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 اآلثار النسبية للعقد 



 داء ـــــــــــإه
أىدي ىذا العمل المتواضع إلى منبع الحنان الوالدة الكريمة أطال اهلل في عمرىا و في طاعة 

 اهلل و رسولو 

زوجي العزيز فتح اهلل لنا أبواب السعادة ، أدامو اهلل عونا  و إلى رفيق دربي  و صاحب سعادتي
 لي 

 إلى أبنائي مميكة و بشير و منال و محمودية  أطال اهلل عمرىم في طاعة اهلل و رسولو 

لى أخواتي و األىل و األقارب و  األصدقاء وا 

 من بعيد و لو بعبارات التشجيع قدم لي يد المساعدة من قريب أو  إلى كل من

 و إلى كل من سار عمى درب العمم و سار عمى نيجو صغيرًا و كبيرًا 

 

 

 

 

 

 

 



 ر ــكــــــــة شـــــــــمــــلــــك
 ( ص)السالم عمى الرسول الذي ال تعد وال تحصى والصالة و هالحمد اهلل عمى نعم

 الحمد اهلل عمى التوفيق في انجاز ىذا العمل المتواضع في صحة و عافية 

 و أتقدم بالشكر الجزيل لألستاذ المشرف

 "ساليم عبد اهلل "   

 عمى كل النصائح و قبولو االشراف عمى البحث 

 وتأطيره ، وكذا توجيياتو و ايضاحاتو والشكر

 إلى أعضاء  لجنة المناقشة   

 لو بكممة طيبة وي ندنمن ساوإلى كل من أعانني في إعداد ىذه المذكرة من قريب أو من بعيد 



 قائمة المختصرات
 صفحة : ص 
 طبعة : ط 

 دون طبعة : د،ط 
 دون دار النشر : د،د،ن 
 دون بلد النشر : د،ب،ن

 دون سنة النشر : د،س،ن 
 المادة : م  
 القانون المدني الجزائري : ج .م.ق
 القانون األسرة الجزائري : ج .أ.ق
 الجريدة الرسمية عدد : ع .ر.ج
 جزء: ج
 عدد: ع
 غرفة المدنية : م .غ
 مجلة اقضائية :  ج .م
 النشرة القضائية : ش .ن
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إن العقد لو أىمية عظمى في حياتنا اليومية فيو المرتكز األساسي لممعامالت المالية 
و متى توافرت أركانو و شروط صحتو نشأ صحيحا و ترتبت  آثاره   اإلجتماعي في  وسطنا

لتحقيق غرض معين  ىو رابطة بين طرفين أو أكثر بتراضي  منيما .التي قصدىا المتعاقدان
يتفقان عميو و يصبح واجب التقديس و التنفيذ و بالتالي وجب عمى أطرافو تنفيذ ما التزما 

 .بو

رتضوه ، ىذه القوة تعرف بقاعدة م  أطرافو الذين إم بو أن لمعقد قوة تمزمسلّل الو من  
ليؤالء دون ره األشخاص المتعاقدين و ينصرف أث ال يتقيد بيا إال" العقد شريعة المتعاقدين "

ىذا ما يعرف بنسبية تتحدد من حيث نطاقيا بالعاقدين وسواىم خاصة إذا كانت آثار العقد 
 .آثار العقد 

تزم بتنفيذ مضمونو وال يكتسب كن الشخص طرف في العقد فإنو ال يلعميو إذا لم يو
 .ال يتحمل التزامات كقاعدة عامة حقوق و

لعقد ، إذ يتناول تأكيد مبدأ القوة الممزمة موضوعنا يعالج جزئية ميمة من نظرية او
 .آثاره النسبية و جزاءات اإلخالل بو يث الموضوع و من حيث األشخاص ، ولمعقد من ح

ىما إذ المتعاقد ال فىذه اآلثار ال تقف عند طرفي العقد بل قد  تمتد أيضا إلى خل
 .يمثل نفسو فحسب و إنما يمثل أيضا خمفائو  و الغير أيضا 

ين كالخمف العام و الخمف اقد يستوجب كل شخص تربطو صمة بالمتعاقدفالتع 
الغير األجنبي كما سبق القول  أن أثر العقد قد يمتد أثره إلى  االدائنين العاديين ، كمالخاص و

ب ىذا الغير األجنبي حقوقا دون أن سىو ما يسمى باإلشتراط لمصمحة الغير ، بحيث يكتو
، كما ال يمتزم بالتزام لم يشترك في إبرامو كما في التعيد عن يكون من األطراف المتعاقدة 

 .الحق في قبول ىذا التعيد أو رفضو الغير الذي لديو  



 مقدمة

 

3 

 

 إبراميابعد  تصطدملكن في العالقات العقدية األمور ال تسير دائما كما يجب فقد 
ذلك أن يعدل ذا المبدأ وبظروف استثنائية ، مغايرة ، مما يستوجب تدخل القاضي لمحد من ه

 .في بعض الحدود من شروط تنفيذ العقد و اآلثار التي يرتبيا ىذا العقد 

ىذه ىي المسؤولية بو و كما أنو يصبح كال من المتعاقدين مسؤول عن تنفيذ ما التزم  
 .بااللتزامات الناشئة عن العقد فيي جزاء اإلخاللالعقدية ، 

بعدم تنفيذ التي قررىا النحالل العقد حاالت الفسخ و الدفع وقد عالج المشرع أيضا  
عن القوة الممزمة  ما ىو األثر المترتب: ر التساؤل متى توفرت األسباب القانونية و عميو يثا

 لمعقد ؟ و ماىي حدود ىذه القوة ؟ ىل ىي مطمقة أم نسبية ؟ 

و لإلجابة عن ىذه التساؤالت اعتمدنا في بحثنا عمى المنيج التحميمي و الوصفي   
واعد صنيفيا لموصول  إلى قاستقراء بعض النصوص القانونية وتن ىذا الموضوع يتطمب أل

 .ما يمكن أن ينسجم مع روح القانون الجزائري  استنباطوأحكام و

 ىذا الموضوع اختيارأىم األسباب التي دفعتنا إلى و  

اسات ميولي لمثل ىذه الدررغبتي  في البحث في ىذا الموضوع و (شخصي :)بسبب ذاتي  
  .النقاش لقانونية التي يكثر فييا البحث وا

كثرة أنواع المطروحة في المجتمع والمحاكم والنزاعات كثرة المشاكل و : يسبب موضوع
 .العقود و تعدد أسباب التعاقد 

تقسيم البحث  إلى فصمين نعرض في الفصل  و لإلجابة إلى تمك اإلشكاليات إرتأينا  
تناولنا في  األول القوة اإللزامية لمعقد من حيث الموضوع و خصصنا التفصيل في مبحثين 

الى المبحث الثاني من نفس الفصل فكان  انتقاالو،  تحديد موضوع العقد : المبحث األول 
قسمنا لعقد واألثر النسبي ل ني الفصل الثاوخصصنا ،  بعنوان أثر عدم االلتزام بتنفيذ العقد
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لمعقد ، أما في  اإللزاميثر ن أول مبحث بعنوان مبدأ نسبية األىذا الفصل الى مبحثين كا
 .المبحث الثاني بعنوان إنصراف أثر العقد إلى الغير 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل االول
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تنفيذ  ق  بقكة  الزامية   تضمف  ف يككف  لو  فعالية إاّل  باقتراال ينتج  العقد  أثره  ك ال 
عني  مزمة  لمعقد  ىي  مبدأ  عالمي  ك فالقكة  المؿ .األطراؼىا  بااللتزامات  التي يتعيد  
  إنشاءم  ميع  آثاره  التي تعفـ  العقد  صحيحا ترتب عميو جبرأىذا  المبدأ  أنو  متى  

 1...طرفيو أك عمى عاتؽ  احدىما حسب  األحكاؿ  عمى عاتؽ كؿ التزامات 
ّف العقد  شريعة  المتعاقديف ىذه  القكة االلزامية  لمعقد  تساكم قكة  القانكف  أل 

تعديمو  منفردا بؿ  يفرض أّف  فال يجكز  ألحد  أطرافو ( مف  القانكف المدني  106،107ـ)
صحيحا بتكافر جميع اركانو ك  العقد انعقد فإذا  .ا المشتركة ـقمرادتإلتعديؿ بيككف  ىذا ا

رتب  عمى كؿ متعاقد  تشركط  انعقاده اصبح  حقيقة قانكنية خمصت لو  قكتو  الممزمة ت
. 2....ترتبت  في ذمتو بمقتضاه  تنفيذ االلتزامات التعاقدية  التي 

ر  حماية  المستيمؾ تغي جكد  قانكف تطكر  الحديث كتحديدا  مع  كؿالك في ظ 
مبدأ  القكة  الممزمة    ةمف  حد  خفؼأف القانكف   لألمكر  باعتبارالطبيعيالمجرل القانكني 

. 3لمعقد  حماية  لمطرؼ  الضعيؼ  
ج ،باإلضافة  إ.ك  .ؽالقية  ك إخعدة  اعتبارات  ، ا عمىكقد  تقـك  الزامية  العقد  

كاجب  احتراـ  العيد  الذم  يقطعو  المرئ عمى   نفسو البد مف ضماف استقرار  الى
تحديد مكضكع    افلسالـ  في المجتمع، ك مف  ثـ ؼالمعامالت حتى يطمئف الناس  ك يعـّ  ا

لتحديد  مضمكف  االلتزامات   مقصكد الطرفيف  ك   لمعرفة العقد  أك مضمكنو  ىك أمر ىاـ
 
 

                                                           

، 2009. ف.د.د. ط.دديكاف  المطبكعات  الجامعية،   ـلاللتزافاضمي  ادريس ،الكجيز  في النظرية  العامة    -1
. 129ص . ف.ب.د
د ، ط.بمحاج  العربي  نظرية العقد  في القانكف المدني  الجزائرم  ،دراسة  مقارنة ،ديكاف  المطبكعات  الجامعية  ، د  -2
.  403ص. 948/2015القانكني   اإليداع، رقـ   ف..ب.
. 49، منشكرات  زيف  الحقكقية، ص 1عثماف محمد رياض ، الزامية  العقد  ، دراسة  مقارنة  ط3
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الناشئة عف  العقد  كمدل التزاـ  المتعاقديف  بتنفيذ العقد  كحدكد القكة  الممزمة التعاقدية  
لمقكة  الممزمة  لمعقد مف حيث   المكضكع  التطرؽ  الى  تتطمب دراستناالتاليةعمى ذلؾك 1لو

لمبحث الثاني  أثر  ايد مكضكع العقد  كتحد: األكؿمسألتيف  ميمتيف سنتعرض  في المبحث  
. عدـ  االلتزاـ  بتنفيذ  العقد 

تحديد  موضوع العقد  :  المبحث األول 

عميو  مف آثار  كلكي  يمتـز  ما يترتببالطرفافنشأ  العقد  صحيحا التزما    اذإ  
أّف العقد نسبي  مف حيث  المتعاقديف  ينبغي  تحديد نطاؽ  العقد  بينيما  ، كما  داـ 

. المضمكف  فال يمـز إال بما كرد فيو  ك بياف  نطاؽ  العقد  ك حدكده  يستمـز  تفسيره  أكال 

تعرض  الى  فم  ك سكؼ نتطرؽ  الى ذلؾ  في المطمب األكؿ ، كفي  المطمب الثاف  
. 2اء  المترتب  عنوك الجز  مدل  التزاـ  المتعاقديف  بالعقد  باعتباره  شريعة  المتعاقديف  

:  تفسير  العقد :  المطمب األول 

يف  طبقا  لمبدأ  إّف  القاعدة  الجكىرية  في تفسير  العقد  ىي  احتراـ  ارادة  المتعاقد
الظاىرة  فالقاضي   رادةأك مذىب  اال  ةالباطفرادةاإلبمذىب  ك سكاء  أخذنا   رادةاال فسمطا
ة  سكاء  كاف  التعبير  عنيا  كالما  اك  إشارة  أك رادير  عف االعبيفسر  مظير  الت  انما

. 3سككتا 

 

 
                                                           

. 403،ص  المرجع السابؽبمحاج  العربي ،   -1
شيادة  مبدأ نسبة  العقد  ، تخصص القانكف الخاص   مذكرة لنيؿ " بف ناصر  كفاء ، كبف  شعالف نسيمة  ،  -2

. 52،ص .2015-2014الماستر لسنة 
دار احياء الترات العربي .نظريةالعقد.النظرية العامة لاللتزامات .شرح القانكف المدني.عبد الرزاؽ احمد السنيكرم  -3

 9ص. ط.د.بيركت 
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العقد    بتفسيرالمقصود  :  الفرع االول  

 ةراداإلإليوااللتزامات التعاقدية  أم  تحديد  ما انصرفت  ىك ضبط  العقد تفسير   
لمداللة ة لممتعاقديف ك المصطمح المستعمؿ مف القانكف  المدني الجزائرم  مالحقيؽركة تالمش
. 1121ك 111التفسير ىك التأكيؿ طبقا  لنص  المادتيف  عمى

إذا  كانت عبارات العقد  كاضحة  فال يجكز االنحراؼ عنيا  عف :" 111المادة 
. طريؽ تأكيميا  لمتعرؼ عف إدارة  المتعاقديف  

 دكفالمشتركة  لممتعاقديف عف النية محؿ  لتأكيؿ العقد  فيجب  البحثإذا كاف ىناؾ   
، كبما  ينبغي في ذلؾ  بطبيعة  التعامؿ  الستيداءالحرفي لأللفاظ مع ا لؼ  عف المعفقككؿا

فالتأكيؿ   2"الجارم   لممعامالتبيف  المتعاقديف  ،كفقا  لمعرؼ  ثقة تكافر  مف أمانة  كمأّف  
غامض بياف  ما ىك ىك مصطمح  مقبكؿ  كىك الكشؼ  عف المقصكد  بنصكص العقد  ك

مف تـ  يجب  عمى  القاضي  الذم  عرض  كالنية  المشتركة  لممتعاقديف   الستخالصمنيا
شركط  صحتو   ثـ  ثانيا  ك العقد داانعؽعميو  النزاع  التأكد  أكال  مف  تكافر  أركاف  

ذلؾ  عمميا   يتطمب ـ  العقدم  الذم  يجب  تنفيذه  كمعرفة  مضمكف  االلتزاالبحث  في  
ق  كتكييفو كسد  فجكاتو شركطاع  كذلؾ بتفسير  بنكد العقد كفي البحث  عف حقيقة  النز

. ذلؾمتى تطمب األمر  ثغراتوك

                                                           

 80/07المتضمف القانكف المدني المعدؿ ك المتمـ بقانكف رقـ  1975سبتمبر  26المؤرخ في  75/58األمر رقـ  -1
 .1980المؤرخ في أكت 

االردف  سنة  مصادر االلتزامات  كأحكاميا  دار الثقافة  لمنشر  كالتكزيع  ، . ـ.ؽ  منير الفضؿ ، الكسيط  في شرح -2
. 2000،ص 2012
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يترؾ  المشرع الجزائرم لـ  أفيد مضمكنو ىك عمؿ القاضي غير تحدكتفسير العقد ك
قكاعد معينة  لضماف    ىبإتباعألـزضي  الحرية  المطمقة  في شأّف  تفسير  العقكد  بؿ  لمقا

. 1تعديؿ  العقد    األصميةإلىميمتو  عمى عدـ  خركجو  

كما اف عممية التفسير  ىي مسألة  كاقعية في الحقيقة  أساسيا  البحث  عف  كاقعة   
كمف ثـ  ال رقابة  لممحكمة  العميا  مف حيث  عممية  معينة ك ىي  معرفة  قصد المتعاقديف  

أنو  ال مانع   اف تراقب ىذه  االخيرة  حسف  تطبيؽ  الطرؽ  المبدأ  عمى األقؿ  غير
الذم    لتكييؼاـ بخالؼ .مف ؽ 112ك  111المعتمد  في التأكيؿ  كفقا  لنص  المادتيف  

 ف  المتعاقديف  اثناء  عمى  التصرؼ  الصادر  ـفاء الكصؼ  القانكني ضىك عممية  ا
. 2فيذه  مسائؿ  قانكنية   تخضع  لرقابة  المحكمة  العميا  االتفاؽابراـ 

: ير بيان  حاالت  التفس:  رع الثاني الف

مف القانكف المدني  الجزائرم  أّف   112ك 111يتبيف  مف خالؿ  نص  المادتيف  
لو فييا  المشرع   ىا تفسير العقد  ك التي  اجاز لت  التي يمجأ فييا  القاضي  اؿىناؾ  حاال
ما تككف  فييا عبارات العقد  كاضحة  ، كحالة  حالة   "تتمخص  في ثالث حاالت 'الجزائرم 

اعدة الشؾ في ما تككف  عبارات  العقد   غير كاضحة  أم  كجكد غمكض  ك االخيرة ؽ
. "ة المتعاقديفرادالتصرؼ عمى ا

: وضوح  العبارات :  اوال  

يككف  المفظ   العبارات  ال كضكح  المفظ  فقد ضكح المقصكد  بالكضكح ىك  ك 
عبارات  فاظ  كؿمع  ذلؾ  يظير  أّف  المتعاقديف  لـ  يحسف  اختيار  االكاضحا  في ذاتو  ك

                                                           

. 407بمحاج العربي ، نفس المرجع ص  -1
المدنيدراسة   ، القانكف دة بيف الفقو  االسالميلكاراالستثناءات  امضاف ، القكة  الممزمة  لمعقد  ككليد  صالح  مرسي  ر -2

. 155-150،ص 2009جديدة لمنشر  االسكندرية ، دار الجامعة  اؿ.ط.مقارنة  د
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ففي  ىذه  الحالة  عمى القاضي  أال  يأخذ  بالمعنى  الكاضح  1معبرة  عف حقيقة  قصدىما
  ممعنى  الحقيؽاؿلأللفاظ  كالعبارات  المكجكدة  في العقد  ، كانما  عميو  أف يبحث  عف 

انو  متناقض   الإالعقد  كاضحا  في حد  ذاتو    ك قد يككف  بندرادةالذم اتجيت  اليو  اال
 111مف المادة  01في الفقرة   إليوالمشار  كضكحمض فاؿمما يجعؿ  العقد غامع بند  آخر

في داللتو  كاضحايككف العقد  أفىك كضكح مدلكؿ العقد ككؿ في جميع بنكد مما يتطمب 
الظاىرة     ةرادباإلضكح  العبارةككالعبرة عف  2عبارة  الكاضحةالمقصكد باؿ ىك االكمية  كىذ
حريؼ اك ت  ئمةتحت  طا  كقع الباطنة  كاالة رادعف اإل ع القاضي مف البحثمفحيث  م

قراره  المؤرخ في  المجاؿ مف خالؿ حيثيات  اقد  كلقد ذكره المجمس االعمى بيذالع تشكيو
 تيف اسباب  حكمو الظركؼ التي  اديب كعميو  يتكجب  عمى القاضي اف   13/07/1985

نع الذم اقت  لالمعفالى  استخالص ككيؼ تكصؿ   الكاضح كالظاىر لالمعفتبعاد الى اس
 3.بو

: ت اثانيا غموض العبار 

تحمؿ  اك  تناقضةت العقد غير كاضحة باف كانت غامضة ـااذا كانت عبار 
اليتأتى  كانت  االلفاظ المستعممةاك ادا  مبيمةاك  كثر  مف معنىىا اتمؿجاك  زئياتياج

تعيف  عمى  ,تحرير  بنكد العقد ف الغرض الكاضح  الذم قصد  عند بينيا  كبيالتكفيؽ 
  رادةاإلفي  يبحثحتى يزيؿ الغمكض باف  تأكيمياأم    ىافسيرتالى   لجأالقاضي  اف م

بالبحث  111ك112مكجب  أحكاـ  المادتيف  بالعقد  يككف   لممتعاقديف  فتأكيؿ المشتركة 
شخصي  ما لـ  يككف  كيؿ  اؿك التأأ لمتعاقديف  أم بما يسمى التفسيرالمشتركة  ؿعف  النية 

حالة  شؾ  فيككف  تأكيؿ  العقد  عندئذ  مكضكعي  لككف  النية  المشتركة  منعدمة بصدد 
                                                           

االلتزاـ  ،ديكاف  المطبكعات  الجامعية الجزائر مصادر 1ج . ج.ـ.لكجيز  في شرح  ؽادادة ؽ خميالحمد، حسف -1
 .138،ص 1994

 408ص 2013نشر  الجزائر لؿ فـمك،الثانية ط  ،النظرية  العامة لمعقد  عمى فياللي  االلتزمات -2
لسنة  ائي،االجتياد القض. 63ص  23713رقـ  ممؼ  1العدد   1986لسنة نشرةالقضاة القرار  الصادر  في   -3

. 165ص  1987
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ق  الغرض  الذم يظير بأّف  المتعاقديف  قد  قصداالتعامؿ  ك طبيعةفالبد  أف  يعقد ب1
الكاجب  تكافرىا بيف المتعاقديف   العرؼ الجارم في المعامالت مف تبادؿ   الثقة ك االمانةك

  قالكشؼ  عف عبارات عد عمىابراـ العقد  قد تسا  تسبؽالتي   ك حتى  المفاكضات 
 .2اك  المتناقضة    غامضةاؿ

المشتركة لممتعاقديف ىؿ  المقصكد ة مما المقصكد بالفشارة ك التكضيح ك ىنا أردنا اإل
 دسمطاف يرل  اف  االعتداحسب ما كضحو  الدكتكر انكر ؟ الظاىرة  ـةأالباطفاالرادة بيا 
د تؤدم اليو  مف كجكب البحث  عف النية  قد ينتيي  الى افتراض ؽالباطنة كما   رادةباال

ف الممؾ رادةركة  ىي  االتالمش رادةالمقصكد  باالالحقيقية  ك  ارادة  المتعاقديف  غير اراداتيا
كف  اف يفيمو  كؿ متعاقد  مف التعبير  المكجو  اليو  يـ  حددبماىذه  تتلتعرؼ عمييا   كا

عمـ  في الكقت  لميا اك مف  المفركض  اؿعمف  المتعاقد  اآلخر  كفقا  لمظركؼ  التي  م
. 3ىذا  التعبير  بعمموالذم  اتصؿ  

 يركرم  عمى سبيؿ  المثاؿ  اف  اشترط  المععبد الرزاؽ  السنو الدكتكر احمد ذكرك  
فال  يفسر  ذلؾ  عمى  : ر  الشيء  اك مثمو  فقاؿ ماالستعماؿ  اف يرد  المستع عارية  في

لة  ىالؾ  ـز  المستعير في حايؿبؿ قصد  المعير اف عارية  استيالؾ    اأرادالمتعاقديف اف  
 .4يدفع  تعكيض    بأفالشيء  برد  مثمو  ال

 وجود  الشك في التصرف : لثا ثا 

ؿ  اكثر مف  معنى  دكف  اف  يكجدما يرجح  حـما م قد يكجد  عبارات  العقد  
لـ  ييتد  القاضي  الى استخالص  النية  ك  قاحدىما  بالنظر  الى  اف لكؿ منيا  ما يبرر

فيك  كر التي تعتبر قيكدا ال يجكز اف يتعداىاذاؿ ركة  بعد  استخداـ  المعايير  السابقة تالمش
                                                           

. 412-411،ص  نفس المرجع عمي فياللي ،1
. 409سابؽ ، ص اؿمرجع اؿبمحاج العربي ، -2
. 53-52سابؽ، ص ص  اؿمرجع   اؿبف ناصر   كفاء، بف  شعالف  نسيمة،  مذكرة  مبدأ  نسبية العقد  ،   -3
. 609سابؽ ،ص اؿمرجع اؿعبد الرزاؽ احمد  السنيكرم ،  -4
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فالقاضي   .ا  اقتنع  بو ـيسكغ  لو اف يقضي  بؿ  الجنائية  ئكالقاضي  في المسا ليس
القتناعو  فإذا  ما عجز  القاضي  عف    ةلك كانت مخالؼدلة المقدمة  لو  كني مقيد  باألمداؿ

مدني .ؽ 112/1التكصؿ  الى االدارة  الحقيقيةلممتعاقديف  جاز لو  تطبيؽ  نص  مادة  
  يفمبررات ىذه  القاعدة أّف  المدك يفّف  يؤكؿ  الشؾ  في مصمحة  المدالذم  تقضي  بأ

  توعمى  حمام المشرع لذلؾ  يعمؿ لضعيؼ  في العالقة  التعاقدية  كعادة يعتبر  الطرؼ  ا
اّف  ترتيب  االلتزاـ  في ذمة  المديف  مف أم  التزاـ  ك  براءةكذلؾ  قاعدة  اف األصؿ ك

عف االرادة إال في حالة  صعكبة  الكشؼ   فيذه  القاعدة  ال تطبؽ  1ذمتو  استثناء 
ضؼ  الى ذلؾ  2فيو عف اآلخر المشتركة لممتعاقديف ألف بكجكد الشؾ يصعب ترجيح معنى

اـ  بعقد مف العقكد  الممزمة لجانب  كاحد تعمؽ  األمر بعقد  اعدة تطبؽ  سكاء أّف ىذه  الؽ
الشؾ  يفسر  لمصمحة  ألّف  عاف االذلكف  ال تطبؽ في عقكد لمجانبيف مف العقكد الممزمة  

غير   112/2ىذا ما  ماكرد  في نص  المادة  ك  يناسكاء  كاف  دائنا اك مد  فعذالطرؼ الـ
ضار بمصمحة   عافاالذفي عقكد  انو  ال يجكز اف  يككف تأكيؿ العبارات  الغامضة 

. 3فعذالطرؼ  الـ

فال  يفالمددة اف  الشؾ  يفسر لصالح عميو  فإّف  المشرع قد  خرج  عف القاعك 
عميو يككف  ك  فعذيككف ضار  لمصمحة  الطرؼ  الـ يجكز تفسير العبارات  الغامضة  اف

عمال  بأحكاـ   فعذاك الطرؼ  الـ يفلصالح  المدبطريقة  مكضكعية  كتأكيؿ القاضي 
. 4 112/2المادة 

 

                                                           

. 136-135سابؽ ص اؿمرجع اؿفاضمي ادريس،  1
. 1998معية  االسكندرية  ،سنة  ط،دار المطبكعات  الجا.انكر  سمطاف المكجز  في مصادر  االلتزاـ  ،د  -2
المؤرخ   80/07ج  المعدؿ ك المتمـ بقانكف رقـ .ـ.المتضمف، ؽ 1975سبتمير  26المؤرخ في   75/58األمر رقـ  3

