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 نا٥لا٭هاي ايكاْْٛٞ يًُٓاؾو١ غرل إٌلٚع١ ٗ اؾ

 ا٭هتاف٠ عًٛاَ ْع١ُٝ 

 ٚايعًّٛ ايوٝاه١ٝ به١ًٝ اؿكٛم َواعـ٠ أهتاف٠

 ايبًٝـ٠بداَع١ هعـ ؿسًب 

 مقدمة:

أطًل إٌلع اؾنا٥لٟ اؿل١ٜ يٮًؼاْ ٗ ٖاكه١ َا بـا شلِ َٔ أٌْط١ ػاك١ٜ ُٚٓاع١ٝ بٌلٙ 

ٞ، ٚأ٫ ٜهٕٛ ايٌٓاٙ أٜٔا قتهلا إٔ ٫ ٜهٕٛ ايٌٓاٙ كايؿا يًٓٛاّ ايعاّ ٚاٯؿاب ايعا١َ، ٖٚقا أَل بـٜٗ

َٔ قبٌ ايـٚي١ بِْٓٛ ػا١ُ، ٚلـٙ بٗقا قـ ق٢ٔ ع٢ً اؿٛادن اييت تعذلض َبـأ سل١ٜ ايتذاك٠ 

ٚايِٓاع١، غرل إٔ إط٬م ٖقا إبـأ يٝى با٭َل ايوٌٗ، سٝح هب تكٝٝـٙ بٔلٚك٠ اسذلاّ ايتادل ٕباؿ٨ 

١ عٔ ٖـؾٗا ٚؾكـت ٓا١ٜ إٌلع شلا ٭ْٗا ت٪ؿٟ إٍ تِاؿّ ايٌلف ٚا٭َا١ْ ٚإٌلٚع١ٝ، ٚإ٫ ػلدت إٓاؾو

ايتذاك ؾُٝا بِٝٓٗ يتشكٝل أغلآِٗ اـا١ُ ٚيٛ ع٢ً سواب اٯػلٜٔ ا٭َل ايقٟ ٜوُض يٓا بايكٍٛ إٔ 

ايعاًٌَ بايٛه٘ ايتذاكٟ قـ ًٜذإٔٚ ٗ إطاك تعاًَِٗ ايَٝٛٞ إٍ اهتعُاٍ ٖاكهات غرل ْن١ٜٗ، ٜطًل 

 غرل إٌلٚع١.  عًٝٗا بععإٓاؾو١

ؾُافا ْكِـ بإٓاؾو١ غرل إٌلٚع١، َٚا ٖٛ ا٭هاي ايكاْْٛٞ ايقٟ ٜعتُـ عًٝ٘ ايعٕٛ ا٫قتِاؿٟ 

إتٔلك دلا٤ أعُاٍ إٓاؾو١ إٓاؾ١ٝ ٕباؿ٨ ايٌلف ٚا٭َا١ْ ٚايٓنا١ٖ ؾدل ائلك؟ ٗ ٖقا ايٌإٔ َٚٔ أدٌ 

 اٱداب١ عٔ اٱًهاٍ ْكوِ ايبشح إٍ قوٌُ: 

ٗ إبشح ا٭ٍٚ ا٭هاي ايكاْْٛٞ يـع٣ٛ إٓاؾو١ غرل إٌلٚع١ ع٢ً ٤ٛٓ نٌ َٔ ايؿك٘ ْتٓاٍٚ 

ٚايكٔا٤، أَا ٗ إبشح ايجاْٞ ْتٓاٍٚ بايـكاه١ ا٭هاي ايكاْْٛٞ يـع٣ٛ إٓاؾو١ غرل إٌلٚع١ ع٢ً ٤ٛٓ 

نٌ ؼًٌٝ إٍ ؼـٜـ إتعًل بايكٛاعـ إطبك١ ع٢ً إُاكهات ايتذاك١ٜ،يٓٓتٗٞ ٗ آػل  02ع  04ايكإْٛ 

 َٛقـ إٌلع اؾنا٥لٟ َٔ كتًـ اٯكا٤ ايؿك١ٝٗ ٚنقا ا٭سهاّ ايكٔا١ٝ٥ ٚايكا١ْْٝٛ ايٓاٚل٠ ٗ إٛٓٛع.

 املبحح األول: أساس دعوى املهافشة غري املشروعة على ضوء الفقه والقطاء   

ْ ُلو١ قـؿ٠ ٚتلنت إٕ غايب١ٝ ايتٌلٜعات َٚٓٗا ايتٌلٜع اؾنا٥لٟ مل تِٓٛ ٖقٙ ايـع٣ٛ بِٓٛ  

أَلٖا ٫دتٗاؿ ايكٔا٤، ٗ سٌ لـ إٔ ايؿك٘ كتًـ ٗ إهٓاؿ ايـع٣ٛ، ؾُِٓٗ َٔ أهوٗا ع٢ً ايكٛاعـ ايعا١َ 

 يًُو٪ٚي١ٝ ايتكِرل١ٜ، بُٝٓا ٚدـ ؾلٜل آػل َٔ ايؿكٗا٤ إهٓاؿٖا إٍ قٛاعـ ػا١ُ بٗا. 

ـ التعشف يف  استعنال احلق املطلب األول: أساس دعوى املهافشة غري املشروعة 

ٚدـ بعض ايؿكٗا٤ ٗ ْٛل١ٜ ايتعوـ ٗ اهتعُاٍ اؿل تطبٝكا يًُٓاؾو١ غرل إٌلٚع١، عٝح ٫ 

ْهٕٛ أَاّ َٓاؾو١ غرل ٌَلٚع١ إ٫ إفا نإ ٖٓاى تعوؿا ٗ اهتعُاٍ اؿل َٔ  قبٌ إـع٢ عًٝ٘، ٜٚ٪نـ 

" ظاْب ا٭عُاٍ اييت ٫ توتٓـ ع٢ً ٖقٙ ايؿهل٠ ايؿكٝ٘ دٛهلإ ايقٟ ٜعتدل َ٪هى ٖقٙ ايٓٛل١ٜ ع بكٛي٘: 
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سل َجٌ أعُاٍ ايتكًٝـ هب إٔ ْـكى ِٚٝن ا٭عُاٍ اييت ُت بٛد٘ تعوؿٞ ٗ اهتعُاٍ اؿل ٗ سل١ٜ 

إٓاؾو١ ٚتًو ا٭عُاٍ اييت ساؿت عٔ ايطلٜل ايعاؿٟ، ٚهًهت طلٜكا غرل عاؿٟ َٔ ػ٬ٍ ؾهل٠ ايػٍ 

ٚقـ تب٢ٓ ٖقا ايلأٟ ا٭هتاف" قُـ  (1)اؾو١ غرل إٌلٚع١ "ٚايلٚغ غرل إٌلٚع١ ٖٚقٙ ا٭عُاٍ نْٛت إٓ

سوٌٓ " بايكٍٛ "...  يعٌ ا٭هاي ايكاْْٛٞ ايوـٜـ يـع٣ٛ إٓاؾو١ غرل إٌلٚع١ ٖٛ ْٛل١ٜ ايتعوـ ٗ 

. سٝح (3)َهلك َٔ ايكإْٛ إـْٞ اؾنا٥لٟ 124نُا ُاغٗا إٌلع اؾنا٥لٟ ٗ إاؿ٠  (2)اهتعُاٍ اؿل...

