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الفضل في نجاحي، الذي كان حاضرا في كل مشوار حیاتي الذي كان  ھإلى كل من ل 
ي العزیز ذلي طریق التوفیق في كل أموري والیدعمني ویشجعني، لمن رسم 

  .ال هللا في عمرهـأط
ى النھر المتدفق بالحب والحنان والتي ـم، إلــــــأرق من النسی ھي من ـىوإل 

 .ةــــــاة، أمي الغالیــــــبتني الحیھو

 .يـــــــان الوالدین، إلى إخوتــــــــإلى من قاسموني حن    
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 سدید من ھفی كان فما، إنجازه على هللا وأعان إعداده وتھیأ إیراده تیسر ما ذاھ

 زلل من ھفی كان ، وماھتوفیق و ھمن على تعالى وحده، أحمده هللا فمن وصواب

 .ھعلی تعالى هللا وأستغفر الشیطان ومن نفسي فمن خطأ أو

 أتقدم أن إال المقام ذاھ في یسعني فال، هللا یشكر لم الناس یشكر لم من ألنو...

 ذاھ على اإلشراف لھلقبو" بن طریة معمر " الفاضل ذنااتأس إلى الشكر بجزیل

 .قیمة ونصائح توجیھات من ھب جاد ولما العمل

 : إلى كذلك موصول الشكر

  الذین تداولوا على تدریسي في مختلف األطوار  أساتذتي كل
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 مقدمة 
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 مقدمة:

دخل تلقائياً ظهر القانون كأساس للتعامبلت التعاقدية إذ يلجأ اؼبشرع يف بعض األحيان إىل الت 
مستبقًا العقد شريعة اؼبتعاقدين، فبكل إرادتو ؿبل إرادة األطراف وذلك لتكريس العدالة العقدية 

 وضباية الفئة الضعيفة كلما اقتصت اؼبصلحة العامة ذلك.

وتدخل اؼبشرع يكون يف مرحلة إبرام العقد أو يف مرحلة تنفيذه وإذا كانت القاعدة العامة ىي 
واليت تشكل  اؼبشرع يف العبلقات العقدية اليت مت االتفاق عليها أثناء إبرامهعدم جواز تدخل ا

قانونًا لؤلطراف، فإن ىذه القاعدة ال تؤخذ على إطبلقها، السيما وإن األطراف غالبًا ما جيدون 
 أنفسهم أمام تقلبات اقتصادية واجتماعية أو سياسية مل تؤخذ يف اغبسبان.

تدخل بقواعد آمرة لتنظيم ؼبشرع يف العقود لو صور عديدة، فقد يويف حقيقة األمر فإن تدخل ا
ور اؼبتعلقة اؼبسائل اؼبعينة، وسبنع على األشخاص اؼبساس هبا، كما ىو الشأن يف األم مسألة من

 .بالنظام العام 

فالنظام العام التوجيهي أو االقتصادي يتداخل اؼبشرع دبقتضاه لتنظيم االقتصاد تنظيمًا دقيقاً 
ريق ضمان اؼبنافسة اغبرة، وتشجيع السوق والدفاع عن اؼببادئ األساسية  واؼبصاٌف العليا عن ط

صة لفئات معينة يرى ىو نظام يسعى إىل ضباية مصاٌف اػبا لة، أما النظام العام االجتماعيللدو 
ى ضباية ائي يقتصر علتصادياً واجتماعياً، فالنظام اغبمديرة بالرعاية، وذلك لضعفها اقاؼبشرع أهنا ج

من  الطرف الضعيف يف بعض القواعد وذلك بأن خيضع اؼبشرع بعض العقود إىل قواعد آمرة بدال
اغبقوق والواجبات حبسب  ف الذين ليس ؽبم القدرة على ترتيبترك مبادرات التبادل لؤلطرا

 .مثبل طريقتهم ألن العقود تكون تنظيمية بصفة آمرة كما ىو عليو عقد العمل



 مقدمة 

 

 ب 

صار حتمية نتيجة تطور أساليب اإلنتاج والتطور اؼبعريف الذي أفرز اختبلال يف  تدخل القاضي إن
فما  اإلشكاليةتبعا لدلك تربز  مراكز اؼبتعاقدين فبا فرض هتذيب قاعدة " العقد شريعة اؼبتعاقدين "

 دور القاضي يف تعديل العقد؟ يتجلى

التدخل يف العقود وتعديلها وإعادة يتدخل القانون دبا دينحو للقضاء من سلطة تقديرية سبكنو من 
التوازن اؼبختل هبا، حيث أنو منح لو سلطة التدخل يف العقد عرب مراحلو ففي ؾبال إبرام العقد 
منح لو سلطة تعديل الشرط التعسفي وعقد اإلذعان ويف مرحلة تنفيذ العقد يف حالة حدوث 

 ظروف طارئة وزبفيض الشرط اعبزائي.

زبصيصو  مت ىذا البحث إىل فصلُت، الفصل األول يمقست مت ؤل فقدلئلجابة على ىذا التساو 
سلطة يف اؼببحث األول:  مت صبعإىل مبحثُت حيث  يمقسمت تدور القاضي يف إبرام العقد وقد يف 

لثاين سلطة القاضي يف تعديل الشرط واؼببحث االقاضي يف تعديل عقد بسبب الغنب واالستغبلل 
ص الفصل الثاين إىل دور القاضي يف تنفيذ العقد وىو بدوره يصزبمت و  التعسفي يف عقد اإلذعان

العقد بسبب  صبع يف اؼببحث األول سلطة القاضي يف تعديلمت يتفرع عنو مبحثُت، حيث 
 .يف اؼببحث الثاين من ىذا الفصل سلطة القاضي يف تعديل الشرط اعبزائي الظروف الطارئة وصبع

من خبلل تعداد النصوص القانونية هج التحليلي الوصفي ولقد اعتمدنا يف ىدا البحث على اؼبن
اؼبباحث وذلك لغرض التعريف بكل عنصر من العناصر اؼبراد دراستها ربليلها يف و  اؼبقارنةو  الوطنية

النصوص  إىلكما مت االعتماد على اؼبنهج اؼبقارن من خبلل التعرض لتسهيل وتسيَت فهمها  
األحكام القضائية  إىلاألؼباين إضافة و  اؼبصريو  ون الفرنسياؼبقارنة كالقانو  التشريعية الوطنية

 األجنبية.  

 



 

 

 

 



 الفصل األول                                                          سلطة القاضي في إبزام العقد 

 

 3 

ىامة تتمثل يف أن اؼبتعاقدين  العقد بطبيعة وقائية إبرامتتسم سلطة القاضي يف مرحلة 
أن للقاضي سلطة فبنوحة لو ، خبلن يف اعتبارمها عندما يقدمان على إنشاء عقد من العقودسيد

على أن يضمنا فيحرص اؼبتعاقدين ابتداء ، لو دبراجعة ىذا االتفاق وتعديلو دبوجب القانون تسمح
بأن يلتزما اغبدود اؼبسموح هبا ويتحاشيا األسباب اليت قد تؤدي دلك ،  و تعاقدمها االستقرار يف 

ولعل أبرز األسباب ومظاىر تدخل القاضي يف العقد وفبارسة دوره وسلطتو ، إىل تعديل العقد
اك تفاوت فادح بُت التزامات طريف العقد نلحظو يف تضمن سلطة القاضي يف حينما يكون ىن

سلطة القاضي يف  أو نكون بصدد، تعديل  العقد بسبب  الغنب واالستغبلل )اؼببحث األول (
 اإلذعان ) اؼببحث الثاين( .  تعديل  الشروط التعسفية يف عقد 
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 د بسبب الغبن واالستغالل.المبحث األول : سلطة القاضي في تعديل العق

والسبب يف ذلك ، مل يكن القانون القدًن أي القانون الفرنسي يهتم بتعادل التزامات اؼبتعاقدين
بالنسبة ، فالعقد، وكذا مبادئ اؼبذىب الفردي «مبدأ سلطان اإلرادة  »ىو اعتماده على منطق 

فهم متساوون يف ، فراد اجملتمعىو الوسيلة اؼبثلى لتحقيق العدالة وضمنها بُت أ، ؽبذا اؼبذىب
، ويتمتعون باغبرية الكاملة حبيث يستحيل أن يربم أحدىم عقدا مضرا دبصاغبو، اغبقوق والواجبات

تلخصو اؼبقولة  « « Equivalence abstraite وىذا لتصور الذي يعتد بالتعادل اجملرد
 . "qui dit contrat dit juste" «العقد ىو العدل »اؼبشهورة 

من ، 4081وقت وضعو للتقنيُت اؼبدين سنة ، ىذه االعتبارات مل سبنع اؼبشرع الفرنسيولكن 
معيبا إذا  -بالنسبة ؽباتُت اغبالتُت  -وبيع العقار ؛ حيث يكون العقد ، استثناء حالتُت : القسمة

ىو بلغ التفاوت بُت التزامات اؼبتعاقدين وليس حبالتهما النفسية. ىذا الوضع الذي يسمى بالغنب  
كما أنو يقتصر عادة على العقود التبادلية ،  وىو عيب يف العقد ال يف الرضاء، عيب قائم بذاتو

اىف الغرر الذي دييز العقود كما يتن،  واحملددة ؛ألن العقد اؼبلزم جبانب واحد يرتب التزاما واحدا
 1 مع الغنب. االحتمالية

 االستغالل .و  المطلب األول : مفهوم الغبن

ىب السائد يف اجملتمعات عرب ذهوم الغنب بنظرية الفكر القانوين وذلك تبعا للملقد تأثر مف
إذ تطورت نظرية الغنب دبفهومو اؼبادي واليت كانت سائدة يف القوانُت القددية إىل النظرية  ،العصور

وإن مل تتبٌت القوانُت اغبديثة ذلك حيث ما يزال بعضهما  ،النفسية لبلستغبلل يف العصر اغباضر
شبتا بنظرية الغنب القيمة، وجب التعرض يف ىذا اؼبطلب إىل تعريف الغنب واالستغبلل )الفرع مت

                                  
 . 198ص ، 2010ط، اعبزائر، موفم للنشر، االلتزامات ) النظرية العامة للعقد (، علي فيبليل   1
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أما )الفرع الثالث( دور الفقو يف معاعبة األول(، والتمييز بُت الغنب واالستغبلل )الفرع الثاين(، 
 اختبلل تعادل التزامات اؼبتعاقدين.

 الفرع األول : تعريف الغبن واالستغالل  .

 : تعريف الغبن :  أوال

بأنو عدم التعادل بُت ما  "لسنهوريكما عرفو األستاذ "ا، والغنب ىو اؼبظهر اؼبادي لبلستغبلل 
 .يعطيو العاقد وما يأخذه

. وعقود االحتماليةويستخلص من ىدا التعريف أن الغنب ال يتصور إال يف عقود اؼبعاوضة غَت 
ألن ، و يعتها تقتضي بوقوع الغنب على احد اؼبتعاقدينألن األوىل طب، التربع فبل يتصور فيها الغنب

ما و  ال يأخذ فبل ؿبل للكبلم عن عدم التعادل بُت ما أخذو  الثانية يعطي فيها احد اؼبتعاقدين
وال عربة بتغَت القيم ، فينظر إىل التعادل يف ىدا الوقت، وأن الغنب يقدر وقت سبام العقد، أعطى

الوقوف عند الغنب و  فبلبد من التسامح يف الغنب اليسَت، از منووأن الغنب يصعب االحًت ، بعد دلك
 1هبذا التمييز العملي يقوم الفقو اإلسبلمي. و  الفاحش

 ثانيا : تعريف االستغالل :

اعبامح  فهو استغبلل الضعف النفسيلغة ىو االنتفاع من الغَت بدون حق .أما اصطبلحا  
قد يتحمل دبقتضاه التزامات ال تتعادل بتاتا مع الذي يعًتي اؼبتعاقد يغرض دفعو إىل إبرام ع

 2العوض اؼبقابل أو مع غَت عوض.

 
                                  

، لبنان، بَتوت، دار إحياء  الًتاث العريب، نظرية االلتزام بوجو عام، الوسيط يف شرح القانون اؼبدين اعبديد ، عبد الرزاق السنهوري  1
 . 356 -355 .صص، بدون طبعة

 203اؼبرجع السابق  ص ، علي فيبليل  2
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 الفرع الثاني : التمييز بين الغبن واالستغالل :

الغنب كما رأينا ىو عدم التعادل بُت ما يعطيو العاقد وما يأخذه فهو هبذا يعترب اؼبظهر اؼبادي 
 لبلستغبلل ومن مت يتميز عنو بأمرين جوىرين .

 ألن العاقد فيها يعطي وال يأخذ.، أنو ال يكون يف التربعاتأوال :  

فينظر فيو إىل ما بُت اآلداءات اؼبتقابلة من تفاوت يف القيمة ، أنو يقاس دبعيار ماديثانيا : 
أما االستغبلل فهو أمر نفسي ال يعترب الغنب إال مظهرا ، أي القيمة حبسب سعر السوق، اؼبادية

ة عن استغبلل أحد اؼبتعاقدين غبالة ضعف اليت يوجد فيها اؼبتعاقد اآلخر ماديا لو فهو عبار 
 1للحصول على مزايا ال تقابلها منفعة ؽبذا األخَت أو تتفاوت مع ىذه اؼبنفعة تفاوتا غَت مألوف.

 الفرع الثالث : دور الفقو في معالجة اختالل تعادل التزامات المتعاقدين :

جديدة، منها عدم اؼبساواة بُت أفراد اجملتمع يف شىت اؼبيادين لقد أبرز تطور اجملتمع حقائق 
االقتصادية واالجتماعية والثقافية ؛حبيث أصبح األقوياء يفرضون شروطهم على الضعفاء، األمر 
الذي جعل الفقو والتشريعات يهتمون هبذه الظاىرة؛ فاقًتح الفقو تصورين من شأهنما معاعبة 

لذا وجب التعرض إىل الصور اؼبوضوعي )أوالً( والتصور الذايت  اقدين،ختبلل تعادل التزامات اؼبتعا
 )ثانياً(.

 أوال: التصور الموضوعي :

ومفاده أن عدم التكافؤ بُت ما يدفعو اؼبتعاقد وما حيصل عليو يكون كافيا إلبطال العقد بغض 
القيمة اؼبادية  النظر عن االعتبارات الشخصية والنفسية لكل متعاقد ؛فالعربة ىي بالتفاوت بُت

حبيث ، اللتزامات اؼبتعاقد. فالعدالة التبادلية اليت يقوم عليها ىذا التصور أوىل من اتفاق اإلرادتُت
                                  

، 2012،2011 باتنة، الفقو اإلسبلمي، رسالة دكتوراه، ;ؿبمد بوكماش، سلطة القاضي يف تعديل العقد يف القانون اؼبدين اعبزائري  1
 97ص
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يتقدم تعادل اآلداءات على اغبرية العقدية. ويستمد ىذا التصور الذي يكيف ىذا التفاوت على 
 «األجر العدل»و «لثمن العدلا»أنو عيب قائم بذاتو يسمى الغنب فبا كان يسميو رجال الكنيسة 

صعوبة تطبيقو من حيث اؼبشاكل ، ويعاب على ىذا التصور الذي يعتد التعادل اغبقيقي لؤلداءات
 1الكربى اليت يواجهها االقتصاديون خبصوص ربديد األسعار.

 ثانيا : التصور الذاتي :

مو والفائدة اليت يتحصل ومفاده أن التفاوت الذي قد يوجد بُت ما يعطيو اؼبتعاقد تنفيذا اللتزا
واستغبلل اؼبتعاقد معو ؽبذا الضعف من جهة ، عليها ىو ناتج عن ضعف اؼبتعاقد اؼبغبون من جهة

عٍت حتما عيبا يف رضاه ؛فبا أخرى. ويرى أنصار ىذا التصور أن الغنب الذي يقع فيو اؼبتعاقد ي
لغنب ؾبرد عيب من عيوب مع مبدأ القائل أن العقد ىو العدل. وىكذا أصبح ا جينبو التناقض

حيث أن العربة بالنسبة ؽبذه النظرية ىي بالضعف النفسي الذي نال من سبلمة رضاء ، الرضا
ومستغبل من طرف اؼبتعاقد اؼبستفيد ، ب أن يكون ىذا الضعف النفسي مؤثرااؼبتعاقد اؼبغبون. وجي
 من العملية العقدية.

تعاًف مشكلة عدم تعادل  ُت اغبديثة حلوالاستحدثت جل القوانفقد  أما بالنسبة  للمشرعُت؛
ببطبلن التصرف القانوين  »من القانون اؼبدين األؼباين تقضي  138اؼبادة ف، التزامات اؼبتعاقدين

يف نظَت ، الذي يستغل بو الشخص حاجة الغَت أو خفتو أو عدم ذبربتو ليحصل لنفسو أو لغَته
ا الشيء ؛حبيث يتبُت من الظروف أن ىناك أعلى منافع مالية تزيد على قيمة ىذ، شيء يؤديو

من  21وتقضي اؼبادة  «اختبلال فادحا يف التعادل ما بُت قيمة تلك اؼبنافع وقيمة ىذا الشيء
يف حالة اختبلل التعادل اختبلال واضحا ما بُت تعهد أحد  »قانون االلتزامات السويسري بأنو:

 غضون سنة أن يعلن بطبلن العقد ويسًتد ما جيوز للمغبون يف، اؼبتعاقدين وتعهد اؼبتعاقد اآلخر
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 «جة وقع فيها أو خفة أو عدم ذبربةإذا كان قد دفع إىل ىذا الغنب من طريق استغبلل حا، دفعو
إذا كانت التزامات أحد اؼبتعاقدين  » -اإليطايل بأنو  -من اؼبشروع الفرنسي  22وتقضي اؼبادة 

حبيث ، العقد أو مع التزامات اؼبتعاقد اآلخرمع ما حصل عليو دبوجب  »بعيدة عن كل تعادل 
جاز للقاضي بناء على طلب اؼبتعاقد ، يفًتض تبعا للظروف أن رضاه مل يصدر عن اختيار كاف

إذا كانت »: ق.م.ممن  129وتنص اؼبادة  1.«اؼبغبون أن يبطل العقد أو أن ينقص االلتزامات
عليو ىذا اؼبتعاقد من فائدة دبوجب عقد أو  التزامات أحد اؼبتعاقدين ال تتعادل البتة مع ما حصل

ونبُت أن اؼبتعاقد اؼبغبون مل يربم العقد إال أن اؼبتعاقد اآلخر قد استغل ، مع التزامات اؼبتعاقد اآلخر
فيو طيشا بينا أو ىو جاؿبا جاز للقاضي بناء على طلب اؼبتعاقد اؼبغبون أن يبطل العقد أو أن 

إال  ، وجيب أن ترفع الدعوى لذلك من خبلل سنة من تاريخ العقدينقص التزامات ىذا اؼبتعاقد ..
كانت غَت مقبولة ... وجيوز يف عقود اؼبعاوضة أن يتوقى الطرف اآلخر دعوى اإلبطال إذا عرض 

 2.«ما يراه القاضي كافيا لرفع الغنب 

 المطلب الثاني : عناصر وجزاء االستغالل.

تغبلل )الفرع األول(، جزاء االستغبلل وجب التعرض يف ىذا اؼبطلب إىل عناصر االس
 )الفرع الثاين(.
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 الفرع األول : عناصر االستغالل .

 أوال : العنصر المادي : 

بالنظر إىل نوع العقد اؼبعٍت باالستغبلل قد ديثل العنصر اؼبادي يف التفاوت بُت التزام اؼبتعاقد 
، اػبسارة اللذين يتحملها كل متعاقدأ, يف التفاوت بُت خط الربح و ، والعوض الذي يتحصل عليو
 1 أو يف انعدام العوض أصبل .

 .التفاوت بين االلتزام والعوض :1

أن للتفاوت صورتُت :فقد يكون ما بُت التزامات اؼبغبون وما  .جق.م 08يتضح من اؼبادة 
. وذبسد ىذه الصورة التفاوت الذي حيصل يف عقود اؼبعارضة، حصل عليو من فائدة دبوجب العقد

وتًتجم ىذه الصورة الثانية التفاوت ، وقد يكون التفاوت ما بُت التزامات اؼبغبون والتزامات اؼبستغل
 أي العقود اليت ترتب على اؼبتعاقدين التزامات متبادلة ومتقابلة.، الذي يلحق العقود التبادلية

فإن الكبلم ، ل ذلكولكن إذا كانت العربة ىنا ىي بتعادل ما التزم بو اؼبتعاقد مع تلقاه مقاب 
ذكر يف ىذا الشأن أن عقد اؼبعاوضة ال يقتضي حتما صر يف عقود اؼبعارضة دون غَتىا.ويينح

 كما أن تبادل االلتزامات ال يتناىف مع عقد التربع.،  تبادل االلتزامات

ويظهر أن ما قصده اؼبشرع ىو التفاوت بُت ما يعطي اؼبتعاقد تنفيذا اللتزامو وما يأخذه من 
يف مقابل ذلك. فالتفاوت يكون ما بُت أداء اؼبتعاقد واألداء اؼبقابل الذي قام بو اؼبتعاقد عوض 

 الثاين على سبيل العوض.

وقيمة العوض الذي ، ويكون التفاوت إذن بُت قيمة األداء الذي يقوم بو اؼبتعاقد اؼبغبون
ء اؼبقابل ؛ويعد اؼبشرع يتحصل عليو. ويتبُت ىذا التفاوت عند مقارنة قيمة األداء بقيمة األدا
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أو  «باالحتبلل الفادح»يف حُت تأخذ التقنيات األخرى ، «بالتفاوت الكثَت يف النسبة  »اعبزائري 
. «ال تتعادل البتة  »أو  «أن تكون التزامات اؼبتعاقد بعيدة عن كل تعادل »أو  «الواضح»

ت ىو أمر عادي ومقبول يف ودبفهوم اؼبخالفة فإن التفاوت اليسَت الذي قبده يف كل اؼبعامبل
 1 التبادالت العقدية.

كما ىو األمر يف حاالت ،  لقد اكتفى اؼبشرع بوصف التفاوت دون تعيُت مقدار حسايب لو
فإن سبب ذلك يعود إىل طبيعة  أو عملية القسمة. ويف االعتقاد، العقار سواء يف بيع، الغنب

وبالقيمة الشخصية لؤلداءات وليس ، عاقدإذ أن العربة بالدرجة األوىل ىي بنفسية اؼبت العيب؛
  قيمتها االقتصادية.

والذي  «التفاوت الكثَت يف النسبة  »فإن القاضي ىو الذي يتوىل تعيُت ، ومهما يكن من أمر
 يقتضي اغبماية.

ونشَت يف ىذا الشأن إىل أن القاضي يتمتع بسلطة تقديرية واسعة ولو أن يفصل يف كل قضية  
 عملية التقدير ىذه مسألة واقع ال زبضع لرقابة احملكمة العليا. خاصة وأن، على حدة

، تفاوتاضي من تفريط وتعسف عند تقديره لوقد يعاب على ىذه الكيفية ما قد يعًتي الق
 غَت أهنا تبقى األكثر انسجاما مع مفهوم االستغبلل. 

 . التفاوت بين حظ الربح والخسارة :2

حيث يرى بعض الفقهاء أنو ال ؾبال لتطبيق نظرية ، الحتماليةال يعتد هبذا التفاوت يف العقود ا
االستغبلل على ىذه العقود كوهنا تقوم على حظ الربح واػبسارة. واغبقيقة أن احتمال الربح أو 

واستغبلل ضعف اؼبتعاقد شيء آخر.لذا جيب أن ، اػبسارة الذي يقوم عليو العقد االحتمايل شيء
لذي يتحملو اؼبتعاقد متكافئا مع حظ الربح أو اػبسارة الذي يكون احتمال الربح واػبسارة ا
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يتحملو اؼبتعاقد الثاين. أما إذا مل يكن ىناك تكافؤ بُت ما يتحملو كل متعاقد فإننا نكون بصدد 
وقد يرجع ذلك إىل ضعف نفسي للمتعاقد اؼبغبون واستغبلل ىذا ، تفاوت بُت التزامات اؼبتعاقدين

 1 آلخر.الضعف من قبل اؼبتعاقد ا

ولقد أخذ القضاء الفرنسي هبذا اغبل فيما خيص بيع العقارات مقابل إيراد شهري أو سنوي 
؛فإذا كان ىذا األخَت أقل أو يساوي اؼبدخوالت الشهرية أو السنوية للعقار فإن حظ اػبسارة 

 فهناك تفاوت كبَت يف، الذي يتحملو اؼبشًتي ال يتناسب سباما مع ذلك الذي يتحملو البائع
 وذلك الذي يتحملو البائع. ، النسبة ما بُت حظ الربح أو اػبسارة الذي يتحملو اؼبشًتي

 .انعدام العوض : 3

خاصة وأن اؼبتربع يلتزم بدون ، تساءل عن مدى تطبيق نظرية االستغبلل على عقود التربعقد ي
لكن اؼبادة ، أحدبال  مقابل فالكبلم عن اختبلل التعادل بُت التزامات اؼبتعاقدين ال خيطر على

وجيوز يف  »حيث ورد يف فقرهتا الثالثة : ، مل تستبعد ىذه العقود من ؾبال تطبيقها .جق.م 08
إذا عرض ما يراه القاضي كافيا لرفع الغنب ، عقود اؼبعاوضة أن يتوىف الطرف اآلخر دعوى اإلبطال

، زبضع لنظرية االستغبلل.يفيد ىذا اغبكم االستثنائي واػباص بعقود اؼبعاوضة ن عقود التربع  «
واعبزاء اؼبًتتب عليها ىو إبطال العقد أو إنقاص التزامات اؼبغبون. وينسجم ىذا اغبل سباما مع 

بينما يًتجم االختبلل ، إذ العربة بالدرجة األوىل ىي بالضعف النفسي للمغبون، نظرية االستغبلل
 2 االستغبلل. يف تعادل التزامات اؼبتعاقدين النتيجة اؼبًتتبة على عملية

من خلل التصرفات  -أن اؼبتعاقد  فاعتقاد، اؼبادي يف عقود التربعأما خبصوص توفر العنصر 
، يرغب يف ربقيق غاية قد تكون مادية كاغبصول على عوض يف عقود اؼبعاوضة -اليت يقوم هبا 

ثل االختبلل يف كما ىو اغبال بالنسبة لعقود التربع . فيتم،  وقد تقتصر على غاية أدبية أو معنوية
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التعادل بالنسبة ؽبذه العقود يف الفرق بُت االلتزامات اليت يتحملها اؼبتربع والغاية اؼبعنوية اليت يسعى 
فما ىو تافو ، وتكون العربة حينئد بالقيمة الشخصية لؤلشياء ال بالقيمة اؼبادية، إىل ربقيقها

ويرجع ذلك إىل القناعات الشخصية ، وريةبالنسبة ؼبتعاقد قد يعتربه غَته من األمور اؽبامة والضر 
  لكل فرد.

