) ـ األعمال التجارية بالتبعية :
تنص المادة  4من القانون التجاري الجزائري عمى أنو  :يعد عمال تجاريا بالتبعية :

ـ األعمال التي يقوم بيا التاجر والمتعمقة بممارسة تجارتو أو حاجات متجرة .
ـ اإللزامات بين التجار .

يتضح من ىذا النص أن القانون التجاري الجزائري أضفى الصفة التجارية  ،ليس فقط عمى األعمال التجارية بطبيعتيا  ،أو
األعمال التجارية بحسب الشكل  ،بل أيضا عمى األعمال التي يقوم بيا التاجر لحاجات تجاريو  ،واعتبر ىذه األعمال تجارية

بصرف النظر عن طبيعتيا الذاتية  ،اعتدادا بمينة الشخص الذي يقوم بيا  ،فأكتسبيا الصفة التابعة بيذه المينة  ،ولذلك أطمق

المشرع التجاري عمى ىذه األعمال
ـ األعمال التجارية بالتبعية ـ .
 )4ـ األعمال المختمطة :

األعمال المختمطة ليست طائفة رابعة من األعمال التجارية قائمة بذاتيا  ،كاألعمال التجارية التي تقدم عرضيا  ،ولذلك لم
ينص القانون التجاري عمييا  .ألن األعمال التجارية المختمطة ال تخرج عن نطاق األعمال التجارية بصفة عامة .

والمقصود بالعمل التجاري المختمط ىو ذلك العمل الذي يعتبر تجاريا بالنسبة ألحد طرفيو  ،ومدنيا بالنسبة لمطرف اآلخر ،

كالمزارع الذي يبيع منتجات حيواناتو من ألبان إلى تاجر المواد الغذائية  ،والموظف الذي يشتري أجيزة منزلية أو مالبس من
تاجر  ،وعقد النقل الذي يربط مقاول النقل المسافرين ،والحقيقة أن األعمال المختمطة كثيرة ومتعددة وتقع في الحياة اليومية .

والعبرة في تحديد العمل المختمط  ،بصفة العمل ذاتو  .فال يشترط في العمل المختمط أن يكون أحد طرفيو تاج ار  ،فمثال عقد
البيع الذي يبرمو شخصين مدنين  ،يبيع أحدىما شيئا ورثو ويشتري اآلخر بقصد بيعو ليربح  ،عمل تجاري مختمط  ،ولو أن

الطرفين ليسا بتاجرين .

وسنتناول فيما يمي كل ىذه األنواع من األعمال التجارية بقميل من التفصيل .

األعمال التجارية بالتبعية
سبق أن أوضحنا فيما سبق األعمال التجارية الوارد ذكرىا في المادة الثانية و ىي األعمال التجارية المنفردة واألعمال
التجارية عمى وجو المقاولة وكذلك األعمال التجارية الواردة ذكرىا في المادة الثالثة وىي األعمال التجارية بحسب الشكل إال أن

القانون قد نص عمى طائفة أخرى من األعمال التجارية ورد ذكرىا في المادة الرابعة إذ نصت عمى أنو يعد عمال تجاريا بالتبعية

األعمال التي يقوم بيا التاجر و المتعمقة بممارسة تجارة أو حاجات متجره و اإللتزامات بين التجار ىذه األعمال األخيرة ىي
أصال أ عمال مدنية ولكنيا تفقد ىذه الصفة وتكسب صفة جديدة ىي اعتبارىا تجارية إذا ما بشرىا تاجر بمناسبة أعمالو التجارية
و تسمى ىذه األعمال باألعمال التجارية بالتبعية نظ ار ألنيا تستمد أساس التجارية من تبعيتيا لصفة القائم بيا بمعنى أنو إذا ما

باشر ىذه األعمال شخص مدني ظمت محتفظة بطابعيا و طبيعتيا المدنية أما إذا باشرىا تاجر بمناسبة أعمالو التجارية فيي
تكتسب الصفة التجارية فالتاجر يقوم الى جوار أعمالو التجارية بأعمال أخرى مدنية شأنو في ذلك شأن باقي األفراد فمو حياتو

الخاصة يتزوج ويطمق ويرث و يشتري لوازم أسرتو ويسافر ويعالج ...

