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 المقدمة:

التي  ظرياتإال إذا كانت النيهدف القانون إلى تحقيق العدالة وال تتأتى هذه الغاية 

ب تنصلتي الضرورات االجتماعية واالقتصادية ا ساير، تالمكونة له قواعدالمنها تنبط يس

لها  مسايرته تكون، يتعين عليه أن ر على مر الزمنرات تتغي، ولكون هذه الضروعليها

 مواكبة.

عن  يتم ولعل أهم ما يميز الحياة االجتماعية واالقتصادية هو ضرورة التعاون الذي

لتعاون ر عن انظام العقد، كأقدم رابطة اجتماعية تعب هذا األخير الذي أنشأطريق التبادل، 

من  ريبشلافكر ه العلى نحو يجعله من أعظم ما ابتدع ،الواحد بين األفراد داخل المجتمع

ية ة قانونه أداأداوت للتعامل، وبذلك يعتبر العقد أهم مصدر من مصادر االلتزام، إذ أثبت أن

 لتحقيق ئيسيةيستحيل االستغناء عنها في المجتمعات الحديثة، حيث الزال العقد يمثل أداة ر

ى دي إلالتبادل االقتصادي بين األشخاص في المجتمع الواحد كما استطاع بفضله أن يهت

قات ة العالوتوزيع الثروات وتنمية الموارد وإقام الخدماتظمة متطورة في تداول السلع أن

تزامات واالل ومصدرا هاما للحقوق، م بأسرهالتجارية واالقتصادية والمالية على نطاق العال

 . القانون تحت مظلةالتعايش السلمي المتبادلة بينهم ووسيلة من وسائل التفاهم و

وني قان وقد اكتسب العقد مفهوما قانونيا محددا وهو توافق إرادتين على إحداث أثر

 معين، سواء كان األثر إنشاء التزام أو نقله أو إنهاؤه. 

ويمثل  غير أنه تنازع حول أساس قوته الملزمة، مذهبين فقهيين، ظهر األول بداية،

 ستنادانصار هذا المذهب إلى أصحاب النزعة الفردية، وهيمن على نظرية العقد، فذهب أ

في لعقد، واكوين مفهوم العقد إلى مبدأ سلطان اإلرادة، فأسندوا لإلرادة السلطان األكبر في ت

 اآلثار التي تترتب عليه.

دة إلرااويقوم مبدأ سلطان اإلرادة على فكرتين رئيستين، فأما األولى تكمن في أن 

 ل غيره،لزما قبم أحدال وأن نسان براءة الذمة، الحرة هي التي تولد االلتزام، فاألصل في اإل

 قتصررة ال تة الحوبذلك فإرادة اإلنسان الحرة تشرع بذاتها لذاتها التزاماتها، كما أن اإلراد

 الحقوق  من مثل حق الملكية. ذلكعلى إنشاء االلتزامات بل تولد ك

س من شأنه أن وبذلك يتعين على القانون أن يحترم كل مظاهر الحرية التعاقدية ولي

يحمي أيا من المتعاقدين، إذا ما فرط في حق نفسه، حيث ال يرقى دور القانون إلى إقامة 

توازن اقتصادي بين المتعاقدين، إذ يقتصر دور القانون على االعتراف باألثر الملزم للعقد، 

حرية كما أراده المتعاقدان، وعلى ضمان تنفيذه، ذلك أن غاية القانون األولى هي احترام 

والمهمة التي يضطلع القانون إلى تحقيقها هي تحقيق حرية كل فرد بحيث ال  ،الفرد وإرادته

أساس أخالقي، على تتعارض مع حرية اآلخرين، وليس له بعد ذلك أن يتدخل في العقد ال 

وال على أساس عدم اتفاق مصلحة الفرد مع مصلحة الجماعة، فأي التزام يفرض على الفرد 

ضمن مساسا بحريته واعتداء على حقه، فالفرد ال المجموع هو الذي يحميه دون رضاه يت
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القانون، ويترتب على ذلك أن كل ما هو عقدي فهو عادل، إذ كل التزام يستند في نشأته إلى 

 الرضاء واالختيار البد إال وأن يكون عادال.

ي هإلرادة ن اأهي  وأما الفكرة الثانية التي يقوم عليها مبدأ سلطان اإلرادة في العقود،

تب لذي يترثر االتي ترتب أثر العقد، فكما أن منشأ االلتزامات يرجع لإلرادة الحرة كذلك األ

" اقدينإلرادة أيضا، وهذا ما يعرف بـ"العقد شريعة المتعهذه اعلى العقد فهو خاضع ل

ي ا فيندا ارتضاه الملتزم فاإلرادة حرة في تحديد مضمون العقد، ويترتب على ذلك أن م

 ديله إالملزما للمتعاقدين وال يجوز نقضه أو تعيكون يكون صحيحا وينتج أثره، وذمته، 

 ي تحقيقلو بداعوال يملك القاضي هذه السلطة وبل باتفاقهما، وال يستقل أحد طرفيه بتعديله، 

 العدالة، فالعقد يعد أصدق تعبير عن العدل.

ن على قانوال دون اإلقرار بسلطان الوقف مبدأ سلطان اإلرادة ردحا من الزمن حائ وقد

 رعان ماسفهوم العقد، نتيجة لعوامل اقتصادية أدت إلى انتشار روح الفردية، غير أن هذا الم

س في اصطدم بالواقع العملي عندما تغيرت الظروف االقتصادية واالجتماعية التي تأس

 بين لقوة المفرطكنفها، فتجمع رؤوس األموال وتركيز المشروعات والتفاوت في درجة ا

تماعية االج المتعاقدين، جعل من الضروري حماية األطراف المتعاقدة، فاتسعت بذلك الناحية

قعة بح واللعقد على الناحية الفردية، وبذلك لم يعد العقد يخص المتعاقدين فحسب بل أص

 .مجتمعاجتماعية تهم الحياة االجتماعية واالقتصادية في ال

 وب المبدأ ومخاطر األخذ به على إطالقه، وشككت فيهذه المتغيرات أبرزت عي

قد رية العاء نظصالحية اإلرادة وحدها إلقامة العقد، فأصبح هذا المبدأ قاصرا بذاته عن احتو

لعقد اظهار بكاملها بل وعاجزا عن تفسير الكثير من المسائل المتعلقة بها مما أدى إلى إ

لفردي وظهر نتيجة لذلك المذهب بمظهر يناقض تحقيق العدالة، فتقلص المذهب ا

 االشتراكي، كرد فعل على مساوئ المذهب الفردي وتطبيقاته المتطرفة.

ي ظل فعقد وقد استغل أنصار المذهب االشتراكي اهتزاز السمعة األدبية التي لحقت بال

يها أن جب عليمبدأ سلطان اإلرادة، حيث تجاوزت الحرية التي نادى بها المبدأ الحدود التي 

وياء األق ف عندها، وبشكل خاص حينما أصبح العقد، في أغلب الحاالت أداة قانونية بيدتق

جد وبذلك ليستغلوا بها الضعفاء، مما أدى إلى اختالل التوازن في العالقات العقدية، و

 د، فإذاالعق االشتراكيون المناخ المالئم للمناداة بتدخل المشرع لحماية الطرف الضعيف في

البد  هذا كانم، ولة نافعة للمتعاقدين، فيجب أن ال تستخدم هذه األداة الستغاللهكان العقد أدا

 من توجيه العقد.

طان وكان للمذهب األخير تصوره الخاص للعقد، حيث جاء بمفهوم يتنافى ومبدأ سل

ل أن باتي، اإلرادة، فاعتبر أن أساس القوة الملزمة للعقد ليس فيما لإلرادة من سلطان ذ

لجماعة اصلحة الذي يرسم لإلرادة دائرة تتحرك فيها، ذلك أن غاية القانون هي م القانون هو

 مبدأ سلطان اإلرادة.تسلل التدخل التشريعي على حساب ال مصلحة الفرد، وبذلك 

غير أن هذه القيود التي فرضها المذهب االشتراكي على مبدأ سلطان اإلدارة في العقد، 

فالواقع العملي يصوت لصالح بقاء العقد كأداة رئيسية  لم تصل إلى حد إهدار هذا المبدأ،
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للتعامل، فالقانون يعترف بهذا المبدأ ولكن يحصره في دائرة معقولة تتفق فيها اإلرادة مع 

 العدالة والصالح العام.

من  106 وهكذا فقد أقر المشرع الجزائري مبدأ القوة الملزمة للعقد ضمن نص المادة

و أطرفين، اتفاق التعديله إال بال شريعة المتعاقدين، فال يجوز نقضه، والعقد "القانون المدني 

ها ي تنفيذقد وفلألسباب التي يقررها القانون" بما يوحي إلى أنه أطلق دور اإلرادة في التعا

ه بإدراج لمشرعللعقود التي تبرمها، غير أنه باستقراء مواد القانون المدني يظهر جليا أن ا

ناء ها أثتحد من حرية اإلرادة في مرحلة تكوين العقد، كما تحد من لنصوص قانونية آمرة

تالل ال اخحتنفيذه، قيد هذه اإلرادة حيث تعطي هذه النصوص للقاضي سلطة تعديل العقد في 

 التوازن العقدي. 

ي ير فوال شك أن منح القاضي سلطة استثنائية تخرج عن مهامه العادية، هو أمر خط

لعدالة ادئ امخالفا لمبرع إال في حاالت يبدوا فيها أن العقد أصبح حد ذاته ال يبيحه المش

 سلطةذه المخالفة فاضحة تقتضي التدخل القضائي وتبرره، وهدف المشرع من وراء منح ه

 قاضي هو إعادة التوازن المختل للعقد.لتدخل الاالستثنائية المبررة 

 أهمية الدراسة:

 خفيف منالت من نتاج قواعد العدالة التي تهدف إلى الموضوع يعتبر من الناحية العلمية

لعالم ر بها اتي يمالقوة الملزمة للعقد، ومن الناحية العملية األوضاع االقتصادية المتقلبة ال

تأثر لذي يابصورة عامة تحتاج إلى وسائل تساعد على المحافظة على التوازن المالي للعقد 

 سلطة القاضي في تعديل العقد. بتلك التقلبات ومن بين أهم هذه الوسائل

 لعدل، وألن اوهذا هو األصل ي حماية الحقوق وليس إنشاؤهافوظيفة القاضي  تتلخص

المة سمدى  بلوغ هذه الغاية على فتي شرعت من أجلها الشرائع، ويتوقهو الغاية المثلى ال

طة خرج المشرع عن هذا األصل، ومنح القاضي سلفقد الوسيلة التي تتولى تحقيقها، 

لى عاستثنائية غير تلك السلطة التي هي من صميم اختصاصه وهي الفصل في النزاعات 

ولكنه  طبقه،أساس ما يعرض عليه فالواقع أن القاضي عندما يعدل العقد فهو ال يفسره وال ي

دينا لثارت أطة االستثنائية يخرج عليه ويقومه، وسيكون حكمه مجددا ومنشأ للحق. هذه السل

نها ثم ناء مفضوال علميا في البحث بداية في القاعدة العامة التي تعتبر هذه السلطة استث

 .االستثناءالتطرق ألسس ومبررات هذا 

م ن أهوتتسم سلطة القاضي في تعديل العقد بخطورة غير عادية، باعتبارها خروجا ع

ي يد فأداة  لمتعاقدين" وهيا"مبدأ العقد شريعة  المبادئ القانونية التي تحكم العقد وهو

هدد قت قد تس الو، ولكنها في نفه و تحقق بذلك العدالة التعاقديةالقاضي قد تعيد للعقد توازن

 لبحث فياإلى  ولد لدينا الدافع ما استقرار المعامالت وتعصف بمبدأ "األمن التعاقدي"، وهو

 حدود هذه السلطة.

 أهداف الدراسة: 

 هذه الدراسة من الوصول إلى األهداف التالية:  رميت
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انون ي القفدراسة مفهوم قاعدة العقد شريعة المتعاقدين واآلثار التي تترتب عليها  -

ضي المدني دراسة تفصيلية باعتبارها األصل الذي خرج عنه المشرع بمنح القا

 سلطة تعديل العقد.

ي فلبحث عقد وذلك من خالل ادراسة التفاصيل المتعلقة بسلطة القاضي في تعديل ال -

بيل سجميع حاالت تدخل القاضي لتعديل العقد، وبيان دور القاضي اإليجابي في 

 تحقيق العدالة التعاقدية.   

دف ما تهكاألساس القانوني الذي تقوم عليه سلطة القاضي في تعديل العقد،  الوقوف -

ة ق هذه السلطإلى دراسة خصائص سلطة القاضي في تعديل العقد ومضمونها ونطا

 ها فيواآلثار التي تترتب على ممارستها ودور المشرع في تحديد محتواها، ودور

 تحديد الحقوق وضمان تنفيذها.

 تبيانعديل العقد والبحث في النصوص القانونية التي تتناول سلطة القاضي في ت -

، نجاعتها في تحقيق الهدف من منح القاضي سلطة تعديل العقدمدى كفايتها و

يل ل تحلوقوف على الهدف تعين علينا اللجوء إلى بتطبيقاتها القضائية من خالولل

ات لقراراالقرارات القضائية الصادرة عن المحكمة العليا والوقوف على مقاصد هذه 

 ومدى إمكانيتها في توضيح ما لم يتمكن المشرع من إيضاحه.

ستند التي ء واألدلة االتعمق في أراء الفقهاء حول موضوع الدراسة، وسبر هذه اآلرا -

 لمشرعاعليها الفقهاء مع ترجيح الرأي األقوى دليال وبيان الرأي الذي أخذ به 

 الجزائري، أو القضاء الجزائري في غياب أو غموض نص صادر من هذا األول.

شكل بسواء  )سلطة القاضي في تعديل العقد( بيان الوظائف التي تطلع بها هذه الفكرة -

ع الدر ا على إرادة األفراد، أو بشكل غير مباشر باعتبارهامباشر باعتبارها حد

حصيلة  تي هيالواقي لحماية األسس القيمية واألخالقية واالقتصادية واالجتماعية، ال

 موروث الجماعة وما يعتقدون في مجتمع معين في زمان ومكان معين.

 بين ثار وال نهدف من خالل هذه الدراسة إلى الخوض في ذلك الجدل الفقهي الذي -

أن  فريقين أحدهما ينكر على القاضي سلطة تعديل العقد واآلخر يؤيدها، مدام

 الوأصبح الخوض في مثل هكذا جدال قد تجاوزه الزمن وتجاوزته جل التشريعات 

قيم يجدي نفعا، إذ أن سلطة القاضي في تعديل العقد خرجت عن هذا الجدال الع

نونية صريحة ال مجال للجدال وأصبحت حقيقة راسخة، تستند إلى نصوص قا

 لموسا.نيا محولها، إذ لم تعد حالة واقع تستدعي حماية القانون بل أضحت واقعا قانو

 نطاق الدراسة:

شمل كل ما يتناولنا لسلطة القاضي في تعديل العقد ال يقتصر على عقد معين بعينه، وإن

 لعقد،لنظرية العامة العقود المدنية بصفة عامة أي كل ما يمكن أن يدخل تحت نطاق ال

ن لقانواوستكون هذه الدراسة وفق أحكام القانون المدني الجزائري وال نخرج إلى فروع 

ة على لدراسالخاص إال حين نجد فيها ما يبرر سلطة القاضي في تعديل العقد، كما ستنطوي ا

وع جانب تطبيقي كلما تقصينا وجود قرار قضائي صادر عن قضاة القانون يتعلق بموض

 لدراسة بغرض تحليله.ا

 إشكالية الدراسة: 
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د من لعدييثير موضوع "سلطة القاضي في تعديل العقد في مرحلتي التكوين والتنفيذ" ا

ن هذا ويتفرع عمضمون العقد؟ ب لعل أهمها إلى أي مدى يلتزم القاضي المدنيالمشكالت 

لعقد أم افي تعديل هل للقاضي مطلق الحرية في سلطته ة : هاموأطروحات قانونية  اإلشكال

يها فل أنه مقيد بضوابط وحدود عند مباشرته تلك السلطة؟ وما هي الحاالت التي يتدخ

نونية القا مبررات هذا التدخل االستثنائي؟ وهل األحكام القاضي لتعديل العقد؟ وماذا عن

 لعقد؟الحالية كافية لتحقيق الغرض الذي شرعت ألجل تحقيقه سلطة القاضي في تعديل ا

لإلجابة على إشكالية الدراسة وما تفرع عنها من أسئلة رأينا تقسيم هذا الموضوع إلى 

فيما  مضمون وحدود القوة الملزمة للعقد،لدراسة  الباب األولبابين رئيسيين، خصصنا 

ثم  األساس القانوني لسلطات القاضي في إعادة التوازن العقدي خصصنا الباب الثاني لدراسة

 خاتمة لخصنا فيها النتائج العامة المستنبطة من هذه الدراسة.بتهينا من ذلك ان

 منهج الدراسة:

لغرض اإلحاطة بجوانب موضوع البحث كافة، وألجل اإلجابة على التساؤالت 

و  ائق عنهالحق عبعنا المنهج الوصفي التحليلي الذي يهتم بتحديد الواقع وجماته، المطروحة في

 العمل على تطويره.تحليل بعض جوانبه، بما يساهم في 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :األول: مضمون وحدود القوة الملزمة للعقد الباب
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 الحرية مبدألقبل إبرام العقد فإنه لإلرادة الحرية الكاملة في التعاقد من عدمه وفقا 

لتي آلثار احداث اتبقى إرادة المتعاقدين حرة في أن تتجه إلى إقدية، ووفقا لذات المبدأ تعاال

 م إبرامأن يت وذلك في حدود القانون والنظام العام واآلداب العامة، غير أنه بمجردترغبها 

 ها.العقد يتقيد العاقدان بما تم االتفاق عليه من آثار وال يحق لهما الرجوع في

أصبح  وعليه إذا أبرم العقد على الوجه الصحيح، بأن توافرت أركانه وشروط صحته،

منها  لتنصلا ربط المتعاقدين برابطة ال يستطيع أحدهما امنتجا آلثاره القانونية، أبرزه

لوفاء اتعين يمنفردا، حيث يرتب العقد على عاتق المتعاقدين أو على عاتق أحدهما التزامات 

ضا إذ ضي أيبها، والعقد ليس من شأنه أن يلزم المتعاقدين فقط، بل من شأنه أن يلزم القا

أنه  ما يرى ر فيهن يلتزم بتطبيقه، ويمنع عليه أن يغييجب عليه أن يحترم اتفاق المتعاقدين وأ

 مناف للعدالة، وهذا ما يعبر عنه بالقوة الملزمة للعقد. 

بي أثر نس لعقدوالقوة الملزمة للعقد تحكمها فكرة أساسية، هي فكرة نسبية أثر العقد، فل

رها من ن غيدو سواء بالنسبة للموضوع، إذ أن آثار العقد تقتصر على االلتزام بما جاء فيه

 قدينلمتعااااللتزامات، أو بالنسبة لألشخاص، حيث تقتصر آثار هذه الرابطة العقدية على 

 ك أنة، ذلدون أن تتعداهما إلى الغير، وهذه القاعدة هي تطبيق محض لمبدأ سلطان اإلراد

لك ال  أن ذالإرده، يالعقد ال يلزم إال أطرافه ألنهم أرادوا االلتزام، وال يلزم الغير الذي لم 

إلى  هما، أوللعام يعني أن هذا األثر يقف عند طرفي العقد بذاتهما، ولكنه قد يمتد إلى الخلف ا

 الخلف الخاص ألحدهما في حدود معينة.

 ئهم، فالخلفاوغير أنه إذا كانت القاعدة تقضي أن العقود ال تنفع وال تضر غير عاقديها 

لفا(، أو خ د لم يكن طرفا أو ممثال فيه )عاقدايكتسب الغير حقا أو يلتزم بالتزام من عق

شتراط ف باالفاالستثناء منها أن يَُمكن الغير من أن يكتسب حقا من العقد عن طريق ما يعر

 لمصلحة الغير.

وعليه سنتطرق في هذا الباب إلى مضمون وحدود القوة الملزمة للعقد نفصل في 

ثم نخصص الفصل الثاني لدراسة عدم  الفصل األول منه في مضمون القوة الملزمة للعقد،

 انصراف آثار العقد إلى الغير.

 : مضمون القوة الملزمة للعقداألولالفصل 

ب يرتب العقد الصحيح التزامات على عاتق المتعاقدين أو على عاتق أحدهما حس

 مواجهة ثر فياألحوال يتعين عليهما الوفاء بها، و ال يمكن للرابطة العقدية أن تنتج أي أ

ير نما الغه، بيلغير عن العقد، ذلك أن العقد كتصرف إرادي ال يلزم إال أطرافه الذين ارتضوا

 لعام.األصل لفي تكوينه وهذا طبقا  ستفيد أو يتضرر من عقد لم يشارك بإرادتهال يمكن أن ي

ا نتقل هذيث يغير أن المتعاقد قد يتوفى ويترك ماال بعد وفاته، فال يفنى المال معه، ح

م من ا، وهإلى ورثته، الذين يخلفونه في ذمته المالية كلها أو في جزء شائع منه األخير

لغير، اه إلى كما قد يتصرف المتعاقد في ماله حال حيات ،يصطلح عليهم قانونا بالخلف العام

خلف فة الصفتسري عليهم آثار العقد بمجرد توافر شروط قانونية معينة، فيكتسبون قانونا 

 ثناء حياته وبعد وفاته.الخاص للمتعاقد أ

لذلك من األهمية بمكان قبل الخوض في التزام المتعاقدين بالعقد تعين علينا التطرق 

لمضمون االلتزام التعاقدي الذي كانت قد اتجهت إرادة المتعاقدين إلى إحداثه، والذي يترتب 
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المضمون، بمجرد تمام تكوين العقد صحيحا، وهو ما يعبر عنه بنسبية أثر العقد من حيث 

فيتقيد المتعاقدين بما تم االتفاق عليه من آثار وال يحق لهما الرجوع فيها، وال يلتزمان في 

المقابل إال بما تضمنه وما هو من مستلزماته دون غيرها، نتيجة للقوة التي يكتسبها العقد 

د هي التي بمجرد تمام إبرامه، وهي ما تسمى بالقوة الملزمة للعقد، وهذه القوة الملزمة للعق

تجعل آثار العقد التي اتجهت إليها إرادة المتعاقدين واجبة التنفيذ وال رجوع فيها سواء 

بالنسبة للمتعاقدين أو بالنسبة لخلفهما العام وهذا ما رصدنا له المبحث األول من هذه الدراسة 

 تأثير لها إال تحت مسمى مبدأ نسبية األثر الملزم للعقد، ومع ذلك، فإن القوة الملزمة للعقد ال

فيما بين المتعاقدين وخلفهما العام فآثار العقد ال تنصرف إال لهذين األخيرين وال تتعداهما 

إلى الغير وهذا حسب القاعدة العامة، غير أنه خروجا عن هذه القاعدة، قد يكتسب الغير حقا 

ن ذات صلة من المتعاقد، فيصبح خلفا خاصا له في جميع العقود التي يبرمها السلف وتكو

بالحق المستخلف فيه، فتسري عليه أثار هذه العقود بتوافر شروط معينة وهو ما سنتطرق له 

 بالدراسة في المبحث الثاني تحت عنوان التزام الخلف الخاص بالعقد.

 المبحث األول: مبدأ نسبية األثر الملزم للعقد

في تحمل االلتزامات مبدأ نسبية أثر العقد يتصل بحرية الشخص في التعاقد وبحريته 

ويتعلق هذا المبدأ بصفة عامة لاللتزامات والحقوق الناشئة عن العقود التي أبرمها أشخاص 

معينون وفقا إلرادتهم الخاصة، فتنصرف آثار العقد إليهم دون أن تتعداهم إلى أشخاص 

 .1آخرين

العقد وال عالقة وعليه تقتضي نسبية أثر العقد أن المتعاقدين ال يلزمان إال بما تضمنه 

لهما بما لم يتضمنه، كما أن األصل في آثار العقد أنها ال تنصرف إال إلى المتعاقدين وخلفهما 

من القانون المدني " ينصرف العقد إلى المتعاقدين والخلف  108العام حيث تنص المادة 

صرف إلى ال ين أو من نص القانون، أن هذا األثر ،العام، ما لم يتبين من طبيعة التعامل

الميراث". وهذا ما سنفصله في هذا المتعلقة ب قواعدالكل ذلك مع مراعاة  الخلف العام

أثر  ة للمتعاقدين، وفي المطلب الثانيالمبحث إذ نتناول في المطلب األول منه أثر العقد بالنسب

 بالنسبة للخلف العام.العقد 

 المطلب األول: بالنسبة للمتعاقد:

م بأن استوفى أركانه وشروط صحته وفقا للقانون، التزمتى نشأ العقد صحيحا، 

سع في و الطرفان بما يترتب عليه من آثار، بحيث يصبح مضمونه واجب التنفيذ، وال يكون

ن، وهو متعاقديعة الأحد المتعاقدين التحلل من الرابطة العقدية بإرادة منفردة، إذ أن العقد شري

 .لمطلبين بالعقد في الفرع األول من هذا اما يدفعنا للتطرق لمبدأ التزام المتعاقد

وإذا كان من المقرر قانونا أن يلزم العاقد بتنفيذ العقد وفقا لمضمونه، يتعين علينا أن 

نبين الحدود التي يلتزم فيها المتعاقدان بالعقد، ذلك أن العقد ال يكون ملزما لطرفيه في حدود 

                                         
زواوي فريدة، مبدأ نسبية العقد، أطروحة دكتوراه، معهد الحقوق والعلوم اإلدارية، جامعة الجزائر،  1

 .1، ص 1992
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وإذا تم تحديد مضمون  ،بر من مستلزماتهما ورد فيه فقط، بل يتعدى ذلك ليشمل كل ما يعت

العقد واتضحت التزامات المتعاقدين، فإنه يتعين عليهما، متى كان العقد ملزما للجانبين، 

وعلى أحدهما، متى كان العقد ملزما لجانب واحد القيام بتنفيذ تلك االلتزامات، وهو ما يدفعنا 

 لب.لدراسة كيفية تنفيذ العقد في الفرع الثاني من المط

 الفرع األول: مبدأ العقد شريعة المتعاقدين:

أن "العقد شريعة المتعاقدين، فال يجوز نقضه،  2من القانون المدني 106تنص المادة 

 وال تعديله إال باتفاق الطرفين، أو لألسباب التي يقررها القانون".

ومقتضاه أن إرادة اإلنسان الحرة  3تعتبر هذه القاعدة نتيجة منطقية لمبدأ سلطان اإلرادة

، وأن هذه اإلرادة هي التي تشرع بذاتها، إذ تنشئ 4هي المصدر الوحيد للحقوق والواجبات

بذاتها لذاتها التزاماتها، وعليه متى ما التزم شخص بتصرف قانوني بمحض إرادته فهو 

انون، حيث ال المشرع اإلرادة قوية تلزم الشخص مثلما يلزمه الق، ذلك 5ملزم به ألنه أراده 

 . 6وال القاضي باستطاعته أن يحرر المتعاقدين من التزاماتهما التعاقدية

فال يكون الفرد ملزما بشيء إال إذا ارتضاه وقبله وكان في ذلك مختارا، ويعتبر هذا  

حقا طبيعيا يتمتع به اإلنسان، وتقر به أحكام القانون الطبيعي وقواعد العدالة التي تمثل 

 .7النظام االجتماعي، مما يجعل الشخص يلتزم بإرادته وحدها وال يلتزم بإرادة غيرهمصدر 

كما تبرر هذه القاعدة مبادئ لها جذور تاريخية أخالقية، تتمثل في واجب الوفاء بالعهد 

، و تبعث عليها اعتبارات اقتصادية تقتضي 8الذي يقطعه المرء على نفسه مهما كلفه األمر

، وتحث عليها اعتبارات اجتماعية تقتضي ضرورة توفير 9ي المعامالتتوفير االستقرار ف

                                         
 ،78المتضمن القانون المدني، جريدة رسمية عدد  1975سبتمبر 26المؤرخ في  75/59األمر رقم:  2

 .31، جريدة رسمية عدد 2007ماي 13المؤرخ في  07/05رقم المعدل والمتمم بالقانون 
محمد حسنين، الوجيز في نظرية االلتزام، مصادر االلتزامات وأحكامها في القانون المدني الجزائري،  3

 .112، الجزائر، بدون سنة نشر، ص S N E Dالشركة الوطنية للنشر والتوزيع 
، ص 2010للعقد، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، الجزائر، علي فياللي، االلتزامات، النظرية العامة  4

48. 

(P) Malinvaud, Droit des obligations, Litec, 7 ème édition, Paris, 2001, P. 149. 
مذكرة ماجستير،  -دراسة مقارنة-بولحية جميلة، نظرية الظروف الطارئة في القانون المدني الجزائري 5

 .1، ص 1983معهد الحقوق والعلوم اإلدارية، جامعة الجزائر، 
6 (H) Mazeaud, (L) Mazeaud,(J) Mazeaud, (F)Chabas , Leçons de droit Civil, Tome 2, Premier 

volume, Obligations, Théorie générale, 9ème  édition, Montchrestien, DELTA, 2000, P 845 . 
لبني مختار، وجود اإلرادة وتأثير الغلط عليها في القانون المقارن، ديوان المطبوعات الجامعية والمؤسسة  7

 .29-28، ص 1984الوطنية للكتاب، الجزائر، 

(P)Malaurie ,(L) Aynès,(P)Stoffel-Munck ,Droit civil, Les obligations, 2ème édition, Defrénois, 

Paris , 2005, P 357 . 
8 « La Parole donnée doit être tenue, la promesse doit être exécutée quoi qu’il en coûte ;  Pacta 

sunt servanda» (H) Mazeaud, (L) Mazeaud,(J) Mazeaud, (F)Chabas , Leçons de droit Civil, 

op.cit, P 845  
 .359علي فياللي، االلتزامات، النظرية العامة للعقد، المرجع السابق، ص  9

(C. L) Deschamps, Droit des obligations,  Ellipses, France, 1998 , p 95 . 

http://www.decitre.fr/auteur/136125/Henri+Mazeaud
http://www.decitre.fr/auteur/247090/Leon+Mazeaud
http://www.decitre.fr/auteur/247091/Jean+Mazeaud
http://www.decitre.fr/auteur/170083/Francois+Chabas
http://www.decitre.fr/auteur/136125/Henri+Mazeaud
http://www.decitre.fr/auteur/247090/Leon+Mazeaud
http://www.decitre.fr/auteur/247091/Jean+Mazeaud
http://www.decitre.fr/auteur/170083/Francois+Chabas
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الثقة واالطمئنان واالئتمان بين الناس، ذلك أنه إذا سمح للمدين بنقض العقد الذي تعهد به، 

وعدم تنفيذ ما التزم به، زالت بذلك الثقة واالطمئنان بين الناس وأثر ذلك سلبا على استقرار 

 متعاقد بالعقد أمر تقتضيه المصلحة االجتماعية.، فالتزام ال10معامالتهم

 أوال: مفهوم قاعدة العقد شريعة المتعاقدين:

يراد بقاعدة العقد شريعة المتعاقدين، أن االلتزامات التعاقدية المنعقدة على الوجه 

وقد  ،11الصحيح تقوم مقام القانون فيما بين المتعاقدين، بمعنى أن اإلرادة هي قانونهما

والتي تم تجسيدها في القانون المدني  Domatالقاعدة من قبل الفقيه دوما وضعت هذه 

 .12الفرنسي 

 ك التي تعاقداويتعين على المتعاقدين االلتزام بتنفيذ االلتزامات التعاقدية التي سواء تل

، كذلك 13عليها شخصيا أو حتى تلك التي كانا ممثلين فيها بواسطة نائب يعبر عن إرادتيهما

 .14المبرم باسم شركة معينة من قبل مسيرها ال يلزم المسير بل يلزم الشركة نفسهاالعقد 

قاعدة العقد شريعة المتعاقدين، أن المتعاقدان يتقيدان بااللتزام الذي ينشأ عن  تقتضي

، وليس المراد بها أن العقد يشبه القانون من 15العقد، مثلما يقيدهما االلتزام الناشئ عن القانون

، ذلك أن القانون هو الذي يكسب العقد قوته اإللزامية، وبالتالي ال يمكن 16احيجميع النو

كما أن القانون يلزم جميع المخاطبين به بينما  ،17جعل هذا األخير في نفس درجة القانون

 .18العقد ال يلزم إال المتعاقدين وخلفهما

قانون، ذلك أن يلتزم القاضي بتطبيق العقد مثلما يلتزم عند تطبيق الكما تقتضي أن 

، وهو يلتزم بذلك حتى ولو كان العقد 19العقد يعتبر قانون المتعاقدين في حدود ما تضمنه

                                         
 .2بولحية جميلة، المرجع السابق، ص  10

(H) Mazeaud, (L) Mazeaud,(J) Mazeaud, (F)Chabas , Leçons de droit Civil, op.cit, P 845. 
 .29لبني مختار، المرجع السابق، ص  11

12 " Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites "(H) 

Mazeaud, (L) Mazeaud,(J) Mazeaud, (F)Chabas , Leçons de droit Civil, op.cit, P 845. 
13 (P) Malinvaud, Droit des obligations, op.cit,P148. 
14 (A) Bencheneb, Le droit algérien des contrats, données fondamentales, Editions Ajed, 

Algerie,2011 , P 216. 
15 (A) Weill, (F) Terré, Droit civil , introduction générale, 4ème  édition, Dalloz , Paris,1979, P 332. 

محمد وحيد الدين سوار، شرح القانون المدني النظرية العامة لاللتزام، الجزء األول، مصادر االلتزام،  16

عتداد بمبدأ . نواف حازم خالد، مدى اال331، ص 1978الطبعة الثانية، المطبعة الجديدة، دمشق سوريا، 

 ،01لعدد نية، اسلطان اإلرادة في تنفيذ العقد دراسة تحليلية مقارنة، مجلة جامعة تكريت للعلوم اإلنسا

 .23،  ص 2005، 16المجلد
. قريقر فتيحة، حدود سلطان 360علي فياللي، االلتزامات، النظرية العامة للعقد، المرجع السابق، ص  17

ول، لعدد األاعاشر، رادة نطاق النظام العام، مجلة الحقوق والعلوم اإلنسانية، جامعة الجلفة، المجلد الاإل

 .281ص
18 (C.L) Deschamps, Droit des obligations, op. cit, p 95 . 

، ص 2004، دار الجامعة الجديدة، مصر، -مصادر االلتزام-نبيل ابراهيم سعد، النظرية العامة لاللتزام 19

285. 

http://www.decitre.fr/auteur/136125/Henri+Mazeaud
http://www.decitre.fr/auteur/247090/Leon+Mazeaud
http://www.decitre.fr/auteur/247091/Jean+Mazeaud
http://www.decitre.fr/auteur/170083/Francois+Chabas
http://www.decitre.fr/auteur/136125/Henri+Mazeaud
http://www.decitre.fr/auteur/136125/Henri+Mazeaud
http://www.decitre.fr/auteur/247090/Leon+Mazeaud
http://www.decitre.fr/auteur/247091/Jean+Mazeaud
http://www.decitre.fr/auteur/170083/Francois+Chabas
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يتضمن بنودا تخالف نصوصا تشريعية، طالما كانت تلك النصوص ال تمس بالنظام العام أو 

 اآلداب العامة، أي ما لم تكن قواعد آمرة.

القاعدة القانونية المكملة، حيث أن العقد  بمعنى أن اإلرادة المعبر عنها في العقد تسبق

ينسحب في مواجهة القاعدة القانونية اآلمرة، وذلك باستثناء ما تضمنته القوانين الجديدة 

وبالنتيجة إذا كان مبدأ سلطان اإلرادة يجعل ، 20الالحقة للعقد طبقا لمبدأ عدم رجعية القوانين

ذا كان لألشخاص كامل الحرية في التعاقد أو من الرضاء ركنا أساسيا في إنشاء العقد، وأنه إ

االمتناع عن التعاقد، فإن هذه الحرية تخضع لقيد النظام العام واآلداب العامة، وبالتالي إذا 

اصطدم العقد بالنظام العام أو اآلداب العامة كان جزائه البطالن المطلق، وال يمكنه أن يلزم 

ذا ما ذهبت إليه المحكمة العليا في العديد من وه 21األطراف المتعاقدة بأي حال من األحوال

 . 22قرارتها

، من 23وألجل ذلك يقال أن العقد في دائرة النظام العام واآلداب العامة ينسخ القانون

باب أن تلك القواعد التي وضعها المشرع ولم تكن متعلقة بالنظام العام واآلداب العامة، ال 

العالقات بين األشخاص متى لم يقوموا بتنظيمها تعدوا أن تكون مجرد قواعد وضعت لتنظيم 

 وفقا إلرادتهم.

سبق البيان أن العقد إن خالف قواعد القانون اآلمرة يكون مصيره البطالن المطلق، 

غير أنه إن خالف العقد قواعد العدالة فإن القاضي يبقى ملزما بتطبيق بنوده، فالعدالة تكمل 

مكنه التدخل إال في الحدود التي رسمها له القانون ، وال ي24إرادة المتعاقدين وال تنسخها

 .25ومنحه حق تعديل مضمون العقد إحقاقا للعدالة العقدية

وال تمنع قاعدة العقد شريعة المتعاقدين القاضي من االستعانة بقواعد القانون ومبادئ 

أنه كما ال  العدالة والعرف، لتكملة العقد ولتفسير الشك الذي قد يكتنف إرادة المتعاقدين، إذ

                                                                                                               
(A) Weill, (F) Terré, Droit civil, introduction générale, op.cit , P 332. 
20 (H) Mazeaud, (L) Mazeaud,(J) Mazeaud, (F)Chabas , Leçons de droit Civil, op.cit , P 845 . 

(A) Weill, (F) Terré, Droit civil, introduction générale, op.cit , P 332. 
عبد الرزاق أحمد السنهوري، نظرية العقد، الجزء الثاني، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الثانية،  21

ق، ص . قريقر فتيحة، المرجع الساب22-21. لبني مختار، المرجع السابق، ص 949، ص 1998لبنان، 

281 . 

(C) Larroumet ,Droit civil, tome 2, 3 ème  édition, Economica paris, Delta liban ,1996 , P 585 . 
ملف رقم:  14/06/2012قضت المحكمة العليا بموجب قرار صادر عن الغرفة العقارية بتاريخ  22

في، إذا العر الرسمي وليس أنه " المبدأ: قاعدة "العقد شريعة المتعاقدين" تطبق في مجال العقد 716159

ار مرفق )قر 398، ص 2012كان منصبا على عقار" قرار منشور بمجلة المحكمة العليا العدد الثاني، 

 (. 01الملحق تحت رقم
عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، نظرية االلتزام بوجه عام مصادر  23

 .624، ص 1952التراث العربي، لبنان، االلتزام، الجزء األول، دار إحياء 
، 2011لبنان،  ريما فرج مكي، تصحيح العقد، دراسة مقارنة، الطبعة األولى، المؤسسة الحديثة للكتاب، 24

 .365ص 
در الحامد  عامر علي حسن أبو رمان، دور القاضي في استكمال العقد في القانون المدني، دراسة مقارنة، 25

 .36، ص 2015األولى، األردن، للنشر والتوزيع، الطبعة 
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يلزم القاضي بتطبيق القانون بحرفيته بل يستعين في ذلك بمبادئ العدالة وقواعد العرف، فهو 

 . 26كذلك ال يتقيد بحرفية بنود العقد

 ثانيا: نتائج قاعدة العقد شريعة المتعاقدين: 

 قضه والوز نيترتب على قاعدة العقد شريعة المتعاقدين نتائج تتمثل في أن العقد ال يج

لك على يز له ذدة تجتعديله باإلرادة المنفردة ألحد المتعاقدين، ما لم يقرر القانون أسبابا محد

 وجه االستثناء.

 استحالة النقض أو التعديل األحادي للعقد: .أ

وهذا ما ، 27ال يجوز للمتعاقد أن يستقل بنقض العقد أو تعديله بل وال يجوز ذلك للقاضي

يستطيع المتعاقد أن يتحلل مما التزم به بإرادته المنفردة، إذ ال ، 28استقر عليه قضاء النقض

لعقد، مهما كان نوعها أو فضال عن أنه ال يمكن له إدخال أية تعديالت على مضمون ا

فإذا كان القانون من وضع المشرع ويرجع لهذا األخير وحده دون غيره صالحية  ،أهميتها

لنسبة للعقد، إذ مادامت إرادة المتعاقدان هي تعديل أو نقض هذا القانون، فيكون األمر نفسه با

، ووفق نفس األشكال، 29التي وضعته، فال يمكن نقضه أو تعديله إال باتفاق هاتان اإلرادتان

، وال 30فالعقد الرسمي ال يعدل إال بموجب عقد رسمي آخر مبرم بنفس شكل العقد األول

لى تطبيق قاعدة تطابق يرجع سبب استحالة النقض األحادي للعقد إلى مجرد الحرص ع

األشكال بين إبرام العقد وانحالله فقط، وإنما يعود كذلك، إلى أن إرادة الموجب بمجرد 

ارتباطها بإرادة القابل لم تعد مستقلة، ومنه ال يمكن إلحدى اإلرادتين أن تنسحب مما أقدمت 

ب إليه الفقه ما ذه ذاوه، 32، وبمعنى آخر فما تعقده إرادتان ال تحله إرادة واحدة31عليه

 .33أن الحرية التعاقدية تكمن في الدخول إلى العقد وليس في الخروج منه إذ موران

                                         
 .951عبد الرزاق أحمد السنهوري، نظرية العقد، الجزء الثاني، المرجع السابق، ص  26
 محمد حسنين، الوجيز في نظرية االلتزام، مصادر االلتزامات وأحكامها في القانون المدني الجزائري، 27

 .24نواف حازم خالد، المرجع السابق، ص  .112المرجع السابق، ص 
أنه "من  52061في الملف رقم:  15/01/1990صادر بتاريخ ى المجلس األعلى بموجب قرار له قض 28

ا لقضاء بمام فإن ثالمقرر قانونا أن العقد شريعة المتعاقدين، ينفذ طبقا لما اشتمل عليه وبحسن نية، ومن 

خالفوا  موضوعأن قضاة ال -في قضية الحال -يخالف هذا المبدأ يعد مخالفا للقانون. ولما كان من الثابت

ين عليه ب من المطعون ضده بعد فوات األجل المتفق=إرادة المتعاقدين عندما قبلوا الدعوى المقدمة 

" ضده لمطعونالمتعاقدين بخمسة أشهر، يكونوا قد خالفوا القانون. ومتى كان ذلك استوجب نقض القرار ا

لسنة  األول تندات والنشر للمحكمة العليا، العددقرار منشور بالمجلة القضائية الصادرة عن قسم المس

 . ( 02)قرار مرفق بالملحق تحت رقم: 113، ص 1993
 .360علي فياللي، االلتزامات، النظرية العامة للعقد، المرجع السابق، ص  29

(P) Malinvaud, Droit des obligations, op.cit, P 149  . 
30 (A) Bencheneb, op.cit , P 220. 

 .323وحيد الدين سوار، شرح القانون المدني النظرية العامة لاللتزام، المرجع السابق، ص محمد  31
 .242، ص 1993محمد الزين، النظرية العامة لاللتزامات، العقد، مطبعة الوفاء، تونس،  32
33 » : La liberté existe pour entrer dans le contrat mais non pour en sortir Morin «  نقوال مارغريت

 .133 ، ص2006انطوان ماروديس، العنصر األخالقي في العقد، المنشورات الحقوقية صادر، لبنان، 
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ن حاجة، ميس بلغير أنه إذا كان العقد بحاجة إلى توافق إرادتين أو أكثر النعقاده، فإنه 

 اء عليهاإلبقبأجل بقائه إلى استمرارهما معا، بل يكفي ليبقى منتجا لجميع أثاره أن تتمسك 

 إرادة واحدة فقط.