هتعُاٍ اؿل اهتعُا٫ تعوؿٝا إفا َا ؼكل ٗ ايٌؼّ ُاسب اؿل عٓـ اهتعُاي٘ ؿك٘ قِـ هعٌ ا

اٱٓلاك بايػرل أٚ نإ ٜلَٞ إٍ اؿٍِٛ ع٢ً ؾا٥ـ٠ ق١ًًٝ بايٓوب١ إٍ ائلك ايٓا٧ً يًػرل أٚ نإ 

 ايػلض َٓ٘ اؿٍِٛ ع٢ً ؾا٥ـ٠ غرل ٌَلٚع١.

ت ْقنل َٓٗا:ع  إٕ تأهٝى ؿع٣ٛ إٓاؾو١ غرل إ٫ إٔ ٖقٙ ايٓٛل١ٜ تعلٓت يًعـٜـ َٔ ا٫ْتكاؿا

إٌلٚع١ ع٢ً ْٛل١ٜ ايتعوـ ٗ اهتعُاٍ اؿل ٜلتب ْؿى ايٓتا٥ر يٛ أهوت ٖقٙ ايـع٣ٛ ع٢ً أسهاّ 

إو٪ٚي١ٝ ايتكِرل١ٜ، ؾؿٞ نًتا اؿايتٌ ٜوتٛدب إٔ ٜذلتب ٓلك ع٢ً ايوًٛى ايقٟ ٚقع، هٛا٤ ُجٌ ٗ 

، ٖٚقا َا فٖب (4)ٖقا ائلك ٧ٌٜٓ سكا ئًُلٚك ٗ طًب ايتعٜٛضػطأ أٚ ٗ تعوـ ٗ اهتعُاٍ اؿل، ٚ

إيٝ٘ أٜٔا ايـنتٛك " أٓـ سؤ قـاؿ٠ " سٝح اعتدل ايتعوـ ٗ اهتعُاٍ اؿل ُٛك٠ َٔ ُٛك اـطأ 

ايقٟ ٜوتٛدب إو٪ٚي١ٝ ايتكِرل١ٜ، إف ىلز ُاسب اؿل عٔ سـٚؿ سك٘ إله١َٛ ي٘ ٗ اهتعُاي٘، ٖٚقا 

أ ست٢ ٚيٛ نإ َت٬ِ بايتعاقـ ٚإعٝاك ايقٟ تكاي عًٝ٘ َو٪ٚي١ٝ ُاسب اؿل اـلٚز يٝى إ٫ ػط

 .(5)إتعوـ ٖٛ َعٝاك ايلدٌ ايعاؿٟ ٖٚٛ إعٝاك ايعاّ ٗ إو٪ٚي١ٝ ايتكِرل١ٜ

٫ٚ ّهٔ تطبٝل إعاٜرل ايعاؿ١ٜ يٓٛل١ٜ ايتعوـ ٗ اهتعُاٍ اؿل ع٢ً ْٛل١ٜ إٓاؾو١ غرل إٌلٚع١، 

ُا٫ تعوؿٝا ؿل سل١ٜ ايتذاك٠، ؾإٓاؾى ٖٓا ٫ ٜتذاٚم ايػا١ٜ اييت َٔ أدًٗا أ٧ٌْ اؿل، ٭ْٗا يٝوت اهتع

ٚإِا ٜوتعًُ٘ يتأٌَ َِاؿ٘ اـا١ُ إٌلٚع١ ٚاشلـف ايقٟ ٜوع٢ إيٝ٘ يٝى غرل ٌَلٚع ٚإِا ايٛها٥ٌ اييت 

 .(6)ٜوتؼـَٗا يبًٛغ٘ ٖٞ َٛٓٛع اْتكاؿ

  املشروعة ـ املشوولةة التقيريةةاملطلب الجاني: أساس دعوى املهافشة غري

ٜتؿل غايب١ٝ ايؿك٘ ٚايكوِ ا٭ندل َٔ ايكٔا٤ ٗ ؾلْوا  إٔ أهاي ؿع٣ٛ إٓاؾو١ غرل إٌلٚع١ َا   

ٖٛ إ٫ تطبٝل يؿهل٠ اـطأ إلتهب َٔ إـع٢ عًٝ٘، عذ١ إٔ كؾع  ؿع٣ٛ إٓاؾو١ غرل إٌلٚع١ ٜوتًنّ إٔ 

إو٪ٚي١ٝ ايتكِرل١ٜ َٔ ٓلٚك٠ ٚدٛؿ ػطأ ٚٓلك ٚع٬ق١ هبب١ٝ  بُٝٓٗا، تتٛاؾل  ايٌلٚٙ إتطًب١ ٗ ؿع٣ٛ 

ٚقـ اهتٓـ ايكٔا٤ ايؿلْوٞ عٓـ تٌٝٝـٙ يٓٛاّ ٓا١ٜ احملٌ ايتذاكٟ َٔ إٓاؾو١ غرل إٌلٚع١ إٍ 

ايكٛاعـ ايعا١َ ٗ إو٪ٚي١ٝ ايتكِرل١ٜ، ٖٚقا َا تبٓاٙ أغًب١ٝ ايؿك٘ اؾنا٥لٟ ٚأػق ب٘ ايكٔا٤، سٝح 

ؿع٣ٛ إٓاؾو١ غرل إٌلٚع١ ع٢ً ا٭سهاّ ايعا١َ يًُو٪ٚي١ٝ ايتكِرل١ٜ اييت تتؿل َع تؿورل إاؿ٠ ٜ٪هى 

َٔ ايكإْٛ إـْٞ اؾنا٥لٟ ٚاييت تّٓ ع٢ً إٔ: " نٌ ؾعٌ أٜا نإ ٜلتهب٘ ايٌؼّ غط٦٘  ٜٚوبب  124

 ٓلكا يًػرل ًٜنّ َٔ نإ هببا ٗ سـٚث٘ بايتعٜٛض". 

