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القضائية من القانون المدني و تطبيقاتها 3الفرة  701سلطة القاضي في ظل نص المادة    

               درش خليل طالب دكتوراه 
                           تحت اشراف استاذ التعليم العالي "ساليم عبد اهلل"

 جامعة عبد الحميد بن باديس بمستغانم.                                                                              
 الملخص .

إن السلطات املمنوحة للقاضي يف جمال تعديل العقود تبدأ مع نشوء العقد و تسايره إىل غاية اإلنتهاء من تنفيذه ، و من    
 من القانون املدين ، 3-701نص املادة: أهم الوسائل التدخل مبناسبة الظرف الطارىء أثناء التنفيذ و الذي عاجله املشرع ب

السلطات من جهة ، و توسيع جمال هذا التدخل من جهة ثانية و هذا متاشيا وحرص  بتوضيح هذه واليت جيب مراجعتها
املشرع على اإلبقاء على التوازن يف العقود هبدف استقرار املعامالت و محاية الطرف الضعيف و حماربة اإلنتهازيني ، خاصة 

ات اإلقتصادية يف ظل التحوالت العاملية واليت يف ظل إختفاء العقود الرضائية و تكاثر وتنامي عقود اإلذعان ، وكثرة األزم
 لسنا مبنأ عنها يف ظل صريورة العامل قرية واحدة إن مل نقل كيانا واحدا .

 ; تنفيذ اإللتزام التعاقدي ;اخلسارة الفادحة  ; اإللتزام املرهق ; حوادث إستثنائية ;الظروف الطارئة  : مفتاحية كلمات
 عدم التوقع  .

Le Résumé .  

      Les pauvoirs – ( accordé / donné ) -  conféres au juge  en matière de modification des 

contrats commence  par  la création des contrats et le suivre jusqu'a finir le ; parmis les  

moyens d'intervention a loccasion d'événements exceptionnels  pendant l'exécution du contrat 

au le législateur a discuté par l'article 107 / 3 du c v. 

      Ces autorités – pouvoirs – devraient étre examinées et clarifies et élargér la portée de cette 

intervention , en accord avec le souci de législateur maintenir les quilibre du contrat et la 

stabilité des transactions et protection – protéger -  de partie faible , à la lumière de croissance 

les contrats d'adhusion et des crises économiques fréquentes non loin de nous , en prenant en 

considérations les changements sur le plan international . 

Mots clé : l'obligation contractuelle ; impossible ; événements exceptionnels ; imprévisibles ;  

perte  exorbitante ; mesure  raisonnable . 
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 مقـــدمة 

 ( ،  1التعاقد )إن املبدأ العام الذي يسوس و يسود املعامالت يف جمال العقود هو : مبدأ احلرية يف        

و يظهر هذا يف مرحلة ما قبل التعاقد من خالل حرية إجراء املفاوضات و حرية التعاقد مـن عدمه و حرية إختيار املتعاقد 
اآلخر ، و يستمر يف مرحلة اإلبرام من خالل حرية اإلجياب و القبول من املتعاقدين و يف اإلشرتاطات يف حدود ما يسمح 

( ، و من خالل تنفيذ العقد حسب ما جاء فيه  1ذ من خالل إلتزام املتعاقدين بالعقد) به القانون ، و ميتد إىل مرحلة التنفي
( ، و يف حالة الغموض وجب البحث عن القصد الذي أراده املتعاقدان، أخذا بعني اإلعتبار جمموع  1يف حالة الوضوح )

( ،   1لعرف و طبيعة التعامل و حسن النية  ) وقائع العقد وعباراته و شروطه و ظروف إبرامه ، مع اإلستعانة مبا جيري به ا
من القانون املدين اجلزائري بأن الشك يفسر  771وإذا قام شك حول معرفة إرادة املتعاقدين فإن املشرع أقر يف املادة : 

ما كان اخلطأ لصاحل املدين كأصل عام و اإلستثناء يف عقود اإلذعان، فالدائن هو الذي ميلي اإللتزام فإذا كان ما أماله مبه
 ( .  1خطؤه و بالتايل يفسر الشك لصاحل الطرف املذعن، مدينا كان  أو دائنا، وهذا محاية للطرف الضعيف يف العقد ) 

و بناءا على ما سبق فإن الدور األساسي و األصلي للقاضي هو تطبيق إرادة املتعاقدين املشرتكة حني الوضوح و         
تفسريها ، إال أن التشريع اجلزائري كنظريه من التشريعات احلديثة خّول القاضي سلطات  الكشف عنها حني الغموض أي :

و مكنات مبوجبها ميكنه اخلروج عن املبدأ العام ، و بالتايل بإمكانه إلزام املتعاقدين بغري أو بدون ما إلتزما به ، و هذا حرصا 
 مراعاة منه للظروف احمليطة بالتعاقد . منه على إعادة التوازن للعقد و محاية للطرف الضعيف فيه و

إن السلطات املمنوحة للقاضي يف جمال تعديل العقود تبدأ مع نشوء العقد و تسايره إىل غاية اإلنتهاء من تنفيذه ،        
ية فالقاضي ميكنه التدخل يف مرحلة تكوين العقد من خالل نظرية اإلستغالل و الغنب و من خالل احلد من الشروط التعسف

 يف عقود اإلذعان و غريها ، و متتد سلطته إىل مرحلة التنفيذ إستنادا إىل نظرية الظروف الطارئة

 و النظر يف الشرط اجلزائي و منح األجل القضائي . 

إنه و من خطورة هذه العملية تربز وتظهر أمهية دراسة هذا املوضوع بإعتباره إستثناءا عن مبدأ : العقد شريعة        
قدين ، و بإعتباره يشكل هتديدا له يف ظل أنه هو املسيطر و املهيمن على كل املعامالت احلالية ، و هذا ما يدفعنا املتعا

للتساؤل عن هذه السلطة املمنوحة للقاضي يف جمال تعديل العقود و حدودها و ضوابطها يف احلاالت اليت نّص عليها 
 قتصر على مرحلة التنفيذ و مبناسبة الظروف الطارئة  فقط .املشرع ، و نظرا إلتساع املوضوع فإن دراستنا ست

من القانون املدين ،  3-701إن هدفنا من خالل هذه البحث هو دفع وحث املشرع على ضرورة مراجعة نص املادة:      
توسيع جمال بتوضيح السلطات و الوسائل املمنوحة للقاضي يف تعديل العقد استنادا لنظرية الظروف الطارئة من جهة ، و 
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هذا التدخل من جهة ثانية و هذا متاشيا وحرص املشرع على اإلبقاء على التوازن يف العقود هبدف استقرار املعامالت و محاية 
الطرف الضعيف و حماربة اإلنتهازيني ، خاصة يف ظل إختفاء العقود الرضائية و تكاثر وتنامي عقود اإلذعان ، وكثرة األزمات 

 التحوالت العاملية واليت لسنا مبنأ عنها يف ظل صريورة العامل قرية واحدة إن مل نقل كيانا واحدا .اإلقتصادية يف ظل 

إن توافر شروط تطبيق نظرية الظروف الطارئة ال يعطي للمتعاقد احلق يف اإلمتناع عن اإلستمرار يف تنفيذ العقد           
بل يلتزم املتعاقد الذي أصابته خسارة فادحة من جراء وقوع الظرف  حبجة أن تنفيذ اإللتزام التعاقدي أصبح مرهقًا جداً،

الطارئ غري املتوقع والذي ال دخل إلرادته فيه أن يستمر يف تنفيذ إلتزاماته التعاقدية، وبالتايل ال يعفيه من تنفيذ إلتزاماته ، 
( ، و   1 كناً ح ى ولو كان مرهقاً للمتعاقد)ي تنفيذه ممJذلك أن الظرف الطارئ ال جيعل تنفيذ اإللتزام مستحياًل، ولكن يبق

هذا أمر منطقي حبيث أن تقدير توافر شروط تطبيق نظرية الظروف الطارئة أمر يستقل به قاضي العقد، وبالتايل ال حيق 
تستدعي تطبيق نظرية  وقعتاإلستثنائية اليت  الظروفاإلمتناع عن تنفيذه حبجة أن   -الذي أحس باإلرهاق  –للمتعاقد 