 لقوةاإن نقض أو تعديل العقد باإلرادة المشتركة لطرفيه ال يعد خروجا عن قاعدة 

دة اإلراالملزمة للعقد، بل هو تكريس فعلي لها، على أنه يتطلب نقض أو تعديل العقد ب

ل، ، ومحالمشتركة للمتعاقدين مراعاة كل األركان التي يتطلبها أي عقد جديد من تراضي

 وشكلية طبقا للقانون.وسبب، 

علما أن تعديل العقد قد يتم باتفاق أثناء إبرام العقد، وذلك بتضمين هذا األخير بندا يمكن 

من تعديل العقد في حال وجود ظروف معينة، وهنا يتم التعديل استجابة لما تم االتفاق عليه 

غيرة وهنا يعد هذا االتفاق مسبقا، و قد يتم التعديل باتفاق الحق لقيام العقد، تبعا للظروف المت

 . 34بمثابة عقد جديد يلتزم به الطرفان

 استثناءات استحالة النقض أو التعديل األحادي للعقد: .ب

كما أنه ال يوجد ما يمنع المتعاقدين من تعديل أو نقض العقد، وذلك راجع إلى أنه مثلما 

انون، فإنه خولهم كذلك منحهما القانون حق إنشاء العقد وتحديد مضمونه وفقا لما يتفق والق

وعلى سبيل االستثناء الحق في تغيير ما التزما به وذلك عن طريق تعديل هذا العقد أو 

الخروج من هذه الرابطة العقدية وذلك عن طريق نقض العقد، فمن يملك سلطة اإلنشاء يملك 

 .35سلطة اإللغاء والتعديل

وهو ما يعرف بالتقايل، إذ يتم نقض العقد عن طريق فسخه باالتفاق بين الطرفين، 

، 36يبرم المتعاقدان عقدا جديدا يقضي بإلغاء العقد األول، ويعدل العقد كذلك بنفس الطريقة

أن ال يخل التقايل مفاده وهذا األمر جائز وفقا لمبدأ سلطان اإلرادة غير أنه مقيد بشرط 

أن مشترى العقار رهنه  بحقوق الغير التي يمكن أن تنشأ في محل العقد قبل اإلقالة، فمثال لو

ثم تقايل مع البائع، عاد العقار إلى البائع مثقال بالرهن، ثم أن التقايل ليس سوى استثناء 

 .37ظاهري يرد على إلزامية العقد، ذلك أن إعمال التقايل يعتبر تأكيدا لمبدأ سلطان اإلرادة 

أو التعديل بيد  كذلك ال يوجد ما يمنع المتعاقدان من أن يتفقا على جعل سلطة النقض

، ذلك أنه من يملك الكل يملك الجزء كذلك، 38أحدهما منفردا دون اللجوء للطرف اآلخر

فيكون له حق النقض أو التعديل في حدود االتفاق، وقد يكون ذلك باتفاق الطرفين عند التعاقد 

                                         
، 0200محمد حسين منصور، مصادر االلتزام، العقد واإلرادة المنفردة، الدار الجامعية، بدون بلد نشر،  34

 .349ص 
 .285نبيل ابراهيم سعد، المرجع السابق ، ص  35

(C) Larroumet ,Droit civil, op.cit ,P 587 . 
 .361علي فياللي، االلتزامات، النظرية العامة للعقد، المرجع السابق، ص  36
 .323محمد وحيد الدين سوار، شرح القانون المدني النظرية العامة لاللتزام، المرجع السابق، ص  37
 محمد حسنين، الوجيز في نظرية االلتزام، مصادر االلتزامات وأحكامها في القانون المدني الجزائري، 38

 .112المرجع سابق، ص 

(A) Bencheneb, op.cit, P220 . 
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العقد،  على إعطاء حق النقض أو التعديل ألحدهما، كما قد يتم ذلك بمقتضى اتفاق الحق لقيام

وفي هذه الحالة يعتبر هذا االتفاق بمثابة عقد جديد، يشترط النعقاده وترتيبه آلثاره ما اشترط 

 .39في العقد األول

وفضال عن ذلك قد تقتضي طبيعة بعض العقود أن يبيح القانون ألحد طرفي العقد أن 

غير محدّد  ، وعقد الشركة41كما هو الحال في عقد الوكالة 40ينقض العقد بإرادة منفردة 

، وعقد العمل غير محدّد المدّة وذلك حتى ال يتحول عقد العمل إلى عقد أبدي يقيد من  42المدّة

 حرية الشخص، التي تعد حرية مكرسة دستوريا، وهي من النظام العام. 

، أي 43كما ثمة عقود يجيز فيها القانون ألحد العاقدين دون اآلخر أن يستقل بنقض العقد

ق لكال المتعاقدين، بل يمنحه لمتعاقد واحد فقط له أن يمارسه منفردا، ويبرر الحهذا ال يمنح 

إذ  45، مثلما هو األمر بالنسبة لعقد الهبة44هذا الحق برغبة المشرع في حماية هذا المتعاقد

يحق للواهب الرجوع في الهبة، وكذلك في عقد العارية في حال توافر حالة من الحاالت 

 وحق المؤمن له في إنهاء التأمين. ،من القانون المدني 547ة المنصوص عليها في الماد

 الفرع الثاني: إلزامية تنفيذ العقد:

إن تنفيذ مشتمالت العالقة العقدية تمثل الوجه الثاني للقوة الملزمة للعقد من حيث 

قدية والتقيد بأحكامها اعتالموضوع، بعد حرمان المتعاقدين من نقض وتعديل االلتزامات ال

 .46أول للقوة الملزمة للعقد كوجه

بعيدا عن إمكانية تعديل العقد باإلرادة المشتركة أو المنفردة ألحد طرفيه، فإنه يترتب 

على العقد بمجرد انعقاده صحيحا، ضرورة التزام طرفيه بتنفيذ ما ورد فيه وما هو من 

 . 47مستلزماته ، على أن تتسم طريقة التنفيذ بحسن النية

                                         
، ص 1974لبنان،  عبد المنعم فرج الصدة، نظرية العقد في قوانين البالد العربية، دار النهضة العربية، 39

476. 
40 (P)Malinvaud, Droit des obligations, op.cit , P 150  .  

  .46نواف حازم خالد، المرجع السابق، ص 
من القانون المدني" يجوز للموكل في أي وقت أن ينهي الوكالة أو يقيدها ولو وجد اتفاق  587المادة  41

 يخالف ذلك..."
إذا كانت مدتها غير معينة، على  من القانون المدني"تنتهي الشركة بانسحاب أحد الشركاء 440المادة  42

درا كون صايشرط أن يعلن الشريك سلفا عن إرادته في االنسحاب قبل حصوله، إلى جميع الشركاء وأن ال 

 عن غش أو في وقت غير الئق...".
الفصايلي الطيب، النظرية العامة لاللتزام، مصادر االلتزام، الجزء األول، نشر البديع المغرب، بدون  43

 .172، ص سنة نشر
 .333محمد وحيد الدين سوار، شرح القانون المدني النظرية العامة لاللتزام، المرجع سابق، ص  44
من قانون األسرة "لألبوين حق الرجوع في الهبة لولدهما مهما كانت سنة إال في  211تنص المادة  45

 .الحاالت التالية:..."
ودها، دراسة مقارنة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، عالق عبد القادر، أساس القوة الملزمة للعقد وحد 46

 .16، ص 2008كلية الحقوق جامعة تلمسان، 
47 (P) Malinvaud, op.cit , P 150 -151.  
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 تنفيذ مضمون العقد ومستلزماته:أوال: إلزامية 

ن ليه وبحسمن القانون المدني " يجب تنفيذ العقد وفقا لما اشتمل ع 107/2تنص المادة 

 نية.

من  ا هووال يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه فحسب، بل يتناول أيضا م

 مستلزماته وفقا للقانون، والعرف، والعدالة، بحسب طبيعة االلتزام". 

وفقا  لعقداوبالتالي فالقاضي ال يقتصر في تحديد التزامات المتعاقدين على ما ورد في 

 لزماته.ن مستلإلرادة المشتركة للمتعاقدين فقط، وإنما يتعين إلزامهما كذلك بكل ما يعد م

 تنفيذ مضمون العقد: .أ

يتمثل مضمون العقد في جملة الحقوق والواجبات الواردة فيه والمحددة بشكل 

، ويكون المتعاقدان ملزمان بتنفيذ كل ما ورد في العقد دون أن يكون لهما حق 48صريح

التمييز بين ما هو مهم وما هو دون ذلك، فهما مقيدان بالشروط الواردة في العقد. ويعد 

 . 49االمتناع عن تنفيذ بعضها بمثابة عدم تنفيذ العقد

ية، جوهرية يتفق عليها كل عقد البد أن يشتمل على التزام أو عدة التزامات أساس

المتعاقدان، كما البد أن يشتمل أيضا على التزام أو التزامات ملحقة بااللتزامات األساسية 

المتفق عليها، والتي قد تكون لها أهمية كبيرة بالنسبة للمتعاقدين، أو يفرضها القانون، وذلك 

 .50حتى يتطابق العقد مع النظام العام

ما ورد في العقد للوصول إلى اإلرادة المشتركة وعليه ال ينبغي أن نقف عند 

للمتعاقدين، ذلك أن العقد يلزم طرفيه ليس فحسب في حدود ما اتفقا عليه، بل وأيضا في 

حدود أخرى إذ قد ال يتم االتفاق عليها بصورة مباشرة وصريحة، إما سهوا أو عمدا، مادام 

ما يلتزمان في حدود مضمون العقد أنه ليس من الالزم أن يتوليا تفصيل كل األمور، ولكنه

 .  51الذي يحددانه صراحة أو الذي يتحدد من ظروف العقد باعتباره من مستلزماته

فيجب إذن تنفيذ العقد وفقا لما ورد فيه دون زيادة أو نقصان إال إذا كان ذلك من 

 مستلزماته.

                                         
 . 16ص  عالق عبد القادر، أساس القوة الملزمة للعقد وحدودها، دراسة مقارنة، المرجع السابق، 48
 .364للعقد، المرجع السابق، ص علي فياللي، االلتزامات، النظرية العامة  49

(A) Bencheneb, op.cit , P 224. 
50 (P)Malinvaud, op. cit, P 152 .  

، 1993، الدار الجامعية، مصر،  -نظرية العقد-توفيق فرج، القسم الثاني، النظرية العامة لاللتزام،  51

 .229ص
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 تنفيذ مستلزمات العقد:   .ب

أنه إذا اتفق الطرفان على جميع المسائل الجوهرية في العقد،  52من المقرر قانونا

واحتفظا بمسائل تفصيلية يتفقان عليها فيما بعد ولم يشترطا أن العقد ال يتم عند عدم االتفاق 

، فيضيف القاضي شيئا جديدا ال تتناوله اإلرادة المشتركة للمتعاقدين، وهذا الشيء 53عليها

، على يقضي به طبقا لطبيعة المعاملة وألحكام القانون والعرف 54الجديد هو ما يستلزمه العقد

 والعدالة.

تيجة ، ونعلى اعتبار أن كلمة مستلزمات كلمة غامضة ال تفيد أي مدلول قانوني محدد 

ملة نة بجعلى ذلك الغموض وعدم التحديد، سارع المشرع إلى إرشاد القاضي ودفعه لالستعا

من  107/2دة كتفيا بتحديدها وترتيبها بموجب أحكام المامن المصادر بغية استكمال العقد م

 القانون المدني.

وذهب الفقه إلى القول بأنه يراد بمستلزمات العقد مجموعة االلتزامات التبعية التي 

تالزم العقد وتترتب عليه بمجرد انعقاده صحيحا، وبصرف النظر عن اتجاه إرادة المتعاقدين 

 .55قد ال يتحقق بدونها إليها، ألن األثر األصلي للع

حدد المشرع الضوابط الموضوعية التي يسترشد إليها القاضي في تحديد ملحقات العقد 

، قياسا 56أو مستلزماته والتي نرى أنه يتعين عليه إعمال أحكامها وفقا الترتيب التشريعي

نص في التي تلزم القاضي في حال عدم وجود  57على أحكام المادة األولى من القانون المدني

                                         
المسائل الجوهرية في العقد واحتفظا  من القانون المدني " إذا اتفق الطرفان على جميع 65تنص المادة  52

قد منبرما عتبر العاليها، بمسائل تفصيلية يتفقان عليها فيما بعد ولم يشترطا أن ال أثر للعقد عند عدم االتفاق ع

لمعاملة اطبيعة وإذا قام خالف على المسائل التي لم يتم االتفاق عليها، فإن المحكمة تقضي فيها طبقا ل

 لعرف، والعدالة".وألحكام القانون، وا
. نواف حازم 341محمد حسين منصور، مصادر االلتزام، العقد واإلرادة المنفردة، المرجع السابق، ص  53

 .50خالد، المرجع السابق، ص 
نبيل اسماعيل عمر، سلطة القاضي التقديرية في المواد المدنية والتجارية )دراسة تحليلية وتطبيقية(، دار  54

 .50. نواف حازم خالد، المرجع السابق،  ص 267، ص2011، الجامعة الجديدة، مصر
سالم عبد هللا الفتالوي، إكمال العقد، دراسة مقارنة، المؤسسة الحديثة للكتاب، الطبعة األولى،  55

معة حقوق، جا. سعاد بوختالة، دور القاضي في تكملة العقد، أطروحة دكتوراه، كلية ال76، ص2012لبنان،

 .72، ص 2016الجزائر، 
 107و 67ونخالف بذلك الرأي الفقهي الذي يرى أن القاضي ال يلتزم بالترتيب الذي جاءت به المادتين  56

ات في مستلزممن القانون المدني وله أن يستعملها في غير الترتيب الذي جاءت به، بأن يبحث في هذه ال

وقت ي نفس الفا كلها أي أن يبحث فيهالعدالة مثال ثم في العرف، ثم في القانون، كما له أن يستعملها مجتمعة 

مخالفا لما جاء به  من القانون المدني الفرنسي كان 1135، مبررا رأيه بأن الترتيب الذي جاء به نص المادة 

 .102ص  ،سعاد بوختالة، المرجع السابق المشرع الجزائري حيث بدأ بالعدالة ثم العرف ثم القانون.
من القانون المدني " يسري القانون على جميع المسائل التي تتناولها نصوصه في لفظها  01تنص المادة  57

 أو في فحواها.

 بمقتضىفإذا لم يوجد نص تشريعي، حكم القاضي بمقتضى مبادئ الشريعة اإلسالمية، فإذا لم يوجد ف

 العرف.

 دالة.".فإذا لم يوجد فبمقتضى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد الع
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القانون إلى تطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية، فإذا لم يوجد فبمقتضى العرف، فإذا لم يوجد 

فبمقتضى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة. ثم أنه من غير المنطقي أن يلجأ القاضي 

إلى أحكام العرف أو يسترشد إلى قواعد العدالة في حين أن المسألة ينظمها نص قانوني 

 األولى عند التطبيق من العرف والعدالة. يكون

لقانون من ا 107/2و  65ونبحث فيما يلي في هذه المصادر طبقا لمقتضيات المادتين  

 المدني.

 القانون:  .1

يسكت عنها الطرفان، وفي هذه الحالة تعتبر التي القانون قد يتولى تنظيم بعض األمور 

ر ما يخالفها يعني أن السكوت عن ذك قواعد القانون مكملة إلرادة الطرفين، على أساس

 .58الرابطة التعاقدية  يإعمالها ف

ذكر المشرع الجزائري القانون كمصدر يستعين به القاضي ألجل استكمال مضمون 

العقد، غير أنه استخدم هذه الكلمة بشكل مطلق، أي دون أن يحدد إن كان المقصود هو 

ملة، غير أنه مادام أن المتعاقدان ال يملكان حق القواعد اآلمرة أم أنه أراد بها القواعد المك

االتفاق على خالف القواعد اآلمرة، باعتبارها ملزمة لهم، سواء اتفقا عليها أو لم يتفقا، 

 .59وبالتالي يكون المقصود بعبارة القانون مجموعة القواعد القانونية المكملة

يكون هذا االتفاق ساريا فيما ومنه فإذا اتفاقا المتعاقدين على خالف القواعد المكملة 

، أما إذا لم يتضمن العقد بعض المسائل خاصة منها التفصيلية التي تهم العقد، إما 60بينما

، فيلجأ القاضي 61ألنهما لم يتوقعاها، أو أنهما اعتمدا على األحكام القانونية المنظمة لها

نص عليها القانون فيما يتعلق  للقواعد القانونية المكملة أو المفسرة إلرادة المتعاقدين والتي

بموضوع العقد، فتحل هذه األحكام المكملة محل إرادة العاقدين لتصبح جزء من العقد ولو لم 

، خاصة وأن القواعد 62يتضمنها، وذلك على افتراض أن إرادتهما اتجهت إلى تطبيقها

، وأن 63من العقود المكملة عادة تأخذ أحكامها مما جرى عليه التعامل بين الناس بالنسبة لعقد

                                         
 .229ص ، المرجع السابق،-دنظرية العق-توفيق فرج، القسم الثاني، النظرية العامة لاللتزام،  58
عامر علي حسن أبو رمان، دور القاضي في استكمال العقد في القانون المدني، المرجع السابق، ص  59

107. 
، ص 0092ء القانونية، مصر، سمير عبد السيد تناغو، مصادر االلتزام، الطبعة األولى، مكتبة الوفا 60

101. 
محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني، النظرية العامة لاللتزامات، مصادر االلتزام  61

 .295،  ص 2009العقد واإلرادة المنفردة، الطبعة الرابعة، دار الهدى، الجزائر، 
األول، مصادر الحقوق الشخصية،  ياسين محمد الجبوري، المبسوط في شرح القانون المدني، الجزء 62

ع، والتوزي للنشر المجلد األول: نظرية العقد، القسم الثالث: آثار العقد وانحالله، الطبعة األولى، وائل

 .244، ص 2002األردن، 

(A) Bencheneb, op.cit , P 224. 
 .101سمير عبد السيد تناغو، مصادر االلتزام، المرجع السابق، ص  63
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الهدف من سن القواعد المكملة ليس سوى إعفاء األطراف من عناء التفكير في كل جزئيات 

 .64العقد

جدير بالذكر أن كل عقد تكمله أحكام القواعد المكملة في القانون الذي أبرم في ظله، فإذا 

إن أحكام هذا تغيرت أحكام هذه القواعد بتعديلها بموجب قانون الحق ينظم نفس المسألة ف

بل تبقى هذه العقود  سري على العقود التي أبرمت في ظل سريان القانون السابقتالقانون ال 

خاضعة للنصوص التي كانت سارية وقت إبرامها ألن هذه النصوص وحدها هي التي تعتبر 

 .65مكملة لتلك العقود التي أبرمت في ظلها

ة التي تطبق الستكمال العقد هي تلك لم يوضح المشرع كذلك إذا كانت النصوص القانوني

 .66النصوص الواردة في القانون المدني فقط، أم أنها الواردة في أي قانون خاص آخر

، 67أما القواعد اآلمرة فأحكامها ملزمة للمتعاقدين وال يمكنهما االتفاق على مخالفتها

تفق عليه المخالف ويطبقها القاضي دون اعتبار إلرادة األطراف، أي حتى مع وجود البند الم

لها، ففي الحالة التي يتضمن فيها العقد بندا مخالفا لحكم ورد النص عليه في قاعدة آمرة، 

، ثم أن عدم تضمين العقد أحكام  68بطل الشرط المخالف وحل محله حكم القاعدة اآلمرة

ليه إوهو ذات االتجاه الذي ذهبت  69قاعدة آمرة ال يعفي المتعاقدين من تنفيذ ما تقضي به

 .70المحكمة العليا

                                         
 .355المرجع السابق، ص محمد الزين،  64
الجزء األول، نظرية العقد واإلرادة  -في االلتزامات–سليمان مرقس، الوافي في شرح القانون المدني  65

، 1987صر،المنفردة، ايريني للطباعة مطبعة السالم، توزيع دار الكتاب الحديث، الطبعة الرابعة، م

 .471 صالبالد العربية، المرجع السابق، . عبد المنعم فرج الصدة، نظرية العقد في قوانين 504ص
ويكون المشرع بذلك قد ترك المجال واسعا للقضاء ألجل االجتهاد والوصول إلى القاعدة المكملة األنسب  66

لخاص اقانون لحل النزاع المعروض أمامه، فإن وجد في المسألة قانون خاص ينظمها، فاألولى أن يطبق ال

لقواعد جأ إلى الة فيل"، وأما إذا ما لم يجد في القانون الخاص ما يحكم المسأعمال بقاعدة "الخاص يقيد العام

عقد، تكمال الري الس، فمثال إذا كان محل العقد شركة تجارية للقاضي اللجوء إلى أحكام القانون التجا العامة

ختلف مع تال = نفإذا لم يجد ضالته، له أن يلجأ إلى أحكام القانون المدني المنظمة لعقد الشركة بشرط أ

سمى قد المنصوص آمرة، وكذلك األمر إذا كان العقد من العقود المسماة فيرجع القاضي إلى أحكام الع

لنظرية حكام االمنصوص عليها في القانون المدني، فإذا لم يجد نص يستكمل به العقد، له أن يرجع إلى أ

ن كن من بييذا لم أقرب العقود المسماة، وإ العامة للعقد، علما أنه من الفقه من يرى الرجوع قبل ذلك إلى

 القواعد ك يطبقالعقود المسماة فللقاضي أن يلجأ مباشرة إلى النظرية العامة للعقد وفي حال لم يجد كذل

 . المتعلقة بالعقد المسمى األقرب إلى العقد المراد استكماله

 .366، ص علي فياللي، االلتزامات، النظرية العامة للعقد، المرجع السابق 67
 .342المرجع السابق، ص  محمد حسين منصور، مصادر االلتزام، العقد واإلرادة المنفردة، 68

69 (A) Bencheneb, op.cit , P 224. 
بين مؤسسة  351919في القضية رقم  24/01/2007وفي هذا الخصوص قضت المحكمة العليا بتاريخ  70

صناعية " حيث ما تعيبه الطاعنة في غير محله ألنه اإلنجاز والبناء للجزائر ومؤسسة تسيير المناطق ال

 08بالرجوع إلى مستندات القضية والقرار المطعون فيه يتبين بأن قضاة المجلس لم يسيئوا في تطبيق المادة 

والمتعلق بإدارة المناطق الصناعية. حيث أن المطعون  03/03/1984المؤرخ في  55-84من المرسوم 

ير خاصة بالحقوق واالشتراكات وحددت المبلغ الواجب دفعه وأن الطاعنة لم ضدها قد أثبتت بموجب فوات
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وقد تضمن القانون المدني العديد من الحاالت التي يستعان فيها بالقواعد القانونية المكملة 

الستكمال العقد وبالتالي استكمال إرادة المتعاقدين بشرط عدم االتفاق على ما يخالفها، فإذا 

 .71سكتا عما يخالفها اعتبرت جزء من العقد

 العرف: .2

أو تكرار سلوك الناس في مسألة ما بطريقة معينة، مع االعتقاد  العرف هو " اطراد

بأن هذا السلوك ملزم لهم قانونا" وبالتالي فهو قانون غير مكتوب ينشأ تلقائيا دون تدخل 

يراد بالعرف في هذا المجال  ، و72إرادة تشريعية، ويعتبر أقدم المصادر الرسمية للقانون

 .73العرف المفسر لعبارات العقد حال غموضها العرف المكمل لمضمون االلتزام وليس

علما أن العرف يعتبر مصدرا رسميا احتياطيا طبقا لنص الفقرة الثانية من المادة 

من نفس القانون أساسا  107/2ويعتبر العرف طبقا لنص المادة ، 74األولى من القانون المدني

                                                                                                               
تثبت التخلص من دفع هذه االشتراكات الواجب دفعها، لذا فإن هذا الوجه غير سديد يتعين رفضه " وبالتالي 

انوني واالشتراكات هو التزام قة الصناعية بدفع مبالغ التكاليف بالمنطق=فإن التزام المؤسسة المتواجدة 

من  08وليس التزام اتفاقي ناشئ عن شغل القطعة األرضية بالمنطقة الصناعية وفقا لما جاء في نص المادة 

من  08تنص المادة والمتعلق بإدارة المناطق الصناعية حيث  03/03/1984المؤرخ في  55-84المرسوم 

المتعلق بإدارة المناطق الصناعية " تتكون الموارد المالية  03/03/1984المؤرخ في  55-84المرسوم 

المساهمة المالية التي =لهيئة تسيير المنطقة الصناعية، خاصة من عائدات الخدمات التي تقدمها ومن 

ورقم األعمال، ودرجة أهمية تشارك بها الوحدات المقامة في المنطقة تبعا لنسب المساحة التي تشغلها 

 .88 -87ص  نقال عن سعاد بوختالة، المرجع السابق، الشبكات" وهو نص آمر.

من القانون المدني " وإذا وقع االتفاق على أن الثمن هو سعر السوق وجب  356/2المادة حيث نص في  71 

في  ا لم يكنن، فإذزمان، والمكاعند الشك الرجوع إلى سعر السوق الذي يقع فيه تسليم المبيع للمشتري في ال

ه هي مكان التسليم سوق وجب الرجوع إلى سعر السوق في المكان الذي يقضي العرف أن تكون أسعار

د ار لتحديه كمعيالسارية" ومنه يتضح أنه في حال سكت المتعاقدين عن تحديد السوق الذي يتعين الرجوع إلي

 لمرجع فيايع هو عتبر سعر السوق الذي يقع فيه تسليم المبثمن المبيع، فإنه بموجب نص المادة المذكورة ي

ف أن تحديد السعر، فإن لم يكن بمكان التسليم سوق وجب الرجوع إلى سعر السوق الذي يقضي العر

أجر العين من القانون المدني "يلتزم المؤجر أن يسلم للمست  476بسريان أسعاره. وكذلك نص المادة 

يم قضي بتسللمادة يتصلح لالنتفاع المعد لها تبعا التفاق الطرفين " ومنه فنص االمؤجرة وملحقاتها في حال 

د هذه العين المؤجرة بطريقة ال تتنافى مع ما أعدت له، وأن القاضي ملزم بالحكم على أساس وجو

العين لمؤجر بصيانة امن القانون المدني " يلتزم  479االلتزامات ولو يتفق عليها في العقد. كما تنص المادة 

اء ورية أثنت الضرالمؤجرة لتبقى على الحالة التي كانت عليها وقت التسليم. ويجب عليه أن يقوم بالترميما

لألسطح  لالزمةامدة اإليجار، دون الترميمات الخاصة بالمستأجر. ويتعين عليه أن يقوم السيما باألعمال 

 لمياه.غ المراحيض وقنوات تصريف امن تجصيص وأعمال تنظيف اآلبار وكما يتعين عليه صيانة وتفري

 لمادة أنهذه ا يتحمل المؤجر الرسوم والضرائب وغيرها من التكاليف المثقلة للعين المؤجرة." ويتبين من

فاق جود اتوااللتزامات المتمثلة في أعمال صيانة ودفع الضرائب تقع على عاتق المستأجر في حال عدم 

ذا ي ظل هودا تنص على هذه االلتزامات فإن العقد يستكمل فيقضي بخالف ذلك ولو لم يتضمن العقد بن

 النص القانوني المكمل.

 .250-249، ص 2010علي فياللي، مقدمة في القانون، موفم للنشر، الجزائر،  72
 .243محمد وحيد الدين سوار، شرح القانون المدني النظرية العامة لاللتزام، المرجع السابق، ص  73
 القانون المدني "... وإذا لم يوجد نص تشريعي،...فإذا لم يوجد فبمقتضى العرف". من 01/3تنص المادة  74
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العقد يفيد اتفاقهما على عقديا، حيث يفترض أن سكوت المتعاقدين عن تنظيم أمر ما في 

 .75تطبيق قواعد العرف

يأخذ العرف حكم القانون ويكمل نطاق العقد خاصة في المسائل التجارية والمعامالت 

، وغالبا ما يكون اللجوء للعرف بناء على إحالة 76البحرية، وأعمال البنوك والعقود التجارية

نطاق االلتزام، فملحقات المبيع من نص تشريعي، فيترك المشرع للعرف، مثال، مهمة تحديد 

يمكن تحديدها على ضوء العرف، كما يتصل بالعرف أيضا ما اصطلح عليه بالشروط 

المألوفة، وهي الشروط التي جرت العادة على بتضمينها في العقد أمرا مفروضا، حتى 

أصبح يعمل بها ويطالب المتعاقدون بتنفيذها ولو لم يتم النص عليها صراحة في العقد، 

ومثالها ما جرى العرف به في شأن التعامل في بعض المحالت من مثل المطاعم والفنادق، 

 . 77حيث تضاف نسبة إلى قائمة الحساب مقابل الخدمة

علما أن العرف ال يعول عليه في العقد إال على سبيل االحتياط، أي عندما يتعذر 

 ا يستند إليه الستكمال إرادتهما.وال يجد القاضي أساسا قانوني 78التعرف على إرادة المتعاقدين

يخضع قاضي الموضوع لرقابة قضاة القانون حول مدى وجود القاعدة العرفية المستند 

إليها أو المستبعدة التطبيق ومدى صحة تطبيقها مثلما يخضع لرقابتها حول مدى صحة 

 .79تطبيق القاعدة القانونية

 مبادئ العدالة: .3

فية، عد العرلقوااقد يلجأ القاضي لمبادئ العدالة إذا لم تسعفه األحكام القانونية وبعدها 

 لسد النقص الذي شاب العقد، فيحدد بموجبها مضمونه وأثاره. 

،  وهي بنص المادة األولى من 80تعتبر العدالة األساس الذي يقوم عليه القانون كله

  .81القانون المدني مصدرا من مصادر القانون

عرفت العدالة بأنها " شعور كامن في النفس يكشف عنه العقل السليم ويوحي به 

 ،82الضمير المستنير ويهدي إلى إعطاء كل ذي حق حقه دون الجور على حقوق اآلخرين"

كما عرفت بأنها " شعور باإلنصاف، وهو شعور كامن بالنفس يميل له الضمير النقي والعقل 

                                         
 .367علي فياللي، االلتزامات، النظرية العامة للعقد، المرجع السابق، ص  75
 .283، المرجع السابق، ص -مصادر االلتزام-نبيل ابراهيم سعد، النظرية العامة لاللتزام 76
الجزء األول، نظرية العقد واإلرادة  -في االلتزامات–ح القانون المدني سليمان مرقس، الوافي في شر 77

منفردة، . محمد حسين منصور، مصادر االلتزام، العقد واإلرادة ال504المنفردة، المرجع السابق، ص

 .258. محمد الزين، المرجع السابق، ص 343المرجع السابق، ص 
 .243النظرية العامة لاللتزام، المرجع السابق، ص محمد وحيد الدين سوار، شرح القانون المدني  78

(A) Weill, (F) Terré, op.cit, P 200. 
79 (A) Weill, (F)Terré, op.cit, P 204. 

 .101سمير عبد السيد تناغو، مصادر االلتزام، المرجع السابق، ص  80
األول، ديوان المطبوعات خليل أحمد حسن قدادة، الوجيز في شرح القانون المدني الجزائري، الجزء  81

 .142-140، ص 2010الجامعية، الطبعة الرابعة، الجزائر، 
 .95سالم عبد هللا الفتالوي، المرجع السابق، ص 82



20 

 

األشخاص والحاالت مراعية دقائق الظروف والجزئيات  السليم ويوحي بحلول تسري على

 .83هادفة إلى إيفاء كل ذي حق حقه"

والقضاء وفقا للعدالة يعني الفصل في أمر معين وفق ما يقتضيه الضمير والمنطق 

وطبيعة األشياء وتكون هذه األحكام مستمدة من القانون الطبيعي وليس من القانون 

 .84الوضعي

المشرع الجزائري على العدالة كمصدر رسمي يلجأ إليه وعلى غرار العرف نص 

د ما وركالقاضي في حال عدم وجود نص قانوني طبقا للمادة األولى من القانون المدني، 

 طبقا النص عليها كمصدر مكمل إلرادة المتعاقدين في حال سكوتها عن تنظيم أمر معين

 من نفس القانون. 107/2لنص المادة 

على أسرار مصنع يلزم بمقتضى العدالة عدم إفشاء هذه األسرار، فالعامل الذي يطلع 

وعدم البوح بها لمصنع آخر، وااللتزام بالسالمة الذي يقع على عاتق الطبيب لفائدة المريض 

وعلى عاتق صاحب الفندق لفائدة النزيل لديه، ففي غياب اتفاق الطرفين بشأنه وإذا لم 

القاضي الحرص على ضمان مصالح الطرف يتضمن القانون حكما بشأنه يتعين على 

 .85الضعيف في هذا النوع من العقد وتحقيق العدالة فيها

على أنه عند تدخل القاضي لتكملة العقد وفق عنصر العدالة ال يجوز له أن ينظر إليها 

من وجهة نظره هو ومفهومه الشخصي للعدالة، بل يتعين عليه أن ينطلق في القيام بدوره في 

 .86د من اعتبارات موضوعية تنسجم و موضوع العقدتكملة العق

وإذا لجأ القاضي لمبادئ العدالة لتكملة العقد فال رقابة عليه من المحكمة العليا ألن ما 

 .87يتعلق بالعدالة هو من مسائل الموضوع ال من مسائل القانون

 بحسب طبيعة االلتزام: .4

وعرفها الفقه على أنها "  لم يعرف المشرع الجزائري المقصود من طبيعة االلتزام،

الطبيعة القانونية لنوع العقد الذي قصد المتعاقدان إبرامه، أو التنظيم القانوني للمادة التي 

 .88عالجها المتعاقدين في عقديهما"

                                         
مدني عراقي،  86سعد حسين عبد ملحم الحلبوسي، دور القاضي في إكمال نطاق العقد طبقا لنص المادة  83

ص  ،2010نة راق، سلسياسية، العدد األول،المجلد األول، العمقال منشور بمجلة جامعة األنبار القانونية وا

20. 
 .368علي فياللي، االلتزامات، النظرية العامة للعقد، المرجع سابق، ص  84
 .259محمد الزين، المرجع السابق، ص  85
 .100ص  سعاد بوختالة، المرجع السابق،  86
األول، الطبعة األولى، مطبعة حسناوي موراد، ، الجزء -نظرية العقد-حميد بن شنيتي، نظرية االلتزامات 87

 .100ص  . سعاد بوختالة، المرجع السابق،234، ص 2014الجزائر، 
 .97عامر علي حسن أبو رمان ، المرجع السابق، ص  88
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وعليه يتعين على القاضي عند تحديده لمضمون العقد، أن يراعي طبيعة االلتزام، 

زامات المترتبة على العقد حتى ولو لم يذكرها ورغم ومتى اقتضت طبيعة االلتزام زيادة االلت

عدم وجود أي نص يقضي بها قانونا فمن باع أو نقل ملكية شيء من األشياء إلى شخص 

ما يعتبر من ملحقات الشيء  الشيء إلى المشتري مضافا إليه آخر فوجب ألن ينقل هذا

قضي به طبيعة األشياء، وبيع الضرورية وكل ما أعد بصفة دائمة الستعمالها وذلك وفقا لما ت

المحل التجاري يتضمن إلزام البائع بتسليم الدفاتر والسجالت التي تبين المركز القانوني 

، ويوجد هذا االلتزام في العقود 89للمحل التجاري من مثل ما له من حقوق وما عليه من ديون

آلخر بأبعاد الصفقة التي يكون أحد طرفيها مهنيا أو حرفيا حيث يلتزم بتبصير المتعاقد ا

وطبيعة الشيء محل العقد وطريقة استعماله ومخاطره وتقديم النصح واإلرشاد في 

 .90الصيانة

التخوف من تحكم القاضي في بنود العقد أمر مستبعد ال مبرر له، ذلك أن كذلك يتعين 

أن ، ثم 91المشرع قد وضع المعايير التي بموجبها يتم إضافة االلتزامات إلى مضمون العقد

تحديد مضمون العقد ومستلزماته مسألة تتعلق باآلثار القانونية المترتبة على العقد، وبالتالي 

فهي مسألة قانونية، يتعين إخضاعها لرقابة المحكمة العليا، وذلك متى استعان القاضي 

، وعليه متى زاد التزاما ما ال يصح أن يكون 92بقواعد القانون، أو العرف أو طبيعة االلتزام

أثر للعقد أو أنه لم يدخل في العقد ما يعد من مستلزماته سواء كان ذلك بسبب القواعد 

 القانونية، أو األعراف ، طبيعة االلتزام، فإنه يعرض حكمه للنقض واإلبطال.

أما في الحالة التي يستند فيها القاضي الستكمال إرادة المتعاقدين إلى قواعد العدالة فال  

لمحكمة العليا، ذلك أن ما يتعلق بمبادئ العدالة يعتبر من مسائل تعقيب على حكمه من ا

 . 93الموضوع التي ال رقابة للمحكمة العليا عليها

 ثانيا: إلزامية التنفيذ بحسن نية:

حدد  ، بللم يلزم المشرع الجزائري المتعاقدين بتنفيذ مضمون العقد ومستلزماته فقط

 .التنفيذ بحسن النية لهما كيفية التنفيذ مشترطا أن تتسم طريقة

 وفيما يلي سنقف عند مفهوم ومظاهر مبدأ حسن النية في تنفيذ العقد. 

 مفهوم مبدأ حسن النية: .أ

                                         
 .302، المرجع السابق، ص  -نظرية العقد-توفيق فرج، القسم الثاني، النظرية العامة لاللتزام،  89
 .344مصادر االلتزام، العقد واإلرادة المنفردة، المرجع السابق، ص محمد حسين منصور،  90
 .65سالم عبد هللا الفتالوي، المرجع السابق، ص91
 .234، المرجع السابق، ص -نظرية العقد-حميد بن شنيتي، نظرية االلتزامات92
بلحاج العربي، النظرية العامة لاللتزام في القانون المدني الجزائري، الجزء األول، التصرف القانوني  93

بد عسالم . 247ص  ،2004العقد واإلرادة المنفردة، الطبعة الثالثة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 

-زاممصادر االلت- ة العامة لاللتزام،أنور سلطان، الموجز في النظري .65هللا الفتالوي، المرجع السابق، ص

 .244، ص2005، دار الجامعة الجديدة للنشر، مصر، 
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ض ا عرللوقوف على مفهوم مبدأ حسن النية ارتأينا ضرورة التطرق لتعريفه ، وبعده

 خصائصه وذلك فيما يلي: 

 

 

 تعريف المبدأ: .1

، وهذا ال يعاب 94الفرنسي لم يعرف حسن النيةالمشرع الجزائري على غرار نظيره 

عليه، وتولت هذه المهمة اآلراء الفقهية، هذه األخيرة التي تعددت وتنازعت بشأن تحديد 

، على اعتبار أن مبدأ حسن النية هو مبدأ أخالقي فلسفي، يصعب حصره 95مفهوم حسن النية

 .96وتحديده

ق واستقامة وشرف مع الغير وعلى العموم يراد بمبدأ حسن النية "التعامل بصد

بصورة تبقى ممارسة الحق ضمن الغاية المفيدة والعادلة التي أنشأ من أجلها والتزم بها كل 

طرفي العقد بحيث ال تؤدي هذه الممارسة إلى اإلضرار بالغير دون مسوغ مشروع، بل 

خي ، أو هو "ضرورة مراعاة اإلخالص واألمانة وتو97توصل كل ذي حق إلى حقه بأمانة"

، 98القصد واالعتدال في تنفيذ العقد حتى ال ينقلب هذا التنفيذ وجاال على العاقد اآلخر"

وعرف كذلك بأنه " االستقامة والنزاهة ومراعاة ما يجب أن يكون من إخالص في تنفيذ ما 

 . 99التزم به المتعاقد"

 

 خصائص المبدأ: .2

 :وردها فيما يلييتسم مبدأ حسن النية في تنفيذ العقود بجملة من الخصائص ن

                                         
عبد الحكم فوده، تفسير العقد في القانون المدني المصري والمقارن، منشأة المعارف باإلسكندرية،  94

 .153، ص 2002مصر، 
 .17ق، ص عالق عبد القادر، أساس القوة الملزمة للعقد وحدودها، المرجع الساب 95
محمد عدنان باقر، قواعد األخالق في تحديد مضمون العقد، مقال منشور بمجلة جامعة بابل، العلوم  96

 .870، ص 2014، العراق، 4، العدد 22اإلنسانية، المجلد 
مصطفى العوجي، القانون المدني، الجزء األول، العقد مع مقدمة في الموجبات المدنية، الطبعة الخامسة،  97

 .123، ص 2011الحلبي الحقوقية، لبنان،  منشورات
الجزء األول، نظرية العقد واإلرادة  -في االلتزامات–سليمان مرقس، الوافي في شرح القانون المدني  98

 .509المنفردة، المرجع السابق، ص
ير، زيتوني فاطمة الزهراء، دور القاضي في تنفيذ العقد في المواد المدنية، مذكرة لنيل شهادة الماجست 99

 . 170، ص 2009كلية الحقوق، جامعة تلمسان، 
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، وهو المبدأ 100يعتبر مبدأ حسن النية من المبادئ األساسية التي يقوم عليها تشريع العقد  -

، حيث يقتضي أن يلتزم المدين في تنفيذ التزامه بحسن 101الذي يُفرض على كال المتعاقدين

 .102كذلك أن يلتزم حسن النية حال استعماله لحقه النية، ويتعين في ظله على الدائن

والنية الحسنة مفترضة لدى كل إنسان ألنها األصل حيث أنها تستقيم مع الفطرة اإلنسانية  -

، ومن يدعي 103التي فطر هللا اإلنسان عليها، وبالتالي ال تستدعي الحاجة إلى التدليل عليها

 . 104بعكس ذلك أي يزعم أن المتعاقد سيء النية يقع عليه عبء إثبات ادعائه

، لما يتميز 105ة من أهم المبادئ األخالقية المستقرة في القواعد القانونية يعد مبدأ حسن الني -

وعليه وإن كان مبدأ حسن النية  ،106به من قدرة على ضمان النزاهة واالستقرار والتوازن

لذلك  ،107من المبادئ األخالقية، إال أن تطبيقاته القانونية المتعددة جعلت منه مبدأ قانونيا عاما

قه أن "مفهوم حسن النية في جوهره قاعدة أخالقية أكثر من كونه قاعدة يعتبر بعض من الف

قانونية ولكنها تحولت إلى قاعدة قانونية من خالل األهداف القانونية التي تتوخى تحقيقها 

هذه األخالقية المفروضة في مرحلة تنفيذ العقد  ، و108والقيم القانونية التي تحاول حمايتها"

من القانون المدني" يجب تنفيذ العقد طبقا لما  107/1في المادة كرسها المشرع الجزائري 

 اشتمل عليه وبحسن نية" .

مبدأ حسن النية هو مبدأ يسود جميع العقود، حيث لم يعد القانون الحديث يميز بين العقود  -

 . 109حرفية التنفيذ وبين عقود حسن النية مثلما كان األمر ساريا في ظل القانون الروماني

ي بشكل لقانونالعموم فإن مبدأ حسن النية من المبادئ األساسية الراسخة في المجال ا على -

راحله، ميع مجعام، سواء منه القانون العام أو القانون الخاص، وهو مبدأ متعلق بالعقد في 

 بدأ من مرحلة المفاوضات، التكوين، تحديد النطاق، التفسير، فالتنفيذ.

                                         
محمد حسنين، الوجيز في نظرية االلتزام، مصادر االلتزامات وأحكامها في القانون المدني الجزائري،  100

 .111المرجع السابق، ص 
101(P) Malaurie ,( L) Aynès, (P)Stoffel-Munck ,Droit civil, Les obligations, op.cit P 371 . 

ين محمد الجبوري، المبسوط في شرح القانون المدني، الجزء األول، مصادر الحقوق الشخصية، ياس 102

 .249المجلد األول: نظرية العقد، القسم الثالث: آثار العقد وانحالله، المرجع السابق، ص 
رمزي رشاد عبد الرحمن الشيخ، أثر سوء النية على عقود المعاوضات في القانون المدني، دار الجامعة  103

 .32-31، ص 2015الجديدة، مصر، 
104 (A) Bencheneb, op.cit , P 226. 

 .871محمد عدنان باقر، المرجع السابق، ص  105
، 1عرعارة عسالي، التوازن العقدي عند نشأة العقد، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة الجزائر 106

 .206، ص 2014/2015
عبد المنعم موسى إبراهيم، حسن النية في العقود)دراسة مقارنة(، منشورات زين الحقوقية، لبنان،  107

 .94، ص2006
ئري، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في علوم القانون، كلية زمام جمعة، العدالة العقدية في القانون الجزا 108

 .311، ص2014الحقوق جامعة الجزائر، 
، أطروحة دكتوراه، كلية -دراسة مقارنة–دالي بشير، دور القضاء في حماية الطرف الضعيف في العقد  109

 .82، ص 2016الحقوق جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، 
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قاصر على تنفيذ العقد، بل أن نطاقه أوسع بكثير من ذلك أن مبدأ حسن النية ليس ب

ذلك، حيث يمتد ليشمل مرحلة المفاوضات بتجنب عدم الجدية لتفادي اإلضرار بالمتفاوض 

حسن النية، كما هو مطلوب أيضا في مرحلة التعاقد، لتفادي اغتنام فرصة وجود تعبيرات 

دأ ال يمكن االستغناء عنه حال وجود خاطئة استعملت من قبل المتعاقد بحسن نية، كما أن المب

 .110داع لتفسير العقد

هذا وال بد من البيان أن المشرع الجزائري تصدى لمبدأ حسن النية في العقد في 

مرحلة تنفيذه فقط، ولم ينص عليه في مراحل سابقة للتعاقد، ويتعلق األمر بمرحلة التفاوض، 

 .111أهمية، خاصة مع تطور الحياة العقدية التي لها أهمية بالغة، أكثر مما لتنفيذ العقد من

من القانون المدني  107جدير بالبيان كذلك أن المشرع الجزائري وطبقا ألحكام المادة 

التي نص فيها على وجوب تنفيذ العقد بحسن نية، غير أنه لم ينص على أي جزاء يترتب في 

 من القانون المدني 107 نص المادةحال تنفيذ العقد بغير حسن نية، وإذا التزمنا بحرفية 

 .112نذهب بالنتيجة إلى القول بعدم جدوى مبدأ حسن النية في تحقيق التوازن العقدي

غير أننا نرى أن إخالل المتعاقد بالتزام تنفيذ العقد بحسن النية يعد خطأ عقديا، تنتج 

خر، وإن ويلزم المتعاقد المسئول بجبر الضرر الالحق بالمتعاقد األ 113عنه المسؤولية العقدية

كان المشرع لم يتمكن من تحديد كل مظاهر سوء النية الرتباطها بالتطورات الحديثة التي 

 .114يشهدها المجتمع غير أنه أورد أهمها

كذلك من ناحية أخرى وفي حدود ضيقة أي في الحاالت التي يكون فيها العقد ملزما 

من  123ية من أحكام المادة للجانبين  يمكن لنا أن نستنبط جزاء تنفيذ العقد بغير حسن ن

ذلك أنه وإذا كان القانون قد ألزم المتعاقدين بتنفيذ العقد وفقا لما تقتضيه  115القانون المدني 

حسن النية فإنه قد منحهما أيضا حق االمتناع عن تنفيذ العقد متى لم يوف المتعاقد اآلخر بما 

دام المشتري لم عليه من التزامات ففي عقد البيع ال يلزم البائع بنقل ملكية الشيء المبيع ما

                                         
 .156عقد في القانون المدني المصري والمقارن، المرجع السابق، ص عبد الحكم فوده، تفسير ال 110
نساخ فطيمة، الوظيفة االجتماعية للعقد، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في الحقوق، كلية الحقوق،  111

 .248، ص2013جامعة الجزائر، 
رنسا وألمانيا ومصر، بودالي محمد، الشروط التعسفية في القانون الجزائري، دراسة مقارنة مع قوانين ف 112

 .248ق، ص. نساخ فطيمة، الوظيفة االجتماعية للعقد، المرجع الساب53، ص 2007دار هومة، الجزائر، 
113 (P) Malaurie, (L) Aynès, (P) Stoffel-Munck ,Droit civil, Les obligations ,op.cit P 373.  

