62

2

كفي نفس المعنى يقكؿ الدكتكر محمد شريؼ أحمد .... " :ال يكفى لقياـ عبلقة التبعية أف يككف ىناؾ مطمؽ الرقابة كالتكجيو دكف أف يتضمف

إصدار األكامر كالتكجييات بصدد عمؿ معيف يقكـ بو التابع لحساب المتبكع" .مصادر االلتزاـ في القانكف المدني ،دراسة مقارنة بالفقو اإلسبلمي ،دار
الثقافة لمنشر كالتكزيع ،الطبعة  9999ص .219

-3

انظر الدكتكر أنكر سمطاف  :المرجع السابؽ ص .299

4

انظر في نفس المعنى الدكتكر محمد صبرم السعدم  :المرجع السابؽ ص  ،219الدكتكر محمد حسيف منصكر  :المرجع السابؽ ص .912

كذلؾ الدكتكر عبد الرزاؽ أحمد السنيكرم  :نفس المرجع الفقرة  679ص  ،9197الدكتكر عبد القادر الفار  :المرجع السابؽ ص  298كأخي ار الدكتكر
محمكد جبلؿ حمزة  :نفس المرجع  :ص .981
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كاصدار األكامر إلييـ فيما يتعمؽ باألعماؿ التي يكمفيـ بيا  ،كال يرجع ذلؾ إلى انتفاء الرابطة
العقدية بيف رئيس العماؿ كعمالو  ،إذ أف رابطة التبعية يمكف أف تنشأ أيضا مف مركز فعمي.

ككاقع األمر أف العماؿ يؤدكف عمميـ لحساب صاحب العمؿ كليس لحساب رئيسيـ في

العمؿ ،كمف ناحية أخرل فإف سمطة رئيس العماؿ ينقصيا عنصر االستقبلؿ لخضكعو لسمطة
صاحب العمؿ ،كتككف لصاحب العمؿ صفة المتبكع بالنسبة لعمالو  ،كتثبت لرئيس العمؿ صفة

التابع.1

أما القضاء الفرنسي فيك يعتمد في تعريفو لعبلقة التبعية عمى عنصريف :
-9عنصر السمطة في الرقابة كالتكجيو.

 -2عنصر العمؿ لحساب الغير ،2كيقترح جانب مف الفقو 3أف يصبح عنصر العمؿ لحساب
الغير لكحده معيا ار لرابطة التبعية.

-2محاسنو  :كمف إيجابيات معيار العمؿ لحساب الغير في تحديد عبلقة التبعية بيف

التابع كالمتبكع :
أ -كضع حد لمخبلؼ الفقيي الذم أثير بشأف عبلقة التبعية بيف الطبيب كادارة المستشفى ،مما

دفع بالفقو إلى التمييز بيف األعماؿ الطبية التي تتنافى كعبلقة التبعية ،ألنو في إطار ىذه

األعماؿ يتمتع الطبيب باستقبللية التامة في أداء عممو الطبي.

كىذا تجسيدا لنص المادة  91مف مدكنة أخبلقيات الطب ،كاألعماؿ غير الطبية التي يقكـ بيا
الطبيب تحت إشراؼ كرقابة المستشفى أك العيادة ،ففي ىذه األعماؿ يعد الطبيب تابعا

كالمستشفى متبكعا.

كما داـ المشرع في المادة  926مف القانكف المدني ال يشترط الممارسة الفعمية لسمطة

التكجيو كالرقابة ،كفي بعض األحياف يستحيؿ ممارستيا مف قبؿ المتبكع نظ ار النعداـ كفاءتو،

-1

أشار إلى ىذا المثاؿ مخمكفي محمد  :المرجع السابؽ ص .86
- voir aussi dans le même exemple : ANTOINE VIALARD : même ouvrage p 79.

-2

الدكتكر عادؿ أحمد الطائي  :المسؤكلية المدنية لمدكلة عف أخطاء مكظفييا  ،دار الثقافة لمنشر كالتكزيع ،السنة  9999ص .29

voir aussi BORIS STARCK : « ….la jurisprudence emploie actuellement la formule suivante : est préposé celui
» qui agit pour le compte d’une autre personne, celui qui remplit une fonction pour le compte de cette dernière….
même ouvrage p 223.
3
voir GENEVIEVE VINEY et PATRICE JOURDAIN : « ….que l’élément essentiel pour définir le rapport
de préposition n’est plus aujourd’hui la subordination du préposé …..mais plutôt le fait d’agir pour le compte du
commettant et à son profit ». même ouvrage p 866.
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كعمى ىذا األساس يمكف لمقاضي االستعانة بمعيار العمؿ لحساب المتبكع لمحكـ بكجكد عبلقة

التبعية بيف الطبيب كادارة المستشفى.1

ب-إذا أخذنا بمعيار العمؿ لحساب الغير في تحديد رابطة التبعية ،فيؤدم ىذا المعيار إلى
التكسع في عبلقات التبعية ،كىذا حتى تشمؿ اإلطارات المسيرة لممؤسسة كالمتخصصيف الذيف

يعممكف لحساب المتبكع ،كالمذيف يصعب تكجيييـ كرقابتيـ نظ ار لممؤىبلت العممية كالتقنية التي

يممككنيا ،2خاصة كأنو ال يشترط في السمطة ممارستيا مف قبؿ المتبكع سكاء استعمميا أك
يستطيع استعماليا أـ ال ،سكاء بنفسو أك بكاسطة غيره.

-3التطبيقات القضائية  :كمف التطبيقات القضائية لمعيار العمؿ لحساب الغير في تحديد

عبلقة التبعية ،ما قضى بو المجمس األعمى في الجزائر بتاريخ  9985/19/92حيث صرح
القضاة  " :أف الضحية أك ذكم حقكقيا ال يفقدكف عندما يرفعكف دعكل مدنية عمى العكف
المعني ،حؽ رفع دعكل إلى الجية القضائية اإلدارية لممطالبة بالتعكيض ،كىي الدعكل

المكجية ضد الشخص العاـ الذم يعمؿ المتسبب في الضرر لحسابو كالمبنية عمى خطأ

المرفؽ".3

كلدينا كذلؾ قرار المحكمة العميا بتاريخ  9998/91/21حيث جاء فيو :
" كلما ثبت -في قضية الحاؿ -أف قضاة المكضكع لما قضكا عمى الطاعف ( المستشفى
الجامعي بكىراف ) بضماف دفع التعكيضات نتيجة األخطاء المينية التي ارتكبيا الطبيباف إثر

عممية جراحية.4"....

كأخي ار لدينا قرار مجمس قضاء معسكر بتاريخ  9986/12/25كالذم جاء فيو  ":كحيث أف كفاة
اليالؾ كانت نتيجة لسقكطو في إحدل اآلبار التي كاف يتكلى حفرىا لصالح المستأنفيف ،فإنيا

تمت إذف بسبب كأثناء ممارسة عممو.5"...

كيبدكا جميا مف خبلؿ ىذه الق اررات أف القضاء الجزائرم أخذ بمعيار العمؿ لحساب المتبكع

في تحديد عبلقة التبعية ،كخاصة حينما أقاـ قضاة المكضكع مسؤكلية المستشفى الجامعي
بكىراف نتيجة األخطاء المينية التي ارتكبيا الطبيباف إثر عممية جراحية ،كنحف نعمـ كما سبقت
-1

راجع قرار المحكمة العميا بتاريخ  9998/91/21ممؼ رقـ  ،957555المجمة القضائية العدد الثاني  ،السنة  9998ص .916

-2

راجع الدكتكر عمي فيبللي  :المرجع السابؽ ص .927

-3

راجع قرار المجمس األعمى المؤرخ في  9985/19/92ممؼ رقـ  ،26292المجمة القضائية العدد  1السنة  9989ص  229كما يمييا .

4

راجع قرار المحكمة العميا بتاريخ  9998/91/21ممؼ رقـ  ، 957555المشار إليو سابقا.

-5

انظر قرار مجمس قضاء معسكر بتاريخ  9986/12/25ممؼ رقـ  111المذككر سابقا.
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اإلشارة إليو أف األعماؿ المينية تتنافى كعبلقة التبعية ،كعميو فمعيار السمطة الفعمية مستبعد

في ىذه الحالة،إذا يمكف القكؿ أف المعيار الذم استند عميو القضاة في تحديد عبلقة التبعية بيف
المستشفى كاألخطاء المينية التي ارتكبيا الطبيباف ىك معيار العمؿ لحساب الغير.

كأخي ار في اعتقادنا ىناؾ تكامؿ بيف المعياريف ،معيار السمطة الفعمية كمعيار العمؿ

لحساب الغير في تحديد عبلقة التبعية ،كال يمكف االستعانة بمعيار كاالستغناء عف المعيار

اآلخر ،كنستند في ذلؾ إلى مختمؼ التعاريؼ التي جاء بيا الفقو كالقضاء فيما يخص تعريؼ

التابع كالمتبكع ،فمعظـ ىذه التعاريؼ تشترؾ في عنصريف أساسييف :

 -9خضكع التابع لسمطة المتبكع مف حيث األكامر كالتعميمات كالتكجييات التي يتمقاىا مف
المتبكع حكؿ كيفية أداء العمؿ.

 -2أف يقكـ التابع بإنجاز العمؿ لحساب المتبكع كليس لحسابو الخاص أك لحساب شخص
آخر.

كاضافة إلى كجكد عبلقة تبعية بيف التابع كالمتبكع ،يشترط المشرع الجزائرم في المادة 926

مف القانكف المدني ،ارتكاب التابع عمبل غير مشركع يسبب ضر ار لمغير حاؿ تأدية الكظيفة أك
بسببيا ،كىذا ما سكؼ نعالجو مف خبلؿ المبحث المكالي.

المبحث الثاني :
ارتكاب التابع عمل غير مشروع حالة تأدية الوظيفة أو بسببيا:
إذا قامت عبلقة التبعية بيف التابع كالمتبكع عمى النحك السابؽ فإف المشرع الجزائرم يشترط
مف التابع ارتكاب عمؿ غير مشركع حاؿ تأدية الكظيفة أك بسببيا يسبب ضر ار لمغير ،إال أنو

اختمفت اآلراء الفقيية حكؿ المقصكد بالعمؿ غير المشركع ،فيناؾ جانب مف الفقو يشترط أف

يككف العمؿ غير المشركع الذم ارتكبو التابع خاطئا حتى تقكـ مسؤكلية المتبكع.

بينما يكتفي الجانب اآلخر مف الفقو بالفعؿ الضار لمتابع ،كلذا سنقكـ بتقسيـ ىذا المبحث

إلى مطمبيف ،نتناكؿ في المطمب األكؿ ارتكاب التابع عمؿ غير مشركع يسبب ضر ار لمغير،

كفي المطمب الثاني كقكع العمؿ غير المشركع مف التابع حاؿ تأدية الكظيفة أك بسببيا.
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المطمب األول :

ارتكاب التابع عمل غير مشروع يسبب ضر ار لمغير:
يشترط المشرع الجزائرم لقياـ مسؤكلية المتبكع عف أعماؿ تابعو في المادة  926الفقرة  9ك

التي تنص " :يكون المتبوع مسؤوال عن الضرر الذي يحدثو تابعو بعممو غير المشروع ،
متى كان واقعا منو في حال تأدية وظيفتو أو بسببيا" .أف يرتكب التابع عمؿ غير مشركع

يسبب ضر ار لمغير  ،كلكف السؤاؿ الذم يطرح في ىذا الصدد ىل يشترط في العمل غير

المشروع الذي يرتكبو التابع ويقيم مسؤولية المتبوع أن يكون خاطئا ؟

إف اإلجابة عف ىذا التساؤؿ تفرض عمينا التمييز بيف اتجاىيف فقيييف  ،ىناؾ  :االتجاه

الفقيي الذم يقيـ مسؤكلية المتبكع عمى الخطأ  ،أما االتجاه الفقيي الحديث فيك يقيـ مسؤكلية
المتبكع عمى الضرر ،ك لذا نخصص لكؿ منيما فرعا مستقبل.

الفرع األول :

مسؤولية المتبوع قواميا الخطأ :
يرل مخموفي محمد  :عمى المضركر إثبات الخطأ في جانب التابع ،كالضرر الذم لحقو
لكي يحؽ لو مطالبة المتبكع بالتعكيض ،فبل تتحقؽ مسؤكلية المتبكع ما لـ تتحقؽ مسؤكلية
التابع ،التي قد يككف أساسيا خطأ كاجب اإلثبات أك خطأ مفترض في جانبو يقبؿ أك ال يقبؿ

إثبات العكس ،كمف تـ فمسؤكلية المتبكع منكطة بمسؤكلية التابع كجكدا أك عدما ،فانتفاء

مسؤكلية التابع يؤدم إلى انتفاء مسؤكلية المتبكع.1

كفي نفس المعنى يقكؿ بمحاج العربي  :حتى تقكـ مسؤكلية المتبكع يجب أف تتحقؽ أكال
مسؤكلية التابع بأركانيا الثبلثة ،كذلؾ ألف مسؤكلية المتبكع مسؤكلية تبعية ،فيي ال تقكـ إال إذا

تحققت مسؤكلية التابع ،فيجب أف يقع مف التابع خطأ تقصيرم بركنيو مف تعدم كادراؾ ،كأف

يمحؽ ىذا الخطأ الضرر بالغير ،كأف تتحقؽ رابطة السببية بيف خطأ التابع كالضرر الذم لحؽ

بالمضركر كذلؾ طبقا لمقكاعد العامة. 2
-1

انظر مخمكفي محمد  :المرجع السابؽ ص .991

2

انظر الدكتكر بمحاج العربي  :المرجع السابؽ ص .226
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كما يؤيد ىذا الرأم عمي عمي سميمان  :بقكلو يجب لقياـ مسؤكلية المتبكع أف يرتكب

تابعو فعبل ضا ار يككف مسؤكال عنو مسؤكلية شخصية ،ذلؾ أف مسؤكلية المتبكع مسؤكلية تبعية،

كالمسؤكؿ األصمي ىك التابع كعمى ذلؾ فبل بد مف أف تتكافر في مسؤكلية التابع أركاف

المسؤكلية الشخصية ،إف كانت المسؤكلية شخصية أم الخطأ كالضرر كعبلقة السببية بينيما.1

كيؤكد كذلؾ ىذا االتجاه محمد صبري السعدي  :بقكلو يجب أف تتحقؽ مسؤكلية التابع

بإثبات أركانيا الثبلثة ،فإذا انتفت مسؤكلية التابع سكاء بسبب عدـ ثبكت الخطأ في حقو أصبل

أك ألم سبب آخر ،فإف مسؤكلية المتبكع تنتفي في ىذه الحالة ،كخطأ التابع قد يككف كاجب