 .1980أكت 
. 417سابؽ ، ص اؿمرجع اؿعمي فياللي،  -4
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 :تتمثؿ فيعمييا  كالقاعدة عمى اسس  تقـك  بالنتيجة  تستند  ىذه  ك 

. براءة الذمة  -

. الدائف  ىك  المكمؼ  باثبات  االلتزاـ   -

. 1ل المديف ىك الذم  يممى  شركط  العقد  عؿ كاف الدائف -

القاضي في التفسير  بيا لتـز  مبعض القكاعد  التي جزائرم كضع إّف المشرع  اؿ
المحكمة العميا باعتبار لرقابة أيضافي تطبيقو  ليذه  القكاعد  يخضع  قاضي ف اؿلذلؾ  فإك

  ال مف مسائؿ الكاقع فإذا  لـ يمتـز  القاضي  بقاعدة  مفىذا التطبيؽ  مف مسائؿ القانكف 
. بالنقض   شكباتمؾ القكاعد  كاف  حكمو  ـ

. التزام  المتعاقدين  بتنفيذ  العقد  و الجزاء  المترتب  عنه: المطمب الثاني 

ال يككف  نشأت  صحيحة  كالعقد  تىة  العقدية  ـؽلصيقة  بالعالااللزامية صفة    إفّ  
ال يجكز  عميوتو ككط  صحرشاذا  تكافرت لو شركط انعقاده  ك شريعة  لممتعاقديف إال 

ديف أحد المتعاؽاسطة ال بكضي كبكاسطة القا الك. تعديمو  ال بكاسطة القانكف  نقضو  أك
  قتنظيـ العالقات  العقدية كممـز  لممتعاقديف  بتنفيذ فياـ القانكف ؽـمنفردا مف جية فيك يقـك 

. 2مف جية  أخرل 

:  األطرافتفاق  اعدم  جواز  نقض  او تعديل العقد  اال ب:   األول  الفرع

الذكر  فال  نشأ  صحيحا  كما سبؽ تىالقانكف  بالنسبة  لممتعاقديف  ـيعتبر  العقد  ؾ 
مف المتعاقديف  أف  يستقر أك  ينفرد  بنقض  العقد  اك تعديمو  اك يبدؿ  احكاـ  ألم يجكز  

ـز  المتعاقديف بتنفيذ  العقد  شريعة  المتعاقديف ، فيؿالعقد  بإرادتو  المنفردة  ليذا  يقاؿ  اف 

                                                           

. 418سابؽ، ص  اؿمرجع اؿبمحاج  العربي ، -1
. 53سابؽ صاؿمرجع اؿمبدأ نسبية العقد  ، بف ناصر  كفاء ، بف شعالف نسيمة  ،  2
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د يخالؼ نصكص ؽبو  القانكف  حتى ك لك كاف الع  يقضيحدكد ما ا العقدية في ىـالتزامات
 1...العاـ  ك األداب   ـت  تمؾ  النصكص ال تتعمؽ بالنظاة  طالما  كافتشريعي

فال  يجكز  نقضو ك ال   العقد  شريعة  المتعاقديف" ج .ـ.منؽ  106تنص المادة  
المتعاقد  إذف مف    حـرم"  باب  التي يقررىا  القانكفال  باتفاؽ  الطرفيف  ك لألسإتعديمو  

 2المنفردة ما لـ  يسمح لو القانكف بذلؾ  عمى كجو االستئناؼ تعديؿ العقد  بإدارتواك  ضنؽ
ىذا التحريـ  في حؽ القاضي  كذلؾ ، فال يجكزلو المساس بمضمكف  العقد ك لك  مرسمك

 حتراـلـز  عمى غرار المتعاقديف باكانت  بعض  شركطو غير عادلة في نظره  فيك ـ
. غيير اضافة  اك  تكف مقتضيات العقد  كما  تـ االتفاؽ  عمييا  د

ؿ  مىذا  ما يعرؼ  بالتقاباالتفاؽ كلكف  يمكف نقض  العقد  عف  طريؽ فسخو    
أّف  يقكما   اف  عقدا  جديدا  يقضي  بإلغاء  العقد  األكؿ ك ليما قدحيث يبـر  المتعا
. فس الطريقةبتعديؿ  العقد  بف

 رضىد   دكف ك تعديؿ  العؽاقض  فألحد  المتعاقديف  ب  أحياناكما يسمح  القانكف   
االبكيف  في  ىذا  عمى  كجو  االستثناء  في حاالت  محددة كحؽ ألخر  كاالمتعاقد  أحد 
التعاقد المكفكلة  حرية  ىالحؽ في االستثناء  لممحافظة  عؿر ىذا يظوعف اليبة  ك عالرجك

تكصؿ  فالنتائج التي االدارة كمف بيف   فالى مبدأ سمطاىا  اآلخر ع  بعضيرجدستكريا كقد 
 .بيا  فيما يخص ىذا المحتكل

يستطيع أم منيما  اف يتحمؿ  الك  قبتنفيذ رفيواذا نشأ صحيح  التـز كؿ مف ط اف العقد  -1
. ىا القانكف  بفردة إال في  الحدكد  التي يسمح منو  بإرادتو  المف

                                                           

. 373سابؽ ، ص اؿمرجع اؿعمي فياللي ، -1
 .376-375،ص السابؽ عمي فياللي ،  المرجع  -2
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عميو  المتعاقداف اك  ض ما اتفؽ نؽاف ال يخرج  عمى قانكف العقد فييجب عمى القاضي  -2
 .1الحاالت الخاصة  التي أجاز لو المشرع  ذلؾ  ؿ  في مدل التزاماتيـ  إال في  يعد

تنفيذ العقد  بحسن النية  :  الفرع الثاني

يجب  تنفيذ  العقد  طبقا  لما  اشتمؿ  :"   ج .ـ.مف  ؽ 107/1نص المشرع  في المادة    
 2"عميو  ك بحسف  النية  

العقد  طبقا  لما  اشتمؿ  عميو   أف يمتـز المتعاقداف  بتنفيذ: الزامية  تنفيذ  العقد  امريف  فيدت
لى  المتعاقديف  في تنفيذ  حة  تحديد  مضمكف  العقد  ك اف يتاألمر  الذم  يطرح  مشكؿ
ك ىك آخر مرحمة يمر بيا العقد تأتي بعد انعقاد العقد  ذفالتنفي3التزاميما  بحسف  النية   

. تفسيره  ك تحديد  نطاؽ  االلتزامات  الناشئة  عنو  ككؿ  عقد  يجب  تنفيذه  بحسف  نية  

حقكؽ  ككاجبات    ك يتمثؿ  مضمكف العقد  في المسائؿ  الكاردة  فيو  صراحة  مف 
. 4اال انيا مف  مستمزماتو  مف جية اخرل تمؾ  التي لـ  ترد  فيو  ؾمف جية  ككذؿ

النية   ليس لو  تعريؼ  محدد  اال انو  يمكف  القكؿ  بأنو "   النية سفمبدأ  حك  
. 5ك استقامة  الضمير   إحساسباألمانةمء  فيي  كؿ  سالخالية   مف  القصد  اؿ

المتعاقد  بحسف  النية  في تنفيذ  العقد أمر  بالغ  األىمية  فحسف  النية  اف  تحمي 
مظيراف  اف االلتزاـ  بالنزاىة  ك تعاكف  يمعب  دكر  المحرؾ  في العالقة  العقدية  ك لو 

                                                           

سنة    اإلسكندريةمنشأة  المعارؼ  ،  ،ط.في القانكف  د   األساسيةسعد  ،ىماـ محمكد  ، المبادئ    براىيـنبيإل  -1
.  239-238 ،ص2001

 .المعدؿ ك المتمـ.ج.ـ.المتضمف ؽ،  75/58 االمر  -2
. 386سابؽ، ص اؿمرجع اؿعمي فياللي ،   -3
، القانكف-اإلثراء بال سبب-العمؿ الغير المشركع–اإلرادة المنفردة  -،العفدعبد السيد تناغك ، مصادر  االلتزاـ .سمير  -4

. 100ص 2009، اإلسكندرية ،سنة ، 1ط ، الحكـ القرار اإلدارم 
. 233سابؽ ، ص اؿمرجع اؿر سمطاف ،أنك -5
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المؤمف    كإبالغلنية  أما  أف يككف ايجابيا  ،ك حسف  ا  1كؿ متعاقد  مع  الطرؼ اآلخر
ا  بتحقيؽ  ذلؾ  مبكؿ  كاقعة مف شأنيا  أف  تزيد  المخاطر  اك  سمب  لو  شركة  التأميف

ف  يعرض أفى  مع القصد  السيء ؾمثال  عندما  يكؼ  الشخص عف مباشرة  أم عمؿ يتنا
 .2ما  عمدا  أك  إىماال  إضد  الحريؽ  لمصادر  النيراف  التأميف  ؿالعقار  مح

نظرية   الظروف  الطارئة  :  الفرع الثالث 

اف  نظرية  الظركؼ االستثنائية  التي استحدثيا المشرع  في القانكف المدني   
اف االدارة  أ سمطكذلؾ  تراجع  مبد كتفيدرخا لمقكة  الممزمة  لمعقد  تعد  انتياكا  صا  1975

مف  107/3تنص  ـ  .تعيد بو   ماحيث اصبح  المتعاقد في بعض الحاالت  غير ممـز  ب
عيا عامة  لـ يكف في  الكسع تكؽ ةطرأت حكادث استثنائياذإ غير اف:"  عمى انو  ج.ـ.ؽ
يف  لـ يصبح مستحيال صار  مرىقا لممدف إااللتزاـ  التعاقدم  ك تنفيذترتب عمى حدكثيا اف ك

مصمحة  الطرفيف  بحيث ييدد بخسارة  فادحة جاز  لمقاضي تبعا  لمظركؼ ك بعد مراعاة  ؿ
. 3اف يرد  االلتزاـ  المرىؽ الى  الحد  المعقكؿ  ك يقع باطال  كؿ  اتفاؽ عمى خالؼ ذلؾ 

المقصود بنظرية  الظروف الطارئة  :  أوال 

قائع  التي تحدث بعد انعقاد  العقد  فتجعؿ  يقصد  بالظركؼ الطارئة  تمؾ  الكك   
ليس  المقصكد منو اف مرىقا  ييدده  بخسارة  فادحة  ك مات  احد المتعاقديف اتنفيذ التز

الى  انقضاء  االلتزاـ    يصبح  تنفيذ  االلتزاـ  مستحيال  ألّف  االلتزاـ  المستحيؿ يؤدم
 اف  اصبح  مرىقا  فإنو ،أما  اذا  ظؿ  الكفاء  ممكنا  كيترتب  عميو  تعذر  الكفاء  كميا  ك

االستحالة  ك، تطبيؽ نظرية  الظركؼ الطارئة    ال ينقضي  ك في ىذه الحالة  يجكز
افترض فييا  انيا  نشأت  بعد نشكء  االلتزاـ  ال قبمو  فااللتزاـ  ال ينشأ  اذا كاف  محمو  

                                                           

. 392عمي فياللي ، نفس المرجع ، ص -1
. 370ؿ  ابراىيـ  ، سعد  ىماـ  ، محمد  محمكد ، مرجع سابؽ،ص بيف -2
. ج ، المعدؿ ك المتمـ  . ـ.المتضمف  ؽ 75/58االمر   -3
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الكقت   البداية  مستحيال  ك تقضي  اف  تككف  ىذه االستحالة  فعمية  اك قانكنية  في  ذمف
. 1الذم  يجب  فيو  تنفيذه

السالفة  الذكر  يككف المشرع قد حاكؿ  المساكاة  بيف الطرفيف  107 نص المادةبك  
االلتزامات التي  تـ  االتفاؽ عمييا سابؽ  مع  كجكد   يفذا ليس مف العدؿ اف ينفذ  المدا

طرأت  عند تنفيذه جعمت  ىذا  االخير مرىقا  بالنسبة اليو ،كىذا  ال يعني  اف يقـك ظركؼ 
ك رميو عمى عاتؽ الدائف  بؿ ينبغي اف  يتكخى الدقة  في   القاضي برفع االرىاؽ كمو 

. تكزيع  العبئ  الطارئ بيف المتعاقديف  ك اف يجرم مكازنة بينيما 

 يفتعيد  المدة  التي عفع  سعر  السؿتما ار ذاإالتكريد د  كك مف امثمة  ذلؾ  عؽ 
مف العدؿ  اف يتحمؿ    ىناؼ فاضا  كبيرا  بقيمة  المبيع بتكريدىا ارتفاعا فاحشا  اك حدث انخ

. رؼ  اك حدث  عير متكقعظالطارئ آلنو   الطرفيف  معا  ىذا الظرؼ

: شروط  نظرية  الظروف الطارئة :  ثانيا

ؽ  الظرؼ  الطارئ شركط  معينة  البد  تحؽ   دعف  مالتكازف  العقد  إلعادةيتدخؿ  القاضي
. أثرىامف  تكضيحيا  ك تبايف  

تراخي تنفيذ  العقد    -1

لقاضي  يككف  في اف مجاؿ  اعماؿ  نظرية  الظركؼ  الطارئة  مف طرؼ  ا  
ؿ بيف  كقت انعقادىا ككقت تنفيذىا   فارؽ زمنيا  يمتد  التنفيذ  الى اجؿ  صالعقكد  التي يؼ

في   ك ىذا  ما نجده العقد  ذات  التنفيذ  المستمر بالتراخي  في العقد  ذلؾ ك يقصد   2

                                                           

مصادر  االلتزاـ  ،العقد  ك اإلدارة  النظرية  العامة  لاللتزامات ـ.ؽمحمد  صبرم السعدم  ،الكاضح  في شرح   -1
. 386-385ص  ،2012ر اليدل  الجزائر ، المنفردة   ،دا

جستير  في القانكف  ، مجاؿ  تدخؿ القاضي  إلعادة التكازف  العقدم ، مذكرة  لنيؿ شيادة  الماة  محمدمؼصـ  بكعا -2
. 101،  ص2014،2015مستغانـ  ، سنة    االساسي كمية  الحقكؽ   ك العمـك  السياسية  ، جامعة.  ـ.تخصص  ؽ
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العقكد الزمنية  التي  تقتضي  طبيعتيا  اف يمر  تنفيذىا  عمى  مراحؿ  متتالية  عبر  
. 1اك دكرية  كعقد  التكريد   كاإليجارسكاء  كانت  مستمرة     الزمف

ك ال تطبؽ  في العقكد الفكرية  التي يتـ تنفيذىا   فكرا  انعقادىا  ثـ  تحدث ظركؼ  
في تنفيذىا بخطئو  حتى حدثت   يفزامات  الفكرية  اذا  تأخر المدطارئة  ككذلؾ في االلت

. 2ظركؼ  طارئة ك ال  عمى العقكد  االحتمالية 

وجود  حادث استثنائي عاما   -2

يقصد بو  ىك  حادث  غير مألكؼ  لكنو نادر  الكقكع  فيك  حادث  ال  يقع  في 
 لطارئ  فقد  تككف حكادث  طبيعيةالظركؼ العادية  ،كلـ يحدد  المشرع  طبيعة  الحادث ا
انسانيا  كالحركب ك الثكرات  ك   الزلزاؿ ، بركاف،  فيضاف  ، سيكال جارفة ، كقد  تككف عـ

الجراد،  االمطار ،زراعية ، غازات   بآفةكاقعة مادية   بحثة  كإصابة  المحاصيؿ  قد  تككف
 .3االسعار ، كقد تككف   اجراء  ادارم  ك قد  تككف  اقتصادية   كرفع  

فالبد  اف  تتسـ  بالطابع  االستثنائي  أم اف  يككف  كقكعيا  أمر  نادر  كيككف الحادث   
 ال يخص  المتعاقديفاس  ينتمكف  الى نفس  االقميـ  كعاـ  اذا اشتمؿ طائفة معينة  مف الف

. 4ق كحد

: الحوادث االستثنائية  عقعدم تو -3 

يككف  الحادث  غير متكقع  اذا لـ  يكف  في كسع  المتعاقديف  ك عمى كجو    
العقد كىذا  الشرط  ىك مكمؿ لمشرط  األكؿ آلّف   إبراـتتكقعو كؽ يفالمتعاقد المدالخصكص 

                                                           

خديجة  فاضؿ  ، سمطة  القاضي  في تعديؿ العقد  اثناء  التنفيذ  ، رسالة لنيؿ  شيادة   الماجستير  في القانكف  فرع  1
. 77،ص .2001-2000العقكد  ك المسؤكلية  كمية  الحقكؽ  جامعة  الجزائر ، سنة  

. 133 سابؽ، ص اؿمرجع  اؿفاضمي  ادريس ، 2
. 101سابؽ ،ص اؿمرجع اؿية  محمد  ، مجاؿ  تدخؿ  القاضي  إلعادة  التكازف  العقدم  ، ؼصـ  بكعا -3
 58سابؽ  ، صاؿمرجع  ،اؿبف  شعالف  نسيمة  ، مبدأ  نسبية  العقد  كبف ناصر كفاء   -4
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الحادث الغير  المتكقع  ىكالحادث االستثنائي ك تحديد  درجة  عدـ  تكقع الحادث في ضكء 
بالنظر  لمرجؿ العادم  ك ليس مف كجية  نظر الظركؼ المحيطة  بالعممية  يجب  انيككف 

. 1المتعاقديف  الشخصييف 

و ليس مستحيل  ينلممد  تزام مرهقجعل  االل  -4

مرىقا  بحيث ييدده  بخسارة   يفالمد رؼ الطارئ  الى جعؿ تنفيذ التزاـ ظاف يؤدم اؿ 
ك ليس مستحيؿ  ك يجب اف يحدد  ىذا   يفاف يصير  التنفيذ مرىقا  لممد  فادحة  اذ يكفي

 2.قالخاصة ك شخص  يفعية   فال ينظر  الى ظركؼ  المدبصكرة مكضكاالرىاؽ 

  كقيمة العقد قيمة  االلتزاـ  المحدد  في العقدالفرؽ  كبيرا  بيف كاف اإلرىاقإذافيتحقؽ 
ك المعيار  المكضكعي  يقدر  االرىاؽ  فيو  عمى ضكء   االلتزامات   .3الفعمية  عند  التنفيذ

. ك الحقكؽ  الناجمة  عف العقد 

بيف    فاكتالتكلـ  يعيف المشرع الجزائرم  مقدار  حسابيا  لإلرىاؽ  أم  مقدار   
الفادحة  أم الخسارة  الغير   االرىاؽ بالخسارة  كصؼ  ىذابااللتزامات  بؿ  اكتفى  

. 4الّمألكفة  مما  يستدعي  تدخؿ  القاضي  لتقديرىا  

: أثر  نظرية  الظروف  الطارئة  : ثالثا 

إذا تكافرت  شركط  الظركؼ  الطارئة  السابقة  الذكر جاز  لمقاضي اف  يرد   
قامة  إلالقاضي   االلتزاـ  المرىؽ  الى الحد  المعقكؿ  ك يتحقؽ  ذلؾ  بأية  كسيمة  يراىا 

خر  التزاـ  الطرؼ  اآلبالنسبة  لممديف  ك قد  يزيد   االلتزاـ  المرىؽ  ينقص، فقد  التكازف  

                                                           

.  399-398ص  ،سابؽ اؿمرجع ،اؿعمي فياللي  -1
. 133 ص.،سابؽ اؿمرجع ،اؿادريس  مفاضؿ -2
. 82ص ،سابؽ اؿمرجع اؿخديجة فاضؿ  -1
 110ص ، سابؽاؿمرجع اؿية ، محمد  ، ؼصـ بكعا.4
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كثر  مف كسيمة  ليذا  لو  اف يختار  ألكيعدؿ  العقد  أك 1يففؼ  مف خسارة  المدبحيث  يخ
،كتكزيع  تبعة الحادث  مالتكازف  العقد  إعادةالتعديؿ  ، فميمة القاضي   تكمف  في 

المشرع أطمؽ  يد  القاضي  في  فعمى ىذا  النحك  فإالطرفيف  كعمى  عاتؽ    ءالطارل
. 2العقد  ليختار  اكثر  الحمكؿ اتفاقا  مع  العقؿ ك العدؿ 

 .العقد  حتى  يزول  الظرف الطارئ   تنفيدوقف  -أ
ف  الظرؼ  أر العقد  فترة مف الزمف متى  قدًّد  تنفيذ   بايقاؼد  يكتفي  القاضي ؽ  

لى كسيمة اإلنقاص أك الزيادة قد المجكء إف أكامؤقت  ك انو  عمى كشؾ  الزكاؿ   الطارئ 
ؤدم إلى إختالؿ التكازف اإلقتصادم لمعقد كمثاؿ ذلؾ يتعيد مقاكؿ بإقامة مبنى كترتفع ت

القاضي  لعؿؼادث طارئ أدل إلى كقؼ اإلستراد، فاحشا بسبب ح اأسعار مكاد البناء إرتفاع
التي . ـ.مف ؽ 281/2ىنا أف يكقؼ تنفيذ العقد حتى يزكؿ أثر ىذا الظرؼ طبقا لنص ـ 

اة لمحالة اإلقتصادية أف يمنحكا عاغير أنو يجكز لمقضاة نظرا لمركز المديف كمر:" تنص 
 جميع جال مالئمة لمظركؼ دكف أف تتجاكز ىذه األجاؿ مدة سنة أك يكقفكا التنفيذ مع إبقاءآ

 .3"عمى حاليا األمكر
: إنقاص إلتزام المدين المرهق –ب 
يف إرىاؽ المدلرفع العادية كإف اإلنقاص مف مقدار اإللتزامالمرىؽ ىك الكسيمة الطبيعة  

 في تخفيض ثمف صق، كقد يتمثؿ اإلنقاكيككف ذلؾ بإعفاء المديف مف تنفيذ قسط مما إلتـز ب
ديف عف بعض الشركط إذا كانت قيمة الشيء مرىقة بالنسبة لممشترم أك في إعفاء الـ الشراء

خرل، كالغاية مف األذالتنفي شركطالشئ أك ببعضجكدةم تتعمؽ بأجؿ التنفيذ أك بالتالمرىقة ؾ

                                                           

. 133سابؽ ،ص اؿمرجع اؿ، ادريس  مفاضؿ-1
. 164سابؽ ،ص اؿمرجع  اؿسمير  عبد  السيد  تناغك  ، مصادر  االلتزاـ  ، -2
 .61-60ص  سابؽ،اؿمرجع اؿبف شعالف نسيمة ، مبدأ نسبية العقد ،  بف ناصر كفاء   -3
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 ىده اإلنقاص ىي التقميص مف الخسارة الفادحة التي يتحمميا المديف بمحاكلة القاضي تكزيع
. 1ديف كمراعيا مصمحة  كؿ منيمالمتعاؽا بيف الخسارة

: زيادة إلتزام الدائن –ج 
لتزاـ مقابإلم رفع كزيادة إلتزاـ الدائف في كفي ىذه الحالة يرل القاضي أنو مف الضركر 

حد يصؿ فيو مف التناسب معو، فينا يتحمؿ الدائف جزء مف الزيادة الغير  الىالمديف 
كمية  يكرد، كما لك قد تعيد تاجر بأف 2المتكقعة، أما المديف فيتحمؿ الزيادة المألكفة المتكقعة

فع السعر إلى مائتي دينار رتزائرم لمكيمك الغراـ الكاحد، فيمف القمح سعر مئة ألؼ دينار ج
غراـ الكاحد، فيرفع القاضي السعر في العقد إلى أكثر مف مئة ألؼ دينار، جزائرم لمكيمك 

 السمعة سعرظرؼ الطارئ إلى إرتفاع باىض في كقكع اؿادل  كأقؿ مف مائتي دينار، فكمما 
 فحمؿ الطرفاتعميو في العقد حتى م ـ بزيادة السعر المتفؽكالمتفؽ عمييا جاز لمقاضي أف يؽ

. 3الزيادة غير المألكفة بيدؼ الكصكؿ إلى التكازف بيف مصمحة الطرفيف 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

،  403ص  ، لسابؽا مرجع، اؿعمي فياللي  -1
 .114سابؽ،ص اؿمرجع اؿية محمد، مجاؿ تدخؿ القاضي العادة التكازف العقدم، ؼصـ بكعا  –54
حميد بف شنيتي، سمطة القاضي في تعديؿ العقد، أطركحة لنيؿ دكتكراه الدكلة في القانكف معيد الحقكؽ كالعمـك   -2

 .64،ص 1996عكنكف، الجزائر،  اإلدارية بف
 441سابؽ،ص اؿمرجع اؿبمحاج العربي ،    -3
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ذ العقد يأثر عدم اإللتزامبتنف: المبحث الثاني 
ؿ متعاقد تنفيذ نشأ العقد صحيحا يككف كاجب التنفيذ قانكناػ، بحيث يتعيف عمى ؾإذا  

مبادئ حسف عميو العقد كبطريقة تتفؽ مع  مؿقو، طبقا لما إشتتعمى عا ةاإللتزمات الممقا
أك  لتزاـ التي يقررىا القانكفإلاحقات كؿ مؿبالمتبادلة كيمـز المتعاقد  ك األمانة ك الثقةالنية 

 1.(ـ.مف ؽ 107/1-106ـ)العرؼ كفقا لما تقتضيو طبيعتو
السمطة از إجباره عمى ذلؾ بالقكة الجبرية، ؼجإمتنع المديف عف تنفيذ إلتزاموكعميو فإذا 

 ؿالجبرم لإللتزاـ فيحص عينيالمديف عمى التنفيذ اؿ قيرمة تساعد الدائف أف يمجأ إلى العا
،  لمدائفبكاسطة الكسائؿ القانكنية التي قررىا القانكف  إلتزاـ بو المديف كذلؾعيف ماجبرا عمى 

أك أصبح  ر فييا التنفيذ العيني إما بسبب طبيعة اإللتزاـذتعغير أنو في بعض الحاالت م
تنفيذ باؿ" ق، فيمجأ الدائف إلى ما يسمى ئلتزاـ مستحيؿ بفعؿ المديف أك بخطتنفيذ اإل
 3( ـ.ؽ 187-176ـ)طبقا ألحكاـ المسؤكلية العقدية"  2...التعكيض ؽبطرم" أم "المقابؿ

في العقد الممـز لمجانبيف أف يكقؼ تنفيذ إلتزامو حتى يفالمتعاقد حدكما يجكز أل 
تأخر أك عدؿ أحد  خر إلتزامو بمقتضى الدفع بعدـ التنفيذ، كفي حالة إذاالطرؼ اآلينفذ