يبقى المدين مسؤوال عن غشه، أو خطئه من القانون المدني "... وعلى كل حال  172تنص المادة   114

 الجسيم".

رتب سؤولية تتممن القانون المدني" ....وكذلك يجوز االتفاق على إعفاء المدين من أية  178تنص المادة 

ين أن ز للمدعلى عدم تنفيذ التزامه التعاقدي، إال ما ينشأ عن غشه، أو عن خطئه الجسيم غير أنه يجو

م في ستخدمهة الناجمة عن الغش، أو عن الخطأ الجسيم الذي يقع من أشخاص ييشترط إعفاءه من المسؤولي

 تنفيذ التزامه...".

م لين الذي لتزم المديمن القانون المدني ".... غير أنه إذا كان االلتزام مصدره العقد، فال  182تنص المادة 

 ت التعاقد.".يرتكب غشا أو خطأ جسيما إال بتعويض الضرر الذي كان يمكن توقعه عادة وق
من القانون المدني "في العقود الملزمة للجانبين إذا كانت االلتزامات المتقابلة مستحقة  123تنص المادة  115

 ه".با التزم متنفيذ بالوفاء جاز لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ التزامه إذا لم يقم المتعاقد اآلخر 
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، غير أنه ال يمكن تطبيق هذا الحل على جميع العقود إذ هناك من العقود ما فع الثمنيلتزم بد

وكذلك في الحالة التي يكون فيها العقد  116ال تسمح طبيعتها بذلك من مثل البيع بالتقسيط

ملزما للجانبين ويكون المتعاقد قد التزم بتنفيذ التزامه كامال وال يبقى له ما يمكن أن يدفع 

 ذه هنا ال يمكن إعمال الدفع بعدم التنفيذ كجزاء للمتعاقد سوء النية. بعدم تنفي

تجب اإلشارة كذلك إلى أن بحث حسن النية في تنفيذ العقد تعتبر من مسائل الواقع التي 

 .117لمحكمة الموضوع الحق المطلق في تقديرها

 مظاهر حسن النية: .ب

لى نون ععقدية يفرضها القايجسد مبدأ حسن النية في تنفيذ العقد في شكل التزامات 

في  لثانيالمتعاقدان فتتخذ هذه االلتزامات مظهران، يتجلى األول في واجب النزاهة، وا

 واجب التعاون وفيما يلي تفصيل لهما:

 

 

 واجب النزاهة: .1

يعرف االلتزام بالنزاهة أيضا بااللتزام باألمانة وكما يعرف بااللتزام باإلخالص 

 ويعد مظهرا لمبدأ حسن النية في تنفيذ العقد. 118دقوشرف التعامل، وبواجب الص

يقصد بالنزاهة تنفيذ االلتزام بإخالص وبصفة تمكن من تحقيق الهدف الذي يرمي إليه 

، ويفرض واجب اإلخالص التعاقدي على المتعاقد التزام سلوك مستقيم اتقاء ألي 119العقد

ن يمتنع المتعاقد عن كل غش . وهو االلتزام الذي يفرض أ120ضرر قد يلحق بالمتعاقد اآلخر

 . 122يجعل تنفيذ االلتزام عسيرا أو مستحيال  121أو تدليس

                                         
116 (P) Malinvaud, Droit des obligations, op.cit, P151. 

الجزء األول، نظرية العقد واإلرادة  -في االلتزامات–سليمان مرقس، الوافي في شرح القانون المدني  117

ع ،المرج-لتزاممصادر اال-. نبيل ابراهيم سعد، النظرية العامة لاللتزام509المنفردة، المرجع السابق، ص

 .285السابق، ص 
 .18للعقد وحدودها، المرجع السابق، ص عالق عبد القادر، أساس القوة الملزمة  118
 .239محمد الزين، المرجع السابق، ص  119
بيار إميل طوبيا، الغش والخداع في القانون الخاص)اإلطار العقدي والتقصيري( دراسة مقارنة، الطبعة  120

 .187، ص 2014األولى، المؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان، 
اهة، يختلف عن التدليس الذي يقع أثناء تكوين العقد، والذي يلجأ علما أن التدليس المقصود في باب النز 121

قصود هنا هو دليس الم، فالتإليه أحد المتعاقدين لدفع المتعاقد اآلخر للتعاقد، ويترتب عليه قابلية العقد لإلبطال

 بمعنى "اإليذاء" أي اإلضرار بمصالح المتعاقد اآلخر. 

 .369امة للعقد، المرجع السابق، ص علي فياللي، االلتزامات، النظرية الع 122
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كما يتمثل االلتزام بالنزاهة في عدة تصرفات يجب على المتعاقدين أن ال يخرجوا 

عنها، من بينهما رفض التنفيذ بغير سبب مشروع، أو رفض تنفيذ العقد عينا، أو التأخر في 

 .123زئيالتنفيذ، أو التنفيذ الج

ويقتضي هذا االلتزام من أطراف العالقة العقدية أن يكونوا على قدر من االستقامة 

والشرف، بما يؤهلهم لكونوا محال للثقة المتبادلة، حيث يثق كل منهما في اآلخر، لما 

، وجدير بالبيان أن مبدأ النزاهة ال يتنافى ومبدأ 124يفترضه فيه من أمانة ونزاهة وشرف

ي العقود، هذا األخير الذي يجعل كل طرف يحتفظ لنفسه بأشياء تحقق له تعارض المصالح ف

أكبر فائدة، على أساس أنه إذا كان االحتفاظ بهذه األشياء حقا، غايته تحقيق أكبر قدر من 

 .125النفع، إال أن هذا الحق تقيده قواعد العدالة وحسن النية

، 126ص هو معيار الرجل العاديوالمعيار الذي يقاس به التزام المدين باألمانة واإلخال

فبالنسبة للمدين مثال يجب على سائق سيارة األجرة أن يلتزم الطريق األقرب للراكب وال 

يلجأ إلى طريق طويل بقصد تحميله أجرة مرتفعة، ونفس الشيء بالنسبة للكهربائي الذي 

باء و نفقات يتعين عليه أن يختار المسار األنسب لعمل التركيبات حتى ال يحمل العميل أع

، أما بالنسبة للدائن، فاألمانة واإلخالص يقتضيان أن يمتنع عن الغش أو عن الحيلة 127كبيرة

التي من شأنها أن تجعل تنفيذ االلتزام من قبل المدين مرهقا له أو مستحيال عليه، أو تحميل 

ثال ، وم128المدين نفقات وبمصاريف مالية ضخمة ال تنسجم مع الفائدة المرجوة من العقد

ذلك تراخي المشتري وتقاعسه عن استالم البضاعة بقصد تكبيد البائع مخاطر نفقات تخزينها 

 .129وصيانتها

ومن الفقه من يرى بأن االلتزام بالنزاهة ليس بااللتزام العقدي إنما هو واجب أخالقي 

اجتماعي خارج عن نطاق العقد، بينما يرى جانب آخر من الفقه أنه التزام حقيقي، يفرض 

 .130نفسه على أطراف العالقة العقدية، ويمنع جعل التنفيذ صعبا أو مستحيال

ونرى فعال أن هذا االلتزام وإن كان ذا أساس أخالقي، إال أنه متعلق بالعقد، بدليل أن 

من القانون  490و 377و  178اإلخالل بهذا االلتزام يعتبر خطأ عقديا طبقا ألحكام المادة 

                                         
 .133مارغريت نقوال انطوان ماروديس، المرجع السابق، ص  123
 .66دحمون حفيظ، التوازن في العقد، المرجع السابق، ص 124
درماش بن عزوز، التوازن العقدي، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة تلمسان،  125

 .248، ص 2014
ياسين محمد الجبوري، المبسوط في شرح القانون المدني، الجزء األول، مصادر الحقوق الشخصية،  126

 253المجلد األول: نظرية العقد، القسم الثالث: آثار العقد وانحالله، المرجع السابق، ص 
اإلرادة الجزء األول، نظرية العقد و -في االلتزامات–سليمان مرقس، الوافي في شرح القانون المدني  127

 .348. محمد حسين منصور، المرجع السابق،  ص 509المنفردة، المرجع السابق، ص
ياسين محمد الجبوري، المبسوط في شرح القانون المدني، الجزء األول، مصادر الحقوق الشخصية،  128

 253المجلد األول: نظرية العقد، القسم الثالث: آثار العقد وانحالله، المرجع السابق، ص 
 .348حسين منصور، المرجع السابق، ص  محمد 129
 .184زيتوني فاطمة الزهراء، المرجع السابق، ص  130
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التي تلزم القاضي في  131م أساسه في عديد نصوص القانون المدنيالمدني، ويجد هذا االلتزا

حال وجود محل لتأويله العقد، بالبحث في النية المشتركة للمتعاقدين، وذلك بما ينبغي أن 

 يتوافر من أمانة وثقة بين المتعاقدين.

، جدير بالذكر كذلك أن االلتزام باألمانة يقتضي أن ال يتعسف المتعاقد في استعمال حقه

 .132ذلك أن التعسف في استعمال الحق يناقض مبدأ حسن النية في استعمال الحق

 واجب التعاون: .2

من مظاهر االلتزام بتنفيذ العقد بحسن نية، واجب التعاون المستمر بين طرفيه أثناء 

، ويعتبر التزاما أكثر ايجابية من االلتزام بالنزاهة، حيث يلتزم كل عاقد بأن 133تنفيذ العقد

 .134خر ما يعاونه على حسن تنفيذ التزاماتهيقدم لآل

جدير بالبيان أن المشرع الجزائري لم ينص على واجب التعاون أثناء تكوين العقد، 

من القانون   86/2غير أنه يمكننا استخالصه من واجب اإلفضاء المنصوص عليه في المادة 

  .135المدني والذي فرض على عاتق المتعاقد، تحت طائلة اعتباره مدلسا

الذي ينبغي على أطراف العقد االلتزام به  136وفي سبيل وضع مفهوم لواجب التعاون

إلى القول بأنه " إن المتعاقدين يشكلون مجتمعا صغيرا   DEMOGUE ذهب الحقوقي

يلتزم فيه كل فرد بالعمل لتحقيق هدف المجموعة. ويتمثل هذا الهدف في جملة األهداف 

                                         
"  أما إذا كان هناك محل لتأويل  من نفس القانون 111/2، وكذا نص المادة  107/1من مثل المادة  131

اء االستهد مع اظ،العقد، فيجب البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند المعنى الحرفي لأللف

جاري في عرف الفي ذلك بطبيعة التعامل، وبما ينبغي أن يتوافر من أمانة وثقة بين المتعاقدين، وفقا لل

بيع إلى نقل الحق الممن القانون المدني " يلتزم البائع أن يقوم بما هو الزم ل 361نص المادة المعامالت."و 

 ل الحق عسيرا أو مستحيال".المشتري وأن يمتنع عن كل عمل من شأنه أن يجعل نق
بن يوب هدى، مبدأ حسن النية في العقود، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة  132

 .153،  ص 2013العربي بن مهيدي، أم البواقي، 
ة محي الدين إسماعيل علم الدين، نظرية العقد مقارنة بين القوانين العربية والشريعة اإلسالمية، الطبع 133

 .452الثالثة، دار النهضة العربية، بدون بلد النشر، بدون سنة النشر، ص 
 .190زيتوني فاطمة الزهراء، المرجع السابق، ص  134
من القانون المدني "ويعتبر تدليسا السكوت عمدا عن واقعة أو مالبسة إذا ثبت أن  2/ 86تنص المادة  135

 المدلس عليه ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذه المالبسة".
وقد عرفه سفيان القرجي في أطروحة الدكتوراه المعنونة" بواجب حسن النية في تنفيذ العقود" بوجه  136

متعاقد لنسبة للمثل باتم بأنه " التزام طرفي العقد بمد المتعاقد المقابل بمعلومات تتعلق بعناصر العقد ال عا

 د ولكنهاع العقالدائن باإلعالم دوافع حاسمة إلبرام العقد كما أنها ال تمثل كذلك عيوبا خفية في موضو

العامة  قتصاديةتها االنية بها انطالقا من قيممعلومات تتعلق بعناصر في العقد تتصل بكيفية تنفيذ العقود المع

ن لمتعاقديالى كل عفي هذه العقود وذلك كله على أساس التزام عام بالتعاون في تنفيذ العقود فرضه القانون 

افي وليس إزاء طرفي كل عقد بمفرده هم فحسب دون غيرهم فرض أمر بقصد غاية ضمان تحقق قدر إض

لفائدة عادية وائدة ال، سواء الموضوعية أو االتفاقية، في هذه العقود فوق الفامن الفائدة اإلضافية المشروعة

و لكال إلعالم أائن بااإلضافية العادية في أوقات الحياة الطبيعية للعقد في إطار سواء بالنسبة للمتعاقد الد

 لمرجعا المتعاقدين معا تجسيدا للمقاصد الموضوعية للعدالة وحماية الطرف الضعيف" بن يوب هدى،

 .162السابق، ص 



28 

 

ن أفراد هاته المجموعة. مثلما هو األمر في الشركات التي يرمي إليها كل فرد م الخاصة

نفس الفكرة مؤكدا على أنه " كل عقد هو  RIPER، وتبنى الفقيه 137المدنية أو التجارية"

 .138اتجاه يشكل بين الدائن والمدين مؤسسة صغيرة ومؤقتة من أجل غاية محددة"

ي الحدود التي فواجب التعاون بوجه عام هو ضرورة تيسير وتسهيل تنفيذ العقد ف

وقد يقع على عاتق أحد طرفي العقد أو كليهما، أو هو التزام  139تمليها قواعد حسن النية

ايجابي يقتضي القيام بعمل يتمثل في إطالع وإشعار المتعاقد معه بكل األحداث التي تهم تنفيذ 

 .140العقد

ارسة الحق ويعد واجب التعاون التزام أدبي أخالقي، يؤدي تطبيقه إلى الحلول دون مم

بتعسف، فيفرض واجب التعاون أن ال يقوم الدائن بإجبار المدين على تنفيذ التزامه في 

ظروف مرهقة، ال تحقق للدائن فائدة، غير أنها تدل داللة واضحة إلى أنه يقصد من ورائها 

تخذا اإلضرار بالمدين، كما يفترض التزام التعاون كذلك، قيام المتعاقد بتنفيذ التزامه بيُسر، م

 .141لتنفيذه أحسن الطرق وأفضلها وباستعمال الوسائل األكثر أمانا واألكثر سرعة

كما يفهم االلتزام بالتعاون بطريقتين، وذلك باختالف وجهة النظر إليه، فمن جهة 

المدين، يلزم بتنفيذ التزامه وذلك بإعطاء الحد األقصى للمنفعة وتنفيذ التزامه بشكل كامل، 

ن فيجب عليه التسهيل لمدينه لتمكينه من تنفيذ التزامه وذلك بمده بكل وأما من جهة الدائ

 . 142المساعدات الضرورية، بالتعاون فالدائن ينفذ  العقد بدوره

غني عن البيان أن واجب التعاون الذي يقتضيه مبدأ حسن النية، يخفي في حقيقته 

للوصول إلى تحقيق تعارض بين مصالح األطراف المتعاقدة، حيث يسعى كل متعاقد 

مصلحته الفردية، وفي سبيل ذلك، يغتنم كل فرصة لتحقيق مصلحته، غير أن تعارض 

المصالح يكون عادة عند تكوين العقد وأثناء مرحلة المفاوضات، غير أنه قد يظهر هذا 

التعارض كذلك حال تنفيذ العقد، وهذا التعارض يمكن التوصل إلى اتفاق بشأنه عند تعاون 

، ومنه فالتعاون هو أساس حسن التنفيذ، وتحقيق مصلحة األطراف 143ينالمتعاقد

 .144المتعاقدة

                                         
 .240محمد الزين، المرجع السابق، ص  137
 .216عرعارة عسالي، التوازن العقدي عند نشأة العقد، المرجع السابق، ص  138
 .91عالق عبد القادر، أساس القوة الملزمة للعقد وحدودها، دراسة مقارنة، المرجع السابق، ص  139
 .369للعقد، المرجع السابق، ص  علي فياللي، االلتزامات، النظرية العامة 140
حيث يمنع واجب التعاون المتعاقد من أن يعرقل تنفيذ التزام المتعاقد اآلخر باستعمال أساليب تجعل هذا  141

يذه على تنف ساعدتهمالتنفيذ مرهقا، أو تزعج المتعاقد اآلخر وتثنيه عن تنفيذ ما عليه، ويتوجب عليه كذلك، 

 .136 ر به . مارغريت نقوال انطوان ماروديس، المرجع السابق، صالتزامه، واالمتناع عن اإلضرا
 .158بن يوب هدى، المرجع السابق،  ص  142

(Y) Picod, Le devoir loyauté dans l’exécution du contrat, thèse de doctorat, université de 

Bourgogne, France, 1987 , p 104 . 
 .348ص محمد حسين منصور، المرجع السابق ،  143

144 (P) Malaurie , (L) Aynès, (P) Stoffel-Munck ,Droit civil, Les obligations, op.cit, P373. 
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فااللتزام بالتعاون فرضته التطورات الجديدة للعالقة العقدية، التي هي عالقة تعاون 

خصام، ذلك أن تضارب المصالح ال يمنع التعاون بين المتعاقدين بغية تحقيق  وليست عالقة

تجاه كذلك ذهب بعض من الفقه من بينهم " جاك فلور" للقول أن وفي هذا اال 145مصلحتيهما 

"العقد وإن كان يرتكز على روابط متعارضة إال أن هذا ال يعني أنه ال يرتكز على رؤى 

 . 146متآزرة"

كما يرمي االلتزام بالتعاون إلى تحقيق المصلحة المشتركة للمتعاقدين، حيث يجب على 

جعل تنفيذ التزام الطرف اآلخر أمرا يسيرا، ويقتضي كل طرف بذل كل ما في وسعه ألجل 

، 147ذلك االلتزام بالتبصير واإلعالم بالوقائع والظروف واألحوال ذات األهمية في تنفيذ العقد

ومثال ذلك التزام بائع اآلالت واألدوات الكهربائية بأن يبين للمشتري طريقة استعمال تلك 

ستعمالها، كذلك يقع نفس االلتزام على عاتق اآلالت والمخاطر التي يمكن أن تنتج عن ا

 . 148شركات األدوية

-95من األمر  15كما يظهر االلتزام بالتعاون كذلك من خالل ما نصت عليه المادة 

ومات التي المتعلق بالتأمينات حيث يتعين أن يلتزم المؤمن له بإخبار المؤمن بكل المعل 07

اجب التعاون عندما يتعين على المستأجر إخبار كذلك يعد مظهرا لو. تهم الخطر محل التأمين

 .149المؤجر بكل أمر يستوجب تدخله من مثل الترميمات المستعجلة 

ومن العقود ما تفرض طبيعتها وضرورة استمرارها أن تقوم على التعاون من مثل  

حيث تقوم هذه األخيرة على أساس واجب التعاون بين الشركاء والمساهمة  150عقد الشركة 

 تكوينها واستمرارها.ألجل 

وعليه ونتيجة لمبدأ حسن النية، فإنه يجب أن ينفذ العقد بمستلزماته، وليس بما ورد فيه 

من عبارات فحسب، وهذا وفقا للقانون والعرف والعدالة، فحسن النية يستلزم تنفيذ العقد بما 

قد تكون تتحقق به مصلحة طرفيه، ومستلزمات العقد تزيد من قيمة محل هذا العقد، بل 

ضرورية في تنفيذ العقد مثلما هو الحال بالنسبة لتسليم وثائق السيارة للمشتري، وهو التزام 

ع، ألنه من مستلزماته، مما يجعلها ملزمة للمتعاقدين يالبائع، ولو لم يتضمنه عقد الب يقع على

                                         
 .370علي فياللي، االلتزامات، النظرية العامة للعقد، المرجع السابق، ص 145
 .192زيتوني فاطمة الزهراء، المرجع السابق، ص  146

147 (O) Deshayes, La formation des Contrats, Lextenso Revue des contrats, colloque du 16 Février 

2016, France, avril 2016,P 24. 

148 (C) Larroumet , Droit civil, op.cit ,P 590 . 
من القانون المدني " يجب على المستأجر أن يخبر، فورا، المؤجر بكل أمر يستوجب  497تنص المادة  149

و أليها، عتدخله كأن تحتاج العين المؤجرة إلى ترميمات مستعجلة أو يظهر عيب فيها أو يقع اغتصاب 

 يتعدى الغير بالتعرض، أو اإلضرار بها".
من القانون المدني " الشركة عقد بمقتضاه يلتزم شخصان طبيعيان أو اعتباريان أو  416تنص المادة  150

ي قد بح الذأكثر على المساهمة في نشاط مشترك بتقديم حصة من عمل أو مال  أو نقد، بهدف اقتسام الر

نجر عن قد ت سائر التيينتج أو تحقيق اقتصاد أو بلوغ هدف اقتصادي ذي منفعة مشتركة. كما يتحملون الخ

 ذلك".
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كل المسائل كما لو اتجهت إرادتهما ألول مرة إليها، ألنه ليس في وسع المتعاقدين اإللمام ب

 الجوهرية والتفصيلية الخاصة بالعقد.

 

 

 

 المطلب الثاني: بالنسبة للخلف العام:

الخلف العام هو من يخلف السلف في ذمته المالية كلها، أو في جزء شائع منها 

، فأما الفرض األول أي أن يخلف 151باعتبارها مجموعة أموال وليس في مال معين بالذات

هو فرض الوارث الوحيد  Ayant Cause Universelها سلفه في ذمته المالية كل

والشخص المعنوي الذي يندمج فيه شخص آخر، وأما الفرض الثاني هو فرض من يخلف 

ويكون في حالة الوارث  Ayant Cause à Titre Universelالسلف في جزء من التركة 

،  152بع أو الثلثعند تعدد الورثة، والموصى لهم بحصة غير مفرزة في التركة من مثل الر

 .153أما الموصى له بعين معينة من التركة فهو خلف خاص

وعليه فإن مصادر الخالفة العامة تتمثل في الميراث، والوصية في حالة عدم انصبابها 

، بمعنى أخر أن الخالفة العامة بالنسبة لإلنسان ال تكون إال 154على عين معينة من التركة

أو الوصية، وبالتالي الخلف العام ال يعدو أن يكون إال  بسبب الوفاة وذلك عن طريق الميراث

 .155أحد اثنين إما وارثا أو موصى له

على أنه من المهم القول بأن صفة الخلف العام ال تقتصر على الشخص الطبيعي فقط، 

، ومثال ذلك الحالة التي تندمج فيها الشركات أو 156بل تشمل الشخص المعنوي كذلك

ركة الدامجة الشركة المندمجة في كل حقوقها والتزاماتها طبقا الجمعيات، حيث تخلف الش

 من القانون التجاري. 749للمادة 

                                         
 .322، المرجع السابق، ص -نظرية العقد-توفيق فرج، القسم الثاني، النظرية العامة لاللتزام،  151

لمجلد صية، اياسين محمد الجبوري، المبسوط في شرح القانون المدني، الجزء األول، مصادر الحقوق الشخ

لي الطيب، النظرية الفصاي .18نحالله، المرجع السابق، ص األول: نظرية العقد، القسم الثالث: آثار العقد وا

 .151العامة لاللتزام، مصادر االلتزام، المرجع السابق، ص 
 .256، ص 1999مصطفى الجمال، مصادر االلتزام، دار المطبوعات الجامعية، مصر،  152
النظرية العامة  أنور سلطان، الموجز في. 407محي الدين إسماعيل علم الدين، المرجع السابق، ص  153

 . 204، المرجع السابق، ص -مصادر االلتزام-لاللتزام، 
 .116خليل أحمد حسن قدادة، المرجع السابق، ص  154
 .927محمد حسين منصور، مصادر االلتزام، العقد واإلرادة المنفردة، المرجع السابق، ص   155
 .279لمرجع السابق، ص محمد حسين منصور، مصادر االلتزام، العقد واإلرادة المنفردة، ا 156

(A) Bencheneb, op.cit, p 217.   
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ه لابت والخالفة تفترض ثبوت حق من الحقوق في ذمة السلف، ثم ينتقل هذا الحق الث

إنما إلى الخلف، وبناءا عليه إذا لم يكن هناك حق ثابت في ذمة شخص من األشخاص، و

ق ء حق في ذمة شخص معين لصالح شخص آخر دون أن يكون لهذا الحتعلق األمر بإنشا

فين ين طرببل يعد إنشاء لعالقة دائنية  وجود من قبل، فال يمكن القول هنا بوجود خالفة

 أحدهما دائن واآلخر مدين.

علما أن المشرع لم يعرف الخلف العام، ولم يفصل في جميع أحكامه في القانون 

يق أحكام قانون األسرة، وفيما يلي سنتعرض إلى مدى انصراف المدني بل أحال إلى تطب

آثار العقد بالنسبة للخلف العام في الفرع األول، وإلى الحاالت التي يصبح فيها الخلف العام 

 من الغير في الفرع الثاني.

 الفرع األول: مدى انصراف أثر العقد إلى الخلف العام للمتعاقدين:

من القانون المدني "  108الخلف العام في المادة نظم المشرع الجزائري أحكام 

ينصرف العقد إلى المتعاقدين والخلف العام، ما لم يتبين من طبيعة التعامل، أو من نص 

. 157القانون، أن هذا األثر ال ينصرف إلى الخلف العام كل ذلك مع مراعاة قواعد الميراث"

أثر العقد إلى الخلف العام،  وفيما يلي سنتعرض إلى القاعدة العامة في شأن انصراف

 واالستثناءات الواردة عليها.

 

 

 :أوال: القاعدة العامة في شأن انصراف أثر العقد إلى الخلف العام للمتعاقدين

من القانون المدني يعتبر الخلف العام للمتعاقد في  108القاعدة العامة طبقا لنص المادة 

 .158منزلة المتعاقد فينصرف إليه أثر العقد

والبد من البيان أن أساس الخالفة العامة يرجع إلى القانون الروماني والقانون  هذا

المدني الفرنسي وإلى المبدأ القائل بأن"الوارث يعتبر استمرارا لسلفه في شخصه وأمواله" 
، ذلك أنه في هذه القوانين تعتبر شخصية الوارث امتداد لشخصية المورث، حيث يتلقى 159

ة، فيكتسب كل ما كان لهذا األخير من حقوق، وفي المقابل يلزم بكل السلف ذمة الخلف كامل

                                         
ك األمر في آخرها بعد في حين تدار 108يالحظ أن النص العربي أسقط كملة "أثر" عند مطلع المادة  157

 ثر العقد" على خالف النص الفرنسي الذي نص على أثر العقد من بداية النص. أبنصه على "
 محمد حسنين، الوجيز في نظرية االلتزام، مصادر االلتزامات وأحكامها في القانون المدني الجزائري، 158

مة محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني، النظرية العا. 96المرجع السابق، ص 

 .322لاللتزامات، مصادر االلتزام العقد واإلرادة المنفردة، المرجع السابق، ص 

(A) Bencheneb, op.cit, p 216 . 
خليل أحمد حسن قدادة، الوجيز في شرح القانون المدني الجزائري، الجزء األول، المرجع السابق، ص  159

116. 
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. غير أنه في ظل القانون الفرنسي يجوز للخلف الوارث أن يرفض 160ما عليه من التزامات

انتقال التركة إليه، كما يجوز له أيضا أن يقبل انتقال التركة إليه وذلك تحت شرط الجرد، إذ 

 .161قوقهاال يتحمل ديونها إال في حدود ح

من نفس القانون،  108أما في القانون المدني الجزائري فيتضح جليا من نص المادة 

أن المشرع الجزائري وإن كان قد أخذ بالقاعدة العامة المقررة في القانون الفرنسي والتي 

مفادها أن أثر العقد ينصرف إلى الخلف العام، غير أنه قيد هذه القاعدة بالقواعد المتعلقة 

فتنصرف إلى الخلف العام جميع آثار العقود التي يبرمها السلف فيما ترتبه من ، 162راثبالمي

حقوق باستثناء ما كان منها غير قابل لالنتقال سواء بسبب طبيعة العقد، نص القانون، أو 

، فإذا كان السلف لم يقتضها جاز للخلف أن يستوفها، وإن كان قد 163اتفاق المتعاقدين

 ك حق عيني على محلها انتقل هذا الحق العيني إلى الخلف العام.اقتضاها ونشأ له بذل

منه قد أحال على تطبيق  108تجب اإلشارة إلى أن القانون المدني في نص المادة 

أحكام قانون األسرة، وبالرجوع إلى نصوص هذا األخير نجد أن المشرع الجزائري قد تبنى 

 .164القاعدة الشرعية ال تركة إال بعد سداد الديون

يترتب على قيد وجوب مراعاة قواعد الميراث أن أموال التركة تنتقل إلى الورثة فور 

موت المورث، ولكن الدين يبقى متعلقا بها، وهذا ما يتفق وأحكام الشريعة اإلسالمية، والتي 

تقضي بأن" ال تركة إال بعد سداد الديون"، والتي بموجبها ال تعتبر شخصية الوارث امتدادا 

، وبالتالي فإن أثر العقد ينتقل إلى الخلف العام للمورث )الورثة 165لمورثلشخصية ا

                                         
وعليه يحل الوارث محل المورث في كامل ذمته المالية، إيجابا وسلبا، حيث تترتب عليه جميع آثار  160

لتزم بما الخلف ي ة، فإنيد فيها التزامات المورث عن ذمته الماليالعقود التي أبرمها سلفه، وفي الحالة التي تز

اشر، شكل مبعلى المورث من التزامات من ذمته المالية الخاصة كما لو أنها التزامات نشأت من قبله ب

لف ه أيضا خعتبارويرى الفقيه بوتيه، أن التزام الخلف ال يكون لمجرد أنه يخلف سلفه في المال فقط، بل ال

يلتزم  السلف()اد لشخصية المورث، وبالتالي يكون الخلف في ظل القانون الفرنسي في محل المتعاقد وامتد

ي ستخلفه فثلما يبجميع ما أبرم من عقود رغم أنه لم تكن له أية إرادة في إبرامها، فيستخلفه في ديونه م

 .205صسابق، ، المرجع ال-ممصادر االلتزا-حقوقه . أنور سلطان، الموجز في النظرية العامة لاللتزام، 

لمجلد صية، اياسين محمد الجبوري، المبسوط في شرح القانون المدني، الجزء األول، مصادر الحقوق الشخ

 20-19األول: نظرية العقد، القسم الثالث: آثار العقد وانحالله، المرجع السابق، ص 

(H) Mazeaud, (L) Mazeaud, (J) Mazeaud, (F) Chabas ,Leçons De Droit Civil, op.cit, p 870.  
 .112سمير عبد السيد تناغو، مصادر االلتزام، المرجع السابق، ص  161

(H) Mazeaud, (L) Mazeaud,(J) Mazeaud, (F) Chabas, Leçons de droit civil, op.cit, p 870.  
ي الجزائري، الجزء األول، المرجع السابق، بلحاج العربي، النظرية العامة لاللتزام في القانون المدن 162

 .206ص 
 .22ص زواوي فريدة، مبدأ نسبية العقد، المرجع السابق،  163
 من قانون األسرة " يؤخذ من التركة حسب الترتيب اآلتي: 180تنص المادة  164

 مصاريف التجهيز، والدفن بالقدر المشروع، -1 

 الديون الثابتة في ذمة المتوفى، -2

 الوصية.".-3
ياسين محمد الجبوري، المبسوط في شرح القانون المدني، الجزء األول، مصادر الحقوق الشخصية،  165

 .23المجلد األول: نظرية العقد، القسم الثالث: آثار العقد وانحالله، المرجع السابق، ص 

http://www.decitre.fr/auteur/136125/Henri+Mazeaud
http://www.decitre.fr/auteur/247090/Leon+Mazeaud
http://www.decitre.fr/auteur/247091/Jean+Mazeaud
http://www.decitre.fr/auteur/170083/Francois+Chabas
http://www.decitre.fr/auteur/136125/Henri+Mazeaud
http://www.decitre.fr/auteur/247090/Leon+Mazeaud
http://www.decitre.fr/auteur/247091/Jean+Mazeaud
http://www.decitre.fr/auteur/170083/Francois+Chabas
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والموصى لهم بجزء من التركة( بالنسبة إلى ما في التركة من حقوق وما عليها من ديون، 

ذلك أن قاعدة ال تركة إال بعد سداد الديون ال تمنع من انتقال التركة إلى الخلف العام، غير 

غير أنه ال يلتزم الخلف العام إال  166مسؤوال عن الديون المتعلقة بالتركةأنه يبقى الخلف العام 

في حدود ما تلقاه من أموال التركة، حيث ال يسألون في أموالهم الخاصة عن الوفاء 

بالتزامات السلف، وال يلزمون بالوفاء إال في حدود ما آل إليهم من أموال، فالدين ال ينتقل 

، وبالتالي فإن 167ه، بل يبقى معلقا في التركة إلى أن ينقضيمن ذمة المورث إلى ذمة وارث

الخلف العام يعتبر خلف للمورث في التركة، وأن الخالفة تكون في الحقوق وال تكون في 

 . 168االلتزامات والديون

هذا والبد من القول أن الخلف العام وإن كان غير مسؤول عن التزامات سلفه الستقالل 

ه وبطريق غير مباشر يتأثر بها ألنها تنقص من مقدار ما يتركه ذمتهما المالية، غير أن

الخلف العام ال يمكنه أن  و، إذ أن الحق ينتقل إلى الخلف العام بأوصافه وتوابعه 169السلف

 .170يكتسب حقوقا أكثر مما كانت لمورثه

أنه لف بشيسري في حق الخلف العام، نتيجة النصراف أثر العقد إليه ما يسري في حق الس

 ومنه: 

ال يشترط ثبوت تاريخ العقد حتى يكون حجة على المتعاقدين، وإنما يشترط ثبوت  .أ

، والخلف العام حكمه حكم المتعاقدين، يكون 171التاريخ ليكون العقد حجة على الغير

لم يكن ثابت التاريخ، غير أنه هناك من الحاالت التي يكون العقد حجة له وعليه ولو 

فيها الخلف العام من الغير وبالتالي ال يكون العقد حجة عليه إال إذا كان ثابت 

 . 172التاريخ

                                         
. بلحاج 952بق، ص عبد المنعم فرج الصدة، نظرية العقد في قوانين البالد العربية، المرجع السا 166

ي العقد لقانونالعربي، النظرية العامة لاللتزام في القانون المدني الجزائري، الجزء األول، التصرف ا

 .207واإلرادة المنفردة، المرجع السابق، ص 
 .731عبد الرزاق أحمد السنهوري، نظرية العقد، الجزء الثاني، المرجع السابق، ص  167
ياسين محمد الجبوري، المبسوط في شرح القانون المدني، الجزء األول، مصادر الحقوق الشخصية،  168

محمد صبري . 24المجلد األول: نظرية العقد، القسم الثالث: آثار العقد وانحالله، المرجع السابق، ص 

اإلرادة عقد وزام الالسعدي، الواضح في شرح القانون المدني، النظرية العامة لاللتزامات، مصادر االلت

 .322المنفردة، المرجع السابق، ص 
 .26ص زواوي فريدة، مبدأ نسبية العقد، المرجع السابق،  169
، 0042محمدي سليمان، نفاذ العقد، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، الجزء األول،  170

 .130ص 
د العرفي حجة على الغير في تاريخه إال منذ أن من القانون المدني" ال يكون العق 328طبقا لنص المادة  171

 يكون له تاريخ ثابت...".
 .733عبد الرزاق أحمد السنهوري، نظرية العقد، الجزء الثاني، المرجع السابق، ص  172
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ويستند بعض من الفقه في تبرير هذا الحكم، إلى أن الوارث ليس له حق خاص، فهو في 

ف، ويحتج عليه بالعقد غير ثابت التاريخ، مركز السلف، ويسري عليه ما يسري على السل

 .173تماما مثلما يحتج به على سلفه باعتباره طرفا في العقد ما لم يطعن فيه بالتزوير

إذا كان العقد صوريا، فإن العقد الحقيقي هو الذي يسري فيما بين المتعاقدين، دون  .ب

المتعاقدين، يسري العقد الصوري الذي ال يكون له حق التمسك به، وما يسري على 

كذلك على الخلف العام ولو كانت له مصلحة، حيث يعتبر الخلف في مركز 

، حيث ال يجوز لهم التمسك بالعقد الصوري، أما بالنسبة للغير فيسري في 174السلف

على أن ، 175حقهم العقد الصوري أو الحقيقي وذلك حسب ما تقتضيه مصلحتهم

يخضع له السلف، حيث ال يمكنه إثبات  يخضع الخلف العام في إثبات الصورية لما

خالف الكتابة إال بالكتابة إال إذا وجد مبدأ ثبوت الكتابة، أو إذا كان ذلك التصرف 

الصوري احتياال على القانون، وكان حقه مستمد من القانون بأن قصد السلف 

 بتصرفه التحايل على قواعد الميراث فيعتبر الخلف العام في هذه الحالة من الغير

 .176وله إثبات ذلك بمختلف طرق اإلثبات

على أنه إذا كانت القاعدة العامة تقضي أن أثر العقد ينصرف إلى الخلف العام، في حدود 

قواعد الميراث، كما سبق لنا تبيانه، فإنه هنالك من الحاالت ما قد يقتصر فيها أثر العقد على 

 القاعدة العامة.المتعاقدين وحدهما، وتعتبر هذه الحاالت استثناءات من 

 :ئه خلفاع بقامثانيا: الحاالت التي ال ينصرف فيها أثر العقد إلى الخلف العام للمتعاقدين 

 و من نصل، أال ينصرف أثر العقد استثناء، إلى الخلف العام إذا تبين من طبيعة التعام

فيما  ذلكي فالقانون أو من االتفاق عدم انصرافه إليه وذلك مع بقائه خلفا عاما، وسنفصل 

 يلي:

 

 

 

 طبيعة التعامل: .أ

                                         
 .130محمدي سليمان، نفاذ العقد، المرجع السابق، ص  173
حقيقيا بعقد ظاهر فالعقد النافذ فيما بين  من القانون المدني " إذا أخفى المتعاقدان عقدا 199تنص المادة  174

 المتعاقدين، والخلف العام هو العقد الحقيقي".
الفصايلي الطيب، . 733عبد الرزاق أحمد السنهوري، نظرية العقد، الجزء الثاني، المرجع السابق، ص  175

 .151المرجع السابق، ص 
 .130محمدي سليمان، نفاذ العقد، المرجع السابق، ص  176
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يراد بطبيعة التعامل أن الحق أو االلتزام المترتب عن العقد، تأبى طبيعته أن ينتقل من 

 .177المتعاقد إلى خلفه العام

ويكون هذا المانع من االنتقال إما قانونيا أو ماديا، فأما المانع القانوني فيكون حيث يقوم 

، ومثال ذلك أن يكون 178من السلف إلى الخلف العام نص قانوني يمنع من انتقال الحق

شخص قد اكتسب حق انتفاع بمقتضى عقد، وهذا الحق ال ينتقل إلى الخلف العام، ألن حق 

 .179االنتفاع تقضي طبيعته القانونية بأن ينقضي بموت صاحبه

العقد  وأما المانع المادي فهو الذي يتعلق بالطبيعة المادية للحق أو لاللتزام المترتب عن

، ومن أمثلة المانع المادي، االلتزام الذي 180والتي تمنع من انتقال آثار العقد إلى الخلف العام

ينشأ عن العقد، ويالحظ أن شخصية المتعاقد أو صفة خاصة به كانت محل اعتبار أثناء 

هذه  التعاقد، من مثل التعاقد مع الجراح، المحامي، الفنان... فإن االلتزامات الناشئة عن مثل

، حيث ال يستطيع هذا الخلف 181العقود ال تنصرف آثارها بالنسبة للمستقبل إلى الخلف العام

الحلول محل السلف والمطالبة بتنفيذ العقد محل السلف، ألن شخصية السلف كانت محل 

اعتبار، بينما االلتزامات التي تحققت فعال قبل وفاة المتعاقد فتبقى في ذمة كل من المتعاقدين 

 .182ه المتعاقد اآلخر وتنصرف إلى الخلف العاماتجا

كما أنه قد يجتمع في العقد الواحد مانعان، واحد قانوني وآخر مادي، أي أن طبيعة العقد 

القانونية والمادية تأبى أن ينتقل إلى الخلف العام، ويكون ذلك مثال في عقد المرتب مدى 

له، ذلك أن طبيعة اإليراد القانونية الحياة، فإن هذا اإليراد ال ينتقل إلى ورثة من قرر 

 .183والمادية معا تقضي بانتهائه بموت صاحب اإليراد

وعلى العموم فإن الحقوق العينية األصلية تورث أما بالنسبة للحقوق العينية التبعية فال 

 .184ينتقل منها إال حق االرتفاق باعتباره تابع للمال المورث

 نص القانون: .ب

العقود من قاعدة انصراف أثر العقد إلى الخلف العام القانون قد يستثني بعض 

، 187، أو بحرفته186، وذلك نظرا التصال االلتزامات المتعلقة بها بشخص العاقد185للمتعاقدين

                                         
 .117أحمد حسن قدادة، المرجع السابق، ص  خليل 177

(A) Bencheneb, op.cit, p 217.   
ياسين محمد الجبوري، المبسوط في شرح القانون المدني، الجزء األول، مصادر الحقوق الشخصية،  178

 .32المجلد األول: نظرية العقد، القسم الثالث: آثار العقد وانحالله،  المرجع السابق، ص 
 .735أحمد السنهوري، نظرية العقد، الجزء الثاني، المرجع السابق، ص عبد الرزاق  179
ياسين محمد الجبوري، المبسوط في شرح القانون المدني، الجزء األول، مصادر الحقوق الشخصية،  180

 .32المجلد األول: نظرية العقد، القسم الثالث: آثار العقد وانحالله، المرجع السابق، ص 
 .113و، مصادر االلتزام، المرجع السابق، ص سمير عبد السيد تناغ 181

(A) Bencheneb, op.cit, p 218 . 
 .402علي فياللي، االلتزامات، النظرية العامة للعقد، المرجع السابق، ص  182

(A)Bencheneb, op.cit, p 217.   
 .735عبد الرزاق أحمد السنهوري، نظرية العقد، الجزء الثاني، المرجع السابق، ص  183
 .130ي سليمان، نفاذ العقد، المرجع السابق، ص محمد 184
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 189من مثل عقد الشركة التي تنتهي بوفاة أحد الشركاء 188حيث قد ينتهي بوفاة أحد أطرافه

، 191ينتهي حق االنتفاع بموت المنتفع، كما 190وينتهي عقد الوكالة بوفاة الموكل أو الوكيل

 وكلما نص القانون على انتهاء حق بوفاة صاحبه، فال ينتقل هذا الحق إلى الخلف العام.

البد من اإلشارة كذلك إلى أنه في الحاالت التي ينص فيها القانون على عدم انصراف 

لية التي قد تنشأ بعد آثار العقد إلى الخلف العام، فإن المقصود بذلك هو آثار العقد المستقب

 .192الوفاة، أما ما ترتب منها نتيجة للعقد قبل الوفاة فإنها تنتقل إلى الخلف العام

 إذا اتفق المتعاقدين على ذلك: .ت

من القانون المدني،  108على الرغم من عدم النص على هذا السبب صراحة في المادة 

قد يتفق المتعاقدان على عدم ن إذ نود العامة المقررة في هذا القاغير أنه ال يتعارض والقواع

انصراف أثر العقد إلى خلفهما، فإذا وجد اتفاق صريح بين المتعاقدين يقضي بعدم انصراف 

أثر العقد إلى ورثة أحدهما أو إلى ورثتهما معا، فينتهي بموجب هذا االتفاق العقد بمجرد وفاة 

 . 193المتعاقدين في الفرض الثانيأحد المتعاقدين المحدد في الفرض األول، أو بوفاة أي من 

، ذلك أن 194ويعتبر هذا الشرط صحيحا إذا لم يكن يخالف النظام العام أو اآلداب العامة

العقد شريعة المتعاقدين وأن مبدأ الحرية التعاقدية يمكن المتعاقدين من إدراج أي شرط 

 يريانه مناسبا بشرط عدم إخالله باألحكام القانونية اآلمرة.

