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بنشر البحوث الجادة وألاصيلة، " الصدى للدراسات القانونية والسياسية"ترحب مجلة 

 من كتاب منشور، أو رسالة جامعية 
ً
والتي لم يسبق نشرها في مجلة أخرى، وال تكون جزءا

 .يعدها الباحث

 :هيئة التحرير

التقارير حسب ألاسبقية الزمنية في تعطى ألاولوية في النشر للبحوث والعروض و  

ورودها لهيئة تحرير الدورية، وذلك بعد إجازتها من هيئة التحكيم، ووفقا 

 .لالعتبارات العلمية والفنية التي تراها هيئة التحرير

تقوم هيئة التحرير بالقراءة ألاولية للبحوث العلمية املقدمة للنشر باملجلة للتأكد  

علمي، وتخضع البحوث والدراسات واملقاالت بعد ذلك من توافر مقومات البحث ال

 .للتحكيم العلمي واملراجعة اللغوية

 :الشروط الشكلية واملنهجية
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ترسل البحوث والدراسات عبر البريد الالكتروني للمجلة، مع الالتزام بالقواعد 

 في شكل البحوث، بحيث يكون املحتوى حسب التسلسل
ً
ملخص، : املتعارف عليها عامليا



، الهوامش، املراجع (ألاشكال والجداول إن وجدت)مقدمة، موضوع البحث، خاتمة، مالحق 

 .املعتمدة

حثه بنبذة تعريفية موجزة عن مؤهالته ومصدرها، فضال عن على الباحث أن يرفق ب

إسهاماته العلمية، إضافة إلى ذلك إرفاقه لتعهد بأصالة البحث املرسل، وبعدم نشره في 

 .مجلة أخرى 

 :عنوان البحث

كلمة، وأن يتناسب مع مضمون البحث، ( 02)يجب أن ال يتجاوز عنوان البحث  

 .ئيس يويدل عليه، أو يتضمن الاستنتاج الر 

 .نبذة عن الباحث صاحب املقال 

 :ملخص البحث

 .كلمة( 022)يجب تقديم ملخص للبحث باللغة العربية واللغة الانجليزية في حدود  

يرفق مع البحوث والدراسات باللغة الفرنسية أو الانجليزية ملخص باللغة العربية  

 .كلمة( 022إلى  052)في حدود 

 :الكلمات املفتاحية

كلمات، يختارها الباحث بما ( 02)ستخدم للفهرسة ال تتجاوز عشرة الكلمات التي ت

يتواكب مع مضمون البحث، وفي حالة عدم ذكرها، تقوم هيئة التحرير باختيارها عند 

 .فهرسة املقال وإدراجه في قواعد البيانات بغرض ظهور البحث أثناء عملية البحث

 :الهوامش

، مع مراعاة أن يذكر املقالفي نهاية  يجب إدراج الهوامش في شكل أرقام متسلسلة

اسم املصدر أو املرجع كامال عند إلاشارة إليه ألول مرة، فإذا تكرر يستخدم الاسم املختصر، 

 من املصادر واملراجع والهوامش
ً
 .وعليه سيتم فقط إدراج املستخدم فعال

 :عروض الكتب

حديثة النشر، أما ( العربية وألاجنبية)تنشر املجلة املراجعات التقييمية للكتب  

 .مراجعات الكتب القديمة فتكون حسب قيمة الكتاب وأهميته

يجب أن يعالج الكتاب إحدى القضايا أو املجاالت العلمية املتعددة، ويشتمل على  

 .إضافة علمية جديدة



 ملحتويات الكتاب، مع بيان أهم أوجه التميز وأوجه  
ً
 وافيا

ً
يعرض الكاتب ملخصا

اسم املؤلف، املحقق، )نات الكاتب كاملة في أول العرض القصور، وإبراز بيا

 (.املترجم، الناشر، مكان النشر، سنة النشر، الطبعة، السلسلة، عدد الصفحات

 .صفحة( 55)أال تزيد عدد الصفحات عن  

 : عروض الرسائل وألاطاريح الجامعية

ذكرات أطاريح دكتوراه، وم)تنشر الدورية عروض ألاطاريح واملذكرات الجامعية  

التي تم إجازتها بالفعل، ويراعى في موضوع العرض أن تكون حديثة، ( املاجستير

 .وتمثل إضافة علمية جديدة في أحد حقول الدراسات العلمية املختلفة

اسم الباحث، اسم املشرف، الكلية، )إبراز بيانات ألاطروحة كاملة في أول العرض،  

 (.الجامعة، الدولة، سنة إلاجازة

لعرض على مقدمة لبيان أهمية موضوع البحث، مع ملخص ملشكلة أن يشمل ا 

 .املوضوع وكيفية تحديدها

ملخص ملنهج البحث وفروضه وعينته وأدواته، وخاتمة ألهم ما توصل إليه الباحث  

 .من نتائج

 .صفحة( 55)أال تزيد عدد صفحات العرض عن  

 تنبيه هام

املجلة، وعن توافر ألامانة املؤلف مسؤول مسؤولية كاملة عما يقدمه للنشر في  

العلمية، سواء ملوضوعه أو محتواه، ولكل ما يرد بنصه، وفي إلاشارة إلى املراجع 

 .ومصادر املعلومات

جميع آلاراء وألافكار واملعلومات الواردة في البحث تعبر عن رأي كاتبها وعلى  

التحرير مسؤوليته هو وحده، وال تعبر عن رأي أحد غيره، وليس للمجلة أو هيئة 

 .أي مسؤولية في ذلك

ترسل الدورية لكل صاحب بحث أجيز للنشر نسخة إلكترونية من العدد املنشور  

، علما (في حالة طبع املجلة ورقيا)به البحث على البريد إلالكتروني ونسخة ورقية 

 .بأن املجلة ال تدفع أي مكافآت مالية عما تقبله للنشر فيها



ة نشر للمجلة أو لجزء من البحوث املنشورة بها إال ال يسمح بطبع أو نسخ أو إعاد 

بإذن خطي من مدير املجلة، وكل مخالفة لذلك يتحمل صاحبها مسؤولية املتابعة 

 .القضائية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الثامنكلمة العدد 

وجعل  ،وأغناهم به وإن عدموا ماال ونسبا، الحمد هلل الذي جعل العلم للعلماء سببا

 وبعد .، ثم الصالة بداوام ألابد على الرسول املصطفى دمحملكل  ش يء  سببا

من  ثامنالالعدد لسادة الباحثين ملجلة أن تضع بين أيدى القراء وايسر هيئة تحرير ا

التي تصدر عن مخبر النظام القانوني  ،لصدى للدراسات القانونية والسياسيةمجلتنا، مجلة ا

تعنى بنشر و  بجامعة الجياللي بونعامة خميس مليانة، في القانون الخاص للعقود والتصرفات

الدراسات والبحوث ألاصيلة التي تتوافر فيها مقومات البحث العلمي من حيث وضوح املنهجية 

والقضايا ذات  العلوم إلانسانية والاجتماعية مختلف مجاالت فيودقة التوثيق  وأصالة الفكر

 .الاهتمام العلمي املعاصر

نخطو به خطوة جديدة  قيمة ومتنوعة مقاالتو  أوراق بحثيةويشتمل هذا العدد على 

بحاث والدراسات العلمية املحكمة في أفي مجال النشر العلمي، ونعالج فيه نخبة مختارة من 

التي أبدعتها عقول أساتذة وباحثين من  ،من داخل وخارج الوطن نون العام والخاصالقا

والتي نتطلع أن تكون إضافة جديدة للبحث  ،العلمية عصارة أفكارهم وخالصة تجاربهم

 .العلمي

املشاركة فـي بناء مجتمع املعرفة من الهدف الرئيس من املجلة  وذلك على اعتبار أن

أن تكون رائدة و  ،ينة التي تساعد على تطوير املجتمع وتقدمهخالل نشر ألابحاث الرص

إلانسانية  ومصنفة ضمن أشهر القواعد العاملية فـي نشر البحوث املحكمة فـي العلوم

 .والاجتماعية

تثمن هيئة التحرير جهود جميع الباحثين وتشكرهم على اختيارهم مجلة وفي الختـام 

 لنشر أبحاثهم ألاكاديمية علمية رائدة منصةالصدى للدراسات القانونية والسياسية 

 .بانتظار العدد املقبل ،صـدور هـذا العـدد وإلاسهام فيوأوراقهـم العلميـة 

 من وراء القصد ، وهو املوفق والهادي إلي سواء السبيل ،،، هللاو 
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 ملخص

من  الوطني القانون الدولي والقانون الداخلي أوالعالقة بين  يعد موضوع

ي؛ ويرجع ذلك إلى بدايات املوضوعات التي شهدت نقاشات واسعة على الصعيد الفقهي الدول

وبين قانون أخر؛ أقدم منه من حيث  بوادر العالقة بينه ظهور القانون الدولي وظهور 

ظهرت بين القانونيين في  الوجود؛ وهو القانون الداخلي للدول؛ ويكمن واقع العالقة التي

تلك القائمة  بين ألافراد؛ أو وجود قانون ينظم العالقات في الدولة؛ سواء العالقات القائمة

حيث يعتبر الدستور الوطني  ؛بين ألافراد والدولة، أي أنه قانون يحكم سلوك ألافراد والدولة

ألي دولة في عالقتة بالقانون الدولي من خالل التعهدات والاتفاقيات الدولية التي تصادق 

ضوي وعادي وبالتالي يصبح لها مكانة تعلو القانون الداخلي من قانون ع عليها هذه الدولة؛ 

 .2222من دستور  451وتنظيمي؛ وتقل درجة من الدستور؛ وهذا طبقا للمادة 
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الدستور؛ املعاهدات الدولية؛ املنظومة القانونية؛ سمو  :كلمات مفتاحية

 .؛ النطاق الوطنيالدستور؛ املعاهدة تسمو على القانون؛ نفاذ املعاهدات
 

Abstract 

The issue of the relationship between international law and 

internal or national law is one of the topics that witnessed extensive 

discussions at the international jurisprudence level, This is due to the 

beginnings of the emergence of international law and the emergence of 

signs of a relationship between it and another law; older than it in 

existence; it is the internal law of countries, The reality of the 

relationship that emerged between the two laws lies in the existence of 

a law regulating relations in the countrie. whether relationships exist 

between individuals; Or that existing between individuals and the state, 

that is, it is a law that governs the behavior of individuals and the 

countrie. Where the national constitution of any state is considered in 

relation to international law through international commitments and 

agreements ratified by this state; Thus, it has a position above the 

internal law of organic, ordinary and organizational law. less degree 

than the constitution; This is in accordance with Article 154 of the 2020 

Constitution. 

Keywords: constitution; International agreements; legal system; 

The principle of the supremacy of the constitution; The treaty is above 

the law; entry into force of treaties; national scale. 

 :مقدمة

من  الوطني أو القانون الدولي والقانون الداخليالعالقة بين  يعد موضوع

ويرجع ذلك إلى بدايات  واسعة على الصعيد الفقهي الدولي؛ املوضوعات التي شهدت نقاشات

؛ أقدم منه من حيث وبين قانون أخر بوادر العالقة بينه ظهور  القانون الدولي وظهور 
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 ن فيظهرت بين القانوني ويكمن واقع العالقة التي؛ (1) وهو القانون الداخلي للدول  الوجود؛

أو تلك القائمة  ؛بين ألافراد سواء العالقات القائمة ؛وجود قانون ينظم العالقات في الدولة

  .قانون يحكم سلوك ألافراد والدولةبين ألافراد والدولة، أي أنه 

م أيضا على أساس حكم سلوك قانون جديد يقو  وإلى جانب هذا القانون ظهر

لة باتت خاضعة لقانونين بحكم سلوكها، قانونها الدو  أي أن القانون الدولي؛ أال وهو الدولة؛

وتخضع الدولة للقانونين وفقا آللية القانون املعروفة، أال  ؛الوطني والقانون الدولي الجديد

 للنظر والاهتمام  وهي منح الحقوق وفرض الالتزامات، وإذا كان الاشتراك بين
ً
القانونين ملفتا

يكون أكثر إثارة لالهتمام فيما يتعلق  ألامر قدبما يتعلق بإخضاع الدولة ألحكامها، فان 

 .بكيفية تطبيق القانون الدولي في النظام القانوني الداخلي

من خالل  ؛تهدف اتفاقيات حقوق إلانسان إلى حماية إلانسان وحرياته ألاساسيةو 

 العامة الداخلية في مختلف الدول؛ فرض جملة من الالتزامات القانونية على السلطات

متع إلانسان طبقا لقواعد هذه الاتفاقيات بمجموعة من الحقوق املدنية حيث يت

حيث يتم إخراج  في موجهة السلطات الداخلية للدول؛ ؛والاقتصادية والثقافية وغيرها

بة موضوع حقوق إلانسان من إطار الاهتمام الداخلي إلى إطار الاهتمام الدولي مواك

وربما التنازع أو  ؛يفتح الباب واملجال للتداخلوهذا ما  للمتغيرات واملستجدات الدولية؛

قبل الخوض في مظاهر  فاقيات الدولية؛ وهذا ما يتطلبالتنازع بين القانون الداخلي والات

معالجة العالقة بين القانون  ستلزمي ؛تأثير الاتفاقيات الدولية على قانون ألاسرة الجزائري 

ذلك أن دستور  ؛التشريعية وأة الفقهية سواء من الناحي ؛الداخلي والاتفاقيات الدولية

كما يحدد الهيئات املمثلة  ؛الدولة يعد همزة وصل بين القانون الدولي في النطاق الداخلي

ويظهر ذلك جليا في إجراءات إبرام  ؛للدولة في التعامل الدولي بما يكفل حماية مصالحها

 .اتفاقيات الدولية وموقف التشريع الجزائري منها

                                                 
تير في القانون العام، جامعة آليات تطبيق القانون الدولي إلانساني، رسالة ماجس: غنيم قناص املطيري  -1

 431ص  .2222/4242الشرق ألاوسط، عمان 
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البحث تكمن في حل مسألة التنازع الحاصل بين القانون الدولي العام  وإن مشكلة

صل فيها تنازع؛ ومعرفة أي من القانونين يتم تطبيقه في الوقائع التي يح ؛والقانون الداخلي

نظريا تتفاوت دساتير الدول من حيث موقفها بشأن الكيفية التي يتم بموجبها إنفاذ القانون و 

 لذلك موقف القاض ي الوطني من تطبيق ون الداخلي؛ و لدولي في النظام القانا
ً
يختلف تبعا

 بتطبيو  ؛القانون الدولي على النزاعات املعروضة أمامه
ً
ق قاعدة من التي تتضمن عنصرا

ومع ذلك ينبغي أال نتوقع بالضرورة من تلك الدساتير مجتمعة أن  قواعد القانون الدولي؛

 موحدة أو قواعد عامة لهذه ا
ً
  .(2) بالرغم من أهميتها الجوهرية ؛ملسألة املعقدةتقدم حلوال

يقتصر على  وباإلضافة إلى ذلك فإن القانون الدولي قد تطور من حيث أنه أصبح ال

؛ ألافراد من رعايا الدول  القانون الداخلي في مخاطبة يشترك مع صبحمخاطبة الدول بل إنه أ

 لذات آلالية سابقة الذكر؛
ً
كان التساؤل القانوني يتضمن وأمام هذا الواقع  ووفقا

الاستفهام حول كون أن القانونين يشكالن نظاما قانونيا واحدا أم أن كال من القانونين 

هناك  تن كانمختلفين؛ وكل قانون مستقل عن آلاخر؛ حتى وإ يشكالن نظامين قانونين

 .(3) ؟ التقاء عديدة بينهما عناصر

تفاقيات الدولية في ألانظمة دور الفقه في تحديد مكانة الا: املبحث ألاول 

 الداخلية

وقد ترتب على ذلك  ؛على مثل هذا التساؤل  لقد اختلف الفقه القانوني في إلاجابة

ويمكن إجمال هذه آلاراء ضمن نظريتين يد من آلاراء الفقهية بهذا الصدد؛ ظهور العد

 ؛ازدواج القانونين هي نظرية ألاولى ؛املسألة تمثالن الاتجاهين الرئيسين حول هذه ؛رئيستين

  .القانون  والثانية هي نظرية وحدة

                                                 
حالة )آليات الحماية الدولية لحقوق إلانسان بين النظرية والواقع، : دمحم حسام عبد هللا حافظ: راجع -2

؛ 2221، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق جامعة دمشق، (حقوق إلانسان في ألاراض ي الفلسطينية املحتلة

 87ص
رسالة علمية في الحقوق الدولية عند العرب، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، : دمحم املعراوي : راجع -3

 51الناشر الجامعة ألاردنية، دون سنة؛ ص
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 عن هاتين النظريتين وسوف
ً
در الالزم لخدمة هذه وبالق ؛أتناول فيما يأتي موجزا

ون الدولي لقانيسود الفقه الدولي في شأن تحديد العالقة بين ابحيث  الدراسة فقط؛

على فكرة ازدواج القانونين التي تنكر أية صلة والقانون الداخلي؛ بحيث تقوم النظرية ألاولى 

فكرة وحدة القانون  على وتستند النظرية الثانيةبين القانونين الدولي والقانون الداخلي، 

قواعد  توجب تغليب قواعد إحداهما على؛ التي التي تعترف بوجود صلة وثيقة بين القانونين

 .آلاخر عند التعارض

 نظرية ثنائية أو ازدواجية القانونين الدولي والداخلي: املطلب ألاول 

دافع عن هذه النظرية أنصار املدرسة  " Théorie dualiste "نظرية الثنائية 

 انزلوتي "إلايطالي  والفقيه"  تربيل و شتروب "والسيما الفقيهان ألاملانيان  ؛الوضعية إلارادية

ANZILOTTI "ويذهب أنصار هذه النظرية إلى اعتبار القانون الدولي والقانون الداخلي  ؛

خل بينهما، سواء عن آلاخر، وال تدا كل قانون منفصل ؛نظامين قانونيين متساوين مستقلين

أو البناء القانوني  و العالقات التي يحكمها كل منهما؛أ من حيث مصادرهما؛ أو أشخاصهما؛

 :يترتب على ألاخذ بنظرية ازدواج القانونين النتائج آلاتيةو ؛ (1) ألي منهما

يستقل كل من القانونين بقواعده من حيث املوضوع ومن حيث الشكل، فمن  -1

حيث املوضوع، الدولة تنش ئ القانون الدولي باتفاقها مع غيرها من الدول، وتنش ئ القانون 

د ممارستها لعملية إنشاء القانون الداخلي بإرادتها املنفردة، وعلى كل دولة أن تراعي عن

، فإن لم تفعل ذلك، كأن تقوم بإصدار قانون يخالف 
ً
الداخلي احترام ما التزمت به دوليا

التزاماتها الدولية فال يترتب على ذلك بطالن القانون، بل ينفذ القانون داخل الدولة وتتحمل 

  .(2) لياالدولة تبعية املسؤولية الدولية ملخالفتها ما التزمت به دو 

وأما من حيث الشكل، فالقواعد القانونية الدولية ال يمكن أن تكتسب وصف 

 لإلجراءات 
ً
إلالزام في دائرة القانون الداخلي إال إذا تحولت إلى قواعد قانونية داخلية وفقا

                                                 
دراسة مقارنة بين الشريعة إلاسالمية والقانون )عبد الباقي نعمة عبد هللا، القانون الدولي العام، : راجع (1)

 .422، ص 4222لى، دار ألاضواء للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت ، الطبعة ألاو (الوضعي
 .27/22سهيل حسين الفتالوي، املرجع السابق، ص :  راجع (2)
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املتبعة في إصدار القوانين الداخلية، كذلك ال يمكن أن تكتسب القوانين الداخلية قوة 

 لإلجراءات املتبعة في إصدار القواعد إلالزام الد
ً
ولي إال إذا تحولت إلى قواعد دولية، وفقا

 .(4) القانونية الدولية

عدم اختصاص املحاكم الوطنية بتطبيق القانون الدولي، تقوم املحاكم  -2

الوطنية بتطبيق وتفسير القانون الداخلي فقط، وهي ال تملك تطبيق القانون الدولي أو 

  .ذا تحولت إلى قوانين داخليةتفسيره إال إ

 ق تطبيق كل منهما؛ال يمكن قيام تنازع أو تعارض بين القانونين الختالف نطا -3

ونين يشتركان في نطاق تطبيق وذلك ألن التنازع بين القوانين ال يمكن حصوله إال بين قان

 تنازع؛تطبيق آلاخر، امتنع وجود الفإذا اختلف نطاق تطبيق كل منهما عن نطاق  واحد؛

فال  ؛وحيث أن نطاق تطبيق القانون الدولي مختلف عن نطاق تطبيق القانون الداخلي

 لنظرية ازدواج القانونين ؛ ر يتصو 
ً
غير أن هذا ال يعني فقدان  ؛وجود تنازع بين الاثنين طبقا

 أو باالستقبال (renvoi) بل أن العالقة قد تنشأ بينهما باإلحالة ؛كل عالقة بين القانونين

(réception). 

 لقواعد القانون 
ً
فقد يحيل أحد القانونين على آلاخر لحل مسألة معينة وفقا

ويجب  ؛على اعتبار أن تلك املسألة تدخل في دائرة سلطان هذا القانون وحده ل عليه؛املحا

 ألحكامه
ً
لدولي ومن أمثل ذلك إحالة القانون ا ؛ وهو داخل نطاقه الخاص؛أن تعالج وفقا

كأن ينظم القانون الدولي العام املالحة ألاجنبية في مياه الدول  انون الداخلي؛العام على الق

  ؛إلاقليمية
ً
فهو بذلك يحيل على  من املراكب وما يعد وطنيا منها؛ دون أن يحدد ما يعد أجنبيا

 عنها؛قانون الدولة تعيين ما يعد من املراكب 
ً
 لها وما يعد أجنبيا

ً
أو كأن يحدد القانون  تابعا

فهو يحيل على القانون الداخلي تعيين من يعد وطنيا  ؛لي حقوق ألاجانب دون تعينهمالدو 

 .(5) ومن يعد أجنبيا

                                                 
، الطبعة (املصادر، أشخاص القانون الدولي العام)مفيد محمود شهاب، القانون الدولي العام، : راجع -4

  .18/17، ص 4275الثانية، دار النهضة العربية القاهرة 
 . 12مفيد محمود شهاب، املرجع السابق، ص : راجع -5
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كأن يعفي القانون الداخلي  ؛وقد يحيل القانون الداخلي على القانون الدولي

ويحيل على القانون  ؛املمثلين الدبلوماسيين من الضرائب أو من الخضوع للقوانين الداخلية

وقد تستقبل قواعد القانون  يصدق عليه وصف املمثل الدبلوماس ي؛بيان من الدولي 

 منها، كنص  وتدمجها فيها بنص صريح؛ قواعد القانون الدولي يالداخل
ً
فتكون عندئذ جزءا

أن قواعد " ينص ، الذي 4242ألاملاني الصادر عام ( فايمر)من دستور  (1) املادة الرابعة

 لقوانين الدولة ألاملانيةالقانون الدولي املعترف بها ب
ً
 متمما

ً
 ؛" صفة عامة تعتبر جزءا

 "ه أنينص من دستور الواليات املتحدة ألامريكية الذي ( 1) السادسة نص املادةوكذلك 

الدستور وجميع املعاهدات التي أبرمتها أو تبرمها الواليات املتحدة تعد القانون ألاعلى 

 .(1) " للدولة

 Théorie" حدة بين القانونين الدولي والداخلينظرية الو : املطلب الثاني

moniste" 

نظرية وحدة القانون الذي يجد تعبيره ألاساس ي في كتابات أعمدة منطق  إن

 "" بوركينو  j. Scelle ""جورج سيل" وضوعية في القانون الدولي أمثالاملدرسة امل

Bourquin كلسنو "" Kilsen هذه النظرية  حيث أن فهو على نقيض النظرية السابقة؛

أي  انون الداخلي كتلة قانونية واحدة؛تجعل من قواعد القانون الدولي العام وقواعد الق

 ال ينفصل عن بعض
ً
 واحدا

ً
 قانونيا

ً
 .هنظاما

الذي يقض ي بضرورة خضوع  ؛وتقوم هذه النظرية على فكرة التدرج القانوني

ة التي تعلوها وتستمد قوتها قاعدالقاعدة القانونية ألادنى مرتبة في السلم القانوني إلى ال

ودليل  ؛إلى أن ينتهي التدرج عند القاعدة ألاساسية العامة التي تعد أساس القانون كله منها؛

التنازع بينهما  والقضية التي يمكن أن تثار هنا هي كيفية حل؛ (3) الوحدة القائمة بين فروعه

                                                 
دراسة مقارنة بين الشريعة إلاسالمية والقانون )القانون الدولي العام، : عبد الباقي نعمة عبد هللا: راجع (1)

 .424ص .4222، الطبعة ألاولى، دار ألاضواء للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت (الوضعي
 .52شهاب، املرجع السابق، ص مفيد محمود : راجع (3)
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واستبعاد يتم إال باألخذ بأحدهما  مع العلم بأن حل مثل هذا التنازع ال في حالة التعارض؛

  .آلاخر

في فهم هذه  حيث ال يمكن تطبيق القانونين على قضية واحدة، وبمعنى آخر

هل تسمو قواعد القانون الدولي على قواعد  :النظرية يجب طرح التساؤل ألاساس ي التالي

 . ؟ القانون الداخلي أم العكس

 ناصر لنظرية الوحدة إلى اتجاهين؛انقسم الفقه امل هذا التساؤل عن  وفي إلاجابة

ألاول يقول بسمو قواعد القانون الداخلي على قواعد القانون الدولي، والثاني يرى بأن 

 .قواعد القانون الدولي هي التي تسمو على قواعد القانون الداخلي

ويتزعم هذا  قانون الوطني على القانون الدولي؛سمو الب يرى  :ألاول  الاتجاه -1

( بون، زورن )ينطوون تحت ما يعرف بمدرسة  ؛ الذينجموعة من الفقهاء ألاملانالاتجاه م

 :ويستند أنصار هذا الاتجاه بقولهم إن القانون الوطني يسمو على القانون الدولي وفق ما يلي

أن الدولة سابقة في الوجود على الجماعة الدولية والقانون الداخلي تعبير عن  -أ

انون هو الذي يحدد اختصاصاتها الخارجية في إطار عالقاتها وهذا الق( الدستور )الدولة 

 لذلك فإن القانون 
ً
الدولية، وهذا يعني أن القانون الدولي مشتق من القانون الداخلي، وتبعا

الوطني يسمو على القانون الدولي، فالدولة تستند إلى دستورها وهو قانون داخلي إلبرام 

  .(4) املعاهدات الدولية وهي قانون دولي

 أ املساواة في السيادة بين الدول؛إن العالقات الدولية تقوم على أساس مبد -ب

لذلك فالدول حرة في  الصعيد الدولي تعلو سلطات الدول؛ وهذا يعني عدم وجود سلطة على

وحيث أن الدولة تستند في تصرفاتها على قانونها  ة التي تلتزم بها؛تحديد الالتزامات الدولي

فهذا يعني سمو القانون الداخلي على القانون  د الالتزامات التي ترتبط بها؛تحديالداخلي ب

 .(1) الدولي

تتزعم هذا و  انون الدولي على القانون الداخلي؛سمو القيرى ب :الاتجاه الثاني -2

وأنصار هذا الاتجاه اختلفوا في  ض الفقهاء الفرنسيين؛الاتجاه املدرسة النمساوية وبع

فبالنسبة لفقهاء املدرسة النمساوية  عليها في تبرير ما ذهبوا إليه؛ واالحجج التي استند
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يقررون بأن الاعتبارات العملية تفرض ضرورة الاعتراف بسمو القانون الدولي على القانون 

  .تنتمي إلى القانون الدولي"  املتعاقد عبد تعاقده "الداخلي، وذلك على أساس أن قاعدة 

ا الاتجاه فيستندون لتبرير وجهة نظرهم إلى فكرة أما بالنسبة لبقية أنصار هذ

التفويض أي أن القانون الدولي هو الذي يفوض للدولة أن تقوم بعملية التشريع لرعاياها في 

حدود إقليمها، مما يوحي أن القانون الداخلي مشتق من القانون الدولي، وأن هذا ألاخير هو 

 (2).صاحب التفويض في وجوده

  وقع النظريتين من العمل الدوليم: املطلب الثالث

انون الدولي على القانون يؤكد العمل الدولي بصورة ال تقبل الشك أولوية الق

 من املبادئ ألاساسية  الداخلي؛
ً
بحيث يعد سمو القانون الدولي على القانون الداخلي واحدا

الجتهادات ؛ من خالل املمارسات العملية لاملعترف بها بصورة كاملة على الصعيد الدولي

وكذلك القضاء  ؛فقد دأب القضاء الدولي التنازعي أو الاستشاري  ؛القضائية الدولية

وألاخذ بفكرة اتجاه سمو القانون الدولي عن  ؛على تأكيد هذه ألاولويةفي املمارسة التحكيمي 

  .(1) القانون الداخلي

ي حال تخاذل تقع على عاتق الدولة فويتضح ذلك من خالل املسؤولية الدولية التي 

وهذا املالئمة مع قواعد القانون الدولي؛ أجهزتها التشريعية في إصدار القوانين لتحقيق 

عدد كثير من القضايا الدولية، نذكر منها  الطرح تجسد في القضاء الدولي منذ زمن بعيد في

ي في النزاع بين الواليات املتحدة و بريطانيا الذ Alabama" "على الخصوص قضية آالباما

 .41/22/4782فصلت فيه محكمة تحكيم دولية عقدت بمدنية جنيف بتاريخ 

 "Guerre de Sécession"ومفاد هذه القضية أنه أثناء الحرب ألاهلية ألامريكية 

سمحت بريطانيا لواليات ( 4715 -4712)التي ثارت بين واليات الشمال و واليات الجنوب 

ء و تمويل السفن العسكرية التي كانت تستخدمها الجنوب باستخدام املوانئ البريطانية لبنا

                                                 
سعيد دمحم أحمد باناجة، دراسة وجيزة حول مبادئ القانون الدولي العام وقت السلم، وقانون : راجع (2)

 .25/21، ص 4275املنظمات الدولية وإلاقليمية، الطبعة ألاولى، مؤسسة الرسالة، بيروت 
 .28الشافعي دمحم بشير، املرجع السابق، ص : راجع (1)
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في حربها ضد واليات الشمال، و كان من بين تلك السفن الحربية سفينة تسمى آالباما التي 

نجحت في إغراق عدد كبير من سفن واليات الشمال، و بعد انتهاء الحرب طالبت حكومة 

لحقت بها من جراء سلوك  الواليات املتحدة من بريطانيا دفع تعويض عن ألاضرار التي

بريطانيا أثناء تلك الحرب ألاهلية والذي شكل خروجا جسيما عن قواعد الحياد الذي كان 

  (2).ينبغي على بريطانيا مراعاتها أثناء تلك الحرب ألاهلية

وقد دافعت بريطانيا أمام املحكمة الدولية أن تشريعها الداخلي لم يكن يمنعها من 

ولكن محكمة التحكيم رفضت هذا الدفع عدة نص دولة محاربة، استخدام موانئها ملسا

وحكمت بمسؤولية اململكة املتحدة ، وألزمتها بالتعويض عن ألاضرار التي أصابت ألاطراف 

املتضررة بسبب هذه السفينة، وأكدت محكمة التحكيم بأن عدم وجود هذا القانون في 

بقاعدة أساسية في القانون الدولي واملتمثلة اململكة املتحدة ال يسقط عنها التزامات إلاخالل 

 الثابت الدولي إلانجليزية من الالتزام بإتباع العرف وال يعفي السلطات في قاعدة الحياد

على مبدأ ، كما أكدت هيئة التحكيم من خالل هذه القضية والخاص بواجبات املحايدين

 . سمو القانون الدولي على القانون الداخلي

وتأكد هذا املبدأ ألاخير في الرأي الاستشاري ملحكمة العدل الدولية في القضية التي 

وبين ألامم املتحدة، وذلك ملا قرر الكونغرس ألامريكي وجوب الواليات املتحدة طرحت بين 

ك باعتبارها منظمة إرهابية، فمحكمة إغالق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في نيويور 

رت 
ً
بين  4218بأنه وفقا التفاقية املقر املبرمة سنة الواليات املتحدة العدل الدولية ذك

ومنظمة ألامم املتحدة والتي تفيد بأنه ال يمكن لدولة أن تستند الواليات املتحدة حكومة 

ر لقانونها الداخلي للتهرب من التزاماتها الدولية، وكأن املح
َّ
كمة في هذه القضية تريد أن تذك

 (1).بأنها سبق لها وأن استفادت من هذا املبدأ من خالل قضية أالباماالواليات املتحدة 

                                                 
حامد سلطان، القانون الدولي العام في وقت السلم، الطبعة الرابعة، دار النهضة العربية، القاهرة : اجعر  (2)

 .342، ص 4212
 .14/12رشاد عارف يوسف السيد، املرجع السابق، ص : راجع (1)

http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=2994
http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=2994
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كما تأكد هذا املبدأ فيما بعد من طرف محاكم تحكيمية دولية، حيث صدر قرار 

شأن النزاع ب 4785عام ( Montijo)في قضية مونتيجو  ألامريكية -لجنة التحكيم الكولومبية

بين الواليات املتحدة وكولومبيا حول تطبيق معاهدة معقودة بينهما، وادعت كولومبيا بأن 

نصوص دستورها تمنعها من تطبيق تلك املعاهدة املعقودة بينهما بصورة قانونية، لكن هذا 

التأكيد على سمو الدستور الكولومبي على املعاهدة الذي احتجت به الحكومة الكولومبية 

ام محكمة التحكيم لم يلق استجابة من املحكمة، فقد رفض القرار التحكيمي هذا أم

املعاهدة تسمو على :"الاحتجاج بعبارة واضحة ال تنطوي على أي التباس وأكد بأن

 (2)".الدستور 

وفيما يتعلق بالقضاء الدولي، يمكن إلاشارة بنحو خاص إلى أمثلة محددة من 

لمحكمة الدائمة للعدل الدولي، فقد أفصحت املحكمة عن القرارات وآلاراء الاستشارية ل

: " بشأن 4232تبنيها ملبدأ سمو القانون الدولي على القانون الداخلي في رأيها الاستشاري عام 

من املبادئ العامة للقانون الدولي أنه : "، حيث قررت أنه"قضية ألاقليات اليونانيةـ البلغارية

دة ال يمكن لنصوص القانون الداخلي أن تتفوق على نصوص في العالقات بين الدول املتعاق

  (3)،"املعاهدة

بين  (Zone Franches)وكررت املحكمة التأكيد نفسه في قضية املناطق الحرة 

، أنه ليس لفرنسا أن تحتج بتشريعها 28/21/4232فرنسا و سويسرا في حكمها الصادر في 

ملثل أتيح ملحكمة العدل الدولية أن تسير على الوطني لتحد من نطاق التزاماتها الدولية، وبا

نفس النهج الذي سارت عليه املحكمة التي استخلفتها من حيث التأكيد على أولوية القانون 

في  (Compétence)الدولي في قضايا عديدة من بينها الحكم الصادر في قضية الاختصاص 

، (انيا الفيدرالية من جهة أخرى النزاع بين إسلندا من جهة و بريطانيا و أمل)مجال املصائد 

                                                 
 .147نزار جاسم العنبكي، املرجع السابق، ص : أنظر (2)
 CPJI، Avis Consultative de 1930،Série B، no:املحكمةلقرار في منشورات النص الكامل ل: راجع (3)

17،p13   



 (سمو أم تكامل)قانون الوطني إشكالية العالقة بين القانون الدولي وال
 الطاهر ياكر. د

 ناشف فريد. د
 

10 
0201

ISSN : 2710-8783 
 

املبرمة بين هذه ألاطراف الثالثة، تسمو على  4214بأن معاهدة : "25/28/4281ذلك بتاريخ و 

 (1)".التشريع إلاسلندي

وينبغي أن نالحظ بصدد جميع هذه الاجتهادات القضائية أنها لم تنازع صحة أو 

 مشروعية إلاجراءات الداخلية املستندة إلى القانون 
ً
الوطني، ولكنها تعرضت إلى تقييمها وفقا

ملعيار القانون الدولي الذي يجردها في حالة تعارضها مع قواعده من أية أولوية، وذلك 

تأكيدها على أن قواعد القانون الوطني تعد كأنها غير موجودة وال يمكن التمسك بها في 

خرى، يحظى مبدأ سمو مواجهة قواعد القانون الدولي التي تتعارض معها، ومن ناحية أ

القانون الدولي على القانون الداخلي باعتراف صريح في القانون الدولي التعاهدي، كما 

تفصح عن هذا الخيار اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات، وذلك بإدخالها لهذه القاعدة 

كل : "أنمنها على ( 21)فقد نصت هذه الاتفاقية في املادة 6العرفية في صلب القانون املذكور، 

 ". معاهدة نافذة تلزم ألاطراف ويجب عليهم تنفيذها بحسن نية

ولكي تضمن الاتفاقية امتثال الدول ألاطراف ملوجبات قاعدة الوفاء بالعهود التي 

قننتها تلك املادة باعتدادها قاعدة عرفية توجد في أساس كل قانون تعاهدي كما أوضحنا 

على مبدأ أرجحية القانون الدولي على القانون ( 28)ذلك من قبل، نصت الاتفاقية في املادة 

ال يمكن ألي طرف أن يتمسك بقانونه الداخلي كمبرر لعدم تنفيذ : " الداخلي حيث قررت

 :ويمكن استخالص املالحظات آلاتية مما جرى عليه عمل الدول  (2) ،"املعاهدة

بها ألافراد ولو كان ـ تتولى السلطات الوطنية في كل دولة وضع القواعد التي يلتزم  4

مصدرها القانون الدولي، ذلك أن النظام القانوني الدولي ال يتمتع ـ على ألاقل في مرحلته 

 . الراهنة ـ بتنظيم قادر على فرض القواعد التي يسنها على ألافراد مباشرة

ـ تظل التشريعات الوطنية، حتى وإن خالفت أحكام القانون الدولي نافذة وسارية  2

 .، ما لم تقم السلطات املختصة في الدولة التي أصدرتها بإلغائهااملفعول 

                                                 
دمحم حافظ غانم، مبادئ القانون الدولي العام، الطبعة ألاولى، مطبعة النهضة الجديدة، القاهرة : راجع (1)

 .445/441، ص 4218

6 - Stark ( J.G) introduction to internutional –Law -4285-Butter worths, p.24. 
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ـ تضع كل دولة بمطلق حريتها عن طريق دستورها وقوانينها وأحكام قضائها،  3

 (1) .شروط تطبيق قواعد القانون الدولي داخل نظامها القانوني

 موقف التشريعات من العالقة بين النظامين القانونين: املطلب الرابع

الاتفاقيات الدولية املتعلقة بحقوق إلانسان تصرح بااللتزامات دولية تعني إن 

الدولي فقط، فتفسخ املجال لهذه ألاخيرة لتنفيذ التزاماتها كون النظام الدولي غير قادر 

وحده على تنفيذ ما جاءت به هذه الاتفاقيات لعدم وجود سلطة تنفيذية بأتم معنى الكلمة 

رادتها مستقلة ومتساوية ال توجد وفقا للعالقة بين النظام القضائي باعتبار سلطات الدول وإ

 7.للدول ومدى تجاوزها مع الاتفاقيات الدولية

حيث تعد بريطانيا من بين الدول التي تبنى تشريعها نظام الازدواجية مقرا بأنه 

تي تطبق لتطبيق معاهدة دولية داخليا البد من ذكر نص الاتفاقية، واملعاهدة الدولية هي ال

بدال من القانون الداخلي والعرف البريطاني يتم إدراجه مباشرة بالقانون البريطاني 

 .(2)الداخلي

إلدماج قانون الاتحاد ألاوروبي داخليا، حيث لم  4282كما صوت البرملان في سنة 

عد يكن الاتفاقية ألاوروبية قبل هذا التصويت تطبق مباشرة في القانون البريطاني، إال أنه ب

التصويت أصبح املواطنون البريطانيون يتقاضون أمام املحكمة ألاوروبية لحقوق إلانسان 

 .(3)ملا صوت البرملان إلدماج الاتفاقية ألاوروبية بالقانون الداخلي  4227إلى غاية 

أما النظام القانوني ألاملاني فإنه يأخذ بنظرية الثنائية بين القانون الدولي والقانون 

لك فإن اتفاقيات حقوق إلانسان يتم إدماجها فيه من خالله موافقة البرملان الوطني، وذ

بإصداره قانونا فدراليا خاصة بذلك، ويكون لهذا القانون وظيفتان هما السماح للرئيس 

                                                 
7 D. J. Harris, cases and Materials in Imternational Law (5th ed.), Sweet & Maxwell: London 

1988. 
دغبوش نعمان ، املعاهدات الدولية لحقوق إلانسان تعلو القانون ، دار الهدى عين مليلة، الجزائر، : انظر  2

 34، ص2227
 32نفس املرجع، ص - 3
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الفيدرالي باملصادفة على اتفاقية املعنية، وضمان تطبيقها في النظام القانوني الفيدرالي، أما 

لقانونية للدول املكونة لالتحاد فالبد من صدور تشريع عن البرملان إدماجها في النظم ا

من القانون  25التابعة لهذه الدول، وبهذا تعد الاتفاقية الدولية جزء ال يتجزأ وفقا للمادة 

 .من القانون الفيدرالي ألاملاني وتسمو على القوانين املحلية 2224ألاساس ي 

  32في مادته  4/8/4252في  وفق ما صدركما تبنى الدستور التونس ي هذا الرأي 

 .(8)" ال تعد املعاهدات نافذة إال بعد املصادقة عليها ..."

أما فيما يتعلق بنظرية الوحدة فقد كان لهذه النظرية صدى كبير بالنسبة لدول 

فرنسا وأملانيا وهولندا، لكن الاختالف كان حول ما إذا : العالم السيما الدول ألاوروبية مثل

 نت هذه الاتفاقيات الدولية تسمو على القانون الداخلي أم ال؟ كا

بأن املعاهدات الدولية لحقوق إلانسان  4257وقد أقر الدستور الفرنس ي سنة 

وهي التوقيع، والنشر بالجريدة : شروط 3تسمو على القانون الداخلي، ولكن هذا يتوفر 

 .طراف في الاتفاقيةالرسمية الفرنسية، واملعاملة باملثل بالنسبة للدول ألا 

على سمو املعاهدات  21من خالل مادته  4272كما أكد الدستور الهولندي لسنة 

 .الدولية لحقوق إلانسان على القانون الداخلي

وبالتالي فإن سمو الاتفاقية الدولية في النظام القانوني الفرنس ي قاصر على 

املحاكم العادية برقابة مدى  التشريعات العادية وقد أقر الدستور الفرنس ي جواز قيام

اتفاق القوانين العادية مع الالتزامات الاتفاقية التي تلتزم بها الدول الفرنسية لهذا أصبح 

مستقرا في القضاء الفرنس ي سمو الاتفاقيات الدولية على القوانين الفرنسية العادية وقام 

الدولي الخاص بالحقوق مجلس الدولة الفرنس ي بالتأكيد على هذا املبدأ بالنسبة للعهد 

 .(9)املدنية والسياسية والاتفاقية ألاوروبية لحقوق إلانسان 

                                                 
، دار 2 خليل موس ى، القانون الدولي لحقوق إلانسان، الحقوق املحمية ،جدمحم يوسف علوان ، دمحم: انظر8

 .82-88الثقافة للنشر ، ألاردن، ص 
 35دغبوش نعمان ، ص : انظر 9
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بأن املعاهدات الدولية  4284من دستور  454أما في مصر فقد جاء في نص املادة 

يكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقا لألوضاع املقررة، وهذا ما 

الدولية لها قوة القانون وليس لها أن تسمو على التشريع الداخلي، يؤكد بأن الاتفاقيات 

وعليه فإن التعارض بين الاتفاقية السابقة والتشريع الالحق يتم فضه باستبعاد تطبيق 

أحكام الاتفاقية املتعلقة بحقوق إلانسان في املجال الداخلي، وتظل أحكامها سارية على 

، وهذا يوضح مسؤولية الدولية في حالة التعارضيام املستوى الدولي، وقد يؤدي ذلك إلى ق

بأن النظام القانوني املصري أكثر وضوحا وتأكيدا فيما يخص معالجة التعارض بين 

 . (10)الاتفاقية الدولية السابقة والتشريع الوطني الالحق 

الجزائري من العالقة بين النظامين  الدستوري ؤسسموقف امل: املبحث الثاني

 القانونين

للدولة  القانوني برز املكانة القانونية ملختلف املعاهدات الدولية في النظامت

  .القانونية في الدولة الجزائرية في العديد من مواد الدستور الجزائري باعتباره أسمى ألاطر

أي إشارة حول  4213لم يتضمن دستور الجزائر  :1693 لسنة دستور الجزائر -1

لقانون من عدمه ولم يبين في حالة ما إذا وجد تعارض بين سمو املعاهدات الدولية على ا

: " ملؤكدة على ما يلي؛ وا44ري ماعدا ما ورد في نص املادة الاتفاقيات الدولية والتشريع الجزائ

تمنح الجمهورية موافقتها لإلعالن العالمي لحقوق إلانسان كما تمنح اقتناعا منها بضرورة 

 .(11)" ظمة دولية تلبي مطامح الشعب الجزائري التعاون الدولي موافقتها لكل من

املتعلقة باملجلس الدستوري الذي  4213من دستور  11وكما نصت املادة    

يختص بمراقبة مدى دستورية القوانين وألاوامر فقط؛ دون تنظيم مسألة الرقابة على 

ا للدستور دستورية املعاهدات والاتفاقيات الدولية؛ ومن ثم لم ينظم هذا الدستور موقع

                                                 
الطاهر زخمي، مدى تطبيق الاتفاقيات الدولية لحقوق إلانسان على مستوى ألانظمة الداخلية، : انظر10

 .45ص ، جامعة املدية،2242-2244مذكرة ماجستير 
 18دغبوش نعمان، مرجع سابق، ص : راجع 11
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من النظام القانوني الدولي الذي يمكنه أن يدخل حيز التنفيذ في املجال الوطني؛ وكذا 

 .(12)عالقته باملنظومة القانونية الداخلية للدولة 

الجزائري وفق هذا الدستور نظرية  ؤسستبنى امل :1699 لسنة دستور الجزائر -2

الداخلي مع ش يء من الغموض مع القانون  ساوي القانون مع جعلها في مركز م وحدة

من القانون املدني مما جعله القاض ي محتار بين  24ونصوص القانون الداخلي السيما املادة 

 .(13)تطبيق الاتفاقية الدولية أو القانون الداخلي 

تتم مصادقة رئيس الجمهورية على املعاهدات : " أكدت على 452واملادة 

القانون بعد املوافقة عليها من طرف املجلس السياسية واملعاهدات التي تعدل محتوى 

وقد أشار هنا إلى أن معاهدات حقوق إلانسان هي املعاهدات املعدلة "  الشعبي الوطني

إذا حصل تناقص بين أحكام  : "فقد أكدت على أنه 412ما نص املادة ؛ أ(14)ملحتوى القانون 

 .(15)" تعديل الدستور  املعاهدة أو جزء منها والدستور ال يؤذن باملصادقة إال بعد

حيث أنه وتأكيدا على احترام ما التزمت به الجزائر من  :1696 سنة دستور  -3

التزامات دولية فقد أدمجت املعاهدات الدولية لحقوق إلانسان باملنظومة التشريعية 

الجزائرية، حيث أبقى على نظرية وحدة القانون مع إقرار مبدأ حديث وهو سمو املعاهدات 

على القانون الداخلي متأثرا ملا أقره أنصار وحده القانون مع سمو الاتفاقيات الدولية 

املعاهدات التي يصادف عليها : "بأن 4272من دستور  423الدولية وهذا ما أكدته املادة 

 (.16)" رئيس الجمهورية حسب الشروط املنصوص عليها في الدستور تسمو على القانون 

                                                 
 11و 13نظام الرقابة على دستورية القوانين في املادة  4213نظم املؤسس الدستوري الجزائري لسنة  - 12

من الدستور؛ تحت عنوان املجلس الدستوري؛ لكنه لم يتم تأسيس هذا املجلس وتلك الرقابة في ظل 

 .تطبيق هذا الدستور 
 17لسابق، صنفس املرجع ا13
 4281من دستور الجزائر  452املادة  -14
 .الدستور  412املادة -15
 4272من دستور الجزائر  422املادة -16
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تصادف رئيس الجمهورية على :" دستور من ذات ال 422كما أكدت املادة 

الاتفاقيات الهدنة ومعاهدات السلم والتحالف والاتحاد واملعاهدات املتعلقة بحدود الدولة 

واملتعلقة بقانون ألاشخاص واملعاهدات التي يترتب عليها نفقات غير واردة في ميزانية الدولة 

 .(17)"بعد أن يوافق عليها املجلس الشعبي صراحة

 4272عن سابقه دستور  4221لم يختلف دستور : 4221الجزائر  دستور  -1

املعاهدات التي يصادق : "منه على أن 432بخصوص املعاهدات الدولية من خالل نص املادة 

 .(18)" عليها رئيس الجمهورية حسب الشروط املنصوص عليها في الدستور تسمو على القانون 

ورد شرط وحيد لنفاذ املعاهدات ونالحظ هنا أنه املؤسس الدستوري الجزائري ي

الدولية وسموها على القانون الداخلي وهو مصادقة رئيس الجمهورية عليها وهذا ما تأكد في 

منه ملا أكد على أنه اختصاصات رئيس  2فقرة  8من الدستور و املادة  432نصوص املادة 

لدستور املصادقة على املعاهدات الدولية،  ويتضح من خالل نصوص ا: الجمهورية 

الجزائري أن نشر الاتفاقية في الجريدة الرسمية ال يعد شرط ضروري لسريانها وهذا ما 

يطرح إشكال حول بدء سريانها هل منذ املصادقة عليها من طرف الجزائر أم من تاريخ نشرها 

في الجريدة الرسمية؟،وهذا ما ترك فراغ قانوني حول سريان املعاهدة من حيث الزمان ومن 

 .  (19)يطرحه الواقع العملي  432إعادة صياغة نص املادة  هنا فإن

أيضا أن سلطة إبرام املعاهدات واملصادقة  4221من دستور  432وتبين املادة 

وبهذا . 2فقرة  88عليها هي من اختصاص رئيس الجمهورية وحده، وهذا ما ورد أيضا في املادة 

وهذا  (20)ا ألاسبقية على القانون الداخلي فإن الالتزامات الدولية التي تعهدت لها الجزائر له

 . 4272أوت  22ما أكده أيضا املجلس الدستوري في قراره املؤرخ في 

                                                 
 4221من دستور الجزائر  432املادة -17
 31دغبوش نعمان، مرجع سابق، ص:  انظر18
،دار الخلدونية شطاب كمال ، حقوق إلانسان في الجزائر بين الحقيقة الدستورية والواقع املفقود : راجع19

 .412/452-417، ص 2225،
 417شطاب كمال، مرجع سابق، ص: انظر 20
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واملبدأ الدستوري الذي مفاده أن املعاهدات الدولية املصادق عليها لها أسبقية 

ومنذ تندرج كل اتفاقية بعد التصديق عليها : " على القانون الداخلي حيث نص القرار على أنه

من الدستور سلطانا يسمو سلطان  437نشرها في القانون الوطني وتكتسب تطبيقا للمادة 

 .القانون بما يسمح لكل مواطن جزائري باالستناد إليها أمام القضاء

غير أن الواقع يثبت أن املواطنين الجزائريين ومحاميهم يكتفون في أغلب ألاحيان 

وهذا مرده إلى نقص إعالم املواطن بإمكانية توجهه  بالنظم املتاحة وفق القانون الداخلي،

من  432كما يتضح لنا أيضا من خالل نص املادة  (21)ملثل هذه آلاليات للمطالبة بحقوقه 

الدستور أن الاتفاقية الدولية تحتل مكانة وسط بين النصوص الدستورية و التشريع 

 418224كمة العليا في قرارها رقم العادي في النظام القانوني الجزائر، وهذا ما أيدته املح

حول القضية املتعلقة بمصادرة وسائل النقل املستعملة في نقل   22/2/2222الصادر في 

املخدرات، وإن كان هذا ال يتعلق بسمو املعاهدة الدولية على القانون وإنما يتعلق بتطبيق 

ص في القانون املعاهدة الدولية من طرف القاض ي الجزائري، ذلك أنه حتى وإن وجد ن

الجزائري فإن الاتفاقية الدولية فهي أسمى منه ، ذلك أنه إذا تعارض نص تشريعي داخلي مع 

الاتفاقية الدولية فإنه يترتب عليه تطبيق أحكام الاتفاقية الدولية على حساب التشريع 

 . (22)الداخلي

ف في ألانظمة إن اختال : دمج الاتفاقيات الدولية في ألانظمة الداخلية للدولة: رابعا

الداخلية للدول في منح املكانة املناسبة التفاقيات حقوق إلانسان، فإنه لتحقيق نوع من 

التوافق بين القانون الدولي والداخلي يقتض ي دمج اتفاقيات حقوق إلانسان في ألانظمة 

الداخلية عبر مراحل معينة يتم بموجبها حماية السيادة الوطنية للدولة، ويلعب القانون 

لدولي دور الرقيب على تطبيق تلك الاتفاقيات بعد دمجها من خالل تفعيل قواعد ا

وهذا ما تم تأكيده وتقنينه بموجب اتفاقية فينا لقانون املعاهدات عام . املسؤولية الدولية

                                                 
الدراسات قوانين الداخلية، مجلة البحوث و علي أبو هاني، مشكلة نفاذ املعاهدات الدولية في ال: انظر21

 . 212، ص  3، العدد  2222العلمية جامعة الدكتور يحي فارس باملدية ، الجزائر ، 
 .417املرجع السابق، ص و هاني، علي أب: راجع 22
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حيث تم تبيان إلاجراءات املتعلقة بالتفاوض والتوقيع والتصديق والتنفيذ وإلانهاء  4212

 .والبطالن

يقصد بها تبادل وجهات النظر بين ممثلي دولتين أو أكثر بقصد عقد : ضاتفاملفاو 

اتفاقية دولية بينهم وقد تكون بسرية أو علنية كما قد تكون في إطار مؤثر دولي يعقد 

 .(23)خصيصا لهذا الغرض وإما في إطار منظمة دولية 

يتم تحرير نص املعاهدة كتابة ويوضع موضعها في صورة نصوص : والتحرير

قانونية يتم صياغتها من قبل مختصون وقد تكون ضمنها ديباجة تسرد فيها دوافع إبرام هذه 