، بالتالي جاز  ةكليتو ككاف مسؤكال مسؤكلية عقدمتنفيذ اإللتزاـ تحركت مسؤالمتعاقديف في 
بيف األكؿ لمدفع بعدـ التنفيذ مطؿ صنخصستقدـاـ كترتيب عمى.طرؼ اآلخر طمب الفسخ ؿؿ
(. الفسخ)اء المترتب عف عدـ تنفيذ العقد المطمب الثاني الجز حكاـ المسؤكلية العقدية ككأ

 
 
 

                                                           

 .المعدؿ كالمتمـ .  ج.ـ. المتضمف ؽ 75/58األمر   -1
 . 473سابؽ،ص اؿمرجع اؿعمي فياللي،   -2
. 64سابؽ،ص اؿمرجع اؿبف ناصر كفاء بف شعالف نسيمة، مبدأ نسبية العقد ،   -3
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عدم تنفيذ العقد : المطمب األول 
 تنفيذ إلتزاميمالـ يقـ المتعاقدلممتعاقد  اإلمتناع عف  يحؽفي العقكد الممزمة  لمجانبيف  

التنفيذ ىك تأجيؿ تنفيذ  ـكيككف الغرض مف الدفع بعدااللتزاـ المقابؿ لو الثاني بتنفيذ
: بعدـ التنفيذ نتعرض  الدفع كلتفصيؿ قكاعد1اإللتزامات المقابمةف تنفيداإللتزمات إلى حي

كأخيرا نتطرؽ إلى  ذا اآلثار التي تترتب عميوالمقصكد منو، ثـ كيفية التمسؾ بو كؾ: أكال 
.  2المسؤكلية العقدية

دفع بعدم التنفيذ ال:األول الفرع 
اف ىذا األجؿ إتفاقيا أك د بأجؿ ، سكاء ؾعؽمات التي يرتبيا اؿاتقترف اإللتزإذا لـ  

العقد كيككف تنفيذ ىذه إنعقادمات كجب تنفيذىا بمجرد اتزأك قضائيا فإف ىذه اإلؿ قانكنيا
ا عمى المديف بمكجب مبدأ القكة الممزمة لمعقد كلكف يكجد إستثناء يختص بو العقد جبراإللتزمات

. 3بعدـ التنفيذ عيف دكف العقد الممـز لجانب كاحد يطمؽ عميو الدؼالممـز لمجانب
المقصود بالدفع بعدم التنفيذ : أوال 

ا لـ يقـ إذ قـانع عف تنفيذ إلتزتفي أف يـ عاقددفع بعدـ التنفيذ ىك حؽ كؿ متاؿ 
يتصؿ بالجزاء الذم يترتب عمى  األخر في نفس العقد بتنفيذ ما عميو مف إلتزامفيك المتعاقد

. القكة الممزمة لمعقد
في العقكد الممزمة لمجانبيف إذا كانت :" ج .ـ.مف ؽ 123ة تقضي المادفي ىذا ك  

تنفيذ إلتزامو، ع عف  فتـلكؿ مف المتعاقديف أف مجاز اإللتزامات المتقابمة مستحقة الكفاء ، 
 ".ما التـز بو ذيقـ المتعاقد اآلخر بتنفيإذا لـ 
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لتزامات لؽ باإلالدفع ال يككف اال في العقكد الممزمة لمجانبيف ك اف يتع بمعنى اف 
يعتبرفي  ذك الدفع بعدـ التنفي.كاجبا حاال يدفع تنفيذه  متقابمة في عقد قائـ ك اف يككف االلتزاـ

لكؿ :" 200/1ع في المادة المشرتناكلو 1الحقيقة فرعا أك تطبيقا ألصؿ ىك الحؽ في الحبس
ـ بأداء شيء أف يمتنع عف الكفاء بو ماداـ المديف لـ يعرض الكفاء بإلتزاـ ترتب عميو مف إلتز

رتباط  لمكفاء ؼ الدائف لـ يقـ بتقديـ تأميف كاداـ ابإلتزاـ المديف أك ـ كلو عالقة سببية كا 
. 2"ذاق بإلتزامو

أساس الدفع بعدـ التنفيذ ىي نظرية السبب التي تقيـ إرتباط كثيقا بيف اإللتزمات ؼ 
 3المتقابمة في العقد الممـز لمجانبيف كىك األساس ذاتو الذم يقـك عميو الفسخ

شروط التمسك بالدفع بعدم التنفيذ : ثانيا
تبادليا تنفيذ تحقؽ ثالثة شركط يجب اف يككف العقد ؿع بعدـ اؼيقتضي التمسؾ بالد 
ككف مستحقة األداء كبإمتناع تزاـ محؿ الدفع بعدـ التنفيذ كأف تزمات المقابمة إللتاإلؿب

. المتقاعديف تنفيذ إلتزامو
: إلزامية العقد لمجانبين –أ 
، كعميو لمجانبيف بالعقد الممـز .ـ.ؽ 123 ـ يتحدد نطاؽ الدفع بعدـ التنفيذ كفقا لنص 

،بمعنى  4ال يجكز أف يتمسؾ المتعاقد بالدفع بعدـ التنفيذ إذا كانت اإللتزمات غير متقابمة 
في العقد الممزمة لجانب كاحد، ألف الدفع بعدـ التنفيذ ىك ذلؾ اإلرتباط الذم يقـك بيف 

د التبادلية اإللتزمات الناشئة كالمترتبة عف العقد كما أنو ال يجكز الدفع بعدـ التنفيذ في العقك
دية كالعالقة بيف الكصي عاؽير التغعالقات الناقصة كعقد الكديعة كالعارية مثال كال في اؿ

. القاصرك

                                                           

 472-471ص .سابؽ اؿمرجع ،اؿ العربيبمحاج -1
 .199تناغك، ص سمير عبد السيد  -.473سابؽ،ص اؿمرجع اؿعمي فياللي ،   -2
 .220،ص2006أمجد محمد منصكر النظرية العامة لإللتزمات مصادر اإللتزاـ ، دار الثقافة لمنشر كالتكزيع، األردف،  -3
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: إستحقاق األداء –ب  
أف يككف اإللتزاـ الذم لـ يتـ تنفيذه ىك إلتزاـ كاجب الكفاء حاال فإف كاف أحد م أ 

يا أك كما لك سقط بالتقادـ فإف الدفع اإللتزاميف غير مستحؽ األداء أك قد أصبح إلتزاما طبيع
إذا كاف احد اإللتزاميف  ك بالتالي فال يقبؿ الدفع بعدـ التنفيد 1بعدـ التنفيذ ال يجكز التمسؾ بو

مؤجال إلى أجؿ كمثال إذا أعطى البائع المشترم أجال لدفع الثمف فميس لو اف يتمسؾ بالدفع 
. الذم حؿ ميعاد تسميمو تسميـ المبيعيببعدـ التنفيذ إذا طالبو المشتر

انكنا كنظرة ؽجؿ اإلتفاقي، أما األجؿ المقرر المعنى ىك األ اىذ مفاألجؿ المقصكد ؼ 
. المسيرة التي يمنحيا القاضي  لممديف فيي ال تمنع مف التمسؾ بالدفع بعدـ التنفيذ

يبدأ أحد المتعاقديف بالتنفيذ فال يحؽ لو التمسؾ بالدفع  أف كذلؾ قد تستكجب طبيعة اإللتزاـ
شيرا )كما في العقد المحدد المدة كالمؤجر أك العامؿ الذم ينفذ إلتزامو أكال لفترة زمنية محددة 

. 2إال إذا كاف ىناؾ إتفاؽ عمى خالؼ ذلؾ( أك أسبكع
ذا تمسؾ كؿ مف المتعاقديف بالدفع بعدـ التنفيذ، فإنو يمكف اإل  ستعانة بإجراءات كا 

 585ك  584كالمادتيف 3.ـ.كمابعدىا مف ؽ 272العرض الحقيقي الكارد في المكاد
المتعاقديف فميس أماـ المتعاقد إال أف مف لمعرفة المتخمؼ عف الكفاء الجديد . ج.إ.كا  .ـ.إ.منؽ

ـ يكدع ما إلتـز بو أك يأمر القاضي باإليداع لدل شخص ثالث يتكلى مياـ التسميـ كبذلؾ يت
. 4التنفيذ مف الطرفيف في الكقت كاحد

: إخالل أحد  المتعاقدين بالعقد –ج 
لقد سبؽ القكؿ أف الدفع بعدـ التنفيذ ىك تأجيؿ تنفيذ اإللتزاـ الذم يتحممو المتعاقد  

الذم يتمسؾ بيذا الدفع إلى حيف تنفيذ اإللتزاـ المقابؿ كىذا يفيد حتما إمتناع المتعاقد اآلخر 
                                                           

 .474سابؽ،ص اؿمرجع اؿبمحاج العربي ،   -1
، سنة .ف.ب.، منشكرات الجامعة المفتكحة، د2، مصادر اإللتزاـ،ط1محمد عمي البدكم، النظرية العامة لإللتزاـ ،ج  -2

 .174،ص 1993
 .المعدؿ كالمتمـ   75/58األمر  -3
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ثـ أف يككف عدـ التنفيذ كميا أك جزئيا، كمف ـ.ؽ 123شترط المادة تإلتزامو كال عف تنفيذ 
. 1ؿ المتعاقد اآلخر جزئيا فقط بإلتزاموأخيمكف الدفع بعدـ التنفيذ كلك 

يجب أف يككف عدـ التنفيذ قد بمغ درجة كبيرة مف األىمية حتى يتسنى لممتعاقد اآلخر اف  -
. 2يمتنع عف تنفيذ إلتزامو

ذ العقكد بحسف عماؿ ىذا الحؽ، حيث ينبغي أف تنؼيجب عدـ التعسؼ في إستكذلؾ  
،  3اآلخر إللتزامو ذم تسبب في تأخير تنفيذ المتعاقدنية فال يككف مف تمسؾ بالدفع ىك اؿ

لما لـ يتـ تنفيده ، إذا كاف معادؿ  تنفيذ جزء يع المتعاقد اآلخر اإلمتناع عف كما يستط
.  4إلتزامو قابال لمتجزئة

التمسك بعدم التنفيذ : ثالثا
ما عميو مف إلتزاـ كعميو متى تكفرت بد بالدفع بعدـ التنفيذ إذا طكلب يتمسؾ المتعاؽ 

ككنو ال ينشيء أكثر شركطو جاز لممتعاقد أف يتمسؾ بيذا الدفع دكف حاجة إلى إعذار المديف
لمتمسؾ بعدـ التنفيذ  كز سمبي مؤقت، كما أنو ال يشترط دفع دعكل أماـ القضاء رمف ـ

أف يككف مكقؼ سمبي ال يحتاج مباشرتو إلى القياـ بعمؿ إيجابي كىك اإللتجاء  دكألنو ال يع
. 5إلى القضاء

تعاقد اآلخر بحؽ الدفع بعدـ التنفيذ أم كاف ذلؾ أماـ كفي حالة ما إذا نازع الـ 
لممتعاقد عمى  ىا يقربعدتكافر شركط التمسؾ بو كالقاضي كاف ليذا األخير أف يتأكد أكال مف 

. 6تمسكو بالدفع
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ط أف ينفذ ق شراتتنفيذ إلتزاـف المتعاقديف بالدفع كيمتنع عف تمسؾ أيضا كؿ ـمكقد  
تبيف لمقاضي تعنت فإنو يرفض دعكاه أما إذا ا ذإلؾ ما يقع عميو مف اإللتزمات، كالمدعي كذ

في حالة تعنت كال كفيحكـ عميو القاضي بالتنفيذ دكف شركط المتعنت كاف المدعي عميو ىك 
. مف الطرفيف فيحكـ القاضي بالتنفيذ مف الجانبيف في كقت كاحد

: أثر الدفع بعدم التنفيذ: رابعا
د بيا المتعاقد عندما يطالب بتنفيذ تية يععيتجسد الدفع بعدـ التنفيذ بإعتباره كسيمة دفا 

كمف ثـ يظؿ كقؼ تنفيذ اإللتزاـ .التنفيذ  عففي اإلمتناع الذم تحممو بمكجب العقد اإللتزاـ
كمتى  1التنفيذ حتى يقـك بتنفيذ إلتزامو طالب قائما ككسيمة مؤقتة لمضغط عمى إرادة

. شركط الدفع فإنو ينتج أثره بالنسبة لممتعاقديف كبالنسبية عمى الغيرتكافرت
بالنسبة لممتعاقدين  -أ
ـك المتعاقد اآلخر بتنفيذ إلتزامو فيترؾ ؽالتمسؾ بالدفع بعدـ التنفيذ أف ميترتب عمى  

اريا  أك جبريا اآلخر إلتزامو سكاء كاف ذلؾ إختيبذلؾ المتمسؾ بيذا الدفع  دفعو كينفذ ىك 
التنفيذ بعد قياـ الطرؼ اآلخر  ا لـ يعد ىناؾ مبررا إلستمراره في تمسكو بعدـ حالة ما إذ في
. 2أف يعدؿ عنو كيطالب فسخ العقد قتنفيذ كبالتالي يجكز لممتمسؾ باؿب
ف أنيا كيككف التنازؿ عنو ؾراحة أك ضـصلدفع بعدـ التنفيذ بالتنازؿ عنو سقط امك 

ذلؾ يسقط الدفع بعدـ يقـك مف كاف متمسكا بو بتنفيذ إلتزماتو بإرادتو بعد أف كاف ممتنعا ، ؾ
تنفيذ إلتزامو كذلؾ في حالة ما إذا تبيف  ؿ المديف كضماف يقدميااء بو تأمينات طالتنفيذ بإع

الذم يمحقو كمف  ضرراؿة كأف يـالدفع يعطؿ عمى المديف مصالح جسلمقاضي اف التمسؾ ب
بكثير عمى الضرر الذم يمحؽ الدائف مف جراء سقكط الدفع كأنو يكفي لضماف  زيدمجراء ذلؾ

. 3تكافر حسف النية في التمسؾ بالدفعمع  ؼصمحة الدائف أف يقدـ لو تأميف كاـ
                                                           

 .475سابؽ،ص اؿمرجع اؿعمي فياللي،  -1
 .70-69 ،صالسابؽكفاء بف شعالف نسيمة ، مبدأ نسبة العقد ،  المرجع بف ناصر  -2
 .716سابؽ،ص اؿمرجع اؿعبد الرزاؽ احمد السنيكرم، نظرية العقد ،   -3
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إذا أخؿ أحد المتعاقديف بإلتزامو كتمسؾ المتعاقد اآلخر في مقابؿ ذلؾ بالدفع بعدـ التنفيذ * 
كبقي كؿ متعاقد متمسكا بمكقفو فإف العقد يبقى قائما فال يتأثر ليذا الكضع بإستثناء العقكد 

لتي يتحمميا كؿ المتعاقد، فإذا تكقؼ مثال الزمنية التي قد تتأثر مف حيث مقدار اإللتزمات ا
تنفيذ عقد تزكيد مطعـ بالمحـك لمدة شير فإنو يخصـ مف اإللتزمات المتعاقديف مقدار المحـك 

. الذم كاف مف المفركض أف يزكد بو المطعـ خالؿ ىذه المدة كالثمف المقابؿ لو
تنفيذ الجبرم سكاء التنفيذ أف يطالب باؿ دفع بعدـكيجكز لممتعاقد الذم يتمسؾ باؿ 

ؿ خلتعكيض أك بفسخ العقد ككذلؾ يجكز لممتعاقد اآلخر الـالتنفيذ العيني أك عف طريؽ ا
 .قد اآلخر في تمسكيبالدفع بعدـ التنفيذابإلتزامياإللتجاء إلى القضاء مدعيا تعسؼ المتع

بالنسبة لمغير   –ب 
بؿ كفي  ينتج أثره القانكني ليس فقط في مكاجية المتعاقد اآلخر ذإف الدفع بعدـ التنفي 

بالغير كؿ شخص إكتسب حؽ في تاريخ الحؽ عمى التمسؾ  قصدمكاجية الغير أيضا ، كم
. بعدـ التنفيذ

لمشترم ادفع الثمف ثـ باع العيف التي إشتراىااؾ بيعا مثال كتأخر المشترم في فمك ىف 
فإنو يجكز لمبائع أف يحبس العيف محؿ العقد كيتمسؾ بالدفع ثاني أك رىنيا لدائف مرتيف اؿ

. 1ضد المشترم الثاني أك الدائف المرتيف
ال تقبؿ الكقؼ كيتحقؽ  توييا كقؼ تنفيذ اإللتزاـ ألف طبيعحاالت ال يتصكر ؼ ؾىنا 

ذلؾ في بعض صكر اإللتزامباإلمتناع عف العمؿ كأف يتعيد لشخص بعدـ البناء في أرض 
مبمغ فإف اؿدفع كعميو فإف تأخر الطرؼ اآلخر عف ىا بمقابؿ مبمغ مف الماؿ معينة يممؾ

.  2لمطرؼ األكؿ إف يبني ىذه المساحة كىذا بمثابة فسخ العقد

                                                           

 .476،ص السابؽ  عمي فياللي ، المرجع  -1
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مثمو مثؿ الحقكؽ األخرل ىك كنشير في األخير إلى أف حؽ الدفع بعدـ التنفيذ  
: كجو الخصكص في الحاالت التالية عمىكيتحقؽ ذلؾ لإلنقضاءمعرض

. إذا ىمؾ الشيء محؿ اإللتزاـ -
. الدائف عف حقو في الدفع بعدـ التنفيذ تخمىإذا  -
. تزامو مف أجؿ جديد لتنفيذ إلتزاموإؿؿ بخإذا إستفاد المديف الـ -
. يا يضمف الكفاء بإلتزاموؼاإذا قدـ المديف لمدائف تأميف ؾ -

. المسؤولية العقدية: الثانيالفرع 
زاـ الذم يتحمؿ إلى عنصريف عنصر المديكنية ك لتالمسؤكلية عنصر مف عناصر اإل 

. عنصر المسؤكلية
م كلـ يكف عند إستحالة التنفيذ العيفكال  يقـك إال  1المسؤكلية العقدية ىي جزاء العقد  

العقدية عينا، فيككف المديف مسؤكال عف األضرار  بالكفاء بإلتزاماتو يف مف الممكف إجبار المد
. نتيجة عدـ الكفاء باإللتزمات الناشئة عف العقدالتي سببيا لمدائف مف جراء ذلؾ 

تعريف المسؤولية العقدية : أوال 
ـ تنفيذىا أك التأخر تنفيذىا، ىي جزاء اإلخالؿ باإللتزمات الناشئة عف العقد أم عد 
يفترض أف ىناؾ عقدا صحيحا كاجب التنفيذ لـ يقـ المديف قياـ المسؤكلية العقدية ك

كأف يككف عدـ التنفيذ أك التأخر فيو راجعا إلى فعمو إم إلى خطئو كال محؿ لمسائمتو 2بتنفيذه
. د لممديف فيومأم الالخطأ بسبب أجنبي انتفى  إذا 
أف  إذا إستحاؿ عمى المديف:" ا صراحة بقكلو. ج.ـ.مف ؽ 176كعميو نصت المادة  

، ما لـ يثبت أف قعف عدـ تنفيذ إلتزاـ ناجـينا حكـ عميو بتعكيض الضرر اؿاإللتزاـ عينفد
د لو فيو، كيككف الحكـ كذلؾ إذا تأخر المديف في تنفيذ مإستحالة التنفيذ نشأت عف سبب ال

". إلتزامو 
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 زامولتذف ىي أف نجازم المديف عمى عدـ تنفيذه إلفالمسؤكلية العقدية بيذا المفيـك إ 
رار أضمقابؿ تعكيض يقتضيو منو الدائف الذم تسبب لو المديف ببعف العقد كذلؾ  ئالناش

.  1فيك يدفع التعكيض طبؽ لقكاعد المسؤكلية العقدية
أركان المسؤولية العقدية : ثانيا 

: يشترط لقياـ المسؤكلية العقدية تكافر أركانيا الثالثة كىي  
 أرر كعالقة السببية تربط بيف الخطكالض( الخطأ العقدم)عقدم  اإلخالؿ بإلتزاـ 

. كالضرر
إخالل بإلتزام العقدي  –أ 
كىك عدـ  ةأف يتحقؽ لقياـ المسؤكلية العقدمالخطأ العقدم ىك الركف األكؿ الذم يجب  

. عف العقد ئكفاء المديف بإلتزامو الناش
تعريف الخطأ العقدي  -1
المراد بالخطأ العقدم ىك عدـ قياـ المديف بتنفيذ إلتزماتو الناشئة عف العقد اك تأخير  

أيا كاف السبب في ذلؾ سكاء كاف ذلؾ عف  ( retard dans l’exécution )في تنفيذىا 
عمد أك إىماؿ عنو أك غشا منو اك عدـ قدرتو أك حتى سبب أجنبي بغض النظر إذا كاف 

كاف أك الفعؿ الشخصي لممديف الى   التنفيذ مرده ـكسكاء كاف عد2عدـ التنفيذ كميا اك جزئيا
إف ك عمى ىذا ؼ.3ة عميومصدره فعؿ شخص تابع لو أك شيء في حراستو كلو السيطرة الفعمي

قيامالمديف بتنفيذ إلتزامو ىك بذاتو الخطأ العقدم كيتكقؼ تحديد نكع ىدا اإللتزاـ ىؿ  عدـ
 .اإللتزاـ بتحقؽ نتيجة أك اإللتزاـ يبذؿ عناية فقط
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اإللتزام بتحقيق نتيجة واإللتزام ببذل عناية -2
ما إذا كاف اإللتزاـ بتحقيؽ نتيجة أك ب لتزامبإعتباره خطأ ، يختمؼ بحسعدـ تنفيذ اإل 

. اإللتزاـ ببدؿ عناية
اإللتزام بتحقيق نتيجة  1 -2
كىك اإللتزاـ الذم يجب عمى المديف فيو أف يدرؾ غاية معينة أك يحقؽ نتيجة معينة  

مثاؿ ذلؾ إلتزاـ البائع بنقؿ ممكية المبيع فالكاجب الممقى عمى عاتؽ البائع في ىذا اإللتزاـ 
ممكية المبيع إلى المديف ، كال يككف البائع قد كفى بإلتزامو إال إذا تحققت النتيجة ىك نقؿ 

لتزاـ اكؿ بإقامة ؽاألمثمة عمى ذلؾ أيضا إلتزاـ الـفعال كىي انتقاؿ الممكية  مف  مبنى معيف كا 
. معينةبضاعة ؿ مصالناقؿ بتك

اإللتزام ببذل عناية  2-2
سيمة كالكاجب الممقى عمى عاتؽ المديف في ىذا اإللتزاـ ىك كيسمى أحيانا اإللتزاـ بك 

بذؿ العناية في تنفيذ إلتزامو دكف أف يككف مطالبا بإدراؾ النتيجة التي تأمؿ الدائف الكصكؿ 
كىذه العناية المطالب بيا ىي عناية الرجؿ المعتاد كلكف ىناؾ حاالت التي يقضي . 1إلييا

قميؿ ىذه العناية المطمكبة أك الزيادة عنيا كتشديدىا إلى فييا القانكف أك نص اإلتفاؽ عمى ت
. 2مستكل عناية الرجؿ الحريص

ككف نكع اإللتزاـ محدد في العقد، فإذا لـ يذكر فإف القانكف يتكلى معظـ مكالغالب اف  
األحكاؿ تحديد نكع اإللتزاـ بيا إذا لـ يكجد تحديد في القانكف كالعقد فالقاضي يحدد نكع 

. اإللتزاـ
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إثبات الخطأ العقدي   -3
يقصد بإثبات الخطأ العقدم بإثبات عدـ القياـ بالتنفيذ أك التأخر منو أك تنفيذه بشكؿ  

. 1معيب اك بصكرة جزئية
يتعيف عمى الدائف إثبات اإللتزاـ العقدم كتحديد مضمكنو فإذا أثبت عدـ التنفيذ أك  

ت الضرر المترتب عف ىذا الخطأ أيضا ، التأخير فيو يككف قد أثبت الخطأ العقدم فإذا أثب
يككف فد إضطمع بما يقع عمى عاتقو مف إثبات فإستحؽ التعكيض كالمديف ىك مف يتحمؿ 

. عبء نفي الخطأ العقدم
ذا كاف اإللتزاـ بتحقيؽ نتيجة فعمى الدائف إثبات عدـ تحقيؽ ىذه النتيجة أما ذا كاف   كا 

لمديف لـ يبذؿ العناية المطمكبة التي يبذليا الشخص اإللتزاـ ببذؿ عناية فقط عميو إثبات أف ا
. العادم كعمى ىذا األخير اف ينفي عف نفسو ىذا اإلىماؿ

الضرر العقدي  –ب 
الضرر ىك الركف الثاني مف أركاف المسؤكلية العقدية ذلؾ اف كقكع الخطأ ال يكفي  

نما يجب أف يترتب عمى ىذا الخطأ ضرر يصيب الدائف  2.كحده لقياميا كا 
: تعريف الضرر  –1
حو مشركعة ؿالشخص في حقو مف حقكؽ أك في مص الضرر ىك األذل الذم يصيب 

. كتمؾ المصمحة ذات قيمة ماليةألو سكاء كاف ذلؾ الحؽ 
. أك لـ يكف
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ج مباشرة عف عدـ خسارة فعمية كما يفكتو مف كسب نتكىك كؿ ما يمحؽ الدائف مف  
 الذم يعكض عنو ىك الضرر المباشر المتكقع أما الغير المباشر الكفاء باإللتزاـ ، كالضرر

. 1فال يستحؽ عنو التعكيض في المسؤكلية العقدية
رر ضشروط ال  –2
يشترط تكافر ثالثة شركط  
الضرر يكون محقق  2-1
. قع فعال كإصابة المسافر بخطأ الناقؿ أثناء الرحمةكحاصال أم  ك إذا كاف حاال 
معنى أف الخسارة الفعمية الحاصمة التي لحقت بإفتراضيا أك إحتمالياف ال يككف أ 

المدعي فعال بالنسبة لمضرر المستقبؿ فإذا كاف مف الممكف تقدير التعكيض عنو في الحاؿ 
جاز لمدائف اف يطالب بو فكرا، أما بالنسبة لمضرر المحتمؿ فإنو ال يعكض عنو إال إذا تحقؽ 

أؿ عف الضرر الغير المتكقع إال إذا إرتكب غشا أك خطأ كتأكد فعال ألف المديف ال يس
. مامسج
أن يكون الضرر مباشر   2  –2
. المديف ال يسأؿ إال عف الضرر المباشر الناتج عف عدـ تنفيذ اإللتزاـ أك التأخير فيو 
أن يكون الضرر متوقعا  2-3
ضرر ذلؾ اؿ يسأؿ المديف في المسؤكلية العقدية عف الضرر المباشر المتكقع بمعنى 