اؼبتعاقد والغاية اليت  يتُت لتقدير التفاوت بُت التزاماتومن الناحية العملية اقًتح الفقو كيف
أنو ما دام عدم التوازن يف عقود التربع موجودا أصبل ب إليها. أما الكيفية األوىل فَتى يهدف

  ستغبلل فيها .النعدام العوض فهي أوىل بتحقق اال

ومن مث فإن العنصر اؼبادي لبلستغبلل يكون دائما مفًتضا يف عقود التربع. وأما الكيفية الثانية 
فَتى أصاحبها أن التفاوت بُت التزامات اؼبغبون والغاية اليت يسعى إىل ربقيقها يتمثل يف اؼبقدار 

وىذه الطريقة األخَتة ىي ، خرىوثروة اؼبتربع من جهة أ، غَت اؼبألوف للمال اؼبتربع بو من جهة
 ق.م. 90األقرب ألحكام اؼبادة 

 ثانيا : العنصر النفسي :

، الذي يعًتي اؼبتعاقد اؼبغبون نفسيللعنصر النفسي مظهران : يتمثل اؼبظهر األول يف الضعف ال
 1ويتمثل اؼبظهر الثاين يف استغبلل اؼبتعاقد معو ؽبذا الضعف.

 

 

 . الضعف النفسي :1
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واؽبوى. وقد ذكرمها على وجو اغبصر يف ، رع يف الضعف النفسي حبالتُت مها : الطيشيعتد اؼبش
... وتبُت أن اؼبتعاقد اؼبغبون مل يربم العقد إال ألن اؼبتعاقد اآلخر قد  »ق.م اليت تنص  08اؼبادة 

  «استغل فيو طيشا بينا أو ىوى جاؿبا ...

   . الطيش البين :أ

لشخص فتجعلو يتخذ قرارات بدون تبصر وال تفكَت كاف. الطيش ىو حالة نفسية تعًتي ا
ويتميز الشخص الطائش بالتسرع يف تصرفاتو دون تقدير عواقبها. إن حالة الطيش البُت تشبو إىل 

اليت تتميز أيضا بتبذير اؼبال وإتبلفو على خبلف ما يقتضيو العقل والشرع. ، حد كبَت حالة السفو
ألموال قرينة على حالة الغنب اليت يسببها الطيش.وأما الفرق بُت ويرى القضاء اؼبقارن يف تبذير ا

على عكس الشخص الذي يعًتيو طيش والذي يتمتع ، اغبالتُت فيتمثل يف نقص أىلية السفيو
من اغبماية لكونو   -إىل غاية صدور اغبكم باغبجر عليو  -بأىلية كاملة. وال يستفيد السفيو 

حة. واعتقادنا بأنو يستفيد يف ىذه اغبالة من أحكام اؼبادة فتكون تصرفاتو صحي، كامل األىلية
 -ق.م بإدعائو الطيش البُت. وىذه ضباية إضافية للشخص الذي مل حيجر عليو بعد غَت أنو  08

 1أي معروفا لدى اعبميع.، يشًتط يف حالة الطيش أن يكون بينا -ضمانا الستقرار اؼبعامبلت 

 . الهوى الجامح :ب

و الرغبة الشديدة اليت تقوم يف نفس اؼبتعاقد فتنال من سبلمة القرارات اليت اؽبوى اعبامح ى
أو شخصا معينا يندفع معو اؼبتعاقد اؼبغبون ويسعى ، يتخذىا ؛فميول النفس واشتهاؤىا شيئا ما

 غَت مبال باألضرار اليت قد تلحقو.، ومهما كان الثمن، لتحقيق رغباتو دون تبصر
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فتمثل نوعا من االكراه يفقد اؼبتعاقد ، غط على إرادة اؼبتعاقد اؼبغبونإن ىذه الرغبة الشديدة تض
حبيث ال يستطيع ، حرية التصرف فيفسد رضاءه. وجيب أن تفوق شدة ىذه اؼبيول اغبد اؼبعقول

 اؼبغبون دفعها أو ربملها.

يربر يف ىذه اغبالة النفسية اليت تنال من إدراك وسبييز اؼبتعاقد تتطلب ضباية قانونية وىذا ما 
 اعتقادنا إغباق االستغبلل بعيوب الرضاء.

 . استغالل ضعف المغبون :2

ق.م أن يستغل اؼبتعاقد ىذا الضعف  90تشًتط أحكام اؼبادة ، زيادة على الضعف النفسي
فيدفع اؼبتعاقد اؼبغبون إىل إبرام العقد. واالستغبلل ىو االستعمال اؼببلئم لظروف معينة قصد 

وعليو فإن عملية استغبلل الضعف النفسي تقتضي علم اؼبتعاقد اؼبستفيد اغبصول على فائدة. 
بالضعف الذي يعًتي اؼبتعاقد اؼبغبون،وأن تنصرف إرادتو إىل استغبلل ىذا الظرف بقصد اغبصول 
على فائدة. وعليو فإن ما يقوم بو اؼبستغل ىو عمل غَت مشروع قد يسأل عنو مدنيا وأحيانا 

 1جنائيا.

مدى ربقق االستغبلل إذا كان اؼبتعاقد اؼبستفيد ال يعلم بالطيش البُت أو  وقد نتساءل عن
اؽبوى اعبامح الذي يعًتي اؼبتعاقد اؼبغبون وتعاقد معو حبسن النية معتقدا أنو قام بعملية راحبة ال 

ألن اؼبستفيد جيهل ، من الناحية النظرية يتعذر حتما على اؼبغبون إثبات عنصر االستغبلل غَت؟
قد يتفطن الشخص اليقظ  -عمليا  -النفسي ومل تنصرف إرادتو إىل استغبللو. لكن  الضعف

ومن  مث وجب عليو أن يتساءل ، واغبريص للفرق الكبَت بُت  التزاماتو والتزامات اؼبتعاقد اؼبغبون
ظروفو  -ولو بطريقة غَت مباشرة  -وأنو مل يستغل ، عما إذا كان رضاء اؼبتعاقد اؼبغبون سليما

 صة.اػبا
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وأنو ، فهناك من يشًتط إثبات االستغبلل من جهة، وللفقو خبصوص ىذه اؼبسألة آراء ـبتلفة
واؼبتمثل يف ، ىو الدافع للتعاقد من جهة أخرى. وىناك من يرى أن العربة خبطأ اؼبتعاقد اؼبستفيد

وت واؼبهم ىو إثبات ىذا اػبطأ. ويرى البعض اآلخر أن التفا، استغبلل طيش أو ىوى اؼبغبون
فيستفيد اؼبغبون من اغبماية القانونية. وإذا ثبتت ، الكبَت بُت التزامات اؼبتعاقدين يفًتض االستغبلل

 يلزم زيادة على ذلك بتعويض الضرر الذي غبق اؼبغبون.، سوء نية اؼبتعاقد اؼبستفيد

ىو ضباية الشخص الذي يعًتيو طيش أو ىوى ينال من  -كما أسلفنا   -إن غرض اؼبشرع 
وجيب أن يكون االستغبلل مؤثرا أما ، فالعربة ىي بسبلمة رضاء اؼبتعاقد اؼبغبون فقط، رضائو

فهذا ال ، واؼبتمثل يف استغبلل حالة اؼبغبون، خبصوص العمل غَت اؼبشروع الذي يشًتطو اؼبشرع
 90يعٍت أن االستغبلل أساسو مسؤولية اؼبتعاقد ؛ألنو لو كان األمر كذلك ما كنا حباجة للمادة 

ق.م كما ال دينع ىذا الشرط من اعتبار اإلستغبلل  124بل كان يكفي الرجوع إىل اؼبادة ، مق.
وىو عمل ، حيث يتم اللجوء إىل اغبيل، عيبا من عيوب الرضاء كما ىو اغبال بالنسبة للتدليس

  1 ومع ذلك فالتدليس يبقى قبل كل شيء عيبا يف الرضاء.، غَت مشروع

يكون رضا اؼبغبون فاسدا إذا توفر العنصر ، االستغبلل عيبا يف الرضاء ويف اعتقادنا فإنو طاؼبا أن
اؼبادي وكذا الضعف النفسي بغض النظر عما إذا كان اؼبتعاقد يعلم أو ال يعلم هبذا الضعف 

 وال نرى يف وضع ىذا الشرط إال وسيلة لتضييق ؾبال تطبيق االستغبلل.، النفسي

 الفرع الثاني : جزاء االستغالل 

ديكن للمتعاقد اؼبغبون دبقتضى أحكام ، ربقق االستغبلل على النحو الذي أشرنا إليو آنفا إّذا
وذلك من خبلل سنة من ، أو اإلنقاص من التزاماتو ، أن يطالب بإبطال العقد .جق.م 90اؼبادة 
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رادة جعل اؼبشرع اعبزائري من االستغبلل عيبًا يف اإلو  وإال كانت طلباتو غَت مقبولة.، تاريخ العقد
 1ينطبق على سائر التصرفات ويتبٌت االستغبلل عناصر ويًتتب عنو جزاء.

إن مدة وطبيعة ىذا األجل اؼبعُت لرفع الدعوى تطرح أكثر من تساؤل ؛فقد نشك يف التكييف 
الذي انتهينا إليو خبصوص االستغبلل ) على أنو عيب من عيوب الرضاء ( إن مثل ىذا األجل 

كما ىو ،  حاالت الغنب -عادة  -خيص ، عد انطبلقو أو طبيعتوسواء من حيث مدتو أو مو 
أو الغنب يف القسمة ، ق.م 359الوضع بالنسبة للغنب يف بيع العقارات الذي أشارت إليو اؼبادة 

ففي مثل ىذه اغباالت يعترب الغنب عيبا يف العقد قائما ، ق.م 732الذي تضمنتو أحكام اؼبادة 
فمن الطبيعي إذن أن تكون مدة الطعن يف ، اء اؼبتعاقد اؼبغبونبذاتو وال عبلقة لو بسبلمة رض

وأن يكون األجل أجل إسقاط ال ، وأن ينطلق موعدىا من تاريخ العقد، صحة العقد قصَتة
، تقادم. غَت أن اعتماد مثل ىذا األجل بالنسبة لبلستغبلل معناه رفض اغبماية القانونية للمغبون

عًتيو طيش بُت أو ىوى جامح أن يتفطن غبالتو ويطعن يف وإال كيف يستطيع اؼبغبون الذي ي
 2العقد يف ىذه اؼبدة القصَتة ؟

لكن حالة االستغبلل ال زبتلف عن ، وقد يدفع البعض باستقرار اؼبعامبلت لتربير مثل ىذا اغبل
وإذا كانت األحكام اليت تسري على ىذه العيوب ال تنال من ، حاالت عيوب الرضا األخرى

فكيف ديكن تربير ىذا اغبكم اػباص باالستغبلل دبثل ىذا العذر ؟ لذا كان ، عامبلتاستقرار اؼب
 على اؼبشرع األخذ بنفس األحكام اليت تسري على عيوب الرضاء التقليدية.

 

 
                                  

، ديوان اؼبطبوعات اعبامعية، بن عكنون، اعبزائر، 1بلحاج العريب، النظرية العامة غب االلتزام يف القانون اؼبدين اعبزائري، ج 1
 129، ص1999ط
 .213 - 212 .صص، اؼبرجع السابق ، علي فيبليل  2



 الفصل األول                                                          سلطة القاضي في إبزام العقد 

 

 17 

 المطلب الثالث  : مدى سلطة القاضي في تعديل العقد لرفع الغبن واالستغالل .

)الفرع  دعوى اإلنقاصطال )الفرع األول(، وجب التعرض يف ىذا اؼبطلب إىل دعوى اإلب
 الثاين(.

 الفرع األول :  دعوى اإلبطال .

تثَت ىذه اؼبسألة ثبلث مشكبلت وىي على التوايل : من لو اغبق يف اؼبطالبة بإبطال العقد  ؟ 
لذا وجب التعرض  .وىل ديكن توقي دعوى اإلبطال، ىل القاضي ملزم باغبكم بإبطال العقد ؟

والسلطة التقديرية للقاضي بسبب الغنب واالستغبلل )ثانياً، أما  ،حق للمغبون )أوالً( على اإلبطال
  )ثالثاً( توقي دعوى اإلبطال.

 أوال : اإلبطال حق للمغبون : 

ومن مث فإنو  -يسعى اؼبشرع من خبلل نظرية االستغبلل إىل ضباية اؼبصاٌف الشخصية للمغبون 
ومعٌت ذلك أن للمغبون وحده دون غَته حق ، لعقد لئلبطاليًتتب على ربقق االستغبلل قابلية ا

 ولو أيضا أن يتنازل عن ىذا اغبق.، اؼبطالبة بإبطال العقد

وال ديكن للقاضي أيضا أن حيكم بو من  ، وال جيوز للمتعاقد اؼبستغل أن يتمسك ببطبلن العقد
.. جاز »ث نصت : حي، ق.م بكل وضوح 90وقد أشارت إىل ىذا اؼبوضوع اؼبادة ، تلقاء نفسو

 1 «للقاضي بناء على طلب اؼبتعاقد اؼبغبون أن يبطل العقد ...

 االستغالل  :و  ثانيا : السلطة التقديرية للقاضي بسبب الغبن

إذا تقدم اؼبغبون بدعوى اإلبطال وتأكد لدى القاضي ربقق االستغبلل فهل يلزم بإقرار البطبلن 
ؼبغبون فقط ؟ إن مبادئ التقاضي تقيد بطلبات أم لو أن يقضي بإنقاص التزام اؼبتعاقد ا
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يف حُت جيوز أن ، ومعٌت ذلك ال ديكن للقاضي أن حيكم بأكثر  من طلبات اػبصوم، اؼبتخاصمُت
فللقاضي إذن  ، يقضي بأقل منها. ويعترب إنقاص التزام اؼبتعاقد اؼبغبون أقل درجة من إبطال العقد

 ض اإلبطال.أن حيكم باإلنقاص من التزامات اؼبغبون عو 

ويف اعتقادنا فإن االختيار بُت إبطال العقد أو إنقاص التزامات اؼبتعاقد اؼبغبون ىو أمر يدخل 
ضمن السلطة التقديرية للقاضي ؛ ففي ضوء اؼببلبسات وظروف القضية قد حيكم القاضي 

العقد إذا   وقد يكتفي بإنقاص التزامات اؼبغبون وإبقاء، باإلبطال إذا كان أحسن وسيلة لرفع الغنب
 كان ذلك كافيا لرفع الغنب.

 ثالثا : توقي دعوى اإلبطال :

وجيوز يف عقود اؼبعاوضة أن يتوقى الطرف اآلخر  »ق.م :  90تنص الفقرة الثالثة من اؼبادة 
ديكن رفع الغنب ، . طبقا ؽبذا اغبكم«إذا عرض ما يراه القاضي كافيا لرفع الغنب ، دعوى اإلبطال

اوضة بالزيادة يف مقدار التزامات اؼبستغل عوض إنقاص التزامات اؼبتعاقد اؼبغبون بالنسبة لعقود اؼبع
، أو إبطال العقد. ونؤكد يف ىذا الشأن أن الزيادة يف التزامات اؼبتعاقد اؼبستغل أمر إرادي ؿبض

ة اليت ويلزم القاضي بطلب اؼبتعاقد اؼبستغل إذا كانت الزياد، يتم برضاء اؼبتعاقد وبإراداتو التلقائية
فبل ديكنو إبطال العقد أو إنقاص التزامات اؼبتعاقد اؼبغبون غَت أن ، يعرضها كافية لرفع الغنب

القاضي يتمتع بسلطة تقديرية واسعة فيما خيص مقدار الزيادة يف االلتزامات اليت من شأهنا أن ترفع 
 1 الغنب.

أو بزيادة التزامات ، غبونأو بإنقاص التزامات اؼب، وأخَتا سواء قضى القاضي بإبطال العقد
وإمنا رفع التفاوت ، اؼبستغل فإن النتيجة اؼبنتظرة ليست التعادل اغبسايب بُت التزامات اؼبتعاقدين

 الفاحش فقط.
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 الفرع الثاني : دعوى اإلنقاص.

سبثل يف اإلنقاص من التزامات ، إىل جانب إبطال العقد أقر اؼبشرع وسيلة ثانية لرفع الغنب
حيث ال ديكنو أن يقضي ، بون. ويلزم القاضي بدعوى اإلنقاص اليت يتقدم هبا اؼبغبوناؼبتعاقد اؼبغ

ألن ذلك خيالف مبدأ التقاضي الذي أشرنا إليها سابقا. وال يسع القاضي إذن إال ، بإبطال العقد
أو أن يرفض الدعوى إذا مل يتحقق ، أن ينقص من التزامات اؼبغبون إذا ربقق وجود االستغبلل

 ل.االستغبل

ولكنها ال ربقق توازنا كليا بُت التزامات ، إن دعوى اإلنقاص تضمن استقرار اؼبعامبلت
ألهنا تقلل من فداحة الغنب فقط وعملية إنقاص االلتزامات ال تفيد الزيادة يف التزامات ، اؼبتعاقدين

، انونحيث يكون إنقاص االلتزامات دبقتضى الق، فهناك فرق كبَت بُت ىذين األمرين، اؼبستغل
 بينما ترجع زيادة التزامات اؼبستغل إىل إرادة اؼبعٍت فقط.

فللقاضي سلطة تقديرية ، أما خبصوص اؼبقدار الذي جيب إنقاصو من االلتزامات لرفع الغنب
 1واسعة معتدا فقط بالعدالة العقدية.

:  مالحظات حول مسلك المشرع الجزائري في نظرية االستغالل والغبن  المطلب الرابع
 ق.م .ج : 91المادة و  ق.م 90خالل المادة   من

واؼبادة  )الفرع األول(، من القانون اعبزائري 90اؼبادة وجب التعرض يف ىذا اؼبطلب إىل 
 ..)الفرع الثاين( القانون اؼبدين اعبزائري 91
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 من القانون المدني الجزائري : 90الفرع األول : المادة 

من الكتاب  «شروط العقد »ق.م الواردة يف القسم الثاين  90عاًف اؼبشرع اعبزائري يف اؼبادة 
إذا كانت »واآليت نصها: «الرضاء  »يف النقطة األوىل ربت عنوان  «االلتزامات والعقود  »الثاين 

التزامات أحد اؼبتعاقدين متفاوتة كثَتا يف النسبة مع ما حصل عليو ىذا اؼبتعاقد من فائدة دبوجب 
وتبُت أن اؼبتعاقد اؼبغبون مل يربم العقد إىل أن اؼبتعاقد اآلخر ، تعاقد اآلخرالعقد أو مع التزامات اؼب

جاز للقاضي بناء على طلب اؼبتعاقد اؼبغبون أن يبطل ، قد استغل فيو طيشا بينا أو ىوى جاؿبا
العقد أو أن ينقص التزامات ىذا اؼبتعاقد ... وجيب أن ترفع الدعوى بذلك خبلل سنة من تاريخ 

إال كانت غَت مقبولة ... وجيوز يف عقود اؼبعارضة أن يتوقى الطرف اآلخر دعوى اإلبطال و ، العقد
 .«إذا عرض ىذا ما يراه القاضي لرفع الغنب

يظهر موقع النص يف التقنُت اؼبدين اؼبشرع أغبق ىذه اؼبسألة بعيوب الرضاء .أما من ناحية 
 صري. من القانون اؼب 129اؼبادة  -تقريبا  -اؼبوضوع فقد نقل 

فبا يذكرنا  «باؼبغبون »ق.م يصف الضحية  90 ويبلحظ من ناحية أخرى أن نص اؼبادة
الذي اعتمده اؼبشروع يف بعض اغباالت اػباصة. ويشَت يف نفس الوقت إىل فعل  -دبفهوم الغنب 

 1وىكذا يذكرنا كذلك بعيوب الرضاء. ، «استغبلل الضعف النفسي »

متباينة مشكل تكييف ىذه اغبالة. ىل ىي عيب يف الرضاء؟  ولقد أثار ىذا اؼبزج بُت مفاىيم
أو عيب يف العقد ؟ ويف اعتقادنا يف حالة أقرب إىل عيوب الرضاء ؛ألن العربة بالدرجة األوىل ىي 
بالضعف النفسي ال بتفاوت االلتزامات ؛فالعقد ال يطل بالتفاوت اؼبوجود بُت االلتزامات وإمنا 

و ىوى اؼبتعاقد الذي نتج عن اختبلل يف توازن التزامات يبطل بسبب االستغبلل طيش أ
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يعترب التفاوت بُت االلتزامات  معيارا للغنب ويكون نتيجة لعملية ، اؼبتعاقدين. أو بعبارة أخرى
 االستغبلل. 

 من القانون المدني الجزائري . 91الفرع الثاني : المادة 

بيق أحكام االستغبلل على بعض العقود تستبعد تط .جق.م 91ونشَت يف األخَت إىل أن اؼبادة 
عدم التعادل بُت ما يعطيو  »فهو : ، اليت تسري عليها أحكام الغنب. وىناك تعريف ضيق للغنب

الضرر الذي يلحق أحد أطراف العقد نتيجة عدم التعادل بُت  »أو أنو  «العاقد العاقد وما يأخذه 
 .«األداءات اؼبتبادلة 

الغنب ال يتحقق إال يف عقود اؼبعاوضة التبادلية غَت االحتمالية.  ويًتتب على ىذا التعريف أن
وىناك تعريف أوسع للغنب كونو الضرر الذي يلحق أحد أطراف العقد نتيجة عدم التعادل بُت ما 

أي بُت غنمو وغرمة. ويًتتب على ىذا التعريف أن ، ربصل عليو من فائدة وما قد قدم من تضحية
ة ولو كان ملزما عبانب واحد. ويعترب أنصار التعريف الضيق أن ىذا الغنب يعٍت كل عقد معاوض

 يعد ربا.

اؼبتعلقة ببيع العقارات  .جق.م 358ومن بُت العقود اليت تسري عليها أحكام الغنب نذكر اؼبادة 
إذا بيع عقار بغنب يزيد عن اػبمس فللبائع اغبق يف طلب تكملة الثمن إىل أربعة  »اليت تنص : 
اؼبثل ... وجيب لتقدير ما إذا كان الغنب يزيد عن اػبمس أن يقوم العقار حبسب قيمتو أطباس شبن 
 1.«وقت البيع

ونصت كذلك ، تطبق ىذه األحكام على عقد اؼبقايضة .جق.م 415ودبقتضى أحكام اؼبادة  
جيوز نقض القسمة اغباصلة بالًتاضي إذا أثبت أحد اؼبتقاظبُت أنو غبقو  »: .جق.م 732اؼبادة 

نها غنب يزيد على اػبمس على تكون العربة يف التقدير بقيمة الشيء وقت القسمة ... وجيب أن م
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ترفع الدعوى خبلل السنة التالية للقسمة. وللمدعى غليو أن يوقف سَتىا ودينع القسمة من 
 .«جديدا إذا أكمل للمدعي نقدا أو عينا ما نقص من حصتو

 ويتضح من ىذه األحكام اػباصة ما يلي :

  إن العربة يف الغنب تكون بالتفاوت اؼبادي اؼبوجود بُت التزامات اؼبتعاقدين ؛فالغنب عيب
 وال دخل العتبارات الشخصية أو اغباالت النفسية للمتعاقدين.، قائم بذاتو وىو عيب يف العقد

 وعقد اؼبقايضة، إن الغنب يقتصر على بعض العقود اؼبتعلقة بالعقار وىي : عقد البيع ،
 وىذا ما مل يوجد نص خاص يقر تطبيق الغنب على حاالت أخرى.، قسمةوعقد ال

 وإن مقدار ، فبل ديكن للمشًتي أن يدفع بو، إن الغنب بو لفائدة البائع واؼبتقاسم فقط
 التفاوت الذي يتحقق بو الغنب ىو طبس القيمة.

 ي خببَت.ويف حالة النزاع يستعُت القاض، إن العربة ىي قيمة العقارات وقت إبرام العقد 

حق البائع يف تكملة الثمن إىل ، وعقد اؼبقايضة، بالنسبة لبيع العقار، ويًتتب على ربقق الغنب
وكان الفرق ما بُت البيع والثمن ، أربعة أطباس شبن اؼبثل. فإذا بيع عقار خبمسُت ألف دينار

ف دينار( ) أي يفوق عشرين ألف دينار من الثمن اغبقيقي وىو مئة أل، اغبقيقي يفوق اػبمس
أي شبانُت ألف دينار  -وللبائع إذن اغبق يف تكملة الثمن إىل أربعة أطباس ، فيكون الغنب قد ربقق

، لرفع الغنب دفع الفرق ما بُت شبن الشراء وأربعة أطباس الثمن اغبقيقي، وجيب على اؼبشًتي -
 1أي:

 )ثبلثون ألف دينار (. 080888=  280888_ 0808888

وال يسري ، لثمن بالتقادم إذا انقضت ثبلث سنوات من يوم إبرام العقدوتسقط دعوى تكملة ا
 ىذا األجل يف حق عدًن األىلية إال بعد إنقطاع العجز.