 (24). الاتفاقية والدول املشاركة فيها

أحكام  4212فقد تناولت اتفاقية فينا : وكذلك فيما يتعلق بالتوقيع على املعاهدة

ن أحكام املعاهدة على التوقيع بدقة باعتبار التوقيع قد يحدث آثار قانونية تتمثل في سريا

 .الطرفين

فهو إلاجراء الذي تقبل به الدول واملنظمات الدولية الالتزام بصورة : أما التصديق

 .نهائية بأحكام املعاهدة وفقا إلجراءات دستورية لكل دولة

فالتصديق ذو طبيعة داخلية إذ يحدده القانون الداخلي للدولة أو املنظمة وهذا ما 

اتفاقية فينا، وعادة ما يكون التصديق بشكل كتابي على الوثيقة التي  من 44أكدته املادة 

يصادق على املعاهدة دون قيد أو شرط -: تحتوي النص الكامل للمعاهدة وهذا وفق شروط

أو تعديل، وأن يصادق على املعاهدة برمتها، وفي حالة التحفظ وقبوله يمكن للدولة 

  (25). املصادقة على التحفظ

صد بالتحفظ عند ألامم املتحدة ووفقا ملا ورد في اتفاقية فينا لقانون يق: والتحفظ 

املعاهدات على أنه إلاعالن من جانب واحد أينا كانت صيغته وتسميته تصدره دولة ما حين 

توقع معاهدة أو تصادق عليها أو تقبلها أو تقرها أو تنضم إليها مستهدفة به استبعاد أو تغيير 

                                                 
 22دغبوش نعمان، مرجع سابق، ص : راجع  23
 22مرجع سابق، ص علي أبو هاني،: انظر 24
 23مرجع السابق، ص علي أبو هاني،: أنظر 25
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حكام املعاهدة في تطبيقها في تلك الدولة، وعادة ما تلجأ الدول إلى ألاثر القانوني لبعض أ

 تحفظات إلبعاد تطبيق أحكام الاتفاقيات عنها،

وفي هذا الشأن نجد أنه هناك اتفاقيات تسمح وتجيز كل أنواع التحفظات، وهناك  

ئيا، مواد ال تكون موضوع تحفظ، وهناك اتفاقيات تمنع إبداء التحفظ نها يتستثناتفاقيات 

، 4212ليس فيها مواد تنظم التحفظ كاتفاقية الرضا في مجال الزواج لعام تاتفاقياوهناك 

غير أن ما تؤكده اتفاقية فينا لقانون املعاهدات جعلت من التحفظات مقبولة شريطة أال 

وهذا مع وجود قاعدة دولية أخرى ذات أهمية بالغة وردت . تمس بموضوع وغرض الاتفاقية

من اتفاقية فينا املؤكدة على أنه ال يجوز عدم استظهار أحكام القانون الداخلي  28في املادة 

 (26). لتبرير عدم تنفيذ معاهدة

                                                 
يمثل السبب الرئيس ي  في التحفظات الجزائرية  كون أحكام بعض املواد في : دوافع التحفظات الجزائرية -

ة تكون مخالفة للمبادئ ألاساسية للنظام القانوني الجزائري، وخاصة منها املتمثلة في الاتفاقيات الدولي

 .أحكام املادة الثانية التي أقر من خاللها املشرع الجزائري باإلسالم دين الدولة الجزائرية

ي تطبق أحكام هذه املادة في حدود النظام القانون"لذلك فإن الجزائر كانت تورد في كل تحفظ عبارة 

وبالتالي كانت مجمل التحفظات تدور حول حقوق "  الجزائري وما  لم تخالف قانون ألاسرة الجزائري 

ومسؤولية الزوجيين عند انعقاد الزواج وفسخه، جنسية الطفل وحريته في الفكر الوجداني والديني والتي 

اعتبار النظام إلاسالمي غير أن العديد من الكتاب يرفضون .من اتفاقية حقوق الطفل 41ذكرت في املادة 

نظام قانوني قادر على الضغط  ويبررون ذلك بجملة من ألاسباب أهمها أن منظمة املؤتمر إلاسالمي منظمة 

إقليمية  مبنية على أساي القانون الدولي ال على أساس إلاسالم الذي يبقى غاية يسعى لتحقيقها،  وأن 

نصوص ميثاق املنظمة، وهذا ماهو وارد في الواقع نصوص تلك املنظمة ال يمكن أن تخرج عن  وتخالف 

الدولي فنجد أن مصر صادقت على العهديين الدوليين  على أساس أنه يطابق الشريعة إلاسالمية، في حين 

 .أبدت الدول تحفظات أساسها الشريعة كالجزائر وهذا ما ينفي  انسجام املوقف  بين الدول إلاسالمية

تاب يعتبرون أن الشريعة نظام قانوني يعتمدون عليه  ذلك أن أغلب الدول في حين يرى جانب آخر من الك

إلاسالمية تنص في دساتيرها على وجوب احترام حقوق إلانسان في إطار أحكام الشريعة، ويرون أن للدول 

إلاسالمية  موقف متجانس لكل هجوم ألحكام إلاسالم  مثل رفضهم تقرير للجنة القضاء على جميع أشكال 

وكذلك الحبيب الحمدوني،  412،414شطاب كمال، مرجع سابق، ص:  راجع في ذلك. ييز ضد النساءالتم
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 موقف املؤسس الدستوري الجزائري من العالقة بين النظامين القانونين: املبحث الثاني

تبرز املكانة القانونية ملختلف املعاهدات الدولية في النظام القانوني للدولة 

الجزائرية في العديد من مواد الدستور الجزائري باعتباره أسمى ألاطر القانونية في الدولة، 

 :الب الثالث التاليةوهذا ما سنعالجه في نصوص الدساتير الجزائرية وفقا للمط

 التنظيم الدستوري للتعاون في ظل القانون الدولي: ألاول املطلب 

  لقانون الوطني الجزائري والقانون الدوليالعالقة القانونية بين ا: املطلب الثاني

 سمو الدستور على املعاهدات في النظام القانوني الجزائري : املطلب الثالث 

 للتعاون في ظل القانون الدولي التنظيم الدستوري : املطلب ألاول    

نبين هنا مجال التعاون الدولي للجزائر من الناحية السياسية وألاخالقية في إطار  

ون السياس ي بغض النظر عن الرؤية القانونية؛ هذا أوال؛ وثم نبين وسائل التعاون التعا

في  الدولي الجزائري في إطار القانون الدولي من خالل تنظيم املعاهدات والاتفاقيات الدولية

 .؛ هذا ثانياالدساتير الجزائرية

 التنظيم الدستوري الجزائري للتعاون الدولي -أوال

القانون الدولي ومنها ما ورد في ما يعني وجود  تيرها قد أشارت إلىالجزائر في ظل دسا

وتوخي سياسة دولية قائمة على قاعدة من الاستقالل؛ ... ] في ديباجته بأن 4213دستور 

والتعاون الدولي؛ ومناهضة الاستعمار؛ واملؤازرة الفعلية للحركات النضالية في العالم 

ه و [  من أجل التحرير الوطني والاستقالل
ّ
من ألاهداف ألاساسية للجمهورية الوفاء ] أن

 .(27)[ واملطابقة لالتجاه السياس ي الدولي؛ الذي اختاره الشعب الجزائري ...لتقاليد أمتنا

ه على  4213من دستور  44ونصت املادة    
ّ
توافق الجمهورية على إلاعالن العاملي ] أن

ملطامح الشعب الجزائري وذلك لحقوق إلانسان وتنضم إلى كل منظمة دولية تستجيب 

؛ وهذا النص الدستوري الصريح الذي يؤسس [اقتناعا منها بضرورة التعاون الدولي 

                                                                                                                     
حقوق إلانسان للنساء بين إلاعتراف الدولي والتحفظات، مركز القاهرة لدراسات حقوق إلانسان، 

 26 54، ص2227القاهرة،
 . 4213من ديباجة دستور  42و 7الفقرة رقم  -(27)
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للعالقة القانونية بين مجال القانون الدولي ومجال القانون الوطني ال سيما الدستور؛ ولكن 

ه بمجال بين سمو أحدهما على آلاخر؛ أو في عالقتمضمون النص لم يبين طبيعة العالقة 

التنفيذ الداخلي؛ ونعتقد أن املقصود هو وجود التعاون الدولي دون ألاخذ في الاعتبار 

 .املضامين القانونية التي يمكن أن تثار في العمل القانوني الداخلي للدولة

 الجزائر تحتل اليوم مكانة بارزة على ]  على في ديباجته تم النص 4281وفي دستور    
ّ
إن

بفضل الاحترام الذي استطاعت بالدنا أن تكتسبه بوقوفها إلى جانب  املستوى الدولي؛

بابه ألاول نظم هذا الدستور في الفصل السابع من ، وأيضا (28)[ القضايا العادلة في العالم 

ه  على تنصالتي  23املادة  مثال ومنها؛ مبادئ السياسة الخارجيةعلى 
ّ
يشكل دعم ] أن

الودية بين الدول؛ على أساس املساواة؛ واملصلحة التعاون الدولي وتنمية العالقات 

 [. املتبادلة؛ وعدم التدخل في الشئون الداخلية؛ مبدأين  أساسيين للسياسة الوطنية

 إيمان ]  على أّن  تم النص 2241ودستور  4221ودستور  4272دستور كل من وفي    
ّ
إن

؛ بعيدة عن أي ضغط تمارس سلطاتها بكل استقاللية... الشعب باالختيارات الجماعي

ه (29)[  خارجي
ّ
 الدستور فوق ] ، وأيضا النص على تفتح الدولة نحو الخارج بأن

ّ
إن

؛ وكذلك يتعلق ألامر بالعملية (30)[ ويتحقق فيه تفتح إلانسان بكل أبعاده ...الجميع

ه  2241الدبلوماسية للدولة وهذا ما كرسه املؤسس لسنة 
ّ
تسعى الدبلوماسية ] بأن

 . (31) [...لى تعزيز حضورها ونفوذها في محافل ألاممالجزائرية إ

يعبر الشعب الجزائري على تمسكه ] تم النص على أنه  (32) 2222وفي دستور 

؛ 1699بحقوق إلانسان املنصوص عليها في إلاعالن العاملي لحقوق إلانسان لسنة 

إن الجزائر  ]؛ وأيضا النص على أنه [ والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر

                                                 
 . 4281ة دستور من ديباج 1الفقرة  -(28)
 ؛  2241و 4221و 4272من ديباجة كل من دستور  8الفقرة  -(29)
 . 4221و 4272من ديباجة دستوري سنة  42الفقرة  -(30)

 . 2241من ديباجة دستور  22الفقرة  -31
 .32/42/2222؛ املؤرخ في 72؛ الجريدة الرسمية العدد 2222دستور  - 32
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؛ توجه سياستها الخارجية نحو تعزيز حضورها ...وحقوق إلانسان.. . املتمسكة بـ

؛ وفي ظل احترام أهداف ومبادئ منظمة ألامم املتحدة والاتحاد إلافريقي ...ونفوذها

من دستور  44؛ وعليه نالحظ أن املؤسس تأثر بنص املادة (33) [وجامعة الدول العربية

   .الجزائرية ألاول للدولة 4213

  تنظيم املعاهدات والاتفاقيات الدولية في الدساتير الجزائرية :ثانيا   

ه ب منه 12املادة  نصاملعاهدات الدولية في  4213ينظم دستور    
ّ
يوقع رئيس الجمهورية ] أن

بعد استشارة املجلس الوطني ويصادق على املعاهدات والاتفاقيات واملواثيق الدولية 

يعلن رئيس الجمهورية الحرب ]  على أّن  منه 11نص املادة كذا ، و [ نفيذهاويسهر على ت

 [.ويبرم السلم بموافقة املجلس الوطني 

ه ب 444ملادة نظمها في ا 4281دستور  فيو   
ّ
يضطلع رئيس الجمهورية؛ باإلضافة إلى ] أن

 : ...السلطات املخولة له بنص هذا الدستور؛ بالسلطات والصالحيات آلاتية

منه  421؛ وطبقا للمادة [ يبرم املعاهدات الدولية ويصادق عليها وفقا ألحكام الدستور  -   

ه 
ّ
 .يوافق رئيس الجمهورية على الهدنة والّسلم] أن

تقدم اتفاقيات الهدنة ومعاهدات السلم؛ فورا إلى املوافقة الصريحة للهيئة القيادية  -   

املجلس الشعبي الوطني؛ طبقا ألحكام للحزب طبقا لقانونه ألاساس ي؛ كما تعرض على 

ه  هذا الدستور أيضا منه 457وتنص املادة ؛ [ من الدستور  159املادة 
ّ
تتم مصادقة ] أن

رئيس الجمهورية على املعاهدات السياسية واملعاهدات التي تعدل محتوى القانون؛ بعد 

]  منه أيضا أّن  452وتنص املادة  ؛[املوافقة الصريحة عليها من املجلس الشعبي الوطني 

املعاهدات التي صادق عليها رئيس الجمهورية طبقا لألحكام املنصوص عليها في الدستور، 

  [. تكتسب قوة القانون 

باعتبارها ناظمة للعالقة القائمية بين الدستور  4281من دستور   412وتنص املادة    

ه  والقانون الوطنيين والقانون الدولي
ّ
إذا حصل تناقض بين أحكام املعاهدة أو جزء ] أن

 بعد تعديل الدستور 
ّ
مسألة  وبهذا تثار؛ [ منها والدستور؛ ال يؤذن باملصادقة عليها إال

                                                 
 ؛ 2222من ديباجة دستور  21و 41الفقرة  - 33
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إمكانية  له رئيس الجمهوريةألن  ؛تسمو على الدستور إمكانية املصادقة على معاهدات 

ة التي أصبحت الدولة طرفا فيها؛ اللجوء إلى املراجعة الدستورية نتيجة ذلك الالتزام باملعاهد

 .(34) 4281ومن ثم تثار مسألة وإشكالية سمو املعاهدة والدستور التي أسس لها دستور 

ه 81 نصت املادة 4272وفي ظل دستور    
ّ
يضطلع رئيس الجمهورية؛ باإلضافة إلى ]  أن

حيات السلطات التي تخولها إّياه صراحة أحكام أخرى في الدستور؛ بالسلطات والصال 

 : ...آلاتية

 24واملادة  88في املادة  4221طابقها دستور ، و [ يبرم املعاهدات الدولية ويصادق عليه -   

أن املؤسس لم ينظم حماية الدستور في  وعليه نالحظ ؛2222ودستور  2241من دستور 

 وينهالبرملان في تك؛ أين تم توسيع 4221 سنة قبل وضع دستور  دةمثل هذه الاتفاقيات في امل

في املوافقة أو عدم  حيويادورا  خيرمعززة بمجلس ألامة؛ أين يصبح لهذا ألا  إلى غرفة ثانية

   .(35) املعاهداتتلك املوافقة على 

يصادق رئيس الجمهورية على اتفاقيات ]  بأّن  4272سنة  من دستور  422ونصت املادة    

تعلقة بحدود الدولة؛ الهدنة ومعاهدات السلم والتحالف والاتحاد؛ واملعاهدات امل

واملعاهدات املتعلقة بقانون ألاشخاص واملعاهدات التي تترتب عليها نفقات غير واردة في 

وهذا ما يتماش ى ودستور ؛ [ميزانية الدولة؛ بعد أن يوافق عليها املجلس الشعبي صراحة 

ان يتكون منه؛ ولكن باستدراك أن البرملان يتكون من غرفتين بعدما ك 434في املادة  4221

بعد أن توافق عليها ...  ]من غرفة واحدة فقط؛ تتعلق باملجلس الشعبي الوطني؛ وذلك بأن 

في  2222ودستور  412في املادة  2241وتأكيدا بدستور ؛ [كل غرفة من البرملان صراحة 

  .منه 453املادة 

                                                 
صديق سعوداوي؛ سمو الدستور في التشريع الجزائري بين النص والتطبيق؛ أطروحة دكتوراه . د: أنظر - 34

 .414؛ ص 25/22/2242في القانون الدستوري؛ جامعة مولود معمري؛ تيزي وزو؛ نوقشت يوم 
 .412املرجع نفسه؛ ص: أنظر - 35
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ن دستور م 444واملادة  4221من دستور  28واملادة  4272من دستور  24وتنص املادة    

ه 2222من دستور  422واملادة  2241
ّ
يوقع رئيس الجمهورية اتفاقيات الهدنة ]  أن

 .ومعاهدات السلم

في الاتفاقيات  (يلتمس رأي املحكمة الدستورية) ويتلقى رأي املجلس الدستوري -    

     املتعلقة بهما؛ 

؛ وبالتالي نالحظ [ حةويعرضهما فورا على املجلس الشعبي الوطني ليوافق عليهما صرا -   

أن رأي املجلس الدستوري أو رأي املحكمة الدستوري ال يكونا ملزمين لرئيس الجمهورية في 

؛ نظرا للوضع هذه الحالة ألن الدستور ينص على تلقي أو إلتماس وليس أخذ لذلك الرأي

لبرملان لكل في إنهاء العمل الدستوري بعرضها على ا الاستثنائي ونظرا لعدم اكتمال إلاجراءات

    .من غرفتيه

 العالقة القانونية بين القانون الوطني الجزائري والقانون الدولي : املطلب الثاني   

؛ في الدساتير الجزائرية نجد عّدة أنواع للمعاهدات والاتفاقيات املنصوص عنها

ء قانون مما يكون لها أثرا قانونيا من ناحية إعال والتي تتعلق بالعالقات الدولية للجزائر

 ا منتحديد طبيعة بعض وكذا؛ دستوري وطني أو قانون دولي تكون الدولة طرفا فيه

 وط؛ أو نظرا للشر ملدى تأثيرها في الدستور الوطني؛ أو أو أهميتها املعاهدات نظرا لنوعيتها

 .لمصادقة عليهاالضرورية الالزمة ل وإلاجراءات

دستور  جاء فيوع من املعاهدات هذا الن :النافذة تفاقيات واملعاهداتالا -أوال

أي من القانونية أسمى سواء الدستور أو املعاهدة منه؛ ولم يحدد  12طبقا للمادة  4213

؛ ومن ثم جاء النص منقوصا على خالف ما هو الحال بالنسبة للدساتير الجزائرية الدولية

 والاتفاقيات اتبسمو الدستور على هذه املعاهد نعتقد وعليه؛ ألاخرى التي صدرت فيما بعد

من هذا  44مضمون نص املادة  على أساسأقل من الدستور؛ درجة تحتل  ألن هذه ألاخيرة

ال يمكن املصادقة على املعاهدات التي من شأنها أن تتعارض  وكما؛ 4213لسنة  الدستور 

في مرحلة بداية ؛ وكما أّن الجزائر لم توافق السياس ي والدولي يةالجزائر الدولة وموقف 
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 بعد نهاية دستورا  تقاللالاس
ّ
 4213كل من سنتي على إلاعالن العالمي لحقوق إلانسان إال

 .4281و

 يادينتتمثل املعاهدات السياسية في مجموعة من امل :املعاهدات السياسية -ثانيا

منه؛ والتي أثارت جدال فقهيا  457ملادة بكل صراحة؛ في ا 4281دستور  وضحهاالتي لم ي

كان عاما  4281في دستور  457ألن نص املادة  ؛(36)رجال القانون العام نقد حتى وقانونيا و 

ه 
ّ
تتم مصادقة رئيس الجمهورية ] ومبهما بالنسبة لهذا النوع ألاول من املعاهدات؛ بالّنص أن

  . (37)[  ...على املعاهدات السياسية

؛ 434ادة في امل 4221؛ ودستور 422باملادة  4272وبذلك نفس ما تم تأسيسه في دستور    

منه؛ مع وود اختالف في تعدد  453 في املادة 2222؛ ودستور 412في املادة  2241ودستور 

تم  2222وإلى غاية دستور  4272وع املجاالت املنظمة في كل دستور؛ إال أن بعد دستور ون

 :(38)تحديد هذه املجاالت؛ وتتمثل في آلاتي 

 .تعلقة باتفاقيات الهدنة ومعاهدات السلماملعاهدات امل: مجال الظروف الاستثنائية -    

معاهدات التحالف والاتحاد واملعاهدات املتعلقة : مجال التعاون والعالقات الدولية -   

 .بحدود الّدولة

 .املعاهدات املتعلقة بقانون ألاشخاص :مجال ألافراد -   

 . يزانية الّدولةاملعاهدات التي تترتب عليها نفقات غير واردة في م: مجال املالية -   

الاتفاقيات الثنائية أو املتعددة ألاطراف املتعلقة بمناطق التبادل الحر  :مجال الاقتصاد -   

 .والشراكة؛ وبالتكامل الاقتصادي

                                                 
وري؛ تطبيق قواعد القانون الدولي في النظام القانوني القانون الدولي املعاصر والقانون الدست.د: أنظر -(36)

-541؛ ص2242للدولة؛ املكونات السوسيولوجية؛ دراسة مقارنة؛ نظرية وقانونية؛ دار الهدى؛ عين مليلة؛ 

541.  
 . 541-545املرجع نفسه؛ ص : أنظر -(37)

 .411صديق سعوداوي؛ مرجع نفسه؛ ص . د: أنظر في هذا أيضا - 38



 (سمو أم تكامل)قانون الوطني إشكالية العالقة بين القانون الدولي وال
 الطاهر ياكر. د

 ناشف فريد. د
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عليه هذا النوع من املعاهدات نص  :املعاهدات التي تعدل محتوى القانون  -ثالثا

ه  457الثاني من نص املادة  لجزءفي ا 4281 سنة دستور 
ّ
تتم مصادقة رئيس ] منه بأن

 ها، وكما يمكن أن نعتبر [...واملعاهدات التي تعدل محتوى القانون ... الجمهورية

غير الدستور والتي تستوجب تعديل ومراجعة للقانون الداخلي  باملعاهدات املخالفة للقانون 

 .ألاقل درجة من الدستور 

للقانون العادي بما أنها  معادلتها في؛ موقع قانوني متميزعلى  4281في حين ينص دستور    

وذلك تمييزها عن الدستور بأن تحتل املرتبة الثانية بعده؛ و  تكتسب نفس حجيته أو قوته؛

ه  452نص املادة  في
ّ
املعاهدات الدولية التي صادق عليها رئيس الجمهورية طبقا ] بأن

 [ . لألحكام املنصوص عليها في الدستور، تكتسب قوة القانون 

؛ وال 4281دستور  جاء فيهذا النوع من املعاهدات  :املعاهدات املخالفة للدستور  -رابعا     

الساري املفعول؛  2222وإلى غاية دستور  4272في دستورا القانون بعد سنة  نجد له أثرا

ه  4281من دستور  412وعليه نصت املادة 
ّ
إذا حصل تناقض بين أحكام املعاهدة أو ] بأن

 بعد تعديل الدستور جزء منها والد
ّ
، هذا النص متميز [ ستور، ال يؤذن باملصادقة عليها إال

إبرام واملصادقة على  في السيدة يحتمل تعديل الدستور نتيجة إرادة الدولة ألنه؛ عن سابقه

املنظمة؛ وبالتالي نعتقد أن  املعاهدات أو الاتفاقيات؛ ويكون ذلك باإلجراءات الدستورية

لوطني في العلو على القانون الدولي؛ بما أن إلاذن الدستوري شرط ألاسبقية للدستور ا

 .ضروري لعقد أي معاهدة دولية

هذه املعاهدات والاتفاقيات هي التي تتعلق  :(الاستثنائية) املعاهدات الخاصة -خامسا    

إجراءات ب تعقدالّدولة؛ وهي التي  عيشهاظروف استثنائية وخاصة ت أو تظهر في ظلوتكون 

 وقد نظمت الدساتير الجزائرية؛ ألاخرى  ط أشد من تلك املتبعة في الحاالت العاديةوشرو 

 4213من دستور  11املادة  والتي تتعلق بالحالة الاستثنائية والحرب؛ وذلك فيهذه الحالة؛ 

؛ 4221من دستور  28، واملادة 4272من دستور  24؛ واملادة 4281من دستور  421املادة و 

 .2222من دستور  422واملادة   2241تور من دس 444واملادة 



 (سمو أم تكامل)قانون الوطني إشكالية العالقة بين القانون الدولي وال
 الطاهر ياكر. د

 ناشف فريد. د
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وبما  ؛بحيث تتعلق هذه املعاهدات بالظروف الاستثنائية بالحالة الاستثنائية وحالة الحرب    

ملقتضيات أسمى من  م تجاوز ألاحكام الدستورية في هذين الحالتينأنها كذلك فيمكن أن يت

ب اتخاذ إلاجراءات الضرورية أو حماية النظام الدستوري في الدولة؛ بسبالدستور تتعلق ب

؛ ألن 2222من دستور  424مل بالدستور صراحة في حالة الحرب؛ طبقا للمادة وقف الع

 . تطبيق الدستور من شأنه تعطيل حماية النظام العام للدولة

 الجزائري  سمو الدستور على املعاهدات في النظام القانوني: املطلب الثالث

من دستور  452واملادة  4221من دستور  432واملادة  4272 من دستور  423تنص املادة    

ه  2222من دستور  451واملادة  2241
ّ
املعاهدات التي يصادق عليها رئيس الجمهورية ] أن

مظاهر هذا ؛ ونبين [ حسب الشروط املنصوص عليها في الدستور؛ تسمو على القانون 

 :السمو وحدوده فيما يلي

 ى املعاهدات والاتفاقيات الدوليةمبررات سمو الدستور عل -أوال

سجلت تحوالت عميقة ونوعية في تحديدها ملوقف  الجزائر 4272بعد دستور 

؛ مهم جاء متمتعا بطابع دولي 4272املعاهدات والاتفاقيات؛ ألن دستور موضوع معين تجاه 

 .(39)واقع وتناقضات املجتمع الّدولي  لألخذ في الاعتباربحسب مفهوم منطقي وعملي 

عليه ال يمكن تصور وجود دولة في نظامها الداخلي وقانونها ألاساس ي يتجاهل مجال و  

القانون الدولي؛ ألن الدولة عضو في املجتمع الدولي وبالتالي يكون لها دورا معينا في اتخاذ 

جال الذي فرصة للتعامل الدولي في امل كون لها؛ وفي نفس الوقت تموقفا من القانون الدولي

   .ي باعتباره القانون ألاساس ي فيهالدستور اند السيسمح به 

 

 

 

                                                 
مبدأ تدرج املعايير القانونية في النظام القانوني الجزائري، رسالة دكتوراه، معهد ابحي أحسن؛ ر : أنظر -(39)

. د: وأنظر؛ 84؛ ص.2221-2225العلوم القانونية وإلادارية، بن عكنون جامعة الجزائر، السنة الجامعية 

 . 418صديق سعوداوي؛ مرجع سابق؛ ص



 (سمو أم تكامل)قانون الوطني إشكالية العالقة بين القانون الدولي وال
 الطاهر ياكر. د

 ناشف فريد. د
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 إلاذن الدستوري للمصادقة على املعاهدات والاتفاقيات -1   

املتفوقة على القانون من حيث هي املعاهدات تعتبر املعاهدات التي تسمو على القانون؛    

منذ دستور دساتير الجزائر املتعاقبة في كل من  في الدولة؛ سلم تدرج القواعد القانونية

 .منه 451في املادة  بصريح النص 2222وإلى دستور الحال لسنة  4272

وعليه ال نجد أي نص صريح يبين العكس من أن املعاهدة تسمو على الدستور؛ وتظهر    

القاعدة الدستورية على املعاهدات والاتفاقيات الدولية من خالل  سمو وعلوأسباب 

بالنظر إلى ثالثة أنواع من و وافقة واملصادقة عليها؛ إلاجراءات الدستورية الضرورية للم

؛ وهي ما إذا كنا أمام املعاهدات البسيطة؛ أو املركبة؛ أو الخاصة بالشرعية املعاهدات

 :؛ وذلك كما يلي(40) الاستثنائية

ساتير الجزائري هذا النوع في كل الدنظم الدستور  :بالنسبة للمعاهدات البسيطة -1-1   

 السلطة التنفيذية هي من تتولى إبرام املعاهدات الدولية ألن ؛4272نذ سنة الديمقراطية م

؛ فقط على رئيس الجمهورية ويخص ألامر؛ مشاركة البرملانواملصادقة عليها؛ دون  البسيطة

يبرم ] بأنه ؛ 2222من دستور  24طبقا للمادة  ألنه يتمتع باالختصاص ألاصيل فيها

 .[ ويصادق عليهاالدولية املعاهدات 

حكمة وعلى الرغم من ذلك فيمكن أن تكون الرقابة على مدى دستوريتها من طرف امل   

؛ ويكون ذلك قبل التصديق عليها؛ ومن ثم ال يتم تصور إمكانية 422الدستورية طبقا للمادة 

 .إعمال الرقابة الدستورية بشأنها إذا تم التصديق عليها

ا النوع في تلك املعاهدات التي يشترك يتمثل هذ :بالنسبة للمعاهدات املركبة -1-2

فيها البرملان في املوافقة املسبقة للبرملان بمشاركة رئيس الجمهورية في هذا العمل املتعلق 

بالقانون الدولي؛ بحيث ال يصادق رئيس الجمهورية على هذا النوع من املعاهدات إال بعد 

من  453وهذا طبقا للمادة  موافقة صريحة؛ كل غرفة على حدا من طرف موافقة البرملان

 .2222دستور 

                                                 
 .482-417صديق سعوداوي؛ نفس املرجع؛ ص. د: أنظر - 40



 (سمو أم تكامل)قانون الوطني إشكالية العالقة بين القانون الدولي وال
 الطاهر ياكر. د

 ناشف فريد. د
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من ومن ثم تعتبر هذه املعاهدات مشروطة بموافقة البرملان مما يعني وجود رقابة سياسية    

؛ لدستور لبنود ا من املمكن أن تثير مسألة مخالفة هذه املعاهدات طرف السلطة التشريعية

يتجنب رئيس الجمهورية إجراء  ذلكوعلى إثر ال تتم املوافقة عليها من طرف البرملان ومن ثم 

   .بهدف صون الدستور القانون ألاساس ي في الدولة وباعتباره حاميا للدستور املصادقة عليها 

تتعلق هذه املعاهدات بتلك التي من املمكن أن تظهر  :بالنسبة للمعاهدات الخاصة -1-3  

تشترط ؛ والتي 2222ور من دست 422لمادة في الحالة الاستثنائية أو حالة الحرب؛ طبقا ل

حكمة الدستورية الذي يلتمسه رئيس الجمهورية منها شرطا إضافيا يتعلق بأسبقية رأي امل

قبل عرضها نصوصها على كل غرفة من غرفتي البرملان؛ رغم أنه كان في نصوص دستور 

كان يجب منح رئيس الجمهورية رأيا فوريا من طرف املجلس  2241و 4221و 4272

  .الدستوري

القيام بإجراء تحفظ على  للدولةيسمح  :التحفظ وسيلة لقوة الدستور على املعاهدة -2   

مستقبال أو  معاهدة ال يمكنه أن يكون في مواجهتهاأي منظم في  أو نص معين حكم أو بند

فاقية فيينا لقانون املعاهدات عند تطبيق أحكام املعاهدة وطنيا؛ بحيث يعتبر التحفظ في ات

عن إعالن من طرف الدولة كجانب واحد يصدر عنها عند التوقيع أو عبارة ) أنه 

املصادقة على املعاهدة أو عند قبولها أو املوافقة عليها؛ بهدف استبعاد حكم أو بند وارد 

 . (41) ( فيها ال ترغب فيه هذا الدولة

بفرضها  ولكن ؛الدولة املعنية في العضوية في املعاهدة إرادةهذا التحفظ يرد في حالة و    

يخصها؛ وهو أن تتحفظ على أحد بنود املعاهدة الذي ال يتماش ى ونظامها و شرط معين 

عارض أو مواجهة بين دستورها والبند أو الدستوري أو قانونها ألاساس ي الوطني؛ ملنع أي ت

النص املتحفظ عليه؛ وكما يمكنها التحفظ بتفسير أي بند أو نص توافق عليه ولكن بوضع 

                                                 
وتم نشرها في الجريدة الرسمية ؛ 4212املادة الثانية من اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات لسنة  -(41)

؛ 12؛ الجريدة الرسمية؛ العدد 43/42/4278املؤرخ في  222-78الجزائرية بموجب املرسوم الرئاس ي رقم 

 . 41/42/4278املؤرخ في 



 (سمو أم تكامل)قانون الوطني إشكالية العالقة بين القانون الدولي وال
 الطاهر ياكر. د

 ناشف فريد. د
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تطبيق ذلك البند أو النص داخل الدولة بما يتماش ى ومنظومة وفلسفة مضمون خاص في 

 .املجتمع في الدولة الوطنية

وكمثال على إجراء التحفظ بإعالء الدستور وتكامله مع الاتفاقيات؛ نجد أن الجزائر    

على اتفاقية حقوق الطفل التي صادقت عليها الجمعية العامة لألمم املتحدة في  تحفظت

املتضمن املصادقة على هذا  114-22؛ وذلك بموجب املرسوم الرئاس ي رقم 22/44/4272

مجال في  منها 41؛ وذلك بالتحفظ على املادة (42) املرفقة الاتفاقية مع التصريحات التفسيرية

وكذلك ألاوصياء القانونيين عليه في توجيه  ين؛احترام حرية الطفل في الوجدان والفكر والد

 املتطورة؛ بحيث تم التحفظ على هذهبطريقة تنسجم مع قدراته  هي ممارسة حقوقالطفل ف

مراعاة الركائز ألاساسية للنظام واجب القاض ي بو  املرفق بالتصريح التفسيري  العناصر

أن إلاسالم دين الدولة؛ ومراعاة حقوق الوالدين في  النص في القانوني الجزائري والدستور 

  .قانون ألاسرة الوطنيتربية الطفل وفقا لدين أبوية؛ واحترام 

 الداخلي دون الدستور  سمو املعاهدة على القانون : ثانيا   

هناك أسس قانونية لسمو املعاهدة على القانون الداخلي الوطني؛ طبقا لنص دستور    

منه؛ وكنتيجة لهذا املبدأ الدستوري تجاه القانون الدولي وعالقته  451في املادة  2222

ح املعاهدة جزء من القانون الوطني ولها قيمة قانونية أعلى من بالقانون الوطني؛ ستصب

 : القانون العضوي وهكذا وأقل درجة من الدستور؛ ونبين هذه ألاسس في آلاتي

 في سمو املعاهدة على القانون  والقضائيةقرار املؤسسات الدستورية  -1   

ي انتظار ما يمكن أن تسفر هناك قرار للمجلس الدستوري املكلف بالرقابة الدستورية؛ وف    

عنه املحكمة الدستورية في املستقبل الرقابي لها؛ وكذا بعضا من قرارات الهيئات القضائية 

 .ذات الصلة بموضوع عالقة القانون الدولي بالقانون الداخلي

                                                 
املتضمن املصادقة مع التصريحات التفسيرية على  42/42/4222 املؤرخ في 114-22املرسوم رئاس ي رقم  -(42)

؛ الجريدة الرسمية؛ 22/44/4272اتفاقية حقوق الطفل التي وافقت الجمعية العامة لألمم املتحدة عليها في 

 .  23/42/4222؛ املؤرخ في 24العدد 



 (سمو أم تكامل)قانون الوطني إشكالية العالقة بين القانون الدولي وال
 الطاهر ياكر. د
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أول قرار للمجلس الدستوري الجزائري بصدد  كان؛ الرقابي قرار املجلس الدستوري -1-1   

بمثابة الحصن ألاول الذي وضع  4272سنة ستورية لقانون الانتخابات لالد رقابته

تطبيقا للنص  املعاهدات والاتفاقيات في مركز يسمو على القانون الداخلي للدولة

في هذا القرار  ووردالتعهدات الدولية؛ على وقوة الدستور على تلك في ظل و؛ الدستوري

ه  22/27/4272املؤرخ في 
ّ
ية اتفاقية بعد املصادقة عليها ونشرها، تندرج ونظرا لكون أ] أن

من الدستور سلطة السمو على   123في القانون الوطني، وتكتسب بمقتض ى املادة 

القوانين، وتخول كل مواطن جزائري أن يتذرع بها أمام الجهات القضائية، وهكذا الشأن 

 89-96لقانون رقم املصادق عليه با 1699خاصة بالنسبة إلى ميثاق ألامم املتحدة لسنة 

الذي انضمت الجزائر إليه  1696أبريل سنة  25املوافق  1986رمضان عام  16املؤرخ في 

، 1696مايو سنة  19املوافق  1986شوال عام  11املؤرخ في  99 - 96بمرسوم رئاس ي رقم 

 39-99وامليثاق إلافريقي لحقوق إلانسان والشعوب، واملصادق عليه باملرسوم رقم 

، فإن هذه ألادوات 1699فبراير سنة  3املوافق  1989جمادى الثانية عام  9 املؤرخ في

 .(43)[  القانونية تمنع منعا صريحا كل تمييز مهما كان نوعه

النظام القانوني الجزائري؛  شرطين أساسيين إلدراج التعهد الدولي في يجب توافر عليهو    

 :وهما كما يلي

 .ملعاهدةاشتراط املصادقة على الاتفاقية أو ا - أ

 .اشتراط نشر املعاهدات أو الاتفاقيات في الجريدة الرسمية  - ب

 (44)وقضائية الزمة  آثار قانونية ومنطقية وحقوقيةينتج عن آثار توافر هذين الشرطين و    

 :تتمثل في آلاتي

 .إدراج التعهد الدولي ضمن القانون الوطني الداخلي -   

 .القانون وأقل درجة من الدستور يكتسب التعهد الدولي درجة أعلى من  -    

                                                 
املؤرخ في  31ة الرسمية؛ العدد املتعلق بقانون الانتخابات؛ الجريد 22/27/4272مؤرخ في  24قرار رقم  -(43)

32/27/4272. 
 .485صديق سعوداوي؛ مرجع سابق؛ ص . د: أنظر - 44



 (سمو أم تكامل)قانون الوطني إشكالية العالقة بين القانون الدولي وال
 الطاهر ياكر. د
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نفاذ وتطبيق التعهد داخليا؛ بحيث هناك من يعتبر في نفاذ املعاهدة وجوب توفر  -   

شرط أساس ي؛ يتعلق بموافقة البرملان بغرفتيه؛ في حين هناك معاهدات ال تتطلب هذه 

 .املوافقة

بيقه على القضايا التي تحجج املواطن الجزائري أمام الجهات القضائية التي تلتزم بتط -   

 .ينظمها

إذ  22/22/2222املؤرخ في و  عن املحكمة العليا؛صدر قرار : قرار املحكمة العليا -1-2  

الغرفة الجزائية بصحة الحكم  بقضاءللشرعية الجنائية؛  هي مصدرااملعاهدة أن اعتبرت 

بيع املخدرات؛ بمصادرة املبالغ املحجوزة؛ والتي حصل عليها املتهمون من خالل القاض ي 

فاعتبرت املصادرة عقوبة مشروعة نظرا للنص عليها في اتفاقية ألامم املتحدة ملكافحة 

وفقا للمرسوم الرئاس ي رقم  عليها الجزائرالاتجار باملخدرات واملؤثرات العقلية التي صادقت 

 فإن مصادرة]  ورد في منطوق القرار القضائي أنه؛ بحيث 27/24/4225املؤرخ في  25-14

تعد إجراء ... املبالغ املالية التي تحصل عليها من املتاجرة غير املشروعة في املخدرات

 .(45)[  قانوني في حد ذاته

   عاهدات والاتفاقيات على القانون الوطنينتائج سمو امل -2    

تظهر عدة نتائج في عالقة القانون الدولي بالقانون الداخلي للدولة من غير الدستور؛ طبقا     

أكيدا لسمو املعاهدات على التشريعات الداخلية دون وت 2222من دستور  451للمادة 

 :فيما يلي ؛الدستور 

   رملان للقواعد الاتفاقية الدوليةتقيد وخضوع الب -2-1   

واملصادقة  القوانين العضوية أو العاديةفي سن  :تقيد البرملان بالقواعد الاتفاقية -1   

 .عليها

                                                 
؛ املجلة القضائية 418224؛ ملف رقم 22/22/2222ؤرخ في عن الغرفة الجزائية؛ ال قرار قضائي -(45)

 . 228-221؛ ص2؛ امللحق 2/2222للمحكمة العليا؛ العدد 
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وذلك بتغيير بعضا من النصوص وألاحكام القانونية املخالفة ملا هو  انون؛تعديل الق -2   

دات جديدة الحقة وارد في التعهدات؛ ويتم تعديل القانون السابق ألنه أصبحت هناك تعه

 .(46)يجب التقيد بها 

ال قيمة و  الدولية؛ ؛ ألنه مخالف للتعهداتقائم واملخالف للمعاهدةإلغاء القانون ال -3   

أصبحت قواعد و إدراج قواعد قانونية دولية تعهدت بها الدولة ؛ بمناسبة له تذكر يةقانون

 .داخليانافذة 

نظم صراحة مثل هذه الآلثار من خالل  2222وعليه نجد أن املؤسس الدستوري لسنة    

فيما يخص فصل املحكمة الدستورية بقرار حول توافق القوانين مع  422/1نص املادة 

 .بر مثل هذا التنظيم الصريح جديد ويحدث ألول مرةاملعاهدات؛ ويعت

سمو املعاهدة على القانون  :لطة التنفيذية للقواعد الاتفاقيةتقيد وخضوع الس -2-2   

بصدد العمل التشريعي الفرعي أو التنظيمي أو التنفيذي الخاضع  الداخلي أمرا ضروريا

رية والوزير ألاول أو رئيس الختصاص السلطة التنفيذية ممثلة في كل من رئيس الجمهو 

ومن ثم واجب خضوع وتوافق التنظمات للمعاهدات الدولية ؛ الحكومة بحسب الحالة

كذلك  422/1املصادق عليها من طرف الدولة؛ وكما هو الحال في التنظيم الجديد في املادة 

  . تفرض بواجوب فصل املحكمة الدستورية في توافق التنظيمات مع املعاهدة

 السمو بين املعاهدة والدستور  صراع -3

يبقى صراع قانوني حول سمو القانون الدولي على القانون ألاساس ي للدولة وهو الدستور؛    

أسباب قانونية ’ وإذا كانت الرؤية واضحة بإعالء الدستور على املعاهدات؛ فإنه هناك عد

ا؛ وذلك من خالل ووجيهة تجعل من الدستور محل تهديد القانون الدولي بوجود صراع بينهم

رأي للمجلس الدستوري بخصوص رأيه املعلل املتعلق بمشروع القانون  :ألاسباب التالية

   .2241املتضمن التعديل الدستوري لسنة 

 

 

                                                 
 .488جع سابق؛ ص صديق سعوداوي؛ مر . د: أنظر - 46
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 استناد التعديل الدستوري على املعاهدة الدولية -3-1   

في  2241ة املجلس الدستوري علل رأيه بمناسبة مشروع قانون التعديل الدستوري لسن      

مجال حقوق إلانسان وحرياته وضمانهما ناتج عن مصادقة الدولة على اتفاقيات ومعاهدات 

دولية؛ وهذا الاتجاه جديد في النظام الدستوري الجزائري؛ وسابقة قانونية ناتجة من طرف 

وذلك في الرأي املعلل للمجلس ؛ (47) مؤسسة دستورية رقابية مكلفة باحترام الدستور 

 يرى حيث بمناسبة مشروع التعديل الدستوري املعروض عليه؛ ب 24/2241رقم الدستوري 

 تتعلق قضاياوالتي  (4221)دستور المن [ 11؛ 32؛ 31؛ 31]املجلس بخصوص تعديل املواد 

بحقوق إلانسان وأّن التعديل الذي طرأ عليها يخص دعمها وإحاطتها بضمانات وحماية 

ستوري لها؛ وتجسيد ملا تبنته الدولة في الاتفاقيات قانونية وقضائية ناتج عن التجسيد الد

ه 
ّ
 مبادئ حماية حقوق إلانسان التي ] التي صدقت عليها الجزائر؛ وذلك بأن

ّ
واعتبارا أن

كرستها الجزائر في قانونها ألاساس ي وتبنتها بموجب الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها 

 .الجزائر

 هذه التعديال  
ّ
ت ال تتعارض البتة مع حقوق إلانسان واملواطن واعتبارا بالنتيجة أن

 . (48) [وحرياتهما 

وعليه كان على املجلس الدستوري الاستناد إلى الدستور ال أكثر؛ وخاصة أن هناك مبادئ     

في الدستور وديباجته تتضمن دعم وضمان حقوق إلانسان؛ ودون الاستناد إلى التعهدات 

ة لبعض من نصوص دستورية تتعلق بحقوق إلانسان؛ الدولية في تعليل املراجعة الدستوري

ألنه ال يعقل من طرف نفس املؤسسة الرقابية أن تؤكد على املعاهدة على القانون الداخلي 

دون الدستوري؛ بإعالء هذا ألاخير؛ الذي يعتبر السند الرئيس ي في دخول وإنفاذ املعاهدة 

راجعة الدستورية للدستور ذاته؛ داخليا؛ وفي نفس الوقت يستن إلى نص اتفاقفية في امل

                                                 
 .287 صديق سعوداوي؛ مرجع سابق؛ ص. د: أنظر - 47
 يتعلق بمشروع القانون املتضمن التعديل الدستوري 27/24/2241املؤرخ في  24/41رأي رقم  -(48)

 . 23/22/2241؛ املؤرخ في 1؛ الجريدة الرسمية العددالجزائري 
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وبالتالي هذا الطرح الرقابي غير مؤسس ومتعارض مع الدستور؛ وينقص من قيمة الرأي 

 .4272ألاول في التاريخ الرقابي للمجلس الدستوري منذ سنة 

دون الرقابة  2828إشكالية الرقابة القبلية على دستورية املعاهدات في دستور  -3-2   

 البعدية

القانون ألاساس ي  د من الناحية الواقعية وكأّن التعهدات الدولية تسمو على الدستور نج    

لم تعرض أي معاهدة أو اتفاقية من أجل الرقابة على دستورية  خاصة أنه في الدولة؛

 أو املحكمة الدستورية في املستقبل القريب هيالقوانين؛ باعتبار أّن املجلس الدستوري 

ورية املكلفة باحترام وحماية الدستور بالحفاظ على النظام والتدرج الهيئة الرقابية الدست

 .القانوني للدولة

بخصوص إمكانية جعل املعاهدات تراجع املؤسس الدستوري  2241بموجب دستور ولكن    

محل رقابة دستورية بعدية؛ وإن كان النص في آثار هذه الرقابة مضمونه أن تكون رقابة 

؛ فالرقابة على 2222وتأكيدا بدستور  2241لكن منذ دستور قبلية فقط واختيارية؛ و 

التعهدات الدولية تكون قبلية فقط وقبل التصديق عليها؛ ومن إذا تم املصادقة على 

تعهدات مخالفة للدستور ولم تحرك الرقابة بشأنها ستكون مسألة جديدة تتعلق بمرونة 

جهاز الرقابي القبلي والاختياري النص الدستوري؛ ومستقبله الضعيف أمام مرونة تحريك ال

قبل التصديق على التعهد؛ ألنه كثيرا ما تظهر مخالفات دستورية عند عملية التجسيد 

 .والتطبيق

 :الخاتمة

الاتفاقيات الدولية عديد املبادئ القانونية  التي  أويترتب عن املصادقة على املعاهدة 

لقانون الدولي على التشريعات أن تعترف الدول والحكومات بسمو ا: من أهمها مبدأ

الداخلية، من ناحية، وأن يتم ضمان فعالية هذه الاتفاقيات وإدراج أحكامها في التشريعات 

 .الداخلية، بما في ذلك الدساتير، من ناحية أخرى 

ولكن في الجزائر؛ فتعتبر التعهدات الدولية التي يتم إلاذن لها دستوريا بالدخول    

ية الداخلية للدولة تحتل مكانة تسمو على القانون العضوي والعادي حيز املنظومة القانون
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؛ وتأكيدا في الاجتهاد 4272والتنظيمي؛ وهذا ما أكده أول قرار للمجلس الدستوري لسنة 

 .القضائي العادي وإلاداري 

وفي ظل بقاء التسليم بأن الدستور هو القانون ألاساس ي في الدولة والذي يسمو 

من الدستور؛ ألن القانون الدولي ال يكون له محال  422و 451طبق للمادة املعاهدة الدولية 

 باإلذن الدستوري له بالدخول بتوافر شروط
ّ
التصديق والنشر لهذا التعهد  قانونيا إال

داخليا؛ وكذا إمكانية الدخول في تعهدات دولية وفقا استخدام وسيلة التحفظ والتفسير 

ص الاتفاقية التي من املمكن أن تدخل حيز النفاذ داخل القانوني لبعضا من البنود والنصو 

 .الدولة

املتعلق بمشروع  2241ولكن في ظل الرأي املعلل للمجلس الدستوري لسنة 

املراجعة الدستورية نجد أن هناك حيزا واضحا إلمكانية سمو القانون الدولي في مجال 

تعديالت دستورية لبعض من  حقوق إلانسان على دستور الدولة؛ من خالل الاستناد وتبرير

النصوص بسبب التصديق على اتفاقيات دولية كانت الجزائر طرفا فيها؛ ويعتبر هذا 

 .الاستناد غير مؤسس في نظرنا من الناحية القانونية

محل منافسة بينه وبين التعهدات الدولية بسبب تنظيم رقابة وكما يبقى الدستور 

انية وجود رقابة الحقة للمعاهدة؛ بسبب إلتزام دستورية اختيارية وسابقة فقط دون إمك

الدولة وربما تفاديا ملسؤوليتها الاتفاقية دوليا؛ وعليه يستوجب الحذر جيدا من طرف 

السلطات والهيئات املعنية بمناسبة التصديق واملوافقة النهائية على املعاهدات الدولية؛ 

 .التي ستكون الدولة طرفا فيها

طبقا للمادة  قانوني بسمو املعاهدة على القانون الداخليوالتسليم الدستوري وال

من الدستور؛ ستكسب حقوق وتؤكد التزامات سواء على الدولة أو الفرد؛ ومن ثم  451

 .يستوجب ألامر تصفية التشريعات املخالفة للبنود الاتفاقية

ا ؛ ألنه2222من دستور  422وكما يجب إعادة النظر في الفقرة الرابعة من املادة 

ألنه ال يمكن تصور تقيد وتفرض عمل تعجيزي على السلطة نفسها؛ وعلى الفرد فيما بعد؛ 

وفرض شروط تتعلق بزمان وأجل مدى موافقة القانون والتنظيم للمعاهدة؛ كما هو منظم 



 (سمو أم تكامل)قانون الوطني إشكالية العالقة بين القانون الدولي وال
 الطاهر ياكر. د

 ناشف فريد. د
 

38 
0201

ISSN : 2710-8783 
 

من الدستور؛ ألنه حتما سيؤدي ذلك إلى تهاون من شأنه وجود خلل بين  3-422/2في املادة 

 .ن الداخلياملعاهدات والقانو 

 :قائمة املراجع   

آليات تطبيق القانون الدولي إلانساني، رسالة ماجستير في القانون : غنيم قناص املطيري  -1

  .2222/4242العام، جامعة الشرق ألاوسط، عمان 

آليات الحماية الدولية لحقوق إلانسان بين النظرية والواقع، : دمحم حسام عبد هللا حافظ -2

، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق (نسان في ألاراض ي الفلسطينية املحتلةحالة حقوق إلا)

 .2221جامعة دمشق، 

رسالة علمية في الحقوق الدولية عند العرب، رسالة دكتوراه، جامعة : دمحم املعراوي  -3

 .القاهرة، الناشر الجامعة ألاردنية، دون سنة
دراسة مقارنة بين الشريعة إلاسالمية ) عبد الباقي نعمة عبد هللا، القانون الدولي العام، -1 

 .4222، الطبعة ألاولى، دار ألاضواء للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت (والقانون الوضعي

، (املصادر، أشخاص القانون الدولي العام)مفيد محمود شهاب، القانون الدولي العام،  -5

  .4275دار النهضة العربية القاهرة الطبعة الثانية، 

د دمحم أحمد باناجة، دراسة وجيزة حول مبادئ القانون الدولي العام وقت السلم، سعي -1

 .4275وقانون املنظمات الدولية وإلاقليمية، الطبعة ألاولى، مؤسسة الرسالة، بيروت 

حامد سلطان، القانون الدولي العام في وقت السلم، الطبعة الرابعة، دار النهضة  -8

 .4212العربية، القاهرة 

 حافظ غانم، مبادئ القانون الدولي العام، الطبعة ألاولى، مطبعة النهضة الجديدة، دمحم -7

 .4218القاهرة 

دغبوش نعمان ، املعاهدات الدولية لحقوق إلانسان تعلو القانون ، دار الهدى عين  -2

 .2227مليلة، الجزائر، 

نسان، الحقوق دمحم يوسف علوان ، دمحم خليل موس ى، القانون الدولي لحقوق إلا -42

 .، دار الثقافة للنشر ، ألاردن2ج،املحمية
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الطاهر زخمي، مدى تطبيق الاتفاقيات الدولية لحقوق إلانسان على مستوى ألانظمة  -44

 .، جامعة املدية2242-2244الداخلية، مذكرة ماجستير 

دار  ،ودحقيقة الدستورية والواقع املفقشطاب كمال ، حقوق إلانسان في الجزائر بين ال -42

  .2225الخلدونية ،

قوانين الداخلية ، مجلة البحوث علي أبو هاني ، مشكلة نفاذ املعاهدات الدولية في ال -43

 .3، العدد  2222دية ، الجزائر ، الدراسات العلمية جامعة الدكتور يحي فارس باملو 

ت، مركز الحبيب الحمدوني، حقوق إلانسان للنساء بين إلاعتراف الدولي والتحفظا -45

 .2227القاهرة لدراسات حقوق إلانسان، القاهرة،

صديق سعوداوي؛ سمو الدستور في التشريع الجزائري بين النص والتطبيق؛ أطروحة  -41

دكتوراه في القانون الدستوري؛ جامعة مولود معمري؛ تيزي وزو؛ نوقشت يوم 

25/22/2242. 
انون الدستوري؛ تطبيق قواعد القانون القانون الدولي املعاصر والقعبد هللا بوقفة؛  -48 

الدولي في النظام القانوني للدولة؛ املكونات السوسيولوجية؛ دراسة مقارنة؛ نظرية وقانونية؛ 

 .2242دار الهدى؛ عين مليلة؛ 

رابحي أحسن؛ مبدأ تدرج املعايير القانونية في النظام القانوني الجزائري، رسالة  -47

ونية وإلادارية، بن عكنون جامعة الجزائر، السنة الجامعية دكتوراه، معهد العلوم القان

2225-2221.  