اإلثبات كقد يككف خطأ مفترضا.2

كىناؾ كذلؾ جانب مف الفقو المصرم مف يؤيد اشتراط الخطأ في العمؿ غير المشركع
الذم يرتكبو التابع حتى تتحقؽ مسؤكلية المتبكع ،كمف بيف ىؤالء عبد الرزاق أحمد السنيوري:

بقكلو ال تقكـ مسؤكلية المتبكع إال إذا تحققت مسؤكلية التابع ،فإف األكلى فرع مف الثانية ،فيجب
إذا عمى المضركر حتى في رجكعو عمى المتبكع أف يثبت خطأ التابع ،كمف الجائز في بعض

الحاالت أف تتحقؽ مسؤكلية التابع عمى أساس خطأ مفترض.3

كفي نفس المعنى محمد حسين منصور :ال تقكـ مسؤكلية المتبكع إال إذا تحققت مسؤكلية

التابع ،أم أف يككف قد ارتكب عمبل غير مشركع رتب ضر ار لمغير يقيـ مسؤكليتو كفقا لمقكاعد

العامة ،ألف مسؤكلية المتبكع ىي مسؤكلية تبعية لمسؤكلية التابع كال تقكـ بدكنيا ،فيي بمثابة

ضماف قانكني لممضركر.4

كفي نفس السياؽ أنور سمطان  :حتى تقكـ مسؤكلية المتبكع يجب أف تتحقؽ أكال مسؤكلية
التابع بأركانيا الثبلثة ،كعمى ذلؾ إذا لـ يكف فعؿ التابع خطأ فبل تقكـ مسؤكليتو كال تترتب

بالتالي مسؤكلية المتبكع ،كالمضركر ىك المكمؼ بإثبات خطأ التابع إال إذا كاف ىذا الخطأ

مفترضا.5
-1

انظر الدكتكر عمي عمي سميماف  :المرجع السابؽ ص .16

-2

راجع الدكتكر محمد صبرم السعدم  :النظرية العامة لبللتزامات ص .299

-3

راجع الدكتكر عبد الرزاؽ أحمد السنيكرم  :الكسيط الجزء  9الفقرة  689ص .9122

-4

راجع الدكتكر محمد حسيف منصكر  :نفس المرجع ص . 916

-5

راجع الدكتكر أنكر سمطاف  :نفس المرجع ص . 111
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كىناؾ رأم آخر محمد حسن قاسم  :لكي تقكـ مسؤكلية المتبكع يشترط أف تقكـ أكال

مسؤكلية التابع ،فيجب عمى المضركر أف يثبت خطأ التابع ،كقد تتحقؽ مسؤكلية التابع عمى

أساس الخطأ المفترض افتراضا يقبؿ إثبات العكس ،كما في مسؤكلية متكلي الرقابة كالمدرس أك
ناظر المدرسة بالنسبة لتبلميذه ،كقد تقكـ مسؤكلية التابع عمى خطأ مفترض ال يقبؿ إثبات

العكس كما في مسؤكلية حارس اآلالت الميكانيكية.1

كأخي ار كفي نفس االتجاه عبد الودود يحيى  :إذا لـ يكف ما كقع مف التابع خطأ فبل

تقكـ مسؤكلية المتبكع ،فيجب أف تتحقؽ أكال مسؤكلية التابع كذلؾ بتكافر أركانيا الثبلثة كىي
الخطأ ك الضرر كعبلقة السببية ،كيقع عمى عاتؽ المضركر عبئ إثبات خطأ التابع ما لـ يكف

خطأ مفترض في جانبو.2

كما أف ىناؾ جانب مف الفقو الفرنسي مف يشترط في العمؿ غير المشركع الذم يرتكبو

التابع أف يككف خاطئا ،كمف بينيـ الفقيو  Jean Carbonnierيشترط لكي تقكـ مسؤكلية المتبكع
عف أعماؿ تابعو أف تتكافر في العمؿ غير المشركع أك الفعؿ الضار الذم ارتكبو التابع
الخصائص القانكنية لمخطأ  ،ألف مسؤكلية المتبكع ىي مسؤكليتو تبعية تفترض مسؤكلية أصمية

عمى عاتؽ التابع.3

يقكؿ األستاذ  :Antoine Vialardال بد أف تتحقؽ المسؤكلية الشخصية لمتابع بأركانيا

الثبلثة الخطأ ،الضرر كعبلقة السببية ،ألف مسؤكلية المتبكع ال تقكـ إال إذا قامت مسؤكلية
التابع ،فإذا لـ تستطيع الضحية المطالبة بالتعكيض مف الفاعؿ مباشرة ( التابع ) ،فيجب رفض

دعكاىا ضد المسؤكؿ المحاؿ أال كىك المتبكع.4

كفي نفس االتجاه يتساءؿ  Boris Starckىؿ خطأ التابع يعد ضركريا لقياـ مسؤكلية

المتبكع ؟ بصفة عامة الفقو ك القضاء يجيب عف ىذا التساؤؿ بأف المتبكع ال يسأؿ عف كؿ
ضرر يرتكبو التابع بؿ يسأؿ عف أخطاء التابع فقط .كينتج عف ذلؾ أف الضحية لكي تطالب

المتبكع تعكيض الضرر  ،البد أف تقكـ بإثبات خطأ التابع .5

-1
-2

انظر الدكتكر محمد حسف قاسـ  :الكجيز في نظرية االلتزاـ  ،دار الجامعة الجديدة لمنشر  ،الطبعة  9991ص .921
انظر الدكتكر عبد الكدكد يحيى  :المكجز في النظرية العامة لبللتزامات ،دار النيضة العربية ،الطبعة  9991ص .278

-voir JEAN CARBONNIER : Les obligations : p 390.

3

voir ANTOINE VIALARD : même ouvrage p 80.

4
5

- voir BORIS STARCK : Les obligations : p 230.
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كيرل كذلؾ الفقيو  François Chabasال تقكـ مسؤكلية المتبكع ما لـ تحقؽ مسؤكلية

التابع ،كالمتبكع ال يسأؿ عف جميع األفعاؿ الضارة التي يرتكبيا التابع ،كلكف فقط بالنسبة
لؤلفعاؿ الخاطئة ،كلكي يتحصؿ الضحية عمى التعكيض مف قبؿ المتبكع عميو إثبات الخطأ في
جانب التابع ،سكاء يعكد سببو إلى تقصير أك إىماؿ أك عدـ تبصر مف قبؿ التابع يؤدم إلى

قياـ مسؤكلية المتبكع.1

كفي نفس المعنى يرل الفقيياف  Marcel Planiol et Georges Ripertحتى يسأؿ

المتبكع حسب المادة  9281الفقرة  5مف القانكف المدني الفرنسي ال يكفي بأف يككف العمؿ غير
مشركع ،بؿ البد أف تتحقؽ المسؤكلية الشخصية لمتابع عف الضرر الذم ارتكبو.2

كفي الحقيقة أف كؿ ىذه اآلراء الفقيية التي تشترط في العمؿ غير المشركع الذم يرتكبو
التابع أف يككف خاطئا حتى تقكـ مسؤكلية المتبكع ،كانت متأثرة بالقانكف المدني الفرنسي القديـ
الذم تـ كضعو في ظؿ المذىب الفردم ،الذم يقكـ عمى تقديس الحريات الفردية حيث تككف

حماية المصمحة الشخصية أكلى مف حماية المصمحة العامة ،مما جعؿ المشرع الفرنسي يرجح
حماية مصمحة المتسبب في الضرر عف مصمحة الضحية ،كأصبح ال يسأؿ مرتكب الفعؿ

الضار إال إذا كاف سمككو خاطئا ،مما جعؿ الخطأ ىك قكاـ المسؤكلية المدنية في ظؿ ىذا
القانكف أك ما يسمى بالمسؤكلية الشخصية سكاء كاف ىذا الخطأ كاجب اإلثبات أك خطأ

مفترض.3

voir FRANÇOIS CHABAS : même ouvrage p 514.
voir MARCEL PLANIOL et GEORGES RIPERT : même ouvrage p 914.
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1

2

الفرع الثاني :

مسؤولية المتبوع قواميا الضرر :
في القرف التاسع عشر حدث تغير في االقتصاد العالمي ،فبعد أف كاف اقتصادا زراعيا يقكـ

عمى عمؿ الرجؿ كالحيكاف ،انقمب إلى اقتصاد صناعي يرتكز عمى اآلالت كانتشرت المصانع

الكبرل التي تستخدـ آالؼ العماؿ.1

كنظ ار لمتطكرات االقتصادية كالصناعية التي عرفتيا المجتمعات الحديثة في كقتنا الحالي،
كما ترتب عنيا مف كثرة استعماؿ اآلالت الصناعية كاستعانة أصحاب الحرؼ كأرباب األعماؿ

بأشخاص آخريف الستغبلؿ تمؾ اآلالت كاالستفادة منيا ،2كؿ ذلؾ أدل إلى ازدياد كقكع
األضرار ككثرة الحكادث كتنكعيا ،فميس مف العدؿ أف ال تقكـ مسؤكلية المتبكع عف نتائج نشاطو

إال إذا كاف فعؿ تابعو خاطئ ،كيستند أنصار ىذا االتجاه إلى مجمكعة مف الحجج:

 -9إف المشرع الجزائرم استعمؿ في المادة  926مف القانكف المدني عبارة عمؿ غير

مشركع ،كىك أمر مكضكعي بعيدا عف فكرة الخطأ  3كيراد بو الفعؿ الضار.

 -2أف الغرض مف مسؤكلية المتبكع عف عمؿ تابعو ىك إعفاء الضحية مف إثبات خطأ

المسؤكؿ المدني  ،كاذا ما اشترطنا إثبات خطأ التابع فإف الغرض مف تنظيـ مسؤكلية المتبكع

ينتفي ككنو يصبح دكف فائدة بالنسبة لمضحية .4

-2إف شرط إثبات خطأ التابع يتعارض مع االتجاه المكضكعي لمقانكف المدني  ،ك كذا

اتجاه القكانيف الحديثة التي تسعى إلى تعكيض الضحية لمجرد أنيا أصيبت بضرر.5

-1إف االتجاه الذم يتمسؾ بضركرة إثبات المضركر لمخطأ في جانب التابع لمسائمة

المتبكع ،فيو إرىاؽ لممضركر إذ كثي ار ما يعجز ىذا األخير عف إثباتو مما يؤدم إلى ضياع

حقو في التعكيض  ،6مع أف المشرع يحاكؿ في شتى المناسبات أف يخفؼ ىذا العبء عنو،
1

الدكتكر عمي عمي سميماف  :النظرية العامة لبللتزاـ  ،ديكاف المطبكعات الجامعية  ،الطبعة  7991ص .731
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راجع رسالة مخمكفي محمد  :المرجع السابؽ ص .921
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راجع الدكتكر عمي فيبللي  :المرجع السابؽ ص .929
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أنظر رسالة مخمكفي محمد  :نفس المرجع ص .921

voir NOUR –EDDINE TERKI : même ouvrage p 117.
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3

5

فكيؼ يسعى المشرع لتخفيؼ ىذا العبء عف المضركر ثـ يطالبو بأف يثبت خطأ التابع ؟

فيأخذ مف المضركر بالشماؿ ما أعطاه باليميف .1

-5إف القضاء الفرنسي الذم استميـ منو القانكف المدني الجزائرم المبادئ العامة
لممسؤكلية أصبح يسأؿ المتبكع عف الضرر الذم أحدثو تابعو غير المميز أك المجنكف.

2

-6إف التابع غالبا ما يككف معس ار شأنو في ذلؾ شأف المضركر ،كعميو يككف مف العدؿ

كالحكمة االكتفاء بما يحدثو التابع مف فعؿ ضار لمسائمة المتبكع.3

-7إف مسؤكلية المتبكع أصبحت تستند إلى فكرة تحمؿ التبعة طبقا لممبدأ القائؿ :

" مف لو حؽ الغنـ كجب عميو الغرـ " .كمف ثـ فإف فكرة الخطأ تجاكزىا الزمف.

-8إف التطكر السريع الذم عرفو نظاـ التأمينات في مطمع القرف العشريف شجع الكثير

مف الضحايا في المطالبة بتعكيض األضرار التي أصابتيـ ،كأصبح ىؤالء بإمكانيـ رفع دعكل

مباشرة عمى شركة التأميف دكف الرجكع عمى الشخص المسؤكؿ .4

كأصبح المسؤكؿ ال يطالب بالتعكيض بؿ تدفعو عنو شركة التأميف ،كيقتصر دكره عمى
دفع أقساط التأميف سكاء أخطأ في ارتكاب الحكادث أك لـ يخطأ ،كلـ يضره شيء إذا دفعت

شركة التأميف التعكيض.5

أما بالنسبة لمكقؼ القضاء الجزائرم مف العمؿ غير المشركع الذم يرتكبو التابع ،باطبلعي

عمى بعض الق اررات القضائية الصادرة عف المجمس األعمى سابقا المحكمة العميا حاليا ،فإف

مكقؼ القضاء غامض كغير كاضح ألف القضاة تارة يستعممكف مصطمح الفعؿ الضار ،كما
جاء في قرار المجمس األعمى بتاريخ  9982/15/25بقكلو  ":حيث إذا كاف المتبكع يسأؿ عف

أعماؿ تابعو الضارة ،كذلؾ عمى شرط أف تككف تمؾ األعماؿ قد كقعت أثناء تأدية الكظيفة أك

بسببيا طبقا لممادة .6" 926
-1

انظر الدكتكر محمكد جبلؿ حمزة  :نفس المرجع ص .988

2

راجع  :الدكتكر عمي فبللي ك الدكتكر حميد بف شنتي  :العمؿ المستحؽ لمتعكيض  :ص .997

-3

انظر مخمكفي محمد  :المرجع السابؽ ص .921
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راجع الدكتكر عمي فيبللي  :المرجع السابؽ ص  26ك ،27انظر كذلؾ عمى سبيؿ المثاؿ عبد العزيز بكذراع :النظاـ القانكني لتعكيض ضحايا

حكادث المركر ،مجمة الفكر القانكني  ،العدد الثالث ديسمبر  9986ص  ، 22نظاـ تعكيض األضرار الناجمة عف حكادث المركر في الجزائر  :المجمة
القضائية العدد  9السنة  9999ص  ،229انظر كذلؾ الدكتكر شييكر مسعكد  :الممتقى الكطني حكؿ حكادث المركر كتطبيقاتيا في مجاؿ المركر :
المجمة القضائية العدد  2السنة  9998ص .92

-5
-6

الدكتكر عمي عمي سميماف  :النظرية العامة لبللتزاـ ص .951
راجع قرار المجمس األعمى بتاريخ  9982/15/25ممؼ رقـ  ، 22897المجمة القضائية العدد  2السنة  9991ص .19
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كتارة أخرل يستعمؿ القضاة مصطمح الخطأ غير المشركع ،قرار المجمس األعمى بتاريخ

 9988/15/99حيث جاء فيو  ":أف الضرب المتعمد باعتباره فعؿ شخصي جنائي ال يدخؿ في
إطار الخطأ غير المشركع الذم تشير إليو المادة  926مف القانكف المدني".1

كنظ ار لمحجج السابقة ففي رأينا االتجاه الفقيي الحديث عمى صكاب ،ألف المسؤكلية

المدنية بصفة عامة كمسؤكلية المتبكع بصفة خاصة أصبح قكاميا الضرر كليس الخطأ
باعتبارىا مسؤكلية موضوعية ،كلذلؾ فإنو يكفي لتحقؽ مسؤكلية المتبكع ارتكاب التابع عمؿ
غير مشركع يسبب ضر ار لمغير دكف البحث في طبيعة العمؿ غير المشركع ىؿ ىك خاطئ أـ

ال ؟

باإلضافة إلى ذلؾ فإف المشرع الجزائرم جعؿ مسؤكلية المتبكع مفترضة لصالح الضحية

أك المضركر ،كافتراض ىذه المسؤكلية يعفى المضركر مف عبء إثبات فعؿ المتبكع سكاء كاف

ذلؾ خطأ أـ فعؿ ضار

2

بؿ يكفيو إثبات عبلقة التبعية بيف التابع كالمتبكع كارتكاب التابع

لمفعؿ الضار حالة تأدية الكظيفة أك بسببيا حتى تقكـ مسؤكلية المتبكع باعتبارىا مسؤكلية
استثنائية ،بينما تعد المسؤكلية عف األعماؿ الشخصية ىي الشريعة العامة كالتي تستكجب مف
المضركر إثبات أركاف المسؤكلية الثبلثة مف خطأ كضرر كعبلقة السببية.