ىذه األعمال تعتبر مدنية بطبيعتيا وتخرج عن نطاق األعمال التجارية و تخضع أصال ألحكام القانون المدني شأنيا في

ذلك شأن األعمال التي يباشرىا أي فرد وال أىمية لصفة القائم بيا و الى جوار ىذه األعمال المدنية يقوم التاجر ببعض األعمال

التي تعتبر مدنية بحسب أصميا إال أنو يقوم بيا بقصد تسييل و تكممة أعمالو التجارية و زيادة أرباحو مثل قيامو بشراء سيارة
لنقل البضائع أو تسميم المشتريات لمعمالء أو توصيل عمال المحل ونقل و شراء األثاث الالزمة الستقبال العمالء و الخزائن

الحديدية واآلالت الكاتبة و الحاسبة واجراء عقود التأمين عمى المحل أو البضائع وتعاقده عمى توريد المياه و النور لمحمو
التجاري وعقوده مع شركات اإلعالنات و العقود التي يعقدىا لتسييل األعمال التجارية ىذه األعمال قد يقوم بيا تاجر أو غير
تاجر عمى السواء فإذا قام بيا غير تاجر تظل مدنية و تخضع ألحكام القانون المدني أما إذا قام بيا التاجر لشؤونو التجارية

فأنيا تفقد الصفة المدنية و تكتسب الصفة التجارية تبعا لحرفة القائم بيا و تخضع بالتالي ألحكام القانون التجاري.

و يتضح من ذلك أن نظرية التبعية ىي إحدى تطبيقات النظرية الشخصية حيث أن صفة القائم بالعمل ىي أساس إجتذابو

إلى القانون التجاري .

وسنوضح فيما يمي األساس الذي قامت عميو النظرية ثم تطبيقاتيا العممية :

( ) 1األساس الذي قامت عميه النظرية :
قامت نظرية األعمال التجارية بالتبعية عمى أساس من المنطق والقانون .
األساس المنطقي:

يقتضي المنطق السميم ضرورة اعتبار أعمال التاجر المتعمقة بتجارتو وحدة متماسكة تخضع كميا لقانون واحد وقضاء

واحد فال يتصور أن تخضع بعض أعمال التاجر ألحكام القانون التجاري بينما يظل بعضيا اآلخر يحكمو قانون آخر ىو
القانون المدني بسبب أن األولى ورد ذكرىا في القانون دون الثانية رغم أنيا أعمال مترابطة تحقق ىدفا واحداىو تسييل أعمال

التاجرالتجارية.

فاألخذ بيذه النظرية يؤدي الى تفادي عيوب تعداد األعمال التجارية واغفال بعضيا فيناك األعمال المكممة لمحرفة التجارية

والتي تسيميا وتزيد من أرباحيا و مع ذلك فمم ينص عمييا صراحة ضمن ىذا التعداد مما يبعدىا أصال عن نطاق أحكام القانون
التجاري فاألخذ بنظرية األعمال التجارية بالتبعية من شأنو أن يتسع حكم القانون التجاري ليشمل تمك األعمال ويالحظ أن حرفة

القائم بالعمل وىو كونو تاج ار ىي أساس إخضاع ىذا العمل ألحكام القانون التجاري و بالتالي فان العمل الذي نص عميو

القانون ال يستطيع أن يجذب األعمال المدنية المرتبطة لتصبح تجارية تبعا لو مادام القائم بيا ليس تاج ار فاذا حدث وقام أحد

األفراد بعممية شراء بقصد البيع وىي احدى األعمال التجارية المنفردة ثم عقد تأمينا عمييا فإن عقد التأمين ال يفقد صفتو المدنية
و يظل محتتفظا بيا رغم أنو متعمق بعمل تجاري .
األساس القانوني:
تجد نظرية األعمال التجارية بالتبعية أساسيا القانوني في المادة الرابعة تجاري إذ نصت عمى أنو يعد عمال تجاريا بالتبعية
األعمال التي يقوم بيا التاجر والمتعمقة بممارسة تجارتو أو حاجات متجره واإللتزامات بين التجار .