(  و إمنا .1  الظروف الطارئة، وذلك ألنه قد يؤدي األمر يف النهاية إىل رفض التعويض لعدم توافر شروط تطبيق النظرية)
و بالتايل فسلطة القاضي تبدأ مــن عرض النزاع عليه ، و يعطيه احلق يف اللجوء للقضاء لرد اإللتزام املرهق إىل احلد املعقول ، 

املادة :   نصل إعماال  املعقول، احلد إىل رد اإللتزام املرهقــقد يكون من قبل املدين يف شكل دعوى يطالب فيها بالذي 
من خالهلا بإلزام املدين بتنفيذ إلتزاماته  أو من قبل الدائن يف شكل دعوى يطالب ، من القانون املدين اجلزائري  3 -701

 هذه الفقرة الطارئة ، والقاضي مطالب أوال بالنظر يف اإلتفاقات املخالفة إلحكــام ، و يتمسك املدين بقيام أحكام الظروف 
 نتيجة املعقول احلد إىل املرهق اإللتزام لـرد القضاء إىل املدين جلوء عدم إشرتاط علـى مقدما املدين مـع الدائن أي : اتفـاق

 ذلك خالف علـى اتفــاق كل باطال و الذي يقع باطال بقوة القانون مبوجب النص السالف الذكــر : " ويقع  طارئ، ظرف
، مث ميتد دور و سلطة القاضي إىل النظر فــي  إتفاق يقع قبل حدوث الظرف الطارىء كــل  إىل البطالنهــذا  ينصرف و" ، 

رهاق ، و إلــى حماولة رده للحد املعقـول بإختيار الوسيلة اليت يراها مدى توافر شروط الظرف الطارىء ، مث إىل معاينة اإل
( ، و نظرا خلطورة هذا الدور املمنوح للقاضي مبوجب هذا النص  1مناسبة لتحقيق العدالة املرجوة من إعمال هذه النظرية ) 

 فإنه يثور التساؤل حول مضمون هذه السلطة ومداها و حدودها و وسائلها 

 و الضوابط اليت حتكمها  ؟  

من القانون املدين من حيث سلطة القاضي  3-701تكون يف سياق حتليل نص املادة : إلجابة على هذا التساؤل إن ا     
يف تعديل العقد و مقارنتها ببعض التشريعات العربية و باألخص التشريع املصري  و العراقي  و التشريعات الغربية و باألخص 

إليطايل و البولوين  ، و هذا من خالل مبحثني ، خنصص املبحث األول ملضمون هذا التدخل  وسائله ، واملبحث التشريع ا
مع اإلشارة إىل تطبيقاهتا العملية يف ظل القانون املدين اجلزائري و هذا كله يف ظل و ضوابطه ،   حدودهالثاين نتناول فيه  

 اصة منها املصرية و الفرنسية املمارسات القضائية اجلزائرية و املقارنة خ
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 و العراقية وفق اخلطة التالية : 

 .مضمون سلطة القاضي يف رد االلتزام املرهق إىل احلد املعقول و وسائلها املبحث األول : 

 املعقول . احلد إىل املرهق برد اإللتزام املطلب األول : املقصود

 الطارئة .  الظروف بسبب العقد تعديل يف القاضي وسائل املطلب الثاين :

 .سلطة القاضي املبحث الثاين : حدود و ضوابط 

 الطارئة . نتيجة الظروف العقد تعديل يف القاضي سلطة املطلب األول : حدود

 اليت حتكم سلطة القاضي .املطلب الثاين : الضوابط 

 المبحــث األول

 وسائلهامضمون سلطة القاضي في رد اإللتزام المرهق إلى الحد المعقول و 

للقاضي إستنادا لوجود ظرف طارىء مكنة   من القانون املدين  3-701املادة :  نص املشرع اجلزائري مبوجب منح       
املعقول ، لكن ما هو مضمون هذه  احلد إىل املرهق اإللتزام برد وذلك و سلطة تعديل العقد بعدما كان حكرا على طرفيه ،

 احلد املعقول " اهـ . إىل املرهق اإللتزام : " رد املكنة و السلطة اليت عرّب عنها املشرع بعبارة 

 األول المطلــب

 المعقول و آثار ذلك الحد إلى المرهق برد اإللتزام المقصود

 أال األساسية ، ختتلف وتغاير مهمته جديدة مهمة 701من املادة :  3الفقرة  يف للقاضي املشرع أسند أن نالحظ       
" ، و هو األمر الـــذي يدفعنا للتساؤل  املعقول احلد إىل اإللتزام املرهق ردو استعمل يف ذلك عبارة : "   ، العقد تفسري وهي

 عن املقصود من هذه العبارة ) الفرع األول ( ، و آثار ذلك ) الفرع الثاين ( .

 األول الفــرع

 المقصود من العبارة

 ": " فوردت كلمة الفرنسية النص باللغة عكس على العربية ، باللغة الصورة هبذه وردتبالرجوع للنص فإننا جند اهنا        
Reduire  : التـي "إنقاص" كلمة استعمال بأن القول ، و اإلختالف هنا بنّي ، و يؤدي بنا إىل "  إنقاص" ، مبعىن 
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 إال له ختول ال إذ التقديرية القاضي سلطة مـن تنقص بل حال ، بأي التعديل معىن تؤدي الفرنسية ال باللغة املشرع أوردها
 الوسيلة املناسبة يكون ال قد فإن اإلنقاص املعىن هبذا األخذ حالة ويف إنقاص اإللتزام، يف التعديل يتمثل يف ضيقة سلطة
، و هو األمر الذي مل يكن يقصده املشرع بالنظر إىل املصدر التارخيي للمادة :  ( 1املختل )  العقد التوازن إىل إلعادة
 التقنني مشروع من القانون املدين املصري ، و أن 741من القانون املدين املنقولة حرفيا عن نص املادة :   3 - 701

 بدال يرد " على كلمة : "  الشيوخ مبجلس املدين القانون جلنة قبل استقرار ينقص "  كلمة : "  أورد قد كان املدين املصري
 ال الزيادة يرى قد القاضي ألن املطلوب، املعىن ال تؤدي املعقول احلد إىل املرهق اإللتزام ينقص عبارة أن لوحظ إذ عنها ،
جلنة  انتهت ذلك إثر ( ، وعلى 1 التعديل) هبا يقصد امنا و املادي االنقاص منها ليس املقصود ينقص كلمة وألن النقصان
 املعىن مع متاما تنسجم اليت يرد ينقص بكلمة كلمة استبدال على باإلمجاع املوافقة إىل املصري الشيوخ مبجلس املدين القانون
  (، إضافة إىل أن النص الرمسي هو النص العريب ، و عليه : فكلمة(  1إيراد النص)  من املشرع مقصود هو الذي التعديل،
 مصاحل بني التوازن حيقق مبا وهـذا انعقاده ، أثناء اإلتفاق هبا يتسم كان اليت التوازن حالة إىل املختل الوضع إعادةتعين  ) يرد

 موضوع اإلتفاق نشوء عند القدمية الظروف ظل يف عليه مـاكانت على قياسا اجلديدة الظروف هذه يف املتعاقدين الطرفني
 ( . 1النزاع ، و بالتايل هو يفيد معىن التعديل مبا تعنيه من مدلول واسع ) 

 الثانـي الفـرع

 آثـــــــار ذلــــــــك 

 الظروف كانت مهما فسخ العقد سلطة القاضي إىل حد ختويل مفهومه كأثر هلذا املعىن فإنه ال ميكن أن يصل ولكن      
، ذلك أن النص ال خيّول له إال أن يرد االلتزام املرهق إىل احلد املعقول ، فاإللتزام املرهق يبقى اجلزائري للتشريع بالنسبة الطارئة