كالى جانب ارتكاب التابع عمؿ غير مشركع يسبب ضر ار لمغير ،يشترط المشرع ارتكاب

ىذا العمؿ غير المشركع حالة تأدية الكظيفة أك بسببيا.

المطمب الثاني :
وقوع العمل غير المشروع من التابع حال تأدية الوظيفة أو بسببيا :
يتضح مف نص المادة  926الفقرة  9أف المتبكع ال يسأؿ عف كؿ عمؿ غير مشركع
يرتكبو التابع كيسبب ضر ار لمغير  ،بؿ أف العمؿ غير المشركع الذم يرتكبو التابع ك يقيـ
مسؤكلية المتبكع  ،ىك ذلؾ العمؿ غير المشركع الذم تربطو عبلقة السببية مباشرة بالكظيفة أك

كما سماه المشرع الجزائرم العمؿ غير المشركع الذم يرتكب حاؿ تأدية الكظيفة أك بسببيا.

-1
-2

راجع قرار المجمس األعمى بتاريخ  9988/15/99المذككر سابقا .
الدكتكر عمي فيبللي  :نفس المرجع ص .952
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كبمفيكـ المخالفة فإف األعماؿ غير المشركعة التي يرتكبيا التابع كال تككف ليا صمة

مباشرة بالكظيفة أك أف تككف أجنبية عف الكظيفة فإف المتبكع ال يسأؿ عنيا  ،كما أف المشرع

الجزائرم حذا حذك المشرع المصرم 1في اشتراطو أف يرتكب التابع عمبل غير مشركع حاؿ
تأدية الكظيفة أك بسببيا  ،بينما المشرع الفرنسي 2يقيـ مسؤكلية المتبكع إذا ارتكب التابع العمؿ

غير المشركع أثناء تأدية الكظيفة ،كنتناكؿ في ىذا المطمب فرعيف نعالج مف خبلليما األعماؿ
غير المشركعة التي تقيـ مسؤكلية المتبكع ك التي تستبعد مسؤكلية المتبكع.

الفرع األول :

األعمال غير المشروعة التي تقيم مسؤولية المتبوع :
لقد حددت المادة  926مف القانكف المدني ك بصفة كاضحة نطاؽ مسؤكلية المتبكع عف
أعماؿ تابعو  ،كىك أف يككف التابع قد ارتكب العمؿ غير المشركع حاؿ تأدية كظيفتو أك بسببيا

 ،كىذا ىك الضابط الذم يربط مسؤكلية المتبكع بعمؿ التابع كيبرر في الكقت ذاتو

ىذه المسؤكلية  ،فإنو ال يجكز إطبلؽ مسؤكلية المتبكع عف كؿ عمؿ غير مشركع يرتكبو

التابع  ،كاال كانت ىذه المسؤكلية غير مستساغة كال معقكلة  ،كانما تستساغ مسؤكلية المتبكع

عف العمؿ غير المشركع الذم يرتكبو التابع كتككف معقكلة إذا اقتصرت عمى العمؿ الذم يرتكبو

التابع حاؿ تأدية كظيفتو أك بسببيا ، 3ففي ىذه الحدكد كحدىا تقكـ مسؤكلية المتبكع عف أعماؿ
تابعو  ،كفيما يمي نتعرض إلى العمؿ غير المشركع المرتكب حاؿ تأدية الكظيفة أك بسبب

الكظيفة.

-1

عالج المشرع المصرم أحكاـ مسؤكلية المتبكع عف أعماؿ تابعو مف خبلؿ نص المادة 971مف القانكف المدني ك التي تنص عمى ما يمي  ":يككف

المتبكع مسؤكال عف الضرر الذم يحدثو تابعو بعممو غير المشركع متى كاف كاقعا منو في حالة تأدية كضيفتو أك بسببيا "

-2

نظـ المشرع الفرنسي مسؤكلية المتبكع عف أعماؿ تابعو بمكجب نص المادة  9281الفقرة : 5

"  "...dans les fonctions aux quelles ils ont employés.كىذه المادة تعد المصدر التاريخي لكؿ مف نص المادة  926مدني جزائرم كالمادة
 971مدني مصرم.
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راجع الدكتكر عبد الرزاؽ أحمد السنيكرم  :الكسيط الجزء  9الفقرة  682ص . 9121
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-1العمل غير المشروع حال تأدية الوظيفة :
كيقتضي ىذا العمؿ غير المشركع حدكث إخبلؿ بما عيد إلى التابع مف عمؿ أك ما

يقتضيو ذلؾ العمؿ مف كاجبات  ،كقد يتمثؿ ذلؾ اإلخبلؿ في اإلىماؿ ك التقصير الصادر منو
عند قيامو بكظيفتو  ،كما قد يتمثؿ في سكء فيمو لكاجبات ذلؾ العمؿ الذم استخدـ مف أجمو ،

كما يتعيف تحقؽ ذلؾ اإلخبلؿ أثناء قيامو بعمؿ مف أعماؿ تمؾ الكظيفة  ،أم بعبارة أخرل أف
تمؾ الصمة تتحقؽ حيث يقع ذلؾ العمؿ غير المشركع عند الممارسة العادية ك المنتظمة لما

عيد إلى التابع مف أعماؿ ،1كعمى كجو الخصكص في الزماف كالمكاف كبكسائؿ كفي إطار
تنفيذ العمؿ المحدد مف قبؿ المتبكع مف جية  ،كانصرفت إرادة التابع في تحقيؽ مصمحة المتبكع

مف جية أخرل .2

كيستكم في ذلؾ أف يككف الفعؿ الضار قد كقع بناءا عمى أمر مف المتبكع أك بغير أمر

منو كلكف يعممو  ،أك بغير عمـ منو كلكف دكف معارضتو أك كقع الفعؿ الضار بالرغـ مف
معارضة المتبكع. 3

كاألمثمة القضائية 4كثيرة مف ذلؾ مسؤكلية صاحب سيارة النقؿ المشترؾ عف خطأ السائؽ

في قيادتيا  ،كمسؤكلية الدكلة عف رعكنة الشرطي في إطبلؽ أعيرة نارية تصيب شخصا،

كالخادـ كىك يقكـ بأعماؿ النظافة في منزؿ مخدكمو فيمقي خطأ في الطريؽ جسما صمبا يؤذم

أحد المارة  ،فقد ارتكب الفعؿ الضار كىك يؤدم عمبل مف أعماؿ كظيفتو فيككف المخدكـ
مسؤكال عنو ،كالطبيب الذم يعمؿ لحساب المستشفى إذا أخطأ في عبلج المريض يككف قد

ارتكب الخطأ كىك يؤدم عمبل مف أعماؿ كظيفتو فتككف إدارة المستشفى مسؤكلة عنو.

ككذلؾ أف يدىس السائؽ شخصا كىك يقكد سيارة متبكعو لينقمو إلى محؿ عممو ،ك إىماؿ

ساعي البريد في المحافظة عمى خطاب فيضيع ،5كالسؤاؿ المطركح في ىذا السياؽ إذا ارتكب

الدكتكر  :محمد الشيخ عمر  :نفس المرجع  :الفقرة  271ص .222

1
2

 الدكتكر عمي فيبللي  :نفس المرجع ص .912- voir aussi JEAN CARBONNIER : même ouvrage p 391
- voir GENEVIEVE VINEY et PATRICE JORDAIN : même ouvrage p 879.
- voir MARCEL PLANIOL et GEORGES RIPERT : même ouvrage 910.
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التابع العمؿ غير المشركع حاؿ تأدية الكظيفة ،فيل العبرة بوقت ارتكاب ىذا العمل من حيث
الزمان والمكان ؟ أم العبرة بالصمة المباشرة بين الوظيفة والعمل غير المشروع ؟

كيمكننا اإلجابة عف ىذا السؤاؿ مف خبلؿ التطبيقات القضائية لمعمؿ غير المشركع المرتكب

حاؿ تأدية الكظيفة.

التطبيقـات القضـائية :
مف التطبيقات القضائية لمعمؿ غير المشركع المرتكب حالة تأدية الكظيفة ما قضت بو
المحكمة العميا في الجزائر بتاريخ  9988/15/99كتتمخص كقائع القرار فيما يمي :

" حيث أف العامؿ ( ح ع ) الذم يعمؿ بمؤسسة ميناء كىراف تعدل عمى زميمو في العمؿ أال
كىك العامؿ ( ـ ق ) بالضرب المتعمد إثر مشاجرة كقعت بينيما في ميداف العمؿ يكـ 26

سبتمبر  ، 9975كأصيب العامؿ ( ـ ق ) بأضرار جسمانية مما أدل بو إلى رفع دعكل
التعكيض  ،حيث أف مجمس قضاء كىراف أيد الحكـ الصادر مف محكمة كىراف كالقاضي

بالمسؤكلية المدنية لمؤسسة ميناء كىراف.

كلكف المحكمة العميا قررت نقض كابطاؿ القرار المطعكف فيو الصادر عف مجمس قضاء

كىراف في  9985 . 99 . 21عمى أساس أف الفعؿ الذم اقترفو العامؿ ( ح ع ) في كقت

كمكاف الشغؿ  ،كالذم كاف ضحيتو ( ـ ق ) ال يكتسي أم طابع مصمحي أك مرفقي  ،بؿ

يتمتع بالطابع الشخصي الجنائي كليست لو أم عبلقة بكظائؼ المعتدم ك المجني عميو ،
كبالتالي فيك يقيـ المسؤكلية الشخصية لمعامؿ ( ح ع ) كال تترتب أية مسؤكلية مدنية عمى

المؤسسة المستخدمة ".1

كنستخمص مف ىذا القرار رغـ أف العمؿ غير المشركع الذم ارتكبو (ح ع ) عمى زميمو

في العمؿ ( ـ ق ) كقع في زماف كمكاف العمؿ ،إال أف المحكمة العميا قامت بنقض كابطاؿ

القرار المطعكف فيو الصادر عف مجمس قضاء كىراف كالقاضي بالمسؤكلية المدنية لمؤسسة

ميناء كىراف عمى أساس المادة  926مف القانكف المدني ،ألنو ليست لو أم عبلقة بالكظيفة،
كيمكف الكصكؿ إلى نتيجة مفادىا أف العبرة في تقرير مسؤكلية المتبكع ليست بزماف كمكاف
العمؿ غير المشركع المرتكب مف قبؿ التابع ،بؿ العبرة بالعبلقة المباشرة بيف ىذا العمؿ

كالكظيفة.
-1
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كىناؾ ق اررات أخرل حكؿ العمؿ غير المشركع حاؿ تأدية الكظيفة ،كعمى سبيؿ المثاؿ

قرار المحكمة العميا بتاريخ  9998/91/21حيث جاء فيو  " :كلما ثبت -في قضية الحاؿ-
أف قضاة المكضكع لما قضكا عمى الطاعف ( المستشفى الجامعي بكىراف ) بضماف دفع

التعكيضات تنيجة األخطاء المينية التي ارتكبيا الطبيباف إثر عممية جراحية.1".....

كذلؾ قرار مجمس قضاء معسكر بتاريخ  " : 9986/12/25كحيث أف كفاة اليالؾ كاف

نتيجة لسقكطو في إحدل اآلبار التي كاف يتكلى حفرىا لصالح المستأنفيف ،فإنيا تمت إذف

بسبب كأثناء ممارسة عممو مما يتعيف معو كالحالة ىذه عمى المستأنفيف تعكيض ذكم حقكؽ

الضحية.2"....