وقد توحي الفقرة األخيرة من المادة الرابعة أنو يشترط أن تتم ىذه األعمال بين تاجرين اال أن المستقر عميو فقياء وقضاء

أنو يكفي أن يكون أحد طرفي العقد تاج ار حتى يعتبر العقد بالنسبة اليو من طبيعة تجارية أما فيما يتعمق بالطرف اآلخر فان
التعاقد يظل مدنيا.

ىذا وطبقا لنص المادة الرابعة المشار الييا يشترط أن يكون القائم بتمك األعمال تاج ار وأن تكون تمك األعمال متعمقة

بممارسة تجارتو فبالنسبة لشرط تعمق العمل بأعمال التاجرفالقضاء مستقر عمى افتراض تعمق جميع أعمال التاجر بتجارتو الى

أن يث بت العكس بمعنى أن القضاء اعتبر أن جميع أعمال التاجر التي يقوم بيا دائما تجارية اال اذا أقام التاجر ما يثبت مدنيتيا

.

(  ) 2تطبيقات نظرية التبعية :

عقود التاجر وتعهداته:

تعتبر عقود التاجر والتزاماتو تجارية مالم تتعمق بأعمال مدنية وتطبيقا لذلك تعتبر أعماال تجارية عقود شراء سيارة لنقل

اليضائع الى العمالء أو التزامو الناشئ عن عقده مع أحد المقاولين الجراء اصالحات بمحمو التجاري أو إدخال النور أو المياه
بو أما عقود التاجر وتعيداتو المتعمقة بأعمال مدنية فيي تظل مدنية كعالقات التاجر بأسرتو مثل عقود الزواج أو إجراءات

قسمة التركة أوالديون المدنية وقد يكون العمل مدنيا لتعمقو بحياة التاجر المدنية كعقد شراء السيارة الستعمالو الشخصي أو

ألسرتو أو عقد شرائو أو التزامو الناشئ عن اصالح عقار مخصص الستعمالو الشخصي وكما ىو الحال بالنسبة لمتصرفات
التى تتم بدون مقابل كاليبة أوالوصية.
نظرية التبعية والمسؤولية غير العقدية :
اليقتصر تطبيق نظرية التبعية عمى العقود التي يبرمجيا التاجر و التي تتعمق بتجارتو بل تتعدى ذلك لتشمل المسؤولية

غير العقدية كالمسؤولية الناشئة عن الفعل الضار كالتزام التاجر بالتعويض نتيجة ما يصدر منو من أفعال ضارة أو من تابعية
أو الحيوانات اآلالت التي يستحدميا طالما أنيا تتم بمناسبة نشاطو التجاري كذلك إلتزام التاجر بتعويض تاجر آخر او صاحب

مصنع بسبب تقميده براءة إختراع او عالمة تجارية او تقميد اإلسم أو العنوان التجاري.

نظرية األعمال المدنية بالتبعية الشخصية قياسا عمىالتجارية بالتبعية الشخصية:
قياسا عمى نظرية األعمال التجارية بالتبعية فإن األعمال التجارية تفقد صفتيا التجارية و تصبح اعماال مدنية إذا أجراىا

غير التاجر ألمور تتعمق بمينة المدنية و تسيميا و تكمميا و األمثمة عمى ذلك كثيرة فصاحب المدرسة الذي يقوم ببيع الواجبات

الغدائية أو الكتب و األدوات لمتالميذ إنما يقوم بعمل مدني بالتبعية نظ ار ألن ىذه األعمال التجارية بحسب األصل اليدف منيا
تسييل العمل األصمي وىو نشر العمم كذلك شراء المؤلف أو الرسام أو الموسيقي لألدوات التي يستخدميا في عرض مؤلفو أو

فنو أو الطبيب الذي يبيع الدواء لمرضاه في األماكن التي ال توجد بيا صيدليات فيذه األعمال مدنية بالتبعية.