وال ينقضي، ولكن يرد إىل احلد املعقول، فتتوزع بذلك تبعة احلادث الطارئ بني املدين والدائن، وال يتحملها الدائن وحده 
 خبالف التشريعات وهذا العربية كذلك ، املعتمد يف التشريعات و هو الوضع( ،  1بفسخ العقد بناء على طلب املدين ) 

 . ( 1) مغايرا  طريقا سلكت اليت الغربية

 الثانـي المطلـب

 الطارئة  الظروف بسبب العقد تعديل في القاضي وسائل

، بل  الطارئة الظروف العقد بسبب تعديل يف القاضي يالحظ يف هذا الصدد أن املشرع مل يورد يف نص قانوين وسائل       
 . وقضائية فقهية إجتهادات مثرة كانتاإللتزام املرهق للحد املعقول  لرد  إن الوسائل اليت يعتمد عليها القضاء حاليا
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املالحظ أن املشرع مل حيدد للقاضي طريقة حمددة، أو وسيلة بعينها لرد اإللتزام املرهق إىل احلد املعقول بل منح و        
سبيل ذلك سلطة واسعة يف إختيار الوسيلة املالئمة لتحقيق ذلك فكما أن للقاضي أن يستخدم وسيلة اإلنقاص للقاضي يف 

يف اإللتزام املرهق كصورة من صور التعديل ، فــإن له زيادة اإللتزام املقابل الذي يقـع على الدائن، أو أن يوقف تنفيذ العقد 
 ع الزيادة معا ، و له منح أجل للتنفيذ أيضا .، و له إعمال اإلنقاص م(  1)  لفرتة حمددة

و مع تعدد هذه الصور و تنوعها و اليت يصل بعض الفقهاء إىل إضافة صور أخرى هلا كصورة الفسخ ، و مع سكوت       
  ( .النص فإن األمر يستلزم مّنا حتديد ما يدخل يف نطاق سلطة القاضي  ) الفرع األول (  و ما خيرج عنها ) الفرع الثاين

 األول الفــرع

 الوسائل التي تدخل في نطاق سلطة القاضي في التعديـل

 .( والوسائل املختلف فيها ) ثانيا (  ميكن تصنيف هذه الوسائل إىل نوعني : الوسائل املتفق عليها ) أوال      

 

 ( . 1الوسائل المتفق عليها ) أوال : 

املرهق  ، و هي الوسيلة املستمدة صراحة من  إنقاص إلتزام املدينوسيلة  أو صورة واحدة  هي :  يف الوسائل تنحصر       
 Reduire "" النص باللغة الفرنسية: 

و هذه وسيلة متفق عليها فقها و قضاءا ، و هي من أهم الوسائل اليت يسلكها القاضي حبيث يقوم بتوزيع أثر        
وهو ما ذهب إليه الفقه اإلسالمي احلادث الطارئ الذي يفوق احلد املألوف على املتعاقدين، مبا يالئم مصلحة الطرفني  ، 

يف العذر الطارئ عند احلنفية، واجلوائح عند املالكية واحلنابلة، حيث أيضا من جواز إنقاص اإللتزام بسبب احلادث الطارئ 
يوضع عن املشرتى من الثمن مبـــقدار ما أصاب مثاره املشرتاة من جائحة بالثلث، أو دونه على خالف يف ذلك عند املالكية 

 ( . 1واحلنابلة ) 

عقود امللزمة جلانب واحد، ألنه ال ميكن زيادة إلتزام الطرف و تعترب الوسيلة الوحيدة اليت ميكن العمل هبا يف جمال ال      
 اآلخر لعدم وجود التزام مقابل لذلك فالواقع يفرض إنقاص إلتزامات املدين .

و الغاية منها هو التقليص من اخلسارة الفادحة اليت يتحملها املدين، ومعىن ذلك أن املدين سيتحمل حتما اخلسارة       
اول القاضي يف ضوء ظروف العملية العقدية أن يوزع مقدار اخلسارة الفادحة بني املتعاقدين مراعيا مصلحة  املألوفة بينما حي
 كل منهما.
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(  أو من   I( : باإلنقاص مـن حيث الكم ) 1و يتـدّخل القاضي يف هذه احلالة لتعديل العقد عن طريق اإلنقاص)       
 ( . IIحيث الكيف ) 

  (I ) -   :ومثاله أن يتعهد تاجر بتوريد كميات كبرية من السكر ألحد مصانع احللوى مث تقل كميات من حيث الكم
السكراملتداولة يف السوق حلادث طارئ )حرب منعت استرياد السكر أو إغالق بعض املصانع( األمر الذي جيعل توريد 

ية السكر املتفق عليها ح ى يرد اإللتزام املرهق إىل احلد الكميات املتفق عليها أمرا مرهقا ، فيجوز للقاضي أن ينقص من كم
 (. 1الذي يستطيع التاجرالقيام بتوريده ) 

و ال ينصب اإلنقاص على كمّيات و عدد األشياء، بل ينصب اإلنقاص أيًضا على قيم األشياء، فإذا أّدت الظّروف       
خسارة فادحة، و إرهاق يف تنفيذ عقود البيع مثال، فيجوز للقاضي يف الطّارئة إىل اخنفاض أسعار الّسلع ممّا يؤّدي إىل إحلاق 

هذه احلالة أن ينقص الّثمن املّتفق عليه مبا يزيل اإلرهاق أو خيّفف منه بالّنسبة للمشرتي،أي أنه إذا كان اإللتزام املرهق هو 
 يدفع فيها. مثن املبيع جاز للقاضي انقاصه أو إنقاص فوائده أو إسقاطها أو مد اآلجال اليت

  (II ) - : و مثاله أن يلتزم شخص بتوريد كمّيات حمددة من سلعٍة معّينة و من صنف مّتفق عليه، مّث   من حيث الكيف
تطرأ حوادث إستثنائية جتعل احلصول على هذا الّصنف بالّذات مرهقا للمدين، سواء بسبب إرتفاع األسعار، أو لندرة هذه 

 ( .  1يع القاضي أن يرّخص للمدين يف أن يفي بنفس الكمّية و لكن من صنٍف أقلَّ جودة ) الّسلع، ففي هذه احلالة يستط

 . الوسائل المختلف عليها - ) ثانيا ( 

وقف تنفيذ العقد و ( ، أو  I)  لإللتزام املرهق زيادة اإللتزام املقابلثالث وسائل هي :  يف الوسائل تنحصر هذه        
 ( . IIمنح أجل للمدين ) 

  (I ) -  . سلطة القاضي في زيادة االلتزام المقابل 

ال جند إختالفا كبريا يف دور القاضي يف هذه الوسيلة وبني دوره يف الوسيلة السابقة وهذا بسبب اتفاق الوسيلتني من       
حيث النتيجة ومن حيث الضوابط والصعوبات اليت تعرتض القاضي يف إعمال أي منهما، فكالمها يؤدي إىل ختفيف 

 ، فإحدامها يتجه فيها القاضي إىل الدائن، واألخرى إىل املدين أما من حيث اإلرهاق الواقع على عاتق املدين وفقا للطريقتني
 ( . 1 )الضوابط فعلى القاضي يف كلتا احلالتني أن حيمل املدين تبعة اإلرهاق غري املألوف 

 فحوى هذه الوسيلة . –(  7)  
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منا زيادة اإللتزام املقابل امللقى على عاتق الدائن قد خيتار القاضي من أجل ختفيف اإللتزام املرهق للمدين ال إنقاصه وإ       
( ، وهكذا فالزيادة يف إلتزامات  1)  مبا يوازي بعض هذا العبء فقط، وبالتايل يزيد مقدار العوض الذي يتحصل عليه املدين

و مثاله : إذا تعهد تاجر مثال بتوريد كمية من القمح بسعر ألف دينارا للطن،  الدائن تقلل من اخلسارة اليت يتحملها املدين ،
مث إرتفع السعر إىل ثالثة آالف دينار نتيجة للحادث الطارئ، فإن القاضي يرفع السعر الوارد يف العقد، ولكنه ال يرفعه إىل 