.   د الرجؿ العادمعاؽالذم يتكقعو كقت الت
ف كاف إخاللو لو   كمف ىنا فإف المديف يسأؿ عف الضرر المباشر المتكقع عادة كا 

لى خطئو الجس ـ فإنو يككف مسؤكلعف جميع االضرار مبإلتزامو التعاقدم يرجع إلى غشو أكا 
.  ةمتكقعاؿمنيك غير  عةالمباشرة المتكؽ
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: الضرر أنواع  -3
معنكم أدبي   أكالضرر نكعاف مادم 

: الضرر المادي1.3
ىك الضرر  الذم يمكف تقكيمو بالنقكدكىك يصيب الشخص في ذمتو المالية أك في 

جسمو كالضرر الذم يصيب المسافر نتيجة حادث يسبب لو عجز كمي أك جزئي عف قدرتو 
. عمى العمؿ ك عمى الكسب 

: الضرر األدبي المعنوي  2.3
نما يصيب الشخص في حساسيتو ك إعتباره كاؿىك الذم ال يمس الـ  أك  شعكراؿ كا 

. كرامة أك الشرؼ أك السمعةالعاطفة أك اؿ
:  تقدير التعويض عن الضرر .4

إذا لـ يكف التعكيض مقدرا في العقد أك في " ـ عمى أنو .مف ؽ 182نصت المادة 
سارة كمافاتو مف خحؽ الدائف مف ؿا يشمؿ التعكيض  ـالقانكف فالقاضي ىك الذم يقدره ك

يعتبر لتزاـ أك التأخير في الكفاء بو ككسب شرط أف يككف  ىذا نتيجة طبيعية لعدـ الكفاء باإل
عميو ىد معقكؿ كالضرر  نتيجة طبيعية ، إف لـ يكف في إستطاعة الدائف أف يتكفاه ببذؿ ج

ة كقت مالحقيؽ توالتعكيض بقيـيقدر م كقعت فعال كمؿ األضرار المباشرة التشفإف التعكيض م
كسب مف كقكع الضرر  فعال  عمى أساس ما لحؽ الدائف مف خسارة حقيقتو كما فاتو 

. 1مؤكد
: عالقة السببية من الخطأ و الضرر العقدي   -ج
ىذه العالقة ىي الركف الثالث في المسؤكلية المدنية عمكما فال يكفي أف يقع الخطأ  

بالدائف حتى تقـك المسؤكلية العقدية بؿ البد أف يككف ىذا مف المديف  كأف يمحؽ ضرر 
. الخطأ ىك السبب في ىذا الضرر كىذا ىك معنى عالقة السببية بيف الخطأ ك الضرر 
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:  معنى السببية وعبئ اإلثبات  -1

يككف خطأ المديف  الضرر ىك أنو يجب اف كالمقصكد بالعالقة السببية بيف الخطأ 
.  لضرر بالدائفلحؽ اأىك السبب الذم 

ك يقع عمى الدائف عبئ اإلثبات بيف عدـ تنفيذ اإللتزاـ ك الضرر الذم لحقو أما 
سمكؾ المديف ، فيي مفترضة في نظر المشرع الذم يفترض كتنفيذ اؿالعالقة السببية بيف عدـ 

أف الخطأ راجع إلى الضرر ك عمى المديف إذا كاف يدعي العكس أف ينفي العالقة السببية 
ؽ ـ إلى ىذه المادة تتعمؽ بركف الخطأ  176ـ ـ التنفيذ ك سمككو كىذا طبؽ لنص دبف ع

 1........كىي تفترض أف إستحالة التنفيذ راجع إلى سمكؾ المديف 
: السبب األجنبي  -2
ال يستطيع المديف اف يدفع المسؤكلية العقدية عنو إال بنفي العالقة السببية بيف عدـ  

كسمككو ، كذلؾ بإثبات السبب األجنبي  كيقصد بو كؿ أمر غير منسكب إلى  تنفيذ اإللتزاـ
بالدائف  فقد يككف قكة قاىرة أك حادث مفاجئ أك  يف أدل إلى حدكث الضرر الذم  لحؽالمد

الشخص أف  ج أنو إذا أثبت .ـ.مف ؽ 127يككف فعؿ الدائف أك يككف فعؿ الغيرطبقا المادة 
ق فيو  كحادث مفاجئ أك قكة قاىرة أك الخطأ صدر مف ؿال يد الضرر قد نشأ عف سبب 

نص قانكني  دلـز بالتعكيض ىذا الضرر مالـ يكجالمضركر أك الخطأ مف الغير كاف غير ـ
 .2...."أك إتفاؽ يخالؼ ذلؾ 

. أحكام المسؤولية العقدية : ثالثا 
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فإذا كاف العقد ذاتو يرجع  مالمسؤكلية العقدية ىي جزاء  اإلخالؿ بإلتزاـ عقد
التعديؿ مف أحكاـ المسؤكلية أيضا ة المشتركة تممؾ ادرفيو فإف ىذه اإلطرمصدره إلى إرادة في

 1.التي تترتب عمى اإلخالؿ بيذا العقد  
:  عمى مايمي  2ك  1ىا مج في فقرت.ـ.منؽ 178كتنص المادة  
ككدلؾ . المديف تبعية الحادث المفاجئ أك القكة القاىرة يجكز االتفاؽ عمى أف يتحمؿ" 

اإلتفاؽ عمى إعفاء المديف مف أية مسؤكلية تترتب عمى عدـ تنفيد إلتزامو التعاقدم اال  يجكز
أك عف خطئو الجسيـ غير أنو يجكز لممديف أف يشترط إعفاءه مف  ما ينشأ عف غشو 

ذم يقع مف أشخاص يستخدميـ في تنفيذ المسؤكلية الناجمة عف الغش أك الخطأ الجسيـ اؿ
 ".اتو ـإلتزا

يف العقدية ك أيضا التشديد كال رادة المشتركة تممؾ التخفيؼ مف مسؤكلية المدإف اإل 
. 2رة النظاـ العاـ ؾنكنية  لتككيف العقد أك ؼصكص القاد مف اإلرادة في ىذا الشأف إال الفحم
: اإلعفاء من المسؤولية ( 1
ق مف إعفاءعقدية ك يترتب عمى ذلؾ يشترط إعفاءه مف المسؤكلية اؿيجكز لممديف أف  

لشرط أما إذا كاف شرط اإلعفاء باطال فيبطؿ الشرط االذم ينص عميو بالقدر  المسؤكلية
كحده كيبقى العقد صحيحا ك يبطؿ العقد كمو إذا كاف ىذا الشرط باطؿ ىك الدافع لمتعاقد  

العقدية بحيث يجكز لممتعاقديف في عقد البيع ك  مثاؿ عف إشتراط اإلعفاء مف المسؤكلية
. اإلستحقاؽ ا بإتفاؽ خاطئ أف يسقط

: التخفيف من المسؤولية ( 2
سكاء قامت ىذه  إنقاصيا خفيؼ مف المسؤكلية العقدية أكيجكز لممديف أف يشترط الت

عف  ائوالمسؤكلية عف عدـ التنفيذ أك التاخير أك التنفيذ  المعيب أك الجزئي بإستثناء إعؼ
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خطئو الجسيـ فإنو ال يجكز في ىذه الحالة التخفيؼ أك غشو أكمسؤكليتو التي تنشأ عف 
. 1اإلعفاء منيا 

: التشديد من المسؤولية ( 3
لمسؤكلية عدـ لمديف العقدية كأف يتحمؿ المديفلمدائف أف يشترط التشديد مف مسؤكلية ا 

المؤمف لمصمحة بدكر التنفيذ حتى كلك كاف ذلؾ بفعؿ أجنبي ال يدلو فيو ، فيقـك المديف 
. 2الدائف 

: االتفاق عمى تحديد التعويض ( 4 
مقدما قيمة  يحدداعمى أنو يجكز لممتعاقديف أف  .ج.ـ. مف ؽ 183تنص المادة  

. 3..." التعكيض بالنص عمييا في العقد في إتفاؽ الحؽ 
يتضح مف خالؿ النص أنو يمكف ألطراؼ العقد أف يتفقكا عمى تحديد مقدار  

ف بإلتزامو العقدم كىذا المقدار التعكيض لجبر  الضرر الذم يمحؽ الدائف نتيجة إخالؿ المدم
ف ىناؾ خطأ ضرر عالقة سمي بالشرط الجزائي ك يشترط إلستحقاؽ الشرط الجزائي اف يككم

ستحقاؽ التعكيض إلؽ عمى التعكيض ك اإلعذار كاجب ذار فما الشرط إال إتفاإلعسببية كا
.  4خاصة في حالة التأخير عف التنفيذ 

. الجزاء المترتب عن عدم تنفيذ العقد : المطمب الثاني  
في العقكد الممزمة لمجانبيف إذا اخؿ أحد المتعاقديف بإلتزاماتو جاز لممتعاقد األخر بدال 

يذ العقد  تنفيذا عينا أك طمب التعكيض عف عدـ التنفيذ أف يطمب بفسخ مف أف يطمب تنؼ

                                                           

-461سابؽ ص اؿمرجع ،اؿعصمت عبد المجيد بكر.81ص ، سابؽ اؿمرجع اؿ.بف ناصر كفاء كبف شعالف نسيمة  -1
462 .

 .319سابؽ ،ص اؿمرجع اؿمحمد  صبرم السعدم ،   -2
.   ج.ـ. ؽالمتضمف  75/58األمر رقـ   -3
ط ، المؤسسة الكطنية .ج ، ، د.ـ.، مصادر اإللتزامات ك أحكاميا في ؽ  محمد حسنيف ، الكجيز في نظرية اإللتزاـ  -4

. 266-265، ص  1990لمفنكف المطبعية،الجزائر ، سنة 
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العقد ىك ما يؤدم إلى زكالو بأثر رجعي ك الفسخ ىك جزاء القكة الممزمة لمعقد إلى جانب 
. 1.....المسؤكلية العقدية فمو طابع جزائي 

عدم التنفيذ    سببالفسخ ب: الفرع األول
الرابطة العقدية بعد نشكئيا صحيحة كزكاليا بأثر رجعي كىك صكرة  الفسخ ىك حؿ  

مف صكر المسؤكلية العقدية كىك حؽ لكؿ متعاقد  باف يتمسؾ بو في حالة إذا لـ يكؼ 
فيتحرر بدكره مف اإللتزامات التي تحمميا بمكجب محؿ  2الطرؼ االخر بإلتزامو العقدم 

. الفسخ 
. شروط الفسخ : أوال 

يكؼ أحد في العقكد الممزمة  لمجانبيف إذا لـ " عمى انو . ج.ـ.منؽ 119تنص المادة  
لمتعاقد بعد إعذاره المديف أف يطالب بتنفيذه العقد أك فسخو مع ؿ المتعاقديف بإتزامو جاز

" . التعكيض في الحالتيف  إذ إقتضى الحاؿ ذلؾ 
يجكز لمقاضي  أف يمنح المديف أجال حسب الظركؼ كما يجكز لو أف يرفض الفسخ إذا "  

. 3" كاف ما لـ يكؼ بو المديف قميؿ األىمية بالنسبة إلى كامؿ اإلالتزامات 
ك يتبيف مف المادة أف تمسؾ المتعاقد بحقو في فسخ العقد يخضع لشركط منيا يتعمؽ  

أف يككف العقد تبادليا أم الممـز لجانبيف كمنيا ما يتعمؽ بالعقد المراد فسخو ك الذم يشترط 
ق بمكجب العقد ك بالمتعاقد االخر ك يتمثؿ في إمتناعو عف تنفيذ اإللتزامات المترتبة عمي

في تنفيذ  ككف مقصرايجب أف ال م إذفسخ العقد المتعاقد الذم يطالب ب خصالشرط الثالث م
 4.ج .ـ.كما يمييا مف ؽ 179ديف طبؽ لنص المادة ق ك الشرط األخير ىك إعذار الـاتإلتزاـ

 

                                                           

. 188سابؽ ، ص اؿمرجع اؿسمير عيد السيد تناغكا ، -1
. 483سابؽ،ص اؿمرجع اؿبمحاج العربي ،  -2
. 457سابؽ ،ص اؿمرجع اؿعمي فياللي ،  -3
.   ج.ـ. ؽالمتضمف  75/58األمر رقـ   -4
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: العقد محل الفسخ ممزم لمجانبين  -أ
. لمجانبيف د عمييا نظاـ الفسخ في جميع أنكاعو ىي العقكد الممزمةرأف العقكد التي م 
سكاء عمى  أساس فكرة السبب   ـ المذككرة سالفا كىذا.ؽ 119كفؽ لما كرد في  نص المادة  

العدؿ أك الترابط بيف اإللتزامات المتقابمة كيككف تقدير السبب كقت تككيف العقد  كرةاك ؼ
. كليس كقت تنفيذه 

العقكد  عمىفالفسخ يرد 1بنظاـ الفسخ  ىاأما العقكد الممزمة لجانب فال يتصكر في 
. 2التبادلية كلك كانت إحتمالية

: إخالل أحد المتعاقدين بإلتزامه ( ب
ف يككف لطمب الفسخ البد أف يتخمؼ احد المتعاقديف عف الكفاء بإلتزامو العقدم بأ 

فعؿ المديف ، كأف يككف التنفيذ العيني ال يزاؿ ممكف كلكف  إلىعدـ التنفيذ العيني راجع 
المديف لـ يقـ بالتنفيذ فأصبح مستحيال  بفعؿ المديف ، ففي ىذه الحاالت يجكز لمدائف أف 

قد أك المطالبة بالتعكيض عمى أساس المسؤكلية العقدية كما يجكز لو يطالب بفسخ الع
....... المطالبة بالتنفيذ طالما بقي ممكف 

سبب أجنبي فإف إلتزاـ ؿنفيذ لكف إستثناء إذا كاف عدـ تنفيذ العقد يرجع إلى إستحالة الت
. 3.......القانكف قكة بفسخ العقد متالي ينقضي  اإللتزاـ المقابؿ ك ك باؿ مينقض يفالمد
: طالب الفسخ عدم وجود تقصير من طرف  -2
صرا في تنفيذ إلتزامو كىذا يقتضي أف يككف قد كفى يجب أال  يككف طالب الفسخ مؽ 

أك أف يككف عمى األقؿ مستعدا بالكفاء بو كلما كاف الفسخ مف خصائصو أف  بو ما تعيد

                                                           

. 489 -482سابؽ ،ص اؿمرجع اؿبمحاج العربي ،   -1
. 459سابؽ ،ص اؿمرجع اؿعمي فياللي ،  -2
 .498، ص  2007ط ، اإلسكندرية ، سنة .اإلرادة المنفردة،المكتب الجامعي الحديث ، دأمير فرج يكسؼ ،العقد ك  -3
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يككف الدائف الذم يطالب بالفسخ قادرا  يعيد الحاؿ إلى ما كاف عميو قبؿ التعاقد فالبد أف
. 1عمى رد ما اخذه أك تسممو بمكجب العقد الذم يكد فسخو

: وما بعدها من القانون المدني  179عذار المادة إلا( 3
إعذار الدائف لممديف قبؿ المطالبة بالفسخ لو عمى كؿ حاؿ أىمية عممية تظير في  

: أمريف 
لطمب الفسخ   يجعؿ القاضي أسرع إستجابة  (-1
طمب كيالحظ أف  2يجعمو أقرب إلى الحكـ عمى المديف بالتعكيض فكؽ الحكـ بالفسخ  (-2

ك 119ـ  )عذار إلعمى إستبعاد  االطرفاف الفسخ ال يككف إال بعد إعذار المديف ما لـ يتفؽ 
(. ـ.مف ؽ 179

كد المديف جحئف أف يطالب بفسخ العقد مف كقت ففي بعض الحاالت يجكز لمدا 
إلتزامو التعاقدم أك المطالبة بالتعكيض كما يجكز المطالبة بتنفيذ اإللتزاـ طالما كاف ممكنا 

يؽ خطئو أك تقصيره  كلك عف طريؽ ىنا سيتكجب إعذار المديف إلقامة الدليؿ عمى تحؽ
-179 -120قانكف  لممكاد  3المطالبة القضائية بالفسخ ما لـ يكف اإلعذار غير متطمب 

. 4.(ج.ـ. مف ؽ  181 -180
كتكميفو  تنبييوـ إعذار المديف أم إخطاره ك .ؽ 1/ 119كعميو كفؽ لنص المادة 

.  180بإنذار أك ما يقـك مقاـ اإّلنذار كفقا لنص المادة  ة ثابتة كفاء حاال في صكركتابة باؿ
ذاريعتبر مستكفيا ضائية ذاتيا إعذارا فإف شرط اإلعضؼ إلى ذلؾ تعتبر المطالبة  الؽ  -

لكؿ فسخ بطمب مف القضاء أف يحكـ بو فاألصؿ في القانكف المدني الجزائرم أف الفسخ 
إال بحكـ القاضي كأنو البد مف إعذار المديف قبؿ طمب 5ال يتقرر  119طبؽ لنص المادة 

                                                           

. 498سابؽ ،ص اؿمرجع اؿأمير فرج يكسؼ ، -1
 .703،  702ص ،سابؽ اؿمرجع اؿعبد الرزاؽ احمد السنيكرم ،  -2
.  483  -482ص السابؽ، بمحاج العربي ، المرجع  -3
 .ج .ـ.ؽالمتضمف  75/58األمر رقـ -4
 . 484سابؽ ،ص  اؿمرجع اؿبمحاج العربي ،  -5
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حاالت التي يجب فييا ، ك التي ذار كطرقو  كاؿكقد نص المشرع الجزائرم عمى اإلعالفسخ 
(. ج.ـ.مف ؽ 181 -180) في المادتيف جب مال

: أنواع الفسخ : ثانيا 
األصؿ أف يككف الفسخ قضائيا أيبمقتضى حكـ مف القضاء غير أنو يجكز أف يتحقؽ 
بإتفاؽ الطرفيف ، ككذلؾ أف يقع بحكـ القانكف كقد تناكؿ المشرع الجزائرم أنكاع الفسخ مف 

.  ج.ـ.مف ؽ 121-120 -119خالؿ نص المكاد 
: الفسخ اإلتفاقي   -1

ـ شرط يقضي بفسخ .مف ؽ 120دةالعقد محؿ الفسخ طبقا لنص الماقد يتضمف 
. عذار كحكـ قضائي  إسبب عدـ التنفيذ دكف الحاجة إلى العقد مف تمقاء نفسو ب

، فيتخذ الفسخ اإلتفاقي في تحديد صياغة الفسخ اإلتفاقي يتمتع المتعاقداف بحرية تامة 
. 1ط الفسخ اإلتفاقي أك الشرط الفاسخ الصريح عدة صكر منيا  شرك

:  حدل الصيغ التالية إ ذيتخالفسخ ؼكبناءا عمى ىذا 
: االتفاق عمى إعتبار العقد مفسوخا  -1
ؿ محيحؿ كما يطمؽ عميو بالشرط الفاسخ الصريح ألف إتفاؽ المتعاقديف عمى الفسخ  

 .إلى القضاء  الحكـ غير أف ىذا الشرط ال يعفى مف اإللتجاء
بغير الحاجة إلى حكـ قضائي أك ككف العقد مفسكخا مف تمقاء نفسو االتفاؽ عمى أف م -2

: إعذاره 
. كىك أقصى ما يصؿ إليو الشرط الفاسخ الصريح في العقد   
: اإلتفاق عمى أن يكون العقد مفسوخا بحكم القانون  -3

سمب السمطة ؿىما نيت إتجيتحالة عمى أف الطرفيف قد االتفاؽ في ىذه اؿ يفسخ
التقديرية لمقاضي في الحكـ بالفسخ أك عدـ الحكـ بو فال يمنح المديف ميمة لمكفاء ، ك يتحتـ 

                                                           

 ج.ـ.ؽالمتضمف  75/58األمر رقـ  -1
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يشترط اإلعذار ك الحكـ ىنا يككف عميو تكقيع الفسخ كلكف يجب رفع دعكل بالفسخ ك أيضا 
 1قررا كاشفا  كليس منشأ ـ
: الفسخ القانوني -ب

في العقكد الممزمة لمجانبيف إذا انقضى " ـ التي تنص .مف ؽ121طبقا لنص المادة 
. "فسخ العقد بحكـ القانكفمإستحالة تنفيذه إنقضت معو اإللتزامات المقابمة  لو ك بسبب اإللتزاـ

لعقدم إلى المديف بسبب تنفيذ اإللتزاـ ا ا إستحاؿإذكيتضح  مف خالؿ نص المادة أنو 
نقضاءه ك اـتنفيذ اإللتز ق يترتب عمى ذلؾ إستحالةإففيو ، ؼ لودماجنبي ال بالتالي المقابؿ لو كا 

ذار مف الدائف إلى المديف إعالفسخ إلى ىذا النكع مف  جكال يحتاإنفساخ العقد بحكـ القانكف 
ذار ال يتصكر إذا كاف  التنفيذ ال يزاؿ ممكنا كما ال يحتاج عمى حكـ عبالكفاء ألف اإل

. القضاء 
لقانكف بؿ يمـز المديف فسخ بقكة افف العقد المإستحاؿ التنفيذ بسبب خطأ المديف ؼإا إذ اما  -

 .مقابؿ إذا كاف التنفيذ العيني ممكنا أك بالتعكيض أك يطالب بالفسخببالتنفيذ 

 الفسخ القضائي -ج
يممؾ القاضي سمطة تقديرية كاسعة كىك يفصؿ في دعكل الفسخ التي  تستيدؼ حؿ  
أك إقرار ميمة كفاء  أك رفضو  خكؿ لو القانكف إما قبكؿ طمب الفسخ لمعقد إذ الممزمةقكة اؿ

العقد مع منح التعكيض لممديف أك منح التعكيض لمدائف مع إعفاء المديف مف التنفيذ أك فسخ 
ا تبيف لمقاضي أف ما بقي ال لتنفيذ ماتبقى ، إذالفسخ كمنح المديف أج لمدائف أك رفض طمب

. ، ك أف مصمحة الدائف ال تتأثر بذلؾ قبالنسبة لما تـ تنفيذضئيؿ المديف مف إلتزامات في ذمة
 

                                                           

سابؽ ،  ص اؿمرجع اؿمحمد صبرم السعدم ،  89 - 87سابؽ ، صاؿمرجع اؿبف ناصر كفاء ك بف شعالف نسيمة ،  -1
358- 359  .
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قداف فسخ العقد  بتنفيذ المديف  إللتزامو  عينا أك عف طريؽ اكقد يتجنب  المتع 
في " مف القانكف المدني الجزائرم التي تنص  119كىذا ما أكدتو المادة   1..التعكيض

بعد إعذاره يف إذا لـ يكؼ أحد المتعاقديف بإلتزامو ، جاز لممتعاقد األخر العقكد الممزمة لمجانب
. الحاؿ ذلؾ  لإقتضدافسخو مع التعكيض في الحالتيف إ العقد أك بتنفيذالمديف اف يطالب 

حسب الظركؼ كما يجكز لو أف يرفض الفسخ إذا  جالك يجكز لمقاضي أف يمنح أ  
المادة أف  مفيتضح  .كاف ما لـ يكؼ بو المديف قميؿ األىمية بالنسبة إلى كامؿ اإللتزامات

أف يقـك بإعذار المديف  ال يتقرر إال بحكـ القضاء ك عمى الدائف  الدم يطالب بالفسخالفسخ
. مكضع المقصر لكضع ىذا األخير  2ج.ـ.مف ؽ 180طبقا لنص المادة 

ك يقصد باإلعذار ىكتكميؼ المديف بصكرة ثابتة بإنذار عمى يد محضر أك بطريؽ البريد  -
. 3إ.إ.ك.ـ.إ.عمى الكجو المبيف في ؽ

فعؿ بد  جفيذ اإللتزاـ غير ممكف أك غير ـغير أنو ال ضركرة لالعذار إذا أصبح تف -
. 4. ج.ـ.ؽ 4/ 181طبقا لممادة  إلتزاموح كتابة أنو اليريد تنفيذ المديف ككذا صر

 12/01/2000في . ـ.القرار الصادر عف المحكمة العميا غ" كمثاؿ ما جاء في  
المجمة نفسيا   32113ممؼ رقـ  01/06/1985 110ص  1في العدد  2001ؽ لسنة .ـ
.  94ص  02العدد  1990، 

 تجابةفاإلعذار يساعد الدائف عمى إثبات تخمؼ المديف عف الكفاء ك يجعؿ إس
جانب الحكـ   إلىكقد يحكـ بالتعكيض أيضا  االالقاضي عمى طمب الفسخ أكثر مف

.  5....بالفسخ
                                                           

.  353عمي فياللي ، المرجع السابؽ ، ص . 483  -482ص ،سابؽ اؿمرجع اؿبمحاج العربي ، -1
 .ج.ـ.المتضمف ؽ 75/58رقـ  األمر -2
. 188سابؽ ، ص اؿمرجع اؿسمير عيد السيد تناغكا ، -3
. 483سابؽ ،ص اؿمرجع اؿبمحاج العربي ،  -4
دار العمـ لمنشر كالتكزيع  ، ط.د، عبد الرزاؽ درباؿ ، الكجيز في القانكف في النظرية العامة لإللتزاـ ،مصادر اإللتزاـ -5

. 67ف ، ص.س.الجزائر ، د
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خ بحكـ القانكف أك االتفاؽ  أما الحكـ بالفسمنشئا فسخ  بحكـ القضاء يعتبر حكـ إف اؿ
. حكما مقررا  عتبرفي
ج المذككرة .ـ.مف ؽ 119المشرع الجزائرم في المادة  ا اقرهكما طبؽ القضاء الجزائرم ـ -

: سابقا بشأف الفسخ القضائي لمقكة الممزمة لمعقد مف خالؿ عدة قرارات نذكر منيا 
 ذأجال لتنفيعندما منحكا لممطعكف ضدىا إف قضاة المجمس  " القرار الذم جاء فيو  

ترتب ة السائدة في المنطقة التي ثنائيمعتمديف في ذلؾ عمى الظركؼ األمنية اإلست تيااإلتزاـ
يككنكف قد طبقكا القانكف تطبيقا  ات الناشئة عف العقد بصفة مؤقتة عنيا عدـ الكفاء باإللتزاـ

. 1سميما 
داـ اكما يجكز لمدائف أف يعدؿ عف طمب التحمؿ مف العقد بنفسو في أم كقت ـ 

، كما يجكز لممديف  تولمصمحعنو بطمب التنفيذ كفقا العدكؿ  كلو الحكمبالفسخ لـ يصدر بعد
ة كذلؾ بالتعجيؿ في ىذا نيتعداده لتنفيذ إلتزامو ك بحسف بإظيار إسالفسخ  دفع طمب 

. 2التنفيذ
: اثر الفسخ : الفرع الثاني 

ذا  إ" ـ التي تنص . ؽ  122تناكؿ المشرع الجزائرم أثار الفسخ العقد في المادة 
الحالة التي كاف عمييا قبؿ التعاقد فإذا إستحاؿ ذلؾ جاز  إلىفسخ العقد أعيد المتعاقديف 

م  ائضالؽ) النص أف الفسخ بجميع  صكره ك يظير مف ىذا " 3لممحكمة اف تحكـ بالتعكيض 
ثار بالنسبة لممتعاقديف تتمثؿ في إعادة المتعاقديف إلى الحالة آيرتب  (قانكنياؿتفاقي ، اإل

عتبااعتالتي كاف عمييا قبؿ اؿ ثار اآل دكأنو لـ يكف كقد تمت رهقد ، بمعنى زكاؿ حكـ العقد كا 
. إلى الغير الذم يككف قد تمقى حقا مف أحد المتعاقديف 

                                                           

 -114، ص  1ع ، 2001سنة . ؽ.ـ 212782فضية رقـ ، 12/01/2000المؤرخفي .ـ.قرار المحكمة العميا غ -1
116 .

