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لدى دراستنا للحق الشخصي بينا بأنه رابطة قانونية بين شخصين 
وبينا أن الحق الشخصي هو من الحقوق المالية أي أن هذا النوع ، 

أما إذا ، من الحق إذا نظر إليه من الجانب اإليجابي سمي حقا 
 .يه من الجانب السلبي سمي التزاما نظر إل

 فما هو االلتزام ؟ وما هي مصادره ؟  وآثاره ؟



 

  االلتزام-١
 :تعريف االلتزام. ١

 و يتضمن قيامه بأدائه أو امتناعه عن ،االلتزام واجب قانوني يتحمل به شخص معين يسمى المدين
 .الدائن يكون له سلطة إجباره على أدائهعمل ذي قيمة مالية لصالح شخص آخر يسمى 

 : خصائص االلتزام . ٢
 : نستخلص بعض خصائصه وهيممن تعريف االلتزا

 :  له طرفانمااللتزا. ١,٢
 ، وال يشترط وجود الطرفين إال عند تنفيذ االلتزام،طرف إيجابي وهو الدائن وطرف سلبي وهو المدين

 .هو المدين و يتصور عند نشأته وجود الطرف السلبي  و

 : محل االلتزام . ٢,٢

 قد يكون هذا األداء عمال معينا يقوم به المدين لحساب الدائن لصنع شيء أو ،هو قيام المدين بأداء ما
 . أو تسليم مبلغ من النقود وقد يكون عبارة عن االمتناع عن المنافسة ،إصالحه

 :االلتزام يجب أن يكون أداء ماليا . ٣,٢
فالخدمة الوطنية مثال هي ، مه بالنقود فإذا لم يمكن تقويمه بالنقود لم نكن بصدد التزامأي يمكن تقوي

 .ليست التزاما و إنما هي واجب قانوني و لهذا ورد في التعريف واجب قانوني خاص 

 :االلتزام واجب قانوني . ٤,٢
بكون االلتزام يتكون من  وهذا ما يعبر عنه ،بحيث إذا أخل المدين بتنفيذه أمكن جبره على التنفيذ

هي الواجب الواقع على المدين في القيام باألداء المطلوب والمسئولية وهي والمديونية : عنصرين هما 
 .إمكان إجبار المدين على القيام بما خوله القانون من سلطة للدائن على هذا اإلجبار 

 فينتقل عن طريق تحويل الدين :لموت االلتزام قابل لالنتقال من شخص آلخر أثناء الحياة وبعد ا. ٥,٢
 كما ينتقل إلى الورثة ، وكذلك عن طريق تحويل الحق ينتقل من دائن آلخر،بين مدين وآخر من األحياء

 .بوفاة أحد الطرفين 



 

 

  موضوع االلتزام -٢
 

ء شيء إلى االلتزام بإعطا، هناك عدة تقسيمات لاللتزامات من أهمها تقسيم االلتزامات من حيث محلها 
 . وااللتزام باالمتناع عن عمل،ما وااللتزام بعمل

 : االلتزام بإعطاء شيء ما . ١
 .هو االلتزام بإنشاء حق عيني و بنقله مثل البائع يلتزم بنقل الملكية و كذلك االلتزام بدفع مبلغ من النقود

 : االلتزام بالعمل . ٢
ه و قد يكون العمل ماديا كما في حالة إقامة  بناء أو ومحل االلتزام يكون عمال يلتزم المدين بالقيام ب

 كما قد يكون العمل قانونيا مثل قيام الوكيل بتصرف قانوني نيابة عن األصيل ،القيام بأداء خدمة معينة
 .و لحسابه 

 :االلتزام باالمتناع عن عمل. ٣
  ومثل ذلك ،وال التزامه عنهومضمون ذلك أن يمتنع الدائن عن القيام بعمل معين يستطيع أن يقوم به ل

 ومثاله أيضا االلتزام بعدم البناء ،التزام تاجر بعدم منافسة تاجر آخر في مكان معين أو في سلعة معينة
 .على مسافة معينة من منزل جاره



 

 

  مصادر االلتزام -٣
 

وحسب القانون  ، لكي يولد االلتزام البد من سبب يؤدي إلى إنشائه و يسمى هذا السبب مصدر االلتزام
 :المدني الجزائري فإن مصادر االلتزام هي على التوالي

 :القانون . ١
  و يرجع إلى القانون ، مدني جزائري على أن القانون مصدر من مصادر االلتزام٥٣ نصت المادة 