ٚي١ ايتذاك٠ تكـ عٓـ سـ اكتهاب٘ يًؼطأ ع ٜعين ايٛه١ًٝ غرل إٌلٚع١ ؾشل ايٌؼّ ٚسلٜت٘ ٗ َنا

 اييت اعتُـٖا ع َِٝبا غرلٙ بأٓلاك، ؾٝوتٛدب آْقاى ايتعٜٛض سوب ايكٛاعـ ايعا١َ. 
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ٚإكِٛؿ َٔ اقتٔا٤ اـطأ ٖٛ ٓلٚك٠ اكتهاب إـع٢ عًٝ٘ ػطأ َا يًكٍٛ بأْٓا أَاّ َٓاؾو١ غرل 

ع٣ٛ بأػق فلاٖا. َٚع فيو ؾإٕ ٖقا ايلأٟ قـ تعلض ٖٛ اٯػل ٫ْتكاؿات ٌَلٚع١ ٚايوُاغ بايتايٞ يًـ

تتًؼّ ٗ اٯتٞ. إو٪ٚي١ٝ ايتكِرل١ٜ تٗـف إٍ تعٜٛض ائلك ؾشوب، ٗ سٌ إٔ ؿع٣ٛ غرل إٌلٚع١ 

تقٖب إٍ أبعـ َٔ فيو ٗ اؿا٫ت اييت تأَل ؾٝٗا احمله١ُ باؽاف اٱدلا٤ات اي٬م١َ يًهٌـ عٔ أعُاٍ 

اؾو١ ٗ إوتكبٌ ؾـع٣ٛ إٓاؾو١ غرل إٌلٚع١ ٫ تكتِل ع٢ً نْٛٗا ٚه١ًٝ ؾدل ائلك، ؾًٗا ٚٚٝؿ١ إٓ

ٚقا١ٝ٥ بايٓوب١ يًُوتكبٌ ٜٚعتكـ ايبعض َٔ ايؿك٘ أْ٘ َا إٔ قٛاعـ إو٪ٚي١ٝ ايتكِرل١ٜ ٫ تتٛاؾل ُاَا 

ْٕٛ إـْٞ، ٭ٕ ؿع٣ٛ إٓاؾو١ غرل ٚطبٝع١ إٓاؾو١ غرل إٌلٚع١ ؾإْ٘ ٜتعٌ اهتبعاؿ تطبٝل قٛاعـ ايكا

إٌلٚع١ ٫ تعـ تطبٝكا يًُو٪ٚي١ٝ إـ١ْٝ ٚإِا يًُو٪ٚي١ٝ ايتأؿٜب١ٝ يًتادل، ؾٗـٙ ايـع٣ٛ تلَٞ إٍ ؾلض 

اسذلاّ ايكٛاعـ ٚايٛادبات اييت ؼهِ ١َٓٗ ايتادل َٔ ػ٬ٍ َعاقب١ إُاكهات إٓاؾ١ٝ يٮعلاف ايتذاك١ٜ 

ِٓلا أهاهٝا ٗ ايـع٣ٛ ٚاـطأ ٖٛ ايقٟ ٜعـ تٛاؾلٙ أَلا ٓلٚكٜا. غرل إٔ ٖقٙ ايو١ًُٝ، ٭ٕ ائلك يٝى ع

ايؿهل٠ ؼٌُ تٓاقٔا نبرلا ٗ قتٛاٖا نْٛٗا ػُـ ايوًط١ ايتكـٜل١ٜ يًكآٞ ٚػعً٘ ؾك٘ فلؿ 

ساكي ع٢ً ا٭علاف ا١ٕٝٓٗ باعتباك إٔ ٖقٙ ا٭ػرل٠ تٌٓأ َٔ ايٛه٘ إٗين ْؿو٘. ٚبايلغِ َٔ فيو، ؾإٕ 

ؿع٣ٛ إٓاؾو١ غرل إٌلٚع١ ع٢ً قٛاعـ إو٪ٚي١ٝ ايتكِرل١ٜ اييت توتٛدب تٛاؾل كٔا٤ َوتكل ع٢ً تأهٝى اي

ًلٚٙ ٖٚٞ اـطأ ٚائلك ٚايع٬ق١ ايوبب١ٝ، ٜٚتذوـ اـطأ ٖٓا ٗ أعُاٍ إٓاؾو١ غرل إٌلٚع١ اييت نٌـ 

 عٓٗا ايؿك٘ ٚاهتكٌ بتكـٜل قٝاَٗا ايكٔا٤.

ـ محاةة حق العنالءاملطلب الجالح: دعوى امل  هافشة غري املشروعة مو نوع خاص 

ٜلٕٚ إٔ ؿع٣ٛ إٓاؾو١ غرل إٌلٚع١ تتذاٚم ٗ ٚاقع  Ripertداْب َٔ ايؿك٘ ٚٗ َكـَتِٗ ايؿكٝ٘  

ا٭َل قٛاعـ إو٪ٚي١ٝ إـ١ْٝ، ؾاشلـف ايقٟ تلَٞ إيٝ٘ ايـع٣ٛ يٝى إ٬ُغ ائلك ؾك٘، ٚإِا أٜٔا 

َوتكب٬، ؾاحملٌ ايتذاكٟ ٜتُجٌ ٗ عِٓل ايع٤٬ُ، ٚاينبا٥ٔ ٖٞ نٓا١ٜ عٔ َاٍ إَها١ْٝ تؿاؿٟ ٖقا ائلك 

قابٌ يًتًُو َجٌ بك١ٝ ايبٔا٥ع ٗ احملٌ ايتذاكٟ، ٚبايتايٞ ؾٗٞ َٔ اؿكٛم إع١ٜٛٓ،ٚ ٜوتٓـٕٚ ٗ كأِٜٗ 

ع٣ٛ ع٢ً إٔ اينبا٥ٔ ٚباعتباكٖا تٌهٌ عًُٝا ٖـف نٌ َٓاؾى، ؾ٬ ٜعكٌ سلَإ إٓاؾى إٔلٚك َٔ ؿ

تُٔٔ ي٘ سك٘ ٗ اؿؿاٚ ع٢ً اينبا٥ٔ إهتوب١، ٚتتُجٌ ٖقٙ ايـع٣ٛ ٗ ؿع٣ٛ إٓاؾو١ ايػرل ٌَلٚع١ َٚٔ 

مث١ ؾهٌ اعتـا٤ ع٢ً عِٓل اينبا٥ٔ ٖٛ اعتـا٤ ع٢ً سل ًؼِٞ  ٖٚٛ سل إًه١ٝ ع٢ً احملٌ ايتذاكٟ 

٣ إًه١ٝ َٓٗا إٍ ايـع٣ٛ ٜوتٛدب َو٪ٚي١ٝ ؾاعً٘ ٚاؿُا١ٜ إكلك٠ ٚؾكا شلقٙ ايـع٣ٛ أقلب إٍ ؿعاٚ

إـ١ْٝ، فيو ٭ْٗا ٫ تكتِل ع٢ً تعٜٛض إتٔلك نُا ٖٛ ا٭َل ٗ ايـع٣ٛ إـ١ْٝ ٚإِا تعطٝ٘ اؿل 