  ط دار الجامعة الجديدة لمنشر األزارطة.اإلستثناءات الكاردة عميو ، درمضاف القكة الممزمة لمعقد ككلد صالح مرسي  -2
.  664، ص  2009اإلسكندرية ، 
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. أثر العقد فيما بين المتعاقدين : أوال 
ج يترتب عمى فسخ العقد إعادة كؿ مف المتعاقديف .ـ.منؽ122كفقا ألحكاـ المادة 

. 1العقد ك إعتبار  العقد كأف لـ يكف  إلى الحالة التي كاف عمييا قبؿ
أنو يزكؿ   " كيقصد بعبارة إرجاع المتعاقديف إلى الحالة التي كاف عمييا قبؿ العقد  

يرد إلى  فحكـ العقد بأثر رجعي إلى حيف نشكءه ، بحيث يجب عمى كؿ مف المتعاقديف أ
مف لـ ينفذ إلتزامو فال كالطرؼ األخر ما تسممو أك حصؿ عميو بمقتضى العقد الذم فسخ 

ئف عف تعكيض عادؿ لمداحكـ القاضي بذخنفيذ ،ك في حالة إستحالة رد مف أيجبر عمى الت 
. 2المسؤكلية  التقصيرية  الضرر الذم أصابو عمى أساس

ك يالحظ أف الفسخ ال يتـ بأثر رجعي بالنسبة لعقكد المدة أك العقكد المستمرة أك 
ىا الزمف عنصر مف عناصرىا ، فإنو ال يمكف إعادة المتعاقديف العقكد الزمنية التي يعتبر في

 ذلؾ الفسخ ال يحدث أثره االعاقد  ك ؿحالة التي كاف عمييا قبؿ التاؿفي مثؿ ىذه العقكد إلى 
لمستأجر في دفع ا رد اإليجار ، أف تأخؽنسبة لممستقبؿ فمثال عاؿإال بأم  مف كقت تقريره 

. 4إستصدار مف العقد مف تاريخ الفسخ بالمؤجر إلى طمب  3طرضاألجرة عمى نحك إ
لعقكد المستمرة ؿيككف لو أثر رجعي أما بالنسبة  كريةـ فإف الفسخ في العقكد الؼتقدكمما

 5.أك الزمنية فإنو ال يككف لو ىذا األثر ألف ما تقدـ مف العقد ال يمكف إعادتو
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. اثر الفسخ بالنسبة لمغير :  ثانيا 
بحيث تسقط كؿ الحقكؽ التي إكتسبيا  أيضالمفسخ بالنسبة لمغير األثر الرجعي  يسرم 

رم بفعؿ االثر الرجعي  تيعتبر المش العقد المفسكخ ففي عقد البيع مثال الغير مف احد طرفي
رد البائع المبيع خاليا مف الحقكؽ التي يستالمبيع ك  ءلمشي المفسخ كأنو لـ يكف مالؾ أبد

ك ألف فاقد الشيء  يممؾ يو ، ألف الشخص اليستطيع أف يعطي الغير ماالرتبيا المشترم عؿ
. ال يعطيو

غير أف ليذه القاعدة إستثناء الغير حسف النية فالقانكف يحمي الغير الذم إكتسب حؽ  
ك الغير الذم تقرر 1قانكف المدني مف اؿ 835عينيا عمى منقكؿ بحسف نية طبقا لنص المادة 

ك كذلؾ الغير الذم  74/75مف األمر  16ك 15أشيره طبقا لممادتيف لو حؽ عمى عقار ك 
ق الحاالت كسب حؽ بمكجب عقد مف عقكد اإلدارة الحسنة ك عميو ال سيرل الفسخ في ىذ

...".  الستقرار المعامالت في مكاجية الغير كىذا 
فع عميو لغير ال تكقع عميو دعكل الفسخ ألنو لـ يكف طرؼ في العالقة العقدية بؿ ترفا -

. 2دعكل اإلسترداد ، كيمنع األثر الرجعي بقاء حؽ الغير إذا إستند عمى سبب قانكني 
  

                                                           

 .ج .ـ.ؽالمتضمف  75/58األمر رقـ   -1
. 492  -491ص ، سابؽ اؿمرجع اؿبمحاج العربي ، ، 466-465سابؽ ، ص سابؽ مرجع اؿمرجع اؿعمي فياللي ، -2



 

 

 

الفصل الثاني 
 



 للعقد  األثر النسبي                                                      الفصل الثاني
 

47 

نسبية أثر  ىاـ ك ىك مبدأ مبدأالى  لألشخاصتخضع القكة الممزمة لمعقد بالنسبة  
ال في مكاجية إثره أطرفيو فقط ، فال ينتج ثر العقد  يتكقؼ عمى أف أالعقد ك الذم نقصد بو 

ءه التزامات ك رتب عمى نشكيت فأكثرف العقد تصرؼ يربط بيف شخصيف أطرفيو باعتبار 
ك ال يضر  غير طرفيو اال اف يفيد عاقديف دكف الغير ، فالعقد ال المت ذمـ تقابميا حقكؽ في

ا الف المتعاقد ال يمثؿ ـطرفي العقد بؿ كذلؾ تمتد الى خمفو دىذه االثار قد ال تتكقؼ عف
في حقكؽ دائني  كما يؤثر العقد بطريؽ غير مباشر، نفسو فحسب بؿ يمثؿ ايضا خمفو 
. ففي الضماف العاـ لمدائني فك نقصام العقد مف زيادة االمتعاقديف العادييف نتيجة ما يؤد

تترتب عميو حقكؽ ك كاجبات بينما اتصرفا قانكني ألطرافومف ثمة فالعقد يعد بالنسبة  
اليمكف انكار اك تجاىميا  1تككف نافذة في حقيـ لمغير مجرد كاقعة قانكنية بالنسبة  يعتبر 

الف اف المتعاقداف دكف غيرىما يمتزماف بالعقد كقاعدة عامة  .فقد تغير مف المراكز القانكنية
لزمة فيصبح نشأ صحيحا ك استكفي جميع اركانو ك شركطو تكفرت لو القكة الـ تىالعقد ـ

يف ك عمى االشخاص الذيف تربطيـ صمة رتب اثار بالنسبة لممتعاقدمضمكنو ممـز ليما ك م
لؼ الخاص ك كذا الدائنيف  لكف أثاره قد تمتد الى خك اؿلؼ العاـ خبالمتعاقديف كاؿمعينة 

 .2مصمحة الغير ك خاصة في حالة االشتراط ؿغير ىؤالء ام الى الغير االجنبي عف العقد 

لى مبحثيف بعرض قسمنا ىذا الفصؿ  ا كضح مضمكف مبدأ نسبية العقد ك حتى ف  
ف العادييف الدائنيك لؼخاؿكثار العقد التي تنصرؼ الى المتعاقديف آفي المبحث األكؿ 

ب فيو سثر العقد بالنسبة الى الغير ك ىك االستثناء الذم يكتانصراؼ  أالمبحث الثاني ك
 .الغير حؽ عف طريؽ االشتراط لمصمحتو ك التعيد عنو 
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. مبدأ نسبية األثر االلزامي لمعقد : المبحث األول 

ال يتمقى  ذالممزمة ال تتعدل المتعاقديف  ا لقد سبؽ القكؿ اف العقد نسبي في اثره فقكتو 
صؿ اف ىذه األد لـ يكف طرؼ فيو ، الف ؽمقتضى عالغير حقكؽ ك ال يتحمؿ التزامات ب

د ك ال ف العقد ال يفيما أدكف سكاىما ،ؾالحقكؽ ك االلتزامات تنصرؼ الى ذمة المتعاقديف 
. دكف تخطييا لمغير ثار العقد تنحصر في المتعاقديف آام اف  ، يضر غير طرفيو 

بة ك يعتبر ككاقعة قانكنية بالنس ألطرافوبالنسبة  قانكنيا اتصرؼ أف العقد يعتبر  غير 
. القانكني  قر مف مركزتغيفقد ىميا لمغير ال يمكف انكارىا اك تجا

تمؾ االثار بالنسبة  ينتجمف التزامات ك ىك  رتبوفي حدكد ما م ألطرافود ممـز اذف العؽ 
ك عمى ىذا االساس فاف القكة بالنسبة لطكائؼ اخرل مف األشخاص  لممتعاقديف ك كذلؾ 

العالقة العقدية فحسب بؿ تمتد الى  ف حيث االشخاص ال تنحصر بيف طرفيالممزمة لمعقد ـ
 .خمفيما مف جية ك الى الغير مف جية اخرل 

 تعاقدين انصراف اثر العقد الى الم: المطمب األول 

كؿ ىما ك مف ثمة يمتـز بساا ك لحد الذم يبرمانو باسميـالمتعاقداف ىما طرفا العؽ 
 مالو بباحتراـ القانكف فيصبح كال منيما دائنا  ثار كالتزاميمارتبو العقد مف آبما طرؼ 

، كقد يباشر  (.ـ.ك ما بعدىا ؽ 160-107-106) المكاد بما عميو  طبقا لنص مديناك
خر يككف ك كيال اك نائب ك بكاسطة شخص آأبنفسو العقد  الشخص المتعاقد عممية ابراـ 

نبياف عنو فينشأ عف العقد حقكؽ جيعتبر ىذيف األخيريف طرؼ في العقد بؿ ىما أال عنو ك
ثار العقد الى نصرؼ آكما يتعاقد الشخص مع نفسو ك تاألصيؿ التزامات تضاؼ الى  ذمة ك

 . األصيؿ
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 :النيابة في التعاقد : الفرع األول 

سمي النائب محؿ ارادة ممعيف  النيابة في تعريؼ الفقو ىي حمكؿ ارادة شخص 
صيؿ ال الى ثاره الى ذمة األنشاء تصرؼ قانكني تنصرؼ آيؿ في إصىك األخر شخص آ

 .ذمة النائب

نيابتو عقد اذا ابـر النائب في حدكد " ـ التي تنص .مف ؽ 74طبقا لنص المادة ك 
ك المادة "  يضاؼ الى االصيؿ عف العقد مف حقكؽ ك التزامات  باسـ االصيؿ فاف ما ينشأ

اذا لـ يعمف المتعاقد كقت ابراـ العقد انو يتعاقد بصفتو نائبا فاف اثر " مف نفس القانكف  75
ا اال اذا كاف مف المفركض حتما اف مف تعاقد معو الى االصيؿ دائنا اك مديفال يضاؼ العقد 

 .1"...يتعامؿ مع االصيؿ  اك النائب  بكجكد النيابة اك كاف يستكم عنده افالنائب يعمـ 

خر يككف ككيال اك نائبا المتعاقد عممية التعاقد بكاسطة شخص آك عميو قد يباشر  
حقكؽ عنو ك ما ينشئو العقد مف د طرؼ في العقد بؿ اجنبياعنو ليذا الككيؿ اك نائب ال يع

ال لذم لـ يكف طرؼ في العقد اجنبي كككاجبات تضاؼ الى ذمة االصيؿ ك يبقى الشخص ا
 .2يتحمؿ ام التزاـ بمكجب العقد ك لك كانت لو عالقة بالمعقكد عميو 

ىك االصيؿ سمي النائب محؿ ارادة شخص اخر مة شخص معيف فالنيابة أف تحؿ إراد 
 .في ابراـ تصرؼ قانكني فيتصرؼ ك يتفاكض ك يعبر عف ارادة االصيؿ 

 .ثار العقد الى ذمة االصيل انصراف آ: ثاني الفرع ال

مف  في حدكد نيابتو تصرؼ النائب  عف االستثناءات القانكنية ، فاذابغض النظر  
ثار العقد مف مف جية اخرل فاف آ ر المتعاقد معو بانو يتعاقد بصفتو نائب أخبجية ، ك

                                                           

 .المعدؿ ك المتمـ  75/58األمر  -1
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ج .ـ.ؽ 74يو أحكاـ المادة ؼ الى ذمة االصيؿ ، كىذا ما نصت عؿصرفحقكؽ ككاجبات ت
 .السالفة الذكر

ب حقا ك ال يتحمؿ التزاما ك ال بد مف تفادم الخمط بيف االلتزامات سفالنائب ال يكت 
يتحمميا الككيؿ أك النائب شخصيا بمكجب عقد الككالة فيك طرؼ أصمي ك اإللتزامات التي 
صيؿ ك التي يتحمميا ىذا االخير يرتبيا التصرؼ القانكني الذم ابرمو الككيؿ لحساب االالتي 

الصادر عف ىذا ما اشارت اليو المحكمة العميا في قراراىا الغير ك مف يككف الككيؿ اف ك
مسؤكلية الككيؿ تنتج عف عقد الككالة المبرمة بينو ك بيف حيث أف " ة مرالبحك يةالغرفة التجار

كال يترتب عف الككالة ام التزاـ شخصي لمككيؿ ، بحيث انو يتعامؿ ( السفينة ) مجيز  اؿ
عف أخطائو الشخصية كما أنو ال يككف  جيز ك ال يككف مسؤكال االباسـ ك لحساب الـ

 .1لككالة م أعطاه اذمسؤكال إال إتجاه المجيز اؿ

 تعاقد الشخص مع نفسه : ثالث الفرع ال

نائبا سمو ك لحسابو  ك يككف في نفس الكقت عاقد باتيتعاقد  الشخص  مع نفسو اذا   
اك ببيعو  منقكال كمفو مالؾ ىذا المنقكؿلنفسو .يشترم ف عف الشخص المتعاقد معو ، كأ

ئب عف البائع ك في نفس المتعاقديف فيك نايتعاقد الشخص في نفس الكقت بصفتو نائبا عف 
 .نائب عف المشترم  اتوذالكقت 

لشخص الذم يباشر التعاقد العقد مف حقكؽ ؿثار ففي الحالة األكلى ، تنصرؼ آ 
ام الشخص الذم ناب عنو  لألصيؿباسمو ك لحسابو ك تنصرؼ حقكؽ ك كاجبات البائع 

 .الككيؿ 
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لحسابو قد مع نفسو لـ يتعاقد ال باسمو كالذم يتعالة الثانية ، فالشخص ك أما في الحا 
 .1العقد  اثرتنصرؼ الييما  بؿ لحساب شخصيف اخريف ك ىما 

 ثر العقد الى الخمف إنصراف أ: المطمب الثاني 

زمة تنصرؼ الى المتعاقديف المؿ نسبية اثر العقد اف قكتو ال يقصد بقاعدة  
الى المتعاقديف ك الى خمفيا العاـ ك فقط بؿ يقصد بيا اف اثار العقد تنصرؼ الى اشخاصيـبأ

 .2خمفيما الخاص في حدكد قانكنية معينة لممتعاقد ك يختمؼ حكـ كؿ منيما عف االخر 

 الخمف العام : الفرع األول 

ـ إلى الخمؼ العاـ ما لـ يمنع القانكف .ؽ 108ثار العقد بمكجب المادة آ تتصرؼ   
بعد تحديد مفيـك الخمؼ العاـ . اك طبيعة التعامؿ مف ذلؾ ، مع مراعات قكاعد الميراث 

 .نتناكؿ حدكد ىذه القاعدة 

 :قصود بالخمف العام لما -أ

حقكقو ك في كؿ في ذمتو المالية ام يرثو في كؿ الخمؼ  العاـ  ىك مف يخمؼ الشخص 
ق لو بكؿ التركة حيث يجكز تزاماتو ك ذلؾ  يتحقؽ اذا لـ يكجد اال كارث كاحد أك مكصى باؿ

 .3ذلؾ 

كارث اك ؿالتركة اك في جزء منيا كا بارة اخرل انو مف يخمؼ سمفو في مجمكعبعك 
بسبب عاـ ك ىي ال تقـك اال بعد تركة ك الخالفة العامة تككف اؿلو بنسبة معينة مف  المكصى

                                                           

 .111، ص سابؽ اؿمرجع اؿسمير عبد السيد تناغك، -1
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ك ما بعدىا  185ك  180ج ك .ـ.ؽ 774 )حقؽ بطريؽ الميراث اك الكصية كتالمكت ك ت
 ( .أ.مف ؽ

لؼ العاـ يمـز بالعقد الف السمؼ كاف ممزما ك لو اف يتمسؾ كقاعدة عامة بحقكؽ فالخ 
في حؽ  انو يسرمك  بالتزامات السمؼ ،  يضارذ انو ال السمؼ ك ليس بحقكقو الشخصية ا

 .الخمؼ العاـ ما كاف يسرم في حؽ سمفو 

ك ينتقؿ لمخمؼ العاـ كؿ الدعاكل ك الدفكع التي كانت مقررة لمسمؼ في حدكد االجاؿ  -
التي حددىا القانكف ، كما ينتقؿ لو الحؽ في ممارسة الخيارات العقدية ك القانكنية التي كانت 

ينصرؼ العقد " ج في ىذا الصدد .ـ.مف ؽ 108فقد نصت المادة 1...لمسمؼ  اقانكف ةتثاب
عة التعامؿ اك مف نص القانكف اف  ىذا مالى المتعاقديف ك الخمؼ العاـ ما لـ يتبيف مف طب

 2".....اعد المتعمقة بالميراث االثر ال ينصرؼ الى الخمؼ العاـ كؿ ذلؾ مع مراعات القك

 ثار العقد الى الخمؼ العاـ الذمؼ آرككرة اعاله تنصلمذا 108كطبقا لنص المادة   
في ذمة  ةتالديكف الثاب إالجبو مف االلتزامات بما اك ديتمتع بما اكتسبو مف حقكؽ ك ينؼ

التركة ك ما يزيد عمى ذلؾ ال يتعدل  في حدكد عنياالمكرث ك ىك السمؼ تككف مسؤكليتو 
 .3الى امكالو الخاصة 

فمقد جعؿ المشرع الجزائرم قكاعد الميراث مف النظاـ العاـ التي ال يجكز االتفاؽ عمى  
الديكف ك ىك ما  ركة اال بعد سدادالشريعة االسالمية حيث ال ت ألحكاـا إستنادمخالفتيا 
 .ج.أ.مف ؽ 180/1.ـ جاءت بو 

                                                           

 .المتمـج المعدؿ ك.ـ. المتضمف ؽ 75/58االمر  -1
 .380،ص  سابؽاؿمرجع اؿبمحاج العربي ، -2
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ك االلتزامات  دكف الديكف ك عميو فال تنتقؿ الى الكرثة اال الحقكؽ المالية الصافية  
سمؼ مكاليـ الخاصة عف الكفاء بالديكف ك االلتزامات التي تركيا اؿفالكرثة ال يسألكف في أ

تصفيتيا ك قد حكمت المحكمة الييـ مف امكاؿ التركة بعد  اال في حدكد ما آؿ( المكرث )
ال  ألنوىا م ذمة المتكفي متعمقة بالتركة ك حدؼ ةتالثاب العميا في قرار مشيكر ليا باف الديكف

حؽ في التعكيض الناشئ اؿ ،غير افالكرثة  لألشخاصالديكف ك ال تنتقؿ  بعد سداد إالتركة 
 ألحكاـقا ـ عمييـ كؼسعف كفاة الضحية ينتقؿ إلى  الكرثة الشرعييف في حالة كفاتو ك يؽ

 .1.....مضركر قبؿ الكفاة ك دخؿ في الذمة المالية لؿنشأ  قالمكاريث ماداـ اف

 ثر العقد الى الخمف العام و قواعد الميراث ت االستثنائية التي ينصرف فيها أالحاال -ب

يستثنى مف القاعدة التي تقضي باف العقد ينصرؼ الى الخمؼ العاـ احكاؿ كردت  
حاالت استثنائية ترجع الى ج المذككر سالفا ك ىي .ـ.مف ؽ 108االشارة الييا في نص ـ 
المتعاقديف  ك طبيعة التعامؿ ك  ةالحاالت تتمثؿ في ارادك ىذه مقتضيات قكاعد الميراث 

 .خيرا نص قانكف أ

 :ي باالتفاق أ دإرادة المتعاق -1

ثاره الى الخمؼ العاـ بينيما ال تتصرؼ آ تـ  اف عمى اف العقد الذمقد يتفؽ المتعاقد 
 .2طبؽ لمقاعدة العقد شريعة المتعاقديف 

ذا االتفاؽ طالما قؼكالتزاـ الكاعد ببيع المنزؿ شرط اف يتـ ذلؾ كىك عمى قيد الحياة  
ال ينصرؼ اثر العقد  عندئذالعامة فانو شرط صحيح ك  داباآلانو ال يخالؼ النظاـ العاـ اك 

 .3الى الخمؼ العاـ 

                                                           

 111ص  2العدد  2003ؽ .ـ 241943ممؼ رقـ  21/03/2001.ـ .قرار المحكمة العميا غ -1
.  136ص ،سابؽ اؿمرجع اؿ زكريا سرايش -2
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 :وجود نص قانوني  -2

ىك  الخمؼ العاـ كما  ثر العقد الىاؼ أنصرذا كرد نص في القانكف يقضي بعدـ إا 
ك انتياء عقد الشركة ( ـ .ؽ 852ـ ) بمكت المنتفع الحاؿ في حؽ االنتفاع الذم ينتيي 

 586) ك انتياء عقد الككالة بمكت المككؿ اك الككيؿ ( ـ .ؽ 439ـ ) بمكت احد الشركاء 
 .1....عقد العمؿ بكفاة العامؿ   ك انفساخ( ـ .ؽ

الخمؼ العاـ حماية لمكرثة مف  ثار العقد الى آ ىدؼ القانكف مف منع إنصراؼك م 
ف يتصرؼ في كؿ امكالو فتككف تصرفاتو مكرثيـ ، فالقانكف يبيح لمشخص أبعض تصرفات 

يد القانكف حؽ المكرث في التصرؼ في ك مع ذلؾ يؽ2في ىذا الصدد نافذة في حؽ الكرثة 
 .امكالو

 طبيعة التعامل  -3

لؼ الى الخلو  اااللتزاـ الناشئ عف العقد تتنافى مع انتؽاذا كانت طبيعة الحؽ اك  
االيراد المترتب مدل الحياة ،  شركات االشخاص ككما ىك الشأف  في العاـ ماديا اك قانكنيا 

ة تنتيي بكفاة المتعيد كانت العالقة القانكنية شخصية بحث بنص في القانكف اكؽ االنتفاع كح
اك اتفاؽ مع جراح أك طبيب اك محاـ اك ميندس معمارم  بتنفيذ االلتزاـ كعقد عمؿ مع فناف

 .3اك مقاكؿ اك رساـ فال ينصرؼ اثر العقد في ىذه الحاالت 

 

 

                                                           

.  432- 431، ص سابؽ اؿمرجع اؿبمحاج العربي ، -1
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 : تي يصبح فيها الخمف العام من الغيرالحاالت ال -ج

ثر العقد ال ينصرؼ دكما الى الخمؼ العاـ ، فقد يعتبر احيانا مف الغير كاستثناء إف أ 
، ك بعدما تطرقنا الى الحاالت التي ال ينصرؼ فييا اثر العقد الى الخمؼ العاـ مع بقائو 

مف الغير ك  ألنوخمؼ اضافة الى ذلؾ تكجد حالتيف ال ينصرؼ فييا اثر العقد الى الكارث 
ينظر فييا الى الخمؼ العاـ  تيف يف الحاؿالتصرؼ في مرض المكت ففي ىتك ىما الكصية 

طريؽ  باعتباره مف الغير الف القانكف يعطي لمكراث حقكقا يتمقاىا منو مباشرة ك ليس عف
ق ، ك الضارة ب الميراث عف سمفو ك يراد بيذه الحقكؽ حماية الكارث مف تصرفات مكرثيـ 

المكت لكارث فاف مرض اذا باع المريض " لتي تنص ج ا.ـ.ؽ 408ىذا طبؽ لنص المادة 
البيع ال يككنناجزا اال اذا اقره باقي الكرثة ، اما اذا تـ البيع لمغير في نفس الظركؼ فانو 

تصرؼ قد اؿتبث اف  ك متى1لإلبطاؿيعتبر غير مصادؽ عميو ك مف اجؿ ذلؾ يككف قابال 
، ك  2صدر في مرض المكت اعتبر تبرعا ما لـ يثبت مف صدر لو التصرؼ عكس ذلؾ 

كرثة في ىده الحالة حكـ الغير فال يسرم ىدا التصرؼ في حؽ الكرثة الف القانكف ؿخذ ايأ
 3.اعتبرىـ مف الغير ك يتكقؼ سريانو في حقيـ عمى اقراره 

نا تزيد قيمتيا عمى ثمث ت ، عيك عميو اذا باع السمؼ حاؿ ككنو في مرض المك 
ال يككف مف تـ  بالنسبة ليذا البيع ك حد الكرثة اك االجنبي عنو فاف الكارث يعتبر غيرالتركة أل

المكرث في ىذه الحالة ال فيما يزيد عف ثمث التركة اال اذا اجازه ك اف التزاـ نافذا في مكاجيتو
م حقيـ النيـ صة الزائدة كال يسرم العقد ؼالبيع فيما يخص الح اينتقؿ لمكرثة الذيف لـ يجيزك

لييـ اال اذا كاف ثابت يترتب عمى ذلؾ اف عقد البيع ال يككف حجة عيعتبركف مف الغير ك
ىـ كىك في قد صدر عف مكرث ماف التصرؼ القانكفعمى كرثة المتصرؼ اف يثبتكا التاريخ ك

                                                           