كلدينا أيضا قرار المحكمة العميا المؤرخ في  " : 9998/12/91حيث أف مسؤكلية الدكلة

في قضية الحاؿ قائمة لككف الكقائع جرت داخؿ مؤسسة تابعة لمدكلة ،أم داخؿ مقر ك ازرة

الصناعة ،كأف كبل مف الفاعؿ كالضحية مكظفاف لدل الدكلة كأثناء قياميما بمياميما.3

-2العمل غير المشروع بسبب الوظيفة :
لقد اختمؼ الفقياء في تحديدىـ لممقصكد بالعمؿ غير المشركع بسبب الكظيفة ،فمنيـ مف

يرل بأنو ذلؾ العمؿ غير المشركع الذم ما كاف لمتابع أف يقكـ بو أك يفكر فيو لكال الكظيفة،4

كمنيـ مف يحدد ىذا العمؿ غير المشركع بأف تككف ىناؾ سببية مباشرة بينو كبيف الكظيفة.5

كالمقصكد بالعمؿ غير المشركع بسبب الكظيفة ىك ذلؾ الفعؿ الذم يقع مف التابع كىك ال

يؤدم عمبل مف أعماؿ كظيفتو ،كلكف يتصؿ مع ذلؾ بالكظيفة اتصاؿ العمة بالمعمكؿ ،بحيث
أنو لكال الكظيفة ما كاف يستطيع التابع ارتكابو ،أك إذا كاف التابع لـ يكف ليفكر في ارتكابو لكال
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الكظيفة ،1أم أف ىناؾ عبلقة سببية مباشرة بينو كبيف الكظيفة ،كأف الكظيفة ىي السبب

المباشر كالرئيسي في إحداث الضرر ،2لذا تعد الكظيفة أم ار ضركريا كالزما إلحداث الفعؿ
الضار مف قبؿ التابع ،كعميو فالعمؿ غير المشركع يككف كاقعا بسبب الكظيفة في أحد

الفرضيف:

-9إذا كاف التابع لـ يكف يستطيع ارتكاب الضرر لكال الكظيفة  ،كمف األمثمة عف ذلؾ ،

مكزع البريد الذم يسرؽ خطابا تسممو بحكـ كظيفتو  ،يرتكب الفعؿ بسبب الكظيفة بغيرىا ما

كاف الساعي يستطيع ارتكابو ،3كىناؾ مثاؿ آخر أحد رجاؿ الشرطة زار بعض أقاربو أثناء

قيامو بميمة رسمية  ،كفي أثناء الزيارة عبث بالمسدس فانطمؽ كقتؿ صبيا بجكاره  ،في كؿ

ىذه األمثمة كانت الكظيفة ضركرية لكقكع الضرر مف التابع فتقكـ بذلؾ مسؤكلية المتبكع.4

 -2إذا كاف التابع لـ يكف ليفكر في ارتكاب الضرر لكال الكظيفة  ،كمف األمثمة  ،أف

يرل التابع سيده يتشاجر مع شخص آخر فييب لمساعدتو ك يضرب الشخص اآلخر ضربا

يفضي إلى مكتو  ،فإف ىذه الجريمة تككف قد كقعت منو بسبب الكظيفة.5

كمف الكاضح أف التابع في األمثمة السابقة ال يتصرؼ كفقا ألكامر متبكعو ك ال حتى بعممو
 ،كمف المقرر أف فعؿ التابع يعتبر حاصبل بسبب العمؿ كلك كاف التابع في إتيانو قد خالؼ أم ار

صريحا لمتبكعو  ،أك كاف يتصرؼ لمحض مصمحتو ك منفعتو الذاتية  ،فالسائؽ الذم يستخدـ
سيارة مخدكمو لمنزىة يفعؿ ذلؾ بدكف إذف منو  ،بؿ كمخالفا في ذلؾ أكامر مخدكمو  ،كمع ذلؾ

فإف المخدكـ يسأؿ عف فعؿ ىذا السائؽ  ،ألنو لكال كجكد السيارة تحت يده لما استطاع ارتكاب

ىذا الضرر  ،فيعتبر الفعؿ حاصبل بسبب عممو كسائؽ.6

كعمى ذلؾ فمجاكزة التابع الحدكد المرسكمة لكظيفتو بالقياـ بأعماؿ ال تتطمبيا ىذه الكظيفة

أك تنياه عنيا ،كسكء استعماؿ التابع لكظيفتو باستغبللو اإلمكانيات التي كضعت في يده

لمصمحتو الشخصية ،كؿ ذلؾ ال يمنع مف اعتبار فعؿ التابع كاقعا بسبب عممو ،ك بالتالي مف
تقرير مسؤكلية متبكعو عف ىذا الفعؿ  ،كذلؾ حماية لممضركر الذم ال يعمـ في العادة حدكد
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كظيفة التابع ليقرر ما إذا كاف التابع عند ارتكابو الفعؿ يؤدم عمبل مف أعماؿ كظيفتو أـ أنو

خارج ىذه األعماؿ.

كلذلؾ فإذا كاف المضركر قد اشترؾ مع التابع في مخالفتو لكاجبات كظيفتو فبل يككف لو

أف يرجع عمى المتبكع  ،مثاؿ ذلؾ أف يخرج أحد أصدقاء السائؽ في نزىة معو بسيارة متبكعو
كىك يعمـ بأنو ال يجكز لمسائؽ استخداـ السيارة لمنفعتو الذاتية  ،فإذا أصيب صديؽ السائؽ

أثناء ىذه النزىة فبل يككف لو أف يطالب المتبكع باعتباره مسؤكال عف فعؿ التابع  ،إذ يعتبر

الفعؿ ىنا لـ يقع بسبب الكظيفة.1

كفي نفس ىذا المعنى فإف القضاء المصرم يقر بانتفاء مسؤكلية المتبكع كلك كقع الضرر

بسبب الكظيفة إذا كاف المضركر يعمـ أك كاف في استطاعتو أف يعمـ بمجاكزة التابع حدكد

الكظيفة.2

إلى جانب عبلقة السببية بيف العمؿ غير المشركع كالكظيفة ،البد أف يككف الباعث
الدافع ( العنصر النفسي )

3

الذم جعؿ التابع يرتكب الفعؿ الضار ىك تحقيؽ مصمحة المتبكع،

أما إذا كاف اليدؼ منو تحقيؽ مصمحة التابع الشخصية فبل تقكـ مسؤكلية المتبكع ،كفي نفس

المعنى يقكؿ محمود جالل حمزة أف مصمحة المتبكع أك فائدتو ىي المعيار الذم يجب أف يؤخذ

يعيف االعتبار عند إلقاء المسؤكلية عمى عاتقو ،أك نفي المسؤكلية عنو ،فكمما كانت مصمحة

المتبكع كراء العمؿ غير المشركع تحققت مسؤكليتو ،كفي كؿ مرة تنتفي مصمحة المتبكع تنتفي

مسؤكليتو ،كالمصمحة المقصكدة بمعناىا الكاسع سكاء كانت مصمحة مادية أك مصمحة معنكية

أدبية .4

كعمى ىذا األساس يمكف لقاضي المكضكع االستعانة بمعيار العمؿ لحساب الغير أك

لحساب المتبكع في تقديره لمصمة المباشرة بيف العمؿ غير المشركع كالكظيفة ،لمحكـ بكجكد
عبلقة سببية مباشرة بينيما مف عدميا.
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الـتطبيقات القـضائية:
لدينا في ىذا السياؽ قرار المجمس األعمى بتاريخ  9982/15/25حيث جاء فيو :

" حيث يتبيف مف القرار المطعكف فيو كمقاالت األطراؼ أف الشاب ( ع س ) الذم ليست لو
رخصة السياقة ،اغتنـ غياب الطاعف فأخذ السيارة مف المستكدع كانتقؿ بيا مف سعيدة إلى

العبادلة بكالية بشار ،كىناؾ تسبب في حادث كانت نتيجتو تحطـ السيارة.

حيث أف الحكـ الجنحي القاضي بإدانة ( ع س ) عف تيمة السرقة كالسياقة بدكف

رخصة ،يثبت بصفة قطعية أف الشاب (ع س ) أخذ السيارة خمسة أم في غياب صاحب

المستكدع كقد استعمميا ألغراض شخصية ال عبلقة ليا بالكظيفة ".1

نستنتج مف كقائع القرار أف العمؿ غير المشركع الذم ارتكبو الشاب (ع س ) كقع بسبب
الكظيفة ،ألنو لكالىا ما كاف باستطاعتو إحداث الضرر ،كعميو فعبلقة السببية المباشرة بيف فعؿ
الشاب كالكظيفة محققة ىذا مف جية.

كمف جية أخرل بما أف الشاب أخذ السيارة خمسة مف المستكدع كاستعمميا ألغراض

شخصية كخبلفا إلرادة المتبكع ،فينا يمكف القكؿ أف الباعث الدافع الذم كاف يريد تحقيقو ىذا

الشاب ىك المصمحة الخاصة كالشخصية كليست مصمحة المتبكع ( صاحب المستكدع ) ،كليذا
السبب نفض كأبطؿ قضاة المجمس األعمى القرار الذم صدر عف مجمس سعيدة فػي

 25أفريؿ  9982كالذم حمؿ المسؤكلية المدنية لرب العمؿ بصفتو متبكعا عف فعؿ مستخدمو.

كىناؾ قرار آخر لممحكمة العميا المؤرخ في  9992/11/17جاء فيو  ":كحيث أنو كاضح

كثابت أف صاحب السيارة كاف قد سمميا لمتصميح بمرأب المطعكف ضده ( ش أ ) كتركيا بيف

أيدم الطاعف بصفتو عامبل ىناؾ.

كحيث أنو أكيد أف صفة الطاعف كمستخدـ لدل المطعكف ضده في مرأبو ىي التي

جعمت صاحب السيارة يسممو مركبتو.

كبذلؾ تككف العبلقة السببية بيف صفة الطاعف كعامؿ لدل المطعكف ضده كقيادتو

السيارة كسيمة ارتكاب الحادث كاضحة كمباشرة ".2
-1
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كما يمكف استخبلصو مف كقائع القرار :

 -9ىناؾ عبلقة سببية مباشرة بيف الكظيفة ألف الطاعف عامؿ لدل المطعكف ضده،
كالحادث الذم ارتكبو الطاعف خارج أكقات العمؿ.

 -2كما أكضح الطاعف أنو كاف يقكد سيارة المصمحة بمعمؿ الميكانيؾ الذم يمتمكو (ش أ)
ككاف يقكـ بتجريبيا بعد اإلصبلح ،كىذا دليؿ قاطع عمى أف الباعث الدافع ىك تحقيؽ
مصمحة المطعكف ضده ( صاحب المرأب ) كليس تحقيؽ مصمحة شخصية ،أم أنو
كاف يعمؿ لحساب المتبكع كليس لحسابو الخاص ،كليذا فإف شركط تطبيؽ المادة 926

مف القانكف المدني متكافرة في ىذه الحالة ،كليذه األسباب يعتبر قضاة تيارت قد

أخطؤا في تطبيؽ القانكف باستبعادىـ أحكاـ المادة السابقة.

الفرع الثاني :

األعمال غير المشروعة التي تستبعد مسؤولية المتبوع :
ذكرنا سابقا بأف المشرع الجزائرم يشترط لقياـ مسؤكلية المتبكع أف يككف الفعؿ غير المشركع

الذم يرتكبو التابع كاقعا حاؿ تأدية الكظيفة أك بسببيا  ،كمف ىذا المنطمؽ يجب استبعاد
مسؤكلية المتبكع إذا ارتكب التابع العمؿ غير المشركع بمناسبة الكظيفة أك كاف أجنبيا عف

الكظيفة  ،كفيما يمي نقكـ بدراسة الحالتيف األخيرتيف :

-1العمل غير المشروع بمناسبة الوظيفة :
إف المتبكع ال يككف مسؤكال إذا ارتكب التابع العمؿ غير المشركع بمناسبة الكظيفة

 ، A l’ occasionك المقصكد بمناسبة الكظيفة ىك ذلؾ العمؿ الذم تقتصر الكظيفة عمى

تيسير ارتكابو أك المساعدة عميو أك تييئة الفرصة الرتكابو  ،كلكنيا لـ تكف ضركرية إلمكاف

كقكع الضرر أك لتفكير التابع فيو ،1كمثاؿ ذلؾ لك انتيز سائؽ سيارة فرصة عبكر خصمو
الطريؽ فدىسو ،أك كما لك استخدـ أحد الخدـ سكينا لمخدكمو في مشاجرة شخصية فقتؿ

خصمو.
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مع المبلحظة بأنو يجب التمسؾ بما كرد في نص المادة  926الفقرة  9مف القانكف

المدني كعدـ التكسع كثي ار في مسؤكلية المتبكع  ،أما المحكمة العميا فيي تؤكد أف مسؤكلية
المتبكع عف أعماؿ التابع تقكـ قانكنا متى كاف الفعؿ غير المشركع كاقعا حاؿ تأدية الكظيفة أك

بسببيا  ،كمف ثـ فإف القضاء بيا خارج ىذا اإلطار يعد خطأ في تطبيؽ القانكف

1

أما بالنسبة لمحكمة النقض الفرنسية فيناؾ تعارض بيف الغرفة المدنية ك الغرفة الجنائية ،إذ

أف الغرفة المدنية تشترط عبلقة ضركرية بيف الكظيفة كالعمؿ غير المشركع الذم يرتكبو التابع
 ،أم أف تككف ىناؾ عبلقة سببية حتى تقكـ مسؤكلية المتبكع  ،بينما الغرفة الجنائية كبشكؿ

مبيـ كغامض تقيـ مسؤكلية المتبكع إذا ارتكب التابع الخطأ بمناسبة الكظيفة.

2

بينما محكمة النقض المصرية فإنيا تكتفي حتى تتحقؽ مسؤكلية المتبكع أف تككف الكظيفة

قد سيمت ارتكاب الخطأ أك ساعدت عميو أك ىيأت الفرصة الرتكابو  ،كيقكؿ عبد الرزاق أحمد

السنيوري في ىذا الصدد بأنيا في غنى عف ىذا التكسع كأف أحكاميا تستقيـ فيما عرض ليا مف
القضايا لك أنيا التزمت المبدأ الصحيح كاشترطت أف يككف الخطأ قد كقع بسبب الكظيفة ال بمناسبة
الكظيفة فحسب.3

-2العمل غير المشروع األجنبي عن الوظيفة :
إذا كاف العمؿ غير المشركع الكاقع مف التابع بمناسبة الكظيفة ال يكفي لترتيب مسؤكلية
المتبكع  ،فمف باب أكلى أف ال تقكـ ىذه المسؤكلية إذا كاف العمؿ غير المشركع أجنبيا عف
الكظيفة ،كمف األمثمة عف العمؿ غير المشركع األجنبي عف الكظيفة إذا قاـ شخص بجريمة

قتؿ في يكـ عطمة فبل تقكـ مسؤكلية المتبكع حتى كلك ارتكبت الجريمة في مكاف العمؿ.

كذلؾ أف يرتكب أحد رجاؿ الشرطة جناية قتؿ في كقت كاف فيو متغيبا عف عممو أك في

إجازة رسمية  ،أك أف يرتكب الخادـ جريمة سرقة في المنزؿ الذم يقيـ فيو بعيدا عف منزؿ

مخدكمو  ،فبل تككف الحككمة مسؤكلة عف خطأ رجؿ الشرطة في المثاؿ األكؿ  ،كال يككف

1

قرار المحكمة العميا بتاريخ  9982 . 15 . 25مذككر سابقا .