                                  
 218ص ، اؼبرجع السابق ، علي فيبليل  1
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فلو أن ، أي إذا غبق اؼبتقاظبُت غنب يزيد على اػبمس، فإذا ربقق الغنب، أما بالنسبة للقسمة
 ديدة.مطالبا بقسمة ج، يطالب بنقض القسمة حبلل السنة اليت تليها

وديكن للمدعى عليو إيقاف ىذه الدعوى إذا أكمل للمدعي نقدا أو عينا ما نقص من 
على أن تكون العربة بقيمة ، علما وأن إثبات الغنب من عدمو يتم عادة عن طريق اػبربة، حصتو

 1العقار وقت التعامل فيو. 
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 اإلذعان. قدالشرط التعسفي في ع: سلطة القاضي في تعديل المبحث الثاني 

الطرف القوي،  الضعيف من سيطرة الطرف تدخل غبماية التشريعات  ـبتلف األصل  أن  
ربقيق التوازن بُت متعاقدين عندما تؤدي الظروف االقتصادية واالجتماعية إىل اختبللو  من أجل 

م على معاعبة عقد اإلذعان حبكاعبزائري  وقد حرص اؼبشرع كما ىو الشأن يف عقود اإلذعان، 
ريعة اؼبتعاقدين وما تقتضيو القاعدة من عدم ستثناء من أصل القاضي بأن العقد شخاص يعترب ا

تدخل القاضي يف تعديل موضوع العقد أو إلغائو وذلك احًتامًا إلرادة اؼبتعاقدين، إذ دبوجب 
 اغبكم الذي تتضمنو النصوص اػباصة بعقد اإلذعان، وقد خولت للقاضي السلطة يف التعديل.

وطبيعتو  اإلذعان عقد أركانو  )اؼبطلب األول( عقد اإلذعان وجب التعرض إىل مفهوم   لذا
 )اؼبطلب الثاين(  القانونية 

 اإلذعان. عقدمفهوم  :األول المطلب

 أراء الفقهاء خبلل من وتعريفو (األول الفرع) اإلذعان عقد نشأة إىل اؼبطلب ىذا يف نتطرق

 .(الثاين الفرع) العقد هبذا اؼبتعلقة

 اإلذعان عقد نشأة :األول الفرع

 الكبَت، اإلنتاج أسلوب كبو اذبو الذي اغبديث االقتصادي للتطور نتيجة اإلذعان عقد نشأ لقد

 بوتيو  عن احملتكر، للطرف اإلذعان فكرة الواقع يف وترجع
*
(Pothier)القانون والذي استوحاه 

 ما يقبل أن أو يتعاقد يف أن حر فهو انونيةق رابطة أي وتقيده ال األصل يف اإلنسان أن على اؼبدين

 اتفاق ىو إذ العقد، ىو الوحيد لئلرادات اؼبؤلف فإن العقد وبالتايل يتضمنها اليت الشروط من يشاء

                                  
 .القدًن الفرنسي للقانون وشارح التاريخ يف أستاذ بوتيو، *
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 يكون يووعل األشخاص بُت مصدر اغبقوق ىو الذي العقد يكون اإلرادات من العديد أو إرادتُت

 الفردي اؼبذىب يف اؼبتبٌت العقد بُت ة وىذه اؼبقابلةالعام اإلدارة ديثل الذي القانون من أظبى

 أن ، وأساسها19 عشر التاسع القرن خبلل دامت طويبل قد االجتماعي الفكر تبناه الذي والقانون

 البحث مع يتبلءم التعاقد ارتقاء فإن أخرى ناحية الدولة، ومن تدخل يزداد عندما يضعف العقد

1الفقو، اجتهاد أن القانون، غَت عن البديلة عتدلةالصورة اؼب العقد من جيعل تدبَت عن
 خبلل 

 الضعيف الطرف غبماية مبلئمة حلول إجياد أجل ومن ،(20العشرين) القرن من األول النصف

 الذي التعاقدي الضعف ربول وعندئذ التشريع على انعكس قد تلك اغبلول إىل القضاء وتوجيو

 عن متولد تعاقدي ضعف إىل القوي لطرفا مواجهة يف الضعيف أي الطرف الفرد يعانيو

2الفقو، نادى وقد الضعيف  الطرف ضباية أجل من التدخبلت التشريعية
 االجتماعية باغبماية أيضا 

 عقد على اإلرادة سلطان مبدأ تطبيق وباستبعاد العقدي، التوازن إقامة طريق عن الضعيف للمتعاقد

 الذي اإلذعان عقد فمصطلح ،الساليي تاذاألس الفكرة ىذه صاحب ذلك إىلذىب  كما اإلذعان

 أثري مث ومن فرنسا، يف خاصة فقهية دراسات موضوع وكان لدن ساليي من كان القرن بداية اقًتح

 حيث خاصة قانونية طبيعة من يكون أن أنكروا الذين أوالئك جانب والسيما من اإلذعان عقد

 العقد تكوين على سابقة طوةخ إال ديثل ال التفاوض وأضحى عقد اإلذعان، توسع تضاعف

 بعد الفردي للمذىب اؼبتبعة خاصة أخرى بلدان هبا لتأخذ فرنسا من الفكرة النابعة تلك وامتدت

 عقد نشأة يف ساعدت عناصر عدة ىناك أن يبدو لذلك 3والقضاء، الفقو  كل من أصلها أن

 بطريقة أدت كلها فهذه جتماعيةواال اؼبادية والعوامل والقانونية االقتصادية ومنها العوامل اإلذعان

أن  ووجب التطور إىل بو أخذ فبا العامل بلدان عرب وانتشاره اإلذعان عقد نشوء إىل غَت مباشرة
 بو خاص تعريفا لو يعطى

                                  
 09 ص، الوطنية للكتاب،اعبزائر، ب.ط،اؼبؤسسة واؼبقارن، ج.م.ق يف اإلذعان لشعب،عقد حامد بن ؿبفوظ 1
 11 ص ، اؼبرجع نفسو 2
 12ص،  2010، اعبزائر، دار ىومة للطباعة والنشر والتوزيع، 2ط، الشروط التعسفية يف العقود يف القانون اعبزائري بودايل، ؿبمد 3
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 اإلذعان عقد تعريف :الثاني الفرع 

السنهوري  الرزاق عبد":صاحبها كان يف الفقو العريب الذي اإلذعان عقد تسمية يعد أصل 
 من أصح وىي السنهوري ذكرىا التسمية ىذه أن »الصده:  فرج اؼبنعم األستاذ" عبد يذكر "حيث

االنضمام  عقد معناىا اليت 89 فقرة اإلرادة إعبلن األستاذ "ساليي" أطلقها اليت التسمية الفرنسية
 إذ اإلذعان، من داللة أوسع االنضمام بينما القبول يف االضطرار معٌت على يدل اإلذعان ألن

1،«مناقشة دون إليها القابل نضم اليت العقود من وغَته اإلذعان عقد يشمل
 بتعريف يتعلق وفيما 

 اؼبشرع حاول ولذلك ودقيق موجود تعريف بشأن إعطاءه اختلف قد الفقو  فنجد اإلذعان عقد

 الفقو ي التعريف إىل نتطرق مث ،(أوال) التشريعي خبلل التعريف من اإلذعان عقد تعريف تدقيق

 :كاآليت وىذا (ثانيا) اإلذعان لعقد

 بأن يبلحظ، اعبزائري  اؼبدين القانون نصوص ظل يف :اإلذعان لعقد التشريعي التعريف :أوال

 حصول القبول كيفية وعلى اإلذعان، بوصف واكتفى اإلذعان عقد تعريف حيدد مل اؼبشرع اعبزائري

 70اؼبادة  يفعليو  بالنص ىذاو  العربية، التشريعات غرار على العقود من النوع ىذا يف
 يقبل  وال اؼبوجب يضعها مقررة شروطل التسليم دبجرد اإلذعان دعق يف  القبولحيصل »:ق.م.ج

 توافر خبلل من وىذا لعقد اإلذعان مباشر غَت تعريف اؼبادة خبلل من فيتضح «ا فيه ناقشةاؼب

 اعبزائري اؼبشرع بأن قبد نولك، الطرف اآلخر مناقشة قبول دون العقد يف اؼبوجب يضعها شروط

 للقواعد واحملدد  2004/06/23الصادر يف 02/04  رقم القانون خبلل من اإلذعان عرف قد

 »:بأنو الثالثة" "اؼبادة من الرابعة الفقرة العقد يف ؽبذا تعريف ليضع التجارية، النشاطات على اؼبطبقة
 مع االتفاق أطراف أحد من مسبقا ررح خدمة أو تأدية سلعة بيع إىل دفهت اتفاقية أو اتفاق كل

 اؼبشرع أن يعٍت فبا «فيو حقيقي تغيَت أي إحداث األخَت ديكن ؽبذا ال حبيث اآلخر الطرف إذعان

                                  
 135 ص بَتوت، للطباعة، النهضة دار ط، ب العربية، الببلد قوانُت يف العقد الصده، فرج اؼبنعم عبد 1
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 العقود ىذه الحقا،ويف يتم التعرض لو  ما وىذا إذعان عقود دبثابة عقود االستهبلك بعض اعترب

 اؼبرافق بعض احتكارعليها  يًتتب فبا هبا، لللقبو  واؼبفاوضة اػبيار فقط حرية طرفيها ألحد تعطى

 قبلها وإذا نقاش دون ىي  كما يقبلها أن سوى للمشًتي ديكن ال فعليا، أو احتكارا قانونيا اؽبامة

1كان متعاقدا.
  

 :اإلذعان لعقد الفقهي التعريف :ثانيا

 يعد الذي قدالع بأنو اإلذعان عقد تعريف إىل الفقو،  من جانب اذبو :التقليدي . االتجاه1

 اؼبناقشة ويوجهها أو للتعديل قابلة غَت ؿبددة شروطا القانوين أو الفعلي االحتكار ذو فيو اؼبوجب

.خدمة معينة أو سلعة دبوجبها ويعرض إليو، االنضمام بقصد دائمة بصفة اعبمهور إىل
 2 

النحو  على تعريفها خبلل من اإلذعان عقود دائرة من االذباه ىذا وسع :الحديث . االتجاه2
 دون ؽبا إال اػبضوع اآلخر الطرف أمام وليس العقد، أطراف أحد من انفراديا ؿبررة عقودا» :التايل

 قد اليت الشكليات التعريف بعض ىذا على الفقو  وأضاف« تعديلها يف حقيقية سلطة لو يكون أن

 مكتوبة وثيقة شكل يف يأيت العقد قد إذ متعددة، صور على تأيت قد واليت اإلذعان، عقد فيها يتم

 التعريف فهذا احملبلت، على واجهة تعرض غالبا وتكونعليها  اإلطبلع إال اؼبستهلك على وما

 أو ألجل يكون أن يشًتط ال عبماعة، كما أو لفرد اإلجياب اإلذعان عقود نطاق من يوسع

3بدونو.
  

 تعرضا اللذين برليوز" جور والفقيو" ساليي" " الفقيو قبد فإننا اؼبقارن الفقو  عن التكلم وعند

                                  
 61 ص ، اؼبرجع السابق فيبليل، علي 1
 23 ص سابق، مرجع لشعب، حامد بن ؿبفوظ 2
 اغبقوق كلية ماجستَت، رسالة التجارية، باؼبمارسات اؼبتعلق 02/04رقم  القانون إطار يف التعسفية الشروط معاعبة العيطاوي، راضية 3

 95 ص اعبزائر، ،اعبزائر جامعة اإلدارية، والعلوم
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 اإلرادة واحدة تغلب ؿبض ىو اإلذعان عقد أن »:يرى فالفقيو "ساليي" اإلذعان، عقد لتعريف

 وتفرضها ؿبددة ، غَت ؾبموعة ىي  بل ؿبدد فرد على ليس قانوهنا ومتملي منفردة، بصورة تتصرف

 1«.العقد قانون قبل من إذعان سوى ينقصها وال واحد جانب ومن مسبقا

 يذكر دون أن أخرى إرادة على شروطها سبلي إرادة ؾبرد اإلذعان عقد اعترب "ساليي" أن فنبلحظ

 ؿبتواه ربديد يتم العقد الذي بأنو»:كاآليت عرفو برليوز" جور " الفقيو خيص فيما أما .العقد ؿبتوى

2«.اؼبرحلة التعاقدية قبل وعامة ؾبردة بصفة جزئيا، أو كليا التعاقدي
  

3البدوي"، علي ؿبمد " لؤلستاذ تعريف ويف
 شروط معدة تتضمن اليت العقود ىذه بأن» :يقول  

 يقبل العادة وال يف مطبوعة تكون شروط قائمة شكل يف ،(القوي وىو) واحد طرف من مسبقا

 يكون ال اؼبستهلكُت الذين من الغالب يف ىم الناس، من صبهور إىل موجهة تعديلها، أو مناقشتها

 أو بسلع وىي تتعلق التعاقد يرفضوا أن ؽبم وكيف التعاقد، عدم أو قبوؽبا يف سوى خيار ؽبم

 «.خدمات

 مقررة القابل بشروط فيو يسلم الذي العقد » :بأنو عرفو " الصده فرج اؼبنعم عبد األستاذ" أما

 ؿبل يكون مرفق ضروري أو بسلعة يتعلق فيما وذلك فيها، مناقشة يقبل وال اؼبوجب يضعها

 4«.نشأهتا يف النطاق ؿبدودة اؼبناقشة تكون أو فعلي أو وينقان احتكار

                                  
 ئر،اعبزا جامعة اإلدارية، والعلوم اغبقوق كلية ماجستَت، رسالة التعاقدي، التعسف من اؼبستهلك ضباية آليات حيياوي، أضبد سليمة 1

 30 ص اعبزائر،
2  Georges Berlioz,Le contrats d’adhésion,Thèse librairie générale, droit de 
jurisprudence, Paris,P 10. 

 58 ص اؼبفتوحة،طرابلس)ليبيا(، اعبامعة منشورات ،2 ،ط1 االلتزام،ج لبللتزام،مصادر العامة البدوي،النظرية علي ؿبمد 3
 137 ص سابق، مرجع الصده، فرج اؼبنعم عبد 4
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 ال تكون العقود ىذه بأن » :يقول القيسي" أضبد قاسم "عامر األستاذ الصدد ىذا يف ونذكر

 يعد قانونيا شيئا أو فعليا، احتكارا حيتكر قد متعاقد من اإلجياب يصدر حيث إال يظهر ما على

 واحدا مشهر ويكون وبشكل  1«.الناس كافة إىل ادةع اإلجياب يصدر للمستهلك، ضروريا

 ال شروطا اإلطار يف ىذا اؼبوجب ديليها اليت والشروط مطبوعا يكون أن ويغلب للجميع، بالنسبة
 إذعان ؾبرد القبول أن » :يرى السنهوري" فإنو الرزاق عبد " األستاذ وعن ؼبصلحتو وأكثرىا تناقش

 اؼبوجب من موقفو يف ىو بل ومفاوضة، بعد مناقشة قبولو يصدر مل للعقد فالقابل اؼبوجب ديليو ؼبا

 مضطر فهو عنو غنا ال شيء على التعاقد إىل حاجة كان يف وؼبا يدع، أن أو يأخذ أن إال ديلك ال

 2«.اإلذعان بعقود العقود ىذه ظبيت مث ومن عليو، ولكنو مفروض موجود فرضاؤه القبول، إىل

 تعريف اإلذعان، فحسب عقد عرفوا قد الفقهاء من ؾبموعة جدفن اعبزائري الفقو  خيص وفيما

 اؼبتعاقد اؼبتعاقد شروطو علىفيو  ديلي عقد ىو اإلذعان عقد » :فيقول فيبليل"، علي " األستاذ

 اؼبتعاقدين أحد بسيطرة من العقود النوع ىذا ويتميز قبولو، أو العقد رفض إال لو ليس الذي الثاين

 فعلي احتكار إىل عادة السيطرة ىذه مناقشتها، وترجع يقبل والشروطو عليو  فيفرض اآلخر، على

 3.«اؼبتعاقد القوي طرف من واػبدمات للسلع قانوين أو

 بُت الذي يتم العقد » :ىو سليمان" علي األستاذ "علي بو جاء ؼبا وفقا اإلذعان بعقد ويراد

 احتكار أو شبو فعليا أو انونياق احتكارا ضرورية خدمة أو سلعة حيتكرألنو  قوي أحدمها طرفُت

 شروطو الطرف القويعليو  فيملي اػبدمة، ىذه إىل أو السلعة ىذه إىل مضطر اآلخر والطرف

 تعديلها وال اتهمناقش وال يستطيع اؼبضطر الطرف ؽبا يذعن مطبوعة عقود صيغة يف تكون ما وغالبا

                                  
 ودار الدولية العلمية الدار ،1 ط واؼبقارن(، اؼبدين القانون يف مقارنة للمستهلك)دراسة القانونية اغبماية القيسي، أضبد قاسم عامر 1

 ص ، األردن عمان والتوزيع، للنشر الثقافة
 244 ص لبنان، بَتوت اغبليب، نشوراتم ط، ب ،1 ،اجمللد1 اؼبدين،ج القانون شرح يف السنهوري، الوسيط الرزاق عبد 2
 . 60 ص ، سابق مرجع فيبليل، علي 3
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 النقل وشركات والغاز الكهرباء ركاتاؼبياه وش شركات عقود العقود، ىذه ومثال قبوؽبا، إىل ويضطر

 1«.التأمُت وشركات

 اؼبنافسة واؼبساومة يف طرف كل التعاقد يف األصل »:بأن السعدي" صربي "ؿبمد ويقول

 صبلة يقبلها أن الثاين إما وللطرف العقد شروط الطرفُت أحدفيو  يضع العقود من نوع ىناك ولكن

 2«.صبلة يرفضها أو

 معينة، يف نقاط تصبأهنا  إال اختلفت وإن يبدو أنفا اؼبذكورة قهيةالف التعاريف خبلل ومن

 يسلم الذي بأنو، العقد اإلذعان لعقد واحد تعريف على ذبتمع أو بينها اؼبشًتك القاسم يكون وقد
 بسلع يتعلق فيما وذلك يسمح دبناقشتها وال اآلخر الطرف يضعها مقررة بشروط الطرفُت أحدفيو 

 .بشأهنا النطاق ؿبدودة اؼبناقشة أو تكون فعلي أو قانوين احتكار ؿبل ونتك ضرورية مرافق أو

 من   70اؼبادة  نص خبلل من اؼبشرع أكده ما وىذا اؼبناقشة انتفاء وليد ىو اإلذعان فعقد إذن

 طبيعتو وكذلك ربديد العقد،عليها  يقوم أركان توفر من بد ال اإلذعان عقد يتم ولكي ج،.م.ق

 .(الثاين اؼبطلب)وطبيعتو القانونية  اإلذعان عقد أركان وجب التعرض إىل وؽبذا القانونية

 وطبيعتو القانونية اإلذعان عقد أركان :الثاني المطلب

 لعقد القانونية الطبيعة، و (األول الفرع) اإلذعان  عقد إىل أركان اؼبطلب ىذا يف وجب اإلشارة 

 (الثاين الفرع) اإلذعان

 ذعاناإل عقد أركان :األول الفرع

                                  
 38 ص اعبزائر، ج،.م.د ،3 ط ج(،.م.ق يف االلتزام لبللتزام)مصادر العامة النظرية سليمان، علي علي 1
 ،1 الكتاب اؼبنفردة، واإلرادة العقد اإلدارية، اؼبصادر ج،.م.ق يف االلتزام )مصادر لبللتزامات العامة النظرية السعدي، صربي ؿبمد 2

 60ص اعبزائر، اغبديث، الكتاب دار
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 ج،.م.ق  54  اؼبادة يف حاء ما وىذا قانوين، أثر إنشاء على إرادتُت توافق بأنو العقد يعرف

 والسبب ،(ثانيا) واحملل ،(أوال) الرضا يف واؼبتمثلة معينة شروط توافر من لو بد ال ينعقد ولكي

 .(ثالثا)

 حرة بإرادة طباقهماوان والقبول اإلجياب أي الرضا، ىو العقد يف ركن أىم إن :الرضا :أوال

 1 :كالتايل سنورده ما ىذا وواعية،

يتبادل  أن دبجردفيو  يتم اؼبمارسة بطريق تتم اليت العقود يف :اإلذعان عقد يف اإليجاب .1
 اؼبادة نصت عليو ما وىذا القانونية بالنصوص اإلخبلل دون اؼبتطابقتُت إرادهتما عن التعبَت الطرفان

 فاإلجياب خاص، منها طابع لكل إذ واضحة ميزات لئلجياب فإن اناإلذع عقد ويف .ج.م.ق  59 

 والتفصيلية اعبوىرية العقد كل شروط شامبل قاطعة صورة يف اؼبوجب من يصدر اإلذعان عقد يف

 يكون قبول ينضم أن من أكثر إىل حيتاج سبام العقد فإن جهة ومن اؼبفاوضة، أو للمناقشة قابل وغَت

فيو  نكون الذي العرض سوى اغبكم ىذا يتسٌت وال من شروط اؼبوجب من صدر ؼبا إذعان دبثابة
 يف القوي الطرف من الصادر العرض فإن األخَتة الصورة ىذه االعتبار، ويف ؿبل القابل شخصية

  اإلجياب. مستوى إىل ترقى ال التعاقد إىل ؾبرد دعوة يعترب العقد

 يضعو أحد الذي ذلك » :خَتاأل هبذا ويقصد الشرط" " ىو اإلذعان عقد يف فاإلجياب

 .«للمناقشة قابل غَت ويكون احملتملة القانونية العبلقة يف نظاما بو ليشكل األطراف

 ما الشرط غالبا ووضع اؼبوجب، الطرف وىو واحد جانب من منفردة بإرادة ؿبرر شرط فهو

 ر يعقبوبادئ األم يف بات بإجياب يتميز اإلذعان عقد إن واضعو مصلحة ربمي بكيفية يكون

 1ي.لي فيما يظهر  ما وىذامنو  بد ال قبول أو اآلخر اؼبتعاقد من إذعان

                                  
 41 ص سابق، مرجع سليمان، علي علي 1



 الفصل األول                                                          سلطة القاضي في إبزام العقد 

 

 32 

 :اإلذعان عقد في القبول .2

 اإلجياب فإن وجو إذ يقبلو، بأن اإلجياب إليو وجو من على إلزام ال :القبول في العام المبدأ. أ

 يقبلو أن حرا يف اإلجياب وإلي اؼبوجو يكون بل القبول، اإلجياب إليووجو  من على حيتم ال اؼبوجب

 إذ األحوال، صبيع يف ليس مطلقا رفضو أو وقبولو إجياب ؾبرد اإلجياب يظل رفضو وإذا يرفضو، أو

 إىل اؼبوجب دعا الذي ىو إذا كان ذلك ويتحقق بالقبول، ملزما لو اؼبوجب ذبعل قد ظروفا أن

 .معو التعاقد

فيكون  اإلذعان عقد يف القبول أما :اإلذعان عقد في القبول بها يتم التي الطريقة. ب
 حيصل»:على أنو ج.م.ق  70  اؼبادة نصت لذا اإلجياب يف وردت اليت بالشروط وتسليما رضوخا

 ؽبذا .«فيها مناقشة وال يقبل اؼبوجب يضعها مقررة لشروط التسليم دبجرد اإلذعان عقد يف القبول

 أصاب الذي العميق التطور من ظبات بارزة ظبة الفقهاء بعض رأي يف أصبحت العقود ىذه فإن

2.دللعق التقليدية النظرية
  

 قبول، ولكي ىو مقررة لشروط واالستسبلم الرضوخ طريق عن يتم الذي القول أن اعتربنا إذا

 .(ثانيا) يف سندرسو ما وىذا ؿبل وجود من بد ال اإلذعان عقد يكتمل

 االلتزام ج، وؿبل.م.ق 95 إىل 92 واداؼب يف العقد ؿبل عن اعبزائري اؼبشرع نص :المحل :ثانيا

 بو ويقصد شيء أو بإعطاء عمل عن باالمتناع أو بعمل التزام إما وىو اؼبدين، بو يلزم ما كل ىو

 العقد كان مستحيبل كان فإذا يكون فبكنا، أن ىي  االلتزام ؿبل وشروط عيٍت، حق إنشاء أو نقل

3الفقو، وجرى باطبل
 من بدال موجودا احملل يكون أن اشًتاط ء علىشي بإعطاء االلتزام حالة يف  

                                                                                                    
 82 ص ص، سابق، مرجع لشعب، حامد بن ؿبفوظ 1
 137 ص ، سابق مرجع الصده، فرج اؼبنعم عبد 2
 93 ص سابق، مرجع لشعب، حامد بن ؿبفوظ 3
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 للتعيُت قاببل أو معينا احملل يكون وأن احملل وجود ىو ىذه اغبالة يف اإلمكان أن والواقع فبكنا، عبارة

 االلتزام ؿبل يكون وأن للتحديد، قاببل أو ؿبددا يكون أن إذ جيب صورتو كانت مهما وذلك

 امتناع أو عمبل االلتزام ؿبل كان شيء وإذا بإعطاء االلتزام نكا للتعامل فيو ذا قاببل أي مشروعا،

 يف فاحملل .باطبل العقد كان وإال العامة اآلداب أو العام للنظام ـبالفا يكون وجب أال عمل عن
العبلقة  يف نظاما هبا ليشكل اؼبدين هبا ويلتزم اؼبوجب حيررىا اليت الشروط ؾبموع اإلذعان ىو عقد

الطرف القوي  من منفردة بإرادة ؿبررة تكون عموما فقواعده للمناقشة، قابلة غَت وتكون القانونية
 من تعد مسبقا التعاقد فشروط اؼبساواة، تلك وال اؼبفاوضة تلك توجد فبل اإلذعان عقد يف أما