نُا ٗ  (7)أٜٔا ٗ طًب اؽاف اٱدلا٤ات ايٛقا١ٝ٥ يٛقـ أعُاٍ إٓاؾو١ ٗ اؿآل َٚٓعٗا ٗ إوتكبٌ

َوتكب٬ أٚ إفا َا سهُت احمله١ُ بايػلا١َ ايتٗـٜـ١ٜ عٔ نٌ ساي١ إيناّ إٓاؾى بايهـ عٔ ٖقٙ ا٭عُاٍ 

 . إ٫ إٔ ٖقا ايلأٟ أٜٔا تعلض ٫ْتكاؿات ًْؼِٗا ؾُٝا ًٜٞ:(8)ّٜٛ تأػرل ٗ تٓؿٝق اؿهِ

ع إٕ تأهٝى ؿع٣ٛ إٓاؾو١ غرل إٌلٚع١ ٫ ٜوتكِٝ إ٫ باعتباك احملٌ ايتذاكٟ قِٛكا ٗ عِٓل 

لك ايل٥ٝوٞ ايقٟ ٜذلتب ع٢ً اكتهاب أعُاٍ إٓاؾو١ غرل إٌلٚع١ ٜهُٔ ٗ ا٫تِاٍ بايع٤٬ُ، فيو إٔ ائ

اِْلاف اينبا٥ٔ عٔ احملٌ ايتذاكٟ فات٘، أَا ٚإٔ ا٫تِاٍ بايع٤٬ُ فلؿ عِٓل َٔ عٓاُل احملٌ ايتذاكٟ 
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ٌلٚع١ نٛسـ٠ َاي١ٝ ٚآٜا ناْت ا٭١ُٖٝ اؾٖٛل١ٜ شلقا ايعِٓل، ؾ٬ ّهٔ ايكٍٛ بإٔ ؿع٣ٛ إٓاؾو١ غرل إ

 . (9)توتٗـف ٓا١ٜ إًه١ٝ إع١ٜٛٓ إتُج١ً ٗ احملٌ ايتذاكٟ

ع إٕ تبين ٖقا ايلأٟ ٜ٪ؿٟ إٍ كب٘ اؿُا١ٜ إكلك٠ يـع٣ٛ إٓاؾو١ غرل إٌلٚع١ ًَه١ٝ احملٌ 

ايتذاكٟ ٜٚذلتب ع٢ً فيو أْ٘ ٗ ا٭سٛاٍ اييت تٓؿٌِ ؾٝٗا ًَه١ٝ احملٌ ايتذاكٟ عٔ اهتػ٬ٍ ٖقا احملٌ، 

ٕٛ اؿُا١ٜ َكلك٠ ٕايو احملٌ ؿٕٚ ايٌؼّ ايقٟ ٜكّٛ باهتػ٬ي٘ أٚ بإهاكٙ، ٗ سٌ إٔ أعُاٍ إٓاؾو١ ته

ُى سؤ ا٫هتػ٬ٍ ايتذاكٟ ايقٟ ٜكّٛ ب٘ إوتأدل ؿٕٚ إٔ ُى َِاحل َايو احملٌ ايتذاكٟ ايقٟ 

اؾو١ غرل إٌلٚع١، ٚبايتايٞ ٫ ٜكّٛ بتأدرلٙ ٚبعباك٠ أػل٣ ٜهٕٛ إوتأدل ٫ إايو إتٔلك َٔ أعُاٍ إٓ

إٔ ايكٔا٤ عٓـ تأهٝو٘  RIPERT. شلقا ٜل٣ (10)ّهٔ ايكٍٛ بإٔ ايـع٣ٛ َكلك٠ ؿُا١ٜ إًه١ٝ إع١ٜٛٓ

ايـع٣ٛ ع٢ً أسهاّ إو٪ٚي١ٝ إـ١ْٝ نإ َٔطلا يقيو يعـّ ٚدٛؿ ّْ آػل ٜهٕٛ أنجل ١ُ٥٬َ يطبٝع١ 

  ايـع٣ٛ.

احملدد  92ـ  94شة غري املشروعة على ضوء القانوى أساس دعوى املهاف :املبحح الجاني

 للقواعد املطبقة على املنارسات التجارةة

تٓاٍٚ إٌلع اؾنا٥لٟ إُاكهات ايتذاك١ٜ غرل ايٓن١ٜٗ ٗ ايؿٌِ ايلابع َٔ ايباب ايجايح إتعًل بٓنا١ٖ   

ًٚؿاؾ١ٝ ْٚنا١ٖ إُاكهات ايتذاك١ٜ اييت احملـؿ يكٛاعـ َٚباؿ٨  (11)02ع  04إُاكهات ايتذاك١ٜ َٔ ػ٬ٍ ايكإْٛ 

تكّٛ بٌ ا٭عٛإ ا٫قتِاؿٌٜ ٚبٌ ٖ٪٤٫ ٚإوتًٗهٌ، ا٭َل ايقٟ ْتوا٤ٍ َع٘ عٔ َُٕٔٛ ٖقٙ إُاكهات 

 بايٓٛل إٍ ؿع٣ٛ إٓاؾو١ غرل إٌلٚع١ ٚغرل ايكا١ْْٝٛ. 

 دعوى املهافشة غري املشروعة واملنارسات غري الهزةهة  :املطلب األول

، ٚبايلدٛع إٍ 1850ٚٗل إؿّٗٛ ايكاْْٛٞ يًُٓاؾو١ غرل إٌلٚع١ ٭ٍٚ َل٠ ٗ ؾلْوا سٛايٞ ه١ٓ 

ايؿك٘ ٚايكٔا٤ اؾنا٥لٟ ٫ لـُٖا ٜكـَإ تعلٜـ يًُٓاؾو١ غرل إٌلٚع١، ٚيعٌ ايوبب ٗ فيو ٜعٛؿ إٍ 

إٛٓٛع، إ٫ إٔ إٌلع اؾنا٥لٟ غٝاب تُٓٛٝٗا ٗ قإْٛ إٓاؾو١، ٚنقا ق١ً ايٓناعات ايكٔا١ٝ٥ إتعًك١ ب

أت٢ ٗ ايعـٜـ َٔ إلات ع٢ً فنل َِطًض " إٓاؾو١ غرل إٌلٚع١" ٗ ِْْٛ قا١ْْٝٛ َتؿلق١ نكإْٛ 

ايعكٛبات ٚايكإْٛ إتعًل بع٬قات ايعٌُ ٚايكإْٛ إتُٔٔ َـ١ْٚ أػ٬قٝات ايطب ٚكغِ ؾإٕ ٖقا إٛٓٛع 

ايقٟ وـؿ ايكٛاعـ   02ع  04ِ ٗ تكٌٓ ػاْ، َا عـا ايكإْٛ كقِ اشلاّ َٔ ْٝع دٛاْب٘ مل وٜ بتٓٛٝ

