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إن املسؤولية عن اخلطأ اإلجيايب الذي يلحق األذى بالغري مل تكن يف وقت ما حمل خالف، بل 
 .مثة إمجاع بني كافة املذاهب ، ومنذ القدم على ثبوا مبجرد وقوع الفعل اخلاطئ

القيام بأي عمل، طاملا مل يفرض القانون عدم ونظرا لكون اإلنسان ميلك أصال احلق يف 
  .ذلك

إليه القيود الواردة على حرية شتد الصراع بني الفقهاء حول احلد الذي ميكن أن تصل افقد 
 .االمتناع

انقسم الفقه إىل اجتاهني، اجتاه يذهب إىل وجوب احترام احلرية الفردية، وإبعاد كل ما من 
 .حفاظا على مصلحة اتمع االمتناعشأنه تقييدها، واجتاه آخر ينادي بتقييد حرية الفرد يف 

يثري صعوبة ال يثريها البحث يف املسؤولية عن  االمتناعه فالبحث يف املسؤولية عن خطأ وعلي
هتمام العديد من املفكرين منذ زمن بعيد، و نظرا استقطب هذا املوضوع اخلطأ اإلجيايب، وقد ا

هتمام االلدقته ، وإرتباطه الوثيق مبدى حتضر اتمعات ، ودرجة الوعي لدى األفراد ، أضحى يثري 
  .عرب اتمعات املختلفة ، و األزمنة املتعاقبة

يتمثل يف السؤال التايل مدى جواز  االمتناعخطأ واملشكل األساسي الذي يطرحه موضوع 
 .مساءلة املرء عن إحجامه عن القيام بنشاط ما ؟

ختاذه موقفا سلبيا إزاء ما يواجهه اه وامتناعوإذا سلمنا بأن ال وجه ملسؤولية الشخص عن 
نونية و ، أفال نكون أمام مسألة قا االمتناعمن مسائل متعددة قد تلحق املضرة بالغري نتيجة هلذا 

أخالقية ترتبط بطبيعة اتمعات احلضارية ، حيث يؤدي ذلك إىل توفري املربرات واألعذار للجميع 
 .واهلروب من املسؤولية للتملص 

االكتفاء وترتيبا على ما سبق ميكن ألي شخص ينوي أن يدرأ عنه مسؤولية فعل معني، 
حاالت غياب النصوص اليت تفرض عن أي عمل، ال سيما يف  االمتناعختاذ موقف سليب، أي اب

مصدره  بعمل ، أي وجوب القيام بعمل إجيايب ، فطاملا ال يوجد تكليف قانوين بالعمل االلتزام
  .التشريع 
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هي املصادر القانونية األخرى لاللتزام االجيايب بالعمل غري  يثار تساؤل آخر مفاده ما
نعدام النص القانوين بوجه عام لاللتزام االجيايب بالعمل ، فهل يكون موقف أي االتشريع؟ ويف حالة 

 .عن أي عمل لصاحل الغري طاملا أنه ليس ملزما به ؟ االمتناعيف اتمع هو اإلحجام وفرد 
من شأنه  ينما اليوجد تكليف بالعمل من املشرعحمما ال شك فيه بأن التسليم بعدم املساءلة 

نتشار الفوضى اسيئة من الناحية العملية، حيث ينجم عن ذلك جد  يب نتائجأن يؤدي إىل ترت
وهي  اأهم وظائفهالسلطة داخل اتمع، وإفالت العديد من املذنبني من اجلزاء، وهذا ما يفقد 

 .حفظ كيان اتمع وصون حريات األفراد
من أمهية عملية يف حياتنا  االمتناعوعليه ال ميكن ألحد إنكار أو إغفال ما حيظى به خطأ 

نعزالية وعدم املشاركة اإلجيابية ، وكلما وضعت االاليومية إذ ، أن سلوك املمتنع نابع عن األنانية و
 .الفوضى و حل حملها التآخي والتآزر تكلما قل االمتناعضوابط هلذا 

إن أخطر املشاكل اليت تنخر وتزعزع كيان اتمعات املعاصرة ومنها اتمع اجلزائري ، 
 االمتناعيف إبرازها وإظهارها وفرضها يف احلياة اليومية، بل إن أخطاء  االمتناعيستأثر أحيانا خطأ  

 أشد جسامة من األخطاء اإلجيابية، ويستوجب علينا للحد منها احلث على اإلجيابية بفرض
عتبارها ا، وعدم زرة  والتضامن بني أفراد اتمعالواجبات اليت من شأا تقوية وتعزيز روح املآ

، كما علينا نبذ بل حماربة السلبية النابعة عن  االمتناعتقلص رقعة احلرية الفردية واحلق يف  قيودا
نعدام ابشيوع الكراهية واألنانية ، إذ أا تؤدي ال حمالة اىل تفتيت كيان اتمع ومتزيق أواصره 

 .التعاضد
ختلفت املواقف املتخذة إزاء ه سواء بتضييق نطاقه أو توسيعه، اواملوضوع الذي نعاجله، وإن 

ة السائدة يف كل جمتمع وملدى التحضر، يطرح ياالجتماعة وياالقتصادوفقا للميول السياسية و
 .تمعات ، وعرب األزمنة املتعاقبةمشكال يتصف بالدميومة والعاملية ، ولذا سيوجد داخل كافة ا

على أنه عدم وفراغ فال ينجر عنه سوى  متناعألمر كان رجال القانون ينظرون لالبادئ ا
عتراف بصالحية خطأ االعتقاد مالبث أن زال وتالشى ، وسارع الفقهاء إىل االإال أن هذا . الفراغ

 مهدت الطريق لبعض يات اليتلترتيب املسؤولية، كما شرعوا  يف صياغة النظر  االمتناع
، ومل تكتف بذلك بل ذهبت حلد وضع نصوص صرحية  االمتناععتراف بسببية التشريعات لال

 . بل أقرها االمتناعإلزالة كل لبس ، ومل ينف القضاء بدوره  سببية 
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لترتيب املسؤولية  فهل  االمتناععلينا اآلن أن نطرح السؤال اآليت مع تسليمنا بصالحية خطأ 
  ؟متاثل هذه الصالحية، صالحية اخلطأ اإلجيايب

مل يلق العناية الكافية من قبل شراح القانون والباحثني وعلى وجه  االمتناعإن موضوع خطأ 
باملسائل الكايف اخلصوص يف بالدنا ويف جمتمعنا اجلزائري، الذي مل يكتمل لدى أغلبية أفراده اإلملام 

وهذا سبب حمفز على بذل ما يف الوسع ألخذ هذه الصورة أو هذا النوع من اخلطأ بعني القانونية، 
ليس على مستوى القانون املدين فحسب بل و كذا  االمتناعهتمام ، ويثور موضوع االالرعاية و

على مستوى  القانون اجلنائي، إال أن الصعوبة مل تعد تظهر جليا يف الثاين بعد أن نصت 
ال جرمية  (،  وحيث يتقيد القاضي دوما بقاعـدة االمتناعتلفة على عقوبة خطأ املخالتشريعات 

ويظل اإلشكال مطروحا حبدة على مستوى القانون املدين حيث أن جمال  )وال عقوبة بغري نص
لتقوم حيث يكون املمتنع  ،بالتدخل االلتزاماملسؤولية التقصريية وآفاقها أرحب إذ تفلت من قيد 

يكون من حقه أن ميتنع فهل معىن ذلك أا تقوم على جمرد إجيايب وا بأي  عمل غري ملزم قانون
يف جمال  االمتناعوهل يوجد تأثري ما يف القانون اجلنائي على خطأ  ؟خالل بالتزام  أديب بالتدخلاإل

 .القانون املدين؟
وما جتدر اإلشارة اليه أنه ال توجد دراسة شاملة ومتكاملة ملوضوع املسؤولية عن خطأ 

 .حىت على مستوى القانون املدين ذاته ، بل يعاجل فقط كصورة من صور اخلطأ دون تعمق االمتناع
حىت تكون شاملة دالة على مدى  االمتناعرتأيت دراسة موضوع خطأ اهلذه األسباب 

   .ألن يكون مصدرا للمسؤولية التقصريية شأنه يف ذلك شأن اخلطأ اإلجيايبصالحية هذا اخلطأ 
دراسة مقارنة  االمتناعوحىت تتحقق فائدة أوفر، فقد حرصت على أن تكون دراسة خطأ 

بني القانون املدين اجلزائري، وبني القانونني الفرنسي واملصري، وبني هذه القوانني والشريعة 
صدر التارخيي والرمسي هلما، وحىت تكون هذه الدراسة وافية، ارتأيت أن اإلسالمية، باعتبارها امل

تكون هذه الدراسة دراسة نظرية وتطبيقية يف ذات الوقت، إلبراز مدى دور القضاء يف تطور 
، حيث حاول إجياد حلول للمشاكل اليت كان يصادفها ووضع ضوابط لتنظيم االمتناعمفهوم خطأ 

  .املشرع عن تنظيمهابعض املسائل اليت أغفل 
اليقتصر على القانون املدين فحسب، بل ميتد ليشمل فروع القانون األخرى،  االمتناعوخطأ 

  .كالقانون اإلداري، والدويل العام، واإلجراءات املدنية 
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وأملي أن أمتكن من خالل معاجليت هلذا املوضوع يف إطار القانون املدين من إثارة انتباه 
  .آلخرين كل وفقا لتخصصه للقيام بدراسته ملا  له من أمهية علمية وعمليةواهتمام الباحثني ا
إذ يتجلى ذلك من ، ليشمل فروع القانون األخرى كالقانون اإلداري االمتناعوميتد خطأ 

كما يربز بوضوح "  Inertie des Pouvoire Publics" خالل ما يعرف بامتناع السلطة العامة 
، ورجائي هو " La Neutralité" لعام فيما يسمى مبسألة احلياد على مستوى القانون الدويل ا

إستقطاب إهتمام الباحثني اآلخرين بغرض الوصول إىل دراسة شاملة خلطأ اإلمتناع يف التشريع 
  .اجلزائري

 

إذا كان املعىن العام للمسؤولية ينصرف إىل جمازاة مرتكب اخلطأ و تتنوع املسؤولية بتنوع 
اخلطأ، فقد تكون مسؤولية أدبية إذا كان اخلطأ أدبيا، وقد تكون مسؤولية قانونية إذا كان اخلطأ 

ويتمثل اخلطأ يف املسؤولية األدبية يف اإلخالل بواجب أخالقي أو ديين يرتب جزاء أدبيا قد . قانونيا
 .حلياة اآلخرةيكون عبارة عن تأنيب الضمري أو استهجان اتمع، وقد يكون عقابا إهليا يف ا

ويتمثل اخلطأ يف املسؤولية القانونية يف اإلخالل بالتزام قانوين يرتب جزاء قانونيا قد يكون 
وهذه هي  ،القانوين مساس مبصلحة اتمع االلتزامعبارة عن عقوبة إذ ترتب على اإلخالل ب

على املساس  اللتزامااملسؤولية اجلنائية، وقد يكون اجلزاء عبارة عن تعويض إذا اقتصر اإلخالل ب
 . مبصلحة فردية

القانوين  مساس  االلتزاماجلنائية واملدنية معا إذا ترتب عن اإلخالل ب ناتوقد تتحقق املسؤولي
مبصلحة اتمع واملصلحة الفردية معا، كما هو احلال يف جرائم الضرب والقتل والسرقة، وحوادث 

 .املرور
. أيضا تتحقق املسؤولية املدنية وحدها قد، وكما قد تتحقق املسؤولية اجلنائية وحدها

وتتحقق املسؤولية اجلنائية دون املسؤولية املدنية يف احلاالت اليت ال يترتب فيها عن اإلخالل 
وتتحقق . القانوين ضرر ألحد كما هو احلال يف جرمية  محل السالح، أو جرائم الشروع االلتزامب

القانوين  االلتزامية يف احلاالت اليت يترتب فيها على اإلخالل باملسؤولية املدنية دون املسؤولية اجلنائ
ضرر دون أن يكون هذا اإلخالل  معاقبا عليه طبقا لقانون العقوبات، كما هو احلال يف إتالف 

 . مال الغري من غري عمد
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وقد تكون املسؤولية املدنية مسؤولية عقدية إذا كان يربط املسؤول باملضرور عالقـة عقدية 
نعدام العالقة اؤولية البائع عن عدم تسليم املبيع، وقد تكون مسؤولية تقصريية يف حالة كمس

  .العقدية كاملسؤولية عن حوادث املرور
وقد يكون اخلطأ الذي تتحقق به املسؤولية القانونية أو املدنية خطأ إجيابيــــــا 

)Faute de Commission  (   إذ متثل يف اإلخالل بقاعدة ناهية عن عمل معني فوقوع العمل
 Faute d’ommission( امتناعاملنهى عنه  يرتب مسؤولية فاعله، وقد يكون اخلطأ سلبيا أو خطأ 

ou D’abstention   ( إذا متثل يف اإلخالل بقاعدة آمرة بعمل معني، ويف هذه احلالة األخرية
  .اله أداء  األعمال اليت يفرض عليه القانون القيام اتتحقق مسؤولية املمتنع عن إغف

عن أي عمل ما مل يفرض عليه التزام قانوين  االمتناعوإذا كان األصل أن لإلنسان حق  
القيام ذا العمل فقد ثار اجلدل حول املدى الذي  ميكن أن تصل إليه القيود اليت ترد على حرية 

، يصها من القيود ما أمكنلرية لتخانب الدفاع عن هذه احل، فوقف املذهب الفردي يف ج االمتناع
يف جانب الدفاع عن مصلحة اتمع  لفرض قيود عادلة  ياالجتماعأو ووقف املذهب االشتراكي 

 .حتقيق هلذه املصلحة االمتناععلى حرية 
أن وتكمن أمهية حبثنا ملوضوع  مسؤولية املمتنع فيما تعرفه من جدل حول القيود اليت ميكن 

 .ترد على حريته، وذلك ببيان األساس القانوين ملسؤولية املمتنع، وشروط حتقيقها، وحاالا
ولعل من املفيد اإلشارة إىل أن حبثنا سوف يقتصر على مسؤولية املمتنع التقصريية، دون 

  .ودون مسؤولية املمتنع األدبيةسؤولية القانونية األخرى، اجلنائية والعقدية، املصور 
 

وجدنا أنفسنا منيل تلقائيا، وبصورة عفوية  إستعراض احللول املطروحة يف قوانني، وفقه، 
وقضاء، مصر، فرنسا واجلزائر، وإجراء مقارنة بينهم، كما إرتأينا تقسيم دراستنا للمسؤولية 

  :التقصرية عن خطأ اإلمتناع يف التشريع اجلزائري إىل ثالثة أبواب 
قصريية، وذلك من هذا البحث نتكلم فيه عن األساس القانوين ملسؤولية املمتنع الت:  الباب األول

  :من خالل مخسة فصول 
 نوين ملسؤولية املمتنع التقصرييةخطأ اإلمتناع ارد كأساس قا:  الفصل األول
 تقصرييةمتناع كأساس قانوين ملسؤولية املمتنع الاإلالتعسف يف إستعمال حق :  الفصل الثاين
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  طأ اإلمتناع يف القانون اجلنائي خ:  الفصل الثالث
ؤولية التقصريية عن تأثري القانون اجلنائي على القانون املدين يف جمال املس:  الفصل الرابع

  خطأ اإلمتناع
  متناع معيار اخلطأ باإل:  الفصل اخلامس

  :من خالل ستة فصوللتقصريية، وذلك فقد خصصناه لشروط مسؤولية املمتنع ا:  الباب الثاينأما 
  اخلطأ :  الفصل األول
  الضرر :  الفصل الثاين

  عالقة السببية:  الفصل الثالث
  طبيعة مسؤولية املمتنع التقصريية:  الفصل الرابع

  حتديد مشكلة اإلمتناع:  الفصل اخلامس
  مفهوم خطأ اإلمتناع  الفصل السادس

ربعة أينا عرض ذلك يف أوقد رفقد تناولنا فيه تطبيقات خلطأ اإلمتناع ، :  الباب الثالثأما 
  :فصول

  أوجه اإلمتناع:  الفصل األول
  اإلمتناع اخلاص:  الفصل الثاين

  اخلرية يف الفضالة:  الفصل الثالث
  الوقائع القانونية:  الفصل الرابع

 .من نتائج  كما فضلنا أن ننهي حبثنا خبامتة نضمنها أهم ما توصلنا إليه
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. جمرد امتناعمبناسبة عمل، وخطأ  امتناعخطأ : ميكن تقسيمه إىل نوعني  االمتناعإن خطأ 
 :فبالنسبة لألول يفترض فيه ما يلي 

ـ أن يكون املمتنع قد قام بعمل إجيايب مشروع، وقد يكون هذا العمل اإلجيايب إما   1
أن يكون عمال ماديا ، وميكن أن يكون  عمال قانونيا مثاله إبرام عقد أو التزام بإرادة منفردة ، أو

عملية جراحية، أو عمل مادي بسيط كسياقة مثاال على ذلك أعمال املهنة واخلربة ،كإجراء 
 . املركبة أو السيارة

بعمل  االمتناعرتباط العمل اإلجيايب، الو االمتناعتقوم رابطة وعالقة سببية بني  ـ أن  2
هذا . إليه االمتناعهذا العمل ما أمكننا أن ننسب  ، إذ لو مل يقدم املمتنع علىرتباطا شديداااملمتنع 

 .مبناسبة عمل  االمتناعفيما خيص 
ختذ موقفا سلبيا بعيدا ومستقال اارد فيفترض فيه أن املمتنع قد  االمتناعأما فيما خيص خطأ 

، والسبب عن أي نشاط يقوم به، وعليه ميكننا القول بأنه ممتنع عن العمل وليس ممتنعا مبناسبة عمل
من عزلته وسلبيته إىل احلركة  لتزام خيرجهااملفروض عليه يف هذه احلالة هو  االلتزاميف ذلك أن 

  .واإلجيابية ليحفزه على الكالم بدال من الصمت، ويدفعه إىل احلركة عوض السكون
مل هو أقل صدما حلريته من ذلك الذي يفرض على املمتنع مبناسبة ع االلتزاموعليه فإن 

إلرادته ألنه  الذي يفرض عليه ويلزمه بأداء عمل معني، وسبب ذلك أن األول أقل تقييد االلتزام
 .متنع ممرتبط بعمل إرادي ، بينما الثاين ميثل قيدا حقيقيا ألنه مستقل عن أي نشاط إجيايب لل

عتبار ا، إىل )1(ارد فقد ذهب رأي يف الفقه االمتناعوقد اختلف الفقه يف حتديد خطأ 
د نوعا ـــعه هذا يامتناعالشخص خمطئا مىت كان بإمكانه منع فعل ضار و مل مينعه وذلك ألن 

و  124ذا ـوك ،ق م ف 1383و  1382اد ولنص امل اشتراك، إضافة إىل هذا فإنه ووفقمن  اال
فإن مسؤولية الشخص تقوم سواء عن فعله ما ليس من حقه أن يفعله أو عن  ،  )2(ق م ج 125

 .ما كان واجب القيام بهه امتناعوإمهاله 

 .TOULIER :  Droit Civil Français . TX1, N° . 117 -                                                :ـ أنظر  )1(                                                        
 .2005يو نيو 20املؤرخ يف  05/10القانون املدين اجلزائري املعدل مبوجب قانون أنظر ـ  )2(
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كتف يقد وسع جمال مسؤولية املمتنع ، إذ مل ته هو أن مثة جانبا من الفقه مالحظوما جتدر 
بطا مبجرد قدرة ترم، وإمنا تعدى ذلك جلعله بالعملعلى أساس اإلخالل بالتزام قانوين ترتيبها ب

 بالعملاملمتنع على منع الضرر، ومىت كان قادرا على منعه كان مسؤوال رغم كونه غري ملزم 
  .لط بني القانون وبني األخالق نتقد على أساس أنه أصبح خياقانونا، وهذا الرأي 

فإذا كان يقع على الشخص واجب أخالقي مينعه من اإلضرار بالغري ، فإنه اليوجد مثة التزام 
لتزام سليب عام يفرضه اعن اإلضرار بالغري هو  االمتناعوأنه إذا صح أن . مينع األذى عنهقانوين 

وهلذا جند أن هذا الرأي مل  )1(ساعدة الغريالقانون فال يوجد التزام إجيايب يقابله يفرض التدخل مل
 . يلق التأييد ال يف الفقه و ال يف القضاء

ارد ، والذي يتمثل يف اإلخالل   االمتناعضاء يكادان جيمعان على أن خطأ والفقه والق
بالعمل  االلتزامفإذا انعدم هذا ، )2(يشكل األساس القانوين ملسؤولية املمتنعبالعمل لتزام إجيايب اب

بل ميكن قيامها  ،ارد االمتناعفال ميكننا القول يف هذه احلالة بقيام املسؤولية على أساس خطأ 
وذلك ما سيكون موضع دراسة يف )3(االمتناع حق استعمالعلى أساس آخر وهو التعسف يف 

  :التالية  الفصول
  .التقصرييةكأساس قانوين ملسؤولية املمتنع ارد  االمتناعخطأ :  األول الفصل
كأساس قانوين ملسؤولية املمتنع  االمتناعحق  استعمالالتعسف يف :  الثاين الفصل

  .التقصريية
  .يف القانون اجلنائي  االمتناعخطأ :  الثالث الفصل
  تأثري القانون اجلنائي على القانون املدين يف جمال املسؤولية التقصريية عن :  الرابع الفصل

  . االمتناع أخط                  
  . االمتناعمعيار اخلطأ ب:  اخلامس الفصل

 
 
 

                                                        
(1 (ـ   COLIN ( A )  et  CAPITANT ( H )  :  Cours élémentaire de Droit Civil .  
(2 (ـ   DEMOGUE ( R ) :  Traité des Obligations en général ( PARIS ) 1923 , T. III, N° 258 

        - PLANIOL et  RIPERT :  Traité Pratique de Droit Civil Français , T.6,  N° 508. 
(3 (ـ   RAYMOND ( S ) :  étude sur la théorie générale de l’obligation d’aprés le premier projet de Code  

                                            Civil pour l’empire allemand , 3emme  ED , 1925 , PARIS , N° 312 . 
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، هذا ما أمجع بالعمل إخالل بالتزام إجيايبلكي تقوم مسؤولية املمتنع جيب أن يكون هناك 
الذي يعد  اإلخالل به بالعمل اإلجيايب  االلتزام، ولكن ثار اخلالف بشأن حتديد عليه القضاء والفقه

 .جمرد يوجب مسؤولية املمتنع امتناعخطأ 
 االجتاهاألول وهو ما يسمى ب االجتاهجتاهني، اوأبرز وجوه هذا اخلالف ميكن رده إىل 

فرضه القانون  بالعمل التقليدي والذي يبىن أساس قيام مسؤولية املمتنع على اإلخالل بالتزام إجيايب
احلديث  االجتاهالثاين وهو  االجتاهني املمتنع وبني املضرور، أما أوجدته عالقة معينة ب وأبنص معني 

سواء فرضه القانون بنص معني  بالعمل فإنه يقيم مسؤولية املمتنع على اإلخالل بالتزام قانوين إجيايب
بني الفقهاء حول  كما الننسى وجود خالف كذلك. أو مل يفرضه ولكن بإمكان القضاء تعيينه

  . االجيايب بالعمل االلتزامهلذا يف حالة عدم فرض القانون  بالعمل جيايباإل االلتزامكيفية حتديد 
  :يف املبحثني التاليني ني نعرضهما االجتاهولدراسة هذين 

  .التقليدي الفقهي  االجتاهارد حسب  االمتناعخطأ :   األول املبحث
  .احلديث الفقهي  االجتاهارد حسب  االمتناعخطأ :   الثاين املبحث

  

 

 أساس اإلخالل بالتزام إجيايبتتمثل رؤية أغلبية الفقه التقليدي يف قيام مسؤولية املمتنع على 
نتفى اخلطأ ومعه ااملنصوص عليه قانونا  االلتزامنعدم االقانون بنص معني، فإذا يفرضه  بالعمل

، ويظهر ذلك يف كل  من موقفي الفقه والقضاء الفرنسيني ، )1(نتفت املسؤولية تبعا لذلكا
  :التالية  املطالب وسنتطرق ملعاجلة ذلك يف

                                                        
  :يف الفقه الفرنسي  االجتاهأنظر خبصوص هذا ـ  )1(

- AUBRY  et  RAU :  Cours de Droit Civil , 4emme ed, T.IV, N° 444, P 746. 
- BAUDRY  et  BARDE :  Traité Théorique et Pratique de Droit Civil , Obligations T.N, N° 2854, P 538, De  
                                           la Faute Comme Source De La Résponsabilité , P 82. 
- FROMAGEOT/ LALOU :  La Gamme des Fautes, Dalloz Hebdommadaire , 1940 , P 22. 
- LAURENT . S  :  Principe de Droit Civil Français , T.20, ed 1887, N° 388 , P 409 et 410 . 

  .Cass Crim 17/06/1853 Dalloz 18535 - 414/ Cass Civil 28/01/1930 - Gaz Pal , 1930/1/550 -:  يف القضاء الفرنسي
املسؤولية املدنية ، ومنها دروس يف املسؤولية املدنية ألقيت على طلبة :   سليمان مرقس:  وانظر يف عرض هذا الرأي 

 .1954الدكتوراه سنة 
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عدم قيام مسؤولية املمتنع إال إذا كان هناك إخالل بالتزام  )1(يرى جانب من الفقه الفرنسي
تنتفي املسؤولية إذا مل يوجد  فرضه القانون بنص معني وبالتايل ينتفي اخلطأ، وبالتبعيةبالعمل إجيايب 
  .املنصوص عليه قانونا االلتزام

إلجياد احللول  عليه لاملرحلة هو املرجع وامللجأ الذي جيب أن يعوواعترب املشرع يف تلك 
اليت تعترض الفرد أو اتمع وذلك ألن فقهاء ذلك  )2(الوضعية لكل مسألة من املسائل القانونية

  .العصر قد عاشوا وتأثروا بزمن سادت فيه الروح الفردية وعلت فيه مكانة التشريع
ام حمكمة النقض الفرنسية، ومن أمهها حكمها الصادر يف بعض أحك االجتاهومما يساير هذا 

ستقبال نزيل االذي قضت فيه بعدم مسؤولية صاحب الفندق عن رفضه  )3(1853يونيو  17
ذي ــوتركه يف الطريق العام معرضا خلطر املوت، والسبب  يف ذلك إنتفاء النص القانوين ال

ات االعتباررافه بأن هذا الرفض ميس ويصدم عتايف هذا الشأن رغم  بالعمل لتزام إجيايبباحيمله 
  .اإلنسانية

يناير  28يف احلكم الصادر عن حمكمة النقض الصادر بتاريخ  االجتاهوجند تأييدا هلذا 
  .)6(وكذلك يف بعض أحكام احملاكم األخرى )5(، وكان ذلك بعبارات صرحية وقاطعة)4(1930

                                                        (1 (ـ   AUBRY  et  RAU :  Cours de Droit Civil , 4emme ed, T.IV, N° 444, P 746. 
  : وليس أفصح يف الداللة على مكانة التشريع يف ذلك العصر من كلمات دميولومب ـ  )2(

Ma Devise , Ma Profession de Foi est Aussi , Les Textes Avant tout !... 
- DEMOLOMBE :  OP CIT , 1 Préface , P 7. 

           .... A S’en Tenir Aux Conclusions de la Méthode                                :ويقول جيين يف هذا الصدد           
- GENY .F :  Méthode D’intérprétation, T.I , 2emme ED, N° 33, P 65. 

 .414 - 5 - 1853، دالوز  1853يونيو  17أنظر نقض جنائي ـ  )3(
 01/02/1896، ويف نفس املعىن عرائض  550 - 1 - 1930، جازيت دي باليه 1930يناير  28أنظر نقض مدين ـ  )4(

  .276 - 1 - 1900سريي 
  :حيث يقول ـ  )5(

La Résponsabilité de L’auteur D’une Omission Dommageable n’est Engagée que si une Disposition de la loi 

L’obligeait à accomplir le Fait omis. 
، دالوز العملـي  31/10/1919، حمكمة صلح باريس  84 - 2 - 1902دالوز  20/11/1901من ذلك بواتييه ـ  )6(

، وتعليق بول 12711 - 2 - 1961، األسبوع القانوين  1961يوليو  11، حمكمة ليل املدنية  102 -  2 - 1920
 .إمسان
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التقليدي، ومن أبرزها هي أن إلزام  االجتاهعتمد عليها أنصار اوسنقدم اآلن احلجج اليت 
، وعليه فقد عن أي عمل االمتناعالفردية للمرء اليت خيوهلا حق شخص بعمل معني ميس باحلرية 

عتمادا على مبدأ  شرعية اجلرائم وابالعمل يف أضيق نطاق،  وكذلك   االلتزامحصروا فكرة 
لبعض ومقارنة ذا املبدأ عتقد اافقد "   بنصال جرمية وال عقوبة إال " والعقوبات والذي مفاده 

 ات املنصوص عليها قانوناااللتزامحاالت اإلخالل ب قتصر أيضا علىي االمتناعخطأ أن 
  .)1(فحسب

 ياالجتماعومن أهداف التضامن ، ياالجتماعغري أن هذا األفكار تغريت نتيجة التطور 
يقاض دوافعه وتغليب اإلجيابية املشاركة والفاعلة إعتماد على اإليثار وتلطيف املأساة اإلنسانية باال

كتراث، ومن مثة كان لزاما أن تقيد احلرية الفردية فاسحة الذاتية والرتعة الفردية وعدم االعلى 
  .اال ملصلحة اتمع

مبساعدة الغري يف حاالت  االلتزاما جلأت إليه التشريعات من فرض وأهم صور هذه القيود م
  .عديدة وخمتلفة وبقدر يتفاوت من تشريع إىل آخر

يكتف بالقول  إذ مل ،وسع يف نطاق املسؤوليةأنه بعض الفقه وما وجه من نقد إىل رأي 
، بل تعدى ذلك وجعل قيام هذه املسؤولية مبجرد بالعمل بقيامها عند اإلخالل بالتزام إجيايب قانوين

لتزامه جمرد اومىت كان املمتنع قادرا على منع الضرر ، ولو كان  ،عملالبجيايب إاإلخالل بالتزام 
  .لتزام أديبا

 
 

1  مسؤولية املمتنع  )2(قد حصر جانب من الفقه املصري
  .القانون بنص خاصيف احلاالت اليت يكون فيها إخالل بالتزام فرضه 

                                                        
املرجع :  وتنكمازو ، وانظر أيضا 138املرجع السابق ، فقرة :  سليمان مرقسأنظر يف عرض رأي هذا الفريق ، ـ  )1(

 .526السابق ، فقرة 
جز يف النظرية العامة ، واملو 1282 - 1279، ص  905و  904، فقرة 1الوسيط ، ج:  السنهوريأنظر ـ  )2(

  . 418، فقرة 1938، طبعة  1، جلتزاماتلال
. 655، فقرة 1962لتزام ، طبعة النظرية العامة لال:  أنور سلطان.  53املسؤولية املدنية ، فقرة :  مصطفى مرعيـ       

 .406، ص 429، فقرة  1954، سنة  2لتزام يف القانون املدين اجلديد، الطبعة ظرية االن:  حشمت أبو ستيت أمحد
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عتمد عليها فتتمثل يف أن الواجب العام املفروض بالقانون هو عدم اإلضرار اأما األسانيد اليت 
جمردا وهي  حالة عدم صدور  االمتناعإجيايب مشروع،  أما حيث يكون  بالغري وذلك بالقيام بعمل

تقوم مسؤولية املمتنع أي نشاط من املمتنع يكون له دخل يف إحداث الضرر،  ففي هذه احلالة ال
لتزاما حمددا بالتدخل، أما املفهوم العام بوجوب مساعدة الغري أو إغاثتهم عند اإال إذا فرض القانون 

لتزامات قانونية امسؤولية البد من فرض  هناك احلاجة فتبقى ضمن جمال األخالق ، ولكي تكون
، ويف هذه )2(على سبيل احلصروهي مذكورة يف القانون  )1(تقوم مباشرة على نصوص قانونية

  .)3(وهي بالتايل املصدر الوحيد التشريعيةمصدرها هو النصوص اليت ات االلتزاماحلالة نشأت 
وعليه فإذا مل يتدخل املشرع ويفرض إلزامية مساعدة الغري يف حالة معينة وبذاا فال ميكننا 

، ألن )4(لزمة ألحداملق واملروءة غري مساءلة  املمتنع قانونيا بل يدخل ذلك يف إطار  قواعد األخال
. )5(عن التسبب يف أذى الناس ، وليس ملزما مبنع األذى عنهم االمتناعاألصل أن الشخص  ملزم ب

  .يف بعض أحكامها االجتاهض املصرية قد أيدت وسايرت هذا وجند أن حمكمة النق
2          أخرى نتقد هذا الرأي على أساس وجود مصادر اوقد
دئ القانون الطبيعي والعدالة حتياطية األخرى، كالعرف ومباوهي املصادر اال التشريعغري للقانون 

لتزامات فيمكن سد هذا الفراغ واللجوء ايفرض  تشريعيعدم وجود نص من رغم بالجتهاد، فواال
ات قانونية وليست فقط أدبية االلتزام تصبح تلك ، وبالتايلالقانون غري التشريعإىل بقية مصادر 

  .وأخالقية 

بعد أن إنتهينا من البحث األول نتساءل عن موقف الفقه احلديث بالنسبة خلطأ اإلمتناع 
  .ارد ، وهذا ما سنتناوله يف مبحث ثان

 
 
 
 

                                                        
 . 905و  904، فقرة  1الوسيط ، ج :  السنهوريـ  )1(
 . 418، فقرة  1املوجز ، ج :  السنهوريـ  )2(
 . 1278و  902، فقرة  1الوسيط ، ج :  السنهوريـ  )3(
 .املرجع السابق ، الفقرة املذكورة :  أمحد حشمت أبو ستيتـ  )4(
 . 34املرجع السابق ص :  مصطفي مرعيـ  )5(
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ارد، فإن الفقه احلديث قد  االمتناعه خلطأ تالتقليدي يف نظر االجتاهخالفا ملا ذهب إليه 
لتزام منصوص عليه قانونا بل تعداه اوسع يف جمال هذا اخلطأ، حبيث مل يقصره يف جمال اإلخالل ب

  .إىل جعله كل إخالل بالتزام قانوين بعمل سواء كان منصوص عليه أو أمكن حتديده بغري نص
القانوين بعمل وانقسموا يف  االلتزامملعيار الذي مبوجبه يتم حتديد ختلفوا يف االكن الفقهاء 

  :ذلك إىل مخسة آراء وهي 
على  والثاينإىل قواعد األخالق، حيدد هذا املعيار باللجوء فريق نرى أن :  األولالرأي 

املصاحل املتعارضة، والرابع رجل اليقظ والعادي، والثالث على أساس املوازنة بني سلوك الأساس 
  .حتياطيةدر القانون االاخلامس يلتجأ إىل مصعلى أساس املقابلة بني احلقوق املتصادمة، وا

  :اخلمسة التالية  املطالبوكل هذه اآلراء ستكون حمل دراسة وحتليل يف 
  

 
 

 

القانوين بعمل بإمكانه أن ينشأ من الواجب  االلتزاميف أن  االجتاهويتمثل رأي فقهاء هذا 
د األساسية للحياة األخالقية األخالقي ألن الكل مفروض عليه أخالقيا أن حيترم القواع

، "امسان"و "ريبري"و "بالنيول"ة، ومن أبرز الفقهاء الذين تبنوا هذا املفهوم جند منهم ياالجتماعو
 )1(عن عمل تفرضه  األخالق  ومصحوب بنية اإلضرار يعد خطأ امتناعونتيجة لذلك فإن كل 

  .يستوجب قيام املسؤولية 
األخالقي ميكن أن يكون مصدرا  هذا أيضا بنظرته إىل أن الواجب "سافاتييه"وقد أكد 

  .)2(بعدم تعمد اإلضرار بالغري االلتزاماإلجيايب بالتدخل، ك لتزاملال

                                                        
 .508، فقرة  6املرجع السابق ، ج :  بالنيول وريبري وإيسمانأنظر ـ  )1(
نتقادية للتشريع والقضاء سنة حبثه املنشور بالة االظر أيضا ، وان57، ص 42سابق ، فقرة لاملرجع ا:  سافانييهأنظر ـ  )2(

 ." Régles Générales de la Résponsabilité"  :حتت عنوان . 418و  417، ص 1932
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 )1(ةنذهب إىل أن األخالق والعادات احلس" بوسك " يضا جند أن الفقيه أ االجتاهويف هذا 
  .االجيايب بالعمللتزام ميكن أن تكون مصدرا لال

   ،ومما يوجه من نقد هلذا الرأي أن املسؤولية األدبية حدودها شاسعة
دائرة أ فإننا نوسع يف نطاق املسؤولية، ألن عتربنا أن كل إخالل بواجب أخالقي يعد خطاوإذا 

تساع، ويف املقابل فإن القانون جيب أن يكون طابعه احلسم والتدقيق، األخالق تتسم باملرونة واال
تؤكد هذا املعىن، إذا كانت دائرة األخالق ودائرة  " نتاميب"  للفقيه ويف هذا اإلطار جند مقولة

  .)2(القانون متحدتان يف املركز فإن لكل منهما حميطا مستقال
أنه باعتماده على الواجب األخالقي فإنه  االجتاهىل هذا إ توجهاليت  املآخذني من ب هكما أن

م القواعد األساسية للحياة تراحايوسع يف القواعد  اليت يعتمد عليها يف  حتديد املسؤولية، وألن 
 )3(يصعب معه  التحديد والتدقيق مما يؤدي إىل حتكم القضاءفواسع وغامض  اة جماهلياالجتماع

وتناقض أحكامه، وتصبح معه مسؤولية املمتنع  يف البلد الواحد حمكومة بوجهات نظر خمتلفة 
  .البقواعد ثابتة وحمددة وهو ماميس مبصداقية العدالة

ستدالل خاطئ اعتمد على ا هتأسيسا على أن االجتاهضافة إىل ذلك فقد عيب رأي هذا إ 
وهو أن نية اإلضرار بالغري يعد إخالال بالتزام إجيايب بالتدخل، واحلقيقة أن توافر قصد اإلضرار 

 املرء امتناعحبسن نية، وأن  االلتزامخالل بالتزام مبناسبة عمل وهو ذلك ، وإمنا هو إكعد ي بالغري ال
ه امتناعطئا ، أي بعبارة أخرى فإن خمعن مساعدة الغري دون أن يكون ملزما بذلك قانونا الجيعله 

  .ذلك اليعد خطأ
تصحبه نية اإلضرار بالغري فإن هذه النية لن جتعله خطأ يف ذاته، وإمنا  االمتناعوإذا كان هذا 

"  االمتناعما ميكن تسميته خبطأ النية يف وهو  االمتناعنكون أمام قيام خطأ مستقل عن  بتوافرها
Faute D’intention dans L’abtention   " وهو من أهم صور اخلطأ اليت تأسست عليه نظرية

 بالتدخل لقيام لتزام إجيايبااحلق، وعلى أساس هذا فإنه اليفترض حتما وجود  استعمالالتعسف يف 
  .616، ص  539، فقرة  1املرجع السابق ، ج :  مازو وتنكأشار إليه ـ  )1(                                                        
BOSC : ESSAI Sur les éléments Constitutifs du délit Civil, P 19 - 20. 

  :حيث جاء ما يلي  2، ص  5املرجع السابق ، طبعة :  بنتام كوالن وكابيتانأشار إىل فكرة ـ  )2(
- Mais Suivant la Formule Célébre et Maintes Fois Citée de BENTHAM : Le Droit et la Morale , S’ils ont le  

même Centre , N’ont Pas la même Circonférence. 
  .إذ سيفضي اإللتجاء إىل قواعد األخالق إىل منحهم سلطة واسعة للتقدير ـ  )3(

  .82املرجع السابق، ص  : جرفروماأنظر يف هذا املعىن  ـ        
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غري ، وإمنا يكفي توافر خطأ النية والذي يعد املصحوب بقصد اإلضرار بال االمتناعاملسؤولية عن 
وبالتايل يكون أساس املسؤولية هو اخلطأ وحده دون حاجة إىل  االمتناعحق  استعمالتعسفا يف 

  .إخالل بالتزام قانوين بعمل 
 

 
 

أي  Aviséيعد خطأ قياسا على سلوك الرجل اليقظ  االمتناعأن  االجتاهيرى أنصار هذا 
أو  )2(، فكلما كان سلوك املمتنع خمالفا لسلوك الشخص اليقظ Ordinaire)1(الرجل العادي

نتفى اخلطأ وانتفت معه اتفقا يف السلوك إه خطأ، ويف املقابل إذا امتناعالشخص العادي عد 
عتمادا على هذا املعيار ا االمتناعدة حلاالت ميكن أن يتوافر خطأ عدياملسؤولية، ويضربون أمثلة 

مرأة على سفينة حبجة  أنه غري أخصائي يف احالة الطبيب الذي ميتنع عن توليد :  ومن هذه األمثلة 
، أو حالة الطبيب الذي  يوجد يف منطقة منعزلة ويرفض زيارة مريض اليستغىن عن )3(الوالدة

ستقبال مسافر مريض أو جريح يف افندق الذي يقع يف منطقة نائية ويرفض تدخله، أو صاحب ال
حالة تنذر باخلطورة، وكذلك سائق السيارة الذي جيد جرحيا يف الطريق العمومي ويواصل سريه 
ممتنعا عن إيصاله إىل أقرب مركز لإلسعاف من مكان احلادث، ومنه أيضا من حيضر حادثة شخص 

إمداده وإلقاء طوق النجاة لنجدته، أو الشخص الذي ميتنع عن  مشرف على الغرق وميتنع عن
كتشاف ارم احلقيقي وتربئة ساحة املتهم، خاصة إذا كانت ا يفالتصريح باملعلومات اليت تفيد 

  .)4(العقوبة هي اإلعدام
ففي أمثلتنا هذه كلها ما كان الرجل العادي أو اليقظ ليترك األمر على حاله وميتنع عن 

  .عن القيام بعمل لو كانت الظروف اخلارجية مشاة لتلك احمليطة باملمتنعالتدخل 

      .Salle de la Marniere , Note Sous Poitiers , 12/11/1935 , DH 1936 - 2- 25 -                       :أنظر ـ  )1(                                                        
، ومييل إىل هذا الرأي يف الفقه املصري،  617، ص  540، فقرة  1املرجع السابق ، ج  : مازو وتنكـ وانظر أيضا      

  . 249مسؤولية األطباء واجلراحني املدنية ، رسالة من القاهرة ، ص :  حسن زكي األبراشي
 . 393، ص  1951رسالة من القاهرة ، : املسؤولية الطبية يف قانون العقوبات :  مد فائق اجلوهريحمـ      

املرجع السابق :  سليمان مرقسوقرب من ذلك . 37 - 36، ص  1404املرجع السابق، فقرة :  روديريأنظر ـ  )2(
 . 141: فقرة ) املسؤولية(

 . 53 - 2 - 1938، سريي  10/02/19838مارسيليا ـ  )3(
 .، السابق اإلشارة إليه  414 - 5 - 1853، داللوز  1853يونيو  17نقض جنائي ـ  )4(
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، ومن بينها حالة  االمتناعخطأ  اا للمعيار نفسه ينتفي فيهولنأت اآلن بأمثلة أخرى وتطبيق
عن عيادة  -يف مدينة ويف وقت غري متعذر فيه التحصل على طبيب آخر  -الطبيب الذي ميتنع 

ستوجب حالته تدخال عاجال ، وكذلك حالة الشخص الذي حيضر واقعة مريض وزيارة مريض الت
ستنجاد بالغري ملنع اجلرمية خوفا من لقوة املسلحة، ولكنه ميتنع عن االستعملت فيه اارتكاب جرمية ا

، فهذه األمثلة )1(ستغاث أو قام بأي حركة تزعج مرتكيب اجلرميةاالتعدي على حياته إن هو 
عتمادا على معيار الرجل العادي، ألنه يف ا االمتناعليبينوا خطأ  االجتاه حاب  هذاستعان ا أصا

هذه احلالة ما كان الرجل العادي ليقدم على العمل الذي أحجم املمتنع عن القيام به ، وبالتايل 
  .تنتفي املسؤولية

الناتج عن إخالل بواجب من واجبات املروءة خطأ يستوجب قيام  االمتناعوتبعا لذلك يعد 
  .)2(املسؤولية إذا كان الرجل العادي الميتنع عن القيام ذا الواجب

 

ات اليت االلتزامة نظر أنصار هذا الرأي بواسطة قد حيدد مسلك الرجل العادي ووفقا لوجه
أو مقررا عرفا، وذلك أن  تشريعياتوجب على الشخص القيام بعمل ما سواء كان منصوصا عليه 

  .)3(ويتبع ما فرض عليه من التزامات حمددة التشريعالرجل العادي يطبق 
على أساس أنه فسر املاء باملاء ، إذ أنه بتبنيه لفكرة أنه كلما كان  االجتاهنتقد هذا اوقد 

ولكنه  االمتناعجل العادي كان هناك توافر خطأ حنراف يف السلوك عما جيب أن يتخذه الراهنالك 
  .)4(حنراف يف السلوكايف املقابل مل يبني مىت يكون هناك 

التزاما، وإمنا يبني حدود التزام قائم  شئعيار وهو سلوك الرجل العادي الينكما أن هذا امل
فعال ، وذلك ألنه يوزن ويقاس به السلوك الذي يفترض أن القانون قد حدد نوعه سلفا دون أن 

ديد مداه، وسبب ذلك أن هذا التحديد مرتبط بوضعية كل حالة وظروفها، يتيسر ويتسىن له حت

                                                        
  . 287 - 286، ص  141املرجع السابق ، فقرة :  سليمان مرقسأنظر ـ  )1(
 . 617، ص  541، فقرة  1املرجع السابق ، ج : مازو وتنكأنظر ـ  )2(
 .1326، فقرة  2، ج  439و  416، فقرة  1املرجع السابق ، ج : مازو وتنكأنظر ـ  )3(

(4 (ـ   ROBERT BOUILLENNE :  La Résponsabilité Civile extra - Contractuelle Devant L’évolution du  
                                                        Droit , Bruxelles et Paris , 1947 , N°207, P 192. 

  .221، ص 163الرسالة السابقة، فقرة  : ديليانيس: وانظر أيضا ـ      
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ه ـونظرا لتنوع الظروف وتباينها فإن املمتنع يقاس بسلوك الرجل العادي يف مثل ظروف
  .)2(أو يف مثل ظروفه البارزة والظاهرة )1(اخلارجية

 االمتناععن وجند أن معيار الرجل العادي قد لعب دورا واضحا يف حتديد املسؤولية خاصة 
العام باليقظة والتبصر يف القيام وأداء هذا العمل  االلتزاميف هذه احلالة هو  االلتزاممبناسبة عمل، ألن 

حتديده إال نوعيا يف وضعنا هذا الميكن  االلتزامحلاق الضرر م، وإذاء الغري وحىت اليتسبب يف إي
حتياطات الالزمة ختاذ االاوليس كميا والوسيلة املتبعة يف ذلك هي اليقظة والتبصر اليت تؤدي إىل 

  .تمكن الرجل العادي بواسطتها من تفادي وقوع الضرريوبالتايل 
لتزام هو قائم أصال ار هو دور هدفه التحديد القيمي الوعليه فإن الدور الذي يلعبه هذا املعي

يتعدى إىل املشاركة واملسامهة يف تكوين وإنشاء التزامات ، ومبا أنه من العسري تصور قيام  وال
عتماده االتزام عام ملساعدة الغري أو ملنع الضرر عنهم ، فإن هذا املعيار معيار الرجل العادي اليصلح 

  .فعال وهو قائم االلتزامارد ألنه اليلجأ إليه إال لتعيني مدى  االمتناعيف دائرة 
وهناك أمثلة تؤكد لنا هذا املعىن اليت جتعل من معيار الرجل العادي وسيلة لتحديد التزام 

عتماد ألمثلة اليت أحال فيها املشرع لالمنصوص عليه قانونا وليس وسيلة خللق التزام، ومن هذه ا
ل يف ذواملودع ببعلى هذا املعيار التزام الفضويل بأن يبذل يف القيام بالعمل عناية الرجل العادي 

حفظ الوديعة عناية الرجل العادي واحلارس ببذل عناية الرجل العادي يف احملافظة على األموال 
  . املعهود إليه حراستها

 
 
 
 

                                                        
يتصور البعض الرجل العادي أو اليقظ ـ الذي يقاس مسلكه مسلك املسؤول ـ حموطا بظروف هذا األخري ـ  )1(

أو اخلارجية أي الظروف العامة اليت تتناول مجيع الناس وال تتعلق بشخص املسؤول أو خصائصه أو مميزاته الطبيعية 
  .إخل...  ة تعد ظروفا داخلية التدخل يف االعتباراملعنوية، فهذه الظروف الشخصي

،  529، فقرة  1الوسيط ، ج:  السنهوري، وأيضا 423، ص 439، فقرة 1، ج2املرجع السابق ، ط : مازوأنظر ـ       
 .وما بعدها 782ص 

عتداد ذه األخرية لمسؤول البظروفه اخلارجية ألن االلاإلعتداد بالظروف الظاهرة :  سليمان مرقسيفضل الدكتور ـ  )2(
وحدها يؤدي يف بعض الظروف إىل حلول تصدم الذوق والضمري، أنظر يف نقد فكرة الظروف اخلارجية وتفضيل 

، ص 126، وفقرة 235، ص 114، فقرة )املسؤولية ( املرجع السابق  : سليمان مرقسفكرة الظروف الظاهرة عليها، 
 .دهاوما بع 253
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يه يف أن أ، الذي يتلخص ر"ديليانيس"جند أن من أهم الفقهاء الذين تبنوا هذا الرأي الفقيه 
عن عمل،  االمتناعردية أكثر مما ميس به إلزامه بإلزام شخص بالقيام بعمل معني ميس حبريته الف

ويعطي مثاال على ذلك بقوله أن إلزام شخص يقود زورقا بتقريبه إىل شخص آخر يغرق ملسافة 
عدة أمتار ، هو إلزام حمتو على قيد أشد يف حالة منع الشخص نفسه من إبعاد ذلك الزورق 

ىل بعمل يتطلب تدخال من الشخص وخيرجه من العزلة والسلبية ويدفعه إ االلتزاموعليه ف. )1(عنه
عن عمل الذي يقتصر فقط  االمتناعب االلتزامثر وتضحيات إجيابية ، وهو عكس كأبذل جهود 

  .على تقييد حرية الشخص للقيام بعمل
هذا وحده بالعمل أكثر تقييدا للحرية الفردية فإن  االلتزامأنه إذا كان  "ديليانيس"ويضيف 

ات أخرى أكثر عمقا لتربير هذا رعتباابل البد من إجياد "  االمتناعحق " غري كاف لتربير 
وأنه إذا . وزن املصاحل املتعارضةوات املتعلقة بتقدير االعتبار، وأهم هذه التربيرات هي االمتناع

على مصاحلهم فإن  عتداءعن مؤازرة الغري ورد اال االمتناعكان القانون يسمح أصليا لشخص ب
وشأنا من مصاحل املمتنع يف عدم املساس تلك املصاحل أقل أمهية أن عتبارات سبب ذلك يرجع ال

  .بأمواله وطمأنينته وعدم تعريضهما للخطر إن هو تدخل لصاحل الغري 
، ويكون ذلك مبحض إرادته ومن مثة )2(وميتنعأوعليه تكون احلرية للشخص يف أن يتدخل 

ى هذا متنع فإنه يقع علفإذا كانت مصاحل الضحية املعرضة للخطر تفوق يف أمهيتها مصلحة امل
ينشأ من املوازنة املستنتجة من تقدير قيم  االلتزامبعمل، وبعبارة أخرى فإن هذا  االلتزاماألخري 

  .)3(املصاحل املتعارضة
وكما نعرف فإن فكرة املوازنة بني املصاحل املتضاربة هي من األفكار اليت تعتمد عليها نظرية 

احلق، وذلك ألنه إذا غلبت مصلحة الغري املعرض للخطر على مصلحة املمتنع  استعمالالتعسف يف 

                                                        
، فقرة 1املرجع السابق ، ج : مازو وتنك: ، وعكس ذلك 218، ص 162الرسالة السابقة ، فقرة  : ديليانيس أنظرـ  )1(

  .611و  529
 . 220و  219، ص 162الرسالة السابقة ، فقرة  : ديليانيسأنظر ـ  )2(
  :، حيث يقول 221، ص 163الرسالة السابقة ، فقرة  : ديليانيسأنظر ـ  )3(

Une Pareille Obligation  existe a la Charge d’une Personne Toutes les Fois Que Les Interets en Danger de la  
Victime - Comptenu de la Gravité ... 
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ذه النظرية وليس ،  ومسؤوليته يف هذه احلالة تقام على أساس ه)1(فإن هذا األخري يعد متعسفا
  . )2(ارد االمتناععلى أساس خطأ 

 
 

 

ات القانونية ميكن حتديدها بواسطة أسلوبني متكاملني االلتزاميرى أصحاب هذا الرأي بأن 
، وهناك طريقة ثانية ويف حالة القانون أوهلما أن يكون ذلك عن طريق نصوص معينة يفرضها

 تكون عن طريق املقابلة بني احلقوق املتصادمة، ويقوم بذلك القاضيفنعدام النص القانوين ا
ووسيلته يف ذلك الفصل يف التعارض بينها وبني الواجبات املقابلة هلا، إذ أن كل حق يقابله واجب 

، والنتيجة تكون بتغليب احلق األقوى على )3(حترامه، عدا صاحب احلقامفروض على اجلميع 
  .احلق األضعف

ادي الرجل الع معيارعلى ويعتمد يف تقرير أمهية احلقوق املتصادمة والواجبات املقابلة هلا 
ويف حالتنا هذه يقدر سلوك املمتنع . ستعانة بالعرف والعاداتاملتعرف على مسلكه بواسطة اال

  .)4(عتمادا على مسلك الرجل العاديا
القانوين حيدد عن طريق فكرة الواجب  االلتزامي القائل بأن أومما يزيد يف متسك أصحاب الر

طقية ومبسطة، وذلك ألن إنشاء احلق يقتضي بطريق املقابل لكل حق هو أن هذه الفكرة فكرة من

 .فقرة ب  5طبقا ملا ذهب إليه القانون املدين املصري ، أنظر املادة ـ  )1(                                                        
ستهداء استخالص التزام بعمل مبوجب هذا املعيار، واليتعارض ذلك مع إمكان انعين بذلك أنه ميتنع على القاضي ـ  )2(

لتزامات ني املصاحل هي حكمة تقرير هذه االلتزام بعمل، وعندئذ تكون فكرة املوازنة باجتاهه إىل فرض ااملشرع به عند 
لتزام املقرر دون البحث اال ة على التحقق من اإلخالل ذاوليست مصدرها، ومن مث يقتصر دور القاضي يف هذه احلال

 .على تقريره
وما بعدها، وانظر أيضا املدخل للعلوم القانونية،  241، ص 119املرجع السابق ، فقرة ك :  سليمان مرقسأنظر ـ  )3(

للداللة  Obligation Universelle لتزام عبارةا بعدها، ويطلق البعض على هذا االوم 199، فقرة 1961الطبعة الرابعة 
  :مشوله للكافة يف مجيع أحناء العامل، وانظر على 

- ROGUIN ( ERNEST ) : La Science Juridique Pure, PARIS , Lausanne 1923 , Tome I , P 356. 
 . 424املرجع السابق ، ص  : سليمان مرقسأشار إليه ـ         
 . 287و  286، ص  141فقرة  ،)املسؤولية ( املرجع السابق :  سليمان مرقسأنظر ـ  )4(
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، حيث الواجب املقابل لكل حق معني هو نتيجة )1(التالزم نشوء الواجب القانوين الذي يقابله
  .قانونية حتمية لتقرير ذلك احلق

ض على ات السلبية اليت تفرااللتزامذه الفكرة هي صالحيتها لتحديد ومن أهم تطبيقات ه
ختراقا ال اعتداء على احلق يعد االعتداء على حقوق الغري ، ومبا أن س وعدم االاجلميع عدم املسا

يقررها ومينع بذلك، وكقاعدة وهذا األخري، لذلك كان لزاما أن حيمي  القانون كيان هذه احلقوق 
  .املقابل للحق تتحقق له احلماية القانونية االلتزامعتداء عليها وذا اعامة كل 

، ولنضرب ات اإلجيابيةااللتزاممدى صالحية هذه الفكرة لتحديد ولنحاول اآلن أن نرى 
مثاال على ذلك لكي تكون األمور أوضح، وليكن هذا املثال على أهم احلقوق وهو احلق يف احلياة، 

ستالء على ذهبه وجموهراته، وقد ئع ذهب إىل متجره مث قتله قصد اإلستدرج باافنفرض أن تاجرا 
ستنجاده م امتنعوا عن إغاثة القتيل رغم ااجلرمية حبضور ومعاينة العمال باحملل، ولكنهم متت 

  .)2(وتوسله هلم
فمعىن ذلك أن للعمال  ففي حالتنا هذه فإذا كان القانون مل يفرض تدخل الغري بنص قانوين،

عتمادا على ا التزام قانوين بالتدخل ملساعدة الضحية استخالص، ولكن ميكن  االمتناعاحلق يف 
على مساعدة اين عليه يصطدم حبق أقوى منه وهو  االمتناعمعيار آخر ، وهو أن حق العمال يف 
  .حق صاحب حمل اوهرات يف احلياة 

فهذا احلق األقوى يتولد عنه واجب جتاه الغري بالتدخل للمساعدة وما جيدر اإلشارة إليه يف 
 االلتزامبالتدخل بصفة مستقلة عن احلق ذاته، وأن  االلتزامضرورة فرض  هواحلالة بالذات  هذه

وعليه فإنه ملا يفرض . بالتدخل اليكون إال إذا فرضه القانون بصفة مستقلة كذلك عن هذا احلق 
حق يف " بدوره  االلتزاملى حق معني فإنه ينشأ على هذا لتزاما بالتدخل للمحافظة عاالقانون 

  " .احملافظة على هذا احلق 
باحلق " عن التدخل اليعد مساسا باحلق ذاته وإمنا هو مساس  االمتناعخالصة القول فإن و

  ".احملافظة عليه  يف

                                                        
  .  286، ص  123املرجع السابق ، فقرة :  سليمان مرقسأنظر ـ  )1(
يف رسالته نقال عن  كوهان، وقد ذكرها 1927يف فرنسا سنة ) املعروفة بقضية موستينو ( وقعت أحداث هذه اجلرمية ـ  )2(

  . 198، ص  69الرسالة السابقة ، فقرة :  كوهانالصحف ، أنظر 
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وما ميكن قوله أن هناك فروقا بني احلق ذاته واحلق يف احملافظة عليه، فالتفرقة بني هذين 
 ها كل الغموضوبذلك تتجلى بفضل متناعترشدنا ملعرفة الطبيعة اخلاصة لالاملفهومني هي اليت 
  .)1(واأللغاز اليت تكتنفه

لتزام بعمل على أساس اعتمادا على هذا الرأي أنه الميكن حتديد أي اوخالصة ما يتوصل إليه 
  .املقابلة بني احلقوق املتصادمة

 
 

 

للقانون لتحديد بعض  حتياطيةالفقهية على املصادر الرمسية اال اتاالجتاهعتمدت بعض ا
حتياطية يلجأ إليها ا، وكما نعرف فإن كل املصادر ما عدا التشريع هي مصادر ات بعملااللتزام

  .القاضي عندما الجيد احلل املطلوب بواسطة نصوص التشريع
ان ، ففي البالد موضع خالف بني البلد وي هو العرف أو غريه فهحتياطاوأهم مصدر 

األجنلوسكسونية مثال يعترب القضاء من أهم املصادر للقانون، فيما يعتربه القانون السويسري أحد 
حتياطيا والسبب يف ذلك أن القضـاء   ـ االيت تعده مصدرا  )3(، عكس فرنسا)2(مصادره فقط

كالفقه ـ هو مصدر مفسر للقانون وليس منشئا له ، وذلك لكي التتداخل وظيفة السلطة 
الثانية وليس القضائية مع السلطة التشريعية ، ألن مهمة األوىل هي تفسري القانون الذي تصدره 

بأن نص يف الفقرة اجلزائري املشرع ، وأيده )4(، وهذا ما مييل إليه كذلك الفقه املصريإنشائه
حيث يبدو بوضوح سببا لنتيجة مستقلة عن  متناعزداد يقينا بالصالحية السببية لالضوء هذه التفرقة ميكن أن تففي ـ  )1(                                                        

وإن كانت النتيجتان متعادلتان من الوجهة املادية، " املساس باحلق يف احملافظة عليه " تتمثل يف " املساس باحلق ذاته "
رتكاا إجيابية كانت االسائد حنو املساواة يف العقاب على اجلرمية بني وسائل  لعل هذا التعادل هو الذي يفسر االجتاهو

وهو احلق يف  عنه احلق املعتدى عليه بطريق االمتناع أم سلبية ما دام يوجد يف احلالة األخرية التزام قانوين بالتدخل يتولد
عتداء على احلق ذاته ، وألن هذا االمتناع عن االاحملافظة على حق معني، مثلما يوجد يف احلالة األوىل التزام قانوين ب

 .األخري يولد مع احلق كنتيجة حتمية لتقريره 
  :إذ تنص املادة األوىل منه يف فقرا الثانية، على ما يلي ـ  )2(

«  A défaut d’une disposition légale applicable , le juge Prononce Selon le Droit Coutumier et a  défaut 
d’une Coutume, Selon les Régles qu’il établirait s’il avait a Faire Acte de Législation   ».  

(3 (ـ   PLANIOL RIPERT et BOULANGER : Traité élémentaire de Droit Civil , Tome I, 5emme edition , 
1950 ,   N° 109, P 48. )4(  املدخل :  سليمان مرقس. 142، ص 1950أصول القانون ، طبعة : وأمحد حشمت أبو ستيت ، عبدالرزاقأنظر ـ

، 1963املدخل للعلوم القانونية ، طبعة :  عبداحلي حجازي.  175، فقرة 1952للعلوم القانونية ، الطبعة الثانية ، 
 .وما بعدها 201، ص 224فقرة 
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الشريعة إذا مل يوجد نص تشريعي حكم القاضي مبقتضى : " الثانية من املادة األوىل على أنه 
، فإذا مل يوجد فبمقتضى القانون الطبيعي وقواعد العرف، فإذا مل يوجد فبمقتضى اإلسالمية

  : ذكرهم  وهذا املوقف يتجلى من خالل آراء الفقهاء التايل. "العدالة
1 

حيث جند أن فكرته تتلخص يف أن يف هذه املسألة،  "دميوج"ولنحاول اآلن أن نعرض لرأي 
لتزاما االقانوين بعمل قد يفرضه النص أو العقل حلد يستحسن معه أن يقرر القاضي  االلتزام
  .)1(قانونيا

اهلدف منها اإلفالت من مجود والظاهر أن أخذه مبا يوحي به العقل ما هو إال وسيلة 
وفتح الباب لتبين أفكار متطورة على تلك اليت سبقتها ، ومل تكن بعد تدور  التشريعية النصوص

من مسائل،  هخبلد املشرع وأنه تبعا لذلك يتعني على القانون مواكبة التطور فيما مل تتناوله نصوص
لفكرة النطاق القاضي يستطيع أن يفسح  فإنتشريعية حيث التوجد نصوص  "دميوج"وعليه يرى 

ب فكرة يسها رويدا بتغلتفرض نف ، وبدأت هذه النظرةاإلجيايب وذلك عن طريق العقل االلتزام
حىت يقتنع القضاة بأا ترقى إىل مصاف  .)2(ة للفرد على فكرة احلرية الفرديةياالجتماعالوظيفة 
  .القانوين االلتزام

  .العالقة بني فكرة دميوج وفكرة القانون الطبيعي ؟والسؤال املطروح اآلن ما هي 
لفكرته املبنية على العقل فإنه بذلك يقترب من فكرة القانون الطبيعي اليت هي  "دميوج"بتبين 

مال هل هي ظاملة أم عبارة عن جمموعة املبادئ اليت يوحي ا العقل القومي واليت تقاس ا األع
يف التشريع  ما ، ومع أنه يرى أن العقل وسيلة مكملة لنقص)3(لتفاقها مع العقوعادلة طبقا ال

وذلك بسبب التطور احلاصل ، ولكنه اليعترب املبادئ اليت يوحي ا العقل مبادئ ثابتة التتأثر بتغري 
الزمان واملكان ، بل بالعكس يرى أن العقل أداة مرنة تساعد القاضي يف مواكبة التطور ، وهذا ما 

 Droit Naturel a Contenu(رة القانون الطبيعي ذي املضمون املتغري جيرنا إىل إثارة فك

  :، حيث يقول  435، ص 258، فقرة  3املرجع السابق ، ج  : دميوجأنظر ـ  )1(                                                        
Cette Obligation ( Obligation d’agir ) Peut etre Consacrée Par Un Texte ou Par la Raison a tel Point que les 
Juges Estiment bon D’en Faire Une Obligation Juridique . )2(  440، ص  261، فقرة  3املرجع السابق ، ج : دميوجأنظر  ـ . 

  :للقانون الطبيعي إذ يقول  جروسيوسوذلك طبقا لتعريف ـ  )3(
Le Droit Naturel est Uné Régle qui Nous est Suggérée Par la OROKRUS, jure Belli et Pacis ( Droit de guerre et 
Paix L , 1ch 1 et 10 Droit et Raison ... 

 . 163املدخل ، فقرة :  سليمان مرقس.  449أوصول القانون ، ص :  السنهوري و أبو ستيتـ وأشار إليه 
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Variable  ()1(  ، وهي الفكرة اليت ترى يف القانون الطبيعي مثال أعلى يكشف عنه العقل البشري
وأن مضمون هذا املثل األعلى يتغري  ،وهو الذي يوجه املشرع ويستعني به القاضي بعد أن يلهمه

ة ، مما يكسبه صالحية دائمة ومتواصلة اقتصادية أو اجتماعيليتالءم مع الظروف احلالة سواء كانت 
  .ملسايرة التطور

ون ــعلى الرغم من أن القان: يكمن فيما يلي االجتاهوالنقد املوجه هلذا الرأي وهذا 
 إال أنه يؤاخذ على هذا الرأي أنهبعض التشريعات احلديثة  الطبيعي يعترب مصدرا رمسيا احتياطيا يف

رف ــبذلك الع  ومتجاهالجعل العقل أو القانون الطبيعي حيتل املرتبة املوالية للتشريع مغفال
ه ـ، هذا من جهة ومن جهة أخرى فقد وج)2(ات االجيابيةااللتزامرغم دوره يف تعيني بعض 

تسامها بالغموض واإلام فهي إذن فضفاضة حتتاج بيعي اله الفكرة فكرة القانون الطالنقد هلذ
  .الضبط والتحديد

وقد تتضح هذه الفكرة إذا قارنا بينها وبني فكرة احلق إذ أن القانون الطبيعي ماهو إال املثل 
ص والذي يكفل األعلى للعدالة والذي ينحصر أثره يف دائرة احلقوق الطبيعية اليت تولد مع الشخ

  .عتداء عليها ا واالعدم املساس 
ة ومن بينها احلق يف ياالجتماعة القانون الطبيعي فإن احلقوق ووفقا هلذا التصور لفكر

املساعدة ال حيكمها قانون طبيعي باعتبارها مل تولد مع الشخص وإمنا هي حقوق مستحدثة يقررها 
حقوق يف املساعدة، ات االلتزاممعينة بالتدخل فتتولد عن هذه  املشرع بعد أن يفرض التزامات

وعليه فإن احلق املستحدث ال يولد مع الشخص وإمنا يتولد عن التزام قانوين بالتدخل حلماية حق 
طبيعي وبذلك يبدو جليا وواضحا الفرق الكبري بني احلق الطبيعي واحلق املستحدث إضافة إىل أن 

بنا منطقيا إىل إمكانية تعيني ذا يؤدي األول ينتج التزاما سلبيا أما الثاين فهو يولد التزاما إجيابيا وه
متولد عن حق طبيعي ويف املقابل  االلتزامإىل القانون الطبيعي كون هذا  االلتجاءالسليب ب االلتزام

اإلجيايب يتعذر ويصعب حتديده اعتمادا على القانون الطبيعي ألن احلق يف املساعدة  االلتزامفإن 
 ينشأ وال يولد مع الشخص وإمنا يتقرر ملا يفرض ليس حقا طبيعيا وإمنا هو حق مستحدث وال

  .القانون التزاما إجيابيا يتولد عنه هذا احلق
 

 
 . 165املدخل ، فقرة :  سليمان مرقسأنظر ـ  )1(                                                        

 .فهو مثال يعترب العرف أساس إلزام من يف إمكانه تقدمي دليل ضروري إلثبات حق ـ  )2(
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2 

بالعمل اإلجيايب  االلتزامأن القضاء هو الذي يقع عليه عبء تعيني  االجتاهويرى أنصار هذا 
  .)1(للقانونوذلك ألن القضاء يعترب مصدرا رمسيا احتياطيا 

 

 سنعتراف بإمكانية مسامهة القضاء يف وضع وما وجه من نقد هلذا الرأي أن اال ومن أهم
التشريع أمر يتعارض مع مبدأ هام أال وهو مبدأ وجوب الفصل بني السلطات وخاصة بني السلطة 

  .القضائية والسلطة التشريعية 
هلذا الرأي تعارض وضع القاعدة القانونية من طرف القضاء ومن املآخذ كذلك اليت وجهت 

مع أهم خصائص هذه األخرية وهي العمومية، ألن القاعدة اليت يضعها القاضي تفصل وتقتصر 
فقط على نزاع خاص مبعطيات خاصة وبالتايل ال تصلح ألن تكون فارضة لنفسها للفصل مسبقا 

  .يف نزاع آخر 
عدم " بواسطة القضاء ميس كذلك مببدأ قانوين هام أال وهو أضف إىل هذا كله أن التشريع 

عتراف للقاضي بسلطة التشريع جيعل جيعله ظاملا وجائرا وذلك ألن اال ألنه"  جواز اجلهل بالقانون 
الشخص ال ميكنه العلم مقدما بالقانون والسبب  يف ذلك أن ارتباط القاعدة القانونية املستحدثة 

ة برتاع معني وعدم إعالا إال مبناسبة جتعل اجلميع جاهال ا واليتاح من طرف القاضي هي مرتبط
  .هلم العلم ا 

3 

بالعمل تعد مصدرا لاللتزام اإلجيايب )  L’équité(يف أن العدالة  "كوهان"وتتلخص فكرة 
اآلخرين وذلك ألن مفهوم العدالة جيعل من الشخص حريص على عدم إمهال وعدم هدر مصاحل 

بل إنه يتوسع يف فكرته  االمتناعبهم كل ما يلحقهم من ضرر بسبب وتدعوه للعمل من أجل جتني
أن يعمل لصاحل  )2(ويقرر أن العدالة تأمر كل شخص وبدون حاجة إىل نص قانوين أو اتفاق

  .الغري
  :جتاههم اوننقل فيما يلي الفقرة املعربة عن ـ  )1(                                                        

Les Arréts Pour Justifier le Sujet des Actions en Dommages - intérets ont dit qu’il Faut Pour qu’il y ait 
 Faute ... etc.                            696، ص  508فقرة  6املرجع السابق ، ج :  بالنيول وريبري وامساننظر ـ أ .  

  :حيث يقول  . 102و  101، ص 38الرسالة السابقة ، فقرة  : كوهانأنظر ـ  )2(
Il ya  Avant  Tout Une Régle d’equité qui Demande a Certaines Personnes de ne Pas Compromettre les interets 

des Autres.  
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فمحبة الغري هي الــــيت " حمبة الغري " خيلط بني العدالة و  "كوهان"ومن الواضح أن 
الة فهــي تقتصر تستثري عواطف املروءة والرب فتدفع املرء بالتايل إىل التدخل ملساعدم ، أما العد

أن جيد الواجـب السليب العام عتداء على حق من حقوق الغري، هلذا كان منطقيا على النهي عن اال
، وأن تتقرر )2(سنده يف فكرة العدالة)1(مهما تنوعت التعبريات عنه -ضرار بالغري عن اإل االمتناعب

كما يقررها  - املسؤولية عن اإلضرار بالغري، كقاعدة عامة ولو كانت العدالة تنصرف " بالتايل 
" إىل إلزام كل شخص بالعمل لصاحل الغري اليستتبع بذلك وجود قاعدة عامة تقرر أيضا  -كوهان 

ومل يعرف النظام القانوين مثل هذه القاعدة بعد لعدم وجود  " املسؤولية عن عدم مساعدة الغري 
  .)3(قاعدة قانونية تفرض الواجب العام مبساعدة الغري ، إىل جانب الواجب العام بعدم اإلضرار م

لح هذه ولعل التفسري املنطقي لذلك أن هذا األخري جيد أساسه يف فكرة العدالة، بينما التص
، وملا كان القانون " حمبة الغري " الفكرة أساسا لإللتزام مبساعدة الغري، مما يقطع بأن أساسه هو 

، هلذا مل يتسع نطاقه لتقرير واجب عام مبساعدة الغري وإن أمكن فرض هذا )4(اليأمر ذه احملبة
  .)5(الواجب يف حاالت حمددة حيث ميكن تعيني شخص الدائن به فضال عن حمله

بعمل لصاحل الغري ألن  االلتزامالعدالة بدورها التكفي لتعيني خنلص من كل ما تقدم إىل أن 
وهي فكرة أخالقية حبتة الميكن أن تنتقل برمتها " حمبة الغري " جيد أساسه يف فكرة  االلتزاممثل هذا 

  .اإلجيايب زامااللتيف حاالت حمدودة يرى فيها فرض إىل دائرة القانون، واليتسع هلا نطاقه إال 
، وللوقوف على مدى إمكانية االعتماد على التقليدي واحلديث االجتاهبعد تعرضنا لكل من 

عدم كفايته يف مجيع  استخالصارد كأساس للمسؤولية املمتنع من عدمه و االمتناعخطأ 
كأساس قانوين ملسؤولية املمتنع،  االمتناعحق  استعمالعرض التعسف يف احلاالت يتعني علينا 

  .الثاين الفصل وهذا ما سيكون موضع دراسة يف 
لتزام الواجب أو اال" لق عليه فريق آخر ويط" لتزام العام بعدم اإلضرار بالغري الواجب أو اال"  عنه البعض بأنه إذ يعربـ  )1(                                                        

لكل حق والذي بأنه الواجب العام املقابل  سليمان مرقسوخيددها " ة والتبصر تفاديا لإلضرار بالغري ظالعام باليق
  .على املساس به يفرض على الكافة االمتناع

حتياطات قررها اختاذ امبناسبة عمل سواء متثل يف عدم  عناء تقرير املسؤولية عن خطأ االمتناع وهلذا أمكن دونـ  )2(
حتياطات سواها ما دام من املمكن تعيينها مبعيار الرجل العادي يف مثل اختاذ االقانون أو تضمنها العقد أو متثل يف عدم 
عن اإلضرار بالغري  لتزام العام باالمتناعلتزام قائم هو االاليه هنا لتعيني مدى إظروفه اخلارجية أو الظاهرة والذي يلجأ 

ستحيل حتديدها سلفا ، ما عتداء على حق معني واليت من املحتياطات الضرورية ملنع االختاذ كافة االامبا يستوجبه من 
 .لتجاء إىل ذلك املعيار حتما لتحديد مداهاجيعل اال

  . 285 - 148، فقرة  1935،  3لتزامات املدنية ، طالالقاعدة اخللقية يف ا:  روبيريأنظر ـ  )3(
  . 191، فقرة  7املرجع السابق ، ط:  كابيتانكوالن و أنظر ـ  )4(
 . 286، ص  148املرجع السابق ، فقرة :  روبريأنظر ـ  )5(
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)1( 

كأساس قانوين ملسؤولية املمتنع ، يتعني  االمتناعحق  استعمالقبل التعرض للتعسف يف  
 استعمالبعلة أن التعسف يف  .احلق بوجه عام استعمالعلينا إلقاء الضوء على نظرية التعسف يف 
  .على حد سواء  االمتناعاحلق يشمل األفعال االجيابية والسلبية، أو 

ي، والشخص عن السلوك املألوف للشخص العاد االحنرافومن الثابت قطعا أن اخلطأ هو 
  .)2(قد ينحرف حينما يباشر رخصة قانونية، أو عندما يستعمل حقا

ويف القرن املاضي كان رجال الفقه يفرقون بني الرخصة واحلق يف نشوء املسؤولية التقصريية، 
ه الرخصة يكون ركن اخلطأ متوافرا، استعمالفإذا احنرف الشخص عن سلوك  الرجل العادي يف 

ذا احلق املرسومة، فإذا باشر هفال يتوفر ركن اخلطأ إال إذا جاوز حدود  أما عندما يستعمل حقا
حقه عن  استعمالحقه دون جماوزة هذه احلدود فإنه الخيطئ ولو أضر بالغري، ولو احنرف يف 

  .حقه استعمالسلوك الرجل العادي، وحىت ولو كان مهمال أو كان سيء النية يف 
احلرية واخلروج على حدود احلق،  استعماليف  االحنراف: فللخطأ على هذا الوجه صورتان 

ولكن الشخص قد يستعمل حقا دون أن جياوز احلدود اليت قررها القانون له، ومع ذلك يلحق 
حقه، فهل يتحقق اخلطأ إذا مل خيرج الشخص عن حدود حقه، ولكنه  استعمالبغريه ضررا من 

  .)3(احلق ؟ استعمالتعسف يف 
بأن كل "  Planiolبالنيول " الفقه الفرنسي، وعلى رأسهم األستاذ  وقد اعترب جانبا من

احلق هو يف جوهره خروجا عن احلق وحدوده، بعلة أن احلق ينتهي حينما يبدأ  استعمالتعسف يف 

                                                        
 . 286، ص  148املرجع السابق ، فقرة :  روبريأنظر ـ  )1(
الرخصة هي احلرية املباحة للشخص يف التصرف، كالتعاقد والتقاضي والتأليف والنشر ، وحنو ذلك من احلريات ـ  )2(

  .العامة اليت كفلتها مجيع الدساتري لألفراد، أما احلق فهو مصلحة معينة حيميها القانون، فامللكية حق، أما التملك رخصة
 .1128، ص  544املرجع السابق ، بند : عبدالرزاق السنهوري ـ أنظر        

  .كمن يلقي بعود ثقاب أو سجارة من شرفة مسكنه فيشعل حريقا مبرتل جارهـ  )3(
 .514املرجع السابق ، ص :  مجال الدين زكيـ أنظر       
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لسبب اليدحض يتمثل يف أن العمل الواحد  "ما"التعسف، والميكن أن يوجد تعسف يف حق 
  .)1(الميكن أن يكون يف نفس الوقت مطابقا للقانون أو جمافيا أو خمالفا له؟

والواقع أن هذا النقد شكلي، وينصب على التسمية فقط ألنه يستقيم أن يكون العمل داخل 
  .)2(احلدود املوضوعية للحق ومع ذلك يكون خمالفا للقانون

الفقه احلديث يف هذه الصورة ورأوا فيها أن املسؤولية تتحقق وأطلقوا عليها فقد نظر رجال 
يسعى إليه، وحاجة  اجتماعياصطالحا هو التعسف يف استمال احلق، ذلك أن لكل حق غرض 

فال حمل  ،ياالجتماعرض غعن هذا الاحلق  استعمالة يسعى إىل إشباعها، فإذا خرج اجتماعي
لوجوده، فامللكية كحق جيب أن تفسر على أا ضرورة ملصاحل اجلماعة، خاصة املصاحل 

  .ةياالقتصاد
ا صاحبها ضد مصاحل اجلماعة فيجب أن يتغري نظام امللكية، وعلى أساس هذا استعملهفإذا 

 احلقوق، كحق امللكية، وحق استعمالالتصور الصحيح لفكرة احلق ظهرت نظرية التعسف يف 
  .فسخ عقد العمل، وحق التقاضي وغريها من احلقوق 

احلق نظرية حديثة، بل هي فكرة قدمية ظهرت يف  استعمالوليست نظرية التعسف يف 
القانون الروماين وانتقلت منه إىل القانون الفرنسي القدمي، مث احلايل منه، وامتدت إىل القوانني 

  .احلديثة
أييد ونصرة مبادئ الفردية، أن سادت الروح الفردية لقد كان من غلو الثورة الفرنسية يف ت

فسعت إىل قيام الكيان التشريعي يف تلك احلقبة على أساس فلسفي مبناه تسخري القوانني حلماية 
تفت خر حق التملك من مستلزمات الطبع اإلنساين، وكان من نتائج ذلك أن ااالفرد، واعتب

، إىل أن )3(ةياالجتماعحسبما تقتضي املصلحة احلقوق  استعمالالفكرة اليت دف إىل وجوب 
وما تستلزمه عوامل احلياة ورعاية  ياالجتماعقام القضاء الفرنسي متأثرا مبوجبات التضامن 

األخالق باحلد من صرامة النصوص اليت وضعت وليدة السيطرة الفردية، فتم إقرار بأنه الجيوز 
وإال وجب تعويض ما ÷ ذي منحت من أجلهال ياالجتماعاحلقوق مبا يتناىف والغرض  استعمال

احلقوق، وقد أخذت  استعمالحيدث من ضرر ، إذ يستحيل أن يكون الضرر هو املقصود من 
                                                        

  .871، بند  2جالوجيز يف القانون املدين ، :  بالنيولظر أنـ  )1(
Trait de droit Civil, T2, N° 871. 