رتفاع الفاح  لسأسعار مع اإلرتفاع املألوف، ثالثة آالف وإاّل يكون قد مّحل الدائن كل ما ترتب على احلادث الطارئ، اإل
واألصل أن اإلرتفاع املألوف لسأسعار يتحمله املدين، كما يتحمل الدائن إخنفاض األسعار املألوف ، فإذا فرضنا أن اإلرتفاع 

ومخسمائة أي ألف  -املألوف يف سعر القمح مخسمائة دينار، فإن هذه اخلسارة يتحملها املدين لوحده، وما زاد على ذلك
هو إرتفاع غري مألوف يقسمها القاضي مناصفة بني املتعاقدين، ح ى يتحمل كل منهما نصيبه يف اخلسارة غري  -دينار

دينار تضاف إىل الثمن املتفق عليه وهو ألف باإلضافة إىل الزيادة املألوفة لسأسعار  050املتوقعة، فيصيب الدائن منها : 
دينار، ولكنه ال يفرض على الدائن أن يشرتي هبذا السعر، وإمنا  1150ضي الثمن إىل : دينار (، ومن مث يرفع القا 500)

خيريه بني أن يشرتي به، أو أن يفسخ العقد ، فإذا اختار الفسخ كان هذا أصلح للمدين، إذ يرتفع عن عاتقه كل أثر 
 ( . 1للحادث الطارئ ) 

 

 إعتمادها من عدمه .  -(  2) 

ه يف متكني القاضي من هذه الوسيلة  من عدمه إىل فريقني يف ظل غموض النص و تناقضه مع و قد اختلف الفق      
 أحكام أخرى يف القانون  :

 المؤيدون : –أ (  - 2) 

استند مؤيدوا الزيادة على أن الظرف يؤدي إىل إثراء الدائن على حساب املدين اثراءا فاحشا ، و هذا ما يستدعي        
 ه للتقليل من هذا اإلثراء ، إضافة إىل عموم النص الرمسي .الزيادة من التزام

 الرافضون : –ب (  – 2)  

رفضوا متكني القاضي من هذه الوسيلة ، واستند الرافضون (  1) إن الرأي الغالب  من شرّاح القانون املدين اجلزائري       
 إىل : 
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القاضي بالنظر يف اإللتزام املرهق" وهو إلتزام املدين، خاصة من القانون املدين اليت تقيد  3 -701وضوح نص املادة :   -
أن املشرع اجلزائري مل يصرح به ال صراحة وال ضمنيا لذلك فإن عبارة الرد املنصوص عليها يف املادة السالفة الذكر هلا معىن 

 ضيق و هو اإلنقاص .

نح كافة السلطات للقاضي ، فما غرضه من توسيع من القانون املدين م 3 -701إذا كانت نية املشرع يف نص املادة :  -
من القانون املدين اليت تنص: "على أنه إذا إهنار التوازن اإلقتصادي بني إلتزامات كل من  507هذه السلطات يف املادة : 

دة رب العمل واملقاول بسبب حوادث إستثنائية عامة مل تكن يف احلسبان وقت التعاقد ... جاز للقاضي أن حيكم بزيا
األجرة أو بفسخ العقد" واليت مكنت القاضي من زيادة األجرة أو الفسخ يف عقد املقاولة ، و بالتايل فاملشرع اجلزائري أخذ 

 من التقنني املدين . 561بوسيلة الّزيادة يف قدر اإللتزام املقابل كحلٍّ إستثنائي طبًقا للماّدة : 

 اليت تفيد اإلنقاص ال الزيادة يف اإللتزام املقابل."  réduireأن النص الفرنسي أورد عبارة : "   -

 من التقنني املدين 561، كما هو الّشأن يف املادة :   أن املشرع اجلزائري لو أراد إضافة وسيلة الّزيادة لنّص عليها صراحةً  -

أن إلتزام الدائن مصدره اإلرادة و هذه الزيادة  ال جتد هلا أساسا قانونيا ، خاصة و أن األمر ال يتعلق مبا يسمى  -
 ( . 1مبستلزمات العقد ) 

 و الذي نراه هو ترك السلطة للقاضى يف ظل إطالق النص الرمسي وهو الرأي الصائب .       

إليه ابن عابدين رمحه اهلل يف تغري قيمة النقود من وجوب التصاحل بني املتعاقدين  وما ذهب إليه القانون يوافق ما ذهب       
 ( . 1( ، ويوافق ما قرره اجملمع الفقهي اإلسالمي )  1لتوزيع العبء الطارئ بينهما ) 

يرد اإللتزام إىل احلد  و جتدر املالحظة أنه يف حاليت اإلنقاص لإللتزام املرهق و زيادة اإللتزام املقابل أن القاضي ال       
املعقول إال بالنسبة للحاضر و ال شأن له باملستقبل ألنه غري معروف ، فقد يزول أثر احلادث الطارئ فريجع العقد إىل ما  

إضافة إىل أنه ال يوجدما مينع القاضي من اجلمع بني ( ، 1كان عليه قبل التعديل و تعود له قوته امللزمة كما كان يف األصل) 
 لتني يف وقت واحد. الوسي

  (II ) -  ( 1سلطة القاضي في وقف تنفيذ العقد . ) 

مل ينّص املشرع اجلزائري على هذه الوسيلة صراحة رغم كوهنا وسيلًة ناجعة ملواجهة الّظروف غري املتوقعة ، و مفادها        
أن القاضي يلجأ إىل وسيلة وقف تنفيذ العقد إذا تبنّي له أّن الّظرف الطّارئ مقّدر له الّزوال يف وقت قصري، و أّن الّلجوء 

ّزيادة يؤّدي إىل اختالل يف الّتوازن اإلقتصادي للعقد، و يف هذه احلالة يأمر القاضي بوقف الّتنفيذ إىل وسيلة اإلنقاص أو ال
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و مثاله : إذا تعهد مقاول بإقامة بناء، ( ،  1لفرتة حمّددة، أو غري حمّددة من الوقت، ح ّى تزول آثار الّظرف الطارئ ) 
فاحشا، ولكنه إرتفاع يوشك أن يزول لقرب فتح باب اإلسترياد  وارتفعت أسعار بعض مواد البناء حلادث طارئ إرتفاعا

مثال، فيوقف القاضي إلتزام املقاول بتسليم املبىن يف املوعد املتفق عليه، ح ى يتمكن من القيام بإلتزامه دون إرهاق، إذا مل 
لكن اإلشكال يطرح  يف عقود املدة، ألن الزمن حمل ( ،  1يكن يف وقف التنفيذ هنا ضرر جسيم يلحق صاحب املبىن ) 

اعتبار إذ تتحدد على ضوئه إلتزامات كل من الطرفني فمثال يف عقد العمل املربم سنتني فتتغري هذه اإللتزامات ، لو أوقف 
املدين فمهما   تنفيذ العقد، لكن الفقه حاول التصدي هلذه اإلشكالية، بأن جعل توقيف تنفيذ العقد ال يؤثر على إلتزامات
 كانت املدة اليت قررها القاضي لصاحل املدين يظل كم األداء بدون تغيري ألن الوقف ال ميس مضمون العقد.

( ، الذي جييز للقاضي تعديل  1و جتدر اإلشارة إىل أن ما ذهب إليه القانون يوافق ما ذهب إليه الفقه اإلسالمي )       
يف ذلك مصلحة للمتعاقدين، أو ألحدمها بشرط أن ال يتضرر املتعاقد اآلخر ، وهـذا ما العقد بوقف تنفيذه مؤقتا  إذا كان 
 ( . 1قرره اجملمع الفقهي اإلسالمي )

 

 الفـرع الثانـي

 الوسائل التي تخرج من نطاق سلطة القاضي في التعديـل

خ ، ال صراحًة و ال ضمنًيا كوسيلة لرّد من القانون املدين على الفس 3/107لـم ينّص املشرع اجلزائري يف املادة :        
 اإللتزام املرهق ) أوال ( ، لكن يبقى التساؤل : حول ما إذا كان احلظر على إطالقه أم ترد عليه إستثناءات ) ثانيا ( ؟ .