 . 75/58االمر  -1
.  204ص،  سابؽاؿمرجع اؿ، ط.د،أنكر سمطاف ، المكجز في مصادر االلتزاـ-2
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مف  776/3، 408) المكاد  1....مرض المكت ك ليـ اثبات ذلؾ بجميع الطرؽ القانكنية 
 (.ـ .ؽ

 الخمف الخاص : الفرع الثاني 

ف مف ذلؾ أثر العقد اليو فال نقصد عف الخمؼ الخاص بمناسبة انصراؼ أ اذا تمكما 
صرؼ اليو اثره كما ينصرؼ الى الخمؼ العاـ فانو ال يمكف كؿ عقد صدر مف السمؼ يف

 الى  الذم انتقؿ مف السمؼ الشيء المعيفتصكر ذلؾ اذا لـ يكف ىناؾ ارتباط بيف العقد ك 
 .ج .ـ.مف ؽ 109فر شركط معينة نصت عمييا االخمؼ ك عميو البد مف تك

الى الخمؼ  لؾ بعد ذ العقد التزامات ك حقكقا شخصية تتصؿ بشيء انتقؿ اذا انشأ"  
ق الذم ينتقؿ فيخاص ، فاف ىذه االلتزامات ك الحقكؽ تنتقؿ الى ىذا الخمؼ في الكقت اؿ

 .2الشيء ، اذا كانت مف مستمزماتو ك كاف الخمؼ الخاص يعمـ بيا كقت انتقاؿ الشيء اليو 

ثار العقد الى الخمؼ إنصراؼ آشركطسنحدد أكال المقصكد بالخمؼ الخاص ك ثانيا   
 .الخاص

 :المقصود بالخمف الخاص -أ

ال سكاء كاف ىذا الماؿ حقا عينيا اك خر ماالخاص ىك مف تمقى مف شخص آ الخمؼ 
 ىك كؿ مف يكتسب ممف يستخمفو حؽ عمىؼ3شخصيا اك مف تمقى حؽ عينيا عمى ىذا الماؿ 

بالمقابؿ اك بدكف مقابؿ حقا عينيا كاف قائما في مء معيف ام كؿ مف يتمقى مف السمؼ ش

                                                           

. 375،ص سابؽ اؿمرجع اؿبمحاج العربي ، -1
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كحقكؽ ) مادم مء غير ذمتو سكاء كاف ىذا الحؽ عينيا اـ شخصيا اك ذىنيا يرد عمى ش
 .(حب العالمة التجارية اك رسـ ك النمكذج الصناعي صاالمؤلؼ ك

مثال يخمؼ البائع في المبيع ك المرتيف يخمؼ الراىف  في حؽ الرىف  فالمشترم  
، في الماؿ خمؼ الكاىبلؾ في الحؽ االنتفاع ك المكىكب لو بماؿ معيف مالما ؼخؿمالمنتفع ك

يحتج بيا عميو مف الناحية القانكنية بشركط الخمؼ الخاص بتصرفات السمؼ  تأثرك ىكذا ؼ
 . 1معينة يتـ تفصيميا فيما بعد 

المبيعة مف المشترم بعد فسخ العقد  خاص البائع الذم يسترد العيفك ال يعتبر خمؼ  
لـ تنتقؿ  كأنياك البطالف الف الممكية تعتبر اك ابطالو ك ىذا بمقتضى االثر الرجعي  لمفسخ 

 . 2اصال الى المشترم ك انيا لـ تخرج ابدا مف ذمة البائع 

 :الخمف الخاص  إلى انصراف اثر العقد شروط  -ب

نصراؼ اثر العقد ج المذككر سالفا يتضح انو إل.ـ.ؽمف 109مف خالؿ نص المادة  
 :ال بتكافر ثالثة شركط إ الى الخمؼ الخاص ال يتحقؽ 

 .انتقاؿ الشيء الى الخمؼ الخاص سبقية تاريخ العقد عمىأ -1

م رتبيا  العقد مف مستمزمات الشيء الذم تمقاه الخمؼ اف تككف الحقكؽ ك الكاجبات الت-2
 .الخاص 

 .3اف يككف الخمؼ الخاص عمى عمـ بيذه الحقكؽ ك الكاجبات  -3
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 :شيء الى الخمف الخاص اسبقية تاريخ العقد عمى انتقال ال -1

قالو اليو النو بعد انتخمؼ الخاص يجب اف يككف العقد قد ابـر قبؿ انتقاؿ الحؽ الى اؿ 
حقا النتقاؿ  يمكف لمغير ابراـ عقكد تتعمؽ بو ، فاذا كاف تصرؼ السمؼ الالق كؿ يصبح مالؾ

الماؿ فال ينصرؼ اثر التصرؼ الى الخمؼ الخاص الف السمؼ حينئذ ال يحؽ لو اف 
ية تصرؼ السمؼ عمى انتقاؿ الشيء ذمتو ، ك منو فاف اسبؽمف  خرج ؿف ماتصرؼ في شأم

سبقية قانكنا يجب اف يككف تصرؼ السمؼ ك حتى تتحقؽ ىذه األثر العقد شرط إلنصراؼ أ
 1بتاريخ ثابت قبؿ انتقاؿ الماؿ الى الخمؼ الخاص 

 .واجبات من مستمزمات الشيءالالحقوق و -2

مستمزمات الشيء الذم انتقؿ الى الخمؼ الخاص اذا تعتبر الحقكؽ اك الكاجبات مف  
ق اك تنقص كفائدتو ، مف حيث االنتفاع بكانت مكممة لو ، ام مف شانيا اف تزيد في قيمتو 

 .2مف ىذه القيمة بحيث تحذ مف حرية استعمالو 

زمات الشيء اذا كاف ال يمكف التعرؼ ك تككف الحقكؽ عمى كجو الخصكص مف مستؿ -
ج المذككرة .ـ.مف ؽ 109اال مف خاللو ، فيي تكابع لمشيء ذاتو فيذا ما اكدتو المادة  عمييا
 .فمثال حؽ ارتفاؽ لمصمحة العيف المبيعة ىك مف الحقكؽ المكممة لمشيء (. لفااس) اعاله 

خر اك عميو مصمحة عقار آثال كحؽ ارتفاؽ التي تحدد الشيء ـ تزاماتؿأما عف اال 
قيد كارد عميو كقيد استعماؿ محؿ مباع لمسكف فقط فال يجكز استعمالو كمقيى اك 
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ما اذا كانت مف مستمزمات  فالقاضي يتكلى تكييؼ ىذه الحقكؽ ك االلتزامات فيقررىا1مطعـ
 .2...ـ.ؽ 243كال ما لـ يرد نص صريح يقضي بذلؾ كما ىك الحاؿ في المادة الشيء أ

 :لحق او االلتزام وقت انتقال الشيء عمم الخمف الخاص با -3

ال يكفي اف تككف الحقكؽ ك الكاجبات مف مستمزمات الشيء حتى يمـز الخمؼ   
 .الخاص بيا 

بؿ يجب اف يككف ايضا عالما بيا كقت  انتقاؿ الشيء اليو ك تككف  العبرة بالعمـ  
 .3الحقيقي ال بالعمـ الحكمي 

ة بالنسبة ك تظير اىمية ىذا الشرط خاصق اف  يمتـز بشيء ال يعمـ بفال يجكز  
جدية لكقؼ القيكد تصرؼ  السمؼ ، بحيث  تككف لمخمؼ مصمحة  لاللتزامات المترتبة عمى

ق ذلسمؼ ، كذلؾ يترتب عمى عممو بوالذم تمقاه مف اتحد مف انتفاعو بالشيء  التي
ة العمـ بيذه االلتزامات حتى ال رركعف التعاقد الف العدالة تظير في ضجـ االلتزامات اف يح

 .يكف يتكقعيا يتفاجئ الخمؼ بقيكد لـ 

ثار العقد الى الخمؼ الخاص غير انو السابقة الذكر انصرفت آ الشركط تفاذا تكافر 
ثار العقد الى الخمؼ الخاص ك بدكف شركط كجد حاالت قرر فييا القانكف اف تنصرؼ آت

قمت ممكية العييف اذا انت"  ج  .ـ.مف  ؽ 03مكرر  469مثال ما نصت عميو ـ 4معينة 
 .5في  حؽ مف انتقمت اليو الممكية يككف االيجار نافذا  المؤجرة اراديا أكجبرا 
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 .ثر العقد الى الدائنين العاديين انصراف أ :المطمب الثالث 

، ك ال يعتبر ذىب بعض الفقو الفرنسي  خمفا عاما لممديف  اكـليس الدائف العادم   
الدائف بالعقكد التي يبرميا مدينو اذا يتأثرالبعض االخر خمؼ خاص لو ، ك مع ذلؾ  كما رأل

حؽ زادت فرصة  المديف رؼ المديف ، فاذا اكتسب ىذا التصرؼ بتصيتأثرىك كقاعدة عامة 
ينجـ عف نقص امكالو ضاعت ىذه الفرصة اذممو التزامات ك اف حالدائف في استفاء حقو 

امكاؿ المديف "  188طبقا لما كرد نص المادة المديف  ضعؼ الضماف العاـ عمى امكاؿ 
حكؿ  تحديد فقيية  اتختالؼإؾ ىنا  ، ك في ىذا الصدد1"...نة لكفاء ديكنو اـجميعيا ض

 .راء لييا الدائف العادم ككجدت ثالثة آالتي ينتمي ا الطائفة

 خمف عام باعتبار الدائنين العاديين : الفرع االول 

الضماف العاـ يعتبر الفقياء الفرنسييف اف الدائنيف العادييف خمؼ عاما لما ليـ مف  
ك يترتب عمى ذلؾ اف الدائنيف العادييف  188امكاؿ المديف ك ىذا اما اكدتو المادة عمى 

كؿ خخاصة مثميـ مثؿ الكرثة كاكىاؿعالدباعتبارىـ خمؼ عاـ انيـ يستطيعكف ممارسة جميع 
 ق التيبحماية قانكنية نظامية اتجاه التصرفات الضارة  لمدائفالقانكف المدني الجزائرم 

كل البكلصية التي تؤثر عمى الضماف العاـ كالدعكل الغير المباشرة ك الدعشرىا المديف كابم
السمؼ عمى امكالو ينصرؼ برمو ا غيرىا مف انكاع الكسائؿ القانكنية االخرل ، فكؿ تصرؼك

 2.الى دائنيو
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 خاص اعتبار الدائنين  العاديين خمف ب: الفرع الثاني 

كاردا عمى عيف اك  اقي مف السمؼ حؽاف الخمؼ الخاص ىك الشخص الذم يتؿاذا ؾ 
المكصى لو فاف البعض االخر مف الفقياء الفرنسييف يدمج  اعياف معينة مثؿ المشترم اك

ثار العقكد التي يبرميا تتصرؼ آالدائف العادم ضمف طائفة الخمؼ الخاص ، ك بالتالي 
 .1ك مستحقة الكفاء  ةتمدينو اليو مثؿ الخمؼ الخاص تماما الف حقكقو ثاب

 :  باعتبار الدائنين العادين من الغير : الفرع  الثالث 

فئة الدائنيف العادييف في " السنيكرم " ك " كيؿ " يصنؼ  بعض الفقياء ك مف بينيـ  
ال يمكف اعتبار الدائف العادم ال خمؼ عاما ك ال خمؼ خاص ك مكقؼ  ألنوخانة الغير 

" ج التي تنص .ـ.مف ؽ 191المشرع الجزائرم كاضح في  ىذا ك ذلؾ مف خالؿ نص ـ 
رؼ قد بو اف يطمب عدـ نفاد ىذا التص رؼ ضارصت ف حؿ دينو كصدر مف مدينولكؿ دائ

 . 2..." قعسركترتب عسر المديف اك الزيادة في  انقص مف حقكؽ المديف اك زاد في التزاماتو

يتبيف مف ىذه المادة اف دعكل عدـ نفاد ىي دعكل مقررة لصالح الغير ك ىذا يعني  
 .اف المشرع الجزائرم اعتبر الدائف العادم كالغير

ا العقد  في ذمة ىذ تأثيربيذا العقد بطريقة غير مباشرة مف خالؿ  يتأثرئف فالدا 
 . تااللتزامالمحقكؽ اك زيادة في  المديف مف انتقاص

ك الدائف ليس لو اف يناقش تصرفات المديف لكف القانكف خكؿ لو حماية خاصة تتمثؿ  
مديف الضارة ك في بعض الكسائؿ القانكنية التي تضمف لو ك تحمي حقو مف تصرفات اؿ
ة القانكنية بالنظر تكمف ىذه التصرفات في العقكد التي يبرميا المديف ك تختمؼ ىذه الحمام

 .العقكد  ما اذا كانت  غير ممزمة اك ممزمة لمدائف  الى طبيعة ىذه
                                                           

.  17ص، سابؽ اؿمرجع اؿبناصر كفاء ك بف شعالف نسيمة -1
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 العقود الغير الممزمة لمدائن : أوال 

افدة في ، غير انيا ف اف العقكد التي يبرميا المديف ال تمـز الدائف ك ال تكسبو حقا 
 793شركط النفاد متكفرة، كالشير في العقارات طبقا لنص المادة مكاجية الدائف ما دامت 

في العقار سكاء كاف دلؾ ال تنتقؿ الممكية ك الحقكؽ العينية األخرل "ج الذم تنص .ـ.مف ؽ
ال إدا ركعيت اإلجراءات التي ينص  قانكف عمييا اؿبيف المتعاقديف أك في حؽ  الغيرا 

 ".باألخص  القكانيف التي تدير مصمحة شير العقارك

قد حجية قبؿ المتعاقديف ك الغير تصرفات الكاردة عمى العقار تكسب العاؿيتضح اف  
 .رية عامالت بالقضاء عمى المنازعات العقاذلؾ تستقر الـكب

سنة ال يككف ليا  12اف االيجارات لمدة " قانكف نفسو اؿمف   17المادة  تنص اك كـ 
كالتي لـ تشير ىذا ..."اثر بيف االطراؼ ك ال يحتج بيا اتجاه الغير في حالة عدـ شيرىا 

بالنسبة لمعقكد الرسمية ك أما بالنسبة لمعقكد العرفية فال تككف نافدة في مكاجية الغير اال  اذا 
ال يككف العقد العرفي حجة عمى الغير في " ج .ـ.ؽ 328كاف ليا تاريخ ثابت طبقا لنص ـ 

 : مف  1تاريخو اال منذ اف يككف لو تاريخ ثابت ك يككف تاريخ العقد ثابتا ابتداءا

 يـك تسجيمو  -

 .مضمكنو في عقد اخر حرره مكظؼ عاـ ثبكت يـك -

 .عمى يد ضابط عاـ مختص  يرالتأشمف يـك  -

 .العقد خط اك امضاء مف يـك كفاة احد الذيف ليـ عمى  -

                                                           

 .ج.ـ.ؽ 75/58 األمر -1



 للعقد  األثر النسبي                                                      الفصل الثاني
 

63 

ا يتعمؽ فيـتطبيؽ ىذه االحكاـ  غير انو يجكز لمقاضي تبعا لمظركؼ رفض 
 .1بالمخالصة 

 العقود الممزمة لمدائن : ثانيا 

شكؿ غير مباشر بثره ىذا يككف ا المديف ك لكف تأبالتصرفات التي يبرمو يتأثرالدائف  
ال تتحمؿ التزاـ ك لكنو المديف حقا كك ال يكتسب مف تصرؼ ليس بطريقة مباشرة ، فوك

ك عميو فاف الدائف لو كسائؿ  2يستفيد مف اكتساب المديف حقا ك يضار مف تحممو بالتزاـ 
قانكنية قررىا القانكف لحمايتو ك تتمثؿ في الدعاكل الثالثة التي ترمي الى حماية حقكؽ 

 :الدائنييف العاديتيف في الضماف العاـ ك ىي 

 الدعكل البكلصية ، الدعكل الصكرية : غير مباشرة الدعكل 

 :الدعوى غير المباشرة -1

ىي الدعكل التي يرفعيا الدائف باسـ ك لحساب المديف نيابة عنو اذا اىمؿ ىذا  
ك ذلؾ برفع الدائف عف نفسو نتائج تياكف . 3االخير في المطالبة بحؽ لو في ذمة الغير 

البة حقكقو لدل الغير ، فالدعكىغير المباشرة ىي عف مط األخير  المديف اذا سكت ىذا
 ة باسـ مدينو ك بالنيابة عنو حتى يحافظالدائف ضد مدينو بطريقة غير مباشر ىادعكل يباشر

لكؿ دائف ك لك لـ " ج  .ـ.ؽ 189طبقا لنص المادة ك( الضماف العاـ) عمى امكاؿ المديف 
اجؿ دينو اف يستعمؿ باسـ مدينو جميع حقكؽ ىذا المديف اال ما كاف منيا خاص  يحؿ 

مقبكال اال اذا اثبت  بشخصية اك غير قابؿ لمحجز ك ال يككف استعماؿ الدائف لحقكؽ مدينو
مف شانو اف يسبب عسره اك مساؾ استعماؿ ىذه الحقكؽ ك اف ىذا اإل مسؾ عفاف المديف أ
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في  قنو البد اف يدخؿالدائف أف يكمؼ مدينو بمطالبة حقو غير أال يجب عمى ك.فيواف يزيد 
 ."الخصاـ 

الدائف البد مف ادخاؿ  شرىاايبالدعكل التي  باإلضافةإلىقنص المادة افمف  فك يتبي 
خصما في الدعكل ك اف لممديف اف يتدخؿ في الدعكل ك يتكالىا بنفسو ، ك ليس لمدائف اف 

غير المباشرة مجاؿ استعماؿ الدعكل بعض الحقكؽ مف ك استثنت المادة تصرؼ في الحؽ م
ىي الحقكؽ غير القابمة لمحجز ك الحقكؽ ك الدعاكل المتصمة بشخص المديف كدعكل ك

لتنازؿ عنيا النفقة اك حقكؽ االستعماؿ اك االستغالؿ باعتبارىا مف الحقكؽ التي ال يجكز ا
 1.لمغير اك حجزىا 

مف اف تككف لمدائف مصمحة مشركعة ك لتحقيؽ  حتى تقبؿ دعكل غير المباشرة البدك 
 :ىذه المصمحة البد مف تكافر الشركط التالية 

 :تقصير المدين في عدم استعمال حقه بنفسه  1-1

كاف بسكء نية فيجكز لمدائف استعماؿ حقكؽ مدينو اذا سكاء كاف ذلؾ مجرد اىماؿ اك  
 .لنفسو اثبت اف المديف لـ يستعمميا  

كف الدائف قد مديف ك اراد اف يباشر بنفسو استعماؿ حقو حتى بعد اف يؾاما اذا نشط اؿ 
ة عمى الدائف   ف يفعؿ كيجب في ىذه الحاؿالحؽ بالنيابة عنو فانو يستطيع أ باشر استعماؿ
 2.ف يتخذ مكقؼ ايجابيا في الدعكل لممديف اك ا تاءاإلجرااف يترؾ اتماـ 
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 :ين لمدا ساراع 2-2

عمى حقكقو ال  اإلعسار  ىك االعسار الفعمي باف تزيد ديكف المديف  باإلعساركالمراد  
اذا ادعى الدائف عسر المديف ، فميس " ج عمى .ـ.مف ؽ 193 .نص ـتحيث 1القانكني 

ال لى المديف نفسو اف يثبت اف لو مااف يثبت مقدار ما في ذمتو مف الديكف ،ك ع إالعميو 
 . 2الدائف اثبات االعسار ك عمى"يساكم قيمة الديكف اك يزيد عنيا 

 : ألداءحق مستحق  3-3

 .ـك المقدارؿعخاليا مف النزاع ك اف يككف ـد كيجب اف يككف حؽ الدائف محقؽ الكجك 

 :  الدعوى البولصية  -2

نية المديف افدة في مكاجية الدائف شرط حسف االصؿ اف تصرفات المديف تككف ف 
 3في حؽ دائنيو نافدةح تصرفاتو غشا منو فال تصب ؼ مضرا بدائنو اكغير انو اذا تصر

عميو الدعكل البكلصية ىك اف القانكف اراد حماية الدائف مف سكء نية  بنيتس الذم اك االس
غير المباشرة في  صية مشتركة مع الدعكلالبكؿمدينو المعسر ك مف ىنا كانت الدعكل 

الدائف مف تصرفات مدينو بحيث  فالدعكل البكلصية تستيدؼ حماية 4تنظيـ اعسار المديف
رؼ عميو ك ىي اجراء فردم يرفعو الدائف ضد صكؿ لو المطالبة بعدـ نفاد ىذا التتخ

رؼ المديف بؿ المتصرؼ اليو مع ادخاؿ المديف في الدعكل كما انيا ال تؤدم الى ابطاؿ تص
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صرؼ يبقى قائـ فيما بيف المديف ك المت ق عمى الدائف فالتصرؼالى عدـ االحتجاج ب
 .1يعكد الى الضماف العاـ  مكضكع التصرؼ ماؿ اؿك.اليو

ك نرل مما تقدـ اف االساس الذم ترتكز عميو الدعكل البكلصية ىك اف القانكف اراد  
حماية الدائف مف سكء نية مدينو المعسر ، حيث يرفعيا الدائف باسمو ك ىك ينصرؼ اثرىا 

 .ج.ـ.مف ؽ 191ك ىذا ما تقرر بمكجب المادة 2اليو دكف غيره 

 شروط الدعوى البولصية -1

ترجع لمدائف الذم يستعمؿ الدعكل ، ك شركط ترجع لمتصرؼ الذم  شركط ىناؾ 
جانب لضرر في جانب الدائف ك الغش في يطعف فيو ىذا الدائف ك ىي كميا ترجع الى فكرة ا

 .الغش لمديف فيي تعالج مكقؼ دائف اضر بو مديف بطريؽ ا

 :لمدائن شروط التي ترجع -ا

 .ف مستحؽ االداء ك سابؽ عمى تصرؼ المديف المطعكف فيو اف يككف حؽ الدم -

ك المصمحة ىنا تتمثؿ في الحؽ الذم ( اعسار المديف ) اف يككف لمدائف مصمحة عاجمة  -
اف المديف معسر ليست  الدائف اف يستكفي منو حقو ككاف يستطيع  ،تصرؼ فيو المديف

فاء بحؽ الدائف اما اذا كاف الحؽ الذم تصرؼ فيو المديف ال عنده امكاؿ اخرل تكفي لمك
كجكد لمصمحة عاجمة ك عمى ذلؾ ال يجكز رفع لدائف اف يستكفي منو حقو منو ال يستطيع ا

تسبب مديف معسرا اك التصرؼ الذم قاـ بو المديف قد فالبد  اف يككف  اؿ3الدعكل البكلصية
 .في اعساره اك في زيادة في اعساره 
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 شروط ترجع لمتصرف المطعون فيه -ب

ق البد اف يككف عمال قانكنيا صادر مف المديف سكاء كاف صادر مالتصرؼ المطعكف ؼ – 1
 .ضةدر مف جانب كاحد ك سكاء كاف تبرعا اك معاكف اك صاممف الجانب

رؼ مفقرا لممديف ك التصرؼ المفقر ىك التصرؼ الذم ينقص مف حقكؽ صاف يككف الت – 2
 صمديف مف حؽ لو في ذمتو فقد انؽ ىب المديف عينا مممككة لو اك أبرأذا كالمديف ، فا

 .براءحقكقو ،اف تبرع بحؽ عيني في حالة اليبة ك بحؽ شخصي في حالة اال

ك ىذا الشرط الثالث في العمؿ الذم يصدر مف المديف  (الغش) نية االضرار بالدائف  -3
 .1تقـك عمى محاربة الغش الذم يقع مف طرؼ المديف  يةلصفيذه  الدعكل البك

 :الدعوى الصورية  -3

تعاقدا عميو لسبب قائـ  اف اخفاء ماداف عادة الى الصكرية عندما يريديمجا المتعاؽ 
 ىك العقد الحقييقيكالعقد المستتر ك  كرمصىك العقد اؿكالعقد الظاىر  د جمف ىنا كعندىما ك
طريؽ بلصكرية النسبية اما اف تككف كا صكرية نسبية كقسماف صكرة مطمقة كالصكرية 

 2.التسخير المضادة كاما اف تككف بطريؽ اما اف تككف بطريؽر كتستاؿ

المشرع الجزائرم حماية لتفادم خطر العقكد الصكرية التي يصكرىا المديف اك  كقرر 
يشرؾ في تصكيرىا حتى يخفي العقد الحقيقي فاذا ابـر المديف عقدا  صكريا جازا لدائنيو 

 .العقد الصكرم اذا كانكا حسف النيةبر اك تالتمسؾ بالعقد الحقيقي المست
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اذا ابـر عقد صكرم ك الدائنيف  1"ج .ـ.مف ؽ 198كفي ىذا الصدد تنص ـ  
 .المتعاقديف ك الخمؼ الخاص متى كانكا حسف النية اف يتمسككا بالعقد الصكرم

سرم في حؽ دائنيو شرط اف تككف ىذه ف العقكد التي يبرميا المديف ال تفاالصؿ ا 
 العقكد حقيقية ك كانت غير مبرمة لالضرار بالدائنيف فاذا اثبت اف العقد المبـر ك الذم

از لمدائف اف يطعف في ىذا العقد ـ خركج الماؿ مف ذمة المديف عقدا صكريا جت بمقتضاه
 .2دعكل الصكريةب

 ق الصورية شروط تحق

 ك يتبيف مما تقدـ اف الصكرية ال تحقؽ اال اذا تكفرت الشركط التالية  

 3رفاف ك المكضكع د عقداف اك مكقفاف اتحد فييما الطاف يكج -1

 اف يختمؼ العقداف مف حيث الماىية اك االركاف اك الشركط  -2

 متعاصريف ػ، فيصدر معا في كقت كاحد ااف يككف -3

خر مستترا ك ىك العقد اآلاف يككف احدىما  ظاىر عمنيا ك ىك العقد الصكرم ك يككف  -4
 .الحقيقي

فضال عف  لكفاء بديكنو المستحقة االداء لمدائف كافية اف لـ تكف امكاؿ المديف 
الدعاكل الثالثة اف يطالب ايضا شير اعسار المديف ليتمكف مف الحصكؿ  عمى اكبر قدر 

 . يكفؿ لو شيء مف المساكاة مع غيره مف الدائنيف حقو كؿمف 
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 .اثر العقد الى الغير  انصراف: المبحث الثاني 

لفائيـ  ك مف ينكب عنيـ ك خ يوضر غير عاقداف العقد كمبدا عاـ ال ينفع ك ال م 
ال يرتب العقد التزاما في ذمة " عمى انو  113نسبية اثر العقد ك قد نصت المادة  طبقا لمبدأ