 وعدم حال اإلجياب، يف ؿبلوعليو  كان كما العقد فيقبل اآلخر الطرف من مناقشة دون اؼبوجب

 سواء ؿبتواه شروط من أي شرط استبعاد ديكن ال مستقرا ثابتا احملل جيعل واؼبفاوضة اغبوار وجود

 تلك من حيد الفإنو  الواقع ويف وثائق أخرى يف لو تابعا آخر شرطا كان أو العقد، وثيقة يف كان

1العقد، لنوع وفقا للقانون، مطابقتها وكذا مدى العامة اآلداب أو العام النظام سوى الشروط
 افإذ  

 نص غرار على باطلة تكون العام بالنظام اؼبتعلقة بالنصوص القانونية ـبلة الشروط بعض كانت

 .ج.م.ق 622  اؼبادة

 احملل بينو وبُت والفرق التزامو وراء من إليو الوصول اؼبلتزم يقصد الذي الغرض ىو :السبب :ثالثا

 يسأل من فجواب أما السبب ؼبدين؟ا التزام دباذا يسأل من جواب احملل أن ىو العادة يف يقال كما

 االلتزام على يقتصر بل .التزام يف كل عنصرا يكون ال اؼبعٌت ىذا يف والسبب اؼبدين؟ التزام ؼباذا

 يصبح حىت القانوين األثر ألحداث إرادة اؼبلتزم اذباه على يقم العقدي عَت االلتزام إذ العقدي،

 يتصل إمنا العقدي االلتزام يف كعنصر مو والسببوراء التزا من إليو قصد الذي الغرض عن السؤال

 الذي اؼبباشر الغرض ىو ولكنو ذاهتا، اإلرادة ىو ليس أن السبب واغبق باإلرادة، االتصال أوثق

                                  
 207 ص ص، سابق، مرجع السنهوري، الرزاق عبد 1
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1اإلرادة، إليو اذبهت
  اؼبادة نصت إذ اؼبصري القانون مثل اغبديثة النظرية اعبزائري واعتنق اؼبشرع 

 أو العام للنظام ـبالف سبب أو مشروع غَت لسبب اؼبتعاقد التزم إذا»:أنو ج على.م.ق  97

  1132واؼبادة اؼبصري اؼبدين القانون من  136  للمادة اؼبوافقة وىي  .«باطبل العقد لآلداب كان
 والبحري الربي التأمُت كعقد منوذجي، عقد ىو اإلذعان عقد أن ودبا الفرنسي اؼبدين القانون من

2العكس. يتبُت أن إىل مشروعا يكون دائما سببو فإن مثبل،
  

 يف هبا فأخذ النظرية اغبديثة مع الفقو  يف سباشيا أكثر كان مصر يف والقضاء »:السنهوري ويقول
 3«.فرنسا يف القضاء ذلك يف اقتضى وقد أحكامو، من الكثَت

 يعتوطب حيث ربديد من الفقهاء اختلف فلقد عليها، يبٌت اليت اإلذعان عقد أركان رأينا أن وبعد

 الئحية، طبيعة تعاقدية أو طبيعة ذا اعتباره حول اآلراء وتباينت اذباىات إىل وانقسموا القانونية

 .(الثاين الفرع )يف اإلذعان عقد لطبيعة نتطرق سوف ولذلك

 اإلذعان لعقد القانونية الطبيعة :الثاني الفرع

 اغبلول لبعض من الكثَت إذ فائدة أكثر ؽبا العقود من عقد ألي القانونية الطبيعة ربديد إن

 ؿبل الطبيعة كانت ىذه أن شك وال الطبيعة، ىذه ربديد على تتوقف العقد عن الناشئة اؼبشاكل

 وآخرون عقودا حقيقية، ليستأهنا  يرى من فمنهم فريقُت إىل انقسموا الذين الفقهاء دراسات

 موازنة عقد علينا فإنو جيب ةالقانوني طبيعتو على وللوقوف .العقود سائر عن زبتلف الأهنا  يرون

 ،(أوال) التعاقدية خبلل النظرية من وذلك تباعا اإلذعان عقد إىل تعرضت اليت الفقهية اآلراء

 .النظرية اؼبختلطة (ثالثا) أما ،(ثانيا) البلئحية أو تعاقدية غَت والنظرية

                                  
 133 سابق، مرجع السعدي، صربي ؿبمد  1
 94 ص سابق، مرجع لشعب، حامد بن ؿبفوظ 2
 518 ص سابق، مرجع السنهوري، الرزاق عبد 3
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االعتبارات  مث ء،الفقها آراء النقطة ىذه يف سندرس :اإلذعان لعقد التعاقدية النظرية :أوال
 .النظريات عن تدافع اليت األدلةو 

 من كل أوردىا اليت األفكار إتباع رفضوا اؼبدين القانون فقهاء أغلبية نإ :الفقهاء آراء .1

.اإلذعان لعقد التعاقدية الطبيعة مفاده ـبالف برأي وسبسكوا تبعهم ومن دجييو" و" "ساليي"
 1 

 بو ينعقد اإلذعان قبوال اعتبار حول األمر أول الشك ثار وقد » :يقول مرقس" "سليمان وقبد

 كان إن ينظمها القانون الئحية عبلقة لو واؼبذعنُت احملتكر بُت العبلقة اعتبار أو حقيقي عقد

 واقعا اؼبذعن الطرف الذي يكون الضغط أن اؼبدين القانون فقو يف اآلن والراجح قانونيا، االحتكار

 اإلذعان بطريق القبول فإن يفسده وبالتايل الذي حىت وال الرضا يعدم يالذ اإلكراه حد يبلغ ال ربتو

 إذا إنو» :الباقي" عبد الفتاح "عبد ، ويقول«حقيقي عقد باإلجياب باقًتانو ينعقد صحيح قبول

 وجودىا، ذات ديس ال ذلك فإن االقتصادي، تأثَت الضغط ربت ذبيء اؼبذعن الطرف إرادة كانت

 «.أن يفسدىا شانو من سببا حىت يعترب وال

 :اآلتية االعتبارات قبد :النظرية عن تدافع التي االعتبارات .2

 حرة ومتساوية مفاوضات نتاجشروطو  تكون أن يقتضي العقد أن بفكرة القول اػبطأ من أنو. أ

 قبل تكون أن ال يفًتض ولكنو مزدوجا، رضا أي االتفاق يفًتض العقد مفهوم ألن للطرفُت بالنسبة

 .الطرفُت من الشروط نوقشت قد ان"اإلذع "

أو   سابق نقاش ؿبل العقد مضمون يكون أن صحيحا اتفاقا اإلرادتُت التفاق يشًتط ال. ب
 2الطرفُت. عمل من أنو يكون

                                  
 83 ص سابق، مرجع الصده، فرج اؼبنعم عبد 1
 42 ص ، السابق اؼبرجع لشعب، حامد بن ؿبفوظ 2
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 وبدون من األطراف للعديد أو للطرفُت مشًتكة إرادة بالضرورة يفًتض اإلذعان عقد تكوين إن

 .عقد بصدد أننا القول يف الواقع نستطيع معُت قانوين أثر اثإلحد واذباىهما اإلرادتُت ىذين وجود

 عند بو، تراعي خاصة قواعد وضع إىل أدى فبا والتصنع، اؼببالغة من الرأي ىذا خيلو ال ولكن

 معٌت إىل أقرب القبول فيو اعتبار حيث من خاصة، طبيعة ذو عقد بوصنو وتفسَته وتنفيذه انعقاده

.بو التسليم
1 

 .(ثانيا) يف سنورده وىذا الئحية طبيعة ذا اإلذعان عقد أن فَتى الثاين االذباه أما  

 يف أيضا نتناول فسوف التعاقدية النظرية رأينا أن بعد :الالئحية أو التعاقدية غير النظرية :ثانيا
 .النظرية ىذه أصحابعليها  يستند اليت األدلة مث الفقهاء، آراء إىل النظرية ىذه

 قانونيا مركزافيو  يرى حيث اإلذعان على العقد وصف ينكر االذباه اىذ :الفقهاء آراء .1

 ربكم الئحة أو قانون دبثابة فتكون اؼبوجب يصدرىا منفردة إرادة تنشئة  Institution منظما

 بُت يفًتض التساوي العقد أن من انطبلقا اإلذعان عقد وجود ويتكون .وتطبيقها العملية تفسَت

 قبد بينهم ومن عقد اإلذعان على العقد وصف إنكار إىل العام القانون فقهاء ذىب وقد األطراف،

 ."ساليي" ،"ىوريو" ،"دجيي "

 يصدرىا إرادة منفردة تنشئة منظم، قانوين مركز عن عبارةأنو  دجيي Duguit يرى حبيث

 من األخَت ىذا يف فبا يفًتض عنو، العقد وصف يبعد فبا الئحة أو قانون دبثابة فتكون اؼبوجب

 بعض منح أحيانا تربز الضرورات االجتماعية أن ذلك إبرامو، حرية وكذا أطرافو، بُت التساوي

 ومن اؼبنظم القانوين اؼبركز إىل أقرب عقد اإلذعان فأضحى التنظيم سلطة اػباص القانون أشخاص

 .أو البلئحة القانون يفسر كما يفسر أن وجب مث

                                  
 42 ص ،اؼبرجع نفسو 1
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 أن اؼبمكن اليت  من اؼبلزمة بالقوة االعًتاف ربزي اإلذعان عقد أنSaleills   سالييذىب  وقد

 العقد من لو ليس اإلذعان" اؼبزعوم عقد " بأن ساليي" كتب" وقد اؼبنفردة، باإلرادة التعبَت عن تنتج

 وتلزم ؿبددة، غَت ؾبموعة على سبلي قانوهنا واحدة، إلرادة ؿبض تغليب الواقع يفألنو  االسم سوى

 1قانون العقد. قبول يف يرغب من كل انضمام مسبقا

 باستغبلل سبيز  قانوين مركز سوى ليس اإلذعان عقد ىوريو بأن Hauriou الفقيو رأي وقبد

 األحكام ىذه على سريان اؼبشًتي دور يقتصر حبيث أحكامها، وضع يف اػبدمة أو السلعة مقدم

 2عليو.

العقد  مفهوم أن دجيي" " يرى حيث :النظرية ىذه أصحابعليها  يستند التي األدلة .2
 يعاًف اؼبدين الذي القانون يف العام االذباه ىو وىذا اؼبتعاقدين بُت ما األحوال يف اؼبساواة يفرض

 اغبال ىو أطرافها كما بُت مساواة فيها ليس التعاقدية شروطا تتضمن اليت العقود من العديد

 أن على االتفاق ذا وقعإ » :أنو على ج.م.ق من  426  اؼبادة تنص حيث الشركات لعقود بالنسبة

 جيوز حيث باطبل، عقد الشركة كان خسائرىا يف وال الشركة أرباح يف يسهم ال الشركاء أحد

 أن شرط على اػبسائر يف كل مسامهة من عملو سوى يقدم مل الذي الشريك إعفاء على االتفاق

 وكذا الفرنسي ديناؼب القانون من  1855اؼبادة وتقابلها ،«عملو شبن أجرة لو قررت قد يكون ال

 .الفرنسي اؼبدين القانون يف العقارات بيع يف 07/12 بنسبة الزائد للغنب بالنسبة الفسخ غبق بالنسبة

 على يزيد عقار بغنب بيع إذا » :أنو على  358 اؼبادة تنص ج.م.ق يف الثمن تكملة دعوى ويف

 .«...مثل شبن أطباس أربعة إىل الثمن تكملة طلب يف اغبق فللبائع اػبمس

                                  
 48 ص سابق، مرجع لشعب، حامد بن ؿبفوظ 1
 17 ص سابق، مرجع بودايل، ؿبمد 2
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 حيس مل العامل الذي إن » :يلي ما العامل على اؼبصنع نظام تطبيق بشان "ديرو" الفقيو ويقول

 قبولو افًتاض ديكن فإنو ال وبالتايلمنو  إرادة بأحكامها جهلو اعتبار ديكن ال اؼبلصقات ىذه بوجود

 1«.نفسها ذبهل إرادة توجد أن الغرابة من إذ هبا،

 على الشروط اؼبطبوعة آثار عن مثبل فنتساءل اإلذعان، عقود تلفـب يف ذلك كبقق أن ونستطيع

 ال الشروط بأن ىذه قبلت قد التقليدي، الفقو تأثَت ربت احملاكم أن فنجد البحري النقل تذاكر
 .أخذىم التذاكر أثناء شراءىا إمكانية ؽبم تتح مل الذين اؼبسافرين على هبا حيتج

 حرة اؼبطبوعة بإرادة الشروط تلك قبل قد اؼبسافر بأن ةالعقدي النظرية تقتضي كما نفرض كيف

 شخص يرغب األشياء فعندما ىذهفيو  ربدث كيف ونتناسى الواقع قبهل أن ديكن ال إمنا وواعية،

 بائع مع مناقشات مادية إلجراء استحالة أمامنفسو  وجيد التذاكر شباك إىل يتقدمفإنو  السفر يف

 إذ أمامو، التذكرة وتكون ؿبددا عليو شبنا ينطبق إليو يتجو الذي كاناؼب حيدد أن دبجردألنو  التذاكر

 رغم ديرو" " أورده الذي اؼبثال ىذا إن قد انعقد، يكون العقد فإن الشروط بعض ذلك بعد يقبل مل

 العقد فإن الشروط بعض يقبل مل إذا » :قولو يف رد نفس التعبَت قبد أننا إال اؼبنفردة لئلرادة ربمسو

2،«انعقد قد يكون
 اإلجياب إىل لبلنضمام اؼبواطن تقدم ؾبرد بأن القول إىل بنا ما يؤدي وىذا 

 قد اؼبسافر أن ديرو" " من العكس على ذلك من ونستخلص عقد حقيقي، بو ينعقد قبوال يعترب

 .شروط التعاقد حقيقة قبل

 يف أصحاهبا يرى ما حبسب زبتلف وسطى آراء بينهما توجدفإنو  السابقُت الرأيُت خبلل ومن
 األول. الرأي من يقًتب ما فمنها تعاقدي، غَت أو تعاقدي عقد من اإلذعان عقد

                                  
 18 ص ،اؼبرجع نفسو 1
 49 ص سابق، مرجع لشعب، حامد بن ؿبفوظ 2
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 عليو وصف خيلع كان وإن عامة منفعة ذات خاصة خدمة على ينطوي اإلذعان عقد أن فَتى

 .(ثالثا) يف سنراه ما وىذا العقد،

 خليطا بُت اإلذعان عقد » :أن اعتبار إىل األستاذ "ديرو"ذىب  لقد :المختلطة النظرية :ثالثا

 اتبع الفكرة ديرو" فقد " األستاذ خيص فيما .«الئحي اآلخر واعبزء تعاقدي أحدمها جزئُت

 أن التبعية، فَتى والشروط العقد يف اعبوىرية الشروط بُت يفرق ولكن اإلذعان لعقد التعاقدية

 يقبلها ما وغالبا أو بالكتابة فهةمشا وتكون الطرفانعليها  يتفق ما غالبا اليت ىي  اعبوىرية الشروط

 نعتربىا فإننا حبرفيتها أخذناىا إذا ما اليت اؼبطبوعة الشروط فهي التبعية الشروط أما حبرية، اؼبتعاقد

 يغَت مستوى إىل ترقى قبعلها وال اعبوىرية اؼبقدمة الشروط عن الناذبة األساسية لبللتزامات مكملة

 مطبوعة اإلذعان عقود أغلب يف اعبوىرية شروط العقد نولك العقد، وجوىر طبيعة من يعدل أو

 اإلضافة سبيل على تكون ما غالبا ولكنها جوىرية مكتوبة، شروط إضافة عدم يعٍت ال وىذا

 1والتعديل.

 فنقول عقد إداري؟ أم خاص عقد أىو ونوعو العقد طبيعة مدى عن التنازل كذلك ديكنأنو  إال

 تكون أخرى أحيانا وأحيانا إدارية عقود تكون فقد العقود، رسائ عن زبتلف ال اإلذعان عقود إن

 معنوي، شخص يربمو العقد الذي ذلك بأنو اإلداري العقد ويعرف .ذبارية أو مدنية خاصة عقود

 2عام. مرفق إدارة بقصد العام القانون أشخاص من

 ديكن إلداري أنوا العقد ربديد معيار يف اختلفا ومصر فرنسا من كل يف والقضاء الفقو  أن إال

 :اإلدارية العقود من بنوعُت القول إصباال

 .اإلدارية للعقود القانوين اؼبعيار. 1

                                  
 83 ص سابق، مرجع الصده، فرج اؼبنعم عبد 1
 6 ص ، )مصر( القاىرة العربية، النهضة دار ،3 ط اإلدارية، العقود الشرقاوي، سعاد 2
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 .اإلدارية للعقود القضائي اؼبعيار. 2

 إدارية بأهنا عقود عنها القول الصعب منفإنو  السابقة للمعايَت طبقا اإلذعان عقود فإن وعليو

 بواسطة التطبيق االشًتاكي إطار يف توسعت قد الدولة ملكية كانت وإن خاصة، ىذا عقود أو

 ربت مؤسسات أو صورة شركات يف وضعت قدأهنا  إال اغبيوية، اػباصة اؼبؤسسات أغلب تأميم

 تعتربأهنا  من الرغم على للقانون اػباص خيضع ما غالبا القانوين نظامها أن غَت الدولة، وصاية

 ذات الشركات خاصة اػباص، بالقانون مرتبطة أكثر جيعلها باؼبنتفعُت روابطها أن إال عامة مرافق

 .والتأمُت اغبديدية والكهرباء والسكك الغاز كشركات االقتصادي، الطابع

 العقدية فالنظرية مدين، إداري عقد كنا بصدد إذا ما باختبلف زبتلف اإلذعان عقد طبيعة إن

 نصفيو  ورد ما إال اؼبدين، قانونلل العامة ربكمو القواعدأنو  أي اػباص القانون إىل عقدىا خيضع

 1«.مدينا أو دائنا كان سواء اؼبذعن لصاٌف الطرف العقد تفسَت كحالة »خاص. 

 الذي اإلداري العقد زبص اهنفإ منظما مركزا اإلذعان عقد تعترب اليت البلئحية للنظرية بالنسبة أما

 .بو اػباصة التنظيمية أحكامو لو

 اؼبوقف اذباىها حسم قدأنو  إال اإلذعان عقد طبيعة حول االذباىات اختلفت وإنأنو  فنجد

 يتضمن التعسف فقد بفكرة عبلقة لو اإلذعان عقد أن حول متفق والكل حقيقية، عقود واعتبارىا

 ىذه من التدخل للحماية يف للقاضي اغبق إعطاء إىل باؼبشرع دفع ما وىذا تعسفية، شروط

 اإلذعان. يف عقود العقدي التوازن إعادةو  الضعيف للطرف مرىقة تعترب اليت الشروط

 دور القاضي في تعديل الشرط التعسفي في عقد اإلذعان.الفرع الثالث :  

                                  
 .56-58 .صص سابق، مرجع لشعب، حامد بن ؿبفوظ 1
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إذا مت العقد بطريقة اإلذعان وكان قد تضمن شروطاً تعسفية، فإنو جيوز للقاضي أن يعدل ىذه 
عدالة، وىذه القاعدة الشروط أو أن يعفي الطرف اؼبذعن منها وذلك وفقًا ؼبا يقضي بو قواعد ال

تضع يف يد القاضي سلطة واسعة غبماية اؼبستهلك من الشروط التعسفية اليت تفرضها عليو 
  1الشركات االحتكارية.

ومن أىم مظاىر ضباية الطرف اؼبدعي يف عقد اإلذعان، ما يتمتع بو القاضي من حرية وسلطة 
سلطة القاضي يف ذلك ال جيوز يف أن يعدل الشرط التعسفي أو يعفي الطرف اؼبذعن منو، و 

االتفاق على ـبالفتها، أو على استبعادىا،ألهنا تتصل بالنظام العام، ولكن ال يكون ذلك إال 
 2بطلب الطرف اؼبذعن ىذه اغبماية، وإال اعترب راضيا بالشرط التعسفي.

يل أثر فإذا كشف القاضي بسبب سلطتو التقديرية تعسفيًا يف عقد اإلذعان، فلو أن يعد دبا يز 
 التعسف، بل لو أن يلغيو ومل يرسم للقاضي حدود يف ذلك إال ما تقتضيو العدالة.

، 1978جانفي  10الصادر بتاريخ  Scrivenerوقد وضع اؼبشرع الفرنسي باؼبواراة يف قانون 
اؼبتعلق بإعبلم وضباية اؼبستهلك من الشروط التعسفية، إجراء يهدف إىل أن تستعد يف عقود 

روط غَت اؼبألوفة أي الشروط اليت تبدو أهنا مفروضة على اؼبستهلكُت عن طريق إساءة اإلذعان الش
استعمال القوة االقتصادية للطرف اآلخر، واليت منحت ىذا الطرف ميزة فاحشة، أو أن الشروط 

 3تؤدي إىل اختبلل التوازن بُت التزامات الطرفُت.

                                  
دار اعبامعة اعبديدة للنشر، ، نبيل إظباعيل عمر، سلطة القاضي التقديرية يف اؼبواد التجارية واؼبدنية، دراسة ربليلية وتطبيقية 1

 245، ص2002اإلسكندرية، ط
بدون إلسكندرية،دار اعبامعة اعبديدة للنشر، ا، مقارنة بُت القوانُت العربية والشريعة اإلسبلمية، نظرية العقد -ؿبي الدين إظباعيل  2

 204ص ، طبعة
 ،2000والنشر والتوزيع، بَتوت، ط  اؼبؤسسة اعبامعية للدراسات، مفاعيل العقد أو آثاره، اؼبطول يف القانون اؼبدين، جاك غستان 3

 .260ص 
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اؼبذعن من الشروط التعسفية، بتوضيح واؼبشرع اعبزائري ىو اآلخر ويف سبيل ضباية الطرف 
اؼبتعلق  02/04من القانون رقم  05اغبالة  03مفهوم الشرط التعسفي، فنص دبوجب اؼبادة 

(، بأ،ه: "يقصد يف مفهوم ىذا القانون دبا 2004يونيو سنة  27باؼبمارسات التجارية )اؼبؤرخ يف 
واحد أو عدة بنود أو شروط أخرى  يأيت شرط تعسفي، كل بند أو شرط دبفرده أو مشًتكاً مع بند

 من شأنو اإلخبلل الظاىر بالتوازن بُت حقوق وواجبات أطراف العقد".

من أن تقدير ما  1320رقم  1991/04/22وذىبت ؿبكمة النقض اؼبصرية يف قرار ؽبا بتاريخ 
يل أثر إذا كان الشرط اؼبدرج يف عقد اإلذعان شرطًا تعسفيًا أم ال، ديلك القاضي تعديلو دبا يز 

من  149التعسف أو يلغيو فيعفي الطرف اؼبذعن منو، يف حدود ما تقتضيو العدالة عمبًل بنص م 
 1ق.م.م، وذلك من مسائل الواقع اليت تستقبل تقديرىا ؿبكمة اؼبوضوع.

ومن ىنا يتضح مدى تأثَت السلطة التقديرية اليت يقوم هبا القاضي على مبدأ سلطات اإلرادة يف 
والواقع أن سلطة القاضي التقديرية تقوم دبعاعبة حالة اإلذعان اليت يوجد فيها عقود اإلعان، 

الطرف اؼبدعي يف مثل ىذه العقود، وذلك عن طريق ما ديلكو القاضي من أدوات لعبلج أثار ىذا 
 2اإلذعان.