 .42/22/4213؛ املؤرخ في 11؛ الجريدة الرسمية؛ العدد 4213دستور  -42

املنشور بموجب : 21/44/4281، املؤرخ في 21؛ الجريدة الرسمية العدد 4281دستور  -22

 .22/44/4281املؤرخ في  28-81ألامر رقم 

-72؛ املنشور بموجب املرسوم الرئاس ي 23/22/4272؛ بموجب استفتاء 4272ر دستو  -24

 .25/42/4272؛ املؤرخ في 15؛ الجريدة الرسمية العدد 27/22/4272املؤرخ في  47

؛ املنشور بموجب املرسوم الرئاس ي رقم 27/44/4221، بموجب استفتاء 4221دستور  -22

 : 27/42/4221املؤرخ في  81سمية؛ العدد؛؛ الجريدة الر 28/42/4221املؤرخ في  21-137



 (سمو أم تكامل)قانون الوطني إشكالية العالقة بين القانون الدولي وال
 الطاهر ياكر. د

 ناشف فريد. د
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؛ الجريدة الرسمية؛ 42/21/2222املؤرخ في  23-22املعدل بموجب قانون التعديل رقم  -   

 . 41/21/2222، املؤرخ في 25العدد 

؛ الجريدة الرسمية؛ 45/44/2227املؤرخ في  27/42املعدل بموجب قانون التعديل رقم  -   

 .41/44/2227املؤرخ في  13العدد 

؛ الجريدة الرسمية؛ العدد 21/23/2241املؤرخ في  24-41املعدل بموجب القانون رقم  -   

 . 28/23/2241؛ املؤرخ في 41

 .32/42/2222؛ املؤرخ في 72؛ الجريدة الرسمية العدد 2222دستور  -23

لجزائرية وتم نشرها في الجريدة الرسمية ا؛ 4212اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات لسنة  -21

؛ الجريدة الرسمية؛ العدد 43/42/4278املؤرخ في  222-78بموجب املرسوم الرئاس ي رقم 

 . 41/42/4278؛ املؤرخ في 12

املتضمن املصادقة مع  42/42/4222املؤرخ في  114-22املرسوم رئاس ي رقم  -25

مم التصريحات التفسيرية على اتفاقية حقوق الطفل التي وافقت الجمعية العامة لأل 

 .  23/42/4222؛ املؤرخ في 24؛ الجريدة الرسمية؛ العدد 22/44/4272املتحدة عليها في 

املتعلق بقانون الانتخابات؛ الجريدة الرسمية؛  22/27/4272مؤرخ في  24قرار رقم  -24

 .32/27/4272املؤرخ في  31العدد 

تضمن التعديل يتعلق بمشروع القانون امل 27/24/2241املؤرخ في  24/41رأي رقم  -21

 . 23/22/2241؛ املؤرخ في 1الدستوري الجزائري؛ الجريدة الرسمية العدد

؛ املجلة 418224؛ ملف رقم 22/22/2222قرار قضائي عن الغرفة الجزائية؛ الؤرخ في  -28

 .2؛ امللحق 2/2222القضائية للمحكمة العليا؛ العدد 

27-     PJI، Avis Consultative de 1930،Série B، no 17.   

29- Stark ( J.G) introduction to internutional –Law -4285-Butter worths, p.24. 

30- D. J. Harris, cases and Materials in Imternational Law (5th ed.), Sweet & 

Maxwell: London 1988. 
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 اتير املتعاقبة للجمهوريةلمجلس الدستوري في الدسل املتباينة تشكيلةال

 ةالجزائري
The disparate composition of the Constitutional Council in the 

successive constitutions of the Algerian Republic 

 فاطمةخرشف :الدكتورة

 عالقات دوليةدكتوراه قانون دولي و 

 أستاذة مؤقتة بجامعة يحي فارس باملدية
korchofdoctora@gmail.com 

 ملخص

حدثا هاما على صعيد إلاصالح املؤسساتي، 6102يعتبر تعديل دستور الجزائر لعام 

 سواء في جانبه الهيكلي أو الوظيفي ،و ذلك بهدف تطوير هذه املؤسسات  خاصة إلاصالحات

فحتى يتمكن املجلس من أداء دوره أألصيل و املتمثل في .التي خصت املجلس الدستوري 

أدخل املشرع إصالحات على تشكيلة املجلس أين رفع عدد . مراقبة مدى دستورية القوانين

 .ألاعضاء و وضع شروط للعضوية فيه ليتمكن من أداء مهامه بكل فعالية و استقاللية 

 ..مجلس دستوري ،تشكيلة ،تعديل ،عضوية ،رقابة،استقاللية :الكلمات املفتاحية

Abstract: 

The amendment of the Algiers Constitution of 2016 is an 

important event in terms of institutionalreform, both structural and 

functional, with a view to developingthese institutions, especially the 

reforms of the Constitutional Council. The Council canplayits original 

role of monitoring the constitutionality of laws. Where to increase the 

number of members and the establishment of conditions for 

membership in order to be able to performitsfunctionswith all 

effectiveness and independence. 

Keywords: constitutionalcouncil, formation, amendment, 

membership, oversight, independence. 
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 مقدمة

تبنى املؤسس الدستوري الجزائري مبدأ الرقابة على دستورية القوانين بمقتض ى 

، 0792مباشرة، غير أنه تراجع عن ذلك في دستور أول دستور عرفته البالد بعد الاستقالل 

، والتي توجت 0711كما أن عملية التحول الديمقراطي التي عرفتها البالد ابتداء من سنة 

إلى مكانتها  الرقابة الدستورية   حقيقيا لعودة ا، كانت دافع0717بوضع دستور جديد سنة 

دولة القانون وعلى رأسها  الطبيعية ضمن أحكام الدستور، خاصة مع تكريسه ملبادئ

السياسية منها على -الفصل بين السلطات، وتوسيع مجال الحقوق والحريات 

 .الخصوصوإقرار الحماية القانونية لها، في ظل استقالل السلطة القضائية

للدور املنوط  وعلى الرغم من بعض القيود التي مازالت تحول دون أداء املجلس الدستوري 

خاصة ما تعلق منها بتشكيلة املجلس وآلية إخطاره فقد تولي املشرع به على أكمل وجه، 

أين عمل على مواكبة  6102إصالحات من خالل التعديل الدستوري الجديد في دستور 

الدساتير املقارنة و الدستور الفرنس ي ،وقام بتوسيع تشكيلة املجلس الدستوري و وضع 

 .في الدساتير السابقة للدولةشروط للعضوية فيه ،و هذا ليتدارك ما كان غائب 

 :و عليه تكون إشكالية هذا البحث كما يلي 

 ؟ 6102ما هي تشكيلة املجلس الدستوري التي جاءت في التعديل الدستوري الجديد لعام 

 .و ما هي شروط العضوية فيه حتى يتمكن من تطوير نظام الرقابة على دستورية القوانين؟

 :خطة البحث  

  6102في دساتير الجزائرية السابقة لدستور يلة املجلس الدستوري تشك:املبحث ألاول 

 (0772، 0717، 0792، 0721) تشكيلة املجلس في دساتير: املطلب أألول 

 الانتقادات املوجهة إلي التشكيالت السابقة للمجلس الدستور : ملطلب الثاني 

الرقابة على دستورية القوانين توسيع تشكيلة املجلس الدستوري وأثرها على : املبحث الثاني 

 6102دستور  في

 توسيع تشكيلة املجلس الدستوري: املطلب ألاول 

 شروط العضوية في املجلس الدستوري: املطلب الثاني 
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 6102تشكيلة املجلس الدستوري في دساتير الجزائرية السابقة لدستور : املبحث ألاول 

جلس الدستوري كهيةة سياسية تعمل على امل 6102تبنت الدساتير السابقة لدستور        

ومن . مراقبة دستورية القوانين من خالل تشكيلة املجلس التي اختلفت من دستور ألخر 

خالل تقييم عمل املجلس الدستوري في مجال الرقابة كانت هذه التشكيالت محل انتقادات 

سنتعرض لتشكيلة املجلس  كونها ال تمثل التوازن بين السلطات الثالثة املكونة للدولة  ولهذا

نتقادات املوجهة لهذه و بعدها لال 6102الدستوري في الدساتير السابقة لدستور 

 .التشكيالت

 (0662، 0696، 0692، 0621) تشكيلة املجلس الدستوري في دساتير: املطلب ألاول 

لم يتردد مؤسس الدستور الجزائر في وضع هيةات تتبني  الرقابة منذ وضع أول دستور         

للبالد بعد الاستقالل مباشرة نمن خالل النص على إنشاء مجلس دستوري يكلف بالرقابة 

هذه الرقابة ،و أعيد العمل بها في  0792على دستورية القوانين ،ثم أغفل دستور 

 .  0772لتأكيد عليها من جديد في دستور ،كما تم ا  0717دستور 

 0621تشكيلة املجلس في دستور : الفرع ألاول 

،انشاء هيةة تكلف بمهمة  0721لقد تضمن أول دستور للجمهورية الجزائرية لعام      

الرقابة على دستورية القوانين رغم انه لم ينشأ في الواقع و لم يتحقق، نظرا الستعمال 

أين اتخذ إلاجراءات الاستثنائية  1.املتعلقة بالخطر الوشيك( 97)املادة الرئيس احمد بن بلة 

،وذلك من خالل [2]0721اكتوبر61يوم من إصداره ،أي يوم61و من ثم تعليق الدستور بعد

النص على إنشاء مجلس دستوري يكلف بالرقابة على دستورية القوانين وألاوامر 

 .التشريعية

من سبعة أعضاء يتم  0721من دستور  21يتكون املجلس الدستوري حسب املادة      

 : [3]اختيارهم على النحو التالي

 رئيسا الغرفتين املدنية وإلادارية في املحكمة العليا(6)الرئيس ألاول للمحكمة العليا (0)

 نواب يعينهم املجلس الوطني كممثلين للسلطة التشريعية   ث ثال (1)

أما رئيس املجلس ينتخبه ألاعضاء من بينهم وليس له (9)عضو يعينه رئيس الجمهورية(4)

 .صوت مرجح
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 0692تشكيلة املجلس الدستوري في ظل دستور : الفرع الثاني

الدستور الجزائري الوحيد الذي لم يتضمن موضوع الرقابة على [4] 0792يعد دستور       

احترام الدستور أعطــــت لرئيس الجمهورية بموجـــــب نص فمهمة ضمان دستورية  القوانين ،

و لكن لم يبين الدستور آليات  [5] (و هو حامي الدستور ) منه  000الـفـقـرة الثالثــة من الـمادة 

 .الحماية التي يعمل بها رئيس الجمهورية ليضمن و يتكفل باحترام الدستور 

نالحظ أن رئيس الجمهورية يمارس حق  0792من دستور  099و بالرجوع لنص املادة    

فله نتيجة لذلك أن يطلب قراءة  [6]الاعتراض على القوانين التي يصوت عليها املجلس الوطني،

 .يوما من تاريخ استالمه من املجلس الشعبي الوطني  11ثانية لنص القانون خالل أجل 

هذه املادة أن يمارس رئيس الجمهورية مهمة احترام الدستور فله أن  و يمكن عل ضوء     

يعرض النص لقراءة ثانية، إذا تبين أن النص مخالف للدستور و دون أن يصرح بذلك 

صراحة فإن املجلس الشعبي الوطني قد يفهم من إحالة النص إليه رغبة الرئيس في إعادة 

النص للقراءة الثانية ليست كلها مرتبطة  صياغة النص وفق مقتضيات الدستور، إن إحالة

إن . بمخالفة الدستور، و لكن فقط أمكن لنا استنتاج ذلك أي بدون وجود نص صريح 

امتالك رئيس الجمهورية آللية عرض النص للقراءة الثانية يهدف من ورائه ضمان احترام 

 .الدستور 

يرجع لطبيعة الدستور  2079و لعل عدم إقرار فكرة الرقابة الدستورية من طرف دستور 

يعرض  070،076، فبموجب املادتين [7] ذاته، ذلك أن إجراءات تعديل الدستور مرنة

مشروع تعديل الدستور من طرف رئيس الجمهورية على املجلس الشعبي الوطني للموافقة 

 ،[8] عليه بأغلبية الثلثين

رتبة نص القانون و بسبب مرونة إجراءات التعديل فإن النص الدستوري يحتل نفس م 

التشريعي و بالتالي ال يتحقق التفوق للدستور، هذا من جهة ، و من جهة أخرى، و بالرجوع 

، فإن املجلس الشعبي الوطني  يستوحي 0792من دستور  069لنص الفقرة الثانية من املادة 

ارة صريحة ، و هذه إش[9] ىمبادئ امليثاق الوطني و التي يجعلها حيز التطبيق في عمله التشريع

لخضوع املشرع للميثاق الوطني و ليس للدستور و بالتالي فإن التفوق هنا يتحقق للميثاق 
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امليثاق :) من الدستور التي تنص على أن  12الوطني و ليس للدستور، و قد كرس ذلك املادة 

  ]10[(.الوطني هو املصدر ألاساس ي لسياسة ألامة و قوانين الدولة

و لكن ملا كانت هذه ألاحكام غير كفيلة بضمان احترام الدستور ألنها لم تضع آليات        

عملية لضمان احترام الدستور و بسبب التجاوزات على الدستور و التي طالبت بعض 

ألاصوات داخل هيةات حزب جبهة التحرير الوطني الحزب الواحد الحاكم آنذاك ،بإحداث 

رية القوانين و قد ترجم هذا املطلب في الالئحة السياسية التي هيةة تكلف بمراقبة دستو 

ديسمبر عام  06صادق عليها املؤتمر الخامس لحزب جبهة التحرير الوطني املنعقد من 

يدعوا املؤتمر إلى إنشاء هيةة عليا تحت إشراف ألامين العام : )، و قد نصت الالئحة 0711

 (.القوانين لتضمن احترام الدستور و سموهللحزب رئيس الجمهورية للفصل في دستورية 

 (الشرعية الثورية)عمر هذا الدستور أزيد من اثني عشر عاما، وكان يعمل بمفهوم        

كانت السلطة تدعى السلطة الثورية و من ثم كل ما يصدر عنها ثوري و املصالح بتمرير   

 0792الل دستور تدارك قادة الانقالب العسكري من خ [11].نصوص مخالفة للدستور 

تصحح هذا الوضع بالتخلي عن الرقابة على دستورية القوانين ثم جاءت املرحلة الثانية اين 

 0717وانتهت بدستور  0711شرع في إلاصالح عام

 0696تشكيلة املجلس الدستوري في دستور : الفرع الثالث 

يندرج تأسيس املجلس الدستوري في إطار العواصف الديمقراطية التي هبت منذ حوادث      

، فاعتنق املشرع الجزائري مبدأ يسير وفق التعددية الحزبية، وقام بإنشاء 0711اكتوبر

 [12].مجلس دستوري مكلف بضمان احترام الدستور 

محاولة تكريس دولة القانون تبنى [13] 0717الرقابة على دستورية القوانين في دستور        

املؤسس الدستوري صراحة فكرة الرقابة الدستورية ،ونص على إحداثمجلس دستوري في 

القفزة التي أحدثها املشرع و يعود هذا إلىاألوضاع  0717يعتبر دستور  091نص املادة 

نتقال من دستور العاملية ،كإسقاط النظام الاشتراكي وانتهاج الجزائر للنظام الرأسمالي ،والا 

 .برنامج إلى دستور عمل ومحاولة لتكريس دولة القانون 

 ]14[:من سبعة أعضاء  094يتكون املجلس الدستوري حسب املادة     

 عضوان يعينهما رئيس الجمهورية_ 
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 عضوان ينتخبهما املجلس الشعبي من بين أعضائه_ 

 عضوان تنتخبهما املحكمة العليا من بين أعضائها _ 

املجلس الدستوري يعينه رئيس الجمهورية لفترة واحدة مدتها ستة سنوات غير رئيس _ 

 .قابلة للتجديد 

تغييرا في تشكيلة و مهام املجلس  0717أحدثت التعديالت التي طرأت على دستور      

الدستوري و قد كانت التعديالت تهدف إلى تحقيق توازن أحسن لسير املؤسسات، بإحداث 

نظام الثنائية في تشكيل البرملان بإنشاء مجلس ألامة و نظام الازدواج القضائي وإنشاء 

ائية، باإلضافة لألخذ بمفهوم القوانين العضوية ألول مرة في مجلس للدولة كمؤسسة قض

 .التاريخ الدستوري للجزائر

و قد انعكس هذا التوسيع في تشكيلة املجلس الدستوري و في جهة إلاخطار و كذا في       

 .0772الصالحيات التي كلف بها املجلس الدستوري  ،وهذا ما انعكس في دستور 

 0662ملجلس الدستوري في دستور تشكيلة ا: الفرع الرابع

تطورا سواء على مستوى  [15] 0772عرف املجلس الدستوري الجزائري، في ظل دستور       

 تشكيلته 

او اختصاصاته، وذلك يعود إلى ظهور مؤسسات دستورية جديدة، كان من الضروري 

حيث .الرقابة تمثيلها على مستوى املجلس، كما تم من خالله إعطاء دور أكثر فعالية ملهمة 

يؤسس مجلس الدستور على إنشاء املجلس الدستوري أين اقر بأن من  021نصت املادة 

 [16].«دستوري يكلف بالسهر على احترام الدستور 

 تشكيلة املجلس/ أ

 للك تمثيل بها التي الدولة في القليلة ألاجهزة من الدستوري المجلس يعتبر

من  024الدستوري أحكام الفقرة ألاولى من املادة تسري على تشكيلة املجلس  ،السلطات

التي تنص على أن املجلس الدستوري يتكون من تسعة أعضاء، و هذا منذ [17] الدستور 

 .0772نوفمبر  61التعديل الدستوري في

و لإلشارة أن السلطات املؤسسة ممثلة فيه، إذ يعين رئيس الجمهورية بعنوان السلطة 

يمثل البرملان عضوان عن كل . التنفيذية، ثالثة أعضاء من بينهم رئيس املجلس الدستوري
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أما بعنوان السلطة القضائية، فإن . غرفة، ينتخبهما نظرائهم بعنوان السلطة التشريعية

 .ب عضوا واحدا، كما ينتخب مجلس الدولة عضوا واحدا أيضااملحكمة العليا تنتخ

 مدة العضوية/ ب

من  - 4و  1الفقرتان -024يعّين رئــيس املجــلس الدســتـــوري بموجـــب أحـــكام الــــمادة     

و يضطلع أعضاء املجلس الدستوري آلاخرين .[18]الدستور، لفترة واحدة مدتها ست سنوات

كما يمكن .مدتها ست سنوات، و يجدد نصف عددهم كل ثالث سنوات بمهامهم مّرة واحدة

وتجرى في هذه الحاالت، . أن تنتهي عهدة العضو بسبب الوفاة أوالاستقالة أو املانع الدائم

 .مداولة يتم عقبها تبليغ السلطة الدستورية املعنية بذلك

 شروط خاصة بالعضوية    /ج  

 :و املجلس الدستوري منها هناك عدة شروط أوجبها الدستور في عض

 حاالت التنافي_0   

أوت 9يخضع عضو املجلس الدستوري للواجبات املحددة في أحكام النظام املؤرخ في       

على ما  42و الذي ينص في مادته  ]19[الذي يحدد إجراءات عمل املجلس الدستوري  0717

بإلزامية التحفظ، وأن ال يتخذوا أي يجب على أعضاء املجلس الدستوري أن يتقيدوا "  :يلي 

 [20]".موقف علني 

و حرصا على ضمان حياد املؤسسة و استقالليتها، أحاط املؤسس الدستوري حاالت     

بمجرد "  :من الدستور على ما يلي  024من املادة  6التنافي بصرامة شديدة ، إذ تنص الفقرة 

يتوقفون عن ممارسة أي عضوية أو أي انتخاب أعضاء املجلس الدستوري أو تعيينهم، 

ومن ثم تتنافى ممارسة وظيفة قاض ي في املجلس  [21].وظيــفة أو تكلــيف أو مهمة أخرى 

 . الدستوري مع ممارسة عهدة برملانية أو وظيفة حكومية أو أي نشاط آخر عام أو خاص

ضمن القانون من ألامر املت(  1الفقرة )  01كما يمنع على كل عضو بموجب املادة       

و مع ذلك خفف .العضوي املتعلق باألحزاب السياسية، الانخراط في أي حزب سياس ي

املجلس الدستوري من هذا التشديد بإتاحة إلامكانية أمام عضو املجلس الدستوري 

للمشاركة في ألانشطة الثقافية و العلمية إذا رغب في ذلك على أن ال تؤثر هذه ألانشطة على 

 .سسة و حيادهااستقاللية املؤ 
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 املجال التأديبي_6

في مجال التأديب، يحظى املجلس الدستوري باستقاللية تامة، إذ يمارس بنفسه السلطة     

و تشكل هذه الاستقاللية في املجال التأديبي، ضمانة فعلية . التأديبية على أعضائه

ها املجلس الستقالليته، ذلك أن إخالل أي عضو بواجباته يعرضه للعقوبات التي يصدر 

من النظام املذكور  41و  49الدستوري باإلجماع وفق إلاجراء املنصوص عليه في املادتين 

 22] .أعاله

 الانتقادات املوجهة إلي تشكيالت املجلس الدستور السابقة: املطلب الثاني

لنظام الرقابة على 0721تساءل العديد من الباحثين عن جدوى اعتماد مؤسس دستور      

دستورية القوانين ،في كنف نظام سياس ي اتسم بترك السلطة بيد رئيس الجمهورية لحد 

تشخيصها فيه، و هذا بوصفه صاحب السلطة العليا في الحزب و الدولة ،في غياب مبدأ 

السلطات ضمن إطارديمقراطي تعددي ضروري إلرساء قواعد الفصل بين السلطات و توازن 

ومازالت تثار كذلك مسألة تشكيلة  .نظام الرقابة على دستورية القوانين بشكل فعال 

 :املجلس وأثرها على الرقابة الدستورية من خالل ما يلي

عدم تمثيل القضاء بالعدد الكافي في املجلس باملقارنة مع السلطتين التنفيذية _

 ]23[تشريعيةوال

ر كثيرا في عمل  [24]تعيين رئيس املجلس من قبل رئيس الجمهورية _ 
ّ
في نظر املختصين يؤث

من الدستور هو الشخصية الثانية في  11املجلس وحياده، فرئيس املجلس حسب املادة 

الدولة الذي يتولى رئاسة الدولة في حالة شغور منصب رئاسة الجمهورية باقتران وفاة رئيس 

  ]25[.الجمهورية ورئيس مجلس ألامة

ره بسلطة تنظيمية في إدارة شؤون املجلس من حيث مهامه كما أن رئيس املجلس يتمتع بدو   

  ]26[.ومن حيث موظفيه وهذا بتفويض من رئيس الجمهوري

ف بمهمة التحقيق في ملف موضوع _  
ّ
كما أن رئيس املجلس له سلطة تعيين املقرر الذي يكل

 .إلاخطار وتقديم تقرير وإعداد مشروع رأي أو قرار بشأن املوضوع املطروح

أن للصوت املرّجح للرئيس في حالة تساوي ألاصوات دور كبير في عمل املجلس وأداء  الكما_ 

 .مهامه 
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تأثير هيمنة رئيس الجمهورية على السلطة القضائية و التشريعية على استقاللية ممثليها _ 

في املجلس فباإلضافة إلى ألاعضاء الثالثة املعينين من قبل رئيس الجمهورية يمكن أن يلتحق 

العضوين املنتخبين من الثلث املعين في مجلس ألامة من قبل رئيس الجمهورية فهذا يبين بهم 

بوضوح عدم املساواة في تمثيل الهيةات الحاكمة، وهيمنة السلطة التنفيذية على املجلس 

  ]27[.الدستوري 

من خالل ما تقدم، يالحظ الدور القاصر للمجلس الدستوري و عرقلة الدور الرقابي     

لذلك يجب توسيع عضوية املجلس الدستوري،بتغليب العنصر املتخصص أي .املكلف به

 [28] .بتوسيع العنصر القضائي ،حتى ال تكون أحكامه سياسية 

لس الدستوري في الدساتير السابقة نظرا لكل هذه الانتقادات التي وجهت لتشكيلة املج     

سعى املؤسس الدستوري و أخذها بعين الاعتبار ووقف على أهمها و تدارك النقائص التي 

 6102شابته وجاء بدستور جديد تفادى من خالله هذه الانتقادات و هذا كان في تعديل 

الية وهذا ما الذي منح للمجلس من خالل توسيع تشكيلته قوة في أداء دور الرقابة أكثر فع

 .نتطرق ليه في املبحث القادم 

 6102توسيع تشكيلة املجلس الدستوري و شروط العضوية في دستور :املبحث الثاني 

قصد قيامه باملهام املنوط بهي بكل فعالية خاصة  6102سعى املؤسس الدستوري لعام       

في مجال الرقابة على دستورية القوانين من خالل تجنبه للنقائص التي شابت الدساتير 

،و وسع من  [29] 6102السابقة للجمهورية الجزائرية حيث جاء التعديل الدستوري لعام 

تشكيلة املجلس الدستوري ووضع شروط للعضوية فيه لرفع من مستوى ألاعضاء وتفعيل 

دورها في الرقابة و كذلك ضمان أكثر الستقاللية أعضاء املجلس عن السلطات التي 

 .اختارتهم سواء تعيينا أو انتخابا 

 توسيع تشكيلة املجلس الدستوري: املطلب ألاول 

كيلة، أنه تم رفع عدد أعضاء املجلس الدستوري من نالحظ على مستوى التش

،مع استحداث منصب لنائب رئيس املجلس [30]تسعة  أعضاء إلى اثني عشر  عضوا 

يضمن كل من املجلس الدستوري  الدستوري حفاظا على استمرارية هذه املؤسسة، حيث

ألامر الذي ومجلس ألامة استمرارية الدولة من خالل تجديدهما النصفي كل ثالث سنوات، 
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ال يعرضهما لحاالت الشغور، وهو ما جعل املؤسس الدستوري يمنحهما صالحية تولي رئاسة 

الدولة في حالة شغورها ألي سبب كان، كما أن استحداث منصب لنائب رئيس املجلس 

الدستوري جاء ليغطي الفراغ الذي قد تعرفه رئاسة املجلس في حالة تعرض رئيسه ألي 

 :[31] املجلس الدستوري موزعة على النحو التالي أصبحت تشكيلة.مانع

 يعينهم  املجلس رئيس ونائب رئيس املجلس بينهم من أربعة أعضاء  _      

 .الجمهورية رئيس           

 .الوطني الشعبي املجلس ينتخبهما  اثنان-        

 .ألامة مجلس اثنان ينتخبهما    -     

 .العليا املحكمة تنتخبهما  اثنان-         

 .الدولة مجلس ينتخبهما  اثنان-         

. مرجحا صوترئيسه يكون   الدستوري، املجلس أعضاء بين ألاصوات تعادل حالة وفي

تستقل كل سلطة بنفسها في كيفية تعيين و اختيار ممثليها في املجلس الدستوري فال يوجد 

لقد فاقت تشكيلة [32] .أي تدخل ألي سلطة على ألاخرى عند اختيار ممثليها في هذه الهيةة 

املجلس الدستوري الجزائري تشكيلة املجلس الدستور الفرنس ي، حيث يتشكل املجلس 

و السلطة .الدستوري الفرنس ي من تسعة أعضاء يمثلون السلطة التشريعية بمجلسيها 

التنفيذية بثالث أعضاء و ال تمثل السلطة القضائية نهائيا في النظام الفرنس ي  و هنا نالحظ 

في النظام الجزائري حيث تمثيل السلطة القضائية في املجلس الدستوري تمثل  الفرق 

 [33] .مواكبة الاختصاص القضائي للمجلس

 شروط العضوية في املجلس الدستوري: املطلب الثاني 

 .تتعلق شروط العضوية في املجلس الدستوري باألعضاء لتحقيق استقاللية هذه املؤسسة

 : شروط خاصة باألعضاء/ أ

زيادة على توسيع تشكيلة املجلس الدستوري ، وضعت شروط للعضوية في املجلس     

إذ يجب أن يتمتع ،وهذا لدعم املركز القانوني  ألعضاء هذا املجلس  ،[34]الدستوري

على ألاقل و حدد   عشرة سنة خمس بخبرة مهنية مّدتها سواء املعينين او املنتخبين  أعضاءه

القانونية،أو  العلوم العالي في التعليم كذلك مجال هذه الخبرة وحصرها في
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في  الدولة أو في وظيفةعليا مجلس لدى  أو املحكمة العليا لدى محام مهنة في أو القضاء، في

الدولة، و بذلك يغلب على تشكيلة املجلس الدستوري تخصص ذوي الخبرة ، وأن يكونوا 

 [35] . أو انتخابهم تعيينهم يوم كاملة بعين سنةبالغين أر 

هذه الشروط ستسمح دون شك، بوصول الكفاءات للمجلس الدستوري بالنظر 

وعلى رأسها الفصل في طعون املتقاضين التي ستتم إحالتها [36] إلى الاختصاصات املخولة له

عليه من مجلس الدولة واملحكمة العليا، إضافة إلى رقابة دستورية القوانين والتنظيمات 

واملعاهدات، وألانظمة الداخلية لغرفتي البرملان، ورقابة صحة الانتخابات الرئاسية 

 .37]قدمة بشأنها وإعالن نتائجها النهائية والتشريعية والاستفتاءات، والنظر في الطعون امل

و ألول مرة  6102إضافة إلى الشرطين السابقين اشترط املؤسس الدستوري لعام 

أداء اليمين أمام رئيس الجمهورية قبل مباشرة ألاعضاء ملهامهم  ، و هذا تأثرا باملشرع 

 0791في نوفمبر عام  املؤرخ 0129-19من ألامر رقم  1الفرنس ي الذي نص على ذلك في املادة 

 [38] .املتضمن القانون العضوي املتعلق باملجلس الدستوري 

يؤدي أعضاء املجلس الدستوري اليمين أمام رئيس الجمهورية قبل مباشرة مهامهم، حسب 

أقسم باهلل العلي العظيم أن أمارس وظائفي بنزاهة وحياد، وأحفظ سرية ":النص آلاتي

موقف علني في أي قضية تخضع الختصاص املجلس املداوالت وأمتنع عن اتخاذ 

 .[39]"الدستوري

مدة العضوية و عدم قابليتها للتجديد شكلت محورا أساسيا في تدعيم استقاللية 

ألاعضاء، كلما طالت مدة العضوية في هيةات الرقابة الدستورية ،و كلما كانت مدة العضوية 

كبير في أداء مهامه ،و يكون محميا من غير قابلة للتجديد تسهم في استقالل العضو بشكل 

كما ألي منصب عال بعد انتهاء مهمته و ويكون غير طامع . الناحية املعنوية و املادية أو املهنية 

 التعيين، صاحبة السلطة أن رغبته في التجديد له في العضوية تؤدي إلى ميوله إلى إرضاء

 [40].آلاراء الرقابيةالقرارات و نتائج على سلبا يؤثر ما وهذا

ومن خالل ما تقدم نالحظ أن هذه التعديالت ال تمس توازن السلطات 

 .واملؤسسات
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املأخوذتين مجتمعتين ملعالجتهما شروط 019و 014فيما يخص إضافة املادتين الجديدتين 

 :العضوية في املجلس الدستوري، واملحررتين كاآلتي

 :املعينين ما يأتييجب على أعضاء املجلس الدستوري املنتخبين أو : 014املادة "

 .بلوغ سن أربعين  سنة كاملة يوم تعيينهم أو انتخابهم-

التمتع بخبرة مهنية مدتها خمس عشرة  سنة على ألاقل في التعليم العالي في العلوم -

القانونية، في القضاء، أو في مهنة محام لدى املحكمة العليا أو لدى مجلس الدولة أو في 

 [41] " .وظيفة عليا في الدولة

يتمتع رئيس املجلس الدستوري ونائب الرئيس، وأعضاؤه، خالل عهدتهم، :  019املادة"

وال يمكن أن يكونوا محل متابعات أو توقيف بسبب .بالحصانة القضائية في املسائل الجزائية

ارتكاب جريمة أو جنحة إال بتنازل صريح من املعني باألمر أو بترخيص من املجلس 

  " .الدستوري

أن ألاحكام املضافة تهدف على التوالي، إلى وضع شروط السن والتأهيل والكفاءة  اعتبارا -

والخبرة لتولي وظيفة عضو املجلس الدستوري، وتكريس الحصانة القضائية في املسائل 

 .الجزائية لفائدة أعضاء املجلس الدستوري خالل ممارسة عهدتهم 

عزيز وظيفة عضو املجلس الدستوري واعتبارا أن إقرار هذه ألاحكام الجديدة يستهدف ت-

ومركزه الدستوري، وجعله في منأى عن كل أشكال الضغط التي قد تعيق استقالليته في 

 .ممارسة اختصاصاته الدستورية 

 التأكيد على استقاللية املجلس الدستوري/ب

حفاظا على استقاللية املجلس الدستوري أصبح رئيسه و نائبه و أعضاؤه، يتمتعون      

بالحصانة القضائية في املسائل الجزائية خالل عهدتهم ، وبذلك ال يمكن أن يكونوا محل 

متابعات أو توقيف بسبب ارتكاب جريمة أو جنحة إال بتنازل صريح من املعني باألمر أو 

، وتأكيدا على حيادهم والتزامهم بأداء مهامهم، أما [42] دستوريال املجلس من بترخيص

بالنسبة لالستقاللية املالية ، فلنص عليها في الدستور يعمق هذه الاستقاللية ،إذ لم يرد أي 

بتسجيل الاعتماد الالزمة  [43] 041-17نص بشأنها ما عدا ما نص عليه املرسوم الرئاس ي رقم 

كاليف املشتركة بامليزانية  العامة للدولة ، وكما منح رئيس لعمل املجلس الدستوري في الت
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املجلس صفة ألامر بالصرف ،و الذي يمكنه تفويض إمضائه إلى ألامين العام ا والى أي 

 .موظف يكلف بالتسيير املالي و املحاسبي للمجلس 

ن استقاللية املجلس الدستوري ماعمد املؤسس الدستوري في التعديل الجديد على ض     

مأخوذة مجتمعة لتناولهما استقاللية  019و 011و 016فيما يخص تعديل املواد هذا و 

 :املجلس الدستوري، وتشكيلته ، وأداء اليمين، واملحررتان كاآلتي

ف بالسهر على احترام الدستور املجلس الدستوري هيةة مستقلة : 016املادة "
ّ
 .تكل

كما يسهر املجلس الدستوري على صحة عمليات الاستفتاء، وانتخاب رئيس الجمهورية، 

والانتخابات التشريعيةوينظر في جوهر الطعون التي يتلقاها حول النتائج املؤقتة لالنتخابات 

ليات املنصوص عليها في الرئاسية والانتخابات التشريعية ويعلن النتائج النهائية لكل العم

 [44].متع املجلس الدستوري باالستقاللية إلادارية واملاليةيت.الفقرة السابقة

أربعة  أعضاء من بينهم رئيس :يتكون املجلس الدستوري من اثني عشر  عضوا: 011املادة  "

املجلس ونائب رئيس املجلس يعينهم رئيس الجمهورية، واثنان  ينتخبهما املجلس الشعبي 

وطني، واثنان ينتخبهما مجلس ألامة، واثنان  تنتخبهما املحكمة العليا، واثنان  ينتخبهما ال

 .مجلس الدولة

في حالة تعادل ألاصوات بين أعضاء املجلس الدستوري، يكون صوت رئيسه        

بمجرد انتخاب أعضاء املجلس الدستوري أو تعيينهم، يتوقفون عن ممارسة أي .مرجًحا

 .ظيفة أوتكليف أو مهمة أخرى، وأي نشاط آخر أو مهنة حرةعضوية أو أي و 

يعين رئيس الجمهورية رئيس ونائب رئيس املجلس الدستوري لفترة واحدة مدتها ثماني  

يضطلع أعضاء املجلس الدستوري بمهامهم مرة واحدة مدتها ثماني  سنوات، ويجدد .سنوات

 .[45] نصف عدد أعضاء املجلس الدستوري كل أربع  سنوات

املذكورة أعاله تهدف إلى تكريس  019و 014و 011اعتبارا أن التعديالت التي تناولتها املواد 

استقاللية املجلس الدستوري بمنحه الاستقاللية إلادارية واملالية، وتحديد اختصاصاته 

كقاض ي الانتخابات في الاستشارات الوطنية، وإعادة النظر في تشكيلته بزيادة عدد أعضائه 

عضوا، واستحداث وظيفة نائب الرئيس، وإقرار ترجيح صوت رئيس املجلس  06إلى  17ن م

 [46] .الدستوري في حال تساوي ألاصوات أثناء املداوالت
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املذكورة أعاله تهدف إلى  014من املادة  9و 1إن التعديالت املنصوص عليها في الفقرتين     

سنوات، وفرض عليهم إلزامية التوقف  1إلى  2تمديد عهدة أعضاء املجلس الدستوري من 

عن مزاولة أي نشاط أو مهنة حـّرة، بمجرد انتخابهم أو تعيينهم، وكذا أداء اليمين أمام رئيس 

 . الجمهورية قبل مباشرة مهامهم

واعتبارا أن هذه التعديالت تهدف من جهة، إلى تعميق استقاللية املجلس الدستوري، 

القانون ألاساس ي للبالد وحماية الحقوق والحريات  باعتباره مؤسسة تسهر على احترام

الفردية والجماعية، ومن جهة أخرى، ضمان تمثيل متوازن للسلطات الثالث املمثلة في 

تشكيلته، بغرض تمكينه من التكفل إلى املهام الدستورية الجديدة املوكلة له واملترتبة عن 

جلس الدستوري وتدعيم املركز توسيع إلاخطار، فضال عن أنها تهدف ضمان استقرار امل

القانوني ألعضائه، السيما من خالل أداء اليمين والتزامهم بالتحلي بالنزاهة والحياد وحفظ 

 .سرية املداوالت

 خاتمة       

قد أعاد صياغة  6102نخلص في خاتمة هذه الدراسة ،أن دستور الجمهورية الجزائرية         

رقابية دستورية مكلفة أساسا بضمان  ألاحكام املنظمة للمجلس الدستوري كمؤسسة

حماية و احترام الدستور  حيث عزز استقاللية هذه املؤسسة و أعاد النظر خاصة في 

تركيبتها بشكل جعلها متوازنة من حيث التمثيل ،التمثيل بين السلطات الثالثة للدولة  

 . التنفيذية و التشريعية و القضائية بأربعة أعضاء لكل سلطة

لتباين في تشكيلته يؤدي حتما اطي دفعا للدور املهم لهذا املجلس في الرقابة فهذا وهذا ما يع

و لكن بالرغم من الثناء الذي أخص املشرع الدستوري .  إلى تحقيق فعالية هذه الرقابة 

في مادة الرقابة على دستورية  6102الوطني بخصوص التعديالت املتضمنة في دستور 

تمر في أسلوب تعيين رئيس املجلس الدستوري بدال من انتخابه القوانين إال أن املشرع اس

مثل ما هو في الدستور الفرنس ي ومحدودية الرقابة في الدستور الجديد ، حيث أن املزج بين 

كذلك هنا يكون ( منتخبون  1يعينهم رئيس الجمهورية و  4)التعيين و الانتخاب في العضوية

ئيس املجلس الذي يكون معين من طرف رئيس احتكار بدل الانتخاب خاصة بالنسبة لر 

إمكانية سيطرة الطبقة السياسية على تشكيلة املجلس . و كذلك بالنسبة للنائب. الجمهورية
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أعضاء يتم تعيينهم من طرف السلطة التنفيذية في هيةة مكلفة بالرقابة  4الدستوري كون 

 .فقد يحولها إلى أداة للضغط و التوجيه 

محكمة  6161توري الجزائري في التعديل الدستوري لعام املؤسس الدس استحدث

دستورية كمؤسسة دستورية مستقلة تتولى الرقابة على دستورية القوانين و ضبط سير 

املؤسسات و نشاط السلطات العمومية و صالحيات أخرى، و بذلك كلفها املؤسس 

 .الدستوري بضمان احترام الدستور لتحل محل املجلس الدستوري

 املراجع قائمة

 الكتب

اوصديق فوزي، النظرية العامة للدساتير في النظم السياسية و القانون الدستوري ،دار _0

 .6110الكتاب الحديث ،القاهرة ،بدون طبعة ،

إدريس  بوكرا، الوجيز في القانون الدستوري و املؤسسات السياسية ،دار الكتاب _ 6

 .   6111الحديث ،بدون طبعة ،

املؤسسات السياسية و القانون الدستوري في الجزائر من الاستقالل إلى بلحاج صالح، _ 1

 .6101اليوم ،ديوا ن املطبوعات الجامعية ،الجزائر بون طبعة ،

 ،في الجزائر ،دار هومة ، الجزائر سليمة مسراتي ،نظام الرقابة على دستورية القوانين_ 4

 .6101بدون طبعة ،

الدستوري و املؤسسات السياسية املقارنة ،ديوان شريط ألامين ،الوجيز في القانون _9

 .،6106املطبوعات الجامعية  بن عكنون، الجزائر الطبعة السابعة،

 املجالت 

، مجلة النائب للمجلس (تشكيلة ووظائف)مسعود شيهوب، املجلس الدستوري الجزائري _0

 .6114، 4الوطني الشعبي الجزائر،السنة الثانية ،العدد 

دور املجلس الدستوري الجزائري في ضمان مبدأ سمو الدستور، مجلة عمار عباس، _6

 .6101،  10املجلس الدستوري الجزائري، العدد 
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  :النصوص القانونية  

 الدساتير/أ

 .24العدد 0721سبتمبر 01املنشور في الجريدة الرسمية املؤرخة في 0721دستور _0

الجريدة  0792نوفمبر 66املؤرخ في  79-92الصادر بموجب ألامر رقم  0792دستور _ 6

 .74العدد 0792نوفمبر 64الرسمية املؤرخة في 

املؤرخ في في  01_17الصادر بموجب املرسوم الرئاس ي رقم 0717فيفري  61دستور _1

 0772نوفمبر 61دستور _.. 0717مارس 0الجريدة الرسمية املؤرخة في  0717فيفري 61

الجريدة الرسمية  0772ديسمبر 9ؤرخ في امل014_72الصادر بموجب املرسوم الرئاس ي 

 92.العدد  0772ديسمبر1املؤرخة في

يتضمن  6102مارس عام  2مؤرخ في  10_02صادر بموجب قانون رقم  6102دستور _4

 .6102مارس عام 9صادرة بتاريخ  04التعديل الدستوري ،جريدة رسمية رقم 

 :القوانين /ب

جلس الدستوري املتضمن تنظيم امل 0717وت أ9مؤرخ في   041-17مرسوم الرئاس ي رقم _ 

القانون ألاساس ي لبعض موظفيه الصادر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية العدد و 

 .0717أوت 9املؤرخ في  16

 :الرسائل العلمية 

،مذكرة ( تونس،الجزائر ، املغرب)بابا مروان ،الرقابة الدستورية في الدساتير املغاربية _ 

 .6109/6102جامعة الجزائر ماجستير ،

 :املقاالت 

املمارسة الديمقراطية للسلطة  مالحظات عامة حول  ،6جامعة البليدة  قزو دمحم آكلي  _

 .في الجزائر ةوإلاصالحات الدستوري

 :الهوامش

                                                 
 .24العدد  0721سبتمبر01الجريدة الرسمية املؤرخة في املنشور في 0721دستور  - .1

 مسراتي سليمة ،نظام الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر ،دار هومة ، الجزائر_ 
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مسراتي سليمة ،نظام الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر ،دار هومة ، الجزائر ،بدون طبعة _ 

.9،ص6101، [2] 

.، السابق الذكر0721من دستور ( 21)انظر املادة _  [3] 
الجريدة الرسمية  0792نوفمبر 66املؤرخ في  79-92الصادر بموجب ألامر رقم  0792انظر دستور _  4

 [4].74العدد 0792نوفمبر 64املؤرخةفي 

.0792من دستور ( 000/1)راجع املادة _  [5] 

.0792من دستور ( 099)راجع املادة _  [6] 

.اعتبر احكام الدستور اسمى من القانون العادي  0792رغم ان دستور -  [7] 

.0792ر من دستو ( 070/076)راجع املادتين_  [8] 

.من نفس الدستور ( 069)راجع املادة _  [9] 

.من نفس امليثاق ( 2)راجع املادة _  [10] 
صالح بلحاج ،املؤسسات السياسية و القانون الدستوري في الجزائر من الاستقالل الى اليوم ،ديوا ن  - [11]

.101،ص 6101املطبوعات الجامعية الجزائر بون طبعة ،  
فوزي اوصديق ، النظرية العامة للدساتير في النظم السياسية و القانون الدستوري ،دار الكتاب - [12]

.620نص6110الحديث ،القاهرة ،بدون طبعة   
 0717فيفري 61املؤرخ في في  01_17الصادر بموجب املرسوم الرئاس ي رقم 0717فيفري  61دستور _[13]

.0717مارس 0الجريدة الرسمية املؤرخة في   
[14] - .0717من دستور (094)راجع املادة    

الجريدة  0772ديسمبر 9املؤرخ في 014_72الصادر بموجب املرسوم الرئاس ي  0772نوفمبر 61دستور  -[15] 

 .92العدد 0772ديسمبر1الرسمية املؤرخة في

.0772من دستور ( 021)راجع املادة _ [16] 

ا.من نفس الدستور ( 024)راجع املادة   [17] 

.من نفس الدستور (4و024/1)راجع املادة   _[18] 
املتضمن تنضيم املجلس الدستوري و القانون ألاساس ي لبعض موضيفيه  0717أوت 9مرسوم مؤرخ في -19

 .0717أوت 9املؤرخ في  16الصادر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية العدد 

.من نفس املرسوم ( 42)راجع املادة _  [20] 

السابق .0772من دستور ( 6(/024)راجع املممادة_  [21] 

من املرسوم السابق ( 41)و (49)راجع املادتين _  [22] 
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وإلاصالحات مالحظات عامة حوالملمارسة الديمقراطية للسلطة ،6جامعة البليدة  قزو دمحم آكلي -61

في الجزائر ةالدستوري  

.من املرسوم املذكور اعاله( 41)الى ( 09)و املواد من  0772من دستور (021/6)راجع املادة _  [24] 

.0772من دستور (11)راجع املادة _  [25] 

ألامين شريط ،الوجيز في القانون الدستوري و املؤسسات السياسية املقارنة ،ديوان املطبوعات _62 

 الجامعية  ،بن عكنون، الجزائر

.099،ص6106السابعة ،الطبعة   
.، مرجع سابق 6جامعة البليدة  قزو دمحم آكلي_[27]  

.فوزي اوصديق ،النظرية العامة للدساتير ،مرجع سابق الذكر _  [28] 

يتضمن التعديل  6102مارس عام  2مؤرخ في  10_02صادر بموجب قانون رقم  6102دستور _ 67

.6102عام مارس 9صادرة بتاريخ  04الدستوري ،جريدة رسمية رقم   

.السابق الذكر 6102من دستور (011/0)راجع املادة _  [30] 

.(نفسها 011راجع املادة _  [31] 
بوكرا إدريس ،الوجيز في القانون الدستوري و املؤسسات السياسية ،دار الكتاب الحديث ،بدون _  [32]

 .007،ص6111طبعة 

املجلس الشعبي )،مجلة النائب املجلس الدستوري الجزائري تشكيلته ووظائفه)مسعود شيهوب ن_ 11

6114، 4الوطني الجزائري السنة الثانية العدد  

.السابق الذكر 6102من دستور (  014/6)راجع املادة_  [34] 

.من نفس الدستور ( 014/0)راجع املادة _  [35] 
على تنصيب ألاعضاء الجدد  6102أكتوبر  61في , أشرف رئيس املجلس الدستوري، السيد مراد مدلس ي-36

، وقد تضمن املرسوم 6102للمجلس بعد استكمال التشكيلة املنبثقة عن التعديل الدستوري لسنة 

ي على نشر القائمة الاسمية ألعضاء املجلس الدستور  6102يوليو  69املؤرخ في  601-02الرئاس ي رقم 

 : النحو التالي

عبد : السيد مراد مدلس ي رئيسا،السيد حبش ي دمحم نائبا للرئيس، السيدة حنيفة بن شعبان عضوا، السادة

الجليل بلعلى، إبراهيم بوتخليل، حسين داود، عبد النور قراوي، دمحم ضيف، إسماعيل بليت، الهاشمي 

عن عمار عباس،املجلس الدستوري الجزائري في نقال .فوزية بن قلة أعضاء  براهمي، كمال فنيش والسيدة

 ،تاريخhttp://ammarabbes.blogspot.com/2016/12/2016.html:املوقع  6102التعديل الدستوري 

 .10/10/6101التصفح 

http://ammarabbes.blogspot.com/2016/12/2016.html،تاريخ
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أنظر عمار عباس، دور املجلس الدستوري الجزائري في ضمان مبدأ سمو الدستور، مجلة املجلس  _]37[

 .6101،  10الدستوري الجزائري، العدد 

   -[38]Ordonnonce n 58-1067 ;porton loi organique sur le conseil    constitutionfrancais 

6102.من دستور (011/2)راجع املادة _  [39] 
،مذكرة ماجستير ( تونس،الجزائر ، املغرب)بابامروان ،الرقابة الدستورية في الدساتير املغاربية _ [40] 

.01،ص6109/6102،جامعة الجزائر   

.السابق الذكر 6102من دستور  014راجع املادة  _  [41] 

.من نفس الدستور ( 014)راجع املادة _  [42] 
املتضمن تنظيم املجلس  0717أوت 9مؤرخ في  041-17من املرسوم الرئاس ي رقم ( 00'راجع املادة _ [43]

 16الدستوري و القانون ألاساس ي لبعض موظفيه الصادر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية العدد 

.0717أوت 9املؤرخ في   

.من نفس الدستور ( 016)راجع املادة _  [44] 

.من نفس الدستور ( 011)راجع املادة _  [45] 

.من نفس الدستور (  9و014/1)راجع املادة _  [46] 
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 املنظومة القانونية لحقوق الطفل في الجزائر

 بن جياللي سعاد  :ألاستاذة

 تخصص الدولة واملؤسسات العمومية   دكتوراهطالبة 

 1 جامعة الجزائر، كلية الحقوق  ،دكتوراهمدرسة 

                                                     Souadbendjilali@gmail.com 

 :امللخص

 كمم او  الجزائريممة، الدسممات   فممي خاصممة بوقمموق ال  مم القانونيممة الكحامما  ألا وردت 

 الدوليمة الات اقيمة فمي و، ال  م  كحقموق  بشمن  الصمادرة واملراسمي  ألاواممرو القموان   مختلم 

 .1191 التي صدرت عا   ال    لحقوق 

 .كحقوق ال   ال   ، كحقوق، القانو ، ات اقية  :املفتاحيةالكلمات 

Abstract: 

The legal provisions relating to the rights of the child were 

contained in the Algerian constitutions, as well as various laws, orders 

and decrees issued on the rights of the child, and in the International 

Convention on the Rights of the Child issued in 1989. 

Keywords: children, rights, law, convention on the rights of the 

child. 