  1175املرجع السابق ، ص :  السنهوريعبد الرزاق أنظر ـ  )2(
  .120، ص 1902جملة القانون املدين الفصلية ـ  )3(
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مبادئ تلك النظرية يف االنتعاش باسم العدالة واألخالق، وعلى أساس املوازنة بني املصاحل 
ما قام به الفقه من مقاومة قوية املتعارضة على ضوء ما يبني من األنفع منها ، وقد ساعد على ذلك 

غري عادي أو فيه ما  استعمالاحلق على وجه يتضمن إساءة عمدية، أو ينطوي على  استعمالإزاء 
ذه النظرية ملكانتها هيتعارض مع الغاية املقصودة من احلقوق، فكانت الثمرة هي استرجاع 

  .واستقرت مبادئها يف القوانني احلديثة
احلق من الكتاب والسنة،  استعمالأما يف الفقه اإلسالمي فقد استنبطت فكرة التعسف يف 

وقد أقامت مبادئ الشريعة اإلسالمية التوازن بني مصلحة الفرد ومصلحة اجلماعة، فهي التعترب 
ة خالصة، بل حافظت على العنصرين الفردي واجلماعي يف احلق، فطبيعة احلق اجتماعياحلق وظيفة 

  .)1(يف آن واحد اجتماعيلتشريع اإلسالمي يتضمن العنصرين، فهو فردي ويف ا
ة هو منحة من اهللا سبحانه وتعاىل، لتحقيق مصاحل من أجلها فاحلق يف الشريعة اإلسالمي

ة ال فردية اجتماعيشرع هذا احلق، ولذا فاألصل فيه التقييد، فالشارع احلكيم قرر للحق مصلحة 
  .ياالجتماعخالصة تؤكد روح التضامن والتكافل 

 استعمالوقد أسس تقييد احلق على قاعدة أن املصاحل مقيدة يف األحكام ونظرية التعسف يف 
فقه أيضا يف شىت مذاهبه اجلماعية الاحلق استوت على أصوهلا يف التشريع اإلسالمي منذ القدم ويف 

  .والفردية
الكرمي استمد فقهاء الشريعة اإلسالمية أسس النظرية، فقد ى اهللا ومن أحكام القرآن 

  .سبحانه وتعاىل عن التعسف يف أكثر من موضع، خاصة بالنسبة حلق اإليصاء والطالق والتقاضي
ال ضرر ( صلى اهللا عليه وسلمكما استمدوها من السنة النبوية الشريفة، خاصة حديث الرسول 

احلق،  استعماليف تطبيقاا ب ااألسس نظرية عامة وتوسعو هعلى هذ ، فأقام الفقهاء )وال ضرار 
  .وقد ازدهرت النظرية على أيدي فالسة الشريعة الغراء

كاملشقة جتلب التيسري، أي : والقواعد الفقهية يف هذا الشأن كثرية، ونشري إىل بعض منها 
يتحمل لدفع ضرر عام، وأن أن الصعوبة واملضايقة توجب التسهيل  والتوسيع، وأن الضرر اخلاص 

  .درء املفاسد أوىل من جلب املنافع

                                                        
:  فتحي الدريينيف نظرية التعسف يف استعمال احلق يف الفقه اإلسالمي، ورسالة :  أمحد فتحييف ذلك رسالة أنظر ـ  )1(

 .1965نظرية التعسف يف استعمال احلق يف الفقه اإلسالمي، جامعة األزهر، 
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وعلى هذا األساس إذا غرس رجل أشجارا يف أرضه فشغلت ببعض أصوهلا أو فروعها هواء 
رض غريه من فروع ما غرس، أأرض جاره فأضرت به ضررا بينا، فإن الغارس يكلف بتفريع هواء 

  .إما بشد الفروع حببل إذا أمكن وإال بالقطع
وأما احلق املقرر للزوج من إيقاع الطالق فهو ليس مبباح إال عند الضرورة، واليتناىف حظر 
الطالق ومشروعيته، وعلى هذا فإن جانب احلظر يف الطالق يرفع باحلاجة مثل الريبة أو سوء 

رعا العشرة، أو تنافر الطباع، وهذه احلاجة هي أساس املشروعية، فإذا جترد عن احلاجة املبيحة له ش
حقه يف الطالق يف هذه احلالة  استعماليبقى على أصله من احلظر، ويعترب الزوج متعسفا يف 

  .النعدام املقتضى الشرعي
تها الشريعة اإلسالمية منذ ألف غاحلق هي نظرية تبنتها وصا استعمالإن نظرية التعسف يف 

املنبثقة عنه، ومل يكتشفها الفقه  وأربعمائة عام ومل يعرفها القانون الروماين وال القوانني واألنظمة
الفرنسي إال يف أواخر القرن املاضي، وعليه فال غرابة يف عدم استبعاد بأن يكون الفقه اإلسالمي 

احلق والتوسع يف  استعمالهو مصدر القوانني الغربية يف التعرف على نظرية التعسف يف 
  .)1(جماالا

  : احلق يف الفقه اإلسالمي مؤسسة على القواعد التالية  استعمالونظرية التعسف يف 
وإجيابا يكون غري مشروع إذا قصد صاحبه بعمله إحداث  )2(احلق سلبا استعمالـ  1

  .ضررا بالغري، ذلك ألن احلق شرع ملصلحة معتربة، واإلضرار بالغري ليس مصلحة مشروعة
مع الضرر الفاحش الذي يصيب  احلق لتحقيق مصلحة تافهة التتناسب مطلقا استعمالـ  2

الغري، ولو عن غري قصد صاحبه، ألن يف هذه مناقضة لقواعد الشريعة اليت تقضي بدفع الضرر، 
  .واألصل درء املفاسد مقدم على جلب املنافع

ـ إذا أصاب اتمع ضررا عاما، كما يف حالة االحتكار، ولو ترتب على ذلك تفويت  3
  .)3(مصلحة الفرد

                                                        
  .133، ص 1984الشريعة اإلسالمية كمصدر للقانون اجلزائري، جملة الفكر القانوين، :  علي علي سليمان. دأنظر ـ  )1(

 .88، فقرة 1992املدخل لدراسة التشريع اإلسالمي ، اجلزائر ، :  بلحاج العريب. ـ د      
للناس بسعر مرتفع وهم يف ومثال استعمال احلق سلبا، كامتناع التاجر عن بيع السلعة  احتكارا ، أو ينتظر حىت بيعها ـ  )2(

 حاجة إليها، فاالمتناع هنا تعسفا لإلضرار باجلماعة
، 1ج:  للعز بن عبدالسالمالقواعد . فإذا كانت املفسدة أعظم من املصلحة درأنا املفسدة وال نبايل بفوات املصلحةـ  )3(

 . 38، ص  فتحي الدريينمشار إليه يف  83ص 
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لتقنينات احلديثة،كالتقنني الفرنسي والدول العربية ذه النظرية، وعلى رأسها وقد تأثرت ا
التقنني املصري واجلزائري، فبالنسبة للمشرع الفرنسي فقد نص على النظرية يف تشريعات كثرية 

  .ومتفرقة، وقد خلى القانون الفرنسي من النص على نظرية التعسف كنظرية عامة
الفرنسية هلذه النظرية، جند أا اعتمدت املعايري احلالية يف  وباستقراء تطبيقات احملاكم

  .)1(أحكامها
ه استعمالالطبيعي للحق و ستعمالاحلق ـ اال استعمالقصد اإلضرار ـ انتفاء املصلحة يف 

الذي وجد  ياالجتماعاحلق أو عدم مطابقته للغرض  استعمالغري الطبيعي، ومطابقة الباعث على 
احلق من أجله، وجند أن التأثري املتبادل بني الفقه والقضاء جعل املشرع ينص على النظرية يف 

 02يف حكمها الشهري املؤرخ يف " كوملار " استئنافتشريعات كثرية متفرقة، وقد أدانت حمكمة 
تقييد ة حلجب النور على جاره بناء على وجوب دخنمالكا أقام فوق سطح مرتله م 1855ماي 

يس رد االستجابة للرغبات لو خر لتحقيق مصلحة حقيقية ومشروعة،حق امللكية أو أي حقا آ
  . )2(الشريرة أو الشهوات اخلبيثة

احلق  استعمالأما بالنسبة للمشرع املصري فقد أفرد الباب التمهيدي لنظرية التعسف يف 
ها يف املسؤولية التقصريية، ملا هلذه النظرية من معىن العموم تنبسط ضفوجعلها نظرية عامة، ومل ي

على مجيع نواحي القانون دون أن تكون جمرد تطبيق لفكرة العمل غري املشروع،ودون إقامة هذه 
احلق ما هو إال صورة من صور  استعمالأساسها القانوين، وهو أن التعسف يف غري النظرية على 

يدخل يف نطاق املسؤولية التقصريية، واملعيار املعتمد من قبل التقنني  اخلطأ التقصريي، وبذلك
  .)3(عن سلوك الرجل العادي االحنرافاملصري هو معيار موضوعي جمرد، وهو 

 غري عادي، ويتوسع الفقه الذي استعماالويرى أن التعسف يتحقق كلما استعمل املرء حقه 
السلطة يف  استعمالرة اخلطأ ويقيسه على إساءة يبين التعسف على معيار مادي، ويستبعد عنه فك

حقه يعترب كاملوظف الذي يستعمل وظيفته يف غري  استعمالالقانون اإلداري، فمن يتعسف يف 
  .الغرض الذي أنشئت من أجله

                                                        
حماضرات يف املسؤولية املدنية يف تقنينات البالد العربية، القسم األول، دار النشر للجامعات املصرية، :  سليمان مرقسـ  )1(

 . 121 – 120، ص 1958
  . 9،    2 – 1856، دالوز 1855ماي  Colmar 02كوملار استئناف ـ  )2(
 . فإذا هو احنرف حىت ولو مل خيرج عن حدود احلق، عد احنرافه خطأ حيقق مسؤوليتهـ  )3(
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أما جانب من الفقه فريى أن معيار التعسف معيار شخصي، يرجع إىل نية اإلضرار بالغري، أو 
ه دون أن يرمي إىل حتقيق منفعة ولو مل يقصد اإلضرار بالغري، واليسأل إال إذا استعمل اإلنسان حق

إذا كانت نية اإلضرار ثابتة أو مفترضة، ويرجع التعسف يف هذه احلالة إىل فكرة اخلطأ التقصريي، 
يرى أن التعسف نظام مستقل  )1(فهو صورة من صور املسؤولية التقصريية، غري أن بعض الفقه

  :لى عدة حجج منها بذاته معتمدا ع
ولو  جلوء عدة قوانني إىل فصل نصوص التعسف عن نصوص املسؤولية التقصريية:  أوال

  .دراج ضمن نصوصهااعترب التعسف صورة من صور املسؤولية التقصريية أل
إذا كان التعسف صورة من صور املسؤولية التقصريية، فما الفائدة من إفراد نصوص :  ثانيا

له، ذلك ألن النص بأن كل عمل خاطئ يضر بالغري يلزم مقترفه بالتعويض كافيا الحتواء التعسف 
  .طأاخلإذا كان مبنيا على 

اخلطأ من نواحي  ة هوبالذي جعل أساس املسؤولية التقصريلقد هوجم الفقه التقليدي :  ثالثا
عديدة، حبيث كادت أن تكون النتيجة هو انتفاء فكرة اخلطأ واالستعاضة عنها بنظرية حتمل 
التبعية، وبنظرية الضمان، وأن التمسك بفكرة اخلطأ يف املسؤولية، وجعل معىن التعسف  هو فكرة 

طأ يف التعسف هو اخلطأ باعتباره صورة من صور املسؤولية، سينجر عنه حتما بأن يكون مصري اخل
  .ذات مصري اخلطأ يف هذه املسؤولية

 اجند أ 5و  4بالرجوع إىل األعمال التحضريية للقانون املدين املصري بشأن املادتني :  رابعا
احلق مكانا بارزا بني  استعمالل النص اخلاص بتقرير نظرية التعسف يف حأن املشروع أ: " تقول 

النصوص التمهيدية، ألن هلذه النظرية من معىن العموم ما جيعلها تنبسط على مجيع نواحي القانون 
  ".دون أن تكون جمرد تطبيق لفكرة العمل غري املشروع 

احلق مستمد يف القوانني العربية من الشريعة اإلسالمية اليت  استعمالإن التعسف يف :  خامسا
  .)2(ؤولية فيها مبنية غلى أساس موضوعي ال على أساس اخلطأتكون املس

                                                        
النظرية العامة لاللتزام، ومصادر االلتزام يف القانون املدين اجلزائري، ديوان املطبوعات :  علي علي سليمان. دأنظر ـ  )1(

  .224، ص 1993،  3اجلامعية، اجلزائري، ط
  .225املرجع السابق، ص :  سليمانعلي علي . دأنظر ـ  )2(
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احلق مستقل عن نظام املسؤولية التقصريية،  استعمالوخيلص هذا الفقه إىل أن التعسف يف 
ويستتبع ذلك اختالف يف اجلزاء، فبينما يكون يف املسؤولية التقصريية، نقدا، يكون يف التعسف 

  .عينا
احلق ما هي  استعماله يذهب إىل القول بأن نظرية التعسف يف غري أن الرأي الراجح يف الفق
  .إىل صور من صور اخلطأ التقصريي

وقد نص املشرع املصري يف املادة الرابعة على مبدأ عدم املسؤولية عن الضرر الذي يترتب 
احلق غري  استعمالاملشروع للحق، ويف املادة اخلامسة حدد املعايري اليت يكون  ستعمالعن اال

  .احلق  استعمالشروع على أساسها، أي التعسف يف م
 استعماالمن استعمل حقه : " وتنص املادة الرابعة من القانون املدين املصري على أن 

  ".مشروعا اليكون مسؤوال عما ينشأ عن ذلك من ضرر 
احلق غري  استعماليكون : " كما نصت املادة اخلامسة من القانون املدين املصري على أنه 

  :وع يف األحوال اآلتية مشر
  .ـ إذا مل يقصد به سوى اإلضرار بالغري  أ

ـ إذا كانت املصاحل اليت يرمي إىل حتقيقها قليلة األمهية، حبيث التتناسب البتة مع ما  ب
  .يصيب الغري من ضرر بسببها 

  " .ـ إذا كانت املصاحل اليت يرمي إىل حتقيقها غري مشروعة  ج
احلق ينبغي أن التكون جمرد  استعمالأن نظرية التعسف يف إىل اإلشارة  جيدر القول بأنو

تطبيق لفكرة العمل غري املشروع اليعين إطالقا أن يكون قيامها على غري أساس املسؤولية 
التقصريية، إذ أن هذه النظرية مل ختلق وضعا قانونيا خاص، خيتلف عن القواعد العامة للمسؤولية 

عد التبديل أو التأويل لبعض أسباب املسؤولية، فباإلمكان أن املدنية، وإن كانت قد تضمنت ب
تتحقق املسؤولية عن جمرد اقتراف ما خيل باملبدأ العام الذي تقتضيه األصول القانونية، ولو مل ينص 

، فهو التزام قانوين سابق تتوافر املسؤولية )1(عن اإلضرار بالغري االمتناع بعليه صراحة، وهو وجو
  .باإلخالل به

                                                        
  .113 – 1 – 1906، داللوز 1095مارس  13حمكمة النقض الفرنسية يف ـ  )1(
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يقوم ما تفرضه هذه النظرية من قيود للحقوق الشخصية، فيعد  االلتزاموعلى أساس هذا 
املرء حلقه الشخصي، الذي إن مل يكن متجاوزا فيه احلدود املادية  استعمالعمال غري مشروع 

ه مل يكن وفق الغاية اليت يصبو إليها ذلك احلق، مما يستوجب استعمالاملوضوعية هلذا احلق، إال أن 
يض املياه على جاره، أو كرفع غتعرف عن الدوافع اليت أملته، كمن حيفر بئرا يف عقاره كي تال

دعوى قضائية قصد الكيد باخلصم دون أن تكون له مصلحة عامة يف ذلك، ففي تلك احلالتني 
، وللمدعي مبا له من حق يف هاحلق طبقا ملا يرخصه القانون للمالك مبا يريد يف عقار استعمالكان 

هذا احلق قد حاد فيه صاحبه عن الغرض  استعمالتقاضي، ولكن املسؤولية تتوافر يف احلالتني ألن ال
  .املقصود منه

  :اليت أوردها املشرع املصري وهي ونستعرض اآلن املعايري 
احلق غري مشروع مبا يتكشف عن نية صاحبه يف  استعمالفيكون :  نية اإلضرار: أوال 

بأن املالك : "  1856أفريل  18ية يف ستئنافوقد قضت حمكمة ليون االاإلضرار ولو كان فيه نفع، 
  .)1("الذي يقوم حبفر أرضه بسوء قصد رد منع ورود املياه إىل جاره يقترف شبه جنحة مدنية 

يبحث عنه يف ضمري الشخص، وهو ) شخصي(ويالحظ أن هذا املعيار معيار نفسي أو ذايت 
احلق إىل جلب منفعة لصاحبه، وجرى القضاء على  استعمالتوافر نية اإلضرار لديه، ولو أفضى 

  .احلق استعمالهذه النية من انتفاء كل مصلحة من  استخالص
احلق هو جمرد اإلضرار بالغري فهو  استعمالد من وتطبيقا هلذا املعيار حكم بأنه إذا كان القص

  .)2(غري مباح قانونا، ألن قصد اإلضرار بذاته سبب غري شرعي جيرد احلق من مشروعيته
ق بعدم رجحان الضرر على املصلحة رجحان احل ستعمالإفيتمثل يف تقييد  املعيار الثاينأما 

  .كبريا
قد يستعمل املرء حقه فيعود عليه نفع ويعود على غريه ضرر، غري أن الضرر الذي يلحق 

حقه،  استعمالالغري اليتناسب على اإلطالق مع املنفعة العائدة على صاحب احلق، فيعد متعسفا يف 
حىت وإن ختلفت نية اإلضرار بالغري لديه، ألن من يستعمل حقه على هذا املنوال يكون قد احنرف 

ى السلوك املألوف للشخص العادي، واملعيار هنا معيار مادي أو موضوعي، وهو مسلك الرجل عل
احلق مع مصلحة عامة  استعمالالعادي، واليقام أي وزن لنية اإلضرار، وأساس هذا املعيار تعارض 

                                                        
  .199 – 2 – 1856داللوز  ـ  )1(
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، إذ من القانون املدين املصري 2فقرة  818ادة ملجوهرية، وقد ورد تطبيق هلذا املعيار املادي يف ا
ومع ذلك فليس ملالك احلائط أن يهدمه خمتار دون عذر قوي إذا كان هذا يضر اجلار : " نصت 

  ".الذي يستند ملكه باحلائط 
احلق مبشروعية املصاحل اليت يهدف صاحب احلق  استعمالأما املعيار الثالث فيتمثل يف تقييد 

إلضرار بالغري، ودون أن يرجع الضرر إىل حتقيقها، فقد يستعمل املرء حقه دون أن تكون لديه نية ا
املنفعة اليت تعود على صاحب احلق، ومع ذلك فإنه يعترب  ستعمالالعائد على الغري من جراء هذا اال

حقه، إذا كانت املصلحة اليت يهدف إىل حتقيقها غري مشروعة، والتعترب  استعمالمتعسفا يف 
أحكام القانون فحسب، وإمنا تتصف ذا  املصلحة غري مشروعة إذا كان حتقيقها خيالف حكما من

الوصف أيضا إذا كان ذلك يتناىف مع النظام العام أو اآلداب، وإذا كان املعيار ماديا يف ظاهره إال 
أن النية كثريا ما تكون السبب األساسي يف نفي أو تأكيد صفة املشروعية عن املصلحة من عدمها، 

حقه إذا وضع أعمدة مرتفعة يف  استعمالترب متعسفا يف وتطبيقا هلذا املعيار حكم بأن املالك يع
  .ملكه حلث شركات طريان بط طائراا يف أرض جماورة لشراء أرضه بثمن مرتفع

أن صور التعسف الثالث الواردة يف املادة اخلامسة من  )1(ويرى جانبا من الفقه املصري
ه استعماليعد صاحب احلق متعسفا يف القانون املدين املصري هي على سبيل احلصر والتقييد، فال 

غري أن بعض الفقه يذهب . فتتحقق املسؤولية عنه إال إذا اندرج تعسفه يف إحدى تلك احلاالت
، بل هي عرض ألبرز حاالت التعسف، وال )2(بأن هذه احلاالت ليست واردة على سبيل احلصر

إىل ضرورة يد، ويذهب هذا الفقه متنع من مثة توافره خارج نطاقها، إذ مل تكن غاية املشرع التقي
عن  االحنرافوضع معيار عام، ويتجسد هذا املعيار يف فكرة غاية احلق ، حبيث يكمن التعسف يف 

هذه الغاية، وخيلص هذا الفقه إىل الوقوف يف حتديد معيار التعسف عند اخلطأ التقصريي، وإن 
ة ياالجتماعكانت احللول اليت يؤدي إليها معيار اخلطأ تتفق مع تلك اليت يؤدي إليها معيار الغاية 

انضباطها إال أن فكرة اخلطأ التقصريي أضحت منضبطة لكثرة تطبيقاا القضائية، ويف . للحق
  .)3(وقاية األفراد من حتكم القضاء، وتبتعد م عن طغيان الدولة

احلق، فقد أخذ ا على  استعمالأما بالنسبة ملوقف املشرع اجلزائري من نظرية التعسف يف 
مكرر من  124غرار التقنينات احلديثة، السيما العربية منها، وقد نصت على هذه النظرية املادة 
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: ، إذ تقضي2005يونيو  20املؤرخ يف  05/10اجلزائري املعدل مبوجب قانون القانون املدين 
  :التعسفي للحق خطأ السيما يف احلاالت اآلتية  ستعماليشكل اال"

  .ـ إذا وقع بقصد اإلضرار بالغري 
  .ـ إذا كان يرمي إىل احلصول على فائدة قليلة بالنسبة إىل الضرر الناشئ للغري

  .احلصول على فائدة غري مشروعةـ إذا كان الغرض  منه 
ويالحظ أن هذه املادة وضعت يف الفصل الثالث من القسم األول من الباب األول من 

". العمل املستوجب للتعويض" الكتاب الثاين اخلاص باملسؤولية التقصريية عن األعمال الشخصية 
احلق صورة من صور  استعمالوذا حسم املشرع اجلزائري موقفه، باعتبار نظرية التعسف يف 

  .)1(اخلطأ التقصريي وأدرجها يف املسؤولية التقصريية، ومل يعتربها نظام مستقل عن هذه األخرية
وما جتدر مالحظته هو أنه كان من املفروض أن توضع هذه النظرية يف مكان بارز يتالءم مع 

احلقوق  استعمالأمهيتها، على أن يكون ذلك يف الباب األول من الكتاب األول عند الكالم عن 
  .أسوة بالقوانني احلديثة، السيما العربية منها

تتماثل مع عبارات نصوص التقنني املصري  كما أن العبارات الواردة يف النص تتشابه وتكاد
مع االستعاضة عن كلمة فائدة بكلمة مصلحة، ومن املتفق عليه فقها وقضاء أن كلمة مصلحة 

احلقوق، إذ أنه من الثابت أن احلق يتقرر لتحقيق  استعمال، السيما يف جمال ةأنسب من كلمة فائد
  .مصلحة معينة

قانون اجلزائري ليست جمرد تطبيق قضائي بل احلق يف ال استعمالونظرية التعسف يف 
  .مكرر من القانون املدين اجلزائري 124اعتمدها املشرع وقننها ونص عليها يف املادة 

ويعيب بعض الفقه على التشريع اجلزائري أن النص جاء خاليا من املبدأ العام أو األصل،  
مشروعا اليعد تعسفا واليرتب  استعماالاحلق  استعمالكما فعلت القوانني العربية، وهو أن 

املسؤولية، إن هو أحلق ضررا بالغري، ولكنه اكتف بذكر االستثناءات فحسب، واملنطق يوجب بأن 
  .)2(يرد االستثناء على األصل

                                                        
  
  .59،  ص 2شرح القانون املدين اجلزائري، ج:  حممد صربي السعدي. دأنظر ـ  )1(
  .222املرجع السابق،  ص :  علي علي سليمان. دأنظر ـ  )2(
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احلق ثالثة معايري وقد اعتمد يف حتديد هذه  استعمالوقد وضع املشرع اجلزائري للتعسف يف 
  .الضوابط الثالثة على املعيار العام يف اخلطأ وهو السلوك املألوف للشخص العادي

  
إن معىن هذا املعيار هو النية أو القصد يف إحلاق األذى بالغري، واجلوهري يف هذا الشأن هو 

  .احلق إىل حتصيل منفعة لصاحبه استعمالر بالغري، ولو أفضى توافر نية اإلضرا
احلق  استعمالهذه النية من انتفاء كل مصلحة يف  استخالصويراعي أن القضاء جرى على 

 يلحق الضرر بالغري مىت كان صاحب احلق على بينة من ذلك، وهذا املعيار معيار  نفسي استعماال
و توفر نية اإلضرار بالغري، فإذا اتضح أن القصد من أو ذايت يبحث عنه يف ضمري الشخص ، وه

احلق هو جمرد إحلاق األذى بالغري فيتحقق التعسف ألن قصد اإلضرار سبب غري شرعي  استعمال
  .جيرد احلق من مشروعيته

غري أن تطبيق هذا املعيار الشخصي وهو نية اإلضرار يستوجب االستعانة مبعيار موضوعي، 
  .)1(يف مثل هذا املوقف وهو سلوك الرجل العادي

 

احلق مع مصلحة جوهرية، ومن  استعمالفهو معيار مادي، أساسه تعارض أما املعيار الثاين 
أهم تطبيقاته عند الفقه اإلسالمي ما يتعلق بوالية الدولة يف تقييد حقوق األفراد، صيانة للمصلحة 

وعليه إذا كانت . )2(ليها وقت احلروبإعن بيع السلع الستغالل حاجة األفراد  االمتناعالعامة، ك
املصلحة اليت يرمي إىل حتقيقها الشخص قليلة األمهية، حبيث التتناسب مع ما يلحق الغري من أذى 

  .بسببها، فإن ذلك يعترب تعسفا تتحقق به املسؤولية
 

أما املعيار الثالث فيتمثل يف حتقيق مصلحة غري مشروعة، ويندرج حتت هذا املعيار ثالث 
  : حاالت 

                                                        
  .560،  فقرة 1الوسيط ، املرجع السابق، ج:  عبدالرزاق السنهوري. دـ  )1(
  .وقد طبق القضاء هذا املعيار يف الكثري من أحكامه 350 – 342املرجع السابق،  ص :  أبو الليل إبراهيم دسوقيـ  )2(

  .233، ص 18بـ  1906/05/03، وحكم استئناف أيضا 1905/04/06أنظر استئناف مصر خمتلط           
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 يرمي إىل حتقيق مصلحة غري مشروعة يف حالة خمالفة استعماالاحلق  استعمالـ حالة  1
  .النظام واآلداب العامة القانون، أو عندما يتعارض حتقيقها مع طبيعةحكم من أحكام 

ـ حتقيق مصلحة قليلة األمهية التتناسب مع الضرر الذي يصيب الغري، وإذا كان هذا  2
  .)1(املعيار ماديا إال أنه كثريا ما يتخذ قرينة على توافر نية اإلضرار بالغري

حقوق تتعارض معه تعطيال  استعمال من شأنه أن يعطل استعماالاحلق  استعمالـ حال  3
  .املألوف  ه على الوجهاستعمالحيول دون 

واملعيار يف هذه احلالة هو معيار موضوعي، وإن كان يستدل عليه بناحية شخصية، هي النية 
حقه إىل حتقيق  استعمالهذا احلق بسبب أن الشخص املعتاد، اليسعى من وراء  استعمالمن 

  .مصلحة غري مشروعة
ر العام يف اخلطأ، وهو وقد اعتمد املشرع اجلزائري يف حتديد هذه الضوابط الثالثة على املعيا

السلوك املألوف للشخص املعتاد، ونتساءل عما إذا كانت حاالت التعسف يف القانون اجلزائري 
  .مكرر واردة على سبيل املثال أم احلصر ؟ 124طبقا للمادة 

مكرر من القانون املدين اجلزائري، وطبقا لقواعد التفسري، يرى  124باستقراء نص املادة 
التعسفي للحق  ستعماليشكل اال: " بأن املشرع حصر حاالت التعسف بقوهلا  )2(بعض الفقه

احلق يعترب تعسفا يف احلاالت الثالثة  استعمالفالنص أوضح أن :  "خطأ السيما يف احلاالت اآلتية
  .اليت وردت به فحسب، قصد التقيد واحلصر ال املثال 

فقط إلظهار حاالت التعسف، وهي ، يرى بأن هذه املادة عرض )3(غري أن جانبا من الفقه
 واملشرع اجلزائري مل تكن نيته التقييد واحلصر، بل يئ للقاضي عناصر نافعة لالجتهادضوابط ،

  .أوردها على سبيل اإلرشاد والقياس والتمثيل

                                                        
من قانون املرافعات املصري الذي جييز احلكم بالتعويض إذا كان القصد من رفع  115/120راجع نص املادتني ـ  )1(

  .لتقاضيالدعوى القضائية هو مكيدة للخصم، حيث يعد ذلك تعسفا يف استعمال حق ا
  . 66، ص  51، بند 1992 – 1991، 1املرجع السابق ، ط:  حممد صربي السعيدي. دأنظر ـ  )2(

  . 223مصادر االلتزام، املرجع السابق، ص :  علي علي سليمان. وكذا د         
الفعل غري املشروع، اإلثراء بال ( النظرية العامة لاللتزام يف القانون املدين ، الواقعة القانونية :  بلحاج العريب. أنظر دـ  )3(

  .131، ص 2007، سنة 4اجلزء الثاين، ديوان املطبوعات اجلامعية، ط) سبب والقانون 



 

 

38  

 استعمالوهناك تطبيقات لنظرية التعسف عرضت أمام القضاء اجلزائري أبرزها التعسف يف 
  .)1(حق امللكية
، ويف )2(الفسخ التعسفي لعقد العمل من قبل رب العمل دون التقيد بشروط العقد ويف
  .)3(الطالق دون مربر أو مقتضى، وكذا الفصل التعسفي للعامل من قبل رب العمل استعمال

مكرر من القانون  124احلق يف املادة  استعمالوعالوة على النص على نظرية التعسف يف 
شرع أورد نصوصا أخرى بشأن بعض التطبيقات اخلاصة، نذكر منها نص املدين اجلزائري، فإن امل

من القانون املدين اجلزائري، كما وردت تطبيقات تشريعية  881،  708/7،  690،  343املواد 
، وقانون األسرة 1991ديسمرب  21املؤرخ يف  91/29أخرى لنظرية التعسف، كتشريع العمل رقم 

  .من قانون األسرة 52واملادة  5/2املواد 
احلق أو التعسف فيه ليس مقصورا على احلقوق  استعمالوما جتدر اإلشارة إليه هو أن إساءة 

الناشئة عن القانون اخلاص وحده بل تشمل احلقوق املترتبة عن القانون العام أيضا، وهذا ما يسمى 
بري إىل ما يصدر وينصرف فحوى ا التع  Détournement de Pouvoirالسلطة  استعمالبإساءة 

عن السلطة اإلدارية عند قيامها مبا يدخل يف اختصاصها ومراعاة األوضاع الشكلية، إال أا دف 
  . )4(فيه إىل غري ما من أجله منحت سلطتها

بحث الدوافع الداعية لوباإلمكان الوقوف على احنراف اإلجراء اإلداري عما وضع له عادة 
، )5(وال يتخلص اإلجراء من اعتباره احنرافا أن تكون هناك أسباب استثنائية دعت إليه ،الختاذه

  .Pouvoir Discrétionnaireكما اليصلح تربير ذلك ما لإلدارة من سلطة التقدير 
عما وضعت له من  االحنرافالسلطة التقديرية، فإنه يعيبها  مهما يكن من مدى تلكإذ 

حبدود النطاق  االلتزاميق ما ليس للمصلحة العامة، وعلى اإلدارة أهداف، إذا كانت وسيلة لتحق
الذي رمسه هلا القانون ، ويعترب العمل اإلداري غري سليم إذا كان اهلدف األساسي فيه حتقيق غرضا 
                                                        

  .15، ص 1986ق .، ا 1983مارس  02احملكمة العليا يف ـ  )1(
، 2، 1990ق . م 38  502، رقم 1985جوان  10، 147، ص 1986ق .ا 1983أفريل  14احملكمة العليا يف ـ  )2(

162.  
  . 156.  2. 1989. ق.م    34  6  59أ ، رقم .، غ 1984مارس  12احملكمة العليا يف ـ  )3(
  :ـ أنظر  )4(

- HAURICE HAURIOU :  Précis Elementaire de droit Administratif , 1921,  P 455. 
 .233، ص  Rec.Lebon،  1921فيفري  25جملس الدولة الفرنسي يف ـ أنظر  )5(
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ير بغلق مصنع ال خلطورته وإمنا بناء على تعليمات وزارة املالية اليت خاصا أو شخصيا، كأمر املد
  .)1(ملكيتهكانت تنوي نزع 

احلقوق  استعمال، ولكنه يتضمن التعسف يف االحنرافوقد اليتوافر يف العمل اإلداري 
، ويف هذه احلالة يقضي بالتعويض عما وقع من  Recourir des mesures Abusivesاإلدارية 

ضرر بسبب ما جرى من تعسف يف العمل اإلداري، ولو مل يقض بإلغاءه خللوه من عيب 
السلطة كمربر إللغاء القرار اإلداري جيب أن يكون منطويا  استعمالعيب إساءة  ، وإناالحنراف

ع سابقة عليه أو الحقة له، وأن يكون هذا العيب مؤثرا يف توجيه ائيف القرار ذاته، وليس يف وق
القرار وليس منقطع الصلة به، وأن يقع ممن له الصالحية يف إصداره، وليس من أجنيب عنه، وأساس 

ة العمل اإلداري ملا تقتضيه املصلحة العامة من بالسلطة هو جمان استعمالية يف إساءة املسؤول
احلقوق، ويقول رأي آخر أن املسؤولية أساسها مبدأ املساواة يف التكاليف العامة، ومهما  استعمال

احلق متتد أيضا إىل القانون العام  استعماليكن هذا األساس فنخلص إىل أن نظرية التعسف يف 
  .على رأسها القانون اإلداريو

وقد خلص البعض  من الفقه أن التعسف كاخلطأ  بوجه عام  يتحقق عندما  ينحرف  
وعلى هذا األساس  متت املقابلة   )3(أو العادي )2(الشخص عن السلوك  املألوف  للشخص اليقظ

بقصد اإلضرار بالغري صورة  من صور  احلق استعمالبني  التعسف وصور اخلطأ  املختلفة، فيعترب  
احلق على وجه يضر بالغري ضررا بليغا دون أن  يعود  على  استعمالاخلطأ  العمدي، ويعترب 

احلق  استعمالصاحبه إال بنفع ضئيل ال يتناسب البتة مع ذلك الضرر خطأ جسيما ، ويعترب 
املسؤولية عن التعسف يف و  .)4(لتحقيق مصلحة غري مشروعة صورة من صور اخلطأ  غري اجلسيم

 .أيضا احلق كما تنجم عن مباشرة األعمال اإلجيابية، فهي تترتب على األعمال السلبية استعمال

                                                        
 .233،  ص  21.   3.  1896داللوز  ،  1895فيفري  15جملس الدولة الفرنسي يف ـ أنظر  )1(
  :ـ أنظر  )2(

-  COHIN et CAPITANT:  cours élémentaire de droit civile 10eme édition, N° 305, P 218 et N° 324.  P 234. 
- MAZEAUD :  Tome 1, N° 564,  P 530 - 531. 

، فقرة  1956الفعل الضار ، طبعة :  سليمان مرقس.  559ـ  558ول ، الفقرة ألاالوسيط ، اجلزء :  السنهوريـ  )3(
مصادر :  عبداملنعم فرج الصده .387، اجلزء الثاين ، فقرة  1964شرح القانون املدين ، طبعة .  93،  ص 70
 . 481، ص  438، فقرة 1960طبعة  لتزام،اال

 .املرجع نفسه ـ  )4(
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احلق واجبا  قانونيا  يفرض  على صاحب  احلق    استعماليفرض حترمي التعسف  يف  و
مضمون هذا الواجب  ختلف  يف حتديد اه إال أن الفقه استعمالعن التعسف  يف  االمتناع واجب
 .  ومداه

 :  يلي إىل ولنتعرض فيما 
 .احلق ومداه استعمالعن التعسف يف  االمتناعمضمون واجب   ـ

احلق كأساس قانوين  استعمالعن التعسف يف  االمتناعـ مدى كفاية  اإلخالل بواجب 
 :التالية  باحث، وذلك يف امل ملسؤولية املمتنع

  

 
 

سبقت اإلشارة  أن فريقا من الفقه حيصر مدلول التعسف يف تعمد  اإلضرار بالغري  يف حني 
  استخالص، ويتجه فريق ثالث  إىل   ياالجتماعيعتربه فريق آخر  احنراف باحلق  عن غرضه  

عن السلوك  املألوف للرجل   االحنرافمن التعسف طبقا للمعيار العام للخطأ ، فريى فيه نوعا 
احلق  استعمالعن التعسف يف  االمتناعاليقظ  أو العادي،   مما يفيد  أن حتديد مضمون واجب 

  :اآلراء حول حتديد معىن التعسف و لنعرض هذه اآلراء فيما يلي  اختالفخيتلف ب
1  

 استعمالاحلق ينحصر يف عدم  استعمالعن التعسف يف  االمتناعيرى هذا الرأي أن واجب 
ي هذا الفريق أنه أويبدو جليا أن مضمون الواجب حسب ر. )1(احلق رد اإلضرار بالغري

، )2(احلق تستوجب العدالة  املساءلة عنها استعمالمضمون ضيق اليشمل أوجه من التعسف يف 
ستئثار دون أن يكون لدى استعماال أنانيا يظهر فيه طابع االاحلق  استعمالوبوجه خاص صورة 

صاحب احلق قصد اإلضرار بالغري، ودون أن يكون مسلكه مشوب بنوع من اإلمهال حيقق 
األناين للحق أن يستعمله الشخص لتحقيق مصلحة قليلة األمهية  ستعمالمسؤوليته، وأبرز صورة اال

 .إحلاق ضرر جسيم بالغريإىل  ستعمالويؤدي هذا اال
                                                        

 .356و  355ص  ، 391فقرة  ،352 ،ص 387فقرة  1964طبعة  ، 2ج ،شرح القانون املدين:  سليمان مرقسـ  )1(
  . 847ص  562الوسيط ، احلزء االول  فقرة :   السنهوريـ  )2(

  .352ص   387شرح القانون املدين فقرة :  سسليمان مرق ـ     
 MAZEAUD :  Tome 1, N° 572-     :                                         ويف نقد هذا الرأي أنظر           
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2  

أن يستهدف يتلخص يف احلق  استعمالعن التعسف يف  االمتناعيرى  هذا الرأي أن واجب 
، ويعاب )1(الذي تقرر هذا  احلق من أجله اقتصاديأو  اجتماعياحلق  حتقيق غرض  استعمالمن 

 االلتزامعلى هذه الفكرة ما يعتريها من غموض وأا تؤدي الحمالة إىل التحكم ، فمن املتعذر 
  .لكل حق  ياالقتصادأو  ياالجتماعباملوضوعية واحلياد يف حتديد الغرض 

3 

احلق يتحدد مضمونه يف عدم  استعمالعن التعسف يف  عاالمتنايرى هذا الرأي أن واجب 
  .)2(احلق  عن  مسلك  الرجل اليقظ أو الرجل العادي استعمالعن  االحنراف
ويعاب على هذا الرأي أن معيار الرجل اليقظ أو العادي  اليصلح لتحديد مضمون  

الواجب القانوين الذي تفرضه النظرية وإن كان يصلح لتحديد مداه، إذ أن هذا املعيار كما سلف 
ان واجبا قانونيا أو واجبا بيانه الخيلق واجبا وإمنا حيدد مدى واجب يفترض وجوده سواء ك

اثل املقياس العادي الذي يصلح لتحديد كافة الواجبات من حيث املدى أو الكم ال ، فهو ميعقديا
إىل هذا املعيار عن ضرورة حتديد مضمون  االلتجاءمن حيث املضمون أو النوع، ومن مثة اليغين 

الواجب القانوين الذي تفرضه نظرية التعسف ، وملا كان املشرع اجلزائري قد أخذ بنظرية التعسف 
، ق م جمن   2005يونيو  20املؤرخ يف  05/10مكرر املعدلة بالقانون   124يح باملادة يف نص صر

فعلينا حتديد مضمون هذا الواجب يف ضوء النص املذكور أعاله، والواجب الذي يستخلص من 
  :نظرية التعسف طبقا ألحكام القانون املدين اجلزائري يتمثل يف التايل 

 

 05/10مكرر املعدلة بالقانون   124وميكن رد صور التعسف الثالثة الواردة يف نص املادة 
ق م ج ، إىل فكرة  سوء النية، حبيث ميكن القول أن الواجب الذي  من 2005يونيو  20املؤرخ يف 

لصورة حقه، ففي ا استعماليستخلص من هذا النص يفرض على صاحب احلق حسن النية يف 
حقه إىل جمرد اإلضرار بالغري فنكون أمام أوضح مظاهر سوء  استعمالاألوىل يصبو الشخص من 

النية، ويف الصورة الثانية حيث يهدف الشخص  إىل حتقيق مصلحة ال تتناسب مع ما يصيب الغري 
  :من ضرر جسيم بسببها، فال خيرج األمر على فرضني 

                                                        
 .385ص ،   201فقرة  ،  1963طبعة  ،الكتاب الثاين   ،املدخل لدراسة  القانون  :  أمحد سالمةـ  )1(
 . 843،  ص  559،   فقرة  1الوسيط ، ج:  السنهوري ـ  )2(
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لتحقيق مصلحته القليلة األمهية رغم درايته  استعملهـ إما أن يكون صاحب احلق قد  1
بانعدام التناسب بني هذه املصلحة ، وبني ما يلحق الغريمن ضرر جسيم بسببها، ويف هذه احلالة 

 Intention(احلق مقترنا بسوء النية ، بينما يف الصورة األوىل تكون النية شريرة  استعماليكون 
Malicieuse  (لصورة الثانية تتمثل يف األنانية فإن سوء النية يف ا)égoisme .(  

من  ستعمالدون إدراك ملا سينجم  عن هذا اال استعملهـ إما أن يكون صاحب احلق قد  2
ضرر جسيم للغري، وإن كان مسلك الشخص غري مشوب يف هذه احلالة بسوء نية فإنه يعد مرتكبا 

اعل، ويف الصورة األخرية حيث خلطأ جسيم وهو اخلطأ الذي يبلغ حدا يوحي بسوء نية الف
يستعمل الشخص حقه بغية حتقيق مصلحة غري مشروعة ، يتجسد سوء النية يف الباعث والدافع 

  .صفة املشروعية ستعمالاحلق والذي يرتع عن هذا اال استعمالغري املشروع الذي يصطحب 
 

احلقوق حبسن النية بالصور الثالثة السالفة الذكر،  استعمالإن حتديد مضمون الواجب يف 
الحيول دون اللجوء إىل معيار الرجل العادي لتحديد ـ كم ـ هذا الواجب أو مداه، ومبا أن 
صور التعسف واردة على سبيل احلصر فإن القاضي اليسعه سوى أن يقرر مسلك الشخــص 

صورة أخرى من  استخالصار ـ يف كل صورة داخل مضموا، والميكن ـ طبقا هلذا املعي
ه حلقه يف هذه الصورة ، وما جتدر استعمالالتعسف حبجة أن الرجل العادي يعترب  متعسفا يف 

اإلشارة إليه أن معيار الرجل العادي ليس منشئا للواجبات القانونية، وإمنا هو معيار لتقدير مدى ما 
  .ود مضمونه اخلاصهو قائم منها ويف حد

وبعد عرضنا لآلراء السالفة الذكر فالبحث يف مسؤولية املمتنع على أساس التعسف يف 
يتطلب منا حبث مدى  إمكانية تطبيق نظرية التعسف يف جمال احلقوق العامة  االمتناعحق  استعمال

كأساس  احلق استعمالعن  التعسف يف  االمتناعوكذلك البحث يف مدى كفاية اإلخالل بواجب 
  .بحثني الثاين والثالث ملسؤولية املمتنع ، وذلك يف امل قانوين

 

 
 

  .نظرية التعسف يف جمال احلقوق العامة  استعمالقد ثار اجلدل حول مدى إمكانية ل
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احلق على احلقوق املعينة أو  استعمالـ ذهب رأي إىل قصر تطبيق نظرية التعسف يف 
  .اخلاصة دون احلقوق غري املعينة أو العامة واليت يعرب عنها بالرخص

ة ــإىل حجج مفادها أن مسؤولية من يستعمل رخص )1(االجتاهويرتكز أصحاب هذا 
وهو ميارس حرية عامة ميكن قيامها على أساس اخلطأ دون اللجوء إىل إعمال فكرة التعسف ألن 
أحكام املسؤولية املدنية قادرة على التكفل بذلك على أحسن وجه ، أما مسؤولية من يستعمل 
حقه فتكون موضع شك عندما يدعي صاحب احلق أنه يعمل يف حدود حقه،  وعليه حتول نظرية 

حقه ـ يف الظاهر ـ ذريعة لإلضرار  استعمالون إفالت الشخص عندما يتخذ من التعسف د
ة، ــإىل بسط نطاق النظرية على احلقوق اخلاصة والعام)2(بالغري، بينما يذهب رأي آخر

ا ـإىل القول بأنه ميكن حتقق التعسف بالنسبة للحريات العامة، كم االجتاهويذهب أنصار هذا 
اصة أيا كان معيار التعسف، والظاهر أن املعيار األخري هو األرجح يتحقق بالنسبة للحقوق اخل

  .واألوىل باألخذ به
 

 

 
 

حقه حبسن نية،  استعمالنا من نظرية التعسف واجب يلزم صاحب احلق من استخالصبعد 
وبعد أن وصلنا إىل وجوب تطبيق النظرية  على احلقوق اخلاصة والعامة على السواء، يثور التساؤل 

  .حول مدى كفاية اإلخالل ذا الواجب كأساس قانوين ملسؤولية املمتنع
                                                        

ويذهب الفقه إىل التمييز بني احلق والرخصة على أساس أن احلق مينح لشخص معني سلطة القيام بأعمال حمددة حتقيقا ـ  )1(
رتفاق، أما الرخصة فهي حرية مباحة للكافة متكنهم من القيام القانون ، كحق امللكية وحق االها ملصلحة حيمي

 ،ةــإخل ، أنظر يف هذا التمييز بني احلق والرخص... باألعمال اليت الحيرمها القانون، كحرية السري وحرية التجارة 
، 1928احلقوق ، الة القضائية لسنة  مالاستعالبحث يف التعسف يف :  كابيتان. 301احلق الشخصي ، ص  : دايان
شرح القانون :  سليمان مرقس. 810، ص  544، فقرة 1الوسيط، ج:  السنهوري: أنظر أيضا .  372و  371ص 

  .350، ص 398، فقرة 2املدين ، ج
،  Rouastرواست وما بعدها،  365، ص 1928البحث السابق يف الة الفصلية " كابتان "  ـ من هذا االجتاه )2(

" وما بعدها، إيسمان يف  1، ص 1944البحث يف احلقوق التقديرية واحلقوق موضع الرقابة ، يف الة الفصلية ، سنة 
حشمت . 544، فقرة 1الوسيط، ج:  السنهوري: وانظر أيضا . مكرر 444، فقرة 1951، طبعة  6ج" أوبري ورو 
لتزام، مصادر اال:  املنعم فرج الصده عبد. 451و  448فقرة ، 1954لتزام، طبعت النظرية العامة لال:  أبو ستيت

 . 437و  435، فقرة 1960طبعة 
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حبيث ميكن  )1(جته فريق من الفقه إىل حتقيق مسؤولية املمتنع املدنية على أساس التعسفا
يعترب خطأ مرتبا للمسؤولية، حينما يكون متعمدا أي مقرونا بنية اإلضرار  االمتناعالقول بأن 

عتبار أن املمتنع يف هذه احلاالت يعد متعسفا اع وذلك على نبالغري، ويف غياب مصلحة  خاصة للمت
ه بالسم، ــقتل خادمة مثال عن تنبيه خمدومها إىل حماولة امتناع، كاالمتناعحق  استعماليف 

نتقام ، فهل ميكن أن يعد اإلخالل دة آخر مشرف على اهلالك بدافع االشخص عن مساع امتناعو
ق  من 2005يونيو  20املؤرخ يف  05/10مكرر املعدلة بالقانون   124بالواجب الذي فرضته املادة 

  .، أساسا قانونيا ملسؤولية املمتنع ؟م ج 
مكرر  124مما الشك فيه بأن واجب عدم التعسف يف استعمال احلقوق، الذي أوردته املادة 

تلك املادة كافيا الستيعاب كافة حاالت التعسف واعتباره  همن ق م ج ، واليت حددت صور
  .بالتايل أساسا قانونيا تبىن عليه مسؤولية املمتنع 

كأساس قانوين ملسؤولية املمتنع  االمتناعوبعد أن انتهينا من دراسة التعسف يف استعمال حق 
  .ثالث يف القانون اجلنائي يف فصل االمتناعالتقصريية، حناول اآلن إلقاء الضوء على خطأ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
املسؤولية املدنية، فقرة :  روديار.  301ومابعدها ، وص  275احلق الشخصي ، ص : دايان ومن هذا الفريق ، ـ  )1(

أنور : وانظر أيضا .  239و  238املرجع السابق ، فقرة :  جوسران، 197، ص 52، فقرة  3ج : دميوج، 1437
 73، السنة السابعة عشر ، ص استعمال حق امللكية ، جملة القانون واالقتصاديف حبثه يف نظرية التعسف يف :  سلطان

حبث يف جتدد عقد :  إمساعيل غامن.  423، فقرة  1955لتزام، طبعة لنفس املؤلف ، النظرية العامة لال، و 75إىل 
 .وما بعدها  399، ص  2ية ، السنة الرابعة ، العدد ور يف جملة العلوم القانونية واالقتصادنشم. العمل احملدد املدة
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على مستوى القانون املدين فحسب بل أن القانون اجلنائي ذاته  االمتناعال يطرح مشكل 
عن إمكانية فرض العقاب   )1(واجه هذه املشكلة حيث ختلل الشك يف نطاق املسؤولية اجلزائية

 . }ال جرمية وال عقوبة بغري نص {ذلك ألن القضاة مقيدون بقاعدة  االمتناععن جمرد 
املنصوص عليها واملعاقب عنها حمدودة جدا فال يفوت أحد  االمتناعونظرا لكون حاالت 

 .غري واردة قانونا امتناعمدى احلرج الذي يوجد فيه القضاة حني فصلهم يف حالة 
وجند القاعدة خمالفة متاما على مستوى القانون املدين حيث ميلك القاضي حرية واسعة يف 

 .تقرير مدى توافر اخلطأ وإن مل يكن مثة نص 
مكن العديد من الفقهاء التخلص من مبادئ القانون اجلنائي حيث ذهبوا إىل حد اعتبار ومل يت

أن بعض قرارات احملاكم اليت فصلت يف املسؤولية اجلنائية كافية وحدها إلعفاء املمتنع من أية 
 .)2(مسؤولية مدنية

يدية القائلة ويف ظل هذا الغموض واخللط بني املدين واجلنائي علينا حبث أصل النظرية التقل
ذو طابع خاص اليؤدي إىل مسؤولية حمدثه املدنية  إال يف بعض احلاالت ومبا أن  االمتناعبأن خطأ 

فال ريب أن يكون له تأثريا  )3(االمتناعالقانون اجلنائي نفسه أضحى يفرض عقوبات عن خطأ 
 .بالغا على مستوى القانون املدين

والسرعة إىل تطور األفكار يف القانون اجلنائي وعليه جيدر بنا التعرض بشيء من اإلجياز 
 :التالية  املباحثالنتائج على مستوى القانون املدين من خالل  استخالصو

  
 

 
 
 

                                                        
 Traité ,  I , N° 526 :  أنظر مازو و تنكـ  )1(
     L’Abstention Source de Responsabilité Civile Délictuelle Thèse Montpellier  13أنظر جاك بورينه ، ص ـ  )2(
  . 526أنظر ما زو وتنك ، رقم ـ  )3(
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لقد وضعت الثورة الفرنسية القانون اجلنائي على أسس تتالءم ومحاية احلرية الفردية اليت 

مما جعل واضعي التقنني اجلنائي والتشريعات الالحقة  يتأثرون مببادئها  )1(كانت  تنادى ا
ويستلهمون من روحها، األفكار الفردية فجاءت بالتايل تلك القوانني مطبوعة بالطابع الفردي 

 .احملض 
فالقانون اجلزائي ليس له من هدف سوى ضمان حرية البعض يف احلدود اليت تقتضيها 

دوره على منع وفرض اجلزاء على التصرفات الضارة باتمع أو أفراده  حقوق اآلخرين كما يقتصر
 .إال أنه ال يلزم مبدئيا بالقيام بالواجبات سواء أكانت واجبات مدنية أو أخالقية

رتقى اإن الواجبات موجودة فعال والتشريع إبان الثورة ال ينكرها بل أنه خالل هذه املرحلة 
درجة ميكن تصورها إال  أن مقتضيات الصاحل العام ومحاية مفهوم الواجب الوطين إىل أعلى 

ستدعت أن يترك القيام ذه الواجبات حملض ضمائر األفراد، وإن كانت هناك ااحلريات الفردية 
 .حاجة للقيام ذه الواجبات فاإللزام ا يكون بطرق أخرى غري العقوبة اجلنائية

بع مبفاهيم الثورة الفرنسية نادرا ما يقضي املتش 1810وعليه جند القانون اجلنائي لسنة 
نتيجة لإلخالل بواجب ما ، فالواجبات اليت كانت معروفة آنذاك تتعلق  )2(االمتناعبالعقوبة عن 

بواجبات املوظفني حيث حتدد مبقتضى طبيعة الوظيفة ذاا، أما فيما يتعلق باملدنيني فليس مثة من 
ف ، عدم  عق  353إىل  349غار والقصر، املواد واجبات تذكر ملزمون ا سوى إمهال الص

 .ف ، وبعض املخالفات  عق  347،  346التصريح بالوالدات املادتني 
هذه الواجبات املدنية الضرورية املتعلقة بتنظيم سري القضاء  االعتباروإذا أخذنا بعني 

والبوليس واألمن العام مبفهومه الشامل، واليت تقضي بتوفري االستقرار للجميع، وإلقاء القبض على 
الفرنسية  ارمني وعقام، نالحظ أن املبادئ املعترف ا يف التشريع اجلنائي املتشبع مبفاهيم الثورة

فالقانون يعاقب على العراقيل اليت حيدثها أو يتسبب فيها املذنبون بأفعاهلم  )3( تتغريهي كذلك مل
اإلجيابية و اليت حتول دون السري احلسن هلذه املرافق األساسية، كما يعاقب القانون أيضا عن 

فالقانون السالف  ـرشوة الشهود  ـشهادة الزور  ـمساعدة ارمني، املساعدة على الفرار 
                                                        

 . Code Pénal Annoté  Art :  61  A  63:   جرسونأنظر يف هذا املعىن ـ  )1(
  .  16و  15 املرجع السابق ، ص:  جاك بورينيهأنظر ـ  )2(
  .  16نفس املرجع ، ص ـ  )3(
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األفراد عن القيام بأية تصرفات من شأا اإلضرار أو عرقلة سري القضاء  امتناعكر يستوجب الذ
والبوليس وال يذهب إىل أبعد من ذلك ، حيث ال يفرض عليهم القيام بأفعال إجيابية فال يلزم أحدا 

ه سواء بالتبليغ عن اجلرائم وإذا كان الواجب املدين يقضي بضرورة إدالء املواطن الصاحل بشهادت
لصاحل املتهم أو ضده إال أن القانون اجلنائي ال يعاقب من يرفض اإلدالء بشهادته ، و حيق له 

بالسكوت، وإذا كان الواجب املدين  وقواعد األخالق تستوجب على الشخص  االلتزامو االمتناع
كذا يف ختاذ موقف املشاهد السليب وارتكاب جرمية، بدال من االتدخل دون التعرض للخطر ملنع 

ال تلزمه باإلسراع ملساعدة من حيتاج لذلك فيحل حمل وحالة اخلطر احملدق الذي يهدد شخصا ما، 
البوليس يف هذا النشاط ، غري أن القانون اجلنائي ذاته ال يعاقب عن اإلخالل ذه الواجبات 

 .وتنفيذها يترك لضمري صاحبها فحسب
ستغناء عنها، بل ومشاركتهم غري جمدية وميكن االاد وهكذا ال ميكن التفسري بأن تدخل األفر

مثة حاالت أين جيب تقدمي خدمات إجيابية بالقيام بأعمال معينة، وحىت يفرض العقاب عن 
ملخالفة يف هذه احلالة هم جيب توجيه تكليف رمسي هلم، من قبل السلطة العمومية، وتنجم اامتناع

اهد كما أسلفنا غري ملزم وفقا للقانون اجلنائي ستجابة هلذه الدعوة املسبقة،  فالشعن عدم اال
باإلدالء تلقائيا بشهادته ولكنه ملزم باحلضور وأداء اليمني لإلدالء بشهادته إذا وجه له تكليف يف 

  .)1(هذا اال
بعد عرضنا للقانون اجلنائي املتأثر بالطابع الفردي والذي يقدس احلرية الفردية ويرجح كفتها 

لك ما  أثرت على القانون اجلنائي ، وذينظامتمة، ظهرت أفكار ذات الطابع العلى املصلحة العا
  .الثاين بحثسيكون موضع دراسة يف امل

 

 ) (  

لقد طبع إعداد القانون اجلنائي طابع الفردية وهو مبدئيا اجتاه البلدان الدميقراطية الليربالية 
غري أن الغلو واملبالغة يف الفردية  )2(األخرية إحدى الضمانات األساسية للحريةحيث تعد هذه 

زعة التضامنية تنادي بضرورة أن يكون القانون اجلنائي أقل فردية ـأدى إىل ظهور تيارات ذات الن

                                                        
 . 17  املرجع السابق ، ص:  جاك بورينيهنظر أـ  )1(
 . 17نفس املرجع ، ص ـ  )2(
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روابط اإلخياء اليت تربط بني األشخاص دون إمهال حقوق  االعتبارحيث ينبغي األخذ بعني 
 .)1(الدولة

  Le Moyenالتضامين يتمسك بعض الفقه بسوابق تعود إىل العصر الوسيط  االجتاهولتربير 
Age أو العصور البدائية  La Plus Haute Antiquité   ده األفكار أما جانب من الفقه املتأثر

والرافض خللو قانون العقوبات من فرض اجلزاء على من يعاصر ارتكاب جرمية وال مينعها، فقد 
 Delit De  االمتناعرتكاب جرائم إجيابية عن طريق اوضع نظريات تقول بإمكانية  حاول

Commission Par Omission من مظاهر  وأن السلبية يف بعض أنواع اجلرائم إمنا تعد مظهر
 . غري أن هذه النظريات مل حتظ بتأييد القضاء  Complicité رتكااااملشاركة أو املسامهة يف 

أن جرمية العنف  )2(1901نوفمرب   20يف حكم هلا مؤرخ يف  "بواتييه"وقد أكدت حمكمة 
نامجا  االمتناعإال إذا كان  امتناعالميكن تصورها دون عنف فعلي وال ميكن أن حتل حملها جرمية 

 عن واجب يلزم صاحبه قانونا بالقيام به، كقضية  األخ الذي ترك شقيقته  املختلة عقليا دون طعام
والعناية ، يف بيت مظلم مما أدى إىل وفاا نتيجة هذا املوقف السليب من جانبه ، وفلت هذا األخري 

 . .يف التشريع االمتناعه لعدم ورود مثل هذا امتناعمن العقاب عن 
ومل تبق النظريات املرفوضة من قبل القضاء دون التأثري بالنسبة للمشرع اجلنائي آنذاك، 

اخلطرية أو املضرة جدا كحرمان األطفال من الصيانة   االمتناعبة عن حاالت حيث شرع يف  املعاق
 . .واإلطعام إراديا

والغلو الذي متيز به حيث ذهب إىل   االجتاهالقضاء ورفضه ملثل هذا  اعتراضومما يفسر 
عن  االمتناعيصبح املرء شريك اجلاين مبجرد الو االمتناعترتكب مبجرد الالقول بأن اجلرمية 

 . التدخل للحيلولة دون وقوع اجلرمية
وخالفا لذلك فما جتدر مالحظته هو أن الضمري اجلماعي غالبا ما يستنكر ويرفض أن تظل 

 .)3(خالقية دون عقاب أاللة واريات تتصف باخلطمتناعا
ختاذهم مواقف سلبية كمن ال حيول ابإفالت األشخاص من العقاب ب االقتناعفمن الصعب 

رمية مع قدرته على ذلك أو من حيجم عن  مساعدة الغري دون التعرض شخصيا ألي دون وقوع اجل
                                                        

  . 17  املرجع السابق ، ص:  جاك بورينيهنظر أـ  )1(
 . 305،  2،  1902، وسريي  S  /81،  2،  1902أنظر دالوز ـ  )2(
 .305 - 2 -  1902سريي  - 81 - 2 - 1902: أنظر دالوز ـ  )3(
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خطر، أو ترك إدانة شخص مع إمكانية تربئته أو عدم التبليغ عن اجلرائم ، فإن عدم فرض اجلزاء 
  .)1(ات يعد عامال أو حافزا مشبعا باألنانية واخليانةاالمتناععلى مثل هذه 

التضامين تأثريا كبريا على تطور القانون اجلنائي وذلك ما فكار ذات الطابع وكان لأل
 .الثالث  بحثسيتجلى من خالل امل

  

1941 
251945 

ففي ظل الظروف السالفة الذكر وحتت تأثريات شىت، منبع البعض منها املفهوم الضيق 
وحقوق الدولة ظهرت  ياالجتماعللتضامن اإلنساين ومصدر األخرى التقدير الدقيق للصاحل 

اخلاطئ وشرع يف النص عليها تدرجييا يف  االمتناعاحلاجة إىل فرض اجلزاء على بعض حاالت 
ي تعود ذففي جمال القانون البحري حيث يسود التضامن بني البحارة وال )2(خمتلف فروع القانون

جذوره إىل عادات وتقاليد قدمية  راسخة يتلقوا  عن السلف منذ قرون خلت جند أن مثة حاالت   
يقضي بوجوب الذي  1916فريل أ 29و  1891مارس  10اخلاطئ كقانون   االمتناعللعقاب عن 

 .حتت طائلة العقوبات اجلنائيةاملساعدة  البحرية  
 1867املعدل لقانون  )3(1935أكتوبر 23ويالحظ أنه يف الفترة الالحقة وبصدور مرسوم 

يلزم حماسيب أو مراقيب احلسابات للشركات اهولة اهلوية بتبليغ وكيل اجلمهورية بالطرق 
نائية إال أن هذه احلاالت اإلحتيالية اليت يكشفوا بفعل ممارسة نشاطهم وإال تعرضوا لعقوبات ج

اليت تتجلى  1945أكتوبر  25اخلاطئ لقانون  االمتناعنادرة، ويعود الشروع يف العقاب عن وشاذة 
أمهيته وفائدته  على املستوى النظري خاصة، فاملادة األوىل منه توسعت يف عقاب التستر عن 
ارمني كما أكدت على تشديد العقوبة يف هذا اال، أما بقية املواد فقد أدخلت على القانون 

 .الفرنسي أحكاما تكاد تكون جديدة عنه متاما 
واملادة الرابعة تقضي بعدم االستمرار  –غ عن بعض اجلرائم واجلنح فاملادة الثانية تقضي بالتبلي

أو العود ملثل هذه املخالفات و مساعدة األشخاص املعرضني للخطر كما حتمي املادة الثالثة من 
                                                        

 .    19املرجع السابق ص :  جاك بورينيهأنظر ـ  )1(
 .  19املرجع السابق ص :  جاك بورينيهأنظر ـ  )2(
 . 152، رقم  4لتزامات املدنية، ط القاعدة األخالقية يف اال:  ريبريأنظر ـ  )3(
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سائدة آنداك يشارك تلقائيا يف متابعة اجلاين، و مما ال شك فيه أن هذا القانون أملته الظروف ال
  .)1(القانون بقيمة املبادئ القانونية اليت احتواها التشريع اجلنائي يسرواعترف الشراح ومف

اخلاطئ أي  االمتناعهو فرض اجلزاء على  1941حيث أن اهلدف الذي توخاه قانون سنة 
حينما يتخذ الشخص موقفا سلبيا بيد أنه بوسعه منع وقوع املخالفة أو مساعدة األشخاص 

 .)2(املهددين باخلطر
املطروح هو هل أن من يترك املخالفة تقع يعد مسامها يف حتقيقها وهل يعد من والتساؤل 

 .حيجم عن مساعدة شخص مهددا خبطر سببا يف الكارثة املترتبة ؟ 
يذهبان إىل القول بأن السببية بوصفها  1941إن الغالبية العظمى من الفقه احلديث وتشريع 

القانوين، ومع ذلك ميكن الرد على األسئلة السالفة مفهوما  فلسفيا تثري  صعوبات عظمى يف اال 
الذكر باإلجياب وفقا للظروف، فمن يعاصر وقوع جرمية أو تعدي  أو حدوث ضرر وكان بوسعه  
منع ذلك عليه إختاذ أحد القرارين بسرعة، إما أن خيتار حتقق الضرر، أو منعه، وعليه فقراره هذا 

دخل تضع الشخص رغما عنه يف سلسلة احلوادث وسلبيته يعد تصرفا يستوجب املساءلة، فقدرة الت
 .جتعله مسؤوال عن النتائج املترتبة عن استمرار هذه األسباب واحلوادث دون انقطاع 

ومن هنا يتجلى لنا بوضوح مدى تأثري األفكار السائدة يف ظل الثورة الفرنسية املشبعة بروح 
الذي يعد  1941فقط، أما القانون اجلنائي لسنة  الفردية حيث جاء القانون اجلنائي بفعلها  ناهيا

عند  مبساعدة الغري ياالجتماععلى الواجب األخالقي و امرآة للرتعة التضامنية  فقد نص قانون
 ) التضامين ال خيلو من خماطر االجتاهإال أن الغلو يف  ( رتكاب اجلرميةوالتصدي ال )3(املقدرة

 .لكي حتترم األخالق كلها تهفالقانون ال يتأتى له بسط محاي
فإن  Disciplinait L’égoïsme يهذب األنانية  1810ففي حني كان القانون اجلنائي لسنة 

بالرمحة والرأفة  االلتزامجيعل كل فرد جمند خلدمة غريه وكذا األمن العمومي فأدخل   1941قانون 
 .إزاء الغري وارتقى ا إىل مصاف القواعد القانونية 

                                                        
 . 20نفس املرجع ، ص :  جاك بورينيهأنظر ـ  )1(
 . 48املرجع السابق ، ص :  طه غايننظر أـ  )2(

    1951اجلرائم واجلنح ضد األشخاص ، جملة العلوم اجلنائية، والقانون اجلزائي املقارن، :     Hugueny أنظر هوجوينـ  )3(
  .وما بعدها   272ص           
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حينما ذهب إىل القول بأن هذا القانون الذي "  Hugueneyهوجين"لفقيه وقد أصاب ا
 .)1(اخلاطئ قد بدأ بفكر جديد وهو يوجه القانون اجلنائي حنو مسالك جديدة االمتناعيعاقب عن 

اخلاطئ ويقضي يف  االمتناععلى املعاقبة عن  1945جوان  25أمر  يا أن يبقوليس غريب
 متناععنوانه مبسامهة املواطنني إلرساء العدالة واألمن العمومي وقد ذكر أربعة حاالت لال

 .)2(اخلاطئ
 ..ـ عدم التبليغ عن اجلرائم  1
 .اإلرادي عن احليلولة دون وقوع اجلرمية أو بعض اجلنح  االمتناعـ  2
 .  اإلرادي عن اإلدالء بالشهادة لصاحل شخص برئ االمتناعـ  3
 .اإلرادي عن مساعدة شخص مهدد باخلطر االمتناعـ  4

من قانون العقوبات احلايل املعدل باألمر  223/5و  223/6وقد نصت عليها أيضا املادتني 
  .)3(2014جويلية  12والنصوص املعدلة له بتاريخ . 2000سبتمرب  19املؤرخ يف  2000/916 مرق

 االمتناعتأييدا كليا طاملا أنه رسم للعقاب عن   1945جوان  25مبدئيا يسعنا تأييد أمر 
األخالقي إىل مصاف القاعدة القانونية املكرسة يف  االلتزامحدوده الدقيقة والضرورية لكي يرقى 

القانون اجلنائي دون أية مبالغة أو خطورة، غري أن فرض هذه اجلزاءات تثري صعوبات حقيقية فيما 
بالنسبة للجنح فإثبات سوء النية ليس أمرا يسريا  Intention Délictueuse خيص نية اإلضرار

 .يف هذا اال وهذا ما جعل املشرع يتردد لفرض عقوبة
ومن حيث نتائجها على املستوى املدين يبدو أن هذه اجلزاءات أيضا تثري بعض الصعوبات 

يكون حمل دراسة يف فظهرت نظريات ترفض التعويض املدين يف حني أن أخرى تؤيده وهذا ما س
  .الرابع واخلامس بحثنيامل

 
 
 

                                                        
 .272ص .  السابقاملرجع :     Hugueny هوجوينأنظر ـ  )1(
 .  22املرجع السابق،  ص :   جاك بورينيهأنظر ـ  )2(
، اجلريدة 2000سبتمرب  19املؤرخ يف  916/2000من ق ع ف ، املعدل بأمر رقم  223/5و  223/6املادة ـ أنظر  )3(

جويلية  12والنصوص املعدل له بتاريخ  2002الساري املفعول يف جانفي  2000سبتمرب  22الرمسية الفرنسية بتاريخ 
2014. 
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إىل القول بأن مثة مبالغة من :  "جرسون"وعلى رأسهم األستاذ  االجتاهيذهب أصحاب هذا 
قبل أنصار الرتعة اليت تتردد يف اعتبار املمتنع عن التدخل سببا لألذى الذي الحيول دون حتققه فيعد 
مسؤوال وبالتايل ملزما بالتعويض الكامل  فهذه النتائج املتوصل إليها مغال فيها حيث جيب معاقبة 

كافة النتائج املترتبة عن بعن منعها، وبالتايل إلزامه  املمتنع عن التبليغ عن اجلرمية أو من حيجم
وفاته  كذلك احلال بالنسبة ملن ميتنع عن مساعدة شخص مهدد باخلطر يلزم أيضا يف حالة ،اجلرمية

 .)1(من شأنه إثقال كاهل األفراد ،والتسليم ذا األمر ،بالتعويض لورثته
نصار الرتعة السالفة الذكر كما يؤكد وميكن التخفيف من حدة النتائج اليت توصل إليها أ

باعتبار الضرر الذي يصيب  الشخص غري املتعسف ليس نتيجة مباشرة  ،"جرسون"األستاذ 
اخلاطئ وإمنا هو يف احلقيقة ما فات الشخص من فرصة جدية أو قليلة األمهية تبعا حلاالت  متناعلال

ليغ عن اجلرمية أو حيجم عن منعها يكون مع التدخل إال أنه بالنظر لعامل التضامن فمن ميتنع عن التب
 .ذلك ملزما بالتعويض عن النتائج املترتبة

ستثناء من املبادئ العامة ونظرا لطبيعتها ابأن مثل هذه املخالفات  "جرسون"ويسلم الفقيه 
يلزم من هلم القدرة على  "جرسون"اخلاصة فهي ال تتضمن التعويض املدين، فالقانون كما يقول 

مساعدة  األشخاص املهددين باخلطر بالتبليغ عن اجلرائم للحيلولة دون وقوعها، أو التدخل لتقلص 
نتائجها ولكنه ال يفرض مثل هذه الواجبات إال حتقيقا للصاحل العام ، فيقع على عاتق الدولة حتقيق 

واجب وقاية األفراد من اجلرائم والوقوف أيضا التحمل ب ا، وعليه)2(العدالة والبوليس واملساعدة
  .ضد املخاطر اليت دد املواطنني

بيد أن مثة حاالت ال تستدعي التدخل الفوري مما ال يستتبع التعويل على السلطات العمومية 
يف  1945أمرقد أكد و )3(ةولذا يعهد القانون إىل املواطنني التصرف تلقائيا وبالوسائل اخلاص

 .أن هدفه محاية الصاحل العام بدال من املصاحل اخلاصة الديباجة
قد ذهبت  )4(1950أكتوبر   19يف حكم هلا صادر بتاريخ  "لبيتوم"ونرى أن حمكمة اجلنح 

مبساعدة الغري اليتضمن التعويضات املدنية بسبب أن اجلنحة تتلخص يف جمرد رفض  االلتزامإىل أن 
 . 24املرجع السابق،  ص :   بورينيهجاك أنظر ـ  )1(                                                        

 . 29املرجع السابق،  ص :   جاك بورينيهأنظر ـ  )2(
 . 29أنظر نفس املرجع ، ص ـ  )3(
  . 29أنظر نفس املرجع ، ص ـ  )4(
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 "جرسون"املساعدة  بغض النظر عن النتائج  احملتملة النامجة عن  هذا الرفض، ويعترف األستاذ 
  .)1(بصعوبة ودقة املشكل املطروح يف هذا اال

كما سلف بيانه يف  االمتناعوبعد أن كان الفقه اجلنائي يرفض منح التعويض عن خطأ 
 االمتناعبوجود التعويض املدين عن خطأ املطلب الرابع ، غري أنه برز جانب من الفقه يعترف 

 .اخلامس  بحثوذلك ما سنربزه من خالل امل

 

  

كاألستاذين  1945و  1941إن الغالبية العظمى من الفقه احلديث وال سيما مفسري قانوين 
تستتبع تعويضات مدنية  االمتناعيريان خالفا لالجتاه السالف الذكر بأن جرائم  )2("هوجين وتنك"

 .كما إختذ القضاء احلديث ذات املوقف
الوارد يف القوانني اليت تفرض اجلزاء على  L’intitulé الديباجةوما جتدر اإلشارة إليه أن 

أن ذلك ال يستثين محاية  تدل على أن هذه األخرية دف إىل محاية الصاحل العام كما االمتناع
بذات النصوص يف القانون املصاحل اخلاصة، حيث أن الصاحل العام واخلاص متداخالن وحمميان 

املعدلة  223/7و  223/6و  223/5، وقد جاءت نصوص قانون العقوبات اجلديد، املادة اجلنائي
جويلية  12والنصوص املعدلة له بتاريخ  2000سبتمرب  19املؤرخ يف  916/2000مبوجب قانون 

 .يشكل جرمية مبفهومها الشامل تستوجب التعويض االمتناع، تؤكد بأن خطأ 2014
مكان  حتريك الدعوى العمومية سواء من قبل الضحية باعتبارها فإلالعامة وتطبيقا للشريعة 

حلاالت التطبيقية وقد جتسد ، وهذا الرأي عوجل يف إحدى ا)3(طرفا مدنيا أو من قبل النيابة العامة
 :يف قضية تتلخص وقائعها فيما يلي 

بباريس  ( حيث أن جدة تركت حفيدا احلديثة الوالدة باحلديقة بقصد التخلص منها
) سني وأوز(فحركت الدعوى املدنية من قبل اإلحتاد البلدي للجمعيات العائلية   ) 1948ديسمرب 

                                                        
 . 29املرجع السابق،  ص :   جاك بورينيهأنظر  ـ )1(
  .       وما بعدها  272املرجع السابق ، ص :  هوجينأنظر ـ  )2(

  .الشخص اخلاص يف خدمة األمن العمومي :  وتانكـ       
- Le Particulier au Service , D 1946 . 1 .33 de L’ordre Public . 

  . 26املرجع السابق،  ص :   جاك بورينيهأنظر ـ  )3(
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يتمتع ا الطرف املدين ، ال سيما تلك املتعلقة بكل ما من  املرخص هلا مبمارسة كافة احلقوق اليت
 .)1(شأنه اإلضرار باملصاحل املعنوية واملادية للعائالت وذلك أمام كافة جهات التقاضي

السالف الذكر فقد حكمت )   Bethumeلبتوم ( وهذا الرأي مل يؤيده قرار حمكمة اجلنح 
الطبيب عن إسعاف إمرأة وابنها برفض إدعاء الطرف املدين أثناء حتريك  امتناعاحملكمة يف قضية 

الدعوى العمومية ضد الطبيب ألن الدعوى املدنية ال ميكن مباشرا أمام القضاء اجلنائي إال إذا 
كان مصدرها ذات اجلرمية اليت ينجم عنها حتريك الدعوى العمومية، ويستمد هذا احلل من موقف 

ز بني الضرر اجلنائي البحت املترتب عن اجلرمية ذاا والضرر غري اجلنائي الذي القضاء الذي ميي
ويبدو أن  )2(املدين  القضاء ىاليدخل يف تكوين الضرر اجلنائي، وبالتايل ال خيتص بالنظر فيه سو

هذا التمييز ميكن األخذ به حينما تنجم الوفاة عن عدم تقدمي املساعدة فاجلرمية مكونة من الرفض 
عن املساعدة وال ميكن أن ينسب خطأ للطبيب نتيجة عدم مساعدته الشخص املهدد  االمتناعو أ

 .باخلطر
فالضرر الواقع واملطالب بالتعويض عنه ناتج عن الوفاة وهذه الوفاة ال تعترب عنصرا من 

أي رفض املساعدة، ويترتب عن ذلك  أن الدعوى املدنية املؤسسة على هذا  االمتناععناصر جرمية 
 .الضرر غري مقبولة

وما ميكن مالحظته يف هذا اال أن اإلجتهاد القضائي حملكمة بيتوم رغم احلجج القوية اليت 
  1941إعتمدها فإن ما ذهب إليه ال خيلو من البيزنطية وهذا ما يعرضه للنقد، كما أن قانون سنة 

عن املساعدة يقتضي لفرض اجلزاء وفاة الشخص املهدد  االمتناعالذي أدخل يف التشريع جرمية 
ومما ال شك فيه أنه يف )3(عن مساعدته االمتناعباخلطر، أو إصابته بضرر جسماين جسيم يف حالة 

يشكل  ظل هذا القانون فإن الوفاة أو الضرر يعطي احلق يف التعويض أمام القضاء اجلنائي ، حيث
 1945ومن العسري تصور أن واضعي أمر    Infraction ذلك أحد عناصر التعدي أو اجلرمية

بإبعادهم هذا الشرط لتوسيع دائرة العقاب كان قصدهم حرمان الضحية أو ذوي حقوقها من 
ال القانون اجلنائي وذلك بتحويل يستتبع بطريق غري مباشر تضييق  اإلدعاء كطرف مدين، مما

الذي   1934وخالفا ألحكام مشروع القانون اجلنائي لسنة  )4(حتكار املتابعةاالنيابة العامة عن 
                                                        

 . 26املرجع السابق،  ص :   جاك بورينيهأنظر ـ  )1(
 . 26املرجع السابق،  ص :   جاك بورينيهأنظر ـ  )2(
 . 27املرجع السابق،  ص :   جاك بورينيهأنظر ـ  )3(
 . 27املرجع السابق،  ص :   جاك بورينيهأنظر ـ  )4(
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عربوا صراحة عن نيتهم يف السماح برفع   1945حتكار املتابعة فإن واضعي أمر اخيول النيابة 
 ..الدعوى من قبل الطرف املدين

رأي مل حيض بالتأييد وقد رفضته حمكمة  "  Bethumeبيتوم"ه حمكمة ولذا فإن ما ذهبت إلي
اليت ذهبت "  Boures بورج" استئنافوكذلك قرار حمكمة  )1(1939نوفمرب 2اجلنح  لنيس بتاريخ 

إىل القول أنه بداعي تعاقب أو تسلسل األحداث فيما يتعلق بالدعوى املدنية مما يستوجب 
من الصيادين إثر قتل حارس مع إحجام  البقية على منع وقوع  اجلرمية املسؤولية التضامنية موعة 

 . ستئنافضد قرار حمكمة اال )2(الطعن النقض  وقد رفضت حمكمة
بأن كل خطأ جنائي يعد يف حد ذاته خطأ مدنيا  االقتناعجتهاد القضائي إىل وقد توصل اال

باريس يف حكم هلا  استئنافوللضحية يف هذه احلالة حق املطالبة  بالتعويض، وقد حكمت حمكمة 
عن  هممتناعالعلى رجال الشرطة بدفع التعويض لذوي احلقوق نظرا  )3(1958جانفي  8بتاريخ 

 . استجوابهد مساعدة أحد املساجني الذي كان يف حالة غيبوبة بع
فعل ويهدف من وراء ذلك  أو الال االمتناعوعليه يالحظ التوسع يف فرض العقاب عن خطأ 

إال  )4(اليت تعد  قوام كل نظام سياسي ياالجتماعإىل ربط اجلزاء باملبادئ األخالقية ذات الطابع 
تفترض التقدير  االمتناعأن التخوف ال زال عالقا يتمثل يف املخاطر النامجة حيث أن املعاقبة عن 

الشخصي لعناصر ال ميكن مراقبتها موضوعيا ومهما يكن من أمر فإن القانون اجلنائي حسم 
يف احلاالت اخلطرية، وبالتايل ال يتصور على  .املوقف إذ يعاقب عن عدم منع حتقق الضرر ال سيما

وبغياب  1945إىل غاية  سنة إال أنه  و )5(اإلطالق  أن يكون القانون املدين أكثر تضييقا وتشددا
كان ذلك مبثابة احلجة اليت يتمسك ا أصحاب  االمتناعالنص اجلنائي الذي يعاقب عن خطأ 

 )6(التقصريية كمصدر للمسؤولية املدنية االمتناعالنظرية املدنية التقليدية لرفض االعتراف خبطأ 
  .ومن مثة وجوب التعويض

                                                        
(1 (ـ   Gas , Palais 1949 . 2  . 430. 

      « Cass Crim : « Recueil de Droit Penal 1951 , P 111  1951جانفي  18أنظر جنائي ـ  )2(
(3 (ـ   J.C.P , 432. 10. 2 . 1958 . 

  . 30املرجع السابق،  ص :   جاك بورينيهأنظر ـ  )4(
  .  30ص : نفس املرجع ـ  )5(
 . 30ص : نفس املرجع ـ  )6(
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احة النصوص الواردة يف قانون العقوبات الفرنسي أما اآلن فلم يعد األمر حمل خالف لصر
وكذا قانون العقوبات  2014جويلية  01واملعدل بتاريخ ، 2000سبتمرب  19املؤرخ يف  916/2000

 . 2000ديسمرب  20املؤرخ يف  06/23اجلزائري 
حناول معرفة الذكر السالف  الفصل الثالثيف القانون اجلنائي يف  االمتناعبعد تعرضنا خلطأ 

يف حد ذاا نظرا  االمتناعمدى أثر القانون اجلنائي على القانون املدين من خالل دراسة مشكلة 
 .يف القانون اجلنائي يف كل من القانون الفرنسي واملصري واجلزائري  االمتناعللتداخل بينها وبني 

  .الرابع  الفصلوعلى ضوء ما سبق نتناول دراسة هذا التأثري يف 
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عتداد ، عدم اال"جرمية وال عقوبة إال بنصال " بعد أن كان املبدأ السائد طبقا للقاعدة 
إال حيث يوجد نص تشريعي بذلك، ومبا أن القانون اجلنائي سابقا قد خال من توقيع  االمتناعب

غري أن التطور الذي  ،عتراف اقضاء يف اال، فقد تردد الفقه والاالمتناعاجلزاء على اجلرائم ب
ات، وأضحت الكثري من التشريعات اجلنائية تسلم االجتاهحدث يف اتمعات أدى إىل تغيري 

متد هذا التأثري إىل القانون املدين حيث أضحى اوتفرض اجلزاء عليها، وقد  االمتناعبباجلرائم 
  :التالية  املباحثيرتب املسؤولية شأنه يف ذلك شأن اخلطأ اإلجيايب، وذلك ما سنعاجله يف  االمتناع

 

 

وعاقب عليه ال سيما يف اال اجلنائي  االمتناععرفت القوانني ومنها القانون الفرنسي خطأ 
 . متد إىل القانون املديناومنه 

األساسي للمسؤولية والعمود الفقري الذي تقوم عليه  لقد جعل املشرع الفرنسي اخلطأ احملور
الفقهي والقضائي حيث جاءت  جتهادلذي شهدته هذه األخرية على يد االبالرغم من التطور ا

كل عمل أيا كان يوقع   : "مؤكدة على اخلطأ كأساس للمسؤولية التقصريية بقوهلا  1382املادة 
 " ..ضررا بالغري يلزم من وقع خبطئه هذا الضرر أن يقوم بتعويضه

كل شخص يكون مسؤوال عن الضرر الذي حيدثه : " على ما يلي  1383كما نصت املادة 
 .)1("ال بفعله فحسب بل أيضا بإمهاله أو عدم تبصره 

ومل يكن )2(1382ستخدم عبارات عامة وشاملة يف املادة انالحظ أن املشرع الفرنسي قد 
ل من كمصدر للمسؤولية التقصريية، حيث أن لفظ اخلطأ يشمل ك االمتناعيقصد إبعاد خطأ 

اليت نصت  على اإلمهال وعدم  1383اخلطأ اإلجيايب والسليب على حد سواء  وبإضافته املادة 

                                                        
 .من القانون املدين الفرنسي   1382أنظر املادة ـ  )1(
 .  من القانون املدين الفرنسي   1383أنظر املادة ـ  )2(
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وقدرته على  االمتناعالتبصر فهذا يوحي ويؤكد مرة أخرى على تسليم املشرع الفرنسي خبطأ 
 .ترتيب املسؤولية كما هو احلال بالنسبة للخطأ اإلجيايب متاما 

بالنص صراحة على  االمتناعفصل املشرع الفرنسي ائيا يف مسألة  أما يف اال اجلنائي فقد
 1954أفريل  13مث بقانون  1945يونيو  25املعدلة بقانون  )1(63معاقبة املمتنع حيث جاء يف املادة 

  150000إىل  36000بني  حاوربغرامة تتوشهور  5شهور إىل  3يعاقب باحلبس من : " ما يلي 
فرنك أو إحدى هاتني العقوبتني كل من كان يف مقدوره أن مينع بفعله الفوري ودون أن يعرض 

 " .نفسه أو غريه للخطر جناية أو جنحة تتعلق بسالمة األشخاص أو أحجم إراديا عن ذلك
كما ورد يف نفس املادة الفقرة الثانية معاقبة من ميتنع عن مساعدة شخص مهدد خبطر مىت 

ء أكان ذلك بتدخله قدمي هذا العون دون أن يتعرض هو أو غريه للخطر سواكان بوسعه ت
أشهر وبغرامة من  5إىل  3ستعانة بالغري والعقوبة املقررة يف هذا الشأن احلبس من الشخصي أو باال

 ..ألف فرنك أو بإحدى هاتني العقوبتني 15إىل  360
حتياطيا أو مقدم اراءة شخص حمبوس معاقبة من يعلم بدليل ب 3الفقرة  63كما جاء يف املادة 

ختياريا لصاحل املتهم وذلك أمام اللمحاكمة يف جناية أو جنحة و حيجم عن اإلدالء بالشهادة 
السلطات القضائية أو البوليس، والعقوبة املقررة يف هذا الشأن هي احلبس  والغرامة أو إحدى 

 19املؤرخ يف  916/2000ايل املعدل بأمر ، كما فعل املشرع يف قانون العقوبات احلهاتني العقوبتني
وحسم يف مسألة  223/5،  223/6، املادة 2002إبتداءا من جانفي والساري املفعول  2000سبتمرب 

  .)2(ودعوى التعويض عنها االمتناععن معاقبة اجلرائم 
يف القانون اجلنائي واعترب  االمتناعإذا كان املشرع الفرنسي قد أقر وفرض العقوبة عن خطأ 

املسؤولية التقصريية قائمة رد توافر اخلطأ ، دون متييز بني اخلطأ اإلجيايب والسليب، فما موقف 
 .الثاين  املبحث؟ وهذا ما سيكون موضع دراسة يف  االمتناعالتشريع املصري من خطأ 

 
 
 
 

                                                        
 .  35أنظر قانون جنائي فرنسي ، ص ـ  )1(
 323/7، 223/5، 223/6، املواد 2000سبتمرب  19بتاريخ  916/2000أنظر قانون العقوبات الفرنسي املعدل بأمر ـ  )2(

 .2014جويلية  12والنصوص املعدل له بتاريخ 
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  من نصوصه  سواء على املستوى املدين أو اجلنائي االمتناعمل يبعد املشرع املصري خطأ  
كل خطأ سبب ضررا يلتزم : "  من القانون املدين املصري على ما يلي  )1(163 حيث تنص املادة 

 " .رتكبه بالتعويض امن 
ستخدم صراحة لفظ اخلطأ حيث يشمل كال اويستخلص من نص املادة أن املشرع املصري 

 ..على حد سواء االمتناعمن اخلطأ اإلجيايب والسليب أي خطأ 
  84حيث نصت املادة  االمتناعيف التشريع املصري من معاقبة  )2(ومل ختل النصوص اجلنائية

يعاقب : "  على ما يلي   1957لسنة   112من قانون العقوبات املصري املعدلة بالقانون رقم 
جنيه أو بإحدى هاتني العقوبتني كل من   500باحلبس ملدة ال تزيد عن سنة وبغرامة ال تتجاوز 

رتكاب جرمية من اجلرائم املنصوص عليها يف هذا الباب، اخلاصة باجلنايات واجلنح املضرة، اعلم ب
:  من نفس القانـون  98املادة كما تنص " . وتضاعف العقوبة إذا وقعت اجلرمية يف زمن احلرب 

رتكاب جرمية من اجلرائم املنصوص عليها باحلبس كل من علم بوجود مشروع ال على أن يعاقب"
من هذا  القانون ومل يبلغه إىل السلطات   94، 93، 92 ،91مكرر،  90، 89، 87يف املواد 

على  شروع والاملختصة، وال جيري حكم هذه املادة على زوج أي شخص له يد يف ذلك امل
 " .أصوله أو فروعه 

من ذات القانون على أن جيازى بغرامة ال جتاوز جنيها مصريا من  386كما نصت املادة 
درا عليها عند طلب ذلك من جهة أمتنع أو أمهل يف أداء مصلحة أو بذل مساعدة و كان قا

مصائب أخرى  أو غرق أو فيضان أو حريق أو نزول. قتضاء يف حالة حصول حادث أو هياجاال
  .عمومية 

هو القانون اجلنائي، غري أن  االمتناعغري أنه يالحظ أن اال الطبيعي للنص على خطأ 
عن تقدمي  االمتناعاملشرع املصري مل يضع مبدأ عاما ومل يفرض العقوبة مبوجب نص على 

 .واجلزائرياملساعدة كما فعل املشرع الفرنسي 

                                                        
 .أنظر قانون مدين مصري ـ  )1(
 .أنظر قانون عقوبات مصري ـ  )2(
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يف كل من القانون املدين واجلزائي، فما  االمتناعفإذا كان املشرع املصري قد عرف خطأ 
  .الثالث  املبحثهو موقف القانون اجلزائري من ذلك، وهذا ما سيكون موضع دراسة يف 

  

  

يونيو  20املؤرخ يف  05/10املعدلة مبوجب قانون   124لقد نص املشرع اجلزائري يف املادة  
أيا كان يرتكبه  فعلكل : " اخلاصة باملسؤولية التقصريية عن الفعل الشخصي على ما يلي   2005

 .   )1("و يسبب ضررا  للغري يلزم من كان سببا يف حدوثه بالتعويض   الشخص خبطئه
يتضح لنا جليا إيراد املشرع كلمة اخلطأ صراحة مما ال يدع   124بالرجوع إىل نص املادة و

أي شك يف متسكه باخلطأ كركن للمسؤولية عن العمل الشخصي و كذا احلال بالنسبة للمادة 
حيث وردت كلمة اخلطأ صراحة واخلطأ لفظا شامال قد يكون عمديا وقد يكون غري   127

اليت جتعل املرء مسؤول   1383مماثلة للمادة مبادة  جاءعمدي ال سيما وأن املشرع اجلزائري 
يونيو  20املؤرخ يف  05/10املعدلة مبوجب قانون  125، وهي املادة صراحة عن إمهاله وعدم تبصره

اليسأل املتسبب يف الضرر الذي حيدثه بفعله أو امتناعه أو بإمهال منه أو : " اليت تقضي بأنه  2005
  ".عدم حيطته إال إذا كان مميزا 

ق م ج على  125 و 124 تنيا أن اخلطأ قد يكون إجيابيا و قد يكون سلبيا ، فصياغة املادكم
النحو سالف الذكر تؤكد أن املشرع  اجلزائري مل يقصد إبعاد أي نوع من أنواع  اخلطأ ومجيعها 

، وذلك منا كذلك االمتناعصاحلة لترتيب املسؤولية التقصريية عن العمل الشخصي مبا فيها خطأ 
 .ق م ج السالفة الذكر 125تؤكده أيضا املادة 

فقد أكد املشرع اجلزائري على معاقبة األخطاء السلبية أو  )2(أما بالنسبة للقانون اجلنائي
املعدلة مبوجب من قانون العقوبات  181اليت يقترفها املرء حيث نصت  يف املادة  االمتناعأخطاء 

فيما عدا احلالة املنصوص عليها : " على ما يلي 2006ديسمرب  20املؤرخ يف  06/23القانون رقم 
                                                        

، املعدلة مبوجب قانون ق م ج   124أنظر القانون املدين اجلزائري وزارة العدل ديوان املطبوعات اجلامعية املادة ـ  )1(
  .واملتضمن القانون املدين املعدل واملتمم 2005يونيو  10املؤرخ يف  05/10

ARTICLE 124 : «  Tout Fait Quelconque de L’homme Qui Cause à Autrui un Dommage Oblige Par La Faute 
duQuel il est Arrivé à le Réparer  » .  

 06/23، املعدل مبوجب قانون  1966يونيو  8املؤرخ يف   66/156أنظر قانون العقوبات اجلزائري الصادر باألمر ـ  )2(
 .182و  181، املادتني 2006ديسمرب  20املؤرخ يف 
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 20.000إىل مخس سنوات وبغرامة من  سنةيعاقب باحلبس من   91يف الفقرة األوىل  من املادة 
دج أو بإحدى  هاتني العقوبتني من يعلم بالشروع  يف جناية أو جنحة أو  100.000ألف إىل 

: ي ـمن ذات القانون على ما يل 182كما نصت املادة  ".بوقوعهما فعال ومل خيرب السلطات فورا 
دينارا أو   100.000إىل  20.000سنوات وبغرامة من  5يعاقب باحلبس من ثالثة أشهر إىل "

كل من يستطيع بفعل مباشر منه،  وبغري خطورة عليه أو على الغري أن  بإحدى هاتني العقوبتني
مينع وقوع فعل موصوف بأنه جناية أو وقوع جنحة ضد سالمة جسم اإلنسان ، و امتنع عن 
القيام بذلك بغري إخالل يف هذه احلالة بتوقيع عقوبات أشد ينص عنها هذا القانون أو القوانني 

 .اخلاصة 
ت نفسها كل من امتنع عمدا عن تقدمي مساعدة إىل شخص يف حالة ويعاقب بالعقوباـ 

هناك خطر، كان بإمكانه تقدميها إليه بعمل مباشر منه أو بطلب اإلغاثة له، وذلك دون أن تكون 
 .خطورة عليه أو على الغري

حتياطيا أو اويعاقب بالعقوبات نفسها كل من يعلم الدليل على براءة شخص حمبوس ـ 
 جناية  أو جنحة، وميتنع عمدا أن يشهد ذا الدليل فورا أمام سلطات القضاء أو حمكوم عليه يف

ن تأخر يف اإلدالء إالشرطة، ومع ذلك فال يقضي بالعقوبة على من تقدم من تلقاء نفسه بشهادته و
 ."  ا

ختاذ اإلجراءات اجلزائية ومن اويستثىن من حكم الفقرة السابقة مرتكب الفعل الذي أدى إىل 
 .  " رتكابه وشركاؤه وأقارم وأصهارهم لغاية الدرجة الرابعةاساهم معه يف 

مع عدم اإلخالل بالواجبات اليت : " على املعدل من نفس القانون  91/1كما نصت املادة 
سنة يف  20سنوات وال تتجاوز  10سر املهنة يعاقب بالسجن املؤقت مبدة ال تقل عن  يفرضها

دينار يف وقت  100.000إىل   20.000سنوات وبغرامة من  5وقت احلرب، وباحلبس من سنة  إىل 
رتكاب جرائم اخليانة أو التجسس أو غريها من كل شخص علم بوجود خطط أو أفعال الالسلم، 

أو بالدفاع الوطين ومل يبلغ عنها السلطات العسكرية  النشاطات اليت يكون من طبيعتها اإلضرار
  .)1("اإلدارية أو القضائية فور علمه ا 

ونستخلص مما سبق أن املشرع اجلزائري على غرار املشرع الفرنسي ، وخالفا للمشرع 
عن تقدمي املساعدة  االمتناعاملصري قد نص صراحة يف قانون العقوبات على فرض اجلزاء عن 

                                                        
 .2006ديسمرب  20املؤرخ يف  06/23املعدلة مبوجب قانون رقم  1فقرة  91، املادة ـ أنظر قانون العقوبات اجلزائري )1(
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للغري ، كما أنه مل مييز يف جمال املسؤولية التقصريية بني اخلطأ اإلجيايب واخلطأ السليب أو خطأ 
  .االمتناع

بعد أن أوضحنا التطورات اليت شهدها القانون اجلنائي ومدى تأثريها على القانون املدين، 
، وذلك ما ناعاالمتعتماده للوقوف على خطأ ايبقى علينا اآلن التساؤل على املعيار الواجب 

  .اخلامس  الفصلسنعاجله من خالل 
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يعتمد على طبيعة الواجب القانوين الذي يستند إىل  االمتناعاملعيار املميز خلطأ        
باخلطأ وعلى ذلك  االمتناعحيث مينحه وصف اإللزام حيث ميكن وصف فعل  التشريعنصوص 

  :عندما حناول البحث عن معيار اخلطأ يستوجب ذلك ما يلي 
 .االمتناعـ وجود إلزام أي واجب يستند إىل نصوص القانون حىت ميكن القول خبطأ 

ـ مسؤولية املدعى عليه و ميكن التحقق منها بإثبات النص القانوين حىت ميكن القول بوجود 
خطأ مبفهوم املخالفة ألن وجود خطأ يعين حتقق املخالفة القانونية إذا ما توفرت عالقة السببية بني 

تثري دائما  يف املسؤولية املدنية االمتناعوإذا كانت املشكلة الرئيسية عن خطأ . الفعل و النتيجة
  : إشكاالت قانونية هي 

 خطأ ؟  االمتناعـ مىت يكون. 
 إخالال بنص قانوين يرتب واجبا يترتب على خمالفته خطأ ؟ االمتناعـ يف أي حالة يعد. 
 م ؟ او  االمتناعـ مىت يكون التعارض بنيحترام حقوق األفراد و حريا  .  