 : سلطة القاضي في تعديل الشروط التعسفيةالثالث المطلب

 العبلقة الضعيف يف الطرف اؼبستهلك باعتباره التزام ديقي ما أىم من التعسفية الشروط تعترب

 يف ىذانتناول  تضر باؼبستهلك، ظاؼبة ؾبحفة، شروطا باعتبارىا االستهبلكية العقود يف االقتصادية

 يف التعسفية للممارسات وصور ،(اؼبطلب األول) يف التعسفي الشرط مفهوم إىل لوصولا اؼببحث
 .(الثاين اؼبطلب)

                                  
 .473ص ، 1998 ، 4ط ، منشأة اؼبعارف اإلسكندرية  ، اؼبرجع يف التعليق على النصوص القانونية، معوض عبد الثواب  1
 . 245ص ، اؼبرجع السابق، نبيل اظباعيل عمر  2
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 التعسفي الشرط مفهوم :األول الفرع

الفرع )تطبيقو  وؾبال التعسف معيارو  (األول الفرع)  التعسفي الشرط تعريف إىل  تعرضوجب ال
  (الثاين

 التعسفي الشرط تعريف :أوال

 األخَت يف استعمال التعسف ونتيجة قوي طرف قبل اؼبستهلك من على يفرض الذي الشرطىو 

 .مفرطة زةمي على غبصولو وىذا االقتصادية لسلطتو

بالنسبة  أما السيئ"، االستخدام " :لغة تعسف كلمة تعٍت حيث :التعسفي بالشرط المقصود
 :يعترب تعسفا بأنو 1الفقو، يرى حبيث قانونية". ؼبيزة الفاحش االستخدام " القانوين لبلصطبلح

 لطرفا عن ميزة فاحشة األخَت ؽبذا ودينح قوة األكثر الطرف جانب من مسبقا احملرر الشرط»

 وكذا ؽبا، احملددة أو من اؼبسؤولية اإلعفاء شروط لذلك تطبيقا تعسفا يعترب أن وديكن ،«اآلخر

 األطراف، والتزامات حقوق يف واحملرر اؼبستهلك ومهٍت بُت اؼبربم العقد يفأنو  أو اعبزائية، الشروط

 2اؼبهٍت. على اجملحفة للميزة بالنظر

 اؼبادة يف التعسفي قبد الشرط تعريف إطار يف اعبزائري عاؼبشر  أوردىا اليت التعاريف بُت ومن

 بند مع مشًتك أو شرط دبفرده أو بند كل »:على أنو نصت اليت 02/04رقم  القانون من 5/03

 أطراف وواجبات حقوق بُت الظاىر بالتوازن اإلخبلل شأنو من أخرى شروط أو بنود عدة أو واحد

                                  
 32 ص سابق، مرجع عمران، السيد ؿبمد السيد 1
-213 ص.ص )مصر(، القاىرة العربية، النهضة دار ط، ب العقدي، اؼبضمون للمستهلك إزاء اؼبدنية اغبماية الرفاعي، ؿبمد أضبد 2

212 
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1«.العقد
فيو  تتوفر أن ينبغي تعسفي بأنو يعترب بند أو لوصف شرطو أن قبد السابقة التعاريف ومن 

 :التالية العناصر

 .خدمة تأدية أو سلعة بيع ؿبلو يكون عقد يوجد أن -

 .مكتوبا العقد يكون أن -

 .اقتصاديا عوناو  مستهلكا العقد طريف يكون أن  -

 بُت حقوق بالتوازن الظاىر اإلخبلل إىل اإلذعان عقد يف الوارد البند أو الشرط يؤدي أن  -

 2العقد. أطراف وواجبات

 تطبيقو ومجال التعسف معيار :ثانيا

 ، وؾبال تطبيقو(أوال) التعسف معيار يعرض سوف التعسفي الشرط لتعريف التعرض بعد

 .(ثانيا)

 أن نبلحظ ،  03  اؼبادة يف جاء الذي القانوين التعريف إىل بالرجوع :التعسف معيار .1

 وواجبات بُت حقوق بالتوازنالظاىر  اإلخبلل " وىو واحد معيار على اعتمد اعبزائري  اؼبشرع

 قانون من  132  يف اؼبادة الفرنسي اؼبشرع بو أخذ الذي اؼبعيار على اعتمادا وىذا الطرفُت"،

 النفوذ" معيار على  1978/01/01يف الصادر القانون يف يعتمد كان أن بعد .اغبايل بلكاالسته

.منو 35  اؼبادة ما تضمنتو وىذا ،"الفاحشة اؼبيزة" اآلخر واؼبعيار "االقتصادي
3

 اعتربتأهنا  إال 

 التعريف ىذا على تعديل إجراء إىل فأدت إصبلح، عملية سبت قد لذلك عام، طابع ذات معايَت

                                  
 جوان 27 يف الصادرة ، باؼبمارسات التجارية اؼبتعلق ر،.ج ، 2004 يونيو 23 يف اؼبؤرخ، 02/04رقم  القانون من 5/03اؼبادة  1

 41 عدد ، 2004
 80 ص سابق، مرجع بودايل، ؿبمد 2

3  Article 35, La loi 78/23, Du 10 Janvier 1978, Sur la protection et L’information des 
consommateurs de produits et de service. 
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 خلق إىل شهدت اليت تلك ىي  التعسفية الشروط وأصبحتالسابقة  1/132  اؼبادة يف اؼبتضمن

 .العقد يف الطرفُت قوق وواجباتح بُتالظاىر  التوازن عدم

 ربديد ؾبال أيضا يقتضي التعسفي الشرط مفهوم ذبديد إن :التعسفي الشرط تطبيق مجال .2

 العقود إىل باقي سبتد أم اإلذعان، عقود على فقط يسري التعسفية، الشروط منع أن فهل تطبيقو،

 تعترب »:أنو على نصت 02/04 رقم القانون من  29 اؼبادة فإن العقد، طبيعة ناحية من األخرى؟

 قصد قد اؼبشرع أن القول وعليو ديكن ،«اؼبستهلك والبائع بُت العقود يف تعسفية وشروطا بنودا

 اؼبوقف نفس وىو نيُتهاؼب بُت العقود اؼبربمة استبعد أي اؼبستهلك والبائع، بُت اؼبربمة البيع عقود

 1الفرنسي. اؼبشرع إليو اذبو الذي

 تعديل القاضي الشروط التعسفية. ردو الثاني:  الفرع

 التعسفية الشروط تعديل في القاضي وشروط  دور :أوال

حيقق  دبا للشرط التعسفي اؼبظهر إزالة غاية إىل باإلنقاص متعلق التعسفي الشرط تعديل إن
 بُت التوازن ربقيق وىو السلطة، ىذه مثل القاضي منح من اؼبشرع يتوخاه الذي اؽبدف

 إذا يد القاضي، يف اػبطورة بالغ سبلحا يعد اؼبذعن الطرف إعفاء أما العقد يف دلةاؼبتبا داءاتاأل

 شريعة العقد) بذلك قاعدة ـبالفامنو  اؼبذعن الطرف ويعفي يعدلو أن تعسفيا الشرط أن لو تبُت ما

 بالتخفيف الشرط أن تعديل يقدر حينما اإلعفاء يف سلطتو الستخدام القاضي ويلجأ (اؼبتعاقدين

 ويكون الشرط، بو وصف الذي مظهر التعسف إزالة يف اجملدية الوسيلة ىو ليس اؼبقابل االلتزام من

                                  
 .227الرفاعي، مرجع سابق، صأضبد ؿبمد  1
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 إال العدل يتحقق ولن العقد، يف التعسف ىو مظهرنفسو  الشرط فيها يكون اليت اغبالة يف ىذا

 1منو. اؼبذعن الطرف إعفاء أو الشرط بإزالة

 ىذه وأصل عقد اإلذعان يف منها ذعناؼب الطرف يعفي أو التعسفية الشروط لقاضييعدل ا

 من الثانية الفقرة112نص اؼبادة  أيضا قبد كما ، ج.م.ق من 110 اؼبادة نص على مبنية السلطة

2القانون، نفس
 اسهديار  اؼبشرع طرف من هبا للقاضي معًتف التقديرية السلطة كانت إذا حيث  

 التعديل سلطة فإن اؼبناسب، ائيالقض وإصدار اغبكم فيها للفصلعليو  مطروحة قضية كل على
 عقد وجود تفرض فهي القانون، يف بنص حاالت ؿبددة يف للقاضي منحت استثنائية سلطة ىي 

 وىي القاضي تدخل الشروط خبلل من وذلك 3توازن األداءات، يف اختبلل غبقها اليت العقود من

 :كالتايل

4ج،.م.ق من 110  اؼبادة نص إىل استنادا
 لسماح للقاضي شرطُت توفر من دب الأنو  يتبُت  

 :ومها اؼبذعن منها الطرف إعفاء أو تعسفية شروط من العقد ىذا تضمنو ما لتعديل بالتدخل

 القابلفيو  يسلم الذي العقد ىو اإلذعان عقد أن سابقا رأينا كما :إذعان عقد . وجود1

 ضروري، ويكون مرفق أو بسلعة، يتعلق فيما فيها، مناقشة يقبل وال اؼبوجب، يضعها بشروط مقررة

 5النطاق. ؿبدودة اؼبناقشة تكون أو فعلي، أو قانوين إما االحتكار ؿبل

                                  
 47-50.صعامر قاسم أضبد القيسي، مرجع سابق، ص 1
 ماي 13 يف اؼبؤرخ، 05/07بالقانون  واؼبتمم اؼبعدل ، 1975 سبتمرب 26 يف اؼبؤرخ 58 /  58/75األمر  من 02/112اؼبادة  2

 غَت أنو ال »يلي ما على اؼبادة نصت حيث اؼبدين القانون اؼبتضمن ،2007 ماي 13 بتاريخ الصادرة 31 ر العدد، .ج ، 2007
 «اؼبذعن الطرف دبصلحة ضارا اإلذعان عقود يف الغامضة تأويل العبارات يكون أن جيوز

 81 ص )مصر(، اإلسكندرية اؼبعارف، منشأة ط، ب والتجارية، اؼبدنية اؼبواد يف التقديرية القاضي سلطة عمر، إظباعيل نبيل 3
 وكان اإلذعان بطريق العقد مت إذا »أن على تنص واليت سابق، مرجع ، 1975 سبتمرب 26 يف اؼبؤرخ 58/75األمر من 110اؼبادة  4

   «...تعسفية شروط قد  تضمن
 27 ص سابق، عمران، مرجع السيد ؿبمد السيد 5
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 عقد أنعلى   العقد عرفت قد  02/04رقم  القانون من4/03 اؼبادة  خبلل من يظهر وكذلك

 أحد من مسبقا خدمة، حرر تأدية أو سلعة بيع إىل هتدف اتفاقية أو اتفاق كل »:ىو اإلذعان

 1«.حقيقي تغيَت األخَت إحداث ؽبذا ديكن ال حبيث اآلخر الطرف إذعان مع االتفاق فاألطرا

 :عنصرين ومها توفر من بد ال اإلذعان عقد بصدد نكون لكيأنو  يبدو التعريف ىذا ضوء وعلى

 .أطرافو أحد من العقد حملتوى اؼبسبق التحديد -

 .دالعق يف حقيقي تغيَت إحداث من اؼبذعن الطرف إمكانية عدم -

اإلذعان  عقد يتضمن أن ىو القاضي لتدخل القانوين اؼبربر إن :تعسفية شروط وجود . 2
 يف للقاضي اغبق يكون ىنا إذ التعاقدية، العبلقة يف القوي حبكم اؼبوجب فرضها تعسفية شروطا
عليو  يكون جيب أن الذي التوازن للعقد يعيد دبا منو، اؼبذعن الطرف إعفاء أو الشرط ىذا تعديل

 .العقد يف الضعيف عن الطرف اإلرىاق وخيفف الطرفُت عاتق على اؼبلقاة األعباء تتساوى يثحب

 التعسفية الممارسات صور :الثالث الفرع

 اؼبهٍت قد ديارسها اليت الصور من 08 شبانية على  02/04رقم  القانون من 29،2اؼبادة  نصت

 ضعيف، اؼبستهلك كطرف خبلؽبا من ويظهر العقدي، التوازن يف اختبلل عنها ينتج واليت

 06-306رقم  التنفيذي من اؼبرسوم  05اػبامسة اؼبادة يف جاءت حالة 12 عشر اثنا إىل باإلضافة
  :كالتايل اؼبادتُت كبل نعرض حيث 

                                  
 جوان 27 يف لصادرةا ، باؼبمارسات التجارية اؼبتعلق ر،.ج ، 2004 يونيو 23 يف اؼبؤرخ، 02/04رقم  القانون من 4/03اؼبادة  1

 .41 عدد، 2004
 جوان 27 يف الصادرة ، باؼبمارسات التجارية  اؼبتعلق ر،.ج ، 2004 يونيو 23 يف اؼبؤرخ 02/04من القانون رقم  29اؼبادة  2

 .41 عدد، 2004
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عليو  نصت ما خبلل من االختبلل ىذا يتجسد :المتقابلة االلتزامات في اختالل وجود :أوال
فباثلة للمستهلك،  التزامات أو حقوقا تقابلها ال وامتيازات، قوقاح البائع يأخذ حيث، 01الفقرة
 العقد بنود وحده بصياغة يستقل الذي البائع مواجهة يف ضعيفا طرفا يبدو األخَت ىذا أن حيث

 أن إال ديلك ال جاىزة للمستهلك الذي ويقدمها مصلحتو زبدم اليت الشروط من يشاء ما ويضمنها

 على االلتزامات ىذه بفرض  02الفقرة  مضمونعليو  يدل وما وىو ا،هب يقبل وأنعليها  يوافق

 الذي األمر وىو اؼبادة ىذه من  05 الفقرة عليو نصت ما وىذا ىو، هبا يلتزم أن اؼبستهلك دون

 .اؼبستهلك منها حيرم امتيازات وحقوق على بذلك حيصل البائع جيعل

 نفس ؼبادة من07 و04و 03 الفقرات يف دتتجس اؼبمارسات وىذه :العقد بتعديل التفرد :ثانيا

 فقد صلحتو، مع اؼبتوافقة الشروط ووضع اؼبستهلك، على االلتزامات فرض إىل إضافةأنو  حبيث

 ؿبل كتعديل عناصر العقد، بتعديل التفرد طريق عن نفوذه سلطة استخدام إىل أيضا اؼبهٍت يعمد

 ما وىو ذلك، يوافق اؼبستهلك على أن دون خدمة، أو بيع عقد كان سواء الثمن، أو مثبل العقد

 عبء جعل أو اؼبسؤولية، شرط عدم يتضمن العقد جعل ذلك ومثال ، 03 الفقرةعليو  نصت

 تنفيذ أو اؼبنتوج تسليم أجل التعديل ليمس ىذا يصل وقد اؼبشًتي، عاتق على النقل مصاريف

 الذي والتحكمي التسلطي الطابع فبا يظهر اؼبستهلك، على واضح بشكل يؤثر ما وىذا اػبدمة،

 1. اغبالة ىذه يف اؼبهٍت ديارسو

مشروع  حق ىو العقد الفسخ حق أن قبد :العقد فسخ المستهلك في حق رفض :ثالثا
 حيث نصت العامة، للقواعد طبقا اللتزامو اآلخر الطرف تنفيذ عدم حالة يف متعاقد لكل وفبنوح

ىي  تقدًن اػبدمات، أو السلع بيع العقود كل أن باعتبار ذلك، على اؼبدين القانون من119  اؼبادة
 البائع فإن إذعان واؼبستهلكُت عقود اؼبهنيُت بُت اؼبربمة العقود معظم أن ودبا لكن للجانبُت، ملزمة 

                                  
 27 يف لصادرةا ،، باؼبمارسات التجارية اؼبتعلق ر،.ج ، 2004 يونيو 23 يف اؼبؤرخ 02/04من القانون رقم  29اؼبادة  1

 .41 عدد ، 2004جوان
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 جاء ما ذمتو وىذا يف ىو بالتزام أخل إذا العقد فسخ اؼبستهلك يف حق يرفض قد اػبدمة مقدم أو

 إلغاء يف اؼبتمثل التعسفي الشرط التدخل ؼبنع للقاضي ينبغي ىنااؼبادة و  نفس من  06 الفقرة يف

 .قانونا مقرر حق

 رفض اػبضوع جملرد التعاقدية العبلقة بقطع هتديد إن :التعاقدية العالقة بقطع تهديد :رابعا

اؼبادة عليو  ما نصت وىذا العقد بطبلن إىل يؤدي الذي اإلكراه قبيل من يعد متكافئة غَت لشروط
عليو  يعاقب تعسفيا ىذا الشرط اعتبار  08 الفقرة يف اؼبشرع جعل ما وىذا ج،.م.ق من  1/88
 ؽبذا مادية أضرارا جيلب قد العبلقة التعاقدية قطع اؼبستهلك ألن على فبارستو حالة يف اؼبهٍت

1األخَت،
 ازنللتو  واضح إىدار ىذا ويف عليو، اؼبعروضة غَت اؼبتكافئة بالشروط القبول على جيربه فبا 

 .ضعيفا طرفا يعد اؼبستهلك الذي غبماية التدخل فبا استدعى التعاقد حرية ومبدأ العقدي

من اؼبرسوم التنفيذي  05،2اؼبادة  يف اؼبذكورة اغباالت قبد 29 اؼبادة بو جاءت ما إىل وإضافة
 ااثن تضمنت ىذه اؼبادة حبيث تعسفية، تعترب اليت البنود عنوان ربت درجت واليت 06-306رقم 
-02رقم  القانون يفعليها  اؼبنصوص الشروط قوة نفس ؽبا شروط وىي تعسفيا شرطا 12 عشر

 اؼبستهلكُت بُت اؼبربمة العقود يف العمل هبا دينع حبيث التعاقدية العبلقة ألطراف ملزمة تعد إذ ، 04
 :كما يلي الشروط ىذه ونورد ملزمة للقاضيأهنا  كما اؼبتدخلُت أو االقتصاديُت األعوانو 

أهنا  من نفس اؼبرسوم 02،3اؼبادة  حسب بو ويقصد :للعقود األساسية العناصر تقليص -
 للمستهلك ونزاىة اؼبسبق تتعلق باإلعبلم للمستهلك واليت اعبوىرية باغبقوق اؼبرتبطة العناصر تلك

 البيع، بعد ما واػبدمة الضمان وكذا السلع واػبدمات، مطابقة وأمن التجارية العمليات وشفافية

                                  
 228 ص سابق، مرجع الرفاعي، ؿبمد أضبد 1
سبتمرب  11 بتاريخ الصادرة ، 56 عدد، ر،.ج ، 2006 سبتمرب 10 يف اؼبؤرخ، 06-306رقم  التنفيذي اؼبرسوم من 05اؼبادة  2

  تعسفية تعترب اليت والبنود واؼبستهلكُت االقتصاديُت األعوان بُت اؼبربمة للعقود األساسية للعناصر احملدد
 ، اؼبؤرخ نفسو.06-306رقم  التنفيذي اؼبرسوم من 02اؼبادة  3
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 على أيضا اؼبرسوم نفس من 03،1اؼبادة  حسب األساسية كذلك العقد عناصر وتتعلق

التسليم  شروط الدفع، كيفيات والتعريفات، واألسعار وطبيعتها السلع واػبدمات، خصوصيات
 شروط السلع واػبدمات، ومطابقة الضمان كيفيات والتسليم، الدفع عن التأخَت عقوبات وأجالو،

 العقد. إجراءات فسخ النزاعات، تسوية شروط التعاقدية، نودالب تعديل

 للمستهلك. تعويض بدون منفردة بصفة فسخو أو العقد تعديل حبق االحتفاظ -

 .تعويض دفع مقابل إال العقد بفسخ القاىرة القوة حالة للمستهلك يف السماح عدم  -

 عدم التنفيذ ةحال ويف هلك،تللمس تعويض بدون منفردة بصفة مسؤوليتو عن التخلي  -

 .لواجباتو صحيح غَت التنفيذ أو اعبزئي أو الكلي

 أية وسيلة إىل اللجوء عن األخَت ىذا التخلي اؼبستهلك على مع اػببلف حالة يف النص  -

 .ضده طعن

 تنفيذ األخَت عن ىذا امتنع إذا ما حالة اؼبستهلك يف طرف من اؼبدفوعة باؼببالغ االحتفاظ -

 ىو االقتصادي العون إذا زبلى ما حالة يف التعويض يف اغبق إعطائو دون بفسخو قام أو العقد،

 .فسخو أو العقد تنفيذ عن بنفسو

 بتنفيذ واجباتو، يقوم ال اؼبستهلك الذي طرف من دفعو الواجب التعويض مبلغ ربديد  -

 .واجباتو يقوم بتنفيذ ال الذي االقتصادي العون يدفعو تعويضا ذلك مقابل حيدد أن دون

 .اؼبستهلك على مربرة غَت إضافية باتواج فرض -

 .العقد إبرام قبل من هبا علم اؼبستهلك على يكن مل بنود فرض -

 التنفيذ اؼبستحقة بغرض واألتعاب اؼبصاريف تعويض اؼبستهلك عن إجبار حبق االحتفاظ -

 .اغبق نفس دينحو أن دون للعقد، اإلجباري

 .نشاطاتو رسةفبا عن اؼبًتتبة تعترب اليت الواجبات مننفسو  يعفي -

                                  
 ، اؼبؤرخ نفسو.06-306رقم  التنفيذي اؼبرسوم من 03اؼبادة  1
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1مسؤوليتو. من تعترب اليت الواجبات اؼبستهلك عبء ربميل -
  

 كذلك أنو أحاطو نبلحظ تعسفية شروط اؼبشرع اعتربىا اليت الصور ؽبذه تعرضنا خبلل ومن

 التعسفية. الشروط ؼبواجهة حبماية

 

                                  
 ، اؼبؤرخ السابق.06-306رقم  التنفيذي اؼبرسوم من 05اؼبادة  1
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ذه اغبماية إىل حرصًا على ضباية اؼبتعاقدين من اعبوار وربقيقًا للعدالة رأى أن ديد ى 
مرحلتُت تنفيذ العقد فمنح القاضي يف ىذه اؼبرحلة سلطة التدخل يف العبلقات العقدية ؼبواجهة 

ن العقدي وبالتايل اختبلل از الظروف اؼبتغَتة والتقلبات االقتصادية اليت ينشأ عنها اختبلل التو 
يل بالنص على حاالت  العدالة التعاقدية وذلك بأن خول اؼبشرع للقاضي سلطة واسعة يف التعد

زن العقدي أثناء التنفيذ، لذا وجب التعرض إىل سلطة القاضي يف تعديل كثَتًا ما خيتل فيها التوا
سلطة القاضي يف تعديل الشرط اعبزائي و  العقد بسبب الظروف الطارئة ) اؼببحث األول (

 .)اؼببحث الثاين (
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 د بسبب الظروف الطارئةالمبحث األول: سلطة القاضي في تعديل العق

القاضي وإن كان كقاعدة عامة ال جيوز لو اغبق فقي تعديل العقد وأحكامو أو حق تفضو إال 
وذلك باؼبادة ، أن القانون واستثناءًا من ىذه القاعدة أعطى القاضي حق التعديل أحكام العقد

غَت أنو إذا طرأت »ن: من القانون اؼبدين اعبزائري الفقرة الثالثة منها واليت نصت على أ 107
حدوثها إن تنفيذ االلتزام التعاقدي،  علىوترتب ، حوادث استثنائية عامة مل يكن يف الوسع توقعها

للمدين حبيث يهدده خبسارة فادحة، جاز للقاضي تبعا  وان مل يصبح مستحيبل، صار مرىقا
كل  اغبد اؼبعقول. ويقع باطبلبُت مصلحة الطرفُت أن يرد االلتزام اؼبرىق إىل  للظروف وبعد اؼبوازنة

ويتمثل اغبديث عن سلطة القاضي يف تعديل العقد بسبب الظروف  1«..اتفاق على خبلف ذلك
ودور القاضي يف ، )اؼبطلب األول( لذا وجب التعرض إىل مفهوم نظرية الظروف الطارئة الطارئة، 

 .)اؼبطلب الثاين( نظرية الظروف الطارئة

 ة الظروف الطارئة.المطلب األول: مفهوم نظري

قد تطرأ أثناء تنفيذ العقد ظروف ذبعل تنفيذ االلتزام مرىق إذا وضع اؼبشرع نظرية الظروف 
الطارئة كقاعدة إلعادة التوازن ألطراف العقد. ومن خبلل ىذا اؼبطلب يتم ربديد تعريف نظرية 

وما يًتتب على الثاين(  )الفرع شروط تطبيق نظرية الظروف الطارئةو  )الفرع األول(الظروف الطارئة 
 )الفرع الثالث(. الظروف الطارئة

 

 

                                  
، مصادر االلتزام، ديوان اؼبطبوعات اعبامعية، بن عكنون، 1جائري، خليل أضبد حسن قدادة، الوجيز يف شرح القانون اؼبدين اعبز  1

 .107، ص2005، 2اعبزائر، ط
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 الفرع األول: تعريف نظرية الظروف الطارئة.

ا إذغَت انو »من القانون اؼبدين يف فقرهتا الثالثة على نظرية الظروف الطارئة:  107تنص اؼبادة 
 االلتزام التعاقدي وترتب على حدوثها إن، طرأت حوادث استثنائية عامة مل يكن يف الوسع توقعها

حبيث يهدده خبسارة فادحة جاز للقاضي تبعا  .وإن مل يصبح مستحيبل صار مرىقا للمدين
إن يرد االلتزام اؼبرىق إىل اغبد اؼبعقول ويقع باطبل كل ، مراعاة ؼبصلحة الطرفُت وبعد، للظروف

 «.لكذاتفاق على خبلف 

فبل ديلك غَتىم ، لعقد قانون اؼبتعاقديناألصل أن ال جيوز للقاضي تعديل العقد باعتبار أن ا
تعديلو، إال أن اؼبشرع أجاز للقاضي على سبيل االستثناء أن حيل ؿبل إدارة اؼبتعاقدين إلجراء 

 تعديل يف العقد إذا ما توفرت الشروط البلزمة لتطبيق نظرية الظروف الطارئة.

م تسعَتة رظبية أو إلغاؤىا ومثال اغبوادث االستثنائية العامة حرب أو إضراب مفاجئ أو قيا
 يكون من ورائها أن ترتفع سعر اؼبواد األولية أو أجور العمال.

فتطبيق قاعدة العقد شريعة اؼبتعاقدين تؤدي إىل فرض تنفيذ االلتزام بالرغم من حدوث ىذه 
ألن تنفيذه غَت مستحيل ألن اؼبدين ال يستطيع عدم التنفيذ يدعو أن فيو ، الظروف غَت اؼبتوقعة

 1إرىاقاً.

وؽبذا يتدخل القاضي ليعدل ، مبدأ العدالة يقتضي أن يتحمل الطرفان معًا الظروف الطارئة
 2االلتزامات الناشئة يف ذمة طريف العقد دبا يتناسب مع اغبادث الطارئ.

                                  
 .319، اعبزء األول، ص2004ؿبمد صربي السعدي، شرح القانون اؼبدين اعبزائري النظرة العامة لبللتزامات، دار اؽبدى، طبعة  1
، مصادر االلتزام، ديوان اؼبطبوعات اعبامعية، بن عكنون، 1جزائري، خليل أضبد حسن قدادة، الوجيز يف شرح القانون اؼبدين اعب 2

 .107، ص2005، 2اعبزائر، ط
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غالبًا ما يتم التمسك بالظروف الطارئة عن طريق الدفع يثَته اؼبدين عن رجوع الدائن عليو 
ولكن ال وجود ما حول التمسك دبا عن طريق الدعوى اؼببتدئة ، ام وبالتعويض أيضاً بتنفيذ االلتز 

يرفعها اؼبدين على الدائن طالبًا رد التزامو إىل اغبد اؼبعقول، ويف كلتا اغبالتُت يتحمل اؼبدين عبء 
 إثبات الظروف الطارئة والشروط البلزمة تطبيقها، فإن كان دفعًا تتحمل بإثبات دفعو وإن كان

مدعيًا ربمل بإثبات دعواه ويكون اإلثبات بكافة الطرق اؼبقررة قانونًا ألنو يرد على واقعة مادية، 
مفاد ذلك أن احملكمة ال تطبق نظرية الظروف الطارئة من تلقاء نفسها وإمنا دبوجب طالب اؼبدين 

ن مطلق طاؼبا مت ولكن يقع باطبًل االتفاق على عدم خضوع التزام اؼبدين ؽبذه النظرية باطبًل بطبل
 ذلك قبل توافر شروطها، أما بعدىا فيجوز التنازل عن تطبيقها.