 األصل : حظر الفسخ بناء على طلب المدين . –أوال (  

التشريع اجلزائري هو حظر هذه الوسيلة على القاضي مبناسبة الظروف العربية و منها  الوضع املعتمد يف التشريعات       
فال جيوز للقاضي أن يقضي بالفسخ عند توافر الظرف الطارىء فيلقي بذلك عبء احلادث على عاتق الدائن بدال  الطارئة،

 خبالف وهذا(،  1العقد ) من املدين بل جيب عليه رد اإللتزام املرهق إىل احلد املعقول، و توزيع عبء احلادث على طريف 
للمدين (  1) اإليطايل التشريع فقد أجاز ( ، 1مغايرا )  طريقا سلكت اليت الغربية التشريعات (، و  1بعض شرّاح القانون) 

 لشروط بتعديل يتقدم أن للطرف اآلخر وأجاز نفسه، على الظلم لرفع العقد فسخ يطلب أن مرهقا إلتزامه تنفيذ صار إذا
 والتمسك معارضتها اآلخر للطرف جيوز وال تفرضها أن فللمحكمة عادلة الشروط هذه كانت فإذا والعدالة، تتفق العقد

وما أخذ به القانون اإليطايل يتفق مع أحكام ( ، 1) طلبه على بناء بالفسخ للمدين ذلك تقضي غري إن كانت و بالفسخ،
 فسخ يف للمحكمة احلق أعطى ( ، الذي1اليوناين ) للتشريع بالنسبة احلال وكذلك(  ، 1العذر يف فسخ عقود اإلجارة )
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 لقواعد وفقا قبضه ما لآلخر يعيد أن الطرفني من كل على جيب احلالة هذه ويف الطرفني، مصلحة حيقق ذلك كان إذا العقد
 اجلزاء تقريبا ونفس اجلزئي، بالفسخ تأمر أن املدين طلب على بناء للمحكمة هذا التشريع مسح كذلك سبب، بال اإلثراء 
 القانون ( ، و ما ذهب إليه1لذلك ) ضرورةرأى  إذا العقد فسخ للقاضي جييز حيث( ، 1) البولوين التقنني جنده يف
وما ذهب إليه القانون البولوين ( ، 1بذلك ) قضائي حكم لصدور حاجة وبدون القانون بقوة العقد فسخ إىل  االجنليزي

الفقه اإلسالمي يف العذر الطارئ يف فسخ عقود اإلجارة، واملزارعة، واملعاملة عند احلنفية، ويف واليوناين يوافق ما ذهب إليه 
فسخ عقد اإلجارة بالطوارئ عند املالكية، وبالعذر عند احلنابلة يف احلاالت اليت يأخذون فيها بالعذر، حملاربة الضرر ومنع 

عليه إال بضرر يلحقه يف نفسه، أو ماله ، يثبت له احلق الفسخ،  وقوعه مطلقا، ألن كل عذر ال ميكن معه استيفاء املعقود
فاحلاجة تدعو إىل الفسخ عند العذر، ألنه لو لزم العقد عند حتقق العذر للزم صاحب العذر ضرر مل يلتزمه بالعقد، فكان 

 الفسخ يف احلقيقة إمتناعا من إلتزام الضرر  .

 ورحول إذا كان هذا احلظر على إطالقه أم هناك إستثناءات ترد عليه  ؟ .إنه رغم ما قيل فإنه يبقى التساؤل يث       

 اإلستثناءات الواردة على الحظر . –ثانيا ( 

 ( . II( ، و الثاين يرجع لطلب الدائن )  Iهناك استثناءين ، أحدمها يرجع لنص القانون )         

 (I  )– . بموجب القانون 

من القانون املدين، للقاضي مبوجب أحكام املاّدة :  3-701خّول املشرع اجلزائري ، واستثناء على نص املاّدة :        
... جاز للقاضي أن  »من ذات القانون سلطة فسخ العقد إستنادا لوجود الظرف الطارىء ، بنصها على أنه :  507-3

 «. حيكم بزيادة األجرة أو بفسخ العقد

إقرار الفسخ كوسيلة لرّد اإللتزام املرهق إىل احلّد املعقول، ال يرتّتب عنه التعويض، بل هناك إعفاء للمدين عكس  و       
من القانون املدين اجلزائري، و املالحظ أنه ال  جدوى من الفسخ يف هذه احلالة ألنه يؤدي إىل إهناء الرابطة  119املادة :  
 العقدية.

(  II )–  الدائن .بناءا على طلب 

 أجراه الذي بالتعديل مل يقبل الذي الدائن طلبه ما بالفسخ إذا حيكم أن للقاضي األحوال مجيع يف أنه يالحظ      
 إذا اإللتزام  تعديل عليه يفرض ألن حمل ال أنه اعتبار على إياه مينحه أن الفسخ الدائن طلب إن األخري هذا وعلى القاضي،
 الطارئ . للحادث أثر كل عنه يدفع إذ للمدين ، أصلح يكون العقد فسخ أن و سيما ال الصفقة ، عن التخلي يؤثر كان
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 المبحـث الثانـي

 سلطة القاضـيحـدود و ضوابط 

 األول المطلــب

 الطارئـة للظروف العقد تعديل في القاضي سلطة حـدود

يعاجل هذا املطلب املسائل اليت خيضع فيها القاضي لرقابة احملكمة العليا عند ممارسته هلذه السلطة ) الفرع األول ( ، و       
 املسائل اليت ال خيضع فيها لرقابة املكمة العليا  )  الفرع الثاين ( . 

 الفــرع األول

 المسائل التي تخضع لرقابة المحكمة العليـا

 بعد توافر شروطها و تمسك المدين بها .لة تطبيق النظرية مسأ  –أوال ( 

و هو ما نص عليه  ذلك ، يقضي خبالف إتفاق كل باطــال يقع حيث العام النظام من الطارئة الظروف نظرية تعترب      
من القانون املدين يف شطرها األخري بقوله : "  ... و يقع باطال كل إتفاق على  3 - 701املشرع صراحة يف نص املادة : 
 من يفهم و ال،   التعديل يف القاضي سلطة إستبعاد على املسبق اإلتفاق منع املشرع قد يكون خالف ذلك " ، و بالتايل 

 تطبيقها عدم أو أثر النظرية تطبيق يف واسعة تقديرية سلطة هلذا األخري أن النص يف الواردة "  للقاضي " جاز : عبارة 
 تلقاء من النظرية يطبق أن احلال بطبيعة القاضي يستطيع وال التطبيق ، هذا عليه يتعني و إمنا شروطها ، توافر من بالرغم
 ( .1القاضي يف هذا خيضع لرقابة احملكمة العليا )ذلك ، و  منـه يطلب املدين أن يلزم وامنا نفسه

 المتعاقدين . على الخسارة توزيع مسألة –ثانيا ( 

جيب  إذ املتعاقدين ، اخلسارة على توزيع اليت خيضع فيها القاضي لرقابة احملكمة العليا مسألة القانونية املسائل من        
 ( .1ال غري ) إرهاقه من وخيفف املعقول احلد إىل هبا ولكن يصل اخلسارة كل املدين عاتق على يرفع ال أن القاضي على

 الفسخ . مسألة  –(   ثالثا

 من املرجو للهدف ه منافاملدين ، ألن طلب على بناء العقد احلكم بفسخ التقديرية القاضي سلطة عن خترج كذلك       
 حيمل املدين طلب على بناء بالفسخ احلكم و الطرفني، احلادث على تبعة توزيع أال هو الطارئة الظروف نظرية إعمال 
الصفقة ،  عن آثر هو التخلي إال إذا العقد تعديل الدائن على يفرض ألن حمل الوبالتايل  كلها ، اخلسارة وحده الدائن
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الطارئ  للحادث أثر كل عاتقه عن إذ يرفع صاحله يف هذا سيكون بل ضرر أي املدين يصيب ال احلالة هذه يف وأنه خاصة
 العليا . احملكمة لرقابة القاضي خيضع (  ، وهنا1)