الذي يشكل خطأ يرتب املسؤولية  تناعاالمويف ضوء هذا العرض سنتناول دراسة حالة 
  :التالية  املباحثاملدنية يف 

  

 

صورة للسلوك اإلنساين فهو يضم عنصرا إجيابيا هو اإلرادة : " بأنه  االمتناعيوصف خطأ 
 .)1("املتجهة على حنو عمل معني 

باإلضافة إىل ذلك تعبري عن هذه اإلرادة وهو من الناحية املادية وسيلة لبلوغ غاية  االمتناعو
  .)2(بأنه ظاهرة سلبية االمتناعيف العامل اخلارجي وكل ذلك حيول دون أن يوصف 

                                                        
حيث أن الفضالة تكون دائما تلقائية  عن التفضل، االمتناععن تقدمي املساعدة و االمتناعبني  اجلارحييفرق الدكتور ـ  )1(

  .املتضرر نفسه أو غريه بدون طلب سابق من رب العمل، أما تقدمي املساعدة فقد تكون تلقائية أو بناءا على طلب
 .330،ص  52، هامش 1952، كلية احلقوق ، جامعة القاهرة ، االمتناع ، جملة القانون واالقتصادـ  أنظر مقاله اخلطأ ب     

 . 314، فقرة  1972شرح قانون العقوبات اللبناين ، بريوت ، الطبعة الثانية ، :  جنيب حسينـ  )2(
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أو  االمتناععتبار ااإلجنليزي ، األمريكي، الفرنسي، على : ويذهب أغلبية الفقه يف القوانني 
ألنه ال ميكن إجبار الغري على التدخل خاصة  يف  مبفهومه الواسع الف القانونالسليب ال خي اخلطأ

 .)1(بالتدخل حالة عدم وجود نصوص قانونية تفرض واجبا على الغري
وإذا كانت القاعدة العامة يف الفقه السابق بأنه ال جيوز بناء على الواجب القانوين العام خلق 

 . اسلبيخطأ  االمتناعاإلجيايب وإال عد فعلهم خطأ ب التزام أو إجبار لألفراد على التدخل
ستثناءات على القواعد العامة لتحويل الواجب العام يف بعض اال يعين ذلك عدم وجود ف

احلاالت إىل واجب قانوين يلزم الفرد بالتدخل يف حالة الضرورة أو احلاجة الفعلية هلذا التدخل 
 .الغري الذي ميكن أن يترتب على ختلفه ضرر يلحق ب

عن تقدمي املساعدة جرمية نظرا لعدم  االمتناععتبار اويذهب بعض الفقهاء يف فرنسا إىل عدم 
علهم إمكانية إلزام األفراد بالتدخل إجيابيا من أجل مساعدة الغري على جتاوز ضرر معني و إال عد ف

 .. نتحار،  والتخريباال: جرمية و خاصة يف حاالت 
لتزام  من واقع اتمع يقوم على أصول أخالقية وتربوية وخاصة يف اولكن ميكن فرض 

لتزام يستند إىل نص قانوين ويف ااتمعات العربية دون أن يترتب على ذلك ترتيب مسؤولية أو 
هذا حتديد للفواصل بني األخالق والقانون، ألن توسيع دائرة األخالق يتوقف على طبيعة اتمع 

 .)2(واجب قانوين فيمكن أن يستند إىل تفسري آخر للوصول إىلمعيار قانوين وتقاليده أما إجياد 
وقد وجد هذا الرأي تأييدا يف الفقه وخاصة املصري حيث دافع عنه كما جاء يف قول 

لتزاما مبهما غري حمدد التزامات ال يستطيع أن يصوغ القانون يف إنشائه لال: " سنهوري األستاذ ال
ة إلنشائه فهو ال يستطيع فعال أن ينشئ التزاما إجيابيا يفرض ياالجتماعدبية وأيا كانت املربرات األ

يه غري احملدد مقضى عل االلتزامعلى كل شخص أن يساعد غريه أو أن يغيثه عند احلاجة،  مثل هذا 
 . االجتماعأن يبقى يف دائرة اآلداب و 

                                                        
لتزام قانوين باملساعدة وعلى ذلك ال يشكل اجنليزي هو عدم وجود القانونني األمريكي  واالعامة يف القاعدة الـ  )1(

، املرجع السابق:   اجلارحي. انون خمالفة لواجب قانوين إال ما تعلق بالنطاق األخالقي ومل يتجاوزها لدائرة الق االمتناع
 .  373ص

لتزام ، دار النهضة لتزام بوجه عام، مصادر االاملدين ، نظرية اال شرح القانون الوسيط يف:  عبد الرزاق السنهوريـ  )2(
 .   904، الفقرة  1964العربية ، الطبعة الثانية ، 
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ديده و يصوغه التزامات ويتناول القانون يف رفق بعض نواحيه فيربز منها ما يتمكن من حت
 .)1(إىل عامل القانون االجتماعفينتقل بذلك من عامل األخالق وقانونية 

ومعىن ذلك ال يلزم الشخص بقواعد األخالق، فحيث ال يوجد تكليف من الشارع اليوجد 
 .  اخلطأ

رتباط بني اخلطأ والنص مرجعه النصوص التشريعية ولكننا نوسع من دائرة األخالق إذن اال
الشخص حلقوقه وحرياته العامة  استعمالخاصة يف حاالت يترتب عليها ضرر للغري نتيجة عدم 

واحلقيقة أن تاريخ القانون ينبع من األخالق والعادات والتقاليد  اليت متلى على ضمري املشرع تقنني 
ه القواعد، خاصة يف حالة الضرر ألن الفرد جزء من اتمع وهو مسؤول عنه يف حالة مثل هذ

 .)2(اخلطرحتقق 
كما ميز بعض الفقهاء بني احلق ذاته أو احملافظة على احلق يف املساعدة الذي ال يفرض أي 

أحد لتزام قانوين إال إذا كان إخالال بواجب معني حدده نص القانون، ويف هذا السياق يقول ا
أنه جيب التمييز بني احلق ذاته و بني احلق يف احملافظة عليه أو احلق   "الفقهاء تعليقا على ما سبق  

فهذا احلق األخري مستحدث ال ينشأ إال عندما يفرض يف القانون  التدخل للمحافظة  ،يف املساعدة
 .)3("إخالال بالواجب املقابل هلذا احلق املستحدث االمتناععلى احلق و يكون 

                                                        
مادام القانون املصري مل يرد فيه مثل التعديل :  " يف قوله  حشمت أبو ستيتويف نفس املعىن يذهب األستاذ ـ  )1(

الفرنسي فال نرى الشخص ملزم بالقيام  مبا متليه قواعد املروءة واألخالق ، كما إذا رأى غريقا يتشبث باحلياة وكان 
يف القانون املدين لتزام ، نظرية اال"اليعترب فعال خاطئا يف وسعه إنقاذه ومل يفعل، وحيث اليوجد تكليف من الشارع 

 .  429، فقرة  1924لتزام، مطبعة مصر ، الطبعة الثانية ، جلديد ، الكتاب األول ، مصادر االا
متنع عن الو أن شخصا رأى آخر يغرق  وكان قادرا على إنقاذه ولكنه : "   عبد املنعم الصدةكما يقول األستاذ ـ  )2(

  ".جندته فال يسأل عن ذلك 
   . 422، فقرة  1965لتزام ، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلليب وأوالده، القاهرة، مصادر اال: مؤلفه أنظر ـ         

 . 120، ص  1967مسؤولية املمتنع املدنية واجلنائية يف اتمع اإلشتراكي ، رسالة :  احلبيب اإلبراهيم اخلليليـ  )3(
مامل يلزم املشرع اإلدارة بالقيام بعمل  " :يف جمال القانون اإلداري الطماوي سليمانويف نفس  املعىن يقول األستاذ          

معني فإا حرة يف أن  تتدخل أو متتنع وهلذا فإن القاعدة املسلم ا أن اإلدارة حرة يف إنشاء املرافق العامة وأن جمرد 
ومعىن ذلك عدم التسليم مبسؤولية ". ضروري شعور األفراد باحلاجة إىل خدمة معينة ال يلزم اإلدارة بإنشاء املرفق ال

الشخص عن أمن األفراد إذا قصرت الدولة يف توفري مرافق الشرطة حلمايتهم أو سهر أصحاب السيارات خلدمة 
  .املسافرين إذا مل توفر هلم الدولة مرافق النقل الضرورية

 .   636، ص  1966، الطبعة الثانية،  نظرية التعسف يف استعمال السلطة ، دراسة مقارنة: ـ أنظر مؤلفه      
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وبناءا على ما سبق فإن واجب املساعدة ال يؤسسه طلب الغري للمساعدة وللطرف املوجه 
 استعماالإليه اإلجياب أن يقبل أو يرفض وال ينجم عن ذلك أي مسؤولية قانونية، ألن الرفض يعد 

وهو أمر مشروع قانونا كما ال يكفي الواجب العام ارد لفرض  ـحق الرفض  ـملا يسمى 
 .)1(القبول

إال يف حالة ختصيص واجب معني حدده القانون أما  االمتناعوخالصة القول ال ينشأ خطأ 
واجب املساعدة العامة فيدخل ضمن نطاق األخالق العامة مامل يرتب أي أضرار جسيمة كانت 

ضرار حبياة أو متنع مما ترتب عليه اإلاتستلزم تدخل معني كان يف قدرة الشخص القيام به ولكنه 
 .ل الغريأموا

تتحدد مسؤولية املدعى عليه يف النظام األجنلو األمريكي يف خمالفة الواجب احملدد بنص و
تشريعي فإذا رتب القانون  لصاحل األفراد واجبا معينا  وأضريوا نتيجة عدم تنفيذ هذا الواجب كان 

 .للمدعى احلق يف املطالبة بالتعويض نتيجة األضرار اليت حلقته
  : م املسؤولية يف هذه احلالة الشروط اآلتيةلذلك يشترط لقيا

 .ـ أن يفرض الواجب مبقتضى نص التشريع  1
  .لتزام الواجب احملدد قانونااـ أن يلحق املدعى ضرر نتيجة عدم  2

 : وميكن التمييز يف هذه احلالة بني نوعني من الواجبات     
 أ  ـ واجب يكفي فيه بذل عناية الرجل املعتاد

  .)2(نتيجة معينة تقتضي بذل درجة معينة من العنايةب ـ حتقيق 
عتبارها خمالفة للواجب العام ارد اعن تقدمي املساعدة ب االمتناعوعلى ذلك تثري حالة 

 : تساؤالت أمهها 

                                                        
تفاقا باملساعدة سواء كانت مقابل مادي أو على سبيل التربع يف اويف احلالة األخرى وهي قبول املساعدة يصري بينهما ـ  )1(

تفاق املساعدة و جيوز الفصل فيها بالبطالن وفقا لنص اهذه احلالة األخرية تطبق األحكام العامة يف القانون املدين على 
ستغالل طيش أو هوى جامح ومل استغالل على حالة اليت حصرت حالة اإلبطال بسبب اال مدين مصري 129املادة 

  .ستغالل حاجة اإلنسان املاسة إىل املساعدةاحيدد النص 
 .  72، ص  1967لتزام ، االالوجيز يف نظرية : مجال زكي : ـ أنظر تفصيل ذلك املعىن      

 .  296، ص  1980املسؤولية املدنية بني التقييد واإلطالق ، دار النهضة العربية ، :   إبراهيم الدسوقي أبو الليلـ  )2(
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البحث عن ضابط أو معيار معني يكون مربرا هلذه املخالفة حىت ال تتسع دائرا وتصري   
بالضرورة إىل حدود تضيق من دائرة حريات األشخاص، ولذلك طرحت عدة معايري لتربير 

وقد اقترح الفقه عدة املخالف لواجب قانوين عام وجمرد  االمتناعمسؤولية األشخاص يف حالة 
 : التالية   املطالبعرضها يف سألة  نمعايري حلل هذه امل

 

  

القومي  ياالجتماعيقصد بالرجل العادي ذلك الشخص  الذي يكون سلوكه مطابقا للسلوك 
الذي يتبعه مجهور األفراد والذي يتسم بقدر معقول من اليقظة واحلرص والتبصر وقد عرفه القانون 

 .)1(الروماين  برب األسرة العاقل أو املعين بأموره
وإمنا له  )2(فالشخص املعتاد هو اإلنسان املتوسط ال هو شديد الذكاء وال حمدود اليقظة

 .)3(فهو وسط بني الرجل املمتاز والرجل التافهالقدر املألوف بني عامة الناس 
فالشخص العادي وفقا لتلك التعريفات هو إنسان له القدرة على التصرف يف حدود املعقول 

ة، وما تستلزمه من حد أدىن للسلوك الذي يسود غالبية الناس مما ياالجتماععتبار طبيعة احلياة اب
بالسلوك  ـويعتدون به يف تصرفام ممثال مبا يسمى ميثل احلد األدىن الذي يتوقعه سائر األفراد 

 . ـ ياالجتماع
ومبعىن آخر جيب أن يضع الشخص العادي منوذج املقارنة يف الظروف اليت يتواجد فيها 

اخلاصة بزمان و مكان : وتلك الظروف هي متنوعة بعضها موضوعي مثل  )4(املدعى عليه
 .)5(واملهارة وغري ذلك من الصفات اخلاصةالتصرف وبعضها شخصي كاحلالة الذهنية والسن 

                                                        
  «  Bon Père De Famille  » :  ويسمى بالفرنسيةـ  )1(
 .   . 884ص  ، لتزاممصادر اال : السنهوريـ  )2(
حتديد اخلطأ التقصريي كأساس للمسؤولية يف ظل القانون الكوييت والقانون املعاصر مع :  عبد الباقيعبد الفتاح  ـ  )3(

 .   31، ص  1978، جملة احملامي ، الكويت ، عدد سبتمرب ، أكتوبر ،   املقارنة بأحكام الفقه اإلسالمي
(4 (ـ   SAVATIER (R) : « Comment Repenser la Conception Actuelle de La Responsabilité Civile » Article –  

       Revue de DALLOZ ,  1966   ,  P  149 . 
 .    68املرجع السابق ، ص :  إبراهيم الدسوقي أبو الليلـ  )5(
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ستنادا إىل الواجب العام وفقا ابتقدمي املساعدة  االلتزامو يف ضوء هذا التعريف ميكن فرض 
وتقدير هذا املعيار مسألة تقديرية ترجع إىل قاضي املوضوع ولكن اعترب . ملعيار الرجل العادي 

 :جب القانوين يف احلاالت اآلتية عن تقدمي املساعدة خمالفا للوا االمتناعالفقه 
رتكب الفعل بسوء نية حبيث خيرج اضرر، إذا اإل نية االمتناعـ إذا كان مقصودا من  1

 .)1(التصرف عن نطاق الرجل العادي
ترقى إىل مرتبة الـ إذا كان تقدمي املساعدة ال يترتب عليه أي ضرر أو تضحية خفيفة  2

اخلطر مع اخلطر املقابل الذي يهدد حياة الغري مبعىن عدم التناسب بني عدم تقدمي املساعدة واخلطر 
يكون مسؤوال   صاحب سيارة عن نقل مصاب يف حادث سيارة امتناع: الذي يلحق الغري مثال 

اته بعكس ما إذا إذا كانت حالة املصاب خطرية تستلزم نقله فورا إلنقاذ حي االمتناععن خطأ 
عن إعطاء بيانات معينة  االمتناعإصالح خلل فين لسيارة أو  وهعن تقدمي املساعدة  االمتناعكان 

وقد انتقد هذا املعيار على أساس أنه ال يصنع الواجب القانوين وإمنا يقدره يف   .)2(لشخص آخر
 .)3(حدود مضمون الواجب اخلاص

ستعانة إىل قانوين عام جمرد يراد حتديده بااليوجد واجب  "  :ويرد على هذا النقد بالقول 
معيار الرجل العادي، فال نلجأ إىل  ذلك املعيار خللق واجب  ولكن نظريته يف هذا النقد أن 

لرجل ا العام عن تقدمي املساعدة حيث ال يوجد إال الواجب القانوين العام ارد هو مسلك االمتناع
العادي يف كل األحوال والظروف فالرجل العادي ليس بالضرورة الرجل اخلري أو من نذر نفسه 

  . )4("وماله للغري وليس هو بالضرورة متجرد من األنانية 

 
 

                                                        
والضرر هو األذى الذي يصيب اإلنسان نتيجة املساس حبق من احلقوق وهو ميثل ركنا يف املسؤولية التقصريية وثبوته ـ  )1(

  .لقيام املسؤولية والتعويض عنه الزمشرط 
  . 25، ص  2، رقم 11، جمموعة أحكام النقض 1965  / 1/  7ـ راجع أحكام حمكمة النقض املصرية، نقض مدين يف       

 .  716، ص  56، رقم  13، نفس اموعة   30/5/1962وأيضا نقض مدين           
الوجيز يف النظرية العامة لإللتزامات يف القانون املدين املصري ، طبعة مطبعة جامعة القاهرة، :  زكيالدين مجال ـ  )2(

لتزام ، دار النهضة ، الكتاب األول ، مصادر اال لتزاماتالنظرية العامة يف اال:  ومجيل الشرقاوي.  419، ص  1978
 .    469، ص  1981العربية ، القاهرة ، 

 149املرجع السابق ، ص :  اخلليليحبيب إبراهيم ـ  )3(
 .  315املرجع السابق ، ص :  مصطفى اجلارحيـ  )4(
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  :تقتضي دراسة معيار الضرورة وجوب التعرض للنقاط التالية 
يقصد حبالة الضرورة موقف من أحدث ضررا نتيجة فعل منه :   ـ  1

 .)1(كان الوسيلة الوحيدة لتفادي ضررا أكرب
ويعىن هذا التعريف أنه يشترط لقيام حالة الضرورة أن يكون الضرر الذي يتم تفاديه أكرب 

 من الضرر من الضرر املضحى به فإذا كان الضرران متساويني أو كان الضرر املضحى به أكرب
 .املراد تفاديه ال نكون يف هذه احلالة أمام نظرية الضرورة

ـ  2     :ختلف الفقه الفرنسي حول تكييف طبيعة ا
  : املسؤولية كما يلي 

نعدام املسؤولية يف حالة الشخص الذي حيدث ضررا للغري يف حالة اجتاه يرى اـ  أ
 .)2(سبب من أسباب عدم املسؤوليةوذلك على أساس حتقق   الضرورة

نعدام اخلطأ يف جانب من يتصرف اأن أساس عدم املسؤولية هو  االجتاهويرى أصحاب هذا 
 .نعدام املسؤولية يرجع إىل توافر القوة القاهرة ايف حالة الضرورة ويرى البعض أن 

الثاين يرى قيام املسؤولية وال يعفى من املسؤولية إال إذا وجدت قوة قاهرة  االجتاهـ  ب
مبعىن توافر شروط القوة القاهرة أو السبب األجنيب يف حالة الضرورة وهو عدم إمكان التوقع أو 

 : بني عدة فروض  االجتاهومييز هذا  . )3(الدفع
املراد تفاديه وهنا نكون أمام ـ أن يكون الضرر املضحى به شيئا ال يذكر جبانب الضرر 

 . حالة قوة قاهرة
 .ـ اخلطر املراد تفاديه أشد من الضرر الواقع وتتحقق هنا حالة الضرورة والتقام املسؤولية

                                                        
 . 89املرجع السابق ، ص :  إبراهيم دسوقي أبو الليلـ  )1(

(2 (ـ   LE  TOURNEAU :  “ La Responsabilité Civile ”  , PARIS  , 1972 ,  P.172  .  
         et SAVATIER : OP CIT, P 98 et MAZEAUD ( HENRI et LEON ) «  Traité Théorique et Pratique de la  
         Responsabilité Civile Délictuelle et Contractuelle » PARIS , 5eme et 6eme édition ,  P 493 . (3 (ـ   RODIERE . OP. CIT. P 141. 
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ـ اخلطر املراد تفاديه أشد بقليل أو بشيء ال يذكر من الضرر املضحى به وهنا ال توجد قوة 
 .نيةقاهرة وال حالة ضرورة وتقوم املسؤولية املد

اليت   168نظم املشرع حالة الضرورة يف املادة :   ـ  3
أن من سبب ضررا للغري ليتفادى ضررا أكرب حمدقا به أو بغريه ال يكون ملزما إال  "   :تقرر 

 " .بالتعويض الذي يراه القاضي مناسبا 
ضرر مهددا خبطر حال ومن ويشترط لتوافر حالة الضرورة أن يكون الشخص الذي سبب ال

 .)1(أجنيب وأن يكون اخلطر املراد تفاديه أشد بكثري من الضرر الذي وقع  مصدر
  : ويرى األستاذ السنهوري وجوب التمييز بني أربعة فرضيات

أن يكون الضرر الذي وقع ال يعد شيئا مذكورا جبانب اخلطر املراد تفاديه :  الفرض األول
فالشخص الذي خيشى الغرق ال حيجم  عن إتالف مال زهيد القيمة  ويرجع صاحب املال بدعوى 

 .املسؤولية التقصريية
ك ستالء على دواء مملوإلاخلطر املراد تفاديه أكرب من الضرر الذي وقع، كا:   الفرض الثاين

للغري لتفادي خطر املرض هنا يعفى من املسؤولية كحالة ضرورة ولكن ميكن الرجوع عليه بدعوى 
 .اإلثراء بال سبب
اخلطر املراد تفاديه أشد من الضرر كمن يتلف مال الغري إلطفاء حريق، :  لثاالفرض الث

هنا تقدر الضرورة  بقدرها ويلزم  بتعويض مناسب  إىل جانب حق صاحب املال يف دعوى 
 .اإلثراء بال سبب

أن يكون اخلطر املراد تفاديه مساويا للضرر الذي وقع ، يف هذه احلالة ال :   الفرض الرابع
 .أن يلحق ضرر بالغري وإال تتحقق مسؤوليته التقصريية جيوز لشخص

                                                        
أن حكم الضرورة املنصوص عليه يف قانون العقوبات يسري على املسؤولية املدنية    : "  مصطفى مرعىيرى األستاذ ـ  )1(

  ".رادة اإلنسان اإلأيضا ألن الضرورة قوة  قاهرة  حتول دون املسؤولية املدنية كما أن الضرورة من شأا أن تعطل 
  .62، فقرة  1944هبه ، الطبعة الثانية ، القاهرة ، مكتبة عبد اهللا و  املسؤولية املدنية يف القانون املصري، :  أنظر مؤلفه 

أن حنترز يف   . "ما جاء يف املذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي للقانون املدين املصري حسن عكوشكما يالحظ  األستاذ 
أنه وطن نفسه على حداثه لو إالتفريق  بني حالة الضرورة  والقوة القاهرة ففي حالة الضرورة يكون حملدث الضرر مندوحة عن 

 ." حتمل الضرر الذي كان يتهدده أما القوة القاهرة  على النقيض من ذلك تلجأ اىل األضرار ال قبل الفاعل بدفعه
 .   42، ص  1927،  مكتبة القاهرة احلديثة ، الطبعة األوىل، القاهرة،   املسؤولية املدنية يف القانون املدين اجلديد: أنظر مؤلفه 
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ويقيس األستاذ السنهوري املسؤولية يف الفرضيات األربعة مبقياسها ارد وهو السلوك 
حنراف يف الفرضني األول والثاين فلم تقم املسؤولية ووقع ااملألوف للشخص العادي فلم يقع 

 االحنرافالضرورة أما يف الفرض الرابع فقد حتقق  حنراف يف الثالث فخففت املسؤولية على أساسا
 .)1(فقامت املسؤولية كاملة

لتزاما قانونيا يف حالة اوعلى ذلك يرى أنصار نظرية الضرورة أن واجب املساعدة يصبح 
إذا كان دفع الضرر عن  االمتناعاخلطر احملدق بشخص معني وعلى ذلك يسأل الطبيب عن 

  .)2(املريض مستحيل دون تدخله أو مساعدته الالزمة لدرء اخلطر عن املريض
وإذا كان بعض الفقه مل يسلم بنظرية الضرورة على أساس أن املشرع واجه حالة الضرورة 

مصري، وإذا كانت الضرورة بناء على ذلك تعد واقعة قانونية ترتب آثارا  168بنص واحد هو 
 .)3(جيب التقيد بتلك اآلثار اليت وردت بالتشريع معينة

وقد ترتفع املسؤولية كلية إذا بلغت الضرورة مبلغ القوة القاهرة، ومع ذلك فإنه حىت يف هذه 
لحق بالغري ضرر، ألن القوة القاهرة ترفع املسؤولية ناحلالة ال يصح القول بأن هناك حق يف أن 

البسبب وجود احلق وإمنا ألا تقطع عالقة السببية بني اخلطأ والضرر، ويف احلالتني سواء كنا 
بصدد ختفيف للمسؤولية أو رفع املسؤولية فإن للمضرور أن يرجع على من كان يف حالة الضرورة 

ألكرب الذي كان يتهدده ، بدعوى اإلثراء بال سبب، أما إذا ستطاع أن يدفع الضرر ااإذا كان قد  
مل يستطع أن يتفادى الضرر الذي  كان  يتهدده  فإنه  يكون  مسؤوال مسؤولية  مدنية كاملة  
عن الضرر الذي أحلقه بالغري لتوافر اخلطأ ولعدم  توافر شروط الضرورة، فعدم متكنه من دفع  

                                                        
  .جمموعة القواعد اجلنائية   17/11/1941ونقض جنائي يف .   914الوسيط ، املرجع السابق ، ص :  السنهوريـ  )1(

 .  572املرجع السابق ،  ص :  جندى عبدامللك          
 .   376املرجع السابق ، ص :  اجلارحيـ  )2(
عتبارها مبدأ، وياليت اوهذا النص ال يكفي لرفعها اىل حد "   : على ذلك بقوله مصطفى اجلارحيو يعلق األستاذ ـ  )3(

عتربها مبدأ يف حدود اآلثار القانونية التشريعية وإمنا اعتربها مبدأ يف معىن عكسي متاما، ألنه إذا االرأي الذي ننتقده 
لغري بفعل إجيايب ليدفع جند أن القاعدة القانونية تفترض أن املضرور حتمل ضررا سببه له ا  168استعرضنا نص املادة 

وفرق كبري بني موقف سليب من املضرور يأمره به النص وهي حتمل الضرر وبني موقف . ضررا أكرب حمدقا به أو بغريه 
أن النص يفترض أن دفع الضرر ال حيتاج تدخال شخصيا من جانب .  اجيايب ينادي به الرأي املنتقد بتقدمي املساعدة 

ق م  168دم التعرض ملن كان يف حالة الضرورة وان اعترب واجبا قانونيا نصت عليه املادة وحتمل الضرر وع. املضرور 
ج، إمنا اليقابله حق ملن كان يف حالة الضرورة أن يلحق بغريه ضرر ألن مثل ذلك احلق خمالف للنظام العام ، وأكثر ما 

إن صارت خمففة و قيام املسؤولية يعىن  ية ويدل على ذلك أن الضرورة ال ترفع املسئولية كلية بل تبقى على املسئول
 .،  املرجع السابق، ص        "توافر اخلطأ و توافر اخلطأ يعين عدم وجود احلق 
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وما مل يكن ذلك راجعا إىل سبب أجنيب عنه يكون راجع إىل إحلاقه ضرر بالغري  الضرر،  رغم
فتظل حماسبته طبقا لألصل العام وهو عدم جواز إحلاق ضرر . خطأ يف تقديره وراجع إىل وره 

  .)1(بالغري
ق م ج على أنه من سبب  130تنص املادة :   ـ  4

ضررا للغري ليتفادى ضررا أكرب حمدقا به أو بغري اليكون ملزما إال بالتعويض الذي يراه القاضي 
  ".مناسبا 

ق م ج تتناول حكم حالة الضرورة اليت تدفع الشخص إىل القيام بعمل ينجر  130فاملادة 
راريا ملك الغري حىت يتسىن له عنه ضررا للغري، وذلك لتفادي ضررا أكرب منه، كمن يقتحم اضط

إطفاء حريقا شب لدى شخص ثالث خيشى أن يسبب خسائر جسيمة يف األرواح وكذا 
  .)2(األموال

تتميز إذن حالة الضرورة عن القوة القاهرة يف أا ال تقع إال إذا كان الشخص أمام استحالة 
أحدمها إال بتحقق اآلخر،  التصرف وفقا للمطلوب منه، بل جتعله يواجه خطرين اليستطيع تفادي

ضيقة، فريجح أحد األمرين بعد املوازنة  ودأي أا تترك له جماال لالختيار، وإن كان ذلك يف حد
وتعترب حالة الضرورة سببا لتحقيق املسؤولية، إذ أن القاضي حيكم بتعويض مناسب حبسب . بينهما

  .الظروف ومقتضيات العدالة 
منه، إذ تقضي  48أما حالة الضرورة يف قانون العقوبات اجلزائري ، فقد نص عليها يف املادة 

ويتجلى من هذا ". العقوبة على من اضطرته إىل ارتكاب اجلرمية قوة ال قبل له بدفعها : " بأنه 
النص أنه يرفع العقاب على مرتكب الفعل الذي يوصف باجلرمية بسبب توافر حالة الضرورة، 

فسري ذلك هو أن الضرورة وإن كانت تعفي من العقاب فهي التضفي على اجلرمية صفة وت
  .املشروعية

كما أن الضرورة تتميز أيضا على حالة الدفاع الشرعي، إذ يعترب اخلطأ الذي يهدد املدافع 
وع اعتداء غري مشروع على حق الغري، أي أنه يوصف باجلرمية، فريد املدافع هذا االعتداء غري املشر

                                                        
 . 440املرجع السابق ، فقرة :   حشمت أبو ستيتـ  )1(

  :ـ أنظر  )2(
- SAVATIER (R) :  L'etat de nécessite Etudes Capitant , P 729 et s. Polard , L'exception de nécessite ; 
L'exception de nécessité  , Thése Poitiers 1947, Aboaf,  L'etat de nécessité et la Responsabilité Délictuelle Thése, 
Paris, 1945. 
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يف نظر القانون اجلنائي غري مشروع، أما حالة الضرورة فتتحقق حينما يواجه الشخص بفعل اليعد 
خطرا يهدده هو أو يهدد الغري بضرر جسيم، فيضطر لتفاديه التضحية حبق شخص آخر اليد له 
فيه، ومع ذلك يفلت املضطرد من العقاب املقرر يف القانون، فحالة الضرورة تقترب من حالة 

دفاع الشرعي ، ولكنها تتميز عنها يف أن الضرر يلحق شخصا اليد له يف اخلطر احملدق مبن ال
  .أحدثه

وخالصة القول أن حالة الضرورة تستلزم أن يكون املضطرد يف حاجة إىل فعل إجيايب لتفادي 
شخص اخلطر احملدق به أو بغريه وعدم اختاذ موقفا سلبيا ملواجهة خطرا يفوق يف جسامته ما يلحق 

  .اليد له فيه
 املبحثعن املساعدة املخالفة للواجب العام ننتقل إىل  االمتناعوبعد أن انتهينا من دراسة 

  .اصاخللواجب لعن املساعدة املخالف  االمتناعالثاين للوقوف على مسألة 

 

  

اليت يقدر بأا مضرة باتمع واألفراد، غري أنه إىل غاية وبداية غالبا ما حيظر املشرع األفعال 
القرن التاسع عشر مل يكن مثة إلزام للمواطنني بتقدمي يد املساعدة للعدالة، والعقاب على اإلحجام 

عنها بعقوبات جزائية، بعلة أن القانون الليربايل القائم على أساس احلرية الفردية يتناىف  االمتناعو
  .ه الفكرةمع هذ

غري أنه وبتأثري املبادئ اليت تدعو إىل التضامن وتقييد الفردية، ومع مرور الزمن تغريت 
الذهنيات وأسفرت عن مطالبة املشرع الفرنسي املواطنني بتقدمي يد العون واملساعدة للعدالة، 

" من العام مسامهة املواطنني يف العدالة واأل: " حتت عنوان  1945جوان  25وأصدر أمرا بتاريخ 
حلثهم وحتسيسهم بأن العدالة قضية اجلميع، حىت يتسىن له إلزامهم وفرض واجبات عليهم 

من قانون العقوبات الفرنسي القدمي على  )1(63عنها، وجاءت املادة  االمتناعومعاقبتهم يف حالة 
  : اعتبار عدة حاالت لالمتناع جرمية يعاقب عليها القانون وهي 

  .عن تقدمي مساعدة لفرد يف حالة اعتداء جنائي يهدده يف جسمه االمتناعـ  1

                                                        
 916/2000املعدل بقانون رقم  63القدمي، املادة  1945جوان  25راجع قانون العقوبات الفرنسي ، الصادر يف ـ  )1(

 .2014جويلية  12، واملعدل بقانون 2000/    / املؤرخ يف   



 

 

74  

عن تقدمي مساعدة لفرد يف حالة خطر يهدد حياته أو صحته بصفة مستمرة  االمتناعـ  2
  .تتطلب جندته حاال

عن تقدمي مساعدة لفرد يف حاجة إىل إثبات براءته من جرمية جنائية، وميتنع  االمتناعـ  3
  .حبوزته يؤدي إىل براءته من تلك اجلرميةالفرد عن تقدمي دليل 

دمي ــوتأثر املشرع اجلزائري باملشرع الفرنسي ، وفرض اجلزاء على من ميتنع عن تق
 2و  182/1من قانون العقوبات املتعلقة بعدم التبليغ عن جناية، أما املادة  181املساعدة يف املادتني 

مساعدة لشخص يف خطر وهي حمل  فتخص عدم منع وقوع جناية أو جنحة ، وبعدم تقدمي
  .اهتمامنا

يعاقب : "  2006ديسمرب  20املؤرخ يف  06/23قانون رقم ( ق ع ج  182تنص املادة 
دج أو بإحدى  100.000إىل  20.000باحلبس من ثالثة أشهر إىل مخس سنوات، وبغرامة من 

هاتني العقوبتني كل من يستطيع بفعل مباشر منه وبغري خطورة عليه أو على الغري أن مينع فعل 
موصوف بأنه جناية أو وقوع جنحة ضد سالمة جسم اإلنسان وامتنع عن القيام بذلك، بغري 

  ". إخالل يف هذه احلالة بتوقيع عقوبات أشد ينص عنها هذا القانون أو القوانني اخلاصة
ويعاقب بالعقوبات نفسها كل من امتنع عمدا عن تقدمي مساعدة إىل شخص يف حالة " 

خطر كان يف إمكانه تقدميها إليه بعمل مباشر منه أو بطلب اإلغاثة له، وذلك دون أن تكون هناك 
  ".خطورة عليه أو على الغري 

وعليه فيجب أن يكون مثة شخص يف خطر وال يشترط أن يكون اخلطر الذي وقعت فيه 
احلالتني، وال  يفالضحية يعزى هلا كما يف حالة االنتحار أو أنه غري عمدي، إذ يستتبع املساعدة 

  .دى إجيابية التدخل أم العربة أيضا مل
طبيعة اخلطر الذي يهدد لإتباع األسلوب األفضل واألسرع تبعا وعلى املتدخل للمساعدة 

  .الضحية، وقد يضطر إىل اللجوء إىل التدخل الشخصي واالستعانة بالغري معا 
، وقد االمتناعوليس للمتدخل تقدير درجة اخلطر حىت يكون ذلك ذريعة لعدم املساعدة و

ة بأن املتهمني كانوا يف حالة حسنة وأن تربيرهم حبال" قضت احملكمة العليا يف إحدى قراراا 
السكر ليس بظرف للتخفيف من العقوبة وامتناعهم عن تقدمي املساعدة لشخص يف حالة خطر، 
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جيعل عناصر التهمة قائمة ومكتملة، وبالتايل فإن الس بإدانته هلم على أساس هذه التهمة يكون 
  .)1(قد طبق القانون تطبيقا سليما، ومىت كان األمر كذلك استوجب رفض الطعن

ويشترط للتدخل من أجل املساعدة انعدام اخلطر  بالنسبة للمساعد أو لغريه، فلو كان 
على امتناعه، ويكتسي  ينتفي وصف اجلرميةتدخله يعرضه هو أو غريه خلطورة، ففي هذه احلالة 

القدرة على عن تقدمي املساعدة أمهية قصوى بالنسبة لألطباء ملا هلم من اخلربة  و االمتناعمشكل 
جانفي  21، فهم ملزمون مبساعدة الضحايا، وقد جاء يف قرار مؤرخ يف من هم يف خطر حال جندة

يعاقب الطبيب الذي رفض االستجابة لنداء مريض استنجد به ألسباب : "ما يلــي  1954
  .)2(صحية دون التأكد مسبقا أن اخلطر الذي يهدده اليقتضي تدخال فوريا

املساعدة خطأ يستوجب اجلزاء، ويقع حتت طائلة عن تقدمي  االمتناعويترتب على كون 
قانون العقوبات، فهو أيضا يتصف باخلطأ من وجهة نظر القانون املدين، وبالتبعية للدعوى اجلزائية 

امتناع،  لتثار مسألة الدعوى املدنية وتعويض الضحايا عن األضرار اليت ما كانت لتقع لو مل حيص
لى عاتق املستغاث بالتدخل لنجدة ومساعدة غريه املهدد السيما أنه كان مثة واجب خاص يقع ع

من  63الفقرة األوىل من قانون العقوبات اجلزائري، واملادة  182باخلطر، واملستمد من نص املادة 
املعدلة  2000من قانون العقوبات الفرنسي لسنة  223/6قانون العقوبات الفرنسي املعدلة باملادة 

  .2014جويلية  12بتاريخ 
األول من  البابد انتهائنا من حبث األساس القانوين ملسؤولية املمتنع نكون قد أينا وبع

  .الثاين الذي خصصناه لدراسة شروط مسؤولية املمتنع  البابالرسالة، وننتقل اآلن إىل 
  
  
  

                                                        
 .210، ص 2/92أ ق غ ج ،  1990نوفمرب  13قرار بتاريخ   71548ملف رقم  ـ  )1(
 .224 – 1954أنظر داللوز  ـ  )2(
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ال ختتلف مسؤولية  املمتنع  يف شروطها  العامة عن مسؤولية  الفاعل ،  فكلتامها   تتطلب 
 . وقوع خطأ  ووقوع ضرر و إرتباط  اخلطأ  بالضرر  أي الرابطة السببية

مستقال  فصالوالبحث يف هذه الشروط  كال على حدة  يقتضي أن  ختصص  لكل منهما  
   : وذلك على النحو التايل 

  .اخلطــأ:  األول الفصل
  . .الضــرر :   الثاين الفصل
  .رابطة السببية أو عالقة السببية :  الثالث الفصل

 
  

يشترط ملساءلة املمتنع مدنيا وقوع خطأ إمتناع عمدي أو غري عمدي يتمثل يف اإلخالل 
عن أي عمل مامل يفرض عليه  االمتناعوإذا كان األصل أن لإلنسان حق . بالتزام إجيايب بعمل

  .قانوين  نصالقيام ذا العمل 
، إذ االمتناعى حرية دل حول املدى الذي ميكن أن تصل إليه القيود اليت ترد علاجلفقد ثار 

ال يف سبيل ختليصها من القيود، ووقف ظوقف الفرديون يف جانب الدفاع عن هذه احلرية والن
اإلشتراكيون يف جانب الدفاع عن مصلحة اتمع، وتقبل كل القيود العادلة اليت ميكن أن ترد على 

  .حتقيقا هلذه املصلحة  االمتناعحرية 
 

، وذلك رغم إياهبأنه  إخالل بالتزام قانوين سابق مع إدراك املخل   عموماطأ اخليعرف  
تنوع تعبريات الفقهاء يف هذا الصدد، وبالرغم مما وجه إىل هذا التعريف من نقد، فال شك أنه 
 يعطي فكرة مبسطة للخطأ كعنصر يف املسرولية املدنية بنوعيها عقدية وغري عقدية، فاخلطأ يف مجيع

  .األحوال إخالل بالتزام قانوين سابق 
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بالنيول ـ علـى هذا  قدرهإال أن حتديد اخلطأ على هذا النحو هو حتديد نوعي له، فقد 
ربعة أاألساس ـ حتديد كمي عن طريق حصر اإللتزامات القانونية اليت يعد اإلخالل ا خطأ يف 

  : إلتزامات وهي 
  .عن إستعمال القوة حنو األشخاص واألشياء  االمتناعـ اإللتزام ب 1
  .عن الغش ، أي عن كل عمل من شأنه أن خيدع الغري أو يضلله االمتناعـ اإللتزام ب 2
عن كل عمل يتطلب قدرة أو مهارة معينة التتوافر يف الشخص  االمتناعـ اإللتزام ب 3

  .بالدرجة الالزمة 
و على األشخاص أاخلطرة اليت حيوزها الشخص ـ اإللتزام بالرقابة الكافية على األشياء  4

  .الذين يكونون يف حراسته 
إستحالة حصر اإللتزامات  ،والواقع أن حتديد فكرة اخلطأ حتديدا كميا أمر مستحيل

القانونية، أي حتديدها هي األخرى حتديدا كميا، ولعل هذا ما حدا ببعض الفقهاء إىل القول 
  .باستحالة تعريف اخلطأ

حالة حتديد اإللتزامات القانونية حتديدا كميا الحيول دون إمكان حتديدها حتديدا إال أن إست
  .نوعيا، وبذلك ميكن التوصل إىل فكرة أوضح للخطأ كأساس للمسؤولية املدنية 
تزام القانوين، وهذه لوحتديد اإللتزامات القانونية حتديدا نوعيا يكون بالرجوع إىل مصادر اإل

  .اإلرادة والقانون : رج عن مصدرين رئيسيني مها املصادر وإن تنوعت الخت
التزامات وترتيبا على ذلك قد تكون هناك التزامات إرادية تنشئها اإلرادة ، وقد تكون هناك 

اإلرادية التعد إلتزامات قانونية إال إذا أنشأها غري غري إرادية يفرضها القانون، غري أن اإللتزامات 
  .ظلت جمرد واجبات أدبية القانون صراحة أو ضمنا، وإال 

وبناء على ما تقدم ميكن حتديد اإللتزام القانوين الذي يعد اإلخالل به خطأ حتديدا نوعيا، 
  .بأنه كل إلتزام إرادي يقره القانون، أو غري إرادي ينشئه القانون صراحة أو ضمنا 

   
دة مصدرها املباشر ويكون افتكون اإلر( ويقرها القانون هي اإللتزامات اليت تنشئها اإلرداة 

  ) .القانون مصدرها غري املباشر 
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وقد تصدر هذه اإللتزامات ـ طبقا لنظرية العقد ـ عن إرادتني جمتمعتني وتسمى 
  .وقد تصدر ـ طبقا لنظرية اإلرادة املنفردة ـ عن إرادة واحدة . باإللتزامات التعاقدية 

1  : إن اإللتزامات العقدية اليت يقرها القانون هي اإللتزامات اليت
فهذه اإللتزامات وحدها يعتربها القانون ) ق م  96املادة ( التتعارض مع النظام العام واآلداب 

  :وغالبيتها إلتزامات إجيابية ومثاهلا ) ق م  106املادة ( شريعة املتعاقدين أو قانوا 
  ـ إلتزام البائع بتسليم املبيع.  
  ـ إلتزام املستأجر بالوفاء باألجرة.  
  ـ إلتزام املستعري برد الشئ املعار.  
 ـ إلتزام الوكيل بتنفيذ الوكالة .  

2  : إذا كان املشرع يعترف لإلرادة املنفردة
الينشئ إلتزامات ) أي املشرع ( زام ونظم اإللتزامات الصادرة عنها ، فهو بالقدرة على إنشاء اإللت

اإللتزامات يف العقد، ومن األمثلة على رر صل متاما كما يقة، وإمنا يقر إلتزامات إرادية األقانوني
  : اإللتزامات الصادرة عن إرادة منفردة 

  ذا العمل ـ إلتزامات الواعد جبائزة عن عمل معني بإعطاء اجلائزة ملن قام.  
  ـ إلتزام املوجب بالبقاء على إجيابه إىل أن ينقض امليعاد املعني للقبول.  

   
تزامات اإلرادية وهي اإللتزامات اليت ينشئها القانون مباشرة، وتتميز هذه اإللتزامات عن اإلل

، ويراعي )إرادة ملتزمة ( وتكون يف الثانية بصدد ) إرادة ملزمة ( يف أا تكون يف األوىل بصدد 
تستخلص من  دقد يفرضها القانون بنصوص صرحية، وق) القانونية ( أن اإللتزامات غري اإلرادية 

  .نصوص القانون 
1  :لتها اإللتزامات اليت فرضها القانون ومن أمث
  :صراحة 
 ـ إلتزام الفضويل باملضي يف العمل الذي بدأه إىل أن يتمكن رب العمل من مباشرته.  
  ـ اإللتزام برد غري املستحق.  
  ـ اإللتزام بدفع النفقة.  
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2  ومن أمثلتها:  
   ـ الواجب العام باليقظة والتبصر يف السلوك الذي يستخلص من النصوص اخلاصة             

باملسؤولية، ويتضمن النصوص اليت قررت أن كل خطأ سبب ضررا للغري يلتزم 
  .مرتكبه بالتعويض

             ـ واجب عدم التعسف يف إستعمال احلقوق أو إستعماهلا حبسن نية، واملستخلص من
النصوص اخلاصة بنظرية التعسف يف إستعمال احلق وما يفرضه القانون من قيود  

املؤرخ يف  05/10مكرر، املعدلة مبوجب قانون  124املادة ( على إستعمال احلق 
بشكل خطأ، أي ذه املادة أن إستعمال احلق إذ تقرر ه) ق م  2005يونيو  20

  .غري مشروع يف األحوال اليت حدداعمال 
أن مثة واجبا اليفرض على الشخص عمال  ،ق م مكرر من 124وتكشف صياغة نص املادة 

أو اهلدف منها، ومن مث يكون اإلخالل ذا  االمتناعأو إمتناعا وإمنا يتناول النية املصاحبة للعمل أو 
إىل جمرد اإلضرار بالغري، أو يف  االمتناعمتمثال إما يف توجيه النية املصاحبة للعمل أو الواجب 

  :إستهداف مصلحة غري مشروعة، ويعد هذا اإلخالل خطأ قائما بذاته ويتخذ صورتني 
، ويطلق على الثاين  االمتناعـ ميكن أن يطلق على األول خطأ النية املصاحبة للعمل أو 

  . االمتناعخطأ اهلدف الذي حيققه العمل أو 
ذاته، إخالال بالتزام  االمتناعللخطأ املتمثل يف العمل ذاته، واخلطأ املتمثل يف : وذلك باملقابلة 

حصر اإللتزامات القانونية اليت : وميكن أن نستخلص من تعريف اخلطأ بوجه عام . قانوين بالعمل 
 ا خطأ حصرا نوعيا يف اآليت يعد اإلخالل:  

 عن عمل معني  االمتناعـ اإللتزام ب.  
  ـ اإللتزام بأداء عمل معني.  
  ـ الواجب العام باليقظة والتبصر مبناسبة عمل مشروع.  
  ـ واجب إستعمال احلقوق حبسن نية.  

  :وميكن بنفس املنطق حصر أنواع اخلطأ كاآليت 
 عن عمل معني االمتناعد، يتمثل يف اإلخالل بالتزام بـ خطأ إجيايب أو خطأ عمل جمر.  
 ـ خطأ سليب أو خطأ إمتناع جمرد، يتمثل يف اإلخالل باإللتزام بأداء عمل معني.  
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   ـ خطأ إمتناع مبناسبة عمل ، يتمثل يف اإلخالل بالواجب العام باليقظة والتبصـر يف  
  .العمل املشروع  ءأدا           

  االمتناعـ خطأ النية مبناسبة عمل أو إمتناع أو خطأ اهلدف الذي حيققه العمل أو .  
  ـ يتمثل اخلطأ يف الصورتني يف اإلخالل بواجب إستعمال احلقوق حبسن نية.  

بأداء عمل معني سواء  )1(بناء على ما تقدم بأنه إخالل بالتزام قانوين االمتناعويعرف خطأ 
 Faute(  االمتناعمبناسبة عمل ويعرب عن خطأ  االمتناعكان إراديا أو غري إرادي وهذا هو خطأ 

D’abstention  ( أحيانا باخلطأ السليب )Faute Negative  ( وأحيانا خبطأ الترك )Faute 
D’omission  (ويستعملها الفقه تعبريا عن معىن واحد ومع ذلك يرى الفقيه Cohin)2(  ضرورة

)  Omission( فبالرغم من أن كليهما يعرب عن عدم العمل فإن الترك  االمتناعالتمييز بني الترك و
عن عدم )  Abstention(  االمتناعيفترض دائما نسيانا أو إمهاال مبناسبة عمل معني، بينما يعرب 

يمكن تصوره بدون أي عمل ف االمتناعالعمل بوجه عام ، فثمة تالزم بني الترك والعمل ، أما 
  .عن التعاقد أو عن التدخل عند حلظة اخلطر االمتناعك

وتعريف اخلطأ على هذا النحو ميكن قبوله بال تردد يف نطاق املسؤولية املدنية، ألن القانون 
املدين يقرر املسؤولية املدنية عن كل خطأ أي عن كل إخالل بالتزام قانوين أيا كان مصدره بشرط 

إال  أما يف القانون اجلنائي فتسود اخلطأ قاعدة الجرمية والعقوبة( هذا اخلطأ ضررا للغري أن يسبب 
  ).ه قانون العقوبات عنبنص، ويترتب عن ذلك أن ينحصر اخلطأ اجلنائي يف إلتزام قانوين مي

يرى بعض الفقه صعوبة  ) اخلطأ السليب، واخلطأ اإلجيايب (  االمتناعوللتمييز بني خطأ 
قائد السيارة الذي يتسبب يف : التمييز بني هذين النوعني من اخلطأ، ومثاهلم عن تداخل اخلطئني 

، )عدم إستعمال الفرامل ( وقوع حادث نتيجة لعدم إستعماله الفرامل، فخطؤه هو خطأ إمتناع 
ه يف هذه احلالة نتيجة للضغط على مفتاح السرعة وهو عمل ومع ذلك فاحلادث ميكن إعتبار

  .إجيايب
والواقع أنه ميكن إعتبار اإللتزام القانوين الذي يعد اإلخالل به معيارا لتحديد نوع اخلطأ، 

  .، وإن كان اإللتزام سلبيا كنا بصدد خطأ إجيايباالمتناعفإذا كان اإللتزام إجيابيا كنا بصدد خطأ 
                                                        

  :أنظر ـ  )1(
- Théorie de L’abstention en Général 

  :أنظر ـ  )2(
- COHIN ( M.R ) : L’abstention Fautive en Droit Civil et Pénal , Thése , PARIS 1929 , N°15    P. 38 – 39.  
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إن اخلطأ غري العمدي هو دائما إخالل بالتزام إجيايب يوجب على الشخص أداء عمل أو إختاذ 

أما اخلطأ العمدي فقد يكون إخالال بالتزام . إحتياط معني مبناسبة القيام بعمل، أي أنه خطأ إمتناع
ال بالتزام إجيايب عندما يتمثل سليب عندما يتمثل يف اإلقدام على الفعل املنهي عنه، وقد يكون إخال

  .العمدي عن عمل االمتناعيف 
واخلطأ اإلجيايب،  االمتناعوعلى ضوء ذلك ميكن إستخدام معيار مزدوج للتفرقة بني خطأ 

  :ويعتمد هذان املعياران على فكرتني 
  ـ:  التالزم بني اخلطأ العمدي والسلبية.  
  ـ  : إستخالص سلبية اخلطأ من إجيابية اإللتزام وإجيابية اخلطأ من سلبية اإللتزام.  

فيكون التساؤل بداية عما إذا كنا بصدد خطأ عمدي أو غري عمدي، فإذا كان اخلطأ غري 
  .، وإذا كان اإللتزام سلبيا كان اخلطأ إجيابيا  االلتزام اإلجيايبعمدي أمكن تقرير بالضرورة 

املعيار على قائد السيارة الذي يرتكب حادثا نتيجة إلغفاله إستعمال الفرامل،  وبتطبيق هذا
أو الضغط على مفتاح السرعة، أمكننا أن نقرر أن اخلطأ هنا غري عمدي وبالتايل فهو خطأ إمتناع، 

مشروع، فعدم املشروعية اليتمثل يف عمل ) وهو قيادة السيارة ( ألن العمل اإلجيايب يف احلالتني 
ايب وإمنا يتمثل يف اإلمهال الذي شاب هذا العمل ، وهو دائما إمتناع عن إختاذ اإلحتياطات إجي

  .الكفيلة لتفادي وقوع ضرر نتيجة هلذا العمل
مبناسبة عمل  االمتناعو)  Abstention Pure et Simple (ارد  االمتناعوجيري التمييز بني 

)Abstention Dans L’action   ( الذي يقع عند  االمتناععلى أساس تعريف هذا األخري بأنه
ممارسة نشاط معني، واملتمثل يف عدم إختاذ اإلحتياطات اليت تتطلبها ممارسة هذا النشاط طبقا 

عن العمل يقتصر على العمل الذي يكون مصدرا للضرر الذي يقع إذا مل  االمتناعللمألوف، و
  .تتخذ اإلحتياطات الكفيلة بتفاديه

قد وقع أثناء ممارسة املهنة فعال كطبيب جيري عملية جراحية ويفضل إختاذ  االمتناعإذا كان 
اإلحتياطات الكفيلة ملنع وقوع ضرر نتيجة إلجرائها ، يعترب إمتناع الطبيب عن إختاذ اإلحتياطات 

  .إمتناعا مبناسبة عمل 

يرفض زيارة املريض دون  أما إذا كنا بصدد إمتناع عن ممارسة املهنة أصال كالطبيب الذي
  .مربر مقبول ، ففي هذه احلالة النكون بصدد أي عمل وإمنا بصدد إمتناع جمرد
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وعلى ضوء ما تقدم ميكن إستعراض احلاالت املختلفة اليت يعرض فيها اخلطأ بصورتيه 
  :اإلجيابية والسلبية، وهي الخترج عن حاالت ثالثة 

1     رد غري  وهو العمل الذيالأثر فيه لإلمتناع ويكون العمل ا
  .مشروع إذا وقع إخالال بالتزام قانوين سليب، ويكون اخلطأ به إجيابيا مثل السرقة أو السب 

2  الذي يقوم مستقال عن نشاط املمتنع، ويكون  االمتناعوهو
ارد غري مشروع إذا كان ميثل إخالال بالتزام قانوين إجيايب، ففي هذه احلالة يكون اخلطأ  االمتناع

سلبيا، كامتناع األم عن إرضاع طفلها ، أو إمتناع القاضي عن إصدار احلكم، ففكرة العمل هنا 
  .منتفية

3  وتتجسد يف صورتني:  
 يف حالة تعاقب إستقالل ، ويف هذه الصورة يتعاقب االمتناعـ إجتماع العمل و         

 حيتفظ كل منهما بذاتيته املستقلة، فقد يسبق ) إمتناع جمرد ( و ) عمل جمرد(
كأن حيبس شخص بغري حق مث يترك بغري غذاء ، وقد يسبق  االمتناعالعمل 
  .العمل كأن متتنع األم عن إرضاع إبنها مث تقوم خبنقه االمتناع

 يقترن  االمتناعفيف حالة إقتران وتبعية، ويف هذه الصورة  االمتناعجتماع العمل وـ إ
  .بالعمل وتقوم بينهما صلة وثيقة 

عن إختاذ اإلحتياطات  االمتناعيعين دائما  العملالذي يقع يف العمل ذاته أو مبناسبة  االمتناعف
  .الكفيلة مبنع وقوع الضرر الذي ميكن أن ينشأ من هذا العمل

بوجه عام يف القانون احلديث عرض موقف  االمتناعولعل من املفيد قبل عرض فكرة خطأ 
  : املباحث التاليةالشرائع الدينية مث الشرائع الوضعية القدمية وذلك يف 

 .يف الشرائع الدينية القدمية االمتناعخطأ :   األول املبحث
 .يف القوانني القدمية االمتناعخطأ :   الثاين املبحث
  .يف القوانني احلديثة االمتناعخطأ :  الثالث املبحث
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)( 

بوجه عام يف القانون احلديث ان نشري  االمتناعيبدو أنه من الضروري قبل عرض فكرة 
مقتصرين على اليهودية واملسيحية  االمتناعإشارة موجزة إىل موقف الشرائع السماوية إزاء خطأ 

  .واإلسالمية
لقد عرفت الشريعة اليهودية صورا لإلمتناع فقد كانت تعاقب باإلعدام كل من ميتنع عن 

وتسبب يف إصابة رجل أو إمرأة وبإمكان صاحب الثور ضبط أو مراقبة ثوره مع العلم بأنه نطاح 
  .)1(اإلفالت من العقاب يف حالة دفعه فدية مفروضة عليه

وكانت الشريعة اليهودية تعاقب على جرمية القتل بإمهال بعقوبة متميزة إذ يلزم القاتل 
كمالجئ يقيم  اهلارب باللجوء إىل إحدى املدن الستة اليت أمر النيب موسى عليه السالم بتخصيصها

  .ا، إىل أن ميوت الكاهن العظيم
ي تعترب أن االجتماعبينما جند أن الشريعة املسيحية اليت تؤكد على مبدأ احملبة والتضامن 

  .عن مساعدة الغري خطأ أديب مىت كانت هذه املساعدة ممكنة االمتناع
كان يندد مبن يتقاعس )2(وقد ساد هذا  املبدأ  بني فقهاء القانون الكنسي،  فالقديس أمربواز

عن دفع  العدوان عن أخيه  وهو  يستطيع  ذلك  ويرى  أنه  يستحق العقاب، كما لو كان هو 
من  بوسعه  منع  الضرر وحيجم عن ذلك  يعد  :  ٍ" يقول )  لويزل ( املعتدي وكان الفقيه  

  ."آمثا
ر املمتنع عن إنقاد  شخص  ومن أهم تطبيقات  هذا  املبدأ الكنيسي  ما كان  مقررا من اعتبا

 .)3(من املوت مىت إستطاع ذلك  قاتال
ارد كإمتناع األم عن إرضاع  االمتناعأما الشريعة اإلسالمية  فيعرض فقهاءها  صورا عن  

 .حجامها  عن أي  عمل أخر  تعد قاتلة  عن قصدإوحده  و االمتناعطفلها  بنية قتله  فهي ذا  
                                                        

يف رسالته مسؤولية املمتنع املدنية واجلنائية اتمع اإلشتراكي ، رسالة دكتوراه ، املطبعة  حبيب إبراهيم اخلليليأنظر ـ  )1(
 . 22، ص  1967العاملية ، القاهرة 

 . 131، ص  1950القانون واألخالق ، باريس ، :  الكرداهيأنظر ـ  )2(
 . 96، ص  22، اجلزء األول ، رقم  1927دروس يف القانون اجلنائي الفرنسي، الطبعة الثانية ، : "  رو" أنظر ـ  )3(
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مبناسبة  عمل حتت  تسمية  االمتناعسالمية  املسؤولية  عن خطأ وقد عر فت  الشريعة  اإل
أو عدم  املراقبة  وذلك  يف حاالت  خمتلفة  أمهها  اإلمهال الذي  )1(التقصري  أي عدم  اإلحتياط

 .)2(يقع  مبناسبة  حفر بئر  يف الطريق  العمومي ويؤدي  ذلك  إىل سقوط  أحد املارة  فيه
السباحة ألحد األطفال ، و يهمل  يف إختاذ اإلحتياطات   أو كمن يشرف على تدريب 

 .)3(الالزمة  فيؤدي  تقصريه  إىل غرق الطفل فيسأل  إذن  عن عدم قيامه  بواجب الرقابة
وعلى العموم فإن املمتنع  يف الشريعة اإلسالمية  ال يعد مسؤوال عن كل جرمية  نامجة  عن  

بيد أن مثة  خالفا    االمتناععليه شرعا أو عرفا عدم   امتناعه  و إمنا  يتحقق ذلك حيث   جيب
بني فقهاء  الشريعة  اإلسالمية  حول ما يوجبه  الشرع أو العرف  و أيا كان اخلالف فإن حاالت  

ي بني االجتماععرفتها الشريعة اإلسالمية كما  عاقبت عنها  تدعيما  لروح التضامن   االمتناع
  .)4(األفراد

يف القوانني القدمية، وذلك ما اآلن  هأ اإلمتناع يف الشرائع السماوية، نتناولوبعد تعرضنا خلط
 .سيكون موضع دراسة يف املبحث التايل 

   

  

وعاقبت   االمتناعإن  شريعة  مصر  الفرعونية، و بإعتبارها أقدم القوانني قد عرفت  خطأ 
ارد  كانت  العقوبة   املقررة له هي  اإلعدام،  حيث  أن من يشاهد    االمتناععليه،  ففي  إطار 

اذه  مع  أنه  يف وسعه  القيام بذلك  يكون قشخصا  معرضا  للقتل  أو التعذيب و حيجم  عن  إن
ضد  الذات  امللكية   يعد   كما  أن كتمان  نبأ  املؤامرة  املوجهة.  جزاؤه  اإلعدام كما  أسلفنا

 .أحيانا  صورة  من صور  االشتراك فيها  ويتمثل  اجلزاء يف اإلعدام أيضا
،  وقد  تشدد العقوبة  أحيانا  ىة عمل  فيتمثل  اجلزاء  يف املنفمبناسب  االمتناعأما يف إطار  

كما  يف حالة الطبيب الذي  ال يتبع أصول  املهنة  اليت تستوجب  الدقة  و إتباع  الوصفات  اليت 

                                                        
 . 226النظرية العامة لإللتزامات يف الشريعة اإلسالمية ، فقرة :  شفيق شحاتةأنظر ـ  )1(
 Vol 1 Les Sources des Obligations -           .435التعليق حول القانون املدين العراقي ، ص :  احلكيمأنظر ـ  )2(
 .نفس املرجع :  احلكيمأنظر ـ  )3(
 . 21نفس املرجع ، ص :  حبيب إبراهيم اخلليليأنظر ـ  )4(
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تركها األسالف و أودعها  الكهنة  يف خمطوطات منسوبة إىل  آمون كبري  اآلهلة  فإذا  جنم  عن 
 .)1(إىل حد اإلعدامذلك وفاة املريض  فقد  يعاقب الطبيب بعقوبة  تصل 

إذا " منه  109 وذلك  ما تقضي  به املادة  االمتناعكما  عرف  قانون محورايب خطأ  
هذا األخري أن يقبض عليهم  ويقودهم إىل  احملكمة   ىد فعلإجتمع بعض املتمردين يف حمل  تاجر نبي

يف الزام من فإذا  أحجم  عن ذلك  كانت عقوبته اإلعدام، كما  عرف صور  أخرى  تتمثل  
رد  احملصول  بتسبب نتيجة إمهاله  لسد فتسربت  منه املياه ،  فيؤدي  إىل  تلف زراعة  الغري  

و  53الذي  أتلفه  و إال بيع ، وتقسم األموال  احملصلة  على من تعرضت زراعتهم للتلف املادتني 
  . )2("من قانون محورايب   54

داء أعماهلم أباء  و املهندسني يف حالة اإلمهال  عند و أهتم  قانون محورايب مبسؤولية األط 
وقد كانت  العقوبة  املقررة  شديدة حيث يتعرض املهندس   230،  218وذلك  ما  تؤكده املواد 

لإلعدام إذا أار احملل الذي أشرف على بنائه نتيجة لتقصري و إمهال منه وتترتب على ذلك  موت  
 . صاحبه

لذات  العقوبة  إذا  أدى  إمهاله  يف عالج املريض  احلر الذي  ويتعرض  الطبيب أيضا  
  .)3(يعاين من جراح إىل موته

أما يف القانون الروماين فقدكانت القاعدة العامة السائدة يف جرمية اإلعتداء على مال الغري 
أحجم  مل يكن يعترب خطأ فإذا االمتناعطبقا لقانون أكيليا، أن يكون اخلطأ إجيابيا، أما جمرد 

شخص على إمخاد النار  املشتعلة واملمتدة مللكية الغري  مع إستطاعته على ذلك فال عقوبة على هذا 
، أما يف جمال اجلرائم الواقعة على األشخاص فهناك حاالت كان يعاقب فيها على )4(االمتناع
العهد بالوالدة ارد فقد كان من املقرر عقوبة من ميتنع عن تقدمي الغذاء لطفل حديث  االمتناع

مبناسبة عمل فقد عرف  االمتناع، أما فيما خيص )5(موته االمتناعبعقوبة القتل إذا ترتب على هذا 
القانون الروماين صورا منه ولذا يعترب خمطئا طبقا لقانون أكيليا من حيجم عن مراقبة النار اليت 

داد النار إىل األرض ااورة إىل إمت االمتناعيشعلها يف ارضه إلحراق حشائش ا مىت أدى هذا 
                                                        

 . 30 ، 29 ، 28املرجع السابق،  ص :  إبراهيم اخلليليأنظر ـ  )1(
 . 30 ، 29 ، 28املرجع السابق،  ص : إبراهيم اخلليلي أنظر ـ  )2(
 .نفس املرجع ـ  )3(
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وإتالف ما ا من حماصيل ، كما يعترب خمطئا الطبيب الذي يقوم بعملية جراحية لعبد مث حيجم عن 
  .)1(العناية به

يف تطوير القانون الذي حترر نوعا  Jurisconsultesويرجع الفضل للربيتور وفقهاء الرومان 
" الضرر"ا، وقد مسح برفع دعوى يف حالة  ما من اجلمود وعدم املرونة الذي كان يتميز

Damnum Non Corporé Datum  أكيليا " أما جوستينيان فقد وسع من نطاق تطبيق قانون "
كما عرفت القوانني القدمية  . Damnum Non Corporé Datumحيث أصبح يشمل أيضا 

  .خطأ اإلمتناع، فإن القوانني احلديثة إعتنت به أيضا، وهذا ما سنعاجله يف املبحث الثالث 

 

  

إن القوانني احلديثة الميكن أن تكون أكثر رجعية، مقارنة بالقوانني القدمية، والميكنها رفض 
، وعليه جند أن العديد من التشريعات احلديثة تعترف صراحة مبسؤولية االمتناعية  عن خطأ املسؤول
  .املمتنع

ويذهب كل من القانونني التونسي وكذا املغريب إىل أن اخلطأ يتمثل يف إغفال ما جيب القيام 
كما جند القانون الربازيلي لسنة . به، أو يف إتيان الفعل املنهي عنه أو الواجب اإلحجام عن القيام به

  .ر بالغرييقضي مبسؤولية الشخص، الذي خيرق بفعله أو إمتناعه حقا أو يتسبب يف اإلضرا 1916
، االمتناعباملسؤولية عن خطأ  1383وكذا املادة  1382كما يسلم القانون الفرنسي يف املادة 

  .ق م ، وكذا القانون املدين املصري 124وذلك ما ذهب إليه أيضا املشرع اجلزائري يف املادة 
فرض  ويف جمال القانون اجلنائي أو العقوبات نالحظ أيضا أن عدة تشريعات قد تبنت مبدأ

اليت ترتب مسؤولية حمدث  االمتناعاجلزاء والعقاب على عدم التدخل، وتنص صراحة على حاالت 
عن تقدمي املساعدة لشخص مهدد باخلطر، ومنها على سبيل  االمتناعالضرر، السيما يف حالة 

الذي يقضي بوجوب تقدمي املساعدة حتت طائلة  1902املثال قانون العقوبات النروجيي لسنة 
والذي يفرض اجلزاء على كل من ميتنع  182قوبات، وكذلك قانون العقوبات اجلزائري املادة الع

  .عن تقدمي املساعدة ملن هو مهدد خبطر
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، وكذلك احلال بالنسبة للقوانني االمتناعوعليه ميكننا القول أن القوانني القدمية قد عرفت 
مباشرة أو غري مباشرة، وذلك نتيجة  سواء بصفة االمتناعاحلديثة اليت اضحت تفرض اجلزاء على 

  . للتطورات املختلفة اليت شهدا اتمعات البشرية على كافة األصعدة 
بعد أن تطرقنا للخطأ كشرط أساسي لقيام مسؤولية املمتنع والتطور الذي شهده خطأ 

عرب األزمنة املتعاقبة، علينا اآلن معاجلة الضرر باعتباره ركنا جوهريا لتحقق املسؤولية  االمتناع
  .املوايل الفصل الثاين وذلك ما سيكون موضع دراسة يف 
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التقصريية، فإذا ما جنح سائق سيارة يعد الضرر أو اخلسارة الركن األساسي يف املسؤولية 
بالسري على اليسار دون أن يرتكب حادثا ما، الينجم عن ذلك مسؤولية تقصريية، وإن إعترب 
مسؤوال يف جمال املسؤولية اجلزائية ملخالفته قانون املرور، ذلك ألن السائق  على الرغم من 

يقع على عاتق املدعي الذي  خطئـه مل حيدث ضررا بالغري، والقاعدة أن عبء إثبات الضرر
يطالب بالتعويض عنه وميلك يف سبيل إثباته كافة  طرق اإلثبات مبا يف ذلك البينة والقرائن، 
والسبب يف ذلك هو أن الضرر واقعة مادية ، أما إذا إنتفى الضرر فال تقبل دعوى املسؤولية ، 

  .ذلك ألنه الدعوى بغري مصلحة 
ن املين اجلزائري على ضرورة توافر ركن الضرر يف من القانو 124وقد أكدت املادة 

كل عمل أيا كان يرتكبه املرء خبطئه ويسبب ضررا : " املسؤولية التقصريية حني قضت بأن 
  ... ".للغري

ويستلزم القانون توافر شروط يف الضرر لترتيب املسؤولية ، وذلك ما سنعاجله من خالل 
  : نيالتالي املبحثني

  .الشروط العامة للضرر القابل للتعويض:  األول املبحث
  .أنواع الضرر الواجب التعويض عنه :  الثاين املبحث

 

  

حبيث أا إذا ختلفت تعذر على القاضي أن جيد أساس ( من هذه الشروط ما يقتضيه املنطق 
ومنها " الشروط الفنية : " الشروط تسمية  وميكن أن نطلق على هذه) حلكمه بالتعويض 
حبيث أن القاضي يستطيع من الوجهة املنطقية على الرغم من ختلف هذه ( مايستلزمه القانون 

بب أن املضرور الميلك رفع الشروط أن حيكم بالتعويض، ولكن القانون مينعه من ذلك بس
من مثة يتعني علينا أن نبحث فيما و" الشروط املصلحية " وميكن أن نطلق عليها تسمية ) الدعوى

  .يلي الشروط اليت جيب أن تتوافر يف الضرر، إن من الوجهة الفنية أو الوجهة املصلحية 
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ليست مثة أمهية ملدى الضرر، فكل ضرر هو يف األصل قابل للتعويض قل أو كثر، إال إذا 

، واملقصود باملصلحة هنا هو "الدعوى بدون مصلحة " سمع الدعوى، إذ تكان تافها فحينئذ ال
املصلحة اجلدية، ولكن لكي يكون الضرر قابال للتعويض ، من الوجهة الفنية ، جيب أن تتوافر فيه 

  .أن يكون يف وقت واحد، حمققا، شخصيا، ومباشرا: صفات ثالث 
   :واء أكان حاال يراد بالضرر احملقق ما كان أكيدا س

أو كان حمقق الوقوع يف ) كأن يكون املضرور قد مات أو أصابه تلف يف ماله (أي وقع فعال 
كأن يصاب عامل بإصابة يكون من احملقق أا ستفضي إىل موته أو إىل عجزه عن ( املستقبل 

وحبيث وواضح أن الضرر احملقق جيب أن يكون المفر منه ) العمل كليا أو جزئيا يف املستقبل 
فإذا كان مثة بناء ( أما إذا كان يف إمكانه دفعه، فيتعني عليه أن يتوقاه . اليتسىن للمضرور أن يدفعه

للقاضي أن يأمر بإصالحه أو  مهدد بالسقوط، وكان من شأنه أن يلحق ضررا باجلار، كان
  ).هدمه

تقديره من صعوبة،  وليس مثة صعوبة تثار يف تقدير الضرر احلال، أما الضرر املستقبل فالخيلوا
ذلك ألن هذا التقدير قد يكون مستطاعا يف احلال وقد اليكون، فإذا كان من املستطاع تقديره 
فورا حكم القاضي بتعويض كامل عنه، أما إذا مل يكن من املستطاع تقديره فورا، وهذا هو 

، على أن الغالب فيكون للقاضي اخليار بني أن حيكم بتعويض مؤقت عن الضرر الذي وقع فعال
، وقد اليكون الضرر املستقبل متوقعاعند تقدير مسنقبالحيفظ للمضرور حقه يف املطالبة بتتممة 

القاضي للتعويض فاليدخله يف تقديره، مث حيدث بعد ذلك أن يستفحل الضرر، ففي هذه احلال 
ه يكون للمضرور أو ورثته حق الرجوع لتتممة التعويض عند إستفحال ضرر املصاب أو وفات

وليس يف هذا ما ينايف حجية األمر املقضي فيه إلختالف احملل يف الدعويني، إذ أن حمل الدعوى 
وقد )1(الثانية  هو التعويض عن الضرر املستجد الذي مل يكن موجودا عند النظر يف الدعوى األوىل

حيدث  العكس فقد يقدر القاضي التعويض على أساس ما بدا له من ضرر، مث حيدث بعد ذلك أن 
كما لو بدت اإلصابة ( يتناقص الضرر، على خالف ما توقعه القاضي وقت احلكم بالتعويض 

وكأا خطرية، حبيث تفضي إىل عاهة مستدمية فقدر القاضي التعويض على هذا األساس، مث 
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ويف هذه احلالة التصح إعادة النظر يف  تقدير التعويض، ) أن زال كل أثر لإلصابة  حدث بعد ذلك
  .)1(ألن هذا ينايف حجية األمر املقضي فيه

  : وهو مامل يقع ويثور الشك حول ما إذا كان سيقع يف املستقبل أم
ر احلريق الذي يدعيه مالك كخط( ال، وهذا اليصح التعويض عنه وجيب التريث إىل حني وقوعه 

لبناء جماور لسلك كهربائي ذي توتر عال، إذ ليس هلذا املالك أن يرفع دعوى التعويض على 
  ).مؤسسة الكهرباء بسبب أن خطر احلريق الخيرج عن كونه ضررا إحتماليا ال حمققا 

عليها يف  يتعني التفرقة بني الضرر احملتمل وبني فوات الفرصة، فهذه يترتب:  فوات الفرصة
الرأي الراجح، أكثر من ضرر حمتمل ذلك ألن فوات الفرصة ميثل منذ اآلن يف الذمة املالية قيمة 
ميكن أن تقدر وفق حساب اإلحتماالت، مثل ذلك أن يتسبب شخص يف فوات فرصة الدخول 
إىل اإلمتحان على طالب، أو أن يتسبب شخص يف فوات مدة الطعن باإلستئناف يف حكم من 

ام، واضح أن نتيجة اإلمتحان الذي فاتت فرصة التقدم  إليه، ومآل الطعن باإلستئناف الذي األحك
فاتت مدة طعنه، ليست مضمونة ومع ذلك فإن جمرد فوات الفرصة يف هذا يترتب عليه ضرر، 
ميكن تقديره على أساس مالبسات الطعن أو ظروف اإلمتحان ودرجة إحتمال الكسب اليت تتوفر 

  .للمضرور

          : إذا مل يكن رافع دعوى التعويض قد تضرر
شخصيا فال تسمع دعواه، وعلى ذلك ليس ألي شخص آخر أن يرفع الدعوى على املسؤول يف 

املضرور، ويرد على هذا املبدأ  إستثناء يتعلق بالضرر اجلماعي، ذلك أن بعض  امتناعحالة 
واجلمعيات وغريها قد مينحها  القانون حق رفع دعوى  )2(تاألشخاص اإلعتبارية كالنقابا

التعويض عن األضرار اليت متس املصلحة اجلماعية للمهنة اليت متثلها، والواقع أن هذا اليعد إستثناء 
ذلك ألن الشخص اإلعتباري تتمثل فيه املهنة، وإذا ما طالب ممثله بالتعويض فإمنا يطالب بضرر 

  .شخصي

  : يرمي هذا الشرط إىل حتاشي دعاوى التعويض اليت
ذلك أن الضرر الذي يصيب شخصا قد يصيب عددا كبريا من  )3(تقوم على األضرار املرتدة

                                                        
 . 230: ، ف  1مازو ، ج : أنظر ـ  )1(
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ىل إاملضرورين وينهال بسبب ذلك على مرتكب الفعل سيل من الدعاوى ، فهل يتعني التعويض 
الضرر املباشر وحده هو الذي جيب التعويض عنه، وهذا الضرر هو وحده كل هؤالء؟ الواقع أن 

الذي تقوم عالقة السببية بينه وبني خطأ املسؤول، وعل ذلك ليس للدائنني الذين حالت وفاة 
مدينهم دون إستيفاء ديوم رفع دعوى التعويض عن الضرر املباشر وخيضع التمييز بني الضرر 

ر إىل تقدير القاضي، هذا إال أننا جند حاالت يسمح فيها للمتضررين غري املباشر والضرر غري املباش
مثال يف حال وقوع حادث  مميت، تكون مؤسسة التأمينات ( املباشرين أن يطالبوا بالتعويض 

ن أ(ية ملزمة بدفع التعويض عن الوفاة إىل املستحقني، وهي بذلك تتحمل ضررا تستطيع االجتماع
  ) .عنه تطالب الغري بالتعويض 

  
يكفي لتحقق الضرر املادي،  أن يكون هناك مساس مبصلحة مشروعة حيميها القانون، ولو 
مل يكن هناك مساس حبق من حقوق، فالبد  إذن من أن ميس الضرر مصلحة من املصاحل ،كما 

؛وإال فال جيوز احلكم البد أن تكون هذه املصلحة مشروعة ال جتايف النظام العام وال اآلداب 
بالتعويض، فمن تسبب يف وفاة غريه خبطئه، فإنه يسبب ضررا ماديا لألشخاص الذين كان يعوهلم 
املصاب، ولو مل يكن هلؤالء حق نفقة عليه بل كان يعوهلم فقط دون أي إلتزام يترتب عليه، 

ترق إىل مرتبة احلق،  وظاهر أن النفقة اليت كان حيصل عليها هؤالء األشخاص هي مصلحة مالية مل
ومع ذلك  فإن املساس ا يفضي إىل حتقق الضرر املادي باعتباره ركنا من أركان املسؤولية، 
ويشترط باإلضافة إىل ذلك أن تكون املصلحة مشروعة، فال جيوز للشخص الذي قبضت عليه 

لية، وأن يطالب بناء  قوات األمن جلرمية إرتكبها أن يدعي أنه أصابه ضرر يف حريته ويف مصاحله املا
على ذلك بتعويض  من الشخص  الذي أبلغ عنه، ومكن قوة األمن من القبض عليه، ذلك ألننا 
هنا لسنا بصدد مصلحة مشروعة، ما دام القانون ذاته قد أمر بالقبض على ارمني اخلارجني على 

قتل خليلها عن ا القانون ، وهكذا أيضا ليس للخليلة أن تطلب  تعويضا عن الضرر الذي أصا
وعلينا  .حبجة أنه كان يعوهلا، ذلك أن مصلحة اخلليلة يف بقاء خليلها ليست مصلحة مشروعة

الوقوف اآلن عند أنواع الضرر الواجب التعويض عنه، حىت اليكون ذلك حجة لإلثراء بالسبب 
  .على حساب املسؤول، وذمل ما سنعاجله يف املبحث التايل 
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الضرر إما أن يكون ضررا ماديا أو ضررا أدبيا، وميكن أن يضاف إليها نوع ثالث هو الضرر 
اجلسدي، وإذا كان هذا األخري حيمل معامل الضرر املادي والضرر األديب يف آن واحد، ويالحظ أن 

اإلسم التجاري مثال على الرغم من فالتعدي على ( اإلصطالحات يف هذا اال الختلو من اللبس 
  ).كونه غري مادي يعد ضررا ماديا، وكذا األمل اجلسماين فإنه يعد ضررا أدبيا 

 

هو ما يصيب الشخص يف ذمته املالية، كأن يتلف وويوصف أحيانا بأنه مايل أو نقدي، 
فالضرر الواقع تغدو الذمة . عقار غريهشخص متاعا أو مزروعات آلخر أو يلحق عيبا مبنقول أو 

ولوال الربح الفائت، أو بعبارة أخرى لومل . املالية بعد احلادث أقل وزنا مما كانت عليه من ذي قبل
زدادت الذمة املالية وهذا الربح املستقبل وإن كان إحتماليا من الوجهة املنطقية، قع احلادث ألي

  .جيب أال يغفل عنه القانون 
 

هو ما يصيب الشخص يف شعوره نتيجة للمساس بعاطفته أو كرامته أو شرفه، أو مسعته أو 
غري ذلك من األمور املعنوية اليت حيرص عليها اإلنسان يف حياته، أو بعبارة أخرى هو ما يصيب 

  .اإلنسان يف ناحية غري مالية
ن الضرر، األول ضرر أديب يتمخض وميكن التفرقة فيما يتعلق بالضرر األديب بني نوعني م

عنه ضرر مادي، كما هو الشأن يف حالة اإلعتداء على الشرف وما يترتب على ذلك من فقد 
املضرور لعمله يف أعقاب تلوث مسعته، وما يترتب  على إصابة اجلسم  من تشويه يرافقه نقص يف 

األمل الذي يصيب الوالدين القدرة على العمل، والثاين ضرر اديب حمض جمرد عن أي ضرر مادي، ك
  .يف عاطفتهما بسبب فقد طفلهما، وقد يؤدي إىل تدهور صحتهما

كما ميكن التفرقة بني ضرر أديب ناشئ عن املساس حبق من احلقوق غري املالية، كاحلقوق 
وحقوق األسرة ) احلق يف اإلسم ، احلق يف الصورة، الشرف، اإلعتبار ( اللصيقة بالشخصية 

وبني ضرر أديب ناجم عن املساس مبصلحة أدبية دون أن يكون مثة حق حمدد، )  في الطالق التعس(
  .فكل ضرر جيوز التعويض عنه شريطة أن يكون أكثر من جمرد تأثر نتيجة حساسية مفرطة
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       من الشراح  من يرفض التعويض عن الضرر
طريق  التعويض عنه، إذ كيف  يعوض عن ضرر غري األديب حبجة صعوبة جرب الضرر األديب، عن 

مايل بتعويض مايل ؟ كيف يعوض خدش الكرامة أو مس الشرف ـ وهو غاية يف ذاته ـ مببلغ 
ليس التعويض يف مثل أفهل تستوي الغاية والوسيلة ؟ ) وهو الخيرج عن كونه وسيلة ( من املال 

  .هذه احلالة يعد ثروة المقابل هلا يف ذمة املتضرر 
ديب بقدر ما يراد منه توفري املراد من التعويض جرب الضرر األ نه ليسأولكن يرد على ذلك 

إال أن التعويض اليرمي يف األصل إىل  ،نوع من العزاء عن األمل واحلزن، الذي أصاب املتضرر هذا
ة، إزالة الضرر من الوجود واجتثاثه إذ لو صح ذلك لتعذر التعويض عن كثري من األضرار املادي

وإمنا املراد  بالتعويض أن يتوفر للمضرور ما يلطف لديه الضرر الذي أصابه، مث أليس من الظلم أن 
وميكن تسويغ التعويض عن ( يفلت  املسؤول يف مثل هذه األحوال من حتمل عبء التعويض 

د منها الضرر يف هذه احلالة بأنه عقوبة  خاصة، أو غرامة خاصة يفيد منها املضرور بدال من أن تفي
هذا وإذا كان يف تقدير التعويض عن الضرر األديب صعوبة ما، ) الدولة كما يف قانون العقوبات 

فإن هذه الصعوبة اليصح أن در حق املضرور يف التعويض، السيما وأن هذه الصعوبة ذاا قد 
التعويض تثور يف تقدير التعويض عن بعض األضرار املادية، فكان عدال إذن أن يسأل املسئ عن 

عن الضرر األديب الذي سببه لآلخرين، والذي أمجع عليه مجهور الشراح اآلن هو أن الضرر األديب 
  . املسؤول عنه فهو كالضرر املادي جيب أن يعوض

 

الضرر اجلسدي هو الذي يصيب اإلنسان يف جسمه، كجروح ورضوض يسببها سائق 
أو كنقل شخص مصاب مبرض من األمراض السارية عدوى إىل  السيارة ألحد عابري السبيل،

شخص سليم، ويعد حق التعويض عن الضرر اجلسدي مؤيدا ملبدأ حرمة اجلسم البشري، وجيب 
  .أن منيز فيه بني الضرر املميت والضرر غري املميت

 ويدخل يف
نفقات العالج والعمليات اجلراحية ومثن األدوية اليت : هذا الضرر اجلسدي عدة عناصر منها 

يتحملها املضرور وهذا هو الضرر الواقع،  أما الربح الفائت فيتمثل بنقص قدرة  املتضرر على 
. ره من التحكمالعمل أو عجزه التام، وفيما عدا هذه األضرار املادية جند ضررا أدبيا الخيلو تقدي

من ذلك الضرر اجلسدي الذي يعانيه املضرور يف جسمه والضرر األديب احملض الذي حيس به 
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 ولعلنا نستطيع أن ندعو الضرر األخري بالضرر البديعي(عندما جيد نفسه مشوها معطوبا 
Esthétique (.  

     ترتب عندما يصاب اإلنسان حبادث مميت يف ظروف
املسؤولية على الفاعل يكون للمستحقني عنه بعد وفاته املطالبة حبقهم يف التعويض من املسؤول، 
ويتلقى هؤالء حقهم إما من حصتهم اإلرثية اليت آلت إليهم عن طريق التركة، وإما أن يتلقوه 

  .مباشرة دون املرور يف تركة املتويف 
1  ميكن للورثة أن يطالبوا

بالتعويض عن الضرر املادي الذي أصاب مورثهم، من املسؤول يف الفترة الواقعة بني احلادث 
كما جيوز هلم أن يطالبوا بالتعويض عن الضرر ... ) نفقات الدواء والعجز عن العمل ( والوفاة 

قبل موته، وباختصار جيوز للورثة املطالبة األديب الذي اصاب املتويف من جراء آالمه اليت عاناها 
بكل ما كان املتويف يستحقه من تعويضات يف هذا الصدد، شريطة أن يكون التعويض قد حتدد 

  .مبقتضى إتفاق أو طالب املضرور به أمام القضاء 
2 : يتعني التمييز

الذي أصاب املتويف ذاته وبني الضرر الذي أصاب ذويه،  وقد قدمنا أن  بوضوح بني الضرر
التعويض عن الضرر األول ينتقل إىل مستحقيه عن طريق التركة ال مباشرة، أما التعويض عن 
الضرر الذي أصاب ذوي املتويف فهو ينصب  مباشرة يف ذمتهم  وبدون واسطة،  وهلم أن يطالبوا 

يل أم ال، ولكن عليهم أن يثبتوا أم قد تضرروا شخصيا بوفاة الضحية ، به سواء أكانوا ورثة للقت
وأن الضرر الذي أصام قد إستجمع شروطه القانونية من حيث كونه حمققا ومشروعا، ويتقدم 
ذوو الضحية املستحقون للتعويض يف هذه احلالة للمطالبة حبقهم باعتبارهم متضررين شخصيا 

ن يطالبوا بالتعويض عن الضرر املادي الذي  أصام كما لو كان باحلادث املميت، وهم إما أ
املتويف يعوهلم، وأن هذه اإلعالة قد إنقطعت بوفاته، وإما أن يطالبوا بالتعويض عن الضرر األديب 

  .الذي أصاب شعورهم وعواطفهم بسبب وفاته 
 املضرور أو مبصلحة مالية  ققوع الضرر أن يكون هناك إخالل حبجيب لو

له، فقد يكون الضرر إخالال حبق للمضرور ، كما لو أدت وفاة الضحية إىل ضرر يصيب أوالد 
املقتول وزوجته حبرمام من الشخص الذي يعوهلم، فهؤالء يصابون يف حقهم بالنفقة، وهذا ضرر 

مل يكن يعوهلم فال ينشأ مستقل عن الضرر الذي يصيب املقتول ذاته، وهلذا إذا ثبت أن الضحية 
هلم حق شخصي يف التعويض عن الضرر املادي الذي أصاب املقتول ذاته، ذلك ألن حق املقتول 

  .ينتقل إىل الورثة 
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الال مبجرد مصلحة مالية للمضرور، فلو أن شخصا كان يعول قريبا له خوقد يكون الضرر إ
الجتب نفقته عليه، مث قتل هذا الشخص فإن القريب يضار من ذلك ليس يف حق له إذ أن نفقة 
املقتول ليست واجبة على القريب، بل يف مصلحة مالية، إذا ثبت أن املقتول كان يعوله على حنو 

إمنا يشترط أن تكون هذه املصلحة مشروعة، فإن مل تكن كذلك فال مستمر قضي  له بالتعويض، و
إعطاء التعويض  1937جيب التعويض ، وقد رفضت الغرفة املدنية  مبحكمة النقض الفرنسية  عام 

إىل اخلليلة عن الضرر الذي تدعي بأنه أصاا بقتل خليلها الذي كان يقوم بإعالتها ، وذلك ألن 
  .ليست باملصلحة املشروعة مصلحتها من بقاء خليلها 

    لكي يستحق املضرور التعويض عما أصابه من أمل من جراء موت
املصاب جيب أن تربطه باملقتول قرابة ذاتية وثيقة الصلة، ذلك أن املشرع قد قصر التعويض األديب 

وعلى ذلك يقتصر على األزواج واألقارب إىل الدرجة الثانية ومل يبسطه على كافة الورثة، 
التعويض عن الضرر األديب على الزوج احلي ووالد املتويف ووالدته وجديه وجدتيه وأوالده، 
وأحفاده  وإخوته وأخواته، وقد راعى املشرع تضييق دائرة ذوي املتويف الذين أصام األمل 

كم بالتعويض شخصيا بوفاته، ونشري إىل أنه إذا وجد كل هؤالء يف الوقت ذاته فإن القاضي الحي
، وقد حسم املشرع األمر بالنسبة للتعويض عن حيكم ملن أصابه منهم أمل حقيقي هلم مجيعا، بل

  .2010يونيو  20املؤرخ يف  05/10من القانون (    ) الضرر الأديب، وذلك مبوجب املادة 
فحىت يسأل وعليه التثري مسؤولية املمتنع بوجه عام حبثا خاصا بالضرر يف املسؤولية املدنية، 

املمتنع عن خطئه مدنيا البد من حدوث ضرر نتيجة هلذا اخلطأ، فإذا مل يثبت وقوع ضرر فال جمال 
  .للبحث يف نوع املسؤولية تقصريية كانت أم عقدية 

يف ركن الضرر بوجه عام ، غري  االمتناعوتتفق أحكام املسؤولية عن الفعل واملسؤولية عن 
، وهذا ما االمتناعخطأ بالنسبة للرابطة السببية أو على عالقة أن هذا اليغين عن إلقاء الضوء 

  .الثالث  الفصلسيكون موضع دراسة يف 
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اليكفي لتحقيق مسؤولية املمتنع أن يقع ضرر على السائل وخطأ من املسؤول، وإمنا يستلزم 
أصاب األول هو نتيجة اخلطأ الواقع من الثاين، وبعبارة أخرى جيب  كذلك أن يكون الضرر الذي

  .أن يرتبط اخلطأ والضرر بالرابطة اليت تربط املسبب بالسبب والعلة باملعلول
  .والتساؤل املطروح هو مىت تعترب هذه الرابطة موجودة ؟

إذا جتلت  يبدو يف أول وهلة أن هذا التساؤل سهال واجلواب ميسرا عنه يف بعض احلاالت،
الصلة بني اخلطأ والضرر، لكن يف حاالت متعددة قد يكون حتقيق رابطة السببية أمرا شاقا ومتعذرا 
وذلك ألن اخلطأ قد يبدو يف صورة فعل وقد يتجلى يف صورة إمتناع أو ترك، وإن صح تتبع آثار 

ره يف الصورة اخلطأ يف الصورة األوىل يف يسر وسهولة ووضوح فقد يصعب أو يستعصى حتديد آثا
الثانية، وألن الضرر قد يرجع يف وجوده إىل عوامل شىت فيكون من غري السهل حتديد األثر الذي 

  .به كل من هذه العوامل تسامه
وقد أثارت هذه الصعوبات خالفا لدى الفقهاء يف حتديد معىن السببية ومدى نطاقها ، لكن 

صلها أن صلة السببية تتحقق مىت تبني أن الرأي السائد لدى الفقه والقضاء يقوم على فكرة حا
  .)1(اخلطأ هو علة الضرر، وأن الضرر ما كان ميكن أن يقع إذا مل يرتكب اخلطأ

فادعى البعض إستحالة قيام  )2(كشرط ملسؤولية املمتنع االمتناعوقد ثار اجلدل حول سببية 
بينما السبب إجيايب " عدم "  االمتناعوالضرر ، وحجتهم يف ذلك أن  االمتناعرابطة السببية بني 

  .االمتناعبطبيعته، وقد تصدى آخرون هلدم هذا الزعم وإن تنوعت نظريام يف سببية 
على أن خنصص  االمتناع، ونظرية سببية  االمتناعولنعرض فيما يلي نظرية إستحالة سببية 

  :مستقال على النحو التايل  مبحثالكل منهما 
  . االمتناعسببية  نظرية إستحالة:  األول املبحث
  . االمتناعنظرية سببية :  الثاين املبحث

  
                                                        

 . 366: نبذة  4، دميوج ،  1440: نبذة  : مازوـ  )1(
  .هذا اجلدل جنده يف الفقه اجلنائي ، ويف أملانيا على وجه اخلصوص ـ  )2(

 . 214، ص  1962/1963شرح قانون العقوبات ، طبعة :  حممود جنيب حسين: أنظر أيضا           
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هي إستحالة مطلقة، ومنهم من  االمتناعيرى بعض أنصار هذه النظرية أن إستحالة سببية 
  :يرى أن هذه اإلستحالة هي إستحالة نسبية ، ولذلك كان لزاما عرض النظريتني فيمايلي

 
 

 de Rien ne Peut Rien Seعدم والعدم الينتج شيئا  االمتناعخالصة هذه النظرية أن 
Produire باعتباره عدما بدور السبب بالنسبة ألية  االمتناعيكون مستحيال أن يقوم  ومن مثة

  .نتيجة
  :وأهم صور هذه النظرية تتمثل يف اآليت

1)1( TEISSEIRE   
عن التدخل ملساعدة  االمتناعإن السبب يفترض دوما تدخال يف إحداث الضرر، أما جمرد 

الغري فال يعترب سببا للحادث، فاملار الذي حيجم عن مد يد العون واملساعدة آلخر، اليعدو أن 
يكون جزءا ضئيال من البيئة اليت يقع فيها احلادث مثله مثل شجرة تسقط ، أو مرتل ينهار فوق 

ن جرمية القتل ، ومع ذلك رأس القاتل، وسقوط الشجرة أو إيار املرتل كفيل مبنع واحليلولة دو
الميكن تصور مساءلة مالك الشجرة أو املرتل عن هذه اجلرمية، ألن البيئة الميكن يف أي حال من 

  .األحوال أن تعد سببا
يعاب على هذه الفكرة قيامها على أساس تسوية خاطئة بني :  النقد املوجه هلذه النظرية

ا الريب فيه أن دور املمتنع الميكن أن مياثل ، فمم)2(اإلنسان واجلماد من حيث درجة اإلحساس
، ومن مثة الميكن إعتبار االمتناعدور الشجرة ألن الشجرة مل ترد السقوط بينما املمتنع يريد 

  .إرادي االمتناعجزء من بيئة احلادث، والعلة يف ذلك أن البيئة عفوية بينما  االمتناع
  
  

                                                        
(1 (ـ   TEISSEIRE : Le Fondement de la Résponsabilité , Thése  AIX . 1901 , P 191. 