- voir JEAN CARBONNIER : Les obligations : p 391 , GERARD LEGIER : Les obligations : p 106.
3

انظر الدكتكر عبد الرزاؽ أحمد السنيكرم  :نفس المرجع :الفقرة  685ص .9126
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2

المخدكـ مسؤكال عف عمؿ الخادـ في المثاؿ الثاني ألف الخطأ الذم ارتكبو التابع في المثاليف

لـ يكف حاؿ تأدية الكظيفة أك بسببيا كانما كاف الخطأ أجنبيا عف الكظيفة.1

كاذا كاف نشاط الشخص ليس لو عبلقة ال بالكظيفة ك ال بيدؼ الميمة المسندة إليو ،
كليست لو عبلقة بالكسائؿ المكضكعة تحت تصرفو  ،ك أف ىذا النشاط أك الفعؿ ارتكب خارج
مكاف كزماف العمؿ  ،فيذا الشخص ال يعتبر تابعا ك بالتالي ال يقيـ مسؤكلية المتبكع عف فعؿ

الغير ،مثاؿ ذلؾ العامؿ الذم يككف في عطمة يقتؿ أك يجرح أحد األشخاص نتيجة طيش أك

عدـ تبصر فإف رب العمؿ ال يسأؿ عف ىذا الفعؿ.2

الفصل الثالث :
الن ـ ـ ـ ـ ـظام الـ ـ ـ ــقانوني لـ ـ ــمسؤولية الـ ـ ـ ـ ــمتبوع :
إذا تحققت شركط مسؤكلية المتبكع مف عبلقة تبعية بيف التابع كالمتبكع ،كارتكاب التابع

عمبل غير مشركع يسبب ضر ار لمغير حاؿ تأدية الكظيفة أك بسببيا ،فما ىو األساس القانوني
التي تقوم عميو مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعو ؟ وما ىي أىم اآلثار القانونية المترتبة

عن تحققيا ؟ كمف أجؿ اإلجابة عف ىذيف السؤاليف نخصص لكؿ منيما مبحثا مستقبل ،حيث
نتناكؿ في المبحث األكؿ األساس القانكني الذم تقكـ عميو مسؤكلية المتبكع ،ثـ في المبحث

الثاني اآلثار القانكنية المترتبة عف تحقؽ ىذه المسؤكلية.

1

عبد الكدكد يحيى  :المرجع السابؽ  :ص 282ك .282
2

- voir BORIS STARCK : Droit civil : Obligations : p 226.
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المبحث األول :

األساس القانوني الذي تقوم عميو مسؤولية المتبوع :
لقد اختمفت آراء الفقياء كأحكاـ القضاء في تكييؼ ىذه المسؤكلية كفي تحديد األساس

القانكني الذم تقكـ عميو مسؤكلية المتبكع عف أعماؿ تابعو  ،كيمكف رد ىذا الخبلؼ إلى طبيعة
ىذه المسؤكلية ىؿ ىي مسؤكلية شخصية أك مسؤكلية عف عمؿ الغير؟ ك اإلجابة عف ىذا

السؤاؿ تقتضي منا تقسيـ ىذا المبحث إلى مطمبيف ،في المطمب األكؿ نتناكؿ آراء الفقياء
المذيف يعتبركف مسؤكلية المتبكع مسؤكلية شخصية ،كفي المطمب الثاني آراء الفقياء المذيف

يكيفكف مسؤكلية المتبكع عمى أنيا مسؤكلية عف عمؿ الغير.
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المطمب األول :

مسؤولية المتبوع مسؤولية شخصية :
يرل جانب مف الفقو أف مسؤكلية المتبكع عف أعماؿ تابعو ىي مسؤكلية شخصية ،ك عمى
الرغـ مف اتفاقيـ عمى تكييؼ ىذه المسؤكلية بأنيا مسؤكلية شخصية  ،إال أنيـ اختمفكا حكؿ

األساس الذم تقكـ عميو ىذه المسؤكلية إلى عدة نظريات مختمفة  ،إذ أف الفقو الفرنسي التقميدم
ذىب إلى أف أساسيا ىك الخطأ المفترض في جانب المتبكع  ،كيرل البعض اآلخر مف الفقياء

كعمى رأسيـ األستاذ بالنيول بأف مسؤكلية المتبكع تقكـ عمى فكرة تحمؿ التبعة ال عمى الخطأ ،

كىناؾ مف يرل بأف أساس ىذه المسؤكلية ىك فكرة الضماف ،كفيما يمي نقكـ بدراسة ىذه
النظريات أك األسس المختمفة مف خبلؿ ثبلثة فركع.

الفرع األول:
نظرية الخطأ المفترض

Faute présumée :

:

-9مضمكنيا  :كاف الفقو الفرنسي التقميدم 1يقيـ مسؤكلية المتبكع عف أعماؿ تابعو عمى
أساس الخطأ المفترض  ،إال أنيـ اختمفكا في مضمكف ىذا الخطأ  ،فقد يككف الخطأ في الرقابة

أك الخطأ في التكجيو أك الخطأ في االختيار ، 2كأف ىذا الخطأ مفترض افتراضا ال يقبؿ إثبات
العكس  ،فالتابع إذا ارتكب خطأ كاف المتبكع مسؤكال عنو بمقتضى خطأ آخر نفترضو قائما في

جانب المتبكع  ،فإما أف يككف المتبكع قد قصر في اختيار تابعو  ،أك قصر في الرقابة عميو أك

قصر في تكجييو  ،كىذا التقصير نفترضو افتراضا ك ال نقبؿ مف المتبكع أف يقيـ الدليؿ عمى

أنو لـ يقصر.3

1

3

- voir par exemple JEAN CARBONNIER : même ouvrage p 388.
-voir BORIS STARCK : même ouvrage p 220.
-voir ALEX WEILL et FRANÇOIS TERRE : même ouvrage p 711.
-voir MARCEL PLANIOL et GEORGES RIPERT : même ouvrage p 897.
2
- Juris – classeur : La responsabilité civile : Fascicule 143 P 37.
انظر عبد الرزاؽ أحمد السنيكرم  :الكسيط الجزء  9الفقرة  689ص .9619
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-2نقدىا :لقد تعرضت نظرية الخطأ المفترض إلى مجمكعة مف االنتقادات نذكر منيا:
* اعترض عمى فكرة الخطأ في االختيار  ،بأف المتبكع قد ال يختار تابعو بؿ قد يفرض عميو
كال يككف ح ار في اختيار بقائو كال ح ار في االستغناء عنو ، 1ك مسؤكلية المتبكع تظؿ قائمة رغـ

أف المتبكع ال يختار تابعو.

* مف الصعب بؿ مف المستحيؿ عمى المتبكع أف يراقب أعماؿ تابعو ميما كانت رقابتو شديدة
كصارمة لمنعو مف اإلضرار بالغير.2

* لك كانت مسؤكلية المتبكع مبنية عمى خطأ مفترض افتراضا غير قابؿ إلثبات العكس ،
ألمكف لممتبكع في القميؿ أف يتخمص مف ىذه المسؤكلية إذ ىك أثبت أف الضرر كاف البد أف

يقع كلك قاـ بكاجبو في االختيار ك الرقابة ك التكجيو بما ينبغي مف العناية  ،أم إذا نفى عبلقة
السببية بيف الضرر الذم كقع ك الخطأ المفترض في جانبو كىذا ما ال يستطيعو بإجماع الفقو

كالقضاء  ،لككنو يستطيع نفي عبلقة السببية ما بيف الضرر الذم كقع كخطأ التابع ال خطأه ىك
فيتخمص مف المسؤكلية كلكف ال عف طريؽ أنو غير مسؤكؿ عف تابعو  ،بؿ عف طريؽ أف

التابع نفسو غير مسؤكؿ  ،ألف مسؤكلية المتبكع ال تقكـ إال تبعا لمسؤكلية التابع.3

* لك سممنا جدال أف مسؤكلية المتبكع مبنية عمى خطأ مفترض لسقطت مسؤكلية المتبكع إذا

كاف غير مميز  ،إذ أف غير المميز يستحيؿ نسبة الخطأ إليو النعداـ الركف المعنكم في

الخطأ ،كفي الحاالت النادرة التي يككف فييا غير المميز مسؤكال ،تككف مسؤكليتو قائمة ال عمى

الخطأ بؿ عمى تحمؿ التبعة.

1
2
3

الدكتكر عمي عمي سميماف  :نفس المرجع  :ص .68

راجع الدكتكر محمكد جبلؿ حمزة  :المرجع السابؽ  :ص .991
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الفرع الثاني :

نظرية تحمل التبعة :

La théorie des risques

:

 -1محتكاىا  :في المرحمة األكلى كانت نظرية تحمؿ التبعة تقيـ مسؤكلية المتبكع عمى
أساس الغرـ بالغنـ  ،Risque Profitككاف أصحاب ىذا الرأم يقكلكف أف المتبكع يستفيد مف
خدمات تابعو ،فعميو أف يتحمؿ األضرار التي يسببيا ىذا التابع ك الغرـ بالغنـ ،1فالمتبكع يسأؿ

عف أخطاء التابع لككنو يعمؿ لحسابو ك يمارس النشاط لمصمحتو  ،ك بالتالي يسأؿ المتبكع عف
كؿ نشاطات التابع سكاء كانت خاطئة أك حسنة.2

ثـ تطكرت إلى مرحمة ثانية أقامت فييا مسؤكلية المتبكع عمى أساس الخطر المستحدث

 ،Risque Crééمفادىا أف المتبكع عندما يستحدث نشاطا معينا فإنو يستحدث في نفس الكقت

مخاطر جديدة ،كمف تـ كجب عميو تحمؿ مسؤكلية األضرار الناتجة عف ىذا النشاط.3

ثـ انتيت في المرحمة الثالثة إلى إقامة مسؤكلية المتبكع عمى أساس السمطة في الرقابة

كالتكجيو التي يتمتع بيا المتبكع عمى تابعو ،كمف ثـ فإنو يتحمؿ مقابؿ ذلؾ مسؤكلية األضرار

التي قد يتسبب بيا التابع .4 Risque Autorité

 -2تقديرىا  :كانتقدت ىذه النظرية مف ثبلثة أكجو :

* أف تأسيس مسؤكلية المتبكع عف أعماؿ تابعو عمى فكرة تحمؿ التبعة  ،يعني أف تحمؿ

المتبكع نتيجة نشاط التابع سكاء أكاف ىذا النشاط خاطئا أك غير خاطئ  ،كالقانكف يشترط

لتحقؽ مسؤكلية المتبكع أف يقع مف التابع عمبل غير مشركع فمك كانت ىذه المسؤكلية تقكـ
عمى تحمؿ التبعة لكاف اشتراط كقكع ىذا العمؿ مف التابع ال معنى لو .5

-1

انظر الدكتكر محمد صبرم السعدم  :المرجع السابؽ ص .299

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

-2
-3

انظر رسالة مخمكفي محمد  :المرجع السابؽ ص .52
انظر الدكتكر عمي فيبللي  :المرجع السابؽ ص .961

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

-5

راجع الدكتكر محمكد جبلؿ حمزة  :المرجع السابؽ ص .996
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* لك صح أف مسؤكلية المتبكع عف أعماؿ تابعو تقكـ عمى تحمؿ التبعة  ،لما جاز لممتبكع
أف يرجع عمى تابعو بما دفع مف تعكيض  ،1مع أف القانكف ينص عمى حؽ المتبكع في

الرجكع عمى تابعو بمكجب المادة  927مف القانكف المدني بقكليا " :لممسؤول عن عمل
الغير حق الرجوع عميو في الحدود التي يكون فييا ىذا الغير مسؤوال عن تعويض

الضرر".

* أف القانكف يبني فكرة المسؤكلية عمى السمطة الفعمية في الرقابة ك التكجيو كليس عمى
أساس فكرة المنفعة.

* ىناؾ كثير مف األعماؿ ال تعتبر ىدفا أساسيا يسعى لتحقيقو كالمستشفيات العامة
كالمؤسسات الخيرية كغيرىا مف المؤسسات ذات األغراض الخيرية العامة  ،فرغـ نبؿ ىذا

اليدؼ كسمكه إال أنو لـ يكف عامبل إلعفائيا مما يقع مف تابعييا مف أعماؿ غير مشركعة

تسبب ضر ار لمغير .2

الفرع الثالث
نظرية الضمان

La Garantie :

:

-9مضمكنيا  :نادل بيذه النظرية الفقيو  Boris Starckفي رسالتو لمدكتكراه تحت عنكاف

محاكلة لنظرية عامة عف المسؤكلية المدنية باعتبار أف ليا كظيفتيف ىما الضماف كالعقكبة

الخاصة .3

كتتمخص ىذه النظرية أف كؿ عمؿ ضار ينشأ عنو حقاف متعارضاف  :األكؿ يتمثؿ في
حؽ فاعؿ الضرر أف يقكـ بنشاطو ،كالثاني يتمثؿ في حؽ المضركر في سبلمتو المادية
كاألدبية ،فإذا كاف حؽ المدعى عميو يفكؽ حؽ المضركر فبل يككف ىناؾ مجاؿ لمتعكيض ،أما

إذا فاؽ حؽ المضركر حؽ المدعى عميو فإنو يككف في حاجة إلى تعكيض دكف البحث عف

سمكؾ الشخص المسؤكؿ.4

-1

راجع الدكتكر عمي عمي سميماف  :المرجع السابؽ ص .69

2

انظر الدكتكر محمد الشيخ عمر  :نفس المرجع ص .76

-3

الدكتكر عمي عمي سميماف  :النظرية العامة لبللتزاـ ،ديكاف المطبكعات الجامعية  ،الطبعة  9991ص .961

-4

راجع رسالة مخمكفي محمد  :المرجع السابؽ ص

.
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كيرل  Boris Starckأف أساس المسؤكلية عامة ىك أف اإلنساف يسأؿ عف كؿ ما
ينشأ عف نشاطو مف ضرر ينزؿ بجسـ المضركر أك بأمكالو العادية ،كالمتبكع قد يمارس نشاطو

إما بكاسطة التابع أك بكاسطة الشيء  ،كبما أف أحدا لـ يقؿ أف مسؤكلية اإلنساف عف فعؿ

الشيء ىي مسؤكلية غير مباشرة عف خطأ الشيء ،فاألمر كذلؾ في مسؤكلية المتبكع حيف

يمارس نشاطو بكاسطة التابع فيي مسؤكلية مباشرة ال مسؤكلية عف الغير .1

كمف خبلؿ فكرة الضماف فإف القضاء الحديث يحاكؿ تبرير مسؤكلية المتبكع ،فبعض
الق اررات الصادرة عف القضاء الفرنسي تنص صراحة عمى أف اليدؼ األساسي مف المادة

 9281مف القانكف المدني الفرنسي ىك ضماف الضحية مف إعسار التابع ،ففكرة الضماف ليا
عبلقة مع نظرية تحمؿ التبعة ألف األمر يتعمؽ بالضماف ضد خطر اإلعسار .2

كيترتب عمى ىذا األساس القانكني أف المتبكع يتحمؿ التعكيض بصفة مؤقتة ،ألف

المسؤكؿ الحقيقي ىك التابع كىك الذم يتحمؿ التعكيض في نياية األمر  ،3إذ يككف لممتبكع حؽ
الرجكع عمى التابع حسب المادة  927مف القانكف المدني الجزائرم السترداد ما دفعو مف

تعكيض لمضحية.