 الفرع الثاني: شروط تطبيق نظرية الظروف الطارئة.

 يشًتط لتطبيق ىذه النظرية ثبلث شروط ىي:

 أواًل: شروط تطبيق نظرية الظروف الطارئة.

 الشروط البلزمة توافرىا لتطبيق الظروف الطارئة ىي:

 يكون العقد متراخي التنفيذ:. أن 1

معٌت ذلك أن يكون ىناك فًتة من الزمن تفصل ما بُت إبرام العقد وتنفيذه، على أن العقد إذا  
كان غَت مًتاخ، وطرأت مع ذلك ىذه اغبوادث االستثنائية عقب صدوره مباشرة وإن كان ذلك ال 

 1يقع إال نادراً فليس يوجد ما دينع ىذه النظرية.

 

                                  
 .206، ص2011، اجمللد اآلل، منشأة اؼبعارف، اإلسكندرية، 7عبد الرزاق السنهوري، الوسيط يف شرح القانون اؼبدين، ج 1
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 استثنائي عقب إبرام العقد: . طرأ حادث2

الوقوع وغَت مألوف كاغبرب أو الزالزل أو الوباء أو  ن يكون اغبادث استثنائيًا أي نادرجيب أ
اغبصار، وأن يكون عاما أي أال يكون خاصا باؼبدين أو مقصوراً عليو، وإمنا ؾبرداً وشامبًل لطائفة 

 1ن أو مرضو أو ىبلك بضاعتو.من الناس، لذلك ال تطبق النظرية يف حالة إفبلس اؼبدي

 . أن يكون الحادث غير متوقع:3

ذلك أن اغبادث غَت اؼبتوقع ال ديكن أن يكون حادثًا مألوفاً، كارتفاع أسعار مواد اؼبعيشة، أو 
 2تقلب أسعار العملة، أو مهاصبة الدودة زراعة القطن يف مصر.

 معيار التوقع:

ع الرجل العادي وقوعو، فبل يكفي أن يكون جيب أن يكون اغبادث الطارئ حادثًا ال يتوق
اؼبتعاقد نفسو مل يتوقع أن يطرأ اغبادث الطارئ وإمنا جيب أن ال يكون بوسعو أن يتوقع حدوثو، 
َ  موضوعياً، وؽبذا ال جيوز اؼبتعاقد أن يطالب  فمعيار التوقع ليس معيارًا شخصيًا وإمنا معيارًا

 3وقوعو، ما دام الرجل العادي كان ديكنو توقعو. بتعديل العقد بسبب حادث مل يتوقع التعاقد

 . أن يصبح تنفيذ االلتزام التعاقدي مرىقاً للمدين وليس مستحياًل:4

معٌت ذلك أن يؤدي اغبادث اؼبفاجئ إىل جعل االلتزام مرىقًا للمدين، دون أن يصل األمر إىل 
ة ألنو إذا كان اعبامع بينهما حد استحالة تنفيذه، ويف ىذا خيتلف الظرف الطارئ من القوة القاىر 

                                  
 .154-155، ص1998امعة اؼبنشورة طرابلس، ط ، منشورات اعب1عبد اهلل الدليمي، نظرية العامة لبللتزام، ج 1
 .100، ص2003، 5علي علي سليمان، النظرية العامة االلتزام، ديوان اؼبطبوعات اعبامعية، اعبزائر، ط 2
 .262، ص1997د. جبلل العدوي، األصول االلتزامات، )مصادر االلتزامات(، منشأة اؼبعارف، اإلسكندرية، ط  3
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صفة اؼبفاجأة، غبل أن الفرق بينهما ىو أن القوى القاىرة ذبعل تنفيذ االلتزام مستحيبًل، وىذه 
 1االستحالة تؤدي إىل انقضاء االلتزام.

 الفرع الثالث: ما يترتب على الظروف الطارئة.

قدير خسارة اؼبدين  وكيفية مىت توفرت الشروط السابقة يصبح القاضي سلطة تقديرية واسعة لت
جيوز للقاضي أن يرد االلتزام »تنص على أنو:  107رد االلتزام اغبد اؼبعقول حيث أن اؼبادة 

وهبذا نستخلص أن التعديل يشمل فقط االلتزام اؼبدين دون الدائن حيث يكون ؽبذا « اؼبرىق...
و القاضي لرفع اإلرىاق الذي األخَت اػبيار بُت فسخ العقد دون تعويض وبُت التعديل الذي جيرب

 يقتصر فقط حىت زوال الظروف الطارئة.

كما جيوز القاضي إذا رأى أن الظروف مؤقت إن يوقف تنفيذ العقد حىت زوالو إذا مل يًتتب 
جيوز للقاضي ونظر »من القانون اؼبدين:  2/281على ذلك ضرر الدائن وذلك إعمااًل لنص اؼبادة 

ة االقتصادية أن دينح أجااًل مبلئمة الظروف دون أن تتجاوز ىذه اؼبدة ؼبركز اؼبدين ومراعاة للحال
 2«.سنة وأن يوقف التنفيذ مع إبقاء العقد

إذ جاز للقاضي أو يزيد أن ينقص يف االلتزامات أو توقف العقد أو دينح ألجل، إال أنو ال 
طارئة هتدف إىل إعادة جيوز لو أن حيكم بفسخ العقد بناءاً على الطلب اؼبدين، فنظرية الظروف ال

التوازن بُت اؼبتعاقدين وتوزيع اػبسارة عليهما، أما يف الفسخ بناء على طلب اؼبدين فإن الدائن ىو 
 الذي يتحمل وحده باػبسارة كلها.

                                  
 .257ص ، 2004، 3ديوان اؼبطبوعات اعبامعية، بن عكنون، ط، 1ية العامة لبللتزام، جد. بلحاج العريب، النظر  1
 .319ص، 1، ج2004ؿبمد صربي السعدي، شرح القانون اؼبدين اعبزائري، النظرية العامة لبللتزامات، دار اؽبدى، ط 2
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والعكس جيوز الدائن أن يطلب فسخ العقد دون تعويض ويف ذلك زبفيف لوقف اؼبدين بإيقافو 
 1من تنفيذ االلتزام اؼبرىق.

األخَت إن نظرية الظروف الطارئة تعد قاعدة متصلة بالنظام العام ال جيوز االتفاق على  ويف
 استبعادىا بوضع شرط دينع القاضي من استعمال سلطة التعديل.

 المطلب الثاني: دور القاضي في نظرية الظروف الطارئة

 تكن متوقعة، ترتب مل ثحواد تنفيذه، سبام قبلو  العقد إبرام بعد طرأ إذا انو النظرية ىذه مقتضى

 يهدده أحدمها مرىقا التزام أصبح حبيث فادحا، اختبلال الطرفُت التزامات بُت التعادل اختبلل عليها

 وإمنا من التزامو، اؼبدين إلحبلل ال العقد، يف يتدخل أن للقاضي جيوز فعندئذ جسيمة، خبسارة

 عقد مثل ذلك اؼبعقول، اغبد إىل اؼبرىق االلتزام بو يرد الذي الوجو على الطرفُت التزامات لتعديل

 االقتصادية القائمة الظروف أساس على بتوريدىا اؼبتعاقد تعهد اليت السلعة سعر فيو حدد توريد

يف  فاحش ارتفاع عليها مثبل،يًتتب كحرب متوقع غَت حادث حيدث مث ، العقد إبرام وقت
عن  فادحة، زبرج خبسارة يتهدده عليو ؼبتفقا بالسعر التوريد لعقد اؼبدين تنفيذ يصبح حبيث األسعار

 2التجار. خسائر يف اؼبألوف اغبد

سيعدل  القاضي أن بسبب الطارئة الظروف بنظرية األخذ يرفض الفرنسي اؼبدين القضاء وكان
للعقد  اؼبلزمة للقوة خرقا يشكل فبّا اآلخر، الطرف رضاء دون اؼبتعاقدين أحد طلب على بناء العقد

                                  
 .234، ص2004ية، ، دار اعبامعة اغبديثة للنشر، اإلسكندر 3رمضان أبو السعود، مصادر االلتزام، ط 1
 ، مصادر االلتزام، مصادر إرادة العقل، اإلرادة اؼبنفردة، دار اؼبعرفة اعبامعية، ط 1نبيل إبراىيم سعد، النظرية العامة لبللتزام، ج 2

 222-223.صص، 1994
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 وعلى خاصة، بنصوص الطارئة الظروف بنظرية أخذو  الفرنسي، اؼبشرع تدخل األخَت يف ولكن

 الفرنسي. الدولة ؾبلس هبا  أخذو  اإلداري، القانون يف الطارئة الظروف نظرية ازدىرت العكس
1 

طرأت  إذا ذلك ومع »أنو:  على (.م.م.)ق 138 .م يف اؼببدأ ؽبذا اؼبصري اؼبشرع وتطرق
 التعاقدي، االلتزام تنفيذ أن حدوثها على ترتبو  توقعها، الوسع يف يكن مل عامة استثنائية حوادث

 تبعا للقاضي جاز فادحة، خبسارة يهدده حبيث للمدين مرىقا صار مستحيبل، يصبح مل وإن

 للظروف.

اتفاق  كل باطبل يقعو  اؼبعقول، اغبد إىل اؼبرىق االلتزام يرد أن الطرفُت مصلحة بُت اؼبوازنة وبعد
عامة  استثنائية حوادث طرأت إذا أنو غَت» (،.ج.م.)ق 107 .م نص يقابلوو  ذلك  خبلف على

يصبح  مل وإن التعاقدي، االلتزام تنفيذ أن حدوثها على ترتبو  توقعها، الوسع يف يكن مل
اؼبراعاة  وبعد للظروف تبعا للقاضي فادحة،جاز خبسارة يهدده حبيث للمدين مرىقا مستحيبل، صار

 .«ذلك خبلف على اتفاق كل باطبل يقعو  اؼبعقول، اغبد إىل اؼبرىق االلتزام يرد نأ الطرفُت ؼبصلحة
 اغبادث حالة يف العقد تعديل ومن من خبلل ىذا اؼبطلب سوف يتم ربديد دور القاضي يف

 التقديرية، ويف )الفرع الثالث( االستثناء القاضي الطارئ )الفرع األول(، أما يف )الفرع الثاين( سلطة

 التقديرية القاضي سلطة على الوارد

 

 

 

                                  
 222ص ، السابق، اؼبرجع نبيل إبراىيم سعد  1
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 الطارئ الحادث حالة في العقد تعديل الفرع األول: دور القاضي في

اغبد  إىل اؼبرىق االلتزام يرد أنو  الطرفُت مصلحة بُت للظروف تبعا يوازن أن للقاضي جيوز
يف  نطاقها حيدد أو الغامضة العقد عبارات يفسر أن إال ديلك ال األصل يف والقاضي اؼبعقول،
 1عليو اتفق ما على بالتعديل يأخذ أن األصل يف لو جيوز الو  القانون، رظبها اليت اغبدود

اغبد  إىل اؼبرىق االلتزام رد سلطة للقاضي يعطي القانون فإن الطارئة اغبوادث حالة يف أما
 رىاقاإل هبا يزيل اليت الطريقة اختيار دبوجبها القاضي يستطيع واسعة، تقديرية سلطة وىي اؼبعقول

 2. االلتزام تنفيذ عند

 فاعترب أنو (،.م.)ق 575 .م اإلجيار عقد على اؼبدين القانون يف اؼببدأ ىذا السوري اؼبشرع وطبق

إذا  مدتو انقضاء قبل العقد إهناء يطلب أن اؼبتعاقدين من لكل جاز ، اؼبدة معُت اإلجيار كان إذا» 
 أثناء يف أو األمر مبدأ من اإلجيار تنفيذ ذبعل أن شأهنا من متوقعة غَت خطَتة ظروف أوجدت

 3«.مرىقا سريانو

أنو: "من اؼبقرر قانوناً أنو  1999/10/24 بتاريخ أصدرتو قرار يف اعبزائرية العليا احملكمة وقضت
مل  عامة استثنائية حوادث طرأت إذا أنو غَت... نية وحبسن عليو اشتمل ؼبا طبقا العقد تنفيذ جيب
 االلتزام يرد أن الطرفُت ؼبصلحة اؼبراعاة بعدو  للظروف تبعا للقاضي جاز توقعها الوسع يف يكن

 . ذلك خبلف على اتفاق كل باطبل يقع،  و اؼبعقول اغبد اؼبرىق إىل

السعر  من  10% نسبة زيادة أقرو ؼبا اؼبوضوع قضاة أن فيو، اؼبطعون القرار من واؼبستفاد
تعديل  إمكانية تناسوا فإهنم توازنو،و  العقد عدالة مع سباشيا التخصيص لعقد وفقا للسكن اإلصبايل

                                  
 226ص  ، اؼبرجع السابق، نبيل إبراىيم سعد   1 
 226، صنفسواؼبرجع  2
 56-57.ص، ص2007، الطبعة 04/2007أضبد عيسى، الدولة بُت األفراد واعبماعة يف اجملال التعاقدي، ؾبلة تلمسان، العدد  3



 العقدالفصل الثاني                                                        سلطة القاضي في تنفيذ 

 

  62 

 حوادث طرأت ما إذ (، .ج.م.)ق 3 .ف. 107 م. ألحكام طبقا العقد يف اؼبدرجة الشروط

 يكونون فإهنم مرىقة، الطاعنة التزامات ذبعل شأهنا أن من متوقعة، غَتو  عام طابع استثنائية ذات

 1(«..ج.م.)ق 107 .م نص تطبيق يف أخطئوا قد

 التقديرية القاضي الفرع الثاني: سلطة

 االقتصادي بينهما التوازن يتحقق حيث اؼبرىق، االلتزام مقابل االلتزام زيادة يف اغبق لو القاضي

 ىذه اغبالة ففي طارئ، حادث بسبب السعر ارتفع مث بسعر، قمح بتوريد مثبل شخص تعهد فإذا

 يرفع أنو أي اؼبألوفة بالزيادة االعتداد عدم ذلك يف يراعيو  العقد، يف عليو اؼبتفق السعر القاضي يرفع

 2للمدين. بالنسبة مرىقا االلتزام تنفيذ ذبعل ال اليت اغبدود يف السعر

بل  حدده، الذي بالسعر الشراء اآلخر الطرف على يفرض ال السعر، يرفع عندما والقاضي
ؼبصلحة  ؿبققا ذلك كان لفسخا زبَت فإذا ، العقد يفسخ أن أو بو يشًتي أن بُت اػبيار لو يكون
 الطارئ. للحادث أثر كل عاتقو عن يزول إذ . اؼبدين

 يتعهد شخص أن فمثبل اؼبقابل، االلتزام زيادة من بدال اؼبرىق االلتزام بإنقاص القاضي يقوم كما

 قطعو متعذرا، جعلت طبيعية كوارث بسبب باىظا ارتفاعا السعر يرتفع مث اػبشب من كمية بتوريد

 اليت الكمية ينقص أن للقاضي جيوز اغبالة ىذه ففي السوق، يف اؼبوجودة الكميات نقصت وىنا

 . مرىق غَت ميسورا االلتزام تنفيذ ذبعل اليت اغبدود يف وذلك بتوريدىا، اؼبدين يلتزم

 ىذا أن لو ظهر إذا ، الطارئ اغبادث يزول حىت، 5 العقد تنفيذ لوقف القاضي يلجأ وقد

                                  
 95، ص1999، اجمللة القضائية العدد الثاين، 191705، ملف رقم 24-10-1999القرار اؼبؤرخ يف  1
 .226نبيل إبراىيم سعد، اؼبرجع السابق، ص 2
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 يف مبٌت بإقامة مقاول يتعهد أن ذلك ومثال قريب، وقت يف الزوال لو دريق فبا زمٍت اغبادث
 أن قدر القاضي فإذا طارئ، حادث بسبب باىظا ارتفاعا البناء مواد أسعار وترتفع وقت ؿبدد،

 بوقف يقضي مثبل، فهو البلزمة اؼبواد باستَتاد السماح لقرب قصَت، وقت يف زائل ىذا االرتفاع

 ويشًتط ، إرىاق دون التزامو تنفيذ للمقاول يتيسر حىت ، عليو اؼبتفق اؼبوعد يف لالتزام اؼبقاو  تنفيذ

 .اؼببٌت صاحب يلحق جسيم ضرر التنفيذ وقف يًتتب على أال

تنفيذ  بأن ، 1993/10/10يف صادر قرار خبلل من موقفها اعبزائرية العليا احملكمة وبينت
 ت وجاء اؼبعقول، اغبد إىل اؼبرىق االلتزام رد يوجب االستثنائي، اغبادث حالة يف التعاقدي االلتزام

 الوسع يف يكن عامة، مل استثنائية حوادث طرأت إذا أنو قانونا اؼبقرر من " القرار ىذا يف حيثيات

 مرىقا صار مستحيبل، يصبح مل وإن التعاقدي االلتزام تنفيذ أن حدوثها على وقعها وترتب ت

الطرفُت،  ؼبصلحة اؼبراعاة بعدو  للظروف، تبعا للقاضي جاز فادحة، خبسارة يهدده للمدين، حبيث
 اؼبعقول. اغبد إىل اؼبرىق يرد االلتزام أن

 واؼبستأنف عليو اؼبستأنف بُت اؼبربم العقد ؿبل السوق أن اؼبثارة القضية مستندات من ثبت وؼبا

 يعد ذلك  نفإ اؼبواشي، أصاب الذي اغبمى مرض بسبب مغلقا بقي الباردة(، عُت بلدية )رئيس

1بو". األخذ جيب متوقعا، غَت استثنائيا حادثا
  

 التقديرية القاضي سلطة على الوارد االستثناءالفرع الثالث: 

 من نظرية اؼبقصود اؽبدف ألن وذلك اؼبدين، طلب على بناء بالفسخ اغبكم للقاضي جيوز ال

طلب  على بناء بالفسخ اغبكم حالة يفو  الطرفُت على اغبادث تبعة توزيع ىو الطارئة الظروف
اغبكم  الدائن يطلب أن من دينع ما ىناك ليس أنو كما. كلها اػبسارة وحده الدائن وربميل اؼبدين

                                  
، مأخوذ عن عمر سعيدة، اؼبرجع 217، العدد األول، ص1994م.ق.  99694، ملف رقم 10-10-1993رار اؼبؤرخ يف الق  1

 .39-40.صالسابق، ص
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تعديل  الدائن على يفرض ألن ؿبل ال إذ . تعديلو يقبل أن يشأ مل إذا ، تعويض دون العقد بفسخ
ضرر،  أي اؼبدين يصيب ال الةاغب ىذه يف أنوو  خاصة،  و الصفقة عن التخلي يؤثر كان إذا العقد

1الطارئ. للحادث أثر كل عاتقو عن يرتفع إذ صاغبو يف ىذا يكون بل
  

 العقد تعديل يملك ال القاضيالفرع الرابع : 

أن  لو ال جيوز فإنو وتطبيقو، العقد تفسَت يف نظره عن العدالة تغيب أال القاضي على كان إذا
العدالة  قواعد مع تتفق ال اإلرادة ىذه أن بدعوى ا،حدودى يف مادامت اؼبتعاقدين إرادة يغفل

يف  شأهنا ، اؼبتعاقدين إرادة يف العدالة وشأن ال تنسخها. ولكن اؼبتعاقدين إرادة تكمل فالعدالة
يتناقض  انو بدعوى ، العقد أويف القانون يف صريح نص تطبيق عن ديتنع أن للقاضي جيوز ال القانون

 خضوعا ، العقد تعديل حق فيها القاضي ديلك استثنائية واالأح ىناك أن على العدالة، مع

 جواز ويف للمدين مهلة إعطاء جواز ويف ، اعبزائي الشرط تعديل جواز يف كما ، عادلة العتبارات

  الطارئة. اغبوادث نظرية ويف الوكيل، أجرة تعديل

بُت الطرفُت  إذا استقر الرأي 09-01-1980 يف مؤرخ دبصر، النقض حملكمة قرار يف وجاء
البيع  عقد أن تبُت فإذا مث منو  االبتدائي، العقد دون النهائي، العقد اؼبتعاقدين، قانون فيصبح
فإن  إليو اإلحالة أو االبتدائي، البيع عقد يف الوارد اعبزائي الشرط على النص من خبل قد النهائي

أو  بو التمسك عدم عن نيتهما انصرفت،  و الشرط ىذا عن زبليا قد الطرفُت أن على يدل ىذا
 . تطبيقو"

                                  
 227نبيل إبراىيم سعد، اؼبرجع السابق، ص 1
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باتفاق  إال أو تعديلو العقد نقض لؤلطراف جيوز ال أنو ، األخَت يف استخبلصو ديكن وما
يف  يتدخل أن للقاضي جيوز استثناءا ولكن ، عام كأصل اؼبتعاقدين قانون يعترب العقد ألن الطرفُت
 1 (..ج.م.)ق 107 .م لنص طبقا الطارئة الظروف كحالة العقد تعديل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  
 .951عبد الرزاق السنهوري، نظرية العقد، اؼبرجع السابق، ص 1
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 سلطة القاضي في تعديل الشرط الجزائي  المبحث الثاني:

إضافة إىل التزامات األصلية اتفاقًا على ، مد اؼبتعاقدان إىل تضمُت اتفاقاهتماتعادة ما يع
تعويض مقدر سلفًا سواء حُت التعاقد أو يف وقت الحق يتحمل بو الطرف الذي يقع منو ىذا 

فإذا أخلى اؼبتعاقدين  .اإلضايف يعترب شرط من شروط اتفاقهما األصلياإلخبلل ىذا االتفاق 
ة عنو ولذا يسمى "الشرط اعبزائي" فهو يف أغلب ئشمات النابالتزامو حيدد جزاء اإلخبلل بااللتزا

األحوال يهدف إىل ربذير اؼبلتزم من اإلخبلل بالتزامو وهتديده باعبزاء الشديد اؼبشًتط غبملو على 
ويف موعده ذلك أن "اعبزاء" اؼبشًتط ال يقدر قياساً على ضرر معُت بل يقدر ، لوفاءاغبرص على ا
وىنا ديكن للطرف اؼبتضرر من ىذا الشرط اؼببالغ فيو أن يلجأ إىل القاضي إلعادة ، تقديرًا جزافياً 

،  )اؼبطلب األول( لذا وجب توضيح مفهوم الشرط اعبزائيتقدير التعويض ؼبا يتناسب مع الضرر. 
 .)اؼبطلب الثاين( اعبزائي الشرط تعديل يف القاضي سلطة ضماناتو 

 المطلب األول: مفهوم الشرط الجزائي.

إن الشرط اعبزائري حيدث كثَتًا أن الدائن واؼبدين ال يًتكان تقدير التعويض إىل القاضي كما 
دار التعويض ىو األصل بل يعمدان إىل االتفاق مقادماً على تقدير ىذا التعويض فيتفقان على مق

وىذا التعويض الذي يستحقو إذا مل يقم اؼبدين ، الذي يستحق الدائن إذا مل يقم اؼبدين بالتزامو
بالتزامو وىذا ىو التعويض عن عدم التنفيذ أو على مقدار التعويض الذي يستحقو الدائن  إذا 

مًا على التعويض تأخر اؼبدين  يف تنفيذ التزامو وىذا ىو تعويض عن التأخَت ىذا االتفاق مقد
 1يسمى بالشرط اعبزائي.

                                  
، دار إحياء الًتاث العريب، بَتوت، لبنان، 1اؼبدين اعبديد، نظرية االلتزام بوجو عام، ج عبد الرزاق السنهوري، الوسيط يف شرح القانون 1

  125د.ط، ص
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وظبي بالشرط اعبزائي ألنو يوضع عادة كشرط ضمن شروط العقد األصلي الذي يستحق 
( قانون 223التعويض على أساسو ولكن الشيء دينع من أن يكون يف اتفاق الحق ؽبذا العقد )م 

يض اؼبستحق من مصدر غَت اؼبدين اؼبصري بل الشيء دينع من أن يكون اتفاقا على تقدير التعو 
تعريف الشرط اعبزائي  ولذا وجب التعرض إىل العقد كالعمل غَت مشروع وإن كان ىذا يقع نادراً. 

)الفرع  مدى سلطة القاضي يف التعامل مع الشرط اعبزائيو  يف اللغة واالصطبلح )الفرع األول(،
 الثالث(. )الفرع سلطة القاضي على شروط استحقاق الشرط اعبزائي، و الثاين(

 الفرع األول: تعريف الشرط الجزائي في اللغة واالصطالح.

 سوف نتطرق عن معٌت الشرط اعبزائي يف اللغة واالصطبلح ومن مث يف القانون اعبزائري.

 أواًل: معنى الشرط الجزائي في اللغة.

ام للشرط عدة معان يف اللغة والذي يعٍت الدراسة ىو ما جاء يف لسان العرب من أنو التز 
الشيء والتزامو يف بيع وكبوه والشرط العبلمة واعبمع أشراط ومعٌت اعبزائي: نسبة إىل اعبزاء وأصلو 
فعلو: جزي جزاء دبعٌت عاقبو وجازيتو بذنبو، عاقبتو وجزيتو الدين: قضية ألن قضاء الدين جزاء 

 1 على مع صاحبو.

 

 

 

 ثانياً: معنى الشرط في االصطالح.