                                                                                             .COHIN : OP CIT , T.1 , N° 527 -         :مشار إليه يف 
  . 71فقرة :  كوهانانظر ـ  )2(
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2CROUZEL  

ليس مرده أو سببه  االمتناعويقرر أن ما ينجر من نتائج عن  االمتناعجرمية  )1(ينكر كروزل
ذاته، وإمنا سببه هو تنفيذ عمل إجيايب بطريقة معينة ، كقيادة سيارة دون إضاءة كافية ،  االمتناع

وعليه يسأل الشخص ليس ألنه سبب أو أحلق ضررا بالغري نتيجة لعمله اإلجيايب بل لقيامه به 
  .بطريقة غري سليمة 

جيايب املشروع يؤخذ على هذه النظرية خلطها بني النشاط اإل :النقد املوجه هلذه النظرية 
  .الذي يقع مبناسبة ممارسة هذا النشاط  االمتناعكقيادة السيارة، وبني خطأ 

3LUDEN  

يتفق لودان مع سابقيه على أنه ليس لإلمتناع قوة سببية يف ذاته ويرجع هذه القوة للعمل 
عن العمل يقوم املمتنع بالضرورة بعمل إجيايب  االمتناعاإلجيايب املزامن لإلمتناع، ذلك ألنه وخالل 

  .آخر، ويعترب هذا العمل اإلجيايب مبثابة السبب بالنسبة للنتيجة 
تستلزم هذه النظرية حتمية قيام املمتنع بعمل إجيايب حال إمتناعه :  النقد املوجه هلذه النظرية

يتبني عجز هذه النظرية عن حتديد  مع أنه  من املمكن أن يتخذ املمتنع موقفا سلبيا مطلقا، ومن هنا
  .سبب النتيجة

4 

القوة السببية للعمل اإلجيايب السابق لإلمتناع والذي ينشأ  )2(يرجع كروج وجالسر ومريكل
خطرا على مصلحة أو حق حيميه القانون، واملثال البارز  على ذلك الطبيب الذي  يشرع يف إجراء 
عملية جراحية مث ميتنع بعد ذلك، أي ميتنع عن إتيان األفعال الضرورية لوقف الرتيف ، مما ينجم 

وهو  االمتناعاملثال يعترب سبب املوت هو الفعل اإلجيايب السابق على ويف هذا . عنه موت املريض
وإن مل يكن سببا هلذه النتيجة فهو مكمل  االمتناعإجراء العملية اجلراحية، يضاف إىل ذلك أن 

  .لسببية الفعل اإلجيايب السابق عليه إذ يتيح للخطر الناشئ عنه أن يتحول إىل إعتداء فعلي
الة سببية اإلمتناع إستحالة مطلقة، ظهرت نظرية اإلستحالة النسبية، وبعد فشل نظرية إستح

  .وسنعاجلها يف املطلب الثاين

                                                        
(1 (ـ   CROUZEL : Revue Générale du Droit , DE LA Législation et de la Jurisprudence , 1922 , P 168 et 

                               P 16. 
 . 359يف رسالته السابقة ، فقرة :  حممود جنيب: أنظر ـ  )2(
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  :خالصة النظرية يف الفقه والقضاء 
1 

إىل إمكانية  االمتناعذهب العديد من الفقهاء الفرنسيني من مؤيدي نظرية إستحالة سببية 
،  وقد نادوا إىل ذلك على اخلصوص االمتناعتوقيع اجلزاء والعقاب على  اجلرائم اإلجيابية اليت تقع ب

ملبدأ  عندما تكون الضحية عاجزة عن محاية نفسها، إال أم يشترطون لتوقيع العقوبة وإحتراما
، وعليه فإن هذه االمتناعشرعية اجلرائم والعقوبات نصا خاصا يعاقب على إرتكاب اجلرمية ب

النظرية تقر لإلمتناع بسببية نسبية مقصورة على احلاالت اليت ينص املشرع على معاقبتها بنص 
  .خاص

2 

احملاكم وذلك ما قضت به ذه النظرية كما أخذت به  )1(تأثر جانب من الفقه املصري
، حيث أن إمرأة تركت مولودها زمنا فمات دون القيام بأي عمل )2(حمكمة جنايات الزقازيق

إجيايب من جانبها، يتضح من خالله أا قصدت القتل ، غري أن جمرد الترك جنمت عنه الوفاة 
منا بأن الترك تسبب عنه بالفعل، فال يعد تركها للمولود بال عناية جرمية معاقب عليها حىت ولو سل

  .املوت
ليها أنصار هذه النظرية مبنية على أساس غري سليم، إوخالصة القول أن النتيجة اليت توصل 

وهو التسليم خطأ بأن اجلرائم غري العمدية ميكن أن تقع بفعل أو إمتناع، والصواب هو أن اجلرائم 
الذي تقع به قد يكون  االمتناعغري العمدية التقع بفعل وإمنا تقع دوما بإمتناع، كل ما هنالك أن 

  .ناسبة نشاط إجيايب مشروعإمتناعا جمردا أو إمتناعا مب

                                                        
، 219، فقرة 1948. مبادئ القانون اجلنائي ، ط:  علي أمحد راشد،  74القانون اجلنائي ، ص :  علي بدوي: أنظر ـ  )1(

، 49، ص 1، ج 01/05/1951. قانون العقوبات املصري ، القسم اخلاص، ط:  حسن حممد أبو السعود،  184ص 
. القانون اجلنائي ، مبادئه األساسية ونظرياته العامة يف التشريعني املصري والسوداين، ط:  حممد حمي الدين عوض

 .123، ص  1963
 . 688، ص  558، رقم  5، احملاماة السنة  09/02/1925أنظر جنايات الزقازيق يف ـ  )2(
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إن نظرية إستحالة سببية خطأ اإلمتناع إستحالة مطلقة مث إستحالة نسبية لقيت فشال ذريعا 
مما جعلها ختتفي، وظهرت نظرية أخرى هي نظرية سببية اإلمتناع اليت ستكون موضع دراسة يف 

  .املبحث الثاين
 

  

النظرية على أنقاض النظرية السابقة اليت إستحال عليها البقاء نتيجة لقد قامت هذه 
  .اإلنتقادات املوجهة هلا، ويرجع الفضل يف إرساءها للفقه األملاين

1 

  :أرسى الفقه األملاين أسس هذه النظرية ، وقد إختذت صورا متعددة جنملها فيما يلي 
 )1(  وفقا هلذه النظرية يف  االمتناعتكمن سببية

كونه يستبعد عقبة تعترض حدوث  النتيجة، ومن مثة  يعترب شرطا سلبيا لوقوعها جتب مساواته 
بأي شرط إجيايب آخر ، فاملمتنع عندما يعرف أن نتيجة إجرامية ما وشيكة الوقوع يثور تلقائيا يف 

رورة إىل العمل على درء وقوع نفسه ميل إرادي للحيلولة دون وقوعها، هذا امليل الذي حيثه بالض
النتيجة ليمثل عائقا أو حائال يعترض حدوث النتيجة، فإذا قمع املمتنع يف نفسه هذا امليل مبيل 

عن العمل، فإنه بذلك يكون قد أزال العقبة اليت كانت تعترض  االمتناعإرادي مضاد يدفعه إىل 
  .قوعها يستلزم أن يعد سببا هلا أيضااإلرادي إذ يعترب شرطا سلبيا لو االمتناعالنتيجة، وهذا 

غري  االمتناعيعاب على هذه النظرية أا غري صاحلة لتربير سببية :  النقد املوجه هلذه النظرية
لسبب غري إرادي، كعدم اإلكتراث من نتيجة على وشك الوقوع،  االمتناعالعمدي، فقد يكون 

  .ة مضادة هلا باملعىن الذي تذهب إليه هذه النظريةفال تنشأ إذا إرادة منعها وبالتبعية التكون مثة إراد

)2(  : تفرق هذه النظرية بني إنتاج نتيجة ما
Production  وتسبيبهاLa Cause  إذ أن إنتاجها يتطلب قوة إجيابية أو فعالة، وهلذا اليصلح

النتيجة اليتطلب مثل هذه القوة، ويكفي أن إلنتاج نتيجة ما، وعلى العكس فإن تسبيب  االمتناع
  .لتسبيبها االمتناعيكون الفعل هو أحد العوامل اليت سامهت يف حتقيق النتيجة ، ومن مثة يصلح 

                                                        
شرح قانون العقوبات، القسم العام، ط : ، ونفس املؤلف  239املرجع السابق، ص :  حممود جنيب حسينأنظر ـ  )1(

 .   360فقرة  ،  1962
 . 361، وشرح قانون العقوبات ، القسم العام ، فقرة  241نفس املرجع ، ص ـ  )2(
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يعاب على هذه النظرية أن التفرقة بني خلق النتيجة وتسبيبها  :النقد املوجه هلذه النظرية 
  .تفرقة مفتعلة ألن اخللق تسبيب يف حد ذاته

)1(  : سببا لإلعتداء الواقع على  االمتناعإن
القاعدة القانونية امللزمة للممتنع بأداء عمل معني، إذ جيب على الشخص أن مينع وقوع النتيجة ، 

ي إذا وقعت النتيجة بسبب  إختاذ هذا  الشخص موقفا سلبيا إعترب مسلكه السليب سببا لإلعتداء الذ
  .وقع على القاعدة القانونية امللزمة للمتنع 

، االمتناعيعاب على هذه النظرية أا تؤدي إىل إنتفاء سببية :  النقد املوجه هلذه النظرية
حيث اليوجد إلتزام قانوين يلزم املمتنع بالتدخل فال يتحقق اإلعتداء على قاعدة قانونية تفرض هذا 

ملشرع ومن مثة الميكن الربط بينها وبني القاعدة القانونية اليت اإللتزام ، فالسببية ليست من خلق ا
  .تفرض إلتزاما بالتدخل 

)2(   : كسببية الفعل جيب  االمتناعإن سببية
أن ينظر إليها على إعتبار أا جمرد عالقة منطقية تقوم بني حدثني يتبع أحدمها اآلخر، تؤدي هذه 

العمدي، ذلك ألنه اليتصور  االمتناعإىل اإلعتراف بسبية  االمتناعالنظرية مبساواا بني الفعل و
  .عقاب املمتنع غري املتعمد وتربئة املمتنع املتعمد

2 

اليثور اخلالف بني الفقهاء إال من حيث املعيار املعتمد للتأكد من توافر عالقة السببية بني 
والنتيجة، ومن أبرز النظريات اليت حاولت حتديد معيار السببية، نظرية تعادل األسباب،  االمتناع

، وهذا ما سيكون موضع دراسة يف النقاط أو املالئمونظرية السبب املناسب نظرية السبب الفعال، 
  :التالية 

    )3(   : يذهب أنصار هذه النظرية إىل عدم التسليم مبسؤولية
املمتنع، إال يف حالة كون إمتناعه هو السبب األقوى يف إحداث النتيجة، كامتناع املمرضة عمدا 
                                                        

، لسنة 1قانون العقوبات ، القسم اخلاص، ط:  رمسيس نام،  240املرجع السابق، ص :  حممود جنيب حسينأنظر ـ  )1(
اإلجتاه احلديث يف  نظرية الفعل  والفاعل واملسؤولية، كلية احلقوق، : ، ولنفس املؤلف  145و  137، ص 1958

 .   43ـ  41، العدد الثالث والرابع وما بعدها، ، ص 1959/1960السنة التاسعة، 
السببية يف :  رؤف عبيد،  241، ص  1961/1962. قانون العقوبات ، القسم اخلاص ، ط:  فتحي سرورأمحد ـ  )2(

 . 237، ص  1959. القانون اجلنائي ، ط
 . 693، ص  5املوسوعة ، ج  : جندي عبداملالك،  314املرجع السابق ، ص :  أمحد أمنيأنظر ـ  )3(
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 االمتناعإىل وفاته، فإذا مل تتوافر السببية الفعالة بني عن إعطاء الدواء للمريض، فيؤدي ذلك 
  .والنتيجة، فال جمال ملساءلة املمتنع

    )1(  : سببا  االمتناعيكتفي أنصار هذه النظرية بأن يكون
والنتيجة، إال إذا  االمتناع، حبيث التنقطع رابطة السببية بني )2(مالئما أو مناسبا إلحداث النتيجة

ختللــت أو توسطت بينهما عوامل شادة أو غري مألوفة،  أما العوامل املتماشية وارى العادي 
  .لألمور فال تقطع رابطة السببية

)3(  : يتجه مؤيدي هذه النظرية إىل إعتبار السبب كل إمتناع
سببا كلما كان قيام املمتنع بالعمل اإلجيايب  االمتناع لواله ما وقعت النتيجة، وبعبارة أدق يعترب

امللزم بأداءه مؤديا إىل عدم وقوع النتيجة، ومما الشك فيه أن من شأن هذه النظرية توسيع نطاق 
مسؤولية املمتنع، إال أن ما حيد من خطورة إتساع رقعة املسؤولية ان السببية ليست الشرط الوحيد 

غري مشروع، وعليه  االمتناعيستلزم حتقيق الشروط األخرى، كأن يكون لقيام املسؤولية، وإمنا 
  .فالشروط األخرى للمسؤولية قادرة على حتديد نطاقها

وبني أنصارها قد  االمتناعوخالصة القول ميكننا أن نقول أن اجلدال بني معارضي سببية 
حمل صراع فقهي السيما يف ظل التشريعات  االمتناعإنتهى لفائدة الفريق األخري، ومل تعد سببية 
  .من حيث الصالحية السببية االمتناعاليت نصت صراحة على املساواة بني الفعل و

بعد أن جتلى لنا مما تقدم وجوب إستجماع الشروط الثالثة السالفة البيان لقيام مسؤولية 
  . الفصل الرابعا سنعاجله يف املمتنع التقصريية، علينا اآلن حتديد طبيعة هذه املسؤولية، وذلك م

 
 
 
 

                                                        
 .  نفس املرجع ، نفس الصفحة :  أمحد أمنيأنظر ـ  )1(
  :ئمة يف فرنسا المن أنصار نظرية السببية املـ  )2(

- GABRIEL ( M ) : La Relation de Cause a effet comme Condition de la Responsabilite Civile, Revue , Trim de 

Droit Civil , 1939 , P 685. 
  .ذه النظريةالفقه ، ويأخذ جانب من  245يف رسالته السابقة، ص  جنيب حسينأنظر ـ  )3(

املرجع :  سليمان مرقس، وانظر يف الفقه املصري املؤيد هلذه النظرية  527املرجع السابق، فقرة :  مازو  وتنكأنظر ـ       
 . 279، ص  139السابق ، فقرة 
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إن العالقات  القانونية  يف اتمع  ختضع  يف  تنظيمها  إما  للعقد  وهو أساس املسؤولية  
 العقدية  وبذلك  تكون  لإلرادة  الفردية  دورا  يف حتديد القواعد املنظمة للعالقات ، أما  إذا 

كانت إرادة  املشرع هي  اليت  حتدد  حقوق  وواجبات  األفراد فيكون  القانون  هو أساس  
 .)1(املسؤولية  التقصريية  املخالفة  للواجب  القانوين

 :التالية  املباحثوسنتناول  حتديد  طبيعة املسؤولية  التقصريية يف 
 . ايبوعالقتها باخلطأ اإلجي االمتناعفكرة خطأ :   األول املبحث
  . إثبات اخلطأ:   الثاين املبحث

 
 

اخلطأ  التقصريي  ينشئ  االلتزام بالتعويض ،  حبيث تكون املسؤولية  النامجة  عنه مصدرا  
ق م  53وقد نصت  املادة  )2(لاللتزام  ولذلك تعد املسؤولية  التقصريية  من بني مصادر االلتزام

تسري  على اإللتزامات  النامجة مباشرة عن القانون دون  غريها من : " ج  على  ما يلي 
 .." النصوص  القانونية اليت  قررا

بالفصل األول  من الباب  األول  "  القانون" وقد وردت  تلك  املادة  حتت عنوان   
سوى املشرع اجلزائري  بني  النص  الذي  وضع مر حيث بعنوان  االلتزام ونالحظ  نفس األ

بشأن املسؤولية  التقصريية وكذا العقدية  باعتبارمها مصدرا  لاللتزام و ذلك عكس  التقنني 
أما املسؤولية العقدية فقد نظمت  )3(الفرنسي الذي وضع املسؤولية التقصريية بني مصادر اإللتزام

الباب اخلاص بآثار االلتزام  ومسي التفنيد بطريق  مع التعويض عن  عدم تنفيذ  االلتزام  يف
 .التعويض

                                                        
وتبعا  لذلك  توجد  صورتان  لالعتداء  على األفراد  خمالفة  للواجب  القانوين  الذي  يشكل اخلطأ  التقصريي  ـ  )1(

 .قدي  و مرد  ذلك  كله القانون والعقدواإلخالل بااللتزامات العقدية  الذي  يشكل  اخلطأ  الع
 .  الفصل الثالث الباب األول، الكتاب  األول، القسم  األول  بعنوان مصادر االلتزامـ  )2(
 .  الفصل الثاين، الباب الثاين، الكتاب  األول، القسم األول  بعنوان أثار االلتزامـ  )3(
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لذلك  ذهبت آراء  يف الفقيه  املصري  والفرنسي إىل أن التعويض  يعد طريقا  آخر  لتنفيد   
االلتزام  حيث  أن  إلزام  املدين  بالتعويض  ميثل  طريقا  موازيا لإللتزام  القائم  يف  ذمته وليس  

 :وعلينا حتديد معىن اخلطأ وأنواعه، وهذا ما سنعاجله يف املطالب التالية  .)1(يدلتزام  جدإإنشاء 
 

  

هو اإلخالل باإللتزام و مبعىن آخر اخلروج على  السري املألوف  يف اجلماعة  وطاعة  
حمددا  يقوم اخلطأ  التقصريي  وحيث يفرض  القانون إلتزاما   )2(الواجبات  اليت يفرضها القانون

مبجرد  عدم تنفيده  دون حاجة  إىل تقدير سلوك  املدين به ، فالقانون يكتفي  كقاعدة  عامة  
بفرض  واجب  عام على املخاطبني  بأحكامه  بعدم اإلحنراف عن السلوك املألوف  ليكون حمله 

 .بذل عناية الرجل  املعتاد
قصريية  مبجرد  عدم  تنفيد الواجب  القانوين،  ويكفي يف فاخلطأ  يظهر يف املسؤولية  الت

 .اخلطأ وفقا ملبدأ روماين قدمي ولوكان يسريا جدا أي اخلطأ الذي  اليرتكبه  الشخص العادي
ويتأسس هذا  الفكر  وفقا  للتطور  التارخيي  للمجموعة  املدنية  الفرنسية  اليت  ترتكز  

املضرور الذي مل يكن له يدا  يف إرتكاب اخلطأ  أو الضرر  على فكرة العدل  اليت  متيل حنو  
املترتب  عليه، وبالتايل ال ميكن دفع  الضرر عنه  أو من جانب  حمدثه ولو كان بسبب خطأ  يسري  

 ..من جانبه
وعلى ذلك خيضع  تقدير اخلطأ  لقاعدة  اإلخالل بالواجب الذي يأمر به القانون ويقارن  

الرجل العادي يف الظروف اخلارجية اليت أحاطت باإلخالل بواجب معني إال  يف هذه احلالة بسلوك
وإن الفعل  اخلاطئ  . إذا إقتضى القانون قدرا من العناية أكرب، أوإكتفى بقدر أقل من العناية

املنسوب لشخص اليقصد به مسلكه وإمنا املراد هو كون الشخص قد تسبب بفعله يف إحلاق 
الرد به  يف هذا  الصدد أن رابطة  السببية ركن قائم بذاته خيتلف ويتميز  وما ميكن .الضرر بالغري

  . . عن اخلطأ

                                                        
التأمينات  اليت  تضمن  االلتزام  لضمان دفع تعويض املستحق يف حالة و يؤكد الرأي  صحة  ما ذهب إليه  ببقاء  ـ  )1(

  .اإلخالل  بااللتزام  و القول بغري ذلك  يعين  ضياع  قيمة التأمني يف غري  االلتزامات  اليت حملها  مبلغ من النقود
  .5، فقرة  2، ج1927النظرية  العامة  لاللتزام، :    إمساعيل غامن،   409، فقرة  2الوسيط،  ج:  السنهوريأنظر ـ      
 .   242،  فقرة   1الوجيز يف نظرية  اإللترتام  ،  ج:   مجال الدين زكيـ  )2(
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ومثة  اجتاه  حياول  تعريف  اخلطأ بإدماجه  بالضرر وعلى رأسهم  النائب  العام  مبحكمة  
 )1(1967النقض البلجيكية  بول لوكلريك  يف خطاب  له  مبناسبة  إفتتاح  السنة  القضائية  سنة 

 .)3(وتعليقات )2(وما قدمه  من مذكرات
ويف تعريفه للخطأ  تأثر  لوكلريك  مبا  ينجم  عن حوادث  السيارات  من صعوبة  إثباث  
خطأ  السائق  وقد حاول  إجياد  وسيلة  تكفل لضحايا حوادث السيارات حقهم  دون أن 

فبينما ذهبت احملاكم الفرنسية إىل تطبيق أحكام  املسؤولية  ،تكبدهم مشاق  إثبات خطأ السائق
واليت أساسها اخلطا املفترض،  نرى  أن  احملاكم  البلجيكية  تطبق  أحكام  املسؤولية    عن األشياء

وحسب رأي  األستاذ   مدين فرنسي 1382عن االعمال الشخصية  وفقا  ملا  تقضي به  املادة  
ة  حادث  املرور بإثباث  خطأ  السائق يتجلى  فيما مل يراعيه السائق  لوكلريك أن مطالبة  ضحي

من لوائح  أو إمهاله وال ضرورة  إلثباث ذلك ألن السائق  يكون قد إرتكب  خطأ فيعفى 
املضرور من إثباثه ألنه  يستخلص من جمرد وقوع  احلادث، ويظهر فيما حلق الضحية  من ضرر أو 

 .من شأنه احلاق الضرر بالغري أو املساس حبق له يعد خطأحقا هلا ألن كل ما  ما ميس
مدين فرنسي يتجه  فحواها   1382وما يوجه  هلذا  التعريف من نقد  يتمثل  يف أن املادة 

فيما تنهى عنه  إىل إحداث الضرر املترتب عن اخلطأ  وال يتجه النهي إىل ما يقع من ضرر ميس 
 . الشخص أو ماله

اخلطا يعترب قوام املسؤولية التقصريية  ومع ذلك إختلف الفقهاء  حول  وقد ذكرنا  سلفا أن 
تعريفه وفشلوا  يف حتديد املقصود به حتديدا جامعا مانعا، ومما ال شك فيه أن لفظ اخلطأ  شهد 
ألوانا  خمتلفة  من التعريفات  تبعا  لتعدد وتباين  آراء  الفقهاء  ولعل السبب يف ذلك  يعود  إىل  

اخلطأ  غري حمددة إل تصاهلا الوثيق باألخالق، وملا كانت االخالق يف حد ذاا غري حمددة   أن فكرة
 .)4(فكذلك احلال بالنسبة  لفكرة  اخلطأ

                                                        
الة اإلنتقادية  : ، راجع أيسمان  1927مطبعة بريالنت بروكسل  وقد قررت تلك احملكمة طبع هذا اخلطاب،ـ  )1(

 . 1- 4 – 1933:  ، وسريي  4 -1– 1930:  وما  بعدها  ، وسريى   4361، ص  1933للتشريع  والقضاء،  
           ، 1967نوفمرب  17وعلى االخص  يف القضايا  اليت حكمت  فيها  حمكمة  النقض البلجيكية  بتاريخ ـ  )2(

 .1– 1929و  باسكري  1929جويلية   4و  131 - 1928باسيكويرى 
حمكمة   . 200 -12-1-1930باسكري  1932يونيه  23وعلى األخص  تعليقه  على حكم  حمكمة النقض  يف ـ  )3(

 .  وتعليق إنتقادي  لألستاذ  هنري مازو 9-4-   1928، سريي  1927تريموند يف ديسمرب  
 . 196، ص   1912الة اإلنتقادية ، سنة ـ  )4(
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من أسباب تفاقم صعوبة  تعريف اخلطأ إبتعاد التشريعات عن تعريفه تاركة هذه املهمة   و
تمع وهذا ما أدى إىل تعدد وتنوع  للفقه والقضاء  يقوم بتكييفه وفقا ملا متليه حاجات ا

  .التعريفات وتباينها مما جعل اإلختيار بينها أمرعسريا

ويستعصي أيضا أمر تعريف اخلطأ يف القانون اجلزائري ال سيما وأن املشرع كغريه من  
  املشرعني مل يضع تعريفا للخطأ لتحديد املقصود  به وأناط هذه املهمة بالفقه ونستعرض  ما أثري يف

 . هذا الشأن  من آراء
طاملا  اليوجد تعريف قانوين للخطأ فمن العسري أن يتوىل أحد هذا   : "يقول  األستاذ ريبري

وهو يعترف على العموم  بتعريف بالنيول للخطأ  بأنه إخالل بإلتزام  سابق يتولد عن   "  التعريف
الصعب  وضع تعريف فين فال بأس القانون أو العقد  املسؤولية  أو قواعد األخالق،  وإذا كان من 

ن يسترشد به سؤولية ، و يكون  كذلك  صاحلا  ألمن تعريف مرن  يتسع ألغلب حاالت امل
 . القضاء

أما األستاذ  تايسري فيذهب إىل أن عدم  حتديد لفظ اخلطأ يسمح بأن يفسره كل شخص 
ببية الضرورية لترتيب السيما وأن لفظ  اخلطأ  اليقصد منه سوى رابطة الس )1(وفقا ملا يراه

ولومل يقع حتت    Acte  Illicite ائزجويرى البعض  أن  اخلطأ  هو القيام بفعل  غري   . املسؤولية
 .)2(طائلة  قانون  العقوبات

على هذا التعريف أنه غامض إذا إقتصر على تعبري لفظ اخلطأ بعبارة  غري  جائز اليت  ذويؤخ 
 .. وضيححتتاج بدورها  إىل اإلجالء  والت

 يتمثل  يف أن اخلطأ  هو اإلخالل بواجب يسع املرء معرفته  ومراعاتهف  "سافاتييه"أما تعريف 
فإن حدث  اإلخالل عن قصد  فنكون إزاء جرمية مدنية  أما إذا كان دون قصد فنكون بصدد  

به، شبه جنحة مدنية ووفقا لرأيه فإن للخطأ عنصر مادي يتمثل يف الواجب الذي  مت اإلخالل 
 . وعنصر  نفسي هو إمكان  العلم بذلك  الواجب

إىل تعريف اخلطأ بأنه اإلخالل بالتزام  سابق، وميكن حصر  "بالنيول"ويذهب  الفقيه 
 :اإللتزامات اليت  يعد اإلخالل ا  خطأ يف أربعة أنواع 

                                                        
 . 1481،  ص   1901رسالة  أكس ،   سنة : أنظر التيسري  ـ  )1(
 .   2854، نبذة  4إلتزامات ، ج :  بوردي وبارد،  364، نبذة 1ج: سورداء ـ  )2(
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  ـ اإللتزام  بعدم  إستعمال العنف  ضد األشخاص و األموال  
  ـ اإلحجام  عن الغش و اخلديعة إزاء الغري . 
  ـ اإللتزام  بعدم  القيام  بأعمال  تستلزم قوة  ومهارة  ال تتوافر  لدى  الفاعل . 
   ـ اإللتزام مبمارسة الرقابة على  األشياء  اخلطرة  اليت  حيوزها  الشخص  أو على  

 ..األشخاص املكلف برعايتهم         
 .)1(لتعريف إجتاهه  إىل تقسيم  اخلطأ  وبيان أنواعه  بدال من تعريفهويؤخد على هذا ا

فالعنصر املادي للخطأ يتمثل يف إبتعاد الشخص يف سلوكه   "كبيتان"و "كوالن"أما لدى 
عما  ينبغي أن يسلكه الرجل اليقظ ففي حالة إختاده كافة اإلحتياطات اليت اليتخلى عنها الرجل  

وتترتب  ئاولية فيما حدث من فعل ضار أما يف غري هذه احلالة فيكون خمطاملتبصر فاليتحمل املسؤ
 .)2(مسؤوليته

والشك أن هذا    Illicite  وهناك  رأي يذهب  إىل أن اخلطأ يتمثل يف عدم مشروعية الفعل 
 قد تأثر  مبا كان يقرره قانون أكيليا بترتيب املسؤولية يف حالة اإلعتداء على مال الغري أو   الرأي

ما وقع دون وجه حق من تلف لإلشياء  وتبعا لذلك  ال تقوم املسؤولية إال باإلخالل بقاعدة  
قانونية، وهذا يعين عدم املساءلة  عما ينجر عن الفعل املشروع وال يتوافر اخلطأ يف هذه احلالة إال 

 .)3(بالفعل  الضار  الذي  ينهي  عنه القانون
تباح فيها أفعال ضارة معينة كما مل  حيدد عموما ما ينهي   إن القانون مل يبني  احلاالت  اليت

 . عنه منها وإمنا النصوص تقضي بإلزام من يلحق خبطئه ضررا بالغري بالتعويض
ها الضمان إذا أن كل حق ينبغي إحترامه وعلى ذلك مفيقول  أن املسؤولية  قوا "ستارك"أما 

ري، يعد مساسا بالواجب املفروض ولذا  فإن  فإن التعدي الذي ال يسمح  به القانون على حق الغ
الفاعل ملزم بالضمان أيا كان سلوكه  وإن مل يرتكب خطأ ذلك ألن  العربة بالضرر الذي حلق 

وتوافر اخلطأ يؤدي  إىل زيادة مبلغ التعويض الذي يقضي به القانون  ،الضحية  ال خبطأ  الفاعل
 . ع عقوبة خاصةنظرا للمساس  حبق الغري وهذا إمنا  يعين توقي

                                                        
 .، املرجع السابق  392، نبذة  1ج: مازو ـ  )1(
  : أنظر ـ  )2(

- COLLIN et CAPITANT: Cours élémentaire de Droit Civil Français , T.2, A8, PR. 190 , P 179 
  . 643راجع املرجع السابق ، بند ـ  )3(
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وإعتمادا على هذا الرأي  فإن نظرية  اخلطأ التقليدية قاصرة على ضم احلاالت اليت   
ويرى دميوج أن اخلطأ عبارة عن اإلعتداء علـى . التستلزم العدالة تعويض من حلقهم ضرر فيها 

ال ميكن  حق  مكتسب ويعاب على هذا  التعريف عدم متييزه  اخلطأ بصفة  جلية حيث أن احلقوق 
دى ـــاقه إذ يصعب الفصل بني ما إذا كان احلق قد إعتطتعدادها، ومنها ما يتعذر حتديد ن

 .عليه أم ال؟
ويعرف  جوسران اخلطأ بأنه إعتداء  على حق دون أن يكون يف مقدرة املعتدي التمسك   

 .)1(حبق أقوى من احلق  املعتدى عليه  أو مساويا له يف القوة
 La Confiance "يتمثل يف االخالل بالثقة  املشروعة   أفاخلط  "انييل  ليفيإمي"  بالنسبةو   

Ligitime  Trompée    " ن  األفراد يرتبطون فيما بينهم وخارج النطاق التعاقدي بثقة  أويالحظ
مشروعة  فإذا أدى ما يصدر عن الشخص من فعل إىل فقدان هذه الثقة عد مسؤوال وإال فهو  

ؤخذ على هذا  التعريف حاجته  إىل ضابط يتأتى من خالله التفرقة  يو )2(مسؤوليةمبنأى عن أية 
 . بني ما يعترب إخالال بالثقة  املشروعة  وماال يعد كذلك

واخلطأ لدى األستاذين هنري وليون مازو يتجسد يف سلوك الشخص على غري ما جيب  أن 
 . جيب ؟ يكون، إال أنه مىت يعترب حمدث الضرر أنه مل يفعل كما 

وردمها على ذلك أنه ينبغي التفرقة بني اخلطأ  يف اجلرمية  املدنية القائمة على اخلطأ  العمد    
وبني اخلطأ يف شبه اجلرمية املدنية وأساسها اخلطأ غري العمد وتعريفهما للخطأ غري العمد جيعل منه 

أن وجد  يف  ذات  الظروف   إحنراف  يف السلوك على حنو الينبغي للرجل املتبصر اليقظ أن يسلكه
اخلارجية  حملدث الضرر، ويف نظرمها  هذا  التعريف صاحل سواء  بالنسبة للخطأ العمد  أو غري 

 . ضرارص  اليرتكب فعال بقصد اإلالعمد ذلك أن الرجل اليقظ احلري
ويؤخذ على هذا التعريف  أنه وضع معيار عاما للسلوك الواجب اإلهتداء  به تبعا للظروف  

 .)3(املختلفة  وهو الرجل احلريص أي أنه حدد  مضمون  اإللتزام أكثر مما عرف اخلطأ
ويالحظ  أن التعريفات السالفة الذكر ظلت غري جامعة  والمانعة وعلة ذلك أن اخلطأ  

حتت معيار ثابث ورغم هذا مل حتول هذه الصعوبة دون  )4(فكرة أخالقية يعوزها اإلنضباط
                                                        

 .وما بعدها   420بند  2جزء :   جوسرانـ  )1(
 .وما يليها 37ص  1889املسؤولية والعقد  الة اإلنتقادية  سنة  : إميانويل ليفيـ  )2(
 .   468املرجع السابق  ، بند :  أنظر مازوـ  )3(
 .  وما بعدها  215املرجع السابق  ، ص :  دسوقيحممد  إبراهيم ـ  )4(
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والقضاء  على إعتبار اخلطا التقصريي هو اإلخالل بواجب  قانوين عام مع إدراك إستقرار الفقه 
  .املخل إياه
  

 

 

مل يفرق  املشرع  اجلزائري  يف حتديده  مبادئ  املسؤولية  بني أنواع  اخلطأ  فكل  خطأ  
وفقا  لذلك أن تتنوع األخطاء  فقد  يكو ن   يستتبع  املساءلة  عنه مهما كان وصفه، وميكن 

جسيم وخطأ  ال يغتفر، خطأ  مدين   أتافه وخطأ يسري خط  أاخلطأ  عمديا أو غري عمدي وخط
وخطأ جنائي وسوف نقتصر على كل من اخلطأ  اإلجيايب والسليب مع التركيز على اخلطأ السليب  

  .الدراسة هذه حمور هو  االمتناعخطأ  أن بإعتبار
 )( :  إن  من يأيت فعال يكون من  نتائجه  وقوع

الضرر بالغري  يكون  قد إرتكب  خطأ  إجيايب  واألفعال  اليت تشكل أخطاء إجيابية الحصر هلا 
 .  كما مل  يعددها  القانون املدين اجلزائري

   )  ( :  مما الشك فيه أن اخلطأ قد يتحقق بالترك  أو
 .)1(شأنه  يف ذلك شأن  حتققه بالفعل  اإلجيايب االمتناع
فقد ينجم  الضرر الذي  يلحق الشخص عن تعد حيدثه بفعله اإلجيايب كالضرب  أو السرقة  

إسعاف   عن القيام بعمل  معني كإمتناع الطبيب عن االمتناعإخل ، وقد ينتج الضرر عن ....... 
 Faute  االمتناع  أمريض، ويطلق  على اخلطأ  يف هذه  احلالة  مصطلح  اخلطأ  السليب أو خط

D'abstention Ou Faute  D'a tbstention     وقد يبدو لنا يف الوهلة  األوىل أن فعال ما سلبيا
ضرار يعد يف د اإل فإمتناع  املرء  عن عمل قصحبثا، إال أنه يف حقيقة األمر ينطوي على عمل إجيايب

 :هذه  احلالة  إجيابيا ويذهب كوهان إىل القول
LA DECISION  D’UN FAIT NEGATIF ON D’UNE ABSTENTION  EST  
ESSENTIELLEMENT   UN ACTE  POSITIF…… TOUTE DECISION  VERS  
L’INACTIVITE  REPRESENTE  UNE ACTIVITE QUI EST LA DECISION  PRISE  )2( . 

                                                        
(1 (ـ   Appelton ,  L'abstention  Fautive En  Matiére  Civile et  Pénale . 

.وما بعدها 604، ص  1912ـ الة  الفصلية ،  سنة       
(2 (ـ   - COHIN : L'abstention  Fautive En  Droit  Civil et  Pénal 

. 9، بند  1929ـ رسالة من بريس ،          
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 ج ق م 124مدين فرنسي وكذا املادة  1382م مصري و  163وميكن القول بأن نص املادة  
يقضي بأن كل عمل أيا كان يرتكبه   ، 2005يونيو  10املؤرخ يف  05/10املعدلة بالقانون رقم 

عد اخلطأ السليب، بويسبب ضررا للغري يلزم بالتعويض  حيث جاء شامال ومل  يست)  ئهطخب( املرء 
 :حد سواء وذلك  ما يؤكده  أبري ورو  شروع يتضمن الفعل اإلجيايب والسليب علىاملفالعمل غري 

" CE FAIT  PEUT ETRE  UN FAIT  NEGATIF OU D'OMMISSION  AUSSI BIEN  
QU'UN  FAIT  POSITIF OU DE COMMISSION ".   

   
وبعد أن فرغنا من حتديد  .)1(إجيابيا أو سلبياقد يكون املوصوف باخلطأ مبعىن أن الفعل  

  .معىن اخلطأ وأنواعه سنتعرض إلثبات اخلطأ يف املبحث الثاين

 

 
 

يقع  على الدائن  عبء  إثباث اخلطأ  لكي  حيصل على التعويض نتيجة الضرر الذي حلقه  
ه    تعلى قواعد اإلثباث على من يطلب تنفيد اإللتزام أن يثبويتأسس ذلك يف نظر الفقه التقليدي 

ه ليطلب  نفاخلطأ يف املسؤولية  التقصريية هو مصدر اإللتزام بالتعويض فيجب على الدائن أن يثب" 
الوفاء أو الواقعة   تمن املدين  تعويض الضرر الناجم عنه، أيضا على من يدعي براءة ذمته أن يثب

على  من "  املدين الفرنسي نيمن التقن  1315/1وتقضي املادة   )2(إنقضاء  إلتزامهىل إاليت  أدت 
وإذا كان اإللتزام بالتعويض ينشأ عن خطأ  املسؤول فيكون  على " يطلب بتنفيد إلتزامه أن يثبته 

املدعي إثبات وجود اإللتزام، وأن يقيم الدليل على هذا  اخلطأ ألنه مصدر اإللتزام، ودفع ذلك  
بالقضاء  الفرنسي  إىل إعتبار مسؤولية الطبيب مسؤولية تقصريية رغم وجود عقد بني الطبيب  

يمثل مصدر إلتزامهما فاملريض يلقى عليه عبء  إثباث خطأ  الطبيب ليحكم  له فواملريض  
 .)3(بالتعويض

                                                        
 .   951، بند  6جزء  : وريبري وبالنيول . 1172بند  : كوالن وكابيتانوذا  املعىن .  337ص  : أبري  ورواجلزءـ  )1(

(2 (ـ   MAZEAUD: OP.  CIT,  P 964. 

يف ضمان حوادث العمل بتطبيق قواعد املسؤولية العقدية على   09/04/1898حاول  الفقه  الفرنسي  قبل  قانون  ـ  )3(
العمل بوقاية العامل  من خماطر العمل، فيلقى على عاتق  صاحب العمل عبء  إثباث براءة  ذمته    إلتزام صاحب

 . بإقامة الدليل على رجوع احلادثة  إىل سبب أجنيب  عنه
، مقال  نشر  مبجلة  القانون  " أخطار  املهنة  يف القانون املصري  ضمان:   "  حممود مجال  الدين  زكيأنظر ـ      

 . 17، ص  85جامعة  القاهرة ، السنة  ،كلية احلقوق  ،واالقتصاد 
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عن  االمتناعب وتثور حالة إثباث اخلطأ بالنسبة  لطبيعة حمل اإللتزام ويف حالة اإللتزام السليب 
حيث  جيب  على الدائن  إثباث  إخالل املدين  بإلتزامه  أي    Obligation  Negative  عمل

عنه ليحكم له بالتعويض إذا بغري هذا  اإلخالل اليستطيع  االمتناعقيامه  بالعمل الذي  تعهد ب
 .)1(الدائن  مطالبه املدين بتنفيذه

يف نطاق املسؤولية التقصريية على غرار اإللتزام   واإللتزام السليب  ميثل بذلك القاعدة 
 .. اإلجيايب يف نطاق املسؤولية العقدية

وبوجه  عام يتفق الفقه احلديث  يف عدم إختالف إثباث اخلطأ حبسب نوع املسؤولية  إتفاقا  
ام مع أنصار  وحدة املسؤولية بل خيضع  يف احلالتني سواء املسؤولية العقدية  أم التقصريية لنظ

على  الدائن إثباث " ج  ق م 333فتنص املادة  .)2(واحد  تصنعه املبادئ العامة  يف نظرية اإلثبات
 . " اإللتزام وعلى املدين إثباث التخلص منه

ميكن القول بأن اإللتزام بتحقيق نتيجة يكتفي الدائن بأن يثبث قيام اإللتزام مث يكلف املدين  .
  .)3(ببذل عناية على املدين إثباث بذله العناية املطلوبة منهبإثباث الوفاء  به يف اإللتزام 

السالف، علينا حتديد  الفصلوبعد أن فرغنا من تبيان طبيعة مسؤولية املمتنع التقصريية يف 
  .الفصل اخلامس يف  االمتناعمشكلة 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
(1 (ـ   PLANIOL et RIPERT :  Traité  Pratique  de Droit Civil Françcais   OP CIT.   2جزء .  884فقرة  
(2 (ـ   MAZEAUD :  OP  CIT .  694فقرة جزء  

 . 26املرجع السابق ، فقرة :  إمساعيل غامن،  184،  فقرة "الوجيز يف نظرية اإللتزام :  "  حممود مجال الدين زكيـ  )3(
 .   36، فقرة   1961  ،الوجيز  يف نظرية  اإللتزام :  سليمان  مرقس ـ       
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 املباحثالتطرق هلذه املواضيع من خالل معاجلتها  يف  االمتناعيقتضي األمر لبحث  مشكلة  
 :التالية 

 . االمتناعدراسة  مشكلة  :  األول املبحث
  . اإلجتاهات  الفقهية:  الثاين املبحث

  

   

إن اخلطأ العقدي يتمثل  يف اإلخالل حبقوق الغري خالفا ملا يقضي به العقد أما اخلطأ  
التقصريي  فهو عبارة عن املساس  حبقوق الغري  على حنو خمالف  للقانون إال أنه كيف يتأتى  

 .)1(تبيان  وحصر احلقوق غري املعترف ا  قانونا واليت  يعد املساس ا خطأ تقصريي
هي نصوص عامة حيث   1386إىل غاية    1382إن نصوص القانون  املدين الفرنسي  املواد  

غبة  املشرع  إىل معاجلة  املوضوع  عن طريق  التعداد  وإمنا وضع  مبدأ  أو قاعدة  مل  تتجه ر
 . .عامة، واألعمال التحضرية  قاطعة الداللة يف هذا اال

ق م ف  واضحتان، فكل عمل أيا كان  وحىت اإلمهال وعدم   1383 ، 1382فاملادتان   
اإلحتياط  يسوجب املسؤولية فاخلطأ  البسيط  ميكن أن يكون عنصرا لشبه اجلرمية فالقاعدة  

  Culpa In   : " الرومانية املتعلقة بتطبيق قانون إيكيليا تقضي بأن اخلطأ التقصريي  يتضمن 
Committendo  "عن إختاد   االمتناععمل ميس حقوق الغري، وإمنا أيضا ليس فقط  القيام ب

 .)Culpa In  Ommittendo)2  اإلحتياطات اليت من دوا يصاب الغري باألذىِِ
كان يهدف حقيقة  إىل تأمني تعايش احلريات كما كتب كانط فال يقتصر   نفالقانون وإ 

على هذا  اهلدف الوحيد ال سيما،  إذا إعتمدنا على لفظ احلرية  مبعناه الضيق الوارد  يف تصريح  
 developpement  ، فالقانون يهدف إىل إزدهار وتطور االشخاص1789حقوق اإلنسان لسنة 

                                                        
 . 1املرجع السابق ، ص :  جاك بورنيهأنظر  ـ  )1(
 . 2املرجع السابق ، ص :  جاك بورنيهأنظر  ـ  )2(
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ي ال يتضمن عدم حتميل االجتماعوعليه فإن السلوك  . )1(دا للواجباتوهذا  ما يعد مصدرا جدي
الغري باحلرج  واملخاطر اليت نأىب  أن حيملنا  إياها وإمنا  أيضا القيام إزاء اآلخرين بفعل اخلري الذي  

 .. نرغب أن يقام إجتاهنا
لية التقصريية كمصدر للمسؤو االمتناعولذا ليس مثة مبدئيا أية صعوبة من حيث  اإلعتراف ب

 .)2(ي يطبق عليه أيضااالجتماععلى غرار الفعل اإلجيايب  وأن معيار السلوك  
اخلاطئ صعوبة حتديد املدين باإللتزام بالعمل   االمتناعب ال مينع  من التوسع يف اإلعترافو  

يف اال   االمتناعيف العديد  من احلاالت حيث أن هذه الصعوبة كانت إحدى أسباب التمييز بني 
 .العقدي واال التقصريي

فعلى مستوى  العقد حيث توجد  إلتزامات بالقيام بعمل و أين يكون  املدين باإللتزام 
 .لترتيب املسؤولية العقدية االمتناعبالعمل دوما  حمددا مل يكن هناك إعتراض على صالحية  

 إال أنه إبتداء من منتصف القرنومما  الشك  فيه أن اإللتزامات التعاقدية عديدة ومتنوعة  
تزايدت اإللتزامات غري التعاقدية  نتيجة النتشار الصناعة فظهر إجتاه معاد   )19( التاسع عشر

الذي  يقول أن حرية الفرد هي األصل  واإللتزامات إستثناء ويعرف ' الفردي'للمذهب  القانوين  
واليت  تقضي بوجود  )Vision Sociale  Du Droit)3 ية  للقانون االجتماعهذا اإلجتاه بنظرته  

 .ياالجتماعوضع ملزم ودائم ناشئ  عن ضرورات  التنظيم 
وبالرغم  من أن اإللتزامات غري التعاقدية بالقيام بعمل معني  التفرضها نصوص إال نادرا 

اقدية   عن العمل فيالحظ أن تطور  وإزدياد الإلتزامات  غري التع االمتناعباملقارنة باإللتزامات ب
  االمتناعكمصدر للمسؤولية يطرح دون جدال وإذا كان  االمتناعمنذ  زمن جعل مشكل 

ثري صعوبة  يف اال التعاقدي فاألمر خمتلف على املستوى التقصريي ألنه  يكمصدر للمسؤولية ال
يعد مساسا  من العسري حتديد املدين باإللتزامات كما أن اإلعتراف ذا املصدر اجلديد للمسؤولية  

 .)4()19(التاسع عشر  مببادئ  املذهب الفردي الذي كان سائد يف القرن

                                                        
 .املرجع السابق:  جاك بورنيهأنظر  ـ  )1(
  .املرجع السابق:  جاك بورنيهأنظر  ـ  )2(
 . 3ص  ،  املرجع السابق:  جاك بورنيهأنظر  ـ  )3(
 . 3ص  ،  املرجع السابق:  جاك بورنيهأنظر  ـ  )4(
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الذين ميثلهما مفهوم اخلطأ  يؤيدمها  االمتناعوعليه فإذا كانت التسوية بني الفعل اإلجيايب  و
  معظم  الفقه  املعاصر، ويقبلها  القضاء  إال اا مل تصل  إىل ما  هي  عليه  دون جهد أو معاناة

كمصدر  للمسؤولية  التقصريية  علينا   االمتناعوقبل  ان نبني كيف ظهرت فقها وقضاء  نظرية  
 Faute  De  خطأ من نوع خـاص  االمتناعأال ننسى عرض املذهب الفردي  الذي  يعترب 

Nature Spéciale ( Particulière ) 1(ليس  بوسعه  ترتيب  املسؤولية إال  يف حاالت  إستثنائية( 
وبالرغم من  أن الدراسة حمصورة  يف القانون املدين فال بأس من التذكري ببعض األفكار  الرئيسة 

يف  االمتناعأفكار كان  هلا التأثري  املباشر على نظرية    االمتناعللقانون اجلنائي حول مشكلة  
 .القانون املدين

على مستــوى  فالصعوبة  تتجلى ليس على مستوى القانون املدين فحسب بل وحىت 
مبناسبة  عمــل   االمتناعحيث نوقشت مشكلة  املسؤولية النامجة عن جرمية  )2(القانون اجلنائي

 "Delits De Commision  Par  Omission  "وقد أثريت هذه  املسألة  يف  )3(ملدة  طويلة
حزة عن قضايا  شهرية  كقضية مونيه السالفة الذكر حيث أن  حمكمة بواتيه وجدت نفسها عا

وقضية  )4(اإلدانة  اجلنائية  ألخ ترك أخته  املصابة عقليا دون عناية وطعام  فهلكت نتيجة  لذلك
مل تالحق  اخلادمة جنائيا رغم علمها باحملاوالت العديدة لوضع السم من     Baron.C   البارون

صاحب    Mestorino  وقضية موسترينو )5(عها  عن إخطار الضحيةاقبل الزوجة  وإبنها وإمتن
حمل  للجواهر حيث إمتنع املستخدمون  عن احليلولة  دون وقوع اجلرمية رغم إستغاثة هذا األخري 

ال سيما  وأن القضاة   االمتناعويالحظ أنه  يف جمال املسؤولية اجلنائية ال ميكن  األخد  ب ))6م
اليسعهم اإلدانة دون نص حيث يزداد حرجهم عند مواجهة حالة إمتناع غري منصوص عليها 

يف غياب النص   االمتناعخطأ  قانونا ويظل القاضي  يف إطار القانون املدين حرا  يف تقدير توافر
املسؤولية املدنية من ثأثري  وعلى الرغم  من ذلك مل يتخلص  العديد من الفقهاء  يف جمال)7(القانوين

                                                        
   Faute de Nature Spéciale     . 4ص  ،  املرجع السابق:  جاك بورنيهأنظر  ـ  )1(
   °Traité 1,  N  526  : مازوتنكـ  )2(
  , Délit  De Commission Par Omission  1898           جرائم  االمتناع  مبناسبة  العمل ،:   مونتيهـ  )3(
  . DP18/02/1902   دالوز    ،  1901 نوفمرب  20حكم حمكمة  بواتيه بتاريخ ـ  )4(
   RE Trimedtrielle  de Droit Civil 1912             . 593ص املرجع السابق ، :  بول أبالتونـ  )5(
  ، رسالة دكتوراة 09، ص  1929  و اجلنائي ، باريس،  ين،  إمتناع اخلاطئ  القانون املد 69فقرة :  كوهانأنظر  ـ  )6(
   . 198ص ،  Traité : 1،  526نفس املرجع ، ، رقم . أنظر مازوتنك ـ  )7(
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ثأثري املبادئ الراسخة  يف القانون  اجلنائي إذ  يستندون إىل بعض االحكام اليت فصلت  يف 
 .املسؤولية اجلنائية إلبعاد مسؤولية املمتنع  املدنية

ومما  ال شك  فيه أن أصل النظرية الرافضة لإلمتناع كمصدر للمسؤولية املدنية التقصريية  
ذو   االمتناعط بني اجلنائي واملدين، حيث يذهب اإلجتاه السالف الذكر إىل إعتبار يعود إىل اخلل

 . طبيعة خاصة  وبالتايل اليرتب  مسؤولية صاحبه إال يف حاالت إسثنائية
 63فاملادة  االمتناعومانالحظه  اليوم هو حرص القانون اجلنائي ذاته على فرض العقاب على 

كل  "يعاقب  1954أفريل  13مث  قانون   1945جوان  25عدل بأمر الفرنسي املقانون العقوبات من 
من له القدرة  على  احليلولة  سواء بفعله  املباشر أو بواسطة غريه دومنا خطر، فعال يوصف 

 . " أو اجلنحة ضد السالمة اجلسدية  لشخص ما،  ومع  ذلك  ميتنع إراديا عن ذلك مبةباجلر
شخص معرض للخطر  سواء  شخصيا أو بواسطة الغري   راديا  عن مساعدةإكل من ميتنع 

إذ تقضي أن من ميتنع إراديا عن ذلك يعاقب  .)1(دومنا أن يتعرض هو بالذات أوغريه للمخاطر
من قانون  223أورو غرامة، أما الفقرة اخلامسة من املادة  75.000حبس و ) 5(خبمس سنوات 

ول املساعدة اليت حتول دون تعرض الشخص العقوبات الفرنسي فتنص على من يعرقل إراديا وص
سنوات ) 7(خلطر حال أو ملكافحة كارثة تشكل خطرا على سالمة األشخاص يعاقب بـ سبع 

ن قانون العقوبات الفرنسي م 223/6مبوجب املادتني  ةأورا غرامة، واملعدل 100.000حبس و 
 22، اجلريدة الرمسية الفرنسية بتاريخ 2000سبتمرب  19املؤرخ يف  916/ 2000باألمر رقم  املعدل

  .)2(2001جانفي  1الساري املفعول بتاريخ  2000سبتمرب 
  :على ما يلي  223من املادة  5كما تقضي الفقرة 

" LE FAIT D'ENTRAVER VOLONTAIRMENT L'ARRIVEE DE SECOURS DESTINES A 
FAIRE ECHAPPER UNE PERSONNE A UN PERIL IMMINENT OU A COMPATTRE UN SINISTRE 
PRESENTANT UN DANJER POUR LA SECURITE DES PERSONNES EST PUVI DE SEPTANS 
D'EMPRIDONNEMENT ET 100.000 EUROS D'AMENDE  ".   

                                                        
  - Code  Penal Francai Article 63                : أنظر ـ  )1(

- Quiconque S'abstient Volentairemnt de Porter à une  Personne en Peril  , L'assistance que Sans  
Risque Pour  lui    Ni Pour  un Tiers, il Pouvait lui Prêter  soit  Par Son  Action   Personnelle Soit  en  
Provoquant Un Secours.   

    - Code  Pénal   Annoté Art 61 à 63 .                                                                                             ـ أنظر:  
، 2000سبتمرب  19املؤرخ يف  916 – 2000من قانون العقوبات الفرنسي املعدل باألمر رقم  223/6أنظر املادة ـ  )2(

  .2001سبتمرب  22الساري املفعول بتاريخ  2000سبتمرب  22اجلريدة الرمسية الفرنسية بتاريخ  )V( 3نص 
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أي واجب منع حتقيق الضرر ال سيما  االمتناعفالقانون اجلنائي  يقر ويفرض اجلزاء على 
 )1(حينما يكون هذا الضرر جسيما فهل يعقل أن يكون القانون املدين متشددا وأكثر تقييدا

  .  ؟ االمتناعبالنسبة خلطأ 
بصورة عامة، نتطرق للمذهب الفردي  االمتناعبعد تناولنا الصعوبة اليت تثريها مشكلة 

 .ثان مبحثة التقصريية وذلك يف كمصدر للمسؤولي االمتناعالرافض خلطأ 

 

 
 

إن غالبية الفقه  واإلجتهاد  القضائي  املدين  للقرن  املاضي  املتشبع  مببادئ  الرتعة الفردية  
ذو طبيعة خاصة ال خيضع للقواعد العامة    االمتناعوأحكام  التشريع اجلنائي يعترب خطأ  

حتمل  صاحبه  املسؤولية إال يف حالة كون الفعل املمتنع عن القيام  إىل وال يؤدي   )2(للمسؤولية
ونود تلخيص  رأي هذا الفقه ومناقشة  احلجج  )3(به يقتضيه صراحة  نصا يف القانون  أو العقد

 .االمتناعاليت أوردها حيث أنه يتميز برتعته الفردية وبعدائه ورفضه للمسؤولية عن خطأ  
مساس خطري باحلرية الفردية  االمتناعومن جهة  أخرى فهو يرى  يف املسؤولية عن خطأ 

  .ألن يكون  سببا للضرر االمتناعكما يؤكد بعدم صالحية 
 :التالية  املطالبراسة هذه النقاط ستكون موضع حبث يف ود

  
  

يذهب  الفقهاء  ذوو  الرتعة  الفردية  إىل القول أن اإلنسان حر مبدئيا  وأن اإللتزام جمرد 
األول للحرية هو إسثناء  يرد على األصل ولذا  جيب أن حياط   حبدود  دقيقة  وواضحة،  واملظهر 

احلق  يف الالفعل  كما أن  إحدى  املقومات األساسية  للحرية  تتعارض مع مساءلة الشخص  
 .رد  إمتناعه

                                                        
 .املرجع السابق :  مازووتنكأنظر  ـ  )1(
 .املرجع السابق :  مازووتنكأنظر  ـ  )2(
 Traité Général de la Responsabilite,  6éme, Edition                                                      :أنظر ـ  )3(
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فراد  اتمع، وال يسعنا  جرب  الراغب  يف أق  يتمتع به كل  واحد  من احلحيث  أن ذلك 
الفقه  أن  مساءلة  الشخص  ويدعي أو يزعم  بعض   )1(الالفعل  و السكون  على  اخلروج منه

عن الالفعل يعد حصرا وتضييقا للحرية الفردية  بصورة  التطاق كما يعترب ذلك توسيعا لنطاق 
املسؤولية  إىل  أبعد  احلد ود وتاثرا  باحلجة   اليت  قدمها  الفقه  و املثمثلة  يف أن  احلرية  الفردية  

ة مساءلة الشخص  عن إمتناعه  الذي  ينجم  عنه تصبح جمرد عبارة جوفاء  ال معىن  هلا يف حال
 . تضييقا شديدا  االمتناعنطاق املسؤولية عن  ضييقضررا  للغري وقد إجته اإلجتهاد القضائي إىل ت

وتسلم  حمكمة  النقض  الفرنسية  مبسؤولية  املمتنع  حينما  يقضي حكم القانون بالقيام  
ري  مقيد  فإن  حمكمة  النقض  الفرنسية  مل تتطلب  أن  ويف إجتاه هلا  غ )2(بالفعل املمتنع عنه

ال يؤلف    االمتناعأن "  يقضي حكم القانون  بالقيام  بالعمل وإمنا  وضعت  مبدأ  يتمثل  يف 
شبه  جرمية  وبالتايل  اليفتح  اال  للتعويضات حينما  ال يكون الفعل املمتنع عنه يف حد ذاته  

 .)3(إلتزاما  مدنيا
ان بعض  الفقه  يتمسك  بضرورة  احملافظة  على احلرية  الفردية  إلستبعاد  مسؤولية وك 

املمتنع الذي مل يرتكب  عمال  غري مشروعا أو خاطئا  ولكننا  نعتقد أن  فرض اجلزاء على خطأ  
ص  ال يعد  يف حال  من األحوال مساسا  باحلرية  الفردية،  فاألمر  اليتعلق  جبرب  الشخ االمتناع

على القيام  بعمل كرها بقدرما يرتبط  باملساءلة  عن كل  موقف مضر ناتج عن كل واقعة من 
 .شأا  أن  تلحق  األذى بالغري ومهما  تكن طبيعتها

مساءلة  املتسبب يف الضرر، حينما حيدثه  بفعله اإلجيايب  يفمما ال ريب فيه  أنه ال أحد يتردد 
يعترب هذا املساس أخطر حينما  نكون بصدد إلزام بالعمل  أو دون خشية  املساس حبريته ففيما 

فمن يشاهد  شخصا على وشك الغرق وجيرب على تقريب القارب منه  ملساعدته  . عنه االمتناعب
يكون الشخص  حرا يف  نه أال يعد ذلك  إخالال باحلرية  الفردية  إذ الم تقريبهن  عنع  تأو مي

يعد  االمتناعفاإللتزام  بفعل وما ينجر عنه  من مسؤولية عن خطأ   )4(احلالتنيالقيام  مبا  يرغبه يف 
بال شك حتديدا  للحرية  الفردية  مثلما هو األمر  بالنسبة  لإللتزام بعدم الفعل وما ينجم عنه من 

 . بعادها  أو رفضهاإاإلجيايب حيث ال يفكر أحد يف   أمسؤولية عن اخلط
                                                        

  ,  REV-CRIT  1974  17القواعد العامة للمسؤولية املدنية، ص :  سافاتييهأنظر ـ  )1(
  T.1 , Fasc ,  3 - a. 19املسؤولية املدنية  ص :    D - Jانظر ـ  )2(
 .، دالوز األسبوعي  1935أكتوبر  28أنظر نقض مدين ، ـ  )3(
  TRAIT 1 , N°524،  املرجع السابق:  مازوتيكأنظر ـ  )4(
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وعليه ينبغي  ترك املفاهيم املشبعة  بروح الفردية واملستمدة من الثورة الفرنسية إذ  أنه  مغال 
فيها  كثريا  وجيب أن حتل حملها  معطيات  جديدة  تستند وتقوم  على التضامن والصاحل 

 .ياالجتماع
قدم  املساعدة  أال يعد األمر طبيعيا اإللتزام  مبساعدة الغري املهدد باهلالك  طاملا أن من ي

اليلحقه  ضرر أو عبء يفوق قدرته ؟  أن اإللتزامات اإلجيابية  تثقل كاهل كل فرد  يف اتمع  
من كل جانب  إبتداء  من دفع  الضرائب  والتضحية  بالنفس  واملال أثناء  احلروب، وهذا  

ة أحيانا أال التضامن الذي تفرض علينا  مبقتضاه إلتزامات وتضحيات جسام  دون ضرورة ملح
ين تكمن الغرابة إذن يف فرض مثل هذا اإللتزام ألن بعض أف  ؟حيمل يف طياته واجبا أوليا باملساعدة

ومن املؤكد أن املفاهيم القانونية حلقوق  .التسليم بضرورة املساعدة إزاء الغرييف الفقه مل يتردد قط 
  )1(ية، وقد أشار  دميوجاالجتماعت  وواجبات األفراد تتطور بتطور العادات والتقاليد واملقتضيا

أن فكرة إلزام  الفرد بالقيام  بالعمل لصاحل آخرفكرة  غريبة  وبعيدة  عن املشرع الفرنسي  سنة 
تطور  األفكار  السيما  يف بعض  املسائل اليت مل   ةغري أنه  على القانون املدين مواكب  1804

تعاجلها  النصوص، وعليه  فإن  اإللتزام  باملساعدة  يتجلى تدرجييا كلما حل حمل التصور الفردي، 
ي الذي  يشغله كل فرد داخل اتمع  مع االجتماعللحرية  تصور  أخر يتمثل  يف املهمة  واملركز 

  . اللية  وعدم التبعيةاحلفاظ  على نوع  من اإلستق
يعد خطرا  االمتناع أهلذه  األسباب  السالفة  الذكر  ال نعتقد أن  فرض  اجلزاء  على  خط

ومساسا باحلرية الفردية اليت جتد حدودها يف الضرورة و احلاجة  إىل حياة إجتماعية منظمة أين 
  .)2(يعيش مجيع األفراد معا

 
 
 
 
 

                   Traité des  Obligations  en  Général   Paris 1923 ,  N°261  :أنظر  دميوج ـ  )1(                                                        
“A mesure qu'a l'idée individualiste de liberté se  substitura celle  d'un  poste  social  tenu par chacun avec une 

certaine , Independance”.  
  .53، ص 1922غري املشروع كمصدر  للمسؤولية  التقصريية، رسالة  جينيف   يف رسالته االمتناع طه غاينأنظر  ـ  )2(

  Qui Trouve D'ailleurs les Limites  dans  la Necessité  d'une  Vie Sociale  Ordonnée la ou des étres Humains 
Vivent  Ensemble. 
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الميكن أن يكون سببا للضرر، تلك هي احلجة املقدمة من قبل اإلجتاه  االمتناعإن خطأ 
كمصدر  للمسؤولية التقصريية،  حيث  يؤكد الفقيه   االمتناعالفقهي املعادي لفكرة خطأ 

ال ميكن أن يكون  سببا تنجم  عنه املسؤولية  التقصريية  فمن  يشاهد   االمتناعبأن  )1(تيسري
وقوع حادث ال يد له فيه وميتنع عن املساعدة ال يعد بشكل من األشكال مسؤوال عن الضرر ألنه 

 .مل  يفعل شيئا لكي  يتحقق ذلك   احلادث
نشاطني  أو   السبب  فالضرر  حيدث  نتيجة  إلتقاء "  وجيب  اإلتفاق حول  مصطلح  

جمموعة  األنشطة  فسبب الضرر هو  املبادرة املتخدة  من قبل أحد أو البعض  فهذه  املبادرة  
وقد  )2(تقتضي التدخل  يف إحداث  الضرر وال ميكن أن يعد مسؤوال  من إكتفى  بعدم التدخل

يستلزم أن يكون  بأن  اخلطأ  )3(أيد  هذا  الرأي  الفقه  لفترة  طويلة، ويوضح الفقيه  بودران
فمن  يزامن وجوده وقوع كارثة  وحيجم  عن تقدمي    ،السبب  املنتج  للضرر  الواجب  تعويضه

املساعدة  للضاحيا  مع  إستطاعته  القيام بذلك  دومنا  خطر  عليه  ال يكون  مسؤوال  وفقا  هلذا  
  االمتناعومل  ينجم عن   Catastrophe  )4(الرأي  وذلك   ألن  الضرر كان  نتيجة  للكارثة

قرب ر    املارةإن جتوال  أحد   )5(يف مثاله  الشهري  Pied de Lievre"ليفربيد "ويضيف الفقيه  
 إمتنع املار ،مث سقوط أحد االشخاص  يف املياه  وإحتمال تعرضه للخطر مع إمكانية  إنقاذه ولكنه

يف هذه  احلالة ؟  جييب  بالنفي ألن    املتجولفيهلك  الشخص غرقا  فهل يسأل  عن املساعدة 
  .األمر  وفقا  لرأيه  ال يتعلق إال خبطأ أخالقي يفتقد ألحد الشروط الضرورية لتطبيق املسؤولية 

حيث جيب أن يكون اخلطأ سببا منتجا ومباشرا للضرر فاملوت نتج عن الغرق وإمتناع 
وبالتايل فال مسؤولية عليه، وسوف نتعرض املتجول  مل يكن  السبب املنتج واملباشر هلذا احلادث  
 .ملسألة  الصالحية السببية لإلمتناع بأكثر  تفصيل الحقا

                                                        
  .وما بعدها  186ص  : تيسريأنظر ـ  )1(

- Essai D’une Théorie Générale Sur le Fondement de la Résponsabilité , Thése , D'aix , 1901 .  
  .  96املرجع السابق  ، ص :   جاك بورنيهأنظر  ـ  )2(
 . 747العقود و اإللتزامات ، ص :  بودانأنظر  ـ  )3(
  . 49، ص   1897حوادث  العمل  ، باريس :   سايلأنظر  ـ  )4(
  .املرجع السابق :  بنتامأنظر  ـ  )5(
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املركز    Centre  إىل القول  بأن للقانون واألخالق  نفس  Bentham" بنتام"يذهب   
من هذه الزاوية  نالحظ أن بعض  )Circonférence )1 ولكنهما  خيتلفان  من حيث  الدائرة

السالف ذكرمها يذهبان  إىل القول بأن القانون   "بيد ليفر"و  "بودران"الفقه وعلى رأسه  
فإدانة الشخص  املار  )2(أن يكونا  يف توافق وجتانس االمتناعواألخالق ال ميكنهما يف حالة  خطأ 

وال  تنجر عنها مسؤولية مدنية إال  يف حالة    ،مؤاخدة  أخالقيةيف املثال الذي سبق إيراده ليست  
اللبس واخللط بني القانون  واالخالق  وهذا اخللط هو الذي يؤدي حتما  إىل توسيع  غري حمدود  

 .)3(للمسؤولية
إال أنه ينبغي اإلشارة إىل أن  احلدود بني هاذين  االني  ال ميكن أن ترسم  بصفة  ائية   

ا  تعد املرآة العاكسة  للتقاليد  والعادات الراسخة  يف جمتمع ما ويف فترة معينة وبالتايل فإن  أل
معا ليست دائما  مربرة ففي مجيع   اخلشية  من إحتاد وذوبان األخالق يف القانون و إنصهارمها

القية وقيم راسخة  احلاالت لن يضار القانون بإقتحام القواعد األخالقية  اله وإحتوائه ملبادئ أخ
ينبغي على رجل القانون أال  يكتفي : " وحنن  نؤيد السيد ريبري حينما  قال  .)4(يف ذاكرة  اتمع

بأن يكون  تقنيا ماهرا فحسب، حيرر أو  يفسر بكل قدراته الفكرية نصوص القانون بل  عليه أن 
لقدرة الفكرية فيجب عليه وطاملا أنه  ميلك  جزءا من ا ،يدخل يف القانون مثله األخالقية
 ".إستخدامها للدفاع  عن معتقداته 

 

 

غالبا ما تسلم  احملاكم  بان مسؤولية  املمتنع ال ميكن أن تقوم  إال يف حالة وجود نص  
  .قانوين يلزم الشخص بالقيام بالفعل الذي أحجم عنه 

                                                        
 . 41املرجع السابق ، ص :  بورنيه  جاكأنظر ـ  )1(
 . 41املرجع السابق ، ص :  جاك  بورنيهأنظر ـ  )2(
 . 41املرجع السابق ، ص :  جاك  بورنيهأنظر ـ  )3(
 . 152املرجع السابق  ، رقم :   ريبري انظر ـ  )4(
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إال  أن بعض األحكام  تفترض  يف غياب اإللتزام القانوين أو التعاقدي  بوجوب القيام  
وكذا   1941فيفري  2حكم  حمكمة بواتنيه  بتاريخ  ( بعمل توافر نية األضرار لدى  املمتنع  

، فبالنسبة  هلاتني اجلهتني  ) 1943فيفري  2بوتيه     Cour D'appel Poitiers  حمكمة  إستئناف
 .)1(همسؤولية إال إذا ثبتت نية األضرار لدى  مرتكب االمتناعالقضائيتني اليرتب خطأ 

فتمسك  الفقه التقليدي ذا اإلجتهاد القضائي ال يبدو حامسا  ألنه  قد جتاوزته األحداث   
حيث بينت حمكمة النقض أا التعترب خطأ  1951لشهري سنة ا  Branly  وذلك بصدور حكم

 .. خمتلفا عن اخلطأ اإلجيايب يف أي حال من األحوال االمتناع
المتناع كمصدر للمسؤولية رغم منطقه لوعليه فإن اإلجتاه الفقهي الذي يرفض التسليم  
ال ميكن تأييده على اإلطالق ألن احلجج اليت  قدمها سواء أكانت    Riguoureux  الصارم

إذا مل  يكن يف الوسع فرض : " ل  القانون نظرية أم قضائية  ليست حامسة  وكما يقول أحد رجا
 .)2("البطولة كإلتزام فال  ينبغي إعتبار اخليانة الالمبالية أو العدوانية حقا 

ظهرت إجتاهات ذات   19كرد فعل للرتعة الفردية  املغايل فيها  واليت سادت طيلة القرن 
الصبغة التضامنية خالل العشريات  األخرية  وبفضل اهودات املتواصلة، إتسعت رقعة خطأ  

بإعتباره مصدرا  للمسؤولية التقصريية  على املستويني اجلنائي واملدين، السيما بعد   االمتناع
 .. دحض احلجج  املقدمة  من قبل الفقه التقليدي

ذو طبيعة خاصة على األقل على املستوى القانوين، وذلك ما أكده   عاالمتناوال يعد خطأ 
 .الذي كشف عن عيوب اإلجتاه الفردي املعادي لإلمتناع  يف هذا اال  Appleton الفقيه أبلتون

وحيث أنه بالتمعن والغوص يف مكنونات األمور نتساءل عن دواعي ومربرات التمييز بني  
 . ؟ ناعاالمتاخلطأ اإلجيايب وخطأ  

كمصدر   االمتناعفهل رد نزعة بالية أو بإسم اإلعتياد والروتني يظل القانون رافضا خلطأ 
 . للمسؤولية ؟

                                                        
    43املرجع السابق ، ص :  جاك بورنيهأنظر ـ  )1(
  . 207املرجع السابق  ، ص :  بول أبلتونأنظر ـ  )2(

Si  Le Courage ne Peut être Imposé Comme Obligation, La  Lâcheté  Indifferente  ou  Hostile ne  Serait  être un Droit . 
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فهل ألننا نعاين من حلول مفروضة وألن ماجاء به الفقه التقليدي قد رسخ يف األعماق،  
ينبغي البحث  عن أال  )1(؟وأصبح األمر  الواقع  هو العيش  بالداء ألن  ذلك هو القانون

كمصدر للمسؤولية  االمتناعوالتأكد من مدى عدم صحة ومتانة اإلجتاه الرافض خلطأ  )2(العالج
 .التقصريية؟

 .. املوايل املبحثوهذا ما سيكون حمل إجابة يف  

 

 

 

 

كمصدر للمسؤولية  التقصريية كما   االمتناعإن من ينب حجج  اإلجتاه  املعادي  خلطأ  
سلفنا الذكر هي محاية احلرية الفردية فوفقا هلذا الرأي لكل شخص احلق  يف عدم التدخل 

نيه، كما يسعه  إختاد موقف  الالمباالة وال ميكن قبول مثل هذه احلجة  ألن  عواألحجام عما الي
يتعلق  هنا حبماية احلرية الفردية  وإمنا بالدفاع عن اآلنانية  احملضة  فهل ميكن رغم ذلك األمر ال

 .. مصدرا للمسؤولية  التقصريية  شأنه يف ذلك  شأن اخلطأ اإلجيايب االمتناعإعتبار خطأ  
إن اإلجابة  ستكون بدون شك بنعم على السؤال املطروح وذلك باألستناد إىل بعض  

  :احلجج منها 
 . معطيات  اإلجتهاد  القضائي  الفرنسي  القدميـ 
 . موقف الفقه الفرنسي احلديثـ 

 :  التالية املطالبوذلك ما سيكون موضع دراستنا يف 

  

 

اليبدو للوهلة األوىل أن معطيات اإلجتهاد القضائي الفرنسي القدمي ستفيدنا أو متدنا بعناصر 
باخلطأ اإلجيايب كمصدر للمسؤولية  االمتناعىل مساواة خطأ إجدية لصاحل االجتاه الذي مييل 

                                                        
  .   218املرجع السابق  ، ص :  بول أبلتونأنظر ـ  )1(
  .   218نفس املرجع  ، ص :  بول أبلتونأنظر ـ  )2(
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التقصريية وذلك ألن أحكام احملاكم وقرارات االس حصرت وإىل غاية السنوات األخرية خطأ 
يف جمال ضيق جدا جاعلة من نية اإلضرار الشرط األساسي لترتيب املسؤولية يف حالة   االمتناع
 .ويقتضي األمر إبداء بعض املالحظات إزاء هذا اإلجتهاد االمتناع

 االمتناعأن معظم األحكام والقرارات اليت سنستعرضها ال تتعارض مع فكرة مساواة خطأ 
 االمتناعة التقصريية ألا ال حتل مسألة التعرف عما إذا كان باخلطأ اإلجيايب كمصدر للمسؤولي

يتميز خبصائص اخلطأ باستثناء  احلاالت اليت ينفرد املشرع بالنص عليها  أو يقتضي ذلك شرط من 
 .شروط العقد

وقد تطور النقاش يف إطار التشريع اخلاص، كالتشريع املتعلق بالبحث عن األبوة الطبيعية 
  .1935اكتوبر  28دنية حملكمة النقض الفرنسية يف كقرار الغرفة امل

، كقرار االمتناعويف اال التعاقدي وعند خرق اإللتزام يظهر بوضوح ويتجسد خطأ 
،  ولكن النقاش كان ينبغي أن يعتمد على املادتني 1930جانفي  28حمكمة النقض املؤرخ يف 

 .)1(يقتضي حبثه يف إطار هاتني املادتني االمتناعاألكثر مشولية، فمشكل  1383و  1382
باخلطأ اإلجيايب مل تطرح إال حديثا، فإن  االمتناعإذا كانت فكرة املساواة الكلية خلطأ 

األحكام والقرارات السابقة  ودون تقدمي املربرات  الواضحة وذلك إستنادا إىل مفهوم التعسف يف 
وجعلته مصدر للمسؤولية التقصريية سواء  )2(االمتناعإستعمال احلق  رتبت اجلزاء على خطأ 

 ..بنشاط أو كان إمتناعا جمردا االمتناعإقترن 
شركة خطوط السكك اليت هدد القراصنة أن إىل ) الفرنسية  حمكمة النقض( قد ذهبت و

مستخدميها و امتنعت مع ذلك عن مطالبة احلكومة الصينية بإرسال التابعني هلا للحفاظ  على 
إستغالل املناجم كما يقتضيه اإلتفاق تعترب مسؤولة عن قتل أحد عماهلا من قبل األمن إىل مكان 

 .)3(القراصنة
يقضي مبسؤولية رئيس البلدية إلمتناعه عن  16/09/1894ومثة قرار حملكمة النقض بتاريخ 

 .)4(إخطار وتنبيه اجلمهور باألساليب والطرق اإلحتيالية اليت استعملت للحصول علىالقرض
                                                        

 . 50املرجع السابق،  ص :  جاك بورينهأنظر ـ  )1(
  TRAITE I , N° 544 J , JCl RESP Civ, T.1 , FASC III A, P20                       : مازو وتنكأنظر ـ  )2(
  ARRET DU 08/01/1930 سريي 1929فيفري  25أنظر القرار املؤرخ يف ـ  )3(
                                                                              J.C.P  RESP . CIV. T.1 . FASC III ,  P 20  :أنظر ـ  )4(
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بأن ترك مقتريف السرقة توجيه اإلام  1936نوفمرب  18وقد حكمت حمكمة مونبولييه بتاريخ 
حنو شخص بريء مسؤولني عن الضرر الذي يلحق ذا األخري، كما أن حكم حمكمة بواتييه 

يف هذا الصدد واضح جدا، حيث أن علم الشاهد بأن البقرة موبوءة  1935نوفمرب  12بتاريـخ 
ا يعود إلصابتها  باحلمى الفحمية وميتنع  مع ذلك عن تنبيه اجلزار الذي إستدعي قهووأن سبب نف

لتقطيعها مع  عدم املعارضة والسكوت عن كذب من ميلكها الذي أكد بأن السبب يرجع للدغة 
ينسب إليه خطأ مدين، ولألرملة املطالبة  بالتعويض عن وفاة  زوجها النتقال العدوى ) 1(الثعبان

) 2(بوصفه خطأ إمهال أو عدم اإلحتياط ،يف هذه احلالة  ،االمتناعاملسؤولية  عن خطأ  إليه وتترتب
 االمتناعبالتقدير املوسع خلطأ  االمهال أو عدم احليطة وقد دفع ذلك إىل فرض اجلزاء على خطأ 

 .كلما جنم عن إغفال االحتياطات الالزمة
بعدم إختاده اإلحتياطات الضرورية  وقد مت التسليم منذ زمن بعيد بأن من خيلق وضعا خطريا

 .للحيلولة دون إحلاق األذى بالغري يعد خمطئا يف حالة تقاعصه عن أخذ  مثل هذه اإلحتياطات
 Jurisprudence وميكن اإلستناد يف هذا اال إىل بعض اإلجتهاد القضائي املستقر

Constante   املتعلق باحلادث الناتج عن عدم   1868فيفري  17كقرار حمكمة النقض املؤرخ يف
إنارة و تسييج احلفرة إلنشاء طريق جديد  مما يستوجب مسؤولية البلدية  اليت يقع عليها عبء 

 1883جوان  1وكذا قرار حمكمة النقض يف . إختاذ االحتياطات الالزمة لضمان سالمة اجلمهور
لجمهور، عن احلوادث اليت يسببها املتعلق مبسؤولية املالك الذي يقيم على أرضه ممرات تفتح ل

 .التنفيذ غري السليم لألشغال ال سيما إذا مل يقم حاجز على قارعة الطريق املرتفعة جدا
إىل القول بأنه ينسب اخلطأ إىل  1927افريل  17وقد ذهبت حمكمة استئناف باريس بتاريخ 

من املواد على الرصيف  من يسكن جوار طريق عمومي و يغفل نثر أو ذر بقايا النجارة أو غريها
 .)3(للحيلولة دون وقوع املارة أيا كان مصدر  املياه املتجمدة

وتبني لنا القضايا األكثر حداثة أن هذا اإلجتهاد القضائي ال زال يؤثر حىت اآلن، فمالك 
ليه اخلطأ يف حالة عدم اختاذه اإلحتياطات إاألرض ملزم بإبقائها مفتوحة للسري العمومي وينسب 

 .)4(ورية للحيلولة دون تفاقم اخلطر ال سيما عند قيامه باحلفرياتالضر

                                                        
  .  50املرجع السابق،  ص : جاك بورينه ـ أنظر ) 1(
  .  52نفس املرجع،  ص :  جاك بورينهـ أنظر ) 2(
 . 53املرجع السابق،  ص :  جاك بورنيهأنظر ـ  )3(
  D H  1938  , 386أنظر دالوز االسبوعي ـ  )4(
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وما جتدر مالحظته هنا هو غموض هذا اإلجتهاد القضائي فقد رتبت احملاكم اجلزاء عن 
منذ أمد بعيد و جيب االعتراف بأا كانت تتجنب عرض املشكلة بصراحة  االمتناعباخلطأ 

وحاولت اهلروب  وتقدمي األمر على أرضية التعسف يف استعمال احلق أو على املستوى التعاقدي، 
  .)1(االمتناعحيث اليعارض أحد وال يراوده الشك يف ثبوت املسؤولية عن 

جع الفضل يف ذلك إىل قرار حمكمة النقض وير ،وقد إستقر نوعا ما اإلجتهاد القضائي
حيث وضعت  احملكمة مبدأ يتمثل يف أن كل شخص مسؤول  1924ديسمرب  24الفرنسية بتاريخ 
فال يؤدي إىل املسؤولية إال إذا وجد التزام يقضي بوجوب القيام بالفعل   االمتناععن إمهاله أما 

 .ليه اخلطأإينسب  االمتناعففي حالة 
يف ظل اإلجتهاد القضائي القدمي املعادي لفكرة ترتيب اجلزاء  عن خطأ وخنلص أنه حىت 

إال ما إستثىن صراحة بنص القانون أو العقد الذي يقضي بوجوب توافر االلتزام بالعمل  االمتناع
مصدرا  االمتناعفإن الفقه كان قادرا على إجياد عناصر جدية كفيلة ببناء نظرية جتعل من خطأ 

الثاين الذي  املطلبذلك شأن اخلطأ اإلجيايب، وهذا ما سنعاجله من خالل  للمسؤولية شأنه يف
  .)2(كمصدر للمسؤولية التقصريية االمتناعيلخص موقف الفقه احلديث املؤيد للخطأ السليب أو 

 

 

  )4("ديسبوا"و  )3("ليون مازو تنك"و  "هنري"ذة تيذهب جانب من الفقه ال سيما األسا
واخلطأ اإلجيايب كمصدر للمسؤولية   االمتناعإىل التسوية بني خطأ   )5("سايل دي ال مارينيز"و

التقصريية وذلك على أساس إستحالة التمييز بينهما وبالتايل إخضاعهما لنظامني  قانونني خمتلفني، 
 : وتعود هذه اإلستحالة إىل أسباب ثالثة هي

 .ـ عدم وجود معيار دقيق و حمدد للتمييز 1
                                                        

  .  55املرجع السابق، ص :  جاك بورينيهأنظر ـ  )1(
  . 1925.  120أنظر قرار حمكمة النقض دالوز األسبوعي ـ  )2(
   . °TRAITE  I.  N 525 مازو وتنكأنظر ـ  )3(
  . 1951تعليق حول قضية تربان نرانلي دالوز  DESBOIS  دسبوا أنظر ـ  )4(

- J 329 Desbois  Note  Sur  L’affaire  Turpain, BRANLY – D 1951 .  J 329.  
  ، دالوز الدوري1935نوفمرب  12تعليق حول قرار حمكمة بواتيبه بتاريخ :  سايل دي المارتينيزـ  )5(

- Dalloz  Periodique , DP , 25/02/1936 . 
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 . االمتناعـ عدم وجود نص مينع من ترتيب املسؤولية عن خطأ  2
  .ـ العادة  3

 .وسوف نتعرض هلذه احلجج كل على حده 
يعد يف حد ذاته مربرا  االمتناعـ إن عدم وجود معيار حمدد ودقيق للتمييز بني الفعل و 1

 االمتناعجديا للشك يف مدى صحة وصواب النظرية اليت حتاول إبعاد وعدم إخضاع خطأ 
األمر الذي يؤدي إىل وجود نظامني قانونني عن واقعتني يتعذر علينا يف  )1(للقواعد العامة للخطأ
 .األصل التمييز بينهما

البعض خطأين إجيابيني ال يربزان دائما يف فاإلمهال وعدم اإلحتياط والتبصر الذين يعتربمها 
شكل إجيايب وإمنا يتجسدان يف عدم إختاذ بعض اإلحتياطات املبدئية والبسيطة وبالتايل فذلك ميثل 

 . يف احلقيقة إمتناعا
كفيال من أن جيعل هذا اخلطأ  االمتناعـ إن عدم وجود نص يستبعد املسؤولية عن خطأ  2

من القانون املدين  1382شأنه يف ذلك شأن اخلطأ اإلجيايب، فاملادة مصدرا للمسؤولية التقصريية 
من القانون املدين  2005يونيو  20املؤرخ يف  05/10املعدلة بالقانون  124الفرنسي و كذا املادة 

 Tout Fait Quelconque De  الشخصاجلزائري تشري إىل كل عمل أيا كان يرتكبه 
L’homme وهذا  اللفظ جدير بتبيان  املقصود حيث جاء شامال حيمل يف طياته اخلطأ االجيايب ،

ق م ج املعدلة مبوجب قانون  125بل أن املادة على حد سواء،  االمتناعوكذا اخلطأ السليب أو 
اليسأل املتسبب يف : " جترم على األخذ خبطأ االمتناع بقوهلا  2005يونيو  20املؤرخ يف  05/10

عن ، كما أن مثة مواد أخرى  تؤكد املسؤولية يف حالة خطأ االمتناع ... "ر بفعله أو إمتناعه الضر
 .)2(األضرار الىت تلحق بالغري  نتيجة عدم الرقابة وكذا مسؤولية مالك البناء عن عدم الصيانة

باخلطأ  االمتناعلقد إكتفى واضعو التقنني املدين الفرنسي عند تسويتهم خطأ :  العادة ـ  3
وهي عادة راسخة يف  Haute Antiquité اإلجيايب باتباع عادة يرجع أصلها اىل العصور األوىل

كقانون مصر القدمية، حيث كان يعاقب  االمتناعذاكرة اتمع املتأثر باجلدور التارخيية خلطأ 
 ..بالقتل كل من يصادف يف طريقه شخصا شرع يف قتله أو تعذيبه وحيجم عن مساعدته

                                                        
 . 58املرجع السابق، ص :  جاك بورينيهأنظر ـ  )1(
  . 58املرجع السابق ، ص :  جاك بورينيهأنظر ـ  )2(
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ا أفلطون يف كتابه التاسع للقوانني فيذهب إىل إلزام السارق برد ضعف ما سرق والرجل أم
احلر الذي حيجم عن التبليغ عن سرقة يعلم ا يعد خائنا، ويعاقب العبد عن  ذلك بالقتل، ونرى 
أن سيسرون يف كتابه الواجبات يضع على قدم املساواة من يسئ ومن ال مينع تلك اإلساءة 

 .)1("مانقترفه و ما ندعه يقع "يوجد نوعان من الظلم  فحسب رأيه
IL YA DEUX SORTES D’INJUSTICE CELLE QUE LON FAIT ET CELLE QUE LON 
LAISSE , FAIRE , ALORS QU’ON  POUVAIT L’EMPECHER  

ويكتفي القانون الروماين الذي جيهل عموما مبدأ عاما للمسؤولية وفيما عدا احلاالت 
السيما وأن هذا األخري ال يعاقب عن الضرر يف كافة  )2(عليها بتطبيق قانون أكليا املنصوص

احلاالت بل يقضي أن ينجم الضرر عن إحتكاك مادي بني حمدث الضرر ومن يقع عليه الضرر 
مل يكن يؤدي إىل املسؤولية، وقد خرج القانون الروماين بفضل  االمتناعوينتج عن ذلك أن 

 إلطار غري املرن  فأصبح  باإلمكان رفع  الدعوى  يف حالـــــــةا .الربيتور عن هذا
Damnum Corpore Datum)3(  كليا ليشمــلأووسع جوستنيان جمال تطبيق قانون 

Damnu Non Corpore  Datum )4(. 
عن التبليغ عن اجلرائم ضد  االمتناعحيث أن عرض نصوص األلواح اإلثىن عشر تعاقب عن 

الذات امللكية، أو املساس بأمن الدولة، وإذا كان قانون أكليا باشتراطه الضرر املادي اليشترط 
مصدرا  االمتناعبذلك إال بالفعل اإلجيايب، نالحظ أن التطور يف احلقبة الالحقة جعل من 

 .للمسؤولية يف حاالت عديدة
من جهتهم بضرورة التضامن ويلحص  Moralistes Chrétiens وقد نادى رجال الكنيسة

كان قادرا التعدي عن غريه يعد  من اليرد مىت" أفكارهم بعبارته الشهرية  )5(القديس أمربواز
 ". مذنبا كما لو كان قد ارتكبه شخصيا

« CE LUI QUI NE REPOUSSE PAS LORSQUIL LE PEUT L'AGRESSION DIRIGEE CONTRE SON 
SEMBLABLE EST AUSSI COUPABLE QUE S’IL LA COMMETAIT  LUI MEME ». 

                                                        
(1 (ـ   L’OMISSION PUNISABLE BERAUD ,  J.C.P 1944 ,  P 433.  