 1.ك لكف يجكز اف يكسبو حقا الغير 

بقا لقاعدة نسبية اثر مفركض طؿاف الغير ىك الشخص االجنبي عف العقد ك كاف ا 
ك مع   يتحمؿ بسببو التزاماك ال العقد اف يظؿ بعيدا عف التأثر بالعقد فال يتمقى منو خطأ

تسب حقكؽ كحدىا دكف االلتزامات المذككرة اعاله اف يؾ 113جاز المشرع في المادة ذلؾ أ
 .2يككف ذلؾ عف طريؽ االشتراط لمصمحة الغير ك التعيد عف الغير ك

 .التعهد عن الغير : المطمب األول 

مف  114في المادة  قؼتناكؿ المشرع الجزائرم مكضكع التعيد عف الغير دكف تعرم 
اذا تعيد شخص عف الغير فال يتقيد الغير بتعيده ،فاف رفض " ـ التي تنص عمى ما يمي .ؽ
ف يعكض مف تعاقد معو ك يجكز لو مع ذلؾ اف لغير اف يمتـز كجب  عمى المتعيد أا

ر ىذا التعيد ذا قبؿ الغيإلتـز بو ، أما إف يقـك ىك بنفسو بتنفيذ ما عكيض بأيتخمص مف الت
اال مف كقت صدكره ما لـ يتبيف انو قصد صراحة اك ضمنا اف يستند  اثرفاف قبكلو ال ينتج أ

 .اثر ىذا القبكؿ الى  الكقت الذم صدر فيو التعيد 

فالتعيد عف الغير ىك استثناء مف مبدا نسبية العقد ك اجتمعت التعريفات الفقيية عمى  
مر معيف د باف يحمؿ الغير عمى االلتزاـ بأاف  التعيد عف الغير ىك التزاـ اك تعيد المتعاؽ

 .نحك  المتعاقد الثاني 
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 .قصود بالتعهد عن الغير و شروطه مال: الفرع االول 

 .تعريف التعهد عن الغير -أ

خصيف يمتـز أحدىما ك ىك المتعيد نو عقد بيف شالسعدم عمى أيعرؼ محمد صبرم  
ىك اتفاؽ بمقتضاه  ك بمعنى اخر" 1لتـز في مكاجية المتعاقد معو بأف يجعؿ شخصا ثالثا م

 2.خر عمى قبكؿ التزاـ معيفمؿ ىك أف يحمؿ شخص آلشخص يعيتعيد 

لتزاما في ذمة الغير الذم يظؿ حرا في اف يقبؿ العقد فالتعيد عف الغير ال يرتب إ 
ف يحمؿ الغير عمى أتـ التعيد بو اك اف يرفضو ك مثالو كأف يتعاقد شخص مع آخر الذم 

ف يجعؿ تجاكز حدكد ككالتو فيتعيد شخص بأ عمى القبكؿ ىذا التعاقد كحالة الككيؿ الذم
 .المككؿ يقر االتفاؽ الخارج عف حدكد التككيؿ 

 شروط  التعهد  عن الغير  -ب

التعيد عف الغير ك ىي ضركرة تكافر  مقكماتلى ج إ.ـ .مف ؽ 114شارت المادة أ 
 الشركط االتية 

 اف يتعاقد المتعيد باسمو ىك ال باسـ الغير الذم يتعيد  عنو -1

 .اف تتجو ارادة المتعيد الى الزاـ نفسو  -2

 .الشخص الثالث  لاف يككف محؿ التزاـ المتعيد ىك الحصكؿ عمى رض – 3
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 .ان يتعاقد المتعهد باسمه هو ال باسم الغير الذي يتعهد عنه -1

سـ الغير الذم يتعيد بإيقتضي التعيد عف الغير اف يتعيد المتعاقد باسمو ك لحسابو ال 
فيك يختمؼ مف تـ عف ا عف العقد  ، مما يزاؿ اجنبعنو عيد تؿعنو حيث اف الغير الذم تـ ا

 ..ج.ـ.مف ؽ 571ك 73طبقا لنص ـ  يتعامؿ باسـ المككؿالككيؿ الذم 

 اما المتعيد ( ـ .مف ؽ 150ـ ) الذم يعمؿ باسـ رب العمؿ ك لمصمحتو  مالفضكؿك 
 .1لـز ىك نفسو ك الغير ال يمتـز فانو  يتعاقد باسمو ك ينصرؼ اليو اثر العقد ك م

 :جة ارادة المتعهد الى الزام نفسه ان تت -2

االلتزاـ الستحالة محؿ د عنو ، ك اال كاف التعيد باطال  ال الزاـ الغير الذم يتعو 
اف يمتـز شخص بارادتو شخص اخر بمقتضى عقد لـ يكف  اق ، اذ ال يمكف قانكففالناشئ ع

ج عمى القاعدة التي تقضي ىذا االخير طرؼ فييك مف ثـ فالتعيد عف الغير ليس فيو خرك
 2.اقد د ال ينصرؼ اثره الى الغير ، فاف ىذا التعيد لـ يمـز الغير بؿ الـز نفس المتعباف العؽ

 :الثالث التزام المتعهد هو الحصول عمى رضى الشخص ان يكون  محل  -3

ىك اذا التزاـ  ام حمؿ الغير الذم يتعيد عمى قبكؿ التعيد ك مف تـ التزاـ المتعيد 
دة ك ليس التزاـ يبذؿ عناية ك عميو اف يككف محؿ التزاـ المتعيد ىك القياـ بتحقيؽ نتيجة محد

قصارل جيده يحمؿ الغير عمى قبكلو التعيد ، بؿ يجب بعمؿ ، ك ال يكفي بذؿ المتعيد 
 3.قبكؿ الغير ك اال اعتبر مخال بالتزامو 
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 لتعهد قبول  الغير ا: الفرع الثاني 

 ترتب عمى اقراره انصراؼ اثره اليو ، ك باقراره يامفضاك اذا اقر الغير التعيد صراحة  
عقد جديد بينو ك بيف المتعاقد مع المتعيد بداء مف تاريخ االقرار ، ام منذ الكقت الذم عمـ 
فيو  بالتعاقد مع المتعيد بيذا القبكؿ ك ليس مف كقت التعيد الميـ  اذا قبؿ الغير باف يككف 

 .انعقاد  ىذا العقد باثر رجعي ك االقرار ىنا ينزؿ منزلو القبكؿ مف ىذا العقد الجديد 

ك عمى ىذا االسس ينبني قبكؿ الغير اف يعتبر المتعيد قد اكفى  بالتزامو ك االصؿ اف ال 
 .1شاف لو  بالتنفيذ الميـ اال اذا قضى  االتفاؽ عمى غير ذلؾ 

 رفض الغير التعهد  : فرع الثالث ال

ية مسؤكلية ميما كاف نكعيا في لحرية في رفض التعيد ك ال يتحمؿ ألمغير كامؿ ا 
ف التعيد كما سبؽ القكؿ يرمي الى الزاـ الغير رغـ عنو إذ أذلؾ بؿ ك يعد باطؿ كؿ اتفاؽ 

لكف المتعيد نفسو في ىذه الحالة يتحمؿ المسؤكلية النو يككف قد  2ال يمـز الغير بام شيء 
ية ىدا بتعكيض الغير ك تتضمف مسؤكؿعف  أخؿ بالتزامو الذم ترتب عمى عقد التعيد

ـ ك يتـ .ؽ 114االضرار التي اصابتو ك اساس ىذه المسؤكلية ىي المادة لممتعيد لو عف  
( ـ.مف ؽ 184،  183،  181،  179،  176ـ ) تقدير التعكيض كفؽ لمقكاعد العامة 

 .ىذا مف جية 

 قؿف المتعاقد مع المتعيد ال يجكز رل يرل الفقو ك القضاء في فرنسا أك مف جية اخ 
لو أنيجبر المتعاقد معو  ف المتعيد ال يجكزفيذ االلتزاـ الذم رفضو الغير ك أف يجبره عمى تفأ

في ك تجدر االشارة اليو انو .عمى قبكلو في االلتزاـ الذم تعيد بحمؿ الغير  عمى قبكلو مدينا
ؿ صيت ف التنفيذ ممكف ك لـنفيذ االلتزاـ الذم تعيد  ماداـ أحالة قياـ المتعيد ىك بنفسو بت
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ء شخص الغير فانو يككف االلتزاـ المتعيد في ىذه الحالة التزاما بدليا ال يشمؿ محمو االشياب
 2.ـ.مف ؽ216/1ؽ الحكاـ المادة كؼ1خركاحد ، كتبرأ ذمو المتعيد اذا أدل بدال منو شيء آ

 .االشتراط لمصمحة الغير : المطمب الثاني 

قكاعد القانكنية في الكقت الحاضر مف ىـ اؿدة االشتراط لمصمحة الغير ىي مف أقاع 
استثناء عف القاعدة  حيث سرعة التطكر ك خطكرتو ك ىي قاعدة تتسع يكما عف يـك ك ىي
صبح ىذا االستثناء التي تقضي بأف الغير ال يكسب حقا مف عقد لـ يكف طرؼ فيو ك أ

 3.عدة بفضؿ عمؿ القضاة ك الفقو قا

طرؽ المشرع الجزائرم الى مكضكع االشتراط بالرجكع الى النصكص القانكنية فقد تك 
 4.ج.ـ.ؽ 118، 116،117في المكاد لمصمحة الغير 

 .مفهوم و تطور قاعدة االشتراط لمصمحة الغير : الفرع االول 

 .باالشتراط لمصمحة الغير  المقصود-1

 العقد يكتسب الغير حقكقا مف عقد لـ يكف طرؼ فيو ك  نسبية خالؼ لما يقتضيو مبدأ 
 .عمميات االشتراط لمصمحة الغير االكثر تداكال بيف الناس عممية التاميف  مف بيف 

فاالشتراط لمصمحة الغير  ىك عقد بيف شخصيف يرمي الى انشاء حقكؽ لفائدة  
رؼ القانكني احد المتعاقديف يدعي صالشخص ثالث اجنبي عف العقد ، يشترط في ىذا الت

متعيد اف يقـك باداء معيف لفائدة شخص ثالث اجنبي المشترط عمى المتعاقد معو يدعي اؿ
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 اتفاؽ بيف المشترط ك المتعيد" يمكف القكؿ ايضا انو  كعف العقد يدعي المستفيد اك منتفع 
 1. عنو عمى عاتؽ االخير حؽ المنتفع اك المستفيد ينشئ

 :تطور قاعدة االشتراط لمصمحة الغير  -2

د تمسكا الى اقصى حد بقاعدة نسبية أثر العؽـ كاف القانكف الركماني في بداية تطكره 
 .خر كلك بطريقة النيابةبرمو شخص الى شخص آاثار العقد الذم لـ يكف يسمح بانصراؼ آك

قبكؿ ىذه فكرة ك ذلؾ بعد مراحؿ مختمفة مف مراحؿ تطكره ك ذلؾ  ل الىلكف  انتو 
 2.كضيقة ك محددة   ة بالرعاية ك لكف في حاالت استثنائيةديرلبعض المصالح الج رعاية

الفرنسي القديـ ثـ جاء . ات ك الحاالت االستثنائية الى الؽ قد انتقمت ىذه التحفظك 
فنص عمى القاعدة العامة التي اخذ (  1804تقنيف نابميكف لسنة ) القانكف المدني الفرنسي 

يشترط باسمو  ال يجكز لمتعاقد اف "  بيا القانكف الركماني ك القانكف الفرنسي القديـ عمى انو
ـ فرنسي ك استثنى مف ىذه القاعدة حالتيف ذكرتيما المادة  .ؽ 1119المادة " اال لنفسو 

ة ما اذا صدر ؼ ك ىما حالة اذا ما كىب المشترط شيء لممتعيد ك حاؿ.ـ.مف ؽ 1121
 .ضة اشترط فيو حقا لنفسو ك قرف ذلؾ باشتراط حؽ محدد لمغير مف المشترط عقد معاك

فقو ك القضاء في فرنسا الى اجازة االشتراط كفؽ شركط محددة ك كذا اجازه كقد كصؿ اؿ -
االشتراط لمصمحة شخص غير معيف اك غير مكجكد  ماداـ اف التعييف مستطاع كقت اف 

ىكذا القضاء تكسع في تغيير النصكص المتعمقة بقاعدة االشتراط  لمصمحة ينتج العقد اثره ك
 . 3الغير 
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 شروط قاعدة االشتراط  لمصمحة الغير : الفرع الثاني 

مف  تكافرىا مف تراضي ك سالمة االرادةاضافة الى شركط العقد العامة الكاجب  
محؿ ك السبب تتطمب صفة االشتراط لمصمحة الغير بعض الشركط اؿىمية كاالالعيكب ك 

 :تتخمص فيما يمي  ك 1ج السالفة الذكر .ـ. مف ؽ 116المنصكص عمييا بمكجب المادة  

 .تعاقد المشترط باسمو  ال باسـ المنتفع -أ

 (المنتفع) راؼ ارادة المتعاقد النشاء حؽ مباشر لممستفيد صاف -ب

 .شخصية لممشترط كجكد مصمحة -ج

 ( تعييف المنتفع ) االشتراط لمصمحة  شخص مستقبؿ اك محدد  -د

 .تعاقد المشترط باسمه  ال باسم المنتفع -أ

ياـ االشتراط اف يتعاقد المشترط باسمو ، ال باسـ المنتفع الذم يظؿ اجنبيا عف يجب لؽ -
ك الفضالة (ـ.ؽ. 73ـ)العقد ، ك ىذا الذم يميز االشتراط لمصمحة الغير عف النيابة 

عؿ ىذا االخير ىك طرؼ في العقد اف تعاقد النائب باسـ االصيؿ يج اذ( ـ .مف ؽ 150ـ)
اذا كاف الفضكلي نائبا عف رب العمؿ فاف المشترط ال يعتبر  ليس اجنبيا عنو ك ايضاك

فاذا اصبح المنتفع طرؼ في العقد فال يككف ىناؾ 2.نو ليس نائب عف المنتفع فضكليا ال
 .3اشتراط لمصمحة الغير 

 

 

                                                           

 . ج.ـ.ؽ 75/58االمر  -1
 394-393ص سابؽ اؿمرجع اؿالعربي بمحاج  -2
.  91ص سابؽ اؿمرجع اؿعمي عمي سميماف  -3



 للعقد  األثر النسبي                                                      الفصل الثاني
 

76 

 راف ارادة المتعاقد النشاء حق مباشر لممستفيدصان -ب

ينبغي اف تتجو ارادة المتعاقديف الى ايجاد حؽ مباشر لممستفيد مف جراء ىذا العقد  
سكاء كاف ذلؾ صراحة اك ضمنيا اما اذا لـ تتجو النية الى ذلؾ فال نككف بصدد االشتراط 

 .1لمصمحة الغير 

الشتراط  لمصمحة الغير ك لك عاد فاذا كاف المشترط قد اشترط الحؽ لنفسو فال تقـك ا 
العقد فائدة عمى الغير ، كما لك امف صاحب سيارة عمى مسؤكلية عف الضرر الذم مف 

لمصمحة الغير ، اف المؤمف يشترط  لمصمحتو ال  اطارتشلغير اذ ال يعتبر ىذا ايصيب ا
 .لمصمحة المضركر

يجب اف يككف مكضكع التعاقد ىك انشاء حؽ مباشر لممستفيد ، ك نقصد بذلؾ اف الحؽ  -
في ذمة المشترط اكال ثـ ينتقؿ الى المستفيد ك  يد مباشرة دكف اف يمرلمستؼينشأ في ذمة ا

 مالناشئ عف العقد كباسمو الشخص حؽبالتالي يمكف لممستفيد مطالبة المتعيد مباشرة باؿ
 .2دعكل مباشرة  بمقتضى

 وجود مصمحة شخصية لممشترط في االشتراط-ج

االساسية لعقد االشتراط بحيث يؤدم يزات جكد مصمحة شخصية لممشترط مف المـك 
شخصية مادية اكمعنكية ك البد اف تككف ت ىذه المصمحة تخمفيا الى بطالنو سكاء كاف

ف ـ عمى إبراز أ.مف ؽ 116ت المادة داب ك قد حرصآلاؼ النظاـ العاـ اك مشركعة ال تخاؿ
ء مبمغ التأميف عمى شركة التاميف بأدا  مفتككف ىذه المصمحة شخصية كمثال اشتراط المستا

 .ك زكجتو بناءه في حالة كفاتو الى أ
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 مستقبل او غير محدد   االشتراط  لمصمحة شخص -د

يجكز في االشتراط لمصمحة " ـ عمى ما يمي .ؽ 118نصت عمى ىذا الشرط المادة 
شخص اك ة كما يجكز أف يككف بؿ اك ىيئة مستقبؿالغير اف يككف المشترط شخص مستؽ

نتج العقد فيو مكاف تعيينيا مستطاعا في الكقت الذم يجب اف  العقد متىىيئة لـ يعيف كقت 
 1" .ةطاثره طبقا لممشار

ترط لصالحو ف يككف الشخص الذم يشيتضح مف النص  أف المشرع الجزائرم لـ يمـز بأ -
امكانية براـ االشتراط فالعبرة ىي كجكد كف يككف معنيا بالذات كقت االحؽ ك ىك المنتفع بأ

ف يككف المنتفع مكجكد عند االشتراط اك سكؼ المنتفع كقت ترتيب العقد آلثاره فيجكز أتعييف 
 .2يكجد فيما بعد 

 لمصمحة الغير أحكام االشتراط : الفرع الثالث 

عبارة اخرل بك م مف حيث آثاره  ثالاالشتراط لمصمحة الغير  ثنائي في تككينو ، ث 
 .ثالثة عالقات تترتب عمى االشتراط لمصمحة الغير قياـ 

 عالقة المشترط بالمتعهد  -أ

مقتضى ذلؾ يككف لكؿ المتعيد كبلذم تـ بيف المشترط كيحكـ ىذه العالقة االتفاؽ ا 
 .ا اف يطالب بتنفيذ االلتزامات الناشئة عف ىذا العقد ـمنو

بؿ المنتفع مطالبة المتعيد بتنفيذ التزماتو ؽك ما دامت لممشترط مصمحة فميالحؽ في  
 .المنتفع كحده ىك الذم يجكز لو طمب ذلؾ  اذا تبيف مف العقد اف اال
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ما لحقو مف ؿالحؽ في المطالبة بالتعكيض  متعيد بالتنفيذ فالمشترطاال انو اذا لـ يقـ اؿ-
قد لعدـ قياـ ق كما يككف مف حؽ المشترط فسخ العلتزاـار مف جراء عدـ تنفيذ المتعيد الراض

 .1ق المتعيد بما تعيد ب

 عالقة المشترط بالمستفيد  -ب

تبرع لصالح تتحدد ىذه العالقة كفقا لطبيعتيا القانكنية حسب ما اذا كانت عالقة  
 .ضة المنتفع اـ عالقة معاك

د اف يتبرع لممنتفع فنككف بصدد ىبة غير مباشرة ك تخضع افاذا كاف المشترط قد ار 
الرسمية غير انو  ىامتستمـز ؼاليبة ، الالمستفيد الحكاـ العالقة التبرعية بيف المشترط ك ىذه
 .لمشترط تكافر اىميو التبرع ؿ يجب

ك اذا كاف عقد االشتراط قد صدر في مرض المكت جرل عميو حكـ الكصية حسب ما اذا 
ما بعدىا  204ك  184ك ج.3ـ.مف ؽ 408،776د كفقا لممكا  2كاف المنتفع كارثا اك اجنبيا

 4 .أ.مف ؽ

عمييا القكاعد القانكنية الخاصة  ضة ككنيا ديف مثال طبقتاما اذا كانت العالقة معاك   
إلخ ،  .....بحسب االحكاؿ ، فقد يككف غرض المشترط اقراض المنتفع بطريؽ االشتراط 
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قبكلو فاذا قبؿ المنتفع االشتراط كجب اف يعمف  في مدة معقكلة لممنتفع اف يقبؿ االشتراط 
 .1ق رط ليعمـ بتلممتعيد اك لممش

 عالقة المتعهد بالمستفيد  -ج

مة يترتب في ذقد ىك اجنبي عنو حؽ شخصي مباشر كالمستفيد مف ع يكتسب 
 :ثار ترتب عمى ىذه العالقة ما يمي مف آاعالف منو لممنتفع ك م المتعيد دكف حاجة الى

باعتبار اف المنتفع قد اصبح دائنا مف يـك االشتراط فانو يشارؾ جميع دانيف المتعيد في  -
 .غرماءضمانيـ العاـ ك يتقاسـ الجميع ىذا الضماف قسمة 

المتعيد اف يطعنكا بالدعكل البكلصية في قبكلو االلتزاـ نحك المنتفع الف تصرفو  لدائني -
 .مفقر لو 

كما يترتب عمى  طكا ضد المنتفع بالدفكع المترتبة عمى االشترالممتعيد ك دائنيو اف يتمسؾ-
ك الذم يككف قابال لمنقض مف  طىذه العالقة اف يكتسب المنتفع حؽ مباشر مف عقد االشترا

دكف دائنيو اك  يجكز لممشترط"  1ج فقرة .ـ.ؽ 117 جانب المشترط ك ىذا ما نصت عميو ـ
رط رغبتو في تنتفع الى المتعيد اك الى المشة قبؿ اف يعمف الـطكرثتو اف ينقض المشار

 2."ذلؾ مخالفا لما يقتضيو العقد االستفادة منيا ما لـ يكف 

ف ينقض يجكز لممشرط دكف دائنو أك كرثتو أنو ىذه المادة أيتضح مف خالؿ نص   
، ما  اف يعمف المنتفع الى المتعيد اك الى المشترط برغبتو في االستفادة منوة قبؿ أطالمشار

ذمة المتعيد قبؿ ة اف تبرأ طلفا لما يقتضيو العقد كال يترتب عف نقض المشارمخالـ يكف ذلؾ 
خر محؿ لى ذلؾ ، ك لممشترط احالؿ منتفع آالمشترط اال اذا اتفقا صراحة اك ضمنا ع
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ساب النقض فيي قائمة ة أما عف أطفاع بالمشارأف يحتفظ لنفسو باإلنت لو المنتفع االكؿ كما
عتبارات خاصة بالمشترط اذ ىك حؽ شخصي لو ال يتطمب في حؽ النقض شكالف عمى ا
 1.د ك يكجو الى المنتفع اك الى المتعو ياك قد يككف ضمف خاص

 طبيعة القانونية لالشتراط لمصمحة الغير ال:الفرع الرابع 

بعض  لقد قدـ الفقو العديد مف االقتراحات بشاف ىذه المسالة فحاكؿ ارجاعيا الى 
مصمحة  الغير ىك عممية قانكنية متميزة عف ؿط ف االشتراالمفاىيـ المعركفة غير أنو تبيف أ

 .غيرىا 

 :نظرية االيجاب  -أ

لمصمحة الغير ىك بمثابة عقديف يتـ ء القرف السابع عشر اف االشتراط فقيااعتبر لقد  
ع ك يككف العرض ايجابيا رط ك المنتؼترط ك المتعيد ك يتـ الثاني بيف المشتاالكؿ بيف المش

 .يترتب عمى قبكلو انعقاد العقد الثاني

ك يعاب عمى ىذا الرام تجاىمو لبعض االحكاـ المتعمقة بااليجاب مف جية ك  
باالشتراط لمصمحة الغير مف جية اخرل ك حسب ىذه النظرية يمر الحؽ محؿ االيجاب في 

الى غاية قبكؿ المنتفع ك لذلؾ يككف الحؽ رط ك يبقى فييا تاالتفاؽ الثاني بالذمة المالية لممش
غير اف ىذه النتيجة تتعرض مع احكاـ االشتراط . رط فيزاحـ دائنيو تضامنا لديكف المش

 .2تكسب المنتفع حؽ مباشر عمى المتعيد  لحة الغير ،  اذصـؿ
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 نظرية الفضالة  -ب

في اكائؿ القرف التاسع عشر حيث يرل اف  « labeé »تقدـ ىذه النظرية الفقيو البي  
ؿ عمى التزاـ المتعيد لفائدة المنتفع فانو يقـك بشاف مف شؤكف الغير ك رط عندما يتحصتالمش

 .الفضالة باقرار الغير المتمثؿ في قبكلو الى ككالة  إلىتنقمب ىذه 

يجكز االقرار بعد كفاة  ذت النظرية السابقة انتقادات التي كجوتجنب ىذا الطرح اال 
المشترط  ةيمر بذـال المشترط باثر رجعي لالشتراط لمصمحة الغير ، كما اف حؽ المنتفع 

اخر يتمثؿ فيما  سمبيبالتالي ال شاف لدائنيو بيذا الحؽ غير انو يبقى ليذه النظرية شؽ ك
 : يمي

عكس  ادبية اك ككف لممشترط مصمحة ماديةتتقضي احكاـ االشتراط لمصمحة الغير اف *
 .الفضكلي الذم ال يقيد بيذا الشرط 

 .يجكز لممشترط نقض االشتراط ، في حيف الفضكلي ممـز باتماـ العمؿ  -

 رط لحسابو تيعمؿ  الفضكلي لحساب الغير ، بينما يعمؿ المش-

رط طرؼ في العقد بعد تلعقد بينما يبقى المشم الفضكلي بعد اقرار صاحب العمؿ ؿيختؼ -
 .1قبكؿ المنتفع 

 نظرية االرادة المنفردة -ج

صدر مستقال ك مفاده اف االرادة المنفردة ىي ـ  Capitantف يتقدـ بيذا الرام كابتا 
 ببعض التطبيقات منيا االشتراط المدني الفرنسي.ضعكا الؽاكلاللتزامات كقد خصيا 

غير انو . المنفردة ىك الذم يجعمو مدينا نحك المنتفع  ـ المتعيد بارادتوافالتز. لمصمحة الغير 
 .ىذا االشتراط قبؿ قبكؿ المنتفع  ضمكقكؼ عمى شرط فاسخ مفاده انالمشترط ال ينؽ
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شتراط باالضافة الى اف االلتزاـ د باالرادة المنفردة كمصدر لالتفالقانكف الفرنسي ال يع 
قضي كجكد تطابؽ ارادتيف عكس ما ترط ك المتعيد مما ملمصمحة الغير ىك عقد بيف مش

 .اليو ىذا الرام  ذىب

 مصمحة الغير مفهوم مستقل االشتراط ل-د

ارجاع االشتراط لمصمحة الغير المفاىيـ لقد باءت بالفشؿ محاكالت الفقياء في  
االرادة ، في  افالتقميدية ، ك يظير اف سبب ىذا االخفاؽ ىك اعتماد الفقياء عمى مبدا سمط