                                  
 .165، ص، اليمنؿبمد عبد العزيز بن سعد اليمٍت، الشرط اعبزائي وأثره يف العقود اؼبعاصرة، رسالة دكتوراه 1
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م على وجوده وجودًا شرعيًا بأن يوجد الشرط وكون خارجًا عن ىو ما يتوقف وجود اغبك
ويلزم من عدمو عدم اؼبشروط وذلك كالشاىدين يف عهد الزواج فهما شرط لو ، حقيقة اؼبشروط

 وال يلزم من وجودىا وجود العقد وال عدمو.، يلزم من عدمها عدم صحة عقد الزواج

األصوليُت غَت أن ىناك نوعًا آخر من وىذا معٌت الشرط الشرعي أو اغبقيقي يف اصطبلح 
ويصفوهنا يف معامبلهتم بإرادهتم ويوقفون عقودىم عليها ويعلقوهنا ؽبا ، الشروط يشًتط الناس

حبيث ال تتحقق تلك العقود إال إذا ربققت ىذه الشروط يطلق  .وجيعلوهنا مرتبطة هبذه الشروط
د يف التصرف القويل عند تكوينو زائد عن وىو التزام وار ، عليها الشرط التقيدي اؼبعًتف بالعقد

 أصل مقتضاه شرعاً.

 ثالثاً: الشرط الجزائي في القانون الجزائري.

ىـ اؼبوافق لـ 1395اؼبؤرخ يف ىر رمضان  75-58تناول اؼبشرع اعبزائري الشرط اعبزائي يف األمر 
  183-184-185اؼبتضمن القانون اؼبدين اعبزائري بثبلث نصوص وىي اؼبواد  1975سبتمرب  26

 1كما يلي:

من القانون اؼبدين جواز االتفاق مقدماً على تقدير التعويض اؼبستحق للدائن  185نصت اؼبادة 
وىو اؼبعروف بالتعويض اإلتفاقي أو الشرط اعبزائي، وتنص اؼبادة ، حال إخبلل اؼبدين بالتزاماتو

ا يف العقد أو يف اتفاق الحق جيوز للمتعاقدين أن حيدد مقدمًا قيمة التعويض بالنص عليه»على 
 «.181إىل  76وتطبيق يف ىذه اغبالة أحكام اؼبواد 

                                  
-2012 جامعة باتنة، الفقو اإلسبلمي، رسالة دكتوراه، ;اعبزائريؿبمد بوكماش، سلطة القاضي يف تعديل العقد يف القانون اؼبدين  1

 .328-329.ص، ص2011
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فقد أنفى اؼبشرع على ركن ، وؼبا كان الشرط اعبزائي خيضع يف استحقاقو شرط اؼبسؤولية اؼبدنية
 الضرر حبكم بالتعويض إذا أثبت اؼبدين أن الدائن مل يلحقو ضرر.

ائي نصت الفقرة الثانية من نفس اؼبادة على سلطة وخبصوص سلطة القاضي إزاء الشرط اعبز 
القاضي يف إنقاص قيمة التعويض "وجيوز للقاضي أن خيفض مبلغ التعويض إذا أثبت اؼبدين أن 

 ."التقدير كان مفرطاً أو االلتزام األصلي فقد نفذ يف جزء منو

أنو إذا ذباوز على  185أما سلطة القاضي يف زيادة التعويض اؼبتفق عليو فقد نصت اؼبادة 
فبل جيوز للدائن أن يطالب بأكثر من ىذه القيمة إال إذا ، الضرر قيمة التعويض احملدد يف االتفاق

 أثبت أن اؼبدين قد ارتكب غشاً أو خطأ صحيحاً.

  الفرع الثاني: مدى سلطة القاضي في التعامل مع الشرط الجزائي.

عبزئي إىل ربديد التعويض عن الضرر الذي تتجو النية اؼبشًتكة للمتعاقدين بناء على الشرط ا
يصيب الدائن،نتيجة إخبلل اؼبدين بالتزامو، وعلى ذلك فإن سلطة قاضي اؼبوضوع يف ىذا الشأن 
تقوم على إعمال الصفة التعويضية للشرط اعبزائي، وبناء على ذالك فإن للقاضي سلطة استبعاد 

 الشرط اعبزائي أو زبفيضو أو زيادتو.

العقد النهائي دون العقد االبتدائي ىو »ؿبكمة النقض اؼبصرية، يف قرارىا بتاريخ:  وىذا ما قررتو
الذي تستقر بو العبلقة بُت الطرفُت، ويصبح قانون اؼبتعاقدين، وإذا تبُت من العقد النهائي أنو قد 
خبل من الشرط اعبزائي اؼبنصوص عليو يف العقد االبتدائي، فإن ىذا يدل على أن الطريفُت قد 

 1«.زبليا عن ىذا الشرط، وانصرفت نيتهما إىل عدم التمسك بو أو تطبيقو

                                  
 .194، ص1979عبد اؼبدين لطفي صبعة، موسوعة القضاء يف اؼبسؤولية اؼبدنية التقصَتية والعقدية، الناشر عامل الكتب القاىرة، ط 1
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 سلطة القاضي في استبعاد الشرط الجزائي: أوال :

ال يستحق الدائن التعويض االتفاقي يف حالة إثبات اؼبدين أن الدائن مل يلحقو أي ضرر، 
األخَت ال يكون إال جرباً فحيث يثبت أن نية اؼبتعاقدين قد اذبهت إىل ربديد التعويض، وأن ىذا 

للضرر، لذلك إذا مل يصب الدائن بأي ضرر فإنو ال يستحق تعويضًا إعمااًل للنية اؼبشًتكة 
 للمتعاقدين.

 سلطة القاضي في تخفيض الشرط الجزائي: ثانيا :

 يتقرر للقاضي سلطة زبفيض الشرط اعبزائي يف حالتُت:

 تنفيذ البعض من االلتزام -
 بأكثر من اؼبتفق عليو. تقدير الشرط اعبزائي -

 . تنفيذ البعض من االلتزام:1

 يف نفذ قد األصل يف االلتزام أن اؼبدين أثبت إذا اإلتفاقي، التعويض خيفض أن للقاضي جيوز
 عن لتعويض  ربديد إىل تتجو حيث ، للمتعاقدين اؼبشًتكة النية مع اغبكم ىذا يتماشىو  منو، جزء

 للقاضي فإن اللتزامو، اعبزئي بالتنفيذ قيامو اؼبدين أثبت إذا ، كذل وعلى برمتو، بااللتزام اإلخبلل

 جوازي اغبالة ىذه يف والتخفيض اؼبدين، نفذه الذي األداء أمهية بقدر اعبزائي الشرط زبفيض سلطة

 1.الدائن حاجيات يليب ال اؼبدين نفذه ما أن لو تبُت إذا بو حيكم ال فقد ، للقاضي

 

                                  
، 2001العامة لبللتزام، منشأة اؼبعارف، اإلسكندرية، الطبعة  فتحي عبد الرحيم عبد اهلل شوقي ؿبمد عبد الرضبن، شرح النظرية 1

 .39ص
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 عليو المتفق من أكثرب الجزائي الشرط تقدير. 2

درجة   إىل فيو مبالغا كان التقدير أن اؼبدين أثبت إذا اعبزائي، الشرط زبفيض سلطة للقاضي
اعبزائي  الشرط فإن الدائن، يصيب ضرر عن تعويض ربديد ىو اؼبتعاقدين قصد أن فحيث كبَتة.

يف  احملدد اؼبرتفع قديرالت مع يتناسب ال أصابو الذي الضرر أن تبُت إذا اؼبقصود، مفهومو عن خيرج
 اؼبتعاقدان. يقصده ال مايل سبديد إىل بالتايل وضعو وينقلب االتفاق

مع  متساويا جيعلو الذي اغبد إىل ليس التعويض، قيمة زبفيض ىي ذلك يف القاضي وسلطة
 . معو يتناسب الذي بالقدر لكن،  و الضرر

 الجزائي الشرط زيادة في القاضي سلطة ثالثا :

 جيوز للدائن فبل ، اإلتفاقي التعويض قيمة الضرر جاوز إذا» : أنو على (.م.م.)ق225 . م تنص

، «جسيما خطأ أو ِغشاً  ارتكب قد اؼبدين أن أثبت إذا إال القيمة ىذه من بأكثر يطلب أن
قيمة  عن الضرر زيادة ثبوت أن على اغبكم ىذا ويتأسس. (.ج.م.ق ) 185 . م نص ويقابلها
 اعبسيم اػبطأ أو الغش صدور عدم عند اؼبسؤولية من اإلعفاء على اتفاقا نيتضم اعبزائي، الشرط

يتعُت  القاضي فإن ذلك وعلى (.ج.م.)ق 182 .م نص وتقابلها (،.م.م.)ق 217 .م من اؼبدين
بشأن  الواردة ألحكامو  الضرر يف الزيادة بقدر اعبزائي الشرط بزيادة حيكم أن اغبالة ىذه يف عليو،
 ويقع خبلفها، على االتفاق جيوز فبل العام، بالنظام صبيعها تتعلق اعبزائي الشرط ءإزا القاضي سلطة

 1(..ج.م.)ق 183 .م نص تقابلها واليت (.م.م.ق ) 224 . م لنص ـبالف اتفاق كل باطبل بالتايل

 

                                  
 ..38-39فتحي عبد الرحيم عبد اهلل شوقي ؿبمد عبد ارضبن، اؼبرجع السابق، ص 1
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 الفرع الثالث: سلطة القاضي على شروط استحقاق الشرط الجزائي.

شرط اعبزائي بأن ال يكون ـبالفًا للنظام العام واآلداب بعد أن يتأكد القاضي من مشروعية ال
العامة السيما القواعد القانونية اآلمرة، وبعد أن يعطي للشرط وصفو الصحيح والدقيق بغرض 
تطبيق القواعد اؼببلئمة، فإنو ينتقل على مرحلة أخرى ال تقل أمهية عن اؼبراحل السابقة وىي 

لشرط اعبزائي اؼبتمثلة يف اػبطأ والضرر وعبلقة السببية التأكد من مدى توفر شروط استحقاق ا
 إضافة إىل شرط اإلعذار.

 أواًل: سلطة القاضي على شرط الخطأ.

اػبطأ العقدي كما عرفناه ىو امتناع اؼبدين عن تنفيذ التزام ترتب يف ذمتو دبوجب عقد صحيح، 
ألول ىو ثبوت عدم تنفيذ فالقاضي وىو بصدد رقابة عنصر اػبطأ جيب عليو التأكد من أمرين ا

 1 االلتزام والثاين ىو نسبة عدم التنفيذ إىل اؼبدين أي أن ىذا األخَت مل يتمكن من نفي مسؤوليتو.

ودبا أن اإلثبات ىو الوسيلة الوحيدة اليت يتم من خبلؽبا نسبة اػبطأ إىل اؼبدين يتم إلزامو 
طأ العقدي، فإذا كان التزاما بتحقيق بالتعويض، فبلبد على القاضي أن يتيقن من كيفية إثبات اػب

نتيجة فعلى الدائن أن يثبت عدم تنفيذ اؼبدين اللتزامو أو تأخره فيو أو أنو قد نفذه بصورة معينة، 
أما إذا كان التزام اؼبدين ببذل عناية فالدائن ملزم بإثبات مصدر االلتزام مث إثبات عدم التنفيذ 

بذل العناية البلزمة لتنفيذ التزامو واؼبعيار ىنا موضوعي ال ذايت، وأخَتاً عليو أن يثبت أن اؼبدين مل ي
  وىذا النوع من االلتزامات أصعب لئلثبات بالنسبة للدائن، وأصعب لبلقتناع بالنسبة للقاضي.

                                  
س، حازم طاىر عرسان صاٌف، التعويض عن تأخر اؼبدين يف تنفيذ التزامو )دراسة مقارنة(، رسالة ماجستَت، كلية الدراسات العليا، نابل 1

 .29، ص2011فلسطُت، 
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أما أىم عنصر يراقبو القاضي يف اػبطأ فهو التأكد من أن االلتزام الذي أخل بو اؼبدين ىو 
ائي،وىذا معناه أم العقد قد رتب عدة التزامات يف ذمة اؼبدين غَت أن الذي تناولو الشرط اعبز 

الشرط اعبزائي اؼبتفق عليو قد وضع لكفالة تنفيذ أحد ىذه االلتزامات دون غَته، فإذا أخل اؼبدين 
 1 بالتزام غَت االلتزام اؼبكفول بالضمان فعلى القاضي يف ىذه اغبالة عدم إعمال الشرط.

 الضرر شرطعلى  القاضي سلطة :ثانيا

 يف اؼبادة اعبزائر اؼبشرع موقف السيما وأن اإلطبلق على اعبزائي الشرط أركان أي الضرر يعترب

مهمة  أن غَت الضرر، ثبوت بوجوب التعويض استحقاق ربط إذ واضحا جاء ج.ق.م 184
إثبات  اعاستط مىت الدائن أن إذ اػبطأ، بعنصر مقارنة يسَتة تعترب العنصر ىذا رقابة يف القاضي

قاطعة  غَت بسيطة قرينة أهنا غَت فعلب، وقع قد الضرر ذبعل لصاغبو قانونية قرينة تشكلت اػبطأ
 يلحقو ضرر الدائنأن  إلثبات فرصة اؼبدين دبنح ملزم القاضي فإن لذا عكسيا إثبات اؼبدين بإمكان

 2تنفيذه اللتزامو. عد من

 السببية عالقةعلى  القاضي سلطة :ثالثا

 القاضيأن  تعٍت اليتو  التقديرية، سلطتو إطار يف العنصر ىذاعلى  القاضي رقابة ةتدخل سلط

 العادي اجملرى وحبسب كان اؼبدين ارتكبو الذم اػباطئ الفعل أنمن  للتيقن ذىٍت يقوم بنشاط

.العادي الرجل وىو معيار موضوعي ىنا الضرر،فاؼبعيار يف اؼبتسبب لؤلمور ىو
 3 

                                  
رغيد عبد اغبميد فتال، الشرط اعبزائي يف القانون الفرنسي، ؾبلة الدراسات القضائية، معهد التدريب والدراسات القضائية، اإلمارات  1

 .29، ص2013، ديسمرب 11العربية اؼبتحدة، العدد 
 107 ص، 2005  مصر، معي،اعبا الفكر دار والقضاء، الفقو ضوء يف اؼبدين التعويض قزماف، منَت 2
 .111،ص1988 األوىل، الطبعة مصر، العربية، النهضة دار اؼبدين، ؼبقاضي التقديرية السلطة مفهوم سعد، ؿبمود أضبد 3
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القاضي  رقابة فإن قاىرة قوة غبدوث الضررو  اػبطأ بُت السببية بلقةع نفي بصدد كنا إذا أما
دائما  واؼبعيار التوقع إمكانية وعدم الدفع عدم إمكانية ومها األساسيُت عنصريهاعلى  تنصب

عدم  يكونأن  جيب بل العادي بالشخص يكتفي ال إذ اؼبتشددة صورتو يف يظهر أنو موضوعي غَت
 اعبميع طرفمن  مطلقة الدفع إمكانية عدم تكونأن و  حرصا، اسالن أشد طرفمن  القوة توقع

 استثناء. دون
1 

 عذاراإل شرطعلى  القاضي سلطة :رابعا

تنصب  لكوهنا والصعوبة اللبس بعض يسودىا السابقة العناصرعلى  القاضي رقابة كانت إذا
 وبسيطة، سهلة ربتعت اإلعذار عنصرعلى  رقابتوفإن  والتبصر، الدقة تستدعيموضوعية  أمور على

 من طرف اؼبمضى الرظبي كاحملضر اإلجراء، هبذا قيامو يثبت ما الدائنمن  يتلقىأن  يكفيو إذ

 .الربيد مصاٌف طرفمن  ـبتوم للرسالة بالوصول اإلشعار أو القضائي، احملضر

الشرط  تعديل سلطة القاضي خول أنو رغم اؼبشرعأن  إىل نصل اؼبطلب ؽبذا دراستنا خبلل من
 القواعد العامة عن وخروج األصل عن استثناء تعترب ألهنا مطلقة السلطة ىذه يًتك مل أنو إال زائياعب

ذات  القانونية التصرفات لكافة األساسية اللبنة يعترب كالذم التعاقدية اغبرية مبدأ حيكمها اليت
 .االتفاقية الطبيعة

روح  مع تنسج والضوابط ودالقيمن  ؾبموعة إىل وضع والقضاء الفقو دفع الذي األمر ىذا
  اعبزائي الشرط مشروعية رقابةمن  القاضي فيو ينطلق منطقي، زمٍت تسلسل وفق اؼبدين، القانون
 للمجتمعات األساسية الركيزة تشكل اليت العامة واآلداب العام بالنظام تتعلق كوهنا

                                  
 .111-112.ص ، صالسابق، اؼبرجع سعد ؿبمود أضبد 1
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من  التأكدو  لعقديا للبند األطراف يعطيو الذي التكييف رقابة إىل ذلك بعد القاضي ينتقل مث
الذي  األمر الدقيقو  الصحيح القانوين الوصف إعطائو بغرض القانون بوليتط ما مع تطابقو مدل

خبلل من  للقانون الصحيح التطبيق ىيو   وجو أكملعلى  األساسية مهمتو بتأدية ؼبقاضي يسمح
 .شروطمن  يتضمنو ماو  العقدعلى  اؼبناسبة القانونية القواعد إسقاط

يف  الفيصل كوهنا اعبزائي الشرط استحقاق شروط توفر مدى برقابة القاضي يقوم ثالثة وكمرضبة
الفعلي  الضرر مع تناسبو لعدم نظرا اؼبراجعة يستحق أنو أو كامبل عليو اؼبتفق باؼببلغ الدائن أحقية
.الدائن غبق الذي

 1 

 الجزائي الشرط تعديل في القاضي سلطة ضماناتالثاني:  المطلب

كبد  دبوجبها اليت القانونية اآللية دبثابة تعترب اعبزائي الشرط تعديل يف القاضي سلطة كانت إذا
 ضماناتب ندعمهاأن  ينبغي السلطة ىذهفإن  العدالة، قواعد لفائدة اإلرادة سلطان مبدأ غلو من

العام  النظام فكرة يفضمانات ال ىذه ، أجلومن  شرعت الذي األظبى الغرض ربقيق تكفل ؽبا
سلطة القاضي على  أخَتاو  ،)ثاين فرع(، سلطة القاضي على مشروعية الشرط اعبزائي )أول فرع(

 .)ثالث فرع(تكييف الشرط اعبزئي 

 العام النظام األول: فكرة الفرع

ينبغي  العام، النظاممن  اعتبارىا مدىاعبزائي و  الشرط تعديل يف القاضي سلطة عن البحث قبل
الرقابة  ؼبسألة نتطرق بعدىاو  ،)أوالقانونية ) كفكرة ظام العامالن مفهوم عن بإجياز لوو  اغبديث
 )ثانيا ( العام  النظاممن  اعتبارىا مدىاعبزائي و  الشرطعلى  القضائية

                                  
 .113، صالسابق، اؼبرجع سعد ؿبمود أضبد 1
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 العام النظام مفهوم :أوال

اجملتمع  فرادأ بُت العبلقات تنظيم ىو عامة بصفة القانونية القواعد وضعمن  األساسي اؽبدف إن
القانون  ينظمها اليت اؼبصاٌفأن  غَت لآلخر، أحد استغبلل دون بينهم العدالة قربقي يكفل تنظيما

األوىل  طائفتُت، إىل القانونية القواعد تقسي إىل اؼبشرع دفع الذم األمر األمهية، حيثمن  تتفاوت
اق االتف بإمكاهنم الذين لؤلفراد اػباصة باؼبصاٌف تتعلق اليتو  األطراف إلرادة اؼبكملة القواعد ىي

 ال جيوز إذ العامة باؼبصلحة تتعمق اليت اآلمرة القانونية القواعد فهي الثانية الطائفة أما ـبالفتها، على

 .ـبالفتهاعلى  االتفاق

يف  الفقهاء اختلف ما أكثرمن  كانت فقد دولة أي قوانُت يف العام النظام فكرة ألمهية ونظرا
مل  أنو إال القانونية، التصرفاتمن  لكثَت ضابطا مالعا النظاممن  جعلوأن  اؼبشرعأن  كما تعريفو،

.لو تعريفا يقدم
 1 

سياسية  مصلحة كانت سواء العامة، اؼبصلحة فكرة قواموأن  ىو العام النظام يف يقال ما وخَت
ذات  يفو  أخرى، إىل دولةمن  زبتلف العام النظام فكرة كانت ؼبا أنوو  اجتماعية، أم اقتصادية أم

 يف مباحة الزوجات تعدد فكرة فمثبل متغَتة،و  نسبية فكرة تعترب فإهنا آخر، إىل زمنمن  الدولة
  العام. للنظام ـبالفة فتعترب الغربية اجملتمعات يف أم اإلسبلمية اجملتمعات

 العام. النظامو  الجزائي الشرط :ثانيا

يف  قاضيال لسلطة أحكاما وضع قد اعبزائري اؼبشرعأن  قبد ج،.م.ق 184 اؼبادة نص باستقراء
 يضف عليها ملو  أخرى أحكاما وضع قبده باؼبقابل العام، النظاممن  جعلهااعبزائي و  الشرط تعديل

 العام. النظام صبغة

                                  
 .110، صاؼبرجع السابقأنور سلطان،  1
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 العام النظام من ليست التدخل في القاضي سلطة. 1

 أثبت إذا التعويض مبلغ خيفضأن  للقاضي أنو "جيوزعلى  ج.م.ق1 ف 184 اؼبادة تنص

 كانن  إو  القاضيأن  الذكر سالفة اؼبادة نصمن  يفهمو  "، ...مفرطا التقدير نكا التقدير اؼبدين أن

 جزء يف نفذ قد األصلي االلتزامأن  أو فيو، مبالغا كان إذا اعبزائي الشرط قيمة دبراجعة ـبول قانونا

 ديلك ال القاضيأن  دبعٌت اؼبدين،من  اؼبراجعة طلب تقدًن بوجوب مقيدة ىذه سلطتو إال أن منو،

 أن اؼببالغة إثبات عبئ كان إذا أنو ذلك نفسو، تلقاءاعبزائي من  الشرط بتعديل طة اؼببادرةسل

 ىذا طلبعلى  بناء التخفيض يكونأن  أوىل باب فمن اؼبدين عاتقعلى  اعبزئي يقع التنفيذ

 .األخَت

ىذا على  جيب ؽبذا للمدين كحده، ـبوال حقا اعبزائي الشرط تعديل يعترب أخرى جهةمن و 
 اػبصم منو يطلب مل دبا حكم قد يكون نفسو تلقاءمن  خفضو لو القاضي ألم يطلبو،أن  خَتاأل

 1للنقض. معرضا حكمو جيعل ما

السلطة  ىذهأن  فهي العام بالنظام متعلقة غَت القاضي سلطة ذبعل اليت الثانية النقطة أما
لبللتزام  اعبزئي التنفيذ أو رالتقدي يف اإلفراط إثباتمن  سبكنأن و  حىت اؼبدينأن  دبعٌت جوازية،

ذلك  يف القاضي سلطة ألن ،اعبزائي الشرط قيمة زبفيض بالضرورة يعٍت ال ذلكفإن  األصلي،
 التخفيض، ىذا دواعي اؼبدين فيها يثبت مرة كل يف بالتخفيض ملزم غَت أنو إذ اختيارية، جوازية

 مسألة فهي ؼبقاضي"، ة "جيوزعبار  ذكرت حينما الذكر سالفة اؼبادة صراحة عليو نصت ما وىذا

 .اؼبوضوع لقاضي التقديرية للسلطة واقع ترجع

                                  
اهلل قباري، الشرط اعبزائي يف القانون اؼبدين اعبزائري )دراسة مقارنة(، مذكرة ماجستَت معهد اغبقوق والعلوم اإلدارية، جامعة عبد  1

 207ص ،1983اعبزائر، 
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جيعل أن  بو األجدر كاف إذ للمدين، اؼبطلوبة اغبماية يوفر مل اعبزائري اؼبشرعأن  يل ويبدو
أن و  نفسو، تلقاءمن  بالتعديل اؼببادرة صبلحية دبنحو العام، النظاممن  التدخل يف القاضي سلطة
األكثر  الوسيلة ىو ذلك ألن التخفيض، دواعي إثباتمن  اؼبدين سبكن كلما جوبياو  تدخلو جيعل
العبلقات  أغلب يف الضعيف الطرف يعترب الذي للمدين ضباية دبوجبها نوفر اليت فعاليةو  قباعة

 .التعاقدية

 العام النظام من التدخل في القاضي سلطة. 2

من  تعترب ال فإهنا نفسو القاضي جهةمن  اعبزائي الشرط تعديل يف القاضي لسلطة نظرنا إذا
 تعترب أهنا كما نفسو، تلقاءمن  بالتعديل اؼببادرة سلطة ديلك ال أنو أساسعلى  العام، النظام

 العام، النظاممن  قبدىا فإننا اؼبتعاقدة األطراف جهةمن  السلطة ؽبذه نظرنا إذا أننا جوازية، غَت

 1ىا.استبعادعلى  االتفاق يستطيعون ال  ألنو

 يتفقأن  للدائن فليس تنفيذه، يكفل جزائي بشرط مشموال كاف إذا األصلي لتزاماالأن  دبعٌت

قيمة  استحقاقعلى  االتفاق ؽبما جيوز ال كما القضائية، للرقابة الشرط إخضاع عدعلى  مع اؼبدين
 .ضرر أي الدائن يلحق لوو  حىت اعبزائي الشرط

، )العام النظام( اػبصوصية بدون ىذه األطراف ؼبشيئة التعديل سلطة تركت لو أنو ذلك وتربير
 اتفاقيا تعويضا، نفسوعلى  قبل فمن استبعادىا، يكفل دبا الضعيف إلزام يف القوي الطرق تردد ؼبا

 2القاضي، سلطة استبعاد اػبضوع ىذا خضم يف سَتضى كبَتة، درجة إىل منخفضا أو مرتفعا

                                  
 ق.م.ج 3ق 184راجع نص اؼبادة 1
سبلمي والقانون الوضعي، دار الفكر حسٍت ؿبمد جاد الرب، التعويض االتفاقي عن عدم تنفيذ االلتزام، دراسة مقارنة بُت الفقو اإل 2

 .252، ص2013اعبامعي، مصر، د.ط، 
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صراحة  بو تقضي كما األثر عدًنو  باطبلً  يعترب سلطةال ىذه استبعاد يتضمن اتفاق أمفإن  لذلك
 للدائن..". جيوز ال..." عبارة استعملت اليت 185 اؼبادة كذاو 184 اؼبادة 

غشا  ارتكب إذا اؼبدين مسؤولية استبعادعلى  االتفاق جيوز ال أنو كذلك النظام العام صورمن و 
خطأ  أو لغش اؼبدين ارتكابأن  ذلك يرترب و  1، ذلك ذبيز العامة القواعدأن  رغم جسيما، خطأ أو

األخَتة  ىذه أحكام ألنو  التقصَتية، أحكام اؼبسؤولية إىل العقدية اؼبسؤوليةمن  اػبروج يعٍت جسي
 2.بلباط الشرط كان إالو  استبعادىاعلى  االتفاق جيوز فبل العام النظاممن  تعترب

 الفرع الثاني: سلطة القاضي على مشروعية الشرط الجزائي.