 -2نقدىا  :تعد نظرية الضماف صكرة مخففة مف تحمؿ التبعة  ،4ألف نظرية الضماف
تناكلت األساس القانكني مف ناحية المضركر ،بينما نظرية التبعة تناكلتيا مف ناحية
المسؤكؿ ،كيؤخذ عمى ىذه النظرية أنيا عاجزة عف تفسير األساس القانكني ليذه

المسؤكلية نظ ار لحؽ الرجكع الذم يتمتع بو المتبكع عمى تابعو.5

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

المطمب الثاني :
مسؤولية المتبوع مسؤولية عن عمل الغير :
رأينا أف فكرة المسؤكلية الشخصية سكاء القائمة عمى خطأ مفترض أك تحمؿ التبعة أك
نظرية الضماف باعتبارىا مسؤكلية ذاتية ،ال تصمح لتفسير مسائمة المتبكع ،لذا ظير رأم آخر

في الفقو مفاده اعتبار مسؤكلية المتبكع ىي مسؤكلية عف عمؿ الغير ،غير أف أنصار ىذا الرأم

اختمفكا حكؿ األساس القانكني الذم تقكـ عميو ىذه المسؤكلية إلى أربعة نظريات ،فيناؾ نظرية

النيابة القانكنية ،كىناؾ مف يرل بأف أساسيا نظرية التأميف القانكني ،كتذىب النظرية الثالثة إلى
أف أساس ىذه المسؤكلية ىي الكفالة القانكنية ،كأخي ار نظرية الحمكؿ كسنقكـ بدراسة ىذه

النظريات المختمفة مف خبلؿ أربعة فركع.

الفرع األول :

نظرية النيابة القانونية :

La représentation

:

 -1تعريفيا  :البعض مف الفقو يذىب في تأسيسو لمسؤكلية المتبكع إلى فكرة النيابة  ،فبما
أف التابع يعمؿ بدال عف المتبكع ك لحسابو  ،فإنو يعد نائبا عف ىذا المتبكع كىنا يتعمؽ األمر

بالنيابة في العمؿ  ،كبما أف المتبكع ممثبل مف قبؿ التابع فأم خطأ يرتكبو ىذا األخير يعد ك

كأف المتبكع ارتكبو  ،كيترتب عميو اعتبار خطأ التابع ىك في ذات الكقت خطأ المتبكع

1

.

 -2نقدىا  :تعرضت ىذه النظرية لمنقد ألنيا عاجزة عف إعطاء التفسير السميـ ألساس
مسؤكلية المتبكع  ،كمف جممة االنتقادات التي كجيت إلييا نذكر :

* أف النيابة ال تككف إال في التصرفات القانكنية فكيؼ يمكف األخذ بيا في األعماؿ المادية
 ،إذ ال يمكف اعتبار الشخص نائبا عف غيره في ارتكاب األفعاؿ الضارة .2

1

- voir JACQUES FLOUR et JEAN –LUC AUBERT : Les obligations : p 237.
-2
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* أف النيابة ال تفسر فكرة الرجكع بالنسبة لممضركر الذم يحؽ لو الرجكع عمى التابع ،كما
يحؽ لو الرجكع عمى المتبكع  ،كاذا كاف التابع نائبا عف المتبكع فكيؼ يحؽ لممتبكع الرجكع

عمى التابع بما دفعو لممضركر ،كىك المسؤكؿ باعتباره أصيبل يتحمؿ نتائج أفعاؿ نائبو .1

الفرع الثاني :

نظرية التأمين القانوني :

Assurance légale

:

 -1مضمكنيا  :يرل ىذا الفريؽ أف األساس الحقيقي لتمؾ المساءلة يكمف في اعتبار
المشرع لممتبكع كمؤمف  ،نتيجة الستفادتو أك احتماؿ استفادتو مف خدمات تابعو  ،كفرض عميو
بالتالي أف يضمف الغير ضد المخاطر التي قد تصيبيـ مف األخطاء الكاقعة مف تابعيو كذلؾ

أثناء ممارستيـ لما عيد إلييـ مف أعماؿ

2

ك بالتالي نستطيع تحقيؽ ىدفيف:

* اعتبار المتبكع مؤمنا يفرض عميو أف يحسف االختيار فيمف يمحقيـ بخدماتو ال فيما يتعمؽ
بكفاءتيـ الفنية التي يتطمبيا ذلؾ العمؿ فحسب ،كانما فيما يتعمؽ بالشرؼ ك األمانة ك الحرص
البلزـ عند القياـ بما استخدمكا مف أجمو.

* بجانب ذلؾ فإف اعتبار المتبكع مؤمنا مف شأنو أف يفرض عميو أيضا  ،إحكاـ الرقابة أثناء
تنفيذ ذلؾ العمؿ نظ ار لما يحتمؿ أف يمحؽ مصمحتو الشخصية مف أضرار إذا تساىؿ في تمؾ

الرقابة ك ذلؾ اإلشراؼ.

كبحسب ىذا الرأم  ،فإف المتبكع يككف بمثابة المؤمف عمى الضحية ضد المخاطر التي قد

تنتج عف خطأ التابع الكاقع منو أثناء الكظيفة المعيكدة إليو  ،كيزعـ القائمكف بيذا الرأم أف

عناصر التأميف جميعيا متكافرة عند مساءلة المتبكع بناءا عمى ىذه الصفة.

فمف ناحية  ،فإف المخاطر متحققة فيما يقكـ بو التابع مف أعماؿ لحساب المتبكع كىذا ىك

العنصر األكؿ لمتأميف ،ثـ أف األداء المالي الذم يقكـ المتبكع بدفعو عند حدكث الضرر ،يقابؿ

ذلؾ الذم يمتزـ المؤمف بدفعو عند تحقؽ المخاطر ك يمثؿ ىذا العنصر الثاني لمتأميف.

1

-2
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أما العنصر الثالث كىك ما يعرؼ بقسط التأميف أم ما يمتزـ المستأمف بدفعو ،فإنو يقابؿ في

مسؤكلية المتبكع ما يعكد عمى ىذا األخير مف فائدة قد ترجع عميو مف نشاط تابعو .1

 -2تقديرىا  :إف التقريب بيف مسؤكلية المتبكع كالتأميف غير صحيح ألسباب أىميا :
* ال يمكف اعتبار المتبكع بمثابة المؤمف ،ألنو بالرجكع إلى األمر  17/95المؤرخ فػي
 25يناير  9995المتعمؽ بالتأمينات ،ينص صراحة في مكاده عمى إلزامية التأميف مف
المسؤكلية المدنية اتجاه الغير ،كعمى ىذا األساس فإف المتبكع ليس ىك المؤمف ،ألف ىذا

األخير يعد شخص آخر يمتيف مينة التأميف.

* إف المضركر أك الضحية بمكجب التأميف مف المسؤكلية المدنية منحيا المشرع عبلقة

مباشرة نحك شركة التأميف ،ففي حالة ما إذا أصيبت بضرر بإمكانيا الرجكع عمى شركة
التأميف لممطالبة بتعكيض الضرر ،كال حاجة ليا في الرجكع عمى التابع أك المتبكع مما ساعد

عمى اختفاء شخص المسؤكؿ كتجاىمو تماما .2

* أف فكرة التأميف القانكني غير منطبقة تماما عمى ما ذىب إليو أنصار ىذا الرأم  ،فالتأميف
نظاـ يعتمد في جكىره عمى تشتيت الخسارة عمى عدد مف المستأمنيف  ،نظير قياـ ىؤالء بدفع

أقساط معينة  ،أما في مسؤكلية المتبكع فإف ىذا األخير يتحمؿ تعكيض األضرار التي تمحؽ
الغير بفعؿ تابعو في ذمتو الخاصة.

* بجانب ذلؾ يقرر أنصار ىذا الرأم أف الربح الذم يجنيو المتبكع يعتبر بمثابة قسط
لمتأميف كىذا الشؾ رجكع لفكرة تحمؿ التبعة إذ أف ذلؾ الربح  ،في أرينا قد قاـ المتبكع
بدفع ما يقابمو في صكرة أجر أك مكافأة مما يترتب عميو أف المتبكع يصبح بذلؾ مؤمنا

دكف مقابؿ .3

1

الدكتكر محمد الشيخ عمر  :نفس المرجع :ص  916ك .917
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الفرع الثالث :
نظرية الكفالة القانونية

la cautionnement légal :

:

 -1محتكاىا  :بعض الفقياء يقيـ مسؤكلية المتبكع عف أعماؿ تابعو عمى أساس الكفالة،
فالمتبكع يكفؿ التابع فيما يرتكب مف خطأ يصيب الغير بضرر  ،ماداـ لممتبكع حؽ الرقابػة
ك التكجيو عمى التابع  ،كماداـ الخطأ الذم ارتكبو التابع قد كقع أثناء تأدية الكظيفة أك بسببيا

1

 ،فيذه الحدكد التي ترسـ نطاؽ مسؤكلية المتبكع ىي التي تفسر فكرة الكفالة كتبررىا  ،كالمتبكع
كفيؿ التابع دكف أف يككف لو حؽ التجريد  ،فيجكز لممضركر أف يرجع عمى المتبكع قبؿ أف

يرجع عمى التابع  ،كالكفالة ىنا مصدرىا نص القانكف ال االتفاؽ .2

كاذا رجع المضركر عمى المتبكع كاستكفى منو مبمغ التعكيض ،جاز لممتبكع الرجكع عمى
تابعو حسب المادة  927مف القانكف المدني ،ألف المتبكع مسؤكؿ عف التابع ال مسؤكؿ معو،
فيك ضامف لو فيما يخص الكفاء بالتعكيضات التي يتحمميا بسبب األضرار التي ألحقيا بالغير

.3

 -2تقديرىا :نظرية الكفالة مثميا مثؿ نظرية الضماف فيي تيدؼ إلى حماية المضركر مف
حالة العسرة التي قد تحؿ بالتابع ،كتعرضت ىذه النظرية لمنقد حيث تساءؿ البعض عف مصدر

ىذه الكفالة مف جية  ،4كمف جية أخرل انتقدت بأنيا مجرد حيمة قانكنية ال أساس ليا في
الكاقع.

-1
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نظرية الحمكؿ :

الفرع الرابع :
La théorie de substitution

:

 -1تعريفيا  :ذىب جانب آخر مف الفقو إلى تأسيس مسؤكلية المتبكع عمى فكرة الحمكؿ،
أم أف التابع يحؿ محؿ المتبكع في القياـ باألعماؿ التي عيد بيا إليو ،فيعد التابع بمثابة امتداد

لشخصية المتبكع

1

.

بحيث يصبح التابع عبارة عف آلة في يد المتبكع مما يؤدم إلى القكؿ بأف شخصية التابع

تختمط مع شخصية المتبكع كيصيراف شخصا كاحدا  ،2فإذا ارتكب التابع خطأ في الحدكد
المعركفة فكأنما المتبكع ىك الذم ارتكب ىذا الخطأ  ،3كعمى ضكء فكرة الحمكؿ فبل يستطيع

المتبكع نفي المسؤكلية عنو إذا تمكنت الضحية مف إثبات مسؤكلية التابع .4

 -2نقدىا :إف ىذه النظرية كغيرىا مف النظريات السابقة فإنيا لـ تسمـ مف النقد  ،كيعاب
عمى ىذه النظرية :
* يؤخذ عمى نظرية الحمكؿ أنيا ال تصمح أساسا لمسؤكلية المتبكع ألنيا عاجزة عف تبرير حؽ
المتبكع في رجكعو عمى التابع  ،5فكيؼ يمكف اعتبار التابع ك المتبكع شخصا كاحدا مع تمكيف

المضركر مف الرجكع عمى أييما.

* نظرية الحمكؿ ال أساس ليا مف الكاقع كتعد حيمة قانكنية.
* كيعاب أخي ار عمى ىذه النظرية أنيا تقكـ عمى افتراض ينافي الكاقع  ،فبل يمكف نسبة الخطأ
إال إلى الشخص الذم كقع منو .6

كما يمكف استخبلصو مف النظريات السابقة التي اقترحيا الفقو كأساس لمسؤكلية المتبكع،

سكاء التي ترل بأف مسؤكلية المتبكع مسؤكلية شخصية أك التي تكيؼ ىذه المسؤكلية عمى أنيا

مسؤكلية عف عمؿ الغير ،فجميع ىذه النظريات تعرضت لنقد الفقياء.

1

- Voir dans le même sens PHILIPPE LETOURNEAU et LOÏC CADIET : « …..le commettant serait
responsable parce que le préposé prolonge l’activité du commettant, ses agissements apparaissent aux yeux des tiers
comme ceux du commettant… » même ouvrage p 726.
-2
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5

كفي رأينا النظرية األقرب إلى الصكاب كاألكثر قبكال ىي نظرية تحمؿ التبعة نظ ار

لؤلسباب التالية :

-9إف عبلقة التبعية كما سبؽ ذكره تتشكؿ مف عنصريف ،سمطة الرقابة كالتكجيو الذم يتمتع بيا
المتبكع عمى تابعو ،كأف التابع يقكـ بالعمؿ لحساب المتبكع كليس لحسابو الخاص ،كاالتجاه

السائد حاليا في الفقو كالقضاء ال يشترط مف المتبكع ممارسة سمطة التكجيو كالرقابة بنفسو.

بؿ بإمكانو أف يسند ىذه الميمة إلى شخص آخر ( رئيس العماؿ أك أحد تابعيو مثبل )

لمقياـ بالرقابة كالتكجيو مف الناحية الفنية عمى أف يحتفظ لنفسو بيذه السمطة مف الناحية اإلدارية
أك التنظيمية ،كىذا ما يدؿ داللة كاضحة عمى أف القضاء يتجو إلى التقميؿ مف أىمية عامؿ

السمطة كيميؿ أكثر نحك االىتماـ بعامؿ المنفعة (العمؿ لحساب المتبكع ) كاعتباره األساس
القانكني السميـ ليذه المسؤكلية .1

-2االتجاه الفقيي الحديث ال يشترط في العمؿ غير المشركع الذم يرتكبو التابع أف يككف
خاطئا ،بؿ بمجرد تحقؽ الضرر تقكـ مسؤكلية المتبكع ،كىذا دليؿ آخر عمى أف مسؤكلية

المتبكع ىي مسؤكلية مكضكعية قكاميا الضرر كليس الخطأ ،كلذا فإف نظرية تحمؿ التبعة

تتبلءـ كمسؤكلية المتبكع ،ألف ىذه النظرية تقكـ عمى فكرة الضرر كذلؾ فمف لو النفع حقت

عميو التبعة.

 -2كيرل جانب مف الفقو أف رابطة التبعية قد تكمف في عنصر كاحد أال كىك العمؿ لحساب

الغير .2

 -1كأخي ار يرل محمكد جبلؿ حمزة أف مصمحة المتبكع أك فائدتو ىك المعيار الذم يجب أف
يأخذ بعيف االعتبار عند إلقاء المسؤكلية عمى المتبكع أك نفي المسؤكلية عنو

3

.