 : ةـــــــــمقدم

 مستقب  تودد التي فهي إلانسا ، شخصية تاوين في الحاسمة ال ت ة ال  ولة تعتب 

 التنظمي  واقم  تعكم  التمي الت كيبمة واقم  عمن فهمهما فصم  يمكمن وال إلانسمانية،و ألامم 

 وطموكحاتم،، فهم  تمم لمجا آمما  يمثلمو    نهن املسمتقب ، رجما  هم  ألاط ما  الاجتممايي، ون 

 11آلايمة  /آ  عممرا لقولم، تعمال  فمي سمورة  المدنيا، الحيماة زينمة هم و  تعمال  لننسما ، هللا هبمة
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 يتضممم مممن املنظومممة القانونيممة الجزائريممةموضمموع كحقمموق ال  مم  فممي  دراسممة فنهميممة

 إعمدادا وإعمداده بم، الاعتنما  تم  مما إذا ألامم  وتقمد  بنما  فمي يلعبم، الم   املومور  المدور  خمال 

 عليم، واملوافظمة رعايتم، واجم  والديم، عمات، علم  وقم  الحم،، هم ا لل  م  ثبم  صمالحا، فماذا

 كحيماة فمي وجودهما ممن بمدال  يالتم ألاسمرة تماسمك علم  املوافظمة علمهم  يجم  كمما وماديا، معنويا

 الراب مة دعاممة هم  الم ين والت ماه ، والركحممة واملمودة وألانم  التماسمك أ  غ م  ،ال  م 

التنمافر،  إلم  وتمؤد    ألاسمرة ببنما  الحيماة مشماك  تعصم  الهم  ، فقمد بمانمر الزوجيمة لسسم 

 .الزواج من املوجودة الغاية فتنت ي ال    ألاسريةوه ا ما يؤد  بضياع كحقوق 

 ممنو  ،بانمم  م عممو   هم و  غ م ه  علم  يعتمدو   وضع ا  أبريا  ألاط ا فا   ،وعلي،

 لهم  نتمي  أ ، و السمال و  املمر  ممن جمو فمي  تهبنوقما للتمتم  الوسمائ  لهم  نموفر أ  علينما كحقهم 

 علم  ونسماعده  والتعماو   الانسمجا  نومو نموجهه  و والنمما ، والمتعل  للعم  املالئممة ال مر 

 بومايمة الإ ذلمك كم  يامو   وال جديمدة، خبم ات  بهوإكسما ممداركه ، توسمي  خمال  ممن النضم 

 .كحقوقه 

 فمي يعلمو واجم  ممن مما و ألاط ما ، قدسميهما فمي ت موق  العمال  عنم، فمي أمانمة ممن مما إنم،و 

 الخمو  ممن خاليمة  تهكحيما تامو   كمي ألاط ما  لحقموق  الجميم  اكحتم ا  ضما  في واجبنا أهميت،

 غمرار علم  و اسمتقاللها منم  الجزائمر سمع  لقد، فالسال  يسوده عال  في فيت عرعوا ،وال اقة

 معظ  عال  متاام  قانوني نظا  خال  من وه ا ال  ولة كحماية تعزيز عل  الدو   من الكث  

 .ألاساسية كحقوق،

 ألاوامرو القوان   مختل  ك ا و الجزائرية، الدسات   في وردت التي ألكحاا ل استقرا   و 

 الحقموق  هم ه ت بيم،  و اكحتم ا آليمات دراسمة كم ا، و ال  م  كحقموق  بشمن  الصمادرة واملراسمي 

 نومددفاننما  ، 1989 لسمنة ال  م  لحقموق  الدوليمة الات اقيمة فمي وردت التمي ألاكحاما  ودراسمة

الجزائممر  والتممي يمكممن للقا مم ي النظمما  القممانوني هممي املعمماير التممي وضممعها  ممما: اكشمماالية التاليممةإلا 

 .في توديد مصلحة أو كحقوق ال   ؟ إلهمااللجو  

 تحديد طبيعة حقوق الطفل الجزائري : املبحث ألاول 

 ننم، ،كحقوقم، عمن الحمدي  عنمد ألاهميمة البالغمة ألاممور  ممن ال  م  م همو  توديمد إ 

 الحمي الامائن لهم ا املعمال  واضمحة صمورة أمما  الوقمو  يمكمن امل همو  هم ا طريم، توديمد عمن
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 التعمد و  العبم  ممن الحقموق  هم ه توممي التمي الضممانات وتلمك هم ه الحقموق  لم، تممن  الم  

  عمن التسمال   ي مر  أنم، كمما  ،ألاو  امل لم  خمال  ممن سمسب   هم ا مما، و ملصملحت، توقيقما

 القمانو   نظمر فمي ط مال البشمر   الامائن هم ا يعتبم  متم والم   ،فمي القمانو  المدولي ل  م م همو  ا

 .ألاو   امل ل  خال  من سيوضم ما وه ا ؟الدولي والداخلي

 لطفل الجزائري  املفهوم القانوني: املطلب ألاول 

 هيئمات تعمم  أ  ينبغمي أساسمية إنسمانية كحقموق  لم، ضمعي  بشمر   مخلموق  ال  م 

 البشمرية الجماعمات أكث  من فانط ا  ,بما ال    تمت  وضما  كحمايهما عل  الدولةو  املجتم 

بمما فهمما القمانو  المدولي  المدولي املجتمم  اهتمما  كما  لم لك  إلانسما  كحقموق  بانهماكمات تمنثرا

 ولكمن عاممة إلانسما  لحقموق  كحمايتم، خمال  ممن فقم  لس  ال    بوقوق  والقانو  الداخلي

   (1).لألط ا  القانونية الحماية توف   تضمن خاصة إجرا ات خال  من

 الطفل في القانون الدوليتعريف : الفرع ألاول 

نغمرا  هم ه الات اقيمة : بننم، 02/11/1191فمي املؤرخمة ال  م  كحقموق  ات اقيمة عرفم 

 ذلمك قبم  الراكشمد سمن يبلم  لم  مما ة،سمن عشمرة الثامنمة يتجماوز  لم  إنسما  كم  ال  م  يعنمي

 أ  :ألاو   الجز  من الثانية املادة في إلافريقي امليثاق نص كما، علي، املن ب، القانو   بموج 

 الات اقيمات بعم  تعرضم  كمما، سمنة عشمرة ثمماني عمن عممره يقم  إنسما  كم  همو ال  م 

 أسموا كحظمر بشما  املتومدة ألامم  ات اقيمة ممثال ذلمك وممن , ال  م  أو الحمدث لتعريم  الدوليمة

 تعب م  ي لم، أنم، علم  الات اقيمة هم ه ممن الثانيمة املمادة تمنص ذلمك وفمي , ألاط ما  عمم  أاكشماا 

 ن م  فميو ،عشمرة الثامنمة سمن دو   ألاشمخا  جميم  علم  الات اقيمة هم ه م همو  فمي ال  م 

 فمي ألاط ما  ااكشمت ا  بشمن  ال  م  كحقموق  الت اقيمة الاختيمار   الب وتوكمو   تضممن السمياق

 عمليا املمكنة التداب   جمي  ألاطرا  الدو   تتخ  :نص، ما ألاول  مادت، في املسلحة املنازعات

 ااكشت اكا العمر من عشرة الثامنة يبلغوا ل  ال ين املسلح   قواتما أفراد ااكشت ا  عد  لضما 

 (2.) الحربية ألاعما  في مبااكشرا
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 كحتم  سمنة عشمرة ثمماني همو و ال  م  لعممر أقص   بود الدولية الات اقيات جا ت وقد

 كحالمة تتنماو   لم  أنمما ويعيبمما ,العمال  كحمو   البلمدا  كافمة فمي الاجتماعيمة الظمرو  مم  يتناسم 

 مراكحم  تنماو   فمي تقاعسم  وقمد  ،باإلجهما يعمر  مما تخصمص لم  ، و الجنم  وكيما  ال  ولمة

 -مخيمر العزيز عبد الدكتور  رأ  كحس  -ال  ولة و الحم 

 .تعريف الطفل في القانون الداخلي: الفرع الثاني

تشما  ال  ولممة فممي الجزائممر اكشممريوة هامممة مممن املجتممم  يسممتوج  العنايممة بممما باعتبارهمما 

نمممواة ألاسمممرة، ووقايهمممما ممممن الوقممموع فمممي الانومممرا ، معليممم، فممما  التشمممري  الجزائمممر  كممما  ممممن بممم   

، فسممن عمدة قمموان   1190التشمريعات السممابقة التمي جسممدت هم ه الحمايممة منم  الاسممتقال  فمي 

ئمممة، وعلممم  سمممبي  املثممما  قمممانو  العقوبمممات الممم   أقمممر فيممم، املشمممرع عممم ر تناولممم  كحمايمممة هممم ه ال 

القصممممر لتخ يمممم  الع ويممممة  وقممممانو  إلاجممممرا ات الجزائيممممة المممم   خصممممص فيمممم، الكتمممماب الثالمممم  

 . 29/20/20الصادر بتاريخ  21-20رق   (3)للقواعد الخاصة باملجرم   ألاكحداث والقانو  

ج الاجتمممايي للموبوسمم   المم   نممص وقممانو  املتضمممن تنظممي  السممجو  وإعممادة إلادممما

فيممم، املشمممرع علممم  فصممم  ألاكحمممداث عمممن الكبمممار فمممي املؤسسمممة العقابيمممة ونمممص عمممن إكحمممداث مراكمممز 

باعادة تربيمة وإدمماج ألاكحمداث وأنشمن لجنمة إعمادة الت بيمة فمي مراكمز ألاكحمداث وأجنومة ألاكحمداث 

بال  ولممة ماممما ألامممر  فممي املراكممز العقابيممة، وكمما  املشممرع قممد أصممدر أيضمما عممدة أوامممر أخممر  تمممت 

-92املتعل، بنشا  املصالم واملؤسسات املال ة بوماية ال  ولة،  وأيضا املرسو  رق   50-91

املتعلمممم، بومايممممة ال  ولممممة  28-50وألامممممر  .املتعلمممم، بانشمممما  وتنظممممي  دور ال  ولممممة املسممممع ة 98

 (4).واملراهقة

 .الجزائري مجالت حقوق الطفل : املطلب الثاني

 إلاسمالمية الشمريعة ممن مسمتمدة أكحاامم، أغلم  الجزائمر   ألاسمرة قمانو   أ  بمما

 فمي مقمرر  همو مما عمن تخمرج لمن بال  م  املتعلقمة أكحاامم، فما  ال قهيمة العلمما  واجهممادات
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 فصمال ي مرد لم  الجزائمر   ألاسمرة قمانو   أ  الواضممو  إلاسمالمي وال قم، إلاسمالمية الشمريعة

 الواليمة عمن كحديثم، عنمد القمانو   ممواد ثنايما فمي أكحاامم،و  كحقوقم، تنماو   إنمما و بال  م  خاصما

 ألاكحامما  وهمم ه والك الممة، والهبمةة الحضممانو  وامل مم اث والن قممة الرضماعو  النسم و  الوصميةو 

، وهمم ا ممما وغ  هممما ألا و  كممان  ألاسممرة أفمراد ممن وغ م ه ال  مم  بمم   فهممما العالقممة تتجماذب

 (5).سنواو  تبيان، من خال  ه ا امل ل 

 .ثبوت النسبحق : الفرع ألاول 

 للجماعة كح ظاو  ك رد لنسب، كح ظا ذلك في ن  أبي،، إل  ينس  أ  ط   ك  كح، من

 يثبم و  (6)،ألاسمرة قمانو   ممن 45 إلم  40 ممن املمواد قررتم، مما هموو  ألانسماب، اخمتال  عمد  ممن

 :هي ثالثة بنمور  ال    نس 

 :الشبهة وبنكاح الصحيح الزواج طريق عن النسب ثبوت :أوال

 بم   الزوجيمة قيما  همو الصمحي  بمالزواج واملمراد النسم ، ثبموت فمي ألاصم  همو وهم ا

 ابتمدا  عنمد واملمرأة الرجم  بم   القائممة الزوجيمة ، والعالقمة ال  م  إليم، ينسم  الم   الرجم 

 الصحي  بالزواج إال ياو   ال وهو مع  ، شخص من للوالدة معدة املرأة كو   أو بالولد كحملها

 بم   القائممة الزوجيمة بم، وأراد بمال را  عبم  الحنيم  الشمرع أ  هم ا ممن ون هم ، بم، ألحم، وما

 .الزوج  

 الجزائمر ، التشمري  فمي أبويم، كمال ممن الصمحي  المزواج ممن املولمود ال  م  نسم  يثبم 

 المزواج يعتبم و  ."الصمحي  بمالزواج النسم  يثبم  ":قماأج 40 املمادة نمص فمي جما  ملما طبقما هم او 

 قاأج، 9 املادة في علي، املنصو  الرضا ركن في، توافر إذا الجزائر ، املشرع نظر في صحيوا

 هم ا كما  وسموا  ،بعمدها ومما 23 واملمادة مكمرر  9 املمادة فمي املشرع ذكرها التي الشرو  ك لك و

 نسم  يثبم  الو  ،إلثباتم، وسميلة بم  فيم،، ركنما لسسم  الرسممية ن  عرفيما، أو رسمميا المزواج

 إذا قضمايي بوكم  أو املدنية، الحالة سجالت من بمستخرج أبوي، زواج إثبات بعد إال ال   
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 سمج  ممن بمسمتخرج المزواج يثبم  ":قماأج 22 املادة علي، نص  ما كحس  عرفيا، الزواج كا 

 (7)"قضايي بوك  يثب  تسجيل، عد  كحالة وفي املدنية، الحالة

 إال يتوقم، ال ألاخ م  هم ا و ال مرا ، تموافر النسم  لثبموت الجزائمر   املشمرع يشمت  و 

 :التالية الحاالت بتوافر

 العقمد كحيم  ممن المزوج   بم   التالقمي يثبم  أ  هموو   الصمحي  المزواج فمي الاتصما  إماانيمة 1-

 أ  ذلمك الصمحي ، المزواج عقمد إبمرا  بعمد المزوج   بم   الجنسمية املخال مة بم، املقصمودو 

 41 املادة في الجزائر   املشرع يشت ط، ما وه ا الدخو ، من في، بد ال إذ يك ي ال وكحده العقد

 بمال رق  ين م، ولم  الاتصما  وأمكمن اكشمرعيا الممزواج كما  متم  نبيم، الولمد ينسم  ": قماأج

 ".املشروعة

 كم  فمي أو الشبمة كحالة في نس  يثب  ال الصحي  غ   الزواج في الحقيقي الدخو   ااكشت ا  2-

 40 املممادة عليمم، أكممدت ممما وهمم ا الحقيقممي، الممدخو   بتمموافر إال باطمم  أو فاسممد زواج

 33و 32 للمواد طبقا الدخو   بعد فسخ، ت  زواج با  أو الشبمة بناا  النس  يثب ":ج.أ.قا

 ".و  نالقا ه ا من 34 و

 باإلقرار النسب إثبات :ثانيا

 :كحالتا  ل، باإلقرار النس  إثبات و ألاسرة قانو   من 45 و 44 املادتا  تضمنت، قد و

 : التالية الشرو  في، يشت   و املقر ن   عل  إقرار :ألاولى الحالة

 ن  أبيم، لغ م  ينسم  أ  النسم  معلمو  لولمد يجموز  ال إذ النسم  مجهمو   لم، املقمر يامو   أ  -

 .ثبوت، بعد ال سخ يقب  ال النس 

 السمن فمارق  يامو   كحيم  بماقراره مكم با املقمر يامو   ال كمي لم، املقمر مثم  ولمد للمقمر يولمد أ  -

 .ب لك يسم  بيامما

 ألاهليمة فاقمد أو مم م  غ م  صمغ   الولمد كما  إذا إال إلاقمرار ذابه بالنسم  لم، املقمر يصمدق أ  -

 بمما لم، املقمر كم ب و ممثال البلمو  سمن فمي الولمد كما  إذا أمما بنقوالم،، يعتمد ال بويم  نمو  لمجكما

 .باطال بالنس  إلادعا  كا  ادعاه
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 ثبموت أسمباب ممن سمببا يصملم ال الزنما ال  زنما ممن ابنم، هو الولد ه ا بن  ل، املقر إدعا  عد  -

 النس 

 اكشمرعا مومر  التبنمي ن  ال  م  هم ا تبنم  أنم، لم، املقمر اديم  إذا النسم  يثبم  ال كم لك و -

 .وقانونا

 فمال أخمي هم ا شمخص قما  لمو كمما ذلمك و :املقمرر  ن م  غ م  علم  إقمرار :الثانيـة الحالـة

 وكم لك املقمر ن م  علم  قاصمرة حجمة إلاقمرار ن  ألاب صمادق، إذا إال النسم  هم ا مثم  يثبم 

 يقمو   أال علم  ألاب بم، أقمر إذا إال النسم  يثبم  فمال المزوج علم  ولمد بنسم  الزوجمة أقمرت إذا

 علم  المزوج ورثمة صمادق فما  زوجهما وفماة بعمد ولمد ببنوة الزوجة إقرار إما و الزنا من ابن، بنن،

 .(8)ألا  من إال كحينئ  نس  فال وإال صحيوا النس  يعتب  إلاقرار ه ا

 .حق الطفل في الحضانة: الفرع الثاني

من قانو  ألاسرة الجزائر  عل  أ  الحضانة هي رعاية الولد و تعليم،  90نص  املادة 

و القيما  علمم  تربستمم، علمم  ديمن أبيمم، و السممهر علمم  كحمايتمم، و كح ظم، صممحة و خلقمما، ويشممت   فممي 

مممممممممن املدونممممممممة املغربيممممممممة لألكحمممممممموا   15ياممممممممو  أهممممممممال للقيمممممممما  بمممممممم لك وعرفهممممممممما املممممممممادة  أ الحاضممممممممن 

الشخصية بننما كح ظ الولد ممما قمد يضمره قمدر املسمت اع و القيما  بت بستم، وكح مظ مصمالح،، 

مممممن مجلممممة ألاكحمممموا  الشخصممممية التونسممممية بننممممما كح ممممظ الولممممد فممممي مبستمممم،  05كممممما عرفمممم  املممممادة 

لتعمماري  فمما  املشممرع الجزائممر  ركممز فممي تعريمم  الحضممانة علمم  والقيمما  بت بستمم، ، وخالفمما لهمم ه ا

 أسبابما وأهمدافها كحيم  انم، تعريم  جمام  لام  مما يتعلم، بواجيمات ال  م  الدينيمة و الصمحية

والخلقية و الت بوية واملشرع الجزائمر  لم  يخمرج إجمماال عمن التعريم  ال قهمي للحضمانة سمو  

أ  ل مظ الولمد همو خمروج عمن دائمرة الصمغ    أ  استعم  ل ظ الولد بدال عمن الصمغ   و يبمدو

 .والصغ  ة الل ين ل  يبلغا بعد

 فمي أخم  الجزائمر   واملشمرع ال  م  ملصملحة رعايمة الحضمانة قمررت العممو  وعلم 

 ينشمن و ال  م  م ماهي  تتشما  الحضمانة سمن ف مي للموضمو ، ال ائمدة يوقم، مما الحسمبا 

 بتنظمي  كحظيم  ولم لك املكتسمبة، املبماد  ممن كث م  ذهنم، فمي ويرسمخ القمي  ممن كث م  لديم،
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 ممن إلم  يوتماج ونمما فقم  الحضمانة إلم  يوتماج ال املوضمو   ال  م  لكمن الجزائمر ، املشمرع

 (.9)؟الحقوق  ه ه ألاسرة قانو   عال  فكي  كحق،، يو ظو  علي، ين ،

 .حق الطفل في النفقة: الفرع الثالث

ينممماير  1املممؤرف فمممي  21-10القممانو  رقممم  ممممن  0عممر  املشمممرع الجزائممر  الن قمممة فممي املمممادة 

الن قة املوامو  بمما وفقما نكحاما  قمانو  : "... كالتالي (10)، املتضمن إنشا  صندوق الن قة0210

ألاسرة لصالم ال    أو ألاط ا  املوضون   بعد طالق الوالدين، وك لك الن قة املواو  بما 

ق والن قممممة املواممممو  بممممما للمممممرأة مؤقمممم  لصممممالم ال  مممم  أو ألاط مممما  فممممي كحالممممة رفمممم  دعممممو  ال ممممال 

 ". امل لقة

 السمكن، و العالج و الكسوة و الغ ا  من ال    إلي، يوتاج ما ك  توف   هي الن قةف

 أ  يجم  التمي الحقموق  أعظم  ممن الن قمة وكحم، ،والعمادة العمر  فمي الضمروريات ممن يعتبم  ومما

 ألاسمرة قمانو   كحمدد فقمد والرعايمة، الحمايمة لم، وتموفر كحياتم، تصما  ابه ننم، لل  م  تك م 

 :وه  ال    ن قة علهم  تج  من الجزائر  

 مما ، لم، يكمن لم  مما ألاب علم  الولمد ن قمة تجم  أنم، علم  75 املمادة نصم  فقمد :ألاب -أ

 المزواج، أو المدخو   إلم  وإلانماث الراكشمد سمن ال  م  بلمو  إلم  تمتمد الن قمة للم كور  فبالنسمبة

 تسمق و   للدراسمة ممزاوال أو بدنيمة، أو عقليمة آلفمة عماجزا الوالمد كما  إذا مما كحالمة فمي وتسمتمر

 همو ألاوالد علم  الن قمة مسمؤولية يتومم  ممن أ  القانو   نص فقد الكس ،و  عاما باالستغنا 

وعلمم  املولممود لمم، رزقهممن : " وتعممال  سممبوان، لقولمم، قبمم  مممن الشممريعة أكدتمم، ممما همموو  ألاب

 (11)" وكسوتمن باملعرو 

 الن قمة اسمتوقاق ممدة القمانو   كحمدد ثم  مما  لل  م  يكن ل  إذا علي، واجبة والن قة

 ابه يدخ  أ  إل  للصغ  ة وبالنسبة سنة 19 وهو الراكشد سن ببلوغ، تنتهي للصغ   فبالنسبة

 كحالمة فمي لل  م  الن قمة فنوجم  ذلمك ممن أبعمد إل  ذه  والقانو   لهما كحماية ذلك وفي زوجها
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 كاملة كحماية ذلك وفي بالدراسة ااكشتغال، عند ل، يوجبما كما الراكشد، سن تعد  لو كحت  عجزه

 وال  م  الغربيمة القموان   وت تقمده إلاسمالمية الشمريعة أكحاما  مم  يتوافم، مما وهم ا لل  م 

 وقدرتم،، وسمع، كحسم  تامو   أط الم، عل  ألاب ن قةو  الدين، اختال  م  ولو الن قة يستو،

 (12).ذلك عل  تجب ه الدولة فا  الن قة دف  عن وامتن  مست ي  ألاب كا  وإذا

 كما  إذا ألا  تنتقم  ألاوالد ن قمة مسمؤولية فما  الن قمة عمن ألاب عجمز إذا :ألام -ب

 علي، نص  ما هو و ذلك ( وال عاجزا أو معسرا أو معوزا ألاب كا  إذا ما كحالة في باست اعهما

 فمي كمما عاتقهما علم  يقم  إلان ماق فما  موسمرة ألا  وكانم  أوالده علم  إلان ماق يسمت ي 76 املمادة

 أكحسمن وقمد ميتما أو م قمودا أو غائبما ألاب كما  لمو مما أيضما هم ا فمي ويمدخ  ،(إلاسمالمي ال قم،

 تعاو   باب ومن ل،، كحماية الولد عل  إلان اق مسؤولية في ألا  أاكشر  عندما الجزائر   املشرع

 .بومايت، الناس أول   نهون رعايت، ضما  عل  الوالدين

 عجز بعد ال    عل  إلان اق يتول  من الن قة فص  في القانو   يودد ل  :غيرهما -ج

 أ  بم، أولم  وكما  الدولمة إلم  أو العصمبة ممن قرابتم، إلم  ذلمك ينتقم  هم  ممانهفقمدا أو الوالمدين

 :أنم، علم  بنصمها اكت م  فقمد ألاسمرة قمانو   ممن 77 املمادة أمما واضمحا، توديمدا ذلمك يومدد

 درجمة و الاكحتيماج و القمدرة كحسم  ألاصمو   علم  وال مروع ال مروع علم  ألاصمو   ن قمة يجم "

 ممن يستشم  أ  أيضما ويمكمن أكثم  توضمي  إلم  وتوتماج غامضمة فتبقم  (13)،"إلارث فمي القرابمة

 أو الوصم ي أو المولي ن قتم، يتومم  قمد ال  م  أ  والك المة والوصماية بالواليمة املتعلقمة املمواد

 .ن قت، تتول  التي هي الدولة فا  فمن قيا هؤال  فقدا  وعند الك ي 

 ممن علم  المنص خمال  ممن لل  م  الن قمة كحم، ك م  قمد الجزائمر   املشمرع يامو   ذابهو

 عقوبمات قمرر  أيمن ذلمك ممن أكثم  إلم  املشمرع ذهم و  ،لم، كحمايمة هم او  ن قتم، علمهم  تجم 

 .علهما املعاق  الجرائ  من جعلها و الن قة دف  عن املمتن  ألاب عن جزا اتو 

الجزائمر  ضممن القمانو  الخما  بانشما  صمندوق الن قمة ومن جهة أخمر  أقمر املشمرع 

مسمممممممممتوقات ماليمممممممممة يسمممممممممتوج  علممممممممم  املمممممممممدين أال وهمممممممممو والمممممممممد ال  ممممممممم  بمممممممممدفعها لمممممممممد  القا ممممممممم ي 
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كحيمم  اعتب همما املشممرع مممن ضمممن الن قممة والتممي تصممن  مممن كحقمموق املاليممة لل  مم   (14)املخممتص،

 . الجزائر  وهو ما أكحسن صنع، املشرع الجزائر  

 إلاطار القانوني لحقوق الطفل الجزائري  :الثانياملبحث 

 كحماية لها وأفرد قانونية بنصو  بياما و كحقوقها نظ و  ال  ولة، ب ئة القانو   اهت 

 لل  ولمة، مامما كم  لنظمرة تبعما الحمايمة جوانم  كحيم  ممن القموان   هم ه تختلم  و خاصمة

غ م  أنم، لم   ،القانونيمة  بنصمو  نظمهما و ال  م  كحقموق إلم  كحمد مما  ك م  الجزائمر   واملشمرع

يت ممرق قممانو  ألاسممرة الجزائممر  إلمم  م هممو  كحقمموق ال  مم  أو إلمم  توديممدها، بمم  أسمم  الحمايممة 

 .بنا ا علهما دو  أ  ي ص  في معاي  ها

 التكيف القانوني لحقوق الطفل : املطلب ألاول 

 خاليا جا  1963 دستور  أ  نالكحظ مضامياما تولي  و النصو  استقرا  خال  ومن

 أاكشمار نجمده منم، 17 املمادة نمص إلم  بمالرجوع و أنم، إال الت بيمة، كحم، علم  صمراكحة المنص ممن

 الخلية باعتبارها لألسرة أقرها التي الحماية خال  من ه ا و الت بية، في ألاوالد كح، إل  ضمنيا

 أمما، ال  م  تربيمة علم  مبااكشمرة تسمهر التمي البسئمة و املومي  باعتبارهما و للمجتمم  ألاساسمية

 كحم،" علم  بمالنص يتعلم، فيمما 1963 دسمتور  فمي كما  الم   المنقص تمدار  فقمد 1976 دسمتور 

 (15)"كحمايهم  و أبنائم  بت بية آلابا  قيا  بوجوب ذلك و صراكحة، الت بية

 ممن رعمايهم  و ألابنما  تربيمة واجم  علم  صمراكحة نمص أيضما نجمده 1989 دسمتور  فمي و

 ممن 62 املمادة بم، جما ت مما بمن   65 مادتم، مضممو   فجما  1996(16) دسمتور  أمما ،آلابا  طر 

 .1191ر دستو 

 قننمممم  التمممميوممممن جانممم  آخمممر يسمممتوج  تسمممملي  الضمممو  علممم  النصمممو  الجزائيمممة 

 القانونية الحماية توقي، و الجنائية الناكحية من معاملت، و ال    كحماية لكي يات أسس و 
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 ممن النيم  إل  تؤد  التي املشروعة غ   ألافعا  من  عامة بص ة ابه يقصد التي و ل،، الوافية

 ك  عل  عقوبة طيات، في يوم  جزايي قانوني نص طري، عن ذلك و مصالح، و ال    كحقوق 

 ضمحية، ال  م  يامو   عنمدما أ  ال  م  كحقموق  علم  الاعتمدا  كحالمة فمي هم ا يخال م،، ممن

 كما  إذا مما كحالمة فمي ال  م  ابه يتمتم  أ  يجم  التمي الجنائيمة الحمايمة إلم  أيضما باإلضمافة

 عمن املقمررة كحقوقم، باافمة ألامثم  الوجم، علم  و ال  م  تمتم  أجم  ممن كلم، هم ا و (17)،جماني

 املقررة الجنائية الحماية أوج، عل  سنبو  ألاساس ه ا عل  و القانونية، التشريعات طري،

 .الجزائية إلاجرا ات قانو   و الجزائر   العقوبات قانو   في لل   

 إلاجراءاتو العقوبات قانوني ظل في الطفل لحقوق  الجنائية الحماية: الفرع ألاول 

 :الجزائري  الجزائية

 الحمايمة إلم  يوتماج ط م  لام  قضمائية كحمايمة هنما  تامو   أ  ممن املشمرع أوجبم،

 أ  يقمدر ال التمي التصمرفات ممن ال  م  كحمايمة همو العقوبمات قمانو   إليم، يرممي ومما الرعايمة،و 

 ال  م  أ  واملالكحمظ العقليمة كحالتم، بسمب  إدراكهما علم  قمادر غ م  همو أو سمن، لصمغر يمدفعها

 قمانو   فمي لم، املقمررة الحمايمة عنمد سمنق  لم ا جمان  أخمر   وتمارة ضمحية تمارة يامو   قمد

 .الجزائية إلاجرا ات وقانو   العقوبات

 :كضحية عليه الاعتداء حالة في الطفل حماية:أوال

 أممام  و صمحهم  تامو   عنمدما هم ا و ألاكحمداث لحمايمة وسمائ  عمدة املشمرع أعمد لقمد

 كم  ومعاقبمة ألاط ما ، لهما يتعمر  التمي الاعتمدا  صمور  جميم  بتجمري  وقما  للخ مر، معرضم  

 كم  رو  إزهماق إلم  يمؤد  فعم  كم  العقوبمات قمانو   فجمر  أجساده  و نرواكحه  يتعر  من

 أيضما ويعاقم  (19)،بالسمجن ال عم  هم ا علم  ألا  تعاقم  كمما (18)،بمالوالدة العهمد كحمدي  ط  
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 سمن، يتجماوز  لم  الم   القاصمر علم  ترتكم  التمي العمديمة والجمر  الضمرب لجمرائ  مرتكم  كم 

 (20).للخ ر صحت، تعر  أ  ذلك اكشن  من وياو   العناية، أو ال عا  عن، يمن  أو سنة 16

 حماية الطفل الجانح: ثانيا

 مسمؤوال عمد   ال    بلغها إذا الجنايي للراكشد سنا 18 سن الجزائر   املشرع اعتب  لقد

 فعلتم،، تبعمة يتومم  ال السمن هم ه قبم  أنم، يعنمي ال وهم ا يقت فها، التي إلاجرامية ألاعما  عن

ممن  49/1 املمادة علينما تمليم، مما هم او  البمال  يواسم  كمما يواسم  ال أنم، ألاممر فمي مما فغايمة

 ال   للقاصر بالنسبة الت بية أو الحماية تداب   بتوقي  إال تسم  ال بوي  قانو  العقوبات،

 التمي م  عمدي  فهمو للتوبيخ، إال موال ياو   ال ارتكبما بمخال ة ألامر تعل، إذا سنة 13 يبل  ل 

 سنة 18 و 13 ب   يمتد القاصر ب   كا  إذا أما املسؤولية عدي  يظ  وبالتالي القانو   نظر في

 إذا أمما مخ  مة، مسمؤولية إال يسمن  وال ألاهليمة نماقص العقمايي املشمرع نظمر فمي فيعمد

 الناكحيمة ممن قاصمرا يعتبم ه ال املشمرع فما  18 سمن لبلوغم، العقلمي نمموه لديم، اكتمم  و نضم 

 ممن الحمدث إنقماذ علم  عمم  قمد املشرع أ  املالكحظ و البالغ  ، فئة إل  ب لك وينظ  الجزائية

 بالنسمبة أو املواكممة و التوقي، أثنا  سوا  البال  عل  امل بقة وإلاجرامية العقابية القواعد

 (21).وعالج، لحمايت، ألاكحداث مواك  ابه تنمر التي للتداب  

 عند خاصة بقواعد القاصر املشرع خص لقد واملواكمة املتابعة أثنا  ال    كحماية

 يتك   مهمة هي و ألاكحداث، موكمة هي و للبالغ   عدها التي لتلك مغايرة هيئات أما  مثول،

 ألاكحمداث، تربيمة وإعمادة وإصمال  خمال  انهاكشمن ممن التمي إلاجمرا ات التخاذ ألاكحداث قا  ي ابه

 كحمايمة فمي دور  فلم، القاصمر توممي التمي والتمداب   إلاجمرا ات باتخماذ مالم  ألاكحمداث فقا م ي

 بم   ممن القا م ي هم ا اختيمار القمانو   ااكشمت   ومتشمعبة، كث م ة بمهما  يضم ل  إذ ال  ولمة

 .والك ا ة الخب ة ذو   ومن ألاكحداث بشؤو  باهتما  يمتازو  ال ين ألاشخا 

 آليات تطبيق الرقابة على حماية حقوق الطفل: املطلب الثاني

 ممن فهمي عمدة، جوانم  ممن أهميمة تكتسم ي ال  م  كحقموق  ات اقيمة أ  في، اكشك ال ومما

 الشمعوب و ألامم  ضمم   فمي رسمخ  و المدو ، علهمما تعارفم  التمي ال  م  كحقموق  تقمن  ناكحيمة
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 إلانسما  كحقموق  وثمائ، فمي ذكرهما يمرد لم  لل  م  جديمدة كحقموق  أضماف  أخمر   ناكحيمة وممن

 و الاجتماعيمة الدراسمات نتمائ  و كحصميلة علم  تقريرهما فمي اسمتندت كحقموق  وهمي السمابقة،

 املعماي   ممن أدنم  كحمد الات اقيمة تضم  ثالثمة ناكحيمة وممن بال  ولمة املتعلقمة ال بيمة و الن سمية

 والهيئمات والحاوممات الشمعوب و ألافمراد قبم  ممن ابه الالتم ا  ينبغمي التمي السملو  وقواعمد

 آلية الات اقية أوجدت كما ال  ولة، ملشاك  التصد  أو ال    اكشؤو  معالجة عند الدولية

 كحقموق  لجنمة همي بنصوصمها المدو   التم ا  ممد  تراقم  و ابه الواردة ألاكحاا  ت بي، عل  تسهر

 (22).ألاممية ال   

 باسمتمرار تعمم  و الات اقيمة هم ه ب ومو   مجتمعاتم، و العمال  دو   كافمة ركحبم  وقمد

 القمانو   بادمماج تسمم  التي الدستورية آليهما خال  من التي الجزائر بياما من و ت بيقها، عل 

 قام  (23)،ر الجزائر  الدستو  من 132 املادة في واملتمثلة    الداخلي القانو   في الات اقي الدولي

 لسمنة ال  م  كحقموق  ات اقيمة بيامما وممن إلانسما  كحقموق  ات اقيمات ممن الكث م  علم  باملصمادقة

 يتضممن الم   1110 لسمنة ديسممب  19 فمي املمؤرف 191-10الرئاسم ي باملرسمو  وذلمك 1989

 (.24)ال    كحقوق  ات اقية عل  الت س  ية التصريوات م  املصادقة

 .9191حقوق الطفل في الاتفاقية الدولية لسنة : الفرع ألاول 

 م همو  و واضمم بشما  عرفم  التمي ألاولم  الدوليمة الوثيقمة ال  م  كحقموق  ات اقيمة تعمد

 إنسما  كم  بال  م ، يقصمد الات اقية من ألاول  املادة لنص ف بقا بال   ، املقصود صري و 

 .علي، امل ب، القانو   بموج  ذلك قب  الراكشد سن يبل  ل  ما سنة، 18 يتجاوز  ل 

 ترعرعما شخصست، تت عرع كحت  ال    بن  أقرت عندما بانسرة الات اقية اهتم كما 

 وأ  الت ماه ،و  واملوبمة السمعادة ممن جمو فمي عائليمة بسئمة فمي ينشمن أ  ينبغمي ومتناسمقا كمامال

 أفرادهما جميم  ورفاهيمة لنممو ال بيعمة والبسئمة للمجتمم  ألاساسمية الوكحمدة باعتبارهما ألاسمرة

 الاضم الع ممن تمتمكن لامي الالزمتم   واملسماعدة الحمايمة تمول  أ  ينبغمي ألاط ما ، وبخاصمة

 واكشمم  باجتمماع يامو   لل  م  املناسم  العمائلي الجمو ا ،فم تمم لمجا داخم  الاامم  بمدورها
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 ألاطمرا  المدو   إلمزا  علم  بمالنص (25)العااكشمرة املمادة فمي الات اقيمة أكدتم، مما وهمو أفرادهما،

 يقمدمها التمي ال لبمات فمي سمري   إيجمايي بشما  والنظمر ألاسمرة، اكشمم  ولم  جمم  علم  بالعمم 

 الحماالت فمي أمما ألاسمرة، اكشمم  جمم  بقصمد اتهمغمادر أو املعنيمة الدولمة كحمو   والدي، أو ال   

 بعالقمات الاكحت ما  فمي الح، لل    فياو   مختل ت   دولت   في ال    والد  فهما ياو   التي

 والديم، و ال  م  كحم، بماكحت ا  املعنيمة المدو   تلت   و والدي،، بكال مبااكشرة اتصاالت و منتظمة

 العما  والنظما  الموطني ألاممن كحمايمة لقيود إال الح، ه ا يخض  ال  بلد أ  دخو   و مغادرة في

 علم  الات ماق كما  وإذا،  تهكحريماو      آلاخمرين كحقموق  أو العاممة آلادابو العاممة الصمحة أو

 مامما ويمتعل  والحنما  الع م  و بالحم  فهمما يتمتم  التمي أسمرت، وسم  فمي ال  م  تربيمة أهميمة

 إبعماده ال  م  مصملحة ممن يامو   أ  الحماالت بعم  فمي يومدث فان، ال اضلة والقي  العادات

 فمي لهما يخضم  التمي القاسمية املعاملمة أو وإجمرا  فسماد ممن بم، تتسم  ملما هم ا و أسمرت، عمن

 (26).كحيات،

 .دور اللجنة الاستشارية في حماية وترقية حقوق الطفل: الفرع الثاني

 التقمارير خمال  ممن وهم ا بمارز، ال  م  كحقموق  وترقيمة كحمايمة مجما  فمي اللجنمة دور  إ 

 يتبم   مما هم ا و الجزائمر فمي ال  م  كحقموق  كحالمة و وضمعية بخصمو  إعمدادها فمي تشمار  التمي

 علم  نصم  التمي و اللجنمة إكحمداث يتضممن الم   املرسمو  ممن 04 فقمرة 6 املمادة خمال  ممن

 انهلجما و املتومدة ألامم  أجهمزة إلم  الجزائمر تقمدمها التمي التقمارير إعمداد فمي اللجنمة مشماركة

 .علي، املت ، اتهاللت اما ت بيقا

 املواعيد في التقارير باعداد الدولية اتهبمسؤوليا الالت ا  إل  دائما الجزائر سع  لقد

 سمنت   غضمو   فمي تقاريرهما إعمداد ألاطمرا  المدو   الات اقية ألزم  فقد الات اقية في املوددة

 .املعنية ال ر  للدولة بالنسبة الات اقية ه ه ن اذ بد  من

 فمي التقمارير باعمداد الدوليمة اتهبمسمؤوليا الالتم ا  إلم  دائمما الجزائمر سمع  لقمدوعليم، 

 غضو   في تقاريرها إعداد ألاطرا  الدو   الات اقية ألزم  فقد الات اقية في املوددة املواعيد
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 الجزائر ب، قام  ما وه ا املعنية، ال ر  للدولة بالنسبة الات اقية ه ه ن اذ بد  من سنت  

 الات اقيمة علم  مصمادقهما ممن سمنت   بعمد وهم ا 0220سمنة  مبااكشمرة تقريمر نو   بارسمالها

 التم ا  يعكم  مما همو و11/10/1110املمؤرف فمي  191-10رئاسم ي ال املرسمو  خمال  ممن ون اذهما

 (27).0220في سنة  كا  تقرير وآخر واهتمامها، الدولة

 فمي واكحمدة منهجيمة وجمدنا إعمدادها فمي اللجنمة اكشمارك  التي التقارير عل  اطالعنا وعند

 لهما التمي الجزائريمة والتشمريعات القموان   علم  الات اقيمة ممواد إسمقا  فمي وتتمثم  التقمارير كم 

 كحقموق  كحمايمة مجما  فمي الحاصم  التقمد  توضمي  و داتو املجهم إبمراز مم  باالت اقيمة، عالقمة

 قسمم   فمي جما  نجمده ، 2005 سمنة الجزائمر قدمتم، الم   ألاخ م  للتقريمر رجعنما وإذا ،ال  م 

 صممي  فمي تمدخ  التمي ألاكحاما  تضممن والثماني الجزائمر علم  عاممة معلوممات تضممن ألاو  

 ال  م  تعريم  مواضي  تضمن  :ال    ماهية: يب   ألاخ   ه ا جا  فقد، بال    الاهتما 

 .للعم  القانونية والسن التعلي  وإجبارية ألاكحداث وجنو 

 : اتمةــــــــــــــخ

 حجمر باعتبارهما ال  ولمة ب ئمة خاصما اهتمامما أولم  الجزائمر   القمانوني النظما  إ 

 القمانوني النظما  عمر  اليمو  إلم  الاسمتقال  فمنم  بلمد، أ  ورقمير    ازدهماو  تقمد  فمي الزاويمة

 الدسمات   ممن بمد ا ، العمال  فمي الرائمدة التشمريعات ممن جعلتم، هاممة ت مورات الجزائمر  

 الضممانات أقصم   تموف   علم  الحمر  إلم  دائمما العقوبمات وقمانو   ألاسمرة قانو   إل  الجزائرية

 .ال    كحماية إل  تؤد  التي آلاليات ووض 

 إلم  1963 بدسمتور  بمد ا ملتعاقبمةا  ألاساسمية قوانيامما خمال  ممن الجزائمر سمع  فقمد

 لحمايمة عريضمة وخ مو  مبماد  لوضم  تؤسم  دسمتورية منظوممة إرسما  إلم  1996 دسمتور 

 والتمي الدسمتورية نصوصمها فمي املبماد  هم ه تضمم   خمال  ممن وهم ا ال  م ، كحقموق  وصميانة

 بعيم  ومشموبا بماطال ويقم  مخال همما وعمد  اكحت امهما ينبغمي التمي القانونيمة الهرميمة قمة في تنتي

 ضممانة ألاخ م  فمي يشما  مما وهمو الدسمتورية املبماد  هم ه يخمال  قمانو   كم  الدسمتورية عمد 

 أهم  علم  المنص فمي كب م  كحمد إلم  مت قمة جما ت الجزائريمة الدسمات   ،ال  م  لحقموق  أكيمدة
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 كحم، علم  أيضما و التعلمي ، و الت بيمة كحم، علم  فنصم  سمليمة، كحياة لل    تك   التي املباد 

 نشمنة ضمما  اج  من وه ا والكريمة، الحسنة املعسشة ظرو  و الصحية الرعاية في ال   

، إضمافة إلم  مصمادقهما الت اقيمة الجزائريمة الدولمة بنما  فمي قويما ليامو   الجزائمر   لل  م  جيمدة

 .1191كحقوق ال    لسنة 

 لل  م  تموفر أ  انهاكشمن من التي الحقوق  عل  بالنص مليئا ألاسرة قانو   جا  وقد ه ا

 فيم، يعمس  الم   ألاسمر   للجمو املمنظ  و الضماب  القمانو   يعتبم  كحيم  وكريممة، هنسئمة كحيماة

 أكيمدة كحمايمة بم لك فتضممن كحياتم،، ممن املهممة ال تم ات معظم  فيم، يمضم ي والم   ال  م 

 عل  والنص الحضانة فت ة وتنظي  النس  في كحق، عل  النص خال  من وه ا ال    لحقوق 

 مبسنما الن قمة فمي كحقم، علم  المنص إلم  باإلضمافة املوضمو   لل  م  كحمايمة واكشمروطها ضمواب ها

 .علي، الن قة عاتقه  عل  يق  من

 القانونيمة الحمايمة مجملهما فمي تشما  التمي و آن ما املم كورة القموان   هم ه أ  واملؤكمد

 ذلمك مم  و انهأ إال ال    كحقوق  كحماية في لتقليد أرس  كان  وإ  الجزائر ، ال    لحقوق 

 اكحت امهما و ت بيقهما يك م  جنمايي إطمار يضمماما لم  مما الحمايمة هم ه توقيم، عمن عماجزة تبقم 

 العقوبات، قانو   تناولها والتي ال    لحقوق  الجنائية بالحماية يعر  ما وهو لها، الامتثا و

 ليقمد  الجزائيمة إلاجمرا ات قمانو   ذلمك فمي دعمم،و  ال  م ، لحقموق  جنائيمة كحمايمة فقمد 

 .ومواكمة متابعة أثنا  الضمانات

 :قائمة التهميش

الجزائر ، م كرة بلقاس  سويقات، الحماية الجزائية لل    في القانو  : أنظر -1

ماجست   في الحقوق، تخصص قانو  جنايي، جامعة قاصد  مرباحي، ورقلة، 

0212/0211  ،5. 

عبد العزيز مخيمر، ات اقية كحقوق ال    خ و  ال  ألاما  أ  ال  الورا ، مجلة  :أنظر -0

 .181،  1118، 28الحقوق، جامعة الحقوق، الاوي ، العدد 

يتضمن قانو  تنظي  السجو   0220فب اير  29في  املؤرف 21-20القانو  رق  : أنظر -8

فب اير  18، املؤرخة في 10وإعادة إلادماج الاجتمايي للموبوس  ، الجريدة الرسمية العدد

0220. 
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يتول  قا  ي ألاكحداث لوقاية فئة من ألاط ا  من السقو  في بئ  الانورا  عن : أنظر -1

عدة الت بوية لحماية مستقب  طري، إخضاعه  ملجموعة من التداب   الحمائية واملسا

الحدث، ووردت ه ه التداب   من ن   ألامر وهي أما أ  ينمر بما قا  ي ألاكحداث بص ة 

وتتمث    11و 12أو بص ة نمائية طبقا للمادت    50/28من ألامر  9و 0مؤقتة طبقا للمادت   

 :في

 .إبقا  القاصر في عائلت، إذا كان  العائلة أهال لحمايت، - 

، لوالدت، أو لوالده الدين يمارسو  كح، الحضانة علي، بشر  أ  ال ياو  ه ا الح، إعادت -

 .قد سق   عن من يرج  ل، ال   

 .تسليم، إل  أكحد أقارب، طبقا لألولوية كح، الحضانة -

 .تسلي  ال    لشخص جدير بالثقة -

 .وض  ال    في مصلحة مال ة بمساعدة ال  ولة أو مراكز لنيوا  -

 .مؤسسة للت بية أو التاوين املنهي أو العالجوضعة ب - 

، مداخلة في ملتق  كحو  كحقوق " قانو  ألاسرة وكحقوق إلانسا "الغوتي بن ملحة  . د: أنظر -0

 .01،  0220جويلية  28و20يو   -واق  وآفاق–إلانسا  في الجزائر 

، بقانو  ، املتعل0220في ر   05املؤرف في  20/20من ألامر  10إل   12املواد من : أنظر -9

 .51،  0220في ر   05الصادرة بتاريخ  10ألاسرة، الجريدة الرسمية العدد 

 علي، نص  ما وف، اكشروط،، من اكشر  أو أركان، من ركن اخت  إذا صحي ، غ   الزواج ياو   -5

 له ا و ،1 اكشبمة يعتب  صحي  غ   كا  إ  و العقد، وجود أ  إال قاأج، 34 و 33،32 املواد

 طبقا والدي، كال إل  باالنتساب الزواج ه ا من املولود ال    بو، الجزائر   املشرع اعت  

 الدخو   بعد فسخ، ت  زواج با  أو الشبمة، بناا ....النس  يثب  ":أج قا 40 املادة لنص

 ".القانو   ه ا من 81و 32 للمواد طبقا

، املتعل، بقانو  0220في ر   05املؤرف في  20/20من ألامر  08و 00مكرر و 21املادة : أنظر  -9

 .0220في ر   05الصادرة بتاريخ  10ألاسرة، الجريدة الرسمية العدد 



 سعاد بن جياللي .أ جزائرالقانونية لحقوق الطفل في الاملنظومة 
 

66 
0602

ISSN : 2710-8783 
 

والي عبد الل ي ، الحماية الدستورية لحقوق ال    في الجزائر واليات ت بيقها، : أنظر -1

م كرة ماجست   في القانو ، فرع القانو  الدستور  وعل  التنظي  السياس ي، جامعة 

 . 80،  0225/0229الجزائر، 

، يتضمن انشا  0210يناير 1، املؤرف في  21-10من القانو   20املادة : أنظر  -12

 .0210يناير 25، املؤرخة في21صندوق الن قة، الجريدة الرسمية العدد 

 .088سورة البقرة الاية  -11

أ كحميدو زكية، مقا  كحو  كحماية ال    عب  ماا  ممارسة الحضانة، املجلة : أنظر -10

 .81،  0222، 21، رق  11القانونية والاقتصادية والسياسية، ج الجزائرية للعلو 

 05/20/0220املؤرف في  20-20الامر رق  من قانو  ألاسرة  59و 55املادة : أنظر -18

املنشورة  21/29/1191املؤرف في  11-91يتعل، بقانو  ألاسرة، املعد  واملتم  للقانو  

 .05/20/0220، املؤرخة في 10بالجريدة الرسمية العدد

، يتضمن إنشا  صندوق 0210يناير 1املؤرف في  21-10من القانو   20املادة : أنظر -11

 .0210يناير 25، املؤرخة في21الن قة، الجريدة الرسمية العدد 

 ألاسرة الدولة تومي" :عل  1963 لسنة الجزائر   الدستور  من 17 املادة تنص -10

 ."للمجتم  ألاساسية الخلية باعتبارها

 آلابا  واج  عل  القانو   ينص" :عل  1976 لسنة الجزائر   الدستور  من 79 املادة تنص -     

 ." تهمساعد و آبائم  معاونة في ألابنا  واج  عل  و كحمايهم     و أبنا ه  تربية في

 تربية بواج  القيا  عل  آلابا  القانو   يجاز  " :عل  1989 دستور  من 62 املادة تنص -   

 ." تهمساعد و آبائم  إل  إلاكحسا  بواج  القيا  عل  ألابنا  يجاز   كما عائلهم ، و أبنا ه 

 1119من الدستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة  90املادة  تنص- 19

العدد ، الجريدة الرسمية 25/10/1119املؤرف في  19/189الصادر بموج  مرسو  رئاس ي 

 .29/10/1119تاريخ نشرها  59
بوعزة ديد ، كحماية ال    في قانو  العقوبات الجزائر ، املجلة الجزائرية للعلو  : أنظر -15

 .1200، 1115، الجزائر 21، العدد80القانونية والاقتصادية والسياسية، الجز 
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، يعد  ويتم  ألامر 0221فب اير 00املؤرف في  21-21القانو  رق  من  001املادة : أنظر  -19

واملتضمن قانو  العقوبات، الجريدة الرسمية  1199يونيو  9املؤرف في  109-99رق  

 .0221مارس  9، الصادرة بتاريخ 10العدد
 .من ن   القانو   091املادة  -11
 .من ن   القانو   091املادة  -02
 .1291بوزغدة ديدا ، املرج  الساب،،  : أنظر- 01
 .92والي عبد الل ي ، املرج  الساب،،  : أنظر -00
 رئس  علهما يصادق التي املعاهدات" عل  1996 نوفمب  28 دستور  من 132 املادة تنص -08

 ."القانو   عل  تسمو الدستور  في علهما املنصو  الشرو  كحس  الجمهور 
 يتضمن ال   1110 لسنة ديسمب  19 في املؤرف 191-10الرئاس ي املرسو : أنظر -01

 .ال    كحقوق  ات اقية الت س  ية عل  التصريوات م  املصادقة
 .1191من الات اقية الدولية لحقوق ال    لسنة  12املادة : أنظر -00
 .91والي عبد الل ي ، املرج  الساب،،  : أنظر -09
، 11/10/1110املؤرف في  191-10الرئاس ي رق   املرسو من   12إل    21املواد من  : أنظر-05

عل  ات اقية كحقوق ال    التي وافق  علهما املتضمن املصادقة م  التصريوات الت س  ية 

، الصادرة بتاريخ، 11، ج ر العدد1191نوفمب   02الجمعية العامة لألم  املتودة بتاريخ 

08/10/1110. 

ــــــــع  :قائمة املراجـ

 :القران الكريم:  أوال

 .11 آلاية /آ  عمرا سورة  -1

 :القوانين النصوص:ثانيا

  :الدساتير الجزائرية-أ

الصادر بموج   1198الدستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة -1

تاريخ نشرها  91، الجريدة الرسمية العدد1198أوت 02املؤرف في  98/829 رق مرسو  

12/21/1198. 
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أممممر الصمممادر بموجممم   1159الدسمممتور الجمهوريمممة الجزائريمممة الديمقراطيمممة الشمممعبية لسمممنة -0

تممممممممماريخ نشمممممممممرها  11، الجريمممممممممدة الرسممممممممممية العمممممممممدد00/21/1159املمممممممممؤرف فمممممممممي  5/15رئاسممممممممم ي رقممممممممم  

01/11/1159. 

الصمممممممادر بموجمممممممم   1191الدسمممممممتور الجمهوريمممممممة الجزائريممممممممة الديمقراطيمممممممة الشمممممممعبية لسممممممممنة -8

تماريخ نشمرها  21، الجريدة الرسمية العمدد 01/20/1191املؤرف في  91/19مرسو  رئاس ي رق 

21/28/1191. 

الصمممممممادر بموجممممممم   1119الدسمممممممتور الجمهوريمممممممة الجزائريمممممممة الديمقراطيمممممممة الشمممممممعبية لسمممممممنة  -1

تممماريخ نشمممرها  59، الجريمممدة الرسممممية العمممدد 25/10/1119املمممؤرف فمممي  19/189مرسمممو  رئاسممم ي 

29/10/1119، 

 :القوانين العادية -ب

يتضمممممممن قممممممانو  تنظممممممي  السممممممجو  وإعممممممادة  0220فب ايممممممر  29املممممممؤرف فممممممي  21-20القممممممانو  رقمممممم   -1

 . 0220فب اير  18، املؤرخة في 10إلادماج الاجتمايي للموبوس  ، الجريدة الرسمية العدد

 9املممؤرف فممي  109-99، يعممد  ويممتم  ألامممر رقمم  0221فب ايممر 00املممؤرف فممي  21-21القممانو  رقمم   -0

 9، الصمممممادرة بتممممماريخ 10دضممممممن قمممممانو  العقوبمممممات، الجريمممممدة الرسممممممية العمممممدواملت 1199يونيمممممو 

 .0221مارس 

، يتضممن انشما  صمندوق الن قمة، الجريمدة الرسممية 0210ينماير 1، املؤرف فمي  21-10القانو   -8

 .0210يناير 25، املؤرخة في21العدد 

 : ألاوامر التشريعية -ج

املتعلم، بقمانو  ألاسمرة، الجريمدة الرسممية العمدد ، 0220في ر   05املؤرف في  20/20ألامر  -0

 .0220في ر   05الصادرة بتاريخ  10

 :املراسيم -د

، املتضمن املصادقة م  التصريوات 11/10/1110املؤرف في  191-10رئاس ي رق  ال املرسو 

الت س  ية عل  ات اقية كحقوق ال    التي وافق  علهما الجمعية العامة لألم  املتودة بتاريخ 

 .08/10/1110، الصادرة بتاريخ، 11، ج ر العدد1191نوفمب   02
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 :املذكرات واملجالت العلمية: ثالثا

بلقاسمممممم  سممممممويقات، الحمايممممممة الجزائيممممممة لل  مممممم  فممممممي القممممممانو  الجزائممممممر ، ممممممم كرة ماجسممممممت   فممممممي  -1

 .0212/0211صديمرباحي، ورقلة، الحقوق، تخصص قانو  جنايي، جامعة قا

لدسممتورية لحقمموق ال  مم  فمممي الجزائممر واليممات ت بيقهمما، مممم كرة والممي عبممد الل يمم ، الحمايمممة ا -0

ماجسمممت   فممممي القمممانو ، فممممرع القمممانو  الدسممممتور  وعلممم  التنظممممي  السياسممم ي، جامعممممة الجزائممممر، 

0225/0229  ،80 . 