 الفـرع الثانـي

 التي ال تخضع لرقابة المحكمة العليـا  المسائل

 شروط الظرف الطارىء .تقدير  مسألة –أوال ( 

 ( .1العليا ) احملكمة لرقابة ذلك خيضع يف وال املوضوع لقاضي التقديرية مراقبة شروط الظرف الطارىء ختضع للسلطة       

 إزالة اإلرهاق . طريقة اختيار مسألة –ثانيا ( 

 فإن وعليه اإللتزام ، تنفيذ اإلرهاق عند هبا يزيل اليت الطريقة إختيار مبوجبها يستطيع واسعة سلطة القاضي ميلك       
 ( .1إياها ) القانون منحه اليت الطرق بإحدى يأخذ أن يف العقد املوازنة لتحقيق سعيه يف احلرية مطلق له القاضي

الطريق املناسب لرد اإلرهاق للحد املعقول أحد الوسائل السالفة الذكر ، و ال خيضع يف  إختيار للقاضي أن مبعىن        
 ( .1هذا لرقابة احملكمة العليا بالنسبة للجزائر وحمكمة النقض بالنسبة جلمهورية مصر العربية  )

 . اإلرهاق مدى تقدير مسألة –ثالثا( 

 التقديرية للسلطة خيضع فشرط اإلرهاق الطارئ ، احلادث من جراء املدين يصيب الذي اإلرهاق مدى تقدير يعترب      
 ما وهذا من أوراق امللف ،  مستمدا صائغا استخالصه دام ما احملكمة العليا لرقابة ذلك يف يتعرض وال املوضوع لقاضي
مبدأ : توافراإلرهاق الذي يهدد خبسارة فادحة أم ال معياره موضوعي /  املصرية و اليت أقرت حمكمة النقض إليه ذهبت

 (  .1استقالل قاضي املوضوع بتقديره طاملا كان استخالصه سائغا  )

 المطلـب الثانـي

 التي تحكم سلطة القاضـيالضـوابط 

 العقد يف للتدخل سلطة ج.م.ق 3 - 107 املادة : نص مبوجب القاضي منح قد املشرع اجلزائري أن من الرغم على      
 السلطة هذه أن إال للعدالة ، حتقيقا الظروف تغري بسبب اختل التوازن الذي إعادة بغرض الطارئة الظروف بسبب لتعديله
 مراعاهتاعليه  بضوابط و حدود جيب  و رغم ما يظهر من اتساعها ، إال أهنا حمكومة و مقيدة املمنوحة للقاضي الواسعة

و تبعا ملا أورده املشرع يف هذه الفقرة : " ...  جاز للقاضي تبعا  ، حتمي أطراف التعاقد و تضمن عدم تعسف القاضي 
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 ممارسة حتكم اليت الضوابط رد ميكن و للظروف و بعد مراعاة مصلحة الطرفني أن يرد اإللتزام املرهق إىل احلد املعقول " 
 .( 1ثالثة ضوابط هي  ) إىل التعديل لسلطة القاضي

 الفــرع األول

 مـراعاة الظروف المحيطة بالقضيـة

هو ضابط نّص عليه املشرع اجلزائري صراحة بقوله : " ...  جاز للقاضي تبعا للظروف ... أن يرد اإللتزام املرهق إىل       
توضع عبثا بل قصد هبا املشرع تقييد سلطة  احلد املعقول "  ، و عبارة : " تبعا للظروف " كما يقول األستاذ :  الفزاري مل

 ( . 1القاضي فـي التدخل يف حدود ما تكون عليه ظروف التعاقد أو التنفيذ )

 من ميكنـــــه مبا التقديرية القاضي سلطة من يوسع أن هبا أراد املشرع أن العبارة هذه من يفهم من جهة مقابلة أنه إال      
ممارسة  يف القاضي سلطة ضوابط من ضابطا تعترب كانت إن و فالعبارة ،  املعقول احلد إىل املرهق اإللتزام رد يف مهمته أداء

 .( 1للعقد ) تعديله يفه تدخل على قيدا تشكل ال أهنا إال للعقد ، دوره و سلطته يف تعديله

 و بالتايل فسلطة القاضي تتحرك يف إطار الظروف احمليطة بالقضية .      

 تبعا " عبارة :  ألن فيها ، النظر املراد بالقضية احمليطة الظروف من ظرف أي يهمل ال أن القاضي علىو يتعني       
،  فإذا رأى الظرف الطارىء   الطارئة الظروف املختل بسبب العقد تعديل يف مهمته أداء يف واسعا جماال له تفتح " للظروف
 هذا إذا اتضح له أن ذلك من العكس وعلى استبعد وسيلة التوقيف ،  انتهائها ، وقت يتبني أن دون قوهتا تزداد كحرب 
  (. 1املناسب )  احلل اختيار إىل به تنتهي ،إختيار احلل السابق و بالتايل هذا يؤدي ما سرعان و مؤقت الظرف

 الفـرع الثانـي

 الطرفيـن مصلحة بين المـوازنة

و بعد مراعاة مصلحة الطرفني ...  ... هو ضابط نص عليه أيضا املشرع اجلزائري صراحة ، يف نفس الفقرة بقوله : "       
 . " 

الدائن الكاسب مـــــن حدوث الظرف الطارىء  و املدين الذي أصبح  من كل مصلحة بنيو فحواه إجراء مقارنة       
ينصب بشكل مباشر على نظام توزيع األعباء ، و على ضوء ما يتوصل له القاضي يبين عليه حله ، و هذا الضابط  اخلاسر
 الذي العقد إىل التوازن بإعادة وذلك العدالة حتقيق هو الطارئة الظروف نظرية عليه تقوم الذي األساس ألن هذا الطارئة ،
 (. 1املتقابلة فيه )  اإللتزامات توازن اختالل إىل تطور الظروف سبب
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 به حلقت اليت األضرار بيده نتيجة األخذ تقتضي املدين فمصلحةو هذه املوازنة تقتضيها وجود مصلحتني متعارضتني       
 و املكان املوعد يف إللتزامه املدين بتنفيذ رغبته يف فتتمثل مصلحة الدائن ، أما العقد على طرأت اليت الظروف جراء من
 املدين لدى بالضبط ميثل والذي األسعار ، فارق يف املتمثل الوفري الربح عالمات له تتبني خاصة بعدما عليهما ، املتفق
 . فادحة خسارة

و بصريورة طرفا الرابطة العقدية ما بني خاسر و كاسب ، حرص املشرع على أن يتم التعديل باملوازنة بني مصلحتهما       
، و هو مــا عرّب عنه بقوله "و بعد مراعاة مصلحة الطرفني " ،  و على هذا األساس ال ميكن القاضي أن يرفع كل العبء 

، وكذا ال جيوز توقيع العبء كله على املدين ألن يف ذلك إضرار به و إثراء للدائن  على املدين ، ألن يف ذلك إضرار للدائن
 . ( 1املاضي )  يف مت ما إىل النظر دون فقط احلاضر ، و هذا يقتصر على

 الفـرع الثالـث

 الـوصول للحد المعقول في رد اإللتـزام

، مكتفيا هبذا اإللزام  هو ضابط نص عليه املشرع اجلزائري بدوره يف نفس الفقرة بتأكيده : " ...  إىل احلد املعقول "       
 دون حتديده ، و للقاضي سلطة واسعة يف تقديره من خالل حبثه يف القضية كل واحدة على حدى

 و موازنة ظروفها و مصلحة طريف العقد فيها .