األعمال المختمطة

يقصد باألعمال المختمطة األعمال التي تعتبر تجارية بالنسبة ألحد أطراف التعاقد ومدنية بالنسبة لمطرف اآلخر فإذا قام

تاجر التجزئة ببيع البضائع الى جميور المستيمكين فان العمل يعتبر تجاريا بالنسبة لمتاجر ومدنيا بالنسبة لممستيمك كذلك التجر
الذي يشتري محصوالت المزارعين أو الناشر الذي يشتري تأليف األدباء أو الفنانين أو صاحب المميى الذي يتعاقد مع الممثمين

وغيرىم ففي جميع ىذه العقود يعتبر العمل تجاريا من جانب التاج أروالناشر أوصاحب المميى و مدنيا من الجانب اآلخر .ويثير
العمل المختمط بصفة عامة صعوبة فيما يتعمق بالمحكمة المختصة بنظر النزاع والقانون الواجب التطبيق عمى ىذا النزاع.

ففيما يتعمق بالصعوبة األولى وىي تحديد المحكمة المختصة في النزاع ذو الطبيعة المختمطة استقر القضاء عمى أن

ينظر الى طبيعة العمل بالنسبة لممدعىعميو فان كان العمل بالنسبة لممدعي تجاريا وبالنسبة لممدعي تجاريا وبالنسبة لممدعي
عميو مدنيا يجب رفع الدعوى أمام المحكمة المدنية أما اذا كان العمل مدنيا بالنسبة لممدعي وتجاريا بالنسبة لممدعي عميو جاز

رفع الدعوى أمام المحكمة التجارية أوالمدنية .

و تطبيقا لذلك اذا رفع تاجر دعوى عمى أحد عمالئو المستيمكين لمطالبتو بقيمة ما تم تم توريده اليو وجب عميو رفع تمك

الدعوى أمام المحكمة المدنية أما إذا كانت الدعوى مرفوعة من المستيمك عمى التاجر بخصوص نزاع حول قيمة البضائع التي
وردت اليو فان المدعى المستيمك لو الخيار بين رفع الدعوى أمام المحكمة التجارية أوالمدنية (هذا يكون في البالد التي يوجد

بها قضاء تجاري بجوار القضاء العادي) ويعتبرالقضاء الفرنسي حيث يسود نظام القضاء المزدوج مستقر عمى ذلك كما أنو رغم
تعمق قواعد اإلختصاص النوعي بالنظام العام اال أن القضاء الفرنسي يحترم اإلتفاق عمى خالف ىذه القواعد فيجوز لممدعي
غير التاجر رفع الدعوى أمام المحكمة المدنية أو التجارية ما لم يوجد اتفاق غير ذلك فاذا إتفق األطراف عمى رفع الدعوى أمام

المحكمة التجارية عمى غير التاجر أن يرفع دعواه أمام المحكمة التجارية أما فيما يتعمق بالقانون واجب التطبيق عمى ىذا العمل
المختمط فانو ينظر الى طبيعة النزاع و ليس المحكمة المختصة بمعنى أن القانون المدني يطبق عمى الجانب المدني من

العممية حتى ولو كان النزاع معروضا أمام المحكمة التجارية كما يطبق القانون التجاري عمى الجانب التجاري منيا .

وتطبيقا لذلك إذا أراد المدعي التاجر الذي يعتبر العمل تجاريا من جانبو أن يثبت دعواه في مواجية المدعى عميو غير

التاجرالذي يعتبر العمل مدنيا بالنسبة لو فانو يجب عمى المدعي المذكور ان يتبع في ذلك طرق اإلثبات المدنية أما إذا أراد
المدعي الذي يعتبر العمل مدنيا من جانبو إثبات صفقو في مواجية المدعى عميو التاجر فإن لو اتباع طرق اإلثبات التجارية إذ

العبرة في ىذا الخصوص بطبيعة العمل بالنسبة لمن ستتخد قواعد اإلثبات في مواجيتو إال أنو ىناك حاالت يصعب فييا تطبيق

النظامين القانونيين عمى نفس العمل ففي حالةالرىن الحيازي مثال نجد أن المادة  31تجاري جزائري تنص عمى أن الرىن
التجاري ىو الرىن الذي يعقد ضمانا لدين تجاري أي ان العبرة في تحديد صفة ىي بطبيعة الدين المضمون و عمى ذلك يكون

تجاريا إذا كان يضمن الوفاء بدين تجاري و يكون الرىن مدنيا إذا كان المضمون مدنيا .ومتى كان الدين مختمطا أي تجاريا