 فال يقوم أي التزام إال إذا أقره القانون واعترف به مثله في ذلك سائر الحقوق، نشأة االلتزامات 
 غير أن إنشاء القانون لاللتزامات يكون بشكل غير مباشر حيث ،والواجبات المالية منها وغير المالية

يعلق نشوئها على حدوث واقعة معينة يحددها وهي ما يسمى بالواقعة القانونية وهي التي يرتب عليها 
 ومن أمثلتها الواقعة  بغض النظر عن أن تكون اإلرادة قد اتجهت إلى إحداث هذا األثر،القانون أثرا

 .الطبيعية كالقرابة والميالد و الوفاة 
 :العقد. ٢

 في ذمة كليهما كالبيع و اإليجار هو توافق إرادتي طرفين على إنشاء التزام أو أكثر في ذمة أحدهما أو 
 : العمل المستحق للتعويض . ٣

إلى ضرر للغير إما عن قصد وهو العمل غير المشروع  ويقصد به ارتكاب فعل غير مشروع يؤدي 
 . أو عن غير قصد محدث الفعل،صاحبه

 :هي كما يلي و : شبه العقود . ٤
 : اإلثراء بال سبب. ١,٤

 ١٤١وهذا ما نصت عليه المادة . وهو عمل غير مشروع يقوم به صاحبه بإرادته و يعود عليه بالنفع 
، ية من عمل الغير أو من شيء له منفعة كل من نال عن حسن ن" من القانون المدني الجزائري بقولها 

" ليس لها ما يبررها يلزم بتعويض من وقع اإلثراء على حسابه بقدر ما استفاد من العمل أو الشيء 
وكان يجهل أجل الوفاء فإنه يكون للمدين الحق في ، ومثال ذلك إذا أوفى المدين بالدين وفوائده معجال 

 أي برد الفوائد ، أي أن يلتزم الدائن بتعويض ما افتقر به المدين،استرداد ما أثرى به الدائن بال سبب
 .عن الفترة السابقة ألجل الوفاء 

 : دفع غير مستحق. ٢,٤
 :  مدني جزائري في فقرتها األولى على ما يلي١٤٣نصت المادة 

لم من ويقصد به أن كل دائن يست" كل من تسلم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقا له وجب عليه رده"
 فإنه من حق المدين استرداد  ما أوى ،المدين على سبيل الوفاء بدين هذا األخير المبلغ المستحق مرتين

 .به عن غير استحقاق أي المبلغ المدفوع في المرة الثانية 



 

 : الفضالة . ٣,٤
دة  و يقصد بها أن يقوم شخص عن قصد وإرا١٥٩ إلى ١٥٠نص عنها القانون المدني في المواد من 

 . دون أن يكون ملزما بالقيام بهذا العمل قانونا أو اتفاقا ،بعمل لحساب آخر
 و يلتزم هذا األخير ،وتسري على الفضالة قواعد الوكالة إذا أجازها وقبلها صاحب العمل األصيل

ومن أمثلتها قيام شخص ببيع . بتعويض الفضولي عما لحقه من أضرار بسبب قيامه بعمل الفضالة 
 .لكها آخر في غيابه كانت على وشك التلف  دون أن يطلب منه صاحب البضاعة ذلك بضاعة يم

 .و يالحظ أن الفضالة هي عمل مشروع يقوم به صاحبه بإرادته و يعود نفعه على شخص آخر 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  )التنفيذ(آثار االلتزام -٤
 

لك الوسائل التي يضمن بها الدائنون دراسة آثار االلتزام يشمل موضوع تنفيذ االلتزام و يشمل كذ
 .حقوقهم اتجاه المدنين

 : تنفيذ االلتزام . ١
 إال في حالة استحالة ذلك يكون تنفيذ االلتزام عن طريق ،األصل في تنفيذ االلتزام التنفيذ العيني له

ن المذكورتين وهكذا فإن تنفيذ االلتزام يكون بإحدى الطريقتي) أو عن طريق التعويض ( التنفيذ بمقابل 
 .سابقا
 :التنفيذ العيني . ١,١

 ، وللدائن الحق في مطالبة المدين به، ويقصد به أن يوفي المدين بعين ما التزم به في مواجهة الدائن
 أما إذا ،فإن لم يوف المدين كان للدائن الحق في إجبار المدين عليه طالما كان في إمكان المدين القيام به