اإلشارة إلى أن اتفاق المتعاقدان على عدم انصراف أثر العقد إلى خلفهما، هذا وتجب 

أي اتفاقهما على وقف آثار العقد عليهما، فإن هذا الوقف يسري بالنسبة للمستقبل فقط، أما 

                                                                                                               
 .259مصطفى الجمال، مصادر االلتزام، المرجع السابق، ص  185
 .198، المرجع السابق، ص -نظرية العقد-حميد بن شنيتي، نظرية اإللتزامات 186
 .259مصطفى الجمال، مصادر االلتزام، المرجع السابق، ص  187
 .21ص زواوي فريدة، مبدأ نسبية العقد، المرجع السابق،  188
من القانون المدني "تنتهي الشركة بموت أحد الشركاء أو الحجز عليه أو بإعساره أو  439تنص المادة  189

 لو كانوارثته وبإفالسه. إال أنه يجوز االتفاق في حالة ما إذا مات أحد الشركاء أن تستمر الشركة مع و

لنص حسب ا أن النص باللغة العربية علق به خطأ مادي في عبارة "الحجز عليه" واألصح قصرا..." علما

 باللغة الفرنسية"الحجر عليه".
من القانون المدني " تنتهي الوكالة بإتمام العمل الموكل فيه أو بانتهاء األجل المعين  586تنص المادة  190

 موكل".هي أيضا بعزل الوكيل أو بعدول الللوكالة وتنتهي أيضا بموت الموكل أو الوكيل. كما تنت
من القانون المدني " ينتهي حق االنتفاع بانقضاء األجل المعين، فإن لم يعين أجل عد  852تنص المادة  191

ا كانت ن، وإذمقررا لحياة المنتفع، وهو ينتهي على أي حال بموت المنتفع حتى قبل انقضاء األجل المعي

لى إلورثته  تفع أوائم أبقيت للمناألرض المنتفع بها مشغولة عند انقضاء األجل أو عند موت المنتفع بزرع ق

 حين إدراك الزرع بشرط أن يدفعوا أجرة إيجار األرض عن هذه الفترة من الزمن".
ياسين محمد الجبوري، المبسوط في شرح القانون المدني، الجزء األول، مصادر الحقوق الشخصية،  192

 .33لمرجع السابق، ص المجلد األول: نظرية العقد، القسم الثالث: آثار العقد وانحالله، ا
عبد الحق صافي، القانون المدني، الجزء األول، المصدر اإلرادي لاللتزامات، العقد، الكتاب الثاني،  193

 .20، ص 2007آثار العقد، الطبعة األولى، مطبعة النجاح الجديدة، المغرب، 
ء األول، التصرف القانوني بلحاج العربي، النظرية العامة لاللتزام في القانون المدني الجزائري، الجز 194

 .259ص  . مصطفى الجمال، مصادر االلتزام، المرجع السابق،207العقد واإلرادة، المرجع السابق، ص
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 ،195اآلثار التي تحققت قبل موت أحد المتعاقدين فتبقى في ذمته وتنتقل إلى الخلف العام

لبائع مع المشتري على أنه إذا توفي هذا األخير قبل انقضاء األجل ويكون هذا كما لو اتفق ا

المحدد لدفع الثمن يسقط األجل وال يستفيد الورثة من هذا األجل وهنا اتفاق على عدم انتقال 

 .196األجل إلى الخلف العام فإذا مات المورث دفع الثمن فورا

  إذا كانت ديون التركة تزيد عن حقوقها: .ث

لتركة تزيد عن حقوقها فإن الوارث ال تنصرف إليه االلتزامات التي متى كانت ديون ا

تطبيقا للقاعدة  197عقدها المورث إال في حدود ما آل إلى هذا الوارث من حقوق التركة

 الشرعية "ال تركة إال بعد سداد الديون".

من القانون المدني والتي ال  108هذه هي الحاالت التي ورد النص عليها في المادة 

صرف فيها أثر العقد إلى الخلف العام مع بقائه خلفا، إال أنه هناك حاالت أخرى ال ين

 ينصرف فيها العقد إلى الخلف العام على اعتباره من الغير.

 

 

 

 :الفرع الثاني: حاالت يصبح فيها الخلف العام من الغير فال ينصرف إليه العقد

لخلف اإلى  المترتبة عن العقد سبق لنا القول أن قاعدة انتقال الحقوق وااللتزامات

م يظل العا العام ليست من النظام العام وما هي إال أصل عام يقبل االستثناء، وأن الخلف

أبرما  التي محتفظا بصفته هذه وذلك حتى في الحاالت االستثنائية التي تنقضي فيها العقود

 ق.حكم االتفاالسلف بمجرد وفاته سواء بحكم طبيعة العقد، أو بقوة القانون، أو ب

غير أنه هناك حاالت يصبح فيها الخلف العام من الغير، ويأخذ حكمه، حيث يترتب 

على ذلك عدم نفاذ آثار العقد في حقه، إال في الحدود التي يفرضها القانون، فيثور السؤال 

كيف يصير الخلف العام غيرا ؟ يمكننا القول أن الخلف العام يصبح غيرا متى تناولت 

سلف حق الخلف في الميراث، وذلك رغبة من المشرع في حماية حقوق الورثة تصرفات ال

من تصرفات المورث الضارة بهم واحتراما ألحكام الميراث، هذه األخيرة التي ال يجوز 

 .198للمورث الخروج عنها لتعلقها بالنظام العام

                                         
الجزء األول، نظرية العقد واإلرادة  -في االلتزامات–سليمان مرقس، الوافي في شرح القانون المدني  195

 .20ص نسبية العقد، المرجع السابق،  زواوي فريدة، مبدأ. 585المنفردة، المرجع السابق، ص
 .152الفصايلي الطيب، النظرية العامة لاللتزام، مصادر االلتزام، الجزء األول، المرجع السابق، ص  196

دسة، بعة الساي، الطعلي علي سليمان، النظرية العامة لاللتزام، مصادر االلتزام في القانون المدني الجزائر

 .86، ص 2005لجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، ا
 .112ص سمير عبد السيد تناغو، مصادر االلتزام، المرجع السابق،   197
 . 062، المرجع السابق، ص -مصادر االلتزام-أنور سلطان، الموجز في النظرية العامة لاللتزام،   198
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 فالمورث له أن يبرم ما يشاء من التصرفات، حيث له كامل الحرية في التعاقد

والتصرف في أمواله أثناء حياته، سواء عن طريق المعاوضة أو التبرع، إذ له أن يبيع 

ويهب وله أن يرتب على عاتقه ما شاء من االلتزامات إلى غير ذلك من التصرفات، وحتى 

لو أدت تلك التصرفات إلى تجريده من جميع أمواله، وحتى ولو قصد من وراء تصرفاته 

مثل هذه التصرفات  قيد المشرع هذه التصرفات ألنه رأى أنولم ي، 199اإلضرار بالورثة

وأن حب اإلنسان لنفسه وحرصه على حماية  ،تضره هو أثناء حياته قبل أن تضر ورثته

مصالحه وتجنب اإلضرار بنفسه وهذا ما يكفل امتناع الشخص عن التصرفات التي تضر 

 بورثته من طريق إفقاره حال حياته.

تصرفات المورث التي تكون مضافة إلى ما بعد الوفاة، و يمكن غير أن المشرع قيد 

لها أن تلحق ضررا بالورثة دون أن يصيب المورث منها أي ضرر أثناء حياته، حماية 

لحقوق الورثة، ومنع الشخص من التصرف في ماله باعتباره تركة مستقبلية، باستثناء 

 . 200الوصية، وجعل منها أحكام تتعلق بالنظام العام

أهم الحاالت التي نص فيها المشرع على عدم نفاذ التصرف في حق الخلف العام 

واعتباره من الغير: الوصية، التصرفات الواقعة في مرض الموت، التصرفات الصادرة من 

 شخص ألحد ورثته مع احتفاظه بحيازة العين وبحقه في االنتفاع بها مدى حياته.

 أوال: الوصية: 

الوصية طريقا من طرق اكتساب الملكية غير أنه لم يعرفها  اعتبر المشرع الجزائري

وتولت المادة  201في القانون المدني وإنما أحال إلى تطبيق قانون األسرة فيما تعلق بأحكامها

من قانون األسرة تعريف الوصية على أنها " الوصية تمليك مضاف إلى ما بعد الموت  184

ما أن تكون لغير الوارث وهو األصل، وإما أن بطريق التبرع". وتفترض الوصية حالتين فإ

 تكون استثناء للوارث ونفصل في ذلك فيما يلي:

 حالة الوصية التي تجاوز الثلث: .أ

تصرف الشخص  203وحذا حذوها المشرع الجزائري 202أجازت الشريعة اإلسالمية 

ر في أمواله عن طريق الوصية، غير أنها حددت مقدارها بثلث التركة. فتصح الوصية لغي

                                         
 . 035عبد المنعم فرج الصدة، نظرية العقد في قوانين البالد العربية، المرجع السابق، ص   199
 .114سمير عبد السيد تناغو، مصادر االلتزام، المرجع السابق، ص  200
من القانون المدني " يسري على الوصية قانون األحوال الشخصية والنصوص  775تنص المادة  201

 القانونية المتعلقة بها".
الي كله؟ روى عن سعد بن أبي وقاص أنه "قال عادني رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقلت: أوصي بم 202

يراث صية والمد، الوقال: ال، قلت: فالنصف، قال: ال ، قلت: فالثلث، قال: نعم والثلث كثير". بن شويخ الرشي

ولى، بعة األفي قانون األسرة الجزائري، دراسة مقارنة ببعض التشريعات العربية، دار الخلدونية، الط

 . 9، ص 2008الجزائر، 
" تكون الوصية في حدود ثلث التركة. وما زاد على الثلث تتوقف من قانون األسرة  185تنص المادة  203

 على إجازة الورثة". 
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الوارث في حدود ثلث التركة، وأما إذا تجاوزت الثلث فال تكون نافذة في حق الورثة إال إذا 

 .204أجازوها

يعتبر الخلف العام في حالة تجاوز الوصية لغير الوارث ثلث التركة من الغير، ويباح 

له الطعن في التصرف وإثبات صحة طعنه بكافة طرق اإلثبات، ألنه ال يستمد حقه من 

، وإنما من نص القانون مباشرة، وعليه ال تقف بنود العقد وال قوته الملزمة حائال في المورث

 .205مواجهة هذا اإلثبات 

 حالة الوصية لوارث: .ب

ومن المستقر عليه  206أما فيما يتعلق بالوصية بالنسبة للوارث، فإنه من المقرر قانونا

وفاة الموصي. وعليه  أنه ال وصية لوارث إال إذا أجازها الورثة بعد 208وقضاء 207شرعا

يعتبر الورثة من الغير في متى أوصى المورث بوصية لوارث، سواء في حدود الثلث أو 

تجاوزه، وال تعتبر نافذة في حق الورثة ويعتبرون من الغير، إال بعد إجازتها من قبلهم، وإن 

ق أجازها البعض دون البعض اآلخر فتكون نافذة في حق من أجازها فقط وال تسري في ح

 من لم يجزها.

                                         
من قانون األسرة نص على إجازة  185هذا والبد من البيان أن المشرع الجزائري بموجب نص المادة  204

ئد سط الزاقرثة الجميع الورثة للوصية وهو األمر الذي ال يثير أي إشكال، غير أنه غالبا ما يجيز بعض الو

 أجازه في الوصية دون البعض اآلخر، وهنا يرى الفقه أن يسري القسط الزائد عن الوصية في حق من

لم  ، ألنهووافق عليه من الورثة دون البعض اآلخر منهم، حيث ال يسري في حق من عارض القسط الزائد

من قانون  185يل نص المادة يجزه، وعلى هذا األساس ذهب شراح قانون األسرة الجزائري إلى اقتراح تعد

 رشيد،بن شويخ ال األسرة بإضافة فقرة " ال يسري ما زاد عن الثلث في حق من عارض هذه الزيادة"

 .37الوصية والميراث في قانون األسرة الجزائري، المرجع نفسه، ص 

من  185مادة ومن جهتنا وإن كنا ال نعارض ما ذهب إليه شراح قانون األسرة الجزائري حول تعديل نص ال

من قانون  222قانون األسرة، غير أننا نرى أن األمر ال يثير صعوبة كبيرة خاصة مع وجود نص المادة 

ى ي تحيل إلالتية" " كل ما لم يرد النص عليه في هذا القانون يرجع فيه إلى أحكام الشريعة اإلسالماألسرة 

من قانون  185ادة تطبيق مبادئ الشريعة اإلسالمية فيما لم يرد فيه نص في القانون مما يرفع الحرج عن الم

إلى  ينصرف األسرة هذا من جهة، ومن جهة ثانية فإن أحكام اإلجازة التي تقضي بأن لإلجازة أثر نسبي

فقه مدني والانون العيد جعفور، إجازة العقد في القمحمد سالمجيز دون سواه، فال تلزم اإلجازة إال صاحبها. 

 .204ص  ،2009اإلسالمي، دار هومة، الطبعة الثانية، الجزائر، 
 .8بن شويخ الرشيد، الوصية والميراث في قانون األسرة الجزائري، المرجع السابق، ص  205
 بعد وفاة الموصي".  من قانون األسرة " ال وصية لوارث إال إذا أجازها الورثة 189تنص المادة  206
قال رسول هللا صل هللا عليه وسلم " إن هللا قد أعطى كل ذي حق حقه فال وصية لوارث" بلحاج  207

وعات المطب العربي، الوجيز في شرح قانون األسرة الجزائري، الجزء الثاني، الميراث والوصية، ديوان

ال وصية  هللا صل هللا عليه وسلم" . وجاء في حديث آخر قال رسول248، ص 2007الجامعية، الجزائر، 

 .264لوارث إال أن يشاء الورثة" العربي بلحاج، المرجع نفسه، ص 
" من المقرر شرعا وقانونا أنه  24/11/1992قرار غرفة األحوال الشخصية بتاريخ  86039ملف رقم  208

اة أن قض -ية الحالفي قض –ال وصية لوارث إال إذا أجازا الورثة بعد وفاة المورث. ولما كان ثابتا 

بعقد  الموضوع لما قضوا برفض طلب الطاعن بقسمة التركة على اعتبار أن الوصية بالقسمة قد تمت

ير وارث غتوثيقي فإنهم أخطئوا في تطبيق القانون وعرضوا قرارهم للقصور في التسبيب ألن الوصية ل

غرفة لقضائي يه" مجلة االجتهاد المقبولة شرعا وقانونا. ومتى كان ذلك استوجب نقض القرار المطعون ف

 . 292، ص 2001األحوال الشخصية، عدد خاص، الديوان الوطني لألشغال التربوية، الجزائر، 
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والعبرة في كون الموصى له من الورثة أو من غير الورثة هو تاريخ وفاة الموصي ال 

تاريخ إنشاء الوصية، كذلك اإلجازة ال تكون إال بعد وفاة الموصى، ألن الوصية تمليك لما 

من ناحية، ومن  209بعد الموت، وال يجوز للشخص أن يجيز التصرف إال في حدود ما يملك

وال نكون بعدها في حاجة إلى  210ناحية أخرى قد يرجع الموصي عن وصيته قبل وفاته

 إجازة. 

 ثانيا: التصرفات الصادرة في مرض الموت: 

لم يعرف المشرع الجزائري المقصود بمرض الموت، واقتصر على بيان األحكام 

 العامة التي تترتب على تصرفات المريض مرض الموت.  

عرفته مجلة األحكام العدلية " مرض الموت هو المرض الذي يعجز المريض فيه وقد 

عن رؤية مصالحه الخارجية عن داره إن كان من الذكور، ويعجز عن رؤية المصالح 

الداخلة في داره إن كان من اإلناث، والذي يكون فيه خوف الموت األكثر، ويموت وهو على 

زما للفراش أو لم يكن، وإن امتد مرضه ومضت ذلك الحال قبل مرور سنة سواء كان مال

عليه سنة، وهو في حالة واحدة، كان في حكم الصحيح، وتكون تصرفاته كتصرفات 

الصحيح ما لم يشتد مرضه ويتغير حاله. ولكن لو اشتد مرضه وتغير حاله، ومات قبل 

 .211مضي سنة يعد حاله من وقت التغير إلى الوفاة مرض الموت"

لمرض الموت فعرفه اإلمام أبو زهرة مرض الموت  212ات الفقهيةوتعددت التعريف

بـأنه" المرض الذي يكون فيه الشخص في حال يغلب فيها الهالك وأن يتوقع هو ذلك، 

 . 213فيتصرف تصرفات يحكمها خوف الموت القريب"

وألحق الفقه األشخاص األصحاء الذين تقوم بهم حالة نفسية تجعلهم في حكم المرضى 

، من مثل المحكوم عليه باإلعدام والذي ينتظر تنفيذه عليه، ومن كان في سفينة مرض الموت

على وشك الغرق وال سبيل له للنجاة، ومن حوصر في حرب وأيقن أنه مقتول كل هؤالء 

                                         
بلحاج العربي، الوجيز في شرح قانون األسرة الجزائري، الجزء الثاني، الميراث والوصية، المرجع  209

 .264السابق، ص 
جوز الرجوع في الوصية صراحة أو ضمنا. فالرجوع الصريح من قانون األسرة " ي 192تنص المادة  210

 يكون بوسائل إثباتها والضمني يكون بكل تصرف يستخلص منه الرجوع فيها".
حسني محمود عبد الدايم، مرض الموت وأثره على عقد البيع، دراسة معمقة ومقارنة بالفقه اإلسالمي،  211

 .97، ص 2007دار الفكر الجامعي، مصر، 
ويالزمه  أنه" المرض الشديد الذي يغلب الظن على موت صاحبه عرفا أو بتقدير األطباء، عرف على 212

دة شمعيار ذلك المرض حتى الموت، وإن لم يكن المرض معروفا لدى الناس بأنه من األمراض المهلكة، و

يه فع يجتمالمرض واعتباره من مرض الموت هو أن يعجز غير العاجز عن القيام بمصالحه خارج البيت، ف

ة ئري، مجلالجزا العجز وغلبة الهالك" رافد فاطمة، حدود انتقال آثار العقد إلى الخلف العام في التشريع

 .156، ص 2014، كلية الحقوق جامعة البويرة، 16معارف، السنة الثامنة، العدد 

ن موعرف كذلك بأنه "المرض الذي يغلب فيه الموت ويتصل به الموت مباشرة، فإذا شفي المريض 

 .27زواوي فريدة، مبدأ نسبية العقد، المرجع السابق، ص  مرضه، فال يعتبر المرض مرض موت"
محمد أبو زهرة، الملكية ونظرية العقد في الشريعة اإلسالمية، دار الفكر، بيروت، بدون سنة نشر، ص  213

314. 
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أصحاء ليس بهم مرض، ولكنهم يعتبرون في حكم المرضى، ويكون لتصرفاتهم في هذه 

 .  214لموتالحالة حكم التصرفات الصادرة في مرض ا

ن مومن خالل التعاريف السابقة نستخلص أنه حتى يعتبر المرض مرض الموت ال بد 

 توافر الشروط التالية:

أن يقعد المرض المريض عن قضاء مصالحه التي كان يقوم بها عادة، كما هو في  -

حالة الصحة، وال يشترط أن يلزم المريض الفراش على وجه الدوام، فقد ال يلزمه 

 .215قى عاجزا عن قضاء مصالحهومع ذلك يب

أن يكون المرض مخوفا) غلبة الهالك( اشترط فقهاء الشريعة اإلسالمية أن يكون  -

، أي يغلب الظن فيه الهالك عادة، سواء كان 216المرض مخوفا يغلب معه الموت

المرض خطيرا ال يبرأ منه في الغالب أحد أو مرضا بسيطا مزمنا يتزايد ويتطور 

 .217صبح حالة المريض سيئة يخشى عليه فيها الموتيوما بعد يوم حتى ت

أن ينتهي المرض بالموت فعال، أو أن يتصل بالموت، يجب أن ينتهي المرض الذي  -

يخشى منه الهالك بالموت فعال، أو بعبارة أخرى أن يتصل المرض بالموت، سواء 

كانت الوفاة بسبب هذا المرض، أم بسبب آخر خارج عن المرض، كمن كان مريضا 

مرض خطير ال يشفى منه، ولكنه لم يمت بسببه وإنما قتله شخص أخر، أو مات ب

 . 218نتيجة حريق شب في مسكنه إلى غيرها من أسباب الموت

أن يموت المريض قبل مرور سنة من إصابته بالمرض، إذ قال بعض الفقه  -

اإلسالمي أنه إذا طال المرض المزمن مدة سنة دون أن يشتد فال يعتبر المرض 

موت، فيكون الشخص في حكم الصحيح، وتكون تصرفاته كتصرفات مرض 

الصحيح، ولكن إذا اشتد مرضه وتغيرت حاله ومات بعد ذلك اعتبر مرضه من 

وقت التغير إلى الوفاة مرض موت، بينما ترى الغالبية من الفقه أن المرض مرض 

ن موت كلما ازدادت حالة المريض من سيء إلى أسوأ، ولو زادت عن المدة ع

 .219السنة

على أنه البد من البيان أن تقدير توافر هذه الشروط من عدمها يخضع للسلطة 

التقديرية لقاضي الموضوع، فله وحده سلطة تقدير التصرف إن كان قد صدر من الشخص 

                                         
 التي تقع على الملكية، عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، العقود 214

 .321-320، ص 2000البيع والمقايضة، الجزء الرابع، الطبعة الثالثة، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 
 .157. رافد فاطمة، المرجع السابق، ص 106حسني محمود عبد الدايم، المرجع السابق، ص  215
ياسين محمد الجبوري، المبسوط في شرح  .28زواوي فريدة، مبدأ نسبية العقد، المرجع السابق، ص  216

ب اني مراتسم الثالقانون المدني، الجزء األول، مصادر الحقوق الشخصية، المجلد األول، نظرية العقد، الق

 .259، ص 2002انعقاد العقد، دار وائل، الطبعة األولى، األردن، 
 . 109-108حسني محمود عبد الدايم، المرجع السابق، ص  217
. محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون 116عبد الدايم، المرجع السابق، ص  حسني محمود 218

 .484، ص 2008 المدني، عقد البيع والمقايضة دراسة مقارنة في القوانين العربية، دار الهدى، الجزائر،
رح ياسين محمد الجبوري، المبسوط في ش .27زواوي فريدة، مبدأ نسبية العقد، المرجع السابق، ص  219

ب اني مراتسم الثالقانون المدني، الجزء األول، مصادر الحقوق الشخصية، المجلد األول، نظرية العقد، الق

 .260-259انعقاد العقد، المرجع السابق، ص 



42 

 

وهو في مرض الموت، وله في سبيل ذلك اللجوء إلى أهل الخبرة لتفحص التقارير الطبية 

ا، كما له إجراء تحقيق مدني، وله أن يستند في تبرير قضائه إلى متى تطلب األمر رأيا فني

 شهادة الشهود. 

 وتكييف المرض على أنه مرض موت مسألة موضوع ال رقابة للمحكمة العليا على

 قاضي الموضوع فيها. 

وفي حال اعتبر القاضي أن التصرف صدر في مرض موت، تغيرت بالنتيجة اآلثار 

المترتبة عنه، وفيما عدا التصرف في مرض الموت اعتبر تصرف الشخص صحيحا، 

فاألصل كما سبق لنا البيان أنه للشخص متى كان كامل األهلية، كامل الحق والحرية في 

خيرة صحيحة ونافذة، حيث له أن يتصرف في إبرام ما شاء من التصرفات، وتعتبر هذه األ

أمواله بالطريقة التي يشاء، غير أن المشرع أورد استثناءا بعدم جواز تصرف المريض 

مرض الموت في أمواله وميز بين عقود المعاوضة وعقود التبرع، فأما المعاوضة )البيع في 

النسبة لعقود التبرع فقد مرض الموت( فرتب جزاء القابلية لإلبطال بالنسبة للتصرف، وأما ب

حدد له جزء الثلث فقط، حيث للمورث كامل الحرية في التصرف فيه أثناء مرض الموت، 

 .220وذلك على اعتباره المقدار المخصص للوصية شرعا

ترجع الحكمة من تقييد تصرف الشخص المريض مرض الموت هي تعلق حق الورثة 

، فمرض 221لمريض، وال بعيب في اإلرادة لديهبأمواله، وال يتعلق سبب التقييد هذا بأهلية ا

الموت ال ينقص األهلية وال يعدمها، وما دام الشخص متمتعا بكامل قواه العقلية، يتمتع 

بالنتيجة بأهلية كاملة، والحكمة من التمييز بين فقدان ونقص األهلية لدى الشخص وبين 

مطلقا إذا صدر عن عديم مرض الموت أنه في الحالة األولى يكون التصرف باطال بطالنا 

أهلية ويكون قابال لإلبطال إذا صدر عن ناقص أهلية أو ممن شاب إرادته عيب من عيوب 

اإلرادة، أما في حالة المريض مرض الموت فتكون إرادته سليمة وأهليته كاملة غير أن 

 خوفه من الموت جعل المشرع يحمي الورثة وكل من له مصلحة من هذه التصرفات.

تصرف المريض مرض الموت يكون صحيحا ومعتدا به حال حياته، وال يحق كما أن 

للورثة أن يطعنوا في التصرف طوال حياة المريض، فإن انتهى المرض بالموت ولو لم يكن 

بسببه أصبحت للورثة الصفة والمصلحة في الطعن في تصرف مورثهم الذي أجراه أثناء 

عطيه حكم الغير ويحول بذلك دون . فالقانون يحمي الخلف العام وي222مرض الموت

 .223انصراف أثر التصرف إليه

                                         
 .28زواوي فريدة، مبدأ نسبية العقد، المرجع السابق، ص  220
السنهوري، الوسيط في شرح  . عبد الرزاق أحمد122حسني محمود عبد الدايم، المرجع السابق، ص  221

ق، ص جع الساب، المرالقانون المدني الجديد، العقود التي تقع على الملكية، البيع والمقايضة، الجزء الرابع

323. 
محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني، عقد البيع والمقايضة دراسة مقارنة في  222

 .484القوانين العربية، المرجع السابق، ص 
 .283محمد حسين منصور، المرجع السابق، ص  223
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مرض الموت واقعة مادية يقع عبئ إثباتها على الورثة الذين يطعنون بأن التصرف 

صدر في مرض الموت على أنه يجوز إثباته هذه الواقعة بكافة طرق اإلثبات، ومنها البينة 

في التصرفات التي أبرمها مورثهم هو والقرائن، ولعل أكثر دليل يستدل به الورثة للطعن 

الشهادات الطبية الدالة على حالة المريض في أواخر أيامه، كما يثبت بشهادة الشهود، 

 .224وبتقصي حياة المريض في أواخر أيامه

 ميز المشرع بين التصرفات الصادرة عن المريض مرض الموت بين ما هو من عقود

 ي:ما يللتصرفات الصادرة على سبيل التبرع فيالمعاوضة )البيع في مرض الموت(، وبين ا

 البيع في مرض الموت:  .أ

ون من القان 408نص المشرع الجزائري على حكم البيع في مرض الموت في المادة 

باقي  أقره المدني " إذا باع المريض مرض الموت لوارث فإن البيع ال يكون ناجزا إال إذا

 الورثة.

ظروف فإنه يعتبر غير مصادق عليه ومن أجل ذلك أما إذا تم البيع للغير في نفس ال

 .225يكون قابال لإلبطال"

لبيع امن القانون المدني أن المشرع الجزائري ميز بين  408نالحظ من نص المادة 

ر ت اآلثاتب ذارالذي يكون لفائدة أحد الورثة وبين البيع الذي يكون لفائدة الغير، غير أنه 

 ول بعدملى القإقابلية العقد لإلبطال، األمر الذي يدفعنا على عقد البيع في مرض الموت وهو 

 جدوى هذا التمييز.

فأما في الحالة التي يتصرف فيها المورث المريض مرض الموت ألحد الورثة، فقد 

، أي أنه ال يكون نافذا في حقهم، 226علق المشرع نفاذ البيع بشرط إقراره من باقي الورثة

                                         
 عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، العقود التي تقع على الملكية، 224

لمرجع السابق، . حسني محمود عبد الدايم، ا322-321البيع والمقايضة، الجزء الرابع، المرجع السابق، ص 

 .147ص 
من القانون المدني اختالف في الصياغة بين النص الفرنسي والنص  408يالحظ على نص المادة  225

العربي، حيث أن الفرنسي أورد شرطا لم يتضمنه النص العربي وهو أن يكون البيع قد تم في فترة اشتداد 

ون البيع قد تم في بمعنى أنه لم يكتف باشتراط أن يك «  dans la période aigue de la maladie» المرض 

مرض الموت، بل البد أن يكون المرض قد اشتد بصاحبه. وهو أمر مخالف لما جاء به الفقه اإلسالمي الذي 

لم يشترط سوى إبرام التصرف في مرض الموت، وفي هذه الحالة نرجح النص العربي باعتباره النص 

يع في مرض الموت. هذا وقد أضاف الذي استمدت أحكامه من الشريعة اإلسالمية وهي مصدر الحكم الب

 Avoir été faite sans  » النص الفرنسي كذلك عبارة "يعتبر العقد قد حدث دون رضاء صحيح

consentement valable … »   غير أن الصحيح هو ما ورد في النص العربي حيث أن البيع قد تم برضا

ية ، وإن كل ما في األمر أن المشرع أراد البائع وأن مرض الموت ال يجعل من المريض ناقص أو عديم أهل

 حماية الورثة من تصرفات المريض مرض الموت فعلق نفاذ البيع على شرط مصادقتهم.

ي، فما العرب تجب اإلشارة إلى أن من الفقه من انتقد عبارة "يعتبر غير مصادق عليه" الواردة في النص

لمدني ان، ضرورة إعادة النظر في القانون معنى المصادقة ومن يملكها وكيف تتم؟  علي علي سليما

 .129، ص 1992الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
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صر من عناصر التركة، إال إذا أقروه، على أن يرد للمشتري وبالتالي يعتبر الشيء المبيع عن

وتقسم التركة على جميع الورثة ومن  227الثمن الذي ثبت أنه دفعه لقاء إبرام عقد البيع

 ضمنهم المشتري الوارث وفقا للقانون.

وقد أورد المشرع هذا الحكم لحكمة أرادها، وتكمن في الخشية من أن يكون تصرف 

تبرعا مستورا بعقد بيع وفي ذلك تفضيل ألحد الورثة دون غيرهم،  المريض مرض الموت

البيع حتى يكون نافذا في  228وعلى هذا األساس اشترط المشرع رضاء الورثة وإقرارهم

 حقهم.

يشترط لصحة إجازة الوارث لتصرف المورث، أن يكون المجيز بالغا سن الرشد 

فا ازة تصراإلج ة من العيوب، وإال اعتبرتمتمتعا بكامل قواه العقلية، وأن تكون إرادته خالي

 قابال للطعن فيه بالبطالن أو اإلبطال.

على أنه يشترط في اإلجازة أن تصدر من الورثة بعد موت المورث ال قبل ذلك، بأي 

حال من األحوال ألن صفة الوارث ال تثبت ألي منهم إال بعد وفاة المورث، كما أن حقهم 

 .229فاة المورث بالميراث ال ينشأ إال بعد و

ن يفسر أمكن وإذا كان المشرع لم يحدد أجال إلجازة البيع من قبل الورثة إال أنه ال ي

 سكوتهم بعدم مباشرتهم دعوى النقض أو دعوى اإلبطال إجازة.

فعليه أن  وفي الحالة التي ال يجيز فيها الورثة أو أحدهم عقد البيع في مرض الموت،

 ره.ا آلثاإبطال عقد البيع، وإال بقي العقد صحيحا منتجيرفع دعوى نقض التصرف أو دعوى 

لقانون امن  408/2وأما البيع الذي يكون لغير الوارث، فإن حكمه طبقا لنص المادة 

 المدني هو القابلية لإلبطال. 

 وعلى الرغم من أن نتائج دعوى إبطال التصرف ودعوى نقض التصرف واحدة، إال

صرف بة للورثة في الحالة التي ال يجيزون فيها تأننا نفضل رفع دعوى النقض بالنس

انون المدني من الق 408/2مورثهم، ورفع دعوى اإلبطال بالنسبة للغير مادام أن نص المادة 

 نص على القابلية لإلبطال بشكل صريح.

مخالفا للمبدأ العام الساري بالنسبة لعقود التبرعات الذي  408وقد جاء نص المادة 

اوز التصرف حدود ثلث التركة يتوقف على إجازة الورثة، حيث اعتبر يقضي بأنه إذا تج

المشرع البيع الذي يتم في مرض الموت ويكون ألحد الورثة فال يسري في حق الباقين إال 

                                                                                                               
ياسين محمد الجبوري، المبسوط في شرح القانون المدني، الجزء األول، مصادر الحقوق الشخصية،  226

 .260بق، ص المجلد األول، نظرية العقد، القسم الثاني مراتب انعقاد العقد، المرجع السا
 محمد حسنين، عقد البيع في القانون المدني الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة الخامسة، 227

 .219، ص 2006الجزائر، 
 من القانون المدني هو إجازة الورثة. 408أراد المشرع بلفظ اإلقرار في نص المادة  228
ي، الجزء األول، مصادر الحقوق الشخصية، ياسين محمد الجبوري، المبسوط في شرح القانون المدن 229

 .261المجلد األول، نظرية العقد، القسم الثاني مراتب انعقاد العقد، المرجع السابق، ص 
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إذا أجازوه )بأن لم يرفعوا دعوى إبطال أو دعوى نقض العقد( ويكون إذا كان لغير الوارث 

 ود الثلث، أم جاوزه.قابال لإلبطال كذلك سواء كان في حد

تسري  من القانون المدني " ال 409حماية للغير حسن النية نص المشرع في المادة 

نيا على على الغير الحسن النية إذا كان الغير قد كسب بعوض حقا عي 408أحكام المادة 

 الشيء المبيع".

لة التي وقد أورد المشرع استثناء من قاعدة عدم نفاذ التصرف حيث افترض كذلك الحا

يتصرف فيها المتصرف له من المريض مرض الموت في العين، ويرتب هذا التصرف حقا 

عينيا على العين المبيعة، فنكون أمام حالتين إذ قد يتصرف في العين معاوضة، وقد يتصرف 

فيها تبرعا، ففي الحالة التي يتصرف فيها المتصرف له من المريض مرض الموت في 

ضة، بأن باعها إلى شخص آخر مثال، فإنه ال يحق للورثة تتبع العين العين عن طريق المعاو

في يد المشتري متى كان هذا األخير حسن النية، أي متى كان ال يعلم وقت شراء العين أنها 

بل  230من حق الورثة وال يستطيع أن يعلم أنه تم شرائها من شخص مريض مرض الموت

تالي أن يدفع عنه دعوى الورثة الذين يطلبون كان يعتقد أنها ملك خالص للبائع، وله بال

، وال يبقى أمام الورثة في هذه 231استرداد المبيع، ويحتفظ بحقه الذي اكتسبه وهو حسن النية

، وبمفهوم المخالفة 232الحالة إال الرجوع بحقهم على من تصرف له المريض مرض الموت

في حال تبرع المتصرف له من القانون المدني يجوز للورثة  409لما ورد في نص المادة 

أن يتتبعوا العين المتبرع بها في يد المتبرع له وأن يستوفوا منها حقهم ذلك أن الورثة أولى 

من الغير بالحماية، هذا ما لم تكن العين منقوال تمت حيازته من قبل المتبرع له بحسن 

 . 233نية

ا، يتعين وفي سياق الحديث عن شكل الدعوى ومن له الصفة والمصلحة في رفعه

القول أنه من حق كل ذي صفة ومصلحة رفع دعوى نقض التصرف الصادر في مرض 

الموت، كما أنه ال حرج عليه في رفع دعوى اإلبطال، مادام المشرع قد أجاز رفع دعوى 

وأيا كانت التسمية التي يطلقها  ،من القانون المدني 408نص المادة اإلبطال بموجب 

المدعون على دعواهم التي ترمي إلى الطعن في التصرف بسبب أنه صدر في مرض 

الموت، فإن التكييف القانوني الصحيح، يكون من صميم العمل القضائي طبقا لمقتضيات 

                                         
ياسين محمد الجبوري، المبسوط في شرح القانون  .201حسني محمود عبد الدايم، المرجع السابق، ص  230

 ب انعقادي مراتجلد األول، نظرية العقد، القسم الثانالمدني، الجزء األول، مصادر الحقوق الشخصية، الم

 .262العقد، المرجع السابق، ص 
يكون المشتري سيء النية مثال في الحالة التي يعلمه فيها الورثة وقت البيع بأن العين تعتبر من الحقوق  231

إليه  ملكيةل الالمتنازع عليها وأنهم ال يجيزون تصرف مورثهم في مرض الموت، أو أنه قد أعلم عند نق

 له( . بوجود دعوى ترمي إلى إبطال عقد البيع األول)عقد البيع بين المريض مرض الموت ومن تصرف
 عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، العقود التي تقع على الملكية، 232

د، المرجع فريدة، مبدأ نسبية العقزواوي . 334البيع والمقايضة، الجزء الرابع، المرجع السابق، ص 

 .32السابق، ص 
 عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، العقود التي تقع على الملكية، 233

ع السابق، ص . حسني محمود عبد الدايم، المرج334البيع والمقايضة، الجزء الرابع، المرجع السابق، ص 

201. 
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ت من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية " يكيف القاضي الوقائع والتصرفا 29/1المادة 

 محل النزاع التكييف القانوني الصحيح، دون التقيد بتكييف الخصوم.".

ى على أنه إذا تعلق محل التصرف بعقار أو حقوق عينية عقارية وجب على المدع

لسة شهر عريضة افتتاح الدعوى الرامية إلى نقض أو إبطال التصرف وتقديمها بأول ج

ول دم قبعها لإلشهار وذلك تحت طائلة ينادى فيها على القضية أو على األقل يثبت إيداع

 الدعوى شكال. 

نون من القا 103المادة ويترتب على تقرير اإلبطال أو نقض العقد تطبيق أحكام 

إبطاله،  لعقد أواطالن المدني " يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد في حالة ب

 فإن كان هذا مستحيال جاز الحكم بتعويض معادل. 

ليه من اد ععغير أنه ال يلزم ناقص األهلية، إذا أبطل العقد لنقص أهليته، إال برد ما 

 ذ العقد.منفعة بسبب تنفي

 الماعيحرم من االسترداد في حالة بطالن العقد من تسبب في عدم مشروعيته أو كان 

 به.".

 التصرفات الصادرة في مرض الموت ويكون المقصود منها التبرع:  .ب

من القانون المدني" كل تصرف قانوني يصدر عن شخص في  776/1تنص المادة 

ام ه أحكا إلى ما بعد الموت، وتسري عليحال مرض الموت بقصد التبرع يعتبر تبرعا مضاف

 الوصية أيا كانت التسمية التي تعطى لهذا التصرف.

وعلى ورثة المتصرف أن يثبتوا أن التصرف القانوني قد صدر عن مورثهم وهو في 

إذا لم  234مرض الموت ولهم إثبات ذلك بجميع الطرق، وال يحتج على الورثة بتاريخ العقد

 يكن هذا التاريخ ثابتا.

إذا أثبت الورثة أن التصرف صدر عن مورثهم في مرض الموت اعتبر التصرف 

د م توجصادرا على سبيل التبرع ما لم يثبت من صدر له التصرف خالف ذلك، كل ذلك ما ل

 أحكام خاصة تخالفه. ".

ض من القانون المدني قاعدة موضوعية تتعلق بتصرفات المري 776تضمنت المادة 

 ا يليالغرض منها التبرع، وقاعدة شكلية تتعلق باإلثبات وفيم مرض الموت التي يكون

ها نتعرض أوال لمضمون القاعدة التي تحكم تصرفات المريض مرض الموت التي يقوم ب

 على سبيل التبرع، وبعدها إلى كيفية إثبات هذا التصرف.  

ي يجعل عند إحساس اإلنسان بقرب وفاته، ال يكون للمال أي قيمة في نظره، األمر الذ

من السهل على أي شخص التأثير عليه وسلبه أمواله، فيتصرف في أمواله إضرارا بنفسه 

                                         
من القانون المدني فإن العبارة الصحيحة هي "السند" وليس "العقد"  776/2المادة  بالرجوع إلى النص 234

 .« Acte»تبعا لما ورد في النص الفرنسي 
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بورثته، حيث يهب ويبيع ولو بثمن بخس وغبن فاحش أمواله، ألنه لم يعد يخشى على نفسه 

. وعليه تحرز المشرع لمثل لهذه التصرفات التي قد يأتي عليها المريض 235شيئا مستقبال

قصده من ورائها التبرع، وذلك حماية لحق الورثة في الميراث،  مرض الموت ويكون

وأعطاها حكم الوصية، أي ال ينفذ في حق الورثة إال بالقدر الذي تنفيذ في حقهم الوصية، 

بمعنى أن ال يكون التصرف نافذا في حق الورثة فيما زاد على الثلث إذا كانت لغير وارث، 

انت لوارث مع شرط وجوب إجازتها من قبل الورثة، والبد من أن ال تزيد عن الثلث إذا ك

وعليه يشترط لتطبيق أحكام هذه المادة أن يصدر التصرف من المورث في مرض الموت، 

، أو إبراء، أو إقرار ما 236يكون مقصودا به التبرع فيعتبر تبرعا أي تصرف سواء كان هبة

فع المقابل، وإال اعتبر على لم يقم الدليل على غير ذلك، أي على أنه تصرف بعوض تم فيه د

 سبيل التبرع وأخذ حكم الوصية.

وضع المشرع قرينة بسيطة على نية التبرع أيا كانت التسمية التي أطلقها المتعاقدان 

على التصرف مادام أن التصرف قد صدر من المورث في مرض الموت، افترض فيه قصد 

 776/3ص المشرع في من المادة التبرع وألقى المشرع عبء إثبات ذلك على الورثة، إذ ن

من القانون المدني على قاعدة اإلثبات حيث يكفي الورثة إثبات أن التصرف صدر عن 

مورثهم وهو في مرض الموت حتى يعتبر هذا التصرف تبرعا، ولهم إثبات ذلك بجميع 

ة طرق اإلثبات، تيسيرا لعبء اإلثبات، غير المشرع من ناحية ثانية جعل هذه القرينة بسيط

يمكن إثبات عكسها، أي بأن التصرف قد تم بعوض ولم يكن تبرعا، وأن المقابل كان معادال 

 .237لقيمة الشيء المتصرف فيه

وأنه بعد أن يثبت الورثة أن تصرف مورثهم كان في مرض الموت، يصبحون من 

من القانون المدني حيث يصير الورثة من الغير  776/2الغير، ويخضعون ألحكام المادة 

بالسندات العرفية التي أبرمها  ملنسبة لمضمون الورقة العرفية، بحيث ال يحتج عليهبا

قد خرجت هذه المادة عن القواعد العامة في اإلثبات، حيث ، ففي فترة مرض الموت ممورثه

ال يحتج على الورثة بسند التصرف إال إذا كان ثابت التاريخ ثبوتا رسميا، علما أن الورثة 

العادية ال يعدون من الغير، ويمكن االحتجاج عليهم بالسند العادي حتى لو لم  بالنسبة للسندات

يكن ثابت التاريخ، ما دام التصرف لم يكن في مرض الموت، غير أن األمر يختلف بالنسبة 

للتصرفات التي يقدم عليها مورثهم وهو في مرض الموت، فما دام المشرع قد اعتبر الورثة 

، ولهم إثبات صورية التاريخ العرفي الذي 238قهم هذه التصرفاتمن الغير فال تسري في ح

                                         
ياسين محمد الجبوري، المبسوط في شرح القانون المدني، الجزء األول، مصادر الحقوق الشخصية،  235

 .40نحالله، المرجع السابق، ص المجلد األول: نظرية العقد، القسم الثالث: آثار العقد وا
تعتبر  من قانون األسرة " الهبة في مرض الموت واألمراض والحاالت المخيفة، 204تنص المادة  236

 وصية".
محمد وحيد الدين سوار، شرح القانون  .31زواوي فريدة، مبدأ نسبية العقد، المرجع السابق، ص  237

 .282، ص المدني النظرية العامة لاللتزام، المرجع السابق
ياسين محمد الجبوري، المبسوط في شرح القانون المدني، الجزء األول، مصادر الحقوق الشخصية،  238

حسني محمود عبد . 41المجلد األول: نظرية العقد، القسم الثالث: آثار العقد وانحالله، المرجع السابق، ص 

 .156الدايم، المرجع السابق، ص 
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يحمله سند التصرف مهما كانت قيمة التصرف وذلك بكافة طرق اإلثبات استثناءا من األصل 

 . 239الذي يقضي بأنه ال يجوز للمتعاقدين أو خلفهما العام إثبات ما يخالف الكتابة إال بالكتابة

 

 

 ص ألحد ورثته مع احتفاظه بحيازة العين وبحقهثالثا: التصرفات الصادرة من شخ

 في االنتفاع بها مدى حياته: 

ها إذا من القانون المدني "يعتبر التصرف وصية وتجري عليه أحكام 777تنص المادة 

ع نتفاتصرف شخص ألحد ورثته واستثنى لنفسه بطريقة ما حيازة الشيء المتصرف فيه واال

 يخالف ذلك".  به مدة حياته ما لم يكن هناك دليل

لشرعية امن القانون المدني لتفادي تحايل األفراد على األحكام  777جاء نص المادة 

 تبرا أية، معالمقيدة لحرية اإليصاء، التي تقضي بأن ال وصية لوارث إال إذا أجازها الورث

ن م بد تصرف يجريه المورث لفائدة أحد ورثته وصية، وإلعمال هذا المقتضى القانوني ال

 افر شرطين نوردهما فيما يلي:تو

  أن يكون التصرف الذي أجراه الشخص قد أجراه ألحد ورثته: .أ

يشترط أن يكون المتصرف إليه أحد ورثة المتصرف، على أن تحدد صفة الوارث وقت 

 . 240وفاة المتصرف ال وقت انعقاد التصرف

ن لعيازة اوعليه فإذا كان المتصرف له من غير الورثة واحتفظ المتصرف بحقه في حي

القانون  من 777المتصرف فيها أو بحق االنتفاع منها ، فال مجال لتطبيق أحكام المادة 

 المدني.