   .     :             TRAITE  I ,  N° 531 مازونتيكأنظر ـ  )2(
  .    :            TRAITE  I ,  N° 531 مازونتيكأنظر ـ  )3(
 .    :              TRAITE  I ,  N° 23 مازونتيكأنظر ـ  )4(
   . 131املرجع السابق ، ص :  كرداهيأنظر ـ  )5(
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 Ordonnances   ويف القانون الفرنسي القدمي و يف اال اجلنائي فهناك أوامر ملكية
Royales   يوي يلزم سكان لتلزم بالكشف عن اجلرائم املوجهة ضد أمن الدولة فاألمر سان

 .التواجد أثناء أعمال عنف أو تعديباريس حتت طائلة عقوبات جنائية بالصراخ يف حالة 
يؤدي اىل املسؤولية شأنه يف ذلك  االمتناعوعليه ففي اال املدين فالقانون يسلم بأن خطأ 

من يقدر وحيجـــم  " إذ يعد آمثا . " )1("لويزيل"شأن اخلطأ االجيايب و ذلك ما يؤكده الفقيه 
 Qui Peut Et N’Empêche Péché وقد ذهب أيضا دوما  إىل املساءلة وفقا للظروف من ،

وسعه منع الضرر أي كان الواجب الذي يلزمه باحليلولة دون  إحلاق األذى وميتنع مع ذلك،  وقد 
استند واضعي القانون املدين الفرنسي إىل هذه املبادئ و التقاليد والعادات الراسخة يف ذاكرة 

ق م، اليت جاءت بعبارات عامة توحي إىل الفعل أو اخلطأ  1382اتمع لصياغة يف األخري املادة 
على حد سواء كمصدر للمسؤولية التقصريية  وذلك ما أخذ به  االمتناعاإلجيايب الالفعل أو خطأ 

مصدرا  االمتناعاملشرع اجلزائري أيضا متاثرا  يف ذلك بالقانون الفرنسي ليجعل من خطأ 
  ) .من القانون املدين اجلزائري  124املادة (  للمسؤولية كاخلطأ اإلجيايب متاما

بصورة  االمتناعبصورة عامة، علينا اآلن حتديد مفهوم خطأ  االمتناعبعد معاجلتنا ملشكلة 
  .الفصل السادس خاصة، وذلك ما سيكون موضع دراسة يف 

  

  

  

  
 
 
 
 
 
 

                                                        
 .    :              TRAITE  I ,  NOTE 7 أنظر مازونتيكـ  )1(
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العديد من التساؤالت واإلشكاالت القانونية ومرجع ذلك صعوبة  االمتناعيثري خطأ 
ونتيجة لذلك . التحديد القانوين والقضائي، مما كان له األثر يف وجود خالف على قدر هام

، ومن هنا  تعني علينا االمتناعظهرت العديد من النظريات الفقهية  اليت حتدد  املسؤولية عن خطأ 
 : التالية املباحثمن خالل  االمتناعقانوين خلطأ التعرض للمفهوم الفقهي وال

 االمتناعماهية خطأ :  األول املبحث
 و تصنيفه االمتناعتفسري :  الثاين املبحث
 االمتناعاالجتاه الفقهي حول الصالحية السببية خلطأ : الثالث املبحث
  .تطورات تفسري صالحية السببية:  الرابع املبحث

 

 
كمصدر للمسؤولية  االمتناعتثور املشكلة الرئيسية يف موضوع دراستنا حول ماهية خطأ 

يف  ملبحثومن هنا كانت امهية الدراسة حول حتديد املدلول العام لالمتناع و سنتناول دراسة هذا ا
  :التالية  املطالب

 

 
   

سلوك إرادي فهو ميثل الصورة السلبية أو الشكل السليب للسلوك اإلنساين، إذ  االمتناعإن 
فهو إما أن يكون . السلوك ينقسم تبعا للصورة اليت يظهر ا احمليط أو العامل اخلارجي إىل نوعني

إجابيا ويتمثل يف صورة الفعل الذي هو عبارة عن احلركة اجلسمية للفرد، و إما أن يكون سلبيا 
  . االمتناعيف صورة  ويتمثل
أي توقف كلي  نإذا نظرنا إليه من وجهة النظر الطبيعية، وجدناه عبارة عن سكو االمتناعو

  .)1(عن احلركة، هذا يعين أن الشخص املمتنع يقف ساكنا ال يفعل شيئا

                                                        
 ،رسالة دكتوراه  ،النظرية العامة لالمتناع يف الشريعة اإلسالمية والقانون اجلنائي الوضعي:  عطا عطا شعبان. دأنظر ـ  )1(

 . 1981كلية احلقوق، ماي  ،جامعة القاهرة 
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ال يقتصر على  االمتناعمن وجه النظر القانونية، لوجدنا أن  االمتناعبينما لو نظرنا إىل 
عن احلركة، وإمنا قد يتمثل يف حركة مىت كانت تلك احلركة مغايرة ملا هو مفروض على  التوقف

 .الشخص أن يقوم به
ليس عدما وفراغا كما يصوره البعض تصويرا خاطئا، وإمنا  االمتناعومن هنا يتضح أن 

السلوك  سلوك إرادي له من الفاعلية والفعالية السببية يف اجتاه حتقيق نتيجة شأنه يف ذلك الشأن
 .ليس حمل إتفاق االمتناعغري أن هذه املساواة بني الفعل و. )1(اإلجيايب

األمهية القانونية  االمتناععبارة عن سلوك إرادي فال تتوفر لكل  االمتناعأن من فبالرغم 
حىت حيضى ا جيب أن يكون خمالفا لواجب متليه القواعد القانونية، وبناء عليه  فلالمتناع مفهوم و

قانوين يتصل إتصاال وطيدا بقواعد تقضي بوجوب قيام الشخص بعمل إجيايب معني صيانة حلق أو 
 .)2(مصلحة يراد محايتها

ويعترب  )3(بالنسبة لبعض الفقهاء يتجلى كمشكل معنوي أو نفسي بسيكولوجي االمتناعو
ن يتأتى دون منطا من نشاطنا العادي، فاحلفاظ على حياة الشخص وكيانه و شخصيته ل االمتناع
يف مدى اإلستعداد لتقدمي  االمتناعباملمارسة بشكل معترب، وغالبا ما يتجلى  االمتناعجتسيد 

يعقل قبوله اذ أن هناك  املسموح به وذلك الذي ال االمتناعاملساعدة للغري، وعليه فثمة توازن بني 
 .)4(حدا معينا جيب الوقوف عنده فان مت جتاوزه فتظهر جبالء األنانية

هذه احلدود مفترضة وهي مستقاة من العادات النامجة عن حياة اجلماعة ولذا تنصـهر و
فوفقا للطبيعة . ميول الفرد يف املنحىن العام، وأي جتاوز هلذا احلد يبيح التحدث عن األنانية

اإلنسانية حناول اإلستفادة من كافة مصادر التأقلم الالشعوري فال نشعر سوى ببعض احلاالت 
  ..احمليطة بنا ومل حاالت أخرى أقل أمهيةالبائسة 

ونتيجة هلذا التأقلم يصبح الفرد عدمي البصر أو فاقد اإلحساس إزاء حاالت البؤس اليت حتيط 
به، وتعكر صفو حياته إن شعر ا جبالء، وهذا  مايعرف بانعدام الكمال واإلحساس بالنقص على 

وأحيانا نصادف حاالت مقررة مبقتضى النص، أو تفرضها  )Imperfection )5مستوى الشعور 
                                                        

  . 1املرجع السابق ، ص :  عطا عطا شعبان. دأنظر ـ  )1(
 . 2، ص املرجع السابق :  عطا عطا شعبان. دأنظر ـ  )2(
  .  7املرجع السابق ، ص :  جاك بورينيه أنظرـ  )3(
  .  7أنظر نفس املرجع ، ص ـ  )4(
 . 7املرجع السابق ، ص :  جاك بورينيهأنظر ـ  )5(
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ية فتحدد العالقات بني شخصني أو عدة أشخاص مع بيان السلوك الواجب، وذلك االجتماعاحلياة 
وعادة ما  Situation Artificielleيظهر بوضوح يف جل احلاالت املقنعة أو املزيفة غري الطبيعية 

تعريض حياته للخطر ملساعدة آخر أصيب من قبل الغري  يفتقد اإللتزام الذي يوجب على الشخص
جبروح، ويبدو سهال أمر إجياد املربرات لإلمتناع يف مثل هذه احلالة، غري أنه علينا إنشاء ولو 
إصطناعيا رابطة أو عالقة تضامن حتدد اإللتزامات بالتصرف أو العمل، ومما الشك فيه أنه يف حالة 

نتيجة لوجود هذه الرابطة اليت حتول دون التمسك بالبدائل النفسية  تترتب هنا املسؤولية االمتناع
Suprimant les Subtilites Psychologiques)1(  ولذا فهي تستبعد الشخصية احلقيقية للمعنيني

  .باألمر وتستبدل جلهم بأشخاص يفترض معرفتهم باألنظمة القانونية
ت مصطنعة فهي رابطة راسخة إجتماعيا وما جيدر التنويه إليه هو أن هذه الرابطة وإن كان

ومل تنشأ عبثا، ونالحظ نشوء هذه  الرابطة بني األفراد  الذين يعيشون يف مجاعة، وإن كانت 
ية تفرض بصفة حتكمية عالقة التضامن بني األفراد، فهي جمرد أداة ناقلة للعادات االجتماعاحلياة 

توافر رابطة وجدانية محيمة بني شخصني، والصفات املوجودة مسبقا لدى األفراد، وعليه وعند 
  .هو رد الفعل التلقائي االمتناعنشعر أن احلماية بينهما تلقائية وطبيعية واليتصور أن يكون 

وبناء على ما تقدم نستطيع القول أن املعطيات النفسية لإلمتناع وإن كانت على قدر كبري 
من األمهية، غري أنه اليسعنا إبراز وجتلية املدلول العام لإلمتناع إال بالتمييز بينه وبني الفعل اإلجيايب، 

  :التايل  الطلبوذلك ما سنعاجله يف 

 

 

 

إن السلوك اإلنساين عبارة عن نشاط أي عمل إجيايب كما قد يتخذ مظهرالالفعل أي 
فالضرر الذي يلحق الغري ينجم إما عن قيام أحد األشخاص بفعل ما كالضرر الناتج عن . متناعاإل

 .مثالاجلرح فاملسؤول جرح غريه بفعل إجيايب كاستخدام السالح 
ويالحظ أن السلوك السليب يسعه أيضا إحلاق األذى بالغري، كالضرر الذي يصيب الشخص 

 .من جراء إمتناع الطبيب عن عالجه

                                                        
  .  8املرجع السابق ، ص : أنظر جاك بورينيه ـ  )1(
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عمل ( وعليه فالعمل يوحي باحلركة، باجلهد وحيث يبذل هذا اجلهد نكون بصدد نشاط 
ل سليب  ولكن ما املقصود أما حيث يغيب أو ينعدم هذا اجلهد فنقول أن مثة إمتناع أو فع) إجيايب 

 .بالفعل السليب ؟
إذا حاولنا التحليل املعمق، فيبدو مستحيال حتديد الطابع اإلجيايب أو السليب لفعل ما ألن كل 
تصرف يوحي بامكانية النظر إليه من زوايا متعددة، حيث يقترن كل سلوك وإن كان ذلك من 

ما اذا كان متبصرا أي مدركا ومميزا ملا هو الوجهة النظرية  بقرار مسبق، يصدر عن صاحبه ال سي
إختيار الذي يتخذ بدوره مظهرين على األقل كل   Decision  مقدم عليه ويتضمن هذا القرار

واحد منهما هو الوجه للثاين، فعند إختاذ قرار يعين ذلك أن أسلك سبيال معينا وأترك آخر، فيكون 
 .مثة فعل إجيايب من جهة وفعل سليب من جهة أجرى

أو متابعتها  ،فدهس أحد املارة وإصابته بالضرر يكون نامجا إما عن عدم توقف السيارة
لسريها، غري أن الضرر  حمقق يف احلالتني كل ما يف األمر أن الفعل اخلاطئ كان له مظهرا سلبيا يف 

 أبعد احلدود احلالة األوىل يف حني أنه إختد مظهرا إجيابيا يف احلالة الثانية، وقد ذهب بعض الفقه إىل
  .)1(حيث سلم بعدم وجود فعل سليب أو خطأ إمتناع

 فعبارة فعل سليب تنطوي يف حد ذاا على تناقض إذ املقصود بالفعل ليس احلركة املفاجئة
Chose Brutale  2(وإمنا القرار الدي ميليه وهذا القرار أو التصرف اإلرادي يكون دوما إجيابيا(. 

من أضرار  االمتناعألمثلة اليت تؤكد أن ما ينجم عن الالفعل أو واحلياة اليومية زاخرة با
 .)3(تفوق جبسامتها بكثري ما يترتب على النشاطات اليت تبدو إجيابية حمضة

  Inaction وأيا كان القرار املتخد فيكفي إختاده لتزول عنه السلبية فحىت يف حالة الالفعل
 )Ne Pas Agir C’est Encore Agir)4 فعالفنحن بصدد تصرف فالالفعل يتضمن يف حد ذاته 

وال ميكن القول بأن كل إمتناع إمنا هو عبارة  عن تصرف إرادي،  أو هو الوجه اإلجيايب لعدم 
الفعل حيث توجد حاالت إمتناع ليست نتيجة لتصرف إرادي البتة وإمنا تكون الصدفة مرجع 

فيها أحد املارة فيصاب جبرح،   كمن يسهى على إنارة ممر به حفرة  ويسقط االمتناعمشكل  

                                                        
  . 8املرجع السابق ، ص :  جاك بورينيهأنظر ـ  )1(
  .  10املرجع السابق ، ص : جاك بورينيه أنظر ـ  )2(
  .  10املرجع السابق ، ص :  جاك بورينيهأنظر ـ  )3(
  .  11املرجع السابق ، ص :  جاك بورينيهأنظر ـ  )4(
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إغفال إختاذ اإلحتياطات اليت حتول دون وقوع احلادث إال أو  فنحن بصدد إمتناع ناجم عن إمهال
يتميز بكونه غري إرادي إلنعدام نية اإلضرار وال يراود الشك أحد منا بكوننا إزاء  االمتناعأن هذا 

 .الفعل أو فعل سليب أو خطأ إمتناع
تأييد الرأي القائل بأن يعترب كل فعل إجيايب وذلك إستنادا إىل اإلرادة اليت  وعليه ال يكمن

  .)1(متليه، إذ ال وجود لإلرادة بالنسبة حلالة إمهال إختاذ اإلحتياطات الالزمة
وبناءا على ما تقدم يستعصي التعميم والقول بأن إمتناع الشخص يعد دوما فعال إجيابيا فقد 

 .د يكون غري إراديإراديا وق االمتناعيكون 
، فالقول بأن الشخص الراغب يف )2(مبظهره اإلجيايب إال إذا كان إراديا االمتناعوال يربز 

أو عند إحجامه إمنا يقوم بنشاط إجيايب قوال فيه كثري من املبالغة واملغاالة  وال ميكن أن  االمتناع
 .)3(يصدق يف مجيع احلاالت

اخلاطئ يتجلى ويتحقق عندما يسلك الشخص  االمتناعوخالصة ملا سبق ميكن القول أن 
  .سلوكا أو يتخد موقفا سلبيا يف حني أنه بوسعه التدخل ملنع حدوث الضرر

 االمتناع، وعلينا اآلن تفسري هذا االمتناعظهر جليا مما سبق اإلختالف حول حتديد ماهية 
 : وايل امل املبحثوتصنيفه وذلك ما سنعاجله يف 

 

 

واملسؤولية النامجة عنه لذا كان من األمهية  االمتناعإختلف الفقه والقضاء حول حتديد خطأ 
لذلك سنتناول يف هذا . للوقوف عند اخلطأ وما يترتب عنه من مسؤولية االمتناعمعرفة أصناف 

 :موضوعني  املبحث
 . االمتناعـ االجتاهات النظرية خلطأ  1
 . االمتناعـ تصنيف خطأ  2

  :التاليني   املطلبنيوذلك من خالل 
                                                        (1 (ـ   Si Toute Décision Constitue un Acte de Violation l’objet de toute   ecision ne Consiste Pas en Un Fait  
          Passif  Ou en  Un Acte. 

 Des Bois (H) Note Dc 44 j 44           كتبأنظر حيث ـ  )2(
   . 31املرجع السابق ، ص :  طه غاينأنظر ـ  )3(
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، لذا كان من الالزم االمتناعتعددت النظريات اليت تؤيد أو تعارض املسؤولية عن خطأ 
 :إستعراض بإجياز هذه النظريات 

 

من الفقه إىل القول أن الشخص اليكون مسؤوال يف حالة إمتناعه عن العمل وإن ذهب إجتاه 
كان يف العمل مصلحة حمققة آلخر ألن القول بغري ذلك، يعد إعتداء على  احلرية الفردية وانتقاص 
هلا، كما أن مساعدة الغري يعد واجبا أخالقيا ال يرقى إىل درجة الواجب القانوين الذي حيضى 

قانون ويلجأ هذا الفقه إىل تطبيق نظرية سوء  إستعمال احلقوق إلتاحة  الفرصة باهتمام ال
 .)1(للمضرور للحصول على تعويض

على أنه خطأ من نوع خاص ذي طبيعة  االمتناعوغالبا ما ينظر بعض الفقه إىل خطأ 
ملعتاد فهل حيق للقاضي عندما يالحظ خمالفة سلوك املدعى عليه لسلوك الرجل ا: وعليه . متميزة

 .االمتناعأال حيكم مبسؤوليته رد أن خطأه ناجم عن الالفعل أو فعله السليب أو 
والضرر  )2(االمتناعكما أن هذا الفقه يستند إىل إستعصاء إثبات عالقة السببية بني خطأ 

للقول، بأن املسؤولية يف هذه احلالة ال ميكن ترتيبها، إال أن هذه اإلعتراضات مل يعد هلا اآلن التاثري 
الذي  حضيت به يف املاضي وهذا  ما مسح بظهور إجتاه ينادي بضرورة دمج وتسوية خطأ 

 .باخلطأ اإلجيايب، وهذا ما سنتعرض إليه يف النقطة التايل  االمتناع
 

أو  بل نادى بالتسوية Particularisme مميز االمتناعرفض جانب من الفقه أن يكون خطأ 
باخلطأ اإلجيايب، ووفقا هلذا اإلجتاه الذي أصبح األغلبية اليوم  االمتناعأو الدمج الكلي خلطأ  املساواة

 .فالسؤال الوحيد الذي يطرح هو هل مت اإلخالل بواجب ما ؟

                                                        
  . 2/35/1932، دالوز  1935نوفمرب  12أنظر حمكمة بواتييه يف ـ  )1(
 Rev, Trim De Droit 1912االمتناع اخلاطئ يف جمال املسؤولية املدنية القصريية واجلنائية :  بول أبلطونأنظر ـ  )2(

Civil   االمتناع اخلاطئ يف القانون املدين واجلنائي ، رسالة من باريس:  كومازوكذلك .  604وما بعدها ، ص 
Astruc   اإلعتراف القانوين بواجب املساعدة ، رسالة من مونبيلييه Savatier  2، ط  1املسؤولية،  اجلزء  .  
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فإما أن يكون اإللتزام حمدد ويرفض الشخص القيام بعمل معني، ويكون اخلطأ ناجتا يف هذه 
التزام فإن الضرر يكون نامجا احلالة عن جمرد عدم قيامه بالسلوك الواجب ويف حالة عدم وجود 

سلك نفس سلوك الرجل احلريص وعليه يكون التساؤل هل أن املدعى عليه قد  االمتناععن 
 .؟اليقظ

فواجب احليطة واحلذر الذي تقتضيه القاعدة العامة يف التصرف يفرض وفقا للظروف نشاطا 
ن فعال إجيابيا أو فعال سلبيا إجيابيا أو إمتناعا على حد سواء  فخرق القاعدة  أو الواجب قد يكو

 .أي إمتناع
وضرورة تعويض   Besoin De Sécurité احلاجة إىل األمن االمتناعويربر هذا التوسع خلطأ 

كل األضرار النامجة عن السلوك املنحرف للشخص ألنه من املؤكد أن احلرية الفردية غري مطلقة 
ويتسع جمال  .)1(ث أو الالمبادالة إزاء الغريواليسعها إضفاء الشرعية  على األنانية وعدم اإلكترا

  .ي وهذا ما سنعاجله يف النقطة الثالثة االجتماعوفقا للمذهبني الفردي و االمتناعخطأ 
  

  : تمع غري مرتبطني بينهم بأييتجه هذا املذهب إىل إعتبار األفراد يف ا
رباط وليس لديهم قدرا أو مصريا مشتركا ، وعليه فهذا املذهب ال حيث على التآخي والتآزر بني 
األفراد وال يفرض عليهم واجبات تستوجب اإلحجام عن القيام بأي عمل من شأنه أن يلحق 

عن إيقاع الضرر بالناس ولكنه غري ملزم مبنع األذى  االمتناعمطالب إذن ب األذى بالغري فالفرد
وما يؤيد  .)2(عنهم، فإلزام الفرد مبا مل يكن ملزما به يعد ضربا  من العبودية وخرقا ملبدأ احلرية

ما مل  االمتناعحيث ال ينجم " ال عقوبة وال جرمية إال بنص " ذلك ما ساد الفقه اجلزائي بأن 
 .يوجد نص قانوين أو عقد يلزم بالقيام بالعمل اإلجيايب

   :  من أهم مبادئ هذا املذهب التضامن والتعاون بني األفراد
عن اإلضرار وإمنا عليه بذل ما يف وسعه  االمتناعوعليه فإن كل فرد يف اتمع ملزم ليس فقط ب

م، وليس هذا جمرد  واجب أخالقي، إمنا واجب قانوين ينبغي ملساعدة الغري، وتقدمي يد العون هل
 .املساءلة عنه يف حالة اإلخالل به

                                                        
 - Notarial Répertoire Dr    Français Resp Civ 120-1                                              :أنظر ـ  )1(

FASC 
  . 401، ص  2املسؤولية املدنية ، ج :  ساقتييهأنظر ـ  )2(
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وهكذا تطور الفكر القانوين، فلم يعد يقتصر على منع الفرد من السلوك الضار فحسب بل 
حبجة املساس  االمتناعتعدى إىل اإللتزام باألعمال النافعة ومنع األذى عن اآلخرين أما التمسك ب

باحلرية الفردية فلم يعد ذلك جمدي ألن  ترك شخص  مهدد بالغرق بدال من إنقاذه يتعارض 
الذي يعترب أن احلقوق   Droit Social ياالجتماعي، والقانون االجتماعواملنطق والتضامن 

  .واحلريات ليست إال أدوات وسبل ينبغي أن حتترم اهلدف اليت وجدت من أجله عند ممارستها
 

  
 

، الترك االمتناعإن غالبية الفقه واإلجتهاد القضائي التقليديني متيز بني نوعني أو طائفتني من 
 البسيط أو ارد  االمتناعو  L’Omission Dans L Action مبناسبة عمل االمتناعأو 

Abstention  Pure Et Simple)1(  االمتناعغري أنه يبدو لبعض الفقه أن الترك ال يشمل. 
هو إمهال قول أو فعل ما كان يستوجب قوله أوفعله  Larousse)2(ويقصد بالترك يف معجم

 Fauteويبدو أن خطأ الالفعل  .فهو الرفض اإلرادي املقصود للمسامهة يف حادث ما االمتناعأما 
D’inaction  ينجم عن نوعني من املواقف. 

أو بعبارة أخرى  Acte Incomplet  ففي األول يعاب على الشخص قيامه بعمل غريتام
بدال من ال فعل ويطلق على سوء الفعل أو العيب يف القيام به  Mal Action قيامه بعمل سيء

مبناسبة عمل  وخال فا لذلك ويف املوقف الثاين فالشخص  االمتناعاإلمهال أو الترك أو : مصطلح 
كون هنا بصد د إمتناع بسيط وجمرد  فالترك إذن يعين نعمل  بل ظل  سلبيا حبتا،  ومل يقم بأي 

  .)3(قد يصدر دون ذلك االمتناعأو يوقظ فكرة املبادرة املتخذة يف حني أن 
ارد والترك ليس واضحا كل  االمتناعويذهب بعض الفقه إىل القول أن التمييز بني 

يب الذي ميتنع عن معاجلة املريض، والسائق الذي الوضوح فإىل أي صنف ينتمي موقف الطب
 . يستمر يف سريه وال يتوقف ملساعدة شخص مصاب يف الطريق ؟

 االمتناعمبناسة عمل أو ضمن  االمتناعمبمارسة املهنة الطبية ضمن عن  االمتناعوهل يصنف 
 .استمر و تابع سريه ؟نه أحجام السائق عن التوقف أال يعين ذلك قيامه بعمل طاملا إارد كما أن 

                                                        
    .                                               Revue Critique 1934 . 714 259املرجع السابق ، رقم :  دميوجأنظر ـ  )1(

(2 (ـ   D’après Le Larousse « L’omission est le Fait de Négliger de Dire ou Faire, Tandis que, L’abstention est 
le Refus Volontaire de Participer à Un évenement ». (3 (ـ   L’omission Eveille Toujours l’idée d’une Initiative Prise Alors Que L’abstention Peut se Concevoir Sans 
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ال سيما  االمتناعوقد أعابت حمكمة النقض الفرنسية يف قرارها كل متييز على مستوى خطأ 
  .مبناسبة عمل االمتناعارد و

 

مبناسبة عمل  االمتناعأن غالبية الفقه واالجتهاد القضائي مييز كما سلف الذكر بني 
 .البسيط أو ارد االمتناعو

عليه أخذ يذهب اىل القول بأن من يقوم سلفا بعمل إجيايب يستوجب  "سافتييه"فالفقيه 
 .)1(ال يلحق هذا العمل األذى بالغري اإلحتياطات الضرورية حىت

 االمتناعارد و االمتناعالتمييز بني  االمتناعيستحسن يف جمال   )2("دميوج"وحسب الفقيه 
املقترن بنشاط معني كاستعمال اآلالت وعدم إختاذ اإلحتياطات اليت  االمتناعي مبناسبة عمل، أ

 .ميليها العرف
مبناسبة عمل هو مسألة من مسا ئل احلياة اليومية ولذا  االمتناعوما جتدر اإلشارة  إليه أن 

 .خاطئا يف حاالت  عديدة نورد عنها بعض األمثلة االمتناعاعترب القضاء 
ويهمل يف إخبار أهله املقيمني  أثناء عالج أحد املرضى داء سريع العدوىإكتشاف الطبيب 

 .معه حىت يتقوا خماطر الداء
أن يوقف أحد  ،عدم إختاذ الصيادون للتدابري اليت تستوجبها ممارسة الصيد يف منطقة معينة

يقتضي التنبيه السائقني سيارته ليال دون أن يترك الضوء الالزم منارا وكان ظرف إيقافها يف الطريق 
 .إىل ذلك

ترميم سطح البيت أو تقليم األشجار دون إختاذ اإلحتياطات الكفيلة باحليلولة دون سقوط 
 .القرميد أو األغصان على املارة

ونالحظ من خالل هذه األمثلة املستقاة من الفقه واإلجتهاد القضائي مدى إتساع جمال 
 .املقترن بنشاط االمتناعاملسؤولية عن خطأ 

د إعترب الفقه وكذا اإلجتهاد القضائي غري مشروعا أو خاطئا كل إمتناع من شأن صاحبه فق
. أن يضع نفسه وبإرادته يف وضعية تقتضي منه ضرورة التدخل ملنع إحلاق األذى مبصاحل الغري

                                                        
 .     Traité N° 4955 أنظر رسالة سافاتييهـ  )1(
  . 259املرجع السابق ، رقم   : دميوجأنظر ـ  )2(
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مبناسبة عمل كلما قام حمدث الضرر بنشاط وأغفل إختاذ اإلحتياطات  االمتناعذن إفيتحقق 
 .)1(ضرورية للحيلولة دون أن يلحق هذا النشاط ضررا بالغريوالتدابري ال

فثمة إمهال كلما كان مرتكب   Négligence اإلمهال" فنحن إذن بصدد جمال خاص يدعى 
الفعل ال يقصد حتقق النتيجة غري املشروعة و إمنا حدث ذلك بفعل عدم إختاذ اإلحتياطات 

 .)2(طة بالشخصالضرورية اليت تقتضيها أو متليها الظروف احملي
املقترن بنشاط الجدال حوهلا ال سيما إذا كانت اإلحتياطات  االمتناعإن املسؤولية عن خطأ 

املغفلة واجبة الرعاية مبقتضى القانون أو التنظيم إال أنه ليس من الضروري أن تكون  اإلحتياطات 
 .املرتبطة مبباشرة نشاط ما مفروضة مبوجب نص تشريعي

 فرنسا إىل التسليم بأن القاضي يسترشد يف تقدير توافر اخلطأ ويذهب  بعض الفقه يف
وهل (التقصريي مبقارنة سلوك املدعى عليه بسلوك شخص وجد يف نفس الظروف اخلارجية 

 .كما فعل املدعى عليه ؟ )3(سيتخلى عن إختاذ االحتياطات كذلك
فريى أن املمتنع عن فعل ال يكون ملزما به قانونا أو إتفاقا،  )4(أما البعض األخر من الفقه

وما جتدر مالحظته  أن . اليكون خمطئا بشأنه حينما ميارس نشاطا داخال يف إطار إستعمال احلقوق
يف حالة إقتراا بظروف توحي باإلمهال وعدم  شروعة يف حد ذاا قد تشكل أخطاءات املاالمتناع

   Colin et Capitant  "كابتني"و "لكولني"بالنسبة  االمتناععن خطأ  التبصر وتثبت املسؤولية
ن مل تكن مثة لوائح أو تنظيم إيف حالة عدم إختاذ التدابري املفروضة رد الوقاية أو اإلحتياط و

 .فرض ذلك على املدعى عليهي
مبقتضى وقد قررت احملاكم الفرنسية من جهتها عدم كفاية إختاذ اإلحتياطات املستوجبة 

من قبل  املدعى عليه  للتحرر من املسؤولية إن هو أغفل اإلحتياطات ) اللوائح ( القوانني واألنظمة 
اإلضافية اليت يتضح أا ضرورية لتفادي اخلطر وأمثلة يزودنا ا اإلجتهاد القضائي تتعلق باحلوادث 

 .لرياضيةاملنسوبة ملؤسسات السكك احلديدية أو الكهرباء ومنظمي املباريات ا
 

                                                        
  .  34املرجع السابق ، ص :   طه غاينأنظر ـ  )1(
  . 535املرجع السابق ، ص :  مازو وتبكوأيضا .    667املرجع السابق ، ص :  سوردأنظر ـ  )2(
  . 536ص  : مازووتنك: أنظر ـ  )3(
  .Gardenat et Ricci , de la Résponsabilité Civile ,  Paris 1927 ,  P 10                         :أنظر ـ  )4(
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 ،ارد ويقصد به  عدم القيام بفعل ما االمتناعتفترض هذه املسؤولية لقيامها حتديد معىن 
وهذا السكون أو  C èst La Situation Du Spectateur Passif فهو موقف املشاهد السليب 

 تد خل، وقد تترتب بعد حتقق هذه األخرية السلبية التامة قد تنجم بغض النظر عن مطالبة  الغري بال
Exterine  Sollicitation     صفة الرفض االمتناعويف هذه احلالة يتخذ Le Refus  ومبا أن

فينبغي عدم التمييز بني  االمتناعمظهرا من مظاهر  الرفض أو عدم اإلستجابة  ليس إال
 .)1(الفرضني

وجود واجب يفرض على اإلنسان القيام بعمل معني،  االمتناعكما يفترض هذا النوع من 
فيمتنع عن أدائه فيأيت إمتناعا  مستقال أو غري مقترنا بأي نشاط سبقه، أو الزمه مما يسمح للحادث 

 .أن يتابع جمراه فيحدث بالتايل ضرره
 االمتناعوقد عرفنا فيما سبق أن اإلجتهاد الفقهي والقضائي يسلمان باملسؤولية عن خطأ 

 .ناسبة عمل واملتمثل يف إمهال إختاذ اإلحتياطات اليت تستوجبها ممارسة أي نشاطمب
بأي نشاط وال يعاب يف هذه احلالة على املدعى عليـه  االمتناعغري أنه قد اليرتبط خطأ 

عدم إختاذه التدابري واإلحتياطات الضرورية أثناء قيامه بنشاط معني، وإمنا يعاب عليه سلبيته 
وسكونه، وال فعله أي تركه احلادثة تتحقق دون أي تدخل من جانبه فنقول حينئذ أن مثــة 

القائم بذاته أي املستقبل عن أي نشاط يصاحبه أو  االمتناعارد هو إذن  االمتناعف )2(إمتناع جمرد
 .يزامنه

واملثال الشائع يف هذا اال هو مشاهدة أو رؤية شخص على وشك الغرق واإلحجام على 
 .إنقاذه مع القدرة على ذلك

                                                        
ال وهو أن املمتنع قد أذا الظرف اخلاص، ال جتسيد ا لعدم القيام ذا الفعل مع إقترانه إليس  ، فرفض القيام بفعل ماـ  )1(

طلب منه أو إلتمس منه القيام به وهذا الظرف قد يؤثر على الواجب األخالقي بالقيام بالفعل أو يشدد من وطأته 
لذي يلحقه املمتنع بالغري من شأنه تبيان ولكنه الحيول الالفعل إىل فعل ، وليس له من أثر سوى اإلخطار بأن الضرر ا

وقد تشمل الرفض حاالت لالمتناع مبناسبة عمل كرفض التعاقد كما يتسع حلاالت االمتناع . النية السيئة اليت حتركه
  .ارد 

 . 71املرجع السابق ، ص :  روسلأنظر ـ  )2(
   °Mazeaud et Tunc Trait I N 538 :                         مازو وتنكوأيضا              
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يما يتعلق مبناسبة عمل فاالختالف قائم ف االمتناعواذا كان اجلميع متفقا حول ال مشروعية 
ارد حيث غالبا ما يتعذر التسليم  االمتناعبالظروف اليت تضفي طابع الالمشروعية على 

 .يف هذا الصدد االمتناعباملسؤولية يف هذه احلالة الستعصاء إثبات سببية 
ارد من وجهة نظرالقانون  االمتناعونالحظ أن اإلجتهاد الفقهي والقضائي ال يأخد خبطأ 

ويبدو من . االمتناعذا وجد نص تشريعي يوجب على املدعى عليه القيام بالفعل موضع املدين إال إ
الصعب اإلعتراض حاليا على وجود واجبات قانونية خارج النطاق التشريعي فالواجبات القانونية 

أو باختاد موقف إجيايب متنوعة املصادر فمنها ما ينجم  ،اليت تفرض على الشخص القيام بعمل ما
ومنها ما يعود مبصدره امللزم إىل عالقة عقدية أو  م قانونية ملزمة وأنظمة إدارية آمرة،عن أحكا
 .إلتزام مهين

ويف جمال هذه الواجبات يكفي أن يتحقق القاضي من املصدر الذي نشأ عنه الواجب ليضفي 
تقوم على  عن القيام ذا الواجب  املفروض، وصف اخلطأ ويرتب بالتايل النتائج اليت االمتناععلى 

 .هذا الوصف
خبطأ  ئاوقد ينشأ الواجب على مصدر واقعي يتجسد يف عمل يأيت يف ظرفه وأثره األول منب

أن تقاعص الفاعل عن إختاد تدابري سريعة حيول ا دون حتقق خطره فتكون و  ،ينجر عنه ويستتبعه
الذي أنشأ به إحتمال وقوع  إذن هذه املبادرة  من قبله واجبة عليه  إستنادا إىل إرتكابه ذلك العمل

اخلطر، وعليه ليس له بعد ذلك أن يتخذ موقفا سلبيا كمن يرمي بقايا سيجارة غري منطفئة على 
أعشاب يابسة أشعلتها األمر الذي يترتب عليه اإلنذار بامتداد اللهيب إىل ملك الغري ومل يسارع 

امه هذا يكون مبثابة إخالل بواجب مل إىل إطفاء النار مع رؤيته هلا وقدرته على إطفائها، فان إحج
 .يكن الشخص العادي ليخرج عنه وبالتايل تتحقق مسؤوليته عن النتائج النامجة عن موقفه السليب

وخالصة يسعنا القول أن هذه الواجبات قد تنشأ عن القانون واألنظمة أو عن األعراف 
 La Pratique  رسة الرتيهة ألفراد اتمعوالعادات والتقاليد وقد ميليها املنطق والعقل أو جمرد املما

Des Honnêtes Gens. 
مبناسبة عمل، ذهب غالبية  االمتناعارد و االمتناعغري أنه جبانب اإلجتاه الذي يفرق بني 

ويقررون مسؤولية  املمتنع طاملا  االمتناعالشراح يف فرنسا إىل عدم التمييز بني هذين النوعني من 
مر يتعلق بامتناع مقترن  بنشاط أو ن سلوك الرجل العادي سواء كان األقد إحنرف يف سلوكه ع
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هذا وقد حسم القانون  )1(إمتناع قائم بذاته أي جمرد، وقد رجح القضاء الفرنسي هذا الرأي
عن مد يد  االمتناعهذا اخلالف بنص خاص، واعترب جمرد  1945جوان  25الفرنسي الصادر يف 

 انونقمن )  63املادة ( املعونة اىل شخص  معرض للخطر دون التعرض خلطر  شخصي ما جرمية 
ق ع ج ، وميثل  182وكذا فعل املشرع اجلزائري حيث قنن ذلك املبدأ باملادة  فرنسيالالعقوبات 

 .يةهذين النصني مرحلة من مراحل إرتقاء القواعد األخالقية إىل مرتبة القواعد القانون
لعدم وجود قانون يلزم من  فض إىل القول بعدم جدوى هذا اخلالأما يف مصر يذهب البع

عن املساعدة  االمتناعبوسعه إغاثة من هو يف خطر كالقانون الصادر يف اجلزائروفرنسا، وعليه ف
 .)2(يعد إخالال بواجب أخالقي ال تنجم عنه املسؤولية

خطأ تنجر عنه املسؤولية رغم عدم وجود نص  االمتناعومع ذلك توجد حاالت يعد فيها 
مهال مصلحة التنظيم يف وضع إشارة إإىل اإلخالل بواجب عام ك االمتناعقانوين حمدد إذا أدى هذا 

لكل حفرياا يف الطريق لتنبيه املارة وكما تقضي تقاليد مهنة الطب وتلزم الطبيب إذا وجد يف 
إىل مساعدة وإنقاذ عاجل أن يسارع إىل إسعافه  الطريق شخصا مصابا من جراء حادث ويف حاجة

  .وإال أعترب خمطئا وبالتايل مسؤوال
 

ميكن أن يكون غري مشروع وفقا للمعىن الواسع  االمتناعيسلم كافة الفقهاء بأن خطأ 
غري مشروع،  االمتناعد للكلمة  إال أن عدم التفاهم  يتجلى داخل هذا اإلجتاه الفقهي حول مىت يع

إىل مسؤولية صاحبه إال إذا كان معا قب عليه   االمتناعفبالنسبة لبعض رجال القانون ال يؤدي 
بناء على  االمتناعوهذا الفريق من الفقه ينفي إمكانية قيام املسؤولية عن خطأ . مبقتضى نص خاص

املؤرخ يف  05/10املعدلة مبوجب قانون  124فرنسي، املطابق لنص املادة . م.ق 1382نص املادة 
اليكون مصدره إال تشريعيا،  االمتناعم جزائري، ومرد ذلك أن حق  . قمن   2005يونيو  20

اليكون إال  مبخالفة  نص تشريعي قد   االمتناعومما جيدر التنويه إليه أن مؤيدي فكرة أن خطأ 

                                                        
  . 37، ص  405مصادر التزام ، ف :  أنور سلطانـ  )1(
 . 429ف  406و 405، ص  1954نظرية اإللتزام يف القانون املدين اجلديد ، ط :  حشمت أبوستيتأنظر الدكتور ـ  )2(

  :  بال نيولـ أنظر       
Traité Elementaire de Droit Civil  T.2 ,  Paris,  L.G.D.J. 1943 , Par  G. Ripert et J. Boulanger N° 950 
adde Revur  Critique.   P 282 - 283 . . 

 .أما اإلجتاه اآلخر فيذهب إىل القول بأن اخلطأ هو عبارة عن سلوك منحرف         



 

 

142  

رجع أصل هذا اإلشكال إىل اإلختالف أدركوا نقص احلل املتمسك به  وما يعتريه من عيوب، وي
  .الفقهي حول مفهوم اخلطأ بوجه عام 

وقد ظهرت يف هذا الصدد مدرستان، األوىل يرأسها األستاذ بالنيول الذي يعترب أن اخلطأ 
وتأييد وجهة نظر هذا اإلجتاه يعين  أنه يستوجب البحث عن إلتزام  )1(هو اإلخالل بالتزام سابق

  .قه واإلخالل به إلستخالص وجود اخلطأ سابق مث التأكد من خر
 أما اإلجتـاه اآلخر فيذهـب إىل القول بأن اخلطـأ هو عبارة عن سلوك منحرف 

Comportement Incorrect  وال أمهية ملعرفة ما إذا كان مثة إلتزام موجود مسبقا يف هذا
خمتلفني إختالفا كليا وما جتدر مالحظته أن هذين االجتاهني قد يكونا متشاني أو  )2(املنحىن

 Obligation Prècedente وذلك تبعا للمعىن املعطى لكلمة إلتزام الواردة يف عبارة اإللتزام السابق
فإذا أخذنا  هذا اللفظ مبعناه  الواسع واذا كان بوسع القاضي تقدير مىت يتوافر إلتزام سابق بالعمل  

مايقصده األستاذ بالنيول حيث ذهب إىل القول وذلك  )3(وفقا ملشيئته فهاتان النظرتان  متشاتان
أن على الشخص عموما، إنتهاج السلوك احلسن وأي خرق هلذا اإللتزام جيعله خمطئا فالقول مباسبق 
أو القول  بأنه مل يتصرف تصرف الرجل املعتاد اليغري شيئا ألن اخلطأ سيكون نفسه يف كافة 

 لتزام  السابق  جيب أن يكون تشريعا أو تنظيما احلاالت  وعلى عكس ذلك فإذا اعتربنا  أن اإل
Legale ou Réglementaire  فنكون  إزاء نظريتني  خمتلفتني متاما،  وإذا إعتمدنا هذا املوقف

املؤرخ  05/10املعدلة مبوجب قانون  124وق م ف  1382فهذا يعين اإلعتراف بعدم قابلية املادة 
، ويبدو هذا املوقف االمتناعلفرض اجلزاء على خطأ  ، م جزائري. قمن   2005يونيو  20يف 

منطقيا نوعا ما فمىت نكون  إزاء اخلطأ ؟ اجلواب هو حينما يكون هناك خرق لإللتزام سابق، 
  .حينما مييله القانون أو النص. ومىت يكون مثة التزام سابق؟

كد األستاذ إىل إتباع هذا النهج، حيث يؤ 20وبداية القرن  19ويذهب معظم فقه القرن 
Arnzt""  بأنه التعويض عن الضرر الناتج عن الفعل السليب، إال إذا كان مرتكبه ملزما مبقتضى

أوبري "القانون أو مبوجب إلتزام  بالسهر أو احلفاظ على أموال الغري ومحايتها من الضرر، أما 
فيقوالن أن من تسبب بامتناعه  يف إصابة الغري بالضرر  اليكون مسؤوال، إال إذا كان مثة  "ورو

                                                        
  . 18املرجع السابق ص ، :  بوسكأنظر ـ  )1(
  :حيث يذكر أن اخلطأ هو ـ  )2(

- C’est le Manquement au devoir  Juridique ou Constaté Par L’usage des Honnétes Gens. 
   .أنظر كابتان حيث خلص رأي بلنيول ـ  )3(
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علينا إفتراض أن : " نص قانوين يلزمه بالقيام بالفعل املمتنع عنه، ويذهب األستاذ لوران إىل القول 
لضرر، وجيب خطأ يلزم مرتكبه جبرب ا االمتناعالقانون يضع واجبا   مبنع الفعل الضار  لكي يصبح 

أن يكون هذا الواجب إلتزاما قانونيا،  أما عدم مراعاة واجب اإلحسان واإلنسانية فال يعد واجبا 
مدنيا، ألنه كان بالوسع إطفاء احلريق ومت اإلحجام عن ذلك فاإلدانة املعنوية ثابتة يف حق الشخص 

القانوين بإطفاء احلريق،  دون أن يرتكب جرمية أو شبه جرمية وذلك لعدم وجود التكليف واإللتزام
اليوجد يف القانون :  ،  حيث يذهب إىل القول "كوربيسكو"وقد أشار إىل هذا املوضوع الفقيه 

علق بضمري كل تخللو القانون من إلتزام تشريعي مقابل ، واألمر ي االمتناعالفرنسي جرمية مدنية ب
: بالضرر، ويذهب األساتذة شخص إزاء مساعدة غريه يف حالة اخلطر واحليلولة دون إصابته 

، "كوالن وكابيتان"، "بارد غارو"، و"بودري الكانتينوري"، "بورشورو"، "سايل"، "موران"
  .يف نفس هذا اإلجتاه  "لوبال واللو"، و"أستروك"، و"جاردينة وريكسي"

يؤدي  االمتناعغري أن هذه النظرية هجرت ومل يعد أحد يدعمها اآلن، ومت التسليم اليوم بأن 
 05/10املعدلة بالقانون رقم  124مدين فرنسي،  واملادة   1382املادة نص إىل املسؤولية  بناء على 

حينما يضفى عليه وصف  االمتناعنه مت اإلكتفاء بأأي  ،جزائري. م.ق 2005يونيو  20املؤرخ يف 
  :اخلطأ ، وهذا ما سنعاجله فيما يلي 

 

الضار من اال الذي يشمله نص املادة   االمتناعسبق القول أن اإلجتاه الذي حاول إبعاد   
. م.ق 2005يونيو  20املؤرخ يف  05/10املعدلة بالقانون رقم  124ف واملادة .م.ق 1382

 .،  ال ميكن قبولهجزائري
املؤرخ  05/10املعدلة بالقانون رقم  124ف واملادة .م.ق 1382حيث يتضح من نص املادة 

أنه مل  الشخص خبطئهيرتكبه أيا كان ، الذي ورد فيه كل فعل جزائري . م.ق 2005يونيو  20يف 
. لترتيب املسؤولية التقصريية يف أي  حال من األحوال االمتناعيكن يف نية املشرع إقصاء خطأ 
خلطا بني  )1(خاطئا اليشكل كما يزعم بعض الفقه االمتناعفالقول إذا بإمكانية أن يكون 

 .األخالق والقانون

                                                        (1 (ـ   DELI YANNIS  ( J) :   P 245 ,  LAURENT : OP CIT , N° 388.  CROUZEL :  OP CIT. P 257.             
       RABUT  ( A) :  De la Notion  de  Faute , P 132 et 133 N° 107  et 108 . 
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ن كانت جتد تعريفها واجلزاء  املقرر هلا يف إفقد أكد هذا الفقه بأن الواجبات القانونية  
القانون املدين فإن الواجبات األخالقية تظل يف جمال  وحيز الضمري الذي ميلك وحده حتديد مداها 

الواجبات القانونية واألخالقية ال ميكن األخد وكفالة إحترامها له إال أن هذا البعد أو التفرقة بني 
  .به

فالتمييز بني األخالق والقانون ليس واضحا، فيكفي فرض اجلزاء على واجب أخالقي حىت  
واإلشكال  املطروح  يف هذا اال هو  )1(يصبح مراعاة  اإللتزام املفروض إزاء  الغري واجبا قانونيا

خاطئا دون ريب وبالمنازع، علينا أن نتساؤل هل  نكتفي يكن  االمتناعإذا كان اإلعتراف بأن 
البسيط املخالف لسلوك الرجل املعتاد أم حبجة محاية احلرية والالفعل، النفرض  اجلزاء   االمتناعب

 .اجلسيم الذي يشكل خطورة على اتمع االمتناعإال على 
  :  وهذا ما سنعاجله  فيما يلي 
1   

ميكن أن يكون  خطأ بسيطا ومن بني هؤالء  االمتناعالقول بأن خطأ  إىلغالبية الفقه يذهب 
)2(Bufnoir  ،Cohin)3(  ،Demogue)4(  ،)5(Bosc  .يرينوبالنسبة  لسايل  دوال مار Sallé 

de la Marniére    شأنه شأن اخلطأ اإلجيايب معيار  آخر غري   االمتناعفال يوجد بالنسبة خلطأ
الواجبات اليت متليها  األخالق    Prudent  Intélligent  معيار الرجل اليقظ احلريص املهتم بتأدية

  La Borde  Lacoste  Dubois)7(وقد أيد هذا اإلجتاه بعض الفقهاء حيث.  )6(والعادات
Ripert  Mihura Dabin Mazeaud et tunc إذا كان املؤلفون يشترطون  " إىل القول   واذهب

وجوب خرق نص قانوين فذلك يعود لتأثرهم بالقانون   االمتناعلقيام  املسؤولية عن خطأ  
، غري  أن هذه القاعدة )" الجرمية والعقوبة بغري نص( ائي وبالقاعدة الشهرية  اليت تقضي بأن زاجل

نفسه أصبح اليوم يدين ويفرض اجلزاء  زائيون اجلالتسري بالنسبة للقانون املدين، كما أن القان
من قانون العقوبات  182من قانون العقوبات  الفرنسي، واملادة  63، املادة االمتناععلى  خطأ 

                                                        (1 (ـ   Ripert  la Régle Morale N° 152 . P 276 . Bettremieux.j , Essai  Historique et Critique Sur le Fondement  
            de la Responsabilité  Civile en Droit Français  Thése L ille. 1921 Camille  Robbe Editeur Lille 1921. 
            206 , N° 41 , P 72 . (2 (ـ   Bufnoir : Propriété et Contrat  Rousseau , 1900  . P 802  – 803 . (3 (ـ   Bosc : Essai Sur les Elements Constitutifs du Délit Civil , These Montpellier , 1901 , P 19 . (4 (ـ   DEMOGUE : Traité  des Obligations en Général , T.3 , PARIS , Rousseau , 1923, N° 250 , P 435. (5 (ـ   Cohin : OP CIT , P 43 . (6 (ـ   Note Au  DP  36. 2 . 25 . (7 (ـ   Obligation Librairies Techniques , 1972 , N° 278 , P 118 . 
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ألنه مماثل لغريه من  االمتناعاجلزائري،  وعليه فال يوجد مربر لتقليص ميدان املسؤولية عن خطأ 
، Lambert ،Hubrecht ،Lacombeاألخطاء األخرى، وأيد هذا اإلجتاه كل من الفقيه 

Malinvaud ،Laroumet  إذا كان ال يسعنا " هذا الرأي بالعبارات التالية  "ستارك"وقد خلص
ة ــفرض يقظة وحيوية عامة جتعل من كل واحد منا  منقذا دائما فتوجد هناك إمتناعات مدان

دال ـــعادة ألنه ومما ال شك فيه أن الرجل املعتاد احلريص واليقظ سيبادر بالنشاط والفعل ب
  1( .)*(" االمتناعمن 

إن املربر األساسي هلذا اإلجتاه أن فرض . ولكن ما هي املربرات اليت تعتمدها هذه اآلراء ؟
ال يبدو بالنسبة ملؤيدي هذا الرأي ماسا باحلرية الفردية لألشخاص بل  االمتناعاجلزاء عن خطأ 

 .ياالجتماععلى العكس من ذلك فهو يسهل ويدفع إىل نوع من التضامن 
وقد قيل يف هذا الصدد إذا كان ال يوجد خالف إزاء مسألة من يسبب ضررا بفعل إجيايب 

ا يتعلق األمر بفرض القيام بعمل أو دون خشية املساس باحلرية فكيف يكون املساس أخطر حينم
 .عن عمل ؟ االمتناع

ففي كلتا احلالتني اليترك املرء سيدا للقيام مبا يشاء وبطبيعة احلال فتشكل املسؤولية عن 
حدا للحرية الفردية ولكن األمر ذاته بالنسبة لإللتزام بالفعل، إال أنه ال أحد  االمتناعالالفعل أو 

أن األمر  ويشري مؤيدو هذا اإلجتاه ،اء وإبعاد املسؤولية عن الفعل اإلجيايبجيرأ على التفكري يف إقص
غما وكرها عنه إمنا بإلزامه ومساءلته عن كل سلوك راليتعلق بإجبار الشخص على التصرف 

 .ضارأو عن كـل فعل يلحق األذى بالغري أيا كانت طبيعته
ورها وأصوهلا إىل ذية اليت تعود جويذكر مؤيدو هذا اإلجتاه أن املفاهيم ذات الرتعة الفرد

الثورة الفرنسية جيب أن حتل حملها اليوم معطيات قائمة على أساس التضامن فالرأي العام أصبح 
  .)2(اخلاطئ وأقل إكتراث باحلرية االمتناعاليوم متشددا إزاء 

ستقدم وعليه فاإللتزامات اإلجيابية تثقل كاهلنا من كل جانب إبتداء من دفع الضرائب اليت 
لصاحل كافة املواطنني أو فئة منهم، إىل التضحية  باحلياة أثناء احلروب  وهذا التضامن الذي تفرض 

فإن كانت اإلجابة بالنفي . علينا بامسه إلتزامات متعددة أاليتضمن إلتزاما أوليا ومبدئيا باملساعدة؟
 . فذلك أمر غري معقول

                                                        (* (ـ   Stark Droit Civil . (2 (ـ   Carbonnier ,  OP  CIT,  N° 96 . 
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 ميكن قبوله اليوم فمن املؤكد أن بعض ال 1804ويضيف هؤالء بأن ما كان مسلما به سنة 
املفاهيم القانونية حول احلقوق و اإللتزامات قد تطورت يف نفس الوقت الذي تطورت فيه العادات 

 .)1(يةاالجتماعواآلداب العامة والتقاليد والضرورات 
اليت  ويف هذا الصدد يشري األستاذ دميوج أن القانون يتبع تطور األفكار حىت بالنسبة للمسائل

حمل التصور الفردي  تزام باليقظة سيتضح أكثر كلما حلتفصل فيها النصوص بعد، وأن اإللمل 
الذي حيوزه كل واحد   )ياالجتماعأو املنصب  ( يالجتماعاللحرية تصور آخر يتمثل يف املوقف 

  . منا بنوع من اإلستقاللية 
قد يكون كما هو احلال  متناعاالوبناء على ما تقدم خيلص مؤيدو هذا اإلجتاه إىل أن خطأ 

 .بالنسبة للخطأ اإلجيايب خطأ بسيط
ال يكفي أن يكون خطأ بسيط لريتب  االمتناععلى أن مثة رأي يذهب إىل القول بأن 

 :املسؤولية بل جيب أن يكون على قدر من اجلسامة وهذا مانبينه فيما يلي
2 

ات يتعارض ويصطدم االمتناعيرى بعض الفقه أن اإلعتراف بالطابع أو بوصف اخلطأ لبعض 
 .حسب مشيئته االمتناعباملبدأ الذي خيول للمرء قدرة على 

يف جمال املسؤولية أن القاعدة املتعلقة : " وقد عرب األستاذ ساقاتييه عن ذلك حيث قال 
ل الضار حيث أا مبدئيا غري مشروعة ما عدا الضار خمالفة لتلك اليت حتكم الفع االمتناعب

الضار فهو مبدئيا مشروع ما عدا  االمتناعاإلستثناءات النامجة عن حق إاحلاق األذى بالغري، أما 
  .)2(احلاالت اإلستثنائية اليت علينا واجب مساعدة الغري

  معيبدو أن إحدى شرائط احلرية تتعارض :  يقول   Carbonnier)3(لقد كتب األستاذ
  .مساءلة املرء عن ال فعله 

« UN POSTULAT DE LIBERTE SEMBLE S’OPPOSER A CE QUE L’HOMNE 
SOIT RENDU RESPONSABLE POUR N’AVOIR RIEN FAIT  ». 

                                                        (1 (ـ   LABROCHT ( CH ) :  la Place du Normal et de L’anormal dans le Droit G.P.66 DX 65 et 5. 
Le Normal Inplique Meme Plus Aujourd’hui, Il Comporte L’assistance le Secours aux Victimes 
D’accidents Sur les Routes L’assistance Familiale ( Obligation Alimentaire) . (2 (ـ   SAVATIER (R) :  Des Effets et de la Sanction du Droit Moral Thése PARIS, 1916 , P 115 med 

  . CARBONNIER :  OP  CIT  , N° 93                     .               أنظر املرجع السابقـ  )3(
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فالفكرة العامة يف بنية القانون اخلاص الفرنسي أن الفرد يعلم بصفة عامة أنه غري ملزم بأي  
 .متيقن بأنه ال ينتظر أي شيء يف املقابل من طرف ذلك الغريتدخل لصاحل الغري، وعليه فهو 

ين األول يتمثل يف احلرية الفردية أما الثانــي أويتضمن القانون املدين الفرنسي مبد
الذي يقضي بأن التدخالت املفيدة إجتماعيا تتوالها  Principe D’autorité  فيتلخص يف السلطة

  .النيابة العامة
إذا تصرف الفرد اليوم بصفة يغلب عليها " يقول    Marco Cohin)1(وقد كتب األستاذ

ذاتية له إذا أنه  إال ملصلحةطابع األنانية مرده إنتهاج الغري ذات السلوك إزاءه، وعليه فهو ال يتدخل 
  . "  الينتظر يف مواجهته تدخل خال من املصلحة من قبل الغري

أن خيل صاحبه إخالال جسيما بواجباته، وعليه  ،ويشترط يف هذه احلالة إلدانة سلوك ما
موصوفا لكي تترتب مسؤولية مرتكبه، ويكون كذلك حينما  االمتناعيستوجب أن يكون خطأ 

 .املقترن بسوء النية يعترب دون شك خطأ االمتناعيكشف مباشرة عن نية األضرار بالغري، ف
رغم من ية اإلضرار على الخطأ جسيما يوحي بن االمتناعواألمر نفسه حينما يكون خطأ 

 .وهذا ما ذكره األستاذ سافاتييه )2(األخرية تعذر اإلثبات املباشر هلذ
اخلاطئ الذي ميثل  االمتناعوفقا للقاعدة العامة فإن : يقول  )3("سافاتييه"وقد كتب األستاذ 

القرائن اليت ع أو جنم عن نية اإلضرار، وتعترب هذه األخرية من تبحقا غري مقننا يصبح خطأ إذا 
تنشئها الظروف احمليطة وكلما كان بذل جهد بسيط هوالوسيلة الوحيدة اليت حتول دون إحلاق 
أذى جسيم بالغري فمن يتعمد إغفاله، ويترك اخلطأ يتحقق عن قصد، مع إمكانية جتنيب ذلك ينبغي 

  .)4(أن يكون مسؤوال  مدنيا

                                                        
  :حيث كتب  7املرجع السابق ص  cohin أنظرـ  )1(

si l’individu  Agit Aujourd’hui d’une Façon égoiste, C’est Parce Que les Autres Agissent de Meme 
Façon Envérs lui je N’intervient Pas Sans Intérét Par Ce Qu’ Il N’attend Pas D’intervention  de la 
Part des Autres.  (2 (ـ   ALAIN  FRANCANS DELVILANI : La Responsabilite Civile delictuelle Pour Faut D'omisson ou 
D'absteuhou ,  P 217 . (3 (ـ   CARDAHI ( CH )  :  OP CIT , P 127 . et  SAVATIER : N° 74 . P.71 . (4 (ـ   PLANIOL RIPERT et EISMEN :  P 538 . 

           DEMOGUE :  OP CIT,  N°261 . DELYANNIS  :  N°161 ,  P 214 .  et N° 183 ,  P 252 - 253 . 
           DESBOIS (H) :  N°44  , P 46    . LEGAL ( CH ) :   OP CIT , P.50 . 
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ب مسؤولية مرتكبه حينما يشكل حيث تترت االمتناعوقد وضع هذا الفقيه حدودا خلطأ 
كما تنجر عنه املسؤولية حينما يكون خطأ جسيما يكشف نية األضرار وإن تعذر .)1(خطأ عمديا

، وتأسيسا على نية اإلضرار رتب اإلجتهاد القضائي مسؤولية أشخاص إمتنعوا )2(إثباا  مباشرة
حيث أن الرفض جتسد يف صورة خملة عما  تستوجبه اللياقة وحسن  املعاملة والعادات والتقاليد، 

على  Refus Révétant Un Caractére Inju rieux et Diffamatoire .)3(باللياقة واآلداب
املقترن بسوء النية يؤدي إىل املسؤولية وذلك بناء على املبدأ  االمتناعأن بعض الفقه إعتمد على أن 

  .د إىل نظرية التعسف يف إستعمال احلقمربر وذلك باإلستناغري  االمتناعالعام الذي يقضي بأن 
بغية إحلاق األذى بالغري أو مع  االمتناعمن يستعمل حقه يف :  حيث كتب دميوج يقول  

لى من خالل الرغبة يف إحلاق املصائب جا يف إستعمال حقه، ويتسفالعلم باإلضرار به يعد متع
  .بالضحية ويف إنعدام املربر املعقول لإلمتناع

اليطلق عليه وصف اخلطأ إال إذا إقترن بسوء النية  االمتناعق ميكن القول أن وخالصة ملا سب
وافرها ظروف، كما لو كان اخلطأ فادحا أو إذا كان اخلطأ جسيما تمبعناه العام ، أو إذا دلت على 

  .ولكن اهود املطلوب بذله ضئيال وأن عدم التعادل صارخا واضحا بالنسبة للمصاحل املوجودة
إىل أنواع شىت وعلى رأسها التقسيــم  االمتناعإال أنه على الرغم من تصنيف خطأ 

واالمتناع البسيط واجلسيم أو املقترن بسوء نية  ارد  االمتناعمبناسبة عمل و االمتناعوالتمييز بني 
  .لترتيب املسؤولية بادئ توحي باإلختالف بينهمااملنصوص وال لغري أنه ا

و تصنيفه علينا اآلن التعرض  إىل مدى صالحية  االمتناعمعاجلة تفسري وبعد أن فرغنا من 
ألن يكون سببا للضرر وبالتايل تنجم عنه املسؤولية وهذا ما سيكون حمور دراستنا  االمتناعخطأ 

 .الثالث املبحثيف 
 

 
 
 
 

                                                        (1 (ـ   LARROUMET:  P 923  . LUGAL ( CH ) :   OP CIT , P.50 . (2 (ـ   RABUT :  N° 33 ,  OP CITE P. 44. (3 (ـ   Perreau  Courtoisie Complaisance et 43 ages Non Obligatoires Devant la Jurisprudeance , R. T. D. C. 
1914. P 481 et suit .. 
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مع  االمتناعالعديد من اخلالفات الفقهية والقضائية نظرا لتداخل  االمتناعأثارت مشكلة 
واألخالق  االمتناعغريه من املسائل اليت ال تعد ضمن األفعال غري املشروعة،  وأحيانا خيتلط خطأ 

 .االمتناعحبيث يصعب الفصل بينهما ومن هنا كانت صعوبة دراسة خطأ 
مربزين من خالله اإلجتاهات الفقهية الرئيسية  املبحثدراسة هذا  وبناءا على ذلك نتناول

 :التالية  املطالبيف  االمتناعحول مدى الصالحية السببية خلطأ 

 

 

أو عمل إن مسألة السببية مسألة هامة جدا ألنه ال يكفي لترتيب املسؤولية إرتكاب خطأ، 
 .)1(غري مشروع، وحتقق الضرر بل ينبغي توافر عالقة بني الضرر واخلطأ  أو العمل غري املشروع

  .صالحية وقدرة على ترتيب املسؤولية أم ال ؟ االمتناعوالسؤال املطروح هل خلطأ 
وإن كان يشكل خطأ فهو ال يؤدي يف  االمتناعإنقسم الفقه يف فرنسا، فريى البعض أن 

 .)2(إلنعدام السببية بني اخلطأ والضرر هاحلاالت إىل مسؤولية مرتكببعض 
على أن يسبب الضرر،  االمتناعقدرة خطأ    "Teisseire"رأسهموينكر الفقه الفردي وعلى 

فمن يشاهد شخصا  على وشك الغرق وحيجم  عن إنقاذه ال يعد سببا  للضرر، وإمنا يرجع 
وبعبارة أخرى فإن سبب الضرر الذي و قع الينسب  )3(السبب لعدم إحتياط من وقع يف املياه

فوفقا  )4(و إمنا يرجع للعناصر اليت تعترب مصدرا للحادث أو الكارثة جلعدم تدخل الشخص املتفر

                                                        
  . 448رقم  2املرجع السابق ، ج :  جوسرانأنظر ـ  )1(

  . 169املرجع السسسابق ، رقم :  بالنيولـ      
- EISMEIN : Revue , Trimestrielle , 1934 ,  P 321 . 
 La Relation de Cause à effet Comme Condition de la Responsabilité Civile  Revue  Trim 1939 , P 685 . 

- MAZEAUD et TUNC :  traité II , N°1414 et Suite ,  jcl , Responsabilité Civile , T.1 , P 2 .  
  .وما بعدها  191املرجع السابق ، ص :  تيسيريأنظر ـ  )2(
  . Traité N°527 مازووتنكأنظر ـ  )3(
 .                  Les Accidents Du Travail ,  PARIS 1949  املرجع السابق:  ساليةأنظر ـ  )4(
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ال يسعه أن يكون مصدرا للضرر، حيث أن املشاهد املمتنع مل  االمتناعلرأي بعض الفقه فإن 
 .يرتكب أي فعل لكي تترتب مسؤوليته

يتمثل  االمتناعء على ما تقدم توصل هذا الفقه إىل إجياد عائق أمام املسؤولية عن خطأ وبنا
 .والضرر االمتناعيف إنعدام عالقة السببية بني 

وماجيدر التنويه إليه أن هذا العائق ميكن دحضه، ألن الضرر وإن كان فعال مل حيدث لو مل 
 املتفرجللظروف لن حيدث الضرر أيضا لوقدم  يسقط املار يف املثال السالف الذكر، غري أنه وفقا

 .)1(يد املساعدة ملن كان على و شك الغرق
فقد ينجم الضرر الواحد عن أسباب عديدة مردها أخطاء تنسب ألشخاص شىت من بينها 

 .أو قوة قاهرة ئياجخطأ الضحية أحيانا، وقد تعزى لإلنسان أو رد حادث ف
شاهد يف املثال السابق مل يكن سببا يف اع والقول بأن املإن إنكار الصالحية السببية لإلمتن

، "مازو"حدوث الضرر بالرغم من قدرته على احليلولة دون حدوثه، يعين كما أشار إليه األستاذين 
تشبيه الشخص  باجلماد الذي اليكون سببا لظاهرة إال عند التدخل املادي يف سلسلة  )2("وتنك"

 . احلوادث اليت أدت إىل وقوعها
وهذا يفيد أيضا جتاهل احلرية الفردية لإلنسان أي قدرته على اإلختيار، وبالتايل على إختاذ 

 .)3(املبادرة وهذا ما يربز سر وعظمة اإلنسان الذي يستحيل تشبيهه باجلماد
كما يعين ذلك أيضا إستبعاد املبادئ اجلامدة اليت من شأا أن توحي لنا بأن الشخص غري 

 .خله، كالشجرة أو املرتل أو أي مجاد آخر متامامسؤول عن عدم تد
وما ميكن مالحظته هو أن هذا اإلجتاه وأن كان يعتمد على املنطق ومشبع بروح األنانية غري 
أنه يستدعي التوقف للتفكري مليا فيه، فحرية الفرد الشأن هلا  هنا مبفهوم السببية فاحلقيقة أن 

ىن الدقيق إذ توجد دوما إرادة إنسان حترك الشئ أو توجهه أو وفقا للمع االمتناعاجلماد ال يتأتى له 
 .)4(تراقبه

                                                        
     Traité N°627 مازووتنكأنظر ـ  )1(
   .نفس املرجع ـ  )2(
  .نفس املرجع ـ  )3(
  . 56املرجع السابق ص ، :  طه غاينأنظر ـ  )4(
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حملدثه أم ال ، وإمنا املسألة  االمتناعواليتعلق األمر هنا بالبحث عما إذا كان باإلمكان نسبة 
تتعلق بالصالحية السببية احملضة، فاملشكل نفسه سواء إتصل األمر بالشخص أو باألشياء غري احلية 

 .)1( )اجلماد (
وأيا كان األمر نعتقد إمكانية إستخالص من الفقه و اإلجتهاد القضائي سندا قويا للفكرة 

وذلك ما  .على أن يكون سببا للضرر االمتناعاليت ندافع عنها ونؤيدها واليت تؤكد قدرة  خطأ 
  .الثاين  املطلبسنعاجله يف 

 

 

يوجد جانب من الفقه يسلم بالصالحية السببية لإلمتناع حيث يذهب األستاذ دميوج إىل 
 .)2("مفتقدا للصالحية السببية االمتناعلن أبايل بأن يبدو " القول 

ميكن أن يظهر كسبب للضرر، وذلك ما يؤكده األستاذ  االمتناعإن عدم التدخل أو 
"Rutsaert"  كما يضيف قائال يكفي يف نظر اإلجتهاد القضائي أن تضع إحدى شروط الضرر ،

  .)3(ليكون سببا له
فعدم توافر العوائق يشكل أحد عناصر تعريف السبب و عليه فإن إحجام الشخص عن 

 .التدخل يعد ضروريا إلحداث الضرر شأنه شأن التدخل املباشر للعناصر األخرى
والضرر وذلك  االمتناعوقد أكد اإلجتهاد القضائي الفرنسي توافر عالقة السببية بني خطأ 

من خالل األمثلة املستقاة من األحكام القضائية منها قرار حمكمة إستئناف مونبوليية املــؤرخ يف 
ثر ترك الفاعلون األصليون توجيه إالقاضي بتعويض ضحية خطأ قضائي  )4( 1936نوفمرب  18

مة السرقة إليه، وال يترك اإلجتهاد القضائي املعاصر حملكمة النقض الفرنسية أي جمال للشك يف 
، )5(1955ماي  18حيث أكدت احملكمة يف قرارها املؤرخ يف  االمتناعالصالحية السببية خلطأ  

                                                        
  .. 56املرجع السابق ص ، :  طه غاينأنظر ـ  )1(
  .املرجع السابق :  دميوجأنظر ـ  )2(

- Je Ne Tiendrai Pas D’avantage Compte de Ce que L’omission Ne Semble Pas Causale, OP CIT , P 261.  
، ويف نفس املعىن  traité I N° 527،  1930أساس املسؤولية املدنية الالتعاقدية، بروكسل  Rustsaert أنظرـ  )3(

  مازوونتك
(4 (ـ   Crisafulli , D.H, 1937, P 92. 

 D 1955 , J 520 ,  JCP 1955 , II  , 8793.:               أنظر ـ  )5(
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إللتزام بعمل و ينبغي عدم القول يكون خطأ عند عدم تنفيذ ا االمتناعدون لبس أو شك أن 
بإنعدام عالقة السببية بني هذا اخلطأ والضرر إذا كانت اإلحتياطات املغفلة من طبيعتها إبعاد 

 .اخلطر
ومما جيب التنبيه إليه هو إجتاه اإلجتهاد القضائي الفرنسي حاليا حنو إعتناق نظرية السبب 

 .. اباملنتج بعد تبنيه ولزمن طويل نظرية تكافؤ األسب
وما ميكن التأكيد عليه يف هذا الصدد أن األخذ بنظرية السبب املنتج يسمح لإلجتهاد 

 . االمتناعالقضائي يف مجيع الفرضيات باملساءلة عن خطأ 
أما يف التشريع اجلزائري فيسعنا القول أنه يف جمال املسؤولية التقصريية فالنظرية املسيطرة هي 

واليت بناء عليها جيب أن يكون الضرر يف عالقة  Causalité Immédiate نظرية السبب املباشر
حادث فجائي، قوة قاهرة، فعل الغري أو  ( مباشرة مع الفعل غري املشروع وأال يكون مثة سبب آخر

إذا أثبت " ق م ج بقوهلا  127يتدخل لقطع عالقة السببية و ذلك ما تؤكده املادة    )فعل الضحية
سبب اليد  له فيه  كحادث مفاجيء أو قوة قاهرة، أو خطأ صدر  الشخص أن الضرر قد نشأ عن

من املضرور  أو خطأ من الغري كان غري ملزم بتعويض هذا الضرر ما مل يوجد نص قانوين أو إتفاق 
خيالف ذلك،  فمرتكب اخلطأ اليسأل إال عن األضرار املباشرة اليت حيدثها بفعله، فما املقصود إذن 

 .)1(بالضرر املباشر ؟ 
جييب عن ذلك التشريع اجلزائري وكذا املصري بأنه يندرج يف هذا اإلطار كل ما من شأنه 

 Une Suite Normale De أن يعد نتيجة طبيعية للفعل اخلاطئ الذي تسبب يف ذلك الضرر 
L’acte Fautif  Qui L’a provoqué   املؤرخ يف  05/10املعدلة بالقانون رقم  131وتشري املادة

ق م مصري إىل هذه املبادئ إذا حيدد  القاضي  169ق م جزائري، واملادة من  2005يونيو  20
ق م ج  منمكرر 282 و 182 تنيملادألحكام اطيقا  ملصابالضرر الذي حلق ا مقدار التعويض عن

  .مع مراعاة الظروف املالبسة
شأن املسؤولية العقدية ومع بقد وردت ق م ج ،  182وما جيب التنويه إليه أن هذه املادة 

ذلك فإن حكمها يشمل املسؤولية التقصريية وهو ما رآه األكثرية الغالبة، فمعيار التفرقة بني 
                                                        

ق م مصري،  ال تطبق على  169ق م ج ، واملادة  182املقابلة للمادة  1151أنظر القانون الفرنسي،  أن املادة ـ  )1(
  .املباشر وغري املباشر ألا مقصورة وخاصة باملسؤولية العقدية بني الضرر  املسؤولية التقصريية للتمييز

  . 694، ف  70النظرية العامة لإللتزام ، مصادر اإللتزام ، ص :   عبد احلي حجازيـ أنظر يف ذلك األستاذ      
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الضرر مباشرا إذا  تربيع" ، إذ ق م ج 182الضرر املباشر وغري املباشر تبينه الفقرة األوىل من املادة 
مل يكن يف وسع الدائن جتنبه واتقاءه  كان نتيجة طبيعيه للخطأ ويكون كذلك على األخص إذا

 ".ببذل جهد معقول 
حيث  )1(1936أفريل  9ويف هذا اإلجتاه ذهبت حمكمة النقض املصرية يف قرارها املؤرخ يف 

حكمت  مبسؤولية  فرع األثريات وألزمته بدفع تعويض ملؤسسة بيع األثريات نتيجة لسحبه 
أن الضرر مباشر إذا مل يكن يف وسع صاحب الترخيص هلا خطأ وحكمها خمالف للقانون حيث 

مؤسسة بيع األثريات إتقاءه ببذل جهد معقول وقد إستخلص هذا املعيار من اإلجتهاد القضائي 
وقد أخذ به التقنني املدين اجلديد وهو يتميز بالدقة  )2(للمحكمة  املصرية املختلطة العليا

إذ أنه من الوجهة القانونية ال يؤخذ بعني  )4(ونؤيد ماذهب إليه األستاذ السنهوري )3(واملرونة
اإلعتبار إال الضرر املباشر أو بعبارة  أخرى نعتد بالضرر عند كونه نتيجة طبيعية للخطأ وليس 

 .بوسع الدائن إتقاءه إال ببذل جهد معقول
فهل يسعنا مع ذلك التردد من التسليم املمتنع بدعوى أن الضرر ناجم عن جمرد الالفعل أو 

، فلنورد مثال املتجول الذي يرمي بعود الثقاب فتقع على أوراق األشجار اليابسة وكان اعاالمتن
مبقدوره دومنا بذل جهد كبري إطفائها ولكنه أحجم عن ذلك، والسؤال الذي يطرح يف هذا 

يجة الصدد، أال يعد  إمتداد احلريق  إىل املنازل ااورة تبعا للسري املألوف لألشياء وجتارب احلياة نت
 la Raison, Le bonمما ال شك فيه أن املنطق وحسن التـدبري. طبيعية ملوقف املتجول السليب؟

Sens  يفرضان أن تكون اإلجابة بنعم.  
هذا عالوة على وجود إعتبارات إنسانية تعلو على أساليب املنطق الضيقة فاحلياة البشرية 

وقد طرأت تطورات  .بني السبب والنتيجةذاا ترفض أن تقاس مبعايري ال تعترف إال بالعالقات 
  .على تفسري صالحية السببية بفعل اإلجتهاد املستمر للفقه، وهذا ما سنعاجله يف املبحث الرابع

  
 

                                                        
 .913الوسيط ، ص :  السنهوريعبد الرزاق أنظر ـ  )1(
أن الضرر املباشر هو ما مل يكن يف وسع الدائن جتنبه ببذل  1928جوان  7قررت هذه احملكمة يف قرارها املؤرخ يف ـ  )2(

  . 912نفس املرجع ، ص  :  السنهوري أنظرجهد معقول ، 
  .911نفس املرجع ، ص :  السنهوريـ  )3(
  .915نفس املرجع ، ص :  السنهوريـ  )4(
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حنو حتقيق غاية تتمثل يف عدم ترك  ه يهدفمما تقدم ميكن القول أن النشاط اإلنساين يف جممل
وهذا ما يؤكد دون شك أمكانية توفر  )1(األشياء يف اإلجتاه الذي يبدو أن القدر قد إختاره هلا

يف كل الفرضيات اليت تصادفنا يف احلياة، ومن ضمن النظريات  االمتناعالصالحية السببية خلطأ 
، النظرية الذاتية والنظرية املادية، وهذا ما االمتناعاليت سيقت لتفسري الصالحية السببية خلطأ 

 :التالية  املطالبسنعاجله يف 

  

 

 )19( التاسع عشر تستمد هذه النظرية جذورها من الفقه القانوين األملاين لنهاية القرن
كبت فطرة  Compression de L’instint D’agir وتتخلص فكرا الرئيسية فيما يعرف بـ

التصرف و الذي يقصد من خالله أن الفرد جبل على فطرة التصرف، وبإحجامه فهو يزيل أحد 
 االمتناعوقد حاول  أنصار هذه النظرية حتويل  )2(أسباب إبعاد الضرر وبالتايل يكون مصدرا له

 .كانت تعوزهمإىل نشاط إجيايب من أجل إثبات عالقة السببية اليت 
ويذهب مؤيدو هذه النظرية إىل القول بأن مفهوم السببية ال ميكن أن يكون مفهوما ماديا 
حمضا، ذلك ألن إرادة الشخص تسعى دوما  حنو حتقيق أهدافه، فاملرء يتصرف سواء بالقيام بنشاط 

فعدم  )3(علجرد اإلحجام والالفمب، وميكن أن حيقق غاياته سواء بنشاط إجيايب أو االمتناعأو 
التصدي للقوي الطبيعية  أول حادث خارجي  يعين التصرف عن طريق الالفعل ويعترب هذا 

حىت تتوافر رابطة السببية فيكفي أن القوة اليت  ،ويعتد به ،بالنسبة للضرر الذي وقع االمتناع
تصرفت والسلسلة السببية اليت أحدثت النتيجة كانت بيد الشخص  أي ميلكها وله السيطرة عليها 

 .تغيري جمراها مبعىن أنه بوسعه حتويلها أو

                                                        
 . 62املرجع السابق ، ص :  طه غاينأنظر ـ  )1(
  . 56ـ  55املرجع السابق ، ص  GANDأنظر ـ  )2(

- Que Se Passe T- I’ Quand Une Omissionn Vobontaire Se Produit L’Homme Voit La  Série Causale En 

Mouvement . 
  . .NOTE 1 ,  P 32  أنظر نفس  املرجع،ـ  )3(
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ة غري أن هذه النظرية مل تعد حتض بنفس املكانة اليت كانت هلا سابقا إذا أا تصدق بالنسب
لإلمتناع العمدي فقط وهذا ما أدى إىل ظهور النظرية املادية وذلك ما سيكون حمل دراسة يف 

  .الثاين املطلب
 

   

ثر إدراك الفقهاء األملان بأنه ليس ضروريا إلثبات الصالحية إظهرت هذه النظرية على 
 . بالنشاط اإلجيايبالسببية لإلمتناع تشبيهه أو إدماجه 

معاين خمتلفة فعالقة السببية أو رابطة السببية ال " السبب" ومن ضمن احلجج املقدمة أن للفظ 
 1382يوجد بينها وبني سبب اإللتزام أي عنصر مشترك فينبغي تفسري كلمة سبب وفقا لنص املادة 

 .العادي وهو ما جيعل الشيء موجودا  ق م ج مبعناه الشائع يف احلديث 124ق م ف ، 
وما جتدر مالحظته أن كل حادث حيدد مبجموعة من املالبسات والظروف اليت لوالها ملا 
حتقق واليت تكون إن صح التعبري سببا له ومن بني هذه الظروف يوجد ما هو إجيايب وما يوصف 

بأا لن حتدث أي نتيجة وذلك بأنه سليب وال ميكننا أن نراعي األوىل فقط حيث بوسعنا أن جنمع 
 .ألن حائال أو عائقا حال دون حتققها

وعليه جيب اإلعتداد كسبب  )1(فانعدام العائق يعد أحد العناصر للتعريف الشامل للسبب
للضرر بكل خطأ مسح أو سهل حدوث هذا األخري فمن يسعه مساعدة غريق وحيجم يكون سببا 

 .باملياه للضرر شأنه يف ذلك شأن من ألقى الغريق
إمنا ينفي عنه إمكانية وواجب إختاذ املبادرة  االمتناعفكل من ينكر الصالحية السببية خلطأ  

مل اخلارجي وهذا ما جيسد سره وعظمته فمن ال يعترف لإلنسان المه مع العأقوكذا حريته وت
  . )2(بذلك إمنا جيعله مماثال للجماد

خلطأ اإلمتناع التتحقق إال إذا كان اخلطأ وقد رأى بعض الفقه بأن الصالحية السببية 
  .جسيما، وقد سايره القضاء يف ذلك، وسنعاجل هذا األمر يف املطلب الثالث 

                                                        
 . 109الرسالة السابقة ، ص :  سقاتيهأنظر ـ  )1(

 ،املرجع السابق:  بوروينيه ، و 218املرجع السابق ، ص :  كوهان، و 603ـ  602املرجع السابق ، ص :  ابالتونـ       
 .. G ( BIGOT ) Juris Classeur Resp Civile , Fasc III ,  a    ديفورا.  1ص 

 et ( I ) ( H ).  610املرجع السابق ، ص : مازووتنك  أنظر ـ  )2(
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نوفمرب  12إن القرار األكثر شيوعا يف اال املدين هو قرار حمكمة بواتييه املؤرخ يف 
حيث نفقت بقرة من جراء احلمى الفحمية واستدعى صاحبها جزارا لتقطيعها وذكر  )1(1935

يعود للسعة أفعى، وكان ذلك حبضور الشهود الذين مل يكذبوه وترتب عن   تفوقهابأن سبب 
ذلك إصابة اجلزار بالعدوى ووفاته مما أدى إىل رفع دعوى قضائية من قبل أرملته ضد الشهود 

وقد حكمت حمكمة بواتييه بالتعويض لصاحل األرملة لتوافر عالقة  اعاالمتنإلرتكام خطأ ب
 .السببية

يبدو أن احملكمة يف هذه القضية مل يكن هدفها الفصل يف مسألة السببية وإمنا أرادت فرض 
  .اجلزاء مبنح تعويض مدين عن فعل ذو طابع جنائي ألنه يعترب خطأ جسيم

مارس  27يف   Tribunal Correctionnel D’aixوكذا احلال بالنسبة لقرار حمكمة اجلنح
بدال من تقدمي  ،حيث سقط رجل يف قناة وكانت حالته تستدعي التدخل املستعجل )2(1947

اداف إلسعافه، تركه محاه من أجل البحث عن املساعدين، وقد أدانت احملكمة هذا السلوك إذا 
ص على وشك اهلالك ولذا حكمت كثرات حبياة شخإذا أنه يكشف عن عدم اإل اأنه خطري جد

 .بالتعويض للطرف املدين
وما جتدر مالحظته أن القضاة مل يسببوا قرارام إذ كان هدفهم إدانة وفرض اجلزاء على 

وقد ربط بعض الفقه بني الصالحية أو  .أخطاء جسيمة عن طريق منح التعويضات لألطراف املدنية
يب الضحية، وسيكون ذلك موضع دراسة يف الدور السبيب لإلمتناع ومدى الضرر الذي يص

  .املطلب الرابع

 

 

ليس سببا للضرر األصلي أو النهائي أن يربطه  االمتناعحاول بعض الفقه الذي يرى بأن 
  .بضرر مغاير أو ثانوي

                                                        
  Poitiers 12/11/1935 , Note Sallé de la Marniére 36. 2. 29 . mi                                       أنظر قرارـ  )1(
  :أنظر ـ  )2(

- Trib – Correct – aix 27 mars 1947 Je , P 47 II , 3583  note , R- B - D ,  47 . 304  
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قد ساهم يف  االمتناعفاألوىل تذهب إىل القول بأن : وقد إنبثقت عن هذا اإلجتاه نظريتان 
 االمتناعوأما الثانية فتؤكد على أن  Cause Du Desarroi De La Victimeتفاقم حالة الضحية 

 L’etat De D'etresse Dans Lequel Est سببا يف حالة اإلضطراب  اليت ظلت فيها  الضحية 
Resté La Victime  يف اآليت   وسنتعرض هلاتني النظريتني )1(وهذا ما عربت عنه حمكمة باريس :  

 
Aggravation De L’état De La  Victime      
يذهب بعض الفقهاء إىل القول بأن عدم تدخل املمتنع يعد عامال يف تفاقم حالة الضحية 
وهذا الرأي مل يبق دون تأثري على اإلجتهاد القضائي حيث حكمت حمكمة اجلنح ملــانس 

Tribunal Correctionnel De Mans  . ثر ذلك إبأن الشخص الذي سقط من دراجته وأصيب
  Banditمشبوهجبروح وتوجيهه إىل ضيعة للحصول على مساعدة، غري أن إعتقاد الفالحني بأنه 

جعلهم ميتنعون ليس فقط عن إسعافة بل حجزوه مهددين إياه بالسالح ، وقد إعترب هذا السلوك 
 .م وضعيتهققد ساهم يف تفا

إنه ملن دواعي : " يقول  )Chambon" )2"الفقيهإال أن هذا الرأي مل يلق تأييدا فقد كتب 
الذي إلتزم بالسكوت أو الفعل السليب  نفرجالتعارض إستخدام فعل إجيايب لوصف نتائج الالفعل فامل

غري  تفرجوم بأي شيء ، فاحلقيقة أن املم أو إزدياد اخلطورة حيث أنه مل يققمل يساهم يف تفا
املكترث يترك األحداث تأخذ جمراها، فالطبيب  الذي يرفض التدخل يترك املرض يتبع جمراه، وال 
ميكننا لومه إال على عدم حماولته التدخل لتغيري أو قطع التسلسل الطبيعي وبالتايل حتسني وضع 

 .الضحية

                                                        (1 (ـ   La Cour De Paris   à   Enoncé Ces Deux  Points De Vue   " Que  Bien  Que  L’existence  Du  Préjudice  
Ne Soit Pas L'un  Des éléments  Constitutifs De Cette  Infraction  , Sa Commission  Peut   Cependant 
Justifier  Une  Demande  En dommage Et  Intérret , Qu'il  En Est Ainsi Quand La Preuve Est Raportée 
D'une Réaction  De Cause à Effet  Entre La Défaillance des Prévenus Et L'aggravation  De L'état De La 
Victime Du Fait De  Cette Abstention . 

  :ـ أنظر 
- Tortat : L’obligation de Porter Secours et la Résponsabilite Du Médecin , ED de la Renaissance Troyes 
1967, P 64 a 73 et 121 .  

            - Notes ( A ) :  Dejan de la Batie , JCP , 69 , II , 16027 et ( JT ) Costa ,  D  72 ,  392. (2 (ـ   CHAMBON :  JCP  70 , II , 16 
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.  عدم حتسينــهفاملشاهد السليب سببا إذن ليس يف تفاقم الوضع أو إزدياد خطورته وإمنا يف
جيب حىت يكون لإلمتناع صالحية سببية ربطه بضرر سليب يتمثل يف  "Chambon"وكما ذكر "

 .عدم حتسني حالة الضحية
ولكن يعترض طريقنا يف هذه احلالة عائقا، فاألول يضعنا أمام ضررحمتمل وغري حمقق، 

وهل كانت الضحية . األمور ؟والسؤال املطروح هل أن تقدمي املساعدة سيغري من جمرى  األشياء و
تلك هي األسئلة اليت يتعذر على اجلميع اإلجابة عنها وحىت يف حالة إفتراض مواجهة . ستتحسن ؟

وإجتياز هذه العقبة يصادفنا عائق آخر، فمن املنطق أال يسأل املمتنع إال عما إرتكبه أي عن عدم 
معرفة مدى عدم حتسن الضرر حتسينه لوضعية الضحية، ومبا أنه يستعصي وقت رفع الدعوى 

الفعلى فمما ال شك فيه أن ذلك سيؤدي إىل مساءلة املمتنع عن كل الضرر، وال ريب أنه يترتب 
على إعتناق هذه النظرية نتائج خطرية، أما بعض الفقه فقد إقترح تفكري مماثل مع إختالف املظهر 

ة املباشرة لإلمتناع اخلاطئ وأن القانوين فالضرر الذي حلق الضحية اليت مل تسعف اليعد النتيج
الضرر الناتج عن اخلطأ يتمثل  يف تفويت فرص تعترب نوعا ما جدية حسب احلالة املعروضة مع 

 .إمكانية أن يكون التدخل جمديا

مرض "وعليه فإن حمكمة الرباط حكمت مبسؤولية طبيب تأخر يف تقدمي العالج ضد 
لك وبالرغم من أن الطب عاجز عن تأكيد بأن تقدمي والذي تويف إثر ذ ةألحد أفراد عائل "الكلب

الدواء للضحية من شأنه احليلولة دون الوفاة، فمن املسلم به أن عالج داء الكلب املقدم يف الوقت 
املناسب ناجع وأن الغري خمطئ ، إذ أنه فوت على الضحية فرصة الشفاء يف حالة تقدمي العالج دون 

عن  االمتناعفهوم تفويت الفرصة يف اال الطيب يتجسد يف شار بعض الفقه أن مأتأخري، وقد 
  .تقدمي مساعدة، وهو مفهوم نشأ من أجل احللول حمل فكرة السببية غري املتوافرة أصال 

قد يسبب إحساس بالقلق واإلضطراب لدى  االمتناعويذهب إجتاه فقهي آخر إىل القول أن 
  :الضحية ، وهذا ما سنتعرض له فيما يلي 

 
 

وحالة القلق واإلضطراب  االمتناعيذهب جانب من اإلجتهاد القضائي إىل الربط بني خطأ 
  .يف هذا املعىن  "بوردو"وقد جاء حكم حمكمة . اليت ظلت فيها الضحية
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ملرض مما أدى باألم إىل إستدعاء حيث أن رضيعة ظهرت عليها أعراض تدل على خطورة ا
إال أنه رفض لكون الوالدة إستعاضت عنه بطبيب  ،الطبيب املعاجل بواسطة إبنها وجارا إلسعافها

آخر وهذا ما ترك أثرا سيئا يف نفسه، وإثر ذلك الرفض توفيت الطفلة وقد أدانت  احملكمة الطبيب 
  :فقد حكمت احملكمة مبا يلى أما بالنسبة للطرف املدين  ،لرفضه تقدمي املساعدة

" ATTENDU EN CE QUI CONCERNE L’INTERVENTION DE LA PARTIE CIVILE, LES 
PARENTS NON NIN ET QUE LE PREJUDICE SE MESURE ICI NON PAS A LA DOULEUR DE LA 
PERTE DE L’ENFANT MAIS SEULEMENT A L’ETAT DE DETRESSE OU DUNAN , PAR SON 

REFUS D’ASSISTANCE A LAISSE SE DEBATTRE LES PARENTS "  . 
كما أن حمكمة كوملار تذهب يف نفس هذا اإلجتاه ، حيث مت احلكم يف إحدى القضايا اليت 

الذي كشف عليه وأكد ) س ( حيث أن رضيعا عرض على الطبيب : " تتلخص وقائعها فيما يلي 
له الدواء، ورغم ذلك مل تتحسن حالته مما أدى إصابته مبرض يف األمعاء واجلهاز التنفسي، ووصف 

بالوالد إىل التوجه إىل عيادة الطبيب مرة أخرى إلستدعائه للكشف على املريض ، إال أن هذا 
األخري رفض مكتفيا بوصفة الدواء، وليال تويف الرضيع، هلذه األسباب قضت احملكمة مبسؤولية 

 فقد عوض عن الضرر األديب نتيجة حالة القلق الطبيب لعدم تقدمي املساعدة، أما الطرف املدين
بضرر  االمتناعواإلضطراب اليت ظل فيها الزوجان، ويبدو أن هذا اإلجتهاد القضائي الذي يربط 

فإن األمر يتعلق بعدم التدخل يف التسلسل  االمتناعمغاير للضرر النهائي يربز بأنه يف جمال خطأ 
  .)1(ي وليس بصالحية سببية حقيقيةببـالس

إلختالف يف وجهات النظر يف كل من الفقه من اغم بالروبناء على ما تقدم  ميكن القول أنه 
قدرة وصالحية سببية شأنه يف  االمتناعواإلجتهاد القضائي،  إال أنه ال يراودنا الشك بأن خلطأ 

  .ذلك شأن اخلطأ اإلجيايب
الثالث الذي يتمثل مضمونه يف وبعد أن فرغنا من الباب الثاين من الرسالة ننتقل إىل الباب 

  .تطبيقات خلطأ اإلمتناع 
  
  
  

                                                        (1 (ـ   NOEL : Dejan de la Batie Note au , J C P  69 , II , 16027 , 444 , N° 389 . 
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  :وذلك يف حالتنيوصف اإلمتناع باخلطأ يفترض بداءة أن يكون ناجتا عن عمل غري مشروع 
 .ـ صدور الفعل أو اإلمتناع بدون وجه حق  أ  

ـ إذا كان العمل خمالفا لواجب حدده القانون ويعين ذلك القول أن املخالفة لواجب  ب
قانوين يستند لنص القانون ألن القاعدة العامة هي اإلباحة، وما يفيد التقييد يكون بنص حىت ميكن 

 .)1(وصف اإلمتناع باخلطأ
ال ميكن فأما احلقوق العامة اخلاصة،  ويعين ذلك القول قيام الواجب بالنسبة للمراكز القانونية

 .أن ينشأ مبناسبتها خطأ إذا إمتنع الشخص عن القيام ا
وهذا الواجب يستمد قوته مباشرة من نص القاعدة القانونية وعلى ذلك يوصف بسماا 

ويرقى إىل مرتبة القاعدة القانونية، مبعىن أن املشرع يف حال فهو واجب يتميز بالعمومية والتجريد  
ختصيص حق معني وإعطائه قوة القاعدة القانونية يتوازى معها ويستمد قوة إلزاميتة مباشرة من 
القاعدة القانونية  ويصبح ملزما وبالتايل  عدم القيام به يؤدي إىل إرتكاب الفاعل أو املخالف خطأ 

  .متناع قانوين يوصف خبطأ اإل
 :التالية  الفصولمما سبق نتناول موضوع دراستنا يف 

 أوجه اإلمتناع:  األول الفصل
 اإلمتناع اخلاص:   الثاين الفصل
 الفضالةاخلرية :  الثالث الفصل
 الوقائع القانونية:  الرابع الفصل

  
  
  

                                                        
واإلمتناع الذي يقوم أثناء الفعل املخالف Abstention Pure et Simple  مييز غالبية الفقه بني اإلمتناع البسيط  ـ  )1(

  . 102أو مبناسبة عمل ، 
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من أهم املربرات املقدمة لرفض تعويض الضرر الناجم عن خطأ اإلمتناع إنعدام الواجب 
لصاحل الغري حيث يسلم الفقه واإلجتهاد القضائي حبق الشخص يف " ما " القيام بعمل بالعام 

فاملرء حر مبدئيا يف عدم  ،الالفعل للحيلولة دون  حتقق إصابة الغري باألذى، أي أن يظل سلبيا
 .حلماية نفس أو مال الغري التدخل

وفريق  )1("اتييهفسا"إال أن الفقه الفرنسي غري جمتمع حول هذه املسألة حيث يذهب األستاذ 
لقول أن للشخص احلق يف إختاذ موقف سليب والركون إىل السكون إىل ا )2(آخر من الفقهاء

 .آلخرين باألذىوالإجبار عليه يف القيام بأعمال نافعة إزاء الغري و ذلك مبنع إصابة ا
على أن البعض اآلخر يقترح أن جيعل من خطأ اإلمتناع شبه جرم وذلك كلما كان الفعل 

ويعتقد . )3(الذي حيول دون إحلاق  األذى بالغري ال ينطوي  وال يشكل خطرا على الشخص نفسه
مرفوضة من أن هذه النظرية  صاحلة من الوجهة اإلخالقية والدينية ولكنها  )4("اللو"األستاذ 

فخطأ اإلمتناع إذن يقتضي وفقا لغالبية الفقه وجود إلتزام بعمل وإال فال جمال  )5(الوجهة القانونية
  .)6(للمساس حبق الغري

ىت يوصف اإلمتناع باخلاطئ يستوجب أن حوقد أكد اإلجتهاد الفرنسي هذا الرأي مرارا ف
فيظل الفرد يف مجيع  . Chaumontو هذا ما أيده حكم حمكمة  ،يكون صاحبه ملزما بالقيام به

 .أما إذا تصرف فذلك لتحقيق غاية تعرب عن أنانيته" ما"احلاالت حرا يف عدم القيام بعمل 
وذلك ما . حد جربه على القيام مبا فيه صاحل لغريهليس بسعة أوعليه فحقه يف اإلمتناع مؤكد 

ى بأن لصاحب  الرتل احلق حيث قض )7(1853جوان  17جيسده حكم الغرفة اجلنائية املؤرخ يف 
                                                        (1 (ـ   SAVATIER : Revue Critique , 1934 ,  P 417 . 
(2 (ـ   Traité de Droit Commercial , T.VI , ED 1932 , N° 1065 .  
(3 (ـ   APP  LETON : OP CIT ,  P 59  et  Suit . 
(4 (ـ   LALOU : Traité , N° 661 .  
(5 (ـ   DEMOGUE : OP CIT , N° 258 et  261 .  (6 (ـ   DEMOGUE : OP CIT , N° 258 . SAVATIER : Traité , N° 42 . PLANIOL : OP CIT , N° 866 .  
           PLANIOL RIPERT et ESMEIN : OP CIT , N° 507 . MARCADE : OP CIT , P 281 . 
          LAURENT : OP CIT , N° 388 . DELIYANNIS : OP CIT , P 206 . RABUT : OP CIT , P 26 .  