ٗ ايؿٌِ  غرل إٌلٚع١ "عٛض"غرل ايٓن١ٜٗ "إطبك١ ع٢ً إُاكهات ايتذاك١ٜ،  غرل أْ٘ اهتعٌُ َِطًض "

و١ٝ ايلابع َٔ ايباب ايجايح إتعًل بٓنا١ٖ إُاكهات ايتذاك١ٜ أٜٔ َٝن بٌ إُاكهات غرل ايٌلع١ٝ ٚايتـيٝ

ع٢ً  26ٚايتعاقـ١ٜ ايتعوؿ١ٝ ٚايػرل ايٓن١ٜٗ. ٚأت٢ ع٢ً تعلٜـ إُاكهات ايتذاك١ٜ غرل ايٓن١ٜٗ ٗ إاؿ٠ 

أْٗا:تًو إُاكهات إؼايؿ١ يٮعلاف ايتذاك١ٜ ايٓٛٝؿ١ ٚايٓن١ٜٗ ٚاييت َٔ ػ٬شلا ٜتعـ٣ عٕٛ اقتِاؿٟ 

ٌٝ إجاٍ ٫ اؿِل ٖاكهات ػاك١ٜ غرل ع٢ً َِاحل عٕٛ أٚ عـ٠ أعٛإ اقتِاؿٌٜ آػلٜٔ، ٚاعتدل ع٢ً هب

 ْن١ٜٗ:

 ع تٌٜٛ٘ زلع١ عٕٛ اقتِاؿٟ َٓاؾى بٌٓل َعًَٛات ه١٦ٝ ُى بٌؼِ٘ أٚ َٓتٛدات٘ أٚ ػـَات٘.
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ع تكًٝـ ايع٬َات إُٝن٠ يعٕٛ اقتِاؿٟ َٓاؾى أٚ تكًٝـ َٓتٛدات٘ أٚ ػـَات٘ أٚ اٱًٗاك ايقٟ ٜكّٛ 

 كع ًهٛى ٚأٖٚاّ ٗ فٖٔ إوتًٗو. ب٘، قِـ نوب مبا٥ٔ ٖقا ايعٕٛ إيٝ٘ بن

 ع اهتػ٬ٍ َٗاك٠ تك١ٝٓ أٚ ػاك١ٜ ٖٝن٠ ؿٕٚ تلػّٝ َٔ ُاسبٗا.

 ع إغلا٤ َوتؼـٌَ َتعاقـٜٔ َع عٕٛ اقتِاؿٟ َٓاؾى ػ٬ؾا يًتٌلٜع إتعًل بايعٌُ. 

ع ا٫هتؿاؿ٠ َٔ ا٭هلاك ا١ٕٝٓٗ بِؿ١ أدرل قـِٜ أٚ ًلٜو يًتِلف ؾٝٗا قِـ اٱٓلاك بِاسب 

 عٌُ أٚ ايٌلٜو ايكـِٜ. اي

ع إسـاخ ػًٌ ٗ تِٓٛٝ عٕٛ اقتِاؿٟ َٓاؾى ٚؼٌٜٛ مبا٥ٓ٘ باهتعُاٍ طلم غرل ْن١ٜٗ نتبـٜـ أٚ 

ؽلٜب ٚها٥ً٘ اٱًٗاك١ٜ ٚاػت٬ي ايبطاقٝات أٚ ايطًبٝات ٚايوُول٠ غرل ايكا١ْْٝٛ ٚإسـاخ آطلاب بٌبهت٘ 

 يًبٝع. 

ا، َؼايؿ١ ايكٛاٌْ ٚ/ أٚ احملٛٛكات ايٌلع١ٝ ٚع٢ً ع اٱػ٬ٍ بتِٓٛٝ ايوٛم ٚإسـاخ آطلابات ؾٝٗ

 ٚد٘ اـِْٛ ايتٗلب َٔ ا٫يتناَات ٚايٌلٚٙ ائلٚك١ٜ يتهٜٛٔ ٌْاٙ أٚ ٖاكهت٘ أٚ إقاَت٘. 

ع إقا١َ قٌ ػاكٟ ٗ اؾٛاك ايكلٜب حملٌ َٓاؾى بٗـف إهتػ٬ٍ ًٗلت٘ ػاكز ا٭علاف ٚإُاكهات 

 . (12)ايتٓاؾو١ٝ إعٍُٛ بٗا

( 13)ايتقنرل إٔ اتؿاق١ٝ باكٜى إتعًك١ عُا١ٜ إًه١ٝ ايِٓاع١ٝ ٚاييت ُاؿقت عًٝٗا اؾنا٥لٚهـك 

علؾت ٗ ايؿكل٠ ايجايج١ َٔ إاؿ٠ ايعاًل٠ ع إٓاؾو١ غرل إٌلٚع١ ع ٚفنلت َٛاٖلٖا ٚاعتدلتٗا قٛٛك٠ 

كض َع ايعاؿات ايٌلٜؿ١ ٗ ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ: "تعتدل َٔ أعُاٍ إٓاؾو١ غرل إٌلٚع١ نٌ َٓاؾو١ تتعا

 ايٌ٪ٕٚ ايِٓاع١ٝ أٚ ايتذاك١ٜ، ٜٚهٕٛ قٛٛك بِؿ١ ػا١ُ َا ًٜٞ: 

ع ناؾ١ ا٭عُاٍ اييت َٔ طبٝعتٗا إٔ تٛدـ بأ١ٜ ٚه١ًٝ ناْت يبوا َع ٌَٓأ٠ أسـ إٓاؾوٌ أٚ  1

 َٓتذات٘ أٚ ٌْاط٘ ايِٓاعٞ أٚ ايتذاكٟ. 

اك٠ ٚاييت َٔ طبٝعتٗا ْنع ايجك١ َٔ ٌَٓأ٠ أسـ ع اٱؿعا٤ات إؼايؿ١ يًشكٝك١ ٗ َناٚي١ ايتذ 2

 إٓاؾوٌ أٚ َٓتذات٘ أٚ ٌْاط٘ ايِٓاعٞ أٚ ايتذاكٟ. 