التنفيذ العيني ال يكون أمام الدائن إال المطالبة بالتعويض وشروط  التنفيذ العيني و استحال على المدين 
 :التي تتمثل في اآلتي 

 :الشرط األول
و . أن يكون التنفيذ العيني ممكنا من قبل المدين و في هذه الحالة يمكن للدائن مطالبة المدين بالتنفيذ 

و االستحالة قد ترجع إلى سبب أجنبي ، يكون التنفيذ العيني غير ممكن إذا استحال على المدين القيام به 
ي في هذه الحالة ينقضي التزام المدين كأن يهلك الشيء المباع بسبب ال يد للبائع فيه قبل تسليمه للمشتر

لكن إذا كانت االستحالة ترجع إلى المدين أي إلى خطأ المدين فال يكون أمام الدائن إال الرجوع . 
 .بالمطالبة بالتعويض على المدين

 : الثاني طالشر
عيني فإن المدين ليس ما دام األصل في تنفيذ االلتزام هو التنفيذ ال: أن يطلبه الدائن أو يتقدم به المدين 

 . له أن يمتنع عنه طالما كان ممكنا وال يجوز له في هذه الحالة أن يتقدم بدفع التعويض
 وإذا تقدم المدين بالتنفيذ العيني فليس للدائن أن يرفض ذلك ويطلب ،و للدائن كذلك أن يجبر المدين عليه

 قام بالتنفيذ العيني رضي الدائن  بذلك أو  ويترتب على ذلك أن المدين تبرأ ذمته إذا،التعويض بدال عنه
 .لم يرضى

 :الشرط الثالث
و يقصد باإلعذار تسجيل تأخير المدين في تنفيذ االلتزام ويكون اإلعذار في هذه الحالة : إعذار المدين 

أما ، بمثابة تنبيه المدين لتنفيذ االلتزام لتالفي التنفيذ الجبري وما يتضمنه من قهر وهذا السبب أخالقي 
 حيث يستفاد من عدم إعذار المدين أن الدائن قد رضي أن يمتد ،السبب الثاني لالعذار فهو سبب قانوني



 

 وهي من قبيل ،وإعذار المدين يكون بإنذاره واإلنذار يكون عادة بورقة رسمية. أجل الوفاء بااللتزام 
 .  بحيث يبدي فيها الدائن رغبته لمدينه في استيفاء حقه،أوراق المحضر
 :الشرط الرابع 

 أي بأال يترتب على تنفيذ االلتزام العيني خسارة كبيرة تلحق المدين بشرط أال ، أال يكون مرهقا للمدين
يصيب الدائن من جراء عُدوله عن التنفيذ العيني ضررا جسيما ألنه ليس من العدالة أن نضحي 

 كان ابدال من تنفيذ االلتزام العيني إذ و لكن يجوز التعويض النقدي ،بمصلحة الدائن لمصلحة المدين
 .الضرر الذي يلحق بالدائن يسيرا

 ) :بطرق التعويض( التنفيذ بمقابل .٢,١
 :أ ـ حاالت التنفيذ بمقابل 

إذا استحال على المدين تنفيذ االلتزام تنفيذا عينيا في حالة ما تكون االستحالة راجعة : الحالة األولى 
 .إلى فعله شخصيا 

إذا طالب به الدائن ولم يعترض المدين فالتعويض في هذه الحالة يؤسس على االتفاق :  الثانية الحالة
 .الضمني بين الدائن والمدين على أن يحل التنفيذ بمقابل محل التنفيذ العيني لاللتزام 

غم الحكم و ر) رسام يرسم لوحة( إذا كان التنفيذ العيني مرتبطا بتدخل المدين شخصيا : الحالة الثالثة
 .عليه بالغرامة للقيام بالتنفيذ إال أنه لم يقم بالتنفيذ

 : ب ـ نوع التعويض
 : مدني جزائري نوعي التعويض كما يلي١٧٦حددت المادة 
 . التعويض عن عدم االلتزام أي تنفيذا عينيا : النوع األول

 .التعويض عن التأخير في تنفيذ االلتزام : النوع الثاني 
 :تعويض  ـ تقدير الج

إذا لم يكن "  من القانون المدني الجزائري كيفية تقدير التعويض كما يلي إذ تنص ١٨٢حددت المادة 
 " التعويض مقدرا في العقد أو في القانون فإن القاضي هو الذي يقدره  