بالنسبة ألحد الطرفين ومدنيا بالنسبة لمطرف اآلخر فإن صفقة الرىن تتحدد بطبيعة الدين المضمون بالنسبة لممدين فإذا إشترى

تاجر محصوال من مزارع وقدم رىنا ضمانا لموفاء بالثمن فإن الرىن يكون تجاريا ألن الدين تجاري بالنسبة لممدين ففي ىذه الحالة
تسري عمى الرىن أحكام القانون التجاري وعمى العكس إذا إشترى مزارع االت لحاجات زراعية وقدم رىنا ضمانا لموفاء بالثمن

فإن الرىن يكون مدنيا وتسري عميو أحكام القانون المدني.

وال محل إلعتبار الرىن تجاريا بالنسبة لطرف و مدنيا بالنسبة لطرف آخر اذ من الضروري أن يخضع الرىن لقواعد واحدة

وأن تكون لو صفة واحدة تتحدد بطبيعة الدين المضمون بالنسبة لممدين ،كذلك فان القضاء في فرنسا مستقر عمى أنو بالنسبة
لشكل االعذار ومقدار الفائدة القانونية والتضامن فانو يجب اإلعتداد بطبيعة العمل ومدى تجاريتو بالنسبة لممدين في اإللتزام.

األعمال التجارية بالتبعية
سبق أن أوضحنا فيما سبق األعمال التجارية الوارد ذكرىا في المادة الثانية وىي األعمال التجارية المنفردة واألعمال

التجارية عمى وجو المقاولة وكذلك األعمال التجارية الواردة ذكرىا في المادة الثالثة وىي األعمال التجارية بحسب الشكل إال أن
القانون قد نص عمى طائفة أخرى من األعمال التجارية ورد ذكرىا في المادة الرابعة إذ نصت عمى أنو يعد عمال تجاريا بالتبعية

األعمال التي يقوم بيا التاجر والمتعمقة بممارسة تجارة أو حاجات متجره وااللتزامات بين التجار ىذه األعمال األخيرة ىي أصال
أعمال مدنية ولكنيا تفقد ىذه الصفة وتكسب صفة جديدة ىي اعتبارىا تجارية إذا ما بشرىا تاجر بمناسبة أعمالو التجارية
وتسمى ىذه األعمال باألعمال التجارية بالتبعية نظ ار ألنيا تستمد أساس التجارية من تبعيتيا لصفة القائم بيا بمعنى أنو إذا ما

باشر ىذه األعمال شخص مدني ظمت محتفظة بطابعيا وطبيعتيا المدنية أما إذا باشرىا تاجر بمناسبة أعمالو التجارية فيي
تكتسب الصفة التجارية فالتاجر يقوم إلى جوار أعمالو التجارية بأعمال أخرى مدنية شأنو في ذلك شأن باقي األفراد فمو حياتو

الخاصة يتزوج ويطمق ويرث و يشتري لوازم أسرتو ويسافر ويعالج ...

ىذه األعمال تعتبر مدنية بطبيعتيا وتخرج عن نطاق األعمال التجارية و تخضع أصال ألحكام القانون المدني شأنيا في

ذلك شأن األعمال التي يباشرىا أي فرد وال أىمية لصفة القائم بيا والى جوار ىذه األعمال المدنية يقوم التاجر ببعض األعمال
التي تعتبر مدنية بحسب أصميا إال أنو يقوم بيا بقصد تسييل وتكممة أعمالو التجارية وزيادة أرباحو مثل قيامو بشراء سيارة لنقل

البضائع أو تسميم المشتريات لمعمالء أو توصيل عمال المحل ونقل و شراء األثاث الالزمة الستقبال العمالء و الخزائن الحديدية

واآلالت الكاتبة والحاسبة واجراء عقود التأمين عمى المحل أو البضائع وتعاقده عمى توريد المياه والنور لمحمو التجاري وعقوده
مع شركات اإلعالنات و العقود التي يعقدىا لتسييل األعمال التجارية ىذه األعمال قد يقوم بيا تاجر أو غير تاجر عمى السواء

فإذا قام بيا غير تاجر تظل مدن ية وتخضع ألحكام القانون المدني أما إذا قام بيا التاجر لشؤونو التجارية فأنيا تفقد الصفة
المدنية وتكتسب الصفة التجارية تبعا لحرفة القائم بيا وتخضع بالتالي ألحكام القانون التجاري.