إال أف نظرية تحمؿ التبعة تتعارض مع أمر جكىرم كىك حؽ المتبكع في الرجكع عمى

تابعو ،كالذم خصص لو المشرع مادة بكامميا ( المادة  927مف قانكف المدني ) ،باإلضافة إلى
ذلؾ فإف عبلقة التابع بالمتبكع السائدة حاليا يشكبيا عدـ التكازف في الحقكؽ كالكاجبات ،كيعتبر

التابع ضحية ىذه العبلقة ألنو يتحمؿ كحده في نياية األمر التعكيض المحككـ بو ،سكاء رجع

-1
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2

عميو المضركر مباشرة أك عف طريؽ المتبكع الذم يككف بمثابة ضامف فقط ،كىذا ما يجعمنا

نتسائؿ عف ماىية اآلثار القانكنية المترتبة عف تحقؽ مسؤكلية المتبكع عف أعماؿ تابعو ؟

المبحث الثاني:

اآلثار القانونية المترتبة عن تحقق مسؤولية المتبوع:
إذا تكافرت الشركط السابؽ بيانيا لقياـ مسؤكلية المتبكع عف أعماؿ تابعو ،فإنو يترتب عف

تحققيا مجمكعة مف اآلثار القانكنية ،كمف أىـ ىذه اآلثار نشكء حؽ المضركر في رفع دعكاه

القضائية لممطالبة بالتعكيض كحقو في الخيار ،فبإمكاف المضركر الرجكع بدعكل التعكيض

عمى التابع باعتباره المسؤكؿ الشخصي عف الضرر المرتكب طبقا لمقكاعد العامة ،كما يحؽ لو
الرجكع عمى المتبكع باعتباره مسؤكال مدنيا عف فعؿ تابعو.
كاذا تـ دفع التعكيض كامبل مف قبؿ المتبكع فمو الحؽ في الرجكع عمى تابعو السترداد مبمغ

التعكيض كامبل أك جزء مف التعكيض ،إذا كاف ىناؾ خطأ مشترؾ بينيما ،كمف أجؿ ذلؾ نقسـ
ىذا المبحث إلى مطمبيف أساسييف  :نخصص المطمب األكؿ لدراسة رجكع المضركر بدعكل

التعكيض كحقو في الخيار ،ثـ في المطمب الثاني دعاكل الرجكع في العبلقة التي تربط التابع

بالمتبكع.

المطمب األول :
رجوع المضرور بدعوى التعويض وحقو في الخيار :
إذا قامت مسؤكلية المتبكع عف أعماؿ تابعو فيحؽ لممضركر إما الرجكع عمى التابع كفقا

ألحكاـ المسؤكلية عف العمؿ الشخصي المادة  921مف القانكف المدني ،كما يمكنو كذلؾ
الرجكع عمى المتبكع كفؽ المادة  926مف القانكف المدني بصفتو مسؤكال عف عمؿ الغير ،إال
أنو ال يمكف لممضركر الرجكع عمى التابع كالمتبكع متضامنيف  ،1ألف ذلؾ يتطمب مف

-1

إف االتجاه الفقيي القديـ كاف يشترط في العمؿ غير المشركع الذم يرتكبو التابع أف يككف خاطئا  ،فبل تقكـ مسؤكلية المتبكع إال إذا تحققت أكال

مسؤكلية التابع  ،باعتبارىا مسؤكلية أصمية كمسؤكلية المتبكع مسؤكلية تبعية  ،فإنو يمكف لمضحية أف تطالب بمسؤكلية التابع ك المتبكع متضامنيف ،
راجع الدكتكر عمي عمي سميماف  :نفس المرجع ص  .69ككذلؾ الدكتكر محمد صبرم السعدم  :النظرية العامة لبللتزامات ص .221
- voir aussi : GERARD LEGIER : même ouvrage p 107.
- voir : JACQUES FLOUR et JEAN - LUC AUBERT : même ouvrage p 553.
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الضحية إثبات خطأ التابع في حيف أف مسؤكلية المتبكع ىي مسؤكلية مفترضة تعفي الضحية
مف ذلؾ ،كما سكؼ نقكـ بتكضيحو فيما يعد ،كلذا نقسـ ىذا المطمب إلى فرعيف نتناكؿ في

الفرع األكؿ  :رجكع المضركر عمى التابع ،ثـ في الفرع الثاني  :رجكع المضركر عمى المتبكع.

الفرع األول :

رجوع المضرور عمى التابع:
إذا ما اختار المضركر مطالبة التابع بمسؤكليتو الشخصية حسب المادة  921مف

القانكف المدني ،ففي ىذه الحالة يككف عمى المضركر إثبات الخطأ كالضرر كعبلقة السببية
كذلؾ كفقا لمقكاعد العامة ،إال أنو ال يمكف لمضحية المطالبة بإدخاؿ المتبكع في النزاع ،كما ال

يجكز لمتابع أف يطالب بإدخاؿ المتبكع في الخصاـ كي يتحمؿ التعريض مكانو .1

فإذا قاـ المضركر بإثبات خطأ التابع استفاد المتبكع مف ىذا اإلثبات  ،كلـ يعد في حاجة

إلى إثبات خطأ التابع مف جديد  ،أما إذا قامت مسؤكلية التابع عمى أساس الخطأ المفترض ،

كما لك كاف التابع في مركز المكمؼ بالرقابة فبل يستفيد المتبكع مف قرينة الخطأ المفترض ،
ألنيا قاصرة عمى العبلقة بيف المضركر كالتابع ،كيتعيف عميو في ىذه الحالة إثبات خطأ

التابع.2

كما أنو بإمكاف المضركر الرجكع عمى التابع باعتباره حارسا  ،3ففي ىذه الحالة يككف

خطأ التابع مفترض كال حاجة إلثباتو مف قبؿ المضركر ،كمثاؿ ذلؾ إذا استكلى التابع عمى

سيارة متبكعو دكف عممو كاستعمميا ألغراضو الخاصة ( الشخصية ) ،حيث تنتقؿ حراسة الشيء
مف المتبكع إلى التابع كيعد ىذا األخير بمثابة الحارس األصمي ليذا الشيء ،بما أف لو عميو

سمطة الرقابة كاالستعماؿ كالتسيير  ،فإذا ارتكب حادثا ضا ار بيذه السيارة فإنو يككف ىك

المسؤكؿ عف تعكيض ىذا الضرر.

-1

انظر الدكتكر عمي فيبللي  :المرجع السابؽ ص .952

2

انظر الدكتكر  :بمحاج العربي  :المرجع السابؽ ص .219
3

- voir par exemple ALEX WEILL et FRANÇOIS TERRE : même ouvrage p 716.
- voir aussi MARCEL PLANIOL et GEORGES RIPERT : même ouvrage p 913.
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كلدينا في ىذا المعنى قرار المجمس األعمى بتاريخ  9982/15/25كالذم تتمخص كقائعو ،في

أف الشاب (ع س ) كالذم ليست لو رخصة السياقة أخذ السيارة خمسة مف المستكدع في غياب

صاحبو كاستعمميا ألغراض شخصية ال عبلقة ليا بالكظيفة ،كانتقؿ بيا مف سعيدة إلى العبادلة

بكالية بشار كىناؾ تسبب في حادث كانت نتيجتو تحطيـ السيارة.

كلما قضى مجمس سعيدة بمسؤكلية الطاعف عف فعؿ الشاب (ع) مع أف فعمو كاف ال

صمة لو بالكظيفة ،فإنو يككف قد أخطأ في تطبيؽ المادة  926مدني مما يستكجب النقض.
فإذا رجع المضركر عمى التابع بناءا عمى خطأ مفترض سكاء بصفتو حارسا

1

أك مكمؼ

بالرقابة  ،2ففي كبل الحالتيف يمكف لمتابع التخمص مف المسؤكلية بإثباتو لصكرة مف صكر
السبب األجنبي التي نص عمييا المشرع في المادة  927مف القانكف المدني.
أما إذا رجع المضركر عمى التابع بناءا عمى خطأ كاجب اإلثبات ،فبل يمكنو أف يتخمص

مف مسؤكليتو الشخصية إال بنفي الخطأ عف نفسو ،أك بنفي عبلقة السببية بيف فعمو كبيف

الضرر أك بنفي حدكث ضرر لممضركر .3

كرجكع المضركر عمى التابع ناد ار ما يقع ألف التابع في أغمب األحياف يككف معس ار  ،4كمف

أجؿ ىذا السبب فإف المضركر يفضؿ رفع دعكل التعكيض عمى المتبكع لككنو مميئ الذمة
المالية مقارنة بالتابع.

-1

تنص المادة  928الفقرة  2مف القانكف المدني عمى ما يمي  ":كيعفى مف ىذه المسؤكلية الحارس لمشيء إذا أثبت أف ذلؾ الضرر حدث بسبب لـ

يكف يتكقعو مثؿ عمؿ الضحية  ،أك عمؿ الغير  ،أك الحالة الطارئة أك القكة القاىرة ".

-2

=تنص المادة  925الفقرة  2مف القانكف المدني  ":كيستطيع المكمؼ بالرقابة أف يتخمص مف المسؤكلية إذا أثبت بأنو قاـ بكاجب الرقابة  ،أك أثبت

أف الضرر كاف البد مف حدكثو كلك قاـ بيذا الكاجب بما بنيغي مف العناية ".

-3

انظر الدكتكر عمي عمي سميماف  :المرجع السابؽ ص .69
voir BORIS STARCK : les obligations p 236.
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4

الفرع الثاني :

رجوع المضرور عمى المتبوع :
في حالة ما إذا تعذر عمى المضركر الحصكؿ عمى التعكيض مف التابع نتيجة إعساره،
ففي ىذه الكضعية ما يبقى لممضركر سكل الرجكع عمى المتبكع كفقا لممادة  926مف القانكف

المدني ،كفي نفس ىذا المعنى صدر قرار عف المجمس األعمى بتاريخ  9985/19/92جاء فيو

 " :حيث أف الضحية أك ذكم حقكقيا ال يفقدكف عندما يرفعكف دعكل مدنية عمى العكف

المعني ،حؽ رفع دعكل إلى الجية القضائية اإلدارية لممطالبة بالتعكيض ،كىي الدعكل
المكجية ضد الشخص العاـ الذم يعمؿ المتسبب في الضرر لحسابو كالمبنية عمى خطأ

المرفؽ".1

فإذا رجع المضركر عمى المتبكع فإف الضحية معفاة مف إثبات فعؿ المتبكع سكاء كاف
خاطئا أك فعبل ضارا ،ألف المسؤكلية الممقاة عمى عاتؽ المتبكع ىي مسؤكلية مفترضة يكفيو في

ذلؾ إثبات عبلقة التبعية ،كارتكاب التابع الفعؿ الضار حاؿ تأدية الكظيفة أك بسببيا .2

كلكف مف الناحية العممية قمما يرجع المضركر عمى المتبكع لممطالبة بالتعكيض ،ألف ىذا

األخير يككف في أغمب األحياف مؤمنا عف المسؤكلية المدنية اتجاه الغير ،كخاصة بالنسبة

لمتأمينات اإللزامية التي نص عمييا األمر رقـ  17/95المؤرخ في  25يناير  ،3 9995كأف ىذه
التأمينات تمنح لممضركر رفع دعكل التعكيض مباشرة عمى شركة التأميف كال حاجة لو في
الرجكع عمى المسؤكؿ ( المتبكع ).

المطمب الثاني :

دعاوى الرجوع في العالقة التي تربط التابع بالمتبوع :
إذا تحققت مسؤكلية المتبكع كلـ يستطع دفعيا فإف المادة  927مف القانكف المدني تمنح

لممتبكع الحؽ في الرجكع عمى تابعو مف أجؿ استرداد مبمغ التعكيضات التي دفعيا لمضحية،
شريطة أف تتحقؽ مسؤكلية التابع طبقا ألحكاـ المادة  921مف القانكف المدني الجزائرم.
-1

راجع قرار المجمس األعمى بتاريخ  9985/19/92ممؼ رقـ  ،26292المجمة القضائية العدد  1السنة  9989ص .229

-2

انظر الدكتكر عمي فيبللي  :المرجع السابؽ ص .959

-3

األمر رقـ  17/95المؤرخ في  25يناير  ،9995المجمة القضائية العدد  9السنة  9995ص .116
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كما بإمكاف التابع الرجكع عمى المتبكع السترداد مبمغ التعكيض الذم دفعو لممضركر

كامبل أك نصؼ التعكيض إذا كاف ىناؾ خطأ مشتركا بينيما .كفيما يمي نخصص الفرع األكؿ
لدراسة حؽ المتبكع في الرجكع عمى تابعو ،كفي الفرع الثاني رجكع التابع عمى المتبكع.

الفرع األول :
رجوع المتبوع عمى التابع :
تنص المادة  927مف القانكف المدني " :لممسؤول عن عمل الغير حق الرجوع عميو في

الحدود التي يكون فييا ىذا الغير مسؤوال عن تعويض الضرر  ".فإذا رجع المضركر عمى

المتبكع ك استكفى منو مبمغ التعكيض كاف ليذا األخير الرجكع بما دفعو عمى التابع ألنو مسؤكؿ
عنو ال مسؤكؿ معو  ،كىك يرجع عميو بكؿ ما دفع إال إذا كاف قد اشترؾ معو في إيقاع

الضرر ، 1مثاؿ ذلؾ أف يككف قد أصدر إليو أم ار بمجاكزة الحد المقرر لمسرعة  ،فإذا كاف خطأ
التابع مشتركا مع خطأ المتبكع  ،فبل يرجع ىذا األخير عمى التابع إال بنصؼ ما دفع مف

التعكيض  ،كاذا كاف خطأ المتبكع قد استغرؽ خطأ التابع فبل رجكع لو عميو بما دفع مف

تعكيض .2

كيبلحظ أف مسؤكلية المتبكع بكصفو ضامنا لمخطأ الذم يرتكبو التابع ال تقكـ إال في

العبلقة بيف المتبكع ك المضركر  ،فإذا رجع المتبكع عمى التابع فبل يحؽ ليذا أف يحتج عمى

المتبكع بذلؾ الضماف ، 3كىناؾ نقاش فقيي لمعرفة ىؿ رجكع المتبكع عمى التابع يجب أف

تككف مرتبط بضركرة ارتكاب التابع خطأ جسيما؟ بعض مف القضاء في فرنسا يشترط ضركرة
ارتكاب التابع خطأ جسيما حتى يحؽ لممتبكع الرجكع عمى التابع  ،أما الفقو فإنو ال يشترط لكي
يمارس المتبكع حقو في الرجكع عمى التابع أف يككف خطأ ىذا األخير جسيما  ،ألنو ال يكجد أم

حكـ قانكني يمنع المتبكع مف رفع دعكل الرجكع ضد التابع.4

كىناؾ مف يرل أنو مف العدؿ أال يسأؿ التابع مف خبلؿ حؽ الرجكع إال عف أخطائو

الجسيمة كيتحمؿ المتبكع نتائج األخطاء البسيطة ،أم األخطاء العادية التي يرتكبيا التابع خبلؿ
-1

انظر الدكتكر عبد الرزاؽ أحمد السنيكرم  :الكسيط الجزء  9الفقرة  695ص .9151

2

راجع الدكتكرعمي عمي سميماف  :المرجع السابؽ ص .66

3

الدكتكر عبد المنعـ فرج الصدة  :مصادر االلتزاـ ص .612

- voir juris – classeur : la responsabilité civile, fascicule 143 p 35.
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4

ممارسة كظيفتو  ،1كفي حقيقة األمر أف رجكع المتبكع عمى تابعو بمبمغ التعكيض ناد ار ما
يحدث في كقتنا الحالي ،ألف قياـ المتبكع بالتأميف عف المسؤكلية المدنية اتجاه الغير يجعؿ

شركة التأميف تمتزـ بدفع مبمغ التعكيض لمضحية في حالة كقكع الضرر ،كال يمكف لشركة

التأميف الرجكع عمى التابع .2

الفرع الثاني :
رجوع التابع عمى المتبوع :
في حالة ما إذا اختار المضركر الرجكع عمى التابع باعتباره المسؤكؿ الشخصي عف

الضرر أك الفعؿ غير المشركع كفقا ألحكاـ المادة  921مف القانكف المدني  ،فإذا حكـ عمى
التابع بدفع مبمغ التعكيض كامبل إلى المضركر  ،انتيى األمر إلى ىذا الحد ك بالخصكص إذا
كاف الضرر ناجما عف خطأ التابع كحده.