أ كحميممممدو زكيممممة، مقمممما  كحممممو  كحمايممممة ال  مممم  عبمممم  مامممما  ممارسممممة الحضممممانة، املجلممممة الجزائريممممة  -8

 .0222، 21، رق  11لسياسية، جاللعلو  القانونية والاقتصادية و 

بوعزة ديد ، كحماية ال    في قانو  العقوبات الجزائمر ، املجلمة الجزائريمة للعلمو  القانونيمة  -1

 .1115، الجزائر 21، العدد80والاقتصادية والسياسية، الجز 

عبمد العزيممز مخيمممر، ات اقيممة كحقمموق ال  مم  خ ممو  المم  ألاممما  أ  المم  الممورا ، مجلممة الحقمموق،  -0

 .1118، 28جامعة الحقوق، الاوي ، العدد 

 : امللتقيات العلمية: رابعا

، مداخلممممة فممممي ملتقمممم  كحممممو  كحقمممموق " قممممانو  ألاسممممرة وكحقمممموق إلانسمممما "الغمممموتي بممممن ملحممممة   .د -1

 .0220جويلية  28و20يو   -واق  وآفاق–إلانسا  في الجزائر 
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 مقدار تعويضه في القانون العمانيو  الضرر 
Damage and the amount of compensation in Omani law 

 عبدهللا بن علي بن سالم الشبلي: الدكتور 

 أستاذ القانون املدني املساعد

 سلطنة عمان –جامعة صحار  –كلية القانون 

         aasshibli@su.edu.om 

 امللخص

إلى الوقوف على الضرر، ومقدار تعويضه في القانون  هدف البحث الحالي: الهدف

يأخذ املشرَّع العماني بما أقرته :النتائج. املنهج الوصفي التحليلي تم اتباع :املنهج.العماني

الشريعة إلاسالمية من وجوب مساءلة محدث الضرر، أو من يتولى تربيته، ورعايته 

كما يحق . ما لحق به من ضرر  وإلاشراف عليه؛ وذلك من أجل تعويض املضرور، جراء

 للضرر الذي لحقه جراء 
ً
للشخص املصاب بأضرار على اختالفها املطالبة بالتعويض جبرا

كذلك فإن الضرر املحقق . الفعل الضار، كما ينتقل ذلك الحق إلى ورثة املضرور بعد وفاته

، ولكنه ال محالة واقع وه
ً
 أو الذي سيقع مستقبال

ً
و يختلف عن هو الضرر الذي وقع فعال

 للتعويض
ً
يوص ي الباحث بأهمية توحيد  :التوصيات. الضرر املحتمل الذي ال يصلح أساسا

وأهمية . الرؤى حول القوانين املدنية في الدول العربية فيما يتعلق بالضرر وأركانه وقواعده

ه توافق القوانين العربية مع ما قررته الشريعة إلاسالمية في مسألة جبر املضرور عما لحق

من ضرر، وكذلك في شأن تقدير ألاروش في الجروح وإلاصابات بحسابها من منطلق الدية 

 .الكبرى وفقاًل للقواعد الشرعية

الضرر، والتعويض، واملسؤولية التقصيرية، والشريعة  :الكلمات املفتاحية

 .إلاسالمية، والدية
Abstract: 

Objective: The aim of this research is to determine the damage, 

and the amount of compensation in Omani law. Method: The 

descriptive analytical method was followed. Consequences: The 

Omani legislator takes into account what the Islamic Sharia has 
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approved of the obligation to hold the person responsible for the harm 

accountable, or whoever is responsible for his upbringing, care and 

supervision; In order to compensate the injured, as a result of the 

damage suffered by him. The person affected by various damages has 

the right to claim compensation for the damage he sustained as a result 

of the harmful act, and this right is transferred to the heirs of the injured 

after his death. Likewise, the achieved damage is the damage that has 

actually occurred or will occur in the future, but it is inevitably a reality 

and it differs from the potential damage that is not suitable as a basis 

for compensation. Recommendations: The researcher recommends the 

importance of unifying visions about civil laws in Arab countries with 

regard to harm, its elements and rules. Also, the importance of 

compatibility of Arab laws with what the Islamic Sharia has decided on 

the issue of reparation for the harm suffered, as well as in the matter of 

estimating the aroush in wounds and injuries by calculating them from 

the point of view of the major blood money (Diyya) and according to 

the legal rules. 

Keywords: Damage, Compensation, Tort liability, Islamic law, 

Blood money. 

 :املقدمة

مت مختلف القوانين املعاصرة إلحاق ألاذى والضرر باألفراد بأي شكل من ألاشكال،  حرَّ

بل ودعت إلى ألاخذ بكل ما من شأنه املحافظة على النفس البشرية وعدم إيذائها سواء أكان 

ت من القواعد وألاحكام والقوانين ما يمنع
َّ
 بالتعمد أو التعدي أو عن طريق إلاهمال، كما سن

الحيف والظلم، وإعادة الحق إلى أصحابه حال الاعتداء على ألانفس واملمتلكات من خالل 

جبر املضرور عما لحقه من ضرر بالتعويض املناسب؛ إذ أن التعويض مرهون بوجود 

الشخص الذي سبب الضرر حيث يمكن الرجوع عليه للمطالبة بالتعويض، وقدرته على 

 .الالتزام بدفع التعويض

ة أخرى فإنالشريعة إلاسالمية تتفق مع ما ذهب إليه فقهاء القانون في تعريف ومن ناحي

الضرر املادي والضرر املعنوي إال أن : الضرر املوجب للمسؤولية التقصيرية ونوعيه وهما
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 أال وهو الضرر املرتد
ً
 ثالثا

ً
وهو الذي يلحق الضرر في العادة : الشريعة إلاسالمية أضافت نوعا

 على بالشخص املصاب ع
ً
لى مصالحه املادية أو املعنوية غبر أن هذا الضرر ال يقتصر أحيانا

 بوقوعه 
ً
املضرور وحده، بل قد يرتد أو ينعكس على أشخاص آخرين يصيبهم شخصيا

 أخرى، كالضرر الذي يصيب ألاسرة التي يموت عائلهم في حادثة
ً
 1.أضرارا

 :مشكلة البحث

بين املوضوعات التي أفرد لها فقهاء القانون يعتبر تحديد الضرر بأنواعه املختلفة من 

 تفصيلية، ذلك أن تحديد الضرر ومقدار تعويضه ذا أهمية كبيرة للمضرور من أجل 
ً
بحوثا

جبر الضرر الذي لحقه، إلى جانب توضيح الطرق القانونية التي يمكن للمضرور إثبات عبء 

قف املشرَّع العماني في كيفية الضرر نت خاللها، ومن هنا فإنه من ألاهمية بمكان توضيح مو 

 .إثبات الضرر ومقدار تعويضه

 :أسئلة البحث وأهدافه

بناًء على ما سبق بيانه فإن التساؤل املطروح هنا حول الجدل القانوني املتعلق 

 .بالتعويض املستحق للمضرور ومقدار تعويضه؛ وتحديد القانون العماني من ذلك

 :ديدها في التساؤالت آلاتيةلذا فإن أسئلة البحث الحالي يمكن تح

 متى يستحق املضرور التعويض جراء الضرر الذي يلحقه في القانون العماني؟  -

 ما مقدار التعويض املستحق للمضرور جراء ما لحقه من ضرر في القانون العماني؟ -

ما الطرق التي يمكن للمضرور أن يسلكها إلثبات الضرر حتى يستحق التعويض جراء ما  -

 من ضرر؟لحقه 

وباملقابل فإن أهداف البحث تتمثل في توضيح موقف املشرَّع العماني من مسألة 

 :استحقاق املضرور التعويض جراء ما لحقه من ضرر؛ إلى جانب ألاهداف آلاتية

تحديد نوع الضرر الذي يستحق فيه املضرور التعويض جراء الضرر الذي يلحقه في  -

 .القانون العماني

 .لتعويض املستحق للمضرور جراء الضرر الذي لحقه في القانون العمانيتحديد مقدار ا -
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تحديد الطرق التي يمكن للمضرور أن يسلكها إلثبات الضرر حتى يستحق التعويض جراء  -

 .ما لحقه من ضرر 

 :إلاضرار من النواحي اللغوية، والقانونية، والشرعية:ألاول  املبحث

 :ي اللغوية، والقانونية، والشرعيةتعريف الضرر من النواح: ألاول  املطلب

الخسارة، وألاذًى، والَضْيٌق،  :مشتقة من كلمة الضرر وتعني: لغة إلاضرار: ألاول  الفرع

ُروٌه 
ْ
ك
َ
، وامل

ٌ
ة  .2والِشدَّ

ا وضرًرا: ضد النفع يقال: كما يعرف الضرر من الناحية اللغوية بأنه ه يضُره ُضرَّ : ضرَّ

الن إلى كذا ألجأه إليه، ويرجع أصل الكلمة إلى ثالثة معاٍن وضره ف. ألحق به مكروًها أو أذًى 

الضرر بمعني الُهزال ويكون بالضم وإذا : خالف النفع واجتماع الش يء، والقوة فمن ألاول : هي

ومن الثاني . أي املرض والاسم الضرر « مسني الضر»كان ضد النفع يكون بالفتح وفي التنزيل 

" القوة"بن وضرة اللحم املجتمع تحتها ومن الثالث شاة ضرة أي ذات ل" اجتماع الش يء"

فالن ذو ضرير على الش يء إذا كان ذا صير ومقاساة وفالن : الضرير وهو قوي النفس فيقال

وهوضد النفع، والضرُّ بمعنى الهزال وسوء الحال .3ضرير أب به ضرر من ذهاب عين أو ضنى

ة، وهي خالف املنفعة ضرَّ
َ
 .4ومن هنا أتت امل

 تعريف إلاضرار الناحية القانونية:لثانيا الفرع

خَص في : بعدة تعريفات منها" ضرر "وردت كلمة 
ّ

صيب الش
ُ
ى أو الخسارة التي ت

ً
ألاذ

عويض بدعوى  جسمه أو ماله نتيجة إخالل تعاقدّي أو جريمة، مّما ُيجيز له التماس التَّ

 .5مدنّية

ألاذى الذي يصيب إلانسان  الاعتداء أو: كما أن كلمة ضرر من الناحية القانونية تعني

بحق من حقوقه أو في مصلحة مشروعة له سواء كان ذلك الحق أو املصلحة متعلقة بسالمة 

جسمه أو عاطفته أو بماله أو بشرفه أو باعتباره وسواء كان هذا الحق أو املصلحة ذا قيمة 

 6مالية أو لم يكن كذلك

ف الباحث الضرر من الناحية القانونية هو ذى الذي يصيب الشخص نتيجة ألا : ويعرَّ

 .املساس بمصلحة من مصالحه املشروعة أو حق من حقوقه
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 تعريف الضرر من الناحية الشرعية :الثالث الفرع

 بما ينتفع هو به:فكلمة ضرر لها عدة تعريفات ومنها
ً
كما . 7أْن ُيدِخَل على غيِره ضررا

 .8"يا أو تعسفا أو إهماالإلاخالل بمصلحة مشروعة للنفس أو الغير تعد"يعرف على أنه 

وبناًء على ما تم عرضه من خالل التعريفات السابقة للضرر من النواحي اللغوية 

والقانونية والفقهية يمكن القول أن تلك التعريفات أكدت على أن الضرر ركن أساس من 

 أركان املسؤولية املدنية بصورة عامة، وفي مجال املسؤولية التقصيرية على وجه الخصوص؛

 بالتعويض، والتعويض 
ً
إذ ال جدال أو خالف في اشتراط وجوده؛ ألن املسؤولية تعني التزاما

 للتعويض وال تكون ملدعي 
ً
يقدر بقدر الضرر وبانتفائه تنتفي املسؤولية، وال يظل محال

الركن الثاني في املسؤولية  -كما هو معلوم  –والضرر .املسؤولية مصلحة في إقامة الدعوى 

 املدنية فال
ً
 يكتف  لتحققها أن يقع الخطأ من املتسبب بل يجب أن يسبب الخطأ ضررا

، واملضرور هو الذي يكلف بإثبات الضرر الذي وقع عليه بطرق إلاثبات املعلومة 
ً
 وبينا

ً
محققا

؛ ألنه هو الذي يدعيه
ً
 .قانونا

وعلى ذلك فإن تحقق الضرر، ووجوده هو الذي يسوغ للمضرور املطالبة بالتعويض 

 ملا لحقه من مرتكب الضرر مهما كانت صفته القانونية، ويدخل في ذلك الصغير جبر 
ً
ا

 بالغير وجب التعويض
ً
 . والكبير؛ إذا ما الحقا ضررا

 :الخطأ من النواحي اللغوية، والقانونية، والشرعية: الثاني املطلب

 و ضد الصواب، : الخطأ والخطاء: الفرع ألاول تعريف الخطأ من الناحية اللغوية
َ
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 تعريف الخطأ من الناحية القانونية: الفرع الثاني

فكلمة الخطأ وردت بعدة تعريفات، وكل تعريف نظر للخطأ من زاوية؛ وذلك لعدم 

من  وجود تعريف جامع شامل متفق عليه بين فقهاء القانون لتعريف الخطأ، وعلى الرغم

تلك الصعوبة فإن رجال القانون حاولوا جاهدين استنباط تعريف جامع ومانع للخطأ، حتى 

كثرت التعريفات واختلفت باختالف النزعات الفردية لديهم، واضعين نصب أعينهم مدى 

التطور الاجتماعي والاقتصادي للمجتمع الذي يعيشون فيه، فمنهم من عمل على تضييق 

ملسؤولية، ومنهم من ذهب عكس ذلك فعمل على توسيعها ملساعدة دائرته ليحد من قيام ا

املضرور للوصول إلى التعويض بأسهل الطرق، ويمكن تقسيم أراء فقهاء القانون في تعريف 

 :10الخطأ إلى أربعة آراء

وهو رأي علماء القانون في العالم املعاصر؛ إذ يعرفون الخطأ بأنه عمل  :الرأي ألاول 

العمل الضار املخالف للقانون، ويؤخذ على هذا الرأي أن القانون ال ضار غير مشروع؛ أي 

ينص على ألافعال غير املشروعة أو ألاعمال التي تتناسب معه على سبيل الحصر ليستدل 

 .منها على ألاعمال املخالفة له

إخالل " ؛ حيث يعرف الخطأ بأنه  (Planiol)وهو رأي الفقيه بالنيول  :الرأي الثاني

ويحصر بالنيول الالتزامات التي يشكل إلاخالل بها خطأ من املسؤول في أربع " ابق بالتزام س

مجموعات هي الامتناع عن العنف، والكف والامتناع عن الغش، وعدم إلاقدام على عمل لم 

تهيأ له ألاسباب من القوة واملهارة واليقظة في تأدية واجب الرقابة على ألاشخاص أو على 

 ألاشياء

يف بالنيول هو ألاساس الذي انطلقت منه معظم القوانين املعاصرة في ويعتبر تعر 

مختلف الدول عند محاولتها التوسع في فكرة الخطأ، ويعتقد بالنيول أن الواجب القانوني 

السابق املقصود به ليس إلاخالل بالتزام قائم بين طرفين؛ إنما إلاخالل بأي من الالتزامات 

 .شخص وفق املبادئ العامة للقانون  العامة التي تقع على عاتق كل
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كما أن هذا التعريف ال يعدو كونه محاولة لتصنيف الخطأ، وتقسيمه إلى عدة أنواع؛  

ألن بالنيول لم يقدم املعيار الدقيق والواضح لتحديد طبيعة الفعل الخاطئ وأنواعه؛ إنما 

 .ك ألاخطاءاكتف  بوضع قائمة بالواجبات العامة دونما وجود املعيار املقنن لتل

وهو رأي ليفي حيث يعرف الخطأ بأنه إخالل بالثقة املشروعة ثم يبين  :الرأي الثالث

معيار هذه الثقة فيقول أن تحديد الخطأ يقتض ي التوفيق بين مقدار معقول من الثقة 

يوليه الناس للشخص، وبالتالي لهم الحق أن يحجم عن ألاعمال التي تضر بهم، وبين مقدار 

ثقة يوليه هذا الشخص لنفسه فيتولد له حق على الناس أن يقوم على أي معقول من ال

عمل دونما أن توقع ألاضرار بالغير؛ بحيث ال تتم مساءلة الشخص عن فعله إال إذا تصرف 

بشكل ال يتفق مع الثقة املشروعة للناس فيه، وال يكون الناس مسؤولين من قبل الغير إذا 

 . لثقة املشروعةكانت تصرفاتهم ال تخرج عن هذه ا

 : وقد وجهت لهذا الرأي عدة انتقادات لعل من أهمها
ً
أن هذا التعريف ال يتضمن ضابطا

كما أن املعيار الذي وضعه ليفي ال  .يبين السلوك الذي يعصم الشخص من الخطأ إذا سلكه

 للخطأ ذاته
ً
 محددا

ً
 .11يعدو محاولة لوضع الخطأ في قالب فلسفي أكثر من كونه معيارا

يرى أنصار هذا الرأي وجوب تحليل ركن الخطأ إلى عنصرين، العنصر  :ي الرابعالرأ

ومن .ألاول هو الاعتداء على حق مع إدراك املعتدي العتدائه، والعنصر الثاني وهو إلادراك

أنصار هذا الاتجاه سافاتيه الذي يعرف الخطأ بأنه إخالل بواجب قانوني مع علم املخل 

ويعتقد سافاتيه أن الواجب .أن يتبين هذا الواجب وأن يلتزمه بإخالله أو كان باستطاعته

 يأمر بفعل أو ينهى عن 
ً
 محددا

ً
 أدبيا

ً
القانوني يكون مصدره القانون أو العقد أو يكون واجبا

 .فعل أو عبارة عن واجب عام يقض ي بعدم إلاضرار بالغير

م على كل شخص وقد وجهت لهذا الرأي عدة انتقادات منها أنه يقرر وجود التزام عا

بعدم إلاضرار بالغير، والقول بااللتزام العام ال يحدد معنى للخطأ بل هو بحاجة إلى 

انتهاك لحرمة ” ومن أنصار هذا الاتجاه أيضا الفقيه جوسران الذي يعرف الخطأ بأنه.تحديد

وبذات الطريقة . ”حق ال يستطيع من انتهك حرمته أن يعارضه بحق أقوى أو بحق مماثل
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اعتداء على حق يدرك املعتدي فيه جانب ” لفقيه ديموج الخطأ حيث يقول بأنهيعرف ا

 “12الاعتداء

والفرق بين تعريف جوسرانوديموج أن ديموج يضيق من فكرة الخطأ إذ يشترط املساس 

بحق معين للغير أما جوسران فيوسع من فكرة إلاحساس بحق الغير ليجعلها تشمل أعم 

 
ً
كل منهما لم يضع تعريف للخطأ ولم يقدم معيارا دقيقا  ولكن. الحقوق وأقلها تحديدا

الاعتداء على حق، وإلاخالل بالواجب والحق ألاقوى أو الحق املماثل ” للتعرف عليه، كما أن

 .“ ، كل هذه ألالفاظ ال تحدد معنى الخطأ بل هي ذلتها في حاجة إلى تحديد

ف الخطأ بأنه كان هذا الواجب واجبا خاصا أي إلاخالل بواجب قانوني سواء أ ":كما ُيعرَّ

، أم واجبا عاما من الواجبات التي تفرض على كل شخص يعيش في جماعة يحكمها 
َ
التزاما

 13القانون بأن يحترم حقوق الغير وحرياتهم وأال يرتكب مساسا بهذه الحقوق والحريات

راكه انحراف الشخص عن السلوك املعتاد مع إد"وهناك من يعتقد أن الخطأ ما هو إال "

إخالل بواجب قانوني مقترن بإدراك املخل : "كما يعرف على أنه. 14"لهذا الانحراف

انحراف عن سلوك الشخص املعتاد املوجود في نفس الظروف : "ويعرَّف على أنه.15"إياه

انحراف سلوك الشخص مع : "كما يعرف على أنه 16"الخارجية ملرتكب الضرر مع إدراك ذلك

 .17"إدراكه لهذا الانحراف

ومن خالل استعراض التعريفات السابقة يمكن القول أن بعضها قد استبعد فكرة 

،وبعضها آلاخر تعتقد أن الانحراف عن سلوك 
ً
الخطأ ألنه يجعل إلاضرار بحق الغير خطأ

 حول ماهية السلوك 
ً
 محددا

ً
 إال أن التعريفات آنفة الذكر ال تضع ضابطا

ً
معين ُيعد خطأ

 .ل الخطأاملعين الواجب إلاتباعفي مجا

 تعريف الخطأ من الناحية الشرعية : الفرع الثالث

 فيصادف فعله غير ما قصده، مثل أن يقصد قتل كافر : فهو
ً
أن يقصد بفعله شيئا

، أو يظن أن الحق في جهته، فيصادف غير ذلك
ً
 . 18فصادف قتله مسلما

فه على أنه ط حق هو ما ليس لإلنسان فيه قصد وهو عذر صالح لسقو : وهناك من يعرَّ

هللاا تعالى إذا حصل عن اجتهاد ويصير شبهة في العقوبة حتى ال يؤثم الخاطئ وال يؤاخذ بحد 
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وال قصاص ولم يجعل عذرا في حق العباد حتى وجب عليه ضمان العدوان، ووجبت به الدية 

، وما جرى 
ً
كما إذا رم  شخصا ظنه صيدا أو حربيا فإذا هو مسلم؛ أو غرضا فأصاب آدميا

 .19ئم ثم انقلب على رجل فقتلهمجراه كنا

تطور فكرة تعويض الضرر، وأنواعه، وعناصره، وموقف املشرَّع : املبحث الثاني

 :العماني منه

 الضرر  تعويض فكرة تطور : املطلب ألاول 

أخذت فكرة آلاخذ بالثأر، والتي كانت سائدة في املجتمعات العربية بالتضاؤل بعد أن 

كما . الدية اختيارية في بادئ ألامر؛ ثم اصبحت إجبارية وقد كانت. حلت محلها فكرة الدية

إال أن تطور مفهوم الدولة . كان تحديد مقدارها متروكا للمضرور، واتفاقه مع محدث الضرر 

وبسط سلطتها التشريعية، والتنفيذية في املجتمعات ساهم في تحديد مقدار الدية من جهة، 

وهذا ما أدى إلى ظهور فكرة . جهة أخرى  وإلى تولي الدولة مسؤولية توقيع العقاب من

 .20املسؤولية الجنائية املمثلة في العقاب، وفكرة املسؤولية التقصيرية، واملمثلة في التعويض

كل إضرار بالغير ( "671/6)املادة وقد أقر القانون العماني القاعدة العامة كما جاء في 

ن املادة سالفة الذكر عدم اشتراطها إذ يالحظ م. 21"يلزم فاعله ولو كان غير مميز بالتعويض

وجوب ثبوت الخطأ في جانب املسئول عن الضرر؛ إذ انه لو كان قد اشترط مثل هذا الخطأ 

 منهم؛ ألنهم معدومي إلارادة، 
ً
ملا أمكن مساءلة الطفل أو املجنون عن الضرر الذي يوقعه أيا

ء الشريعة والقانون في وجوب والخطأ يرتبط بوجود إلارادة، وهذا ينافي ما استقر إليه فقها

 . مساءلة هؤالء عما الحقوه من ضرر بالغير

لذا فإن الشريعة والقانون قد اتفقا على وجوب مساءلة محدث الضرر، أو من يتولى 

 .تربيته، ورعايته وإلاشراف عليه؛ وذلك من أجل تعويض املضرور، جراء ما لحق به من ضرر 

 هأنواع الضرر، وعناصر : املطلب الثاني

يعد الضرر أحد ألاركان الثالثة للمسؤولية املدنية؛ إذ ال تقوم املسؤولية املدنية بدونه 

وبالضرر تتميز املسؤولية . ، وكذلك العالقة السببية"الفعل الضار" حتى وإن وجد الخطأ 

م حتى لو لم يترتب عليه  املدنية عن املسؤولية الجنائية؛ إذ تقوم ملجرد ارتكاب الفعل املجرَّ
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 يصيب ض
ً
 يلحق باملورث قبل الوفاة؛ أو مرتدا

ً
رر بالغير، وكذا يمكن أن يكون الضرر موروثا

شخص من جراء إلاضرار بشخص آخر؛ وفي جميع الحاالت فإن إثبات الضرر يقع علي عائق 

 .من يدعيه

ولقد أجمع فقهاء القانون على أن الشخص املصاب بأضرار على اختالفها يحق له 

 للضرر الذي لحقه جراء الفعل الضار؛ فيقوم برفع دعوى شخصية املطالبة بالتعوي
ً
ض جبرا

يطالب فيها بالتعويض؛ إال أنه قد ينتقل هذا الحق لورثته بعد وفاة املضرور؛ وباألخص 

ث املالية  .ألاضرار التي دخلت لذمة املورًّ

 أنواع الضرر في حالة الوفاة: الفرع ألاول 

نوعين أساسيين هما؛ الضرر املادي، وهو الذي بصورة عامة فإن الضرر ينقسم إلى 

يصيب الشخص في جسمه، وماله، والضرر املعنوي، وهو الذي يصيب إلانسان في شعوره 

 :ويمكن توضيح ذلك على النحو آلاتي. أو، عاطفته، أو كرامته، أو شرفه

 
ً
، 22وهو ما يصيب الذمة املالية فيسبب لصاحبها خسارة مالية: الضرر املادي: أوال

قد يلحق إلانسان بعض ألاضرار . 23ويشمل ألاضرار التي تصيب الشخص في سالمة جسمه

 
ً
 .املادية في عدة جوانب؛ والتي يمكن جبرها بالتعويض املقدر قانونا

 لذلك فيعتبر الضرر املادي كل ما يمس بحقوق الشخص املالية كحق امللكية 
ً
ووفقا

املؤلف واملخترع حيث يترتب على هذا  وحق الانتفاع وحق الارتفاق وحقوق الديون وحقوق 

 
ً
 ماديا

ً
 ضررا

ً
املساس انتقاص للمزايا املالية التي تخولها هذه الحقوق ألصحابها ويعتبر أيضا

كل مساس بصحة إلانسان وسالمة جسمه إذا كان يترتب عليه خسارة مالية كاإلصابة التي 

 أو تقتض ي عالج
ً
 أو جزئيا

ً
 كليا

ً
 يكلف نفقات مالية معينة، تعجز الشخص عن الكسب عجزا

ً
ا

وكل مساس بحق من الحقوق املتصلة بشخص إلانسان كالحرية الشخصية وحرية العمل 

وحرية الرأي إذا كان يترتب عليه خسارة مالية كحبس شخص دون حق أو منعه من السفر 

إلى جهة معينة للحيلولة دون قيامه بعمل معين يعود عليه بربح مالي أو يدرأ عنه خسارة 

 . 24مالية
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 عديدة ومتنوعة
ً
فقد يكون الضرر . فاألضرار املادية التي يمكن تعويضها تتخذ صورا

عبارة عن إتالف املال، كحرق عقار أو إتالف سيارة بحادث اصطدام وقد يكمن الضرر املالي 

في مجرد نقص قيمة الش يء الاقتصادية دون أن يصيبه تلف مادي، كما لو تسبب تمديد 

 . غط عالي في أرض معينة في نقص قيمة هذه ألارضأسالك كهرباء ض

 كل مساس بحقوق الشخص املالية كحق امللكية وحق الانتفاع وحق 
ً
 ماديا

ً
فيعتبر ضررا

الارتفاق وحقوق الدائنية وحقوق املؤلف واملخترع حيث يترتب على هذا املساس انتقاص 

 كل مساس بصحة للمزايا املالية التي تخولها هذه الحقوق ألصحابها ويعتبر أ
ً
 ماديا

ً
 ضررا

ً
يضا

إلانسان وسالمة جسمه إذا كان يترتب عليه خسارة مالية كاإلصابة التي تعجز الشخص عن 

 يكلف نفقات مالية معينة، وكل مساس بحق 
ً
 أو تقتض ي عالجا

ً
 أو جزئيا

ً
 كليا

ً
الكسب عجزا

الرأي إذا من الحقوق املتصلة بشخص إلانسان كالحرية الشخصية وحرية العمل وحرية 

كان يترتب عليه خسارة مالية كحبس شخص دون حق أو منعه من السفر إلى جهة معينه 

 .25للحيلولة دون قيامه بعمل معين يعود عليه بربح مالي أو يدرأ عنه خسارة مالية

 عديدة ومتنوعة
ً
فقد يكون الضرر . فاألضرار املادية التي يمكن تعويضها تتخذ صورا

كحرق عقار أو إتالف سيارة بحادث اصطدام، وقد يكمن الضرر املالي  عبارة عن إتالف املال،

في مجرد نقص قيمة الش يء الاقتصادية دون أن يصيبه تلف مادي، كما لو تسبب تمديد 

أسالك كهرباء ضغط عاٍل في أرض معينة في نقص قيمة هذه ألارض، وكذلك تمديد شبكة 

 .املياه أو الهاتف في أراٍض مملوكة آلخرين

ضرر املادي ال يقف عند هذه الصور، فهو يمكن أن يشمل كل صور الخسارة املالية وال

الناجمة عن فعل من أفعال التعدي الذي ينسب للغير، كاملنافسة غير املشروعة أو نتيجة 

الاعتداء على حقوق امللكية الفكرية وألادبية والصناعية، كطبع كتاب بدون إذن مؤلفه أو 

 .26مسجلة باسم املتضرر أو تقليد عالمة تجارية مملوكة للغيراستغالل براءة اختراع 

 أصيبت سيارته التي 
ً
 متجوال

ً
، لو أن تاجرا

ً
ومن ألامثلة التطبيقية ملا تم ذكره آنفا

 أو أصبحت 
ً
يستخدمها في نقل وعرض بضاعته بحادث سير فإن قيمة السيارة إذا أتلفت كليا

قابلة لإلصالح، هي الخسارة التي لحقت عديمة الفائدة، أو نفقات إصالحها إن كانت 
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باملضرور، أما عجز التاجر عن العمل وما فقده من الربح الذي كان من املمكن أن يحققه 

 يجب تعويضه عنه
ً
 فائتا

ً
 27من تجارته لوال وقوع الحادث فيعد كسبا

 ملا سبق بيانه فإن ألاضرار املادية حتى تتحقق البد من توافر شرطين أساسيين
ً
 : وفقا

 عن إخالل  :الاخالل بمصلحة مشروعة -6
ً
يشترط في الضرر املادي أن يكون ناشئا

 
ً
كأن يموت شخص في حادثة سير؛ : وكمثال على ذلك. بمصلحة مشروعة، وأن يكون محققا

؛ الرجوع إلى املسؤول (ينفق عليهم حال حياته)ففي هذه الحال يحق ملن كان يعولهم 

أو على . هم إن كانوا ممن يجب عليه نقتهم قانونابالتعويض؛ على أساس الاخالل بحق ل

أساس إلاخالل بمصلحة مالية إذا لم يكونوا من أصحاب النفقة قانونا، ولكن كان املتوفى 

 –صاحب املصلحة  –غير أنه يشترط في هذه الحال أن ُيثبت املضرور . يتولى إلانفاق عليهم

 .ستمرار هذه كانت محققةأن املتوفى كان يعوله على وجه مستمر، وأن فرصة الا 

وعلى ذلك فإن املصلحة املشروعة هي تلك املصلحة املتعلقة بالحق الذي يحميه 

القانون، أي الذي يكون القانون مصدره بحيث يعطي صاحبه حق اللجوء إلى القضاء 

للمطالبة بالتعويض عما أصابه من ضرر جراء الاعتداء عليه فقد يؤدي الفعل الضار إلى 

حق معين للمضرور يحميه القانون ويستوي بعد ذلك في نظر هذا القانون أن يكون إلاضرار ب

 بالكيان املادي لإلنسان أو بذمته املالية فيصيبها؛ فالتعدي على حياة إلانسان 
ً
الحق متعلقا

وسالمة جسده بإصابته بجرح أو أي إصابة في جسده أو بغيره يعتبر اعتداًء على حق يحميه 

إلى فقدانه حياته أو عجزه الكلي أو الجزئي عن الكسب تحمل الفاعل  القانون فإذا أدى

 مسئولية جبر الضرر الذي أصاب املضرور بالطريقة التي عينها القانون 

 بحق يحميه القانون فإتالف شخص ملال آخر 
ً
 التعدي على امللك إخالال

ً
ويعتبر أيضا

 أصاب املضر 
ً
 ماديا

ً
ور في حق ثابت له، وبشكل عام كأثاث أو سيارة أو غير ذلك يعد ضررا

 
ً
، يعتبر ضررا

ً
 كان هذا الحق أو شخصيا

ً
يمكن القول أن كل إخالل بحق مالي ثابت، عينيا

 يستوجب التعويض
ً
؛ ومثاله حالة إلاخالل بحق من تجب له النفقة على آخر بحرمانه 28ماديا

 .29منها بسبب مقتل من تجب عليه النفقة
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 من ناحية، وبالتالي فيمكن القول أنه البد 
ً
أن تكون املصلحة التي تم إلاخالل بها مالية

 ثانية، وذلك على النحو آلاتي
ً
 من ناحية

ً
 :ومشروعة

قد ال يؤدي الضرر إلى إخالل بحق للمضرور، ولكن بمجرد مصلحة  :املصلحة مالية -أ

 إذا قتل: مالية، وللتفريق بين الحق واملصلحة املالية يمكن توضيح ذلك من خالل املثال

شخص في حادثة كان ملن يعولهم الرجوع على املسؤول بالتعويض على أساس إلاخالل بحق 

، أو على ألاساس إلاخالل بمصلحة مالية إذا لم 
ً
لهم إن كانوا ممن تجب عليه نفقتهم قانونا

 ،
ً
 أو تبرعا

ً
، ولكن كان القتيل يتولى إلانفاق عليهم تفضال

ً
يكونوا ممن تجب عليه نفقتهم قانونا

أنه يشترط في هذه الحالة ألاخيرة أن يثبت املضرور صاحب املصلحة أن القتيل كان غير 

 30يعوله على درجة مستمرة وأن فرصة الاستمرار هذه كانت محققة

 بمصلحة  :املصلحة مشروعة -ب
ً
يشترط في الضرر املوجب للمسؤولية أن يكون إخالال

لى مصاف الحق، وإنما يكفي أن تكون مشروعة، إال أنه ال يلزم أن ترقى املصلحة املشروعة إ

غير مخالفة للقانون أو للنظام العام وآلاداب؛ كحرمان من كانت تعايش املصاب معاشرة 

 بمصلحة غير مشروعة ملخالفتها للنظام العام 
ً
غير مشروعة من إعالته لها يعد إخالال

 للتعويض وال تملك املطالبة بالت
ً
 موجبا

ً
عويض عما فقدته من وآلاداب، ومن ثم ال يعد ضررا

 31إعالة ذلك املصاب

فاملصلحة املالية التي يعتد بها املصلحة املشروعة أما املصلحة غير املشروعة فال يعتد 

 التعويض
ً
 .بها وال يعتبر الضرر الناجم عن إلاخالل بها مستوجبا

، أما الضرر : يشترط في الضرر الواجب التعويض عنه :تحقق الضرر -2
ً
أن يكون محققا

فال تعويض  –وهو ما لم يقع وال يعرف ما إذا كان سيقع في املستقبل أم ال  –حتمل الوقوع امل

ألاولى الضرر املحتمل، والضرر : لذا فإنه في هذه الحال يجب التفريق بين حالتين وهما. عنه

 . الضرر املحتمل، وتفويت الفرصة: والثانية. املستقبل

يصاب عامل وهو على رأس العمل إصابة من ومن ألامثلة التطبيقية لهذه الحال كأن 

 
ً
 أو جزئيا

ً
ففي مثل هذه الحال إما . شانها أن تودي بحياته أو أن تنتهي بعجزه عن العمل كليا

؛ فيحكم القاض ي بتعويض كامل عنه: أن يكون الضرر املستقبل
ً
أو . قد يستطاع تقديره فورا
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؛ فيكون القاض ي بالخيار بين ال
ً
حكم بتعويض مؤقت على أن يحفظ ال يستطاع تقديره فورا

 .للمضرور حقه في التعويض النهائي بعد أن يستبين مدى الضرر 

وباملقابل فإن تفويت الفرصة، والتي كان يفترض أن يتمكن منها املضرور قبل أن يلحقه 

رغم أن موضوع )الضرر؛ ففي هذه الحال يتعين التعويض عنها؛ ألن تفويتها أمر محقق 

 محتم
ً
فالتعويض ال يكون عن موضوع الفرصة ألنه أمر احتمالي، (. ل الوقوعالفرصة أمرا

 على مبدأ التعويض عن . وإنما يكون عن تفويت الفرصة ذاتها
ً
وقد سار القضاء املصري دائما

 لهذا املبدأ القانوني. تفويت الفرصة
ً
كالتعويض عن تفويت : ومن ألامثلة التطبيقية وفقا

عويض عن تفويت فرصة كسب دعوى الشفعة، والتعويض فرصة النجاح في الامتحان، والت

 .عن تفويت فرصة الترقي إلى درجة وظيفية أعلى

 :وبناًء على ما تم بيانه فيمكن القول أن الضرر املادي يأتي على صورتين

كغصب ش يء أو إتالفه أو إنقاص : ألاضرار الناشئة عن الاعتداء على مال الغير: ألاولى

يشمل الحرمان من استعمال أو اكتساب حق مالي أو تكبد خسائر قيمته أو منفعته، كما 

 .من منافسة غير مشروعة

ألاضرار املادية لالعتداء على الكيان املادي للشخص،ومن ذلك تكاليف عالج : الثانية

املصاب أو فقده لدخله، أو فقد املضرور للنفقة التي كان يحصل عليها ممن كانت تجب 

يقوم بإعالته بصفة مستقرة وعلى نحو تكون معه فرصة استمرار عليه نفقته، أو ممن كان 

 . 32إلاعالة محققة

 أو الذي 
ً
وبناًء على ما سبق فيمكن القول أنالضرر املحقق هو الضرر الذي وقع فعال

 
ً
، ولكنه ال محالة واقع وهو يختلف عن الضرر املحتمل الذي ال يصلح أساسا

ً
سيقع مستقبال

 للتعويض كما تم بيان ذلك 
ً
 .سلفا

 :ويمكن توضيح ذلك على النحو آلاتي

 
ا
 وأصاب : الضرر الحال والضرر املستقبل: أول

ً
الضرر املحقق هو الذي وقع فعال

املضرور أو الذي سيقع حتما ويصيب املضرور بنتائجه املختلفة، ويمكن تفصيل ذلك كما 

 :يلي
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 على وجه يشترط في الضرر إلمكان الحكم بالتعويض أن يكون  :الضرر الحال-6
ً
ثابتا

 وهو ما يسمى الضرر الحال سواء أكان 
ً
اليقين والتأكيد، يكون كذلك إذا كان قد وقع فعال

. هذا الضرر عبارة عن خسارة لحقت باملضرور أو كسب فاته فكالهما صورتان لضرر حال

 إحداث الوفاة أو الجرح أو إتالف املال أو التشهي
ً
ر ومن أمثلة الضرر الحال الذي وقع فعال

 33بتاجر بقصد إلاساءة بسمعته وصرف الزبائن عنه

الضرر املستقبل هو الذي لم يقع بعد وإن كان وقوعه في : الضرر املستقبل- 2

 فمن يصاب دمه بفيروس الايدز على سبيل املثال فإنه سيموت ال 
ً
 محققا

ً
املستقبل أمرا

  .محالة ألن العلم عاجز حتى آلان عن إنقاذ حياته

 وقد ال يستطاع ذلك، فإذا كان من والضرر املستقب
ً
ل قد يستطاع تقديره فورا

 حكم القاض ي بتعويض كامل عنه، أما إذا لم يكن من املستطاع 
ً
املستطاع تقديره فورا

 
ً
كإصابة عامل من شأنها أن تؤدي بحياته أو تنتهي بعجزه  –وهذا هو الغالب  –تقديره فورا

، فيكون القاض ي ب
ً
 أو جزئيا

ً
الخيار بين الحكم بتعويض مؤقت على أن يحفظ عن العمل كليا

، وبين تأجيل الحكم 
ً
للمضرور حقه في التعويض النهائي بعد أن يستقر الضرر نهائيا

 
ً
 .بالتعويض إلى حين استقرار الضرر نهائيا

 وقت الحكم بالتعويض وبالتالي ال 
ً
وفي بعض الحاالت ال يكون الضرر املستقبل منظورا

عند تقدير هذا التعويض، ثم تنكشف الظروف عن استفحال  يدخله القاض ي في حسابه

الضرر بعد ذلك، وفي هذه الحالة يجوز للمضرور أن يطالب بدعوى جديدة بالتعويض عما 

استجد من الضرر مما لم يكن قد دخل في حساب القاض ي عند تقدير التعويض ألاول، وال 

ق بالتعويض لم يتناول هذا يحول دون ذلك قوة الش يء املقض ي به حيث إن الحكم الساب

 34الضرر الجديد ولم يسبق أن حكم بتعويض عنه أو قض ي فيه

 
ا
هو ضرر غير مؤكد الوقوع وال يوجد ما يؤكد أو : الضرر املحتمل :الضرر املحتمل: ثانيا

ينفي وقوعه في املستقبل وغاية ألامر أنه يحتمل وقوعه مثلما يحتمل عدم وقوعه وتتفاوت 

 وهو ال يكفي لقيام  درجة هذا الاحتمال
ً
 يعتبر وهميا

ً
، وقد تبلغ من الضعف حدا

ً
قوة وضعفا

، وبذلك يختلف الضرر 
ً
املسؤولية املدنية وال تقوم هذه املسؤولية إال بعد أن يتحقق فعال
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املحتمل عن الضرر املستقبل، إذ إن هذا ألاخير ضرر محقق الوقوع وإن لم يقع بعد ولذلك 

  .كرهوجب التعويض عنه كما سبق ذ

 يحتمل معه إجهاضها أو عدمه، 
ً
ومثال الضرر املحتمل ضرب الحامل على بطنها ضربا

 بالتعويض عن إلاجهاض ما دام أنه لم يقع بعد ولم يتأكد أنه 
ً
فال يجيز لها املطالبة سلفا

 رقمها، فال 
ً
 أن يمزق شخص أو يحرق ورقة يانصيب مملوكة آلخر وثابتا

ً
سيقع، ومثاله أيضا

بأنه بمجرد ذلك أفقده قيمة الجائزة ألاولى املخصصة لهذا اليانصيب، ألن هذا  يمكن القول 

الضرر ضرر احتمالي يتوقف تحققه أو عدمه على نتيجة السحب، فإن ربحت ورقته في 

 
ً
، وإال انتف  وجوده أصال

ً
 في 35السحب كان الضرر محققا

ً
، وكأن يحدث شخص بخطئه خلال

هنا الخلل ضرر محقق حيث إنه وقع بالفعل ويستحق . منزل جاره يخش ى منه تهدم املنزل 

عنه التعويض، أما الخشية من التهدم فضرر محتمل قد يقع أو ال يقع وبالتالي ال يعوض 

 36عنه إال إذا وقع بالفعل

 
ا
 بين الضرر املستقبل وبين الضرر  :تفويت الفرصة: ثالثا

ً
قد يدق التمييز أحيانا

 فقد  الاحتمالي وذلك في حالة الحرمان من
ً
 محتمال

ً
الفرصة، فإذا كانت نتيجة الفرصة أمرا

تتحقق وقد ال تتحقق فإن تفويت ذات الفرصة أمر محقق يجب التعويض عنه، فإذا كان 

 فإن حرمانه من 
ً
 احتماليا

ً
حرمان مالك الحصان من جائزة السباق ال يعدو أن يكون ضررا

ق باملخطوبة وإن كان فرصة الاشتراك فيه ضرر محقق، وبأن قتل الخطيب ضرر محق

 
ً
 .37زواجها به احتماليا

 على تفويت الفرصة، تفويت فرصة النجاح في الامتحان وتفويت 
ً
ومن ألامثلة أيضا

فرصة كسب دعوى النفقة، وتفويت فرصة الترقية إلى درجة أعلى، فإذا كانت نتائج تلك 

 وبالتالي الفرص احتمالية غير موجبة للتعويض فإن مجرد فقدان الفرص ذاتها يعتب
ً
ر محققا

 للتعويض
ً
 .38موجبا

ويشترط في مثل هذه الحاالت توافر شروط معينة، منها ما يشترط في الفرصة الفائتة، 

 ومنها ما يشترط في ألامل في كسبها، ويمكن توضيح ذلك على النحو آلاتي
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ما يشترط في الفرصة الفائتة، فهو أن تكون فرصة حقيقية جدية، ويتفرع عن ذلك 

ففرصة الترقية يلزم أن تكون الترقية وشيكة . ن تكون الفرصة حالة أو وشيكةتطلب أ

 
ً
 محققا

ً
 .وجدية إلمكان القول بأن تفويتها ضررا

 على أسباب 
ً
وأما عما يشترط في ألامل في كسب الفرصة الفائتة، فهو أن يكون مبنيا

ة فيما لو لم يتم معقولة مبنية على ظروف واقعية قد تؤدي بطبيعتها إلى تحقيق هذه الفرص

 حرم من التقدم لالمتحان الذي تعقده جهة ما لنيل وظيفة 
ً
 لو أن شخصا

ً
تفويتها، فمثال

معينة ومن شروطها إتقان اللغة إلانجليزية ولم يكن هذا الشخص على دراية بهذه اللغة 

 فال نكون بصدد تفويت الفرصة أو ألامل في كسبها ألن فوزه بالوظيفة أمر مستحي
ً
  .لنهائيا

مع ألاخذ بعين الاعتبار أن تقدير التعويض عن تفويت الفرصة في تقدير الضرر، ال 

يصح تقديره بمقدار الكسب الذي فاتت فرصته، وإنما ينبغي أن يقل عنه، إذ يلتزم أن يؤخذ 

في الاعتبار مدى رجحان كسب الفرصة، وبقدر مدى هذا الرجحان يزيد أو ينقص مقدار 

 39التعويض

في شأن الفرصة الفائتة يقال في شأن الكسب الفائت وهو ما لم يتحقق  ولعل ما قيل

بسبب الفعل الضار، وهو يدخل في نطاق الضرر املوجب للتعويض متى توافرت شروطه، 

 الكسب الفائت بالنسبة لبائع باع بضاعته بربح معين وقبل موعد 
ً
 يعتبر محققا

ً
فمثال

هنا أن الضرر ال يقتصر فقط على قيمة  تسليمها أتلفت جراء فعل ألاضرار، فالحقيقة

 الربح الذي كان سيجنيه البائع لو سلم البضاعة قبل 
ً
البضاعة التالفة وإنما يشمل أيضا

 .تلفها بفعل الضرر 

-  
ً
ويقصد بشخصية الضرر أن يكون قد أصاب الشخص طالب  :أن يكون الضرر شخصيا

، ويبق
ً
 أم اعتباريا

ً
 طبيعيا

ً
 بالنسبة ملن أصيب التعويض سواًء أكان شخصا

ً
  الضرر شخصيا

 : به مرتدا عن غيره، وذلك على النحو آلاتي

 
ً
يعتبر الضرر املادي الذي يصيب الشخص : الضرر الشخص ي للشخص الطبيعي: أوال

 ألنه أصاب شخص املضرور ذاته وعلى ذلك ال 
ً
 شخصيا

ً
الطبيعي في جسمه أو ماله ضررا
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 بالنسبة لجار 
ً
 يعتبر هذا الشرط متحققا

ً
أو حتى قريب املضرور طاملا لم يتأثر هو شخصيا

 .بأن أصيب جسمه أو ذمته املالية

 
َ
، وهو الناش ئ عن ألاضرار (املعنوي )الضرر ألادبي (: املعنوي )الضرر الادبي : ثانيا

النفسية التي لحقت باملضرور؛ حيث يصاب إلانسان في شعوره أو عاطفته، أو كرامته، أو 

 .40التي لحقت باإلصابة البدنية كالتشويه الناتج عن الجروحشرفه، جراء بعض ألاضرار 

فقد (: الضرر املوروث أو التعويض املوروث)أما فيما يتعلق بالضرر الذي يصيب املتوفى 

ذهب فقهاء القانون إلى أن للمتوفى بعض الحقوق آلانية التي ينبغي القيام بها بصفة ناجزة 

اك عدة أنواع من الضرر، والتي تختلف باختالف كمصاريف تجهيز امليت، ودفنه؛ إال أن هن

نهي حياته مباشرة، أو . حالة وفاة املضرور بحادثة معينة
ُ
فإما أن تؤدي الحادثة إلى إصابة ت

بعد فترة زمنية؛ وعليه فإن ألاضرار تنقسم إلى عدة أنواع؛ فهناك ألاضرار الواقعة خالل فترة 

. باشرة، وألاضرار الناجمة عن فقد الحياةإلاصابة، وألاضرار الواقعة قبيل الوفاة امل

فبالنسبة لألضرار املالية الناجمة عن الاصابة الجسدية، فيجوز للورث حق املطالبة 

بالتعويض حتى ولو حكم به بعد الوفاة، والعلة في ذلك أن التعويض يدخل في الذمة املالية 

التعويض عنه إلى الورثة إال  أما الضرر ألادبي فال ينتقل حق .للمضرور بمجرد وقوع الحادث

 41إذا كان املضرور قد طالب به أمام القضاء أو قد تحدد بموجب اتفاق

 وإنما ( تعويض املوروث)وهناك من الفقهاء من رجح مصطلح 
ً
ألن الضرر ليس موروثا

 . الذي يورث هو الحق في التعويض الذي نشأ للمضرور قبل وفاته

 الضرر املرتد: الفرع الثاني

 بالنسبة ملن ارتد عليه فال يهم أن يكون املضرور قد تلق  يعتبر 
ً
الضرر املرتد شخصيا

 عن مضرور آخر فالضرر املرتد هو الضرر 
ً
هذا الضرر مباشرة من مصدره أو أنه تلقاه مرتدا

 آخر، فهو يفترض أن الفعل الضار قد ألحق 
ً
 نتيجة ضرر أصاب شخصا

ً
الذي أصاب شخصا

 عاد على
ً
 أصليا

ً
 .شخص آخر بضرر مرتد بشخص ضررا

 
ً
ومن أمثلة ذلك وفاة رب ألاسرة جراء ضرر وقع عليه؛ فإن ذلك الضرر قد الحق أضرارا

 .مرتدة بأسرته التي كان يعيلها
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ً
يختلف الضرر الشخص ي عن الضرر املباشر في أن ألاخير يعني  :أن يكون الضرر مباشرا

 عن الفعل الضار، بأن يرتبط به 
ً
ارتباط السبب باملسبب، وعلى ذلك أن ينجم الضرر مباشرة

 للتعويض كمن يصاب بسبب فعل ضار بأذى يقعده عن 
ً
ال يعتبر الضرر غير املباشر موجبا

 يؤدي إلى وفاته، فالوفاة هنا 
ً
 شديدا

ً
العمل ومن ثم تتراكم ديونه عليه فيحزن ملا أصابه حزنا

 ع
ً
 غير مباشر للفعل الضار وال يكون الفاعل مسؤوال

ً
نها وعلة ذلك انقطاع رابطة تعتبر ضررا

 .42السببية بين الفعل والضرر 

الضرر ألادبي أو الضرر غير املالي كما يسميه البعض، يقصد به الضرر : الضـرر ألادبـي

، ملا ينطوي عليه من مساس 
ً
 ومعنويا

ً
الذي ال يمس الذمة املالية وإنما يسبب فقط أملا نفسيا

 .43أو كرامته أو سمعته ومركزه الاجتماعي بشعور إلانسان وعواطفه أو شرفه أو عرضه

وعلى الرغم من الانتقادات التي توجه إلى تعويض الضرر املعنوي، ومن بين تلك 

 :الانتقادات

صعوبة تقدير مدى الضرر ألادبي ومقدار التعويض الذي يمكن أن نعطيه، فالشرف  -

 أو ثم
ً
 في السوق يمكن بموجبه والكرامة وعاطفة املحبة ليست أشياء مادية نجد لها مثيال

ً
نا

ويض عن تحديد التعويض عن املساس بها، يضاف إلى ذلك صعوبة تحديد مستحقي التع

 عندما يتعلق ألامر بفقد شخص عزيز، فعند أي درجه من القرابة 
ً
الضرر ألادبي خصوصا

يجب أن نقف عند منح التعويض، وهل يمكن أن نرفض التعويض عن الضرر الذي يصيب 

  .صديق املتوفى أو خطيبته أو محبته من غير أقاربه

ن املروءة أن يطالب إلانسان إن الحزن وألاس ى ال يمكن أن يقيم بالنقود، وال يعد م -

بثمن حزنه وأمله أو يبيع عاطفة املحبة التي يحملها ألقاربه وأحبابه، وعلى ذلك فإن هذا 

الرأي يرى في منح التعويض عن الضرر ألادبي إثراء دون سبب ووسيلة لتضخيم مبلغ 

ع أقساط التعويض الذي يتحمله محدث الضرر أو شركة التأمين ألامر الذي يؤدي إلى ارتفا

التأمين؛ فإن مبدأ التعويض عن الضرر املعنوي قد استقر في القوانين الحديثة ليس على 

 
ً
اعتبار أنه ضرر غير قابل لإلصالح إنما على اعتبار أنه مجرد ترضية للمضرور توفر له نوعا

وال يؤثر في ذلك صعوبة تقدير . من العزاء الذي يخفف عنه ألالم والحزن الذي أصابه
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ض عن الضرر املعنوي، فهذه الصفة ترد في تعويض الكثير من ألاضرار املادية، وعلى التعوي

ذلك فإن صعوبة تقدير التعويض ال تبرر أن يفلت املسؤول عنه من كل أثر ملسئوليته، 

 .44ويبق  الدور للقاض ي في التغلب على هذه الصعوبة

تقديره؛ ذلك أن صعوبته  إن تقدير الضرر ألادبي يعد في واقع ألامر من الصعوبة بمكان

تكمن في أنه يصيب مصلحة غير مالية ومع ذلك يتم تعويضه بمبلغ من املال، ولذلك لم يكن 

 به فيما مض ى ولكن في الوقت الحاضر يذهب جمهور الفقهاء إلى جواز 
ً
التعويض عنه مسلما

 وذلك ع
ً
لى التعويض عن الضرر ألادبي مثله مثل الضرر املادي بشرط أن يكون محققا

أساس أن املقصود الحقيقي من تعويض الضرر ألادبي ليس محوه وإزالته وإنما تقديم نوع 

من العزاء عن ألالم أو الحزن الذي أصاب املضرور، كما أنه إذا كان من املتعذر تقدير 

 .45الضرر ألادبي كاأللم إال أنه من املمكن تقدير املقابل الذي يعوض إلى حد ما عنه

 وقف املشرع العماني من الضرر م: املطلب الثالث

كما هو معلوم فإن التعويض الناش ئ عن الضرر يهدف إلى تحقيق غاية أساسية وهي 

إعادة املجني عليه إلى الوضع الذي كان عليه قبل إصابته بالضرر، ولتحقيـق هذه الغاية 

ـه في التعويض و 
ّ
نه من سعى املشرَّع العماني إلى تكريس نظام قانوني يكفل للمتضرر حقـ

َّ
يمكـ

ويجب . سبل تحقيقه، إذ يهدف التعويض إلى تجاوز نتائج الحادث وذلك بطريقة غير مباشرة

 للمبدأ الشمولي الذي يقوم عليه التعويض كفلسفة 
ً
ـقـا

ّ
 لحجم الضرر محقـ

ً
أن يكون مناسبا

 .وهـو املبدأ التعويض ي فيمنح املتضرر التعويض الكافي لتعويضه عن العجز الذي ألّم به

-م مدنية ثانية عليا ۲۰۰۲/  ۲۲۲وقد ذهبت املحكمة العليا العمانية في الطعن رقم 

م إلى أهمية توافر أركان املسؤولية التقصيرية الثالثة عند املطالبة  ۲۰۰۲/  ٠١/  ٦٢جلسة 