 ادئ العامة ك عمى كجو الخصكص مبدأحيف اف االشتراط لمصمحة الغير ىك استثناء لممب
االشتراط لمصمحة الغير ىك مفيـك  شؾ افحيث يجعؿ الغير دائنا ك ال"  نسبية العقد 

مباشرا مف يـك  احؽ ف الغير المنتفع يتمقىقائـ بذاتو يتميز بأحكاـ خاصة ك منيا أمستقؿ 
ك الحقيقة أف ىذا الرأم األخير ىك ف لدائني المشترط بيذا الحؽ العقد ك انو ال شأ ابراـ 

ـ عمى .ؽ.ـ 118-117-116ك ىك الذم يتناسب مع المكاد .الذم يقترب مف الصكاب 
 .1....اساس كما سبؽ القكؿ انو  نظاـ استثنائي مف قاعدة مبدا نسبية العقد 

 ط لمصمحة الغير اشتربعض التطبيقات العممية إل: امس الفرع الخ

لقاعدة اشتراط لمصمحة الغير تطبيقات عممية كثيرة يمكف اف تصب في العديد مف  
العقكد مسماة كانت اـ غير مسماة كصكرتيا المثمى ىي عقد التاميف ك عقد االذعاف ميميف 

 :الذيف سنتعرض ليما كاالتي 

 عقد التامين : اوال 

ىك مف اىـ العقكد التي تظير فييا تطبيقات فكرة االشتراط لمصمحة  التأميفعقد  
تطكر بفكرة االشتراط ك ىناؾ نسي عمى اؿرالغير ك ىك العقد الذم مف خاللو عمؿ القضاء الؼ

                                                           

 391ص ،سابؽاؿمرجع ،اؿالعربي بمحاج  -1



 للعقد  األثر النسبي                                                      الفصل الثاني
 

83 

جكانب مختمفة ترجع  جماع عمى تعريؼ التاميف راجع عمىاعدة تعاريؼ ك لعؿ عدـ كجكد 
االقتصادم  الفني ك القانكني اال انو يمكف تقديـ تعريؼ سكاء بالمجاؿ  في االصؿ الى تعمقو

 .مف ناحية المغكية اك االصطالحية 

 تعريف التامين -1

منت االماف ك االمانة بمعنى كقد امنت فانا آمف ك آ معنى امف في لساف العرب ، :لغة 
تكقع  غيره اك ىك عدـالعدك اك  مف غيرم مف االمف ك االمف ضد الخكؼ ام سكاء كاف

 .زمف االتي مكركه في اؿ

الذم اشترط  إلى المستفيد اك لومؤمف اؿك ىك عقد يمتـز بمقتضاه اف يؤدم الى  :اصطالحا 
خر في حالة كقكع اك ايراد مرتبا اك ام عكض مالي آ التاميف لصالحو مبمغ مف الماؿ

 .1قالحادث اك تحقؽ

 :م تنص عمى مايمي ج الت.ـ.مف ؽ 619كقد عرفيا المشرع الج في نص المادة  

التاميف عقد يمتـز المؤمف بمقتضاه اف يؤدم الى المؤمف لو اك الى المستفيد الذم اشترط " 
التاميف لصالحو مبمغا مف الماؿ  اك ايرادا ام عكض مالي اخر في حالة كقكع الحادث اك 

ؤمف لو تحقؽ الخطر المبيف بالعقد ك ذلؾ بمقابؿ قسط اكاية دفعة مالية اخرل يؤدييا الـ
 .2"  لممؤمف 

بيف بكضكح اىـ عناصر عقد التاميف ك ممف خالؿ ىذا التعريؼ نجد اف المشرع  
المتمثمة في اشخاص التاميف ك ىك مؤمف ك المؤمف لو ك المستفيد ك مضمكنو ك ىك الخطر 

ك عميو فاف عقد التاميف ، ك خاصة عقد التاميف عمى .3ك القسط المتمثؿ في مبمغ التاميف 
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رط تحياتو لمصمحة الغير يشالذم يؤمف عمى  مفة مثال يعتبر اىـ تطبيؽ ليا فالمستأالحيا
عمى اشر مف عقد الذم كاف اجنبي عنو كك يكسب بالتالي حؽ مب توفي عقد التاميف لمصمح

مضركر بحكـ حصكؿ فاف عقد التاميف عمى المسؤكلية  يرتكز  عمى حؽ يتككف لؿ كؿ
ميف اعتمادا عمى العقد الذم بالرجكع رأسا عمى شركة التألضار بو ، مما يسمح لو الحادث ا

 1.ميف د تأمينو لكسيمة النقؿ لدل شركة التأابرمو المؤمف عف

 عقد االذعان : ثانيا 

الذم اتجو نحك اسمكب الحديث لقد نشا عقد االذعاف نتيجة لمتطكر االقتصادم  
 . 19ذلكفي القرف االنتاج الكبير ك ما يتبع ذلؾ مف قياـ شركات ضخمة ك كاف 

االذعاف  مف ذعف يذعف ذعنا ، فاالذعاف ىك االسراع مع الطاعة حسب لساف العرب  :لغة 
ك اىؿ المغة فيك االنقياد بسرعة ك االقرار ك الخضكع فنقكؿ اذعف الشخص ام انقاد لو ك 

 .اقر بالحؽ 

ك ىك عقد  الذم يممي فيو احد طرفيو شركطو ك يقبميا الطرؼ االخر دكف اف  :اصطالحا 
 .يككف لو حؽ مف مناقشتيا اك تعديميا 

ذم قدمو الفقياء  عمى تعريؼ كاحد لعقد االذعاف ك لكف نجد التعريؼ اؿ فؽلـ يت  
ب تغميمحض ىك " عقد االذعاف ف كرة لالذعاف ك يقكؿ بأؼ ؿاذ ىك صاحب  اك" سالي 

فرد محدد بؿ عمى مجمكعة منفردة ك تممي قانكنيا ليس عمى رادة كاحدة تتصرؼ بصكرة إل
مف يقبؿ قانكف  ك مف جانب كاحد ال ينقصيا سكل اذعافغير محددة ك تفرضيا مسبقا 

 " .العقد
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ق ىك ما تكصؿ اليو الدكتكر عبد المنعـ فرج ك لكف ابرز تعريؼ يمكف االعتداد ب 
قابؿ شركط مقررة يضعيا المكجب ك ال الذم يسمـ فيو اؿ" انو ا العقد اذ يصؼ ىذ لصدةا

يقبؿ مناقشتو فييا ك ذلؾ فيما تعمؽ بسمطة اك مرفؽ ضركرم يككف محؿ احتكار قانكني اك 
 " .فعمي اك تككف المنافسة محدكدة النطاؽ في شانيا 

طرفيو لقبكلو دكف  ك يمكف تكضيحو باسمكب بسيط بانو العقد الذم يضطر احد 
 1.ر في شركطو اكمة اك تفسيمس

 قاعدة الشك  سساير عقد االذعان و أتفس -2

 111المادتيف ىك ما ذىبت اليو االذعاف ىك الجزاء غير المباشر كيقصد تفسير عقد  
 . الج. الـ.مف الؽ 112ك 

عامؿ عقد االذعاف كسائر العقكد االخرل في التفسير ففي االذعاف فال يمكف اف م 
رادتو عمى الطرؼ الضعيؼ فقد يكرد القكم بكضع شركط العقد ك إمالء إمتعاقد ينفرد اؿ

الذم شركط تحمؿ اكثر مف معنى فتككف غامضة ك مبيمة كناقصة فيذا الغمكض ك االبياـ 
رير اشتراطات معينة تحت بنو يسمح لممتعاقد القكم بتيكتنؼ لبعض العقكد يككف متعمد  ال

 .ف التعاقد انت كاضحة ألحجـ المتعاقد اآلخر عك االبياـ بحيث لك ؾسائر ىذا الغمكض 

داللة مطابقة اؿداللة فكانت ىذه اؿفي جممتيا عقد االذعاف كاضحة في فاذا كانت عبارات  -
لما اتجيت اليو ىذه االرادة فاف العقد ىنا ال يحتاج الى بدؿ جيد لتفسيره بؿ عمى القاضي 

تطبيقو كفقا لممعنى الظاىر لو فيك ممـز بعدـ الخركج عف ىذا معنى ك لكف  اذا كانت 
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كذلؾ   1عبارات العقد غير كاضحة فال مفر مف تفسير العقد حسب ما قصد اليو المتعاقداف 
 . 2في اغمب االحياف يتكصؿ الى تفسير عقد االذعاف لمصمحة الطرؼ المذعف 

يتمثؿ في ما نصت عميو  الطرؼ  المذعف لمصمحةة تفسير الشؾ كاساس تقرير قاعد  -
عبارات الغامضة في كيؿ اؿغير انو ال يجكز اف يككف تأ" عمى التي تنص  112/2المادة 

 " . لمصمحة الطرؼ المذعفعقكد االذعاف ضار 

يفسر الشؾ لمصمحة العاقد المذعف  عف  112/2ك عميو يتضح مف خالؿ المادة  
لذا فقد اكجب  المشرع عمى القاضي تفسير الغمكض شرط اف يككف 3.دائف اك مدينا كاف 

 :في مصمحة الطرؼ المذعف ك ذلؾ لعدة اعتبارات منيا 

العقد ك ىك الطرؼ الذاعف اف تبعة الغمكض تقع عمى عاتؽ المكجب التي انفرد بتحرير  -1
 .ك كاف مف االكلى تفسير الغمكض لصالح الطرؼ المذعف 

انو اذا تـ عقد االذعاف فاالرادة المشتركة تكاد تختفي تماما حيث يككف الطرؼ المذعف -2
مجاؿ اؿتحت نظاـ لـ يناقشو كما ىك الحاؿ بالنسبة الى التكقيع عمى عقد التاميف ك ىك 

صكاب تحقيؽ العدالة فيو حيث يفسر الغمكض اؿالمخصب لعقكد االذعاف ك الذم مف 
 .لمصمحة المذعف سكاء كاف دائنا اك مدينا 

قكاعد العامة تقضي حماية الطرؼ الضعيؼ ك اف الطرؼ المذعف في عقد اؿاف  -3
بتعديؿ ما االذعاف ىك دائما الضعيؼ بغض النظر عف مركزه ك ليذا اجاز المشرع لمقاضي 

 4قد يككف في العقد مف شركط تعسفية ك اعفاء الطرؼ المذعف منو المف تنفيذه 
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  123 إلى 106لنصوص  المواد  استنادا  لعقد  لالنسبية    لآلثارتناولت دراستنا  
من القانون المدني  الجزائري ، ويتمثل  آثار  العقد في  مسألتين  ىما  القوة  الممزمة  

. لمعقد  من حيث  األشخاص   لزمةالقوة  المن حيث  الموضوع  ولمعقد  م
المساس بيا تحت  أي مبرر   تتميز بالقداسة ال يمكنإّن  العالقات  التعاقدية  

وصار ثابتا    عاقديو ة الحرة عقدا  تحققت  االلتزامات عمى كل منما أنشأت اإلراد فإذا 
 .ستقرا  وواجب  التنفيذمو

فيما  يخص  تفسير  العقد  و موضوعومة لمعقد من حيث الممزبالنسبة لمقوة 
ىي  قاعدة  يتقيد  بيا  لمصمحة  المتعاقد  المدين  وشك  ال  فالقاعدة  تقضي  بتفسير

تالي سيفسر  لالمشتركة لممتعاقدين  و با ال  عميو  أن  يكشف  عن النيةالقاضي  إد استح
كونو  الطرف  الضعيف  و لكن خروجا  عن ىذه القاعدة  حيث    الشك لمصمحة  المدين

 .أو  دائنا  سواء  كان مدينا   اإلدعان في عقود لمصمحة  الطرف المدعنيفسر  الشك  
لقاعدة  وفقااألطراف   إلرادة  األساسع  في تخض   القانون الخاص  إن عقود   

يجوز  نقضو أو تعديمو    فال ج .م.ق 106المادة  دين  طبقا  لنص ة  المتعاقالعقد  شريع
يسمح   الالقانون ووفقا  لما ينص  عميو  بالزيادة  أو النقص  إال برضا  الطرف اآلخر  

 .المساس  بحرمتيا لعالقات  التعاقدية ولمقضاء  بالتدخل  في ىذه  ا الع  ولمتشري ال
ما  اشتمل  بقا  لطتنفيذه  كما يجب عمى المتعاقدين تحديد  موضوع  العقد  و 

أنزل   م  فمقد.من ق 107المشرع  في المادة بو  قرأما عممية  وبحسن  نية  وىو 
 .الفقياء  الرابطة العقدية  منزلة  القانون لداللة  عمى  قوتيا  ووجوب  تنفيذىا 

 فرضيا قانونية  و قضائية   بطة  العقدية  أصحبت مقيدة  بقيود ارلكن  ىذه  ال 
اد  القضائي  عمى  انو  بالرغم  من تأكيد  االجتو  إلىالمنطق  و الواقع  ،فمقد  توصمنا  

أّن  القضاء  ذاتو  أصبح المساس بو  إال حرمة  شريعة  المتعاقدين  ومبدأ  العقد  
بدافع العدل و اإلنصاف بين أطراف العقد ودلك بسبب التعاقدية   العالقاتيتدخل  في 
  لتعديل  القانونكمبرر      اإلسالميالفقو    ىاأقرالظروف  الطارئة  التي و عدم التوقع



 خاتمة

 

89 
 

ما جاء  بو المشرع  انتشرت في  القوانين  الحديثة  وىذا قد  ومع  العمم  ان ىذه  النظرية 
 ول  لمقاضي  سمطة  تعديل  العقد فيالذي  تخ 107/3في نص  المادة    الجزائري

عادة يتدخل  إل بين  األطراف أي   الموازنةالحاالت االستثنائية و ىذا  تحقيق  لمعدالة و 
المتعاقدين و ذلك  بأّن يرد ىذا  االلتزام  ألحدى كان االلتزام  مرىقا  العقدي  متالتوازن  
يوقف تنفيد العقد  أوالتزام  الدائن  زيادة  أوبإنقاصو  ول  سواء  الحد المعق  إلىالمرىق  

 .رف الطارئ حتى يزول الظ
بيا   خاللاإللممزمة  أثر  و جزاء  يترتب  عن لمبدأ القوة  النا  أن   كما تبين

ذا  من القانون  المدني  الجزائري  إ  123المسؤولية  العقدية  فإنو  حسب  المادة   نشوء
حق  التمسك  بالدفع    التزاماتو  ترتب  لمطرف  اآلخرذ تنفيامتنع  أحد  المتعاقدين  عن 

 .ال يزال ممكنا  ذإدا كان التنفي بعدم  التنفيذ 
بالمطالبة  بالفسخ د المتعاقدين في العقود الممزمة لمجانبين المشرع  ألح لقد أقرو 

المتعاقدين  أحد  ضمان  لمحقوق الناشئة عن العقد، متى  أخلو قانونيةكونو  حماية 
  .اللتزاماتو
العقد  سواء  القانونية  اءات الواردة عمى مبدأ  نسبية أن االستثن  إليوما توصمنا  و 
 مإبرألنو  حتى  وان  المتعاقدين  إىدار  قاعدة  العقد  شريعة إلىقد  تؤدي    االتفاقية

واقعة  ال ك  يكون  نافذا  بالنسبة  لمغير  العقد  نىما  فإد بين  شخصين  دون  غيرعق
 .خارجي   إلى جانب  الوجود  الداخميجود  بالتالي  يكون  لمعقد  و  إنكارىايمكن  

ثر العقد  تبين لنا انو بالرغم  من العقود  أ ية سبومن خالل  دراستنا  أيضا لمبدأ ن 
د  الذي  يترتب  عنيما  أثر العقإال أّن   الزاميتياين أو النائب عنيما والمتعاقدالتي يبرميا 

ثار  عميو فتنصرف آو.بقوة  القانون  أوغيرىما  سواء  كان  باالتفاق   إلى  قد  يمتد
لف  ما و الخباعتبار أّن  العاقد يمثمو  خمفائو  إلىصرف  إلى العاقد  نفسو  كما تنالعقد 

 .خاص  اما  وقد  يكون  خمفقد يكون خمفا  ع
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إذا  كانت حقوق  أما    إليوالقاعدة بالنسبة  لمخمف  العام أن أثر  العقد  ينصرف و
  .ركةتإذا كانت التزامات  أي ما عميو  من ديون  فإنو تسدد  من أموال ال

ه  إال انو  إبراماألجنبي  عن العقد  ال يمتزم  بالتزام  لم يشارك  في  الغيرو
كما  قد  ة  العقد  ويمبدأ  نسب  أماملكن  نفاذ  العقد  يقف  عائق  و  يكتسب   حق  منو

 إلىعقد ىما  ل  المتعاقدين  أّن  ينتقل  اثر لم  يقب  إنحتى  وألنو  إىداره    إلىتؤدي  
الموت   التصرف  في مرض د حريتيما  فيما يخص   الوصية  ونون  قيالقا  فإنّ غيرىما  
 احد  الشركاء مات إدا االلتزام   أوحالة  انقضاء  الشركة  حيث  ال ينتقل  الحق  وأيضا 

من  توافر  شروط  محدودة   الخاص  فإنو  البد   بالنسبة لمخمف أماعميو ، تم  الحجر أو
االلتزامات  التي وتتمثل  في ان تكون  الحقوق  و 109موجب  نص  المادة  ذكرت ب

تنشأ عن  العقد  من مستمزمات  الشيء  ووجوب  عمم  الخمف  الخاص  بيا  وقت  
لف إلي الخالعقد  عمى انتقال الشيء  أخيرا  شرط أن يسبق  تاريخ و  إليوانتقال  الشيء  

ثابتة  التاريخ  وكانت لف  الخاصالتصرف  سابقا  عمى عقد  الخأي أن يكون ) اص الخ
 (.قبل  ىذا  الوقت

  أعطىتبر الدائن العادي كالغير  والمشرع  الجزائري  اع  أن  أيضا  ضحناأو وقد
 :لو  حماية  خاصة  تتمثل  في بعض  الوسائل  القانونية  تتمثل  في  الدعاوى  الثالثة 

 .، الدعوى  الصورية  ةيصالبولالدعوى  غير  مباشرة ، الدعوى   
المشرع  الجزائري في    أجازالغير  فمقد  إلىاثر  العقد    أما  بالنسبة  النصراف

كتسب  حقوق  وحدىا  دون  التزامات  و يكون  ة  سالفا  انو  يالمذكور  123المادة  
أوضحنا  في قد  والتعيد  عن الغير وذلك  عن طريق  االشتراط  لمصمحة  الغير  

 .  عقد  اإلدعانقد  التأمين  ومن عأىم التطبيقات   خيراأل
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.  2013النشر و التوزيع ، الجزائر 
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نظرية ي النظرية العامة االلتزامات ، المدنشرح القانون  عبد الرزاق أحمد السنيوري ، -10
.  1934الكتب المصرية سنة ط ، طبعة درا .د 1العقد ، الجزء 

آثار  –وجو عام ، االثبات المدني نظرية اإللتزام ب.مد السنيوري ، شرح القاعبد الرزاق أح -11
. ط ، دار النيضة العربية لمطباعة و النشر ، لبنان  .االلتزام الجزء الثاني  ،د

ط، دار النيضة العربية .، نظرية العقد في قوانين البالد العربية د منعم فرج الصدةالعبد -12
.  1974لمطباعة و النشر ،لبنان 

 الحقوق مصادر المدني، القانون خاطر،شرح حمد نوري السرحان، إبراىيم عدنان -13
 2009والتوزيع،األردن، لمنشر الثقافة ،دار مقارنة ،دراسة اإللتزمات الشخصية

ن .ب.ن ،د.د.مصادر االلتزام د -1جاتالمجيد بكر ، النظرية العامة لاللتزامعصمت عبد -14
،2011  .

 زائريالمدني الجانون صادر االلتزام في الق،معمي عمي  سميمان ، النظرية العامة لاللتزام  -15
. ن .س.د، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر ،  7.،ط 
  2013لمنشر  الجزائر  لعامة لمعقد الطبعة الثالثة موفمي ، االلتزامات النظرية اعمي فيالل -16
ديوان  المطبوعات   ط.د. تزام ل،الوجيز  في النظرية  العامة  لال فاضمي  ادريس -17

 .2009الجزائر ، الجامعية 
ط ، .المدني الجزائري و المقارن ،دانون بن حامد ، عقد االذعان في الق محفوظ لعشب-18

 1990عية ، الجزائر  لمفنون المطبالمؤسسة الوطنية 
مصادر االلتزامات  و أحكاميا  دار  نون المدنيمنذر الفضل ، الوسيط  في شرح  القا -19

 .2012الثقافة  لمنشر  و التوزيع  ،  االردن ، سنة  
ج ،  .م.لتزامات و أحكاميا في ق ين ، الوجيز في نظرية اإللتزام ، مصادر اإلنمحمد حس-20

 1990، سنة  المطبعية الجزائرسسة الوطنية لمفنون ط ، المؤ.د
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المدني ، النظرية  العامة  لاللتزامات  السعدي  ،الواضح  في شرح  القانون محمد  صبري-21
 .2012مصادر  االلتزام  ،العقد  و اإلدارة  المنفردة   ،دار اليدى  الجزائر ، 

منشورات ، 2ط ، مصادر اإللتزام،1،ج محمد عمي البدوي، النظرية العامة لإللتزام -22
.  1993، سنة ن.ب.الجامعة المفتوحة، د

 والشريعة العربية القوانين بين مقارنة العقد، نظرية الدين، عمم إسماعيل الدين محي -23
ن  . س . د ، . ن . ب . د . ،.ط.د اإلسالمية،

 المعارف، منشأة،  ط.د القانون في االساسية المبادئ محمود، سعد،ىمام ابراىيم نبيل  -24
. 2001سنة   االسكندرية

 االسالمي الفقو بين الواردة واالستثناءات لمعقد الممزمة القوة رمضان، مرسي صالح وليد -25
. 2009االسكندرية،  لمنشر الجديدة الجامعة دار.ط.د مقارنة دراسة المدني،. لقاو
المذكرات الرسائل و -2
 القانون في الدولة دكتوراه لنيل العقد،أطروحة تعديل في القاضي ،سمطة شنيتي بن حميد-1

. 1996عكنون،الجزائر،  بن اإلدارية والعموم الحقوق معيد
 الحقوق معيد الخاص القانون في الدولة دكتوراه لنيل رسالة" العقد  نسبية مبدأ" فريدة  زواوي-2

. 1992عكنون،الجزائر   ،بن اإلدارية والعموم
رسالة الستكمال متطمبات " ابراىيم انيس محمد يحي ، االقالة ،فسخ العقد برضى الطرفين  -3

نجاح الوطنية في نابمس ال قانون الخاص ، كمية الدراسات العميا جامعةالالماجستير في 
. 2010،فمسطين 

 فرع انونالق في الماجستير شيادة لنيل ،رسالة" التنفيذ  اثناء العقد تعديل" فاضل،  خديجة -4
. 2002-2001الجزائر،سنة   جامعة الحقوق كمية والمسؤولية العقود
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 شيادة لنيل مذكرة العقدي، التوازن إلعادة القاضي تدخل مجال محمد، بوعافية صم-5
 السياسية،جامعة والعموم الحقوق كمية االساسي المدني القانون تخصص القانون في الماجستير

.  2015-2014،سنة   مستغانم
مبدأ نسبة  العقد  ، مذكرة لنيل  شيادة " بن ناصر  وفاء ، وبن  شعالن نسيمة  ،  -6

حقوق و العموم السياسية ، بجاية الماستر في الحقوق تخصص القانون الخاص الشامل كمية ال
. 2015-2014سنة
 :النصوص القانونية  -3
النصوص التشريعية  -1
ج المعدل و المتمم بموجب .أ.ق المتضمن  09/07/1984لمؤرخ في ا 84/11قانون رقم  -1

المؤرخ  05/09و الموافق بقانون رقم  15ع .ر.ج 27/02/2005مؤرخ في ال 05/02أمر رقم 
. 22/07/2005المؤرخة في  43ر رقم .ج04/5/2005في 
. معدل ومتمم الج ، .الم.متمم لمق الالمعدل و 20/07/2005مؤرخ في ال 05/10قانون رقم -2
 31ع .ر.لقانون المدني جالمتمم لمعدل وال  13/05/2007مؤرخ في ال 07/05قانون رقم  -3

. معدل و متمم 
المؤرخ  08/09قانون إجراءات المدنية واإلدارية الجزائري في ضوء الممارسة القضائية رقم  -4

.  ، بيرتي لمنشر  13، مدعم  باإلجتياد القضائي ، ط  2008فبراير  25في 
: التنظيمية النصوص -2
المتضمن القانون المدني ، المعدل و  1975سبتمير  26المؤرخ في  75/58األمر رقم   -

.  1980المؤرخ في أوت  80/07المتمم بقانون رقم 
المتضمن إعداد مسح األراضي العام و  1975نوفمبر  12المؤرخ في  75/74االمر رقم   -

. 92ر ، ع .السجل العقاري ، ج
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  : ضائية الق القرارات -4
سنة . ق.م 212782، فضية رقم  12/01/2000المؤرخ في . م.قرار المحكمة العميا غ-1

.  1، ع  2001
.  2العدد  2003ق .م 241943قم ممف ر 21/03/2001.م .قرار المحكمة العميا غ -2
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 مــلخص المذكرة

العقد شريعة المتعاقدين و طبقا ليذه القاعدة فان اآلثار النسبية لمعقد ال تمتد  
إلى غير المتعاقدين ىذه القاعدة كأصل عام ليا قوة ممزمة تتخمص في القوة الممزمة 
من حيث الموضوع التي مفادىا أنو يجب عمى المتعاقدين تحديد موضوع العقد و 

ال جاز لمطرف تنفيذه عمى  أكمل وجو ، و عدم اإلخالل بااللتزامات المترتبة عنو وا 
المتعاقد المضرور أن يطالب بفسخ العقد أو التعويض  لجبر الضرر عمى أساس 

 .المسؤولية العقدية لمطرف المتعاقد الذي أخل بالتزامو 

و القوة الممزمة من حيث األشخاص و مضمونيا أن الحقوق و االلتزامات    
مترتبة عن العقد تقتصر عمى المتعاقدين دون سواىما واستثناءا فان اثر العقد يمتد ال

إلى غير األصل و نقصد بذلك انتقالو إلى الشخص الذي يمثل المتعاقدين كالخمف 
 .العام و الخمف الخاص كذلك قد ينصرف أثره إلى الغير األجنبي عن العقد 

 : الكممات اإلفتتاحية 
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