 ملعقول هو الذي حيقق العدل ، و ال يتعارض مع العقد و املنطق ، فبقدر الغنم يكون الغرم ، و احلد ا      

 الظروف سببتها اليت اخلسارة معا يف واملدين الدائن العقد طرفا يشرتك و بالتايل جيب أنو بقدر الكسب تكون اخلسارة ، 
 .املدين وحده الطرف يتحملها أن و ال جيب  املتوقعة غري

 .( 1و ضابط املعقولية تظهر أمهيته يف تقييد سلطة القاضي يف توزيع العبء الطارىء على الطرفني املتعاقدين )       

و يف هذا السياق انتهت غالبية الفقه إىل أن معيار اإلرهاق هو معيار موضوعي مرن ال ينظر فيه إال للصفقة اليت أبرم       
و تبعا ( ،  1فادحة غري املعتادة اليت جيب أن تكون بالنظر إىل إقتصاديات العقد فقط ) بشأهنا العقد ، و كذلك اخلسارة ال

 للتحديد أساسا احلادث وقوع بعد وقيمته العقد يف اإللتزام  قيمة بني الفــرق الناجم االعتبار بعني يأخذ القاضي فإن لذلك
 أحواله مقدمتها ويف باملدين ، اخلاصة الظروف اإلعتبار بعني يأخذ أن من مينعه ال ذلك أن إال ،  املعيار املوضوعـي وفق

 العدالة تأباه أمر األحوال واختلفت الظروف تباينت املدينني مهما بني التامة املساواة ألن حمدود نطاق يف وذلك املالية ،
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 اإلعتبار بعني باألخذ وذلك الذايت، الشخصي باملعيار املادي املوضوعي املعيار وطأة من خيفف مقدوره أن يف يكون وهكذا
 (. 1املدين ) املتعــاقد و هو الصفقة يف الشخصي اجلانب

 

 

 

 

 الخاتمــــة 

إن اخلالصة اليت ميكن اخلروج هبا من هذا البحث أن ذلك احلصن الذي كان يتمتع به العقـد و املقنن يف نص املادة         
 من القانون املدين  3-701من القانون املدين ، مل يعد كذلك يف ظل نص املادة :  700: 

 تشريعية اخلاصة اليت قننها املشرع يف مواضع عّدة .و التطبيقات القضائية هلذه األخرية ، و ح ى بالنظر للتطبيقات ال 

من القانون املدين تعدى مهمته التقليدية و املتمثلة يف التفسري إىل مهمة   3-701إن القاضي يف ظل نص املادة :         
ذه األخرية ، خاصة يف ظل أن مغايرة مسّاها املشرع برد اإللتزام املرهق إىل احلد املعقول ، إاّل أنه مل يبنّي لنا املقصود من ه

أي : " اإلنقاص " ، و اليت نراها ال حتقق مراد املشرع بالرجوع ملصدر  Reduire ""  النص باللغة الفرنسية جاء بعبارة :
املصري ، و اليت كانت يف مشروع القانون : " ينقص "  من القانون املدين  741املادة : هذه املادة التارخيي و الذي هو 

جلنة القانون مبجلس الشيوخ على كلمة : " رد " بدال عنها ، و بالتايل فاملقصود بالرد هو : " التعديل " مبا حيقق  لتستقر
التوازن املطلوب يف ظل أن النص الرمسي هو النص احملرر باللغة العربية ، و كأثر هلذا فإنه ال جيوز للقاضي فسخ العقد مهما  

قى و ال ينقضي بوجوده ، إال أنه يالحظ أن املشرع و رغم هذا احلظر إاّل أنه أورد كان الظرف الطارىء ، فاإللتزام يب
 من القانون املدين، و مسح هبا إذا ما طلبها الدائن . 3-507إستثناءات بنص القانون كنص املادة : 

و يالحظ أن الوسائل املخولة للقاضي لرد اإللتزام للحد املعقول مل يرد بشأهنا نص صريح يعددها ، بل هي مثرة          
إجتهادات فقهية و قضائية ، و هو حر يف إختيار املناسب منها ، و اليت أمجع الفقه و القضاء على بعضها و اختلفا يف 

 ""حيدة املتفق عليـها و املنصوص عليها صراحة يف النص باللغة الفرنسية : بعضها ، فوسيلة اإلنقاص هي الوسيلة الو 
Reduire  و هي الوسيلة الوحيدة يف جمال العقود امللزمة جلانب واحد ، فيتجه فيها القاضي إلنقاص إلتزامات املدين من

 حيث الكيف أو الكم ، و هذا خبالف الوسيلة الثانية و املتمثلة يف الزيادة 
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مل تكن حمل إمجاع من قبل الفقـه و القضاء و اليت يتجه فيها القاضي للزيادة يف إلتزامات الدائن ، و هاتني الوسيلتني  و اليت
 تتفقان مـن حيث النتيجة و من حيث الضوابط و الصعوبات اليت تعرتض القاضي يف إعمال أّي منهما ،

إذا كان الظرف الطارىء مؤقتا وسيلة ناجعـة جيب إعماهلا و و إىل جانب هاتني األخريتني يعد وقف التنفيذ و منح أجل  
 إن مل ينص عليها املشرع .

و يالحظ أن القاضي ال خيضع لرقابة احملكمة العليا يف تقديره لشروط الظرف الطارىء و إختيار الطريق املناسب        
اهلا يعرض حكمه للنقض و اإلبطال ، و على إلزالة اإلرهاق ، خبالف حتقق شروط النص و متسك املدين هبا فإن عدم إعم

القاضي مبناسبة إعمال هذه النظرية أن يتقيد بالضوابط اليت أرشد إليها النص بوجوب مراعات الظروف احمليطة بالواقعة و 
 من مثّ املوازنة من خالهلا بني مصلحة طريف العقد للوصول للحد املعقول و هو اهلدف الذي رمسه املشرع .

من القانون املدين ، و   3-701نص املادة :  جتدر اإلشارة يف األخري إىل أن املشرع رغم أنه قّنن هذه النظرية يفو        
 حدد شروطها و ضوابطها و سلطة القاضي مبناسبتها ، و جعل هذا النص القاعدة العامة املعّول عليه 

فيها عن بعض شروط هذه النظرية ،  ة بنصوص خاصة تنازلكثري و اإلحتكام له ، إاّل أنه أورد تطبيقات يف حاالت تشريعية  
( ، و شرط عدم التوقع  يف عقد  1من القانون املدين  اجلزائري)  570مبوجب املادة : العمومية  يف عقد اإلجيار  كشرط

( ،  و جنده يف حاالت  1مصري )  006من القانون املدين  و اليت تقابلها املادة :  573 املادة : مبوجب اإلجيار أيضا
و مل يرتكه لتقدير القاضي   ه ،احلوادث اليت تطرأ بعد العقد وختل بتوازن تشريعية أخرى أقر بنفسه ما رتبه من أثر على بعض

 887من القانون املدين ، و يف حق اإلرتفاق يف املادة :   501(  و  1)   561كما ورد يف عقد املقاولة يف املادتني : 
التطبيقات التشريعية قد ساير ما أبديناه من مالحظات و و بالتايل يكون املشرع اجلزائري هبذه ،  ( 1) املدين  من القانون

من القانون املدين ، بتوضيح  3-701مآخذ يف صلب هذا البحث ، و الذي نأمل منه ضرورة مراجعة نص املادة: 
ا لنظرية الظروف الطارئة من جهة ، و توسيع جمال هذا السلطات و الوسائل املمنوحة للقاضي يف تعديل العقد استناد

 التدخل  من جهة ثانية و هذا متاشيا

و حرصا منه على استقرار املعامالت و محاية الطرف الضعيف يف العقد يف ظل تنايف عقود اإلذعان و طغياهنا على ساحة  
 املعامالت ، و إختفاء العقود الرضائية .

 المراجع باللغة العربية :
 المراجع العامة :

م ( ، المهذب ، القاهرة ، شركة مكتبة مصطفى البابي الحلبي ،  7026هـ /  614ابراهيم بن علي الشيرازي الفيروزآبادي ) ت 
 الجزء األول . 
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جزء م ( ، مجموع الفتاوى ، بيروت ، مؤسسة الرسالة  ، ال 7333هـ /  127أحمد بن أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني ) ت 
 .  7717الثالثون ، الطبعة األولى ، 

م ( ، الفواكه الدواني ، بيروت ، دار الفكر  ، الجزء  7130هـ /  7721أحمد بن غنيم بن سالم بن مهنا النفراوي المالكي  ) ت 
 الثاني . 