و يتضح من ذلك أن نظرية التبعية ىي إحدى تطبيقات النظرية الشخصية حيث أن صفة القائم بالعمل ىي أساس اجتذابو

إلى القانون التجاري .

وسنوضح فيما يمي األساس الذي قامت عميو النظرية ثم تطبيقاتيا العممية:
( ) 1األساس الذي قامت عميه النظرية :

قامت نظرية األعمال التجارية بالتبعية عمى أساس من المنطق والقانون .
األساس المنطقي:

يقتضي المنطق السميم ضرورة اعتبار أعمال التاجر المتعمقة بتجارتو وحدة متماسكة تخضع كميا لقانون واحد وقضاء
واحد فال يتصور أن تخضع بعض أعمال التاجر ألحكام القانون التجاري بينما يظل بعضيا اآلخر يحكمو قانون آخر ىو

القانون المدني بسبب أن األولى ورد ذكرىا في القانون دون الثانية رغم أنيا أعمال مترابطة تحقق ىدفا واحدا ىو تسييل أعمال
التاجر التجارية.

فاألخذ بيذه النظرية يؤدي إلى تفادي عيوب تعداد األعمال التجارية واغفال بعضيا فيناك األعمال المكممة لمحرفة التجارية

والتي تسيميا وتزيد من أرباحيا و مع ذلك فمم ينص عمييا صراحة ضمن ىذا التعداد مما يبعدىا أصال عن نطاق أحكام القانون
التجاري فاألخذ بنظرية األعمال التجارية بالتبعية من شأنو أن يتسع حكم القانون التجاري ليشمل تمك األعمال ويالحظ أن حرفة

القائم بالعمل وىو كونو تاج ار ىي أساس إخضاع ىذا العمل ألحكام القانون التجاري و بالتالي فان العمل الذي نص عميو

القانون ال يستطيع أن يجذب األعمال المدنية المرتبطة لتصبح تجارية تبعا لو مادام القائم بيا ليس تاج ار فإذا حدث وقام أحد

األفراد بعممية شراء بقصد البيع وىي إحدى األعمال التجارية المنفردة ثم عقد تأمينا عمييا فإن عقد التأمين ال يفقد صفتو المدنية
و يظل محتفظا بيا رغم أنو متعمق بعمل تجاري .

األساس القانوني:

تجد نظرية األعمال التجارية بالتبعية أساسيا القانوني في المادة الرابعة تجاري إذ نصت عمى أنو يعد عمال تجاريا بالتبعية
األعمال التي يقوم بيا التاجر والمتعمقة بممارسة تجارتو أو حاجات متجره وااللتزامات بين التجار .

وقد توحي الفقرة األخيرة من المادة الرابعة أنو يشترط أن تتم ىذه األعمال بين تاجرين اال أن المستقر عميو فقياء وقضاء

أنو يكفي أن يكون أحد طرفي العقد تاج ار حتى يعتبر العقد بالنسبة اليو من طبيعة تجارية أما فيما يتعمق بالطرف اآلخر فان
التعاقد يظل مدنيا.

ىذا وطبقا لنص المادة الرابعة المشار إلييا يشترط أن يكون القائم بتمك األعمال تاج ار وأن تكون تمك األعمال متعمقة

بممارسة تجارتو فبالنسبة لشرط تعمق العمل بأعمال التاجر فالقضاء مستقر عمى افتراض تعمق جميع أعمال التاجر بتجارتو إلى
أن يثبت العكس بمعنى أن القضاء اعتبر أن جميع أعمال التاجر التي يقوم بيا دائما تجارية إال إذا أقام التاجر ما يثبت مدنيتيا

.