أن يحتفظ المتصرف رغم تصرفه، بحيازة العين المتصرف فيها أو بحقه في  .ب

 االنتفاع منها:

يشترط المشرع كذلك احتفاظ المورث بحيازة العين المتصرف فيها أو بحقه في 

االنتفاع منها طوال حياته، بأي طريقة كانت، والحيازة واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة 

 . 241الطرق 

من القانون المدني في شأن اشتراط بقاء العين  777لم يميز المشرع في نص المادة 

حيازة المورث المتصرف بين الحيازة في العقار و الحيازة في المنقول، المتصرف فيها في 

غير أننا نرى أنه يراد بالحيازة في هذا المجال الحيازة المادية في المنقول والحيازة القانونية 

                                         
 .219محمد حسنين، عقد البيع في القانون المدني الجزائري، المرجع السابق، ص  239
 .160ص . رافد فاطمة، المرجع السابق،139محمدي سليمان، نفاذ العقد، المرجع السابق، ص  240
 .221محمد حسنين، عقد البيع في القانون المدني الجزائري، المرجع السابق، ص  241
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للعين المتصرف فيها مدى الحياة، وبالتالي ففي الحالة التي يتصرف فيها  242في العقار

ثناء التعاقد أن تبقى الحيازة أو حق االنتفاع لديه، مدى حياته، وال المورث للوارث ويشترط أ

ينتقل إلى الوارث إال بعد موت المتصرف، وذلك بموجب شرط يدرجه في العقد، يأخذ 

 التصرف ال محال حكم الوصية، ذلك أن التصرف قد علق آثره إلى ما بعد الوفاة.

خص ألحد ورثته واحتفظ لنفسه وقد أقام المشرع قرينة مفادها أنه متى تصرف الش

بحيازة العين وبحق االنتفاع منها، ومتى أثبت الورثة هذين الشرطين اعتبر التصرف مضافا 

. إال أن القرينة التي تفيد أن التصرف كان 243لما بعد الموت وتسري عليه أحكام الوصية

طرق اإلثبات، مضافا لما بعد الموت قرينة بسيطة يمكن للمتصرف له أن يثبت عكسها بكافة 

أي بأن يثبت أن التصرف لم يحصل على سبيل التبرع، وإنما قام بدفع عوض إلى المتصرف 

مقابل العين المتصرف فيها، أو بأن يثبت أن المتصرف قصد نقل ملكية العين حال حياته إلى 

 .244المتصرف إليه، وأن تصرفه لم يكن على سبيل التبرع

صرف الشخص المريض مرض الموت ال جدير بالذكر كذلك أن حق الطعن في ت

 نون. القا يقتصر على الورثة فقط، بل هو حق مقرر لكل ذي مصلحة قائمة أو محتلمة يحميها

يترتب على إسقاط حكم الوصية على التصرفات التي يجريها المريض مرض الموت 

عين التصرفات الصادرة من شخص ألحد ورثته مع احتفاظه بحيازة الويقصد من ورائها، أو 

من القانون المدني المتعلقة  104وبحقه في االنتفاع بها مدى حياته، تطبيق أحكام المادة 

بإنقاص العقد " إذا كان العقد في شق منه باطل أو قابال لإلبطال، فهذا الشق وحده هو الذي 

بطل يبطل، إال إذا تبين أن العقد ما كان ليتم بغير الشق الذي وقع باطال أو قابال لإلبطال في

 العقد كله".

 

                                         
من الفقه من يفرق بين حيازة المورث للعقار وبين حيازته للمنقول، فيشترط الحيازة القانونية في العقار  242

ياسين  لعقار.أي أن يبقى مسجال باسم المورث إضافة إلى الحيازة المادية، فيبقى المورث مسيطرا على ا

ألول: لمجلد االحقوق الشخصية، امحمد الجبوري، المبسوط في شرح القانون المدني، الجزء األول، مصادر 

 .39نظرية العقد، القسم الثالث: آثار العقد وانحالله، المرجع السابق، ص 

، حيث الرسمية شكلية غير أننا ال نؤيد كل ما يذهب إليه، ذلك أن الملكية في العقار ال تنتقل إال باستيفاء 

ي يعتبر بالتالتخلفها البطالن المطلق، و تعتبر الكتابة فيه شرط لالنعقاد، وليس لإلثبات، ويترتب على

زة يه حيافالتصرف كأن لم يكن، وفي رأينا أنه يكفي في المنقول بقاء المورث حائزا للشيء المتصرف 

ية إلى الملك مادية. ويختلف األمر بالنسبة للعقار إذ قد يتصرف المورث في العقار بشكل رسمي، وتنتقل

فاة وا بعد مصرف يورد شرطا بعدم انتقال الحيازة إلى الوارث إلى المورث المتصرف إليه، غير أن المت

ياته، المورث أو شرطا ببقاء حق االنتفاع من العين المتصرف فيها من حق المورث المتصرف مدى ح

عد ى ما بحيث ال تنتقل إلى الوارث المتصرف إال بعد وفاة المتصرف ، وهنا يعتبر التصرف مضافا إل

 حكام الوصية.الموت وتسري عليه أ
 .160ص رافد فاطمة، المرجع السابق، .139محمدي سليمان، نفاذ العقد، المرجع السابق، ص 243
محمد الجبوري، المبسوط في شرح القانون المدني، الجزء األول، مصادر الحقوق الشخصية، ياسين  244

 .40بق، ص المجلد األول: نظرية العقد، القسم الثالث: آثار العقد وانحالله، المرجع السا
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 المبحث الثاني: التزام الخلف الخاص بالعقد

لخاص اخلف إن آثار العقد ال تقتصر على المتعاقدين وخلفهما العام بل تمتد لتشمل ال

لتزامات، " إذا أنشأ العقد امن القانون المدني  109تنص المادة  ألحد المتعاقدين حيث

ق الحقولك إلى خلف خاص، فإن هذه االلتزامات ووحقوقا، شخصية تتصل بشيء انتقل بعد ذ

 ن الخلفه وكاتنتقل إلى هذا الخلف في الوقت الذي ينتقل فيه الشيء، إذا كانت من مستلزمات

 الخاص يعلم بها وقت انتقال الشيء إليه ". 

إليه  نتقلتإلزامية العقد تمتد كذلك إلى الخلف الخاص ألحد المتعاقدين، حيث  ومع أن

ه على أن ، إالالحقوق وااللتزامات المترتبة على العقود التي سبق للسلف إبرامها والغير

ها يعقد العكس من الخلف العام، فإن الخلف الخاص ال تنصرف إليه آثار كل العقود التي

لمنقول االحق ه إال آثار العقود التي يعقدها السلف وكانت تتعلق بالسلف، حيث ال تسري علي

 إلى الخلف الخاص. 

لذلك وبغية الوقوف على مدى التزام الخلف الخاص بالعقد سنتطرق في هذا المبحث 

إلى المقصود من الخلف الخاص وهذا في المطلب األول، وننتقل بالدراسة في المطلب الثاني 

 ف الخاص بالعقد.إلى أحكام التزام الخل

 المطلب األول: المقصود بالخلف الخاص

 109نص المشرع الجزائري على سريان آثار العقد بالنسبة للخلف الخاص في المادة 

وقد عرفه الفقه وحدد  ،من القانون المدني، دون أن يقف عند المقصود من الخلف الخاص

فروع التالية فنتطرق إلى عناصر الخالفة الخاصة، ومصادرها وهذا ما سنعرض له في ال

 .تعريف الخلف الخاص في الفرع األول، ونخصص الفرع الثاني لعناصر الخالفة الخاصة

 الفرع األول: تعريف الخلف الخاص: 

هو من يتلقى من سلفه حقا كان  ayant cause a titre particulierالخلف الخاص 

ن هذا الحق عينيا أو شخصيا كالمشتري ، سواء كا، ثم انتقل منها إليهقائما في ذمة هذا السلف
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، كما يعرف الخلف 245والموهوب له وصاحب حق االنتفاع والدائن المرتهن والمحال له

الخاص أنه من ينتقل إليه حق خاص من حقوق )العينية منها أو الشخصية، أو المعنوية( أو 

للحقوق أو بنص  دين من ديون السلف الثابتة في ذمته المالية بإحدى االتفاقيات الناقلة

وهو الشخص الذي يخلف شخصا آخر في حق معين من حقوقه، أي هو من  ،246القانون

 .247يتلقى من سلفه حقا معينا بالذات أو حق عيني آخر أو حق شخصي

 نستخلص من تعريف الخلف الخاص المميزات التالية:

أن الوسيلة التي تنقل الحقوق وااللتزامات من السلف إلى الخلف الخاص، تتمثل في كل  أوال:

التصرفات القانونية الناقلة للحقوق وااللتزامات، أما التصرفات القانونية غير الناقلة للحقوق 

وااللتزامات، فال تدخل ضمن مصادر الخالفة الخاصة من مثل عقد اإليجار وعقد القرض، 

الرهن الرسمي وعقد الرهن فاقات التي يترتب عنها الحقوق العينية ألول مرة كوكذلك االت

كما ال تقتصر المصادر فقط على االتفاقات اإلرادية الناقلة وإنما تشمل الوقائع  ،الحيازي

 .248األخرى التي تؤدي إلى هذا االنتقال من مثل القانون وأحكامه

أن الحق المنقول للخلف الخاص من السلف والذي اتصلت فيه الحقوق وااللتزامات  ثانيا:

من القانون المدني هو حق خاص معين تنتقل إليه بهذا  109المنصوص عليها في المادة 

 .249الوصف ال باعتباره مجموعا من المال كما هو الحال بالنسبة للخلف العام

ء حياة األشخاص في معامالتهم، كما تنشأ بعد موت أن الخالفة الخاصة تنشأ في أثنا ثالثا:

، 250السلف كما هو األمر بالنسبة للوصية عندما تنصب على عين معينة من تركة المتوفى

وهذا على خالف الخالفة العامة التي ال تنشأ إال بعد موت السلف، حيث تنتقل ذمته المالية أو 

 .251جزء منها إلى ورثته باعتبارهم خلفا عاما له

 عناصر الخالفة الخاصة:  فرع الثاني:ال

لقيام الخالفة الخاصة كمركز من المراكز القانونية البد من توافر ثالثة عناصر 

نفصلها بالجواب عن األسئلة التالية: ما هي العناصر التي يتم انتقالها هل هي ذات الحق أم 

                                         
الجزء األول، نظرية العقد واإلرادة  -في االلتزامات–سليمان مرقس، الوافي في شرح القانون المدني  245

ع لعربية، المرجا. عبد المنعم فرج الصدة، نظرية العقد في قوانين البالد 571المنفردة، المرجع السابق، 

 .536السابق، ص 

(A) Bencheneb, op.cit , P258. 
 .118د حسن قدادة، المرجع السابق، ص خليل أحم 246
 .284محمد حسين منصور، مصادر االلتزام، المرجع السابق، ص  247
، 2001رضا متولي وهدان، إنتقال أثار العقود إلى الخلف الخاص، دار الجامعة الجديدة للنشر، مصر،  248

 .66ص 
 .119خليل أحمد حسن قدادة، المرجع السابق، ص  249
. رضا 832سوار، شرح القانون المدني النظرية العامة لاللتزام، المرجع السابق، ص محمد وحيد الدين  250

 .66متولي وهدان، المرجع السابق، ص 
 .119خليل أحمد حسن قدادة، المرجع السابق، ص  251
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اص من حقوق السلف يتم انتقال حق جديد؟ وهل هذا الحق المنقول بتوابعه وملحقاته حق خ

 أم ال ؟ وهل عملية االنتقال هذه تشترط وجود تصرف إرادي أم نص تشريعي؟ 

 أوال: انتقال ذات الحق من السلف إلى الخلف الخاص: 

 رطينشيشترط حتى يمكن القول بانتقال ذات الحق من السلف إلى الخلف الخاص توافر 

لثاني ص، وال انتقاله إلى الخلف الخافأما األول يكمن في أن يثبت الحق في ذمة السلف قب

خر آلشخص  يتمثل في أن يكون الحق المنقول للخلف الخاص من الحقوق القابلة لالنتقال من

 ونفصل في هذين الشرطين فيما يلي: 

 ثبوت الحق في ذمة السلف قبل انتقاله إلى الخلف الخاص:  .أ

في ذمة السلف، حيث  يشترط في الحق محل الخالفة أن يكون موجودا، قائما وثابتا

، ومثال ذلك، 252يشكل عنصرا من عناصر ذمته المالية، وذلك قبل انتقاله إلى الخلف الخاص

قيام مالك العقار ببيع عقاره، فإنه بموجب هذا التصرف ينقل إلى المشتري حقا ثابتا في ذمته 

لكية تنتقل معه عند نقل حق الم كما أنهالمالية، وهو حق ملكية العقار وتوابعه المتصلة به، 

بالتبعية الحقوق العينية األصلية المتصلة به والمتفرعة عنه كحق االستعمال واالستغالل 

والتصرف، ونفس األمر يسرى على من ينقل حقا شخصيا أو دينا من ديونه فإنه بذلك ينقل 

 .253حقا أو دينا ثابت في ذمته المالية

ا في ثابت أي حق إلى شخص ما ولم يكنوبمفهوم المخالفة لهذا الشرط، فإنه عند انتقال 

ى ما ب علويترت ،يعتبر خلفا خاصا له في هذا الحق ذمة الشخص المنقول عنه هذا الحق، ال

 تقدم عدة نتائج أهمها: 

الشخص الذي تعود إليه ملكيته كنتيجة لبطالن أو فسخ تصرف قانوني  النتيجة األولى:

ناقل لملكية شيء ما، ال يعتبر خلفا خاصا لمن عادت منه الملكية، وكذلك من تملك حقا 

موصوفا، أي بأن كان معلقا على شرط واقف ولم يتحقق أو شرط فاسخ تحقق، فمن عادت 

، ذلك ألن األثر 254رط، ال يعد خلفا خاصاإليه الملكية بسبب إعمال األثر الرجعي للش

الرجعي للبطالن أو الفسخ أو الشرط يؤدي إلى اعتبار انتقال الحق من شخص آلخر كأن لم 

 يكن.

الشخص الذي ينشأ في ذمته الحق ألول مرة ال يعتبر خلفا خاصا  النتيجة الثانية:

لمستأجر ال يكون خلفا ، وعليه فا255للشخص الذي أنشأ هذا الحق وإنما يعد دائنا عاديا له

خاصا للمؤجر، وال المستأجر من الباطن بالنسبة للمؤجر األول، وال يعتبر المقترض خلفا 

 خاصا للمقرض. 

                                         
. خليل 842محمد وحيد الدين سوار، شرح القانون المدني النظرية العامة لاللتزام، المرجع السابق، ص  252

 .76. رضا متولي وهدان، المرجع السابق، ص 119سن قدادة، المرجع السابق، ص أحمد ح
 .76رضا متولي وهدان، المرجع السابق، ص  253
 . 120خليل أحمد حسن قدادة، المرجع السابق، ص  254
ياسين محمد الجبوري، المبسوط في شرح القانون المدني، الجزء األول، مصادر الحقوق الشخصية،  255

 .47: نظرية العقد، القسم الثالث: آثار العقد وانحالله، المرجع السابق، ص المجلد األول
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وعليه فمن يكتسب حقا عينيا ابتداء ال يعتبر خلفا خاصا للمالك السابق للعقار أو المنقول، 

، 256أو التقادم أو االلتصاقوهذا ينطبق على من تملك عقارا أو منقوال بطريق االستيالء 

فالمالك هنا يكتسب الملكية بقوة القانون، وليس بموجب إرادة المالك السابق الذي سقطت 

 ملكيته نتيجة لتطبيق أحكام التقادم، أو االستيالء أو االلتصاق.

 قابلية الحق لالنتقال من السلف إلى الخلف الخاص: .ب

ية لمالاق االستخالف ثابتا في الذمة ال يكفي أن يكون الحق المراد انتقاله عن طري

 للسلف، بل يشترط كذلك أن يكون من الحقوق القابلة لالنتقال قانونا. 

تنقسم الحقوق إلى حقوق عينية، وحقوق شخصية وحقوق ذهنية، وكلها حقوق تقبل 

االنتقال من السلف إلى الخلف الخاص وذلك بحسب األصل العام، مع ورود بعض من 

يها، فأما إذا كان الحق المراد انتقاله من الحقوق العينية، فنميز بين الحقوق االستثناءات عل

العينية األصلية والحقوق العينية التبعية واألصل فيها كما سبق البيان أنها تقبل االنتقال من 

شخص آلخر ما لم يرد استثناء يقيد أو يمنع انتقال الحق سواء بنص القانون أو االتفاق، 

من القانون المدني التي تمنع الشريك في أن يتصرف في  740األول نص المادة ومثال القيد 

لثاني انصيبه في الشركة لشخص أجنبي إال بعد أخذ موافقة جميع الشركاء، ومثال القيد 

هذا والبد من البيان أن الحقوق العينية المستخلفة من  ،257وجود الشرط المانع من التصرف

ل على الحالة التي كانت عليها في ذمة السلف، بمعنى أن السلف إلى الخلف الخاص تنتق

 الملكية تنتقل مثقلة بعبء الرهن أو االرتفاق.

 أنها وأما إذا كان الحق المراد انتقاله من الحقوق الشخصية، فإن هذه الحقوق األصل فيها

ك، قابلة لالنتقال من السلف إلى الخلف الخاص ما لم يرد نص قانوني يقضي بعدم جواز ذل

وكذلك في الحالة التي يحول فيها االتفاق أو طبيعة دون ذلك، ففيما يتعلق بالنص القانوني من 

مثل عدم جواز انتقال الحقوق المتنازع عليها إلى القضاة الذين فصلوا في النزاع أو المحامين 

ى أن الذين دافعوا عن الخصوم، وأما االستثناء بموجب االتفاق كأن يتفق الدائن والمدين عل

ال يحول الدائن حقه إلى شخص آخر أو يتفقان على أن حوالة الحق ال تصح إال بموافقة 

. وقد تحول 258المدين نفسه وهو اتفاق جائز ألنه غير مخالف للنظام العام واآلداب العامة

كذلك طبيعة الحق الشخصي أو االلتزام دون إمكانية انتقاله إلى الخلف الخاص، ويكون هذا 

الة االرتباط الشخصي بين الحق محل االلتزام وصفة صاحبه أي كان السلف الوضع في ح

                                         
 .78رضا متولي وهدان، المرجع السابق، ص  256
ياسين محمد الجبوري، المبسوط في شرح القانون المدني، الجزء األول، مصادر الحقوق الشخصية،  257

 .47له، المرجع السابق، ص المجلد األول: نظرية العقد، القسم الثالث: آثار العقد وانحال
. عبتوت سيد بلحاكم، أثر العقد بالنسبة للخلف الخاص، 81رضا متولي وهدان، المرجع السابق، ص  258

 .24، ص  2002مذكرة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 
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محل اعتبار شخصي أو حق الدائن في النفقة، أو الحق في التعويض عن الضرر المعنوي 

 .259كلها حقوق تمنع طبيعة االلتزام من انتقالها من السلف إلى الخلف الخاص

ذهنية وهي الحقوق التي ترد على األشياء وأما إذا كان الحق المراد انتقاله من الحقوق ال

، ومثلها حق المؤلف الذي يتكون من 260غير المادية وتكون من نتاج الذهن وخلقه وابتكاره

حقين أولهما الحق األدبي للمؤلف على نتاج عقله وذهنه وأفكاره، وثانيهما الحق المالي الذي 

دبي ال يجوز انتقاله من صاحبه إلى يتمثل في استغالل المؤلف ألفكاره ماديا، فأما الحق األ

، وأما الستخالف كما ال يمكن الحجز عليهأي شخص آخر بأي طريق كان بما في ذلك ا

الحق المادي فإنه من الجائز للمؤلف أن يتصرف فيه إلى الغير ويكون محل لالستخالف 

 ، وقد حدده المشرع بمدة خمسين سنة من تاريخ وفاة المؤلف أي للمؤلف أن261الخاص

يستغل مؤلفه ماديا طيلة حياته وينتقل الحق المادي إلى خلفه ويدوم طيلة خمسين سنة بعد 

 وفاته لينتقل بعدها إلى الملك العام.

 ثانيا: أن يكون الحق المنقول حق خاص:

يشترط أن يكون الحق المنقول من السلف إلى الخلف الخاص حق خاص، أي أن يكون 

لى عنصر من عناصر الذمة المالية باعتباره حقا خاصا الحق معينا ومحددا، حيث يقتصر ع

معينا ومحددا من مجموع عناصر الذمة المالية للسلف، وليس باعتباره مجوعا من المال، 

وعليه متى وردت عملية االنتقال على مجموع عناصر الذمة المالية للسلف اعتبر الخلف 

 .262عاما وليس خاصا 

بال للوجود مستقبال بشرط أن يكون محققا، طبقا يشترط أن يكون الشيء موجودا أو قا

 .263من القانون المدني 92لنص المادة 

كما أنه يجوز أن يرد انتقال الحق الخاص بالسلف إلى الخلف الخاص سواء كان هذا 

الحق المراد نقله موجودا وقت االتفاق على نقله، أو كان معلقا على شرط واقف أو فاسخ، أو 

مضافا إلى أجل، أو كان محل االلتزام القيام بعمل معين أو االمتناع مستقبليا ومحققا، أو 

عنه، أو كان محل الحق المراد نقله شيئا مثليا، وعلى العموم جميع الحقوق يجوز انتقالها إلى 

                                         
ياسين محمد الجبوري، المبسوط في شرح القانون . 82رضا متولي وهدان، المرجع السابق، ص  259

ر العقد ث: آثامدني، الجزء األول، مصادر الحقوق الشخصية، المجلد األول: نظرية العقد، القسم الثالال

 .25عبتوت سيد بلحاكم، المرجع السابق، ص  .49وانحالله، المرجع السابق، ص 
 .82رضا متولي وهدان، المرجع السابق، ص  260
جبوري، المبسوط في شرح القانون ياسين محمد ال. 83رضا متولي وهدان، المرجع السابق، ص  261

ر العقد ث: آثاالمدني، الجزء األول، مصادر الحقوق الشخصية، المجلد األول: نظرية العقد، القسم الثال

 .49وانحالله، المرجع السابق، ص 
 .28عبتوت سيد بلحاكم، المرجع السابق، ص  262
ام شيئا مستقبال ومحققا. غير أن التعامل من القانون المدني " يجوز أن يكون محل االلتز 92تنص المادة  263

 . ".لقانونافي تركة إنسان على قيد الحياة باطل ولو كان برضاه، إال في األحوال المنصوص عليها في 
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ما لم يمنع االنتقال  264الخلف الخاص طالما أن السلف يملكها، وتعد من عناصر ذمته المالية

 اق أو طبيعة االلتزام دون ذلك كما سبق البيان.نص قانوني أو حال االتف

 

 

 

ف ف إلى الخلف الخاص بموجب نص قانوني أو تصرلثالثا: ثبوت انتقال الحق من الس

 قانوني: 

يشترط أن يستند انتقال الحق من السلف إلى الخلف الخاص إلى سبب من أسباب انتقال 

السلف وخلفه الخاص والتي من خاللها الحقوق، ويمثل هذا السبب العالقة التي تربط بين 

 . 265يخرج الحق من ذمة السلف ليستقر في ذمة الخلف الخاص

ن حق مويثبت انتقال الحق إما بسبب إرادة األطراف أي بموجب تصرف قانوني ناقل لل

، يجار(السلف إلى خلفه الخاص من مثل الحوالة )حوالة الحق، والدين، والنزول عن اإل

 رر فيهاتي يقلقسمة، والوصية، وإما بسبب نص قانوني وذلك في الحاالت الالبيع، والهبة، وا

ادة القانون حلول شخص محل آخر في حق أو دين، هذا والبد من اإلشارة إلى أن اإلر

 والقانون يعدان عنصرا من عناصر الخالفة الخاصة وكذا مصدرا من مصادرها.

وق ال تعتبر تجديدا للحق نستخلص من عناصر الخالفة الخاصة أنها حق من الحق

المنقول أو الدين، وال تؤدي أيضا إلى إنشاء حق جديد لم يكن موجودا قبل ذلك في ذمة 

السلف، وإنما تكون انتقاال لذات الحق الخاص الذي كان ثابتا في ذمة السلف، ويكون هذا 

تزامات التي االنتقال بتصرف قانوني أو بنص قانوني وعملية االنتقال ترد على الحقوق واالل

 تقبل االنتقال من شخص آلخر.

 

 

 

 المطلب الثاني: أحكام التزام الخلف الخاص بالعقد:

األصل هو عدم سريان آثار العقد الذي سبق إبرامه من طرف السلف في مواجهة 

بإرادته في  قة العقدية باعتباره لم يشاركالخلف الخاص، مادام هذا األخير أجنبيا عن العال

                                         
 .92ص رضا متولي وهدان، المرجع السابق،  264
ية، ياسين محمد الجبوري، المبسوط في شرح القانون المدني، الجزء األول، مصادر الحقوق الشخص 265

عبتوت سيد بلحاكم،  .51المجلد األول: نظرية العقد، القسم الثالث: آثار العقد وانحالله، المرجع السابق، ص 

 .29المرجع السابق، ص 
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غيرا ال ينتفع وال يتضرر من الحقوق وااللتزامات المترتبة عن هذه قيامها فيظل 

، وهذا أمر ال خالف فيه متى كان العقد ال يمس الشيء محل االستخالف، أما إذا 266الرابطة

كان العقد الذي أبرمه السلف يمس الحق أو الشيء الذي انتقل إلى الخلف  الخاص، فإن األمر 

الخاص بأثر هذا العقد، وقد عالج المشرع الجزائري هذا يثور بالنسبة لمدى تأثر الخلف 

  .من القانون المدني 109األمر في نص المادة 

قواعد واألسس التي تبرر انتقال الحقوق وااللتزامات إلى وفيما يلي سنتعرض لل

والتي سنفصل فيها في الفرع األول من هذا المطلب، بينما نخصص الفرع  الخلف الخاص

 .لدراسة شروط التزام الخلف الخاص بالعقدالثاني منه 

 الفرع األول: قواعد وأسس انتقال الحقوق وااللتزامات إلى الخلف الخاص:

إن الخالفة الخاصة ال تؤدي إلى تجديد الحق أو االلتزام المنقول إلى الخلف الخاص، 

كان عليها في وإنما تؤدي إلى انتقال هذا الحق أو االلتزام إلى الخلف الخاص بالحالة التي 

ذمة السلف، أي بجميع ما ارتبط به من حقوق والتزامات وما اتصل به من دفوع وأوصاف، 

كأن كان مضافا إلى أجل أو معلقا على شرط، فإنه ينتقل إلى الخلف بهذا الوصف ، وإذا كان 

ذا في ذمة السلف قابال لطعن ما، كالبطالن أو الفسخ، فإنه ينتقل إلى الخلف الخاص قابال له

الطعن، وإذا كانت له ضمانات عينية أو شخصية، كرهن أو كفالة، فإنه ينتقل إلى الخلف بهذه 

الضمانات ، ومتى كانت هناك حقوق أو تكاليف عينية مقررة لمصلحة الشيء أو عليه، 

كارتفاق أو رهن فإن الشيء ينتقل إلى الخلف بما له وما عليه من حقوق وتكاليف، وبعبارة 

لحق وااللتزام ينتقل إلى الخلف الخاص بجميع توابعه وملحقاته سواء إيجابية مختصرة فإن ا

كانت أو سلبية ، وفقا ألحكام انتقال الحق المستخلف فيه، وتبرر هذا االنتقال قواعد وأسس 

 فقهية نتعرض إليها تباعا فيما يلي:

 أوال: قواعد انتقال الحقوق وااللتزامات إلى الخلف الخاص:

، حيث حددت 267حقوق وااللتزامات مبدأ فقهي قبل أن يكون مبدأ قانونيإن انتقال ال

القواعد الفقهية أحكام انتقال آثار العقود، وهذه القواعد وإن كانت ال توجد نصوص قانونية 

من القانون المدني التي أقرت انتقال الحقوق  109تعبر عنها صراحة إال أن المادة 

ت أحكامها من هذه القواعد الفقهية والتي تتمثل بأن وااللتزامات إلى الخلف الخاص استمد

ونعرض فيما  268"الشخص ال يدلي إلى غيره بأكثر مما يملك" وأن "الفرع يتبع األصل" 

 يلي هذه القواعد.

 قاعدة الفرع يتبع األصل: .أ

ذهب الفقه إلى القول أن الملحقات تتبع األصل، والملحقات هي الحقوق وااللتزامات 

التابعة لألصل وتكون ملحقة به لكي يتمكن صاحب الحق بمجموع هذه الحقوق وااللتزامات 

                                         
266 (F)Terré,(P) Simler,(Y) Lequette, Droit civil, Les obligations, Dalloz, paris, 1995, P 394 .  

 .198رضا متولي وهدان، المرجع السابق، ص  267
 .535عبد المنعم فرج الصدة، نظرية العقد في قوانين البالد العربية، المرجع السابق،  268
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من أن يستعمل حقه في الغرض المقصود من وجود الحق في حيازته، فهي الملحقات التي 

 .269أن تنفصل عن الحق األصيل  تنزل منزلة الفرع وال يمكن

وعليه متى قام الشخص بنقل ملكية الحق محل االستخالف إلى الخلف الخاص وكان 

هناك بعض الحقوق العينية التي قد توسع من نطاق هذا الحق أو تضيقه فإنها تنتقل مع الحق 

 . 270ذاتها ألنها تمثل فروعه وملحقاته

قاره أو كان السلف قد رتب للغير هذا وعليه إذا كان السلف قد اكتسب حق مسيل لع

الحق على عقاره وكان قد تم تسجيلها فإنها تنتقل مع العقار إلى الخلف الخاص ألنها ارتبطت 

به، وكذلك األمر بالنسبة إلى الكفالة حيث تعتبر من الملحقات التي تتبع األصل أي الحق 

ة للحق الشخصي، كما يعتبر المستخلف فيه سواء كانت الكفالة شخصية أو عينية فهي ضامن

من الملحقات أيضا الدفوع التي تنشأ من الحق ذاته أو تتعلق بسند انتقاله من مثل الدفوع 

المستمدة من عقد الحوالة، وكما تعتبر دعاوى الضمان، ودعوى منع التعرض ودعوى 

مر . ومثلما هو األ271االستحقاق، ودعوى العيوب الخفية في عقد البيع من الملحقات كذلك

بالنسبة للحقوق وااللتزامات الشخصية التي ترتبط بالحق المستخلف فيه، والتي جاء النص 

من القانون المدني،  فإن الحقوق وااللتزامات العينية  109على انتقالها بملحقاتها في المادة 

 التي تتصل بالحق المستخلف فيه تكون من ملحقاته وتنتقل بالنتيجة معه بشرط أن تتوفر فيها

شروط االحتجاج بها في مواجهة الغير كالتسجيل واإلشهار. إذ أنه من المعروف قانونا أن 

الحق العيني يرتب لصاحبه حق التتبع لملكه وطلبه قضاء في أي يد كان، وعلى هذا األساس 

فإن أحكام الحق العيني كفيلة بأن يستند إليها انتقال الحقوق وااللتزامات المتصلة به دون 

ي لنق هذه الحقوق وااللتزامات العينية من ذمة السلف إللى ذمة الخلف نص قانون

 .272الخاص

 :273قاعدة الشخص ال يدلي إلى غيره بأكثر مما يملك .ب

نقله بما يقضي هذا المبدأ أنه إذا قام شخص بنقل حق من الحقوق التي يملكها فإنه ي

وعلى ذلك فالخلف الخاص  ،نقلهان فاقدا له فإنه ال يستطيع أما إذا ك ،يكون لهذا الحق أو عليه

يخلف السلف في حدود ما يملكه السلف فقط، وهذه القاعدة ذات أصول تاريخية ترجع إلى 

 ثم انتقلت إلى القانون الفرنسي فالقانون المصري والقانون الجزائري . 274القانون الروماني

                                         
عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، حق الملكية مع شرح مفصل لألشياء  269

 .578، ص 1967بي، لبنان،واألموال، الجزء الثامن، دار إحياء التراث العر
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 عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، العقود التي تقع على الملكية، 271

 .730البيع والمقايضة، الجزء الرابع، المرجع السابق، ص 
 .204رضا متولي وهدان، المرجع السابق، ص  272

273 « Nemo plus juris ad alium transferre potest quam ipse habet »  
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 ويترتب على هذه القاعدة ما يلي:

مملوكا له، وهو ما يعرف بالتصرف في إذا تصرف أحد األشخاص في مال ليس  .1

ملك الغير، فإن الخلف الخاص يتأثر بما يتأثر به السلف من حيث عدم نفاذ التصرف 

 .275بالنسبة للمالك األصلي إال إذا أقره

إذا كان السند الذي تملك به السلف هذا الحق محل االستخالف باطال أو قابال  .2

بموجبه الحق محل االستخالف يسري لإلبطال فإن سند الخلف الخاص الذي ينتقل 

وفقا للقاعدة الفقهية "ما بني على باطل فهو باطل" وألنه  276عليه نفس الحكم كذلك

في الحقيقة لم يكن السلف يملك أكثر من ذلك وبالتالي فال يستطيع أن ينقل إلى 

الخلف الخالص أكثر مما يملك، وسند االنتقال ال يعتبر تجديدا للحق ألن الخالفة 

 خاصة تكون في الحق المملوك للسلف.ال

إذا كان سند انتقال الحق موصوفا بأحد الصفات من مثل األجل أو الشرط سواء كان  .3

فاسخا أو واقفا فإن الحق أو االلتزام ينتقل إلى الخلف الخاص معلقا بهذه الصفة حيث 

قق أن السلف يملك الحق أو االلتزام موصوفا بهذه الصفة، وعلى هذا فإنه إذا تح

الشرط الفاسخ ولم يتحقق الشرط الواقف فإن ملكية السلف تزول من وقت التعاقد 

وبالتالي تزول ملكية الخلف الخاص ألنه تلقى حقا خاصا موصوفا ولم يتحقق 

 .277الوصف

أنه إذا كان الحق المنقول تجاريا أو مدنيا في ملك السلف فإنه ينتقل إلى الخلف  .4

الحق منتجا لفوائد معينة أو مستحق األداء فورا  الخاص بهذه الصفة وكذلك إذا كان

أو قابال للتنفيذ في وقت الحق فإن هذه الصفات تنتقل إلى الخلف الخاص مع الحق 

المستخلف فيه وفقا لقاعدة أن السلف ال يستطيع أن يعطي غيره أكثر مما كان 

 .278يملك

ارتفاق أو انتفاع  إذا كان الحق محل االستخالف مرتبطا به أحد الحقوق العينية كحق .5

أو رهن أو امتياز وفقا للقانون وكان في ذمة السلف فإنه في حالة انتقاله إلى الخلف 

الخاص تنتقل هذه الحقوق مع الحق المستخلف فيه محمال بها وال يستطيع الخلف 

، ألن السلف 279الخاص أن يغير من هذه التكاليف التي تنقل عبء الحق المنقول إليه

 خلف إال الحق الذي كان يملكه وفي الحدود التي كان عليها.لم ينقل إلى ال

نستخلص مما سبق أن السلف ال يمكنه أن ينقل إلى الخلف الخاص حقا من حقوقه إال إذا  

 مالكا له.

 ثانيا: أساس انتقال الحقوق وااللتزامات إلى الخلف الخاص:

                                         
 .209بق، ص رضا متولي وهدان، المرجع السا 275
عبد الحق صافي، القانون المدني، الجزء األول، المصدر اإلرادي لاللتزامات، العقد، المرجع السابق،  276

 .27ص 
 .286محمد حسين منصور، مصادر االلتزام، المرجع السابق، ص  277
 .209رضا متولي وهدان، المرجع السابق، ص  278
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لعقد إلى الخلف تعددت النظريات الفقهية التي حاولت تأصيل مبدأ انصراف أثر ا

الخاص في فرنسا، ويعود سبب ذلك إلى عدم وجود نص صريح يجيز انتقال الحقوق 

 . 280وااللتزامات إلى الخلف الخاص

فبالنسبة للحقوق أسس بعض الفقهاء انتقالها للخلف الخاص على أساس نظرية 

مات فقال بعض االشتراط لمصلحة الغير، ونظرية حوالة الحق االتفاقية، وأما بالنسبة لاللتزا

 .281الفقه بنظرية االشتراط لمصلحة الغير، وحوالة الدين، ونظرية االرتفاق 

وقد ذهب بعض آخر من الفقه وهو الدكتور خليل أحمد حسن قدادة ونحن نؤيده إلى أن 

اعتبارات العدالة والرغبة في المحافظة على الثقة والصالح العام تقتضي انتقال مثل هذه 

ت إلى الخلف الخاص، واعتبرها كافية لتدخل المشرع في تقرير انتقال الحقوق وااللتزاما

مثل هذه الحقوق وااللتزامات للخلف الخاص مع الحق المستخلف وقرر انتقالها في نص 

 : 282من القانون المدني وتتمثل هذه االعتبارات فيما يلي 109المادة 

حق حة الف، وإنما مصلأن هذه الحقوق وااللتزامات لم يراع في نشأتها مصلحة السل .أ

حق  الذي اتصلت به وذلك لدرء الخطر عنه أو لتقييد سلطات صاحبه في استعمال

 استغالله.

مات لتزاأن الخلف الخاص يعتبر الشخص الوحيد، القادر على تنفيذ هذه الحقوق واال .ب

 تنفيذا عينيا، بعد انتقال الحق المتصل به إليه.

ضل شك أف المتصلة بالحق المستخلف فيه يعتبر بدونأن التنفيذ العيني لاللتزامات  .ت

ي ن تقضمن التنفيذ بمقابل في أغلب األحوال، فاعتبارات العدالة من جانب الدائ

 بانتقال االلتزامات التي نشأت لصالحه.

أن عدم تنفيذ الحقوق وااللتزامات يعتبر بحد ذاته إخالال بالثقة التي منحها الدائن  .ث

اللتزامات، وتعتبر إخالال بالصالح العام، ألن مقتضيات الثقة للسلف عند إنشاء هذه ا

والصالح العام تقتضي تنفيذ الروابط القانونية بين األفراد متى استجمعت شروط 

 وجودها وصحتها ونفاذها.

 الفرع الثاني: شروط التزام الخلف الخاص بأثر العقد:

منها أن كل عقد صدر من إن مسألة انصراف أثر العقد إلى الخلف الخاص ال يراد 

السلف ينصرف إلى الخلف الخاص أثره، مثلما هو األمر بالنسبة إلى الخلف العام، حيث ال 

يمكن تصور انتقال آثار العقد من السلف إلى الخلف الخاص إال بتوافر جملة من الشروط 

التزامات، من القانون المدني " إذا أنشأ العقد  109نص عليها المشرع الجزائري في المادة 

وحقوقا، شخصية تتصل بشيء انتقل بعد ذلك إلى خلف خاص، فإن هذه االلتزامات والحقوق 

تنتقل إلى هذا الخلف في الوقت الذي ينتقل فيه الشيء، إذا كانت من مستلزماته وكان الخلف 

قرر انصراف أثر تيظهر من هذا النص أنه يحيث  الخاص يعلم بها وقت انتقال الشيء إليه "
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قد إلى الخلف الخاص بتوافر شروط صريحة ويتعلق األمر باالتصال، المستلزمات، العلم الع

 وشرط ضمني هو األسبقية وفيما تفصيل لهذه الشروط.

 االتصال: أوال: 

لة يجب أن تكون الحقوق وااللتزامات الناشئة عن العقد الذي أبرمه السلف متص

من  109ط هو ما تصدرت به المادة بالشيء الذي انتقل إلى الخلف الخاص، وهذا الشر

شيء تصل بالقانون المدني حيث قضت بأنه " إذا أنشأ العقد التزامات، وحقوقا، شخصية، ت

 انتقل...".

يجب أن تكون الحقوق وااللتزامات الناشئة عن العقد الذي أبرمه السلف متصلة 

 .283بالشيء الذي انتقل إلى الخلف الخاص، أي من مستلزمات هذا الشيء

حتى يتحقق هذا الشرط فال بد من أن يكون الحق المستخلف فيه محل اعتبار وقت و

إبرام هذه العقود المنشئة للحقوق وااللتزامات التي يتصل بها الحق المستخلف فيه، أما 

، و يعد وجود هذا الشرط ضروريا 284شخص السلف فليس محل اعتبار عند تحقق الشرط

العقد إلى الخلف الخاص في تلك الحقوق وااللتزامات  ألنه هو الذي يتحقق به انصراف آثار

المتصلة بالحقوق وااللتزامات األصلية وسبق للسلف إبرامها بغير تواجد الخلف الخاص 

 .285معه

وتعد العقود التي سبق للسلف أن أبرمها متصلة بالحق المستخلف فيه إذا ما ترتب 

صلة به، أو تحد من كيفية استعماله، أو عليها التزامات من شأنها أن تحد من منفعة الحق المت

ترتب له حقوقا من شأنها أن تزيد من منفعة الحق المستخلف فيه، وذلك بدرء الخطر عنه أو 

المحافظة عليه، كما لو باع شخص عينا من األعيان إلى شخص آخر، وكان البائع قد 

المبيعة قبل نقل  اقترض مبلغا من النقود ألغراضه الشخصية التي ال تمد بأي صلة للعين

ملكية العين، ففي هذه الحالة ال تثور مسألة انصراف مثل هذا االلتزام للخلف الخاص، وذلك 

لعدم اتصال القرض بالعين حتى ولو أن العين تدخل ضمن الضمان العام للدائنين عند إبرام 

ف ، وسبب ذلك يعود إلى عدم اتصال عقد القرض بالعين المبيعة )المستخل286عقد القرض

فيها(، وأن السلف هو وحده من يتحمل آثار عقد القرض ألن الدين الذي تحصل عليه لم يكن 

لخدمة هذه العين المنقولة إلى الشخص اآلخر، وإنما النتفاعه الشخصي ألن الحق المستخلف 

هو موضوع اعتبار كما سبق لنا البيان، أما إذا قام البائع برهن العين قبل نقل ملكيتها وأّمن 

ها من الحريق أو الحوادث أو السرقة فيكون كل من عقد الرهن وعقد التأمين من العقود علي

المتصلة بالحق المستخلف فيه، ذلك ألن عقد الرهن من شأنه أن يحد من كيفية استعمال هذا 

                                         
. سعيد سعد عبد السالم، مصادر 289السابق، ص محمد حسين منصور، مصادر االلتزام، المرجع  283
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الحق أو الشيء، وعقد التأمين من شأنه أن يؤمن الحق المستخلف فيه من المخاطر المؤمن 

ذين العقدين معنى أن يكون الحق المستخلف فيه متصال بالحق أو االلتزام منها ويظهر من ه

 .287المنقول إلى السلف

وعليه يستخلص مما سبق أنه ال يمكن أن تثار مسألة انصراف أثر العقد إلى الخلف  

الخاص إال إذا وافر شرطان وهما: أوال: أن يكون العقد قد أبرم في شأن الشيء المستخلف 

ال ينصرف إلى الخلف الخاص إال آثار العقود التي تمس نفس الشيء الذي انتقل  فيه، حيث

إلى الخلف. أما إذا كان العقد الذي يبرمه العاقد ال يتصل بهذا الشيء أدنى صلة فإن آثاره ال 

، وثانيا: أن يكون العقد قد ابرم قبل انتقال الشيء المستخلف 288تنصرف إلى الخلف الخاص

 خاص، وسنفصل الحقا في شرط األسبقية.فيه إلى الخلف ال

 أن تكون الحقوق والواجبات من مستلزمات الشيء: ثانيا:

من القانون المدني " ...فإن هذه  109نصت على هذا الشرط صراحة المادة 

االلتزامات والحقوق تنتقل إلى الخلف الخاص في الوقت الذي ينتقل فيه الشيء، إذا كانت من 

الشرط من األهمية بمكان حيث يضع الحدود لكيفية سريان لعقود ألن مستلزماته..."، وهذا 

هذه المستلزمات ليست نوعا جديدا من الحقوق وااللتزامات التي يتم انتقالها من السلف إلى 

الخلف الخاص ولكنها هي نفس الحقوق وااللتزامات األصلية التي تكون االلتزامات 

 .289المستخلف عليها من مستلزماتها

دكتور السنهوري معيارا يمكن الرجوع إليه للقول إذا كان آثر العقد يسري وضع ال

على الخلف الخاص من عدم ذلك، وهذا المعيار هو معيار "مكمالت الحق ومحدداته" وهو 

من القانون المدني وقد  109ذات المعيار الذي أخذ به المشرع الجزائري في نص المادة 

، وإن كان 290الف بين االصطالحين إال باأللفاظورد تحت مسمى المستلزمات، وال اخت

المشرع لم يحدد ما هي مستلزمات الشيء الذي انتقل من السلف إلى الخلف الخاص، وعلى 

ذلك وضع الفقه المعيار السابق والذي يحدد بموجبه، متى يعتبر الحق أو االلتزام من 

ى الخلف الخاص هي التي مستلزمات الشيء، وبالتالي فالحقوق وااللتزامات التي تنتقل إل

يمكن اعتبارها من مستلزمات الشيء الذي انتقل إليه، ويعتبر الحق من مستلزمات الشيء إذا 

كان مكمال له كعقود التأمين مثال، ويعتبر االلتزام من مستلزمات الشيء إذا كان يحد من 

 .291حرية االنتفاع به من مثل قيود البناء االتفاقية
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وعليه يراد بهذا المعيار حسب ما ذهب إليه الدكتور السنهوري أنه: تكون الحقوق التي 

ولدها العقد من مكمالت الشيء الذي انتقل إلى الخلف، وحيث تكون االلتزامات التي أنشأها 

العقد من محدّدات هذا الشيء، فإن الحقوق وااللتزامات تنتقل إلى الخلف، وإال فإنها ال تنتقل. 