ع ايبٝاْات أٚ اٱؿعا٤ات اييت ٜهٕٛ اهتعُاشلا ٗ ايتذاك٠ َٔ ًأْ٘ تًٌٔٝ اؾُٗٛك بايٓوب١ يطبٝع١  3

 . ايوًع أٚ طلٜك١ تِٓٝعٗا أٚ ػِا٥ِٗا أٚ ٬ُسٝتٗا ي٬هتعُاٍ أٚ نُٝتٗا "

ٚبٗقا ٜهٕٛ إٌلع اؾنا٥لٟ قـ اتؿل إٍ َا فٖبت إيٝ٘ ا٫تؿاق١ٝ َٔ تعلٜـ َٚٔ عـّ سِل 

 َٛاٖلٖا 

ٚتلى ا٭َل يًؿك٘ ٚايكٔا٤، ٚع٢ً ايعُّٛ، ْٚٛلا يتعـؿ أهايٝب إٓاؾو١ غرل إٌلٚع١ َٚا تعلؾ٘ 

ايلغِ َٔ تعـؿ ٚتٓٛع اؿٝا٠ ا٫قتِاؿ١ٜ َٔ تػرلات، ٚٚٗٛك أهايٝب مل تهٔ َعلٚؾ١ َٔ قبٌ، ؾإْ٘ ٚب

إٔ إعطا٤ تعلٜـ داَع َاْع يًُٓاؾو١ غرل إٌلٚع١ ا٭َل ايقٟ ٜكٛؿْا إٍ ايكٍٛ: ايتعلٜؿات، َٔ ايِعب 

إٓاؾو١ غرل إٌلٚع١ ٖٞ: قٝاّ إٓاؾى َُاكهات غرل ْن١ٜٗ كايؿ١ يًكإْٛ ٕٚباؿ٨ ايٌلف ٚايٓنا١ٖ 

يت َٔ ًأْٗا إؿام ٓلك ٕٓاؾى آػل بوبب ؼٌٜٛ ع٥٬ُ٘ ٚا٭َا١ْ اييت تكّٛ عًٝٗا اؿٝا٠ ايتذاك١ٜ ٚاي

 ٚاهتكطابِٗ.
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مو القانوى املدني اجلزائري  124إمكانةة اجلنع بني أحكام املادة  :املطلب الجاني

 مو القانوى املتعلق باملنارسات التجارةة   38وأحكام املادة 

كهات غرل ْن١ٜٗ كايؿ١ ٭سهاّ إٛاؿ تعتدل ٖا   02ع  04َٔ ايكإْٛ  38بايلدٛع إٍ أسهاّ إاؿ٠ 

ايقنٛك٠ هايؿا، ٜٚعاقب عًٝٗا بػلا١َ َٔ ٔوٌ أيـ ؿٜٓاك إٍ ٔو١ ٬ٌَٜ ؿٜٓاك أٚ عذن  27ظ  26

ايبٔا٥ع َٛٓٛع إؼايؿات ٚايعتاؿ ٚايتذٗٝنات اييت اهتعًُت ٗ اكتهابٗا ًلٜط١ إٔ ٜتِ اؿذن َشٔل 

، ٚعٓـَا ٜهٕٛ اؿذن ع٢ً َٛاؿ هلٜع١ ايتًـ أٚ تكتٔٞ فيو (14)دلؿ، ايقٟ قـ ٜهٕٛ عٝٓٝا أٚ اعتباكٜا

ساي١ ايوٛم أٚ يٛلٚف ػا١ُ، ّهٔ يًٛايٞ إؼتّ إقًُٝٝا، بٓا٤ ع٢ً اقذلاغ إـٜل اي٥٫ٛٞ إهًـ بايتذاك٠ 

إٔ ٜكلك ؿٕٚ إلٚك باٱدلا٤ات ايكٔا١ٝ٥ ايبٝع ايؿٛكٟ َٔ طلف قاؾٜ ايبٝع بإناٜـ٠ يًُٛاؿ احملذٛم٠ 

ٜٚٛؿع إبًؼ ايٓاتر عٔ ايبٝع يـ٣ أٌَ ػن١ٜٓ اي١ٜ٫ٛ إٍ غا١ٜ ُـٚك قلاك ايعـاي١، أٚ ؼًٜٛٗا فاْا إٍ 

اشل٦ٝات ٚإ٪هوات فات ايطابع ا٫دتُاعٞ ٚاٱْواْٞ، أٚ إت٬ؾٗا َٔ طلف َلتهب إؼايؿ١ عٔٛك إِاحل 

 إ٪١ًٖ ٚؼت َلاقبتٗا. 

وًع احملذٛم٠ ٖٚٓا ِٝن إفا ناْت ايوًع  َٛٓٛع سذن نُا ّهٔ يًكآٞ إٔ وهِ َِاؿك٠ اي

عٝين ؾتوًِ إٛاؿ إٍ إؿاك٠ أ٬َى ايـٚي١ اييت تكّٛ بإعاؿ٠ بٝعٗا ٚؾل ايٌلٚٙ ايكا١ْْٝٛ إتطًب١، أَا ٗ 

ساي١ اؿذن ا٫عتباكٟ ؾتهٕٛ إِاؿك٠ ع٢ً ق١ُٝ ا٭٬َى احملذٛم٠ بهاًَٗا أٚ ع٢ً دن٤ َٓٗا، ِٜٚبض بعـ 

 ِٕاؿك٠ َبًؼ بٝع ايوًع احملذٛم٠ َهتوبا يًؼن١ٜٓ ايع١َُٝٛ.اؿهِ با

مٜاؿ٠ ع٢ً فيو، ّهٔ يًٛايٞ إؼتّ إقًُٝٝا بٓا٤ا ع٢ً اقذلاغ َٔ إـٜل اي٥٫ٛٞ إهًـ بايتذاك٠ 

اؽاف قلاك غًل إؿاك١ٜ يًُش٬ت ايتذاك١ٜ ٕـ٠ ٫ تتذاٚم ث٬ثٌ َٜٛا، ٜٚهٕٛ قلاك ايػًل قاب٬ يًطعٔ أَاّ 

٤، ٚٗ ساي١ إيػا٤ قلاك ايػًل، ّهٔ يًعٕٛ ا٫قتِاؿٟ إتٔلك إطايب١ بتعٜٛض ائلك ايقٟ ؿك٘ ايكٔا

 أَاّ اؾ١ٗ ايكٔا١ٝ٥ إؼت١ِ.

َٔ ايكإْٛ إـْٞ  124ٚإما٤ ٖقا ائلك ػـْا ْتوا٤ٍ عٔ َـ٣ إَها١ْٝ اؾُع بٌ أسهاّ إاؿ٠ 

ؾدل ائلك ٚإطايب١ بايتعٜٛض ٚتٛقٝـ أعُاٍ اؾنا٥لٟ ٱقا١َ ايـع٣ٛ ع٢ً إو٪ٚي١ٝ ايتكِرل١ٜ 

إتعًل بإُاكهات ايتذاك١ٜ ٚايقٟ تُٔٔ تِٓٝـ  02ع  04إٓاؾو١ غرل إٌلٚع١  ٚبٌ أسهاّ ايكإْٛ 

إؼايؿات ٚتعـاؿ ايعكٛبات ا١ُ٥٬ٕ َٔ توًٝ٘ ايػلا١َ ٚاؿذن ٚإِاؿك٠ ٚايػًل اٱؿاكٟ يًُشٌ ايتذاكٟ، 

إٍ ا٫هتٓتاز إٔ ؿع٣ٛ إٓاؾو١ غرل إٌلٚع١ تٛٗل ٚنأْٗا تتذ٘ مٛ ايكإْٛ  ا٭َل ايقٟ ٜ٪ؿٟ بٓا