          RUTSAERT : OP CIT , P 184 . MAZEAUD et TUNC : OP CIT , N° 539 .  
(7 (ـ   AUBRY et RAU : OP CIT ,  P 413 . 
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يف رفض إيواء شخص وجده رجال الدرك ليال على وشك اهلالك نتيجة الربد القارس وذلك 
أصر على رفضه، ومل يوصف عمله ومع ذلك رغم من التدخالت العديدة من قبل رئيس البلدية بال

 ومل يسأل عن وفاة ذلك الشخص مدنيا ،هذا باخلطأ وإن كان منافيا لألخالق والروح اإلنسانية
 .إلنعدام املسؤولية اجلنائية

ونالحظ أن الفقه والقضاء، وطيلة سنوات ترددا يف التسليم باملسؤولية املدنية للشخص 
املمتنع عن مساعدة غريه املهدد باخلطر  نتيجة التأثر بإنعدام املسؤولية اجلنائية يف  هذا اال طبقا 

 .ملبدأ الشرعية
من قانون  63بدو أن بعض إعتبارات العدالة أدت باملشرع الفرنسي إىل النص يف املادة وي

 .على واجب حمدد املعامل يقضي بضرورة تقدمي املساعدة 1945جوان  25العقوبات املعدل بأمر 
تفسريا ضيقا ودقيقا فيما  1945ينبغي تفسري أحكام أمر  )1("ورو"،  "أبري"ووفقا لرأي 

اجلنائي وكذلك ميكن اإلستناد عليها لترتيب املسؤولية املدنية يف حاالت أخرى  يتعلق باجلزاء
لإلمتناع مستقلة عن نشاط سابق ال سيما اإلمتناع  عن تقدمي  املساعدة حلماية األموال كحالة 

 ..رفض جلب املياه أو وسائل أخرى إلطفاء احلريق
 جمال املسؤولية املدنية، فواجب ويستوجب عدم اإلفراط والغلو يف تقدير دور هذا النص يف

وتدخل املشرع يف هذه احلالة  1945أمراملساعدة كان موجودا يف القانون الفرنسي حىت صدور 
كان رد تدعيم اإلمتناع عن املساعدة جبزاء جنائي، وذلك يف حالة كون املمتنع  قادرا على القيام 

  .)2(بالنشاط دومنا خطر يلحقه هو أو غريه
مما تقدم بأنه ال شك يف ثبوت املسؤولية عن اخلطأ اإلمتناع حينما يكون املمتنع نستخلص 

 .ملزما مبقتضى القانون بالقيام بالعمل
وما ينبغي اإلشارة إليه هو أن مفهوم الالمشروعية واإللتزام القانوين بالعمل ما لبث يف 

أما يف الوقت . واألنظمة شريعالتالتوسع ففي القدمي  كان مقتصرا  على احلالة املفروضة مبقتضى 
الراهن فاإللتزام مستمد ليس من النصوص القانونية فحسب وإمنا أيضا من مبادئ القانون العريف 

 .والتقاليد، وقواعد حسن النية، والعادات والواجيات اإلخالقية

                                                        (1 (ـ   AUBRY et RAU :  OP CIT , P 413. 
(2 (ـ   DELYANNIS : OP CIT , P 248 . 
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يع وإستنادا إىل ما تقدم نالحظ أن اإلمتناع يأخذ أحد الشكلني اإلمتناع املخالف لنص التشر
غري املكتوبة، ونعاجل  تلك الوجوه من  القانونية األخرىواإلمتناع املخالف باإلستناد للمصادر 

اإلمتناع، خاصة عندما يثار عند السكوت أو عدم اإلفصاح ومدى مسؤولية املمتنع يف هذه احلالة 
 :التالية  املباحثوذلك يف 

 

)( 

خمالفا لنص قانوين، وهذا األمر ال يثري إشكاال أما يف احلالة غري املشروع قد يكون اإلمتناع 
إشكال إمكانية وجود واجب قانوين يسأل  يثاراألخرى عندما ال يكون هناك نص تشريعي 

 :موضوعني مها  املبحثخمالفته وعلى ذلك نتناول يف هذا  عنصاحبه 
 .عحالة اإلمتناع املخالف للتشريـ 
  . حالة اإلمتناع املخالف دون اإلستناد لنص التشريعـ 

 :التالية  املطالبوذلك من خالل 

 

  )( 
)( 

وبالتايل يشكل خطأ يوافق اجلميع ويسلم بأن اإلمتناع يعد بال منازع عمل غري مشروع 
حينما يكون مثة إلتزام قانوين يفرضه التشريع أو اللوائح،  ونظرا ألن طابع الالمشروعية  مؤكد يف 

 : حالة كون الفعل املمتنع عنه مفروضا مبقتضى نص تشريعي فنكتفي هنا بعرض بعض احلاالت
1      : ق م فرنسي املتعلقة  1386تنص املادة

يكون مالك البناء مسؤوال عن الضرر الناتج عن  : " باألضرار النامجة عن األشياء على ما يلي 
 " .دمه إذا وقع نتيجة لعدم الصيانة أو عيب يف البناء 
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هي حالة دم  )1(ق م فرنسي مبسؤولية مالك البناء 1386فاحلالة اليت يقضي فيها نص املادة 
سواء جزئيا أو كليا أو املنشآت الكربى وال يكفي أن يكون الضرر الذي يلحق الغري ناتج البناء 

 :عن دم البناء فحسب بل ووفقا للنص ذاته يستوجب أن يعود التهدم للسببني التاليني 
  .ـ عدم الصيانة  
  .)2(ـ العيب يف البناء 

ق م فرنسي كان حمل نقاش حيث أن الفقه واإلجتهاد  1386ونالحظ أن أساس املادة 
ق م فرنسي  1386القضائي يعترض على املبدأ الذي تضمنته، أما بعض الفقه فريجع أساس املادة 

أو حتمل التبعة إال أنه بالنسبة لغالبية الفقه وكذا قرار غرفة العرائض حملكمة  )3(إىل فكرة املخاطر
فهو يرتكز على  1382،1383هو ذات أساس املادتني  1386ادة النقض الفرنسية ترى أن أساس امل

   .دمالذي فكرة خطأ مالك البناء 
خترج عن قواعد اإلثبات العادية فقط حيث أن اخلطأ إذا كان يقع إثباته على  1386إن املادة 

مدعي التعويض فهي تقييم قرينة على اخلطأ يف ذمة املالك و ما على املضرور إال إثبات عدم 
 .)4(الصيانة أو العيب يف البناء

 )5(دعى عليهوحىت تقوم املسؤولية دومنا حاجة إىل إثبات أن سبب الضرر خطأ ينسب إىل امل
ودون الغوص يف مثل هذا  النقاش علينا أن نذكر بأن  األفعال املؤدية للمسؤولية املنصوص عنها يف 

  فرنسي اخلاصة مبالك البناء تتمثل يف غالب األحيان يف اإلمتناع أو غياب املراقبة. م 1386املادة 
Défaut De Surveillance  يذهب  )6(1936جانفي  28 فقرار حمكمة النقض الفرنسية املؤرخ يف

أن مالك البناء يقع عليه واجب املراقبة العادية لبنايته وذلك حىت وإن وجد : " إىل القول 
 .)7(املستأجر

                                                        (1 (ـ   Le Batiment est Selon AUBRY et RAU «  Toute Construction Faite Avec des Matériaux Quelconques 
Assemblés et Reliés Artificiellement de Façon a Procurer Une Union Durable , Et A Condition Qu Elle 
Soit Incorporé Au Sol Ou A Un Autre Immeuble Par Nature ( AUBRY et RAU , T. VI , P 448 . 

    . LALOU : Traité , N° 1144  .  MAZEAUD et TUNC ,  T. II , N° 1039 -: تعريفات أخرى للبناء  أنظر ومن أجل
 . T. II , N° 1020    ،SAVATIER : Résponsabilité ,  N° 417:  أنظر مازووتنكـ  )2(

(3 (ـ   DEMOGUE  :  Obligations  ,  T. IV , N° 1079 
(4 (ـ   LAURENT : Traité , OP CIT , N° 588 .  Cass Rep , 14/12/1897 , 1 ,  P 153 . 
(5 (ـ   LALOU : Traié , N° 1147   .  BEUDANT  :  OP cit  , N° 1225 .  
(6 (ـ   D. H 1936 , P 148 . 
(7 (ـ   L’arret du 15/07/1943 , D.A. 1943 , J. Somm ,  16  
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وعليه فمالك البناء الذي تسبب إياره أو دمه يف إحلاق األضرار بالغري إما نتيجة لعيب  يف 
املنسوبة إليه بقوة القانون، إال  إذا أثبت أن الضرر البناء أو إنعدام الصيانة ال تعفي من املسؤولية 

 ) .كالقوة القاهرة أو خطأ املضرور(يرجع لسبب أجنيب ال يد له فيه 
فرنسي يشري إىل الضرر الناجم عن إيار دم البناء فهذا . م 1386و إذا كان نص املادة 

  .اليعين أن مسؤولية املالك ال تقوم إال يف هذه احلالة الوحيدة
فتهدم البناء ليس إال حالة خاصة ملسؤولية حارس الشئ املنقول أو غري املنقول، ولذا فإنه 

م فرنسي  املتعلق بالشئ املنقول وغري املنقول الذي هو  1384تطبيقا للحكم العام الوارد يف املادة 
لنامجة عنها إال احلراسة فإن املالك وبعبارة أعم حارس األشياء غري احلية ملزم بتعويض األضرار ايف 

 .ال يد فيه  إذا أثبت اإلستحالة املطلقة إلجتناب حدوث الضرر الناتج عن سبب أجنيب
يف   )1(فرنسي على الشئ الذي مل يلعب سوى دور سليب. م 1384وال يطبق نص املادة 

 حينما يترتب علىمسؤوالن السابقة الذكر  1382واملستأجر مبقتضى املادة أاحلادث ويكون املالك 
  .الشيئ ضرر كان عليه تفاديه أو تداركه

 )2(من شأا منعه من اإلضرار بالغري ،فمالك الشئ إذن يقع عليه واجب ممارسة رقابة عليه
ويف هذه احلالة أو األخرى فإن مسؤولية املالك غالبا  ما ترجع إىل اإلمتناع أي عدم  املراقبة 

على املسؤولية  )3(140و  138أوالصيانة العادية، أما القانون املدين اجلزائري فينص يف املادتني 
سؤولية عن اليت تقضي بامل 3وف 140/2الناشئة عن فعل األشياء غري احلية وما يهمنا يف املادة 

األضرار املترتبة عن دم البناء، فمالك  البناء  يكون مسؤوال  عن الضرر الذي يلحق  الغري نتيجة 
الراجع إىل عيب يف البناء أو إىل قدمه أو إنعدام الصيانة ال سيما إذا مت إخطاره بذلك، أي و ،دمه

  .كان عاملا أو من املفروض حتما أن يعلم بوضعية البناء

                                                        
كل من توىل حراسة شيئ ، وكانت له قدرة اإلستعمال والتسيري والرقابة يعترب مسؤوال عن الضرر : "  138املادة ـ  )1(

 " .الذي حيدثه ذلك الشئ 
يعفي من هذه املسؤولية احلارس للشئ إذا أثبت أن ذلك الضرر حدث بسبب مل يكن يتوقعه، مثل عمل الضحية، أو          

 ."  و القوة القاهرةعمل الغري، أو احلالة الطارئة،  أ
مالك البناء مسؤوال عما حيدثه إدام البناء من ضررو لو كان إداما جزئيا ما مل يثبت أن : "  2ف  140املادة  ـ  )2(

 .   "إىل إمهال يف الصيانة،  أو قدم يف البناء أو عيب فيه  احلادث ال يرجع سببه
أن يطالب املالك بإختاذ ما يلزم من التدابري الضرورية للوقاية من اخلطر  وجيوز  ملن كان مهددا بضرر يصيبه من البناءـ  )3(

 . " فإن مل يقم املالك بذلك فيمكن  احلصول على إذن من احملكمة يف إختاذ هذه التدابري على حسابه
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ن يهدده خطر ناجم عن بناء،  مطالبة مالكه بإختاذ التدابري الضرورية لدرء اخلطر، وحيق مل
 .فإن أغفل القيام بذلك جاز للغري أن يطلب من احملكمة الترخيص له بالقيام ا على نفقة املالك

 :البد من توافر بعض الشروط  140وحىت ينطبق حكم املادة 
 .أو الكلي للبناءـ أن ينتج الضرر عن التهدم اجلزئي  1
 .ـ أن يكون سبب دم البناء عيبا فيه أو لقدمه 2
 .مهال املالك صيانة البناءإـ  3

فمالك البناء الذي أصبح خطريا حسب حكم هذه املادة اليكون مسؤوال إذا كان عاملا أو 
من املفروض حتما أن يعلم بالعيب الذي يوجد، أما إذا مل يكن يعلم فإنه قد أخطر بضرورة 
الترميم أو اهلدم ومل يكترث بذلك وليس أمام املالك حىت يعفى من املسؤولية إال إثبات السبب 

 ) .إخل .... كرمي القنابل أو الزالزل أو خطأ الضحية (األجنيب 
يشري إىل اإلمتناع املتمثل يف عدم الصيانة أو عدم إختاذ  140ويالحظ أن نص املادة 

 .الناجم عن دمي البناءاإلحتياطات الضرورية حلماية الغري من الضرر
ونالحظ أيضا أن املشرع اجلزائري قد تأثر باملشرع الفرنسي حيث قصر املسؤولية على 
مالك البناء دون غريه من الناس خبالف ما ذهب إليه التشريع املصري، حيث ألقى عبء املسؤولية 

  .البناء دون مالكه دميعن دم البناء على عاتق احلارس وقت 
ق م ج، السالفة الذكر تقع على  140كما تشري إليه املادة  فاملسؤولية الناشئة عن دم البناء

له، فاملستأجر  ،كأن يكون مؤجراعاتق املالك، سواء أكان يشغل البناء بنفسه أم كان يشغله الغري 
املستأجر املالك عما حيتاجه البناء  خيطرالحيل حمل املالك، إذا وقع دم للبناء أحدث ضررا ولو مل 

  .حىت لو كان املستأجر مكلفا باتفاق خاص مع املالك أن يقوم ذا اإلصالحمن صيانة وترميم، 
فاملالك مسؤول ولو مل تكن له حراسة املبىن، وهذا اليعين أن املالك يتحمل يف النهاية كل 
أعباء املسؤولية إذا كان املبىن الذي دم يف حراسة شخص آخر، بل بالعكس فإنه جند يف القواعد 

ية إمكانية الرجوع على من يثبت تقصريه يف صيانة البناء أو إحداث عيب فيه طبقا العامة للمسؤول
من إشترى بناء هلدمه، وإعادة بناءه عن األضرار اليت وكذلك يكون مسؤوال . ق م ج 124للمادة 

  .تنشأ عن هذا التهدم
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التهدم ضررا دم جزئيا أو كليا ، وسبب هذا يفترض هذا النوع من املسؤولية أن بناء ما 
للغري، يف هذه احلالة يكون مالك البناء طبقا للنص اجلزائري ، ولو مل يكن حارسا له مسؤوال عن 
تعويض الضرر الذي أصاب الغري من دم البناء، واليستطيع مالك البناء التخلص من املسؤولية إال 

  .لبناء أو عيب فيهإذا أثبت أن التهدم اليرجع سببه إىل اإلمهال يف الصناية أو قدم يف ا
األول أن يكون هناك بناء، والثاين : ولكي تتقرر مسؤولية مالك البناء جيب أن يتوافر شرطان

  :أن يترتب ضررا على دم هذا البناء 
صل باألرض اتصال تعه اإلنسان وينيقصد بالبناء الشئ املتماسك الذي يص:  ))1ـ  أ

ستوي أن يكون من اإلمسنت أو احلجارة أو يالبناء ف هاصنع منيقرار، واليهم نوع املادة اليت 
واد متماسكة وجيب أن يكون الشئ متصال باألرض اخلشب أو احلديد، فاملهم أن تكون هذه امل

  .نقله من مكانه دون تلف إتصال قرار، ومبعىن آخر الميكن
وتطبيقا ملا تقدم، تعترب املنازل واألعمدة، والتماثيل والسدود واجلسور واألنفاق، واملصانع 
مباين وليس حتما أن يكون البناء قد مت تشييده، فيمكن حدوث دم خالل إقامة البناء والعقارات 

عن بالتخصيص، كاملصاعد وآالت احلرث والري غري املثبتة باألرض، التعترب بناء، كما خترج 
مفهوم البناء أسالك الكهرباء وأسالك اهلاتف املعلقة، فتنطبق عليها أحكام املسؤولية عن األشياء 

  .ق م ج 138غري احلية، املادة 
جيب أن ينتج الضرر من إدام البناء، فإذا نتج الضرر من غري طريق :  ـ  ب

  .بىن الينطبق النص هناق م ج اليطبق ، فلو أن شخصا إصطدم بامل 140االدام فإن نص املادة 
واملقصود باالدام جدوث إنفصال يف أجزاء البناء وسقوطها، سواء كان هذا االنفصال كليا 

ويعترب إيار البناء كله دما، كما أن سقوط السلَّم واحلائط . أو جزئيا، كرب هذا اجلزء أو صغر 
دما، أو أحد عناصر البناء، مثل مسند السلم أو سور البناء مىت كانا يعترب  أو الشرفة او السفق

  .مندجمني يف البناء بصفة دائمة 
وجيب أن يكون التهدم هو السبب يف إحداث الضرر، والفقه مستقر على أن احلريق، اليعترب 

  .))2دما حىت ولو سقط جزء من البناء عقب إطفاء احلريق
                                                        

بند :  سليمان علي علي.  393، ص 525بند :  سلطان أنور.  1507،  1506، ص 714بند :  السنهوريأنظر ـ  )1(
 .179،  178، ص 36

 .336ص : أمحد سالمة. 180ص :  سليمان علي علي.  394ص : سلطان أنور.   1509ص : السنهوريأنظر ـ  )2(
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 ،بناء على خطأ مفترض يف جانب املالك وال يكلف املضرور بإثباتهلا وتقوم مسؤولية مالك
واليستطيع املالك نفي اخلطأ املفترض، وعدم صيانة البناء وقدمه أو وجود عيب فيه إال بإثبات 

  .دم والضررهالسبب األجنيب الذي اليد له فيه أو نفي عالقة السببية بني الت
لصاحل من يهدده البناء بضرر بسبب دمه املتوقع  وقد قرر املشرع اجلزائري دعوى وقائية

التدابري الوقائية  ويض، إذ يطالب املالك بوجوب إختاذكليا أو جزئيا، وهي التتضمن معىن التع
الالزمة واإلصالحات الضرورية للحيلولة دون وقوع اخلطر، فإذا مل يستجب مالك البناء، جاز 

هذه التدابري الوقائية على نفقة املالك، ويعترب هذا موقفا للمحكمة اإلذن ملن يتهدده الضرر باختاذ 
إجيابيا من قبل املشرع اجلزائري لتاليف الضرر ومحاية املضرور، سواء كان األمر يتعلق بالوقاية من 

  .)1(الضرر املتوقع أو عالج ضرر وقع فعال
2  : منا فحصا خاصا إن مسألة مسؤولية مالك العقار إزاء جريانه تقتضي

نظرا ألمهيتها العملية والصعوبات النظرية اليت تثريها، فسوء عالقات اجلوار تعد مصدرا المتناهيا 
  .للدعاوى، كما تؤكده املراجع املختلفة لإلجتهاد القضائي

وال ميكننا هنا معاجلة املوضوع برمته وإمنا نقتصر فقط على دراسة ما إذا كان التجاوز أو 
يتمثل يف إمتناع أو يف فعل إجيايب يستوجب مساءلة املالك،  )2(تعمال حق امللكيةالتعسف يف إس

واليوجد يف القانون الفرنسي أحكام خاصة ذا اال إمنا الفقه واإلجتهاد القضائي الفرنسي 
يسلمان بأن املخاطر غري العادية النامجة عن اجلوار متثل دون شك إستعمال غري عادي حلق امللكية 

إستعمال حق امللكية، فمخاطر اجلوار تشكل إحدى العناصر للمسؤولية أو بعبارة أخرى تعسفا يف 
مدين جزائري، املعدلة مبوجب قانون  124واملادة  .)3(ق م فرنسي 1382املدنية العامة وفقا للمادة 

 .2005يونيو  20املؤرخ يف  05/10
 بأن مالك )4(1900مارس  05فقد قضت حمكمة النقض الفرنسية يف قرارهلا مؤرخ يف 

أومستأجر الغابة مسؤول عن الضرر  الذي حلق البساتني ااورة  نظرا للتكاثر غري العادي 
 .لألرانب اليت مل يقض عليها صاحب الغابة مما جيعل عددها غري معقول

                                                        
  .VIALARD : La  Résponsabilité ,  P  111   et 112                              : أنظر ـ  )1(

(2 (ـ   Traité , N° 942  ,  MAZEAUD et TUNC , N° 594 
  . Cass  civ  20/01/1964 ,  JCP , 1965 ,  II  , 14035 :أنظر ـ  )3(
  .يف مضار اجلوار  1382حيث يتضح أن القضاء الفرنسي يطبق نص املادة ـ  )4(
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كما ذهبت إىل احلكم مبسؤولية مالك مصنع اإلمسنت على إنتشار الغبار وبالتايل إحلاق 
اور نتيجة عدم كفاية آالت الوقاية مما يؤدي إىل جتاوز يف الضرر باألشخاص وأثاث البيت ا

اإللتزامات العادية النامجة عن اجلوار، ويتحقق معه خطأ صاحب املصنع إال أنه بوسعه التقليل 
 . )1(ة والفعالةعأومنع هذه املضايقات بإستعمال الوسائل الناج

مبسؤولية مؤسسة النقل  )2(1961فيفري  27وقد قضت حمكمة باريس يف حكم هلا بتاريخ 
السالفة الذكر، لتعرض إمرأة إليار عصيب نتيجة  1382وثبوت اخلطأ يف حقها وفقا للمادة 

 .ضجيج وأصوات احملركات وعدم إختاذ التدابري الالزمة إلنقاص أو التقليل من ذلك
إلحتياطات فاإلجتهاد القضائي احلديث حملكمة النقض الفرنسية يربز أن اإلمتناع عن إختاذ ا

الضرورية لتجنيب خماطر اجلوار يعترب دوما خاطئا حينما جياوز الضرر حدود اإللتزامات املفروضة 
يذهب إىل القول أن عدم تنفيذ  )4(ويوجد رأي آخر يرأسه كروزال )3(مبقتضى عالقات اجلوار

اجلربي وأن خرقها ال فتح أمام الدائن حق النتفيذ يهذه اإللتزامات ال يؤدي إىل مساءلة املدين وإمنا 
 .يعد مصدرا جلرمية أو شبه جرمية

إن مشكلة عالقات اجلوار واملسؤولية املترتبة على اإللتزامات اليت تنتج عنها ينظر إليها 
املشرع اجلزائري على أا حالة لتطبيق نظرية عدم التعسف يف إستعمال احلقوق فهي إحدى 

 .يف إستعمال احلق بصورة واضحة و أصيلة املظاهر اليت تتجلى فيها نظرية عدم التعسف
أن من يستعمل ومعناها  Neminem Loedi Qui Suo Jure Utiturفإذا كانت مقولة 

حتمي من يستعمل حقه حقه إستعماال قانونيا اليكون مسؤوال مهما ترتب عليه ضرر للغري أي 
كلما إتضح له أن إستعمال هذا احلق مقترن بسوء النية  ءاضفهذه احلماية يرفضها القانون وكذا الق
يونيو  20املؤرخ يف  05/10املعدلة مبوجب قانون مكرر  124أي  ال حيقق أي فائدة، وجتسد املادة 

من القانون املدين اجلزائري هذا املبدأ املخصص لعدم التعسف يف إستعمال احلق، ويعد  2005
 :التالية إستعمال احلق تعسفيا يف احلاالت 

 .ـ إذا كان اهلدف منه األضرار بالغري 1

                                                        
  . DP  1900 ,  1 ,  442   :أنظر ـ  )1(
  . Cass  civ  13/12/1932 ,  DH , 1933 , 37            :أنظر ـ  )2(
  . Cass  Civ  29/04/1961 , L 283 .  Cass Civ  22/10/1964 ,  D.SH  1965 ,  J 344:  أنظرـ  )3(
  . CROUZEL :  OP CIT ,  P 179:  أنظرـ  )4(
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 .أقل أمهية بالنظر إىل الضرر الذي يلحق الغري فائدةـ إذا كان يرمي إىل حتقيق  2
 .ـ أذا كان يهدف إىل حتقيق فائدة غري مشروعة 3

فمن أجل حل مشكلة عالقات اجلوار يلجأ إىل نظرية عدم التعسف يف إستعمال احلق فكلما 
، وبالتايل اليت ال ميكن قبوهلا املضارفثمة بعض  غري مألوفعمال حق امللكية إىل ضرر أدى إست

 .تترتب املسؤولية
فاملضايقات اليت يسببها املالك جلاره، واليت جتاوز احلد املألوف املسموح به جيب إنقاصها أو 

لك الذي مل يبادر إىل كاملا. القضاء عليها يف حدود اإلمكان مع التعويض  عن اإلضرار الناجتة عنها
تدعيم األسس وإختاذ الوسائل الواقية ومع ذلك يقوم بعملية التنقيب يف عقاره متسببا يف إيار 

أو صاحب املصنع الذي تنبعث من مصنعه روائح مضرة وال يتخذ الوسائل . األراضي ااورة
 .الالزمة لتجنيب غريه األضرار الناجتة عن ذلك 

املشروع يف حد ذاته قد يؤدي إىل مسؤولية صاحبه إذا كانت املخاطر فإستعمال حق امللكية 
أو املضايقات واألضرار املترتبة عنه تفوق وجتاوز حدود املضار املألوفة والعادية للجوار ألنه يعد 
تعسفا يف إستعمال احلق وبالتايل يشكل خطأ كل جتاوز لدائرة النشاط احلر املخول مبقتضى حق 

 .امللكية
ض مفروض إذا حينما يفوق الضرر حدود اإللتزامات العادية للجوار وحىت يف حالة فالتعوي

إنعدام سوء النية فإن املالك الذي يغفل إختاذ اإلحتياطات الضرورية اليت حتول دون إيقاع األذى 
  .باجلريان يعد مسؤوال عن إمتناعه اخلاطئ

وجعل ولية عن مضار اجلوار وهكذا حسم املشرع اجلزائري اخلالف املثار حول أساس املسؤ
فإذا جتاوز املالك مضايقات اجلوار املألوفة عد متعسفا يف . التعسف يف إستعمال احلقمبناها 

إستعمال حق امللكية، وذلك وفقا للشرح املفصل فيما تقدم عند تعريفنا لنظرية التعسف يف 
ملالك أال يتعسف يف جيب على ا: " ق م ج على ما يلي  691إستعمال احلق، حيث تنص املادة 

  .استعمال حقه إىل حد يضر مبلك اجلار 
وليس للجار أن يرجع على جاره يف مضار اجلوار املألوفة، غري أنه جيوز له أن يطلب إزالة 
هذه املضار إذا جتاوزت احلد املألوف، وعلى القاضي ان يراعي يف ذلك العرف وطبيعة العقارات 

  ".ن والغرض الذي خصصت له وموقع كل منها بالنسبة إىل اآلخري
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يرى أن املسؤولية املبنية على أساس املضايقات أو املضار غري  )1(غري أن جانبا آخر من الفقه
املألوفة يف عالقات اجلوار، قد ترسخت قاعدة قائمة بذاا يف نظم املسؤولية ، فكان تكريسها 
إجتهادا بدون نص، وكان إقرارها منفصلة وغري مرتبطة بالتبعية عن الفعل الشخصي أو املسؤولية 

إذا وقع الضرر للجار متجاوزا احلد املألوف يف ضوء األعراف اليت عن فعل الشئ، فهي تتجسد 
  .ترعى التعامل بني اجلريان

فإن كان للمالك أن ميارس حقه يف عقاره بال منازع وال نزاع على حقه فإن للجار احلق يف 
اإلستقرار، الحتد منه تلك املمارسة بالشكل الذي يؤدي إىل مضايقات التسامح فيها عرفيا 

  .اعيا وإجتم
وتفترض نظرية مضار اجلوار إلتزامني متقابلني أحدمها هو الذي يلزم اجلار بتقبل اإلزعاج يف 
حده املألوف، ومثل هذا اإللتزام تقتضيه قاعدة إجتماعية، واإللتزام الثاين يتضمنه حق امللكية يف 

يتعذر قبوهلا تساحما إطاره الطبيعي، فال يكون للمالك يف ممارسة هذا احلق أن يرهق جاره مبضايقة 
أو إعتياديا وإال حتمل التبعية عن هذا اإلزعاج املرهق ، وتوجب التعويض للجار تغطية لإلختالل 

  .وعدم التوازم الناجم عن املضايقة ذاا
والينفع املالك أن حيتج بأنه مارس حقه يف حدوده املشروعة ليعفي نفسه من التبعة عن 

هذه التبعة التتحق إال يف احلالة اليت حتصل فيها مثل هذه املمارسة  مضار اجلوار غري املألوفة، ألن
، فهي بذلك تفترق عن املسؤولية راملشروعة فتستتبع مضارا مل يكن من املألوف أن يتحملها اجلا

الشخصية القائمة على اخلطأ، إذ أنه تستلزم إثبات اخلطأ يف جانب املالك، كما أا الختتلط مع 
ية على سوء إستعمال احلق، وهي املسؤولية اليت تشترط حروجا من املالك يف املسؤولية املبن

ألن  ةرودون ضر ،هذا احلق من أجلهغرض الذي منح لإستعمال حقه عن حدود حسن النية وا
ضرر الناتج عن هذا التجاوز غري مألوف، ومن هنا أضحت التبعة عن مضار اجلوار تتصف ليكون ا

  .)2(بالطابع املوضوعي
كان الفقه اإلسالمي سباقا يف تطبيق إساءة إستعمال احلق يف عالقات اجلوار، وقد تفطن وقد 

الفقه الغريب إىل الصلة بني عالقات اجلوار والتعسف يف إستعمال احلق بعد أن كثرت املضار اليت 
                                                        

يف الة  Dury، ومالحظات ديري 16781، 2، 1971يف األسبوع القانوين   Lindanمالحظات ليندن  ـ أنظر )1(
  .785، ص 1972لسنة   857، ص 1971الفصلية للقانون املدين لسنة 

، وفيه اعتراض لنظرية املسؤولية املوضوعية بالنسبة 17070، 2يف األسبوع القانوين، " Boubli"  بوبلير تعليق ـ أنظ )2(
  .إىل مضار اجلوار
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تنشأ من عالقات اجلوار بسبب إنتشار املصانع، حبيث أضحى حق امللكية الذي كان يعترب أكثر 
  .  قوق إطالقا مقيدا حىت اليترتب على إستعماله ضررا للجرياناحل

3  : مبدئيا ال يسأل املرء إال عن فعله الشخصي ولكن قد
حيدث أن يسأل بصفة إستثنائية عن فعل الغري كمسؤوليتة عن أعمال املشمولني برقابته وسوف 

  .اإلمتناع  يربز دوما يف صورة خطأيتجلى لنا بوضوح أن أساس هذه املسؤولية 
 20املؤرخ يف  05/10املعدلة بالقانون رقم من القانون املدين اجلزائري  )1(134 ةإن املاد

 134تنظيم قواعد مسؤولية متويل الرقابة يف اجلزائر، وروح املادة  هي اليت تتوىل 2005يونيو 
ب عليه قانونا أو جيكل من "  فيها مدين مصري حيث جاء/ ف173إستقاه املشرع من نص املادة 

سبب حالته العقلية أو اجلسمية يكون بإتقاقا رقابة شخص يف حاجة إىل الرقابة بسبب قصره أو 
  ".ملزما بتعويض الضرر الذي حيدثه ذلك الشخص للغري بعمله الضار 

، أو ويستطيع املكلف بالرقابة أن يتخلص من املسؤولية، إذا أثبت أنه قام بواجب الرقابة
 ".أثبت أن الضرر كان البد من حدوثه، ولو قام ذا الواجب مبا ينبغي من العناية 

ونالحظ أن كال من التشريع اجلزائري واملصري قد قررا مبدأ عاما ملسؤولية متويل الرقابة يف 
يف فقرا الرابعة من ق م  134وهذا ما أكدته املادة  .ال يتضمن  ذلك حني أن التشريع الفرنسي

كما أما حددا فكرة  الرقابة وبينا علته ومصدره حيث كل من كان حباجة إىل الرقابة بسبب  .د
أو اجلسمية يكون متويل الرقابة مسؤوال عن أعماله اليت تلحق األذى  ،أو حالته العقلية ،قصره
 .بالغري

يف وأساس مسؤولية متويل الرقابة هو اإللتزام القانوين واإلتفاقي بالرقابة، وغالبا ما تتجلى 
 La Loi Lour Reproche حجام عن التصرف فالقانون يعيب عليهم إذن اإلإنعدام هذه الرقابة 

de N’avoir Pas Agi )2( القانون  يويعد ذلك إحدى احلاالت اخلاصة اليت أقام فيها واضع
واملتمثل  Inactionاإلمتناع أو الالفعل خطأ املسؤولية عن واجلزائري وكذا املصري املدين الفرنسي 

واحليلولة  أو من هو حباجة لرقابة بسبب حالته العقلية أو اجلسميةيف خرق واجب رقابة القاصر، 
 .)3(دون أن يلحق األذى بالغري

                                                        
  .2005يونيو  20املؤرخ يف  05/10ق م ج املعدلة مبوجب قانون  134املادة ـ  )1(
                   . MAZEAUD  et  TUNC  I ,  N° 530     :أنظر ـ  )2(
  .أنظر نفس املرجع ـ  )3(
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قضى باملسؤولية املدنية ألب ترك إبنه  Cour de Douai 1964مارس  25فثمة قرار بتاريخ 
تسببت يف إحلاق األذى بطفل آخر حيث تبني من  Carabine a Air Comprimé يلعب ببندقية

ومهما يكن األمر . )1(الظروف احمليطة باحلادث أن اإلصابة كانت  نتيجة عدم رقابة الوالد إلبنه
 .فعل أي خطأ إمتناعفمما ال شك فيه أن األمر متعلق مبسؤولية عن ال 

ق م  172، املقابلة للمادة ق م ج 134ق م ف واملادة  1384وهكذا نالحظ أن املادة 
رة هي السبب احلقيقي لعدم بإثبات بأن القوة القاه نفي املسؤولية عنه ملتويل الرقابةتتيح  مصري،

إلبن القاصر واحليلولة دون لتقومي عيوب ا أن اهودات املبذولة من قبله ، أوتنفيذه وقيامه بواجباته
  .)2(كانت غري جمدية ةسؤولياملحتقق الفعل الذي أدى إىل 

أنه إذا كان من الثابت يف قضية : " وقد قضت احملكمة العليا يف إحدى قراراا  مبا يلي 
احلال أن الس القضائي محل املستشفى مسؤولية وفاة الضحية نتيجة إعتداء وقع عليها من أحد 
املرضى املصابني عقليا، واعترب ذلك إخالال بواجب الرقابة امللقى على عاتقها مما يشكل خطأ 

من القانون، وبقضائه، كما فعل طبق القانون  134مرفقي، يستوجب التعويض، طبقا للمادة 
  .)3("تطبيقا سليما، ومىت كان ذلك إستوجب رفض الطعن 

4      : إن مسؤولية حارس احليوان موضع حكم خاص يف
  : ق م ف على ما يلي  1385القانون الفرنسي حيث تنص املادة 

«  LA PROPRIETAIRE D’UN ANIMAL OU CELUI QUI S’EN SERT , PENDANT QU’IL EST A 
SON USAGE EST RESPONSABLE DU DOMMAGE QUE L’ANIMAL A CAUSE SOIT QUE 

L’ANIMAL FUT EGARE OU ECHAPPE  » .  
 فهذه املادة تربط املسؤولية باحلراسة غري أن احلارس ليس شخص املنتفع باحليوان أو من

 .)4(يعرف عيوبه وال حائزه وإمنا هو من ميلك عليه سلطة التسيري أو التوجيه اليت متيز احلارس
غري أن أساس هذه املسؤولية خمتلف حوله فريى أنصار النظرية التقليدية أن املسؤولية املشار 

حلية أو قائمة على  اخلطأ، فاخلطأ يظل أساس املسؤولية عن األشياء ا 1385إليها يف حكم املادة 
 .غري احلية كما هو أساس املسؤولية عن الفعل الشخصي أو فعل الغري أو عن البناء

                                                        (1 (ـ   CHEVEAU : Examen Synthetique des Questions de Résponsabilité Civile , Revue Crit 1933, P 321 . 

          MAZEAUD et TUNC : Traité ,  T. II  , N° 1326 . 
  . JCP , 1965 ,  II  , 14174  :أنظر ـ  )2(
  .م ق /  1988جويلية  16املؤرخ يف  52862أنظر القرار رقم ـ  )3(
              . LALOU :  Traité ,  N° 1113 ,  MAZEAUD  et  TUNC :   II ,  N° 1078  :أنظر ـ  )4(
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فاحلارس مسؤول إما إلفتراض عدم قيامه بالرقابة على الوجه املطلوب ويتجسد عدم الرقابة 
 .)1(إما يف صورة إمهال أو عدم إحتياط

ذا حمكمة النقض الفرنسية، وذلك هو التفسري الذي أخذ به واضعوا القانون الفرنسي ، وك
ألنه إرتكب خطأ عدم املراقبة أو نقص يف  ،واحملاكم وحماكم اإلستئناف، فاحلارس يكون مسؤوال

احلذاقة ، واحلارس وفقا ألنصار نظرية املخاطر جمرب على تعويض الضرر الذي سببه احليوان ألنه 
" مازو وتنك" ينتفع ذا األخري دون اإلهتمام بارتكابه اخلطأ أو عدمه، أما بالنسبة لألستاذين 

) إفتراض اخلطأ ( أن اخلطأ اليتمثل يف عدم املراقبة  فاحلارس يكون مسؤوال إلرتكابه اخلطأ، إال
كما هو احلال يف النظرية التقليدية، وإمنا أساس املسؤولية جيب البحث عنه فيما يسمى باخلطأ يف 

،  ومهما يكن "فثمة خطأ كلما فلت  الشئ عن املراقبة املادية للشخص امللزم باحلراسة " احلراسة، 
 ذه  النظرية أو األخرى من النظريات السالفة الذكر، جند بأن اإلمتناع أو من أمر فإنه عند األخذ

ق م فرنسي ، فعدم  1385الالفعل يشكل دوما القاعدة  للمسؤولية املنصوص عليها يف املادة 
واملتمثل يف " مازو وتنك " املراقبة وفقا للنظرية التقليدية أو اخلطأ يف احلراسة وفقا ملا ذهب إليه 

على الوجه املطلوب ، أو إلتزام احلارس بعدم ترك الشئ  اام باإللتزام املنصوص عنه قانونعدم القي
  .يفلت من رقابته املادية اليعين إال عدم الفعل أو اإلمتناع 

ونفس القول يصدق بالنسبة ألنصار نظرية حتمل التبعة، حيث يسلم مؤيدي هذا اإلجتاه بأن 
وما املخاطر سوى مقابل للمنافع انية، وميكن اجلزم بأن احلارس مسؤوال إلنتفاعه باحليوان ، 

التسبب يف املخاطر يفترض حتما إمتناع، السيما عند إغفال املتسبب يف نشوئها إختاذ اإلحتياطات 
اليت متليها الظروف، ومن جهة أخرى فإن املسؤولية عن اإلمتناع التفترض دائما إقامة الدليل على 

حىت تترتب  لقانون احلارس مسؤوال عن الضرر الذي يسببه احليواناخلطأ، فيكفي أن جيعل ا
إليه أي خطأ، فاألمر متعلق بانتقال عبء اإلثبات فحسب وفقا ألنصار  مسؤوليته، وإن مل يعز

  .النظرية التقليدية 
وما جتدر مالحظته أن نظرية حتمل التبعة وإن حققت بعض التطور، إال أا مل تفلح يف إبعاد 

  .التقليدي للخطأ، وهو العنصر والدعامة األساسية يف الصناعة التقنية للقانون الفرنسياملفهوم 
ومل يستحدث التقنني املدين اجلزائري وال املصري حكما جديدا فيما يتعلق باملسؤولية عن 
احليوان، ومل يكن مثة أي  إختالف عن التقنني املدين الفرنسي، فحارس  احليوان وفقا للمــادة 
                                                        

  II.  13.  3نفس املرجع ،  :  مازووتنكأنظر ـ  )1(
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هو من ميلك زمام  احليوان بتمتعه بسلطات اإلستعمال والتوجيه والرقابة عليه،  )1(م ج ق 139
أي هو املتصرف يف  شأن احليوان بطريقة  شرعية أو غريها حبق أو بغري حق ، وليس بالضرورة أن 

  .يكون احلارس هو املالك 
بإثبات عدم  وقد كان القضاء يف فرنسا يسمح حلارس احليوان نفي املسؤولية عن نفسه

إرتكابه اخلطأ، أي أنه مل يقصر فيما يتعلق حبراسة احليوان ، وال يف مراقبته أو إقتنائه، وأنه منعه من 
  .إحلاق األذى بالغري ، أي أنه مل ميتنع 

غري أن الفقه و القضاء إستقر على أن نفي هذه املسؤولية ال يكون إال بإثبات السبب األجنيب 
ق م ج  139قنن املشرع اجلزائري وكذا املصري هذا املبدأ يف املادتني  الذي ال يد له فيه وقد

  .ق م مصري 172واملادة 
 

 

عن اإلمتناع و تنص عليها بعض القوانني  زائيةتوجد بعض احلاالت اليت تثري املسؤولية اجل
  :ما يلي اخلاصة و سنحاول التعرض ألهم هذه احلاالت في

1  : إن احلياة الوثيقة الصلة بالبحار فرضت على الرجال ورسخت
فيهم أفكارا تستوجب التضامن ألن املخاطر  والكوارث الطبيعية النامجة عن الوسط البحري 
الميكن مواجهتها إال ببذل املزيد من اجلهود والتضامن بني البحارة ليتأيت هلم مساعدة بعضهم 

 .)2(بعضا
فاملساعدة البحرية ليست وليدة اليوم، بل تعود وفقا للتاريخ البحري إىل األصول 

، البحارة والصيادين بتقدمي  1566سنة  Cum Nabis أمر مبقتضى دستور  Pie Vفالبابا )3(القدمية
مبقتضى األمر املتعلق  هللسفن املهددة باخلطر وكذلك فعل ملك فرنسا حيث كلف شعب ةاملساعد

إال أن الرتعة الفردية لتشريع  )Naufrage)4باملالحة مبساعدة األشخاص املعرضني خلطر الغرق 

                                                        
حارس احليوان ولو مل يكن مالكا له مسؤوال عما حيدثه احليوان من ضرر : " ق م ج على ما يلي  139تنص املادة ـ  )1(

  " .ولو ظل احليوان أو تسرب ما مل يثبت احلارس عكس ذلك 
(2 (ـ   WERNER : Traite de Droit Maritime General , Geneve , 1964  , N° 33 . 
(3 (ـ   WERNER : OP CIT , N° 552 .  et COHIN :  OP CIT , P 231 .  
(4 (ـ   RIPERT : Droit Maritime , 3emme  ED , 1930 , N° 2137 .  
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بالرعاية واإلهتمام وقد مر أمد طويل حىت عاد من جديد  ضىنابليون جعلت هذا التكليف ال حي
 .)1(إىل الواجهة

مل تكن مثة نية لفرض اإللتزام  XIX رنوما جتدر مالحظته أنه حتت تأثري النظام الفردي للق
ويف العديد من  ،م تغري بالنسبة هلذه املسألةعاقتضى نصوص خاصة إال أن الرأي الباملساعدة  مب

 .البالد يالحظ بأن اإللتزام باملساعدة البحرية منصوص عليه صراحة
ساعدة إجتمعت غالبية دول العامل بربوكسل بغية خلق وترسيخ مبدأ امل 1910ويف سنة 

حول حتديد بعض القواعد املتعلقة  1910فاتفاقية بروكسل لسنة . اإللزامية لكل من يهدده خطر
الرسو، قد فرضت يف مادا الثامنة اإللتزام باملساعدة يف هذا اال علىكل  أوAbordage باإلحبار 

الثانية فقد فرضت يف  أما إتفاقية بروكسل. )2(السفن الراسية مبيناء إحدى الدول املنظمة لإلتفاقية
اإللتزام مبساعدة كل شخص وإن كان عدوا يوجد بالبحر ) ربان(على كل قبطان  غري حالة الرسو

مبقتضى إتفاقية . فهاتان اإلتفاقيتان قد نظمتا دوليا املساعدة واإلنقاذ البحريني. )3(ومهددا بالتيه
  . 1910بروكسل لسنة 

قد  Abordage Maritime الرسو البحري حول 1891أفريل  10ويف فرنسا فإن قانون 
فرض ألول مرة واجب  املساعدة فقد ألزم  السفن املتصادمة بإستعمال كافة الوسائل املخولة هلا 

 .)4(إلنقاذ السفينة األخرى املعرضة للخطر
الصادر بعد إتفاقية بروكسل فقد أدخل أحكام هذه األخرية يف  1916أفريل  29أما قانون 

 )5(سي الداخلي كما فرض يف ذات الوقت اإللتزام باملساعدة حىت يف غري حالة الرسوالتشريع الفرن
 Marine Marchande للتجارة البحرية  واجلنائيDiciplinaire  من القانون  العقايب  85فاملادة  

كل قبطان أو : " يعاقب  )6(1916من قانون  11الذي حل حمل املادة  1926ديسمرب  17لـ   
 هبعد اإلرساء دومنا خطر يلحق طاقمه أو الركاب إستعمال الوسائل املخولة له إلنقاذربان يهمل 

 . " من خطر اإلرساء سفينة أخرى أو طاقمها أو ركاا

                                                        (1 (ـ   RIPERT : La Régle Morale , N° 151 .  
(2 (ـ   WERNER : OP CIT , N° 576 .  RIPERT : Droit Maritime , N° 2136 .  
(3 (ـ   WERNER : OP CIT , N° 645 .  RIPERT : La Régle Morale , N° 152.  
(4 (ـ   RIPERT : Droit Maritime ,  N° 2136 ,  P 233   
(5 (ـ   RIPERT : OP CIT.  
(6 (ـ   RIPERT : OP CIT..  
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جيعل ربان السفينة الذي خيرق أو خيل باإللتزام باملساعدة   1916إضافة إىل ذلك فإن قانون 
 .)1(ن مساعدم أو إجتاه ذويهممسؤوال، فهو مسؤول إزاء األشخاص الذين أحجم ع

بل تبين واألخذ بإتفاقية بروكسل مل يكن يف فرنسا فيما عدا حالة قوما جتب مالحظته أنه 
، ومل يكن أمام ربان السفينة سوى التحمل بواجب أديب ملساعدة السفن  إلتزام باملساعدة اإلرساء 

  .)2(باملساعدة مقترنا جبزاء جنائي ومدينأو األشخاص املهددين باخلطر، وأصبح اآلن اإللتزام 
وبعد إنضمام اجلزائر إىل اإلتفاقية اخلاصة بتوحيد بعض القواعد املطبقة يف ميدان املساعدة 

، وبعد إنضمام اجلزائر 1964مارس  2املؤرخ يف  64/70واالنقاذ البحريني، ومبوجب املرسوم رقم 
 1979أفريل  27إلنقاذ يف البحر املربمة يف حول البحث وا 1979إىل اإلتفاقية الدولية لسنة 

أصبحت الدولة اجلزائرية ملزمة بواجب املساعدة واالنقاذ يف البحر، وأي إمتناع يرتب مسؤوليتها 
املتضمن تنظيم البحث  1988مارس  15املؤرخ يف  88/51يف هذا اال، كما أن املرسوم رقم 

ملهام، واألطراف املنوط ا واجب البحث واإلنقاذ واملساعدة البحرية ينظم كيفيات القيام ذه ا
  .واملساعدة يف البحر

2      :ان تنظيم املرور يف فرنسا سابقا لصنع ك
يف السري أو املرور سنة  وفرض واجبا باإللتزام بأقصى اليمني" نابليون " السيارات، فقد قرر 

، يف حني جلأ الرومان يف السري على اليسار، وقد ظهر مفهوم قانون املرور إبتداء من سنة 1806
املفروض من قبل  1893، ويعود اإللتزام باحلصول على رخصة قيادة مركبة إىل أمر أوت 1828

  .الذي قرر السماح باحلصول على الشهادة إلقتناء مركبة"  Seineالسني " مقاطعة 
، وترجع صالحية املعاينة ملهندس املناجم 1896وأنشئت رخصة السياقة إبتداء من سنة 

للداللة على  Plaques Ménérologiquesجاءت تسمية هنا بالنسبة للسياقة وحالة املركبة ومن 
لوحة الترقيم للسيارات، وأول مرسوم ينظم مرور السيارات يف فرنسا تعود جذوره إىل مارس 

متت املصادقة على أول قانون فرنسي للمرور، مث حلقه قانون  1921وابتداء من سنة  ، غري أنه1819
  Délit de Fuiteعلى جنحة اهلـروب  )3(1908جويلية  17نص قانون ، و1908جويلية  17

بالنسبة لسائقي السيارات،  إال أن تطور التشريع والقضاء الفرنسيني يذهبان إىل التشدد املستمر يف 
 .هذا اال

                                                        (1 (ـ   RIPERT : Droit Maritime  ,  OP CIT .  (2 (ـ   DEMOGUE : OP CIT, N° 158 , RIPERT : Droit Maritime , 4emme  ED , 1953  ,  N° 2144 , P 190.  (3 (ـ   AUBRY et RAU :  T. VI ,  444  ,  P 430 . 
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حال ملشكلة تقدمي  1945جوان  25املعدل مبقتضى أمر  1941 أكتوبر 25وقد أعطى قانون 
إلبالغ املساعدة لألشخاص املصابني من جراء حوادث املرور وذلك بالنص على جنحة عدم ا

من قانون اجلنائي الفرنسي املعدل  63وتعاقب املادة  Abstention Délictueuseواإلمتناع اخلاطئ 
كل من : " 2000سبتمرب  19املؤرخ يف  916/2000املعدلة باألمر  223/6، واملادة 2ف 1945بأمر 

ميتنع عمدا عن مساعدة  شخص مهدد باخلطر دون أن يتعرض شخصيا أو يعرض غريه للخطر 
 ."سواء بصفة فردية أو بواسطة غريه 

فاإلمتناع العمدي عن تقدمي املساعدة لشخص معرض للخطر يشكل جنحة يف اال اجلزائي 
 .)1(وكذلك خطأ مدنيا

متناع يف حالة ترك سائق سيارة، الضحية اليت وقد حكمت إحدى احملاكم بتوافر جنحة اإل
 .)2(دهسها دون مساعدة وإن كان ذلك غري جمد نظرا حلالتها

وغالبا ما ينسب ملرتكيب حوادث املرور أخطاء إمتناع تكون سببا لألضرار النامجة ويتعلق 
سائقي السيارات، أو الراكبني أو سائقي  ااألمر هنا بإمتناع مقترن بنشاط وحمدثوها قد يكونو

  .الدراجات وحىت املشاة
لص نوعا ما دور اخلطأ غري أنه يظل قائما  ومهما ققد  1985جويلية  5ويبدو أن قانون 

، 1973جوان  28حينما يتعلق األمر خبطأ الضحية وقد أصبح حزام األمن إجباريا مبقتضى مرسوم 
 .)3(دم ربط حزام األمنوعليه يعترب خطأ باإلمتناع جمرد ع

يصبح ربط حزام األمن إجباريا فإن حالة اإلحجام عدت مكونة للخطأ  قبل حىتوغري أنه 
مل حيول دون احلكم بتوافر  1985جويلية  5كما أن سريان قانون  )4(يف بعض أحكام احملاكم

  .)5(حالة عدم ربط حزام األمن من قبل سائق كان ضحية نتيجة إلصابتهيف اخلطأ 
وقد تعاقبت قوانني املرور يف فرنسا، وأحدثها قانون املرور الصادر مبوجب األمر رقم 

، وتاله تعديل آخر 2011، مث تعديل سنة 2001الساري املفعول، إبتداء من سنة  930/2000
                                                        (1 (ـ   D , 1953  ,  J 371 .  
(2 (ـ   Cass Crim 16/03/1977 , DS , 1977 . 469 ,  Note  G. MORANGE :  PARIS , 17/12/1980.  
(3 (ـ   GAZ  PAL : 1980  , 2  Somm 2. (4 (ـ   Note A , TUNC BOURGES : 28/11/1974, JCP, .1975, II , 18024 . Note A TUNC, ROUE:   21/01/1975. 
            DS 637 , TRIB , Grenoble, JCP , 1973, II , 17553 ,  13/06/1973 , Note , PH , Le Tourneau .  
(5 (ـ   Trib  Grand  Instance  ,  C.P.R , I ,  N° 152 . Trib  Grins Nantes  ,  C.P.R , I ,  N° 152 .  
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منه اليت عاقبت على جنحة اهلروب من  231/1، السيما املادة 2014أفريل  19مبوجب قانون 
املسؤولية اجلزائرية واملدنية، وأكثر األخطاء املعاقب عليها يف قانون املرور الفرنسي أخطاء 

  .باإلمتناع ، وهي تفوق يف خطورا األخطاء اإلجيابية
أما بالنسبة للمشرع اجلزائري، ونظرا ألن اجلزائر تعاين من مشكلة حوادث املرور وازدياد 
عدد القتلى واجلرحى، مما جعل السالمة املرورية على رأس إهتمامات السلطة اجلزائرية، وهذا ما 
 حثها ببذل املزيد من املبادرات لفرض النصوص وتوقيع العقوبات املشددة على من تسول له نفسه
خرق تلك األوامر والنواهي املنصوص عنها يف قانون املرور، وحتمل مقترفيها املسؤولية اجلزائية 
واملدنية يف آن واحد حىت يساهم ذملك يف احلد من احلوادث املأساوية النامجة عن خرق قانون 

 2009جويلية  22، واملعدل مبوجب األمر املؤرخ يف 2001أوت  19املؤرخ يف  01/14املرور رقم 
واليت تؤكد على . ، وكذا النصوص الالحقة واملعدلة له2010فيفري  10الساري املفعول إبتداء من 

فرض اجلزاء على االنتهاكات يف جمال املرور ، السيما ما كان نتيجة االمتناع عما متليه الواجبات 
اع عن ربط حزام م رخصة السياقة يف حالة وقفها أو إبطاهلا، اإلمتنياملقررة، كاإلمتناع عن تسل

  .األمن ، اإلمتناع عن التوقف للتملص من املسؤولية اجلنائية واملدنية
والنصوص املعدلة له بأا تعاقب  2001ويتضح من النصوص الواردة يف قانون املرور لسنة 

على األخطاء باإلمتناع، السيما وأن حوادث املرور أغلبها مميتة او جتعل املصابني مقعدين 
لها ناجم عن أخطاء جكان اجلزم بأن مالعمل مدى احلياة، ودون مبالغة باإل وعاجزين عن

باإلمتناع أو عدم إختاذ احليطة والتقيد باألوامر املنصوص عنها، ومما لشك فيه فإن فرض رخصة 
السياقة املصحوبة بالتنقيط وفقا للتعديالت األخرية لقانون املرور سيؤدي حتما إىل خفض نسبة 

يف الطرقات، وكذا يف عدد الوفيات النامجة عنها، ألن هذه العملية ستؤدي إىل حوادث املرور 
السحب النهائي لرخصة السياقة، مما قد يدفع سائقي السيارات إىل توخي أقصى احليطة واحلذر 

  .)1(لتفادي توقيع مثل هذا اجلزاء
أوت  19املؤرخ يف  01/14ومن األمثلة البارزة خلطأ اإلمتناع يف قانون املرور اجلزائري رقم 

أشهر أىل مخس سنوات وغرامة من  6اليت تنص على تطبيق عقوبة احلبس من  69/2، املادة  2001
  .سوؤلية اجلنائية أو املدنية إثر قتل أو جرح خطأملدج على التهرب من ا 150.000إىل  50.000

                                                        
 2009جويلية  27والنصوص املعدلة له بقانون  19/08/2001املؤرخ يف  01/14ر قانون املرور اجلزائري رقم ـ أنظ )1(

  .2011والتعديالت التالية له سنة 
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وبات منه على مضاعفة العق 290نص يف املادة  2006كما أن قانون العقوبات لسنة 
ق ع ج يف حاليت السياقة يف حالة سكر، ورب اجلاين  289و  288املنصوص عليها يف املادتني 

  .من املسؤولية اجلنائية واملدنية، بعد إرتكاب اجلرمية أو حماولة التهرب من هذه املسؤولية
ويالحظ أن مثة إختالف بني قانون العقوبات وقانون املرور من حيث العقوبات املقررة، 

الفعل الواحد إذن ينطبق عليه نصان يتضمنان عقوبات خمتلفة، وبالرجوع إىل القواعد العامة يف ف
ل يف النص الواجب التطبيق مما الشك فيه أن يكون تبعا لثالثة معايري هي صالقانون اجلزائري للف

  .النص األحدث أو األشد أو األخص
من قانون العقوبات  2001ور لسنة فوفقا للمعيار األول فإن النص األحدث هو قانون املر

  .وبالنسبة للمعيار الثاين أي النص األخص يكون قانون املرور هو املرحج أيضا. 1966لسنة 
أما إذا إتبعنا املعيار الثالث أي النص األشد تارة جند قانون العقوبات هو األشد وتارة أخرى 

  .قانون املرور
املرور يف جنحة القتل اخلطأ يف حاليت السياقة وعليه فيكون قانون العقوبات أشد من قانون 

أي السياقة  يف حالة سكر والتهرب من املسؤولية اجلزائية واملدنية، إذ تكون العقوبة يف احلالة األوىل
، واحلبس من أربعة  66يف حالة سكر من سنة إىل مخس سنوات يف قانون املرور حسب املادة 

  .أشهر إىل أربع سنوات يف قانون العقوبات
ويف حالة التهرب من املسؤولية اجلزائية واملدنية مثال فالعقوبة املقررة هي احلبس من ستة 

، واحلبس من أربعة أشهر إىل أربع 69أشهر إىل مخس سنوات يف قانون املرور حسب املادة 
  .290ة سنوات يف قانون العقوبات حسب املاد

نستخلص مما سبق أن كل احلاالت الواردة يف قانون املرور واليت يتم خرقها فإن الترجيح 
وفقا للمعايري السالف اإلشارة إليها يكون بتطبيق قانون املرور بشأا، باستثناء حالة واحدة وهي 

ؤولية اجلزائية جنحة القتل اخلطأ إذا إرتكبها جاين يقود مركبة وهو يف حالة سكر أو رب من املس
، ويظل قانون )1(أو املدنية، أو حاول التهرب منها حيث متيل الكفة لتطبيق قانون العقوبات بشأا

العقوبات هو النص الواجب التطبيق، إذا تعلق األمر باجلرح اخلطأ الذي الميت بصلة حلوادث 
حىت يتجلى األمر . شريعيةاملرور، واستعمال املركبات، وينبغي معاجلة هذا اإلختالف باإلرادة الت

  .ويطبق قانون املرور على أساس القاعدة القائلة بأن اخلاص يقيد العام

                                                        
  .86، ص  10ط،  2009الوجيز يف القانون اجلزائي اخلاص ، اجلزء األول :  حسن بوسقيعة. در ـ أنظ )1(
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3  : مل يعد نشاط اإلنسان مقتصرا على الرب والبحر، بل إمتد ليشمل
اة للنقل أيضا الفضاء وعليه يعترب الطريان نشاط إنساين، ويتميز بالعاملية، فالطائرة أساسا تعد أد

الدويل فهي حتلق يف الفضاء اجلوي الذي يعلو أقاليم الدول األخرى، وهذا ما يتجلى من خالله 
 .سيادة الدولة على الفضاء اجلوي، وما مدى هذه السيادة وما يرد عليها من قيود

ومبا أن النشاط اإلنساين وحيثما يتم هذا النشاط حيتاج إىل قاعدة حتكمه وتنظم ما ينجم عنه 
من عالقات بني  البشر، وهلذا السبب جند أن الوسيلة اليت تكفل ذلك هي وضع قواعد قانونية 
حتكم العالقات املتولدة عن إستعمال الفضاء اجلوي، ولذا وعلى غرار وجود قانون للرب والبحر 

 .فأضحى للفضاء قانونه أيضا
، فريي تهوذاتي هليتوقد أثار القانون اجلوي جداالت عديدة ال شأن لعرضها حول إستقال

املساندون إلستقالل القانون اجلوي أن الطريان يعد ظاهرة جديدة تتميز وتتمخض عنها خماطر 
تقتضي قانونا جديدا  يف كل عناصره حبيث  يتحرر من القواعد القانونية التقليدية، كما أن القانون 

توجد دول هلا مساحات  اجلوي يتسم بطابع دويل بإعتبار أن الطائرة وسيلة نقل دويل وقلما
 شاسعة تسمح بإستخدام الطائرة كأداة نقل حملي، ولذا يستحسن إبتعاد القانون اجلوي عما مييز

وأغلبية قواعد القانون يعود  )1(التشريع الوطين  الداخلي وإال أدى ذلك إىل إعاقة حركة التدويل
بشأن  1929فاقية  وارسو عام وات 1928مصدرها لإلتفاقيات واملعاهدات الدولية كمعاهدة هفانا 

ومعاهدة روما  )2(1944، ومعاهدة شيكاغو  1923النقل اجلوي وإجبارية التأمني ومعاهدة روما 
  . 1970ومعاهدة الهاي  1963ومعاهدة طوكيو  1952الثانية عام 

 ومل تصدر اجلزائر تشريعا جويا، وعليه فاللجوء إىل القواعد العامة املنصوص عليها يف القانون
املدين أو التجاري أو البحري تبعا لألحوال ضروري تطبيقه على تلك العالقات مع مراعاة نص 

أما يف مصر فلم يصدر كذلك تشريع موحد يعاجل مشاكل املالحة اجلوية . ج ج . إ 591املادة 
 .وإمنا هناك بعض التشريعات تعاجل جزئيات خمتلفة

                                                        
  : أنظر كافتال  ـ )1(

- La Réparation des Dommages Causés Aux Voyageurs Dans Les Transports Aériens , Revue 
Trim de Droit Civil , 1929 , P 995 et Suit. 

  :من إتفاقية شيكاغو  25تناولت املادة ـ  )2(
«  Chaque état Contractant S’engage a Prendre Les Mesures Qu’il Jugera  ».  
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ومن  )1(1938لسنة   Conférence de Bruxellesوقد مت إعداد مشروع إتفاقية أو مؤمتر 
وقررت جنحة   Délit de Fuiteقدوضعت 1924من قانون  72جهة أخرى نالحظ أن املادة 

ضرار اليت تتسبب فيها طائرة نتيجة رمي أشياء حمظورة على أشخاص أو اهلروب يف حالة األ
أن توقف الطائرة  فيهااألموال ويقع على عاتق القائد واجب الرتول فيما عدا احلالة اليت يثبت 

  .)2(يعرض سالمتها للخطر
وقد إنتقد جانب من الفقه تقرير جنحة اهلروب من قبل املشرع ويرى بعض الفقهاء بأن 

النامجة  عن تشبيهها تشبيها سطحيا وإدماجها جبنحة اهلروب اليت يقترفها سائقو  72ة املاد
السيارات ال ميكن إعتبارها إال غري قابلة للتطبيق وكنص ميت نظرا للشروط الصعبة الواجب 
توافرها وضرورات املالحة اجلوية كالعلو املفروض على الطائرة ، والسرعة ، املسافة املقطوعة ، 

على مسافة ضئيلة ) اهلبوط ( ور أرضية الرتول غتقدير الضرر من قبل القائد ومدى ش صعوبة
  .)3(إخل...

غري أنه يبدو أن تقرير جنحة اهلروب من قبل املشرع الفرنسي يربز مدى اإلهتمام املتزايد يف 
لك فرض اجلزاءات يف امليادين املختلفة ، حيث أن جنحة اهلروب ليست متعذرة التحقيق ويعرض ذ

حيث تكون  الطائرة  حتلق فوق السطح على علو غري مرتفع حبيث يسهل على القائد تقدير الضرر 
 . وتواجد أرضية الرتول أي مهبط على مقربة ورغم هذه الظروف حيجم عمدا عن اهلبوط

ويوجد على املستوى الدويل إتفاقية خاصة باملساعدة واإلنقاذ اجلويني ويتعلق األمر بإتفاقية 
و اخلاصة بتوحيد بعض القواعد املرتبطة باملساعدة   1938 سبتمرب 29بروكسل املربمة  بتاريخ 

ا وإنقاذ الطائرات أو من قبل الطائرات وذلك بالبحر، وقد أمضى اإلتفاقية ستة عشر دولة منه
سويسرا غري أن املصادقة عليها تأخرت بسبب احلرب العاملية األوىل وقد فرضت املادة الثانية منها 

  :واجب املساعدة يف البحر على عاتق الطائرات والسفن لصاحل كل شخص معرض خلطر التيه 
 ARTICLE 2 : « Le Devoir D’assistance en Mer des Avions et des Navires en Faveur de Toute  
                            Personne en Danger de se Perdre ».   

وقد  .وعليه ينشأ من هذه اإلتفاقية واجب املساعدة املتبادلة بني املالحة البحرية واجلوية
  .إنضمت وصادقت اجلزائر على اإلتفاقيات الدولية اخلاصة باإلنقاذ البحري 

                                                        
          . RIPERT : La Regle Morale , N° 152 :أنظر املرجع السابق ـ  )1(

(2 (ـ   Le Goff :  N° 1578 .  
(3 (ـ   Le Goff : A Pasitt ,  N° 1578 .  
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فر يف غالب األحيان تشريعات خاصة بتنظيم املساعدة أما على الصعيد الوطين فال تتوا
واإلنقاذ الذي يكون لصاحل الطائرة أو تقوم به الطائرة لصاحل األشخاص أو األموال املعرضة للخطر 
برا وحبرا، ويكون الرجوع للقواعد العامة هو يف هذه احلالة السبيل، إذ أن العالقات الناشئة عن 

قاعدة اإلثراء بال سبب يف حلها ولكنها غريكافية لتأكيد وجود إلتزام املساعدة واإلنقاذ قد تساعد 
  .باملساعدة واإلنقاذ

جام عن أداءه يشكل مما الشك فيه أنه حينما يوجد نص يقضي بالقيام بعمل ما، فإن اإلح
إمكانية وجود واجب قانوين بالعمل دون  و مدىساؤل املطروح، هتاإلمتناع، والب بال منازع خطأ

  .حكم تشريعي وذلك ما سنعاجله يف الفرع الثالث 

 

 

وفقا لرأي غالبية الفقه التقليدي بأن الشخص اليسأل عن إمتناعه طاملا ليس هناك األصل 
مل خيرق إلتزام بالعمل اإلجيايب منصوص عنه يف التشريع فال نص من لدن املشرع، ومبا أن الشخص 

جمال لتحقق مسؤوليته، إذا أحلق بالغري ضرر ، فهل هذا يعين أن مصدر اإللتزام بالعمل اليكون إال 
  :بنص تشريعي؟ أم أن هذا اإللتزام بالعمل يكون مصدره غري التشريع، وذلك ما نتناوله فيما يلي 

1 إن معظم التشريعات
تعرف مثل  هذا النوع من املسؤولية فالشخص اليسأل عن أفعاله اإلجيابية فقط بل غالبا ما يسأل 

تنص صراحة على حاالت اإلمتناع  جلزائيةعن مواقفه  السلبية وقد الحظنا أن بعض التشريعات ا
ىل مساءلة  حمدث الضرر، ولكن ما  املوقف بالنسبة للحاالت اليت ال يوجد أي نص اليت تؤدي  إ

، ومبقتضى أي مبدأ تشريعالقيام بالعمل خارج حدود البتشريعي يفرض  العمل، فهل مثة واجب 
. ذلك  هو السؤال املطروح؟.  يصح ذلك؟ 

رق  ــإىل القول بأن اإلمتناع اخلاطئ  ينتج أوال عن خ  )1("سافيته"يذهب الفقيه 
الواجبات التشريعية،  الواجب  املخترق قد يكون واجبا تعاقديا وقد يكون جمرد واجب أدبــي 
أو نتيجة ألفعال إجيابية سبق القيام ا حينما تكون النتائج املترتبة عن هذه األفعال من شأا أن 

  .تضر بالغري

                                                        
  . Traité  N° 42 , et Revue Critique , 1334 ,  P 417   سافاتييهأنظر ـ  )1(
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إن الإللتزام بالعمل قد يفرضه النص أو العقد حبيث يرى القضاة أنه  : " فيقول )1(أما دميوج  
  " .من الضروري أن جنعل منه إلتزاما قانونيا 

أنه من النادر أن يكون اإللتزام بالعمل مفروضا مبقتضى القانون أو األنظمة  )2(ويرى البعض
الذي  ميلي على كل  )  األخالقي  (  وإن وجدت بعض األمثلة، وإمنا ينتج عن الواجب األديب

  . " فرد منا إحترام القواعد األساسية للحياة اإلجتماعية
أثناء دراسة اإلجتهاد القضائي أن جل األحكام  " أبري ورو : " وقد الحظ األستاذان 

أن يكون العمل املمتنع عنه   ،تستجوب لرفض الطلبات وحىت يصدق وصف اخلطأ على الفعل
مفروض مبقتضى القانون، وأن القيام به يشكل إلتزاما مدنيا غري أنه  قد إعترف بوجود خطأ 

  يفرض القيام بالعمل، ويذهب األستاذ تشريعياإلمتناع حىت يف احلاالت اليت  ال يتوافر فيها نص 
Bosc )3(  تزام بالعمل الذي يعترب اإلحجام عن ليس من الضروري أن يكون اإلل: "  إىل القول أنه

واملمارسة احلسنة، التقاليد    أدائه خطأ يستوجبه القانون الوضعي، وإمنا يكفي أن متليه العادات
 L’état de Moeurs  et la Pratique des Honnêtesاتمعوالعادات احلسنة املرعية يف 

Gens.  
ريبري " القانوين فقد جلأ كل من وبعد توضيح صعوبة معرفة مىت يوجد  اإللتزام  

:  إىل قرار حديث حملكمة النقض الفرنسية  تأكد فيه هذه األخرية علــى أن    )4("وبولنجيه
اإلمتناع ير تب مسؤولية حمدثه إذا كان  الفعل املمتنع عنه  من الواجب القيام به مبقتضى إلتزام "

األمر باملؤرخ وذلك ملا تقتضيه متطلبات قانوين أو إتفاقي أو واجب مهين  السيما إذا تعلق  
وقد قرر الفقه الراغب يف  Exigence d’une Information Objectiveاإلعالم املوضوعي 

أن تطبيق مفهوم اخلطأ هو وحده الكفيل حبل  بتسوية اإلمتناع بالفعل اإلجيايب كمصدر للمسؤولية، 
وفقا هلذا  اإلجتاه  يستوجب و، )5(ملختلفةاملشكلة، ونظرا ملرونته  فبوسعه التكيف مع احلاالت ا

على القاضي مقارنة  سلوك  حمدث الضرر بسلوك الرجل العادي الذي وجد  يف ذات الظروف 
اليت أحاطت باملمتنع، وتطبق  هذه القاعدة  سواء  تعلق  األمر بفعل إجيايب أو فعل سليب أي 

  .)6(إمتناع

                                                        (1 (ـ   DEMOGUE : OP CIT, N° 152 . (2 (ـ   PLANIOL RIPERT et ESMEIN : OP  CIT , N° 508 . (3 (ـ   BOSC : OP CIT , 19  et  20 . (4 (ـ   RIBERT  et BOULANGER  : OP  CIT ,  N° 935 .  (5 (ـ   MAZEAUD et TUNC :  Traite , I , N° 540 .  (6 (ـ   I BID .  
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2
   ) (   يذهب اإلجتهاد القضائي الفرنسي إىل التأكيد على هذا

ن إمتنع عن إاملبدأ  وذلك  يف مرات عديدة، حيث أن من يتسبب يف خلق وضع خطري يعد خمطئا 
 .)1(جنيب إصابة الغري بالضررإختاد اإلحتياطات  الضرورية لت

فمثال ينبغي على منظمي املباريات الرياضية إختاد كافة  اإلحتياطات اليت من شأا توفري   
 1960مارس  29املؤرخ  يف  )3(، وقضى حكم حمكمة باريس)2(األمن  للعدائني وكذا املشاهدين

ىل غرق أحد السباحني إاملباراة عن احلادث الذي أدى  علىمبسؤولية  اللجنة  البلدية  املشرفة  
  .)4(حيث إتضح أن  التعليمات العامة وكذا اخلاصة  املتعلقة باألمن مل  حتترم

وما جتدر مالحظته أن احملاكم الفرنسية  من خالل التقدير املوسع خلطأ اإلمهال وعدم احليطة 
 . إغفال اإلحتياطات الال زمةتفرض اجلزاء على خطأ اإلمتناع  وذلك كلما إكتشفت 

  : )5(مما سبق ميكننا دراسة النقاط التالية 
  إن غالبة

ني ترفض ترتيب  مسؤولية املمتنع يف حالة خرق واجب أخالقي يالفقه واإلجتهاد القضائي التقليد
 . الذي اليعد واجبا قانونياو" ما "بوجوب القيام بعمل 

وما جتدر اإلشارة إليه أن بعض الفقه  املعاصر أيضا حياول حترير القانون من كل تأثري  
  .)6(أخالقي ويؤكد بأن إستقاللية أكرب للفرعني دليال ورمزا للتقدم والرقي

فإدانة  الشخص عن جمرد خرق واجب أخالقي تظل إدانة أخالقية وال ميكن أن تترتب   
 .عنها مسؤولية مدنية  إال نتيجة  للخلط بني القانون واإلخالق

إىل القول بأن القانون واألخالق اللذان كانا مرتبطني أصال  )Young)7 ويذهب األستاذ  
أنه من األفضل أن يظل ااالن  )8( ويشري بعض رجال القانونإفترقا  تدرجييا عرب تاريخ الشعوب، 

                                                        (1 (ـ   GARDENAT et RICCI : OP CIT , N° 34 , et la Jurisprudence , Y , Citée .  (2 (ـ   L’arret du Tribunal de Nice , du 20/03/1959 , D 1959 , j 391 .  (3 (ـ   D , 1960 Somm 82   (4 (ـ   Pour D’autres Arets voy , J CL , Res  Civil , T, I , Fasc  III , A Fiche  1962 , P 1 .  (5 (ـ   J.C.L. Resp Civil , T. I Fasc , III , P 20 .  (6 (ـ   RABUT , OP CIT , P 7 .  (7 (ـ   YUNG : La Vérité et le Monsonge Dans le Droit Privé , 1946 , P 6  (8 (ـ   GORPHE : Cité Par GRAVEN : Le Médecin Devant le Droit Penal , P 15 .  
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ااالن القانوين واألخالقي متميزين، وهذا الفصل بني األخالق والقانون أدى ببعض الفقهاء إىل 
وحىت تقوم  . اإلحجام عن فرض اجلزاء  املدين إذا مل ينسب  للشخص سوى خطأ أخالقي

. ضروري أن خيرق واجبا قانونيا أو إتفاقيا أوتعاقديامسؤولية حمدث  الضرر نتيجة إلمتناعه، فمن ال
أنه " كرنوليت " وال يسع الواجب األخالقي أن يكون قاعدة أو أساسا للمسؤولية، وكما ذكر 

 il n’a Pas de" يرفض اإلعتراف بالواجب األخالقي ، فليس مثة واجب حيث توجد احملبة 
Devoir Ou il ya L’amour " ال ، وما جتدر اإلشارةإليه أنه اليوجد يف احلقيقة أي فرق يف ا

أو الطبيعة، واهلدف بني القاعدة األخالقية والقاعدة القانونية، والميكن أن يكون، ألن على القانون 
  .حتقيق العدالة وفكرة العدل إمنا هي فكرة أخالقية 

جبزاء مادي مبعىن   وتتميز القاعدة  األخالقية عن القاعدة القانونية بأن هذه األخرية مقرونة
ان املرء جيد نفسه إزاء إلتزام قانوين بإتباع سلوك معني وحمدد، والسؤال املطروح يف هذا الصدد  
هل بإمكان القانون البقاء واإلستمرار معتمدا على قوة تقنياته احملضة فحسب دون اإلستناد إىل  

  Si Le Droit  Peut Vivre  Coupé  De Sa  Racine  Par La  Force  De Sa)1(جـذوره
Technique    وباإلضافة إىل ذلك نالحظ أن املشرع واحملاكم غالبا ما حتركها إعتبارات أخالقية

 . لفرض  إلتزامات معينة ملكافحة تدهور األداب العامة
واملادة  1945جوان  25فرنسي املعدل بأمر . ع.من ق 63ونالحظ بوضوح أن املادة 

 19املؤرخ يف  2000/916من قانون العقوبات الفرنسي املعدل باألمررقم  223/5و  223/6
وكذلك  ، 2014جويلية  12عدل بتاريخ ملوا 2001الساري املفعول بتاريخ جانفي  2000سبتمرب 
تتضمن مفهوم اإللتزام  ، 20/23رقم  2001ديسمرب  20عدلة بقانون ملا .ج.ع.ق 182املادة  

األخالقي حيث جعلت من عدم تقدمي الشخص املساعدة  لغريه مع قدرته على ذلك دومنا خطر 
عليه يقع حتت طائلة العقاب بإعتباره مكونا جلرمية إمتناع  والقانون يزخر بالقواعد األخالقية 

ري، وواجب عدم االثراء واليسعنا ذكرها ونكتفي باإلشارة للواجب األخالقي  بعدم اإلضرار بالغ
إخل ، وما جيب  تأكيده هو أن احلدود ... بدون سبب على حساب الغري، وواجب مساعدة الغري 

داب وعادات اتمع يف فترة ورة قاطعة  وائية ألا مرآة آلبني هاذين االني ال ميكن رمسهما بص
 . معينة

                                                        (1 (ـ   GORPHE :  OP CIT . 
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دائما مربرة، ويف كل احلاالت ال يفقد  وعليه فاخلشية من إنصهار األخالق بالقانون ليست  
  .القانون أي شئ باقتحام مبدأ أخالقي ثابث اله

وماجيب التنبيه إليه كذلك هو أن اخلطأ يف حذ ذاته بإعتباره ركنا أساسيا يف املسؤولية   
  التقصريية يتضمن وفقا للمعىن املوسع خرقا إللتزام أخالقي ألن األخالق تقتضي الوفاء  بالعقود

  . )1(املربمة واإلمتثال للقانون وحسن األداب وعدم اإلضرار بالغري
ويذهب بعض الفقه إىل القول أن كل خطأ أخالقي من شأنه إحلاق األذى بالغري يشكل  

ولكن  جيب حتاشي  الغلو واملبالغة  واإلكتفاء بالقول أن لألخالق مكانة مرموقة  )2(خطأ قانونيا
قانون اجلزائري خال من حكم تشريعي يطبق يف هذه احلالة، غري أنه يف حالة اخلطأ ويبدو أن ال

يستخلص من املادة األوىل من القانون املدين اجلزائري إحالة القاضي  إىل العرف ويف حالة إنعدامه 
  .دئ الشريعة اإلسالمية ويف حالة عدم توافر احلل فيها إىل قواعد العدالةاإىل مب

عة  اإلسالمية وقواعد العدالة إعتربها التشريع اجلزائري مصادر ومبا أن العرف ومبدأ الشري  
للقانون املدين، فإن هذا  يربز جبالء أن املشرع اجلزائري قد أعطى وبال منازع   إحتياطيةرمسية 

  .لألخالق مكانة هامة ومعتربة
عين أنه يف وبالتفسري والتحليل السليم للمادة األوىل من القانون املدين اجلزائري فإن حكمها ي

قيام بعمل فما على القاضي إال أن يستلهم ويسترشد وبقدر الصريح ب نص تشريعيحالة إنعدام 
 .، باعتبار أن العرف مصدرا إحتياطياللفصل يف القضايا املعروضة عليه واف من القواعد األخالقية

نون واألخالق وختاما اليسعنا إال القول بأنه بالنظر للعالقات الوطيدة والضرورية بني القا
فإن لكل منها نفس القيمة ، ومبا أن األخالق تظل إحدى العناصر األساسية للقانون واملؤثرة فيه 

  . ، فإن الفصل الكلي بني الفرعني الميكن األخد به )3(بصفة مباشرة وفعالة
 :  كانت يف

والسؤال املطروح متثل فيما إذا  )4(اإلمتناع عن القيام بواجب أخالقي   إدانة شديدة املاضي إدانة
  .  كان القانون املعاصر يقر ويعترف  باملسؤولية   إلمتناع شخصا عن أداء  جمرد واجب أخالقي؟

                                                        (1 (ـ   SAVATIER : Traité ,  N° 27 .  
(2 (ـ   Traité , N° 28 .  
(3 (ـ   RIPERT :  La Régle Morale , N° 15.  
(4 (ـ   CARDAHI : OP  CIT  ,  P 130 
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مما الريب فيه أنه يقع على عاتق كل شخص بال منازع الواجب األخالقي مبساعدة الغري    
باإلصابة باألذى وقد رأينا آنفا أنه بتأثري الرأي القائل بضرورة الفصل بني القانون واألخالق املهدد 

  . يذهب بعض الفقه إىل القول بأن اإلمتناع عن القيام بواجب أخالقي اليسعه ترتيب املسؤولية
فثمة بعض الفقه يسلم . غري أن هناك موقف مغاير لذلك اإلجتاه من قبل الفقه والقضاء 

ملسؤولية عن خطأ اإلمتناع، وإن تعلق األمر خبرق إلتزام أديب، فالواجب األديب أو األخالقي يرقى با
  .يف نظره إىل واجب قانوين حقيقي بالتدخل لصاحل الغري 

) تشريعية(بأن اإلمتناع اخلاطئ قد ينجم عن خرق واجبات قانونية  )1(ويرى الفقيه سافاتييه
املسؤولية املدنية عن عدم أداء واجب أخالقي ينبغي أن يتعلق  تعاقدية وكذا أخالقية، ولترتيب

األمر بواجب أخالقي حمدد، معني احملل، وأن يرد هذا الواجب األخالقي على فعل أو إمتناع ، وأن 
  .)2(يكون عدم تنفيذ الواجب األخالقي مضرا باملدعي

ئا حينما يكون الشخص يكون اإلمتناع خاط   )3("لبالنيول، وريبري، وايسمان " وبالنسبة 
ملزما بالعمل، وقد يفرض هذا اإللتزام مبقتضى القانون أو اللوائح، وقد ينتج عن واجب أخالقي 

  .يفرض على كل شخص إحترام القواعد األساسية للحياة اإلجتماعية
أنه اليوجد يف احلقيقة سواء بالنسبة خلطأ اإلمتناع أو اخلطأ    )4("ساليه ديالمرنيري" ويقرر 

إلجيايب معيار آخر غري معيار الرجل اليقظ احلريص على القيام بالواجبات اليت متليها عليه األخالق ا
  .والعادات

فريى أنه طاملا تعلق األمر بالوقوف عند وجود اإللتزام بالعمل أو    )Rau ")5 " أما األستاذ 
لتزام األخالقي يرقى عدم وجوده، فعلى احملاكم عند حكمها بالتعويض عن ذلك أن جتعل هذا اإل

  .إىل مصاف اإللتزام القانوين
. وقد سلمت احملاكم يف بعض األحيان بأن مصدر أو أصل اإللتزام بالعمل واجب أخالقي

بأن اإلمتناع اليكون خاطئا إال إذا  )6(1946ماي  13وقد قرر حكم حمكمة شومون املؤرخ يف 
                                                        (1 (ـ   SAVATIER :  Traité  ,  N° 42 .  
(2 (ـ   SAVATIER :  Traité  ,  N° 42 .  
(3 (ـ   PLANIOL RIPERT : Esmein ,  OP CIT , N° 508   
(4 (ـ   Salle de la Mariniere :  Note sous L’arret de la Cour de Poitiers du 12/11/1935 , DP 1936. 2. 25 .  
(5 (ـ   AUBRY et RAU :  OP CIT ,   4444 ,  P 427 . 
(6 (ـ   D 1947 ,  J 53 .  
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أو اللوائح فحسب، بل مبوجب واجب كان الشخص  ملزما بالعمل ليس فقط مبقتضى القوانني 
  .أخالقي يفرض على كل فرد إحترام القواعد األساسية، القيم والعادات السائدة يف اتمع 

خرق اإللتزامات املتولدة يف حالة وإضافة إىل ذلك قد تترتب املسؤولية عن خطأ اإلمتناع 
ستناد إىل أحكام عديدة تؤكد عن العالقات اإلجتماعية، وقواعد اللياقة واامالت، وميكن اإل

أكتوبر  25وينبغي التذكري بأمر . )1(احلكم بالتعويض عن اإلمتناع عن القيام ذه اإللتزامات
من القانون اجلنائي الفرنسي، وكذا  63لقانون العقوبات والتعديالت الالحقة واملادة  املعدل 1945
ان يعاقبان عن اإلمتناع اإلرادي عن مساعدة ، اللذاملعدلمن قانون العقوبات اجلزائري  182املادة 

إىل أي مدى وصل إحترام  اإلستداللشخص معرض للخطر، وهذا له داللة خاصة مسحت ب
وقد سبق تبيان املكانة اخلاصة اليت حتظى ا األخالق . الواجب األخالقي يف مرحلة الزالت قريبة

  . يف التشريع اجلزائري
يه بعض الفقه، حيث يعترب أن عدم القيام بواجب أخالقي وعليه فال ميكن تأييد ما ذهب إل

اليرتب يف حق املخالف غري مسؤولية أخالقية ، ويف حالة سكوت القانون أو غموضه أو نقصه 
فإن القاضي اجلزائري باسترشاده بالسبل العديدة اليت تساعده على النطق باحلكم ملزم بتطبيق 

  .قواعد األخالق إىل أبعد مدى
إلجابة عن السؤال املطروح آنفا، حيث الميكن القول بأن خرق الواجب اوان لقد آن األ

  .األخالقي بالعمل اليعد يف مجيع احلاالت مصدرا للمسؤولية 
ذلك علينا التأكيد دومنا خشية، أو تردد بأن اإلمتناع عن القيام بواجب أخالقي لوخالفا 

 هأن: " "سافاتييه"بالعمل بإمكانه تبعا لبعض الظروف أن يرتب مسؤولية صاحبه، أو كما قال 
غلق احلدود التقصريية ضرب من اخليال غري احملبذ، أو غري املرغوب فيه السيما يف جمال املسؤولية 

  .)2("خالق والقانون بني األ
  

 
 
 

                                                        (1 (ـ   LALOU :  Traité , N° 692 et les Arretscites , MAZEAUD et TUNC  :  Traité , N° 1 , N° 541 .  (2 (ـ   SAVATIER :  Traité , N°28 « C’est une utopie , D’ailleurs Indésirable de Vouloir Particuliérement en  

         Matiére de Résponsabilité , Férmer les Frontieres Entre le Morale et le Droit  ».  
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ميكن القول يف إطار الواجبات املهنية بأن كل إمتناع من شأنه مبدئيا أن يؤدي إىل مسؤولية 
وسنكتفي هنا بدراسة مسؤولية الطبيب واملؤرخ، اليت تبدو من أهم املسؤوليات حيث . صاحبه 

 .خمتلفةحكام أكانت حمل 
I  : الذي فرض اجلزاء عن  1945يالحظ أنه حىت صدور أمر سنة

جنحة اإلمتناع فإن اإلجتهاد القضائي املدين الفرنسي تردد يف التسليم باملسؤولية املدنية للطبيب 
نتيجة لرفض تقدمي العالج يف حالة كونه ملزما بذلك، إما مبقتضى عقد سابق أو بسبب وظيفته 

 .)1(كطبيب يف مرفق إجتماعي
وهذا التردد مل يعد  )2(ونرى أن بعض األحكام إنتهت إىل التسليم بوجود واجب املساعدة

 2000/916املعدل باألمر رقم  من القانون اجلنائي الفرنسي قدميا 2ف 63له مربر اليوم فاملادة 
من ذات  5ف 223، ومذا املادة 2002والساري املفعول يف جانفي  2000ديسمرب  19املؤرخ يف 

يعاقب كل من ميتنع إراديا عن : " تنص على أنه   2014جويلية  12القانون املعدل بتاريخ 
، فمحكمة النقض الفرنسية قد "مساعدة شخصا معرضا للخطر إما شخصيا، أو بواسطة غريه

 .للطبيب أيضابأن هذا النص يطبق بالنسبة )3(1949ماي  31قررت يف قرار مبدئي بتاريخ 
)  1955نوفمرب  28مرسوم (   )4(مهنة الطبأخالقيات من قانون )  5( املادة كما أن 

ى ـأيا كانت وظيفته أو ختصصه، وفيما عدا حالة القوة القاهرة جيب عل: على اؤكد من جهتهت
كل طبيب تقدمي املساعدة حاال ملريض مهدد خبطر، إذا مل يكن يف الوسع تقدمي مساعدة طبية 

 .)5(أخرى له

                                                        (1 (ـ   CF , Trib Civil de la Seine  04/01/1938 , GAZ Trib 24/02/1958 .  
(2 (ـ   MAZEAUD et TUNC , I , N° 542., CF , Trib Civil Marseille 10/02/1938 , S 1938. 2. 52   (3 (ـ   SAVATIER :  Traité de Droit Médical , JCP 1949 , II, 494 , Note Magnol , Voy Aussi , 1956, N° 254  

        Jurisprudense Françaice 1953 , 1957 , P5 .  
  Code de Déontologie. املتضمن قانون ممارسة املهنة الطبية  1947جوان  27أنظر مرسوم ـ  )4(

(5 (ـ   MAZEAUD et TUNC , I , N° 542.,et N° 2, Droit Médical , N°254 . 
       - GUILLOU : L’omission de Porter Secours et la Profession Médicale , JC , P 1956 .   
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، فيفرض  )1("أن ذلك مسألة واجب إنساين " من نفس القانون  35وقد أضافت املادة 
واملشرع . من قانون العقوبات الفرنسي 223/6القدمي و  2ف 63اإللتزام باملساعدة مبقتضى املادة 

الفرنسي قد فكر يف احلاالت اليت يوجد فيها الشخص معرض للخطر يف حني أن شخصا آخر 
 .)2(متواجد ولكنه يتخذ موقفا سلبيا ينم عن األنانية واخليانة غري املقبولة إطالقا

وجيب اإلعتراف وفقا هلذا احلكم أن اإلمتناع عن املساعدة من جانب الشخص العادي غري 
مقبولة ويشتد األمر حينما يصدر ذلك عن شخص أكثر قدرة وكفاءة حبكم مهنته ومع ذلك ميتنع 

تعرف على حالة خطرية فريتكب جنحة اإلمتناع الطبيب الذي ي )3(الضروري عن تقدمي العالج
 .)4(لعالجه ومع علمه خبطورة املوقف ميتنع إلعتبارات سياسية حمضة يملريض إستدع

الفرنسي  العقوباتمن قانون  2ف  63متت مالحقة طبيب مبقتضى املادة  1964ويف ديسمرب 
وقد حكم عليه بأربعة أشهر . بتهمة عدم مساعدة شخص يف خطرحاليا،  223/6القدمي واملادة 

فرنك غرامة لرفضه معاجلة شاب متت إصابته جبروح أثناء  1000حبس مع إيقاف التنفيذ وبـ 
 .)5(مشاجرة

  : ونالحظ بأنه يوجد يف القانون الفرنسي فرضيتني بإمكاما أن يظهرا عمليا 
  باخلطرـ مسؤولية الطبيب حينما يعلم مباشرة.  
  ـ مسؤولية الطبيب حينما يعلم باخلطر بواسطة الغري وذلك يف النقاط التالية:  

     : قد جيد الطبيب نفسه صدفة
أمام شخص معرض للخطر ونظرا لعلمه  املباشر باخلطر فهو ملزم يف هذه احلالة بنفس إلتزامات 

 . كفاءته اخلاصة وقد تترتب بعض النتائج على)6(األشخاص العاديني
1 :  يعترب اخلطر الذي يهدد الشخص يف بعض الظروف ذا

يف حني  ،طبيعة جتعل من صفة الطبيب صفة غري جمدية كمن يشرف على الغرق، ويطلب النجدة

                                                        
  .   I.  1294: سافاتييه : أنظر .  1947جوان  27نفس األحكام اليت تضمنها مرسوم ـ  )1(

(2 (ـ   GUILLOU : I BID 
(3 (ـ   GUILLOU : I BID.  (4 (ـ   Arret du Tribunal Correctionnel de Charleville du 06/02/1952 , N° 1952 , J 481 . Affaire du Dr Colin :  
        Presse Francaise du Début Decembre 1964 . 