(  )2تطبيقات نظرية التبعية:

عقود التاجر وتعهداته:

تعتبر عقود التاجر والتزاماتو تجارية مالم تتعمق بأعمال مدنية وتطبيقا لذلك تعتبر أعماال تجارية عقود شراء سيارة لنقل

البضائع إلى العمالء أو التزامو الناشئ عن عقده مع أحد المقاولين إلجراء إصالحات بمحمو التجاري أو إدخال النور أو المياه
بو أما عقود التاجر وتعيداتو المتعمقة بأعمال مدنية فيي تظل مدنية كعالقات التاجر بأسرتو مثل عقود الزواج أو إجراءات

قسمة التركة أو الديون المدنية وقد يكون العمل مدنيا لتعمقو بحياة التاجر المدنية كعقد شراء السيارة الستعمالو الشخصي أو

ألسرتو أو عقد شرائو أو التزامو الناشئ عن إصالح عقار مخصص الستعمالو الشخصي وكما ىو الحال بالنسبة لمتصرفات
التى تتم بدون مقابل كاليبة أو الوصية.

نظرية التبعية والمسؤولية غير العقدية :

ال يقتصر تطبيق نظرية التبعية عمى العقود التي يبرمجيا التاجر و التي تتعمق بتجارتو بل تتعدى ذلك لتشمل المسؤولية

غير العقدية كالمسؤولية الناشئة عن الفعل الضار كالتزام التاجر بالتعويض نتيجة ما يصدر منو من أفعال ضارة أو من تابعية
أو الحيوانات اآلالت التي يستخدميا طالما أنيا تتم بمناسبة نشاطو التجاري كذلك التزام التاجر بتعويض تاجر آخر أو صاحب

مصنع بسبب تقميده براءة اختراع أو عالمة تجارية أو تقميد االسم أو العنوان التجاري.

نظرية األعمال المدنية بالتبعية الشخصية قياسا عمى التجارية بالتبعية الشخصية:

قياسا عمى نظرية األعمال التجارية بالتبعية فإن األعمال التجارية تفقد صفتيا التجارية و تصبح أعماال مدنية إذا أجراىا

غير التاجر ألمور تتعمق بمينة المدنية و تسيميا و تكمميا و األمثمة عمى ذلك كثيرة فصاحب المدرسة الذي يقوم ببيع الوجبات

الغذائية أو الكتب و األدوات لمتالميذ إنما يقوم بعمل مدني بالتبعية نظ ار ألن ىذه األعمال التجارية بحسب األصل اليدف منيا

تسييل العمل األصمي وىو نشر العمم كذلك شراء المؤلف أو الرسام أو الموسيقي لألدوات التي يستخدميا في عرض مؤلفو أو

فنو أو الطبيب الذي يبيع الدواء لمرضاه في األماكن التي ال توجد بيا صيدليات فيذه األعمال مدنية بالتبعية.

األعمال المختمطة
يقصد باألعمال المختمطة األعمال التي تعتبر تجارية بالنسبة ألحد أطراف التعاقد ومدنية بالنسبة لمطرف اآلخر فإذا قام

تاج ر التجزئة ببيع البضائع إلى جميور المستيمكين فان العمل يعتبر تجاريا بالنسبة لمتاجر ومدنيا بالنسبة لممستيمك كذلك
التاجر الذي يشتري محصوالت المزارعين أو الناشر الذي يشتري تأليف األدباء أو الفنانين أو صاحب المميى الذي يتعاقد مع

الممثمين وغيرىم ففي جميع ىذه الع قود يعتبر العمل تجاريا من جانب التاجر أو الناشر أو صاحب المميى و مدنيا من الجانب
اآلخر .ويثير العمل المختمط بصفة عامة صعوبة فيما يتعمق بالمحكمة المختصة بنظر النزاع والقانون الواجب التطبيق عمى

ىذا النزاع.

ففيما يتعمق بالصعوبة األولى وىي تحديد المحكمة المختصة في النزاع ذو الطبيعة المختمطة استقر القضاء عمى أن

ينظر إلى طبيعة العمل بالنسبة لممدعى عميو فان كان العمل بالنسبة لممدعي تجاريا وبالنسبة لممدعي تجاريا وبالنسبة لممدعي

عميو مدنيا يجب رفع الدعوى أمام المحكمة المدنية أما إذا كان العمل مدنيا بالنسبة لممدعي وتجاريا بالنسبة لممدعي عميو جاز
رفع الدعوى أمام المحكمة التجارية والمدنية .