اؾنا٥ٞ، ٖٚٞ بٗقا اؾُع تهتوب طابعا دنا٥ٝا ٜٛٗل َٔ ػ٬ٍ ايػلاَات إِْٓٛ عًٝٗا ٗ قإْٛ 

 إُاكهات ايتذاك١ٜ ٖقا َٔ د١ٗ، َٚٔ د١ٗ أػل٣ شلا طابع ػاكٟ ٫هُٝا ٚأْٗا ت٬سل دلّ اقتِاؿٟ ٜٗـؿ

إًِش١ ا٫قتِاؿ١ٜ اييت ُجٌ بـٚكٖا ايٓٛاّ ايعاّ، ٚتلَٞ إٍ اؿٍِٛ ع٢ً تعٜٛض ؾٗٞ إفٕ شلا ٖـؾٌ، 

ا٭ٍٚ ِٜبٛ إٍ ايكُع ٚايجاْٞ إٍ ددل ائلك، ٚبُٗا تِبض قلٜب١ بايـع٣ٛ اؾنا١ٝ٥ اييت تٓكوِ إٍ ؿع٣ٛ 

 اؿل ايعاّ ٚؿع٣ٛ اؿل ايٌؼِٞ. 

 خامتة 
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هايٝب إٓاؾو١ غرل إٌلٚع١ َٚا تعلؾ٘ اؿٝا٠ ا٫قتِاؿ١ٜ َٔ تػرلات ا٭َل ٖا تكـّ، ْٚٛلا يتعـؿ أ

ايقٟ ٜ٪ؿٟ إٍ ٚٗٛك أعُاٍ مل تهٔ َعلٚؾ١ َٔ قبٌ ؾإْ٘ َٔ ايِعب إعطا٤ تعلٜـ داَع َاْع يًُٓاؾو١ 

ؿ١ غرل إٌلٚع١، ٚبايلغِ َٔ فيو، ّهٔ ايكٍٛ أْٗا تتُجٌ ٗ اهتعُاٍ إٓاؾى ٖاكهات غرل ْن١ٜٗ كاي

يًكإْٛ ٕٚباؿ٨ ايٌلف ٚايٓنا١ٖ ٚا٭َا١ْ اييت تكّٛ عًٝٗا ايتذاك٠ ٚاييت َٔ ًأْٗا إؿام ٓلك ٕٓاؾى آػل 

ع  04َٔ ايكإْٛ  26بوبب ؼٌٜٛ ع٥٬ُ٘ ٚاهتكطابِٗ، ٖٚقا َا فٖب إيٝ٘ إٌلع اؾنا٥لٟ َٔ ػ٬ٍ إاؿ٠ 

ؿاق١ٝ باكٜى نُا قاّ بقنل أعُاٍ إٓاؾو١ غرل إتعًل بإُاكهات ايتذاك١ٜ ٚنقا إاؿ٠ ايعاًل٠ َٔ ات 02

إٌلٚع١ ع٢ً هبٌٝ اؿِل ٫ إجاٍ تاكنا أَل تكـٜلٖا يًكٔا٤. ٖقا َٔ د١ٗ، َٚٔ د١ٗ أػل٣ ٚبايلغِ 

َٔ ا٫ػت٬ؾات ايؿك١ٝٗ ٚنقا ايكٔا١ٝ٥ ٗ قاٚي١ َِٓٗ يتشـٜـ ٚٓب٘ ا٭هاي ايكاْْٛٞ يـع٣ٛ 

إو٪ٚي١ٝ ايتكِرل١ٜ ٖٞ هبٌٝ إٓاؾى إتٔلك ٗ ددل ائلك ايقٟ قـ إٓاؾو١ غرل إٌلٚع١، تبك٢ أسهاّ 

إتعًل بإُاكهات ايتذاك١ٜ  02ع  04ًٜشل بٌؼِ٘ أٚ َٓتذات٘، إٍ داْب ا٫ستهاّ إٍ أسهاّ ايكإْٛ كقِ 

١ ٖٞ ؾُٝا ىّ ايعكٛبات إكلك٠ شلقٙ ايـع٣ٛ ٖا هعًٓا ْكٍٛ ٗ ا٭ػرل إٔ ؿع٣ٛ إٓاؾو١ غرل إٌلٚع

ؿع٣ٛ َٔ ْٛع ػاْ ؾٗٞ إٍ داْب أْٗا تلَٞ إٍ تعٜٛض إتٔلك ؾإْٗا ٚقا١ٝ٥ بايٓوب١ يًُوتكبٌ ٚتِبٛ 

إٍ ؾلض ايكُع ْٚوتٌـ ٗ ٖقا اػاٙ كغب١ إٌلع ٗ ُٓإ ٬َسك١ نٌ إُاكهات ايتذاك١ٜ إؼايؿ١ 

 تتذ٘ مٛ  ايكإْٛ اؾنا٥ٞ. يٮػ٬م إتعاكف عًٝٗا ٗ ايٛه٘ ايتذاكٟ ا٭َل ايقٟ هعٌ ٖقٙ ايـع٣ٛ
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 املراجع

 العربةة باللػة املراجع: أوال

 املولفات

ػًٌٝ أٓـ سؤ قـاؿ٠: ايٛدٝن ٗ ًلغ ايكإْٛ إـْٞ اؾنا٥لٟ، اؾن٤ ا٭ٍٚ ع َِاؿك اٱيتناّ، ع 

 2005ؿٜٛإ إطبٛعات اؾاَع١ٝ، طبع١

 2001ؿاك اؾاَع١ اؾـٜـ٠ يًٌٓل، اٱههٓـك١ٜ،  ع ٖاْٞ ؿٜٚـاك، ايتِٓٛٝ ايكاْْٛٞ يًتذاك٠،

 .1974ع ع٢ً سؤ ْٜٛى، احملٌ ايتذاكٟ، ؿاك ايؿهل ايعلبٞ، ايكاٖل٠، 

 .1985ع قُـ سوٌٓ، ايٛدٝن ٗ إًه١ٝ ايؿهل١ٜ، إ٪هو١ ايٛط١ٝٓ يًهتاب، طبع١ 

 ايلها٥ٌ

َقنل٠ َادوترل، ؾلع عكٛؿ  ؿع٣ٛ إٓاؾو١ غرل إٌلٚع١، -ع إشلاّ معُّٛ، ٓا١ٜ احملٌ ايتذاكٟ

 ، ن١ًٝ اؿكٛم داَع١ اؾنا٥ل.2004-2003َٚو٪ٚي١ٝ، 

ؿع٣ٛ إٓاؾو١ غرل إٌلٚع١، َقنل٠ َاسوترل، ؾلع قإْٛ  -ع ب٬ٍ ه١ًُٝ، ٓا١ٜ احملٌ ايتذاكٟ