  .  le Monde du 02/06/1965 أنظر قضية الدكتور كوالنـ  )5(
(6 (ـ   GUILLOU : I BID  
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فنظرا لكونه األقدر  )1(ما ظروف أخرى تسهل تقدير اخلطر بصورة جلية نوعايف أن صفة الطبيبة 
 . )2(على كشف وجود اخلطر وسرعة التدخل فإن رفضه سينظر إليه بقسوة

2  : من  2ف  63تذهب املادة
سبتمرب  10املؤرخ يف  2000/916 املعدلة بأمر 223/6القدمي، واملادة  الفرنسي العقوباتقانون 
أن املساعدة قد تقدم مباشرة بفعل شخصي أو بصفة غري : إىل  2014جويلية  12، وقانون 2000

مباشرة من الغري، وإذا كان الشخص العادي له اخليار بني هذين السبيلني فإن موقف الطبيب الذي 
جيد نفسه إزاء شخص معرض للخطر خمتلف متاما  ألنه يف غالب األحيان يكون بوسعه التدخل 

) 5(وال ميكنه التذرع بعدم توافر صفة املختص لرفض التدخل حيث نصت املادة )3(اشرةبنفسه مب
  ". كلما أمكنه ذلك فهو ملزم بتقدمي املساعدة " املهنة الطبية بأنه  أخالقياتمن قانون 

وما جتدر مالحظته هنا هو أن بعض األحكام قد أدانت رفض تقدمي املساعدة من قبل 
 .وف حىت قبل صدور القانون سالف الذكرالطبيب يف مثل هذه الظر

قد إعتربت الطبيب املوجود  )4(1938فيفري  10فاحملكمة املدنية ملرسيليا يف حكم هلا بتاريخ 
املوجود على منت الباخرة خمطئا لرفضه مساعدة إمرأة على وشك الوضع ألنه يعترب قادرا على 

 " .  تقدمي العالج الضروري هلا وإن مل يكن خمتصا
 : إذا كان الطبيب

جيد نفسه صدفة أمام شخص مهدد  باخلطر فهو الذي يتم اللجوء إليه عادة عند تعرض أي فرد 
 . هي اليت تثري ختوف األطباء وخشيتهمو ،للضرر وهذه الفرضية الغالبة

عدة فهل يقع على عاتقهم اخلضوع لكافة فبحجة أم ملزمني باإلستجابة لنداءات املسا
والتأديبية وحىت  اجلزائيةإحتياجات املريض وإن كانت تعسفية ومفرطة وذلك إلجتناب املالحقات 

 فهناك مسألتان تثريان صعوبات خاصة، كتقدير اخلطر.  )5(ال تترتب أيضا مسؤوليتهم املدنية
Appréciation du Péril  وإختيار املساعدة Choix du Secours  .. 

                                                        (1 (ـ   GUILLOU :  OP  CIT  
(2 (ـ   GUILLOU :  OP  CIT  
(3 (ـ   Jurisprudence  Francaise ,  1953 - 1957 ,  P 5 . 
(4 (ـ   GUILLOU :  I BID .  
(5 (ـ   GUILLOU :  I BID  
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1  : فوفقا لإلجتهاد القضائي حملكمة النقض الفرنسية فإن نداء املساعدة
 )Equivaut a une Présomption du Péril)1عن شخص عادي يعترب قرينة على اخلطر  الصادر

 2000سبتبمر  19املؤرخ يف  2000/916املعدلة بأمر  223/6قدمي، واملادة  63واخلطر وفقا للمادة 
 .)2(ليس فقط خطر املوت وإمنا كل خطر جسدي جسيم، ق ج الفرنسيمن 

وإمنا يالحظ مظهر  اخلطرويبدو أن الشخص العادي غري قادر إطالقا على تقدير جسامة 
اليتفق يف غالب األحيان مع احلقيقة، ويؤكد األطباء إستنادا إىل جتارم الشخصية أن الذي اخلطر 

غالبا ما يبني الفحص عدم  Appels Urgents يطلق عليها وصف احلالة اإلستعجالية النداءات اليت 
  .)3(صحة ذلك اإلدعاء

فالعديد من األولياء خشية  ،إضافة إىل ما سبق جيب األخذ بعني اإلعتبار العنصر النفسي
لك إصابة أبناءهم بأي مكروه يتوجهون بسرعة إىل الطبيب يف حني أن الواقع ال يستدعي مثل ت

 .اخلشية املبالغ فيها
2  : نظرا ألن اخلطر يتجسد يف أغلب األحيان يف املساس اجلسيم حبياة

أو صحة الشخص فمن الطبيعي أن يلجأ بصفة عامة  إىل طلب مساعدة الطبيب وعندما يقدر 
فال ميكنه التملص من التدخل أو رفضه دون أن  ،الطبيب اخلطر ويدرك مدى ضرورة تقدمي العالج

 .يؤدي ذلك إىل مساءلته
ن قدم له العالج إولن تتفاقم حالة املريض  Imminent ولكن غالبا ما يكون اخلطر حاال

 .بشئ من التأخري فإذا ما إستدعى الطبيب يف هذه احلالة لكونه األقرب فهل بوسعه الرفض ؟
ماي  7املؤرخ يف  694/2012املرسوم رقم  ،يف اجلزائرلطب ا قانون أخالقيات مهنةيبدو أن 

تترك له جماال لذلك ألا ختضع وتربط تدخله ، وكذا قانون أخالقيات املهنة الفرنسي ال)4(2012
فالطبيب الذي مت . . " إذا مل يكن يف اإلمكان تقدمي عالجات طبية أخرى له: بتوافر الشرط اآليت 

للمريض  هإما بنصح القانوناللجوء إليه اليسعه يف هذه احلالة اإلفالت من هذا الواجب وفقا هلذا 
  .تنبيه بوجود مصلحة اإلستعجاالتالبالتوجه إىل الطبيب املعاجل له سلفا أو 

                                                        (1 (ـ   GUILLOU :  I BID . 
(2 (ـ   SAVATIER  :  Droit Médical ,  N° 254 .  
(3 (ـ   GUILLOU :  OP  CIT  
(4 (ـ   Code de Déonfologie Algerien Introduit Par Décret N° 694 – 2012, du 07 Mai 2012  
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لتقدمي إال أن اإلجتهاد القضائي الفرنسي قد أدان مع ذلك األطباء الذين مت إستدعائهم 
  .)1(املساعدة ورفوضها حبجة ضرورة اللجوء إىل الطبيب الذي سبق له القيام بالعالج

العلم باخلطر الذي يتعرض له واجلزائري السالفا اإلشارة إليهما فيكفي وفقا للقانون الفرنسي 
فمن غري املعقول أن يطلب من الغري القيام مبا  ،الشخص حىت يكون الطبيب ملزما بتقدمي املساعدة

  .)2(يسعنا القيام به شخصيا ومباشرة
الغرفة أن قرار . 1954جويلية  26وهذا املبدأ أكده مرة ثانية قرار الغرفة اجلنائية بتاريخ 

قرر أن الطبيب الذي أستدعي لتقدمي املساعدة ميلك وحده تقدير  1949ماي  31اجلنائية املؤرخ يف 
 .)3(وى وسرعة تدخله وذلك مبا ميليه عليه ضمريه و قواعد مهنتهجد

ذهب إىل أن اإلمتناع اخلاطئ يتحقق مبجرد أن  1954جانفي  21إال أن حكم مؤرخ يف 
رفض اإلستجابة، بالطبيب الذي إستدعى هاتفيا لتقدمي املساعدة لصاحل شخص معرض للخطر 

اخلطر ذلك أن بطر دون أن يتحقق مسبقا  وكان هو وحده القادر على تقدير مدى جسامة  اخل
 . طلب تدخله الفوريتالي

إن تطور اإلجتهاد القضائي الفرنسي يسري حنو تكليف الطبيب باإللتزام باحلصول على 
املعلومات وهو إلتزام يثقل كاهل الطبيب ال سيما إذا تعلق األمر مبعلومات غري دقيقة أو خاطئة 

ول على معلومات صاحلة لكوا صادرة عن أشخاص عاديني والتجربة تدل على إستحالة احلص
 .فغالبا ما تكون خاطئة

إما ألن املعلومات املستقاة صاحلة  ،إال أنه يف بعض احلاالت ميكن تقدير اخلطر بصورة سليمة
 ة اجلنــح موذلك ما ذهبت إليه حمك ،وإما ألن املرض واملريض معروفان سلفا من قبل الطبيب

Saint Claude "فقد أدانت الطبيب الذي مل يكن جيهل  )4(1949فيفري  11بتاريخ  "لسان كلود
 .اخلطر املعرضة له طفلة صغرية مصابة مبرض فتاك

     يرى بعض الفقه خاصة بالنسبة للطبيب أنه يعد خمطئا إن
ة ـــسلوك املهنأحجم عن تقدمي خدماته ال سيما  إذا إتضح للقاضي  أنه بذلك قد خالف  

                                                        (1 (ـ   L’arret de la Chambre Criminelle du 26/07/1954, J 666 , Pour L’appreciation de Cette Théorie  
        jurisprudentielle , Voir Guillou , OP CIT , N° 32 .  
(2 (ـ   J.C.P , 1949 , II , 4945 .  
(3 (ـ   J.C.P , 1954 , II , 8050.  D. 1954 , J 224   
(4 (ـ   GUILLOU :  OP CIT , C. P , 1949 , II ,  1945   
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أو إذا تعسف  )3(أو ما تفرضه قواعد املهنة و تقاليدها )2(به العرف املهين يقضما ي أو )1(املعتاد
 .)4(يف إمتناعه هذا

إن إمتناع الطبيب عن إنقاذ شخص وقعت له حادثة يف الطريق وحبيث تستوجب التدخل 
 .)5(السريع له يعد خطأ ينسب إليه

ذلك بأن حتميل الطبيب ذا الواجب القانوين قبل ضحايا حوادث ويعلق بعض املؤلفني على 
وذلك مبجرد خروجه من بيته حنو عمله ال يعد منطقيا والمتفقا مع  ،الطريق اليت ال ميكن إحصائها

رفض  كذلك يف حالة ،كاهله مما يدفعه إىل األحجام عن اخلروج إطالقالالعدالة إذ يف ذلك  إثقال 
ويعلق البعض على هذا الرأي بأنه قام  )6(يف منطقة نائية حيتاج  إىل إسعافالطبيب  معاجلة مريض 

قام على جتاهل للدور األساسي املنوط بالواجب اإلخالقي فهو يؤسس نظريته على عامل متجرد من 
ومن هنا وجب عدم اإلعتماد على القانون  وهو متميز   ،عن الواقع ااألخالق  واملروءة  وهذا بعيد

كمه يف حاالت يصعب فيها تقدير الظروف ويكفي اإلرتكاز على الواجب بعدم مرونته وحت
 .اإلخالقي فهو أهل ملعاجلة هذه احلاالت دون تعنت

وبناء عليه فاإلجتاه السائد وفقا للمذهب الفردي يف الفقه والقضاء الفرنسيني يعترب أن 
قة بينهما عقدية وال يوجد الطبيب كسائر املواطنني له حرية القبول أو رفض العالج حيث أن العال

نص يلزم الطبيب يتقدمي العالج  للمريض طالب املساعدة وال يعد الطبيب مرتكبا خلطأ إال يف 
تذهب إىل ظهور اإلجتاهات احلديثة اليت بو.  حالة اإلخالل بواجب يفرضه عليه القانون أو اإلتفاق

حرية الطبيب حيث قيدها  ديقيبري يف تة احلقوق ووظيفتها اإلجتماعية كان له األثر الكينسبب القول
 .)7(يف حدود الغرض اإلجتماعي الذي من أجله إعترف له ا وإال كان متسعفا يف إستعمال حقه

 .)7(حقه

                                                        
  . 379، ص  1951املسؤولية الطبية يف قانون العقوبات، رسالة دكتوراه :   حممد فائق اجلوهريـ  )1(

  .  246املرجع السابق ، ص :  اإلبراشيـ أنظر أيضا       
  " .يصعب التسلم بنضوج عرف مهين يلزم الطبيب بذلك:  " ، إذ يقول  25املرجع السابق،  فقرة :   اخلليليـ  )2(
  . 422مصادر اإللتزام ، فقرة :   عبد املنعم فرج الصدةـ  )3(
  439املرجع السابق ، ص :  العدويـ  )4(
  .املرجع نفسه، نفس الفقرة :  الصده أنظرـ  )5(
  .مكرر  34املرجع السابق ، ف :  حممد كامل مرسيأنظر ـ  )6(
  .، حقوق اإلسكندرية ، منشأة املعارف ، دون تاريخ  " املسؤولية الطبية : "  حممد حسني منصورأنظر ـ  )7(



 

 

196  

تحدد بنطاق وظروف معينة، ويبدو واضحا إذا كان يف مركز إما يوإلتزام الطبيب بعالج 
الج املريض سواء كان ذلك راجع ظروف القائمة ال يوجد سواه إلسعاف وعالاحملتكر مبعىن أنه يف 

ملكان أو زمان العمل أم للظروف امللحة اليت وجد فيها املريض أم لطبيعة عمل الطبيب وذلك 
كوجوده يف مكان ما ومل يكن هناك غريه لعالج املريض يف ساعة معينة ال يتوافر خالهلا طبيب 

  .)1(آخر
ميتنع الطبيب  مع ذلكعاجل ووجود املريض يف حالة خطرية تستدعي تدخل فإن وأيضا  

داء الواجب إذا كان خمتصا أو حاصرا للحالة املرضية ويشكل إمتناع الطبيب اإلرادي عن أعن 
  .)2(إسعاف شخص يف حالة خطرة جرمية يف القانونني الفرنسي واجلزائري

 : ال الطيب ومرجعه األساسي إىلتتعدد صور اإلمتناع يف ا
 :قاضي املوضوع الذي يقدر حسب وقائع الدعوى وهو يهتدي يف ذلك باملعايري العامة مثال 

 .سألة موضوع البحثاملـ ماجرى عليه العمل الطيب يف  1
 .ـ مدى التقدم العلمي يف هذا اال و هل هناك خالفات حول طرق العالج 2
 . ـ مقارنة مسلك الطبيب بطبيب آخر من نفس املستوى 3
 . لظروف اليت أحاطت خبطأ اإلمتناع من حيث الزمان و املكانـ ا 4
ـ إغفال الطبيب طرق تطهري معينة مع عدم مسؤولية الطبيب إذا مل يقم  الطبيب مبسائل  5

وقد إستقر القضاء املصري على أن وصف الفعل أو   ،مل جير عليها العمل يف املسألة حمل اخلطأ
 .)3(الترك بأنه خطأ و غريه من املسائل القانونية اليت ختضع لرقابة حمكمة النقض

فاستخالص اخلطأ املوجب للمسؤولية يدخل يف حدود السلطة التقديرية حملكمة املوضوع 
 .)4(مادام مستمدا من عناصر تؤدي إليه يف الواقع

رابطة السببية بني اخلطأ والضرر فهو من مسائل الواقع اليت تستقل ا حمكمة أما قيام 
 .)5(املوضوع بغري معقب و إال شاب حكمها عيب يف التسبيب

                                                        (1 (ـ   PAU , 30/06/1913 , D 1951 . 2 . 49 Marseille , Février 1938 S , 1938 . 2 . 52 Bordeaux , 28 Oct 1953 D ,   
        1945/13 .  

  .  ج  عق  182، املادة  ياجلزائر العقوبات، قانون  2ف 63القانون اجلنائي الفرنسي،  املادة ـ  )2(
(3 (ـ   Montpellier 1935. 2. 143 , 01/02/1935 , Grasse 27/05/1935 ,  1935. 2 . 341 .  

  . 614، ص  26، س  20/05/1965نقض ـ  )4(
  . 894، ص  24، س  12/06/1973نقض ـ  )5(
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فيجب أن تستخلص احملكمة اخلطأ من و قائع ثابتة منتجة تذكر يف احلكم وإال كان حكمها 
 .)1(باطال لقصور األسباب

  : يالحظ أن رفض تقدمي املساعدة يؤدي
مهنة  أخالقياتمن قانون  35و  5إىل مسؤولية ثالثية للطبيب مسؤولية تأديبية مستقاة من املادة 

القدمي واملادة الفرنسي  العقوباتمن قانون  2ف 63نابعة عن املادة  جزائيةالطب، مسؤولية 
جويلية  12واملعدلة بتاريخ  2000سبتمرب  19املؤرخ يف  2000/916املعدلة باألمر رقم  223/6

 1382،1383بإعتبار اإلمتناع جنحة مؤدية أيضا إىل مسؤولية مدنية خاضعة مبدئيا للمواد ، 2014
 .)3(إذا تبني من الظروف أن تدخل الطبيب من شأنه أن يكون جمديا )2(ق م فرنسي

اء كغريهم من األشخاص العاديني ونضيف أنه على املستوى املدين البحت فإن األطب
املعدلتني مبوجب  ق م اجلزائري 125و  124ها  وكذا املادة ليوما ت 1382مسؤولني وفقا للمواد 

عن إمهاهلم وعدم إحترازهم  ويف هذا اال فقد زعم  ،2005يونيو  20املؤرخ يف  05/10قانون 
وهذا ال  )4(البعض أنه ال ميكن إدانة الطبيب عن الضرر الذي أحدثه إال إذا إرتكب  خطأ جسيما
ومل تسلم   ،يصح  حسب غالبية الفقه الفرنسي، ألن كل خطأ أيا كان يلزم مرتكبه بالتعويض

 .أل حبجة أنه مل يرتكب سوى خطأ تافه أو بسيطحمكمة النقض الفرنسية بأن الطبيب ال يس
فالطبيب يسأل عن خطئه املهين وفقا ملعيار الرجل العادي، الفرق بني اخلطأ العادي واملعين، والبني 

 .)5(خطأ جسيم وخطأ يسري
وفقا إلجتهاد قضائي وفالطبيب يسأل حينما يتمثل إمتناعه يف عدم تنفيذ اإللتزامات املهنية 

الطبيب أو اجلراح الذي جيري العملية للمريض أو يقدم له عالجا ينجم عنه خطر  مرجح يكون 
  .)6(إذا إمتنع عن احلصول على رضاء املريض سلفا أو إخطاره بذلك  ،مسؤول

                                                        
  . 11 ، ض 18،  س  03/01/1967نقض ـ  )1(
  . 768، ص  23، س  25/04/1972نقض ـ  )2(
  . 90املرجع السابق ، ص :  بورينيهأنظر ـ  )3(

- SAVATIER : Droit Médical , N° 254 , et N° 89 , P 235 , LALOU et MAZEAUD : 

JuhisPrudence en Matiere de Droit Civil , Revue , Trim , 1951 , N° 2 . 
(4 (ـ   BEUDAND : OP CIT , P 57 , SOURDAT , I, N° 677 .  RIPERT et BOULANGER  :  OP CIT , P 351 .  

  .132، ص  1، 1992م ق  65648، رقم 1990جوان  30احملكمة العليا ، الغرفة اإلدارية بتاريخ ـ  )5(
(6 (ـ   RIPERT et BOULANGER  :  OP CIT , P 351 .  
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ويسأل أيضا الطبيب يف حالة التأخري عن احلضور أو التدخل إلنقاذ مريضه و يقدر التأخري 
لة املعروضة، وبصفة خاصة مدى سوء أو حسن نية قاضي املوضوع على ضوء مالبسات احلا

  .الطبيب 
وتثور مسؤولية الطبيب أيضا يف حالة اإلنقطاع عن معاجلة املريض، وطبقا للقواعد العامة يف 

بإستثناء توافر دليل على وجود قوة قاهرة أو  ،املسؤولية تقوم مسؤولية  الطبيب يف تلك  احلاالت
 وبناء. )1(أو التأخري بسبب عطل مواصالت أو ظرف صحيحادث فجائي، كإستحالة الزيارة 

عليه رفض القضاء الفرنسي إقامة مسؤولية الطبيب إلخراجه طفل بسبب عدم و جود سرير عقب 
نظرا ألن األم تستطيع أن تقوم بنفس العمل أو على األقل  ،عملية جراحية رغم حاجته لذلك

ولكنه أقر مسؤولية الطبيب . )2(حية الالزمةتصطحبه إىل مستشفى  قصد القيام باإلجراءات الص
يف حالة اإلمتناع عن التدخل مبناسبة حالة ميالد رغم إبالغه خبطورة وجسامة الظروف احمليطة 

 .)3(حبالة الوالدة
نظر إىل هذه املسؤولية على أساس أا يوختاما ملسؤولية الطبيب ميكن القول أنه غالبا ما 

جيب أال ننسى أن  )Guillou)4 : سة املهنة أمرا صعبا، وكما يقول تثقل كاهل الطبيب وجتعل ممار
وإن يبدو أحيانا أنه يسيطر  ،أن الطبيب شخص كغريه من األشخاص من دم و حلم معرض للتعب

 ."على املرض
ممارسة الطب ليس يف احلقيقة سوى سلسلة من األخطار أن  وما يستوجب عدم إغفاله هو

وقد قال األستاذ   Juillardاألستاذفمهنة الطب من بني املهن األكثر خطورة كما ذهب إليه 
Graven)5(  دف فيها إىل هذه الغاية العامة حلماية الصحة والسالمة اجلسدية منذ اللحظة اليت

ديه وظائف ضرورية وحمددة، ونظرا ألن التصريح فعلينا النظر إىل الطب كمرفق إجتماعي ل
باملمارسة يرجع إىل الدولة فعليها أن جتعل اإللتزامات مناسبة للحماية العامة اليت دف إىل 

  .حتقيقها

                                                        (1 (ـ   Scine , Janvier  1938 , D = 1938   
(2 (ـ   Req 2 , Aout 1940 D, 1908.  I . 574 .  
(3 (ـ   17 Fevrier 1972 D , 1972 . 395 .  
(4 (ـ   GUILLOU : OP CIT , N° 32 .  
(5 (ـ   Le Medecin Devant le Droit Penal , P 13 .  
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وقد أصبح مسلما مبساءلة الطبيب عن كل خطأ يصدر عنه، وأن تقدير خطئه أو تعيني مدى 
وك الطبيب العادي، إذا وجد يف مثل ظروفه الظاهرة، واجباته يتأتى عن طريق مقرانة سلوكه بسل

والصعوبة اجلديدة اليت بررت تتعلق مبسؤولية الطبيب األخصائي، فهل حتدد واجباته ويقدر خطئه 
الظروف " بالنظر إىل طبيب أخصائي مثله أم بالنظر إىل طبيب عادي ؟ بالرجوع إىل املعيار 

 يستشف بأن التخصص واحدا منها، مما يؤدي إىل الذي وضعه األستاذان مازو، فال" اخلارجية
تعيني واجبات الطبيب األخصائي مبعيار طبيب عادي، وهذا جيايف قصد املرضى الذين فضلوا 
اإلستعانة بالطبيب األخصائي، وخيل بالثقة املوضوعة يف ذلك األخصائي من قبلهم نظرا لتخصصه، 

أنه بالنسبة إىل : " ما يلي  1936جانفي  2 وقد إنتبهت حمكمة إستئناف مصر لذلك، إذ قررت يف
ئهم، ألن واجبهم الدقة يف اطاألطباء األخصائيني جيب إستعمال منتهى الشدة يف تقدير أخ

  . )1(، واإلعتناء وعدم اإلمهال يف املعاجلةالتشخيص
وقد علق بعض الفقه على ذلك احلكم بأن احملكمة قصدت بذلك تعيني واجبات الطبيب 

المبسلك طبيب عادي بل باملقارنة مبسلك طبيب أخصائي مثله ، وذلك ما ذهب إليه  األخصائي ،
بأنه جيب يف تقدير خطأ الطبيب أن يضاف املستوى املهين للطبيب إىل ": ستاذ وديع فرج بقوله األ

فيقاس عمل األخصائي . وزن يف مقارنة مسلكه مبسلك طبيب يقظالظروف اخلارجية اليت يقام هلا 
   .)2("ائي من درجتهبعمل أخص

ويتمثل يف ترك الطبيب  Orthothanasieوجتدر بنا اإلشارة إىل ما يعرف يف اال الطيب بـ 
وقد إستقر  Le Medecin Laisse le Malade Mourir Par Omissionاملريض ميوت باإلمتناع 

القضاء على أنه اليتحقق القتل العمدي يف هذه احلالة، ومع ذلك تثبت جنحة عدم مساعدة 
رف بـ ـمبا يعبينها وبني يضا أشخص يف خطر بالنسبة للطبيب، كما جيب التمييز يف هذا اال 

"La Dysthanasie"  واملتمثلة يف قطع جهاز اإلنعاشSystème de Reanimation Artificiel 
 Etat de Vieياة، وفقا ملا يعرف طبيا بـ حلالذي يساعد على بقاء املريض على قيد ا

Vegétative دانة على أساس القتل العمدي لتوافر فعل اإل، وجرى القضاء يف هذه احلالة على
 نعاش عنه، غري أن حالة الضرورة قد تتوافر إذا وجداإلإجيايب على مريض الزال حيا بقطع آلة 

قصوى، فما املوقف بالنسبة  عدد آالت اإلنعاش ضئيل جدا، وكانت هناك حالة إستعجالية
للشخص املوجود يف حالة غيبوبة منذ أمد ؟ مما الشك يف أن الكفة ترجح لصاحل احلالة املستعجلة، 
                                                        

  .193 – 260 – 37، اموعة 334 – 713 – 16احملاماة ـ  )1(
  .399، ص  12  قتصاداإلويف مسؤولية األطباء واجلرحني املدنيني، جملة القانون :  وديع فرج. دـ  )2(
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) القطع ( والتضحية مبن هو يف غيبوبة منذ فترة طويلة، ويرفع العقاب عن مرتكب ذلك الفعل 
، ومصلحة من هو يف حالة إضطرارية )من هو يف غيبوبة ( ا وازنة بني املصلحة املضحى بامل

  .مستعجلة واجب محايتها
II       : قبل دراسة مسؤولية املؤرخ عن سكوته

  .يستوجب التعرض بوجه عام ملدى اإللتزام بالتعبري واإلفصاح عن احلقيقة ؟
حنن نعلم أن السكوت أحد مظاهر اإلمتناع حيث يتجسد يف األحجام عن الكالم وعدم  

؟ وهل يعد  اإلفصاح فهل يفرض القانون واجب اإلفصاح عن احلقيقة وتقدمي املعلومات للغري
 .بالتايل السكوت غري مشروع ؟ و يف أية ظروف ؟

أو إتفاق يلزم الساكت يسلم بعض الفقه بأن السكوت ال يكون خاطئا إال إذا وجد نص 
بالكالم وإعطاء املعلومات للغري ، واحلال كذلك إذا كان عدم إعالم الغري يلحق ضررا بالنسبة 

 .)1(للشخص غري املخطر، وكذا الشخص املعين باملعلومات اليت مل تعط عنه
ويتعلق األمر دوما بنفس الفكرة حيث ينبغي أن يكون اإلمتناع خرقا لواجب قانوين 

 .اح و ليس إخالال مبجرد إلتزام أخالقيباإلفص
وما جتدر مالحظته أن الفقه الذي يقرر مبدئيا عدم فرض واجب اإلفصاح و إعطاء 

 .املعلومات للغري يؤكد مع ذلك أن مثة حدودا للحق يف السكوت إذا أنه ليس حقا مطلقا
 جتعل اإلمتناع إىل القول أنه يستوجب تطبيق القاعدة العامة اليت "سفاتيه"ويذهب األستاذ 

خاطئا حينما يصبح مضرا وذلك قياسا بالفعل اإلجيايب لنفس الشخص، ويسيق مثاال عن ذلك 
كمن يديل مبعلومات ويسكت عما هو أهم بالنسبة لطالبها، ويقول أن اإللتزام باإلدالء باملعلومات 

ن الفقه يعترب أن املشكل وما جتدر مالحظته أن لفيفا م )2(أما أن يكون قانونيا أو إتفاقيا أو مهنيا
 .. حيل وفقا للحاجيات العملية اليت تبناها العرف

يقع يف بعض احلاالت على عاتق : "  )3(أما دميوج الذي يعرب عن ذات اإلجتاه فيقول
الشخض حبكم عيشه يف اتمع واجب اإلفصاح ويف حالة اإلحجام ينسب إليه خطأ يستوجب 

 . توافر نوع من اإلرادة لديهالتعويض والتعويض يكون بالنظر إىل

                                                        (1 (ـ   LALOU : Traité,  N°662 ,   SAVATIER :  Traité,  I , N° 46 . AURY et RAU :  OP CIT. 444, P 431. 
(2 (ـ   SAVATIER :  Traité ,  N° 46 .  
(3 (ـ   DEMOGUE : Obligations , T. 1 , N° 187 .  
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على إلتزام املوجب له بالرد على العرض املوجه إليه فاإللتزام  Valery)1(كما أكد األستاذ
بالرد ال تفرضه اللياقة  اإلجتماعية فحسب  وإمنا يستخلص من إعتبار عدم الرد من شأنه أن يلحق 

  .الضرر باملوجب وذلك بالنظر للشك الذي يراوضه طيلة تلك املدة
وح وفلري املؤيدين لفكرة اإللتزام العــام وما جتدر اإلشارة إليه أنه بإستثناء األستاذين دمي

بالرد فإن غالبية الفقه الفرنسي حيدد هذا اإللتزام يف حاالت  نادرة ويعترف ذا ) الواجب العام (
 .)2(ها صفقة معينةتاإللتزام حينما يتعلق األمر بعالقات عمل أو خيص بنود تضمن

رادة ، ويعترف ضمنيا لإلمتناع بأثر ففي هذه احلاالت النادرة يعد السكوت تعبريا عن اإل
 .)3(مماثل لألثر الناتج عن الفعل

غري أن القضاء الفرنسي مل يكن معاديا دوما لفرض اجلزاء عن السكوت الضار وإذا كان 
 .يبدو متعارضا نوعا ما يف هذا اال

جاء أنه جمرد سكوت أحد املوثقني على إعسار أحد  )4(ويف إحدى قرارات حمكمة النقض
ال يشكل خطأ وال يرتب  ،مدة على نزل ليتناول الطعام مع األولمنذ مساعديه الذي يتردد 

 . مسؤولية املوثق إزاء صاحب الرتل
قضى مبسؤولية طبيب عن سكوته باعتباره كان مكلفا من  Dijonيف حني أن حكم حملكمة  

املرضعة بإصابة الرضيع  ، وأغفل الطبيب إخطارةاقبة صحة الطفل املعهود به ملرضعقبل عائلة مبر
  .)5(مبرض معدي، حيث عقب عملية اإلرضاع أصيبت هذه األخرية إصابة أدت إىل وفاا

 Renseigner الغريوقد فرضت احملاكم الفرنسية اجلزاء على اإلمتناع عن اإلفصاح أو إعالم 
يف غياب أي السيما إذا إقترن اإلمتناع بفعل إجيايب من قبل من إلتزم بالسكوت ولو كان ذلك 

 .إلتزام قانوين خاص
ة للفقه أو القضاء ، فهل جيب لنا يف هذه احلالة إختالف احللول هلذا املشكل بالنسب يتبنيو

وبالتايل فما هو معيار التمييز . ار السكوت الضار تارة مشروعا  وتارة أخرى غري مشروع ؟تبإع
 .يف هذا اال ؟

                                                        (1 (ـ   Cité Par COHIN :  OP  CIT,  P 85   
(2 (ـ   COHIN :  I BID . P 86 . 
(3 (ـ   COHIN :  OP CIT  . P 86   
(4 (ـ   Cass Civil ,  10 DP 1909 ,  DP 1911  . 1 .  439 .  
(5 (ـ   Dijon 14 Mars 1868 ,  DP ,  1869 .  97 .  
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ولنطرح املشكل بشكل خمتلف، أصادف يف  )Yung)1ولنأخذ املثال الذي يضربه األستاذ 
طريقي شخصا شب حريق يف مرتله وهو جاهل لذلك متاما، فهل يقع علي واجب إخطاره؟ 

واإلجتاه السائد، غري أنه قد تكون اإلجابة  Yung اإلجابة بالنفي وفقا لألستاذ ستكون بالطبع 
ميم و التسليم بواجب اإلفصاح يف كافة إن مل تكن هناك نية التع ،بنعم السيما يف احلاالت اخلطرية

 .احلاالت
وإذا كان هذا الرأي يثري الدهشة  والتعجب لدى البعض منا، فينبغي التفكري يف النتائج 
املترتبة على الرأي  املخالف، فالقول بأنه غري ملزم باإلخطار يف املثال السالف الذكر يعين منح 

ء روابط التضامن اإلجتماعي بني أفراد يعيشون يف نفسي حقا مطلقا يف السكوت، وبالتايل إلغا
ومن جهة أخرى ما هي النتائج اخلطرية املترتبة عن فرض واجب باإلفصاح . جمتمع متحضر

 .واإلعالم التلقائي للغري ؟
يه لالشك أنه ال يوجد أية خطورة، بل بالعكس فذلك أبسط وأيسر واجب ميكن أن مي

أو كلمة ال تكلف شيئا إلنقاذ األموال واألرواح البشرية  ،النظام القانوين فيكفي حركة بسيطة
املهددة باهلالك، يف حني أنه ليس مثة أي خطر يهدد الشخص أو غريه، وال يعد هذا موفقا مشجعا 

إذ أنه يقي الغري من أضرار قد . للتدخل يف  شؤون الغري، وحىت  إذا كان كذلك فهذا تدخل حمبذ
در التنبيه إليه أن القانون يشجع على تدخالت خطرية يف شؤون تكون يف غاية اجلسامة وما جي

الغري كاجلريان مثال ؟ إذ جييز املساس بأمالك الغري وإتالف أمواهلم يف حالة الضرورة كما حيث 
 . ريها من احلاالتغعلى التبليغ عن و قائع قد تعرض لعقوية اإلعدام و 

الغري ال سيما إذا كان هذا التدخل فهل يعقل إذن عدم السماح بالتدخل يف شؤون هذا 
يبدو أن حل مثل هذا اإلشكال يسري إذا أخذنا بعني اإلعتبار املصاحل املشروعة وخطر . لصاحله ؟

 .التدخل
وعليه إذا كان كتمان بعض الوقائع من قبل شخص ما وإذا كان السكوت من شأنه أن 

الشخص يف السكوت أقل أمهية وال يصبح مصدرا ألضرار جسيمة تلحق الغري يف حني أن مصلحة 
ما ال شك فيه أن هذا األخري ملزم قانونا ميهدده  أي خطر كما ال يعرض الغري للخطر ف

باإلفصاح، وأنه بسكوته هذا يرتكب عمال غري مشروعا، أما إذا كانت احلالة عكسية فمن كان 
 .عاملا بالوقائع املتعلقة بالغري يقع عليه واجب السكوت

                                                        (1 (ـ   YUNG :  La Vérité et le Mensonge , P 22 .  
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    : يعترب خرق واجب اإلعالم خارج إطار اإللتزام اإلجيايب
التعاقدي أو التشريعي أحد مميزات خطأ اإلمتناع  فاألمر اليتعلق يف هذه احلالة بعدم  تنفيذ إلتزام  
تعاقدي باإلعالم أو التنبيه  أوالنصح الذي تنجر عنه مسؤولية تعاقدية وإمنا األمر يرتبط باإلخالل 

بإعالم الغري ويقع على عاتق كل شخص ميلك معلومة ذات أمهية وشأن  اجب غري تعاقديبو
 .بالنسبة للغري ال سيما إذا ترتب عنها احليلولة دون إحلاق األذى ذا الغري

وعليه فإن اإلمتناع ) إبرام عقد، ممارسة مهنة ( وغالبا ما يتحدد جماله يف إطار نشاط حمدد 
 .  ة ما يتجسد يف صورة إمتناع مبناسبة عملاخلاطئ عن اإلعالم عاد

أغفلت إخطار Chambre Syndicale وبناء على ما تقدم حكم مبسؤولية غرفة نقابية 
وإعالم اجلمهور عن إقصاء أحد أعضائها الذي أحلق ضررا بالغري مستندا إىل عضويته يف 

 .)1(النقابة
كما نسب خطأ تقصرييا ألحد املهندسني إزاء أحد املقاولني إلحجامه عن إعطائه املعلومات 

 .)2(عند تشييد عمارة معهود أمر بناءها إليه  Sous  Solباألرضيةاخلاصة 
 Ampouleويعترب مرتكبا خلطأ اإلمتناع الطبيب الذي يسلم إلحدى مريضاته علبة حتتوي 

إذ  سنة وأغفل إخطارها عما قد يترتب عنها من أضرار،  عشرةإثىنعلى أنابيب بقيت لديه مدة 
 .)3(عند فتحها إصيبت يف عينها نتيجة إلنفجار األنبوبة

III  

1 : يبدو أنه فيما عدا التحفظ بتدخل القانون اجلنائي الذي
بالنسبة للنظام العام فإن التعبري عن الفكر ومناقشة حيظر بعض املقاالت التحريضية اليت تعد خطرية 

املبادئ  اإلجتماعية والسياسية واألخالقية تتعلق حبرية الرأي املعترف به واليت تضمنتها دساتري 
 .)4(البالد الدميوقراطية وبعض التصرحيات العاملية

سـواء أكان وتقتضي حرية الرأي بالضرورة حرية الكلمة وكذا الكتابة غري أن كل ملف 
ذو طابع فلسفي أو فين أو ديين وحىت علمي ال ميكنه تفادي اإلصطدام مبقتضى النظريات اليت 

                                                        (1 (ـ   Cass Civil , II , 17/03/1971 , Bull Civil , N° 125 , JCP 71 ED, G, IV , 115   
(2 (ـ   Cass Civil , III, 03//10/1984 ,  JCP 84 ED, G, IV , 338   
(3 (ـ   Cass Civil , II, 30//06/1976 ,  JCP 79 ED, G, II , 19038 .  

  . 1946دبسمرب  10من التصريح العاملي حلقوق اإلنسان املؤرخ يف  19أنظر مثال املادة ـ  )4(
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يعاجلها السكوت أو النقائص اليت تعتري املبادئ املهيمنة لدى بعض اخلواص أو جمموعة من 
 .اخلواص ؟

م ـــــمشهورا إلغفاله إس  Le Jesuite Pére Loriquetالدينوقد أصبح رجل 
ة ــيف إحدى مؤلفاته التارخيية اليت أبرز فيها احلوادث املمتدة ما بني سن )1(بونابارت ابوليونن

 .1819إىل  1800
وقد علق على ذلك بأا طريقة غربية لكتابة التاريخ فقد يكون املؤرخ معاديا لبونابارت 

 .)2(ولكنه ال يسعه جتاهل إمسه يف مؤلف تارخيي
كما أن موقف احملاكم  )3(عائلة بونابارت قد طالبت بالتعويضغري أنه ال أحد مسع بأن 

الذي صدر لصاحل  1865أفريل  26الفرنسية قد حتدد ميقتضى قرار حمكمة باريس املؤرخ يف 
  :، ويربز من خالل هذا القرار  Alexandre Dumas Pèreالكسندر دوماس األب 

« ... L’HISTOIRE EST PAS TENU LORSQU’ELLE RENCONTRE UN POINT OBSCUR, OU 
DIVERSEMENT RACONTE PAR LES RELATIONS DU TEMPS DE RAPPORTER LES 
DIFFERENTES VERSIONS AUXQUELLES IL A DONNE LIEU MAIS SEULEMENT DE CHOISIR 
AVEC IMPARTIALITE CELE QUI LUI PARAIT LA PLUS SURE CET QUE SI CE POINT VIENT A 
SOULEVER UNE CONTREVERSE, CE N’EST PAS DEVANT LES TRIBUNAUX QU’ELLE PEU 
TROUVER SES JUGES  ». 

عرب الزمن  روايتها لبأنه ال يقع على عاتق املؤرخ عند مصادفة مسألة غامضة أو خمتلفا حو
يبدو له أقرب إىل احلقيقة واملوضوعية وأبعد ختيار ما إلبل  ،سرد خمتلف التفسريات والتعليالت هلا

 . " عن التحيز، وإن أثارت هذه املسألة تباينا واختالفا فلن جيد حلها لدى األجهزة القضائية
بأنه ليس على احملاكم الفصل يف : "  1937سنة   Seineوقد حكمت احملكمة املدنية لسني  

 .. " مسائل التاريخ وأنه يقع على القراء إ بداء الرأي حول املوضوع
ة ال حمالة إذا كان املؤلف وعلى وجه اخلصوص دفحرية الكتابة والسكوت ستكون مهد

و املؤرخ ينسب إليه خطأ من وجهة نظر القانون املدين يف حالة عدم ذكره هذا اإلسم أو ذاك أ
 .سكوته عن هذا احلادث أو ذاك

                                                        (1 (ـ   CARBONNIER :  Le Silence et La Gloire,  D 1951,  C H R ,  119 ..  
(2 (ـ   MAZEAUD  H et J : Jurisprudence en Matière de Droit Civil , Revue  Trim ,. 1951 , P 247  
(3 (ـ   BOURRINET : L'absteution Source de Resbonsabilité Civile et Delictuelle, Thése Moutpellier, 1959.  
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 Turpain Branly ذلك هو املوقف التقليدي للقانون الفرنسي غري أنه ومبناسبة قضية 
 .والتحوالت اليت طرأت على اإلجتهاد القضائي فرضت على املؤرخ إلتزامات جديدة

2"": لقد حكمت
 Turpain Branlyيف قضية  )1(1951فيفري  27حمكمة النقض الفرنسية الغرفة املدنية بتاريخ 

 حيث أنه يف إحدى املقاالت املتعلقة بتاريخ اإلعالم اإلذاعي: "   وتتخلص وقائعها فيما يلي
Radio  Diffusion  أغفل الربوفيسور Turpain ذكر أعمال Branly  بعدم وبذلك أبدى رأيا

 . T. S. Fبـ  يف اإلختراع اخلاص  Branly مشاركة
  وقد حكمت حمكمة بواتيه على صاحب املقال بالتعويض عن الضرر املعنوي إزاء ورثة

Branly  خطأ إمتناع إىل تربان بناء على نية اإلضرار إسنادوذلك ب. 
مل يؤيد حكم احملكمة بسبب أن اإلمتناع اليؤدي إىل   Poitiers غري أن قرار حمكمة إستئناف

أما اإلمتناع الذي يؤلف شبه جرمية فال يكفي لترتيب  Délit التعويض إال إذا كان يشكل جنحة 
أكدت أن اإلمتناع خيضع لذات القواعد اليت  )2(مسؤولية صاحبه غري أن حمكمة النقض الفرنسية

 .عبارة عن شبه جرم فقط كاف ملساءلة حمدث الضررتنظم الفعل اإلجيايب فكل خطأ وإن كان 
ويعترف قرار احملكمة مبسؤولية املمتنع الذي أحجم عن ذكر إسم وأعمال برانلي وكان على 

حمكمة اإلستئناف  وفقا حملكمة  النقض البحث عما إذا كان صاحب املقال قد إتبع سلوك املؤلف  
ضوعية امللقاة على عاتقه، ومما ال ريب فيه أنه جيب أو املؤرخ احلريص الواعي  بواجب التحلي باملو

على املؤرخ احلريص املهتم بواجب املوضوعية أن يراعي حني إبداء الرأي الشخصي مدى صدى 
 .بعض اإلكتشافات وال ميكنه السكوت عنها على اإلطالق

وقد جاءت قرارات أخرى تدعم تطور اإلجتهاد القضائي يف هذا اال حيث حكمت 
   على أحد املؤرخني نتيجة إلغفاله ذكر بطوالت املقاومة مبنطقة  Nantesلنناتمة املدنية احملك

Nantes وسان نزار Saint Nazaire 3(وإدعائه التحلي باملوضوعية وإن مل تكن لديه نية سيئة(.  
عن خطأ اإلمتناع يف حالة سوء النية  رخفاإلجتهاد القضائي املعاصر ال حيصر مسؤولية املؤ

حيت ال . فحسب، إذا أن الواجبات املهنية متلي عليه اجلدية  يف التحري والتأكد  من املعلومات
                                                        (1 (ـ   S 1937 , II 1917 , Avril 1937 .  
(2 (ـ   D 1951 ,  J 329 .  
(3 (ـ   L’arret du Tribunal Civil de Nantes du 23 Octobre 1953 . D 1953 J 656  
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يل إليها شخصيا،  واليت هلا ميراء اليت بعد ذلك األ زيقدم معطيات خاطئة على أا حقائق ، مث يرب
  .ت اإلعالم املوضوعي والصحيحمن مقتضيا )1(صدى كاف جيعل عدم السكوت عنها

خ عن جمرد وعليه فبغض النظر عن املسؤولية عن اخلطأ العمدي فقد تترتب مسؤولية املؤر
خطأ إجيايب يف حالة تأكيد أو نفي وقائع دون أدلة كافية وخطأ سليب يف  اإلمهال الذي يتخذ شكال

عد يسمح للمؤرخ الركون إىل حالة السكوت عن وقائع كان من الواجب اإلشارة إليها، ولذا مل ي
  .السكوت والسلبية

حيث رفضت بعض  )2(غري أن اإلجتهاد القضائي الفرنسي غري جممع حول هذه املسألة
جويلية  17األحكام القضائية فرض اجلزاء على سكوت املؤلف، كقرار حمكمة النقض الفرنسية يف 

ولكن هل ميكن القول أنه فيما .  1965جانفي  24وكذا قرار حمكمة باريس املؤرخ يف . 1953
 .عدا حالة املؤرخ أنه ال تترتب مسؤولية املؤلف حبجة أن عمله ذلك ليس مؤلفا تارخييا ؟

ومهما . ، واملبادئ اليت وضعها"تربان " ال شك أن اإلجابة بنعم منافية ومتعارضة مع قرار 
قضية تربان برانلي، يعد مبثابة يف  1951فيفري  27يكن من أمر فإن قرار حمكمة النقض املؤرخ يف 

حيث أعطى لإللتزام القانوين أساسا موسعا حبيث مل  )3(قرار أرسى قواعد إجتهاد قضائي حديث
 .يعد شائعا القول بنظام خاص خلطأ اإلمتناع

ـــــــا أساسيويعترب هذا القرار الذي إستعملت فيه عبارات عامة قرار مبدئيا 
Arret de   Principe)4(  وميكن تلخيص ما جاء به يف أربعة نقاط أساسية. 

ـ أن خطأ اإلمتناع غري املقترن بسوء النية أو قصد إحداث األذى بالغري، يرتب مسؤولية  1
صاحبه ويعد ذلك  زعزعة للفقه  التقليدي الذي إعتمدت عليه حمكمة بواتيه اليت قصرت املسؤولية 

 نية، وفيما عدا حالة خرق اإللتزام القانوين بالعمل،عن خطأ اإلمتناع على حالة إقتراا بسوء ال

                                                        
أنظر بعض األحكام والقرارات اليت مل ترتب املسؤولية عن سكوت املؤلف، قرار حمكمة النقض الفرنسية يف ـ  )1(

  .، قرار حمكمة باريس  17/07/1953
(2 (ـ   LALOU : Traité , JCL , Resp Civile , T. 1 , Fasc , III, A , P 20 , D 1954 , J 533 et Note Jean Carbonnier   

         1965 . 06.  23 , N° 662 , MAZEAUD et TUNC : Traité , I , N° 518 ,  519 .  
(3 (ـ   MAZEAUD et TUNC : Traité , N° 544 .  
(4 (ـ   BOURRINET :  OP CIT , P 103   
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مصدرا للمسؤولية  غري العمديكما نالحظ أن حمكمة النقض الفرنسية قد إعتربت خطأ اإلمتناع 
 .)1(شأنه يف ذلك شأن خطأ اإلمتناع العمدي

ويتنب من عموم لفظ القرار سالف الذكر أن خطأ اإلمتناع ارد يرتب مسؤولية  ـ  2
صاحبه شأنه شأن خطأ اإلمتناع مبناسبة عمل، وذلك حىت يف غري حالة كون اإللتزام بالعمل 

إلعتراف باملسؤولية عن امفروض مبقتضى القانون أو العقد، إذ يعد ضربة موجهة للفقه الرافض 
2(ردخطأ اإلمتناع ا(. 

متاشيا مع مقتضيات املوضوعية و الواجبات املهنية تترتب املسؤولية عن خطأ اإلمتناع  
طار املهين وحالة اإلخارج دائرة األحكام التشريعية إذ يصبح هذا اخلطأ مصدرا للمسؤولية يف 

  .)3(مسؤولية املؤرخ ليست واردة على سبيل احلصر
الفرنسية ال مينع من األخذ بعني اإلعتبارخطأ وختاما ميكن القول أن قرار حمكمة النقض 

 .. اإلمتناع خارج إطار النشاط املهين
3 : تعرضت اإللتزامات اجلديدة اليت فرضها

برنلي على كاهل املؤرخ إلنتقادات سواء من قبل رجال القانون وحىت من قبل  "انبتر"قرار 
 . املؤرخني

على هذا القرار عموميته إذ قد يؤدي باإلجتهاد القضائي يف بعض احلاالت حنو إجتاه يعاب 
خطري إذ يشكل سابقة خطرية وذلك بإلزام املؤرخ بواجب القيام بالعمل غري حمدد املعامل بصفة 

 . دقيقة
أن احلدود اليت ينطلق منها إلعتبار خطأ املؤرخ " إىل القول  )4(حيث يذهب األستاذ سفاتيه

، هذا من جهة ومن جهة أخرى فهل للقاضي دراية بالتاريخ " غري معترف ا عسرية التحديد
 .تفوق دراية املؤرخ ؟

ليس فقط بالنسبة للحرية وإمنا أيضا بالنسبة للتاريخ  رأيه،فاملخاطر املترتبة ستكون وفقا ل
ر املؤرخ، وبالتايل سيضع إذ حبجة املوضوعية سيحل القاضي نظرته اخلاصة حمل وجهة نظ" ذاتـه 

                                                        (1 (ـ   MAZEAUD H et L : Revue Trim , 1951 , P 246  
(2 (ـ   MAZEAUD H et L : Revue Trim , 1951 , P 146  
(3 (ـ   DES BOIS : Note Sous L’arrét Turpain, Branly , P 1951 , J 329  
(4 (ـ   SAVATIER :   Le Droit de L’art et  1953 , N°236  
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كونه حارسا وحاميا للموضوعية اليت ستحدد  ول، ...نفسه كمراقب للنقد التارخيي  هلذا األخري 
فإن  .)1(بال منازع، إما مبقتضى رأي األغلبية أو من قبل الدولة اليت ستحتكر ميزة الصدق التارخيي

  .هذا سيجعل القاضي نفسه حارسا وحاميا هلا
حمكمة النقض حني حددت واجبات " إىل القول أن  )2(ريبري وبولوجنيه ويذهب األستاذ

املؤلف واملؤرخ فقد أكدت  على وجوب أن يكون حمتاطا  وحريصا وواعيا بواجب املوضوعية 
 . امللقى على عاتقه

وقد إعتنقت مفهوما يدعو للتخوف والقلق إذ املوضوعية املنادى ا أقرب إىل التاريخ 
 :  لخيص هذه اإلنتقاذات فيما يليوميكن ت. الرمسي
 .ـ تعترب اإللتزامات اجلديدة امللقاة على عاتق املؤرخ مساسا غري مقبول باحلرية أ  

ـ سيحل القاضي حبجة املوضوعية نظرته الذاتية للتاريخ حمل نظرة املؤرخ وبعبارة أخرى  ب
فإن هذا القرار السالف سيجعل بيد القضاة ما جيب أن يذكره املؤرخ وما ينبغي اإلحجام عن 

  . ذكره،  أي إختاذ موفق إزاء احلقيقة التارخيية، وذلك بوضع نظرية رمسية للتاريخ
ووضع حدود يسع القول من خالهلا ) حتديد ( املمكن بل من املستحيل ـ أنه من غري  ج

 .بأن املؤلف قد أخل بإلتزاماته
 . ـ عدم كفاءة القاضي يف جمال التاريخ د

وعلينا اآلن فحص وحبث مدى صواب هذه اإلنتقادات املوجهة للقرار من قبل رجال 
 .القانون والوقوف والتأكد هل أن خشيتهم هذه مربرة ؟

اءل أين يكمن هذا املساس غري املقبول حبرية املؤلف أو املؤرخ ألن مافرضه قرار برانلي نتس
السيما داء واجباته أعلى املؤرخ هو جمرد احلرص على أن يكون موضوعيا، يقظا  وحريصا على 

احملاكم ال ترتب دائما املسؤولية على عاتق املؤلف، فثمة ظروف حتول دون إعتبار سكوته أن 
 .خطأ

الوة على ذلك وكما أسلفنا الذكر فاألمر هنا ينطوي على محاية األنانية أكثر من احلفاظ وع
 . على احلرية

                                                        (1 (ـ   SAVATIER :   OP CIT  , N°237. 
  . 940املرجع السسابق ، رقم :  ريبري وبولوجنيهـ  )2(
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ل بأنه حبجة يحيث ق "وبولوجنيه "ريبري" "سفاتيه"وهل ميكن مشاطرة رأي األساتذة 
يبدو من تقصي أحكام  .املوضوعية سيحل القاضي وجهة نظره حول التاريخ حمل نظرة املؤرخ

  .م أن هذه األخرية مل حتاول قط وضع نظرية رمسية للتاريخاحملاك
أما فيما يتعلق باستحالة وضع احلدود للواجب املفروض على عاتق املؤرخ فباإلمكان تبيان 

مل عليه املبالغة يف هذا اال، إذ يسمح املعيار الذي تبنته حمكمة النقض الفرنسية بإبراز أن املدعي 
،  وذلك " ص واليقظ الواعي  بالواجبات املوضوعية  امللقاة على عاتقهمسلك املؤرخ احلري"يسلك 

بتطبيق مفهوم اخلطأ وفقا ملا وصل إليه األستاذان مازووتنك،  إذ أن مفهوم اخلطأ يستخدم كمعيار 
لوضع احلدود هلذه الواجبات، كما أن ذات املفهوم يوظف لتقدير السلوك اإلجيايب من قبل حمدث 

 .الضرر
يل حول عدم كفاءة القاضي يف جمال التاريخ فيمكن الرد أنه إذا كان البعض يعيب أما ما ق

عدم الكفاءة على القاضي  لتقدير مدى حتلي  املؤرخ باملوضوعية أو عدم حتليه ، فإن فحص جدي 
كما مثة وقائع تارخيية معروفة لدى  " مؤرخ خمتص " أن خياض من قبل من يدعي كونه  جيب 

 .حىت للمؤرخ غري املختص جهلها وعليه اإلشارة إليها اجلميع وال ميكن
نستخلص أخريا أن خشية رجال القانون ليست دائما مربرة وأن اإلنتقاذات املوجهة للقرار 

 .السالف الذكر ليست دوما مؤسسة
وبناء على ما تقدم ميكن القول بأن املؤرخ اجلزائري يظل معرضا للجزاء إذ أخل باإللتزامات 

إلحتضاا  ةعلى عاتقه  واملستخلصة من خالل القرار السالف الذكر، إذ تبقى صاحلامللقاة 
 . سؤولية يف حالة اإلمتناعاملوتكريسها وجعلها أداة يسترشد ا القاضي يف جمال 

IVٍ   : ينتمي التاريخ إىل العلوم اإلنسانية غري أنه يهتم بدراسة اإلنسان
ري هذا املاضي فيه، إذن فهو يهتم بدراسة اإلنسان من خالل مواقف تارخيية يف ماضيه ومدى تأث

 .كما يدرس املواقف التارخيية من خالل اإلنسان
احلادثة التارخيية، وهي  لحطصويطلق على احلادثة اإلنسانية بإعتبارها موضوع التاريخ م

 .حادثة مضت وولت وتتميز بأا حادثة إنسانية واجتماعية وذات معىن ومفردة ال تتكرر
وسبيل املؤرخ لإلهتداء للحادثة التارخيية املختبئة يف الباطن وبعثها من جديد، يتم عن طريق 

كيبه، وأما بالنسبة للوثائق خطوات عديدة منها، مجع املصادر مث حتليلها ونقدها وإنشاء التاريخ وتر
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والوثيقة سواء أكانت . اليت جيمعها املؤرخ فهي ليست دائما سليمة من حيث الشكل أو احملتوى
مادة مصنوعة أو مكتوبة ليست مبنئى عن التلف أو البلى أو التشويه  املقصود أوغري املقصود، ومن 

أن تطبع سلوك املؤرخ، فكثري هي  هنا يتضح لنا مدى احلذر والشك والذكاء والفطنة اليت جيب 
األخبار الكاذبة  وكثري هي اآلثار املزيفة فإذا أحجم  عن حتميص هذه الوثائق فإن املؤرخ يكون 

 . خطأ باإلمتناع قد إرتكب
ولذا يقع على املؤرخ إلتزام حتليل الوثائق اليت يف حوزته ويصب عليها نوعني من النقد، نقد 

أما النقد املادي فيتمثل يف فحص  الوثيقة من حيث مادا ومظهرها اخلارجي   .مادي ونقد باطين
قبل أن تنسب للعصرالذي يراد أن تنسب إليه،  فعلى املؤرخ أن يتحرى عن الورق أو احلرب نوع 

 .اخلط وأسلوب الكتابة والتوقيع املستعمل يف كل عصر
ب املخطوطات واآلثار إىل غري وتترتب املسؤولية يف حالة اإلحجام عن التحري وقد تنس

أصحاا ومن األمثلة  عن ذلك يف التاريخ  أن رمسيس الثاين كان يرتع عن اآلثار أمساء أصحاا 
وينسبها  إىل نفسه، وعلى املؤرخ أن يتوخى احليطة واحلذر ويستعني بكل األساليب العلمية اليت 

 .الكيميائي وغريهقد تساعده على كشف احلقائق كلجوء املؤرخ إىل التحليل 
وال يكتفي املؤرخ بسالمة مظهر الوثيقة ومادا بل عليه أن يوجه له نقدا يتناوهلا من الداخل 
وعليه عدم ترتيه الراوي بل يبحث عن هويته وانتمائه وسلوكه ليثبت مدى كفاءته الفكرية وقوة 

 . مالحظته
 حني إثبات إدانته، فنرى أن يذهب إىل القول أن كل متهم بريئ إىل اجلنائي فبينما القضاء

 .املؤرخ إزاء الوثائق يقضي بأن كل أثر مدان إىل غاية إثبات براءته
فقد يكون : "  .إىل هذا املوضوع يف مقدمته قائال 1496- 1332وقد أشار إبن خلدون 

وقد  الرأي متحيزا حلزب أو طائفة وبالتايل اليروي اخلرب إال من اجلهة اليت تؤيد أفكاره  ومعتقداته
يكون خائفا ال يقدر على اإلفصاح ببعض احلقائق وقد يكون  مأجورا من قبل السلطة  فال ينطق 

 ". يف حقهم إال باحملاسن
وملا كان الكذب متطرقا إىل اخلرب بالطبيعة، وله أسباب تقتضيه فمنها التشيعات لآلراء 

ته حقه من التمحيص  واملذاهب، فإن النفس إذا كانت على حال إعتدال يف قبول اخلرب أعط
والنظر، حىت تتبني صدقه من كذبه، فإذا ظامرها تشييع للرأي أو لكلمة  قبلت ما يوافقها من 
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األخبار ألول وهلة، وكان ذلك امليل والتشييع غطاء على عني بصرية عن اإلنتقاد والتمحيص فتقع 
ني ومتحيص ذلك لثقة بالناقمن األسباب املقتضية للكذب يف األخبار أيضا ال هيف قبول الكذب ونقل

يرجع إىل التعديل والترجيح، ومنها الذهول عن املقاصد فكثري من الناقلني ال يعرف القصد مما 
عاين أو مسع وينقل اخلرب على ما يف باطنه وختمينه فيقع يف الكذب ومنها توهم الصدق وهو كثري 

تطبيق األحوال على الوقائع ألجل ما ورمبا جيئ  يف األكثر من جهة الثقة بالناقلني  ومن اجلهل ب
بداخلها من التلبيس والتصنيع فينقلها املخرب، كما يراها وهي بالتصنيع على غري احلق نفسه ومنها 

 .. تقرب الناس يف األكثر ألصحاب التجلة واملراتب بالثناء واملدح
النفوس وحتسيس األحوال وإشاعة الذكر بذلك فيستفيض األخبار ا على غري حقيقة، ف

مولعة حبب الثناء والناس متطلعون إىل الدنيا وأسباا من جاه و نزوة و ليسوا يف األكثر براغبني يف 
 .)1(الفضائل و ال متنافسني يف أهلها

وبناء عليه يقع على املؤرخ أن يصب نقده على كافة هذه األوجه و إال كان مرتكبا خلطأ 
 .إمتناع مبناسبة عمل

كتابة ما ورد يف الإلتزام املؤرخ باملوضوعية ورحجان الذاتية على  ومن األمثلة على عدم
ة يف حال دخول الترك بلد قسنطينة وإستالئهم على يفريدة منس" كتاب حممد الصاحل بن عنتري  

حيي بوعزيز ومن مجلة اإلنتقادات . ، مراجعة و تقدمي و تعليق د"أوطاا أو تاريخ قسنطينة 
ترتكز على ما يفرضه  واجب النقد الباطين على املؤرخ  من عدم التحيز املوجهة إىل هذا املؤرخ 

والتشييع وإال عد مقصرا، إذ حتامل  حممد الصاحل العنتري على احلاج أمحد باي بصفة خاصة 
 :واألتراك بصفة عامة وذلك إلعتبارات معينة منها 

احلاج أمحد باي قتل أباه أو تسبب يف قتله رد وشاية غالب الظن أا كاذبة من  ـ  1
" دومنور" طرف الباش حاميه على بن عيسى مفادها أن حممد العنتري ذهب رسوال إىل الدرك 

من طرف احلاج أمحد باي وهذان األخريان قائدان للقوات الفرنسية " دامرميون"واملاريشال 
وروج إشاعة بعد تلقيه بكثرة عدد وعدة القوات الفرنسية،  1837أكتوبر بالذرعان وذلك يف 

 .حلث قوات أمحد باي على اإلستسالم

                                                        
، الكتاب األول من طبيعة العمران يف اخلليفة وما يعرض فيها من البدو واحلضر،  طبعة ورثة  إبن خلدونأنظر مقدمة ـ  )1(

  . 28، ص .1931الشيخ عبد اخلالق املهدي سنة 
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ويل نعمته هو الذي أملى عليه هذا املوقف، فلم " بواسوين" ـ باعتباره رئيسه الضابط  2
 .يكن ليعصي له أمرا

 .فتهفاختذ ذلك املوقف للحفاظ على وظي هـ أنه تطوع تقربا من سيد 3
أن  )1(حيي بوعزيز. ويتبني من خالل فحص ما ورد يف كتاب العنتري من قبل املؤرخ د

العنتري عند إستعراضه حماسن الفرنسيني كانت خامتة كتابه كاشفة عن الغلو واملبالغة يف التحيز، 
ل وهذا فرق كبري بني الدولتني فإن ظلم الترك ليس خمصوصا مبح:  " والتجين حيث جاء يف كتابه 

يف غريها مما حتت أيديهم كما يعلم ذلك من سافر إليهم وشاهد و ،بل هو عام يف أرضهم األصلية
أحكامهم خبالف الفرنسيني فإن أرضهم األصلية أهلها يف غاية العافية بسبب العدل وعدم الظلم 

 .." فسار هذا يف كل حمل يف أيديهم ومن مل يعلم ذلك يسأل العارفني
ؤرخ الواقعة التارخيية ويزيل عنها غبار الشك وإمنا يقع عليه أن ينشئ وال يكفي أن حيقق امل

التاريخ وذلك ببنائه بناء كامال من خالل الوقائع اليت حققها، إذ أن الواقعة ال تكون هلا مكانتها يف 
التاريخ إال إذا أدجمت يف سياقها الزمين واملكاين وتألفت مع جمموع احلوادث العامة اليت كانت 

حاضر جمتمع بشري يف وقت من األوقات، حاضرا له مساته ومعامله وإهتماماته ونوازعه اليت  تشكل
 .جتول يف ضمريه وحتركه حنو أهدافه

وكثريا ما ظهرت يف األسواق خطابات نسبت لكتاب بارزين ومشهورين، وا أخطاء غري 
ذه اخلطابات اليت متقنة وواضحة لدرجة أنه أمكن الربهان على زيفها بسهولة، ففي إحدى ه

الرئيس األمريكي أكتشفت بالدة " أبرهام  لينكون " عرضت للبيع على أساس أا كتبت بقلم 
نساس يف فترة مل تعرف فيها هذه الوالية و إنضمامها إىل ااملزور لوجود إشارة إىل والية ك

إليه الدكتور وعليه ميكن القول كما ذهب )2(الواليات املتحدة لفترة تزيد على عشرين عاما
بأنه يقع على املؤرخ إلتزاما يتمثل يف أن يكون مؤرخا علميا بعيدا عن تزوير " حسان احلالق 

احلقائق وبعيدا عن االهواء والعواطف ومتقيدا وملتزما بقضايا أمتة و شعبه واإللتزام ال يعين اإلحنياز 
 .)3("إمنا هو يف حقيقته مؤشر علمي لباحث ملتزم 

 
                                                        

  . 10املرجع السابق ، ص :  حيي بوعزيزأنظر ـ  )1(
  . 168البحث العلمي ، مناهجة وتقنياته ، ديوان املطبوعات اجلامعية ، اجلزائر ، ص :  حممد زيان عمرأنظر ـ  )2(
يف كتابة مقدمة يف مناهج البحث العلمي التارخيي والعلوم املساعدة وحتقيق املخطوطات بني :  حسان حالق. دأنظر ـ  )3(

  . 1986النظرية والتطبيق ، دار النهضة العربية للطباعة والنشر ، بريوت 
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اص، وهو اليتعارض مع الواجب القانوين العام اخل لواجب القانوينلهو اإلمتناع املخالف 
ارد ولكن اإلخالل بالواجب اخلاص  يستغرق اإلخالل بالواجب العام ارد إذا ترتب عليهما أثر 

 .واحد
واقعه خاصة فينشئ احلق أو اإللتزام والواجب القانوين اخلاص أثر قانوين يرتبه القانون على 

 .أو يعدهلما أو ينقلهما إىل غريه من اآلثار
وإذا كانت هناك كثري من الوقائع اخلاصة نظمها التشريع يف نظريات عامة كاإلثراء بالسبب 

هل ميكن : والبعض اآلخر مل تنظمه نظريات عامة كالتقادم، ولذا يثور تساؤل هام يف هذا اال 
 .ئع اخلاصة اليت جاء ا التشريع ؟حصر الوقا

نستطيع القول بصعوبة ذلك ألن الوقائع ال ميكن حصرها ألن القانون غري حمدد على وجه 
احلصر  فمبادئ القانون الطبيعي، وقواعد العدالة مصدرا دائما اليتنهي ويؤصل دائما إجتهاد 

 . العدالةالقاضي لسد الثغرات التشريعية مما جينبه إرتكاب جرمية إنكار 
صر دور مصادر القانون غري التشريعية على سد النقص بشأن واقعه خاصة توعلى ذلك ال يق

والنتيجة اليت نستطيع الوصول إليها هي إمكان اإلرتقاء  ،وإمنا تكمل أيضا سكوت املشرع كلية
اث أو إجياد حدإبالوقائع اىل مرتبة الواقعة القانونية حيث تلعب اإلرادة التشريعية دورا كبريا يف 

الواقعة اخلاصة مع اإلعتبار ملبدأ اخلرية يف إكتساب احلقوق والتحمل باإللتزامات إال ما إستثىن 
 . بنص املشرع

وإذا كانت هناك صعوبة يف حصر الوقائع، إال أننا سنحاول إلقاء الضوء على أهم الوقائع 
مل معني حبيث يشكل د الواجب اخلاص بعجويونرى إىل أي مدى يف ضوء أحكامها ميكن أن 

ألن التداخل بني الدائرة  ،اإلمتناع عنه يف هذه احلالة خطأ قانونيا وليس فقط خطأ أخالقي
رتب عليها خطأ تاألخالقية والقانونية كبري وتتدخل من خالهلا إرادة املشرع لتحديد الوقائع اليت ي

 : اإلمتناع وذلك على النحو التايل
  :هي تشمل حقوقا وحريات متعارضة أو مصاحل متداخلة و

  : وأهم تطبيقاا 
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  .ـ إستعمال احلق أو احلرية   1
 .ـ الفعل الضار   2
  .ـ املديونية   3

 ـ خصومة اإلثبات 4 
  :التالية  ملباحثوسنحاول دراسة تلك التطبيقات يف ا

 

 

احلق أوحريات األشخاص مصاحل متعارضة مع الغريفصاحب احلق يذهب إىل يثري إستعمال 
حتقيق أكرب منافع ممكنة، ولو تعارضت مع الغري ويعين ذلك إختالل يف ميزان األمن اإلجتماعي 

 . والنظام العام لذلك ال يكفي الواجب القانوين العام ارد و إمنا يضاف إليه واجبات خاصة
ع عليه إلتزاما بإحترام حقوق اجلريان كما يقع عليه واجبا خاصا فصاحب احلق العيين يق

 .بإحترام حقوق الغري املتفرعة عن حقه سواء كانت حقوقا عينية أو حقوق شخصية
يفرضه القانون جبميع مصادره ملصلحة كل من يتضرر  عاماوفضال عن ذلك يتحمل واجبا 

على إطالقه ألصبح عبئا على صاحبه مما من جراء إستعمال احلق أو احلرية وهذا القول لو صح 
 جتاهايقيد احلريات واحلقوق، ولذلك إتفق على  أن الواجب القانوين العام ارد الذى يتحمله الغري 

حتمله بعض األضرار اليت تترتب على إستعمال صاحب احلق  يتعارض معصاحب احلق أو احلرية ب
 .)1(أواحلرية

حالة حتديد مصدر اخلطأ فهنا تكون املسؤولية يف حالة حتقق املسؤولية يف  والصعوبة يف تقرير
ولكننا جند أن القضاء الفرنسي محل األشخاص املسؤولية دون حتديد مصدر اخلطأ وبالنظر  .اخلطأ

 .)2(إىل األضرار فحسب كما يف حالة مضار اجلوار غري املألوفة

                                                        
  املرجع السابق ، ص:   اجلارحيأنظر  ـ  )1(
  .   673،  1953، خمتصر مدين   62،  1923دالوز ـ  )2(

  . 11/07/1952،  28/12/1969،  3/01/1969: جمموعة أحكام مدين فرنسي يف          
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حتياطات الالزمــة اإلوال يقبل دحض املسؤولية حىت لو أثبت املدعى أنه قام بكافة 
ذن اإلداري ملباشرة نشاط معني مثال إنبعاث روائح مؤذية من مصانع مرخصة أوحصل على اال

  .)1(رمسيا
أن اجلار ملزم بتعويض : حكم له يف وقد سار القضاء املصري يف نفس اإلجتاه حيث قرر 

وذلك مىت  .اللوائحجاره عما يصيبه من الضرر ولو مل خيالف يف عمله نصا من نصوص القانون و
كان مقدار الضرر فاحشا ومتجاوزا احلد املألوف بني اجلريان فإذا أنشأت احلكومة حمطة من 
حمطات ااري على قطعة أرض من  أمالكها أقلقت إدارا راحة السكان يف حي خمصص للسكن 

من كان هلؤالء احلق يف الرجوع على احلكومة بالتعويض عما أصام و أصاب أمالكهم 
  .)2(أضرار

وواضح من أحكام القضاء املصري أو الفرنسي أن الضرر املطلوب لتحديد املسؤولية هو 
الذي يتجاوز احلد املعقول ويترك تقدير ذلك للقاضي ألا مسؤولية موضوعية يأخذ القاضي فيها 

 . بعني اإلعتبار املكان والعادات والتقاليد
يف املثال السابق سواء متثل يف إحنراف الشخص عن ويف كافة األحوال فإن تأسيس املسؤولية 

السلوك املعتاد أو يف التعسف يف إستعمال حقوقه، وهذا التفسري األخري هو ما نؤيده ألن الشخص 
له احلرية الكاملة ولكن بشرط  أال يتعسف إلحداث الضرر بأشخاص آخرين يف هذه احلالة يسأل 

 .)3(على أساس التعسف يف إستعمال احلق
لى ذلك نعارض الرأي الذي يفسر ذلك على أساس وجود واجب خاص يتحمله وع

 .)4(صاحب احلق أو احلرية جتاه الغري يستخلص من بعض القيود من فكرة النظام العام أو اآلداب

                                                        
، الذي نص على أن الترخيص أو اإلذن اإلداري ال يؤثر يف حق   f  19/12/1912يؤيد اإلجتاه القضائي بالقانون ـ  )1(

 .الغري يف التعويض عن الضرر الناشئ عن احملالت اخلطرة املقلقة للراحة أو املضرة بالصحة
  . 19/01/1930، سريى  26/2/1929من القانون املشار إلبه ،  وعرائض فرنسي يف  22ـ راجع املادة      

أحكام : وأنظر أيضا .  891، ص  376، رقم  21احملاماة املصرية، السنة  17/10/1940حكم إستئناف أهلي  ـ  )2(
، اموعة الرمسية لألحكام  32، ص  52،  م23/1/1941،   246، ص  52،   م2/5/1940إستئناف خمتلط  يف 

ال يغلو املالك يف :  " مدين على  2/ 807ويف ضوء ذلك نص  املشرع املصري يف املادة .   89ص، 41، رقم 29
  ..إستعمال حقه إىل حد يضر ميلك اجلار وإال كان للجار أن يطلب إزالة مضار اجلوار إذا جتاوزت احلد املألوف

يرى أغلبية الفقه أن هذه املسؤولية تقام بعيدا عن اخلطأ وإن إختلفوا على تربير إستبعاد اخلطأ فالبعض يسندها إىل ـ  )3(
  .اطر ومنهم من حددها على أساس قواعد املسؤولية عن األشياء،  وأخريا إستند البعض إىل فكرة الضمانفكرة املخ

  املرجع السابق ،  ص: راجع اجلارحي ـ  )4(
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وإن كانت النظرية : " ويفسر املسؤولية على أساس التعسف يف إستعمال احلق احلكم التايل 
املعروفة بسوء إستعمال احلق من النظريات اليت أخذ ا علماء الشريعة اإلسالمية وأقروها عمال 

 بيقإال أنه يتبني من أقوال الفقهاء أن تط}  ال ضرر وال ضرار يف اإلسالم{  : باحلديث الشريف 
هذا احلديث يف الفقه  اإلسالمي وضع شروط  خمصوصة سواء يف التطبيقات القضائية أو التشريعية 
فشروطه يف التطبيقات القضائية أن يكون موضوع املنازعة بني اخلصمني التعارض احلاصل بني 

د الذي احلقوق املقررة لكل منهما شرعا، ففي هذه احلالة جيوز للقاضي أن يقيد هذه احلقوق بالقي
تتعارض معها حقوق معينة عند متتع أصحاا ا اليرفع الضرر عن كال اخلصمني أما احلقوق اليت 

فال ميلك القاضي تقييدها  بأي وجه من الوجوه مهما جنم عنها من املضار على األفراد واجلماعات 
بالقاعدة الشرعية  إذ أا من املباحات اليت اليترتب على فعلها أو تركها إستحقاق أي عقاب عمال

، ومل خيرج الفقه الفرنسي يف تطبيقه هلذه النظرية عن املبادئ " اجلواز ينايف الضمان :  " اليت تقول 
الشرعية وظاهر من أقوال الشراح  وأحكام احملاكم أن القضاء ممنوع من تقييد املباحات العامة 

عن التمتع ا لنفس احلكمة اليت  كيفما كان الغرض من إستعماهلا وكيفما كانت املضار النامجة
والتقييد اجلائز له إمنا هو قاصر على األحوال اليت تتعارض  عرشد ا الشرع يف تقرير هذا املنإست

فيها احلقوق مع حقوق أخرى مقررة  ال مبوجب القوانني األخالقية  أو األدبية بل مبوجب القوانني 
ية  اليت طبقت ا هذه النظرية يف خمتلف املسائل اليت الوضعية النافذة  املفعول كما يظهر من الكيف

تناوهلا حبث  الشراح أو قضاء احملاكم كاستحقاق  العامل حلق التعويض على رب العمل عند 
وحق التعويض املقرر للعمال عند اإلضراب والتعويض يف حالة إساءة إستعمال  ،طرده بغري مقتضى

وبانتهائنا من املبحث األول نشرع يف دراسة الفعل  .")1(حق التقاضي أو حق امللكية و غريها 
 .الضار يف مبحث ثاين 

 

 

يرتب القانون إلتزاما بدفع تعويض نتيجة للعمل غري املشروع بإعتباره واقعة خاصة تسبب 
 .الضرر للغري وبذلك يبدو التعارض واضحا بني املخطئ واملضرور

ج  م 124تنص املادة   :ونستعرض فيما يلي أهم أوجه التعارض يف تلك الواقعة كما يلي
خبطئه  كل عمل أيا كان يرتكبه املرء :  "  2005يونيو  20املؤرخ يف   05/10املعدل مبوجب قانون 

                                                        
  . 1021، احملاماة ،  اجلدول العشري األول ،  ص  14/2/1929إستئناف مصرى يف ـ  )1(
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وتفسري تلك احلالة يعين حصر الضرر ". يسبب ضررا للغري يلزم من كان سببا يف حدوثه بالتعويض
وجب للتعويض يف الضرر املرتبط باخلطأ بعالقة السببية ويفهم من تلك املادة أن الضرر هو نتيجة امل

 .طبيعية لعدم الوفاء باإللتزام
إذ أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب اليد : " مدين جزائري   127وتضيف املادة 

طأ من الغري كان غري ملزم له فيه، كحادث مفاجئ أو قوة قاهرة أو خطأ صدر  من املضرور أو خ
 .. " بتعويض هذا الضرر ما مل يوجد نص قانوين أو إتفاق خيالف ذلك

ومن هنا ميكن أن نستخلص واجبا خاصا يقع على الشخص أو من تسبب يف الضرر للغري 
يف أن يبذل عناية الرجل املعتاد لتفادي الضرر فإذا ثبت تقصريه أو عدم إختاذ إحتياطاته الواجبة 

 . الضرر، معىن ذلك أنه يسأل عن عمله غري مشروع لدفع
ومن ناحية أخرى ال يسأل الشخص يف الظروف العادية إال عن مقدار اخلطأ الذي إرتكبه 

يقدر القاضي مدى التعويض عن الضرر الذي حلق : " مدين جزائري  131ويف هذا تنص املادة 
، مع مراعاة الظروف املالبسة فإن مل يتيسر له وقت احلكم أن  182املصاب طبقا ألحكام املادة 

يقدر مدى التعويض بصفة ائية فله أن حيتفظ للمضرور باحلق يف أن يطالب خالل مدة معينة 
 .)1("النظر من جديد يف التقدير 

ة ومن تفسري تلك املواد يتبني لنا جبالء أن األضرار الزائدة اليعوض عنها حيث ال توجد سببي
بني اخلطأ والضرر ويتحملها املضرور نفسه دون تعويض ألا  تنسب إىل خطئه وإخالله بالواجب 

إذا إستحال على املدين أن ينفذ : "  176اخلاص الواقع عليه وتأكيدا هلذا القول جاء نص املادة 
ستحالة التنفيذ اإللتزام عينا حكم عليه بتعويض الضرر الناجم  عن عدم تنفيذ إلتزامه مامل يثبت أن إ

 .  "نشأت عن سبب اليد له فيه ويكون احلكم كذلك إذا تأخر املدين يف تنفيذ إلتزامه
وتفسري ذلك كله يرجع إىل الواجب اخلاص حيث أن كل ضرر البد أن ينسب إىل خطأ 
ألنه لوال اخلطأ ماكانت هذه األضرار، وعلى ذلك من حيدق به خطر وال يبتعد عنه يف الظروف 

يرتكب خطأ يسأل عنه وال جيوز له املطالبة بالتعويض، كما إذا كان يف مقدور الشخص  العادية

                                                        
الذي هو إذا مل يكن التعويض مقدار يف العقد أو يف القانون فالقاضي : " مدين جزائري على ما يلي  182تنص املادة ـ  )1(

تعويض ما حلق الدائن من خسارة ومافاته من كسب، بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء  ه ويشمليقدر
الدائن أن يتوخاه ببذل جهد يكن يف إستطاعة  لتأخري يف الوفاء ، ويعترب الضرر نتيجة طبيعية إذا مللباإللتزام أو 

  ."معقول
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ل عناية الرجل املعتاد وإال عد مسؤوال بذعليه القيام بذلك وفالعادي القضاء على مصدر اخلطأ 
 .خبطأ اإلمتناع

ض أيضا إذا أصيب اإلنسان مبرض عليه أن يذعن للعالج وال يكون مربرا أن يطالب بتعوي
عما أصابه من ضرر نتيجة ذلك املرض حبجة تأخري العالج إال إذا كان إمتناعه عن العالج ألسباب 

 :  أخرى مثال
  ـ عدم حتمل عالج غري مؤكد يف مثل حالته. 
 1(ـ أو عالج يسبب له آالما مربحة يف غري الظروف العادية(.  