فمىت  العام، بالنظام تتعلق ألن اؼبشروعية اعبزائي الشرط مشروعية ىو القاضي يراقبو ما ن أولإ
مشروع  غَت يكفلو الذي األصلي إن االلتزامأو  مشروع غَت ذاتو يف اعبزائي إن الشرط للقاضي ظهر

 .ببطبلنو اغبكم عميو وجب شرعيأو  قانوين لنص ـبالفا بأن يكون

القانونية  القواعد يف يشًتط كم اؼبشروعية، عدم على اؼبًتتب القانوين اءاعبز  ىو إذن فالبطبلن
 بًتكة يتعلق اتفاقا الذي يضمن اعبزائي الشرط يف كما آمرة قواعد إن تكلف ـبالفتها سبت اليت

 3اغبياة. قيدعلى  إنسان

ربديد على  القانون نص فإذا إعمالو، دبدىأو  دبداهيتعلق  حد منو حيد قد اعبزائي والشرط
القيد  أن يتجاوز جيوز ال اعبزائي فإن الشرط بالتزامن اؼبتعاقد إخبلل عند اؼبستحق التعويض مقدار

                                  
 ق.م.ج. 178نص اؼبادة  1
 .55، ص2005إبراىيم سيد أضبد، التعويض االتفاقي فقهاً وقضاء، دار الكتب القانونية، مصر د.ط،  2
، 2004امعة اعبديدة للنشر، اإلسكندرية، د.ط، ؿبمد شتا أبو سعد، التعويض القضائي والشرط اعبزائي والفوائد القانونية، دار اعب 3

 .163ص
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-01-1974اؼبؤرخ يف  74-15ومن أمثلة ذلك ما جاءت بو نصوص القانون رقم  1حملدد قانوناً،

عن  الناذبة اعبسمانية األضرار عن التعويض السيارات وبنظامعلى  التأمُت اؼبتعلق بإلزامية 30
 لو فليس مرور حادث نتيجة جسمانية ألضرار شخص وإن تعرض حدث فإذا السيارات، حوادث

 طرق بدقةو  حدد قد الذكر سالف ألن القانون التعويض مبلغعلى  الفعل مرتكب مع أن يتفق

 مشروع غَت يكلف فإنو الشكل، ذاهب جزئيا شرطا النقل عقد تضمن فمىت تقدير التعويض،

 ببطبلنو. اغبك القاضيعلى  يتعُتو  النظام العام ؼبخالفتو

-31 األمر من 78 اؼبادة أحكام بو جاءت ما اعبزائي ؼبشرطاعبزائري  اؼبشرع منع حاالت منو 

اؼبتعلق بعبلقات العمل يف القطاع اػباص واليت نصت على أنو "ال  29-04-1975اؼبؤرخ يف  75
غرامات"، والنظام الداخلي ىو عبارة عن جيوز يف أي حال أن ينص يف النظام الداخلي على 

ؾبموعة قواعد خيضع ؽبا العامل أثناء عملو يضعها رب العمل ويضمنها جزاءات مالية تكفل 
 احًتامو".

من القانون سالف الذكر قد منع رب العمل من  78غَت أن اؼبشرع اعبزائري دبوجب نص اؼبادة 
قطع من راتب العامل، واؽبدف من ىذا استعمال الشرط اعبزائي الذي يأخذ شكل غرامة تست

التحرًن ىو ضمان اغبد األدىن من األجر خاصة وأن اقتطاع مبلغ الشرط اعبزائي قد يؤثر عليو 
 2وجيعلو ال يصل على اغبد األدىن الذي يضمنو القانون.

 الفرع الثالث: سلطة القاضي على تكييف الشرط الجزئي.

                                  
 .163ص، اؼبرجع السابق، ؿبمد شتا أبو سعد 1
 181عبد اهلل قباري، اؼبرجع السابق، ص 2
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دهتم إىل إبرام العقد فإن كل منهم يتوقع من الطرف إن األطراف اؼبتعاقدة عندما تتجو إرا 
اآلخر اغبصول على مزايا وفوائد ىذا العقد، وىذا اؽبدف يظل دائمًا وأبداً ىو اؼبسيطر على ذىن 

 األطراف اؼبتعاقدة بداية دبرحلة التفكَت مث اؼبفاوضات مث التكوين وصوالً إىل تنفيذ العقد.

عون يف حساباهتم احتمال أن ىناك طرف قد خيل وأطراف العقد وىم بصدد إبرامو يض 
بتنفيذ التزامو واؼبقصود بعدم التنفيذ يف ىذا اؼبقام اؼبعٌت الواسع للكلمة سواء عدم التنفيذ الكلي أو 

 1اعبزئي أو الًتاخي يف التنفيذ أو التنفيذ اؼبعيب.

و تسمية الشرط وخشية اإلخبلل هبذا العقد يقوم األطراف بوضع بند يف العقد ويطلقون علي
اعبزائي، غَت أن القاضي دبالو من صبلحيات فإن غَت ملزم بالتكييف الذي يعطيو األطراف بل 
جيب عليو التأكد من أن البند اؼبعروض أمامو يشكل شرطًا جزئياً، ذلك أن األطراف غالبًا ما 

مل على يتمسكون بالتكييف الذي يتماشى أكثر مع مصاغبو، األمر الذي يلزم القاضي بالع
إعطاء البند الوصف الصحيح سبهيداً ؼبعرفة النصوص القانونية الواجبة التطبيق إلعطاء اغبل القانوين 

 2للقضية اؼبعروضة أمامو.

وللقاضي وىو بصدد إجياد الوصف القانوين الصحيح أن ينظر إىل الظروف اؼببلبسة وأن يبحث 
قدية اليت أثارت جداًل يف الفقو الفرنسي حول يف النية اؼبشًتكة لؤلطراف، ومن أمثلة البنود التعا

تكييفها نذكر البند اؼبتضمن تعويض العامل عن تسرحيو من طرف رب العمل، حيث اعتربت 

                                  
 .9إبراىيم سيد أضبد، اؼبرجع السابق، ص 1
 .346، ص2006ؿبمد مرعي صعب، البند اعبزائي، اؼبؤسسة اغبديثة للكتاب، مصر، د.ط،  2
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أن  Martinonؿبكمة النقض الفرنسية وقد سايرىا جانب كبَت من الفقد الفرنسي من بينهم 
 1ىذا البند ىو شرط جزائي.

                                  
1  Cass. soc., 22 juin 2011, no 09-68.762  «Mais attendu, d’abord, que la cour d’appel a fait ressortir, 
par motifs propres et adoptés, que l’indemnité contractuelle de rupture due par l’employeur en cas de 
cessation du contrat de travail à son initiative, hors les cas de faute grave. 
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 خاتمة:

فرض ضرورة وجود حّد أدىن من االستقرار العادل وال ديكن ترك ذلك اغبياة يف اعبماعة تإن 
إىل وجهات النظر الفردية اػباصة لذلك ترجم ىذا اغبد األدىن من االستقرار العادل يف صورة 
قواعد عامة ؾبردة وملزمة للجميع ويف نفس اؼبنوال فتح أمام القضاء نافدة يستطيع من خبلؽبا بنفد 

توجيهها قصد إقامة التوازن فيها ربت شعار السلطة التقديرية للقاضي سعياً إىل ىذه اؼبعامبلت و 
 منو لتدعيم فعالية القاعدة القانونية.

وىكذا فإن القانون حيل مشكلة عدم فاعلية بواسطة القضاء فإنو يسد ثغرات ويستعمل نفسو 
اضي، واغبقيقة أن بنفسو، ولذلك قيل إن القضاء ركن من قانونية النظام وأنو ال قانون ببل ق

القضاء وفق للقانون ضباية ضد عدم فعاليتو ال غٌت عنها يف اجملتمع اإلنساين ويتم ذلك عن طريق 
نشاط القاضي الذي يتكون من العديد من العمليات واؼبراحل الذىنية اؼبعقدة والذي يعتمد فيها 

دير القضائي والتكيف القانوين إىل على العديد من العناصر الواقعية والقانونية اليت سبر بعمليات التق
أن ينتهي القاضي من ذلك بإزالة العارض الذي اعًتض فعالية القانون ويتم تقدير ذلك بالعمل 

 القضائي الذي يصدره القاضي.

وديكننا القول أن فعالية القاعدة القانونية يتم وجودىا يف اجملتمع إما بصفة أصلية وعادية عن 
لؤلفراد ؽبذه القاعدة، وإما عن طريق سلطة القضاء اليت تعيد الفعالية  طريق االحًتام التلقائي

للقانون عند تعود األفراد عن التواصل إىل ىذه الفعالية واؼبشرع يدرك ذلك ألن صفة االلتزام يف 
القاعدة القانونية مقًتنة باعبزاء اؼبادي الذي توقعو السلطة العامة عدد ـبالفة األفراد ؽبذا االلتزام، 

 ولن يتم تقرير ىذه اؼبخالفة إال بإعمال السلطة القضائية لسلطتها.

خل القاضي يف العقد ومن بُت مظاىر ذبسيد السلطة التقديرية القضائية يف ؾبال العقود ىو تد
يف ىذا اإلطار  ؟ ا يقودنا إىل التساؤل حول مدى قباعة ىذه السلطةفبو القانون بقد ما يسمح ب
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و سلمنا بًتك اجملال التعاقدي ؼبشيئة األفراد لسعي كل طرف من أطراف وكل ما يف األمر أنو ل
العبلقة التعاقدية كبو ربقيق مصلحتو اػباصة فبا يؤدي إىل كثرة النزاعات ويصبح اجملتمع يتخبط 
يف فوضى عارمة باسم التعاقد، ينهار أىم عنصر يقوم عليو النظام التعاقدي وىو ثقة اؼبتبادلة يف 

 .إبرام الصفقة

وىو األمر الذي من شأنو أن يعكر صفو اغبياة العقدية إذ يكون لزامًا على كل متعاقد أن 
حيتاط ويتسع باغبذر اذباه اآلخر وىذا ما حيول دون السَت اغبسن يف إجراء التعامبلت ويشكل 

 سبباً كافياً لطول أمد مرحلة انعقاد العقد حبيث ال يتم ذلك إال بعد زبطيط معمق.

على موضوع من جانبو اآلخر وقلنا بإحبلل سلطة القانون ؿبل السلطة التقديرية ولو نظرنا 
للقاضي فإن ذلك يؤدي على أن جيعل من العقد نظام قانوين ال ديكن اؼبساس بو والذي بالضرورة 

 يسمح جبمود القانون.

د من حريتو عندئذ جيد اؼبتعاقد نفسو مقيد وؿباصر يف فئة معينة من العقود النموذجية واليت تقي
فيلجأ إىل التهرب والتحايل على القانون بشىت السبل وىذا ما خيلق نوع من عدم االستقرار وعدم 
التحكم ألن طبيعة النصوص القانونية متناىية أي تفسر حسب الغاية اليت شرعت من أجلها 

 وطبيعة اؼبعامبلت غَت متناىية وما ىو غَت متناه ال ديكن ضبطو باؼبتناىي.

ىل ىذا كلو فإن إعمال سلطة القانون وحدىا تقتضي اؼبشرع أن يقوم بتنظيم كل عقد إضافة إ
على حدى وأن حييطو بتفصيل وأن يراعي فيو صبيع االحتماالت اؼبمكنة بدءًا من مرحلة انعقاده 
إىل مرحلة ما بعد تنفيذه وىو أسوأ احتمال ديكن تصوره ألننا نكون أمام ترسانة قانونية ىائلة إن 

لقول يصعب تطبيقها إن مل لكن مستحيبًل ونكون أمام ؾبال فسيح إلعمال نظام السابقة صح ا
 القضائية يف الفصل يف الدعوى.
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ولكن ال يعٍت ىذا أن أعمال السلطة التقديرية للقاضي يف اجملال التعاقدي ال ينطوي على 
ىل العقد ليشارك أطرافو اؼبساوئ حيث يؤخذ عليها أهنا تفتح أمام القاضي نافذة ينفذ من خبلؽبا إ

يف انعقاده أو يف تنفيذه مع العلم أن ىذه اؼبشاركة وإن كانت يف ظاىرىا تبدو توجيهية إال أنو ال 
ديكن إخفاء ما ربملو يف طياهتا من قهر وإجبار يف عقد يعترب من الدرجة األوىل من نتاج طرفيو، 

خَت ال يتقيد بتصورات اؼبتعاقدين يف  ولكن يعمل فيو بإرادة القاضي خاصة وقد رأينا أن ىذا األ
 كثَت من األحوال.

ولذلك فإن اؼبتعاقد جيد يف نفس الشيء من الضغط فبارس عليو من طرف القضاء ويصبح ال 
يطمئن ؼبا يربمو من عقود ألنو يف كل األحوال قد يتغَت مفهوم العقد وبالتايل تتغَت معو النتائج 

 عاقد جنيها من ىذا العقد بسبب تدخل القاضي.على األقل تلك اليت كان يرجوا اؼبت

ال عن اإلجيابيات اليت حققها يف اجمل التكلم يف مساوئ ىذا النظام يثنيناويف ذات الوقت ال 
العقدي وأظبى دور حبسب لو ىو ضباية الطرف الضعيف يف ظل العبلقات اليت زبتلف فيها مراكز 

أنو يف احًتام السلطة التقديرية للقاضي يف اجملال القانونية من حيث القوة وعليو فإننا ال نعترب 
التعاقدي ىو مصادره لسلطة األفراد أو حدا منها، ولكن كان ديكن أن تكون أفضل لو خفف من 
وطأىا وذلك يًتك اجملال لوجهات نظر اؼبتعاقدين للتفاوض حول حسم اػببلف بينهم ويكون دور 

التفاىم، إضافة إىل ذلك التضييق من مسائل الواقع القضاء ثانويًا حبيث ال يتدخل إال بعد عدم 
وإحاطتها بالرقابة وبذلك يكون ؽبذه السلطة ؼبسة فجة يف نظر اؼبتعاقدين فبدل أن يوجههم 

 القاضي يقوم دبرافقتهم.
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 قائمة المراجع :
 أوال : المؤلفات باللغة العربية :

 . الكتب :1
 أ. الكتب العامة :

ام يف القانون اؼبدين، دراسة مقارنة يف الفقو اإلسبلمي، دار الثقافة لتز أنور سلطان، مصادر اال. 1
 .2010، 4للنشر والتوزيع، األردن، ط

، 3ديوان اؼبطبوعات اعبامعية، بن عكنون، ط، 1بلحاج العريب، النظرية العامة لبللتزام، ج. 2 
2004. 

اؼبؤسسة اعبامعية للدراسات ، همفاعيل العقد أو آثار ، اؼبطول يف القانون اؼبدين، جاك غستان. 3
 .0888ط ، بَتوت، والنشر والتوزيع

جبلل العدوي، األصول االلتزامات، )مصادر االلتزامات(، منشأة اؼبعارف، اإلسكندرية، ط . 4
1997. 

حسٍت ؿبمد جاد الرب، التعويض االتفاقي عن عدم تنفيذ االلتزام، دراسة مقارنة بُت الفقو . 5
 .2013لوضعي، دار الفكر اعبامعي، مصر، د.ط، اإلسبلمي والقانون ا

، مصادر االلتزام، ديوان 1جخليل أضبد حسن قدادة، الوجيز يف شرح القانون اؼبدين اعبزائري، . 6
 .2005، 2اؼبطبوعات اعبامعية، بن عكنون، اعبزائر، ط

 .2004ية، ، دار اعبامعة اغبديثة للنشر، اإلسكندر 3رمضان أبو السعود، مصادر االلتزام، ط. 7
 . )مصر( القاىرة العربية، النهضة دار ،3 ط اإلدارية، العقود الشرقاوي، سعاد. 8
دار ، نظرية االلتزام بوجو عام، الوسيط يف شرح القانون اؼبدين اعبديد ، عبد الرزاق السنهوري. 9

  .بدون طبعة ، لبنان، بَتوت، إحياء  الًتاث العريب
، 1ط يف شرح القانون اؼبدين اعبديد، نظرية االلتزام بوجو عام، جعبد الرزاق السنهوري، الوسي.11 

 .دار إحياء الًتاث العريب، بَتوت، لبنان، د.ط
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، منشأة اؼبعارف، ول، اجمللد األ7عبد الرزاق السنهوري، الوسيط يف شرح القانون اؼبدين، ج. 11
 .2011اإلسكندرية، 

 منشورات ط، ب ،1 ،اجمللد1 اؼبدين،ج نالقانو  شرح يف السنهوري، الوسيط الرزاق عبد. 12

 .لبنان بَتوت اغبليب،
 .1998، منشورات اعبامعة اؼبنشورة طرابلس، ط 1عبد اهلل الدليمي، نظرية العامة لبللتزام، ج. 13
عبد اؼبدين لطفي صبعة، موسوعة القضاء يف اؼبسؤولية اؼبدنية التقصَتية والعقدية، الناشر عامل . 14

 .1979الكتب القاىرة، ط
 بَتوت للطباعة، النهضة دار ط، ب العربية، الببلد قوانُت يف العقد الصده، فرج اؼبنعم عبد. 15
 .2003، 5علي علي سليمان، النظرية العامة االلتزام، ديوان اؼبطبوعات اعبامعية، اعبزائر، ط. 16

 .اعبزائر ج،.م.د ،3 ط ج(،.م.ق يف االلتزام لبللتزام)مصادر العامة النظرية سليمان، علي علي. 17
 . 0848ط، اعبزائر، موفم للنشر، االلتزامات ) النظرية العامة للعقد (، علي فيبليل.18  

فتحي عبد الرحيم عبد اهلل شوقي ؿبمد عبد الرضبن، شرح النظرية العامة لبللتزام، منشأة . 19
 .2001اؼبعارف، اإلسكندرية، الطبعة 

 اإلدارية، اؼبصادر ج،.م.ق يف االلتزام )مصادر لبللتزامات امةالع النظرية السعدي، صربي ؿبمد. 21

 اعبزائر اغبديث، الكتاب دار ،1 الكتاب اؼبنفردة، واإلرادة العقد
 اعبامعة منشورات ،2 ،ط1 االلتزام،ج لبللتزام،مصادر العامة البدوي،النظرية علي ؿبمد. 21

 .اؼبفتوحة،طرابلس)ليبيا(
الدار ، ة والشريعة اإلسبلميةمقارنة بُت القوانُت العربي، ية العقدنظر  -ؿبي الدين إظباعيل . 22

 .بدون طبعةاعبامعة اعبديدة للنشر، اإلسكندرية، 
، منشأة اؼبعارف اإلسكندرية ، اؼبرجع يف التعليق على النصوص القانونية، معوض عبد الثواب. 23

 . 4000 ، 1ط 
 . 2005 مصر، اعبامعي، الفكر دار القضاء،و  الفقو ضوء يف اؼبدين التعويض قزماف، منَت. 24
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، مصادر االلتزام، مصادر إرادة العقل، اإلرادة 1نبيل إبراىيم سعد، النظرية العامة لبللتزام، ج. 25
 .1994 اؼبنفردة، دار اؼبعرفة اعبامعية، ط 
 ب. الكتب المتخصصة :

 .2005لقانونية، مصر د.ط، إبراىيم سيد أضبد، التعويض االتفاقي فقهاً وقضاء، دار الكتب ا. 1
 النهضة دار ط، ب العقدي، اؼبضمون للمستهلك إزاء اؼبدنية اغبماية الرفاعي، ؿبمد أضبد. 2

 .)مصر( القاىرة العربية،
 الطبعة مصر، العربية، النهضة دار اؼبدين، ؼبقاضي التقديرية السلطة مفهوم سعد، ؿبمود أضبد. 3

 1988 األوىل،
 كلية ماجستَت، رسالة التعاقدي، التعسف من اؼبستهلك ضباية آليات حيياوي، أضبد سليمة. 4

 اعبزائر اعبزائر، جامعة اإلدارية، والعلوم اغبقوق
 واؼبقارن(، اؼبدين القانون يف مقارنة للمستهلك)دراسة القانونية اغبماية القيسي، أضبد قاسم عامر. 5

 األردن عمان زيع،والتو  للنشر الثقافة ودار الدولية العلمية الدار ،1 ط
 ب.ط،اؼبؤسسة واؼبقارن،القانون اؼبدين اعبزائري   يف اإلذعان لشعب،عقد حامد بن ؿبفوظ. 6

 .الوطنية للكتاب،اعبزائر
دار ىومة للطباعة والنشر ، 0ط، اعبزائري  الشروط التعسفية يف العقود يف القانون بودايل، ؿبمد. 7

 . 0848، اعبزائر، والتوزيع
 2006صعب، البند اعبزائي، اؼبؤسسة اغبديثة للكتاب، مصر، د.ط، ؿبمد مرعي . 8
 ، نبيل إظباعيل عمر، سلطة القاضي التقديرية يف اؼبواد التجارية واؼبدنية، دراسة ربليلية وتطبيقية. 9

 .2002دار اعبامعة اعبديدة للنشر، اإلسكندرية، ط
 اؼبعارف، منشأة ط، والتجارية،ب اؼبدنية اؼبواد يف التقديرية القاضي سلطة عمر، إظباعيل نبيل. 11

 .)مصر( اإلسكندرية
  ثانيا : الرسائل الجامعية والمذكرات :
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حازم طاىر عرسان صاٌف، التعويض عن تأخر اؼبدين يف تنفيذ التزامو )دراسة مقارنة(، رسالة . 1
 .2011ماجستَت، كلية الدراسات العليا، نابلس، فلسطُت، 

ط اعبزائي يف القانون اؼبدين اعبزائري )دراسة مقارنة(، مذكرة ماجستَت معهد عبد اهلل قباري، الشر . 2
 .1983اغبقوق والعلوم اإلدارية، جامعة اعبزائر، 

رسالة دكتوراه، ، باتنة، لعقد يف القانون اؼبدين اعبزائريؿبمد بوكماش، سلطة القاضي يف تعديل ا. 3
2012-2011. 

ئي والشرط اعبزائي والفوائد القانونية، دار اعبامعة اعبديدة ؿبمد شتا أبو سعد، التعويض القضا. 4
 .2004للنشر، اإلسكندرية، د.ط، 

، ، اليمنؿبمد عبد العزيز بن سعد اليمٍت، الشرط اعبزائي وأثره يف العقود اؼبعاصرة، رسالة دكتوراه. 5
0848. 

 باؼبمارسات اؼبتعلق 02/04رقم  القانون إطار يف التعسفية الشروط معاعبة العيطاوي، راضية. 6

 .اعبزائر ،اعبزائر جامعة اإلدارية، والعلوم اغبقوق كلية ماجستَت، رسالة التجارية،
 المجالت :

 191705، ملف رقم 24-10-1999القرار اؼبؤرخ يف  اجمللة القضائية العدد الثاين، . 1
، 04/2007لمسان، العدد أضبد عيسى، الدولة بُت األفراد واعبماعة يف اجملال التعاقدي، ؾبلة ت. 2

 .2007الطبعة 
رغيد عبد اغبميد فتال، الشرط اعبزائي يف القانون الفرنسي، ؾبلة الدراسات القضائية، معهد . 3

 .2013، ديسمرب 11التدريب والدراسات القضائية، اإلمارات العربية اؼبتحدة، العدد 
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 القوانين :  



 قائمة المصادر والمزاجع

 

 89 

89 

 13 يف اؼبؤرخ، 05/07بالقانون  واؼبتمم اؼبعدل، 1975 سبتمرب 26 يف اؼبؤرخ  58/75األمر . 1

 31 العدد ،2007 ماي 13 بتاريخ ر الصادرة .ج ، 2007 ماي
 الصادرة ، باؼبمارسات التجارية  اؼبتعلق ر،.ج، 2004 يونيو 23 يف اؼبؤرخ 02/04القانون رقم  .2
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 .0883 سبتمرب 11 بتاريخ
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  المذكرة مــلخص
  

على عدة عوامل خارجة عن إرادة أطرافھا  تخضع في مجملھاأصبحت العقود    

كاعتبارات النظام العام وتدخل الدولة وتدخل القانون إما بقواعد آمرة أو ما یمنحھ 

ً بإبرام العقد إلى تنفیذه، حیث منح لھ  للقاضي من سلطة تقدیریة في ھذا المجال بدءا

وسلطة تعدیل العقد بسبب   ھطة في تكییف العقد وتكملة االلتزامات الناشئة عنسل

والشرط التعسفي في عقد اإلذعان في مرحلة إبرام سلطة   لستغالاإل الغبن و

  .ئيلجزافیض الشرط اتختعدیل العقد الطرف الطارئ و

  

  :الكلمات المفتاحية
  سلطة القاضي في مرحلة إبرام العقد /1
  ة القاضي في مرحلة تنفیذ العقدسلط /2

                       
  
  
 
 
  
  
  
  

  