 ، ن١ًٝ اؿكٛم، داَع١ هطٝـ.2004-2003أعُاٍ، ايو١ٓ اؾاَع١ٝ 

 القوانني

 .33، ايو١ٓ 61، ايعـؿ 1996أنتٛبل  ٠16 كزل١ٝ ُاؿك٠ بتاكٜؽ ، دلٜـ1996ْٛؾُدل  28هتٛك ع ؿ

وـؿ ايكٛاعـ إطبك١  2004ْٜٛٝٛ  23إٛاؾل ٍ  1425ْاؿ٣ ا٭ٍٚ  05إ٪كؾ ٗ  02ع  04ع قإْٛ 

 41ع٢ً إُاكهات ايتذاك١ٜ، دلٜـ٠ كزل١ٝ، ايعـؿ 

 58ع  75ٜعـٍ ٜٚتُِ ا٭َل  2005ْٜٛٝٛ  20إٛاؾل  1426إ٪كؾ ٗ ْاؿ٣ ا٭ٍٚ  10ع  05ع قإْٛ 

إتُٔٔ ايكإْٛ إـْٞ إعـٍ ٚإتُِ، دلٜـ٠  1975هبتُدل  26إٛاؾل ٍ  1395كَٔإ  20إ٪كؾ ٗ 

 .44، ايعـؿ 2005كزل١ٝ ه١ٓ 

، ُٜٔٔ إِاؿق١ ع٢ً اتؿاق١ٝ باكٜى ؿُا١ٜ إًه١ٝ 1975داْؿٞ  09إ٪كؾ ٗ  75/02ع ا٭َل كقِ 

 ..12ايو١ٓ  10، ايعـؿ 1975ؾٝؿلٟ  04، دلٜـ٠ كزل١ٝ ُاؿك٠ بتاكٜؽ 1883َاكي  20ٗ  ايِٓاع١ٝ إدل١َ

 الفرنشةة باللػة املراجع: ثانةا

Jean Bernard blaise: droit des affaires. L.G.D.J.E.J.A. Paris 1999. 

 

 اهلوامش

ع  2003قنل٠ َادوترل، ؾلع عكٛؿ َٚو٪ٚي١ٝ، ( ع إشلاّ معُّٛ، ٓا١ٜ احملٌ ايتذاكٟ، ؿع٣ٛ إٓاؾو١ غرل إٌلٚع١، 1َ)

 42ن١ًٝ اؿكٛم داَع١  اؾنا٥ل، ْ  2004

  2-265، ْ 1985( ع قُـ سوٌٓ: ايٛدٝن ٗ إًه١ٝ ايؿهل١ٜ ع إ٪هو١ ايٛط١ٝٓ يًهتاب، اؾنا٥ل 2)

 20إ٪كؾ ٗ  58ع  75َل ٜعـٍ ٜٚتُِ ا٭ 2005ْٜٛٝٛ  20إٛاؾل ٍ  1426إ٪كؾ ٗ ْاؿ٣ ا٭ٍٚ  10ع  05( ع قإْٛ 3)

  44، ايعـؿ 2005ٚإتُٔٔ ايكإْٛ إـْٞ إعـٍ ٚإتُِ / دلٜـ٠ كزل١ٝ ايو١ٓ  1975هبتُدل  26إٛاؾل ٍ  1395كَٔإ 

 243، 2001ْ( ع ٖاْٞ ؿٜٚـاك: ايتِٓٛٝ ايكاْْٛٞ يًتذاك٠، ؿاك اؾاَع١ اؾـٜـ٠ يًٌٓل، اٱههٓـك١ٜ ايو١ٓ 4)



 51العدد  العلوم اإلنسانيةجملة احلقوق و

 ــــــ األساس الكاٌوٌي لمىٍافشة غري املصسوعة يف اجلزائســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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قـاؿ٠: ايٛدٝن ٗ ًلغ ايكإْٛ إـْٞ اؾنا٥لٟ  اؾن٤ ا٭ٍٚ َِاؿك ا٫يتناّ  ؿٜٛإ إطبٛعات ( ع ػًٌٝ أٓـ سؤ 5)

 247ْ      2005اؾاَع١ٝ طبع١ 

( ع ب٬ٍ ه١ًُٝ: ٓا١ٜ احملٌ ايتذاكٟ، ؿع٣ٛ إٓاؾو١ غرل إٌلٚع١ َقنل٠ َادوذل، ؾلع قإْٛ ا٭عُاٍ ن١ًٝ 6)

 6اؿكٛم، داَع١ ؾلسات عباي 

-( ع 7) Jean bernard blaise , droit des affaires. L.G.DJE.JA PARIS,1999 

n°989.p366 
  136( ع عًٞ سؤ ْٜٛى، احملٌ ايتذاكٟ، َلدع هابل ْ 8)

 .243، ْ 2001 -اٱههٓـك١ٜ -( ع ٖاْٞ ؿٜٚـاك، ايتِٓٛٝ ايكاْْٛٞ يًتذاك٠، ؿاك اؾاَع١ اؾـٜـ٠ يًٌٓل9)

 .21يتذاكٟ، َلدع هابل، ْ ( ع ب٬ٍ ه١ًُٝ، ٓا١ٜ احملٌ ا10)

وـؿ ايكٛاعـ إطبك١ ع٢ً  2004ْٜٛٝٛ  23إٛاؾل  1425ْاؿ٣ ا٭ٍٚ عاّ  05َ٪كؾ ٗ  02ع  04( ع قإْٛ 11)

 41إُاكهات ايتذاك١ٜ، دلٜـ٠ كزل١ٝ ايعـؿ 

 12-َٔ ايكإْٛ إتعًل بإُاكهات ايتذاك١ٜ َلدع هابل  27( ع إاؿ٠ 12)

بٌإٔ إِاؿق١ ع٢ً إتؿاق١ٝ باكٜى ؿُا١ٜ إًه١ٝ ايِٓاع١ٝ إدل١َ ٗ  1975ع  01ع  09إ٪كؾ ٗ  02ع  75( ع ا٭َل 13)

 .154ْ  12ايو١ٓ  10ايعـؿ  1975ؾٝؿلٟ  04إٛاؾل ٍ  1395قلّ  22دلٜـ٠ كزل١ٝ ُاؿك٠ ّٜٛ ايج٬ثا٤  1883َاكي  20

ات ايتذاك١ٜ / اؿذن ايعٝين ٖٛ نٌ سذن َاؿٟ يًوًع، َٔ ايكإْٛ إتعًل بإُاكه 40( ع بايلدٛع إٍ إاؿ٠ 14)

 ٚا٫عتباكٟ ٖٛ نٌ سذن ٜتعًل بوًع ٫ ّهٔ َلتهب إؼايؿ١ إٔ ٜكـَٗا يوبب َا. 

 
 

 