ر ذلك أن الحقوق المكملة للشيء إنما هي في واقع األمر تعتبر من توابع هذا الشيء، و يبر

والتابع ينتقل مع األصل. أما االلتزامات التي تحدد الشيء فيجب أن تنتقل أيضا معه، ألن 

 .292السلف ال يستطيع أن ينقل إلى الخلف أكثر مما يملك

 ومتى يعتبر االلتزام منوعليه نتساءل متى يعتبر الحق من مكمالت الشيء؟ 

 محدداته؟ وهذا ما سنحاول اإلجابة عليه تفصيال فيما يلي.

 الحقوق المكملة للشيء: .أ

إذا كانت الحقوق الشخصية التي نشأت من تصرف السلف مكلمة للشيء )المال( 

فإنها تنتقل إلى الخلف الخاص، وتعتبر الحقوق مكملة للشيء إذا كان من شأنها حفظ المال 

 . 293ضرر عنه ودرء ال

ا ، إذوتكون الحقوق من مستلزمات الشيء الذي انتقل الذي انتقل إلى الخلف الخاص

 توافرت فيها ثالثة شروط وهي كما يلي: 

أن يكون الحق مكمال للشيء، بأن يكون من شأنه حفظه، كما هو الحال في  .1

الحق الحقوق الناشئة عن عقد التأمين على المبيع، أو خدمته، كما هو الحال في 

 .294الناشئ عن عقد يلزم أحد المتعاقدين بترتيب ارتفاق لخدمة العقار المبيع

 .295أن يكون الحق مما ال يمكن أن يستعمله سوى من يكون مالكا للشيء .2

 .296أن يكون الشيء محل االعتبار في تقرير الحق وليس شخص السلف .3

مكلمة ق الفإن الحقووتعبر هذه الشروط الثالثة على فكرة تبعية الحق للشيء، وعلى ذلك 

كما  للشيء، والتي تعتبر من مستلزمات الحق المنقول من السلف إلى الخلف الخاص هي

 يلي:

الحقوق العينية التي ترتبت لمصلحة الحق المنقول، فإذا كان السلف قد رتب بموجب  -

عقد سابق على وقت انتقال الحق حقا من حقوق االرتفاق المقررة قانونا، من مثل 
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ر للعين محل االستخالف، فإن الخلف الخاص الذي تنتقل إليه ملكية هذه حق المرو

 .297العين، يتلقى حق المرور تابعا لحق الملكية الذي انتقل إليه

الحقوق الشخصية المتولدة عن عقد صدر من السلف، وكان الغرض منه درء  -

الضرر عن الشيء. ألن الحق المقصود به وقاية الشيء من الضرر يعد مكمال 

لشيء، إذ هو يحفظه كما في التأمينات، فإذا تعاقد شخص مع شركة للتأمين على ل

منزل ضد الحريق، ثم باع المنزل، فإن الحق في التأمين ينتقل مع المنزل إلى 

، كذلك إذا أبرم تاجر اتفاقا بعدم المنافسة مع شخص آخر. فإن الحقوق 298المشتري

، كذلك حق المشتري 299محل التجاريالناشئة عن هذا االتفاق تنتقل إلى مشتري ال

في دعوى ضمان االستحقاق وضمان العيوب فإن هذه الدعاوى تنتقل إليه ألنه 

يخلف البائع في الحق المبيع وبالتالي فإن هذه الدعاوى هي حقوق شخصية تعتبر 

 .300من مستلزمات المبيع المكملة له

ا التأمين شخصيا من الحقوق التي من شأنها أن تكون تأمينا للشيء، سواء كان هذ -

، وذلك ألن التأمين يعد مكمال 301مثل الكفالة أو عينيا من مثل الرهن الرسمي

 . 302للشيء، إذ هو يحفظه ويدعمه ويقويه

 إذا كانت هذه الحقوق تعتبر من الحقوق المكملة للحق المستخلف فيه حسب شرط

حقوق ن الاعتبارها م المستلزمات وتنتقل معه، فإن هناك حقوقا مشابهة لها ولكن ال يمكن

ير وق غباسم الحق المكملة، وعلى ذلك ال تنتقل إلى الخلف الخاص، وهي التي يعبر عنها

 المكلمة للشيء.

 وبالتالي تكون الحقوق غير المكلمة للشيء: 

إذا كانت الحقوق غير مكملة للشيء، بالمفهوم الذي تقدم ذكره، أي بأن أمكن فصلها عن 

، فال 303لخلف الخاص حيث تكون للحقوق وجود مستقل عن الشيءالشيء الذي انتقل إلى ا

 تنتقل إلى هذا األخير وعلى ذلك تعتبر الحقوق غير مكملة للحق في األحوال التالية: 

إذا لم يكن من شأن الحق تقوية الشيء الذي انتقل إلى الخلف، ولم يكن من شأنه أن  -

يدرأ الخطر عنه. ومثال ذلك، أن يكون السلف قد تعاقد مع مقاول على بناء مسكن 
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على األرض التي يملكها والتي انتقلت إلى الخلف الخاص، فحق البائع نحو المقاول 

 يعتبر مكمال لألرض المبيعة، و ليس من شأنه ال ينتقل إلى الخلف الخاص، ألنه ال

 .304أن يقوي األرض كما في التأمينات، والضمان ومنع المنافسة

عندما تكون شخصية السلف محل اعتبار حين التعاقد، فالحق ال ينتقل من السلف   -

إلى الخلف الخاص التصاله بشخصية السلف، ومثال ذلك، إذا اشترى طبيب أرضا 

فى متنقل، ثم تعاقد مع أحد الشركات لتوريد المعدات واألدوية وأقام عليها مستش

الالزمة للمستشفى، ثم باع الطبيب األرض، فحق التوريد للمعدات واألدوية ال ينتقل 

إلى الخلف الخاص) مشتري األرض( بعد نقل المستشفى، ألن هذا الحق متصل 

الذي خلف البائع  بشخص الطبيب وليس باألرض التي انتقلت ملكيتها إلى المشتري

 .305)الطبيب( في ملكية األرض فقط

 االلتزامات المحددة للشيء: .ب

تلزمات ن مسمأما عن انتقال االلتزامات فيلزم لها ما يلزم انتقال الحقوق، من أن تكون 

لخلف االشيء المستخلف فيه. وتعتبر االلتزامات من مستلزمات الشيء الذي انتقل إلى 

 ثة شروط هي كما يلي: الخاص إذا توافرت فيها ثال

أن يكون االلتزام محددا للحق الذي انتقل إلى الخلف الخاص، بحيث يقيد من  .1

استعمال الشيء الوارد عليه أو يغل اليد عن مباشرة بعض سلطات الحق الوارد 

 .306عليه، مثلما هو الحال مثال في االلتزام بعدم البناء إال إلى ارتفاع معين

 .307يمكنه تنفيذه عينا إال ممن ينتقل إليه الشيءأن يكون االلتزام مما ال  .2

 .308أن يكون تقرير االلتزام قد روعي فيه الشيء ذاته وليس شخص السلف .3

يتقرر نه وتعبر هذه الشروط الثالثة كذلك على فكرة تبعية االلتزام للشيء ألنه يحد م

على لشيء. وذا اهيه بالنظر إلى الشيء، وال يمكن تنفيذه عينا إال من قبل الخلف الذي انتقل إل

 هذا النحو يعتبر من مستلزمات الشيء وينتقل من ثم إلى الخلف الخاص ما يلي:
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الحقوق العينية المقررة على الشيء المنقول والمشهرة والمقيدة وفقا للقانون، من  -

مثل حق الرهن وحقوق االرتفاق السلبية أي تلك التي تحد من االرتفاق بالشيء، فإذا 

رتب بموجب عقد ارتفاق على أرض خاصة به، ثم باع مثال هذه كان السلف قد 

، وتعد من 309األرض فإن هذه األخيرة تنتقل إلى الخلف الخاص مثقلة بحق االرتفاق

قبيل حقوق االرتفاق كذلك قيود البناء التي من شأنها تقييد حق المالك في البناء بعدم 

هذه االلتزامات  ،ة األرض كلهاتجاوز حد معين في االرتفاع أو بعدم البناء في مساح

تنتقل من السلف إلى الخلف الخاص، ألنها التزامات مقررة على الشيء وهي محددة 

 له.

ومثال ذلك، التزام  ،310االلتزام الذي يقيد السلف بأن يستعمل ملكه على نحو معين -

السلف بموجب عقد، بعدم استعمال المنزل الذي يملكه في حي للسكن كمقهى، أو 

و محل تجارة أو غير ذلك، ينتقل إلى الخلف الخاص ويتقيد به، ومثال ذلك مطعم أ

أيضا شراء شخص أرض معينة في حي سكني، وكان البائع قد التزام أمام جيرانه 

بعدم البناء عليها ألكثر من ارتفاع معين، أو التزامه بترك مسافة معينة بينه وبين 

 .311ه هذا ينتقل إلى خلفه الخاص جيرانه المالصقين له، بدون بناء فإن التزام

التزام السلف الذي يغل يده عن استعمال بعض حقوق المالك. كمن اشترى أرضا من  -

شركة تعمل في استخراج المعادن وتنقيبها، فاشترطت عليه الشركة أال يرجع عليها 

بتعويض إذا أصابه ضرر بسبب ما تقوم به الشركة من األعمال، ألن مثل هذا القيد 

 .312ن حقوق المالك، فينتقل مع األرض إلى الخلف يحدد م

االلتزامات التي يقرر المشرع انصرافها إلى الخلف الخاص بنص صريح في  -

 .313القانون

 .314االلتزامات التي يتفق بين السلف والخلف الخاص على انتقالها إليه -

 وبالتالي تكون االلتزامات غير المحددة للشيء:

حل ذكرها تعتبر من االلتزامات المحددة لاللتزام مإذا كانت االلتزامات السابق 

، فإن هناك التزامات مشابهة لها لكن ال يمكن نقلها إلى االستخالف حسب شرط المستلزمات

الخلف الخاص، بل تبقى االلتزامات في ذمة السلف أو تنقضي تبعا لنية المتعاقدين، ألنها 
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ن االلتزامات غير مقيدة للشيء في ، وتكو315التزامات ال تحد من حرية االنتفاع بالشيء

 األحوال اآلتية:

إذا لم يكن من شأن االلتزام أن يلزم السلف باستعمال الشيء على نحو معين، وليس من  -

شأنه كذلك أن يغل يده عن استعمال بعض حقوق المالك وال تثقل العين أو تمنع 

دم فتح محالتهم استعمال بعض حقوقها، ومثال ذلك، اتفاق أصحاب مهنة معينة على ع

في يوم معين من كل أسبوع، ثم باع أحدهم محله إلى آخر، فال ينتقل التزامه إلى 

. كذلك التزام السلف بتعاقده مع أحد المقاولين إلقامة بناء على األرض 316المشتري

التي انتقلت إلى الخلف، فإن التزامه ال ينتقل إلى الخلف ألنه التزام ال يثقل العين وال 

ستعمالها وكانت شخصية السلف محل اعتبار في هذا االلتزام وال محل لها يحد من ا

 .317هنا حيث االعتبار للعين

إذا كانت شخصية السلف محل اعتبار وقت نشوء االلتزام، أو كانت قد روعيت فيه  -

صفة خاصة عند التعاقد، ألن االلتزام في هذه الحالة ال يكون محددا للشيء بل ملتصقا 

ومثال ذلك، الشخص الذي يبيع حصة شائعة في دار إلى مهندس  ،318بشخص الملتزم

معماري، واشترط عليه تعمير الدار كلما احتاجت إلى ذلك، ثم باع المهندس حصته في 

الدار إلى شخص ثالث، فال ينتقل التزامه بالتعمير إلى المشتري الثاني، ألن االلتزام 

 .319فة المهندسكان قائما على صفة خاصة في المشتري األول وهي ص

هذا والبد من القول أنه كثيرا ما يكون العقد الذي أبرمه السلف ملزما للجانبين، أي 

يترتب عليه عدة حقوق والتزامات متبادلة ومترابطة على نحو يصعب الفصل بينهما، ومن 

ثم فإذا كانت الحقوق الناشئة عن العقد من مستلزمات الشيء، فإن االلتزامات المقابلة لها 

ون من المستلزمات أيضا، لهذا فإنه إذا طالب الخلف الخاص بحقه كان للطرف اآلخر أن تك

يدفع هذه المطالبة بعدم تنفيذ االلتزام المقابل ، وبناء عليه فإن تحديد ما إذا كانت آثار العقد 

تنتقل إلى الخلف الخاص يتوقف على مجموع ما يرتبه من حقوق والتزامات وما يقوم بينهما 

 . 320تباط وليس بالنظر إلى كل منها على حدهمن ار

 علم الخلف الخاص: ثالثا:
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ال يكفي أن تكون الحقوق وااللتزامات من مستلزمات الشيء حتى يلزم الخلف الخاص 

 .321بها، بل يجب كذلك أن يكون عالما بها وقت انتقال الشيء إليه، وإال فال تنتقل إليه

، فإذا -العلم الحكمي -ليس مجرد افتراض العلمثم أن العلم المطلوب هو العلم الحقيقي و

كان بوسع الخلف الخاص أن يكون عالما بالحقوق أو االلتزامات وقت انتقالها إليه إال أنه لم 

، هذا ويغني عن العلم أن تكون إجراءات الشهر 322يعلم بها فعال، فال تنصرف إليه آثار العقد

جيل في الحقوق العينية األصلية والقيد في بالنسبة للحقوق الواجبة الشهر قد اتخذت كالتس

، ويغني كذلك عن إثبات العلم مطالبة الخلف الخاص للغير بالحقوق 323الحقوق العينية التبعية

الناشئة عن العقد الذي أبرمه معه السلف، بل يؤكد قبوله لاللتزامات الناشئة عن ذلك العقد 

 .324والمرتبطة بالحقوق التي يطالب بها

ه أن أهمية العلم تظهر بالنسبة لاللتزامات المترتبة على تصرف يرى بعض الفق

السلف، ألنها قيود تنتقل إلى ذمة الخلف الخاص فمن العدل أن يكون عالما بها وقت انتقالها 

، ثم أن هذا االنتقال ال يصح إال بإرادة من تنتقل إليه أو على األقل علمه الحقيقي الذي 325إليه

، إذ قد يترتب على علمه بهذه االلتزامات إحجامه عن 326لقبوليفهم منه افتراض إرادة ا

التعاقد، خاصة وأن االلتزام ال ينشأ في ذمة الشخص إال بنص القانون أو بموجب اإلرادة 

الصحيحة، وما دام العقد من االلتزامات التي مصدرها اإلرادة فال بد من علم الخلف الخاص 

لخاص بااللتزامات التي رضي بها سلفه اعتبر ، ومتى علم الخلف ا327بها حتى تنتقل إليه

قابال لها وبالتالي وقع عليه عبء تنفيذها، فتكون بالتالي الحكمة من هذا الشرط بالنسبة 

، وعلى هذا اشترط أن يكون العلم حقيقيا فعلم 328لاللتزامات هي حماية الخلف الخاص

ض إرادة ضمنية غير الخلف الخاص يعني أنه قبول ضمني لاللتزام قد يؤدي إلى افترا

 . 329موجودة 
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في حين أن اشتراط العلم ال يكون مفهوما بالنسبة للحقوق التي يستفيد منها كما يفقد 

أهميته إذا كانت هذه الحقوق في مصلحته وكانت دون مقابل فهي ميزات للخلف تزيد من 

ضرر عليه من قيمة الشيء وعلى هذا األساس ال يشترط العلم بها لإلفادة منها، كما أنه ال 

عدم علمه بها وقت انتقال المال إليه، فمن يشتري عقارا ثم يكتشف فيما بعد أن له حق ارتفاق 

، وعلى األساس ذهب جانب من الفقه إلى القول 330بالمطل كان البائع قد تعاقد عليه مع الجار

قت بعدم اشتراط علم الخلف الخاص بهذه الحقوق، أو على األقل عدم اشتراط علمه بها و

انتقال الشيء إليه، حيث يكفي علمه الالحق الذي يستخلص بمجرد مطالبته بالحقوق المتصلة 

، وله من ناحية أخرى أنه يجوز له أن يتنازل عنها أو أن ال يتمسك 331بالشيء بعد انتقاله إليه

 .332بها

كما أنه متى كان الحق الذي انتقل إلى الخلف يرتبط بالتزام مقابل له، من مثل عقد 

البيع،  وطالب الخلف الخاص بالحق، فإنه للمتعاقد اآلخر أن يتمسك بااللتزام المقابل للحق، 

. 333ولو لم يكن الخلف يعلم به وقت انتقال الشيء إليه، ويكون ذلك في شكل دفع بعدم التنفيذ

حيث ال يتصور أن يتمسك الخلف الخاص بالحقوق الناشئة عن عقد سلفه، ثم يرفض التحمل 

مات المرتبطة بها على أساس عدم علمه بها وقت الشراء فمطالبة الخلف الخاص بااللتزا

،  334بحقوقه الناشئة عن العقد، يتضمن حتما علمه بالعقد وما ينتج عنه من آثار وتعد قبوال له

فإذا كان البائع قد أبرم تأمينا على المبيع قبل البيع، فإن المشتري ال يستطيع االستفادة من 

، أو إذا كانت تلك االلتزامات تحد من حرية 335التحمل باألقساط الواجبة السدادالتأمين دون 

 االنتفاع بالشيء كما هو الشأن في االلتزام بعدم البناء.

غير أنه من جهة أخرى يرى بعض الفقه اآلخر أن العلم يشترط في الحقوق مثلما 

قانون المدني ال نجدها من ال 109يشترط في االلتزامات ذلك أنه بالرجوع إلى نص المادة 

تستثنى الحقوق عن االلتزامات، بل أنها نصت صراحة على ضرورة علم الخلف الخاص 

بالحقوق وااللتزامات حتى يمكن القول بانتقالها إليه، كما يبررون ما يذهبون إليه بحجة 

 .336أخرى مفادها أن اإلنسان غير ملزم بقبول مال جبرا عنه، إال في حالة تلقيه الميراث

ويكون من مصلحة الخلف الدفع بعدم امتداد أثر العقد الذي أبرمه السلف إليه محتجا 

بعدم علمه بهذا االلتزام وقت نشوء حقه، وترتيبا على ذلك يقع عبء إثبات علم الخلف 

الخاص بااللتزام على عاتق الغير المتعاقد مع السلف، ألنه يفترض أن هذا الغير هو الذي 

بتنفيذ التزام سلفه. ومن ثم يقع عليه عبء إثبات توافر شروط انتقال يطالب الخلف الخاص 
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. غير أنه إذا كانت الدعوى مقامة من 337هذا االلتزام إليه، ومن بين هذه الشروط، شرط العلم

الخلف مطالبا فيها بحقوق السلف فإن عليه هو أن يثبت علمه بوجود تلك الحقوق. ولما كان 

ة قانونية على القبول، ولما كانت مطالبة الخلف الخاص بهذه العلم مطلوبا العتباره قرين

الحقوق تتضمن قبوال لها، فهي بذلك تغنى عن إثبات العلم، أو على األقل ينتقل بسببها عبء 

 .338اإلثبات، ويلقى على عاتق المدعى عليه عبء نفي العلم

 

 أن يكون تصرف السلف سابقا على انتقال المال إلى الخلف الخاص: رابعا:

من القانون المدني بشكل صريح، ألنه شرط  109هذا الشرط لم يرد في نص المادة 

المحددة ألحكام الخالفة  109منطقي يمكن استفادته من الغرض الذي تهدف إليه المادة 

ورة هو انتقال الحقوق وااللتزامات الخاصة، وعليه متى كان الغرض من نص المادة المذك

المتصلة بالمال المنقول من السلف إلى الخلف الخاص بموجب العقد الذي يبرم بينهما فإنه 

من الواجب أن تكون ملكية السلف لهذا المال والحقوق االلتزامات الثابتة له، وأن تكون 

رط األسبقية لملك السلف ملكيته ثابتة بموجب تصرف سابق على العقد الناقل لها، لذا فإن ش

 . 339يستفاد من مفهوم المادة 

يراد بهذا الشرط، أن يكون التصرف الذي أبرمه السلف، والذي ترتبت عليه الحقوق 

وااللتزامات أسبق في تاريخ انعقاده على تاريخ انعقاد التصرف الذي نقل الحق المستخلف 

الحقوق وااللتزامات التي يقع  بمعنى أن يكون العقد الذي أنشأ، 340فيه إلى الخلف الخاص

 بشأنها االستخالف سابق في إبرامه على انتقال الشيء من السلف إلى الخلف.

وعليه فإن ما ترتب من حقوق والتزامات قبل تاريخ انتقال الحق المستخلف فيه إلى 

الخلف الخاص، هو فقط الذي يمكن انتقاله إلى الخلف الخاص بشرط توافر جملة الشروط 

من القانون المدني، وأنه ال يمكن بأي حال من  109المنصوص عليها في المادة  األخرى

األحوال إذا كان تصرف السلف الحقا النتقال المال أن ينصرف أثر التصرف إلى الخلف 

من مثل  341الخاص، ذلك ألن السلف حينئذ ال يحق له أن يتصرف في مال خرج من ذمته

بعد أن انتقلت ملكيته للمشتري، فال ينفذ عقد اإليجار في البائع الذي يؤجر العقار الذي باعه 

حق المشتري هذا من جهة، ومن جهة ثانية فإن الخلف الخاص عندما تلقى المال المستخلف 

فيه كان التصرف الذي رتب هذه الحقوق وااللتزامات موجودا ومتصال بالحق، أما ما تم 
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ق المستخلف فيه فال تنتقل إلى الخلف ترتيبه من حقوق والتزامات بعد تاريخ انتقال الح

الخاص ال الحقوق وال االلتزامات، أي ال يحتج بها عليه وال يمكنه أن يتمسك بها لالستفادة 

 ،من القانون المدني 109مادة منها وذلك ولو توافرت الشرط األخرى التي نصت عليها ال

ستخلف فيه إلى الخلف وذلك لعدم وجود هذه الحقوق وااللتزامات وقت انتقال الحق الم

 .342الخاص

غير أنه يمكن للخلف الخاص أن يجيز تصرف السلف الذي أبرمه بعد انتقال المال 

 .343المستخلف فيه إليه، ليتحمل آثاره ابتداء، وليس على أساس قواعد الخالفة الخاصة

 لخلفاعلى أنه من المهم القول أن شرط أسبقية تصرف السلف على انتقال الحق إلى 

كون ي، يفرض أن تتحقق هذه األسبقية قانونا، ولكي يكون األمر كذلك البد أن الخاص

يا ر عادتصرف السلف ثابت التاريخ قبل انتقال المال إلى الخلف الخاص، وإذا كان األم

يتها دى حجبالنسبة للسندات الرسمية فإنه يثير جدال فقهيا بالنسبة لألوراق العرفية وم

لف ف السرة حقا للغير متصال بالحق المستخلف فيه وكان تصروخاصة إذا أنشأت هذه األخي

ي فلعرفية رقة اثابتا في ورقة عرفية، فإلى أي مدى يمكن للغير االحتجاج بحقه الثابت في الو

 يمكن مواجهة الخلف الخاص للمتعاقد معه؟ أخذا في االعتبار أن تاريخ السند العرفي

 تقديما وتأخيرا .التالعب فيه من قبل السلف ومن تعامل معه 

فإن الخلف الخاص يعتبر من الغير  344من القانون المدني 328أخذا بمفهوم المادة  

بالنسبة للورقة العرفية الصادرة من سلفه في شأن المال الذي انتقل إليه، إذا كان تاريخ 

الورقة غير ثابت، ويكون من حق الخلف الخاص أن يتمسك بعدم ثبوته، وبالتالي تعتبر 

وألن هذا  ،345مثبت فيهاالورقة وكأنها غير موجودة بالنسبة إليه، فال ينفذ في حقه التصرف ال

الحكم مقرر لحماية الغير وليس مفروضا عليه، فإن الخلف الخاص يستطيع أن يتنازل عن 

االحتجاج به ويتمسك بالتصرف المثبت في الورقة فينصرف أثره إليه، على أنه يكون من 
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مصلحة السلف أن يتمسك بما ثبت في الورقة العرفية متى كان تصرف السلف يكسبه حقا 

 .346ل بالمال الذي انتقل إليه يتص

من  328كما لنا أن نتساءل عما إذا كان يشترط لتمسك الخلف الخاص بأحكام المادة 

لحقوق قال االقانون المدني، أن يكون حسن النية، بمعنى أنه يجهل وجود سند عادي وقت انت

رى يحكم؟ وااللتزامات إليه، أم أنه ال يشترط عدم علمه، وأن علمه أو جهله سيان في ال

 بعض الفقه أنه حتى يتمسك الخلف الخاص

بالورقة العرفية ال بد أن يكون حسن النية أي أنه يجهل وجود المحرر العرفي وقت  

انتقال الحقوق وااللتزامات إليه، فإذا تمسك الطرف اآلخر بالورقة العرفية وأنكر الخلف 

الخلف الخاص أي أن يثبت أن الخاص كان على الطرف اآلخر أن يقيم الدليل على سوء نية 

من القانون المدين  328الخلف الخاص كان يعلم بموجود المحرر العرفي، ذلك أن المادة 

قررت لحماية حسن النية وليس سيء النية الذي يتخذ القانون ستارا الرتكاب الغش، وال 

انون المدني من الق 328يصلح أن يستفيد الغاش من غشه، ثم أن التعداد الذي تضمنته المادة 

يغني عن . أما البعض اآلخر من الفقه فيعتبرون أنه 347جاء على سبيل المثال ال الحصر

ثبوت التاريخ علم الخلف الخاص بالتزام السلف ، وعليه متى علم الخلف أن سلفه قد أبرم 

العقد المتعلق بالمال الذي انتقل إليه، فإن هذا العقد يسري في حقه دون حاجة الشتراط ثبوت 

تاريخه، ذلك أن العلم من جانب الخلف الخاص يقوم مقام ثبوت التاريخ ويعد طريقا من 

طرق إثبات تاريخ الورقة العرفية فتصبح الورقة العرفية حجة عليه وقت علمه بها بوصفه 

خلفا خاصا، هذا ما لم يوجد نص خاص يقضي بخالف ذلك أي يشترط أن يكون التاريخ 

 .348ثابتا

ي التاريخ اقتضته مصلحة الخلف الخاص حماية له من كل إن شرط األسبقية ف

التصرفات الضارة التي يعقدها السلف وتكون متصلة بالحق المستخلف فيه وهذه األسبقية 

تقتضي ثبوت التاريخ ثبوتا رسميا لتصرف السلف المنشئ لاللتزامات أو الحقوق سواء 

 .349كانت له أو عليه 

لتزامات بالنسبة للخلف نتقال الحقوق واالنستخلص مما سبق ومن عرضنا لشروط ا

يعتبر من الغير ولكن نتيجة النتقال الحقوق وااللتزامات وتوابعهما هذا األخير  الخاص أن

وملحقاتهما إليه من السلف، يعتبر الخلف الخاص غيرا معنيا بالعقد فيصير بمثابة السلف 

عارض حقه مع حق المتعاقد المتعاقد فعال، وقد خوله القانون حق االعتراض في حالة ت

، كما رةالسلف، وأنه ال تنتقل إليه العين مثقلة بالتكاليف العينية إال إذا كانت تلك التكاليف مشه

أنه ال يلتزم بااللتزامات الشخصية، وال يمكن افتراض رضائه بها، إال إذا ألزمته بها قوة 

                                         
سمير عبد  .953ق، ص عبد المنعم فرج الصدة، نظرية العقد في قوانين البالد العربية، المرجع الساب 346

 .116ص السيد تناغو، مصادر االلتزام، المرجع السابق، 
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 .288محمد حسين منصور، مصادر االلتزام، المرجع السابق، ص 348
ياسين محمد الجبوري، المبسوط في شرح القانون . 192رضا متولي وهدان، المرجع السابق، ص  349
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يلتزم في حدود العين التي  فهو، االنتقال القانوني لعقود اإليجارنص قانوني كما في حالة 

 .انتقلت إليه ويظل غيرا بالنسبة لبقية العقود

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني: عدم انصراف آثار العقد إلى الغير:
 

 امات الالتزوتطبيقا لقاعدة نسبية آثار العقود فالمبدأ العام أن آثار العقد من حقوق 

لم وعن طرفيه، ف أجنبي عن العقد،تنصرف إلى الغير، ويعد غيرا في هذا الصدد كل 

فة في طائ أصال يشتركوا فيه ولم يكونوا ممثلين فيه، فالغير فيما يتعلق بآثار إما أنه يدخل

يعامل  لفريقاالخلف أو الدائنين، ولكنه ينقلب غيرا بصفة استثنائية في حاالت خاصة، وهذا 

 صوريةسواء عن طريق ال بحسب أصله إلى أن يثبت هو الظروف التي تسمح باعتباره غيرا

ماما أو بأن التصرف صدر في مرض الموت، أو صدوره إضرارا بالدائن، أو أنه أجنبي ت

 عن العقد أي لم يكن ال خلفا وال دائنا.

زما في من القانون المدني "ال يرتب العقد الت 113وقد قرر المشرع في نص المادة 

 د إلىتقضي بعدم انصراف أثر العق ذمة الغير، ولكن يجوز أن يكسبه حقا" قاعدة عامة

ن الغير، عمن نفس القانون على حالة خاصة هي حالة التعهد  114الغير، ثم نص في المادة 

 .لمستفيدبول اقواعتبرها تطبيقا لمبدأ نسبية أثر العقد، مادام التعقد عن الغير معلقا على 

جه ولى عل، قد تقتضي غير أنه والعتبارات تتعلق بمتطلبات العدالة واستقرار التعام

صرفت ذا اناالستثناء بانصراف آثار العقد إلى الغير في حاالت خاصة يقررها القانون، فإ

يعرف  ام ماإرادة المتعاقد إلى أن ما ينشأ عن العقد من حقوق يستفيد به الغير، نكون أم

 باالشتراط لمصلحة الغير.
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بدأ نسبية العقد في المبحث سأتعرض في هذا الفصل إلى التعهد عن الغير كتطبيق لم

االشتراط لمصلحة الغير كاستثناء وارد على األثر النسبي للعقد في  األول، بينما أتعرض إلى

 المبحث الثاني.

 

 المبحث األول: التعهد عن الغير

 هد عننص المشرع الجزائري في القانون المدني تحت عنوان آثار العقد على التع

تقيد الغير القانون المدني " إذا تعهد شخص عن الغير فال يمن  114نص المادة  ضمن الغير

ه جوز لبتعهده، فإن رفض الغير أن يلتزم، وجب على المتعهد أن يعوض من تعاقد معه وي

 مع ذلك أن يتخلص من التعويض بأن يقوم هو نفسه بتنفيذ ما التزم به.

ه قصد تبين أنا لم يوقت صدوره، مأما إذا قبل الغير هذا التعهد فإن قبوله ال ينتج أثرا إال من 

 صراحة أو ضمنا أن يستند أثر هذا القبول إلى الوقت الذي صدر فيه التعهد.".

من القانون المدني أن سريان أثار التعهد عن الغير في  114يتضح من نص المادة 

بدأ حق المتعهد عنه تبقى معلقة على شرط قبول التعهد، مما يجعل التعهد عن الغير تطبيقا لم

ذلك أن المتعهد بمجرد إقراره للعقد يصير  نسبية أثر العقد الذي يقصر آثار العقد على طرفيه

وللوقوف على حقيقة هذا طرفا فيه كما لو كان قد اشترك في إبرامه، وليس استثناء منه، 

الطرح ) التعهد عن الغير تطبيقا لمبدأ نسبية أثر العقد( يتطلب منا األمر دراسة التعهد عن 

 الغير ببيان مفهومه وأحكامه.

 خصائص التزام المتعهد:المطلب األول: 

أتعرض لتبين خصائص التزام المتعهد يتعين علينا اإلحاطة بمفهوم التعهد عن الغير 

، وبيان أهميته العملية وشروطه القانونية ضمن الفرع األول تعريفهإلى في هذا المطلب 

 القانونية المشابهة له في الفرع الثاني.وبعدها إلى تمييزه عن بعض األنظمة 

 الفرع األول: تعريف التعهد عن الغير:

 أوال: تعريف التعهد عن الغير:

 Promesse de »من القانون المدني التعهد عن الغير  114نص المشرع في المادة 

porte – fort »  محددا أحكامه دون أن يعرفه، وعرفه الفقه على أنه "عقد يتعهد بموجبه

شخص) المتعهد( نحو المتعاقد معه )المتعهد له( بأن يجعل شخصا ثالثا_ الغير_ يلتزم له 

وعرف على أنه "اتفاق يتعهد فيه أحد  ،350بأمر معين كاالمتناع عن عمل أو القيام بعمل"

                                         
 .338محمد الزين، المرجع السابق، ص  350
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ويراد به ، 351طرفيه بأن يجعل شخصا من الغير يلتزم بالتزام معين قبل الطرف اآلخر"

 . 352بحمل الغير على قبول االلتزام بأمر معين" كذلك "بأن يتعهد شخص 

والتعهد عن الغير عقد يبرم بين المتعهد والمتعهد له، ويجب أن تتوافر فيه الشروط 

المطلوبة في العقود عامة، فإذا انعقد صحيحا، تعين أن ينتج آثاره، وهو في غالب األحيان 

بالحصول على موافقة الغير على ملزم لجانب واحد، إذا اقتصر التعهد على إلزام المتعهد 

 .353قبول االلتزام بأمر ما 

التعهد عن الغير بهذا المعنى هو تطبيق محض لقاعدة عدم انصراف أثر العقد إلى 

هد بالحصول على قبول الغير الغير، ألن التعهد بذاته ال ينشئ سوى التزام في ذمة المتع

وإنما هو أجنبي عنه، وهو حر في قبول  أما الغير فال يلتزم بمقتضى العقد )التعهد( ،ورضاه

 .354االلتزام أو رفضه

 هذا ومثاله أن يقوم شريك في مال مملوك على الشيوع بينه وبين آخر، بالتعهد عن

 تعهد الذا الهالشريك الذي قد يكون غائبا ، بأن يحمله على بيع نصيبه في هذا المال، ولكن 

ال  بار أنه، باعتمع المتعهد له، وله أن يرفض ذلكيلزم الشريك الغائب فله أن يقبل أن يتعاقد 

 يصح أن يلتزم باتفاق تم بين شريكه والمشتري.

تتحقق أهمية التعهد عن الغير في الحياة العملية، ويقصد من ورائه في الغالب معالجة 

موقف ال يمكن فيه الحصول على رضاء ذوي الشأن لسبب ما فيلتزم عنه غيره. مثل ذلك 

شركاء في الشيوع يتصرفون في الشيء المشترك بينهم، ويريدون تجنب إجراءات القسمة 

محجور عليه، ويريدون تجنب اإلجراءات المقررة قانونا ألجل  القضائية، أو فيهم قاصر أو

ون ضياع الصفقة في التصرف في حقوق هؤالء الشركاء، أو كان فيهم شخص غائب ويخش

في مثل هذه األحوال يتعاقد األشخاص الذين يصح لهم التعاقد: أوال عن  ،حالة االنتظار

 ،355تعاقد لسبب من األسباب المتقدمةأنفسهم، وثانيا ملتزمين عن غيرهم ممن ال يمكنه ال

وكأن يجاوز الوكيل حدود الوكالة في الحالة التي ال يستطيع فيها الحصول على إذن الموكل 

في شأنها في الوقت المناسب، فيستطيع تجاوز حدود الوكالة ويتعاقد باسمه تعهدا عن الموكل 
356. 

ل صورتين وهما: إما أم وبناء على ما سبق نستخلص أن التعهد عن الغير يظهر في شك

يكون المتعهد طرفا في العقد ويتعهد عن شخص ثالث في الوقت ذاته ، ومثاله الشريك الذي 

يبيع حصته في العين المملوكة على الشيوع ويتعهد للمشتري بأن يحمل الشريك اآلخر على 

                                         
 . 162زواوي فريدة، المرجع السابق، ص  351
 .485ربية، المرجع السابق، ص عبد المنعم فرج الصدة، نظرية العقد في قوانين البالد الع 352
 .162زواوي فريدة، المرجع السابق، ص  353
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 .128ص المجلد األول: نظرية العقد، القسم الثالث: آثار العقد وانحالله، المرجع السابق، 
، المرجع -نظرية العقد-لسنهوري، شرح القانون المدني، النظرية العامة لاللتزاماتعبد الرزاق أحمد ا 355

 .866السابق، ص 
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ذي يجاوز بيع حصته هو اآلخر. وإما أن يكون المتعهد أجنبيا عن العقد، ومثاله الوكيل ال

حدود وكالته مع األصيل)الموكل( يتعهد لمن يتعاقد معه بأن يحمل موكله على قبول العقد 

 .357وإقراره

يتضح لنا من تعريف التعهد عن الغير أنه نظام يقوم على ووجود ثالثة أشخاص ويتعلق 

المتعهد، وهو أحد طرفي عقد التعهد، حيث يتعهد للطرف اآلخر أوال:  األمر بكل من:

المتعهد له، وهو الطرف ثانيا:  ،358تعاقد معه بأن يجعل الغير يلتزم بالتزام معين لصالحهالم

المتعهد عنه، وهو الشخص الذي  ثالثا: اآلخر في عقد التعهد، وهو الذي يتم التعهد لصالحه.

يتم السعي للحصول على رضائه ليقبل االلتزام لصالح المتعهد له، وهو ليس طرفا في عقد 

 .359الغير، بل الغير نفسه التعهد عن 

 ا: شروط التعهد عن الغير:نيثا

لكي  التعهد عن الغير فييشترط من القانون المدني أنه  114يتبين من نص المادة 

 الشروط التالية:  يترتب عليه أثره،

 أن يتعاقد المتعهد باسمه هو ال باسم الغير الذي يتعهد عنه: .أ

آثاره، البد أن يتعاقد المتعهد باسمه ولحسابه حتى نكون بصدد التعهد عن الغير وتتحقق 

بمعنى أن المتعهد يلتزم  ،360الخاص،  ال باسم أو لحساب الغير األجنبي الذي يتعهد عنه

 شخصيا بأن يحصل على قبول الغير األجنبي الذي يتعهد عنه.

ويرجع هذا الشرط على أساس أن المتعهد لم يحصل من هذا الغير على توكيل يوكله 

م بعمل معين، فالوكيل وحده الذي يتعاقد باسم الموكل ولحسابه، وال يمكن اعتبار بالقيا

المتعهد فضوليا، فالفضولي يتعاقد باسم رب العمل ولمصلحته، فيلزمه بالعمل الذي قام 

 بينما المتعهد يتعاقد باسمه وينصرف إليه أثر العقد. ،361به

 

 إلزام الغير: أن تتجه إرادة المتعهد إلى إلزام نفسه هو ال إلى .ب

                                         
ئري، مذكرة مزوغ ياقوتة، نطاق مبدأ نسبية أثر العقد بين الفقه اإلسالمي والقانون المدني الجزا 357
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 .14الجامعة الجديدة للنشر، مصر، بدون طبعة، وبدون سنة نشر، ص 
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، يجب أن ينصرف قصد المتعهد إلى إلزام نفسه ال إلى إلزام الغير األجنبي عن التعهد

ويرجع هذا الشرط إلى األحكام العامة في القانون التي تقضي بأنه  ،362حتى يكون لعقده أثر

 364، وال يمكن ألحد إلزام غيره بدون إرادته 363ال يمكن إلزام شخص بعقد لم يكن طرفا فيه

من القانون المدني " ال يرتب العقد التزاما في ذمة الغير، ولكن يجوز  113لى نص المادة وإ

 أن يكسبه حقا" .

وعلى ذلك، يعد باطال كل اتفاق يرمي إلى إلزام الغير بعقد لم يكن طرفا فيه، وعليه متى 

 .365المحل تعاقد شخص باسمه وأراد إلزام الغير بتعاقده فإن هذا العقد يكون باطال الستحالة

وفي حالة قبول الغير للتعهد، فإن التزام الغير ال يكون مصدره تعاقد المتعهد، وإنما 

مصدره عقد آخر يتم بإقرار الغير للتعهد عنه، وعليه فالتعهد عن الغير ليس فيه خروج على 

 القاعدة التي تقضي بأن العقد ال ينصرف أثره إلى الغير، فإن هذا التعهد لم يلزم الغير بل

 .366ألزم نفس المتعاقد

 أن يكون محل التزام المتعهد حمل الغير على قبول التعهد:  .ت

إن التزام المتعهد بحمل الغير على قبول التعهد ال يعتبر التزام ببذل عناية، بل هو التزام 

بتحقيق نتيجة، وهي حمل الغير المتعهد عنه على قبول مضمون التعهد، وال يكفي مجرد 

يه يعتبر مقصرا لمجرد أن الغير لم يقبل التعهد، وال يعفيه من المسؤولية السعي في ذلك، وعل

إثباته أنه بذل كل ما في وسعه لحمل الغير على قبول التعهد لكن الغير امتنع، وعليه فإن 

جدير ، 367المتعهد ملزم بالحصول على قبول التعهد ال مجرد السعي في الحصول عليه 

ع عن نفسه المسؤولية متى أثبت أن قوة قاهرة أدت إلى عدم بالذكر أنه يمكن للمتعهد أن يدف

 .368تحقيق النتيجة التي التزم بتحقيقيها من مثل موت الغير المتعهد عنه
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محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني، النظرية العامة لاللتزامات، مصادر االلتزام  363

 .332العقد واإلرادة المنفردة، المرجع السابق، ص 
 .414علي فياللي، االلتزامات، النظرية العامة للعقد، المرجع السابق، ص  364
ية العامة لاللتزام في القانون المدني الجزائري، الجزء األول، التصرف القانوني، العربي بلحاج، النظر 365

 .217ص المرجع السابق، 
، المرجع -نظرية العقد-عبد الرزاق أحمد السنهوري، شرح القانون المدني، النظرية العامة لاللتزامات 366

ادر ني، الجزء األول، مصياسين محمد الجبوري، المبسوط في شرح القانون المد .867السابق، ص 

سابق، ص رجع الالحقوق الشخصية، المجلد األول: نظرية العقد، القسم الثالث: آثار العقد وانحالله، الم

131. 
، المرجع -نظرية العقد-عبد الرزاق أحمد السنهوري، شرح القانون المدني، النظرية العامة لاللتزامات 367

ص  السابق، ظرية العقد في قوانين البالد العربية، المرجع. عبد المنعم فرج الصدة، ن867السابق، ص 

549. 
 .281خليل أحمد حسن قدادة، الوجيز في شرح القانون المدني الجزائري، المرجع السابق، ص  368
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فإذا قبل الغير التعهد انقضى التزام المتعهد، فيكون المتعهد قد نفذ التزامه، وال يكون 

ن المتعهد يكفل إيجاد االلتزام في ذمة على المتعهد بعد ذلك أن يكفل تنفيذ الغير للتعهد، ذلك أ

ما دام ليس هناك ما يمنع من أن يكون  370، ما لم يكن متعهدا وكفيال 369الغير وال يكفل تنفيذه

 المتعهد عن الغير متعهدا وكفيال في نفس الوقت.

 الفرع الثاني: التفرقة بين التعهد عن الغير وبعض األنظمة المشابهة له: 

بعد الوقوف على تعريف التعهد عن الغير واستخالص شروطه، يتضح لنا أن نظام 

جعله يتداخل معها، إلى الحد الذي يالقانونية التعهد عن الغير يشتبه كثيرا مع بعض األنظمة 

، ومن بين أهم هذه األنظمة الوعد إال أنه يختلف عنها في نقاط أخرى تجعله يتميز عنها

لوكالة، الكفالة مما اضطرنا إلى أن نميز بين التعهد عن الغير وهذه بالتعاقد، الفضالة، ا

 .األنظمة المشابهة له حتى ندرأ عن مفهوم التعهد عن الغير كل لبس أو غموض

 أوال: التعهد عن الغير والوعد بالتعاقد: 

لوعد اعريف لنميز بين التعهد عن الغير والوعد بالتعاقد ينبغي علينا أن نقف عند ت

 اقد وشروطه لنستخلص أوجه التشابه واالختالف بين النظامين.بالتع

 تعريف الوعد بالتعاقد: .أ

الوعد بالتعاقد هو "عقد بمقتضاه يلتزم شخص يسمى الواعد بقبول إبرام عقد آخر 

في المستقبل، مع شخص آخر يسمى الموعود له، إذا ما أظهر هذا األخير إرادته في التعاقد 

كما يعرف على أنه "عقد يلتزم فيه أحد الطرفين أو كالهما بإبرام  ،371خالل فترة معينة "

، 372عقد في المستقبل إذا أظهر الموعود له رغبته في ذلك خالل المدّة التي قد اتفقا عليها"

وللوعد ، 373والوعد بالتعاقد على هذا النحو قد يكون ملزما لجانب واحد، وإما ملزما للجانبين

الحياة العملية من مثل الوعد بالبيع، والوعد بالشراء، الوعد  بالتعاقد تطبيقات كثيرة في

 . بالرهن..