أما إذا كاف العمؿ غير المشركع الذم أتاه التابع ناجما عف خطأ مف المتبكع  ،كأف تككف

األكامر الصادرة مف المتبكع ىي السبب في ارتكاب التابع الفعؿ الضار فبل تككف ليا قيمة في

تبرير فعمو كنفي مسؤكلية اتجاه المضركر  ،إذ ال يمكف االعتماد عمييا في ىذه الحالة  ،كانما

يستطيع التابع أف يأخذ بيا في مكاجية المتبكع إذ رجع عميو بعد أدائو التعكيض لممضركر

فتككف مف العكامؿ المخففة لمسؤكليتو أك لمتخمص منيا اتجاه المتبكع  ،ك بالتالي يتحمؿ ىذا

األخير كحده عبئ التعكيض  ،فبل يرجع بشيء عمى التابع إذا كاف ما أتاه التابع مف فعؿ ضار

قد حدث بناءا عمى أكامر المتبكع ك تعميماتو.

-1

راجع الدكتكر عمي فيبللي  :المرجع السابؽ ص .957
2

- voir GABRIEL MARTY et PIERRE RAYNAUD : « il convient de remarquer d’ailleurs que le recours du
commettant contre le préposés demeure plutôt rare, non seulement en vertu des mœurs, mais aussi par ce que la
plupart des commettants sont assurés …. » même ouvrage p 444.
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دفع مسؤولية المتبوع :
لقد اختمفت اآلراء الفقيية حكؿ إمكانية أك عدـ إمكانية دفع المتبكع لممسؤكلية المترتبة

عميو إلى اتجاىيف مختمفيف :

االتجاه األول  :يرل جانب مف الفقو

1

أف مسؤكلية المتبكع عف أعماؿ تابعو أشد أنكاع

المسؤكلية ،كجعميا المشرع الجزائرم غير قابمة لمنفي بتاتا ،أم أف قرينة مسؤكلية المتبكع قرينة

قطعية كليست بسيطة كحجتيـ في ذلؾ :

 -9أف المشرع الجزائرم لـ ينص صراحة في القانكف المدني عمى إمكانية دفع المتبكع
لممسؤكلية الممقاة عمى عاتقو ،كما فعؿ بالنسبة لمسؤكلية متكلي الرقابة في المادة 925

الفقرة  2مف القانكف المدني ،كأف المشرع أراد بسككتو ىذا جعؿ مسؤكلية المتبكع غير قابمة

إلثبات العكس.

 -2أف شركط تحقؽ مسؤكلية المتبكع ىي كاجبة اإلثبات مف قبؿ المضركر ،كاذا تمكنت
الضحية مف إثبات عبلقة التبعية بيف التابع كالمتبكع ،كأف الضرر الذم أصابيا يعكد سببو

إلى العمؿ غير المشركع الذم ارتكبو التابع حالة تأدية الكظيفة أك بسببيا ،فبل يمكف

لممتبكع إثبات عكسيا بعدما تمكنت الضحية مف إثباتيا كفقا لمطرؽ القانكنية .2

 -2أف مصدر ىذا التشديد في مسؤكلية المتبكع يعكد ألسباب تاريخية ،حينما قامت الثكرة
الفرنسية ككاف لمطبقات الكادحة دكر كبير في قياميا ،مما أدل إلى بركز العداء ضد طبقة

النببلء كالسادة ،ككضع التقنيف الفرنسي تحت تأثير ىذا العداء ،كلذا جاءت المادة 9281
الفقرة  5كالتي تعد المصدر التاريخي

3

لممادة  926مف القانكف المدني الجزائرم ،تتكمـ عف

السادة إلى جانب المتبكعيف كعف الخدـ إلى جانب التابعيف ،كرأل تقنيف نابميكف أف يشدد

-1

انظر رسالة مخمكفي محمد  :نفس المرجع ص .991

-2

راجع الدكتكر عمي فيبللي  :المرجع السابؽ ص .955

-3

المادة  9281مدني فرنسي قد عددت األشخاص المذيف يسألكف عف فعؿ غيرىـ كمف بينيـ المتبكع ،كأنيا نصت عمى أف المسؤكلية التي تقررىا

- voir aussi ANTOINE VIALARD : même ouvrage p 82.
- voir NOUR - EDDINE TERKI : même ouvrage p 123.
-voir FRANÇOIS CHABAS : même ouvrage p 515.

يجكز لؤلب كاألـ كالمربي كرب الحرفة دفعيا بإثبات العكس  ،إال أنيا لـ تذكر السيد كالمتبكع في مف أجاز ت ليـ دفع المسؤكلية  ،فكاف ذلؾ دليبل عمى
أف المشرع الفرنسي اعتبر مسؤكلية المتبكع قطعية ال يجكز إثبات عكسيا ،رسالة تكفيؽ حسيف نسكر  :النظريتاف المادية كالشخصية فيما يتعمؽ بالعمؿ

المستحؽ لمتعكيض ،الفعؿ الضار في التشريع الجزائرم ،السنة  9976/9975ص  91كما بعدىا.
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مف مسؤكلية ىؤالء السادة كأف يحمميـ أكزار الطبقة الكادحة كلـ يكف يسمح ليـ بالتخمص

مف مسؤكليتيـ بأية كسيمة ،في حيف أنو أباح لمتكلي الرقابة أف ينفي عنو المسؤكلية .1
االتجاه الثاني  :كيرل جانب آخر مف الفقو

2

أف مسؤكلية المتبكع عف أعماؿ تابعو

مفترضة افتراضا يقبؿ إثبات العكس ،فقرينة مسؤكلية المتبكع ىي قرينة بسيطة كليست
قطعية ،كيضيؼ ىذا االتجاه أف المتبكع بإمكانو دفع المسؤكلية عف نفسو بإحدل الكسيمتيف:

 -9أف يقكـ المتبكع بنفي مسؤكلية التابع ،ألف مسؤكلية ىذا األخير ىي مسؤكلية أصمية البد
أف تتحقؽ أكال حتى تقكـ مسؤكلية المتبكع باعتبارىا مسؤكلية تبعية ،كأف مسؤكلية المتبكع

مرتبطة بمسؤكلية التابع كجكدا أك عدما.

 -2إذا لـ يتمكف المتبكع مف نفي مسؤكلية التابع كتحققت مسؤكلية ىذا األخير ،ما يبقى أماـ
المتبكع إال إثبات صكرة مف صكر السبب األجنبي التي نص عمييا المشرع في المادة  927مف

القانكف المدني الجزائرم.
كفي رأينا كنحف نؤيد عمي فيبللي في أنو مف الناحية العممية بإمكاف المتبكع دفع

المسؤكلية عف نفسو إذا تمكف مف إثبات انعداـ العبلقة بيف فعؿ التابع كالكظيفة ،أك أف الضرر
كاف بسبب فعؿ الضحية أك فعؿ الغير أك حادث مفاجئ أك قكة قاىرة ،حيث تنص المادة 927

مف القانكف المدني " :إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب ال يد لو فيو كحادث
مفاجئ أو قوة قاىرة ،أو خطأ صدر من المضرور ،أو خطأ من الغير كان غير ممزم بتعويض
ىذا الضرر ،ما لم يوجد نص قانوني أو اتفاق يخالف ذلك".

-1

راجع الدكتكر عمي عمي سميماف  :نفس المرجع ص .72

-2

انظر الدكتكر محمكد جبلؿ حمزة  :المرجع السابؽ ص  ،998الدكتكر محمد صبرم السعدم  :النظرية العامة لبللتزامات ص  ،225كأخي ار

الدكتكر بمحاج العربي  :المرجع السابؽ ص  227ك . 228
- voir dans le même sens ALEX WEILL et FRANÇOIS TERRE : même ouvrage p 721.
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الخاتمة:
إلى ىنا أككف قد كصمت بتكفيؽ مف عند اهلل العمي القدير إلى نياية البحث في مكضكع
مسؤكلية المتبكع عف أعماؿ تابعو في القانكف المدني الجزائرم ،كنأمؿ مف المشرع الجزائرم أف
يقكـ بمراجعة المادة  926مف القانكف المدني كادخاؿ بعض التعديبلت نظ ار لمجمكعة مف

المعطيات الجديدة .

إذا كاف المشرع يشترط فقط تمتع المتبكع بالسمطة الفعمية في الرقابة كالتكجيو لتحقؽ

عبلقة التبعية ،إال أف العديد مف الق اررات القضائية الصادرة عف المحكمة العميا صرحت بكؿ

كضكح أف عدـ المباشرة الفعمية لسمطة الرقابة كالتكجيو يناؿ مف كجكد رابطة التبعية ،كلذا

يقترح جانب مف الفقو إضافة عبارة " باشرىا أك لـ يباشرىا " إلى الفقرة الثانية مف المادة 926
مف القانكف المدني الجزائرم.

أما إذا كاف المتبكع غير قادر عمى مباشرة سمطة التكجيو كالرقابة بنفسو مف الناحية الفنية،

فبإمكانو إسناد ىذه الميمة إلى أحد تابعيو عمى أف يحتفظ بيذه السمطة مف الناحية اإلدارية أك

التنظيمية.

كماداـ االتجاه الفقيي الحديث يسعى إلى تغميب مصمحة المضركر عمى مصمحة

المسؤكؿ ،فأصبح ال يشترط في العمؿ غير المشركع الذم يرتكبو التابع كيقيـ مسؤكلية المتبكع

أف يككف خاطئا ،بؿ مجرد كقكع ضرر لمغير تقكـ مسؤكلية المتبكع ،كفي ذلؾ تسييبل لممضركر

في حصكلو عمى التعكيض كاعفائو مف عبئ إثبات الخطأ ،كليذا السبب ال بد مف تغيير الفقرة

األكلى مف المادة  926مف القانكف المدني كذلؾ بحمكؿ عبارة " الفعؿ الضار" محؿ عبارة العمؿ
" غير المشركع " حتى تككف العبارة كاضحة كدقيقة مزيمة لكؿ لبس أك غمكض.

ككذلؾ حمكؿ عبارة " في تأدية الكظيفة أك بسببيا " محؿ عبارة " في حاؿ تأدية الكظيفة أك

بسببيا " ،ألف العبرة ليس بالزمف الذم تؤدل فيو الكظيفة في ذاتو بقدر ما ىي بكجكد الصمة

المباشرة التي تربط بيف كضيفة التابع كما يككف قد كقع منو مف فعؿ ضار ،كىذا ما استخمصناه

مف الق اررات القضائية السابقة.
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أما األساس القانكني الذم تقكـ عميو مسؤكلية المتبكع عف أعماؿ تابعو ىي نظرية تحمؿ
التبعة ،ألف مسؤكلية المتبكع ىي مسؤكلية مكضكعية قكاميا الضرر كليس الخطأ ،إال أنيا

تتعارض مع حؽ الرجكع الذم يتمتع بو المتبكع عمى تابعو ،كفي حقيقة األمر أف عبلقة التابع
بالمتبكع عمى النحك السائد حاليا يشكبيا عدـ التكازف في الحقكؽ كالكاجبات ،كيعد التابع ضحية

ىذه العبلقة ألنو يتحمؿ في آخر األمر عبئ التعكيض المحككـ بو ،سكاء رجع عميو المضركر

مباشرة أك عف طريؽ المتبكع الذم يككف بمثابة ضامف فقط ،كلذا يرل جانب مف الفقو أنو مف

العدؿ أف ال يسأؿ التابع مف خبلؿ حؽ الرجكع إال عف أخطائو الجسيمة ،كيتحمؿ المتبكع نتائج

األخطاء البسيطة ألف التابع يقكـ بالعمؿ تحت إشراؼ كرقابة كتكجيو المتبكع.

كاذا كاف األصؿ أف المتبكع يتمتع بصفة الشخص الطبيعي ،كاالستثناء ىك تمتعو بصفة

الشخص المعنكم ،كلكف نظ ار لمتطكرات االجتماعية كاالقتصادية التي عرفيا المجتمع الحديث،
جعمت المتبكع في كقتنا الحالي يتمتع بصفة الشخص المعنكم في أغمب األحياف كقمما نجده

يتحمى بصفة الشخص الطبيعي ،ألف مسؤكلية المتبكع عف أعماؿ تابعو أصبحت ترتكز اليكـ
مف الناحية العممية عمى األشخاص المعنكية أك االعتبارية كالشركات كالمشركعات التجارية
الكبرل ،بكصفيا ذمة جماعية ال يخشى إعسارىا كتضمف لممضركر في حصكلو عمى

التعكيض.

كأصبح االلتزاـ بالتعكيض في عصرنا الحالي يغمب عميو الطابع الجماعي ،فشركات

التأميف ىي التي أصبحت تمتزـ بدفع التعكيض لممضركر شريطة أف يقكـ المتبكع بدفع أقساط
التأميف ،كخاصة بالنسبة لمتأمينات اإللزامية التي نص عمييا األمر رقـ  17-95المؤرخ في 25

يناير  ،9995كأصبح بإمكاف المضركر الرجكع مباشرة عمى شركة التأميف لممطالبة بالتعكيض،
كىذا خبلفا لما كاف سائدا مف قبؿ حيث كاف المتبكع كفرد يقكـ بتعكيض الضرر الذم ألحقو
بالغير.
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