 .  7777الدار البيضاء ، دار الثقافة ، الطبعة األولى ،  نظرية اإللتزام في القانون المغربي  ، حسن البرعي  ، أحمد
 الزيلغي ، تبيان الحقائق ، الجزء الخامس .

 .     7770أنور سلطان ،أحكام االلتزام ، النظرية العامة لاللتزام ، دار النهضة العربية بيروت ، 
 أنور طلبة ، الوسيط في القانون المدني ، الجزء األول  .

 .و التطور الحديث لعقد اإللتزام ، دار النهضة العربية  B.O.Tجابر جاد نصار ، عقود 
م ( ، البحر الرائق شرح كنز الدقائق  ، بيروت ،  7177هـ /  710زين الدين بن ابراهيم بن محمد بن بكر الشهير بإبن نجيم  ) ت 

 .   7773دار المعرفة  ، الجزء الثامن ، 
 . 7777سس العمة للعقود اإلدارية ، مطبعة عين شمس ، الطبعة الخامسة ، سليمان الطماوي ، األ

سليمان مرقس ، الوافي في شرح القانون المدني في اإللتزامات ، المجلد األول ، نظرية العقـد و اإلرادة المنفردة  ، مطبعة السالم ، 
 . 7771مصر ، الطبعة األولى ، 

 زام ، اإلسكندرية ، منشأة المعارف .سمير عبد الستار تناغو ، نظرية االلت
 ، الجزء الثاني . 7716عبد الحي حجازي ، النظرية العامة لإللتزام ، مطبعة نهضة مصر ، القاهرة ، 

عبد الرزاق أحمد السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ، نظرية االلتزام بوجه عام )مصادر االلتزام( ، الجزء األول ، 
 . 7712ة ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، دون طبع

 .7777عبد الرزاق أحمد السنهوري ، نظرية العقد ، الجزء الثاني ، الطبعة الثانية ، منشورات الحلبي الحقوقية ، لبنان ، 
الجديدة ، منشورات عبد الرزاق أحمد السنهوري ، الوسيط في شرح القانون الجديد ، نظرية االلتزام ، المجلد الثاني ، الطبعة 

 . 7777الحلبي الحقوقية ، بيروت ، 
عبد الرزاق أحمد السنهوري ، الوجيز في شرح  القانون المدني ، الجزء السابع ، المجلد األول ، دون طبعة ، دار إحياء التراث 

 . 7717العربي ، بيروت ، 
 ، القاهرة . 7773القانون المصري عبد الفتاح عبد الباقي ، نظرية العقد و االدارة المنفردة ، موسوعة 

م ( ، بداية المجتهد و نهاية المقتصد ، بيروت ، دار المعرفة ، الجزء  7200هـ /  171) ت  محمد بن أحمد بن رشد القرطبي
 .    7717الثاني ، 

لمختصر خليـل ، بيروت ،  م ( ، التـــاج و اإلكليل 7611هـ /  171محمد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري الشهير بالمواق  ) ت 
 .  7772دار الفكر  ، الجزء الخامس ، الطبعة الثالثة ، 

م ( ، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ، بيروت ، دار الفكر  ، الجزء الثالث    7731هـ /  7230محمد عرفة الدسوقي  ) ت 
. 

مختصر الخرقي  ، الرياض ، مكتبة الرياض الحديثة ، م ( ، المغني على  7221هـ /  420) ت موفق الدين عبد اهلل بن قدامة 
 الجزء الرابع  .

، مطبوعات الحقوق و العلوم  7771-7776د . علي فياللي ، دروس في اإللتزامات لطلبة السنة الثانية حقوق ، السنة الجامعية 
 اإلدارية ، جامعة الجزائر .

 ، الطبعة األولى . 7771بعة الكاهنة  ـ الدويرة الجزائر ـ ، علي فياللي ، اإللتزامات ، النظرية العامة للعقد ، مط
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 المراجع المتخصصة :
 ، الطبعة الرابعة.    7777عبد السالم الترمانيني ، نظرية الظروف الطارئة ، دار الفكر ، دمشق ، 

 ة العربية ، بدون سنة نشر . محمد السناري ، الضوابط القانونية لتطبيق نظرية الظروف الطارئة في مجال العقود ، دار النهض
 . محمد عبد الرحيم عنبر ، الوجيز في نظرية الظروف الطارئة ، دار زهران ، األزهر ، مصر ، دون سنة نشر

 المطبوعات دار مقارنة ،دراسة  االسالمي ، والفقه المدني القانون بين الطارئة الظروف نظرية سليم ، ابراهيم الدين محي محمد
 . 2000 مصر،  االسكندرية ، الجامعية ،

 
 النصوص القانونية .

 المتضمن القانون المدني الجزائري المعدل والمتمم . 7711سبتمبر  24المؤرخ في :  17/11 :األمر رقم 
 المذكرات و الرسائـل :

 مذكرات الدكتوراه : 
دراسة تأصيلية و تحليلية لنظرية الظروف الطارئة في حسبو الفزاري ، أثر الظروف الطارئة عل االلتزام العقدي في القانون المقارن ، 

 . 7717القانون المقارن و في الشريعة اإلسالمية ، رسالة دكتوراه ، مطبعة الجيزة ، اإلسكندرية ، 
 . 7777حميد بن شنيتي ، دور القاضي في تعديل العقد ، رسالة الحصول على شهادة الدكتوراه ، جامعة الجزائر ، كلية الحقوق ، 

 ، العلوم االسالمية في ره دكتوا رسالة اإلسالمي ، والفقه الزائري المدني القانون في العقد تعديل في القاضي سلطة بوكماش ، محمد
 . 2006 باتنة ، لخضر ، الحاج جامعة ، االسالمية والعلوم واالجتماعية االنسانية العلوم كلية

 رسائل الماجستير :
الطارئة في القانون المدني الجزائري ، رسالة ماجستير ، معهد الحقوق ن بن عكنون ، جامعة الجزائر  جميلة بولحية ، نظرية الظروف

 ،7773 . 
 القاهرة ، العربية ، النهضة دار دكتوراه ، مجموعة رسائل الملزمة ، القوة على االقتصادية الظروف أثر أحمد ، رشوان حسن رشوان
 الطبعة السادسة .  مصر ،

سماعيل سلطح ، ماجستير في القانون الخاص ، القيود الواردة على مبدأ سلطان اإلرادة في العقود المدنية ، دراسة حمدي محمد ا
، الطبعة األولى ،  -العامرية  –، طبع : شركة الجالل للطباعة  -اإلسكندرية  –مقارنة بالفقه اإلسالمي ، نشر دار الفكر الجامعي 

2001 . 
 الجزائر ، جامعة الحقوق ، كلية ومسؤولية ، عقود فرع القانون ، في ماجستير مذكرة التنفيذ ، أثناء العقد تعديل فاضل ، خديجة
2002 . 

 المقاالت :
ياسر باسم ذنون و رؤى خليل ابراهيم ، نظرية الظروف الطارئة و أثرها على األحكام القضائية ، بحث منشور بمجلة الشريعة و 

 . 2076ه ، يناير  7631، ربيع األول  11جامعة اإلمارات العربية المتحدة ، العدد : القانون ، كلية القانون ، 
 و الجرائد :المجالت و النشريات 

 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
 المجلة القضائية ، مجلة تصدر عن قسم الوثائق للمحكمة العليا الجزائرية  .

 ـ .ه 7377ع الفقهي اإلسالمي لرابطة العالـم اإلسالمي من دورته األولى عام قرارات مجلس المجم
 . 2076ه ، يناير  7631، ربيع األول  11مجلة الشريعة و القانون ، كلية القانون ، جامعة اإلمارات العربية المتحدة ، العدد : 
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 زائرية  .مجلة المحكمة العليا ، مجلة تصدر عن قسم الوثائق للمحكمة العليا الج
 المراجع باللغة الفرنسية : 

 
 LAUBADÉRE (DE. A.), Concl. Sous. C.E., 2 Juillet, 1982, Société routiére colas, Marches 

Publics, Octobre – Novembre, 1983.   