 شروط الوعد بالتعاقد: .ب

الوعد بالتعاقد عقد، ولهذا البد من توافر الشروط العامة النعقاد العقد، فمتى كان العقد  -

ن ملزما لجانب واحد، وهو الوضع الغالب، البد من توافر أهلية التعاقد، وخلو اإلرادة م

                                         
. عبد الحق 034، المرجع السابق، ص -مصادر االلتزام-نبيل ابراهيم سعد، النظرية العامة لاللتزام 369

 .72، ص الجزء األول، المصدر اإلرادي لاللتزامات، العقد، لمرجع السابق صافي، القانون المدني،
 .495عبد المنعم فرج الصدة، نظرية العقد في قوانين البالد العربية، المرجع السابق، ص  370
محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني، النظرية العامة لاللتزامات، مصادر االلتزام  371

 . 126دة المنفردة، المرجع السابق، ص العقد واإلرا
 .29، المرجع السابق، ص -نظرية العقد-توفيق فرج، القسم الثاني، النظرية العامة لاللتزام،  372
علي علي سليمان، النظرية العامة لاللتزام، مصادر االلتزام في القانون المدني الجزائري، المرجع  373

 .46السابق، ص 
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العيوب وذلك أثناء الوعد، أما بالنسبة للموعود له فينظر إلى األهلية خلو اإلرادة من العيوب 

 .374في وقت إبداء رغبته في إبرام العقد النهائي

أن يرد االتفاق في عقد الوعد على جميع المسائل الجوهرية للعقد الموعود بإبرامه، يراد  -

ألساسية التي ال غنى عن االتفاق عليها إلبرام بالمسائل الجوهرية أركان العقد وشروطه ا

، أي تلك التي ما كان العقد ليتم بدونها، فمثال بالنسبة لعقد البيع تتمثل المسائل 375العقد

 الجوهرية في المبيع والثمن، وفي عقد اإليجار العين المؤجرة، ومدّة اإليجار، واألجرة.

الموعود به فيها، وقد يكون هذا التعيين صريحا  البد من تعيين المدّة التي يتعين إبرام العقد -

، وال 376كما قد يكون ضمنيا يستدل عليه من ظروف الحال، وإال كان عقد الوعد باطال

 .377تستطيع المحكمة أن تكمل العقد بتحديد هذه المدّة

يشترط أن لصحة الوعد أن يكون شكليا إذا كان العقد المراد إبرامه شكليا طبقا لنص المادة  -

، بمعنى أنه يتعين لصحة عقد الوعد أن يتوافر فيه الشكل الذي 378من القانون المدني  17/2

يستلزمه القانون بالنسبة للعقد الموعود بإبرامه، لحكمة مفادها عدم التهرب من الشكل الذي 

قد يستلزمه القانون بالنسبة للعقد األصلي، ألنه لو فرض أن الشكل لكم يراعى في عقد 

د له طالبا تنفيذ الوعد، وكانت الشروط األخرى لتمام الوعد، ثم نكل الواعد وقاضاه الموعو

العقد متوافرة، فإن الحكم متى حاز قوة األمر المقضي فيه يقوم مقام العقد، فإذا كان الشكل قد 

تخلف استطاع الطرفان التخلص منه عن طرق عقد الوعد، وهو ما يعد تحايال على القانون، 

 .379لتخلص من الشكل الذي قد يستلزمه القانون إذ يتوصل الطرفان بشكل غير مباشر إلى ا

 آثار الوعد بالتعاقد: .ت

 إذا توافرت شروط الوعد بالتعاقد ترتبت عليه جملة من اآلثار من أهمها:

التزام الواعد بالبقاء على وعده حتى يظهر الطرف اآلخر رغبته في إبرام العقد خالل المدّة -

رغبته في إبرام العقد خالل هذه المدّة تم  المحددة في الوعد، و متى أظهر الطرف اآلخر

العقد دون حاجة إلى أي إجراء جديد، ألن الوعد كان مشتمال على جميع العناصر الجوهرية 

للعقد وبما فيها الشكل إذا العقد من العقود الشكلية، ويستوي في ذلك أن يكون العقد ملزما 

انتقلت التزاماته إلى ورثته الذين . و إذا توفي الواعد 380لجانب واحد أو ملزما لجانبين 

                                         
 .94ص ، المرجع السابق، -نظرية العقد-، النظرية العامة لاللتزام، توفيق فرج، القسم الثاني 374
 ،2004همام محمد محمود زهران، األصول العامة لاللتزام، نظرية العقد، دار الجامعة الجديدة، مصر  375

 .113ص 
محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني، النظرية العامة لاللتزامات، مصادر االلتزام  376

 .129لعقد واإلرادة المنفردة، المرجع السابق، ص ا
 .77، الجزء األول، المرجع السابق، ص -نظرية العقد-حميد بن شنيتي، نظرية االلتزامات 377
من القانون المدني " وإذا اشترط القانون لتمام العقد استيفاء شكل معين فهذا الشكل  71/2تنص المادة  378

 يطبق أيضا على االتفاق المتضمن الوعد بالتعاقد.".
علي علي . 95ص ، المرجع السابق، -نظرية العقد-توفيق فرج، القسم الثاني، النظرية العامة لاللتزام،  379

 .47ق، ص ع السابالعامة لاللتزام، مصادر االلتزام في القانون المدني الجزائري، المرجسليمان، النظرية 
 . 139علي فياللي، االلتزامات، النظرية العامة للعقد، المرجع السابق، ص  380
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يظلون مرتبطين قبل الموعود له، وإذا مات الموعود له كان لورثته إبداء الرغبة مكان 

مورثهم فيتم العقد ، وذلك مع مراعاة ما تقضي به قواعد انصراف أثر العقد إلى الخلف 

أن هذا العقد ال ينصرف العام، أي ما لم يتبين من العقد أو طبيعة التعامل أو من نص القانون 

 إلى خلف المتعاقدين.

و البد من البيان إلى أنه إذا أبدى الموعود له رغبته بالقبول خالل المدّة المعينة، فإن العقد 

 .381الموعود به ينعقد منذ هذا الوقت فقط، دون أثر رجعي

وله للوعد، كان يلتزم الواعد بتنفيذ التزاماته، فإذا امتنع عن ذلك رغم إبداء الموعود له قب-

لهذا األخير أن يلجأ إلى القضاء طالبا تنفيذ الوعد، وبعد تحري القاضي لشروط صحة العقد 

خاصة ما تعلق منها بالشكل وشروط إبداء الموعود له رغبته في إبرام العقد في المدة المتفق 

 .383من القانون المدني 72، طبقا لنص المادة 382عليها، قام حكم القاضي مقام العقد 

                                         
 .97ص ، المرجع السابق، -نظرية العقد-توفيق فرج، القسم الثاني، النظرية العامة لاللتزام،  381
 .911ص د زهران، األصول العامة لاللتزام، نظرية العقد، المرجع السابق، همام محمد محمو 382
من القانون المدني " إذا وعد شخص بإبرام عقد ثم نكل وقاضاه المتعاقد اآلخر طالبا  72تنص المادة  383

م اققام الحكم م تنفيذ الوعد، وكانت الشروط الالزمة لتمام العقد وخاصة ما يتعلق منها بالشكل متوافرة،

أسقط شرطا  من القانون المدني أنه 72العقد."، هذا ويالحظ الدكتور علي علي سليمان على نص المادة 

لمصري دني  اهاما في الحكم لكي يقوم مقام العقد ويسوغ تسجيله، وهو الشرط الذي أتى به القانون الم

 رق الطعنإحدى طبوز الطعن فيه والليبي، هو أن يصبح الحكم حائزا لقوة األمر المقضي به أي نهائيا ال يج

ن هدمه مل، فالحكم معرض ما قبل أن يحوز األمر المقضي فيهالعادية وهي المعارضة أو االستئناف، أ

م كحفال يقوم ال المحكمة التي يطعن أمامها بالمعارضة أو االستئناف، وقال بأنه ينبغي تدارك هذا النقص،

م في االلتزا م، مصادرعلي علي سليمان، النظرية العامة لاللتزابه مقام العقد إال إذا حاز قوة األمر المقضي 

بن شنيتي، نظرية  ، وقد أيده فيما ذهب إليه الدكتور حميد48القانون المدني الجزائري، المرجع السابق، ص 

 .78، الجزء األول، المرجع السابق، ص -نظرية العقد-االلتزامات

لى قصد اللة ع" قام الحكم مقام العقد" في محلها وكافية للد غير أننا ال نرى النص ناقصا، وأن عبارة

 األمر المشرع ، خاصة وأن نصوص القانون المدني هي نصوص موضوعية وأن عبارة "حيازة الحكم لقوة

دنية ات المالمقضي به" تتعلق بنصوص إجرائية، التي تنظم في القانون الجزائري بموجب قانون اإلجراء

أجل الطعن  منه " يوقف تنفيذ الحكم خالل 232لهذا األخير خاصة أحكام المادة  واإلدارية، وبالرجوع

ل، رغم اذ المعجبالنف العادي كما يوقف بسبب ممارسته. باستثناء األحكام الواجبة التنفيذ بقوة القانون، يؤمر

عترف مو وعد أالمعارضة أو االستئناف، عند طلبه في جميع الحاالت التي يحكم فيها بناء على عقد رسمي 

ن نفس م 600 به أو حكم حائز لقوة الشيء المقضي به، أو في مادة النفقة ...." وأنه طبقا لنص المادة

لمحاكم التي استنفذت . أحكام ا1القانون "ال يجوز التنفيذ الجبري إال بسند تنفيذي. والسندات التنفيذية هي 

 ل ،..." .طرق الطعن العادية واألحكام المشمولة بالنفاذ المعج

وعليه فحسن ما ذهب إليه المشرع الجزائري في القانون المدني، ألنه ترك تنظيم المسائل اإلجرائية للقانون 

أنه يوقف تنفيذ الحكم أثناء سريان آجال  -اإلجرائية-المختص بها، إذ يظهر جليا من خالل هذه األحكام

م إال إذا كان استفاد الشخص من نسخة تنفيذية له، الطعن العادي أو بسبب ممارسته، وأنه ال يمكن تنفيذ الحك

من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية بعد استيفاء أو استنفاذ  381تسلم بغرض التنفيذ، طبقا لنص المادة 

النفاذ بقوة =طرق الطعن العادية، بما يفهم منه أنه ال تنفيذ إال بعد صيرورة الحكم نهائيا، ما لم يكن معجل 

أو بحكم القاضي ، وباعتبار أن تنفيذ الحكم الذي يقوم مقام العقد يكون عن طريق تسجيله، فال حاجة القانون 

للمشرع إلى النص في القانون المدني على أحكام إجرائية كان قد خصص لها نصوصا إجرائية خاصة، هذا 

مر المقضي به مقام العقد" من جهة، ومن جهة ثانية فإن المشرع لو أضاف عبارة" قام الحكم الحائز لقوة األ
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 أوجه التشابه واالختالف: .ث

لط جد خوبعد أن تعرضنا لمفهوم الوعد بالتعاقد وشروطه و وأهم آثاره والتي بسببها 

ما ف بينهالختالبينه وبين التعهد عن الغير نأتي للتمييز بينهما وذلك بعرض أوجه التشابه وا

 وذلك فيما يلي: 

 أوجه التشابه: .1

 الغير بموجب عقد. يتم كل من الوعد بالتعاقد و التعهد عن-

ور جل صدأيترتب على الوعد بالتعاقد بقاء الواعد ملتزما بما وعد به إلى حين انقضاء -

 ه.لالقبول من الموعود له، مثلما يلتزم المتعهد أيضا بما تعهد به قبل المتعهد 

 أوجه االختالف:  .2

فيها طبقا لنص المادة  يشترط لصحة الوعد بالتعاقد تحديد مدّة معينة يتم إبرام العقد النهائي-

ألثر في حالة تخلف تحديد ، إذ يعتبر عقد الوعد باطال وعديم ا384من القانون المدني 71/1

من القانون المدني لم  114التي يتعين إبرام العقد النهائي فيها، في حين أن المادة المدّة 

إن كان هذا الشرط تتضمن شرط المدّة التي يتعين على المتعهد عن الغير تنفيذ تعهده فيها و

ال يتنافى و قواعد التعهد عن الغير فما يفيد أنه يمكن للمتعهد والمتعهد له تحديد مدّة معينة يتم 

فيها تنفيذ التعهد وإال ألزم المتعهد بآثار التعهد عن الغير، غير أنه ال يترتب على عدم تحديده 

 كما بينا سابقا. البطالن مثلما هو عليه األمر بالنسبة لعقد الوعد بالتعاقد

ا مع شخصي يتعاقد الواعد بإبرام عقد في المستقبل، ويكون مضمون التزامه هو أن يتعاقد-

ير أن غبرامه، إثناء أالموعود له بالتعاقد، بينما في التعهد عن الغير فإن المتعهد يتعاقد باسمه 

 محل التزام المتعهد حمل الغير على قبول التعهد.

رغبته في إبرام العقد الموعود به، انعقد العقد صحيحا دون حاجة إلى  إذا أبدى الموعود له-

إجراء عقد جديد من جانب الواعد، ولو نكل الواعد عن وعده قام الحكم مقام العقد متى 

 385توافرت شروط ذلك، وذلك لتوافر أركانه وشروط صحته دون حاجة إلى أي إجراء جديد

ال يقوم  -المتعهد عنه -في حالة قبوله من جانب الغير، أما بالنسبة للمتعهد عن الغير، فإنه 

                                                                                                               
لتناقض وأحكام إجرائية تتعلق بوجوب تنفيذ األحكام المشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون رغم المعارضة 

واالستئناف على الرغم من أنها أحكام ابتدائية، غير نهائية، وبالتالي غير حائزة لقوة األمر المقضي فيه. 

عقد الوعد بالتعاقد عقدا رسميا ويجعل من األمر بالنفاذ المعجل وجوبيا خاصة أنه في الحالة التي يكون فيها 

 على القاضي الحكم به متى طلب منه.
من القانون المدني " االتفاق الذي يعهد له كل المتعاقدين أو أحدهما بإبرام عقد معين  1 /71تنص المادة  384

يجب  دّة التي، والمفي المستقبل ال يكون له أثر إال إذا عينت جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد إبرامه

 إبرامه فيها".
مصادر االلتزام في القانون المدني الجزائري، المرجع علي علي سليمان، النظرية العامة لاللتزام،  385

 .47السابق، ص 
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كما  386العقد بين األخير والمتعهد عنه، إال بموجب عقد جديد أي بإيجاب وقبول جديدين

 سنفصله الحقا أثناء عرضنا آلثار التعهد عن الغير.

 387في حالة رفض الموعود له للعقد ال يلتزم الواعد وال الموعود له بشيء ويسقط الوعد -

طبقا لألحكام العامة في القانون المدني التي تقضي بسقوط اإليجاب من تلقاء بعد فوات المدّة 

المحددة للتعبير عن القبول متى انقضت هذه المدّة دون أن يقترن بالقبول أو برفض اإليجاب 

من القانون المدني التي لم تنص على أي أثر يترتب في حالة  72و  71و طبقا ألحكام المواد 

رفض الوعد بالتعاقد من قبل الموعود له، بينما في التعهد عن الغير، فإذا لم يقبل المتعهد عنه 

التعهد، التزم المتعهد بتعويض المتعاقد معه، وقد يصل هذا التعويض إلى أن يقوم المتعهد 

لم بنفسه بتنفيذ ما تعهد به، في حين ال يلتزم الغير بشيء، شأنه في ذلك شأن الموعود له إذا 

يبد رغبة في العقد الموعود به، ومع ذلك يبقى الخالف قائم بينهما، إذ أن الموعود له طرفا 

 .388في عقد الوعد بخالف الغير فليس طرفا في عقد التعهد عن الغير

 ثانيا: التعهد عن الغير و الفضالة: 

بيان نا تحتى نتمكن من الوقوف على المعنى الواضح لفكرة التعهد عن الغير يتعين علي

 لك منمضمون الفضالة ، لنتمكن من الوصول إلى أوجه التشابه و االختالف بينهما، وذ

الف االختوخالل تعريف الفضالة، وبيان أركانها وأحكامها لنستخلص من ذلك نقاط التشابه 

 وذلك فيما يلي:

 تعريف الفضالة: .أ

ي يتولى فيها أحد الفضالة، فهي إذن "الحالة الت 389من القانون المدني 150عرفت المادة 

األشخاص عن قصد القيام بشأن ضروري لحساب شخص آخر دون أن يكون ملزما بهذا 

. كما عرفت على أنها "عمل يتفضل به شخص على آخر بأن يقوم بشأن عاجل 390الشأن"

لحسابه، دون أن يكون ملزما للقيام بذلك، وهو بذلك يحافظ على شأن من شؤون غيره، وال 

 . 391ذي أوجب القانون معه على صاحب العمل أن يعوضه عن ذلك"يعبث به، األمر ال

ومثالها أن يقوم شخص ببناء جدار يوشك أن يسقط في بيت جاره الغائب، فيعتبر الجار 

 فضوليا في هذه الحالة.

                                         
محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني، النظرية العامة لاللتزامات، مصادر االلتزام  386

 .332العقد واإلرادة المنفردة، المرجع السابق ص
. محمد صبري السعدي، 140السابق، ص علي فياللي، االلتزامات، النظرية العامة للعقد، المرجع  387

 لمنفردة،ارادة الواضح في شرح القانون المدني، النظرية العامة لاللتزامات، مصادر االلتزام العقد واإل

 .132المرجع السابق ص
 .37محمود عبد الرحيم الديب، المرجع السابق، ص  388

ص عن قصد القيام بشأن لحساب من القانون المدني " الفضالة هي أن يتولى شخ 150تنص المادة  389

 شخص آخر، دون أن يكون ملزما بذلك".
 .172خليل أحمد حسن قدادة، الوجيز في شرح القانون المدني الجزائري، المرجع السابق، ص  390
 .17محمود عبد الرحيم الديب، المرجع السابق، ص  391
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 أركان الفضالة:  .ب

ن ق بيتقوم الفضالة على توافر ثالثة أركان نوردها بالقدر الكافي الستخالص الفر

 تعهد عن الغير وذلك فيما يلي: الفضالة وال

 قيام الفضولي بشأن عاجل لرب العمل:  .1

يعبر عن هذا الركن بالركن المادي للفضالة، ويتمثل في أن يقوم الفضولي بشأن لحساب 

شخص آخر يدعى رب العمل، وقد يكون هذا العمل تصرفا قانونا سواء من أعمال اإلدارة أو 

سواء كان العمل الذي قام به الفضولي تصرفا ، و392من أعمال التصرف أو عمال ماديا

قانونيا أو عمال ماديا، يجب أن يكون هذا العمل من الشؤون العاجلة لرب العمل، وتكون 

كذلك متى كان العمل اللذي قام به الفضولي واجبا القيام به من دون توان، بحيث لو كان رب 

 .393العمل نفسه موجودا ما تأخر في القيام به 

تكفي أن تكون األعمال التي يقوم بها الفضولي نافعة ومفيدة لرب العمل كأن  وعليه فال

يشتري منزال لحساب شخص لمجرد أن الصفقة رابحة، بل يشترط أن تكون هذه األعمال 

 . 394النافعة ضرورية ومستعجلة من مثل قطع التقادم الساري لمصلحة الغير

دخل، ويجب التشدد عند تقدير هذه وتقدير صفة الضرورة لتدخل الفضولي تكون وقت الت

 .395الصفة إذا لم يكن العمل من أعمال اإلدارة وإنما من أعمال التصرف

 قصد الفضولي في أن يعمل لمصلحة رب العمل: .2

يعرف هذا الركن بالركن المعنوي، و هو الذي يميز الفضالة عن اإلثراء بال سبب، إذ 

يتولى شأنا لغيره، إلى أن يتولى هذا يجب لقيام الفضالة أن تنصرف نية الفضولي، وهو 

. أما إذا كانت إرادته قد اتجهت لتحقيق مصلحة شخصية لنفسه 396الشأن لمصلحة رب العمل

هو يقوم بالعمل لغيره، فال يعتبر فضوليا حتى ولو تحققت للغير منفعة من هذا العمل، من 

كي يحقق لنفسه انتفاعا مثل المستأجر الذي قام بالترميمات الضرورية في العين المؤجرة، ل

أفضل في العين، وفي هذه الحالة ال يكون للمستأجر أن يرفع على المؤجر دعوى الفضالة ، 

 .397في حين يمكنه الرجوع عليه بدعوى اإلثراء بال سبب

على أنه يكفي لتحقيق قصد الفضولي أن يكون على بينة من أنه يعمل لمصلحة غيره، 

لمصلحته لما بين الشأنين من ارتباط ال يمكن معه القيام  حتى ولو كان يعمل في الوقت ذاته

                                         
 .19مصطفى الجمال، مصادر االلتزام، المرجع السابق، ص  392
 .337السيد تناغو، مصادر االلتزام، المرجع السابق، ص سمير عبد  393
 .202خليل أحمد حسن قدادة، الوجيز في شرح القانون المدني الجزائري، المرجع السابق، ص  394
 .462أنور سلطان، المرجع السابق، ص  395
مصادر عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، نظرية االلتزام بوجه عام،  396

 .1237االلتزام، الجزء األول، المرجع السابق، ص 

 .202خليل أحمد حسن قدادة، الوجيز في شرح القانون المدني الجزائري، المرجع السابق، ص  397
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بأحدهما منفصال عن اآلخر، ولو كانت مصلحته الشخصية هي الدافع األساسي للتصرف، 

 .398طالما مصلحة الشريك كانت دائما محل اعتبار

 أال يكون الفضولي ملزما بالعمل الذي قام به: .3

ن الفضولي ورب العمل من الشأن العاجل وهو الركن الذي يحدد الموقف القانوني لكل م

الذي قام به الفضولي، فأما موقف الفضولي من هذا الشأن العاجل فيتلخص في أنه لم يكن 

ملتزما به قبل أن يتواله سواء بمقتضى عقد وكالة، أو بأمر من القاضي كحارس قضائي، أو 

فيتلخص في أنه لم بمقتضى نص قانوني من مثل الولي أو الوصي، وأما موقف رب العمل 

 .399يأمر الفضولي أن يقوم به وينهه عنه

 

 التزامات الفضولي:  .ت

مة ذمات في لتزااإذا توافرت أركان الفضالة، وفقا لما تم تبيانه سابقا، فإن الفضالة ترتب 

ات لتزامالفضولي، والتزامات في ذمة رب العمل وسنقتصر في هذه الدراسة على ذكر أهم ا

 يفي فيما بعد للتمييز بين الفضالة والتعهد عن الغير. الفضولي بالغرض الذي

استمرار الفضولي في العمل الذي بدأه حتى يستطيع رب العمل القيام به طبقا لنص  .1

 .400من القانون المدني 153المادة 

من القانون  153إخطار رب العمل بتدخله متى استطاع ذلك طبقا لنص المادة  .2

 .401المدني

من القانون  154عناية الرجل المعتاد طبقا لنص المادة التزام الفضولي ببذل  .3

 .402المدني

من القانون  155التزام الفضولي بتقديم حساب لرب العمل طبقا لنص المادة  .4

 .403المدني

 أوجه التشابه واالختالف: .ث

                                         
 .339ص سمير عبد السيد تناغو، مصادر االلتزام، المرجع السابق،  398
نظرية االلتزام بوجه عام، مصادر عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني،  399

 .1241االلتزام، الجزء األول، المرجع السابق، ص 

من القانون المدني " يجب على الفضولي أن يمضي في العمل الذي بدأه حتى يتمكن  153تنص المادة  400

 رب العمل من مباشرته بنفسه ...".
خطر بتدخله رب العمل متى استطاع من القانون المدني "... كما يجب عليه أن ي 153تنص المادة  401

 ذلك.".
من القانون المدني" يجب على الفضولي أن يبذل في القيام بالعمل عناية الشخص  154تنص المادة  402

أ إذا ا الخطالعادي، ويكون مسؤوال عن خطئه، ومع ذلك فللقاضي أن ينقص مبلغ التعويض المترتب على هذ

 كانت الظروف تبرر ذلك.".
من القانون المدني " يلزم الفضولي بما يلزم به الوكيل من رد ما تسلمه بسبب  155 تنص المادة 403

 الفضالة، وتقديم حساب ما قام به .".



84 

 

لغير اعن  بعد تعرضنا ألهم أحكام الفضالة، والتي بسببها وجد خلط بينها وبين التعهد

 نهما.ف بيا للتمييز بينهما، عن طريق عرض أوجه التشابه وأوجه االختالاألمر الذي يدفعن

 أوجه التشابه: .1

يتفق التعهد الغير مع الفضالة في أن كالهما تصرف في شؤون الغير بغير نيابة أو وكالة -

 .404منه 

أسباب كل منهما تكون في غالب األحيان موحدة وتتمثل إما في الغيبة أو انتهاز فرصة قلما -

رر بعد ذلك يحرص عليها كل من الفضولي والمتعهد بقصد تحقيق مصلحة لرب العمل تتك

 .405في الفضالة وللمتعهد عنه في التعهد عن الغير

محل الفضالة والتعهد عن الغير يكاد يكون متفقا في كل شيء، حيث يجوز أن يكون محل -

ء، أو اإليجار إلى غيرها سواء بالبيع، أو الشرا 406الفضالة والتعهد عن الغير تصرفا قانونيا

 من التصرفات القانونية.

 أوجه االختالف: .2

يتعاقد الفضولي باسم الفضولي للقيام بأمر عاجل، بينما المتعهد عن الغير ال يتعهد إال باسمه -

 .407وال يريد من ذلك تحقيق مصلحة عاجلة مثلما يكون الحال عليه في الفضالة 

أو تصرفا قانونيا، في حين أن موضوع التعهد عن  موضوع الفضالة قد يكون عمال قانونيا-

الغير فالغالب األعم فيه أن يكون تصرفا قانونيا ونادرا ما نجد التعهد يتناول األعمال المادية، 

من مثل تعهد شخص آلخر بأن يقوم ثالث بهدم حائط لمصلحة المتعاقد معه، ولو حدث ذلك 

له هو التصرف القانوني المبرم بينهما، فضال  فإن الذي يحكم العالقة بين المتعهد والمتعهد

 .408عن أن الفضولي يقوم بتنفيذ عمل بخالف المتعهد فإنه يقوم بمجرد التعهد فقط

تلزم الفضالة رب العمل متى قام الفضولي بعمله بعناية الرجل العادي، بينما ال يلزم التعهد -

األخير كل الحرية في قبول التعهد عن الغير المتعهد عنه في جميع األحوال، حيث تبقى لهذا 

 .409أو رفضه

التصرف في الفضالة يعتبر تصرفا صحيحا غير أنه يبقى موقوفا على إجازة رب العمل، -

وذلك على خالف التعهد عن الغير، فإنه مجرد تصرف ال تنتج عنه أية آثار إلى أن يوافق 

متعهد عنه، أو يرفضه المتعهد عليه المتعهد عنه فينشأ عن ذلك عقد جديد بين المتعهد له وال

 عنه ويلزم المتعهد بتعويض المتعهد له أو الوفاء بما التزم به.

                                         
 .21محمود عبد الرحيم الديب، المرجع السابق، ص  404
 .21محمود عبد الرحيم الديب، المرجع السابق، ص  405
 .21محمود عبد الرحيم الديب، المرجع السابق، ص  406
. حمداوي نورة، الطبيعة القانونية للتعهد عن الغير في القانون 166واوي فريدة، المرجع السابق، ص ز 407

 .17، ص 2002المدني الجزائري، مذكرة ماجستير، جامعة الجزائر، كلية الحقوق بن عكنون، 
 .21محمود عبد الرحيم الديب، المرجع السابق، ص  408
 .166زواوي فريدة، المرجع السابق، ص  409
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يعقد الفضولي بعمله تصرفا تاما، بخالف المتعهد عن الغير فيعقد مجرد التزام بعمل هو -

 .410حمل الغير على أن يعقد التصرف التام 

جرد مه بمحيث يكون قد وفى بالتزايلتزم الفضولي في عمله ببذل عناية الرجل العادي، ب-

الغير  ي حملبذل هذه العناية، بخالف المتعهد عن الغير فإنه يلتزم بتحقيق نتيجة معينة ه

ويض ه بتععلى قبول التعهد بحيث لو لم تتحقق هذه النتيجة ما برئت ذمته وقامت مسؤوليت

 المتعهد له أو تفادي ذلك بتنفيذ محل التعهد.

من  152ف الفضولي تنطبق عليه أحكام الوكالة طبقا ألحكام المادة إقرار رب العمل تصر-

، كما تسري األحكام العامة في القانون المدني، وعليه إذا أجاز رب العمل 411القانون المدني

عمل الفضولي فإنه ال يمكنه الرجوع عن إجازته، كما يكون لهذا اإلقرار أثر رجعي  يرجع 

صلحة رب العمل ال من وقت اإلقرار قياسا على األثر إلى وقت قيام الفضولي بالعمل لم

، أما 412الرجعي لإلقرار إلى وقت إبرام التصرف ال من وقت اإلقرار بالنسبة لعقد الوكالة

بالنسبة للتعهد عن الغير فإنه إذا قبل الغير ما التزم به المتعهد، فإن قبوله ال ينتج أثرا إال من 

احة أو ضمنا أن يستند أثر هذا القبول إلى الوقت وقت صدوره، ما لم يتبين أنه قصد صر

 من القانون المدني. 114/2الذي صدر فيه التعهد طبقا لنص المادة 

إذا أجاز رب العمل ما قام به الفضولي فإنه يجيز نفس العمل الذي قام به الفضولي سواء -

على التعهد فإنه يبرم كان تصرفا قانونيا أو عمال ماديا، أما بالنسبة للمتعهد عنه فمتى وافق 

تصرفا جديدا قد يعدل من التعهد الذي قام به المتعهد وقد يبقى عليه بالحال التي وجده عليها 
413. 

والبد من البيان أنه قد يجمع الشخص الواحد بين صفتي الفضولي والمتعهد عن الغير -

رب العمل في ويكون ذلك عندما يعمل لحساب الغير ويتعهد له بضمان حقه في حالة منازعة 

 .414تحقيق شروط الفاضلة، وفي هذه الحالة تطبق شروط التعهد عن الغير والفضالة معا

 ثالثا: التعهد عن الغير و الوكالة:

تعتبر الوكالة إحدى أنواع النيابة في التعاقد، حيث تنقسم هذه األخيرة إلى نيابة اتفاقية 

نيابة الولي عن القاصر، ونيابة قضائية  مثل نيابة الوكيل عن الموكل، ونيابة قانونية من مثل

 .415مثل نيابة الوصي والقيم عن المحجور عليه، والحارس القضائي

ف الوكالة ضمن النيابة االتفاقية، وتقترب كذلك من فكرة التعهد عن الغير، باعتبار صنت

شبه أن المتعهد عن الغير يشبه عمله عمل الوكيل في تعاقده لحساب الغير، مما يوحي بوجود 

                                         
 .22صمحمود عبد الرحيم الديب، المرجع السابق،  410
 من القانون المدني" تسري قواعد الوكالة إذا أجاز رب العمل ما قام به الفضولي.". 152تنص المادة  411
 .39ص خليل أحمد حسن قدادة، الوجيز في شرح القانون المدني الجزائري، المرجع السابق،  412
 .22صالسابق،  محمود عبد الرحيم الديب، المرجع 413
 .166زواوي فريدة، المرجع السابق، ص  414
محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني، النظرية العامة لاللتزامات، مصادر االلتزام  415

 .140العقد واإلرادة المنفردة، المرجع السابق، ص 
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كبير بينهما، واألمر الذي دفعنا إلى ضرورة التمييز بينهما، وهو األمر الذي يتطلب بداية 

الوقوف على تعريف عقد الوكالة وشروط إبرامه، ووصوال إلى تحديد الفارق بينها وبين 

 المتعهد عن الغير وذلك فيما يلي: 

 تعريف الوكالة: .أ

 قد بمقتضاهها "الوكالة أو اإلنابة هو عمن القانون المدني على أن 571عرفتها المادة 

 يفوض شخص شخصا آخر للقيام بعمل شيء لحساب الموكل وباسمه". 

أ مبد وقد فصل المشرع الجزائري عقد الوكالة عن موضوع النيابة بوجه عام، إذ وضع

كالة د الوالنيابة وما يتصل بها من أحكام ضمن األحكام العامة لاللتزامات، ونص على عق

د يوعي ل، وقلعقود المسماة الواردة على العمل، من باب أن الوكالة محلها عمل الوكيضمن ا

بة بعد فصل الوكالة عن النيابة أن ال تتكرر النصوص في الموضعين، فاختصت النيا

ة عالق بالمبادئ العامة، بينما فصل المشرع في الوكالة من حيث عناصرها، وآثارها في

لنيابة احكام أعلق بعالقة الوكيل والموكل بالغير فتسري عليها الوكيل بالموكل، أما فيما ت

 الواردة في القواعد العامة وكما نص على انقضائها. 

 أركان الوكالة:  .ب

األصل في الوكالة أنها من العقود الرضائية، التي لم يشترط القانون لصحة إبرامها -

توافر األهلية وخلو شكال معينا، فتكون صحيحة بمجرد تطابق اإليجاب والقبول، و

اإلرادة من العيوب والمحل والسبب، وذلك متى كان التصرف القانوني محل الوكالة 

تصرفا رضائيا، غير أنه تكون الوكالة من العقود الشكلية متى كان محلها تصرفا شكليا، 

 من مثل الوكالة في بيع العقار، والوكالة في الهبة وغيرها من العقود التي يتطلب القانون

من القانون  572لصحتها توافر شكل معين كشكلية الرسمية تطبقا ألحكام المادة 

 .416المدني

التصرف القانوني محل الوكالة يتمثل في أن يقوم الوكيل بعمل قانوني لحساب  -

الموكل، أما التزامات الموكل في دفع األجر ورد المصروفات والتعويض عن الضرر 

، هذا ويجب أن يكون محل الوكالة 417قد ال تتحققفليست محتمة، إذ هي قد تتحقق و

ممكنا، فإذا كان مستحيال، كان باطال، كما يتعين أن يكون معينا أو قابال للتعيين، وأن 

 يكون مشروعا.

 خصائص الوكالة: .ت

 تتميز الوكالة بأنها من العقود الرضائية أصال، والشكلية استثناءا. -

                                         
الواجب توفره في العمل من القانون المدني "يجب أن يتوفر في الوكالة الشكل  572تنص المادة  416

 القانوني الذي يكون محل الوكالة ما لم يوجد نص يقضي بخالف ذلك".
عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، نظرية االلتزام بوجه عام، العقود  417

بنان، لعربي، لاتراث لالواردة على العمل، المقاولة والوكالة والوديعة والحراسة، الجزء السابع، دار إحياء ا

 .390ص ، 1964
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لحساب الموكل، وهو ما يميزها عن غيرها من العقود يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانوني  -

من مثل عقد العمل والمقاولة فإن محلها دائما األعمال المادية ال القانونية، ولذا قضى بأن 

 .418الوكالة ال تكون إال حيث يقوم الوكيل بعمل قانوني لحساب الموكل

لوكيل والموكل محل تتميز الوكالة بتغليب االعتبار الشخصي، ذلك أن شخصية كل من ا -

من القانون  586اعتبار، حيث تنقي الوكالة بمجرد موت أحدهما طبقا لنص المادة 

 .419المدني

أن يعزل الموكل الوكيل، كما -كقاعدة عامة-تعتبر الوكالة من العقود غير الالزمة، فيجوز 

العقد،  يجوز أن يتنحى الوكيل عن الوكالة، وذلك أو قبل البدء في التصرف القانوني محل

 .420قبل إتمامه

 شروط الوكالة: .ث

 يشترط في الوكالة ما يلي:

أن يبرم الوكيل التعاقد باعتباره نائبا ال باعتباره أصيال، وذلك حتى تنصرف آثار التصرف -

إلى األصيل ال إلى النائب، إذ يجب أن يكون المتعاقدان على علم بأن التصرف باسم 

النائب أن يعلم المتعاقد معه أنه يباشر عملية ولحساب شخص األصيل، وعليه يتعين على 

 .421التعاقد بصفته نائبا

، 422أن تحل إرادة النائب محل إرادة األصيل، إذ يتصرف النائب بإرادته ال بإرادة األصيل-

حيث تكون إرادة النائب هي التي تتجه إلى إحداث األثر القانوني المترتب على التصرف، 

ل اعتبار عند النظر في عيوب الرضا، أو في أثر العلم وألجل ذلك يكون شخص النائب مح

 .423ببعض الظروف الخاصة أو افتراض العلم بها حتما

يجب أن يلتزم النائب حدود نيابته، المحددة في عقد الوكالة، ومتى جاوز حدود االتفاق فال  -

سابقة، كما ينتج التصرف أثره في ذمة األصيل إال إذا أجازه، فاإلجازة الالحقة كالوكالة ال

ينصرف أثر العقد إلى األصيل إذا تجاوز الوكيل حدود وكالته في حالة ما إذا تعذر عليه 

إخطار الموكل سلفا بمجاوزته حدود الوكالة وكانت الظروف يغلب معها الظن أنه لو كان 

أخطر األصيل، ما وسعه إال أن يوافق على هذا التجاوز ولكن بشرط أن يبادر النائب 

                                         
 .29ص محمود عبد الرحيم الديب، المرجع السابق،  418
من القانون المدني " تنتهي الوكالة بإتمام العمل الموكل فيه أو بانتهاء األجل المعين  586تنص المادة  419

 .وكل."للوكالة وتنتهي أيضا بموت الموكل أو الوكيل. كما تنتهي بعزل الوكيل أو بعدول الم
 .30ص محمود عبد الرحيم الديب، المرجع السابق،  420
 .131علي فياللي، االلتزامات، النظرية العامة للعقد، المرجع السابق، ص   421
محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني، النظرية العامة لاللتزامات، مصادر االلتزام  422

 .141ص  العقد واإلرادة المنفردة، المرجع السابق،
كمن القانون المدني " إذا تم العقد بطريق النيابة كان شخص النائب ال شخص  73/1طبقا لنص المادة  423

أو افتراض  األصيل محل االعتبار عند النظر في عيوب الرضاء، أو في أثر العلم ببعض الظروف الخاصة،

 العلم بها حتما".
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من القانون  575صيل فورا بمجاوزته حدود الوكالة تطبيقا لنص المادة بإخطار األ

 .424المدني

 أوجه التشابه واالختالف: .ج

ن عمل ير بيظهر من خاللها وجود تشابه كبيألهم أحكام عقد الوكالة، والتي  بعد تعرضنا

ف الختالاكل من الوكيل والمتعهد عن الغير غير أن هذا ال يغطي على وجود قدر أكبر من 

تالف االخ بينهما األمر الذي يدفعنا للتمييز بينهما، عن طريق عرض أوجه التشابه وأوجه

 بينهما.

 أوجه التشابه: .1

ر م الغييتشابه عمل المتعهد عن الغير وعمل الوكيل، من باب أن كل منهما يريد إلزا -

 نه.علمتعهد بتصرف يقوم هو بإبرامه، فالوكيل يلزم الموكل، والمتعهد يريد إلزام ا

 .425محل كل من الوكالة والتعهد عن الغير ال يكون إال تصرفا قانونيا -

 أوجه االختالف: .2

الوكيل يتعاقد باسم ولحساب الموكل، إذ البد أن يعلم المتعاقد معه أنه نائب عن األصيل،  -

 .426المتعهد عنه–بينهما المتعهد يتعاقد باسمه ال باسم الغير 

الوكيل إلى األصيل طالما تحققت شروط الوكالة، وعليه فإن  تنصرف آثار كل تصرفات -

، بينما يتخلف األمر بالنسبة للمتعهد عن الغير، حيث ال 427الوكيل يلزم الموكل مباشرة

 تنصرف آثار العقد إلى المتعهد عنه إال إذا قبل هذا التعهد.

د فيما يتعلق بالمسائل قد يتجاوز الوكيل حدود وكالته األمر الذي يتطلب النصراف آثار العق -

التي لم يشملها عقد الوكالة وقام بها الوكيل متجاوزا حدود وكالته موقوفة على إجازتها من 

قبل الموكل، على أن تسري هذه اإلجازة بأثر رجعي إلى تاريخ إبرام التصرفات المجازة ال 

التعهد، فإن هذا  ، بينما في التعهد عن الغير، إذا قبل الغير المتعهد عنه428من وقت صدورها

القبول ال يسري إال من تاريخ صدوره، بمعنى أنه ال ينتج أثرا إال ومن وقت صدوه، هذا 

أصال، غير أنه خروجا عن هذا األصل يمكن أن ينتج آثاره قبل ذلك أي إلى الوقت الذي 

                                         
در االلتزام في القانون المدني الجزائري، المرجع علي علي سليمان، النظرية العامة لاللتزام، مصا 424

 .44-43السابق، ص 
 .32ص محمود عبد الرحيم الديب، المرجع السابق،  425
 .165زواوي فريدة، المرجع السابق، ص  426
 .84، الجزء األول، المرجع السابق، ص -نظرية العقد-حميد بن شنيتي، نظرية االلتزامات 427
 .310ص همام محمد محمود زهران، األصول العامة لاللتزام، نظرية العقد، المرجع السابق،  428
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صدر فيه التعهد وذلك متى تبين أنه قصد صراحة أو ضمنا أن يسند أثر هذا القبول إلى 

 . 429قت الذي صدر فيه التعهدالو

االلتزام الذي ينشأ في ذمة الغير في التعهد عن الغير إنما ينشأ بمقتضى عقد كان هو طرفا  -

، بينما االلتزام 430فيه قبله وارتضاه بصفة شخصية، وليس بمقتضى عقد التعهد عن الغير

يل أي لم يعبر عن الذي ينشأ في ذمة الموكل إنما ينشأ عن عقد كان ممثال فيه بواسطة الوك

إرادته بنفسه، كما أن العبرة بشخص الوكيل ال الموكل عند النظر في عيوب الرضا، أو في 

 أثر العلم ببعض الظروف الخاصة أو افتراض العلم بها حتما مثلما سبق لنا بيان ذلك.

ود تقترب الوكالة من التعهد عن الغير كذلك أنه في الحالة التي يتجاوز فيها الوكيل حد -

الوكالة وال يجيز الموكل هذا التجاوز، فإن الوكيل يلتزم بالتعويض، مثلما يلتزم المتعهد 

بتعويض المتعهد معه في الحالة التي يرفض فيها المتعهد عنه التعهد، غير أن الفارض يبقى 

، قائما بينهما، إذ أنه في الوكالة يكون الوكيل الذي تجاوز حدود وكالته قد قام بالتصرف فعال

أو عاد أثر التصرف إلى الموكل إذا  -إذا لم يجزه الموكل–سواء عاد أثره التصرف إليه 

أقره، وذلك كله بخالف التعهد الذي يبقى مجرد تعهد فقط، أما التصرف الناتج عنه فال يتم إال 

 .431إذا أقره المتعهد عنه، أو التزم به المتعهد بعد أن رفضه المتعهد عنه

 غير و الكفالة:رابعا: التعهد عن ال

 لة وأهملكفاكذلك يشتبه التعهد عن الغير بنظام الكفالة، وبناء عليه سنتناول تعريف ا

 خصائصها لنتمكن من تمييزها عن التعهد عن الغير وذلك فيما يلي:

 تعريف الكفالة: .أ

ذ ه شخص تنفيمن القانون المدني على أنها "الكفالة عقد يكفل بمقتضا 644عرفتها المادة 

 ".م بأن يتعهد للدائن بأن يفي بهذا االلتزام إذا لم يف به المدين نفسهالتزا

فالكفالة عقد بين الكفيل والدائن أما المدين األصلي فليس طرفا في عقد الكفالة، بل إن  

كفالة المدين تجوز بغير علم المدين، وتجوز أيضا رغم معارضته. والذي يهم في عقد الكفالة 

إذ أن هذا االلتزام هو الذي يضمنه الكفيل، فيجب أن يكون مذكورا  هو التزام هذا المدين،

بوضوح ودقة في عقد الكفالة، وااللتزام المكفول غالبا ما يكون مبلغا من النقود، كما يمكن 

 .432أن يكون شيئا غير النقود كالقيام بعمل أو االمتناع عن عمل ويعرف بااللتزام األصلي 

م األصلي الذي يجمع بين الدائن والمدين األصلي، كما والكفالة تفترض وجود االلتزا

تفترض الكفالة وجود عقد آخر بين الكفيل والدائن بااللتزام األصلي المكفول والذي بموجبه 

                                         
علي علي سليمان، النظرية العامة لاللتزام، مصادر االلتزام في القانون المدني الجزائري، المرجع  429

 .90ص السابق، 
 .124سمير عبد السيد تناغو، مصادر االلتزام، المرجع السابق، ص  430
 من القانون المدني " تجوز كفالة المدين بغير علمه، وتجوز أيضا رغم معارضته". 647المادة  تنص 431
عبد الرزاق أحمد السنهوري الوسيط في شرح القانون المدني، في التأمينات الشخصية والعينية، الجزء  432

 .19ص، 1970العاشر، دار إحياء التراث العربي، لبنان،
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بفي الكفيل بهذا االلتزام إذا لم يفي به المدين األصلي، فالكفالة ترتب التزاما شخصيا في ذمة 

 .433الكفيل

 خصائص الكفالة: .ب

ويكفي التراضي النعقادها -الدائن والكفيل-الكفالة عقد رضائي: إذ تنعقد بتراضي الطرفين -

صحيحة دون استلزام شكل خاص، فالكتابة في عقد الكفالة جاءت لإلثبات وليس لالنعقاد، إذ 

يمكن أن تنعقد الكفالة بدون كتابة، غير أنه ال يجوز إثباتها إذا ما أثيرت مسألة إثباتها، إال 

 .434الكتابةب

الكفالة عقد ملزم لجانب واحد: وهو جانب الكفيل فالكفيل وحده هو الذي يلتزم بعقد الكفالة -

بوفاء الدين للدائن إن لم يف به المدين األصلي أما الدائن فال يلتزم عادة بشيء نحو الكفيل، 

بين، وذلك إذا وهذا هو األصل، غير أنه ال يوجد ما يمنع من أن تكون الكفالة عقد ملزم للجان

التزم الدائن نحو الكفيل بدفع مقابل في نظير كفالته للدين، فيصبح كل من الكفيل والدائن 

 .435ملتزما نحو اآلخر

الكفالة عقد تابع: ذلك أن التزام الكفيل يعتبر التزاما تابعا لاللتزام األصلي، ويترتب على -

. 436األصلي، أو أن يكون أشد عبئا منه ذلك أن االلتزام التابع ال يجوز أن يزيد على االلتزام

 .437كما ال تكون الكفالة صحيحة إال إذا كان االلتزام المكفول صحيحا

الكفالة عقد تبرعي بالنسبة للكفيل، ذلك أن الكفيل يتبرع عادة بكفالته للدين، أما بالنسبة -

 .438إعطاء الدينللدائن المكفول فالكفالة عقد معاوضة، ألن الدائن حصل على كفالة مقابل 

 أوجه التشابه واالختالف: .ت

انب جتتضح التفرقة بين الكفالة والتعهد عن الغير، حيث يوجد بينهما اتفاق من 

 واختالف من جانب آخر ويمكن توضيح ذلك فيما يلي:

 أوجه التشابه: .1

يتشابه عمل الكفيل وعمل المتعهد، إذ كالهما يلتزم بشيء، فالكفيل يلتزم بضمان االلتزام -

 .439لمكفول ، والمتعهد بضمان قبول االلتزام من المتعهد عنها

                                         
الوسيط في شرح القانون المدني، في التأمينات الشخصية والعينية، المرجع  عبد الرزاق أحمد السنهوري 433

 .19صالسابق، 
من القانون المدني على "ال تثبت الكفالة إال بالكتابة، ولو كان من الجائز إثبات  645تنص المادة  434

 االلتزام األصلي بالبينة".
 .25ص محمود عبد الرحيم الديب، المرجع السابق،  435
من القانون المدني " ال تجوز الكفالة في مبلغ أكبر مما هو مستحق على المدين، وال  652تنص المادة  436

 بشرط أشد من شروط الدين المكفول. ولكن تجوز الكفالة في مبلغ أقل وبشرط أهون".
 صحيحا".  من القانون المدني "ال تكون الكفالة صحيحة إال إذا كان االلتزام المكفول 648تنص المادة   437
عبد الرزاق أحمد السنهوري الوسيط في شرح القانون المدني، في التأمينات الشخصية والعينية، المرجع  438

 .25صالسابق، 
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دني التي عرفت من القانون الم 644تعتبر الكفالة في حد ذاتها تعهدا عن الغير بنص المادة -

لتزام هذا االبيفي  على الكفالة أنها عقد يكفل بمقتضاه شخص تنفيذ التزام بأن يتعهد للدائن بأن

ل، كما دا بقبويس تعهغاية ما في األمر أنها تعهد بتنفيذ التزام ، ولإذا لم يف به المدين نفسه، 

 في التعهد عن الغير.