و تطبيقا لذلك إذا رفع تاجر دعوى عمى أحد عمالئو المستيمكين لمطالبتو بقيمة ما تم تم توريده اليو وجب عميو رفع تمك

الدعوى أمام المحكمة المدنية أما إذا كانت الدعوى مرفوعة من المستيمك عمى التاجر بخصوص نزاع حول قيمة البضائع التي
وردت إليو فان المدعى المستيمك لو الخيار بين رفع الدعوى أمام المحكمة التجارية أو المدنية (هذا يكون في البالد التي يوجد

بها قضاء تجاري بجوار القضاء العادي) ويعتبر القضاء الفرنسي حيث يسود نظام القضاء المزدوج مستقر عمى ذلك كما أنو
رغم تعمق قواعد االختصاص النوعي بالنظام العام إال أن القضاء الفرنسي يحترم االتفاق عمى خالف ىذه القواعد فيجوز

لممدعي غير التاجر رفع الدعوى أمام المحكمة المدنية أو التجارية ما لم يوجد اتفاق غير ذلك فإذا اتفق األطراف عمى رفع

الدعوى أمام المحكمة التجارية عمى غير التاجر أن يرفع دعواه أمام المحكمة التجارية أما فيما يتعمق بالقانون واجب التطبيق
عمى ىذا العمل المختمط فانو ينظر إلى طبيعة النزاع و ليس المحكمة المختصة بمعنى أن القانون المدني يطبق عمى الجانب

المدني من العممية حتى ولو كان النزاع معروضا أمام المحكمة التجارية كما يطبق القانون التجاري عمى الجانب التجاري منيا .

وتطبيقا لذلك إذا أراد المدعي التاجر الذي يعتبر العمل تجاريا من جانبو أن يثبت دعواه في مواجية المدعى عميو غير

التاجر الذي يعتبر العمل مدنيا بالنسبة لو فانو يجب عمى المدعي المذكور ان يتبع في ذلك طرق اإلثبات المدنية أما إذا أراد
المدعي الذي يعتبر العمل مدنيا من جانبو إثبات صفقو في مواجية المدعى عميو التاجر فإن لو إتباع طرق اإلثبات التجارية إذ

العبرة في ىذا الخصوص بطبيعة العمل بالنسبة لمن ستتخد قواعد اإلثبات في مواجيتو إال أنو ىناك حاالت يصعب فييا تطبيق

النظامين القانونيين عمى نفس العمل ففي حالة الرىن الحيازي مثال نجد أن المادة  31تجاري جزائري تنص عمى أن الرىن
التجاري ىو الرىن الذي يعقد ضمانا لدين تجاري أي ان العبرة في تحديد صفة ىي بطبيعة الدين المضمون و عمى ذلك يكون

تجاريا إذا كان يضمن الوفاء بدين تجاري و يكون الرىن مدنيا إذا كان المضمون مدنيا .ومتى كان الدين مختمطا أي تجاريا

بالنسبة ألحد الطرفين ومدنيا بالنسبة لمطرف اآلخر فإن صفقة الرىن تتحدد بطبيعة الدين المضمون بالنسبة لممدين فإذا اشترى

تاجر محصوال من مزارع وقدم رىنا ضمانا لموفاء بالثمن فإن الرىن يكون تجاريا ألن الدين تجاري بالنسبة لممدين ففي ىذه الحالة
تسري عمى الرىن أحكام القانون التجاري وعمى العكس إذا اشترى مزارع آالت لحاجات زراعية وقدم رىنا ضمانا لموفاء بالثمن

فإن الرىن يكون مدنيا وتسري عميو أحكام القانون المدني.

وال محل العتبار الرىن تجاريا بالنسبة لطرف و مدنيا بالنسبة لطرف آخر اذ من الضروري أن يخضع الرىن لقواعد واحدة

وأن تكون لو صفة واحدة تتحدد بطبيعة الدين المضمون بالنسبة لممدين ،كذلك فان القضاء في فرنسا مستقر عمى أنو بالنسبة
لشكل األعذار ومقدار الفائدة القانونية والتضامن فانو يجب االعتداد بطبيعة العمل ومدى تجاريتو بالنسبة لممدين في االلتزام.