کل دعوی تحت املسؤولية التقصيرية ال بد أن تشتمل على "بالتعويض الجابر للضرر بقولها 

خطأ والضرر وعالقة السببية فإذا انتف  أي من هذه ألاركان الثالثة فال تكون أركان ثالثة ال

 .هنالك مسؤولية تقصيرية تستوجب التعويض للشخص الذي أقام الدعوى 

من قانون املعامالت املدنية والتجارية العماني نصت الفقرة ( 671)وحيث أن املادة 

كذلك نصت . له ولو كان غير مميز بالتعويضكل إضرار بالغير يلزم فاع: " ألاولى منها على أن
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يقدر التعويض في جميع ألاحوال بقدر ما لحق املضرور من " من ذات القانون ( 686)املادة 

 . ضرر وما فاته من كسب بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار

شمل وبناًء على ما تقدم فإن التعويض عن الضرر الناش ئ عن املسؤولية التقصيرية ي

 :عنصرين اثنين

، إضافة إلى املصاريف : العنصر ألاول 
ً
يتمثل في الخسائر الحاصلة أي ما تلف حقيقة

فهو ما فات من الربح أي : أما العنصر الثاني. التي بذلت أو التي ستبذل لتدارك الضرر 

 يلحق بذّمـة املتضّرر املالية من 
ً
خسائر الضرر الالحق بالذمة املالية للمتضرر؛ فيـعّد ضررا

تمثل الضرر الاقتصادي، وكذلك ما يلحق ببدنه ومعنوياته من عجز وآالم وتشّوهات ويطلق 

ـرر الذاتـي
ّ
 .عليه الضـ

 :ويمكن توضيح الضرر الاقتصادي، والضرر الالحق بالذمة املالية على النحو آلاتي

يده على يرتبط الضرر الاقتصادي بالذّمـة املالية ويتّم تحد:الضـرر الاقتصـادي: أول

عنصرين اثنين هماما تم إنفاقه لتدارك أضرار الحادث وما فات املضرور من الربح جراء 

، ولكن املضرور يبذل جهده كي 
ً
ذلك الضرر، ومن املعلوم أن حادث السير تنتج عنه أضرارا

يتدارك تفاقم أو استمرارية الضرر، وعليه فإن مصاريف إلانفاق لتدارك الضرر يمكن أن 

هيئة مصاريف التداوي والعالج أو مصاريف قضائية ويمكن أن تكون مصاريف تكون على 

 .إصالح وسيلة

إن قائمة املصاريف املتعلقة باألضرار الناتجة عن حوادث السير تطول بحسب خطورة 

إلاصابة ومكان الاستشفاء وقد تزداد طوال إذا ما ارتأى املريض العالج والتـداوي في مصّحـة 

 لكـــن هل يقع التعويض عن كل هذه املصاريف؟. كل خدمة مقابلهاخاصة؛ حيث يكون ل

 :إن إلاجابة عن ذلك التساؤل تقتض ي التمييز بين نوعين من مصاريف التداوي 

 . املصاريف الضرورية وهي التي يستوجبها العالج الفعلي للضرر دون مبالغة أو ترف -6

ـه -2
ّ
ا تجاوز الحد املعقول مثال ومصاريف الترف التي ولئن كانت تهدف إلى العالج فإنـ

ـرة في 
ّ
ذلك السفر إلى الخارج للعالج في حين أن إمكانية املداواة متوفـ

  .املستشفيات العمومية
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؛ 
ً
ـه ال يقع التعويض إال عن املصاريف الضرورية التي يحتاجها املصاب فعال

ّ
ومعلـوم أن

رية الجتهاد قاض ي وترجع مسألة تقدير الصبغة الضرو . لتجاوز ما ألّم به من إصابات

استخالص توافر أركان " املوضوع وهذا ما أكدته املحكمة العليا في سلطنة عمان بقولها 

املسؤولية الجزائية ومدى نشوء سبب من ألاسباب املانعة أو املخففة للمسؤولية وتقدير 

 التعويض املناسب لجبر الضرر من املسائل الواقعية التي تستقل بها محكمة املوضوع متى

 . أقامت أسبابها على أسباب سائغة

تقدير التعويض للمضرور من إطالقات " كما أكدت ذات املحكمة في حكم أخر بقولها 

محكمة املوضوع وفق ظروف ومالبسات كل دعوى وال رقابة للمكمة العليا عليه متى جاء 

 على أسباب سائغة لها أصلها في ألاوراق
ً
إال  وال ُيعترف ضمن عناصر التعويض مبنيا

 .بمصاريف العالج ومصاريف التداوي الناشئتان مباشرة عن الحادث

 
ا
يتمثل الكسب الفائت في كل آلاثار الاقتصادية :ما فات من كسب أو من ربح: ثانيا

السلبية لإلصابة على نشاط املضرور الحال أو املستقبل في مجال عمله، سواء تعلق ألامر 

 عن القيام بقعوده عن ممارسة نشاطه خالل فترة الع
ً
 أو جزئيا

ً
الج أو بعجزه الدائم كليا

 .يعمله

إن معيار تقدير الكسب الفائت يمكن تحديده على أساس القعود عن العمل أثناء فترة 

 . العالج على ضوء متوسط دخل املضرور خالل فترة معينة

ر ويمكن املوافقة على ما ذهب إليه الفقه القضائي عندما قرر أنه يتوجب أن يتم تقدي

 ملصادر دخله وإمكانياته الاقتصادية 
ً
الضرر وفق الظروف الشخصية للمضرور وطبقا

وهذا يخضع للسلطة التقديرية . ومدى تأثير العجز الناتج عن إلاصابة على ذلك الوضع

تقدير "لقاض ي املوضوع وقد أكدت املحكمة العليا في سلطنة عمان ذلك عندما قررت أن 

 ملا تتبينه من ظروف التعويض من سلطة محكمة املو 
ً
 وفقا

ً
ضوع تقض ي بما تراه مناسبا

الدعوى وإنها متى استقرت على مبلغ معين فال يقبل املجادلة، كما أكدت ذات املحكمة في 

ملحكمة املوضوع السلطة التقديرية في تحديد التعويض املناسب حسب " حكم أخر لها 

  ." حجم الضرر املادي واملعنوي 
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 (الضرر املرتد)ر الذي يصيب ذوي املتوفي الضر : املطلب الثالث

استقرت اغلب التشريعات املعاصرة على تعويض الضرر املرتد، مع وجود الخالف حول 

 ما يكون . طبيعة هذا الضرر ومضمونه
ً
فالضرر الجسماني الذي يصيب املضرور غالبا

 ألضرار أخرى تلحق ألاشخاص الذين تربطهم به روابط معينة مادية أو 
ً
عاطفية، مصدرا

 
ً
حيث يترتب على إصابة أو وفاة املضرور ألاصلي املساس بتلك الروابط مما يسبب لهم ضررا

 
ً
 أو أدبيا

ً
 46معنويا

 وليس 
ً
 أدبيا

ً
 يكون ضررا

ً
وبناًء على ما سبق فإن الضرر الذي يلحق ذوي املصاب دائما

، كأن يكون املضرور الزوج أو الزوجة مما يؤدي إلى إلحاق الطرف آلا 
ً
، أو ماديا

ً
 كبيرا

ً
خر حزنا

كأن يكون املضرور هو رب ألاسرة فينقطع عن ألاسرة وسائل الكسب املعتادة عليها؛ مما 

 جراء ذلك، وهذا ما يسمى بالضرر املرتد أو املنعكس
ً
 . يؤدي إلى إلحاقهم ضررا

ولقد استقر ألامر في غالبية النظم القانونية املعاصرة على تعويض الضرر املرتد، لذلك 

 .ف يتم توضيح مفهوم الضرر املرتد وشروطه وموقف القضاء العماني منهسو 

 مفهوم الضـرر املرتـد  : الفرع ألاول 

إن الضرر املرتّد أو الضرر بالتبعية أو الضرر املنعكس مفردات لها مدلول واحد وهو ما 

ن وفي مجال حوادث السير فإ. يلحق الشخص من ضرر مباشر نتيجة إلاصابة الالحقة بغيره

الضرر املرتد هو ما ينتج من إصابة املجني عليه أو موت تلحق من تربطهم به عالقات من 

وباملقابل فليس كل ما يلحق الغير من أذى مادي أو معنوي يعتبر ضررا  .أقارب أو أصدقاء

مرتدا موجبا للتعويض وال كل من حزن ملوت صديق أو قريب أو حبيب صاحب حق في 

بّد من تحديد شروط الضرر املرتد حتى يمكن املطالبة بالتعويض التعويض ومن ثّم كان ال 

 .ألادبي

 شـروط الضرر املرتد: الفرع الثاني

يتوقف استحقاق املتضّرر بالتبعية للتعويض على توفر شروط الضرر التي يقّرها 

 : الفقه، وفقه القضاء وهي أن يكون الضرر 
ً
، وشرعيا

ً
، ومحققا

ً
، ومباشرا

ً
ويمكن . شخصيا

 :الشروط السابقة بشكل من التفصيل على النحو آلاتي توضيح
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ط عليه  :الضــرر الشـخص ي -أ
ّ
 إذا ما لحق املتضّرر بالتبعية وتسلـ

ً
يكون الضرر شخصيا

ر على معنوياته بشكل سلبي
ّ
  .هو بذاته وأّدى إلى إدخال ارتباك في ذّمته املالية أو أث

فتح للمتضّرر غير وعادة ما يقع التفريق على أساس هذا الشرط بين ا
ُ
لدعاوى التي ت

ففي حين يقوم املتضّرر في . املباشر وخاّصة بين الّدعوى الشخصية والّدعوى املوروثة

الّدعوى ألاولى باسمه لطلب التعويض عن ضرره الشخص ي فإنه وفي الّدعوى الثانية يقوم 

ا فاته من الّربح بالّدعوى نيابة عن موّرثه لطلب ما لحق املجني عليه من خسائر تتمثل فيم

وبالتالي فإنه لقبول دعوى التعويض عن الضرر  .وما صرفه أثناء فترة العالج والتداوي 

املنعكس أو املرتد ال بّد من أن يقوم املتضّرر باسمه الخاص لطلب التعويض عّما لحقه من 

خسائر مادية ومعنوية، فالتعويض عن ألالم الذي يصيب بعض ألاشخاص من جراء موت 

اب فإن التعويض عنه ال يستحق إال لألشخاص محددين على سبيل الحصر هم املص

 . ألازواج والقارب إلى الدرجة الثانية

إذا توفي الشخص في حادث مروري نجم " وقد أكدت املحكمة العليا في السلطنة بقولها 

عن ذلك دعويين دعوى موروثة ودعوى شخصية وتتعلق ألاولى بحق الورثة في املطالبة 

لحق في التعويض التي تنشأ في ذمة املجني عليه قبل موته عن ألاضرار التي لحقته بسبب با

إلاصابة أو املوت وذلك عن طريق دية النفس التي شرعها الفقه إلاسالمي وفي هذه الحالة ال 

أما الدعوى الشخصية تتعلق بحق ذوي املتوفى . يجوز الجمع بين الدية وبين أي تعويض أخر

بالتعويض عما أصابهم من ضرر شخص ي من جراء الضرر ألاصلي الذي حل  في املطالبة

باملجني عليه وهو ما يسمى بالضرر املرتد وال يوجد ما يمنع من تقدير هذا التعويض بقدر 

يقدر بقيمة  الحق املضرور من ضرر وما فاته من كسب حتى ولو جاوز التعويض الذي

  ".الديه

ها من أّول وهلة قد يبدو اس: الضــرر املباشر -ب
ّ
تعمال عبارة الضرر املباشر في غير محل

إال أن املقصود هنا هو العالقة . ذلك أن ألاصل أن الضرر املنعكس بطبيعته غير مباشر

ويعتمد على نظرية السبب املنتج في تقدير  .السببية بين الضرر الالحق بالغير والحادث

والتي من املمكن أن  -ق باملتضّرر بالتبعية طبيعة الضرر وعلى أساسه، فإن ألاضرار التي تلح
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ومثال ذلك . ال تعتبر من بين ألاضرار املباشرة -تنتج عن الحادث أو عن غيره من الظروف

تضرر دائن املجني عليه الذي أودى حادث املرور بحياته من عدم وفاء مدينه بالتزاماته 

الدائن قد أحاط به ضرر نتيجة فمن الثابت هنا أن . التعاقدية املتمثلة في خالص الّدين

 .عدم خالص دينه أو التأخير فيه إال أنه ال يمكن منحه تعويضا وذلك ألن ضرره غير مباشر

ــرر املحقـق -ج يجب أن يكون الضرر محقق الوقوع بأن يكون قد وقع فعال أو :الضَّ

ض واجبا إال إذا فال يكون التعوي. أّما الضرر املحتمل فهو ما قد يقع وقد ال يقع. سيقع حتما

وعلى هذا ألاساس فإن على املتضّرر ضررا منعكسا أن يثبت ما لحقه فعال من خسائر  .وقع

 . وال يمكن تصور أن يلحق املتضرر بالتبعية ضرر بدني إال في حاالت نادرة. مادية ومعنوية

ــرر بمصلحة شرعية -د ولئن كان الضرر الالحق بغير الضحّية بطريق  :مساس الضَّ

نعكاس شخصيا ومباشرا ومحققا، فإن اصطباغه بصبغة الضرر املنعكس تتوقف على الا

. شرعية املصلحة الواقع املساس منها إليه أكانت هذه املصلحة غير شرعية انتف  الضرر 

فاالبن الطبيعي ال يمكن له املطالبة بتعويضه عن وفاة من يّدعي أبوته وإن أثبت أن والده 

يعتبره ابنا له دون أن يسعى إلى إلحاقه بنسبه أّما إذا ما ألحق كان يغدق عليه من ماله و 

 .بنسبه أو ثبتت بنّوته فإن املصلحة الواقع املساس بها تعتبر شرعية وهي حق الابن في النفقة

 موقف القضاء العماني من الضرر املرتد: املطلب الرابع

ضرر املرتد ويالحظ ذلك القضاء العماني كغيره من أقضية الدول العربية ألاخرى أقر ال

في الكثير من املبادئ التي قررتها املحكمة العليا في السلطنة؛ ومن بين املبادئ القانونية التي 

الدعوى الشخصية تتعلق بحق ذوي املتوفى في املطالبة بالتعويض  "قررتها املحكمة العليا أن 

ي عليه وهو ما يسمى عما أصابهم من ضرر شخص ي من جراء الضرر ألاصلي الذي حل باملجن

بالضرر املرتد وال يوجد ما يمنع من تقدير هذا التعويض بقدر الحق املضرور من ضرر وما 

فاته من كسب حتى ولو جاوز التعويض الذي يقدر بقيمة الدية، ويتميز الضرر ألاصلي عن 

 عن اختالف طالبي التعويض 
ً
الضرر املرتد من حيث موضوعه كما يختلف من مقداره فضال

عن كل منهما حتى ولو كانوا نفس ألاشخاص إذ أن مطالبتهم بالتعويض ال تكون بنفس 



 الضرر ومقدار تعويضه في القانون العماني
عبد هللا بن علي بن سالم . د

 الشبلي
 

828 
0208

ISSN : 2710-8783 
 

الصفة، والضرر املرتد يكون له حسابه في التقدير وال يوجد ثمة ما يمنع من تقدير هذا 

 ".الضرر وما فاته من كسب حتى ولو جاوز التعويض الذي يقدر بالدية

املطالبة " املتوفى"ألقارب الهالك " وحكمت ذات املحكمة في حكم أخر بقولها  

بالتعويض عما يصيبهم من ضرر أدبي بسبب موت الهالك وأن التعويض الذي يستحق 

للورثة نتيجة ما أصاب أشخاصهم من أضرار مادية أو أدبية بسبب موت مورثهم ليس ثمة 

"  وأقرت ذات املحكمة في حكم أخر بقولها. ما يمنع الجمع بينه وبين الديه أو الارش

التعويض املورث حال وفاة املجني عليه ينبغي أال يتعدى الديه الشرعية أما التعويض ألاخر 

وهو التعويض الشخص ي املادي املستحق عما يسمى بالضرر املرتد فمناط القضاء به أن 

يثبت املضرور أن الفعل الضار الذي أتاه الجاني على مورثه قد أخل بمصلحة مالية له وأن 

 والعبرة في تحقق الضرر املادي يكون الضرر 
ً
قد وقع بالفعل أو أن يكون في املستقبل حتميا

 على نحو 
ً
للشخص الذي يدعيه نتيجة وفاة شخص أخر هي ثبوت أن املتوفى كان يعوله فعال

در القاض ي ما ضاع ". مستمر ودائم وأن فرصة الاستمرار على ذلك كانت محققة وعندئذ ُيقَّ

 .يفقد عائله ويقض ي له بالتعويض على هذا ألاساس على املضرور من فرصة كسب

وباملقابل فقد أكدت املحكمة العليا في سلطنة عمان على أن التعويض ال يقدر إال على 

 47.ضرر واقع وليس على الضرر املحتمل

 حوادث املرور في القانون العمانيمقدار التعويض الناش ئ عن : املطلب الخامس

 وقضاًء أن املتسبب في إلحاق ضرر بالغير إن من املبادئ الثابتة والق
ً
واعد املستقرة فقها

فاملتسبب في إلحاق الضرر بالغير يلزمه جبره ولو لم يكن .ملزم بتعويضه بما يجبر ذلكالضرر 

،وال شك فإن حوادث املرور التي تقع بشكل شبه يومي وتلحق الضرر باآلخرين تعد 
ً
متعمدا

وتنظر دعوى التعويض أمام .اكم للمطالبة بالتعويضاتمن أكثر الدعاوى التي ترفع إلى املح

 للدعوى العمومية،وأمام الدائرة املدنية مستقلة إن الدعوى 
ً
الدائرة الجزائية تبعا

 ."العمومية
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 باملادة 
ً
وتقدير التعويض يقتصر على الضرر املادي فقط دون التعويض املعنوي عمال

تكون الديات وألاروش املشار " التي نصهام و 668/2008الثالثة من املرسوم السلطاني رقم 

 ."إليها جابرة لجميع ألاضرار املادية واملعنوية

وهنا البد من التنويه إلى أن الدعوى التي يقدمها ألاطراف للمطالبة بالتعويض عن 

ألاضرار الناجمة عن حوادث املركبات تنقسم إلى قسمين من حيث ألاساس القانوني الذي 

بة،فإن كانت املطالبة تستند على املسؤولية التقصيرية،فإنه يحكمه ينشأ عنه حق املطال

م،أما إن كانت املطالبة مستندها عقد التامين،فال 668/2008املرسوم السلطاني رقم 

م وإنما يحكمها قانون ملحق الحوادث 668/2008ينطبق عليها املرسوم السلطاني رقم 

 .الشخصية

كل إصابة وفق ما هو مقرر في الشريعة وال بد للحكم أن يتقيد بالتعويض عن 

م في تقدير ألاروش إلى القواعد 2/88إلاسالمية،ولقد أحال املرسوم السلطاني رقم 

تقدر الاروش في الجروح وإلاصابات بحسابها من منطلق "الشرعية،فتنص في املادة الثانية 

 للقواعد الشرعية
ً
 ."الدية الكبرى وفقا

جلسة يوم ( ب)م مدني عليا  6008/  ٦١٠٢لطعن رقم كما أكدت املحكمة العليا في ا

مبنى التعويض العادل الجابر للضرر حسبما استقر "على ذلك بقولها ٦١٠٢أبريل  61ألاحد 

عليه قضاء هذه املحكمة هو ليس فقط بيان إلاصابات، بل يتعين على املحكمة أن تتبين نوع 

تحديد عما إذا كان لها أرش أو دية وطبيعة إلاصابات ألنه فقط بهذا التحديد يمكنها من 

 .مقدرة أم ال

ويمكن تلخيص مقدار تعويضاإلصابات وأنواعها ومقدار التعويض بأسلوب مختصر 

حسب ما نص عليه القانون وما ذكره فقهاء الشريعة مما هو متوافق مع املرسوم السلطاني 

 :م على النحو آلاتي668/2008رقم 

 .انيألف ريال عم( 60000: )الوفاة -6

ألف ( 60000)فقد عضو فردي مما ليس في الجسم له مثيل كاألنف، واللسان، والذكر  -2

 .ريال عماني
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فقد عضو زوجي مما له مثيل كالعينين وألاذنين والساقين واليدين، فلكل عضو نصف  -8

ريال عماني إال إذا ترتب على فقده وظيفة العضو آلاخر أو كان العضو آلاخر ( 7000)الدية 

 .ريال عماني( 60000)ر موجود عند إلاصابة فله الدية كاملة غي

( 8700)وأهداب العينين فلكل عضو ربع الدية( جفونها)فقد عضو رباعي كأشفار العينين  -4

 
ً
 عمانيا

ً
 .رياال

ريال (6000)فقد عضو عشري مثل أصابع اليدين والرجلين فلكل أصبع عشر الدية -0

 .عماني

ريال إال إلابهام فلها نصف ( 000)صبع له ثلث ألاصبعفقد مفصل من مفاصل ألا  -1

 .ريال عماني(700)ديتها

رياال ونصف هذه إن (600)إن نبت على شين 6/600قلع ظفر يد أو رجل فلها من الدية  -7

 ( 70)نبت على غير شين 
ً
 .رياال

 .رياال(700)ما يزيد على ذلك كاألسنان فلكل سن نصف عشر الدية -8

 ثم مات فله الدية كاملةالجنين إن سقط  -1
ً
 .ريال(60000)حيا

 فله نصف عشر الدية -60
ً
 (700)الجنين غن سقط ميتا

ً
 .رياال

 ( 60000)فقد منفعة من منافع الجسم كالسمع والبصر وإلانجاب فله الدية كاملة  -66
ً
 .ألفا

 (80)الضربة املؤثرة التي دون الخدشفلها -62
ً
 رياال

 دون أن يمض ي عليه وقت صالة فلها الغيبوبة إذا قام س(/الغمية) -68
ً
من  6/600املا

،ولكل وقت صالة تمض ي وهو في حال غيبوبة خمس ثلث الدية ( 600)الديةأي 
ً
رياال

 .ريال حتى تكتمل الدية الكبرى ثم ال يزاد(6000)

 (600)من الدية 6/600لها / ما قطعت الجلد ولم تؤثر في اللحم( الدامية) -64
ً
 .رياال

 ( 800)من الدية 2/600ما شقت الجلد ووصلت اللحم وأثرت فيهلها( الباضعة) -60
ً
 .رياال

 ( 400)من الدية  8/600ما جاوزت الباضعة وأمضت في اللحملها ( املتالحمة) -61
ً
 .رياال

ما جاوزت اللحم وأظهرت القشرة التي بين اللحم والعظم ولم تقطعها لها ( السمحاق) -67

 .ريال( 100)من الدية 4/600
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 ( 700)من الدية  0/600ما أظهرت العظم ولم تكسره لها ( املوضحة) -68
ً
 .رياال

 .ريال(6000)من الدية  60/600ما هشمت العظم ولم تنقله لها ( الهاشمة) -61

 ( 2200) 60/600ما كسرت العظم ونقلته من محلهلها من الدية ( املنقلة) -20
ً
 .رياال

فقيل له ثلث دية وذلك العضو فالخلع في وهو تحول املفصل عن موضعه ( الفلت)الخلع -26

 .ريال وقيل خمس ديته وقيل حكومة عدلين(2000)اليد ديته

ريال (0000)ما نفذت إلى التجويف الصدر أو البطني وما في حكمها ثلث الدية ( الجائفة) -22

 .ريال(60000)فإذا خرجت من الجهة الثانية فلها جائفتان ثلثا الدية

ة التي دخلت عضوا غير مجوف وخرجت من الجانب آلاخر لها ثلث إلاصاب( النافذة) -28

 .ريال(0000)الدية

 .ريال(0000)ما وصلت إلى الدماغ لها ثلث الدية( الدامغة) -24

 .ريال(0000)ما وصلت إلى أم الدماغ لها ثلث الدية( آلامة) -20

ون العماني في وباملقابل فإن الديات وألاروش في قوانين الدول العربية عنها عن القان

كيفية تقدير التعويض الناش ئ عن ألاضرار التي تصيب الشخص جراء حوادث السير 

 .-في أغلبها –باعتبارها مستقاة من الشريعة إلاسالمية 

ملا كانت الشريعة إلاسالمية تمثل النظام العام " وقد أكدت املحكمة العليا بذلك بقولها 

 ملا جرى عليه ا
ً
 إلى املادة في السلطنة واستصحابا

ً
من النظام ألاساس ي (  ٦) لعمل واستنادا

للدولة فإنه كان يجب على محكمة ثاني درجة أن تؤسس حكمها على قواعد الشريعة 

إلاسالمية ذات الصلة التي ال تفترض الخطأ كأساس للمسؤولية عن ما تحدثه ألاشياء من 

هذه القاعدة أن من يحصل  ، ومقتض ى"املباشر ضامن وإن لم يتعمد" أضرار بل على قاعدة 

 دون حاجة إلى إثبات التعمد أو التعدي ذلك ألن املباشرة 
ً
الضرر معه مباشرة يكون ضامنا

منه مصاحبة وسبب مستقل لإلتالف، واملباشرة قد تكون إيجابية وقد تكون سلبية، 

املباشرة وإلايجابية هي التي يكون فيها اتصال بين الفعل والش يء الذي تم إتالفه وتوجب هذه 

الفان باتفاق وقد تكون سلبية وذلك باالمتناع عن القيام يفعل يوجب الشرع القيام به 

ويترتب عليه ضرر وقد انقسم الرأي بشأن إيجاب التعويض في هذه الحالة وخالصة ما سبق 
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بمحل الضرر ( آلة إلاتالف)بيانه أن املباشرة تشترط التدخل إلايجابي أي الصال الش يء 

إذا كانت املباشرة تحققت املسؤولية التقصيرية من حيث إنه عالوة على ما انتهت مباشرة، ف

به املحكمة العليا من توافر عناصر املسؤولية من خطأ وضرر وعالقة سببية بينها وكذا 

مسؤولية املتبوع للتابع لوجود عالقة مباشرة ووقوع الخطأ في حالة تأدية الوظيفة، فهو ما 

ي املستأنف وانتهي إلى تحديد املسؤولية بإبراز الخطأ والضرر والعالقة حمله الحكم الابتدائ

بمعنى أن الضرر حدث .التي حلت محلها... وكذا تحديد الخطأ في شخص مستخدمي وزارة 

نتيجة فعل مستقل عن الش يء أدى إلى الاتصال املادي به فال يرتب هذا مسؤولية عن الضرر 

 . النعدام املباشرة

 :الخاتمة

ل البحث الحالي الضرر ومقدار تعويضه في القانون العماني، وأكدَّ املشرَّع العماني تناو 

على أنه ال يكفي لقيام املسؤولية التقصيرية توافر الخطأ، بل يجب أن ينجم عن الفعل 

. ضرر؛ فإذا انتف  الضرر فال تقبل دعوى املسؤولية التقصيرية، ألنه ال دعوى بغير مصلحة

ثبات الضرر هو املضرور، وله إثباته بكافة طرق الاثبات بما في ذلك البينة ذلك أن املكلف بإ

 .والقرائن ألن الضررواقعة مادية

وباملقابل فقد أخذ املشرَّع العماني في تقديره ألاروش في الجروح وإلاصابات بحسابها من 

 للقواعد الشرعية
ً
 .منطلق الدية الكبرى وفقا

 :النتائج

 :ن النتائج على النحو آلاتيتوصل البحث إلى جملة م

يأخذ املشرَّع العماني بما أقرته الشريعة إلاسالمية من وجوب مساءلة محدث الضرر، أو من  -6

يتولى تربيته، ورعايته وإلاشراف عليه؛ وذلك من أجل تعويض املضرور، جراء ما لحق به من 

 .ضرر 

2-  
ً
للضرر الذي لحقه  يحق للشخص املصاب بأضرار على اختالفها املطالبة بالتعويض جبرا

 .جراء الفعل الضار، كما ينتقل ذلك الحق إلى ورثة املضرور بعد وفاته
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، ولكنه ال محالة واقع وهو  -8
ً
 أو الذي سيقع مستقبال

ً
الضرر املحقق هو الضرر الذي وقع فعال

 للتعويض
ً
 .يختلف عن الضرر املحتمل الذي ال يصلح أساسا

 ألنه يعتبر الضرر املادي الذي يصيب الشخص ال -4
ً
 شخصيا

ً
طبيعي في جسمه أو ماله ضررا

 .أصاب شخص املضرور ذاته

، وهو الناش ئ عن ألاضرار النفسية التي (املعنوي )الضرر ألادبي (: املعنوي )الضرر الادبي  -0

لحقت باملضرور؛ حيث يصاب إلانسان في شعوره أو عاطفته، أو كرامته، أو شرفه، جراء 

 .بدنية كالتشويه الناتج عن الجروحبعض ألاضرار التي لحقت باإلصابة ال

 آخر، فهو يفترض  -1
ً
 نتيجة ضرر أصاب شخصا

ً
الضرر املرتد هو الضرر الذي أصاب شخصا

 عاد على شخص آخر بضرر مرتد
ً
 أصليا

ً
 .أن الفعل الضار قد ألحق بشخص ضررا

يرى املشرَّع العماني أن کل دعوی تحت املسؤولية التقصيرية ال بد أن تشتمل على أركان  -7

ثالثة الخطأ والضرر وعالقة السببية فإذا انتف  أي من هذه ألاركان الثالثة فال تكون هنالك 

 .مسؤولية تقصيرية تستوجب التعويض للشخص الذي أقام الدعوى 

يرتبط الضرر الاقتصادي بالذّمـة املالية ويتّم تحديده على عنصرين اثنين هما ما تم إنفاقه  -8

 .ملضرور من الربح جراء ذلك الضرر لتدارك أضرار الحادث وما فات ا

 ملا ذهب إليه املشرع العماني فإن استخالص توافر أركان املسؤولية الجزائية ومدى  -1
ً
وفقا

نشوء سبب من ألاسباب املانعة أو املخففة للمسؤولية وتقدير التعويض املناسب لجبر 

أسبابها على أسباب الضرر من املسائل الواقعية التي تستقل بها محكمة املوضوع متى أقامت 

 .سائغة

أقر املشرَّع العماني بمعلى أن الدعوى الشخصية تتعلق بحق ذوي املتوفى في املطالبة  -60

بالتعويض عما أصابهم من ضرر شخص ي من جراء الضرر ألاصلي الذي حل باملجني عليه 

رور وهو ما يسمى بالضرر املرتد وال يوجد ما يمنع من تقدير هذا التعويض بقدر الحق املض

 .من ضرر وما فاته من كسب حتى ولو جاوز التعويض الذي يقدر بقيمة الدية

في التشريع العماني يتم تقدير ألاروش في الجروح وإلاصابات بحسابها من منطلق  -66

 .الدية الكبرى وفقاًل للقواعد الشرعية
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 :التوصيات

 :يوص ي الباحث باآلتي

الدول العربية فيما يتعلق بالضرر وأركانه أهمية توحيد الرؤى حول القوانين املدنية في  -6

 .وقواعده

وأهمية توافق القوانين العربية مع ما قررته الشريعة إلاسالمية في مسألة جبر املضرور  -2

عما لحقه من ضرر، وكذلك في شأنتقدير ألاروش في الجروح وإلاصابات بحسابها من منطلق 

 .الدية الكبرى وفقاًل للقواعد الشرعية

 :املراجع

 :الهوامش

 نظرية الالتزام بوجه عام، ،6الوسيط في شرح القانون املدني، ج : عبد الرزاق السنهوري -6

 بنقابة إلاسالمية الشريعة لجنة مطبوعات املراغي، مدحت أحمد حديث ،الالتزام مصادر

 .2001املصرية،  املحامين

 لاللتزامات، العامة لنظريةا ،6ج  املدني، القانون  شرح في دروس: الرحمن عبد شريف دمحم -2

 .6116، القاهرة النهضة املصرية، مكتبة

 الثاني، الكتاب الالتزام، مصادر ألاردني، املدني القانون  شرح  :ملوح أبو سلمان موس ى -8

 . 6110ناشر، بدون  والقانون، النافع الفعل الضار، الفعل إلارادية، غير املصادر

 الكتب دار: بيروت. م.د. املحيط القاموس. يعقوب نب دمحم الدين مجد أبادي، الفيروز  -4

 . 2007العلمية،

 ،ضوابطه عالقاته، أنواعه، تعريفه،: إلاسالمي الفقه في الضرر . أحمد موافي -0

 .6117عفان ابن دار: الخبر ،الطبعةألاولى

صادر،  دار  :بيروت. الثانية الطبعة. العرب لسان. علي بن مكرم بن دمحم منظور، ابن -1

6114. 

 سلل التايم: بغداد. م. د. ألاول  املجلد. املدنية املسؤولية في املبسوط. علي الذنون،حسن -7

 .6116 املساهمة والنشر طبع



 الضرر ومقدار تعويضه في القانون العماني
عبد هللا بن علي بن سالم . د

 الشبلي
 

888 
0208

ISSN : 2710-8783 
 

 الدار: بيروت. م. د. واللبناني املصري  القانون  في الالتزام مبادئ. دمحم رمضان السعود، أبو -8

 .والنشر للطباعة الجامعية

 شرح في والحكم العلوم جامع  .الحنبلي أحمد بن الرحمن بدع الدين زين رجب، ابن -1

 .2006الرسالة،  مؤسسة: بيروت. السابعة الطبعة. الكلم جوامع من حديثا خمسين

الطبعة   -املسؤولية عن الفعل الضار -في املسؤولية التقصيرية . الجندي، دمحم صبري  -60

 . 2060دار الثقافة للنشر والتوزيع،: عمان ،ألاولى

. ، مصادر الحق الشخص ي في القانون املدني –مصادر الالتزام . الفار، عبدالقادر  -66

 . 2001 دار الثقافة للنشر والتوزيع،: عمان ،الطبعة ألاولى

دار الكتاب : العين. الطبعة ألاولى. املصادر غير إلارادية لاللتزام. زهرة، دمحم املرس ي -62

 .2064الجامعي،

دار : إلاسكندرية. الطبعة ألاولى. -أحكام الالتزام –ظرية العامة لاللتزام الن. سلطان، أنور  -68

 .2000الجامعة الجديدة للنشر، 

: القاهرة . الطبعة ألاولى. -مصادر الالتزام-النظرية العامة لاللتزام . الشرقاوي، جميل -64

 .6186دار النهضة العربية، 

. -مصادر الالتزام -لنظرية العامة لاللتزام شرح القانون املدني ا. عبد الدائم، أحمد  -60

 .2008جامعة حلب، : حلب. الطبعة الثالثة. الجزء ألاول 

مطبعة لجنة البيان العربي، : القاهرة. م. د. موجز أصول الالتزامات. مرقس، سليمان  -61

6116. 

 .6111ة، دار النهضة العربي: بيروت. م. د. موجز في مصادر الالتزام. شنب، دمحم لبيب  -67

الطبعة . تعريفه، وأنواعه، وعالقاته، وضوابطه: الضرر في الفقه إلاسالمي. موافي، أحمد -68

 .6117دار ابن عفان، : الخبر. ألاولى

دار : بيروت. م.د. الجرجاني، أبو بكر بن عبد القاهر بن عبد الرحمن، كتاب التعريفات -61

 .6180الكتب العلمية، 
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دراسة مقارنة بالفقه  –الالتزام في القانون املدني الاردني مصادر . سلطان، أنور  -20

 .2007دار الثقافة للنشر والتوزيع، : القاهرة. إلاسالمي

 .م21/2068قانون املعامالت املدنية والتجارية العماني الصادر باملرسوم السلطاني رقم  -26

 .6112ة، ، القاهر 0، ط6سليمان مرقس، الوافي في شرح القانون املدني، م -22

نبيل إبراهيم سعد، الحقوق العينية ألاصلية في القانون املصري واللبناني دراسة  -28

 .2002منشورات الحلبي الحقوقية،  مقارنة،

 .6117جالل العدوي، أصول الالتزامات، مصـادر الالتزام، منشأة املعارف، إلاسكندريـة،  -24

دني ألاردني، مطبعة الجامعة ألاردنية، أنور سلطان، مصادر الالتزام في القانون امل -20

 .6187عمان، 

، 6، ج6دمحم سعيد الرحو، الوجيز في النظرية العامة لاللتزام، ط. حسن علي الذنون، د -21

 .2002مصادر الالتزام، دار وائل للنشر، عمان، 

. -مصادر الحق الشخص ي في القانون املدني  –مصادر الالتزام . الفار، عبدالقادر -27

 .2001دار الثقافة للنشر والتوزيع، : عمان. لطبعة ألاولىا

عبد القادر الفار، مصادر الالتزام، مصادر الحق الشخص ي في القانون املدني، دار  -28

 .2004الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 

دمحم وحيد الدين سوار، شرح القانون املدني، النظرية العامة لاللتزام، املصادر غير  -21

 .6178اديـة، مطبعة دار الكتب دمشق، إلار 

دار : القاهرة. م. د. -مصادر الالتزام -النظرية العامة في الالتزام . منصور، دمحم حسين -80

 .2001الجامعة الجديدة للنشر، 

 

                                                 
، نظرية الالتزام بوجه عام، مصادر الالتزام، 6الوسيط في شرح القانون املدني، ج : عبد الرزاق السنهوري -1

م، ف  2001سالمية بنقابة املحامين املصرية، تحديث أحمد مدحت املراغي، مطبوعات لجنة الشريعة إلا 

مصادر : ؛ وللمؤلف 04م، ص  6117أحكام الالتزام، النسر الذهبي للطباعة، : ، وسعيد جبر788ص 166
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 ملخص   

 598كرس املشرع  الجزائري  املسؤولية املدنية املستحدثة  للمنتج من خالل فحوى املادة    

  املعدل واملتمم للقانون املدني، والتي خول من خاللها 58-81: مكرر من القانون رقم 

 العيب بين السببية الضرر، والعالقة بإثبات املنتج وذلك على املباشر حق الرجوع للمتضرر 

 واملواعيد الشروط من كما يخلصه عدمه، من املنتج خطأ للبحث عن الحاجة دون  والضرر،

أن  شأنه من املنتج إقرار مسؤولية أن عن فضال .الخفية العيوب ضمان لدعوى  الصارمة

 املتضررين كافة بتعويض يجعلها تتميز بنوع من الخصوصية من حيث شروطها والتي تسمح

 .عقد الاستهالك أم من الغير في أطرافا نواكا سواء املعيبة، املنتجات فعل عن

، مسؤولية موضوعية، العيوب الخفية، املسؤولية املدنية للمنتج :املفتاحيةالكلمات    

 .الضرر، عقد الاستهالك
Abstract 

   The Algerian legislator enshrined the new civil liability of the product 

through the content of Article 140 bis of Law No.: 05-10 amending and 

supplementing the Civil Code, through which the aggrieved party was 

mailto:nouiriamine92@gmail.com
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granted the right of direct recourse to the product by proving the 

damage, and the causal relationship between the defect and the damage, 

without the need to search for an error The product or not, and also 

frees it from the strict conditions and deadlines for the claim of 

guaranteeing hidden defects. In addition, the acknowledgment of the 

responsibility of the producer would make it characterized by a kind of 

privacy in terms of its terms, which allow compensating all those 

affected by the act of defective products, whether they are parties to the 

consumption contract or from third parties. 

   Keywords: Civil liability for the product, Objective liability, Hidden 

defects, Damage, Consumption Contract. 

 مقدمة   

املعدل  58-81: القانون رقم من مكرر  598استحدث املشرع الجزائري بموجب املادة    

املدنية وهي املسؤولية املدنية للمنتج،  حالة جديدة للمسؤولية، 1واملتمم للقانون املدني

 عن الضرر الناتج عن عيب في منتوجه، حتى 
ً
والتي تقض ى في فحواها أن املنتج يكون مسؤوال

 .تربطه باملتضرر عالقة تعاقديةولو لم 

التقليدية  املدنية املسؤولية قواعد أن تعود العلة في ذلك ما أثبتت التجربة العلمية في    

 التي ألاضرار للمستهلك جراء الكافية توفران الحماية ال  -والتقصيرية العقدية -بنوعيها

 مانأعدم  عن املنتج وليةملسؤ  جديد نظام تجسيد استوجب مما الخطيرة، املنتجات تلحقها

 .منتجاته

العامة  للقواعد نوعية إضافة يعد املنتج، بمسؤولية خاص نظام إرساء أن فيه شك ال مما   

 حيث من السيما املضرور، مركز على إيجابيات من له ملا بالنظر املدنية، للمسؤولية

 مسؤولية نطاق وتوسيع الخطأ ركن إسقاط شأنه مسؤولية موضوعية، وهو ما من اعتبارها

هي مواطن خصوصية املسؤولية  ما: آلاتي إلاشكالألامر الذي يدفعنا إلى طرح  . املنتج

 املدنية املستحدثة للمنتج؟ 

 :تبعا لذلك ارتأينا تقسيم  هذه الدراسة إلى مبحثين   

 خصوصية الطبيعة القانونية للمسؤولية املدنية للمنتج املستحدثة   :املبحث ألاول 



 041خصوصية املسؤولية املدنية املستحدثة للمنتج في ظل املادة 

 مكرر من القانون املدني الجزائري 

 دمحم ألامين نويري . د

 رشا مقدم. د
 

102 
0201

ISSN : 2710-8783 
 

خصوصية شروط املسؤولية املدنية املستحدثة للمنتج ودورها في توفير : لثانياملبحث ا

 حماية للمستهلك  

 خصوصية الطبيعة القانونية للمسؤولية املدنية للمنتج املستحدثة: املبحث ألاول 

على ال  متقو  ال إذ القانون، بقوة قرر تت التي املستحدثة تلك املدنية باملسؤولية يقصد   

 في والسالمة ألامان كفاية عدم على تقوم وإنما، 2الضرر  على أساس والالخطأ  أساس

  يكون  املنتج أن أي املنتجات،
ً
 نكا سواء املنتوج في عيب عن الناتج الضرر  عن مسؤوال

 مع
ً
 .3معه متعاقد غير أو املضرور متعاقدا

بجملة  تقليديةاملسؤولية املدنية ال للمنتج عن املسؤولية املدنية املستحدثةبحيث تختلف    

جعل ذلك نظامها يمتاز بنوع من الاختالف في عدة جوانب، وغرض املشرع ، من الخصائص

أضرار  مواجهة للمستهلك في عقد الاستهالك في إضافية حماية الجزائري هو إضفاء

، )ألاول  املطلب(موحدة مسؤولية كونها وتتمثل طبيعتها القانونية في املعيبة، املنتوجات

 إلى باإلضافة، (املطلب الثاني)وضوعية للمسؤولية املدنية للمنتج املستحدثة والطبيعة امل

 (. املطلب الثالث( العام بالنظام تعلقها

 الطبيعة املوحدة ملسؤولية املنتج املدنية: ألاول  املطلب

 بالعقد إلاخالل أساس على تنقسم املسؤولية املدنية التقليدية إلى مسؤولية عقدية، تقوم   

 عن الناشئة بااللتزامات إلاخالل جزاء أنها على وتعرف هذه املسؤولية العقد، طرفي بين ماملبر 

 إلاخالل حالة في يترتب واملستهلك املتدخل بين املبرم الاستهالك فعقد، تنفيذها عدم أو العقد

 التي العيوب بضمان ملزم يصبح حيث املتدخل، عاتق على عقدية بأحكامه مسؤولية

 .  وجاملنت يتضمنها

في كونها توجب  للمستهلك، العقدية بالنسبة املسؤولية أحكام ويتجلى القصور الذي يعتري    

 خاصة في ظل  بالهين ليس أمر وهو العقدي، بالتزامه املتدخل  إخالل إثبات ضرورة  عليه

حديثة ظهرت نتيجة التطور الاقتصادي والتكنولوجي الكبير، التي  جعلت  وجود منتوجات

 من كثير مثال في  عليه يتعذر حيث. بالتزاماته املتدخل تبيان إخالل عن ك  يعجزاملستهل

 الوقوف أو ألجله، أعدت الذي للغرض املنتجات صالحية بعض مدى على الوقوف ألاحيان
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 أن إلى الخدمات، باإلضافة لبعض تقديمه حال الالزمة للعناية املتدخل بذل مدى على

 يمكن آلاخر، وال املتعاقد الطرف مواجهة في إال بها تمسكال ي العقدية املسؤولية أحكام

للعقد،  النسبي ألاثر ملبدأ طبقا تعاقدية عالقة باملتضرر  شخص ال تربطه ضد بها التمسك

 من التداول  عملية في املتدخلين باقي مساءلة املبدأ حيث من للمستهلك يمكن وبالتالي ال

 .4ووسطاء  وموزعين مستوردين

 للمنتج أو املتدخل، والتي  تقصيرية املسؤولية املدنية التقليدية إلى مسؤولية كما تنقسم   

 حالة في وتقوم أيضا تعاقدية، عالقة تربطه معه ال للغير بضرر  املنتوج تسبب حالة في تقوم

 في وينشأ العقد عن ينفصل الالتزام هذا أن ذلك التعاقدي، قبل باإلعالم إخالله بااللتزام

 ال فقد، 5التقصيرية املسؤولية نشوء به إلى إلاخالل فيؤدي تكوينه، على قةالساب املرحلة

 بسبب سلعة من أضرار تلحقه ذلك ومع املنتج، مع عقد بأي املضرور أو الشخص يرتبط

 تقوم التي التقصيرية املسؤولية على أساس مسؤوال الحالة هذه في املنتج فيكون  فيها، عيب

 واملقصود بالغير، إلاضرار عدم في القانون، يتمثل فرضه بالتزام الشخص إخالل حالة في

 .عقدية أية رابطة الضرر  عن املسؤول يربطه باملنتج أو املتدخل ال من هو هنا، بالغير

 بإثبات يتضح قصور املسؤولية التقصيرية للمنتج أو املتدخل في أن املستهلك مطالب    

 بفعل الاستهالك، مجال في أمر متعذر هواملضرور، و  وبين بينه السببية والعالقة الخطأ،

 عن املتدخل انحراف إثبات الصعب يجعل من ما إلانتاج، سبل وتطور  املتزايد الفني التقدم

 تراخي مشكلة عن ناهيك .والضرر  الخطأ بين العالقة إثبات صعوبة وكذا املألوف، السلوك

 عن تحديد املسؤول كلةمش وكذا استعمالها، بدء من طويلة زمنية فترة بعد الضرر  حدوث

 .6املتدخلين تعدد حال في الضرر 

لقد ترتب عن القصور الذي شهدته أحكام املسؤولية املدنية التقليدية في توفير    

 نظام إنشاء إلى للمنتج، والتي تهدف املستحدثة حماية للمستهلك، تكريس املسؤولية املدنية

 النظر بغض املنتجات، عيوب من وريناملضر  على جميع تطبيقه يتم لهذه املسؤولية، خاص

 وتعتبر، 7الغير من كونهم به أو تعاقدية صلة تربطهم كونهم وعن باملنتج، عالقتهم طبيعة عن

 الفرق بين إزالة الضرورة من رأوا إذ الفرنسيين، والقضاء الفقه لجهود ثمرة الفكرة هذه
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املنتج  مسؤولية اعتبار أن إلى الفرنس ي القضاء تنّبأ إذ املتعاقد، املضرور وغير املتعاقد

الضحايا  تمس ألاضرار كانت فإذا ،8أجلها من ظهرت التي الغاية إهدار إلى يؤدي عقدية،

 عندما بينهم املعاملة تختلف أن العدل من فليس املساواة قدم على صفاتهم بمختلف

 598ادة وهذا ما تبناه املشرع الجزائري من خالل نص امل 9نفسها لألخطار يكونون معرضين

مكرر من القانون املدني الجزائري التي قضت في فقرتها ألاولى أنه يكون املنتج مسؤوال عن 

 .الضرر الناتج عن عيب في منتوجه حتى ولو لم تربطه باملتضرر عالقة تعاقدية 

 لمنتجلالطبيعة املوضوعية للمسؤولية املدنية : املطلب الثاني 

    
ً
  تبنى املشرع الجزائري معيارا

ً
  العيب وجود في تمثل موضوعيا

ً
 الشخص ي املعيار من بدال

 ضرر  حدوث الشخص ي، املتمثل في أن مسؤولية املنتج تقوم بمجرد الخطأ الذي يرتكز على

 .املنتج خطأ إلثبات الحاجة دون  املنتوج لعيب منسوب

 مفهوم من القانون املدني السالفة الذكرمكرر  598من نص املادة  حيث يتضح لنا   

املنتج  مسؤولية إلى يؤدي   السلعة أن إثبات العيب املوجود في  ،املوضوعية ملسؤوليةا

 فإن الشخص ي لهذا ألاخير، وبالتالي الخطأ إلثبات املضرور إلزام إلى دون الحاجة( املتدخل)

 معيار على وليس معيار موضوعي، بناء على تتخذ مسؤولية املنتج أو املتدخل املدنية

 عيب املنتج، أساس على املتدخل قيام مسؤولية  الفقهاء بعض انتقاد نم شخص ي، بالرغم

  مسؤوليته، حاالت من تحد أنها بحجة
ً
 خطر ولكنه معيب غير يكون  قد املنتوج ألن نظرا

 .10الضرر  الخطورة هي وتلك

 إثبات من املضرور في إعفاء املدنية للمنتج،  املسؤولية ظهور  من الرئيس ي الهدف يكمن   

خطئه  إثبات من خاصة وبصفة ،11عيوب املنتجات عامة من بصفة للمنتج لشخص يا الخطأ

 لرغمعلى اف  12التداول  في إطالقه تم الذي املنتوج في والسالمة ألامان مواصفات تخلف عن

 بحسب املنتجات من اختلف موقف املضرور الضرر، وقوع إلى أدت التي الواقعة وحدة من

 بموجب املنتج على يرجع كان إذا ما بحسب عاملته تختلفأن م أي  باملنتج، عالقته طبيعة

 تعاقدية صلة تربطه فمن التقصيرية، لذا املسؤولية بموجب أو العقدية املسؤولية دعوى 

 باملزايا املتعاقد يتمتع حيث الضرر، حدوث حالة في الغير أفضل من  وضع يكون في باملنتج
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 بضمان املدين املنتج فتراض مسؤوليةا حيث من العقدية املسؤولية دعوى  تخولها التي

من  السلعة وتحذيره استخدام بمخاطر بإعالم املشتري  يمتاز الذي أو الخفي العيب

 .مخاطرها

 املسؤولية املدنية للمنتج من النظام العام: املطلب الثالث 

ل املجا في املسؤولية ألحكام املعدلة الاتفاقيات كأصل عام بصحة  العامة تقض ي القواعد   

 مما املكملة، القواعد تنتمي إلى أنها حيث العام، النظام بفكرة مرتبطة لكونها غير التعاقدي،

ن
ّ
 أو الضمان، بالزيادة في من التصرف فيها العقود في مختلف املتعاقدة ألاطراف يمك

 إخفاء البائع تعمد حالة في باطال يقع التعديل هذا أن بحيث إسقاطه، أو منه، الانتقاص

أو  ضمانه إنقاص املراد املدين في النية حسن اشتراط يفيد مما منه، بغش بيعامل عيب

 .، هذا من جهة 13منه التملص

 ألاضرار املتوقعة على التعويض تقصر العقدية املسؤولية أحكام فإن أخرى  ناحية ومن   

 81فقرة  501حيث تنص املادة  املدين، غش ثبت إذا إال تعوض فال املتوقعة أما غير فقط

إذا كان الالتزام مصدره العقد، فال يلتزم املدين " ..: من القانون املدني الجزائري على أنه

الذي لم يرتكب غشا أو خطأ جسيما إال بتعويض الضرر الذي كان يمكن توقعه عادة 

 لألخطار املستهلك، يخدم ال حكم وهو ،"وقت التعاقد
ً
 بعض تميز صارت املتفاقمة التي نظرا

 شرط تجيز العقدية املسؤولية أحكام التوقعات، لكون  تفوق  أضرارها يجعل مام املنتوجات،

 ما وهو ،14الجسيم الخطأ أو الغش في حالة عدا منها، التخفيف أو املسؤولية من إلاعفاء

 من يمكنه نفوذ من يتمتع به ما ضوء في تخفيفها، أو مسؤوليته إسقاط مكنة للمتدخل يتيح

 .15هالكالاست عالقة في شروطه إمالء

املنتج أو املتدخل   مواجهة في املّوحدة للمسؤولية املنظمة القواعد بالتالي فإن إعمال   

 من بحال يمكن ال بحيث ،العام الوثيق بالنظام اتصالها املسؤول عن الضرر، يؤدي إلى 

 كل فإن املنطلق هذا ومن قواعد املسؤولية املدنية للمنتج املستحدثة، عن الخروج ألاحوال

 مطلقا حتى ولم بطالنا باطال يقع منها، التخفيف أو املسؤولية، هذه باستبعاد يقض ي طشر 

 .للمنتج أو املتدخل بالنسبة بينهما، هذا عقد بموجب ذلك على النص يتم
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 سالمة على للحفاظ باملبيع املطلوبة الجودة يوفر البائع فهو ملزم أن ينطبق ذات ألامر على   

  املستهلك وآلاخرين،
ً
 . منتجاته عيوب عن الناجمة ألاضرار تعويض من التنصل من بدال

 املحترف الذي البائع مع التعاقد حال في اعتبار محل تكون  املستهلك شخصية أن نجد إذن   

 بها، على يعلم أن خبرته، بحكم باستطاعته، ولكن العيوب يعلم ال أو املبيع عيوب يعلم

 أن يمكن ال وعليه املبيع،  تشوب التي العيوب يعلم أن له يمكن ال الذي املستهلك، عكس

 ناحية أخرى، فقد ومن باطال، يكون  أن يجب ذلك اشترط وإن الضمان، من إعفاءه يشترط

وهو  نفعها، أكبر من ألاحيان معظم في خطرها وأصبح الحاضر، العصر في املنتجات تطورت

 يستغل أال وبالتالي يجب ال،املج هذا في الضئيلة خبرته بحكم معرفته للمستهلك يمكن ما ال

فهو منتجها، وبالتالي  املبيع تعتري  التي العيوب يعلم الذي املنتج أو البائع لصالح املستهلك