  .يف مبحث ثالث وهكذا نكون قد أينا املبحث الثاين، وسنتعرض للمديونية

 

  

جتمع عالقة املديونية مصاحل متعارضة بني الدائن يف حقه يف إلتزام املدين بتنفيذ اإللتزام 
  . الشخصي وبني املدين وواجبه يف أداء اإللتزامات اليت ترتبها عالقة املديونية

: مدين جزائري 176تنص املادة :   العالقة على النحوالتايلوقد نظم املشرع اجلزائري تلك 
إذا إستحال على املدين أن ينفذ اإللتزام عينا حكم عليه بتعويض الضرر الناجم عن عدم تنفيذ "

إلتزامه ما مل يثبت أن إستحالة التنفيذ نشأت عن سبب اليد له فيه  ويكون احلكم كذلك إذا تأخر 
 .)2("املدين يف تنفيذ إلتزامه

يستخلص من نص املادة السابقة أن املصاحل املتعارضة تبدو خالل خصومة املديونية اليت 
 .تتضح معاملها من حالة إستحالة تنفيذ إلتزام املدين

                                                        
على جترمي  20/12/2006املؤرخ يف  06/23ق ع ج  املعدلة بقانون رقم   451و يف هذا السياق نصت املادة ـ  )1(

أو بتقدمي مساعدة  طلبت    بأداء خدمات له القيام بأعمال فضكل من ر: " اإلمتناع عن تقدمي املساعدة بالنص التايل 
 حريق أو أو غرق أو  ضياعوذلك يف ظروف وقعت فيها حوادث أو  امنه قانونا أو أمهل ذلك وكان باإلمكان القيام

فيضان أو جرمية أو أية كوارث أخرى، وكذلك يف حاالت النهب والسلب أو التلبس أو صياح كوارث أخرى 
  " .اجلمهور أو تنفيذ قضائي 

ن تكون إستحالة التنفيذ راجعة لسبب أجنيب عن املدين حىت حيكم عليه بالتعويض عن إستحالة التنفيذ نظرا جيب أـ  )2(
 .لتعذرالتنفيذ العيين

شرح القانون املدين اجلزائري ، مصادر اإللتزام، الكتاب األول، الطبعة األوىل، دار النهضة العربية   :   صربي املعديـ أنظر 
  . 394، ص  1986
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  وتبدو املصاحل املتعارضة من حيث:   
ـ  مصلحة الدائن الذي يرغب يف أن يكون املدين مسؤوال يف كافة األحوال وإن إقتضى  1

 . احلال أن يكون ذلك التنفيذ مبقابل أي عن طريق التعويض
ـ مصلحة املدين يف اإلستعانة من اإلعفاء من املسؤولية بسبب هذه اإلستحالة وال يقع  2

 . على عاتقه حىت تنفيذ بطريق التعويض
ل املشرع اجلزائري حلسم هذا التعارض وذلك للتوفيق بني تلك املصاحل وذلك وقد تدخ

بالرجوع إىل معيار التمييز بني اإلستحالة بسبب أجنيب وبني اإلستحالة لسبب آلخر، ويف احلالة 
 .)1(األوىل يعفى املدين من الدين ومن التنفيذ بطريق التعويض كلية

 . التنفيذ بطريق التعويض قائمة أما يف الصورة الثانية تظل مسؤولية عن
  : تفطن املشرع اجلزائري إىل مسألة تعارض املصاحل فيما يتعلق

بتحديد املقصود بالسبب  األجنيب فإذا كانت مصلحة املدين تقتضي التوسع فيه فإن مصلحة الدائن 
 .تقتضي التضييق من ذلك املفهوم

ذا اخلالف و لذلك إستلزم توافر شروط معينة يف السبب وقد إستطاع املشرع وضع حد هل
ومن ) مفاجئة ( فاحلادثة ال يضفي عليها وصف السبب األجنيب إال إذا كانت غري متوقعة  .األجنيب

 . غري املمكن تفاديها
وعليه خنلص مما سبق أن املدين يتحمل واجب خاص ينهي عن اإلمتناع عن تنفيذ اإللتزام إذا 

إمتنع يف هذه احلالة يعد خمطئا  فإذاادي ذلك وفقا ملعيار سلوك الرجل العادي كان بوسعه تف
 وخمالفا لواجب خاص يفرض عليه القيام بتنفيذ اإللتزام وبالتايل يكون مسؤوال قانونا عن خمالفة

 . ذلك
  : تظهر بوضوح مظاهر روح التضامن بني أطراف خصومة املديونية

 : يف العالقة بني طريف اخلصومة يف احلاالت األتية 
                                                        

ينقضي اإللتزام إذا أثبت املدين أن الوفاء أصبح مستحيال عليه بسبب :" مدين جزائري على أنه  307تنص املادة ـ  )1(
 ."أجنيب عن إرادته 

فاإللتزام بنص وفقا لذلك إذا كان السبب أجنبيا عن املدين كالقوة القاهرة أو فعل الغري ويسمى يف هذه احلالة بفسح          
 " .  باإلستحالة هنا اإلستحالة املطلقة ألن العقد يف هذه احلالة يفسخ بقوة القانونالعقذ ويقصد 

  .  395املرجع السابق ،  ص :  يصربي السعد: راجع         
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ـ  إذا كانت هناك فرصة للمدين للوفاء باإللتزام يف حالة منحه مهلة، على الدائن  1
ر أن يتفق مع املدين على أجل جديد املبادرة يف منح أجل جديد وأال يطالب بفسخ العقد، فاألجد

من أجل عدم اإلخالل باإللتزام، ويف حالة إمتناعه جيوز للقاضي مراعاة منح  أجال آخر للمدين مع 
 . مرعاة الظروف املناسبة واليت حتقق الوفاء ذا اإللتزام

ـ يفضل أن ال يطالب الدائن بالفسخ يف حالة ما إذا كان ما بقي من التزام املدين يسريا  2
باملقارنة  مع جمموع  اإللتزام بوجه عام، وبالرغم من ذلك جيوز للقاضي أن ال حيكم مبا طلبه 

  .)1(الدائن من فسخ العقد
بيا بل يلزم قبل ـ جيب على الدائن طالب الفسخ إعذار املدين، وعدم إختاذ موقف سل 3

 .)2(طلب التنفيذ العيين اجلربي أيضا باإلعذار
وحىت ميكنه  املطالبة بالتعويض عن تأخري املدين يف تنفيذ إلتزامه عليه أن يعذره واليعد 

 .)3(متأخرا وفقا للقانون إال من تاريخ اإلعذار
دين و هلذا حيمله وتفسري ذلك أن املشرع اجلزائري يأىب إختاذ الدائن موقفا سلبيا جتاه امل

  .النتائج القانونية حال ذلك املوقف السليب 
ـ إذا أصبح إلتزام املدين مرهقا بسبب حوادث إستثنائية عامة مل يكن يف احلسبان  4

توقعها، يلتزم  الدائن بتعويض املدين،  وللقاضي يف حالة اخلالف سلطة رد اإللتزام املرهق إىل احلد 
 .روف واملوازنة بني مصلحة الطرفنياملعقول مراعيا يف ذلك الظ

                                                        
جيب أن تكون اإلستحالة يف تنفيذ اإللتزام غري جزئية وال يقع فسخ العقد يف هذه احلالة للدائن اخليار بني الفسخ أو ـ  )1(

 .التنفيذ العيين بغية اإللتزام 
يف العقود امللزمة للجانبني إذا مل يوف أحد املتعاقدين بالتزاماته جاز : " مدين جزائري اليت تنص على  119ـ أنظر املادة       

 .  كللمتعاقد اآلخر بعد إعذار  املدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو فسحة مع التعويض يف احلالتني إذا إقتضى احلال ذل
وجيوز للقاضي أن مينح أجال حسب الظروف كما جيوز له أن يرفض الفسح إذ كان ما مل يوف به املدين قليل األمهية         

  ." بانسبة إىل كامل اإللتزامات 
جيوز اإلتفاق على أن يعترب العقد مفسوخا حبكم القانون عند عدم الوفاء :" مدين جزائري تنص على  120  ـ  )2(

امات الناشئة عنه مبجرد حتقيق الشروط املتفق عليها وبدون حاجة إىل حكم قضائي وهذا الشرط ال يعفى من باإللتز
  .اإلعذار الذي حيدد حسب العرض عند عدم حتديده من طرف املتعاقدين 

  " .ال يستحق التعويض إال بعد إعذار املدين ما مل يوجد نص خمالف لذلك :" اليت تنص على أنه  179راجع املادة ـ  )3(
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جتعل تنفيذ إلتزامه مرهقا أن أخرى على املدين توقع احلوادث اليت من شأا  ةومن جه
السيما إذا طرأت بعض الظروف اإلستثنائية، وال جيوز  له إختاذ موقفا  سلبيا فإذا مل يدخل يف 

للدائن حق املطالبة بتنفيذ اإللتزام  ،حسبانه حالة عدم التوقع رغم ذلك وطبقا ملعيار الرجل العادي
  .كامال قبل املدين دون حق األخري يف التعويض

    : مبدأ يعد من أهم  ىعل 107حرص القانون املدين اجلزائري يف املادة
 .)1(املبادئ القانونية يف جمال تنفيذ العقود وهو مبدأ حسن النية

يف العقد رعاية ه بتنفيذ اإللتزام الذي يعد من أهم واجبات وفقا ملبدأ حسن النية يلتزم املدين
 .ملصاحل الدائن املشروعة

ومقتضى هذا املبدأ مراعاة ما يتطلبه التشريع والعرف وسلوك الرجل املعتاد فإذا خالف ذلك 
  .)2(يعد خمطئا وجتب مسألتهأو امتنع 

اإلثبات ملا هلا من تأثري على وبعدما إنتهينا من املبحث الثالث ينبغي علينا معاجلة خصومة 
  .وجوب التعويض أوعدمه، وهذا ما سيكون حمل دراسة يف املبحث الرابع 

 
 
 

                                                        
 .) 107/3م( منح القانون املدين اجلزائري القاضي سلطة رد اإللتزام املرهق إىل احلد املعقول يف حالة الظروف الطارئة ـ  )1(

يكن يف الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ اإللتزام التعاقدي وعلى ذلك إذا طرأت حوادث إستثنائية عامة مل          
وإن  مل يصبح مستحيال صار مرهقا للمدين حبيث يهدده خبسارة فادحة، جاز للقاضي تبعا للظروف وبعد مراعاة 

  .ملصلحة الطرفني أن يرد اإللتزام املرهق إىل احلد املعقول ويقع باطال كل إتفاق على خالف ذلك
وعلى ذلك يشترط أن ال يكون ". جيب تنفيذ العقد طبقا ملا إشتمل عليه وحبسن النية : " على  107وتنص املادة ـ  )2(

ملبدأ حسن النية يف . " اجلزء الذي تبقى من اإللتزام قليل األمهية وال جيوز للمدين اإلمتناع عن تنفيذ اإللتزام أعماال 
يقوم على مبدأ حسن النية يف التنفيذ فإذا تعهد مقاول بنقل بضاعة عليه  ويالحظ أن القانون احلديث" تنفيذ العقود 

 . 2/420، سريية  ،   31/1/1887: نقذ فرنسي يف ". إختيار الطريق األصلح 
 1147م ( و أيضا) مدين فرنسي  1137م ( معيار اخلطأ هنا هو معيار مادي فيقاس اخلطأ مبعيار عناية الشخص املعتاد         

مدين يف كافة العقود أن تكون العناية هي  211، 225فأوجب القانون الفرنسي واملصري يف املادتني ) فرنسي مدين 
 .عناية الرجل املعتاد ونص القانون يف بعض احلاالت على عناية تزيد أو تقل على عناية الرجل املعتاد

  .  278املوجز يف اإللتزامات ، املرجع السابق ، ص :  عبد الرزاق السنهوريأنظر   ـ  
  .  107األسباب القانونية لإلعفاء من املسؤولية،  ص ، :   سليمان مرقسـ          
  . 474مرجع سابق ص :  حسن عكوشـ          



 

 

222  

 

 

إلثبات واقعة خاصة تضم املدعى واملدعى عليه، وتتعارض فيها املصاحل، فاملدعي يرغب يف ا
  . إثبات إدعائه، واملدعى عليه يريد إنكار ذلك اإلدعاء

ولكن مل يستطع املشرع اجلزائري سواء يف القانون املدين أو قانون اإلجراءات املدنية 
الصدفة الفردية، ونتيجة لذلك رفض املوقف السليب واإلدارية أن يترك هذه املصاحل خاضعة حملض 

  .للمدعى عليه جتاه املدعي يف إثبات دعواه
ويتجلى ذلك يف مواضع شىت، أي أنه فرض واجبا خاصا بناء على تلك الواقعة يقع على 

  :املدعي واملدعى عليه نعرض ألهم ما يقضي به الواجب 
ت إدعاءه، فإذا أثبت ذلك اليلزم ـ يقع على املدعى  خالف الظاهر أصال  أن يثب 1

بإثبات عدم حدوث ما يلغي أو يقضي على هذه الظاهرة عرضا، فمثال إذا أثبت من يدعي أن 
شخصا آخر مدين، له عالقة الدائنية وقام ظاهر عرضي بأن ذلك اآلخر مدين له فإنه اليقع على 

ملدين إثبات عكس الظاهر عرضا الدائن إثبات عدم حدوث الوفاء، إمنا يقع على املدعى عليه، أي ا
إذا إدعى ذلك ، فيقع على املدين إثبات الوفاء ، وهكذا يتناوب املدعي واملدعى عليه عبء 

  .اإلثبات
ق م ج ، أن يطلب توجيه اليمني احلامسة إىل املدعى  343ـ جيوز للمدعي طبقا للمادة  2

رض إما حبلف اليمني أو برده أو عليه، والميلك هذا األخري اإلمتناع عن اإلجابة على ذلك الع
بالنكول عنه، مع عدم رده فإن نكل يعترب حق املدعي ثابتا، وبالتايل أخذه املشرع بامتناعه 

  .والميكن تربير ذلك إال مبوجب فكرة الواجب اخلاص السابق اإلشارة إليه
من ودون حاجة إىل طلب أن يوجه للمدعى عليه  349ـ جيوز للقاضي طبقا للمادة  3

ملدعي اليمني املتممة، وميني اإلستيثاق ، والجيوز رد هذا اليمني، ولكن إذا إمتنع املدعى عليه عن ا
  .أداء اليمني فللقاضي أن يتخذ من موقفه السليب هذا قرينة قضائية ضده

ـ الجيوز للمدعى عليه إذا أنكر توقيعه على ورقة عرفية عرضت عليه أن ميتنع عن  4
بأخذ منوذج خلطه، فاإلمتناع يف هذه احلالة خمالف لواجب قانوين  اإلستجابة لطلب القاضي
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اليت التتوقف على رضا اخلصوم أو إتفاقهم، وجزاء هذا  اص، ألن ذلك طريق من طرق املضاهاةخ
  .اإلمتناع هو إعتبار احملرر صحيح

ـ حق اإلثبات حق مشترك يف األدلة اليت تعد مقدما، ويقع على ذوي الشأن جتاه  5
واجبا باملشاركة يف إستكمال الدليل الكتايب، فالورقة الرمسية التكتمل إال بتوقيع ذوي  بعضهم

  .الشأن ، أما الورقة العرفية فتحمل توقيع امللتزم ا
من قانون إ ج م إ،  70ـ يلزم قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية اجلزائري يف املادة  6

من ناحية أخرى يقرر أنه الجيوز للخصم أن يسحب اخلصم بتقدمي األوراق اليت يف حوزته ، و
أوراقا سبق أن قدمها يف القضية، إال برضاء خصمه مع اإلحتفاظ منها بصورة مطابقة لألصل 
حتفظ يف ملف القضية ، وجيب أن يتركها حتت تصرف خصمه حىت يتمكن أن يستخلص منها ما 

  .يفيده
كواقعة خاصة تظهر يف مجيع فروع خالصة القول ميكن أن نستنتج أن خصومة اإلثبات 

جه والقانون اخلاص، وقد رتب عليها القانون واجبات خاصة تقع على أطرافها فيما بينهم، وب
أما األجنيب عن تلك اخلصومة وليس طرفا فيها فإنه . خاص تقع على املدعى عليه لصاحل املدعي

ا الواجب اليفرض قيام الغري بفعل اليتحمل إال بالواجب القانوين العام ارد جتاه أحدمها، وهذ
لصاحل أحدمها، كشهادة أو تبليغ إال على سبيل اإلستثناء، واليكون اإلستثناء إال مبوجب نص 

  .تشريعي فحسب

وبعدما فرغنا من الفصل الثاين  وما تثريه من خالفات فقها وقضاء، وذلك ما سيكون 
  .موضع دراسة يف الفصل الثالث
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فللشخص أن ميتنع عن التدخل للقيام بشؤون غريه اليت ينجم القاعدة يف الفضالة هي اخلرية 
عنها أضرارا، كما أنه يبادر إىل التفضل للحيلولة دون حتقق الضرر لصاحل الغري، وذلك ما يطلق 

يل لصاحل رب العمل إمنا تتم عليه قانونا مصطلح الفضالة، وما جتدر مالحظته هو أن تدخل الفضو
بإرادة الفضويل دون أن يكون ملزما بذلك، ومع ذلك فإن هذه اإلرادة ليست هي مصدر إلتزام 

  .الفضويل ببدء العمل أو اإلستمرار فيه

فالفضالة التكون تنفيذا لإللتزام، والتكون إستعماال له، فاإلدعاء بوجود حق التفضل يشكل 
حريات اآلخرين ويفسح اال للتدخل يف شؤون الغري، كما يذهب خطورة إجتماعية كبرية على 

إليه بعض الفقه، لذا جيب عدم التوسع فيه، ويكفي إذن القول مبشروعية التفضل يف األعمال النافعة 
  .بأنه غري خمالف ألي واجب قانوين يفرض اإلمتناع عن التفضل لفائدة الغري

ندما يقرر املشرع أصال أو مبدأ معينا فهو اليغيب فإذا كان األصل هو اخلري يف الفضالة، وع
  .عنه الصاحل العام ارد املوجود، وبالتايل ينتفي التعارض بني ذلك األصل وبني ذلك الواجب

غري أنه إذا بدأت الفضالة، فإن عالقات خاصة تنشأ بني املتفضل ورب العمل مما جيعل 
كن أن يرتب القانون عليها بعض اإللتزامات اإلجيابية الفضالة ترقى إىل مرتبة الواقعة اخلاصة اليت مي

كاإللتزام باإلستمرار يف الفضالة إىل أن يتمكن رب العمل من مباشرة شأنه بنفسه، وحىت نوضع 
الواجب القانوين بصدد أعمال الفضالة، نستعرض نصوص القانون املدين اجلزائري، ولتجلية مسألة 

ليها يف القانون املدين والعقوبات، وذلك من خالل املباحث الفضالة مث التعويض عليها نتطرق إ
  .التالية 

 

 

 : هي أن يتوىل شخص عن قصد القيام " مدين جزائري  150تنص املادة
ويعترب هذا النص القاعدة العامة يف  ." بالشأن حلساب شخص آخر دون أن يكون ملزما بذلك

 .الفضالة، فما هي أحكام الفضالة ياترى ؟
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 : طبقا لذلك جيب توافر عدة شروط للتعرف على قصد املشرع احلقيقي
حتراما للحرية الشخصية وإال عد ذلك ، إن األصل هو واجب اإلمتناع عن التفضل لصاحل الغريألو

 . ن الغريمن قبيل التدخل يف شؤو
جيب على الفضويل أن ميضي يف العمل الذي بدأه إىل : " مدين جزائري  153وتضيف املادة  

أن يتمكن رب العمل من مباشرته بنفسه كما جيب عليه أن خيطر بتدخله رب العمل مىت إستطاع 
 . "ذلك 

 :  ومن هنا تتضح شروط الفضالة وهي
 . ـ ال جتوز الفضالة إال يف حالة اإلستعجال 1
 .ـ عدم قدرة رب العمل على القيام بالعمل  2
 .ستمرار يف العمل حىت يتمكن رب العمل من مباشرة أعمالهاإلـ إلتزام الفضويل ب 3
  .خطار رب العمل بالفضالة يف الظروف العاديةإـ  4

فالفضالة إذن الحتقق إال بالنسبة لشأن أو أمرا عاجال ، وليس فقط بشأن أو عمل نافع، إن 
ينص املشرع اجلزائري عليه، كما أن الفضالة الجتوز إن كان بإمكان رب العمل أن يباشر شأنه مل 

بنفسه، كما اليسمح باإلستمرار يف الفضالة دون إخطار رب العمل أو يف غفلة عنه، بل جيب 
الفضويل واجب التوقف واإلمتناع  إعالم رب العمل بالتدخل لصاحله، وله أن يعترض فيكون على

ضي يف شأن رب العمل، أما إذا مل يعترض فيعد ذلك منه قبوال ضمنيا بالفضالة، غري أن هذا عن امل
القبول الينشئ عقدا بالفضالة ألن الفضالة بدأت قبل ذلك، وإذا تعذر إخطار رب العمل فيجب 
أن تصور ظروف احلال للفضويل مبعيار الرجل العادي بأن رب العمل ما كان ليتأخر أو ميتنع عن 

  .يل شأنه تو

فالفضالة تفترض إذن أن شحصا غري ملزما قانونا وال قضاء وال إتفاقا بالقيام بعمل ما لفائدة 
ونيته يف ذلك هي تقدمي  Altruisteآخر مع علمه بذلك، وعليه فهو يقوم بعمل إنساين إيثاري 

الذي قام به مساعدة لشخص بسبب بعده أو غيابه، أو تعذر عليه القيام بالعمل، وإذا كان العمل 
مشتركا بني مصلحته الذاتية ومصلحة الغري ، ويكون اإلرتباط بني املصلحتني غري قابل للتجزئة 

  . توافرت الفضالة
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وتشتمل الفضالة على األعمال املادية والقانونية معا، وإذا إرتكب الفضويل خطأ يف تأدية 
يها القاضي الظروف إلنقاص شؤون غريه فيتحمل املسؤولية، وهي مسؤولية تقصريية، ويراعي ف

  .التعويض املمنوح للمضرور وهو رب العمل
بإلقائنا الضوء على معىن الفضالة وشروطها يف املبحث األول ملسألة التعويض عن الفضالة يف 

  .مبحث ثان

 

 

رب العمل مىت كان قد  الفضويل نائبا عن ربيعت: " مدين جزائري على أنه  157تنص املاة 
بذل يف إدارته عناية الشخص العادي ولو مل تتحقق النتيجة املقصودة ويف هذه احلالة يكون رب 
العمل ملزما بتنفيذ التعهدات اليت عقدها الفضويل حلسابه وبتعويضه عن التعهدات اليت إلتزم ا 

عن الضرر الذي حلقه بسبب ويرد النفقات الضرورية أو النافعة اليت صوغتها الظروف بتعويضه 
 . "قيامه بالعمل وال يستحق الفضويل أجرا على عمله إال إذا كان هذا العمل من أعمال مهنته

بأعمال الفضويل ووفقا لنص تلك املادة اليت جتيز الفضالة باملساعدة لدفع الضرر إذا قام 
رب العمل أن يكون الفضويل لتزام ه القانون ففي هذه احلالة يكفي الالفضالة على النحو الذي بين

بذل عناية الرجل املعتاد حىت ينشأ له احلق يف مطالبة رب العمل بكافة اإللتزامات املالية واآلثار 
 .)1(القانونية املترتبة عليها

 :.مدين ج، تطبيقات عديدة نشري إىل أمهها 150وللفضالة مع توافر شروطها وفقا للمادة  
 .ـ حالة شخص ماحيدث ضررا بآخر فيتدخل الفضويل ليدفع ضررا أكرب حيدق به 1

 .ـ جيوز إستنادا إىل ذلك النص أن حيدث أحدمها بنفسه ضررا ليدفع عن اآلخر ضررا  2 
ويف هذا التطبيق بالذات ال ضرورة إلشتراط أن يكون الضرر املراد دفعه أكرب من الضرر 

ماله فإن أصاب  املتدخل رجع عليه بدعوى اإلثراء وإن مل يصبه  الذي يصيب املتدخل يف نفسه أو
 .يكفيه حتمله بالضرر

ومن التطبيقات اهلامة أيضا تدخل شخصا ليمنع ضررا عن آخر بفعله الشخصي كالتدخل 
 .لوقف شروع يف اإلنتحار

                                                        
  .ومهنته املعتادةيستثين من ذلك حالة األجر الذي ال جيوز املطالبة به إال إذا كان داخال يف أعماله ـ  )1(
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ومن ناحية أخرى يعد الفضويل نائبا عن رب العمل دون إشتراط حتقق نتيجة، ويف هذه 
 .الة يلتزم رب العمل بتنفيذ كل اإللتزامات اليت تعهد ا الفضويلاحل

التدخل : مثال حمدد ومن البديهي عدم إجازة الفضالة إذا كانت خمالفة لواجب قانوين 
لدفع الضرر على اإلبن أو الزوجة يف حالة ممارسة حق التأديب الشرعي إال إذا كان هناك والتفضل 

  .ز  التدخل لدفع الضرر احملذق ماخطر على النفس أو املال جيي
حالة أخرى أيضا جتيز التدخل لدفع الضرر الناجم عن أعمال السلطة العمومية إذا كانت 

ال يكون املوظفون والعمال : " مدين ج  129بناء على واجبات الوظيفة  وتطبيقا لذلك تنص املاد 
قاموا ا تنفيذا ألوامر صدرت إليهم العامون  مسؤولني شخصيا  عن أعماهلم اليت أضرت بالغري إذ 

 .." من رئيس مىت كانت إطاعة هذه األوامر واجبة عليهم
ومعين ذلك أن املوظف والعامل العمومي يعفى من املساءلة ولو ترتب عن أعماله ضررا 

 .بالغري وذلك مىت كانت أعماله بناءا على أوامر صادرة إليه من رئيس جتب طاعته
األوامر حىت تنتفي املسؤولية وعلى فرض عدم مشروعية العمل ويقتضي ذلك مشروعية 

  .)1(توجد طرق أخرى للتعويض عن التعسف يف أعمال السلطة أو إساءة إستخدامها
وإذا جنح الشخص يف التدخل ومنع الضرر عن آخر يرجع عليه بدعوى اإلثراء بال سبب إذا 

يرجع عليه بدعوى املسؤولية اليت رر ضأصيب بضرر وإذا وجد شخص ثالث تسبب خبطئه يف ال
 ..يوجهها ضد املخطئ

ب على يويثور هنا تساؤال حول ما إذا كان املتدخل متهورا أيستحق التعويض أم خيفض ؟ جي
نظرا لوقوع هذا التهور منه حتت تأثري ضرورة وقاية غريه من : " هذا التساؤل األستاذ مرقس 

ل، وبصرف النظر عما قد يعتري تدخله من ور اهم يقام وزن للباعث الذي دفعه للتدخدخطر 
 .)2(ويثبت له احلق يف التعويض الكامل

                                                        
  .373موعة األعمال التحضريية للقانون املدين املصري، جزء ، جمـ  )1(
جامعة  –املسؤولية املدنية  يف تقنيات البالد العربية ، القسم األول ، حماضرات بكلية احلقوق :   سليمان مرقسـ  )2(

  . 95، ص  1958القاهرة 
عقوبات أن يقع الفعل من موظف أمريي فليس  23أنه جيب لتطبيق نص املادة : "  جندي عبد امللكويرى األستاذ          

  " .. لغريه اإلستناد  هلذا النص لتربير ما يرتكبونه من أخطاء
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واحلقيقة أن تدخل الشخص يف احلدود املعقولة لدرء خطر عن آخر هو موقف نبيل ولذلك 
تترك له القدرة على تقدير املوقف الذي يثري اإلنفعال وهي مسألة طبيعية يف اإلنسان، ومن هنا 

ة بالتعويض الكامل عما بلذي يثبت للشخص ولو ور بعض الشئ حقه  يف املطالنؤيد  الرأي ا
حلقه من أضرار كان يف اإلمكان لو إستخدم حقه يف اإلمتناع عن واجب مل يفرضه عليه القانون 

 .وإمنا بوازع أخالقي تدخل لدرء الضرر
سؤوال عن عمله اليكون املوظف العام م: " على  167وقد نص القانون املصري يف املادة 

الذي أضر بالغري إذا قام به بتنفيذ أمر صدر إليه من رئيس مىت كانت إطاعة هذا األمر واجبه عليه 
وأثبت أنه كان  يعتقد مشروعية العمل الذي وقع منه وكان إعتقاده مبينا على أسباب معقولة وأنه 

 .راعي يف عمله جانب احليطة
تطبيق القانون إحتراما ألوامر رئيسية طاملا مل يقدم ومعين ذلك يعفى من املسؤولية يف حالة 

 .على العمل إال بعد التحري وما مل يثبت وقوع إحنراف عن السلوك املألوف للرجل العادي
ال جرمية إذا و قع الفعل عن : " على أنه  23كما نص قانون العقوبات املصري يف املادة 

  :   موظف أمريي يف األحوال التالية
ـ إذا إرتكب الفعل تنفيذا ألمر صادر إليه من رئيس وجبت عليه طاعته أو إعتقد أا  1

  .واجبة 
ـ إذا حسنت نيته، وارتكبت فعال تنفيذا ملا أمرت به القوانني، أو ما إعتقد أن إجراءه  2

  .من إختصاصه
ري وعلى كل حال جيب على املوظف أن يثبت أنه مل يرتكب الفعل إال بعد التثبت والتح

  .)1(وأنه يعتقد مبشروعيته وأن إعتقاده كان مبنيا على أسباب معقولة

وبانتهاء املبحث الثاين، سنتناول الدفاع عن النفس واألموال ملا هلا من أمهية يف مبحث 
 .ثالث

 
 

                                                        
:  مصطفي مرعي: وانظر أيضا .  29واملوسوعة اجلنائية ، اجلزء األول ، فقرة .   93صجمموعة املبادئ اجلنائية ، ـ  )1(

  . 42،ص   1944مكتبة عبد اهللا و هبة، " املسؤولية املدنية يف القانون املصري ،  الطبعة الثانية 



 

 

229  

 

 

يثري الدفاع عن النفس أو املال مسألة الفضالة وهل تعد واجبا قانونيا ملزما للغري بالتدخل 
 .أم ال ؟ رشخص معرض للخطللدفاع عن نفس أو مال 

إن حبث اإلشكالية يقتضي منا التعرض هلا يف أحكام كل من القانونني العقوبات واملدين على 
 :النحو التايل 
 : حق الدفاع الشرعي عن النفس أو مال الغري ال

يثري إشكالية قانونية ألن إصطالح حق الدفاع الشرعي ال يوجب الدفاع إال إذا توافرت الشروط 
القانونية اليت ينص عليها قانون العقوبات يف هذه احلالة جيوز التدخل لدفع الضرر عن النفس أو 

 . )1(مال الغري
جوازي أي ال يفرض أي واجب قانوين يلزم الغري بتقدمي املساعدة ومعنىذلك واألمر هنا 

أنه يف حالة اإلمتناع عن التدخل ال يشكل ذلك إخالل بالواجب القانوين العام ارد الذي يقضي 
ه ، إال إذا كان االحجام عن التدخل للدفاع عن  احلياة  أو احملافظة على أموالباحترام حق الغري يف

 .يف نفسه أو ماله ما كان يتخلى عن القيام به الشخص العاديالغري 

 .)2("من قانون العقوبات اجلزائري 40و  39املادتني  عليه نصت هذا ماو
 : من أحدث : " ج على.مدين 128تنص املادة

ضررا وهو يف حالة دفاع شرعي عن نفسه أو عن ماله، أو عن نفس الغري أو عن ماله كان غري 
مسؤول على تصرفاته على أن ال جياوز يف دفاعه القدر الضروري وعند اإلقتضاء يلزم بتعويض 

 ." حيدده القاضي
ال ـالضرر عن نفس أو ملدرء والتفضل ويستخلص من نص املادة السابقة أن التدخل 

مال التدخل يف حدود الدفاع عن نفس أو أن يكون ، يعد سببا لإلعفاء من املسؤولية بشرط الغري
. لزمه القاضي بالتعويضأالغري بالقدر الالزم لتفادي الضرر وإن أفرط يف استعماله لتلك احلدود 

  .485ع خاص ، ص .جملة ق  21.6809ملف رقم  23/11/2001قرار احملكمة العليا املؤرخ يف  ـ أنظر )1(                                                        
 1966يوليو ستة  8املوافق لـ  1386صفر عام  18املؤرخ يف  156-66صدر قانون العقوبات اجلزائري باألمر رقم ـ  )2(

سبتمرب  16لـاملوافق  1389رجب عام  5املؤرخ يف  74- 69يتضمن قانون العقوبات املعدل و املتمم باألمرين رقم 
واملعدل بقانون  . 1975يوليو سنة  17لـاملوافق  1395مجادى الثانية عام  7املؤرخ يف  47- 75رقم  1969سنة 
  .20/12/2006املؤرخ يف  06/23
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ة قاضي ــة تترك لرقابوتقدير التعويض يكون على أساس القواعد العامة وهي مسألة موضوعي
  . املوضوع

ة ـــأما يف حالة اإلمتناع عن التدخل للدفاع عن نفس أو مال الغري فال تتحقق املسؤولي
إال إذا أثبت ان الشخص العادي ما كان ليتخذ موقفا سلبيا منافيا بذلك ما متليه األخالق وقواعد 

  .املروءة

ما املوقف يف حالة إرتباط الفضالة بعملني ؟  وبانتهائنا من املبحث الثالث بقي علينا التساؤل
  .وهذا ما سنعاجله يف املبحث الرابع

  

 

تتحقق الفضالة ولو كان الفضوىل أثناء توليه شأنا لنفسه قد : " مدين ج  151تنص املادة 
 " .يتوىل شأن غريه ملا بني األمرين من إرتباط ال ميكن معه القيام بأحدمها منفصال عن اآلخر

وعلى ذلك ال متثل الفضالة يف هذه احلالة واجبا قانونيا، ولكن إذا توىل شأن الغري يف حالة 
فهي مسألة جوازية اليترتب على اإلمتناع عنها خطأ قانوين ودليل ذلك يتضح من  اإلرتباط بالعمل

 :األمثلة التالية 
    : للمالك إذا كانت له : " مدين ج  705تنص املادة

مصلحة جدية يف تعلية احلائط املشترك أن يعليه بشرط أن اليلحق بشريكه ضررا بليغا، وعليه أن 
تحمل وحده نفقة التعلية وصيانة اجلزء املعلى وأن يقوم باألعمال الالزمة جلعل احلائط قادرا على ي

 " .محل زيادة العبء عن التعلية دون أن يفقد شيئا من متانته 
فإذا مل يكن احلائط مشتركا صاحلا لتحمل التعلية فعلى من يرغب فيها من الشركاء أن يعيد 

ل احلائط ظه حبيث يقع مازاد  مسكه  يف ناحيتة هو بقدر اإلستطاعة ويبناء احلائط كله على نفقت
. ادد يف غري اجلزء املعلى مشتركا دون أن يكون للجار الذي أحدث التعلية حق يف التعويض

عمل مبا يلزم حىت يصري احلائط املشترك قادرا على محل أعباء التعلية الويعين مضمون النص واجب 
احلالة فضالة ألن الترميمات تعود  بالفائدة على الشريك اآلخر دون املساس حبصته وتوجد يف هذه 

الشائعة ودون أن يلزم بالتعويض عنها إال إذا أراد يف وقت الحق اإلشتراك يف ملكية اجلزء التيب 
  .متت تعليته
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    :جعلها نظم القانون املدين اجلزائري قواعد امللكية الشائعة و
تكون إدارة املال الشائع من حق الشركاء : " ج اليت تنص على أن  ق م 715مشتركة يف املادة 

  ". جمتمعني ما مل يوجد إتفاق خيالف ذلك 
 :وعلى ذلك ميكن إستخالص األحكام التالية 

 .ـ إدارة املال الشائع تكون من حق الشركاء ما مل يوجد إاتفاق خيالف ذلك  1
  :ـ توجد نوعان من اإلدارة ومها  2

  : ويكفي فيها قرار من األغلبية حبسب األنصبة،  فإذا مل توجد
  .)1(أغلبية تعني احملكمة بناء على طلب أحد الشركاء من يدير املال الشائع

 : الشركاء الذين يكفي فيها أن يكون القرار صادرا عن
 .)2(ميلكون على األقل ثالثة أرباع املال الشائع

واألصل أن الشريك اليتوىل أي عمل إال بصفة الوكيل عن الشركاء وهنا تسري قواعد 
إال أن املشرع اجلزائري أجاز للشريك التفضل لصاحل الشريك أو نفسه . الوكالة  ال قواعد الفضالة

 .)3( ذلك بغري موافقة الشركاءباختاذ ما يلزم حلفظ الشيء ولو مت

                                                        
يكون ملزما للجميع كل ما يستقر عليه رأى أغلبية الشركاء يف أعمال اإلدارة  ـ 1 " :مدين ج  716تنص املادة ـ  )1(

املعتادة وحتسب األغلبية على أساس قيمة األنصبة فإن مل توجد أغلبية للمحكمة بناء على طلب أحد الشركاء أن تتخذ 
  .التدابري الالزمة وهلا، تعيني عند احلاجة من يدير املال الشائع 

غلبية أيضا أن ختتار مديرا ، كما أن هلا أن تضع إلدارة  وحلسن اإلنتفاع باملال الشائع نظاما يسري حىت واأل ـ 2         
  . الشركاء مجيعا سواء كان اخللف عاما أو خاصاـ  على خلفاء 

  ." وكيال عنهم دمن الباقني ع عتراضوإذا توىل أحد الشركاء اإلدارة دون إ ـ 3         
على أن تقرير أي أمر خاص بالشركاء يلزمة قرار األغلبية بثالثة أرباع مالكي املال كما ورد بالنص  717نصت املادة ـ  )2(

اإلنتفاع ذا املال من  حتسنييف سبيل  اللشركاء الذين ميلكون على األقل ثالثة أرباع املال الشائع أن يقررو" : التايل 
الذي أعدله ما خيرج عن حدود االدارة املعتادة على أن يعلنوا قرارام إىل باقي  التغريات األساسية والتعديل يف الغرض

الرجوع  عند الشركاء وملن خالف  من هؤالء حق الرجوع  إىل احملكمة خالل شهر من وقت االعالن، وللمحكمة
وهلا بوجه خاص أن تأمر  راه مناسبا من التدابريتاليها إذا وافقت على قرار تلك األغلبية أن تقرر مع هذا كل  ما 

  .بإعطاء املخالف من الشركاء كفالة تضمن له الوفاء مبا قد يستحق من التعويضات 
وقد منح القانون اجلزائري حق لشريك يف القيام بأي عمل من األعمال اليت دف إىل مصلحة وصيانة امللكية الشائعة ـ  )3(

على  718ء إذا كان ذلك الزما حلفظ الشيء ولذلك نصت املادة دوان إشتراط املوافقة أو شرط األغلبية من الشركا
لكل شريك يف الشيوع احلق يف أن يتخذ من الوسائل ما يلزم حلفظ الشيء ولو كان ذلك بغري موافقة باقي : أن

  .الشركاء 
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وبناءا على ما سبق يتضح أن التفضل هنا مسألة جوازية وال يشكل اإلمتناع عنه إخالال 
  . حترام حقوق الشركاءإبالواجب القانوين إزاء 

وبانتهائنا من الفصل الثالث سنشرع يف معاجلة أهم الوقائع القانونية اليت يربز خطأ اإلمتناع 
  .جلية ، وهذا ما سيكون موضع دراسة يف الفصل الرابع من خالهلا بصورة
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دراسة أهم الوقائع القانونية على أساس إجياد مفهوم خلطأ اإلمتناع من  الفصلنتناول يف هذا 
القانونية اخلاصة، وأبرزها هو اإلحتكار والعالقات الوقائع الناحية العملية وهلذا إقتصرنا على بعض 

املهنية واإلجتماعية واإلحتراف املهين، وسنعاجل الوقائع القانونية اخلاصة يف مبحث أول، والتساؤل 
املطروح هل أن املسؤولية عن خطأ اإلمتناع مطلقة، أم ترد عليها قيودا أو ما يعرف حبدود 

 .ما سيكون موضع دراسة يف مبحث ثاناملسؤولية عن خطأ اإلمتناع، وذلك 

  

 

نظرا ملا هلا نتناول دراسة بعض الوقائع القانونية اخلاصة واحملددة على سبيل املثال ال احلصر 
  :من أمهية عملية، وذلك من خالل املطالب التالية 

 
  

ينطوي اإلحتكار على واجب قانوين خاص وليس واجبا قانونيا عاما يتمثل يف تقدمي اخلدمة 
 .)1(وهي الصلة اليت تربط بني احملتكر وطالب اخلدمة

وتربير هذا الواجب ليس سهال ويسريا يف حالة اإلحتكار القانوين نظرا ملا يتمتع  به احملتكر 
وبسب أيضا املركز الذي يتمتع به واجب خاص بتقدمي اخلدمة ملن يطلبها بشرط  مبقتضى القانون

 .أن يضع القواعد القانونية اخلاصة ذا الطلب فإذا توافرت كان الواجب اخلاص واجب التنفيذ
وقد إنقسم الفقه فيما يتعلق حبالة اإلحتكار الفعلي الذي اليترتب عليه أي الزام قانوين ولكن 

 .)2(الواجب يف حالة الضرورةيتحدد مصدر 
                                                        

من حيث البحث إحتكار قانوين  واحتكار فعلي ويصح هذا التقسيم : جرى الفقه على تقسيم اإلحتكار إىل نوعني ـ  )1(
عن مصدر واقع اإلحتكار، فبالنسبة لإلحتكار القانوين نالحظ أن القانون يتوىل إنشاء هذا اإلحتكار وكفالة رعايته 

أما بالنسبة لإلحتكار الفعلي يرجع إىل جهود احملتكر  وما مير به اتمع من ظروف أو أزمات . ضد املنافسة ومنعها
  .تثبيت إحتكاره إقتصادية يستفيد منها احملتكر ل

  املرجع السابق ،  ص:   مصطفى اجلارحيـ أنظر         
  . 330: املرجع السابق ، فقرة :  ىجالل العدوـ  )2(
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ويبدو عدم صواب هذا الرأي فإذا إرتقى اإلحتكار القانوين يف نظر التشريع إىل مستوى 
الواقعة القانونية اليت تنتج عنها حقوقا والتزامات  للمحتكر يالحظ أن اإلحتكار الفعلي أيضا واقعة 

وى الواقعة القانونية اليت يرتب عليها إىل مست )1(من شأا أن ترقى يف نظر القانون مبعناه الشامل
وحق اإلحتكار حق نسيب وليس حقا مطلقا ولذا يشترط الواقعة . )2(لتزام بتقدمي اخلدمةإالقانون 

 .)3(اخلاصة مصدرا له
إن اإلكتفاء بالواجب العام ارد ينطوي على خطورة، ذلك أن هذا الواجب ال يفرض 

احملتكر، فإذا كان قيام الواجب اخلاص قد استقل وانفصل عن تقدمي اخلدمات ملن يطلبها من قبل 
حالة الضرورة يف  اإلحتكار القانوين فينبغي كذلك أن يستقل عنها  بالنسبة لإلحتكار الفعلي ففي 

  . احلالتني جند أن األساس هو يف كون اإلحتكار واقعة قانونية
 .بالدراسة وبعد إنتهائنا من املطلب األول ، نتناول املطلب الثاين 
 

  

احلياة اإلجتماعية كواقعة عامة تزخر بالوقائع اخلاصة ومنها اإلحتراف املهين الذي يدخل 
 :ضمن نظام القانون من حيث ما يلي 

 .ـ تنظيم املهنة واالحتراف  1
 .ـ االثار النامجة عن اإلحتراف، كالرابطة اليت تربط بني احملترف ومن حيتاج اىل خدماته 2

هل يرتب القانون على واقعة اإلحتراف واجبا : وبناء على ما سبق يطرح التساؤل التايل 
خاصا يتمثل يف تقدمي اخلدمة ملن يطلبها؟ وجمال اإلعتماد على واقعة اإلحتراف املهين يف تأصيل 

  .الواجب هو حيث اليوجد واجب خاص حمدد ناشئ من إتفاق أو مركز وظيفي ؟ ذلك
والسؤال املطروح يف هذا الصدد يتمثل يف أنه مىت يفرض القانون يف غياب اإللتزام العقدي 

  .أو الوظيفي واجب تقدمي اخلدمة على املهين احملترف ؟
  : وسنحاول اإلجابة عن هذا التساؤل من خالل ما يلي 

                                                        
  .التشريع والعرف ومبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة ـ  )1(
  . 1970منشور بالة العامة للتأمني الربي .       " Alain Sayaeg"   : راجع مقال االستاذ ـ  )2(
  .املرجع السابق :   مصطفى اجلارحيـ  )3(
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  تقتضي غالبية املهن أن
احملترف يف مكان معني وزمان معني وقد تتطلب طبيعة املهنة اإلنتقال من مكان آلخر كما  يزاوهلا

  . هو الشأن يف إلتزام املقاول بالبناء، لذا يكون للقاضي سلطة تقدير إعتبارات املكان والزمان
ت ــتحمل احملترف واجبا خاصا يكلف مبقتضاه بأداء اخلدمة ملن يطلبها يف الوقي وعليه

ة ـــــواملكان الذي يزاول فيه مهنته ومصدر هذا الواجب القانوين هو القانون يف حال
وقواعد العدالة يف حالة اإلحتراف  الفعلي ألن الغرض الذي من أجله وضع  )1(اإلحتراف القانوين

  . )2(اخلدمة وهلذا يثب اخلطأ يف حالة اإلمتناع إسترشادا بقواعد العدالة اإلحتراف هو تقدمي
ه اليقصد حتقيق املصلحة اخلاصة فواإلحتراف يفرض على صاحبه واجبا إجتماعيا ألنه باحترا

حبصوله على املقابل النقدي وإمنا  يهدف به إىل تلبية إحتياجات  اتمع وعليه ال يكون واجبه من 
  .)3(خالق، وإمنا يدخل يف نطاق اإللتزام القانوينباب دائرة اال

وليس للواجب القانوين الذي يتحمله احملترف أية صلة حبالة اإلحتكار ذلك أن قواعد العدالة 
ال تسمح برفض عالج مريض، وعليه ميكن إضافة املسؤولية اجلنائية لتدعيم املسؤولية املدنية يف 

يه أن الواجب القانوين الذي يتحمله املهين احملترف ليس مطلقا ومما جتدر اإلشارة إل. حالة االمتناع
وإمنا يرد عليه بعض التحفظات كأن يكون اإللتزام معقوال يف حدود قدرة الرجل العادي 

 .وأاليكون مستحيال أو مرهقا إىل احلد غري املعقول
 :ناك إذا مل يوجد ه

واجبا خاصا يتولد عن اإلتفاق أو مركز وظيفي أمكن اللجوء  اىل واقعة اإلحتراف لتأصيل ذلك، 
على  خاصا مبقتضاه يتحمل الطبيب بناء فعقد العالج الذي يربط بني الطبيب واملريض ينشئ واجبا

                                                        
اإلحتراف القانوين يعين االحتراف املنظم من قبل القانون ويكون مبنح ترخيص ملباشرة املهنة أو القيد يف السجالت ـ  )1(

  .ممارسة املهنة اإللتزام بتقدمي خدمام ملن يطلبهاالعامة، مثاله مهنة احملاماة، أو الطب، لذا يفرض عليهم قانون 
، منشورة مبجلة  03/12/1932يف  وخبصوص قواعد العدالة صدرت عدة أحكام قضائية منها حكم استئناف مصري        

  . .495، ص  14احملاماة السنة 
الواجب ال يكون إال يف حالة اإلحتكار أما يف فرنسا يف الفترة ما بني احلربني العامليتني وجد إمجاع يف أملانيا على أن ـ  )2(

  .يوجد إجتاه يف أحكام احملاكم يقصر ذلك على حاليت قيام اإلحتكار وأن تكون التجارة متعلقة باألولويات
يتضح من هنا عدم صواب رأي اإلجتاه الذي يقول أن الواجب القانوين الذي يتحمل به املهين احملترف ليس مصدره ـ  )3(

  .عة اإلحتراف و إمنا واقعة الضرورة واق
  .املرجع السابق :  جالل العدويـ أنظر األستاذ       
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تقدمي اخلدمة هل يلتزم املهين ب: وهنا يثور  التسائل . واجبه الوظيفي جزاء اإلخالل  ذا الواجب
  . يف غري الوقت أو املكان احملدد ملمارسة ذلك الواجب؟

يالحظ أنه يف حالة املهن احلرفية ال يتحمل احملترف سوى الواجب القانوين العام والذي 
اليلزمه بأداء عمل معني وال يبقى سوى الواجب األخالقي وعلينا عدم اخللط بني إحتراف املهنة 

 .ال يرتب أية آثار قانونية ملزمة فاقع قانونية أما العلم باملهنة والعلم ا، فاإلحتراف و
ولكن إذا نظرنا للمهين احملترف على أساس الواجب القانوين يف غري أوقات العمل أو املكان 
الذي يباشر حرفته من خالهلا يعين ذلك القول  أنه يؤدي مهنة  تدخل يف إطار املنفعة أو باألحرى 

 .)1(ور يف إطار أخالقي يقوم على أساس ديين وقوميالقيام خبدمة اجلمه
وقد يرى بعض الفقهاء بأن الطبيب يعد خمطئا إن أحجم عن تقدمي خدماته يف احلاالت 

 :)2(التالية
 .ـ خمالفة سلوك املهنة املعتاد 1
 .ـ خمالفة ما يقضي به عرف املهنة 2
 .خالقيات املهنة أـ إذا خرج عن قواعد و 3
ـ التعسف يف استعمال حقه مما يترتب عنه ضرر، مثال اإلمتناع عن إسعاف شخص يف  4

 .حالة ماسة لتدخل طبيب يف الوقت املناسب، مما يعد خطأ ينسب إليه
وميكن تكييف هذه املسؤولية على أساس اخلطأ ألن مهمة الطبيب التقدر مبال وميكن أن 

 .إال عن خطئه اجلسيم نعتربه متربعا يف إطار فنه واملتربع ال يسأل
وإذا كان البعض يرى أن مسؤولية الطبيب حسب الواجب القانوين قبل ضحايا حوادث 

على جتاهل كبري لدور الطبيب يف القيام   ق مع قواعد العدالة، إال أنه يبىنالطرق يعد منطقيا ويتف
مساعدة إمرأة تلد  بالواجب األخالقي بعيدا عن واقع القانون وتطبيقا لذلك يعد خطأ إمتناع عدم

 .على ظهر باخرة ولو حبجة عدم ختصص الطبيب
                                                        

  . 243مسؤولية األطباء واجلراحني املدنية ، رسالة دكتوراه ، جامعة القاهرة ، ص :  حسن زكي األبراشيأنظر ـ  )1(
  .إىل صعوبة القول بوجود عرف مهين يلزم الطبيب بالتدخل يف غري أوقات ومكان العمل حبيب اخلليلييذهب ـ  )2(

املرجع : ، جالل العدوى  422مصادر اإللتزام ، فقرة :  عبداملنعم فرج الصده،  65مرجع سابق ، فقرة          
  . 438، ص قــالساب

  .اإلجراءات اليت يوجبها فنه املهين إذا ترتب عليه ضررا للغري وقد حكم مبسؤولية الطبيب إذا مل يقم باختاذ          
  . 1394، ص  1، مرجع القضاء ، ج  02/05/1927ـ أنظر حكم إستئناف مصري يف          
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وإذا كان هناك قصور يف التأصيل القانوين للواجب، حيث يقع على الطبيب واجب قانوين 
اليعود إىل واقعة اإلحتراف، ألنه مبجرد وصول الباخرة ينتهي إلتزامه، والعلم املهين ألنه ليس واقعة 

بالتالحم والترابط الذي جيمع بني الطبيب ومهمته اإلنسانية واملرأة يف وإمنا يفسر ذلك . قانونية
  .القضية السابقة

 :وينقسم الفقه الذي يلقى املسؤولية على الطبيب يف حالة إمتناعه إىل قسمني
 .ـ قسم يرى توافر واجب مساعدة الغري، وال فرق يف ذلك بني املهن

عام مع  وجود قيود على هذا املبدأ كما  ـ وقسم يرى  توافر واجب مساعدة الغري، كأصل
  .ترد يف املهن 

ويرى البعض أن املهن التلزم بواجب قانوين خارج مكان وزمان العمل والتزام املهين 
 . ها املشرعنبواجب تقدمي اخلدمة يقتصر على حاالت يعي

وجب واملعدل مب، 28/11/1955صداره املرسوم يف إوقد حسم املشرع يف فرنسا هذا الرتاع ب
لزام الطبيب مهما كانت وظيفته إحيث يقضي ب املرسوم اخلاص بأخالقيات املهنة الطبية الفرنسي،

أو ختصصه بواجب تقدمي  املساعدة على جناح السرعة ملريض حمدق به خطر حال، يف حالة عدم 
 .توفر عناية طبية أخرى إال إذا حال دون ذلك قوة قاهرة متنع من تنفيذ هذا الواجب

ذلك أنه يف حال عدم وجود تشريع كما يف مصر بكون الواجب مصدره األخالق  ومعىن
وال نؤيد ذالك الرأي حيث أن ذلك الطبيب أو صاحب املهنة يعد متعسفا يف استعمال حقه يف 
حالة اخلطر الذي يلزم تدخل الشخص باملساعدة أو العمل على إنقاذ مريض ولو كان من غري 

 .)1(أصحاب املهنة
على خطأ الطبيب تسري نفس القواعد على سائر األخطاء املهنية األخرى  وبالقياس

كالصيديل واملهندس واحملامي واملقاول وغريه من أصحاب احلرف، حيث يلتزمون ببذل عناية 
الرجل املعتاد لدرء خطر، فاحملامي مثال تتطلب منه عناية الرجل املعتاد يف حالة طلب تدخله ويسأل  

  .)2(يغتفر له التقصري اجلسيم كذا عن التقصري اليسري
                                                        (1 (ـ   Quelle Que Soit sa Fonction ou sa Spécialité, hors Le Seul Cas de Force Majeure, Tout  Médecin Doit 
Porter Secours D’extrême Urgence à un Malade en Danger Immédiat, si D’autres Soins Médicaux ne Peuvent 
Lui être Assurés )2(  314، ص   2،  ط  1العقود املسماة ج:  حممد كامل مرسيـ .  

  . 26، ص 18رقم  24أيضا حكم إستئناف مصري ، اموعة : ـ وانظر      
  .73،  64املرجع السابق ، ص :  وحسن عكوش ـ      
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وبعد أن إنتهينا من معاجلة اإلحتراف املهين يف مطلب ثان، نتعرض للوقائع أو الترابطات 
 .اإلجتماعية يف مطلب ثالث

 
 

خاصة  إال يف احلياة اإلجتماعية العامة التصلح ألن يرتب القانون عليها آثارا إجتماعية 
والوقائع االجتماعية تشمل جمموع العالقات اليت . أضيق احلدود وإال عدت قيدا على حرية الفرد

  .)1(تستمد من حياتنا اليومية
ومثال العالقات اإلجتماعية العالقة األسرية اليت تربط أفراد األسرة وتفرض عليهم نوع من 

ومن هذه الترابطات االجتماعية مجاعة ات قانونية اإللتزامات اإلجتماعية اليت ميكن أن تشكل واجب
  .إخل... املستأجرين ومجاعة األصدقاء، وأفراد رحلة واحدة

وشروط حتقق الترابط اإلجتماعي كواقعة قانونية، أن يكون مقصودا من األطراف املعنية 
شرعا، وليس كل جتمع أو تواجد لعدة أشحاص مبحض الصدفة يف مكان وزمان معني خيلف 

  .ترابطا 
وقد إختلف حول تفسري مضمون هذه العالقات فالبعض يرجعها إىل فكرة اخلطأ واآلخرين 
إىل فكرة العدالة واجتاه يؤسسها على فكرة الضمان وهي األرجح حيث أن مسؤول األسرة يضمن 

 .)2(تصرفات أفراد أسرته
بل القانون بصفة الواجب القانوين الناشئ عن الترابطات اإلجتماعية الميكن فرضه من قو

مطلقة، إمنا جيب يف تطبيقاته التساؤل عن مسلك الرجل العادي، وللتمسك ذا املسلك ينبغي 
  .التأكد من وجود واجب قانوين مترتب عن هذه الواقعة اخلاصة

وبعد أن عاجلنا الترابطات اإلجتماعية يف مطلب ثالث نتعرض للحقوق واحلريات العامة يف 
  .مطلب رابع

 

                                                        
  . من قبل الوقائع اإلجتماعية واجب الشهادة واملساعة وغريها مما تفرضه ضرورات احلياة اإلجتماعيةـ  )1(

  املرجع السابق:   اجلارحيـ أنظر       
  . 152، ص   363: اىل رقم  137، ص  353، من رقم  1972القانون املدين ، :   ستاركـ  )2(
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نعاجل يف هذا املطلب مسألة اإلمتناع يف احلقوق واحلريات العامة، وهل يشكل ذلك خطأ أو 
  :يتطلب األمر طرح عدة نقاط نتناوهلا يف الفروع التالية . )1(خروجا عن الواجب القانوين ؟ 

 

 

 

وجود احلقوق واحلريات هو حتقيق الشرعية القانونية وحصول األفراد على إن الغاية  من 
املنافع العامة دون اإلضرار بالغري وتبعا إلستئثار الفرد حبقوق معينة فإنه الوحيد الذي له حق 

يف حتديد زمن إستعمال  إستخدامها يف إطار املشروعية وله يف سبيل حتقيق ذلك السلطة التقديرية
 . على منافع إستئثارية خاصة به احلق واحلصول

وعلى ذلك ال جيوز للغري اإلعتراض على حقوق األفراد يف هذا اال أو التمسك بنظرية 
 .إساءة احلق يف حالة معينة

وبناء عليه كقاعدة عامة يف األحوال العامة يتصرف اإلنسان يف حدود سلوك الرجل املعتاد 
إال هذا التصرف وعلى ذلك اليعد إستعماال للحق حبيث لو وجد نفسه يف أي ظرف  لن يتصرف 

حيث أن له ضوابط عامة معينة فإذا إمتنع أحد عن إستعمال )  املظهر السليب ( اإلمتناع عنه 
سيارته اليشكل ذلك أي مظهر ملخالفة واجب قانوين كما التنطبق نظرية  التعسف يف هذا اال 

يتعلق حبقوقه يف نشر مؤلفاته أوعدم نشرها حيث  ميلك املؤلف حقوقا قانونية فيما: ومثال ذلك
 . قرر له القانون وحده سلطة النشر، كما يستأثر باإليرادات املالية الناجتة عن حقه يف اإلستغالل

فاخلرية يف جمال حق املؤلف  تستند إىل احلق األديب الذي قرره القانون للمؤلف حيث يأصل 
 .)2(صل العام الذي حيكم سائر احلقوقهذا احلق اخلرية، هذا باإلضافة إىل األ

ومن ناحية أخرى إذا كان استعمال السيارة من حق املالك وحده وحنن ال نعترض على 
ذلك إال أن طلب السيارة لإلسراع بنقل املريض على وشك املوت أو يف حالة إستعجال بصفة 
                                                        

أن اإلمتناع عن إستعمال احلقوق واحلريات العامة اليشكل أدىن خطأ أو خروج على الواجب  اجلارحييرى ـ  )1(
  . 24،  20املرجع السابق ، ص : أنظر اجلارحي . القانوين

  . الكوالجيوز اإلعتراض على سلطة املفاملالك له وحده حق اإلستعمال والتصرف واإلستغالل ، ـ  )2(
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ساس اخلطأ أو اإلمهال عامة ومل  يوجد غري صاحب تلك السيارة هنا تقوم املسؤولية ليس على أ
وإمنا املسؤولية مطلقة أساسها إساءة إستعمال احلقوق، فكل فرد يف اتمع مسؤوال تضامنا عما 

 . يكون يف قدرة الشخص دفعها لوال إساءة إستعمال احلق ضرارث من أدحي
وقد قضى مبساءلة املدعى عليه بسقوط مصباح ثقيل معلقا على مرتله املطل على الطريق 

م مما ترتب عليه إصابة املدعي الذي كان يسري مبقربة املرتل مستعمال الطريق العام فعلى الرغم العا
من عدم ثبوت اخلطأ  يف جانب املدعى عليه حيث كان عهد إىل خمتص إلصالح ذلك املصباح 

 .)1(سقوطه إال أن ذلك مل يعفه من املسؤولية قبل
لقاضي املوضوع الذي يأخذ يف اإلعتبار الكثري وبصفة عامة فإن تقدير تلك املسائل يرجع 

من العوامل يعود بعضها إىل املدعي واآلخر إىل املدعى عليه، واحلكمة من النص كما سبق وأن 
ذكرنا هو حتقيق  املصاحل العامة سواء كان اإلمتناع متعلق بفرد أو مبصاحل خاصة بالدولة طاملا أن 

عتاد لدفع األضرار اليت تلحق الغري نتيجة اإلمتناع يف قدرة الشخص التدخل بوسائل الرجل امل
 . فاألساس يف وضع القانون ليس يف اإلستئثار املطلق وإمنا  مبا حيقق صاحل اتمع

وعلى ذلك اإلستئثار واخلرية  يف احلق واحلرية اليثور حوهلا  إشكال يف األحوال العادية أما 
جل دفع الضرر هنا يستوجب العمل حبكمة النص إذا كان احلق أو احلرية يلزم إستعماله من أ

يق القانون وهو طلبوالنقف عند شكلية القانون وإمنا حيمل النص يف مضمونه الغاية الشرعية من ت
  .)2(توازن بني احلقوق واحلريات العامة

 

 

إذا نظرنا مبعيار إجتماعي للحرية واحلق جند أن كال منهما مقيد باملصلحة العامة ويعلق على 
ويبدو احلق كأنه ناتج عن احلرية واملنفعة يف احلرية واحلق من طبيعة : " ذلك أحد الفقهاء بقوله 

  .قرر أيضا يف العديد من األحكام ونفس املبدأ تـ  )1(                                                        
واملبدأ أن لكل قاعدة إستثناء ، مبعىن مبدأ العموم والشكليات جيب أال يفسر على حنو خاطئ حبيث يرتب اإلضرار ـ  )2(

بذلك القانون معناه، ولذا كما سبق القول نؤيد نظرية التعسف يف إستعمال احلق كأساس للمسؤولية عن  دللغري، ويفق
خطأ اإلمتناع، وقد تقرر يف القانون اإلداري نظريات عديدة تربر خروج اإلدارة على األصول العامة، كنظرية أعمال 

جنيب ، ونظرية الظروف الطارئة والقوة القاهرة، حبيث السيادة والظروف اإلستثنائية ، ويف القانون املدين السبب األ
نقول أن املسألة تعود إىل األخالق العامة يف سلطة تنفيذ القانون أو إستعمال احلقوق واحلريات العامة مبا اليتعارض 

  .والغاية الشرعية من وضع القوانني 
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األمر واضحا  واحدة ولكنها خمتلفة يف صفاا  فهي جمردة يف احلرية، وحمددة يف احلق، وقد ال يبدو
يف بعض احلاالت حول ما إدا كانت  املنفعة  جمردة أوحمددة والنظام القانوين الصحيح اليستغين يف 
نظرنا عن احلرية وعن احلق فبدون حرية تصري احلقوق تكاليف ووظائف وواجبات وبدون حق 

  .تصري احلرية  غوغاء وفوضى 
عليها ولكن جتد تنظيما يرقي باتمع  فحرية التملك تصري غوغاء وفوضاء إذا إقتصر األمر

ويرعى  احلقوق إذا وجد جبانبها حق امللكية، فحرية التملك مصرب حلق امللكية  وإذا كنت أريد أن 
وحرية تكوين أسرة وحرية الزواج تصري غوغاء  . أكون مالكا لشئ  على أن أسعى لسبب إكتسابه

  . )1("جة معينة واليت تستند إىل عقد الزواجوفوضى إذا مل يوجد جبانبها حقوق الزوج إجتاه زو
وقضى بأنه على املالك أن يراعي يف البناء أو اهلدم قواعد الفن فإذا بىن دون إتباع هذه 
القواعد اليكون مسؤوال عن الضرر  الذي يلحق العقار  ااور إذا ثبث أن هذه القواعد لو رعيت  

  .   )2(أساساته، أو لسوء بنائه أو عدم إعتدالهفإن نفس الضرركان يلحق العقار لعدم متانة 
ملالك األرض احلق يف إستخدام الطرق احلديثة للبناء ولكن عليه أن : " وقضى أيضا بأنه 

يتخذ الوسائل اليت تكفل منع الضرر عن اجلريان غري أن هذا اإللتزام ال ميكن أن ميتد إلىحد إلزامه 
  ".ىل ضعفها إذ قد يترتب عليه زيادة النفقات زيادة جسيمةبتضحيات كإطالة املدة الالزمة للبناء إ

وقضي أيضا بأن املالك الذي يقيم بناء يف أرضه إذا إستعمل لوضع األسس طريقة  مسبلكس  
Simplex   اكلغ إىل إرتفاع معني مث تترك فتهوى من إرتفاع ألفي رفع كتلة من  احلديد يبلغ وز

ويفحص حالة املباين ااورة  وبدون أن يتخد   عال فتدك األرض دكا بدون  أن يدرس
اإلحتياطات اهلندسية الالزمة ملنع الضرر احلاصل للمنازل ااورة من الرجات الشديدة  اليت 
ثحدثها آلة مسبلكس جيب أن يكون مسؤوال عن جيمع الضرر الذي يصيب املنازل ااورة من 

يت تأثرت من الرجات قدمية أو غري قدمية الينفي هذه الرجات الشديدة وكون املباين ااورة ال
 .مسؤوليته ما دام الضرر واقعا وحمققا

وال يكفي يف ذلك أن ينذر جريانه باألعمال اليت سيجريها تاركا هلم أن يقيموا بأنفسهم  
أعمال الوقاية  الضرورية بل جيب  عليه هو أن يقيمها على نفقته أويتفق عليها عند اللزوم مع 
                                                        

  23املرجع السابق ، ص :  اجلارحيأنظر ـ  )1(
  .  115، ص 460، رقم 5، جازيت 1915يونيو  10إستئناف خمتلط ـ  )2(

  . 126، ص  24،  1912فرباير  10واستئناف خمتلط          
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لشأن على أن يسعى هو إىل ذلك وإال كان ملزما بتعويض الضرر الناشئ عن هذه األعمال ذوي  ا
على أن اجلار جيب  عليه عندما  يتخرب ملكه أن حيتمل املخاطر الناشئة عن ضعف عمارته، 
وهذه احلرية كأصل عام مسألة تتعلق بنظام اتمع وآدابه وهي من القيم األساسية اليت ميتلكها 

 جيوز   اإلعتداء عليها أو منعه من ممارستها وهي جتد مصدرها من التشريع كأصل عام الفرد وال
واملصادر  اإلحتياطية  لتفسريها ألن التشريع هو األصل فإذا ما نص املشرع على حريات معنية 

 .جتد  تأصيلها القانوين املستمد من قوة  التشريع
جيوز لغري التشريع أن يدخل عليها أي  واحلرية من أهم مقومات الشخصية اإلنسانية وال 

  . قيود أو أي إستثناءات وإمنا ينظم إستعماهلا القانون على الوجه املشروع
فاحلريات أو اإلباحات أو الرخص، كما يرى إجتاه من الفقه ليست حباجة إىل فكرة التعسف 

املدنية تتكفل  لتأمني الغري ما ينجم من ضرر عن إستعمال الناس هلا، ألن أحكام املسؤولية
 .)1(بذلك

وعلى ذلك ال ميكن أن نقول بواجب قانوين خاص يف جمال احلريات العامة ألا من األمور  
  .اليت تتعلق بشخصية اإلنسان وهي مكفولة من الدستور

 

 

طأ  والضرر وعالقة السببية اخل:  واألصل يف املسؤولية املدنية أا تقوم على  ثالثة أركان   
وأن اخلطأ  اليتكون  إال  عن فعل  يقع خمالفا للقانون  أو اللوائح  أو يقع بسبب اإلمهال أو عدم 
اإلنتباه غري أنه  عندما  بدأ العهد الذي كثر فيه إستعمال  اآلالت  البخارية  يف املنشآت الصناعية 

ان  ودخان يفسد اجلو سببا يف حرمان اجلريان ذاألوالعمرانية وصار ما ينبعث منها من دوي يصم  
من اإلنتفاع  مبساكنهم  على الوجه  املقصود من بنائها  تغري املوقف واجته الرأي  إىل أن اجلار 
ملزم بتعويض جاره عما  يصيبه من ضرر ولو مل خيالف يف عمله نصا من نصوص القانون واللوائح 

اوزا  احلد املألوف  بني اجلريان  فإذا أنشأت احلكومة وذلك  مىت كان هذا الضرر فاحشا ومتج
حمطة من حمطات ااري على قطعة  من أمالكها  أقلقت إدارا راحة السكان يف حي خمصص 

                                                        (1 (ـ   H. CAPITANT : L'abus des Droits , R.T.D.C, 1928,  P 372. 
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للسكان كان هلؤالء  السكان احلق يف الرجوع  على احلكومة بالتعويض عما أصام  وأصاب 
  . )1(أمالكهم من أضرار

إستعمال السلطة عن طريق قرار إداري يصدر من املوظف فيكون وقد يقع التعسف من 
باطال  يوجب التعويض  وكل من دعوى  اإللغاء ودعوى التعويض يف هذه احلالة  يكون  من 
إختصاص حمكمة  القضاء اإلداري  مبجلس الدولة ويشترك  القضاء العادي مع القضاء اإلداري  

ى اإللغاء وقد وقع التعسف يف إستعمال السلطة يف اإلختصاص بنظر دعوى التعويض دون دعو
عن طريق عمل مادي فيوجب مسؤولية كل من املوظف واحلكومة مسؤولية تقصريية  ودعوى 

  .)2(املسؤولية  هنا من إختصاص القضاء العادي وحده

ويذهب بعض الفقه إىل القول بأن املقصود باحلقوق يف نطاق التعسف هي احلقوق املعينة أو 
احملددة، وهي تلك السلطات املخولة للشخص على سبيل اإلستئثار واإلنفراد وختول هلم احلصول 
على ميزات معينة على األشياء، كحق امللكية على عني معينة، أو حق الزوج يف طالق زوجته، أما 
بالنسبة للحقوق املطلقة اليت ختول صاحب احلق سلطة مطلقة يف إستعمال حقه، ومثال ذلك 

وق التقديرية، كحق املوصى له يف رد الوصية، وحق الشريك على الشيوع يف طلب قسمة احلق
املال الشائع، فجميع هذه احلقوق اليرد عليها التعسف خلضوعها لدوافع ينفرد بتقديرها صاحبها، 

  .)3(وليس للقاضي مناقشة هذا التقدير

سالف اإلشارة إليه، وذلك ما وبعد أن إنتهينا من املبحث األول علينا أن جنيب عن تساؤلنا 
  .سيكون موضع دراسة يف املبحث الثاين

 

 

لقد سلف القول بأنه اليوجد مربر للتمييز بني اخلطأين السليب أو اإلمتناع، واخلطأ اإلجيايب 
كمصدر للمسؤولية التقصريية، غري أن هذه املساواة يف النظر للخطئني جيب أال يؤدي إىل نسيان 

                                                        
، بتاريخ 891، ص 8، عدد 21، س 517، ق 57، ص 2710، ق 56، ص 712إستئناف مصري يف القضية رقم ـ  )1(

17/10/1940.  
  .3، ص 3، رقم  4، منشور يف جمموعة عمر 19/11/1942حمكمة النقض املصرية، الدائرة املدنية، حكم صدر يف ـ  )2(

(3 (ـ   CF. ROUASTE : Le Droits Discrétionnaires , R.T.D.C. 1944 , P 1 et s. 
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مر وضع بعض احلدود أو القيود للمسؤولية عن خطأ اإلمتناع،  وقد حيتج البعض على ذلك بأن األ
  .حيمل يف طياته تناقضا وتعارضا لفكرة عدم التفرقة بني اخلطأين اإلجيايب والسليب

مما الشك فيه أنه اليوجد أي تنافر أو تعارض مع الفكرة السالفة، إذ ليس مثة واجبات دون 
حدود، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن الصعوبات اليت تعتري فرض اجلزاء على خطأ اإلمتناع 

االت السيما يف إطار النشاط املهين تربر مدى ضرورة توافر احلد املعقول إلحترام يف بعض ا
  .احلرية الفردية

وما جتدر اإلشارة إليه أنه حىت بالنسبة للفعل اإلجيايب يصدق التحديد ووضع القيود ملسؤولية 
  .مرتكبه، حيث توجد أسباب للتخفيف وحىت لإلعفاء من املسؤولية املدنية واجلنائية 

ويستمد املعيار الكفيل بوضع حدود للمسؤولية عن خطأ اإلمتناع من اإلجتاه القائل بدمج 
اخلطأ السليب باخلطأ اإلجيايب ذاته، حيث يالحظ عند حظر املشرع القيام  ببعض األفعال وضعه يف 

لحق اإلعتبار هيمنة بعض املصاحل واألضرار النامجة عن أداء بعض التصرفات واليت من شأا أن ت
  .الضرر باتمع وأفراده

وقد إقترح القضاء وبعض الفقه حدود للمسؤولية عن خطأ اإلمتناع ، وسنتعرض هلذه 
أول، أما املعيار الذي سيسمح بتحديد الطابع غري املشروع لإلمتناع يف حالة  مطلباحلدود يف 

  .ثان  مطلبإنعدام نص تشريعي بالقيام بالعمل فسيكون حمل دراسة يف 

 

 

لقد سلم الفقه واإلجتهاد القضائي ببعض احلدود للمسؤولية عن خطأ اإلمتناع نذكرها 
  .بصورة موجزة جدا

هناك حماولة للتحديد تتمثل يف كون اإلمتناع اليعد خاطئا إال إذا نبع عن نية أو قصد 
من القانون املدين  1383هذا الشرط اليستقيم، وما تقضي به املادة  اإلضرار، وقد الحظنا سلفا أن

من ق م ج، املعدلة مبوجب أمر  125يف املادة  املشرع اجلزائري مبثيلتها جاء الفرنسي، واليت 
  .2005يونيو  20املؤرخ يف  05/10
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يكون ومثة حتديد آخر يسلم به الفقه واإلجتهاد القضائي، فبالرغم من عدم إشتراطه أن 
اإلمتناع عمديا، غري أنه يستلزم حىت تترتب املسؤولية عن خطأ اإلمتناع أن يكون ناجتا عن عدم 

  .تنفيذ إلتزام قانوين بالعمل
وإذا كان اجلميع يتفق على أن املسؤولية قد تترتب على فعل إجيايب وكذلك على فعل سليب، 

إنقسام يف الرأي حول مسألة مىت كلما وجد واجب قانوين يفرض القيام بالعمل ، غري أن مثة 
فيذهب بعض الفقه إىل اإلشارة إىل أن املسؤولية عن خطأ اإلمتناع التترتب . يوجد هذا الواجب ؟

إال حيث خيرق اإللتزام القانوين بالعمل، غري أن ذلك يعين حل السؤال بالسؤال ، إذ يتعذر معرفة 
  .مىت يوجد مثل هذا اإللتزام 

متناع عن القيام بعمل يف حالة وجود إلتزام قانوين يعد عمال غري ن اإلبأويتفق اجلميع 
القيام  مشروع، أي خطأ ، ولكن ما هو املوقف بالنسبة للحاالت اليت ينعدم فيها نص قانوين يلزم

  .؟ وما هو موقف الفقه واإلجتهاد القضائي يف هذا الصدد ؟ بالعمل
، إما لنموذج الرجل احلريص اليقظ ، أو  حتيل احملكمة وكذا الفقه لإلجابة على هذا السؤال

، ولكن مىت يعد  Bonnes Moeursأو اآلداب العامة ) العرف ( القانون غري املكتوب  مصادرإىل 
الشخص احلريص اليقظ ذاته ملزما بالقيام بعمل أو بالتدخل لصاحل الغري ومىت يفرض العرف 

  .واآلداب العامة اإللتزام بالقيام بالعمل 
املقترحة المتدنا مبعيار دقيق يسمح مبعرفة يف كل حالة ما إذا كان اإلمتناع عمال  إن احللول

  .غري مشروعا أي خطأ أم ال ؟
كما أن إعتماد الفقه والقضاء على مفاهيم غري دقيقة يزيد يف صعوبة املوقف، إذ ما املقصود 

يف حني أن مفهوم باآلداب العامة ؟ وكيف نستخلص احلدود بني ما هو مطابق أو خمالف هلا، 
اآلداب العامة مفهوم مرن وخيتلف باختالف املكان والزمان والفئات اإلجتماعية، وعليه فاحلل 

  .يكون يف إجتاه آخر 
فاملعيار يستخلص ودون التضحية باحلرية الفردية ، وبغري تبين اإلشتراكية القانونية اليت 

وعة ، وجسامة اخلطر الذي يهدد املتدخل أضحى اجلميع خيشاها ، من املوازنة بني املصاحل املشر
لوضع احلدود املعقولة للمسؤولية  عن خطأ اإلمتناع،  وهو معيار مستمد من الفقه والقضاء ، 
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ومن هدف القانون ذاته  الذي ينفرد مبهمة حتقيق العدالة  وتأكيد هيمنة بعض املصاحل األساسية 
  .واحليوية على غريها 

 

 
 

ذكرنا سابقا أن معيار املوازنة بني املصاحل املشروعة وخطر التدخل يستخلص من تقدير  
املصاحل املشروعة املوجودة، وخطر التدخل لصاحل الغري، حيث يالحظ أنه يف جمال اإلمتناع غالبا ما 

ت ترجح الكفة لصاحل الضحية ، إذ أن الظروف تلغي متيل الكفة لصاحل املمتنع، غري أن مثة حاال
  .أحيانا حق الفرد يف اإلمتناع الذي مينحه إياه جانب من الفقه والقضاء 

اإلمتناع  صبحويالحظ أنه يف احلاالت اليت ينعدم فيها النص الذي يوجب القيام بالعمل ي
ت إعتبارات العدالة املستقاة وفقا للمعيار السالف غري مشروع، مؤديا ملسؤولية صاحبه كلما كان

من املوازنة بني  املصاحل املشروعة وجسامة  اخلطر املهدد هلا،  وجسامة اخلطر احملدق باملتدخل 
تؤيد هيمنة األوىل باملقارنة مع مصلحة هذا األخري يف اإلمتناع، ونورد مثال يف النطاق التشريعي 

عد حيوية  وأساسية باملقارنة مع البعض اآلخر، يلقي األضواء على هيمنة  ومسو بعض املصاحل اليت ت
وهي حالة الضرورة اليت دفعت بعض املشرعني إىل النص وإلزام حتمل املالك األضرار النامجة عن 
املساس بأمالكه إذا كان ذلك هو السبيل الوحيد لدرء خطر أكرب حمقدا بالغري، وذلك ما نص عليه 

  .، وكذا املشرع الفرنسي واملصري  130املشرع اجلزائري يف املادة 
ويعد اخلطر الناجم عن التدخل أحد العناصر األساسية هلذا املعيار، فليس مثة ما يفرض على 
الشخص حسب ارى العادي لالمور التضحية بنفسه لدرء ضرر عن الغري اليتناسب وتلك 

لية عن خطأ اإلمتناع التترتب التضحية، فال تفرض الشهامة والبطولة على الفرد عشوائيا ، فاملسؤو
وبالتايل التلزم  املمتنع بالتعويض عن الضرر الناتج عن إمتناعه وإحجامه، إذا إقتضى احلال 

  .التضحية بالنفس لتجنيب الغري اإلصابة بضرر أقل أمهية، إذ يتعارض هذا مع املنطق واإلنسانية
صابة الغري باألذى، ببذل غري أن املسؤولية تتحقق على من كان بوسعه احليلولة دون إ

ولذا تذهب معظم  التشريعات اليت تفرض  اإللتزام . تضحية ضئيلة أو بإحلاق أخف الضرر بنفسه
  .باملساعدة، إىل األخذ بعني اإلعتبار اخلطر الذي يتعرض له من يقدم املساعدة ملن هم حباجة إليها
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وقد سلك املشرع اجلزائري ، وكذا املشرع الفرنسي ذات املنهج إذ إعتد مبخاطر التدخل 
ق  63واملادة  .20/12/2006املؤرخ يف  06/23، املعدلة بالقانون ق ع ج 182واستلزما يف املادة 

 )V( 3نص  2000سبتمرب  19املؤرخ يف  2000/916املعدلة بأمر  223/06قدمي ، واملادة  ع ف
لفرض  .2001فعول يف جانفي ملساري اال، و2000سبتمرب  22الرمسية الصادرة بتاريخ  اجلريدة

تعرض شخصيا أو يعرض اجلزاء عن خطأ اإلمتناع أن يكون بوسع الشخص التدخل دومنا أن ي
  .غريه للمخاطر

وختاما ميكن القول أنه يقع على عاتق قضاة املوضوع املوازنة بني املصاحل املشروعة املهددة 
واليت تقتضي التدخل واملساعدة ومدى جسامة املخاطر اليت يتعرض هلا املمتنع للفصل يف مشروعية 
أو عدم مشروعية اإلمتناع، السيما حينما اليكون اإللتزام بالعمل، أو التدخل منصوص عنه 

  .مبقتضى حكم تشريعي أو الئحي 
واسعة جدا تثري القلق وقد يعترض البعض بأن هذا املوقف سيترك للقاضي سلطة تقديرية 

والتخوف، غري أنه ميكن الرد على ذلك أن هذا أمر اليسع التهرب وال التملص منه، بل هو حمبذ 
   .يف جمال يتطلب ويقتضي يوميا توسعا يف سلطة القاضي التقديرية 
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جيدر بنا بعد أن إنتهينا من دراسة موضوع املسؤولية التقصريية عن خطأ اإلمتناع يف القانون 

أن نستخلص بعض النتائج املستقاة من هذه الدراسة، وهي أن خطأ اإلمتناع الزال حيظى اجلزائري 
أن باإلهتمام، السيما أن االن اإلمتناع كصورة من صور السلوك االنساين، اليسعنا جتاهله بل 

األخطاء باإلمتناع تفوق خبطورا وجسامتها األخطاء اإلجيابية، وبالرغم من قدم ظهور خطأ 
اإلمتناع، حيث ترجع جذوره إىل شريعة محو رايب، إال أنه ساير التطور الذي حدث يف اتمعات 

ليس عدما يف خمتلف ااالت االقتصادية واالجتماعية عرب العصور املتعاقبة، وأضحى خطأ اإلمتناع 
وإمنا يرتب املسؤولية شأنه شأن اخلطأ اإلجيايب، ويتمتع خطأ اإلمتناع بأمهية عملية يف عامل القانون، 
حيث يثري الكثري من القضايا، بل لعله يثري من دقيق هذه القضايا أكثر مما يثريه اخلطأ اإلجيايب لكون 

  .يربز يف مجيع فروع القانوناإلمتناع يشمل كافة جماالت احلياة اإلجتماعية، مما جيعله 
كما علينا أيضا إستخالص بعض اإلستنتاجات على مستوى القانونني املدين، وكذا القانون 

فعلى مستوى القانون املدين ينبغي التنبيه إىل وجوب إبراز اإلختالف بني اإلمتناع والترك، اجلنائي، 
اإلجتاه لغرينا من املشتغلني يف احلقل  إذ إكتفينا باإلشارة إليه فقط تاركني اال للبحث يف هذا

القانوين لتبيان الفرق بينهما وما ينجم عن ذلك من نتائج، كما أن ما يواجه الباحث يف هذا الشأن 
هو تعلق املوضوع حبضارة الشعوب ومدى رقيها، إذ احللول املعطاة له توحي إحياء مباشرا بنمط 

ويتجلى ذلك . يبريالية فردية ، أم إشتراكية تضامنية ؟األنظمة املتبعة داخل اتمعات ، وهل هي ل
من خالل اإلختالف الفقهي حول مصطلح اإلمتناع ذاته ، فمنهم من يتجه إىل إطالق تسمية حق 
اإلمتناع عليه وهو الفقه املتشبع بالرتعة الفردية، ومنهم من يضفي عليه تسمية خطأ اإلمتناع وهو 

وهذا إن دل على شئ إمنا يدل وجيسد مظهرا من مظاهر الصراع  الفقه املتأثر بالرتعة اجلماعية،
  .القائم بني التيارين على مدى العصور

فبينما يرفع األول لواء الدفاع عن احلرية الفردية ومنها حق الفرد يف اتمع يف الالفعل 
التضامن اإلجتماعي، والركون إىل السلبية، يذهب الثاين إىل إعتبار الفرد يف اتمع أداة لتحقيق 

وحبكم وظيفته اإلجتماعية هذه الينبغي عليه إختاذ املوقف السليب ، إذ قد يكون هو ذاته ضحية 
  .لإلمتناع يف يوم من األيام

كما أن ما مت إستخالصه من هذه الدراسة هو قدرة خطأ اإلمتناع على أن يكون مصدرا 
ايب، هذا الدور الذي حياول البعض من الفقه للمسؤولية التقصريية شأنه يف ذلك شأن اخلطأ اإلجي



 

 

249  

جتاهله ونكرانه تارة بالتفسري الضيق ألحكام وقرارات احملاكم أو بتفسريها تفسريا مغايرا للتفسري 
  .احلقيقي تارة أخرى

كما تتجلى هذه القدرة على ترتيب املسؤولية من خالل توسع الفقه والقضاء يف مفهوم 
بالعمل ، حيث كان الفقه التقليدي حيصرمها يف جمال ضيق جدا ،  العمل غري املشروع واإللتزام

وكان من نتائج تبين املعىن املوسع ملفهوم اخلطأ واإللتزام بالعمل دمج وتسوية خطأ اإلمتناع باخلطأ 
اإلجيايب، إذ اليوجد أي مربر من شأنه  فرض إختالف يف معاجلة كال اخلطأين، ومن ناحية أخرى 

بية لإلمتناع مل تعد حمل شك، إذ أن خطأ اإلمتناع يكون سببا للضرر شأنه شأن فإن الصالحية السب
  .الفعل اإلجيايب

وإذا أضحت اليوم املسؤولية عن خطأ اإلمتناع مسلما ا فإن األساس القانوين هلذه املسؤولية 
ة التعسف يف كأساس قانوين ملسؤولية املمتنع وبني نظريارد الزال خمتلفا حوله بني خطأ اإلمتناع 

  .إستعمال حق اإلمتناع كاساس قانوين هلذه املسؤولية 
وإذا كان األساس األول يتجلى ويتحقق عند وجود إلتزام بالتدخل يفرضه التشريع أو 

فنرى األساس الثاين اليربز إال . العرف، وهذه متثل نقطة إلتقاء بني املسؤوليتني املدنية واجلنائية 
غري أن خرق هذا اإللتزام اليشكل  ،زام أديب بالتدخل أو القيام بعمل ماحيث يكون مثة إخالل بالت

األساس القانوين ملسؤولية املمتنع، وإمنا هذا األساس ينحصر يف اإلخالل بالتزام قانوين يتمثل يف 
الواجب املستخلص من نظرية التعسف وهو واجب إستعمال حق اإلمتناع وفقا ملقتضيات حسن 

  .عيار الوارد يف القانون املدين اجلزائريالنية متاشيا مع امل
ومما الشك فيه أن هذا األساس يعد أساسا مرنا كفيال يف جمال املسؤولية التقصريية بتغطية 

بالتدخل أو و اإلجيايب بالعمل وسد النقص أو القصور الذي يعتري التشريع يف حالة إنعدام اإللتزام
هذا اإللتزام ، هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن  عدم نضوج العرف املهين وقدرته على وضع مثل

التسليم باملسؤولية عن خطأ اإلمتناع ينبغي أن الينسينا وضع بعض احلدود هلذه املسؤولية ، ألن 
التوسع يف ترتيب املسؤولية تؤدي إىل اإلجحاف واملساس حبقوق االفراد، وعليه فإن عدم الغلو 

الواملبالغة يتجلى كضرورة ملحة يف هذا ا.  
نستخلص هذه احلدود إذن من املوازنة بني املصاحل املشروعة لألفراد يف اتمع واملخاطر 
املترتبة عن التدخل، ويعترب اإلمتناع مربرا كلما وجد عائقا أو حائال نلتمس من خالله عذرا 

على ذلك لصاحبه ، فالقانون يظل يف هذه احلالة بعيدا عما تفرضه األخالق يف هذا الشأن ، وبناء 
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فإن القاضي يف جمال حق اإلمتناع جيد جماال خصبا للبحث يف التوفيق بني املصاحل املشروعة وخطر 
  .التدخل ، وتعقب هذا الصراع هو املهمة املنوطة بالقاضي ليوليها كل رعايته

أما على مستوى قانون العقوبات فالنتيجة املستخلصة من دراسة املسؤولية عن خطأ اإلمتناع 
املشرع الفرنسي وكذا اجلزائري وخالفا للمشرع املصري قد فرضا إلتزاما باملساعدة وقررا  هو أن

حدودا واضحة تتمثل يف املوازنة بني جسامة اخلطر  اإلمتناع، واإلخالل به ووضعا له عقابا عن
 والضرر الذي يلحق من يقدم يد العون أو املساعدة للغري، وعند تقييم املراحل السابقة على وضع
وسن نصوص خاصة  يف هذا اال والتعديالت اليت شهدا خمتلف التشريعات إىل يومنا هذا ، فال 
ميكن السماح باستصغار وتقزمي واحتقار النتائج احملصل عليها، ألن ذلك الينم إال عن روح 

نني يف الالمباالة والتجاهل  بالصعوبات اليت إعترضت طريق املشرعني  يف خمتلف البلدان لسن القوا
جماالت عديدة  حكمت عليها عهود طويلة من األنظمة املشبعة بروح الفردية املغايل فيها بالسكون 

  .واجلمود
وختاما نعتقد أن اجلهود املبذولة إلجناز هذه الرسالة لن تضيع يف حالة التمكن من لفت إنتباه 

وما بعد آخر، واليت مل حتض واهتمام الباحثني للتوسع يف معاجلة هذا املوضوع الذي متتد رقعته ي
دراسته بالعناية الكافية يف الشتريع اجلزائري، السيما يف جمال مسؤولية اإلدارة عن خطأ اإلمتناع 

وكذا يف جمال القانون الدويل العام الذي يعرف  Inertie des Pouvoirs Publicsالذي يعرف بـ 
وتطور هذا املفهوم عرب   Neutraliteأيضا حاالت  لإلمتناع،  فيما يطلق عليه تسمية احلياد 

التاريخ، حيث مل يعد يسمح يف عاملنا املعاصر باختاذ موقف احلياد، أي اإلمتناع يف قضايا السلم 
، وعليه تبقى هذه ااالت يف حاجة إىل البحث السيما يف التشريع اجلزائري، ... العاملي، وغريها 

  .المتناهية للحياة ألا تقتضي التكيف املستمر مع التغريات ال
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1 
 

  ملخص
اإلمتناع، قد عرفته كافة الشرائع حمل البحث و هو املسؤولية التقصريية عن خطأ  إن املوضوع

و كذا القوانني الوضعية القدمية و احلديثة و بالرغم من ذلك فهو ال يزال حمل إهتمام ملا يثريه من  السماوية،
اتمعات على كافة األصعدة الرتباطه حبياة الذي حدث يف قيق القضايا، و قد استطاع أن يساير التطور د

فورة إجيابية و هو  صورة إىل حيز العامل اخلارجي، إما يف األفراد اليومية، أي بالسلوك اإلنساين الذي يظهر
مل كون و عدم احلركة و التوقف عن العهو السو يف صورة سلبية والفعل أو احلركة أو النشاط اجلسماين، أ

  .كلية
و يتصف خطأ االمتناع بالدميومة و العاملية، و مبدى حتضر اتمعات، و مدى متاسكها قانونيا 

و يف جمتمع  عينةموأخالقيا، و ختتلف احللول املعطاة له إتساعا أو ضيقا تبعا للميول السائدة يف حقبة زمنية 
طاقه أو توسيعه تناع بالتضييق يف نحبيث خيتلف موقفها إزاء خطأ اإلمالتشريعية رادة ما، و املؤثرة على اإل

تبعا لتلك امليول، و اإلشكال الرئيسي الذي يطرحه خطأ اإلمتناع هو مدى جواز مساءلة الشخص عن جمرد 
ثار جدال فقهي عنيف بني أنصار الفقه التقليدي و احلديث، و يرى إمتناعه و اختاذه موقفا سلبيا؟ و قد 

تكليف من  يوجد ا الو له حق اإلمتناع و الركون إىل السلبية طامل الفقه التقليدي بأن اإلنسان حر أصال،
، أما االجتاه املساءلةيستوجب  املشرع يفرض االلتزام بالقيام بعمل ما يترتب على خرقه حتقق اخلطأ باالمتناع

شترط أن يفرضه التشريع، بل يكفي أن ميليه أحد املصادر ياحلديث فريى أن الواجب بالقيام بالعمل ال
و اليت ختول القاضي يف حالة انعدام النص ... إخل ة للقانون ، كالعرف و مبادئ العدالةالرمسية االحتياطي

شريعي استخالص االلتزام القانوين بالعمل من تلك املصادر مما جينب القاضي جرمية انكار العدالة و بفضل تال
ا اخلالف بالنص يف املادة االوىل من حسم املشرع اجلزائري هذالقضائي احلديث هي وهذا االجتهاد الفق

يف حالة عدم وجود النص التشريعي الذي يفرض حتياطية القانون االمصادر القانون املدين على اللجوء اىل 
ك االلتزام القانوين بالعمل و يف حالة انعدام النص القانوين عموما بوجوب القيام بعمل معني فهل يعين ذل

قانوين آخر ملسؤولية  أساس إجياد؟  لقد توصل الفقه و سايره القضاء يف زاءافالت املمتنع املذنب من اجل
يكون انعدام الواجب القانوين ذريعة للتملص ال املمتنع يتمثل يف التعسف عن استعمال حق االمتناع حىت 

الفقه و القضاء يف هذا  إليه، و قد أخذ املشرع مبا توصل األفرادمن املسؤولية عن خطأ االمتناع من قبل 
  .اال
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قصريية شأنه شأن االجيايب، فقد حاول و مع االعتراف بأن خطأ االمتناع يكون مصدر للمسؤولية الت
السببية  إنكارالنتيجة الضارة، و  إحداثمسؤولية املمتنع حبجة عدم قدرة االمتناع على  إبعادالفقه بعض  

طأ االمتناع، و بفضله مل يعد أحد يشك يف مدى خلبالقدرة السببية ، غري أن اجتاه فقهي أخر ظهر مقرا . عنه
صالحية االمتناع و قدرته على ترتيب املسؤولية مما جعل التشريعات الوضعية احلديثة تؤكد على السببية يف 

  .نصوصها دون تردد أو جتاهل هلا درءا ألي جدل يف الشأن 
ة مساعدة الغري املعرض للخطر اليت تتسع يوما شمل خطأ االمتناع جماالت متعددة أمهها مسأليو 

بعد أخر، إذا رفض الفقه التقليدي و سايره القضاء يف التسليم مبسؤولية املمتنع عن مساعدة الغري حلجة أن 
هذا   ، غري أن التشريعات املختلفة حسمتيرقى إىل مرتبة الواجب القانوين ذلك جمرد إلتزام أخالقي ال

الذي يستتبع بالتبعية و املوقف بتجرمي اإلمتناع عن تقدمي املساعدة يف قوانني العقوبات بقدر متفاوت 
املساعدة يف قانون العقوبات املادة و قد سارع املشرع اجلزائري إىل النص على واجب املدنية املسؤولية 
رع، ملا هلذا السلوك من خطورة يف اتمع خطأ اإلمتناع بعناية املشتئثار منه وهذا يربر جبالء مدى اس 182

اإلخياء النه ينم عن األنانية و اإلنعزالية و عدم املشاركة الفعالة اليت تؤدي إىل تفتيت كيان اتمع و أواصر 
و التضامن بني أفراده، و ال ميكننا إنكار ما بذل من جهد ملواجهة مشكلة اإلمتناع من قبل التشريعيات 

التشريع اجلزائري الذي يبقى عليه التدخل املستمر بفرض واجبات إجيابية بالعمل لكوا  املختلفة و منها
دا على املوازنة بني ضرورة ملحة للحيلولة دون سلبية أفراد اتمع دون خشية املساس باحلرية الفردية إعتما

   . شروعة املهددة و اخلطر الذي يهدد املتدخلاملصاحل امل
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Résumé 
La responsabilité civile délictuelle pour faute d’abstention ou omission,  

remonte à une époque très lointaine, les lois divines ont connu et traité le 

problème de l’abstention, ainsi que le droit positif ancien et moderne, mais il 

reste encore un sujet d’actualité, et un centre d’intérêt, vu qu’il est en étroite 

relation avec des réalités sociales délicates et qu’il a pu suivre, le développement 

survenu dans différentes sociétés à travers les âges, et sur tous les plans, étant 

donné qu’il est étroitement lié à la vie quotidienne des individus, et qu’il a une 

relation directe avec le comportement humain, qui peut prendre deux aspects, 

l’un positif ou fait de commission l’autre négatif ou fait d’abstention ou 

d’inaction la faute d’abstention se caractérise par sa perpétuité et son 

universalité, et les solutions qui lui ont été données ont un aspect restrictif ou 

extensif, selon les convictions spécifiques à une époque et une société donnée et 

qui influencent les législateurs pour une condamnation de d’abstention ou son 

admission.   

La problématique que soulève la faute d’abstention se résume dans la 

question suivante peut on rendre une personne responsable par le fait de son 

inaction, ou son abstention pure et simple ? 

Cela a donné lieu à une divergence de point de vue, entre la doctrine 

traditionnelle et moderne, selon la première l’individu est censé être libre, et 

détient le droit à l’abstention sauf disposition légale qui l’oblige à l’action. 

Et selon la doctrine moderne, l’obligation juridique d’agir, peut être 

imposée par toute autre source de droit (coutume, équité … et non par un texte 

légal ce qui permet au juge de solutionner le litige sans commettre un déni de 

justice.  

Le législateur Algérien a adapté les résultats de cette doctrine, et ce que 

confirme l’article premier du code civil Algérien.    

Et dans le cas de l’inexistence d’un texte juridique en général imposant 

l’obligation d’agir l’individu peut-il s’abstenir sans crainte de responsabilité ? 



La jurisprudence et la doctrine se sont appuyées sur un autre fondement 

juridique de la responsabilité pour faute d’abstention qui est la théorie de l’abus 

du droit d’abstention pour pallier au manquement de l’obligation d’agir pour 

justifier la responsabilité pour abstention des auteurs de la faute ; et ce résultat à 

été adapté par le droit Algérien article 124 bis du code civil. 

Bien que la faute d’abstention a été reconnue comme source de 

responsabilité, une doctrine s’opposa à cette réalité sur la base de l’inexistence 

de la causalité de l’abstention, mais grâce à la reconnaissance d’une autre 

doctrine de la de la causalité de l’abstention, ce doute se dissipa et les différentes 

législations dont le législateur Algérien affirmèrent le rôle causal de 

l’abstention. 

L’tendue de la faute d’abstention est très vaste, et inclue la non-assistance 

aux personnes en danger mais la jurisprudence et doctrine traditionnelle se sont 

apposés à cette responsabilité du fait qu’elle découle d’une obligation morale et 

non juridique, le législateur Algérien et autres législations ont tranché le litige en 

comdanant l’abstention la considérant comme crime article 182 du code  pénal 

Algérien, parce que les conséquences du comportement de celui qui s’abtient 

sont très dangereuses et causent des désatres, et des dommages considérables, 

brisant ainsi les liens de fraternité et de solidarité humaine.  

En conclusion, on ne peut nier les efforts déployés pour solutionner ce 

délicat problème par les différentes législations mais le législateur Algérien reste 

tout de même tenu d’intervenir d’avantage par le biais d’obligations juridiques 

d’agir afin de mettre fin a l’inertie, et la passivité des individus, sans crainte de 

porter atteinte à leur liberté, en se basant sur la primauté des intérêts d’autrui par 

rapport aux risques qu’encourent les intervenants.                                         

Faute d’abstention pure et simple - Abus du droit d’abstention- responsabilité délictuelle abstention - 

la non assistance aux personnes en danger- abstention de renseignement

Mot clés:



Translation 
 

: Summary 
 
The subject of this research is the liability in tort with failing the duty to rescue, it was 
known by all Semitic religions as well as the ancient and modern Positive laws, 
despite all that, it remains a subject of concern from what it causes of issues, and was 
able to keep up with the development that has occurred in communities at all levels, 
due to being linked to the daily life of individuals, i.e. the human behavior that appears 
into the outside world, whether it is in a positive way which is the act, movement or 
physical activity, or in a negative way which is stillness and immobility and stopping 
from working altogether.  
 
Failing the duty to rescue is characterized with permanency and globalism, the extent 
of sedentarization of communities, and the extent of their law and behavioral 
conservation, the solutions vary in their wideness or narrowness depending in the 
prevailing tendencies in a given era and with a given community, which affects the 
legislature-will, so that their position toward failing the duty to rescue will change in 
the application of its space and vastness depending on those tendencies, the main 
problematic concerning the failing of the duty to rescue is whether it is tolerated to 
question a person on the sole fact of his restrain and negative attitude? There was a 
controversial jurisprudence between those in favor of the traditional jurisprudence and 
the modern one. The traditional jurisprudence believes that the human is originally 
free, and posses the right to restrain in the duty to rescue and rely on negativity as long 
as there is no legislature obligation that imposes doing a certain act, which its violation 
will lead to failing the duty to rescue and a questioning, whereas those in favor of the 
modern way believes that the duty to act does not require it to be imposed by the 
legislation but is sufficient for it to be stipulated in any of the official backup sources 
in law, such as philanthropy, the principles of justice…etc. Which authorizes the judge 
in case of absence of legislative texts to extract the legal obligation using those sources 
and avoid himself any crime of justice challenging, and thanks to this modern 
jurisprudential and legal diligence the Algerian legislator solved this controversy by 
stipulating in the first article of the Civil code on resorting to the backup sources of 
law in case of absence of the legislative texts imposing the legal obligation to act.  
But in case of absence of the legal texts in general that imposes a certain action; does 
that mean the guilty restraining from accomplishing the duty to rescue will escape 
from any sanction?  
Jurisprudence and jurisdiction reached a new legal foundation for the responsibility of 
the restrainer which consists in the arbitrariness for the use of the duty to rescue so that 
the absence of legal duty won’t be a pretext for individuals to evade the responsibility 



for failing the duty to rescue. The legislator approves what was concluded by 
Jurisprudence and jurisdiction in this regard. 
And with recognizing that failing the duty to rescue will be a source of liability in tort 
with the same importance as the positive fault, jurisprudence tried to omit the 
responsibility of the refrained from the duty to rescue with the pretext of lack of ability 
to cause an unfavorable outcome and to deny any causality that he may have induced. 
However another jurisprudential orientation appeared acknowledging the potential 
causality of failing the duty to rescue, thanks to it no one doubts the validity of failing 
the duty to rescue and its capacity to arrange the responsibility which made the modern 
positive legislatures assert the mentioned causality in its texts without hesitation and 
without disregarding a dissension for any controversial in this regard.  
 
Failing the duty to rescue includes multiple areas, the most important is the issue of 
helping endangered others which is expanding day after day, whereas the traditional 
jurisprudence with the jurisdiction assistance refute the responsibility of the person 
refraining from helping others with the pretext of such action being solely a moral 
obligation which does not reach the rank of legal duty; nevertheless the different 
legislations resolved this issue by criminalizing the fact of restraining on providing 
assistance in the penal laws with different degrees, which concludes the extension of 
the civil liability, and the Algerian legislator rushed to stipulate on the obligation of 
assistance in the penal code with its article 182 this clearly highlights the extent of 
concern regarding failing the duty to rescue with care from the legislator: the danger of 
this kind of behavior in the community which leads to selfishness and isolationism and 
the lack of effective participation leading to the fragmentation of the community entity 
omitting all sense of brotherhood and solidarity between individuals. We cannot deny 
the effort of the different legislations to face the problem of restraining from the duty 
to rescue, and among them the Algerian legislation which needs to persists in imposing 
positive duties to act due to it being in urgent need to be prevented, without the 
negativity of individuals in the community and without fear of prejudice to the 
individual freedom relying on the balance between the legitimate endangered interests 
and the danger that threatens the intervener.  
 
 
 



 

 










 