 :إذن تقدير التعويض يكون بالطرق التالية 
وعلى ما ،  رر من خسارة تقدير القاضي للتعويض على ما لحق الشخص المتض : ١ط  

 .فاته من كسب و يكون عادة مقدرا بمبلغ من النقود 
التعويض االتفاقي أو الشرط الجزائي وهو عبارة عن اتفاق سابق على تقدير  : ٢ط 

 .التعويض الذي يستحقه الدائن في حالة عدم تنفيذ االلتزام أو التأخر في التنفيذ 
"  من القانون المدني الجزائري على أنه ١٨٦مادة و قد نصت ال: التعويض القانوني  : ٣ط 

إذا كان محل  االلتزام  بين أفراد مبلغا من النقود عين مقداره وقت رفع الدعوى وتأخر المدين في 
 "   الوفاء به فيجب عليه أن يعوض الضرر الالحق من هذا التأخير



 

ع هذا النوع من التعويض هو أن وهذا النوع من التعويض يسمى بالفوائد التأخيرية والشروط في دف
 وأن يكون المبلغ المتفق عليه معلوم المقدار وأن يتأخر المدين في ،يكون محل االلتزام مبلغا من النقود

 .الدفع و أن يطالب الدائن بالتعويض القانوني 
 :ضمان حقوق الدائنين . ٢

امنة لحقوق الدائن وهذا ما يسمى لضمان حقوق الدائنين قبل المدين جعل المشرع كل أموال المدين ض
بالضمان العام حيث منح المشرع حق الرقابة للدائن على جميع تصرفات المدين في أمواله حيث تنص 

أموال المدين جميعها ضامنة لوفاء ديونه وفي : "  من القانون المدني الجزائري على ما يلي١٨٨المادة 
 ".فإن جميع الدائنين متساوون تجاه هذا الضمان حالة عدم وجود حق أفضلية مكتسب طبقا للقانون 

 وهذا يعني أن الدائن يستطيع ،يتضح من هذا النص أن المشرع جعل كل أموال المدين ضامنة لديونه
أن ينفذ على أموال المدين للحصول على حقه ويستوي في ذلك التنفيذ العيني و التنفيذ بطريق 

 . التعويض
. ان الخاص الذي يتقرر للدائن على أحد أموال المدين بدون استثناء و الضمان العام يتميز عن الضم

بينما ، كما أن الحق العام من الحقوق الشخصية التي ال تعطي الدائن أفضلية على الدائنين اآلخرين
 .الضمان الخاص يمنح الدائن ميزة التقدم 

 :الخالصة
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

ـ االلتزام واجب قانوني  يتحمله المدين و موضوعه هو االلتزام 
 .بإعطاء شيء ما أو االلتزام بالقيام بعمل أو االمتناع عن عمل

ض ـ مصادر االلتزام هي القانون و العقد و العمل المستحق التعوي
 . وشبه العقد

ـ آثار االلتزام تتمثل في تنفيذ االلتزام إما تنفيذاً عينياً أي بعين ما لتزم 
 .به المدين أو تنفيذاً بمقابل أي عن طريق التعويض



 

 ـ عرف االلتزام) ١س

 ـ صنف االلتزامات التالية حسب الموضوع) ٢س

 .أ ـ التزام الفنان عبد القادر برسم صورة أو لوحة معينة لعمر

 . أمتار من مبنى جاره فريد٣ب ـ التزام سعيد بعدم البناء على مسافة 

 .جـ التزام الدكتور عامر بإجراء عملية جراحية للمريض محمود

 .سعود ببيع أرض لعبد الحميدد ـ التزام م

.التنفيذ العيني و أذكر شروطه ـ عرف)٣س

  أسئلة التقويم الذاتي -٥



 

   

  أجوبة التقويم الذاتي -٦

االلتزام واجب قانوني  يتحمل به شخص معين يسمى المدين و ذلك بأداء عمل أو إعطاء شيء ذو ) ١ج
 .قيمة مالية لصالح شخص آخر هو الدائن الذي يكون له سلطة اإلجبار

 :ت المذكورة تصنف حسب الموضوع كما يليااللتزاما) ٢ج

 .التزام بأداء عمل أ ـ التزام عبد القادر

 .التزام بعدم القيام بعمل ب ـ التزام سعيد

 .التزام بأداء عمل التزام الدكتور عامرج 

 
 
 
 
 
 