 .من غير املعقول أن يجهلها 

عن  ينجم الذي الضرر  بأن املجال هذا في الخفية العيوب ضمان من الفائدة تتركز   

تنظم  البيع، وبالتالي عقد محل السلعة يف وجد عيب بسبب يكون  قد الخطرة املنتجات

تلك  من للمستهلك يحصل الذي الضرر  ذلك عن املنتج مسؤولية الخفية العيوب أحكام

وفاعلية  قوة الخفي العيب قواعد تعطي الخفي، وبالتالي العيب يكتنفها التي السلعة

 .16املسؤولية موضع املنتج لوضع للمستهلك

غشا  العيب إخفاء البائع تعمد إثبات على يتوقف أن يمكن ال إلاعفاء شرط بطالن أن كما   

س يء  أنه يفترض املنهي البائع أن خاصة بالعيب، علمه على البرهان إقامة يكفي إنما منه

 وهو ما نيته حسن أثبت إذا طبيعته، إال كانت أيا الشرط هذا من يستفيد ال لذا النية،

 .17إلاثبات في يتطلب صعوبة

 إلى أن تطبيق قواعد وأحكام املسؤولية املدنية للمنتج املستحدثة، تختلفتجدر إلاشارة    

 القانونية املسؤولية هذه قواعد على إعمال مجبر غير ألاخير هذا أن ذلك للمضرور، بالنسبة

 التي الكالسيكية بالقواعد التمسك أو النصوص هذه بإعمال مخير هو وإنما الجديدة،

 من ذلك ويستشف الظروف، حسب التقصيرية أو دية منهاالعق املدنية، املسؤولية تنظم

 القواعد تؤثر ال  :"تنص على أنه التي ألاوروبي التوجيه من13 املادة نص استقراء خالل
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 إلى استنادا بها املضرور يطالب أن يستطيع التي الحقوق  على التوجيه هذا في الواردة

 وفقا املسؤولية منظم خاص نظام أي إلى أو التقصيرية املسؤولية أو العقدية املسؤولية

ما نعيبه على املشرع ، 18"ألاوروبية السوق  بلدان من بلد أي في الداخلية للتشريعات

الجزائري أنه بالرغم من أنه أراد أن يولي حماية للمستهلك من خالل تكريسه للمسؤولية 

 بحيث اكتفى املدنية للمنتج املستحدثة، إال أن تنظيمه ألحكام هذه املسؤولية كان مح
ً
تشما

مكرر من القانون املدني السالف الذكر، على عكس  598بسن مادة واحدة فقط وهي املادة 

 .املشرع الفرنس ي الذي خصص لها عدة مواد تنظم وتضبط أحكام هذه املسؤولية املهمة 

خصوصية شروط املسؤولية املدنية املستحدثة للمنتج ودورها في توفير : املبحث الثاني 

 ة للمستهلكحماي

مكرر من القانون املدني الجزائري شروط مسؤولية املنتج ومن في  598حددت املادة    

، حكمه، وهي مسؤولية ال تقوم على أساس الخطأ أو على العيب الخفي باملعنى التقليدي

وإنما تقوم على أساس عدم كفاية ألامان والسالمة في املنتجات، فهي بذلك مسؤولية 

 إلثبات  الحاجة دون  املنتوج لعيب منسوب ضرر  حدوث تقوم بمجردا، موضوعية بذاته

، وسنحاول من خالل للمنتج وذلك ما تطرقنا إليه من خالل املبحث ألاول  الخطأ الشخص ي 

تقسيمه إلى ثالثة مطالب، نتناول في املطلب  التطرق إلى هذه الشروط من خاللهذا املبحث 

ب الثاني إلى شرط الضرر، ونعالج في املطلب الثالث ألاول شرط العيب، ثم نتطرق في املطل

 .العالقة السببية بين هذين الشرطين

 العيب: املطلب ألاول 

سنتطرق من خالل هذا الفرع إلى تعريف املنتوج املعيب ثم  نتناول معيار تقدير العيب    

 . املوجب للمسؤولية املدنية  للمنتج

 تعريف املنتوج املعيب: الفرع ألاول 

يقصد باملنتوج املعيب ذلك الذي ال يوفر ألامن والسالمة التي يحق ألي شخص في حدود    

فالعيب آفة تصيب الش يء املبيع فتنقص من قيمته الاقتصادية ، 19املشروعية أن يتوقعها

 ابتعد خاص، له تعريف  املعيبة، املنتجات عن املسؤولية أحكام إطار فالعيب في. ومنفعته



 041خصوصية املسؤولية املدنية املستحدثة للمنتج في ظل املادة 

 مكرر من القانون املدني الجزائري 

 دمحم ألامين نويري . د

 رشا مقدم. د
 

101 
0201

ISSN : 2710-8783 
 

 أو الخفي، كضمان العيب التقليدية القواعد التقليدي للعيب في ماملفهو  عن خالله من

 .20املطابقة عدم ضمان

أشار املشرع الجزائري إلى ركن العيب لقيام املسؤولية املوضوعية حسب مضمون نص    

مكرر من القانون املدني الجزائري، لكون العيب الشرارة ألاولى التي تثير مسؤولية  598املادة 

قترانه بركني الضرر والعالقة السببية بينهما، لكنه لم يتعرض لتعريفه كما فعل املنتج مع ا

 .21املشرع الفرنس ي

 في عيب عن ناتج الضرر  يكون  أن هو املنتج مسؤولية قيام فشرط املادة هذه وحسب   

 املنتوج في العيب أن املشرع الجزائري جعل الحظون املتضرر، مع يتعاقد لم ولو منتوجه

 تعويض على للحصول  املضرور عاتق على الخطأ، بحيث وضع وليس املنتج ليةمسؤو  أساس

بينهما، خاصة بعدما  السببية والعالقة الذي لحقه والضرر  املنتوج في العيب إثبات عبء

أصبح هذا إلاثبات يزيد صعوبة للمستهلك، وذلك بعدما ثبت أنه يثقل كاهله عندما يقف في 

ستخدم فيها إمكانات تكنولوجية هائلة يصعب من مواجهة مشروعات إنتاجية ضخمة ت

 .خاللها إثبات خطأ املنتج 

 مسؤوليته ورتب للمنتج التقصيرية واملسؤولية العقدية املسؤولية بين يفرق  لم أنه كما   

 .  للغير يحدثه منتوجه ضرر  كل عن

نه  نص في املادة بالنسبة للمشرع الجزائري نجد أن هذا ألاخير لم يورد تعريفا للعيب، إال أ   

املتضمن حماية املستهلك وقمع الغش، على أن املنتوج  80-84: الثالثة من القانون رقم

السليم والنزيه والقابل للتسويق هو كل منتوج خال من أي نقص أو عيب خفي يضمن عدم 

وج املادة املنت إلاضرار بصحة وسالمة املستهلك أو مصالحه املادية واملعنوية، كما عرفت ذات

كل منتوج، في شروط استعماله العادية أو املمكن توقعها، بما في " : املضمون على أنه

 محدودة في أدنى مستوى تتناسب مع 
ً
ذلك املدة، ال يشكل أي خطر أو يشكل أخطارا

" استعمال املنتوج وتعتبر مقبولة بتوفير مستوى حماية عالية لصحة وسالمة ألاشخاص

 . 
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لينا البحث عن تعريف له بموجب نصوص قانونية خاصة، فلو نظرنا ألامر الذي يستلزم ع   

مكرر من القانون املدني الجزائري باللغة الفرنسية نجد املشرع استعمل  598إلى املادة 

، كما فعل نظيره الفرنس ي بالرغم من أن Défautولم يستعمل مصطلح   viceمصطلح

ذا تعلق ألامر بالضمان، ونقول بحيث نقول عيب خفي إ، 22الفرق شاسع بين املصطلحين

 .خلل إذا تعلق ألامر بمسؤولية املنتج 

 املشرع تبدو واضحة نية أن إال قضت به هذه املادة، التي والبساطة الاختصار من بالرغم    

 للمنتوج، موضوعية خصائص على يرتكز املنتج ملسؤولية نظام تكريس نحو تتجه والتي

 
ً
للمنتج أو  واملنحرف الخاطئ تعتد بالسلوك ال الذيبفكرة العيب، و  واملرتبط أساسا

 .23الخطر أساسها بذلك مسؤولية موضوعية وهي املتدخل،

من نفس القانون، أن  84كما ألزم املشرع الجزائري  املنتج أو املتدخل من خالل املادة    

ال تكون املنتوجات املوضوعة لالستهالك مضمونة وتتوفر على ألامن بالنظر إلى الاستعم

 بصحة املستهلك وأمنه ومصالحه، وذلك ضمن 
ً
املشروع املنتظر منها، وأال تلحق ضررا

الشروط العادية لالستعمال أو الشروط ألاخرى املمكن توقعها من قبل املتدخلين، ونصت 

 .على وجوب تلبية كل منتوج معروض لالستهالك للرغبات املشروعة للمستهلك  55املادة 

 املعيبة عن ضمان العيب  املنتوجات عن املسؤولية أحكام إطار في يتميز عيب املنتوج   

 ملحل السليمة الفطرة منها أصل تخلو التي الطارئة الخفي بأن املقصود بهذا ألاخير أنه آلافة

 الغاية املقصودة بحسب نفعه من أو املبيع قيمة من وينقص وجودها العادة، التعاقد في

 لغير املتعاقد يحق وال املتعاقد، املشتري  إال الخفي العيب بضمان يطالب  أن يحق فال ،منه

 مضرور فيحق ألي شخص املعيبة املنتجات عن املنتج مسؤولية نظام في أما يطالب به، أن

 مع متعاقدا سواء أكان عيب السلعة، عن الناجمة ألاضرار بتعويض يطلب أن السلعة من

 .متعاقد غير كان أو املتدخل أو  املنتج أو مع  البائع

نجذ إذن أن املسؤولية املستحدثة ال تنشأ إن لم تتم عملية عرض املنتوج  للتداول، وكذا    

 وقت إطالق السلعة لالستهالك أو  ثبت أن هذا 
ً
في حالة ما إذا ثبت أن العيب لم يكن موجودا

 . العيب قد نشأ بعد هذا الانطالق 
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 ولية املوضوعية  للمنتجمعيار تقدير العيب املوجب للمسؤ  : الفرع الثاني

 أساسه الذي يتم على املعتاد الرجل معيار أي املعيار املوضوعي الجزائري  املشرع تبنى   

. العيب تقييم في شخص ي اعتبار أي استبعد قد املشرع يكون  وبهذا وجود العيب، اعتبار

 على ةالضرر قرين الذي سبب الحادث وقوع من جعل قد املشرع أن في ذلك على والاستناد

 املشروعة فوقوع توقعاته بإثبات املضرور إلزام عن يغني وهذا السلعة، في عيب وجود

  ذاته حد في هو الضرر 
ً
إذا  الحالة هذه املعتاد، وفي للشخص املشروعة بالتوقعات يعد إخالال

 .24املنتوج تعييب عدم يثبت بأن ملزم فهو املسؤولية من يتخلص أن أراد املنتج

 احتياجاته باعتبار أو املضرور توقعات على أساس فإنه ال يكون  ر العيب،فيما يخص تقدي   

العنصر،  لهذا وفقا تقديره يتم فإن وألامان، وبالتالي السالمة بعنصر مرتبط العيب ركن أن

لرغبة املتضرر املشروعة  طبقا موضوعي يتحدد معيار على العيب يقع تقدير بمعنى أن 

 أن إلى يذهب الفرنس ي الفقه فأغلبية، 25ه الخاصةرغبت عن النظر لالستهالك، بغض

لكونها تتغير  املنتوج، بمستعمل الخاصة الاعتبار الرغبة بعين ألاخذ عليه ال يجب القاض ي

 املتوسط تتم للمستعمل املشتركة التعليم، فالرغبة الجنس، الدرجات، السن، حسب

 
ً
 .26أسرته نعلى شؤو  الحريص ألاسرة لرب التقليدي إلى املعيار استنادا

املتعلق بحماية املستهلك وقمع  80-84: من القانون رقم 84املادة  في الجزائري  املشرع نص   

 املنتوجات املوضوعة تكون : " الغش على معيار تقدير عيب املنتوج حيث جاء فيها أن

 وأن منها، املشروع املنتظر الاستعمال إلى بالنظر ألامن على وتتوفر مضمونة لالستهالك

 العادية ضمن الشروط وذلك ومصالحه، وأمنه املستهلك بصحة ضررا تلحق ال

 ."املتدخلين قبل من توقعها املمكن ألاخرى  الشروط أو لالستعمال

 املشرع اعتمده الذي أن املعيار  "املنتظر منها  املشروع الاستعمال"يتضح من عبارة     

ينص املشرع  لم حين  في رنس ي،الف املشرع اعتمده موافقا للمعيار الذي جاء الجزائري 

املنتوج، وال  بعيب املدني، أن املقصود القانون  مكرر من  598املادة  الجزائري ضمن نص 

 .املعيار الذي يعتمد عليه لتقرير أو العتبار املنتوج أنه معيب 
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 من يكن لم إذا يعد معيبا  املنتوج أن الفرنس ي القانون  من 5001/81تنص املادة  في حين   

ذلك أن  من ويفهم مشروع، بشكل يتوقعه  أن للشخص يمكن  الذي يوفر ألامان أن أنهش

 وعلى ،ألاشخاص سالمة يهدد هو العيب الذي املسؤولية املوضوعية تطوله الذي العيب

  ليس املضرور فإن ذلك
ً
 بإثبات وال إنتاجها في أو السلعة تصميم في خطأ املنتج بإثبات مطالبا

عدم  بمجرد تقوم املنتج مسؤولية أن ، على اعتبارإلانتاج مراحل من ةمرحل العيب في نشوء

 إثبات إلى بحاجة ليس مشروع،  كما أنه بشكل املتوقعان وألامان للسالمة املنتوج تحقيق

 مجال في اعتبار أنه املنتجات، على خطورة بإثبات وال لالستعمال املنتوج صالحية عدم

 فلسفة مع يتوافق لالستعمال الصالحية  عدم معيار استبعاد فإن املوضوعية، املسؤولية

 .27ومقتضياته الخاص هذا النظام

لذا كان تقدير العيب وفق معيار موضوعي، هو رغبة جمهور املستهلكين، والذي يرتكز على    

درجة السالمة وألامن التي كان بإمكان املنتج تحقيقها ببذل العناية الالزمة، وفي مجال وسم 

ئية، فتقدير العيب يتمثل في انعدام بيانات الوسم إلاجبارية على السلعة السلع الغذا

 .الغذائية، والتي يبنى عليها الثقة املشروعة لجمهور املستهلكين بسالمة السلعة

 الضرر : املطلب الثاني

يعد الضرر الركن الثاني في املسؤولية املدنية بصفة عامة، فهو ركن أساس ي في املسؤولية    

حيث اشترط . أو املسؤولية التقصيرية، فإذا انتفى الضرر فال مسؤولية وال تعويض العقدية

من القانون املدني الجزائري على ضرورة توافر الخطأ والضرر  519املشرع الجزائري في املادة 

والعالقة السبيبة لقيام املسؤولية التقصيرية، ذلك أنه مهما كانت جسامة الخطأ، فإنه ال 

ملسؤولية، وإنما يجب أن يترتب عن هذا الخطأ ضرر، أي وجود عالقة سببية يقيم لوحده ا

بين الخطأ والضرر، وإال كانت دعوى املسؤولية املدنية غير مقبولة، ويتم إثبات الضرر من 

ألامر نفسه ينطبق على املسؤولية املستحدثة، إذ ،28طرف من يدعيه بكافة طرق إلاثبات

يب في املنتوج وليس بسبب خطأ ارتكبه املنتج أو يشترط لقيامها حدوث الضرر عن ع

 .املتدخل 
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 تعريف الضرر :  الفرع ألاول 

فهو ، 29يعرف الضرر على أنه ألاذى الذي يصيب الشخص في حق أو مصلحة مشروعة له   

البد ،30شرط أولي لقيام املسؤولية املوضوعية، فحتى يتسنى للمضرور املطالبة  بالتعويض

، فال يكفي وجود العيب لقيام املسؤولية املدنية  من حدوث ضرر له، حتى
ً
لو كان معنويا

 باملستهلك أو بغيره
ً
ذلك أن هدف . املستحدثة على عاتق املتدخل بدون أن يلحق ضررا

املسؤولية املوضوعية هو جبر الضرر الحاصل، نتيجة عيب في السلعة، وترفع هذه 

الذي تضرر من عيب في ( مستهلكهمقتني السلعة الغذائية أو )املسؤولية من أي طرف 

 .31السلعة الغذائية

  عنصرا الضرر  لهذا يعد  
ً
 للقواعد املدنية، وذلك وفقا املسؤولية قيام في جوهريا

ألافعال  عن باملسؤولية ألامر تعلق سواء الجزائري، املدني القانون  في عليها املنصوص العامة

  املعدل واملتّمم، الجزائري  املدني القانون  من 124 املنصوص عليها في املادة الشخصية

  عمل كل": أنه  على تنص التي 58-81بالقانون رقم 
ً
 بخطئه، الشخص يرتكبه كان أيا

 عمل عن املسؤولية أو ،"بالتعويض حدوثه في سببا كان من يلزم للغير، ويسبب ضررا

املعّدل  الجزائري  املدني القانون  من  136 املادة في عليها املنصوص( واملتبوع التابع (الغير

  املتبوع يكون :" واملتّمم التي جاء فيها أنه
ً
 بفعله تابعه يحدث الذي الضرر  عن مسؤوال

 ."بمناسبتها أو بسببها أو وظيفته تأدية حالة في كان واقعا متى الضار

 املدني القانون  من 138  نصت املادة حيث ألاشياء، فعل عن الناجمة ألاضرار يشمل أيضا    

 والتسيير، الاستعمال قدرة له ش يء وكانت حراسة تولى من كل" : أن على الجزائري 

 ."الش يء يحدثه ذلك الذي الضرر  عن مسؤوال يعتبر والرقابة،

أن القاض ي يقدر  على من القانون املدني 131 الجزائري من خالل املادة كما نص املشرع    

مراعاة  مع مكرر  182 و 182 املادتين ألحكام طبقا املصاب لحق الذي التعويض مدى

 يكون "  :أنه من القانون املدني على مكرر  140 املادة كما نصت الخ،... املالبسة الظروف

 باملتضرر عالقة تربطه لم ولو حتى منتوجه في عن عيب الناتج الضرر  عن مسئوال املنتج

 . "تعاقدية
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 املتصورة، ألاضرار لك إلى ينسحب املعني حيث مقيد، غير عاما جاء املادة نص أن يتضح   

 مادية جسدية، مالية املشروعة، املصالح إحدى تمس مادامت
ً
ويعتبر ، 32معنوية أو أضرارا

 في إطار حماية املستهلك، بحيث يظهر ذلك من خالل العمليات التجارية 
ً
هذا املوقف سليما

 ما يتحصل هذا ألاخير على سلع، دون أن يكون بينه وب
ً
ين منتجها اليومية للمستهلك، فكثيرا

أو مقدمها عالقة تعاقدية هذا من جهة، ومن جهة أخرى يشكل ذلك حماية أوسع 

 .للمستهلك، خاصة عندما تكون البضاعة مستوردة من الخارج ويصعب معرفة منتجها

من هنا نستنتج أنه في حالة ما إذا خالف املنتج أو املتدخل القواعد التي تنظم هذه    

 للمستهلك املتعاقد أو غير املسؤولية وعمل على طرح م
ً
نتوج معيب للبيع، مما سبب  ضررا

املتعاقد معه، فإنه يعرض نفسه للمسؤولية، أما بخصوص نوع الضرر الواجب التعويض 

من التشريع الجزائري، إذ ألزم املنتج أو  1 -5001عنه، فاملشرع الفرنس ي أشار إليه في املادة 

جسدي، كما يستفاد منها حتى التعويض عن املتدخل بالتعويض عن الضرر املادي وال

 .33الضرر املعنوي، وحتى تقرر مسؤولية املتدخل البد من عالقة  سببية بين العيب والضرر 

 أنواع الضرر : الفرع الثاني

 كان سواء له، مصلحة مشروعة أو إلانسان حقوق  من بحق املساس هو الضرر  عام بشكل   

 أو عاطفته أو أو ماله الحياة في وحقه جسمه مةبسال  متعلقة املصلحة تلك أو الحق ذلك

 :تبعا لذلك ينقسم الضرر إلى الضرر املادي وضرر معنوي  ،ذلك غير أو شرفه

ماله  في أو جسمه في املضرور يصيب الذي الضرر  هو املادي الضرر : املادي الضرر  :أوال   

 في حقوقه املالية أو غير املالية
ً
ي يصيب املضرور من في ماله الذ الضرر  فهو .مسببا له ضررا

أو جسمه من جراء املنتوج املعيب الذي عرضه املنتج أو املتدخل لالستهالك، أو بسبب 

 بهذا ألاخير
ً
 .الخدمة التي قدمت للمستهلك مما ألحقت ضررا

في الشخص يعرف الضرر املعنوي بأنه ألاذى الذي يصيب : املعنوي  الضرر  :ثانيا    

أما  .عكس الضرر املادي مالية،  غير مصلحةبيمس  ه، فهو سمعته أو شرفه أو عاطفت

بخصوص موقف املشرع املدني الجزائري من التعويض عن الضرر ألادبي، فنجد أن الارادة 

التشريعية لم تنص في التقنين املدني على التعويض عن الضرر ألادبي قبل التعديل، على 
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بي في غير القانون املدني، بحيث تنص الرغم  من أن هذه إلارادة نصت على التعويض ألاد

إذا ترتب عن العدول ضرر " ... : من قانون ألاسرة الجزائري صراحة على ذلك  81املادة 

فقرة  80من ذلك تنص املادة  ،34..."مادي أو معنوي ألحد الطرفين، جاز الحكم بالتعويض

ولية عن كافة أوجه تقبل دعوى املسؤ " : على ما يلي ،35من قانون الاجراءات الجزائية 89

 ".إلخ ... الضرر، سواء كانت مادية أو جسمانية أو أدبية 

يتبين  أنه  يتم قبول الدعوى املدنية املرتبطة بالدعوى العمومية، عن كل أنواع الضرر    

وقد يفهم بأن املطالبة بالتعويض عن الضرر  سواء كان الضرر ماديا أو جسميا أو معنويا،

فقط، ومن لضرر الناش ئ عن جريمة وتختص به املحاكم الجنائية ألادبي مقصورة على ا

جانبنا ال نعتقد أن الارادة التشريعية قصدت ذلك، إذ أنه ليس من املعقول، أن يكون 

التعويض عن الضرر ألادبي أمام املحاكم الجنائية فقط، وال يكون للمحاكم املدنية السلطة 

في تقرير التعويض عن هذا النوع من الضرر، ذلك أن الدعوى املدنية ترفع استثناء أمام 

 .36ة الجنائية مراعاة من إلارادة التشريعية ملصلحة املدعي املدني نفسهاملحكم

مكرر من القانون املدني، املعدل واملتمم  501يتضح ذلك جليا من خالل فحوى املادة    

على أنه يشمل التعويض عن الضرر املعنوي كل مساس بالحرية أو  58-81: بالقانون رقم

أخذ بمبدأ التعويض  الجزائري قدفإن املشرع  ديلفبموجب هذا التع. ف أو السمعةالشر 

عن الضرر املعنوي، ووضع حد لكل تأويل ينازع مبدأ التعويض عن الضرر املعنوي، شأنه 

 .37شأن التعويض املادي

تتمثل ألاضرار ألادبية التي تصيب املضرور من جراء املنتجات املعيبة املطروحة للتداول،    

ة التي يعانيها بسبب إلاصابات الجسمانية املتفاوتة الدرجات أو في ألاسواق في آلاالم الحسي

آلاالم النفسية التي يعانيها بسبب التشوهات التي تلحق به بسبب املنتوج املعيب والتي تؤدي 

في الكثير من ألاحيان إلى حاالت الاكتئاب والعزلة والاضطرابات النفسية والعصبية التي 

 .38املنتجات يتعرض لها املستهلك بفعل عيوب

 املعيبة بالنظر املنتوجات عن املسؤولية إطار في التعويض أنواع من النوع هذا إقرار يبرر   

 جميع تعويض يشمل على الحصول  ضرورة من املستهلك حماية مقتضيات تفرضه ما إلى
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 إدماج باألشخاص، يستوجب املاسة ألاضرار عبارة استعمال لهذا فإن،39لحقته التي ألاضرار

 تدخل كما املتضرر، تصيب نفسية ومعاناة من آالم التعويض، نطاق في املعنوية رارألاض

 .40ألالم و الحزن  أو عن معيلها، افتقاد نتيجة الورثة، تصيب التي باالرتداد ألاضرار

 املحكمة عن الصادر القرار: ذلك نجذ كرست التي الجزائرية القضائية التطبيقات من   

في طلب التعويض  الحق ":بأن قض ى الذي 15/80/1885ة بتاريخ العليا في غرفتها املدني

الناش ئ قبل وفاة الضحية ينتقل إلى ورثته، حيث أنه إذا كان ألاصل في الحق طلب 

التعويض يعود للمضرور جسديا وحده، فإن ورثته ينتقل إليهم الحق في حالة وفاته 

 .41"ر مادام أنه نشأ قبل الوفاة ودخل في الذمة املالية للمضرو 

البينة على من ادعى : " تنص القاعدة الشرعية والقانونية على أن  :إثبات الضرر : ثالثا   

، ومفاد ذلك أن على رافع الدعوى واملطالب بالتعويض فيها أن يقيم "واليمين على من أنكر 

 بواقعة مادية، فإنه يجوز إثباتها 
ً
بكافة الدليل عن الضرر الذي أصابه، وملا كان ألامر متعلقا

الطرق بما فيها البينة والقرائن، وهذه مسألة موضوعية يستخلصها قاض ي املوضوع من 

ظروف الدعوى ومن قرائن ألاحوال وأقوال الشهود، دون رقابة محكمة القانون، أما تحليل 

الضرر وبيان عناصره وموجباته وتكييف نوعه ومقدار التعويض، فإنها كلها مسائل القانون 

 .42ابة محكمة القانون التي تخضع لرق

 العالقة السببية: الفرع الثالث

عالقة  وجودالبد من  في املنتوج، بل العيب للمستهلك وثبوت الضرر  وقوع مجرد يكفي ال   

أركان  من ثالث كركن السببية العالقة بركن عنه يعبر ما وهذا بين العيب والضرر، مباشرة

ملسؤولية املدنية قة السببية أهم الشروط لقيام الهذا تعتبر العالاملسؤولية املدنية للمنتج، 

التي نتج الخاصة، املدنية املستحدثة للمسؤولية املينطبق على  ألامروذات  بصفة عامة، 

 .في إطار املسؤولية التقليديةاملألوفة عن تلك القواعد  تختلف

الل ، وذلك من خ(املستهلك)املشرع مسؤولية املنتج بغرض تحسين وضع الضحية  كرس 

شروط توفر حماية أكثر لها، نظرا لحاجة املجتمع إلى تحسين ظروف وضع الضحية والتي 

الصعوبات القانونية من جهة، واملصلحة العامة من جهة ثانية، :43تستند إلى اعتبارين هما
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فالصعوبات القانونية بما فيها مختلفة عن تلك املتعلقة  بإثبات شروط تحقق املسؤولية، أو 

نفيها، بحيث تحول في كثير من الحاالت دون حصول املضرور على التعويض، وأما املتعلقة ب

مصلحة املجتمع فتظهر من خالل آثار الحوادث الناجمة عن عيب املنتوج، السيما صحة 

املستهلك، بحيث يفترض عيب املنتوج ملجرد حدوث الضرر، ويكون للمنتج الحق في إثبات 

 .العكس 

تغيبت مسؤولية  انتفت فإذا املسؤولية،  السببية لقيام   العالقة توافر القانون  يشترط    

السببية بين العيب في  العالقة إلثبات قرينتين الزمتين الفرنس ي املنتج، لهذا وضع املشرع

 في طرحه على سابق وقت إلى راجع املنتجات تعييب أن افتراض: املنتوج والضرر هما

 .45للتداول  املنتوج إطالق لحظة العيب وجود افتراض وتتمثل القرينة ألاولى في ،44التداول 

 املنتج،  بإرادة تم قد للتداول  السلعة طرح أن افتراضأما القرينة الثانية فتتمثل في    

يعرض " الفرنس ي، التي قضت أنه  املدني القانون  من 81 فقرة 1386 للمادة وفقا وذلك

، وال يكون املنتوج مخال إال لعرض املنتوج للتداول، عند تخلي املنتج بصفة إرادية عنه

 .46"واحد للتداول 

أنه جعل عبء إلاثبات واقعا على عاتق املنتج، بعدما  فنجد الجزائري، للمشرع بالنسبة أما   

 القانون  من  323 املادة كان على عاتق املتضرر وفقا  للقواعد العامة، طبقا ملا قضت به 

الدائن إثبات الالتزام وعلى املدين إثبات التخلص على " : تنص أنه  املدني الجزائري التي

ففي العالقة السببية ملسؤولية املنتج يقع على هذا ألاخير ضرورة إثبات العالقة ، "منه 

السببية  بعدم وجود العيب قبل طرح املنتوج للتداول وإثبات مصدر الضرر، باعتبار أن 

 .املنتج هو  الطرف ألاقوى  في عقد الاستهالك 

 والضرر، على اعتبار أن  تحمل املدعي املضرور عبء إقامة العالقة السببية بين العيبي   

 الثالث للمسؤولية املدنية للمنتج بعد الركن هو الخطأ كما سبق وأن أصبح العيب ال

املنتج  عيب أن بإثبات السببية، العالقة إقامة عبء املضرور املدعي يتحمل  فلذلك الضرر،

 املنتجات ضحايا  بحقوق  املساس إلى به، مما يؤدي  إيقاع الضرر  في تسببامل هو أو املتدخل

 يكتفي فال، 47السببية العالقة إثبات على املتضرر  يصعب الحاالت أغلب ففي املعيبة،
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 يلزم آخر، وإنما جانب من معيبة وأنها جانب من ضررا أحدثت السلعة أن إثبات بمجرد

  لسلعةا أحدثت العيب لهذا نتيجة أنه بإثبات
ً
 أو ضررا

ً
، نجذ إذن أن املشرع جسديا

ً
 لم ماديا

املضرور  ألزم بل أحدثته، الذي والضرر  السلعة عيب بين السببية رابطة قيام افتراض  يشأ

 عقد في العيوب ضمان عن واملوزع املنتج ذلك مسؤولية في وتختلف عليها، الدليل إقامة

 املبيع قيمة من الانتقاص شأنه من الذي بالعي إثبات العيوب ضمان إلثارة يكفي البيع، إذ

 على الدليل إقامة املنتج مسؤولية دعوى  في يلزم بينما له، أعد الذي الغرض في نفعه أومن

 .48الضرر  إحداثها في املنتج السبب هو السلعة يعتري  العيب الذي أن

ه ملزم بإثبات على املستهلك إثبات العالقة السببية  بين العيب والضرر، أي أنيتعين إذن    

أن الضرر الحاصل كان سببه عيب في سالمة املنتوج، غير أن هذا ليس باألمر السهل إثباته، 

 .49املسؤولية من من إلافالت املنتجين من للعديد سيسمح على ذلك وزيادة

بالرغم من الصعوبة التي قد يالقيها املضرور في إقامة الدليل على العالقة السببية، بأن     

الذي يعتري السلعة هو السبب املنتج في إحداث الضرر، إال أن املشرع فتح الباب العيب 

أمام املنتج لنفي الرابطة السببية بين العيب والضرر الذي أحدثته السلعة املعيبة، وذلك 

بإثبات أن الضرر الذي أحدثته السلعة املعيبة يرجع إلى خطأ املضرور أو املستهلك،  الذي 

أن  يتخذ الاحتياطات الكافية الواجب مراعاتها في استخدام أو استعمال  أساء أو أهمل دون 

 .السلعة وهو ما أدى إلى وقوع الضرر، وأن املضرور قد ساهم بخطئه في إحداث الضرر 

، كما يستطيع املنتج أن يدفع مسؤوليته بإثبات أن الضرر يرجع لسبب أجنبي أو لفعل الغير 

 يستلزم إعفاء املسؤولية، ألامر الذي  من لإلفالت ناملنتجي من للعديد وهذا ما يسمح

الضرر، خاصة  بشرط املشرع الاكتفاء على فكان العالقة، هذه إثبات من ما حد إلى املستهلك

 تغليب املنتج، باإلضافة إلى ضرورة بسلوك يهتم ال املنتوج في عيب عن الناتج الضرر  وأن 

له  يمكن للمنتج وسائل أن على اعتبار ض،التعوي في حقه على للمحافظة املستهلك مصلحة

 .50مسؤوليته لنفي بها التذرع

 لصعوبة   
ً
 على يصعب حيث بخبير، الاستعانة يمكن للقضاء السببية، عالقة إثبات نظرا

 عبارة ألاخيرة هذه وأن خاصة املعقدة، كاألدوية في املنتوجات العيب املوجود إثبات املريض
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 إال شفراتها وحل رموزها فك ال يستطيع  التي اصةأسراره الخ وله معقد مركب عن

 ليس  املواد الصيدلية أو الدوائية  عالقة السببية في إثبات أن البعض ذكر وقد املتخصص،

 عالقة توافر بعدم الدفع هو الدوائية  املعامل إليه ما تلجأ أول  لذلك وواضحا، سهال أمرا

 .51مسؤوليتها تقوم ال حتى السببية،

  :خاتمة   

أن القصور الذي شهدته أحكام املسؤولية املدنية يتضح من خالل هذه الدراسة أن    

 التقليدية في توفير حماية للمستهلك، دفع املشرع الجزائري إلى تكريس املسؤولية املدنية

 على جميع تطبيقه يتم لهذه املسؤولية، خاص نظام إنشاء إلى للمنتج والتي تهدف املستحدثة

 تربطهم كونهم وعن باملنتج، عالقتهم طبيعة عن النظر بغض املنتجات عيوب من املضرورين

 في مجال حماية املستهلك، نوعية هذه ألاخيرة إضافة ،إذ تعدالغير من به أو تعاقدية صلة

 مسؤولية موضوعية، اعتبارها حيث من السيما مركزه، على إيجابيات لها من ملا بالنظر

 للتمييز وضعت
ً
 أحد يشكل تمييز وهو والتقصيرية، املسؤوليتين العقدية بين املبرر غير حدا

 .العامة للمسؤولية املدنية القواعد على املسجلة املآخذ أهم

إلى جانب كل هذه الخصوصية التي تطبع املسؤولية املدنية املستحدثة للمنتج، إال أنها ال    

ذلك من خالل  جملة من تزال مشوبة بالعديد من النقائص واملآخذ، والتي نوردها تبعا ل

 :النتائج املتوصل إليها 

 املدني القانون  من املوضوعية املسؤولية أحكام بعض الجزائري نقل أن املشرع -

 أن حين في الجزائري، املدني القانون  من مكرر  140 واحدة مادة في الفرنس ي وكرسها

 نونيةالقا الجوانب مختلف خاللها من وضح مادة 18في عالجها املشرع الفرنس ي

 .بها املرتبطة

 هذا في مسؤول كشخص املنِتج لفظ على بالنص اكتفى الجزائري  كما أن املشرع

 وذلك سببية وعالقة وضرر  عيب من شروطها إلى وإلاشارة املسؤولية من النوع

 .تطبيقها في إلاشكاالت مما يثير العديد من بصفة مبهمة،
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 ج في عقد الاستهالك، يضمن املخاطرأن إلزامية التأمين عن املسؤولية املدنية للمنت -

والغير، غير أن املشرع الجزائري نص  (املتعاقدين) املستهلكين تطال التي وألاضرار

: على إلزامية التأمين على هذه املنتوجات في مادة واحدة فقط والواردة في ألامر رقم

 خاصة بم 41-80
ً
 سألةاملتعلق بقانون التأمينات الجزائري، دون أن يكرس نصوصا

 .املنِتج مسؤولية تأمين

 :نقترح ما يلي من كل هذه النتائج والنقائص التي تؤخذ على املشرع الجزائري  انطالقا   

املسؤولية  بخصوص إليها املشار تدارك للنقائص املشرع الجزائري  على -

 كامل فصل إدراج  القانونية، وضرورة والدقة التوضيح من بنوع املوضوعية

 .بها خاص

 خاصة الجزائري أن يفرد شرععلى امل -
ً
املدنية  املسؤولية تأمين بإلزامية نصوصا

 تعتبر غير واحدة فقط والتي الاكتفاء بمادة للمنِتج  عن منتجاته املعيبة دون 

، وذلك بهدف
ً
 .في عقد الاستهالك  حماية فعالة  للمستهلك إضفاء كافية تماما

 قائمة املصادر واملراجع

 قائمة املصادر: أوال

 10-01 املعدل واملمتمم لألمر رقم 1881جوان  18املؤرخ في  58-81: انون رقمالق -

 .املتضمن القانون املدني 5401سبتمبر  11املؤرخ في 

، املتضمن قانون إلاجراءات الجزائية، 5411جوان  0، املؤرخ في 511-11ألامر رقم  -

بالقانون رقم ، املعدل واملتمم 1889نوفمبر  58، مؤرخة في 05جريدة رسمية، عدد 

 14في  الصادرة، 18، جريدة رسمية، العدد 1850مارس  10، املؤرخ في 80-50

 . 1850مارس 

، يتضمن قانون ألاسرة، ج ر، عدد  5409جويلية  84، املؤرخ في 55-09ألامر رقم  -

 10، املؤرخ 81-81، املعدل املتمم باألمر رقم  5409جويلية  51، املؤرخة في  19

 . 1881فيفري  10، الصادرة في 51ر، عدد ، ج  1881فيفري 
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 قائمة املراجع: ثانيا

 الكتب - أ

 دراسة)البيع  عقد في وشروطه للضمان املوجب العيب حقيقة إبراهيم الصالحي، -

 باألزهر، املحمدية الطباعة دار الطبعة ألاولى، ،(إلاسالمي الفقه بأحكام مقارنة

 .1988دون مكان النشر، 

املسؤولية التقصيرية، الفعل  –ح في شرح القانون املدني النظرية العامة لاللتزامات مصادر الالتزام السعدي دمحم صبري، الواض -

 .1855املستحق للتعويض، دار الهدى، الجزائر، 

بلحاج العربي، النظرية العامة لاللتزام في القانون املدني الجزائري، الجزء الثاني،  -

 .5444ديوان املطبوعات الجامعية، الجزائر، 

دراسة مقارنة في القانونين )بودالي دمحم، مسؤولية املنتج عن منتجاته املعيبة  -

 ،مصر - ، دار الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة85 ، الطبعة(الفرنس ي والجزائري 

1881. 

 منتجاتها تسببها التي ألاضرار عن املنتج مسؤولية جميعي، الباسط عبد حسن -

 .2000 مصر، العربية، النهضة مقارنة، دار دراسة املعيبة،

 النهضة العربية، دار ،(مقارنة دراسة) البيع عقد في بالسالمة علي، الالتزام حسن -

 .1990مصر،  - القاهرة

 .2004العربية، مصر،  الجامعة دار للتجارة، القانوني دويدار هاني، التنظيم -

طروحة زعبي عمار، حماية املستهلك من ألاضرار الناتجة عن املنتجات املعيبة، أ -

دكتوراه علوم، تخصص قانون أعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 

 .1850بسكرة، الجزائر،  -دمحم خيضر 

في الالتزامات في الفعل الضار  -سليمان مرقس، الوافي في شرح القانون املدني -

الطبعة الخامسة،القسم ألاول في ألاحكام العام، املجلد  ،-واملسئولية املدنية

 .ول، الجزائر، دون ذكر سنة النشرألا 
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 .1884س ي يوسف زاهية حورية، املسؤولية املدنية للمنتج، دار هومه، الجزائر،  -

 مقارنة، العربية دراسة التشريعات في الالكتروني التعاقد شلقامى، غریب شحاتة -

 .2008مصر،  -إلاسكندرية  الجديدة، دار الجامعة

لقانون  وفقا املنتج، سالمة ضمان على نافسةامل وتأثير املستهلك فتاك علي، حماية -

 -إلاسكندرية  العربي، الفكر دار الجديدين، الجزائري  واملنافسة حماية املستهلك

 ،1859 مصر،

 الجديدة، الجامعة دار مقارنة، دراسة :للمنتج املدنية قادة شهيدة، املسؤولية -

 .2007مصر،-إلاسكندرية 

 القانونية القواعد ضوء في املستهلك ايةحم الحميد، عبد الديسطى الحميد عبد -

 .2009 مصر، والقانون، الفكر املنتج، دار ملسؤولية

 الرسائل ألاكاديمية - ب

 أطروحات الدكتوراه -0

دكتوراه،  أطروحةبوعون زكرياء، آليات حماية املستهلك في القانون الجزائري،  -

 .1850الجزائر، قسنطينة، -الاخوة منتوريجامعة  ،كلية الحقوق 

سميرة، ألاحكام القانونية املستحدثة لحماية املستهلك املتعاقد، رسالة  زوبة -

دكتوراه دولة، تخصص قانون خاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 

 .1851تيزي وزو، الجزائر،  -مولود معمري 

سعيدي صالح، املسؤولية املدنية للمنتج في القانون الجزائري واملقارن، أطروحة  -

، الجزائر، 5تخصص قانون خاص، كلية الحقوق، جامعة الجزائردكتوراه ، 

1851. 

علي خوجة خيرة، الضمانات القانونية لتعويض املستهلك عن إلاضرار بسالمته في  -

التشريع الجزائري، أطروحة دكتوراه علوم، تخصص عقود ومسؤولية، كلية 

 .1851-1851بسكرة، الجزائر،  -الحقوق والعلوم السياسية، جامعة دمحم خيضر
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دمحم عماد الدين، عقد الاستهالك في التشريع الجزائري، أطروحة دكتوراه، عياض  -

، 81تخصص قانون خاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة البليدة 

 .1851 الجزائر،

 مذكرات املاجستير -2

 تسببها التي ألاضرار من الجسدية املضرور بسالمة الالتزام املال، حامد بدر -

 .2004الكويت، الكويت،  جامعة الخاص، القانون  في اجستيرم أطروحة ت،املنتجا

بن داود حنان، املسؤولية التقصيرية عن فعل الش يء في ظل القانون املدني  -

القانون الخاص املعمق، كلية الحقوق  ، تخصصاجستيرمالجزائري، مذكرة 

 .1859 تلمسان، الجزائر،-والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد

بوزيد سليمة، أحكام املسؤولية املدنية للمنتج في التشريع الجزائري، مذكرة  -

ماجستير، تخصص عقود ومسؤولية مدنية، كلية الحقوق والعلوم 

 .1859باتنة، الجزائر،  -السياسية،جامعة الحاج لخضر

املتعلق بحماية املستهلك  80-84حدوش كريمة، الالتزام باإلعالم في اطار القانون  -

ع الغش، مذكرة ماجستير، تخصص عقود ومسؤولية، كلية الحقوق، جامعة وقم

 .1851 بومرداس، الجزائر، -أدمحم بوقرة 

خميس سناء، املسؤولية املوضوعية للمنتج كآلية تعويضية لضحايا حوادث  -

،  مذكرة ماجستير، فرع قانون العقود، كلية (دراسة مقارنة)املنتجات املعيبة 

 .1851تيزي وزو، الجزائر،  -اسية، جامعة مولود معمري الحقوق والعلوم السي

مامش نادية، مسؤولية املنتج دراسة مقارنة مع القانون الفرنس ي، مذكرة لنيل  -

شهادة ماجستير في القانون، تخصص قانون ألاعمال، كلية الحقوق، جامعة 

 .1851الجزائر، تيزي وزو،  -مولود معمري 

، مذكرة ماجستير،  -دراسة مقارنة  –طبية منصوري جواد، توجهات املسؤولية ال -

 -تخصص القانون الطبي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد

 .1850تلمسان، الجزائر، 



 041خصوصية املسؤولية املدنية املستحدثة للمنتج في ظل املادة 

 مكرر من القانون املدني الجزائري 

 دمحم ألامين نويري . د

 رشا مقدم. د
 

111 
0201

ISSN : 2710-8783 
 

 املقاالت -3

املسؤولية املدنية للمنتج في القانون الجزائري التعليق  على "العيش ي عبد الرحمن،  -

، مجلة البحوث والدراسات  "ني الجزائري مكرر من القانون املد 598نص املادة  

القانونية  والسياسية، مجلة كلية الحقوق، جامعة  سعد دحلب ، البليدة، 

 .550 -581:  ص ص ،1851، 81لعدد  االجزائر، 

، املجلة ألاكاديمية "مصادر النظام العام لحماية الطرف الضعيف"بوروح منال،  -

ق والعلوم السياسية، جامعة عمار للبحوث القانونية والسياسية، كلية الحقو 

 .084 -149: ص ص ،1850، 81، العدد 85املجلد  ،ثليجي،ألاغواط، الجزائر

، مجلة الشريعة "للمنتج املدنية للمسؤولية القانوني النطاق"غوطي خليدة،  -

 دون ذكر سنة، ،84، العدد 81الحقوق، املجلد كلية جامعة قسنطينة، والقانون، 

 .000 -094: ص ص

 التي ألاضرار عن للمسؤولية التعاقدي ألاساس جدوى  مدى " الحق، مس عبدقري -

 كلية مجلة والسياسية، القانونية والدراسات البحوث مجلة ،" املنتوج يسببها

 .581 -40: ص ص ، 2012، 02البليدة، العدد جامعة الحقوق،

ئية في املسؤولية املوضوعية للمنتج كضمانة لوسم السلع الغذا"الحق،  ماني عبد -

ا  ، املعيار في آلاداب والعلوم الانسانية والاجتماعية والثقافية،"التشريع الجزائري 

 81،1851لعدد اتيسمسلت، الجزائر،    - أحمد بن يحي الونشريس ياملركز الجامعي 

 .190 -195: ، ص ص

 الهوامش

                                                 
مبر سبت 11املؤرخ في  10-01 قماملعدل واملمتمم لألمر ر  1881جوان  18املؤرخ في  58-81: القانون رقم 1 - 

 .املتضمن القانون املدني 5401
2
 املنتج، دار ملسؤولية القانونية القواعد ضوء في املستهلك حماية الحميد، عبد الديسطى الحميد عبد- 

 .910، ص 2009 مصر، والقانون، الفكر
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ة لنيل شهادة ماجستير في ، مسؤولية املنتج دراسة مقارنة مع القانون الفرنس ي، مذكر مامشنادية  - 3

 .91، ص1851الجزائر، تيزي وزو،  -القانون، تخصص قانون ألاعمال، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري 
، تخصص قانون دكتوراهدمحم عماد الدين، عقد الاستهالك في التشريع الجزائري، أطروحة عياض  - 4

 .519ص ،1851 الجزائر،، 81خاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة البليدة 
5
املتعلق بحماية املستهلك وقمع الغش، مذكرة  80-84، الالتزام باإلعالم في اطار القانون حدوشكريمة   - 

، 1851 بومرداس، الجزائر، -ماجستير، تخصص عقود ومسؤولية، كلية الحقوق، جامعة أدمحم بوقرة 

 .500ص
6
 .910ابق، الحميد، املرجع الس عبد الديسطى الحميد عبد - 

مقارنة،  دراسة املعيبة، منتجاتها تسببها التي ألاضرار عن املنتج مسؤولية جميعي، الباسط عبد حسن - 7

 .500، ص2000 مصر، العربية، النهضة دار
 اجستيرم أطروحة املنتجات، تسببها التي ألاضرار من الجسدية املضرور بسالمة الالتزام املال، حامد بدر - 8

 91 ص ،2004الكويت، الكويت،  جامعة خاص،ال القانون  في
9
 ما إذا حسب ملضرورين معاملته في منطقي غير التعاون  إلغاء هو مسؤولية املنتج توحيد من إن الهدف - 

 إلى القول  "andretunk"تينك  أندر بينهم ومن الفقهاء دفع ما وهذا ال، أم املنتج مع متعاقد املضرور كان

 أو حالة باملنتج مباشرة املضرور يرتبط فيها حالة من الحماية آليات ختلفت أن املستساغ من ليس بأنه

 املستهلك بقوله أن" "pierreبیار أيضا ألاستاذ الفكرة هذه أيد وقد الغير، من كونه أو املتسلسلة العقود

 ينطائفة املضرور  يمثلون  باعتبارهم للحماية، حاجة في الذي السبب الوحيد متضرر  باعتباره املتعاقد

سليمة بوزيد، أحكام املسؤولية املدنية للمنتج في التشريع الجزائري، : انظر في ذلك. للحوادث تعرضا ألاكثر

مذكرة ماجستير، تخصص عقود ومسؤولية مدنية، كلية الحقوق والعلوم السياسية،جامعة الحاج 

 .80، ص 1859باتنة، الجزائر،  -لخضر
10

جامعة  ،دكتوراه، كلية الحقوق  أطروحةك في القانون الجزائري، زكرياء بوعون، آليات حماية املستهل - 

 .11، ص 1850الجزائر، قسنطينة، -الاخوة منتوري
11

سعى الفقه والقضاء الفرنسيين إلى تكريس املساواة بين املضرورين بغض النظر عن طبيعة عالقتهم  - 

ية موضوعية ذات طبيعة موحدة باملنتج أو مدى خطورة املنتجات، لذلك فإن إخضاع  املنتجين ملسؤول

 : انظر في ذلك. يحقق هذه املساواة ويقض ي على مفارقات عدم املساواة غير املقبولة 
P.jourdain, commentaire de la loi n98-389 du 19 mai sur la responsabilité du fait des 

produis défectueux , jcp , ed , 1998, p1204. 
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12

.179  السابق، ص ميعي، املرجعج الباسط عبد حسن - 
13

، املسؤولية املدنية للمنتج في القانون الجزائري واملقارن، أطروحة دكتوراه ، تخصص سعيديصالح  - 

 .518، ص 1851، الجزائر، 5قانون خاص، كلية الحقوق، جامعة الجزائر
14

ر، العدد  قانون املدني، جاملتضمن ال 5401سبتمبر 11، املؤرخ في10-01:من ألامر رقم 500تنص املادة  - 

، 05، ج ر، العدد 1880ماي 50املؤرخ في 81-80، املعدل واملتمم بالقانون 08/84/8401، املؤرخة في 00

يجوز الاتفاق على أن يتحمل املدين " : من القانون املدني الجزائري على أنه  1880ماي  50املؤرخة في 

 .تبعية الحادث املفاجئ أو القوة القاهرة 

ا ، إال مالتزامه التعاقدي لك يحوز الاتفاق على إعفاء املدين من أية مسؤولية تترتب على عدم تنفيذوكذ

غير أنه للمدين أن يشترط إعفاءه من املسؤولية الناجمة عن . ينشأ عن غشه أو عن خطئه الجسيم

 .الغش أو الخطأ الجسيم الذي يقع من أشخاص يستخدمهم في تنفيذ التزامه

    ".ط يقض ي باإلعفاء من املسؤولية الناجمة عن العمل إلاجرامي ويبطل كل شر 
15

 .519عياض دمحم عماد الدين، املرجع السابق، ص - 
16

مصر،  - القاهرة النهضة العربية، دار ،(مقارنة دراسة) البيع عقد في بالسالمة علي، الالتزام حسن - 

 .511، ص 1990
17

 الفقه بأحكام مقارنة دراسة)البيع  عقد في وشروطه للضمان املوجب العيب حقيقة إبراهيم الصالحي، - 

 .181، ص 1988دون مكان النشر،  باألزهر، املحمدية الطباعة دار الطبعة ألاولى، ،(إلاسالمي
18

 .594، املرجع السابق، ص سعيديصالح  - 
19

يعد مسؤوال عن  املنتج":من التشريع املدني الفرنس ي والتي تنص على أن  5-5001وهذا طبقا للمادة  - 

 ".الضرر الذي يحدث بسبب عيوب منتوجه سواء ارتبط أو لم يرتبط بعقد مع املتضرر 

 .10نادية مامش، املرجع السابق، ص : انظر في ذلك
سميرة زوبة، ألاحكام القانونية املستحدثة لحماية املستهلك املتعاقد، رسالة دكتوراه دولة، تخصص  - 20

.150، ص 1851تيزي وزو، الجزائر،  -علوم السياسية، جامعة مولود معمري قانون خاص، كلية الحقوق وال
21

 الذي املنتوج " :من القانون املدني بأنه 9-5001عرف املشرع الفرنس ي املنتوج املعيب  بموجب  املادة  - 

 –نتج مسؤولية امل"زهرة بن عبد القادر، : انظر في ذلك ". شرعا منه املنتظرة أو السالمة ألامان يقدم ال

، جامعة ألامير عبد القادر للعلوم إلاسالمية، مجلة "–دراسة مقارنة بين التشريعين الجزائري واملصري 

 .100، ص 1850، 51الشريعة والاقتصاد، قسنطينة، الجزائر، العدد 
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دراسة )سناء خميس، املسؤولية املوضوعية للمنتج كآلية تعويضية لضحايا حوادث املنتجات املعيبة  - 

 -،  مذكرة ماجستير، فرع قانون العقود، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري (قارنةم

 .10، ص 1851تيزي وزو، الجزائر، 
23

-إلاسكندرية  الجديدة، الجامعة دار مقارنة، دراسة :للمنتج املدنية شهيدة قادة، املسؤولية - 

 :كذلك 188.، ص2007مصر،

-Didier FERRIER, La protection des consommateurs, Dalloz,  Paris, France,1996, 

p53.
 

24
، الضمانات القانونية لتعويض املستهلك عن إلاضرار بسالمته في التشريع الجزائري، علي خوجةخيرة  - 

 -أطروحة دكتوراه علوم، تخصص عقود ومسؤولية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة دمحم خيضر

 .101، ص1851-1851ر، بسكرة، الجزائ
 لقانون حماية املستهلك وفقا املنتج، سالمة ضمان على املنافسة وتأثير املستهلك علي فتاك، حماية - 25

 .004، ص 1859 مصر، -إلاسكندرية  العربي، الفكر دار الجديدين، الجزائري  واملنافسة

26
، (ة في القانونين الفرنس ي والجزائري دراسة مقارن)بودالي، مسؤولية املنتج عن منتجاته املعيبة  دمحم - 

 .908ص  ،1881مصر، - ، دار الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة85 الطبعة
27

.104خيرة علي خوجة، املرجع السابق، ص  - 
28

العربي بلحاج، النظرية العامة لاللتزام في القانون املدني الجزائري، الجزء الثاني، ديوان املطبوعات  - 

 .595، ص 5444ر، الجامعية، الجزائ
29

عمار زعبي، حماية املستهلك من ألاضرار الناتجة عن املنتجات املعيبة، أطروحة دكتوراه علوم،  - 

، 1850بسكرة، الجزائر،  -تخصص قانون أعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة دمحم خيضر 

 .15ص
30

 ،-امات في الفعل الضار واملسئولية املدنيةفي الالتز  -سليمان مرقس، الوافي في شرح القانون املدني - 

 .509دون ذكر سنة النشر، ص ، الطبعة الخامسة،القسم ألاول في ألاحكام العام، املجلد ألاول، الجزائر
31

، "املسؤولية املوضوعية للمنتج كضمانة لوسم السلع الغذائية في التشريع الجزائري "، مانيالحق  عبد - 

  - أحمد بن يحي الونشريس يا املركز الجامعي  الانسانية والاجتماعية والثقافية، املعيار في آلاداب والعلوم

 .80ص ،1851، 81لعدد اتيسمسلت، الجزائر، 
32

 .141علي فتاك، املرجع السابق، ص  - 
33

 .15نادية مامش، املرجع السابق، ص  - 
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 51، املؤرخة في  19ج ر، عدد ، يتضمن قانون ألاسرة،  5409جويلية  84، املؤرخ في 55-09ألامر رقم  - 

 10، الصادرة في 51، ج ر، عدد  1881فيفري  10، املؤرخ 81-81، املعدل املتمم باألمر رقم  5409جويلية 

 . 1881فيفري 
، عدد جريدة رسمية ،تضمن قانون إلاجراءات الجزائية، امل5411جوان  0، املؤرخ في 511-11ألامر رقم  - 35

، جريدة 1850مارس  10، املؤرخ في 50-80، املعدل واملتمم بالقانون رقم 1889نوفمبر  58، مؤرخة في 05
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Abstract 

The study aimed at evaluating the extent to which  theEgyptian and the  

Algerian Legislations  comply with the Islamic Law (Shari'a) as the 

source of legislation . The  study  used the comparative  methodology  

to reach  the targets in question. To gather the required data,  a review 

of literature was administered. The study came to the conclusions that: 

first, according to Islam teachings, the Islamic Law (Shari'a) must be 

the source of  legislation for a Muslim State's constitution;  second, 

neither  the Egyptian Constitution  nor the Algerian Constitution  pays 

due attention to the Islamic Law (Shari'a) as the source of legislation. 

The study recommended that  the Egyptian  and the Algerian   

Constitutions ought to prescribe that the Islamic Law (Shari'a) is the 

only source of legislation. 

Keywords: Source of legislation, Islamic Law, Egyptian  and Algerian 

Constitutions. 
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 ملخص

والجزائري استهدفت الدراسة الحالية بيان مدى اعتناء الدستورين املصري 

بالشريعة إلاسالمية كمصدر للتشريع وتقييم ذلك في ضوء ما قرره إلاسالم في هذا 

واعتمدت في إطار ذلك على ألاسلوب . استندت الدراسة إلى املنهج الوصفيو . الخصوص

تمثلت أداة الدراسة فى مسح ألادبيات املتعلقة بموضوع و . املقارن بجانب ألاسلوب التقويمي

وجوب الاستناد إلى الشريعة : رت الدراسة عن العديد من النتائج أبرزهاوأسف. الدراسة

أن الدستورين املصري والجزائري لم يعتنيا   -كمصدر للتشريع  –وحدها  –إلاسالمية 

شّرعين املصري  وأوصت الدراسة. الاعتناء الكاف بالشريعة إلاسالمية كمصدر للتشريع
ُ
امل

 .بضرورة النص صراحة على أن الشريعة إلاسالمية وحدها مصدر التشريع والجزائري 

مصدر التشريع، الشريعة إلاسالمية، الدستور املصري، : الكلمات املفتاحية

 .الدستور الجزائري 

 

Introduction 

Praise be to Allah and Peace and Blessings of Allah upon our Prophet 

Muhammad, his family, his companions and all who follow his 

guidance to the Day of Judgment . 

(O, believers, be pious to Allah and care nothing but to die on Islam) 
(1)

. 

(O, people, be pious to Allah Who created all of you from a male  and a 

female and who created the female from the male and created all 

humans from both of them. O, people, be pious to Allah Who you will 

stand  before for Judgment and He will question you about what  you 

have done with your relatives. Remember that Allah observes you all) 
(2)

. 
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(O, believers, fear Allah and say what is right in order that Allah mend 

your deeds and forgive your sins. Whosoever obeys Allah and His 

Messenger shall win a great victory) 
(3)

.  

To proceed
(4)

: 

 

Both the  Egyptian  and  Algerian  Constitutions  state that the 

established religion of the county is Islam. This means that the statute 

of these two countries considers the Islamic Law (Shari'a) as the source 

of legislation. Nevertheless, one is surprised that  some  laws made in 

Egypt as well as Algeria  break the Islamic Law. Thus, the question has 

been raised concerning  the extent to which both the  Egyptian  and  

Algerian  Constitutions regard the Islamic Law (Shari'a) as the source 

of legislation.This is what is going to be tackled in the coming lines.   

The Problem of the Study 

The  study  problem  is put in the following main question; 

To what extent do the Egyptian and Algerian Constitutions observe 

the Islamic Law as the source of legislation? 

This main question can be divided into the following subcategories; 

1- What is the ruling of  observing  the  Islamic Law as the source of 

legislation? 

2- To what extent does the Egyptian  Constitution  observe the Islamic 

Law as the source of legislation? 

 

3-To what extent doesthe  Algerian  Constitution  observe the Islamic 

Law as the source of legislation? 
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The Objectives of the Study 

Based on the pre-raised questions, the study objectives are as follows; 

1- Investigating  the ruling  of  observing  the  Islamic Law as the 

source of legislation. 

2- Investigating  the extent to which  the Egyptian  Constitution  

observes  the Islamic Law as the source of legislation. 

 

3-Investigating  the  extent to which the  Algerian  Constitution  

observes the Islamic Law as the source of legislation. 

 

The importance of the Study 

The study importance is shown in two aspects; 

First: Theoretically; 

The study seeks to bridge  the gap in the area of  Islamic Law as the 

source of legislation  to  develop what previous studies have come to.  

Second: Practically; 

The study draws  the  attention  of  the Muslims; specialized or not,  to 

be aware of the ruling  of  observing  the  Islamic Law as the source of 

legislation. It also calls the constitution drafters' attention to refer to the 

Islamic Law as it is the only legal source of  legislation that  has to be 

followed in Muslim countries.  
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The Methodology of the Study 

The  study  has used a descriptive  comparative  methodology  to reach  

the targets in question. To gather the required data,  a  review of 

literature has been administered. 

The Study's  Main Term: 

Legislation: 

Legislation is defined as:" the written legal rules that are  provisioned 

by the legislative authority" 
(5)

. According to this definition, it is 

obvious that legislation is a  part  of  law. Law is defined as: "A set of 

rules that regularize living in a society and the government coerces 

people to abide by" 
(6)

. In the light of this definition, law includes 

written as well as oral rules 
(7)

, whereas legislation is limited only to 

written rules that are made by the legislative power 
(8)

.   

The Scheme of the Study 

The study has been planned as follows; 

- Introduction.  

- Chapter I.  

- Chapter II. 

- Chapter III. 

- Conclusion. 

- Bibliography. 
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The  coming  lines will tackle these  points in further detail. 

Chapter I 

 

The Ruling  of  Observing  the  Islamic Law as the 

Source of Legislation 
Undoubtedly observingthe  Islamic  Law only as the source of 

legislation is an obligation according to Islam. In other words, it 

is no permissible for Muslims; individuals as well as groups, to 

adopt any other source for legislation other than the Islamic 

Law (Shari'a).  There is abundant evidence of this obligation 

shown as follows; 

 

I. Evidence from the Holy Book: 

 

-First Evidence; 

Allah, exalted be He, says, "Have you not seen those who claim that 

they believe in what has been sent down to you and what was sent 

down before you? They desire to be judged by the idol, although they 

have been commanded to disbelieve it. But satan desires to lead them 

astray into far error" 
(9)

. Ibn Al-Arabi, may Allah be merciful to him, 

said, "Mailk said, 'The idol means any thing worshipped but Allah such 

as the sun, the moon, the trees, the magicians or the soothsayers" 
(10)

. 

IbnKatheer, may Allah have mercy on him, mentioned that " Allah, 

may He be exalted and glorified, rebukes those who allege that they 

believe in what Allah has revealed to His Messenger and the 

Messengers before him and they desire to be judged by not what Allah 

sent down … This verse censures those who desire to be judged by the 

secular laws not by the Islamic laws" 
(11)

. Al-Fakhr A-Razi, may Allah 
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be merciful to him, said," QadiIad said, 'Being judged by the idol is 

disbelief and not being comforted by the judgment of the Prophet 

Muhammad, peace and blessings of Allah upon him, is disbelief too. 

No doubt that the belief in the idol implies the disbelief in Allah and 

vice versa" 
(12)

. Ibn Al-Qaiem, may Allah be merciful to him, asserted 

that: " Allah, exalted be He, tells us that those who accept to be judged 

by not what Allah sent down are the same as those who accept to be 

judged by the idol … and this is the way of disbelievers and the 

heretics  not the way of the Companions, may Allah please them, and 

those who follow in their steps to the Day of Judgment" 
(13)

. 

SheihSulimanIbnAbd Al-Wahaab, may Allah be merciful to him, 

declared that " Since monotheism which is the meaning of the 

profession that there is no god but Allah includes and requires the 

belief in the Messenger, peace and blessings of Allah upon him, … 

Allah, exalted be He, draws attention that monotheism implies and 

entails the believers to make the Messenger the  judge regarding the 

disagreement between them. This is the implication of the profession 

that there is no god but Allah and what is required from every believer. 

Who knows the meaning of the profession that there is no god but 

Allah has to be fully submitting and surrendering to the judgment of 

Allah that has been revealed to his Messenger Muhammad peace and 

blessings of Allah upon him. Who professes that there is no god but 

Allah and accept to be judged by not what Allah sent down, his 

profession is false since they are conjoined and indivisible …  

Hence, this verse shows that Allah, blessed and exalted be He, rebukes 

those who claim that they believe in what Allah sent down and desire to 

be judged by not what Allah sent down. This Holy verse declares that 

being judged by the idol breaches one's faith. One's faith won't be 
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accepted unless one disbelieves in being judged by the idol. Those who 

do not disbelieve in the idol do not believe in Allah … 

His speech, exalted be He, "  Butsatan desires to lead them astray into 

far error" means that those who desire to be judged by not what Allah 

sent down are slaves to the Devil who and whose party would like 

people to enter Hellfire. This verse evidences that those who accept to 

be judged by any thing other than the Holy Qur'an and the Hadith 

(Sunna) is unbeliever" 
(14)

. 

-Second  Evidence; 

Allah, exalted be He, says, "When it is said to them, 'Come to what 

Allah sent down and to the Messenger, 'you see the hypocrites 

completely barring the way to you" 
(15)

. "This means that if the 

hypocrites  are called to be judged by what Allah revealed upon His 

Messenger, they arrogantly swerve away as Allah, exalted be He, says, 

(And when they are called to Allah and His Messenger so that he 

judges between them, a party of them swerve away) 
(16)

" 
(17)

. Sheikh 

SulimanIbnAbd Al-Wahaab, may Allah have mercy upon him, said, 

"Ibn Al-Qaiem, may Allah be merciful to him, said, 'This Holy Verse is 

evidence that those who are called to be judged by the Holy Qur'an and 

the Hadith (Sunna) and turn away, are hypocrites. If this is the case of 

those who recant the judgment of Allah, what about those who bar the 

way for people to be judged by the Holy Qur'an and the Hadith (Sunna) 

through his words, his action as well as his books?! and at the same 

time makes allegation that he is acting in good will and he seeks after 

reconciling his idol with  the Holy Qur'an and the Hadith (Sunna). I 

commented that this is the case of many people in our time who allege 

that they are informed believers. If it is said to them, 'Come to be 
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judged by what Allah sent down, they arrogantly swerve away and give 

a plausible explanation that they neither know nor realize  anything 

about this. But the truth is that Allah cursed them because of their 

disbelief" 
(18)

. 

-Third  Evidence; 

Allah, exalted be He, says, "But no, by your Lord, they will not believe 

you until they make you the judge regarding the disagreement between 

them, then, they will not find in themselves any discomfort concerning 

your verdict, and will surrender to you in full submission" 
(19)

. Al-

Qurtobi, may Allah have mercy on him, said, "Mujagid and others said, 

'The addressed in this verse … are those who desire to be judged by the 

idol and for them it was revealed" 
(20)

. Al-Fakhr A-Razi, may Allah be 

merciful to him, said, "This Holy Verse makes it evident that those who 

are not comforted by the judgment of the Messenger, peace and 

blessings of Allah upon him, are unbelievers" 
(21)

. Ibn Al-Qaiem, may 

Allah have mercy on him, said, "Allah, exalted be He, swears that 

people will not believe until they make His Messenger the judge 

regarding the disagreement between them, and they will not find any 

discomfort concerning his verdict, and will surrender to him in full 

submission" 
(22)

. 

-Fourth  Evidence; 

Allah, exalted be He, says, "Whosoever does not judge according to 

What Allah has sent down are the unbelievers" 
(23)

. Al-Qurtobi, may 

Allah be merciful to him, said, " Ibn Abbas and Mujad said that this 

Holy Verse means that people who do not judge in conformity with 

what Allah sent down are not believers" 
(24)

. "Thus whosoever does not 



Dr. Muhammad Gabr Al-

Said Abdu-Allah Gameel 

The Extent to Which the Egyptian 

and Algerian Constitutions Observe 

the Islamic Law as the Source of 

Legislation; a Comparative Study 
 

751 
0207

ISSN : 2710-8783 
 

rule by what Allah sent down is an unbeliever since he neglects objects 

to complying with the Laws of Allah" 
(25)

. 

-Fifth Evidence: 

Allah, exalted be He, says, "Whosoever does not judge according to 

What Allah has sent down are the harm doers" 
(26)

. Abu-Al-Ezz Al-

Hanafi, may Allah have mercy on him, points out that "Judging by not 

what Allah sent down may be either major or minor disbelief. If the 

person thinks that judging by not what Allah sent down is not 

obligatory or belittle it though he is fully certain that this is truly the 

judgment of Allah, he becomes unbeliever. This major  disbelief. Minor 

disbelief occurs when a person thinks that judging in accordance with 

what Allah sent down is obligatory but he does not abide to it and feels 

remorseful and sinful for what he does" 
(27)

.  

-Six  Evidence; 

Allah, exalted be He, says, "Whosoever does not judge according to 

What Allah has sent down are the evildoers" 
(28)

. A-Tabary, may Allah 

be merciful to him, said, " Ibn Abbas said that this Holy Verse means 

that people who profess that they are believers and  do not judge in 

accordance with what Allah sent down are evil doers" 
(29)

. 

-Seventh  Evidence; 

Allah, exalted be He, says, "They say, 'We believe in Allah and the 

Messenger and obey, but a party of them turn away after this. Those are 

not believers. * And when they are called to Allah and His Messenger 

so that he judges between them, a party of them swerve away" 
(30)

. 

IbnKatheer, may Allah be merciful to him, explains that "Allah, exalted 
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be He, tells us about the characteristics of the hypocrites who say that 

which they do not do. They say that they believe in Allah and the 

Messenger and obey, but a party of  them turn away after this. In other 

words, they say what they do not do. That's why Allah, exalted be He, 

says that they are unbelievers. His speech, exalted be He, ' And when 

they are called to Allah and His Messenger so that he judges between 

them …' means that if they are asked to follow the path of Allah and be 

judged by the Holy Qur'an and the Hadith (Sunna), they arrogantly turn 

away" 
(31)

. 

Eighth  Evidence; 

Allah exalted be He, says, "But when the believers are called to Allah 

and His Messenger, in order that he judges between them, their reply is: 

'We hear and obey'. Such are the prosperous" 
(32)

. Al-Qurtobi, may 

Allah be merciful to him, said, "Ibn Abbas said that when the 

Companions are called to be judged by Allah, they obey straight away 

whatever it costs them. And if those who follow them are truly 

believers, they will follow in their steps" 
(33)

. 

Ninth  Evidence; 

Allah exalted be He, says, "Is it pagan laws that they wish to be judged 

by? Who is a better judge than Allah for a nation whose belief is firm?" 
(34)

. IbnKatheer, may Allah be merciful to him, asserted that "Allah, 

exalted be He, rebukes those who do not abide by His judgment and 

adhere to the secular laws … following suit of non-Muslims. Those 

who do this become unbeliever and have to be fought until they turn in 

penitence to Allah and keep to the judgment of Allah, exalted be He, in 

every way" 
(35)

. Al-Hassan Al-Basri, may Allah be merciful to him, 
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declares that "Those who are judged by not what Allah sent down are 

followers of pagans" 
(36)

. Al-Hafez IbnHajjar, may Allah have mercy on 

him, draws attention that "neglecting ordinances of Islam and 

committing forbidden things are typical of pagans" 
(37)

. 

Tenth  Evidence; 

Allah, exalted be He, says, " Those who, if We established them in the 

land, will establish the prayers and pay the obligatory charity, order 

with honor and forbid dishonor, and to Allah is the end of all affairs" 
(38)

. Al-Qurtobi, may Allah be merciful to him, said, "IbnAbiNojaih 

said, 'His sppech, exalted be He, (Those who …) refers to the rulers'. 

A-Dahaak said, 'Allah, exalted be He, prescribes that rulers have to 

keep to His judgments in every affair" 
(39)

. 

II. Evidence from the Consensus of the Scholars: 

The Scholars unanimously agree that observing the Islamic Law 

as the source of legislation is an obligation. Ibn Al-Qaiem, , 

may Allah be merciful to him, said, "Those who rule or accept 

to be ruled  by not  what Allah revealed  are the same as  those 

who rule and accept to be ruled by the idol and they do not 

abide by the path  of  the Prophet, peace and blessings of Allah 

upon him, the Companions, may Allah please them, and those 

who follow in their footsteps" 
(40)

.  

Sheikh SulimanIbnAbd Al-Wahhab, may Allah be merciful to 

him, said, "Because monotheism, which means the profession 

that there is no God but Allah, and implies and entails the belief 

that Muhammad, peace and blessings of Allah upon him, is the 

Messenger of Allah, the Holy Qur'an reminds us that 

monotheism implies that a Muslim ought to willingly accept 
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adjudication and arbitration to what Allah sent down as well as 

it is an application of the profession that there is no God but 

Allah. Therefore, those who claim that they are Muslims and 

rule and accept to be ruled by not what Allah sent down, they 

are not truthful" 
(41)

.  

Sheikh Mohamed IbnIbramiem, may Allah be merciful to him, "There 

is no doubt that Allah demands Muslims to implement the Islamic Law 

and warns them of adopting secular laws. Allah, exalted be He, tells us 

that those who do not carry out the Islamic Law are hypocrites. He also 

tells us that all secular laws are pagan. Allah, exalted be He, shows that 

no Law is better than His. Allah,  Glorified and Sublime be He, swears 

that His servants will not believe the Messenger until they make him 

the judge regarding the disagreement between them, then, they will not 

find in themselves any discomfort concerning his verdict. In the 

Chapter of  the Table (Surat Al-Ma'ida), Allah, Glory be to Him, tells 

us that judging by not what Allah has sent down is disbelief, harm and 

evil doing" 
(42)

. Hence, the Imam who rules the Muslim country by not 

what Allah sent down is considered to be either committing a major 

grave sin or renouncing his faith. Sheikh Mohamed Ibn Ibrahim-may 

Allah havemercy on him, said, "The thought that the secular law equals 

the Divine Law means rejection of faith. It is not reasonable that Allah, 

exalted be He, calls the person who does not rule by what he sent down 

a disbeliever and he is not so. Undoubtedly, this person must be a 

disbeliever … 

Disbelief is divided into two categories as follows; 

 

 



Dr. Muhammad Gabr Al-

Said Abdu-Allah Gameel 

The Extent to Which the Egyptian 

and Algerian Constitutions Observe 

the Islamic Law as the Source of 

Legislation; a Comparative Study 
 

712 
0207

ISSN : 2710-8783 
 

I. Major Disbelief: 

Major disbelief means apostasy. If a Muslim commits one or more of 

the below mentioned sins, he becomes an apostate. This category is 

divided into subcategories as follows; 

First, Thinking that what Allah sent down is not right. This is what is 

reported by Ibn Abbas and what is supported by IbnJarir as well as 

being unanimously agreed by all Scholars … 

Second, Thinking that the Divine Law is right but the secular laws are 

better and more suitable for regulating people lives … 

Third, Thinking that the secular laws are as equal as the Divine Law 

… 

Fourth, Thinking that it is permissible to  breach  the Divine Law. 

Fifth, Establishing courts  judging under the secular laws. This is the 

gravest disbelief. 

Sixth, Judging under the nomads' inherited tribal laws as it is the case 

of the pagan societies. 

II. Minor Disbelief: 

A minor disbelief occurs when a Muslim judges by not what Allah sent 

down for self-interest although he believes that the Islamic laws are 

unparalleled. This sin is as grave as committing adultery, alcohol-

drinking, theft, perjury 
(42)

. Like them, it is not considered to be 

apostasy" 
(43)

. 
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Sheikh Abd Al-Aziz IbnBaz, may Allah have mercy on him, said, "No 

doubt that Allah, exalted be He, ordains that  Muslims have to judge 

and be judged by Islamic Law (Shari'a) and He warned them of  

judging or being judged by not what Allah sent down, describing  those 

who do this as  hypocrites and pagans. Allah, exalted be He, also 

swears that those who judge or accept to be judged by not what Allah 

revealed to His Messenger, peace and blessings of Allah upon him, are 

not believers. Furthermore, Allah, exalted be He, in the Chapter of the 

Table, describes judging and accepting to be judged by not what Allah 

send down as unbelief, wrongdoing and evildoing" 
(44)

.  He, may Allah 

be merciful to him, added that " All the Scholars of Islam unanimously 

agree that the  leaders of Muslim countries have to rule the Muslim 

nation according to the Islamic Law (Shari'a)  and  ban any law breaks 

it … All the Scholars unanimously agree that those who claim that the 

secular laws are better than the Islamic Law are unbelievers. The 

Scholars also  unanimously agree that  those who claim that it is 

permissible to rule the Muslim nation not to what Allah sent down are 

unbelievers, harm doers and evil doers " 
(45)

. 

Sheikh Ahmed Shaker, may Allah be merciful to him, said, " In some 

Muslim countries, we find secular laws copied from pagan Europe. Not 

only do these laws infringe many of  Islam teachings, but some of them 

undo Islam as well. This is an intuitive and obvious fact … It must be 

borne in mind that judging under these secular laws is not permissible 

even if they conform with Islam principles since the European laws not 

Islam principles that have  been taken into consideration when making 

these secular laws. And those who follow in the footsteps of European 

laws are renegades whether the laid laws are compatible with Islam 

teachings or not" 
(46)

. 
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Those who commit this major disbelief 
(47)

 can be divided into three 

categories; 

"First, the legislator who makes the secular laws and believe that they 

are right and what he does is right as well. This person becomes an 

apostate even if he establishes the prayers, observes fasting and claims 

that he is a Muslim. 

Second, the advocate who supports the secular laws and argues for 

them right or false. If he argues for them believing they are right, he 

becomes a renegade. If he argues for them for self interest and he 

believes that they are false, he becomes a hypocrite. 

Third, the judge … who puts the secular laws to work. If he judges 

under these laws believing they are right, he becomes a renegade. If he 

judges under these laws  forself interest and he believes that they are 

false, he becomes a hypocrite" 
(48)

.  

No doubt that those who judge by not what Allah sent are not fair even 

if they think they are so since justice is established only under the 

Islamic Law. Ibn Al-Mawseli, may Allah have mercy on him, pointed 

out that " Justice is established only by what Allah sent down. This is 

evidenced by the Holy Verse that says, "Whosoever does not judge 

according to What Allah has sent down are the harm doers" 
(49)

, and the 

Holy Verse that says, "Whosoever does not judge according to What 

Allah has sent down are the unbelievers" 
(50)

, and the Holy Verse that 

says, "Whosoever does not judge according to What Allah has sent 

down are the evildoers" 
(51)

. Thus, those who do not judge by what 

Allah sent down are not only harm and evil doers but they are 

unbelievers as well" 
(52)

. 
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Sheikh Mustafa Sabry, may Allah be merciful to him, describes judging 

by not what Allah sent as: " a governmental revolution against the 

people's religion. It is customary that it is the people not the 

government that make revolutions and rebellions. The government 

rebels against the religion of the nation. It recants from it. The 

government announces its apostasy. The government embraces 

unbelief. The individuals who obey this government become apostates 

too since the listen to this apostatized government that claim that it is 

independent after it was following Islam. What is the difference if a 

renegade government or a non- Muslim one runs a Muslim country? To 

your surprise, the renegade government may be worse and more 

threatening with regard to the religion of the nation … since the people 

are likely to be tricked by this religiously seeming government. By 

being forced to obey such a government, the individuals are being 

badly influenced by it and gradually turning away from Islam" 
(53)

.      

As shown above, It is evident that observing the Islamic Law as the 

only source  of  legislation is mandatory. It is not permissible for any 

Muslim refer to any other source for legislation  other  than what Allah 

sent. If a Muslim refers to any source for legislation believing in what 

he does, he becomes a renegade even if he claims that he is a Muslim, 

establishes the prayers or fasts the Holy Month of Ramadan. 

Chapter II 
The Extent to Which  the Egyptian  Constitution  Observes  the 

Islamic Law as the Source of Legislation 

 

The Egyptian Constitutions made during the republican era which 

began with the 1952 black coup de tat to date, have claimed paying 

attention to the Islamic Law as a source of legislation. This claimed  
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attention  has been expressed implicitly at times and explicitly at other 

times. 

 

This claimed attention was implicitly shown in the 1956 and 1964 

Egyptian Constitutions. The Third Article of the 1956 Egyptian 

Constitution and the Fifth Article of the 1964 Egyptian Constitution 

prescribe that: "Islam is the established religion of the State". 

According to this Article, it is understood that Islam is the source of 

legislation. It is incompatible  that  legislation is derived from sources 

other than Islam. Nevertheless, this is  not the understanding of  Islam 

which the drafters intend to. They intend us to understand Islam only as 

a belief in one's heart and an observance in the mosque and has nothing 

to do with social, economic and political life. This is evidenced with 

the Second Article of these Constitutions that say: "Sovereignty is for 

the nation …". According to this Article, the nation is the source of  

legislation regardless of  abides by the Islamic Law or not. 

Furthermore, this Article came fifth in the 1964 Constitution. This 

indicates that  even this distorted copy of  Islam is not a priority for the 

Constitution drafters whether they are jurists or politicians.  

Hence, it can be said  thataccording to the constitutions of this time      

the nation - or those who represent it – is the source of  legislation not 

the Islamic Law.  

 

The claimed attention to the Islamic Law as the source of legislation 

was explicitly expressed in the republican constitutions that followed. 

The Second Article of the 1971, 2012 and 2014 Egyptian Constitutions 

prescribes that: "Islam is the established religion of the State … and the 

principles of the Islamic Law (Sharia) are the main source of 

legislation". Too, the Second Article  of the 2019 Egyptian Constitution 

states that: "Islam is the established religion of the State … and the 

principles of the Islamic Law (Sharia) are a main source of legislation" 
(54)

.  
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It is significant that the Egyptian Constitutions drafted since 1971 not 

only state that Islam is the established religion of the State as it was the 

case before, but they also overtly dictate that the principles of the 

Islamic Law as the main source – a main source – of legislation. In 

addition, this article has come in an antecedent place in comparison 

with that of the former constitutions. This  demonstrates that it has 

become a priority for the constitution drafters. 

 
Despite this actuality, the Islamic Law (Sharia) has never been a 

priority  as a source of legislation for the political leadership at this 

time  as it has never been for its precedent regardless of what they say. 

This is attested by the texts of the First and Third Article of this 

constitution. The First Article prescribes that: "The political system the 

Arab Republic of Egypt adopts is socialist and democratic …". The 

Third Article states that: "Sovereignty is for the nation  only … and the 

nation is the source of all authorities …". This is conclusive evidence 

that the nation or who represents it  is the source of legislation  not the 

Islamic Law (Sharia) as the  Second Article goes. In the light of this 

article, the nation or its political system is entitled the authority to make 

and revise laws in agreement with what it thinks right regardless of  

being religiously acceptable or not.  

 

In addition,  "the principles of the Islamic Law (Sharia)" 's wording  is 

so loose and open to wide interpretation that it juggled with to pass the 

laws the political system is in favor for  irrespective of being consistent 

with Islam teachings or not. 

 

Too, if we could even take  for  granted that what is meant by the term 

""the principles of the Islamic Law (Sharia)" is the general norms such 

as justice, equality, reciprocity and public interest, this means that  the 

prescribed rulings such as those related to inheritance and estimated 
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penalties, which cover most of Islam teachings, will be excluded as 

being a source of legislation as a result. 

 

Besides, the wording of the phrase that says: "the principles of the 

Islamic Law are the main source of  legislation" implies that the Islamic 

Law is not the only source for legislation. That is, in the light to this 

Article, it is understood that there are subordinate sources as well as the 

Islamic Law 
(55)

. This contradicts with the teachings of Islam as it is 

prohibited to adopt any other source for legislation but the Islamic Law. 

Allah, exalted be He, is the Only Legislator as it is decided by the Holy 

Verse that says: (Surely, His is the Creation and Commandment) 
(56)

; 

that is, Allah, exalted be He, has the exclusive authority of legislation. 

 

Moreover, the implication that there are other subordinate sources for 

legislation means that the Islamic Law (Sharia) is not adequate to cover 

all legislative needs. This is not true because  the Islamic Law neglects 

nothing. Allah, exalted be He, says, (We have neglected nothing in the 

Book) 
(57)

.  This evidences that Islam encompasses the ruling of 

everything in this life. But this covering comes as a whole at times and 

in detail  at other times. It comes as a whole for the issues that differ 

from place to place and from time to time such as the form of the 

punitive, financial, political and  consultation systems. If this is the 

case, Islam designates the  general principles such as justice and 

equality and skips the details for the specialists to design the 

appropriate system in the light of the socio-economic context. But this 

coverage comes in detail  for the constancies which cannot be changed 

from place to place or from time to time such as the issues of 

inheritance, marriage, divorce, women unmarriageable for certain men 

and prescribed penalties. 
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Additionally, the Second Article of the 2019 Egyptian Constitution 

states that the principles of the Islamic Law (Sharia) is a main source  

of  legislation. This means that  the  principles of the Islamic Law are 

no longer the main source of legislation as it was the case of the 1971 

and 2014 Constitutions. There are other main sources as well as the 

Islamic Law. This implies that those human sources are equal  to  the  

principles of the Islamic Law which are divine. Undoubtedly, this is 

considered an apostasy from Islam because it makes the imperfect 

human being and what he legislates parallel to his Creator  and  parallel 

to what  He legislates. And this is religiously and logically 

unacceptable.   

 

Even if we accept the idea that there are other main sources together 

with the principles of the Islamic Law (Sharia), the basis on these 

sources are singled out is indefinite. In other words, it is not known 

when and what to take from the Islamic Law or when and what to take 

from the other sources of legislation. 

 

Some can demur that the previous Article has been brought forward to 

take the second  place  after  being in the third and the fifth places in 

the former Constitutions and this bespeaks that it has been given much 

attention in comparison with what was before. However, this objection 

is not admitted because prioritizing this Article in the post 1971 

Constitutions has not been authentic. That is, the aim of this prioritizing 

this Article  has not been to observe the Islamic Law, but to deceive the 

public by pretending that the political leadership is interested in the 

nation's established religion. This evidences by the many texts of the 

Constitution and the ordinary laws that break the Islamic Law. As an 

example, the first Article of the 1971 Egyptian Constitution that says, 

"The Egyptian people are part of the Arab nation and they seek to fulfill 

its unity". This Article reinforces tribalism which is religiously 
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forbidden. Allah, exalted be He, says, (And hold fast to the Bond of 

Allah, together, and do not scatter" 
(58)

. Allah, exalted be He, also says, 

(Believers are indeed brothers) 
(59)

.  Allah, exalted be He, also says, 

(The noblest of you before Allah is the most righteous of you) 
(60)

. The 

Prophet, peace and blessings of Allah upon him, says, "Who calls for 

tribalism is not a Muslim" 
(61)

. The Prophet, peace and blessings of 

Allah upon him, also says, "An Arab is not better than a non-Arab if he 

is not  righteous" 
(62)

. This religious texts draw our attention that is 

cares only for Islamic brotherhood not for tribalism as the Constitution 

goes. 

 

Another  example  for not adhering to the Islamic Law is what Article 

(40) of the 2019 Egyptian Constitution states. This Article  prescribes  

that "All citizens are equal in duties and public rights. Discrimination 

because of gender, race, language, religion or creed is not permissible". 

No doubt that this Article disagrees with what the Islamic Law goes to 

since according to Islam the non-Muslim is not equal to the Muslim. 

Allah, exalted be He, says, (The inhabitants of the Fire and the 

inhabitants of the Paradise are not equal) 
(63)

. "This is evidence that the 

non-Muslim is not equal to the Muslim" 
(64)

.  Allah, exalted be He, also 

says, (What, shall We make those who are submissive  like the 

wrongdoers * What is the matter with you, then? How do you judge?) 
(65)

. IbnHazm, may Allah be merciful to him, says, " No doubt  this 

verse means that the non-Muslim is no equal to the Muslim" 
(66)

.  

 

One more  example  for not keeping  to the Islamic Law is what Article 

(46) of  the 2019 Egyptian Constitution states. This Article  says, "The 

State guarantees freedom of faith and freedom of practicing religious 

observances". This  conflicts with Islam teachings in this concern. 

According to Islam, it is not permissible for a Muslim to covert to any 
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other religion but Islam whatever the claim is. Allah, exalted be He 

says, (But whosoever of recants from his religion and dies an 

unbeliever, their works shall be annulled in this world and in the 

Everlasting Life and those shall be  the companions of Hell and there 

they shall live forever) 
(67)

. Al-Qurtobi, may Allah have mercy on him, 

says, "This verse warns Muslims of  recanting  from  their religion. If a 

Muslim recants from his religion, he becomes an unbeliever and if he 

dies unbelieving, he will enter Hell and shall live there forever" 
(68)

. Al-

Bukhari narrated in his book, the Sahih, that the Prophet, peace and 

blessings of Allah upon him, says, "Whosoever recants from Islam, He 

shall be sentenced to death" 
(69)

. IbnAbd Al-Barr, may Allah be 

merciful to him, says, "This Hadith points out that any Muslims recants 

from his religion shall have the penalty of capital punishment" 
(70)

. 

These texts are conclusive evidence that a Muslim is not allowed to 

change his religion.  

So far, it has been obvious the Egyptian Constitutions' drafters  restricts 

the Islamic Law in some general principles which they pervert to 

pretend that they observe the Islamic Law in a sense and, in the other 

sense, to pass the laws they desire irrespective of being in conformity 

with Islam or not. In brief, it could be said the Egyptian Constitution 

does not observe seriously the Islamic Law as a source of legislation.  

Chapter III 
The  Extentto Which the  Algerian  Constitution  Observes the 

Islamic Law as the Source of  Legislation 

 

The Algerian Constitution does not declare that the principles of the 

Islamic Law (Sharia) are the main – or a main – source of legislation as 

it the case with its Egyptian counterpart. 
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Nevertheless, there have been indirect hints that are supposed to 

understand from which that the Islamic Law is the source of legislation. 

Of these hints is what Article Four of the 1963 Algerian Constitution 

and Article Two of the 1976, 1989 and 1996  Algerian Constitutions  

refer to. These two Articles prescribe that "Islam is the established 

religion of the State". According to this text, the Islamic Law (Sharia) 

has to be the source of legislation.  

In addition, Article (110) of the 1976 Algerian Constitution, Article 

(73) of the 1989 Algerian Constitution and Article (76) of the 1996 

Algerian Constitution and its 2016 amendments state that "The 

president of the republic takes the oath as follows; 'I swear by Allah the 

Supreme and Mighty to respect and glorify Islam". Respecting and 

glorifying mean nothing but putting Islam teachings into practice. 

Furthermore, the Preamble of 1989 Algerian Constitution and the 1996 

Algerian Constitution and its 2016 amendments decide that "Algeria is 

the homeland of Islam". This indicates that the Islamic Law is the 

spring of  all authorities including the legislature.  

Moreover, Article Ten of the 1996 Algerian Constitution and its 2016 

amendments states that "It is not permissible for the authorities to break 

Islam teachings". This Article imposes that all the authorities in Algeria 

have to abide by the Islamic Law. 

In spite of the above-mentioned hints in emphasizing that the Islamic 

source has to be the source of legislation, they are intended to be 

interpreted differently. They are meant to understand that Islam is no 

more  than  faith and a code of ethics only. That is, they are intended to 

mean that Islam has nothing to do with legislation. This is 
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demonstrated by the many articles breaking the Islamic Law. For 

instance, Article Seven of the 1996 Algerian Constitution and its 2016 

amendments prescribes  that "The nation is the source of all 

authorities". According to this article, the nation or who represents it is 

the source  of  every authority including  that  of  legislation not the 

Islamic Law. No doubt that what this article implies contradicts not 

only with Islam teachings but only with the previous articles that state 

that "Islam is the established religion of the State", "Algeria is the 

homeland of Islam" and "It is not permissible for the authorities to 

break Islam teachings". This contradiction  could  be cleared up only if 

Islam is understood  the same way the enemies of Islam wants us to 

understand. In other words, we are wanted to understand Islam as a 

creed and a set of ethics only. And if we argue for the Islamic Law, the 

enemies of Islam's  answer  is that the Islamic Law is something of the 

past and it is not suitable for our age. It is not hidden what they really 

seek to. Not only do they hanker after effacing the Islamic Law, but 

they are also eager to eradicate Islam as a whole.  

Another example for breaking the Islamic Law is what the Algerian 

Criminal and Penal Law decides as a penalty for alcohol drinking. 

Article One of the presidential  order  no. 75-26 issued  on 29
th

 April 

1975 states that "Whosoever proved guilty of  intoxication in a public 

place such as streets, cafes or shops shall be punished by a fine from 40 

Algerian dinars to 80 Algerian dinars". Article Two of this presidential 

order prescribes that " if this crime recurs, the guilty shall be punished 

by imprisonment from five days to ten days". These two texts conflict 

with Islam teachings. According to Islam, alcohol drinking is 

completely forbidden whether it leads to intoxication or not, or whether 

the crime is committed in a public place or not. Too, the imprisonment 
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and fine penalties decided for this crime infringes Islam teachings. 

Islam decides the lashing penalty for those who are proved guilty of 

this crime. 

Further example for not abiding to the Islamic Law is what the 

Algerian Penal Law prescribes for the penalty of theft. It prescribes the 

penalties of imprisonment, fine, interim and life imprisonment. Article 

(350) of the Algerian Penal Law states that: " those who are guilty of 

embezzlement are considered thieves and shall be punished by 

imprisonment … and fine from 100,000 Algerian dinars to 500,000 

Algerian dinars". Article (351) amended states that "those who are 

convicted of theft shall be punished by life imprisonment if they - or 

one of them -  carry  a weapon". Article (353) amended prescribes that 

"Whosoever proved guilty of theft shall be punished by interim 

imprisonment  if the theft is committed with violence or with 

threatening with it". These penalties decided for theft by law 

encroaches on what Islam decides as a penalty for theft. According to 

the Islamic Law, those who are proved guilty of more than a quarter 

gold dinar theft, they shall be punished by hand-cut off.  

One more example for not adhering to the Islamic Law is the penalty of 

adultery and fornication. Article (339) prescribes that "Any wife proved 

guilty of adultery shall have the penalty of imprisonment from a year to 

two years. The same penalty is applicable to her partner if he knows 

that she is married. Too, the husband who is proved guilty of adultery 

shall have the penalty of imprisonment from a year to two years. The 

same penalty is applicable to his partner. And no legal action is taken 

unless the dishonored husband  makes a complaint. If the dishonored 

husband condones  
(70)

, no legal action is to be continued". The penalty 

of adultery also breaks what Islam decides as a penalty for adultery and 
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fornication. According to Islam, the married adulterer shall be thrown 

with stones to death and the fornicator shall have a hundred lashes and 

shall be banished whether there is a complaint or not, or whether the 

dishonored husband or wife condones or not.  

From what is previously discussed, it is evident that although the 

Algerian Constitution decides that "Islam is the established religion f 

the State", "Algeria is the homeland f Islam", and "It is not permissible 

for the authorities to break the teachings of Islam", it does not observe 

the Islamic Law in reality as it is the case with its Egyptian equivalent. 

Neither of them explicitly states that the Islamic Law is the only source 

of legislation. 

Conclusion 

The study aimed at investigating the extent to which the Egyptian and 

Algerian Constitutions observe the Islamic Law as the source of 

legislation. The study came to two the following findings: 

 First;Observing the Islamic Law as the source of legislation is 

mandatory according to the teachings of Islam. 

 

Second;Compared tothe Algerian Constitution, the Egyptian 

equivalent  pays  more attention to the Islamic Law by stating 

that the Islamic Law is a source of legislation. However, both of 

them 

do not consider seriously the Islamic Law as the source of 

legislation. 
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In the light of these findings. The study recommends that the Egyptian 

and the Algerian drafters to explicitly state that the Islamic Law 

(Sharia) is the only source of  legislation in agreement with what Islam 

ordains. Consequently, the study suggests redrafting the Second Article 

of the 2019 Egyptian Constitution and the Fourth Article of the 1996 

Algerian Constitution and its 2016 amendments to be as follows; 

-Islam is the established religion of the State and the Islamic Law 

(Sharia) is the only source of legislation. 

The study also recommends that this Article has to come first since it is 

the  reference of  all that follow.    

 

Notes 

1) Surat Al-Imran (The Family of Imran) III, verse: 102. 

2) Surat An-Nisaa (The Women) IV, verse: 1. 

3) Surat Al-Ahzab (The Confederates) XXXIII, verse: 70. 

4) Al-Albany, Sahih Al-TargheebwaTarheeb, edit. 1, p.3. 

5)HasanKerra, Al-MadkhalEla Elm Al-Qanoun, no edition, p. 

74. 

6) Abd-Al-HameidMetwally, Al-Shariea' Al-

IslamiaKamasdarAsasyLidostour, edit. 3, pp. 18-23, Ahmad 

Hashish, Moshklat A-Dostour Al-MesryfeDawSmow Al-

Kanon Al-Elahy, no edition, pp. 236-238 and Ashraf Al-

Lemsawy, Al-Mabade' Al-Genaaia' A-Dostouria and A-

Dawliafe Al-Tashrea't Al-Arabia waDawlia, edit. 1, p. 11. 

7) Abd-Al-HameidMetwally, Al-Shariea' Al-

IslamiaKamasdarAsasyLidostour, edit. 3, pp. 18-23, Ahmad 

Hashish, Moshklat A-Dostour Al-MesryfeDawSmow Al-

Kanon Al-Elahy, no edition, pp. 236-238 and Ashraf Al-

Lemsawy, Al-Mabade' Al-Genaaia' A-Dostouria and A-

Dawliafe Al-Tashrea't Al-Arabia waDawlia, edit. 1, p. 11. 
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8) It is noteworthy that legislation is divided into three 

categories: 

A- The  Constitution; that is considered as the  main 

legislation; 

B-The Laws; that are made by the legislative authority and 

considered as  ordinary legislations 

C- The Regulations; that are made by the executive authority 

and considered as subordinate legislations. 

However, it is customary that the term legislation is used to 

refer to the laws provisioned by the legislative authority. 

 Refer to: Abd-Al-HameidMetwally, Al-Shariea' Al-

IslamiaKamasdarAsasyLidostour, edit. 3, pp. 18-23, Ahmad 

Hashish, Moshklat A-Dostour Al-MesryfeDawSmow Al-

Kanon Al-Elahy, no edition, pp. 236-238 and Ashraf Al-

Lemsawy, Al-Mabade' Al-Genaaia' A-Dostouria and A-

Dawliafe Al-Tashrea't Al-Arabia waDawlia, edit. 1, p. 11. 

9) Surat A-Nisaa (The Women) IV, verse 60. 

10) Ibn Al-Arabi, Ahkam Al-Qur'an, edit. 3, vol. 1, p. 578. 

11) IbnKatheer, Tafseer Al-Qur'an Al-Azeem, edit. 1, vol. 2, 

pp. 302-305. 

12) Al-Fakhr A-Razi, Mafateeh Al-Ghaib, edit. 3, vol. 10, p. 

121. 

13) Ibn Al-Qaiem, I'lam Al-Mowaq'een Ann Rabb Al-

Alamin, edit. 1, vol. 1, p. 40. 

14) SuliamanIbnAbd Al-Wahab, Taiseer Al-Aziz Al-Hameed, 

edit. 1, vol. 1, pp. 479-481.  

15) Surat A-Nisaa (The Women) IV, verse 61.  

16) Surat A-Noor (The Light), verse 48. 



Dr. Muhammad Gabr Al-

Said Abdu-Allah Gameel 

The Extent to Which the Egyptian 

and Algerian Constitutions Observe 

the Islamic Law as the Source of 

Legislation; a Comparative Study 
 

711 
0207

ISSN : 2710-8783 
 

17).SuliamanIbnAbd Al-Wahab, Taiseer Al-Aziz Al-Hameed, 

edit. 1, vol. 1, p.482. 

18) SuliamanIbnAbd Al-Wahab, Taiseer Al-Aziz Al-Hameed, 

edit. 1, vol. 1, p. 482. 

19) Surat A-Nisaa (The Women) IV, verse 65. 

20) Al-Qurtobi, Al-Gamie L-Ahkam Al-Qur'an, edit. 2, vol. 

5, p. 266. 

21) Al-Fakhr A-Razi, Mafateeh Al-Ghaib, edit. 3, vol. 10, p. 

121. 

22) Ibn Al-Qaiem, I'lam Al-Mowaq'een Ann Rabb Al-

Alamin, edit. 1, vol. 1, p. 40. 

23) Surat Al-Ma'idah (The Table Spread with Food) V, verse 

44. 

24) A-Tabari, Jamie Al-Bayian An TaweelAy  Al-Qur'an, 

edit. 8, p. 467. 

25) A-Sidlan, WojoupTatbeq A-Shari'a Al-Islamiafe Kull 

Asr, edit. 1, p. 178. 

26) Surat Al-Ma'idah (The Table Spread with Food) V, verse 

45. 

27) Abu-Al-Ezz Al-Hanafi, Sharh Al-Aqeeda A-Tahawia, 

edit. 1, vol. 1, p. 324. 

28)  Surat Al-Ma'idah (The Table Spread with Food) V, verse 

45. 

29) Al-Qurtobi, Al-Gamie L-Ahkam Al-Qur'an, edit. 2, vol. 

6, p. 190. 

30)Surat A-Noor (The Light), verses 47- 48. 

31) IbnKatheer, Tafseer Al-Qur'an Al-Azeem, edit. 1, vol. 6, 

p. 68. 

32) Surat A-Noor (The Light), verse 51. 
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33) Al-Qurtobi, Al-Gamie L-Ahkam Al-Qur'an, edit. 2, vol. 

12, p. 295. 

34) Surat Al-Ma'idah (The Table Spread with Food) V, verse 

50. 

35) IbnKatheer, Tafseer Al-Qur'an Al-Azeem, edit. 1, vol. 3, 

p. 119. 

36) IbnKatheer, Tafseer Al-Qur'an Al-Azeem, edit. 1, vol. 3, 

p. 120. 

37) IbnHajjar, Fath Al-Bari, no edition, vol. 1, p. 85. 

38) Surat Al-Hajj (The Pilgrimage), verse 41. 

39) Al-Qurtobi, Al-Gamie L-Ahkam Al-Qur'an, edit. 2, vol. 

12, p. 73. 

40) Ibn Al-Qaiem, I'lam Al-Mowaq'een Ann Rabb Al-

Alamin, edit. 1, vol. 1, p. 40. 

41) SuliamanIbnAbd Al-Wahab, Taiseer Al-Aziz Al-Hameed, 

edit. 1, vol. 1, pp. 479-481.  

42) Perjury is the offence of willfully telling an untruth or 

making a misrepresentation under oath. Perjury is a grave sin. It 

is evidenced by the Hadith reported by Al-Bukhari that 

Abdullah IbnAmr narrated that the Prophet, peace and blessings 

of Allah be upon him, said, " The grave sins are: polytheism, 

ingratitude to parents, homicide and perjury". Refer to; Al-

Buhari, Sahih Al-Bukhari, edit. 1, vol. 8, Book of Oaths and 

Vows, Chapter of Perjury, Hadith no. (6675), p. 137 and 

IbnAbedeen, Radd Al- Mohtar, edit. 2, vol. 3, p. 705. 

43) Mohamed IbnIbrhimAal-Sheikh, ResalatTaheem Al-

Qawaneen, no edition, p. 2-10. 

44) IbnBaz, Majmo' Al-Fatawa, no edition, vol. 2, p. 325. 

45) IbnBaz, Majmo' Al-Fatawa, edit. 1, vol. 1, pp. 268-271. 



Dr. Muhammad Gabr Al-

Said Abdu-Allah Gameel 

The Extent to Which the Egyptian 

and Algerian Constitutions Observe 

the Islamic Law as the Source of 

Legislation; a Comparative Study 
 

711 
0207

ISSN : 2710-8783 
 

46) A commentary of Sheikh Ahmed Shaker, may Allah be 

merciful to him, on the book of  "Musnad of Imam Ahmed 

IbnHanbal". Refer to: Ahmed IbnHanbal, Musnad of Imam 

Ahmed IbnHanba, edit. 1, vol. 4, p. 351. 

47) Major disbelief means recanting from Islam. Refer to: A-

Razi, Mokhtar A-Sahah, edit. 5, vol. 1, p. 56. 

48) Ahmed IbnHanbal, Musnad of Imam Ahmed IbnHanba, 

edit. 1, vol. 4, p. 354. 

49) Surat Al-Ma'idah (The Table Spread with Food) V, verse 

45. 

50) Surat Al-Ma'idah (The Table Spread with Food) V, verse 

44. 

51) Surat Al-Ma'idah (The Table Spread with Food) V, verse 

47. 

52)Ibn Al-Moseli, Hosn A-Suluk Al-Hafez Dawalat Al-

Muluk, no edition, vol. 1, p. 56. 

53) Mustafa Sabri, Mawqef Al-Aqlwa Al-Elm wa Al-Alam 

men Rabb Al-AlaminwaIbadaho Al-Mursaleen, edit. 2, vol. 

4, pp. 281-285. 

54) It is worthy of note that the Islamic Law (Sharia) was the 

official source of legislation in Egypt since the Islamic conquest 

till the time of  Mohamed Ali who was the ruler of Egypt in 

1805. Under the reign of Mohamed Ali, the Islamic Law starts 

to diminish and it was gradually  replaced with the French Law 

till  the latter became the main source for legislation except for 

the personal status affairs that are, in a sense, still based on the 

Islamic Law. Since then, the Islamic Law has not been an 

official source of legislation. But, in 1971, the Egyptian 

Constitution made a turning point. It prescribes in the Second 
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Article that: "the principles of Islam are the main source of 

legislation". Refer to: Mohamed HasanQassem, Al-Madkhal l-

Drasat Al-Qanoun; Al-Qaeda Al-Qanonia, no edition, pp. 

174-176. 

54) It should be noted that according to the legal literature, there 

are three sources of legislation. They are as follows: 

A- The Content  Sources; these are the sources from which the 

legal rules are derived. 

B- The Form Sources;  these are the sources that are meant to 

draft the legal rule and make it binding. 

C- The Interpretation Sources; these are  the sources that are 

meant to interpret the legal texts.  

Refer to:  Abd-Al-HameidMetwally, Al-Shariea' Al-

IslamiaKamasdarAsasyLidostour, edit. 3, pp. 18-23, Ahmad 

Hashish, Moshklat A-Dostour Al-MesryfeDawSmow Al-

Kanon Al-Elahy, no edition, pp. 236-238 and Ashraf Al-

Lemsawy, Al-Mabade' Al-Genaaia' A-Dostouria and A-

Dawliafe Al-Tashrea't Al-Arabia waDawlia, edit. 1, p. 11. 

55) Surat Al-A'raf (The Heights/Or The Wall with Elevations) 

VII, verse  54. 

56) Surat Al-An'am (The Cattle) VI, verse 38. 

57) Surat Al-Imran (The Family of Imran), verse 103. 

58) Surat Al-Hujurat (The Dwellings) XLIX, verse 10. 

59) Surat Al-Hujurat (The Dwellings) XLIX, verse 13. 

60) This is a part of Hadith narrated by JubeirIbnMot'em. The 

chain of narrators is weak, but the meaning is correct. Refer to: 

Abu-Dawoud, SunanAbiDawoud, edit. 5, vol. 7, Book of 

Sleep, Chapter of tribalism, Hadith no. (5121), p. 441. 



Dr. Muhammad Gabr Al-

Said Abdu-Allah Gameel 

The Extent to Which the Egyptian 

and Algerian Constitutions Observe 

the Islamic Law as the Source of 

Legislation; a Comparative Study 
 

712 
0207

ISSN : 2710-8783 
 

61) This is part of a long Hadith narrated by Abi-Nadrah. The 

chain of narrators is authentic. Refer to:  Ahmed IbnHanbal, 

Musnad of Imam Ahmed IbnHanba, edit. 1, vol.38, Book of 

Al-Ansar, Chapter of a Companion of the Prophet, peace and 

blessings of Allah upon him, Hadith no. (23489),  p. 474. 

62) Surat Al-Hashr (The Gathering), verse 20. 

63) Al-Mawardi, Al-Hawi Al-Kabeer, edit. 1, vol. 12, p. 11. 

64) Surat Al- Qalam or Nun (The Pen) LXVIII, verses 35-36. 

65) IbnHazm, Al-Mohalla, no. edition, vol. 10, p. 227. 

66) Surat Al-Baqarah (The Cow) II, verse 217. 

67) Al-Kortoby, Al-Gamie' Le-Ahkam Al-Qura'n,  edit. 2, 

vol.3, p.46. 

68) Narrated by Ibn Abbas, may Allah please him and his 

father. Refer to: Al-Bukhari, Sahih Al-Bukhari, edit. 1, vol. 9, 

Book of Calling the Renegades for Repentance and Fighting 

them, Chapter of the Ruling of the Male and Female Renegades 

and Asking them to Repent, Hadith no. (6922), p. 15. 

69) -IbnAbd Al-Barr, Al-Istezkar, edit. 1, vol. 7, p. 151. 

70) Condoning means that "The government give the victim of certain 

crimes the right to get the perpetrator punished or waive his right 

implicitly or explicitly". This right remains in force as long as there is 

no final judgment of the law case. This means that if the victim waives 

after a final judgment is adjudicated, it is ineffective except for the 

crime of adultery and the crime of theft from one's family. Refer to: 

Abd Al-Fattah Al-Seifi, Ta'seel Al-Ijra'at Al-Jinaiah, no edition, p. 

116.  
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