، كما ال يلتزم 440ال يلتزم الكفيل قبل الدائن إال إذا لم يف المدين المكفول بالتزامه نحوه -

 114المتعهد عن الغير أمام المتعهد له إال إذا رفض المتعهد عنه التعهد طبقا ألحكام المادة 

 من القانون المدني.

بين التعهد عن  441من القانون المدني 649وقد ربط المشرع الجزائري في نص المادة  -

الغير والكفالة، وذلك في حالة الكفالة بسبب نقص أهلية المدين إذا من المفروض أن تنقضي 

ه الكفالة الكفالة بانقضاء الدين المضنون، إال أنه في حالة كفالة ناقص األهلية، وكانت هذ

بسبب نقص األهلية لدى المدين وتمسك ناقص األهلية بنقص أهليته، وأبطل العقد لمصلحته، 

 .442فإن الكفيل يبقى ملتزما أصليا ألنه يعتبر متعهدا بضمان الوفاء بالعقد

 أوجه االختالف: .2

أو تختلف الكفالة عن التعهد عن الغير، في أنه في الكفالة فإن الكفيل يضمن التزاما وجد -

، أما المتعهد فيكفل التزاما لم يوجد  443من القانون المدني 650سيوجد طبق لنص المادة 

 .444بعد

الكفيل ملزم بأداء نفس التزام المدين، أما المتعهد عن الغير فقد ال يلزم إال بالتعويض عن -

 .445الضرر، وله أن يتوقى التعويض بتنفيذ االلتزام الذي تعهد به 

، نه أوالعهد عد بصفة أصلية وليس له الحق في الدفع بالرجوع على المتيقوم التزام المتعه -

ين لى المدجوع عأما الكفيل فإذا لم يكن متضامنا مع المدين فله الحق في مطالبة الدائن بالر

 من القانون المدني .  660أوال وتجريده من أمواله تطبيقا ألحكام المادة 

                                                                                                               
 .26صمحمود عبد الرحيم الديب، المرجع السابق،  439
ى من القانون المدني " ال يجوز للدائن أن يرجع على الكفيل وحده إال بعد رجوعه عل 660تنص المادة  440

ذه فيل في هلى الكعالمدين. وال يجوز أن ينفذ على أموال المدين إال بعد أن يجرد المدين من أمواله، ويجب 

 الحالة أن يتمسك بهذا الحق".
من القانون المدني "من كفل التزام ناقص األهلية وكانت الكفالة بسبب نقص األهلية،  689تنص المادة  441

 ."654 ي المادةليها فينفذه المدين المكفول ، باستثناء الحالة المنصوص ع كان ملزما بتنفيذ االلتزام إذا لم

ه التي ميع األوجمن القانون المدني "يبرأ الكفيل بمجرد براءة المدين، وله أن يتمسك بج 654تنص المادة 

ا بذلك ل عالمفيان الكيحتج بها المدين. غير أنه إذا كان الوجه الذي يحتج به المدين يتمثل في نقص أهليته وك

 وقت التعاقد، فليس له أن يحتج بهذا الوجه.". 
 .167زواوي فريدة، المرجع السابق، ص  442
من القانون المدني " تجوز الكفالة في الدين المستقبل إذا حدد مقدما المبلغ المكفول،  650تنص المادة  443

 كما تجوز الكفالة في الدين المشروط.".
 .167ق، ص زواوي فريدة، المرجع الساب 444
 .167. زواوي فريدة، المرجع السابق، ص 27صمحمود عبد الرحيم الديب، المرجع السابق،  445
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ن الحصول على إقرار الغير فقط، وال يهمه وال المتعهد ال يضمن تنفيذ العقد بل يضم -

يلزمه فيما بعد أن يقوم الغير بتنفيذ التزامه، ذلك أن التزام المتعهد ينقضي بمجرد قبول 

المتعهد عنه للتعهد. ما لم يكن المتعهد كفيال للمتعهد عنه في تنفيذ العقد وفي هذه الحالة تطبق 

ة فإن التزام الكفيل التزام تابع يقوم إلى جانب االلتزام ، أما الكفال446أحكام التعهد والكفالة معا

 .447المدين األصلي

 :المترتبة عن التعهدثار اآلالمطلب الثاني: 

من القانون المدني أنه ال يجوز إلزام شخص من الغير عن  114نص المادة طبقا ل

في الحالة التي العقد بعقد لم يكن طرفا وال ممثال فيه، ولم يلتزم به شخصيا، ومع ذلك فإنه 

يتعهد فيها أحد المتعاقدين بجعل شخص آخر من الغير يلتزم بأمر من األمور، وذلك بحمله 

على قبول التعهد بهذا األمر، فإن المسألة ال تخرج عن أحد فرضين، فإما أن يرفض الغير 

ر التي ، وفيما يلي سنبحث في اآلثابله، وتختلف األحكام بين الفرضينهذا التعهد، وإما أن يق

يمكن أن تترتب على الفرض الذي يرفض فيه الغير التعهد والفرض الذي يقبل فيه التعهد، 

مستهلين بفرض الرفض مثلما جاء على لسان المشرع الجزائري في عرضه ألحكام التعهد 

 من القانون المدني.  114عن الغير في نص المادة 

 الفرع األول: حالة رفض المتعهد عنه للتعهد:

أ أن الغير يكون حرا في قبول التعهد، أو رفضه، ألنه أجنبي تماما عن هذا المبد

من  114وهو ما تؤكده الفقرة األولى من المادة  ،فال هو كان طرفا وال كان ممثال 448التعهد

 القانون المدني " إذا تعهد شخص عن الغير فال يتقيد الغير بتعهده.".

 

 رفضه للتعهد:أوال: عدم مسؤولية المتعهد عنه في حالة 

من المسلم به أن موضوع التصرف الذي يتعهد به شخص عن الغير يتمثل في جعل 

هذا األخير يلتزم بعقد من العقود، ومن المسلم به كذلك أن الغير يكون له مطلق الحرية في 

الموافقة على االلتزام بالعقد المذكور من عدمه، فإذا وافق فإن هذه الموافقة تكون بمحض 

وال يقيدها أي التزام واقع على عاتقه، وإذا رفض فإن هذا الرفض ال يرتب أي إرادته 

 .449مسؤولية عليه

أن يرفض التعهد، وال حرج عليه في ذلك، ألن  -المتعهد عنه–وعليه يستطيع الغير  

، وبالتالي متى رفض الغير االلتزام بمضمون التعهد ال يمكن 450عقد التعهد ال يلزمه بشيء

مسؤولية في جانبه سواء اتجاه المتعهد أو اتجاه المتعهد عنه، إذ ال تقوم أن تقوم أي 

                                         
 . 167زواوي فريدة، المرجع السابق، ص  446
 . 27صمحمود عبد الرحيم الديب، المرجع السابق،  447
 .034، المرجع السابق، ص -مصادر االلتزام-نبيل ابراهيم سعد، النظرية العامة لاللتزام 448
 .235مصطفى الجمال، مصادر االلتزام، المرجع السابق، ص  449
 .525عبد المنعم فرج الصدة، نظرية العقد في قوانين البالد العربية، المرجع السابق، ص  450
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المسؤولية العقدية لعدم وجود أي عقد يربط بينه وبين المتعهد وال بينه وبين المتعهد له، كما 

ال تقوم المسؤولية التقصيرية ولو تعسف في استعمال حق الرفض، وذلك ألنه أجنبي عن 

 .451العقد

من تعاقد مع المتعهد في بعض الحاالت، الرجوع على الغير بمقتضى غير أنه يمكن ل

، متى أنفق المتعهد مصروفات ضرورية أو نافعة بمناسبة عقد 452قواعد اإلثراء بال سبب

التعهد عن الغير، ومثال ذلك، إذا باع المتعهد شيئا وتعهد للمشتري بالحصول على قبول 

فقات ومصروفات للمحافظة على الشيء المبيع، م المشتري بإنفاق نامالك الشيء للبيع، وق

هنا يرجع المتعهد له على الغير بالنفقات والمصروفات، هذا مع التأكيد إلى أن رجوع 

المتعهد له على المتعهد عنه ال يكون بمقتضى عقد التعهد، وإنما بمقتضى قواعد اإلثراء بال 

 .453سبب

معه ال يلزم الغير الذي يظل أجنبيا  ومادام التصرف المبرم بين المتعهد وبين من تعاقد

عنه، وأن أثر هذا التصرف يقتصر على المتعهد على من يخلفه، على أنه في البد من 

اإلشارة إلى أن الغير المتعهد عنه قد يكون خلفا عاما للمتعهد، ومثال ذلك، أن يتعهد األب 

فه االبن، و في هذه الحالة عن ابنه فيكون التعهد ملزما لألب دون االبن، ثم يتوفى األب فيخل

يصبح االبن ملزما بالتزام سلفه األب وفقا للقواعد العامة في انتقال االلتزامات إلى الخلف 

العام، ويكون ينفذ الغير هذا االلتزام بصفته خلفا وليس بصفته الشخصية، على أنه يظل 

ا لتعهد سلفه، وهنا للخلف كامل الحرية في الموافقة على االلتزام بالعقد الذي كان موضوع

ينقضي عقد السلف ويلتزم الخلف بصفته متعهدا عنه، وله أن يرفض االلتزام بعقد التعهد، 

وفي هذه الحالة فإن التزام سلفه يتحول إلى تعويض يقتضى من أموال التركة وفي حدود هذه 

 وفقا لما سبق لنا أن بيناه في الخالفة العامة. 454األموال وحدها

أن رفض الغير للتعهد يعتبر تعبيرا عن اإلرادة، ويخضع بالتالي إلى غني عن البيان 

، وعلى ذلك يمكن أن يكون صريحا، 455القواعد العامة المتعلقة بطرق التعبير عن اإلرادة

وبذلك بتصريحه بأنه يرفض التعهد، كما يمكن أن يكون ضمنيا مثل الحالة يقوم فيها 

 بوجود التعهد عن هذا الشيء.بالتصرف في الشيء محل التعهد رغم عليه 

 

                                         
القانون المدني، الجزء األول، مصادر الحقوق الشخصية،  ياسين محمد الجبوري، المبسوط في شرح 451

 .137ص المجلد األول: نظرية العقد، القسم الثالث: آثار العقد وانحالله، المرجع السابق، 
من القانون المدني " كل من نال عن حسن نية من عمل الغير أو من شيء له منفعة  141تنص المادة  452

 .الشيء" من وقع اإلثراء على حسابه بقدر ما استفاد من العمل أوليس لها ما يبررها يلزم بتعويض 
ياسين محمد الجبوري، المبسوط في شرح القانون المدني، الجزء األول، مصادر الحقوق الشخصية،  453

 .137ص المجلد األول: نظرية العقد، القسم الثالث: آثار العقد وانحالله، المرجع السابق، 
 .235لتزام، المرجع السابق، ص مصطفى الجمال، مصادر اال 454
من القانون المدني" التعبير عن اإلرادة يكون باللفظ، وبالكتابة، أو باإلشارة المتداولة  60تنص المادة  455

 عرفا كما يكون باتخاذ موقف ال يدع أش شك في داللته على مقصود صاحبه.

 يحا".كون صرييتفق الطرفان على أن  ويجوز أن يكون التعبير عن اإلرادة ضمنيا إذا لم ينص القانون أو
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 لتعهد:ا في حالة رفض ثانيا: قيام مسؤولية المتعهد

يترتب على اإلخالل بأي التزام قيام المسؤولية المدنية والتي قد تكون مسؤولية 

تقصيرية وهي التي يرتبها القانون في حالة اإلخالل بالتزام قانوني مقتضاه أال يضر اإلنسان 

نه، و قد تكون مسؤولية عقدية هي التي تترتب على اإلخالل بالتزام غيره بخطأ أو تقصير م

مترتب على عقد صحيح ويشترط لقيامها: أن يرتبط الدائن والمدين بعقد صحيح، أن يخل 

المدين بالتزام ناشئ مباشرة عن العقد، وأن يترتب على هذا اإلخالل ضرر للدائن أو لخلفه 

وعليه نتساءل أي ، 456خالل بااللتزام وبين الضررالعام، وأن تقوم عالقة سببية بين اإل

 المسؤوليتين تتحقق في نظام التعهد عن الغير؟ 

إذا كان عقد التعهد ال يلزم الغير الذي له كامل الحرية في قبوله أو رفضه، غير أنه 

 يلزم المتعاقد المتعهد عن هذا الغير، باعتبار أن التعهد عقد يبرمه المتعهد مع من تعاقد معه،

ره تنصرف إليه باعتباره طرفا وهو يبرمه باسمه شخصيا وليس باسم الغير، وعليه فإن آثا

فإذا وافق الغير على هذا التعهد كانت هذه الموافقة بمثابة تنفيذ عيني لاللتزام، أما إذا  ،فيه

رفض الغير المتعهد عنه أن يلتزم، فإن المتعهد بحمله على التعاقد يكون قد أخفق في مسعاه، 

وبالتالي تتحقق مسؤولية المتعهد اتجاه المتعهد له، نتيجة لعدم إمكان تنفيذ ما تعهد به، أي 

، وهي حمل الغير على قبول التعهد الناشئ عن عقد 457عدم تحقيق النتيجة التي التزم بها

التعهد عن الغير، وبالتالي يعتبر إخالال بالتعهد دون حاجة إلى إثبات أن المتعهد لم يبذل 

يكون فيها االلتزام في إقناع الغير بقبول التعهد، لعدم جدوى إثبات ذلك في الحالة التي جهده 

غير أنه إذا ثبت أن التزام المتعهد، بمقتضى االتفاق، هو مجرد السعي  ،بتحقيق نتيجة

للحصول على رضاء الغير، دون التزام بتحقيق هذه النتيجة ، أي يكون مجرد التزام ببذل 

 . 458ن مسؤوال إال إذا ثبت تقصيره في بذل الجهد الالزم لذلكعناية، فال يكو

وهي  عهد،ومما سبق يمكننا أن نستخلص قيام أركان المسؤولية العقدية في جانب المت

خالل إ، و  وجود عقد التعهد الذي يجمع بين المتعهد والمتعهد له و الذي يعتبر عقد صحيح

له  متعهدمتعهد عنه للتعهد، نشوء ضرر للالمتعهد بالتزامه بتحقيق نتيجة بمجرد رفض ال

 نتيجة لعدم تنفيذ االلتزام العقدي.

والمتعهد ملزم بتنفيذ التزامه المتضمن حمل الغير على قبول التعهد وال يستطيع دفع 

المسؤولية عليه إال بإثباته أن عدم قيامه بتنفيذ التزامه يرجع إلى سبب أجنبي أو قوة قاهرة 

اء بالتزامه كما لو توفي الغير، أو فقد أهليته، أو أصيب بمرض يعجزه حالت بينه وبين الوف

، وال يعتبر امتناع الغير عن 460أو كان نتيجة خطأ من المتعاقد اآلخر ،459عن التعبير إرادته

                                         
علي علي سليمان، النظرية العامة لاللتزام، مصادر االلتزام في القانون المدني الجزائري، المرجع  456

 .113السابق، ص 
 .362، المرجع السابق، ص -نظرية العقد-توفيق فرج، القسم الثاني، النظرية العامة لاللتزام،  457
 .307االلتزام، العقد واإلرادة المنفردة، المرجع السابق، ص محمد حسين منصور، مصادر  458
 . 171زواوي فريدة، المرجع السابق، ص   459
نظرية العقد، المرجع -عبد الرزاق أحمد السنهوري، شرح القانون المدني، النظرية العامة لاللتزامات 460

 .873السابق، 
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أما إذا لم يفلح المتعهد بإثبات السبب األجنبي فإنه يكون ، 461القبول بالتعهد سببا أجنبيا 

 لذي أصابه من جراء رفض الغير للتعهد.مسؤوال عن تعويض الضرر ا

 جزاء المسؤولية:ثالثا: 

إذا رفض الغير أن يلتزم بمقتضى عقد التعهد، فإن المتعهد يكون قد أخل بالتزامه قبل 

اتجاه  -المتعهد–المتعهد له ويترتب على ذلك تحقق المسؤولية العقدية في جانب المتعاقد 

المتعهد -مسؤولية العقدية دفع تعويض للطرف اآلخر ، وجزاء ال -المتعهد له–المتعاقد معه 

 .462عما أصابه من ضرر من جراء عدم قبول الغير للتعهد-له

 التنفيذ العيني لاللتزام: .أ

ليها من القانون يوما  164إذا كان التنفيذ العيني وفقا للقواعد العامة الواردة في المادة 

ان كم الذي لتزاالمدني هو األصل في التنفيذ فهل يجوز إجبار المتعهد على التنفيذ العيني لال

 يريد من الغير أن يقبله؟ 

ذ عين ما التزم به جبرا هو قيام المدين بتنفيوفا للقواعد العامة في جبر الضرر األصل 

، غير أنه إذا استحال التنفيذ العيني فإنه ال سبيل من بعد لتنفيذ االلتزام إال بتنفيذه عن 463عنه

، أو ما يعرف بالتنفيذ بمقابل، وتسري هذه القاعدة واالستثناء على 464طريق التعويض

بالعكس من ذلك في غير أن األمر يكون  ،المسؤولية المدنية بنوعيها العقدية و التقصيرية 

التعهد عن الغير فاألصل أن يكون التعويض بمقابل، واالستثناء أن يكون تنفيذا عينيا، ذلك 

أنه إذا رفض المتعهد عنه التعهد، فإنه ال يمكن إجبار المتعهد بتنفيذ االلتزام الذي رفضه 

عهد لم يلتزم ألن المت ،، ولو كان ذلك ممكننا ولم يتصل بشخص الغير465الغير، تنفيذا عينيا

بتنفيذ هذا العقد، وإنما التزم بالحصول على موافقة الغير على االلتزام به، ولذلك فإن التزام 

 ، وعليه فإن حق المتعهد له يقتصر على طلب التعويض.466المتعهد يتحول إلى تعويض

                                         
الجزء األول، نظرية العقد واإلرادة  -في االلتزامات–سليمان مرقس، الوافي في شرح القانون المدني  461

اإلرادي  عبد الحق صافي، القانون المدني، الجزء األول، المصدر. 602المنفردة، المرجع السابق، ص

 . 74لاللتزامات، العقد، لمرجع السابق، ص 
. عبد الرزاق 342 ، المرجع السابق، ص-مصادر االلتزام-نبيل ابراهيم سعد، النظرية العامة لاللتزام 462

 .873 لسابق،انظرية العقد، المرجع -أحمد السنهوري، شرح القانون المدني، النظرية العامة لاللتزامات
على تنفيذ  118و 180من القانون المدني " يجبر المدين بعد إعذاره طبقا للمادتين  164تنص المادة  463

 التزامه تنفيذا عينيا، متى كان ذلك ممكننا". 
من القانون المدني " إذا استحال على المدين أن ينفذ االلتزام عينا حكم عليه بتعويض  176مادة تنص ال 464

ن يه، ويكود له فالضرر الناجم عن عدم تنفيذ التزامه، ما لم يثبت أن استحالة التنفيذ نشأت عن سبب ال ي

 الحكم كذلك إذا تأخر المدين في تنفيذ التزامه".
نظرية العقد، المرجع -عبد الرزاق أحمد السنهوري، شرح القانون المدني، النظرية العامة لاللتزامات 465

 . 552 لسابق، ص. عبد المنعم فرج الصدة، نظرية العقد في قوانين البالد العربية، المرجع ا873السابق، 
سعد، النظرية العامة . نبيل ابراهيم 237مصطفى الجمال، مصادر االلتزام، المرجع السابق، ص  466

 .342، المرجع السابق، ص -مصادر االلتزام-لاللتزام



96 

 

غير أنه يحق للمتعهد وحده أن يختار القيام بتنفيذ العقد عينا، لتجنب الحكم عليه 

، فهي رخصة أعطاها القانون للمتعاقد المتعهد كالرخصة التي أعطاها القانون 467عويضبالت

. وبالتالي يجوز للمتعهد أن يتخلص من التعويض بأن 468للغير في أن يقبل أو يرفض التعهد

لم تكن -يقوم هو بتنفيذ االلتزام الذي تعهد به، ما دام أن التنفيذ ممكن وال يتصل بشخص الغير

، وعليه يقال بأن التزام المتعهد، عند رفض العقد من الغير، 469-محل اعتبارشخصية الغير 

هو التزام بدلي، فهو يلتزم أصال بالتعويض، ولكنه يستطيع إبراء ذمته بتنفيذ االلتزام المتعهد 

،  والغريب في هذا االلتزام البدلي، أن 471، متى أمكن له ذلك دون إضرار بالدائن470به

والبدل هو التنفيذ العيني، مع أن المفروض أن يكون التنفيذ العيني  األصل فيه هو التعويض،

 .472هو األصل والتعويض هو االستئناء

وينبغي مالحظة أنه ال يتصور فرض اختيار المتعهد على المتعهد له، ذلك أن تنفيذ 

االلتزام عينا ال يكون ممكننا دائما خاصة عندما تكون شخصية الغير محل اعتبار في العقد 

لمتعهد به، أي إذا كان تحقيق مصالح الدائن من المعاملة غير ممكن إال بالتعاقد مع المتعهد ا

عنه شخصيا، مثلما لو تعهد شخص بإقناع مطرب بإحياء حفل أو فنان برسم لوحة، فال 

، ومع ذلك إذا قبل المتعاقد المتعهد له 473يتصور قيام المتعهد بذلك بدل المطرب أو الفنان

حتى ولو كانت شخصية الغير محل اعتبار فهو حر  474ام ممن تعهد له عن الغيرتنفيذ االلتز

 في ذلك، ويسقط حقه في طلب التعويض.

تجب المالحظة كذلك إلى أنه قد ينجح المتعهد في أن ينقل إلى المتعهد له ما كان يريد 

ي هذه الحصول عليه من وراء عقد التعهد، خاصة إذا لم تكن شخصية الغير محل اعتبار، وف

، كما ال يكون للمتعهد له 475الحالة ال يكون للمتعهد له حق الرجوع على المتعهد بالتعويض

 .476أن يرفض التنفيذ العيني من قبل المتعهد وإال كان متعسفا في استعمال حقه 

البد من القول كذلك إلى أنه باعتبار أن التعهد هو عقد، فبإمكان طرفيه أن يتفقا على 

تعهد به إجباريا على المدين المتعهد ، باإلضافة إلى التزامه بالحصول على جعل االلتزام الم

                                         
 .307محمد حسين منصور، مصادر االلتزام، العقد واإلرادة المنفردة، المرجع السابق، ص  467
 .73صمحمود عبد الرحيم الديب، المرجع السابق،  468
 .525، المرجع السابق، ص عبد المنعم فرج الصدة، نظرية العقد في قوانين البالد العربية 469
 .307محمد حسين منصور، مصادر االلتزام، العقد واإلرادة المنفردة، المرجع السابق، ص  470
عبد الحق صافي، القانون المدني، الجزء األول، المصدر اإلرادي لاللتزامات، العقد، المرجع السابق،  471

 .74ص 
ني، الجزء األول، مصادر الحقوق الشخصية، ياسين محمد الجبوري، المبسوط في شرح القانون المد 472

 .137ص المجلد األول: نظرية العقد، القسم الثالث: آثار العقد وانحالله، المرجع السابق، 
 .307محمد حسين منصور، مصادر االلتزام، العقد واإلرادة المنفردة، المرجع السابق، ص  473
، الجزء األول، مصادر الحقوق الشخصية، ياسين محمد الجبوري، المبسوط في شرح القانون المدني 474

 .137ص المجلد األول: نظرية العقد، القسم الثالث: آثار العقد وانحالله، المرجع السابق، 
 .623ص ، المرجع السابق، -نظرية العقد-توفيق فرج، القسم الثاني، النظرية العامة لاللتزام،  475
 . 525البالد العربية، المرجع السابق، ص عبد المنعم فرج الصدة، نظرية العقد في قوانين  476
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قبول الغير، فيتعهد إلى أنه سينفذ االلتزام المتعهد به عندما يرفض الغير اإلقرار، ويعد هذا 

 .477التصرف صرفا معلقا على شرط واقف يتمثل في رفض الغير 

 التعويض: .ب

عقد  وهل يجوز تحديد مقدار التعويض فيفكيف يتم تعويض المتعهد له المتضرر؟ 

 ع تعويضد بدفالتعهد أي أن يكون تعويضا اتفاقيا؟ وهل يمكن االتفاق على عدم إلزام المتعه

تقل هل ينفي حال إخالله بالتزامه العقدي؟ كيف يمكن للمتعهد أن يتخلص من التعويض؟  و

 االلتزام إلى الخلف العام للمتعاقد المتعهد؟

ولية المتعهد نتيجة لعدم التزامه بتنفيذ تعهده، ترتب للمتعهد له الحق متى تحققت مسؤ

 .478في المطالبة بالتعويض

واألصل هو قيام القاضي بتقدير التعويض وهو ما يعرف بالتعويض القضائي الذي 

يكون مستحقا مقابل عدم التنفيذ أو التأخير في التنفيذ، ويجب أن يكون التعويض جابرا كل 

ويكون  479ائن بحيث يشمل ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب ضرر أصاب الد

 التعويض في التعهد عن الغير نقديا ما لم يقترح المدين أن ينفذ ما تعهد به عينا. 

د للمتعهد من القانون المدني نجدها توجب منح المتعه 114بالرجوع إلى أحكام المادة 

ب ي جانلتعهد، دون أن تشترط تحقق الضرر فله تعويضا نتيجة لعدم قبول المتعهد عنه ل

تحقق  من نفس القانون تشترط للحكم بالتعويض 176المتعهد له، غير أن أحكام المادة 

ين، أي النص الضرر الناجم عن عدم تنفيذ االلتزام، وعليه قد يظهر لنا أن هناك تناقض بين

 ال أنن جهة ثانية، إبين وجوب التعويض من جهة وبين كيفية تقدير القاضي للتعويض م

مامه ثبت أيالتطبيق العملي لهما يجعل القاضي غير قادر على تقدير قيمة التعويض إذا لم 

حالة ضرر الحق بالمتعهد، أي البد أن يكون ضرر يكون حكم التعويض جبرا له، وفي ال

 هرى أننالتي ينعدم فيها الضرر يرفض فيها القاضي طلب التعويض النعدام محله، وعليه 

فإذا  تعهد،التعويض يكون على قدر ما أصاب المتعهد له من أضرار بسبب عدم قبول الغير لل

 ال لم يلحقه أي ضرر فال محل لمطالبته بالتعويض.

وقد يكون تقدير التعويض مقدما باتفاق الطرفين، والذي يستحقه الدائن إذا أخل المدين  

ي عدم التنفيذ أو التأخير في التنفيذ، ويكون مستقبال بالتزامه، سواء كان هذا اإلخالل يتمثل ف

ذلك قبل اإلخالل بااللتزام سواء كان ذلك بموجب العقد أو بموجب اتفاق الحق، وهو ما 

                                         
حمداوي نورة، الطبيعة القانونية للتعهد عن الغير في القانون المدني الجزائري، المرجع السابق، ص 477

62. 
 .623ص ، المرجع السابق، -نظرية العقد-توفيق فرج، القسم الثاني، النظرية العامة لاللتزام،  478
دني " إذا لم يكن التعويض مقدرا في العقد، أو في القانون فالقاضي هو من القانون الم 182تنص المادة  479

ة ا نتيجالذي يقدره، ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب، بشرط أن يكون هذ

تطاعة كن في اسا لم يطبيعية لعدم الوفاء بااللتزام أو للتأخر في الوفاء به، ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية إذ

 الدائن أن يتوقاه ببذل جهد معقول".
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. و إذا جاوز الضرر قيمة التعويض 480يعرف بالتعويض االتفاقي أو الشرط الجزائي

اثبت الغش أو الخطأ الجسيم االتفاقي فال يمكن للدائن أن يطالب بأكثر من هذه القيمة إال إذا 

 .481في جانب المدين

تفاقي مستحقا إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أي ضرر ، وال يكون التعويض اال

كما يمكن للقاضي أن يتدخل لتعديل مبلغ التعويض االتفاقي متى كان مفرطا أو أن االلتزام 

 . 482ذلكاألصلي قد نفذ في جزء منه ويكون باطال كل اتفاق يخالف 

قد عضمن وبناءا عليه يمكننا أن نستخلص من أحكام التعويض االتفاقي أنه في حالة ت

فيها  تي يثبتلة الالتعهد عن الغير، شرطا جزائيا أي كان قد حدد تعويضا اتفاقيا، فإنه في الحا

 ض، وأنهلتعويالم يلحقه أي ضرر فال يستحق الدائن  -المتعهد له-أن الدائن -المتعهد-المدين

–لدائن جوز ليمتى جاوز الضرر نتيجة عدم تنفيذ عقد التعهد قيمة التعويض المتفق عليه فال 

و أ اقد ارتكب غش -المتعهد-أن يطالب بأكثر من هذه القيمة إال إذا أثبت أن المدين -المتعهد له

ز الضرر جنة باخطأ جسيما، غير أنه في الحالة العكسية أي إذا كان تقدير المبلغ مفرطا مقار

 للقاضي التدخل لتخفيض قيمة التعويض االتفاقي.

عويض تمن القانون المدني نجدها توجب على المتعهد  114وبالرجوع ألحكام المادة 

ضرر  من تعاقد معه، غير أنها لم تجعل التعويض مستحقا بشرط أن يلحق المتعاقد معه

ع ي جميفعويض مستحقا بسبب عدم قبول الغير التعاقد معه، بما يفهم منه أنها جعلت الت

س ود لبالحاالت أي بتحقق الضرر وبدون ذلك. األمر الذي يجعلنا ألول وهلة نعتقد بوج

 يض االتفاقيمن القانون المدني والمواد المحددة ألحكام التعو 114وتناقض بين نص المادة 

يض من نفس القانون التي تسقط التعو 184خاصة منها نص الفقرة األولى من المادة 

عويضا عهد تالتفاقي في حال إثبات أن المدين لم يلحقه أي ضرر، وعليه إذا تضمن عقد التا

ر، ه أي ضريلحق اتفاقيا، فال يستحق المتعهد له التعويض إذا أثبت المتعهد أن المتعهد له لم

 ني.من القانون المد 114ومع ذلك يبقى التعويض مستحقا للمتعهد له بموجب المادة 

نه ما دام يجوز أصال التنازل أثناء عقد التعهد عن الغير عن التعويض، غير أننا نرى أ

ولو تحقق الضرر، تكريسا لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين، فمن باب أولى فإن المتعهد له 

بقبوله إدراج التعويض االتفاقي ضمن عقد التعهد عن الغير يكون قد تنازل ضمنيا عن حقه 

عدم إلحاق أي ضرر به، خاصة  -المتعهد–يثبت فيها المدين في التعويض، في الحالة التي 

                                         
من القانون المدني " يجوز للمتعاقدين أن يحددا مقدما قيمة التعويض بالنص عليها في  183تنص المادة  480

 ".181إلى  176العقد، أو في اتفاق الحق. وتطبق في هذه الحالة أحكام المواد 
ة التعويض المحدد في االتفاق فال يجوز من القانون المدني" إذا جاوز الضرر قيم 185تنص المادة  481

 يما".للدائن أن يطالب بأكثر من هذه القيمة إال إذا أثبت أن المدين قد ارتكب غشا أو خطأ جس
من القانون المدني" ال يكون التعويض المحدد في االتفاق مستحقا إذا أثبت المدين أن  184تنص المادة  482

 الدائن لم يلحقه أي ضرر. 

 ألصلي قدتزام اي أن يخفض مبلغ التعويض إذا أثبت المدين أن التقدير كان مفرطا أو أن االلويجوز للقاض

 نفذ في جزء منه. 

 ويكون باطال كل اتفاق يخالف أحكام الفقرتين أعاله".
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في فقرة األخيرة رتب جزاء البطالن على كل اتفاق يخالف أحكامها.  184أن نص المادة 

 وبالتالي فإن التعويض يكون لقاء الضرر الذي يلحق بالمتعهد له جراء عدم تنفيذ عقد التعهد.

ثير من ر بككون فيها التعويض االتفاقي أكبكما البد من البيان أنه في الحالة التي ي

عد يض ويالضرر الالحق بالمتعهد له كان للقاضي التدخل في العقد لخفض مبلغ هذا التعو

 باطال كل اتفاق يخالف ذلك.

وم فتق وفي كل األحوال ال يكون التعويض مستحقا إال إذا رفض المتعهد عنه التعهد

أن  ، ولهك ويكون جزائه أصال تعويض المتعهد لهمسؤولية المتعهد كما سبق لينا بيان ذل

كن لم ي يتخلص من التعويض متى قام بنفسه بتنفيذ ما التزم به متى كان ذلك ممكننا أي

 االلتزام محل التعهد متعلقا بشخصية المتعهد عنه.

البد من القول أن االلتزام بالتعويض ينتقل إلى الخلف العام للمتعاقد المتعهد في حال 

لمتعهد عنه التعهد، باعتبار أن التعهد عن الغير عقد مبرم بين المتعهد والمتعهد له، رفض ا

وهو عقد صحيح متى توافرت أركانه وشروط صحته وفقا للقانون، وبالتالي ينتج آثاره بين 

المتعاقدين وخلفهما ودائنيهما، وعليه يتحول التزام السلف إلى تعويض في حال رفض الغير 

ذا التعويض من أموال التركة، ويرى أغلب شراح القانون المدني إلى أم التعهد ويدفع ه

الخلف العام ملزم بالتعويض فقط وغير ملزم بالحصول على إقرار المتعهد عنه، إال إذا كان 

سلفه طرفا في العقد كأن يكون المتعهد شريكا على الشيوع وتصرف في المال الشائع وتعهد 

كاء، ففي هذه الحالة يلتزم الخلف العام بالتزامات سلفه، ألن بالحصول على إقرار باقي الشر

المتعهد ملزم بالضمان وينتقل هذا االلتزام إلى خلفه وهو غير قابل لالنقسام بحسب طبيعته، 

فيكون الخلف في هذه الحالة ملزما بالعقد الذي أبرمه السلف وينتقل االلتزام بالضمان 

 .483إليه

 متعهد عنه للتعهد:الفرع الثاني: حالة قبول ال

قبل صدور القبول يكون الغير المتعهد عنه حرا في قبول التعهد وفي رفضه، فهو 

أجنبي تماما عن العقد، وال يلزمه العقد بشيء، وبالتالي ال ينصرف أثر العقد إليه وذلك وفقا 

حقا كذلك، ، و كما أن الغير لم يلتزم بالتعاقد قبل القبول، فإنه لم يكسب منه 484للقواعد العامة

وقبل القبول يستطيع المتعهد عن الغير باتفاقه مع من تعاقد معه أن يعدل في التعاقد أو يعدل 

 .485عنه، أو يحوله إلى شخص آخر وهذا تطبيقا للقواعد العامة في التعاقد

 

 

                                         
 .171زواوي فريدة، المرجع السابق، ص  483
ياسين محمد الجبوري، المبسوط في شرح القانون المدني، الجزء األول، مصادر الحقوق الشخصية،  484

 .132ص المجلد األول: نظرية العقد، القسم الثالث: آثار العقد وانحالله، المرجع السابق، 
المرجع  ،نظرية العقد-عبد الرزاق أحمد السنهوري، شرح القانون المدني، النظرية العامة لاللتزامات 485

 .869السابق، 
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 أوال: صحة القبول: 

شأ عقد د، نينطوي التعهد عن الغير على إيجاب موجه إلى الغير، فإذا قبل الغير التعه

ة وضوعيمجديد بينه وبين المتعهد له، وعليه يشترط في هذا القبول شروطا شكلية وأخرى 

 نتناولها فيما يلي:

 من حيث شكل القبول: .أ

األصل هو عدم اشتراط شكل خاص في قبول الغير للتعهد، كما ال يشترط أن يكون 

لقبول، وعليه فقد يكون بعبارات معينة، وإنما يكفي فيه أن يكون داال على نية الغير في ا

صريحا أو ضمنيا، كما قد يستفاد من السكوت المالبس، فالقبول الصريح يكون بتعبير الغير 

عن قبوله لاللتزام المتعهد به عنه وذلك إما باللفظ أو بالكتابة، أو باإلشارة المتداولة عرفا كما 

 60/1ا لنص المادة يكون باتخاذ موقف ال يدع أي شك في داللته على مقصود صاحبه طبق

من القانون المدني، أما القبول الضمني فيمكن أن يستنتج من تصرف صادر عن الغير وال 

يمكن تفسيره إال على أنه قبول للتعهد، فقد يكون مستفادا من قيام الغير بتنفيذ االلتزام 

البناء، وهو موضوع التعهد كما لو تسلم الثمن أو كان قد بدأ في تنفيذه كما لو بدأ في إقامة 

 60/2جائز ما لم ينص القانون أو يتفق الطرفان على أن يكون صريحا تطبيقا لنص المادة 

من القانون المدني، ويمكن أن يكون السكوت تعبيرا عن اإلقرار في حاالت معينة تطبيقا 

 فيستفاد القبول من السكوت المالبس. 486من القانون المدني 68لنص المادة 

القبول شكل خاص ومع ذلك إذا كان القانون يتطلب شكال معينا في  وعليه ال يشترط في

التصرف الذي يراد من الغير أن يقبله، كأن يكون هذا التصرف رهنا رسميا فيجب أن يتم 

 .487هذا العقد وفقا للشكل الذي رسمه القانون

 من حيث موضوع القبول: .ب

أن  ، فالبدد لهل، وبين المتعهما دام أن القبول ينشأ به عقد جديد بين المتعهد عنه القاب

 تتوافر لدى الغير وقت القبول األهلية الالزمة إلبرام العقد.

فالقبول عمل قانوني يجب صدوره من ذي أهلية، ولما كان القبول يصدر ليتطابق مع 

اإليجاب، وجب أن تكون األهلية متوافرة كذلك في المتعاقد مع المتعهد وقت صدور 

 .488القبول

                                         
من القانون المدني" إذا كانت طبيعة المعاملة، أو العرف التجاري، أو غير ذلك من  68تنص المادة  486

فض لم ير الظروف، تدل على أن الموجب لم يكن لينتظر تصريحا بالقبول فإن العقد يعتبر قد تم، إذا

 تعاقدين،ين المذا اتصل اإليجاب بتعامل سابق باإليجاب في وقت مناسب. ويعتبر السكوت في الرد قبوال، إ

 أو إذا كان اإليجاب لمصلحة من وجه إليه".
. سليمان 505د العربية، المرجع السابق، ص عبد المنعم فرج الصدة، نظرية العقد في قوانين البال 487

نفردة، ادة المالجزء األول، نظرية العقد واإلر -في االلتزامات–مرقس، الوافي في شرح القانون المدني 

 .603المرجع السابق، ص
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لغلط اتكون اإلرادة جدية، وأن تكون خالية من عيوب اإلرادة من مثل كما البد أن 

، اهتينوالتدليس واإلكراه واالستغالل، وخالية من عوارض األهلية من مثل اجتماع الع

 وحاالت المنع القانوني والقضائي.

تجدر اإلشارة إلى أنه إذا كان الغير الموجب له غير ملزم بالرد على اإليجاب بالقبول أو 

بالرفض، باعتباره أجنبيا عن العقد، فإنه في المقابل فإن طرفي التعهد عن الغير غير ملزمين 

بالبقاء على التزامهما إلى ما ال نهاية، ذلك أن التعهد معرض للسقوط لذا وجب أن يصدر 

اإلقرار في آجال معينة يحددها المتعاقدين فإذا حددت هذه اآلجال وانقضت دون تعبير الغير 

ادته سواء بالقبول أو بالرفض يعتبر رفضا ضمنيا للتعهد، ويطرح اإلشكال في الحالة عن إر

التي ال يحدد فيها المتعاقدين أجال للقبول فما هي المدة التي يؤخذ بها لتحديد موقف الغير من 

من القانون المدني ال نجدها تعطي حال لهذا اإلشكال،  114التعهد؟ بالرجوع إلى نص المادة 

ه  يمكن للمتعاقدين في هذه الحالة إبرام عقد الحق لعقد التعهد عن الغير وبنفس غير أن

األشكال التي أبرم بها العقد األول يحددان فيه المهلة التي يتعين على المتعهد له التعبير عن 

 .489إرادته فيها من تاريخ علمه بالتعهد 

  ثانيا: أثر القبول:

 انعقاد عقد جديد: .أ

التعهد انعقاد عقد جديد بين المتعاقد مع المتعهد )المتعهد له( والغير يترتب على قبول 

الذي قبل التعهد )المتعهد عنه( فالمتعهد عنه قد أصدر إيجابا إلى الغير )المتعهد عنه( من 

، ويقوم 490خالل عقد التعهد عن الغير، والغير متى قبل هذا اإليجاب فإن عقدا ينعقد بينهما

أنقاض العقد القديم)عقد التعهد عن الغير( والغير بقبوله التعهد يكون قد هذا العقد الجديد على 

،  ويختلف العقد الجديد الذي 491جعل نفسه بإرادته طرفا في العقد الجديد، فلم يعد أجنبيا أنه

نشأ على اثر قبول الغير للتعهد، عن العقد األول الذي تم بين المتعهد ومن تعاقد معه من 

 وقت انعقاده. حيث طرفيه وآثاره و

أما من حيث طرفيه يختلف العقدين من حيث طرفيهما، فطرفا العقد األول هما المتعهد 

عن الغير ومن تعاقد معه )المتعهد له(، بينما العقد الجديد طرفاه هما المتعاقد )المتعهد له( 

 .492والغير )المتعهد عنه في العقد األول(

رتب على كل منهما، فالعقد األول ينشئ دائما أما من حيث االلتزامات أو اآلثار التي تت

التزاما بعمل في ذمة المتعهد، وهو حمل الغير على قبول التعهد، بينهما العقد الثاني فينشئ 

                                                                                                               
المرجع  نظرية العقد،-عبد الرزاق أحمد السنهوري، شرح القانون المدني، النظرية العامة لاللتزامات 488

 .869السابق، 
حمداوي نورة، الطبيعة القانونية للتعهد عن الغير في القانون المدني الجزائري، المرجع السابق، ص  489

67. 
 .304ر، مصادر االلتزام، العقد واإلرادة المنفردة، المرجع السابق، ص محمد حسين منصو 490
 .82محمود عبد الرحيم الديب، المرجع السابق، ص   491
 .124ص  سمير عبد السيد تناغو، مصادر االلتزام، المرجع السابق،  492
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التزاما في ذمة الغير يختلف محله بحسب ما يراد من الغير أن يلتزم به فقد يكون التزاما بنقل 

 تنقضي هذه االلتزامات إال بتنفيذها فعال أو ، وال493حق عيني أو بعمل أو باالمتناع عن عمل

، وعليه فالغير ال يلتزم بمقتضى العقد األول 494بأي سبب آخر من أسباب انقضاء االلتزام

الذي لم يكن طرفا فيه، بل التزم بمقتضى العقد الثاني الذي كان أحد طرفيه بموجب تعبيره 

استثناءا من القاعدة التي تقضي بأن عن إرادته بالقبول، وعليه ال يكون التعهد عن الغير 

 .495العقد ال ينصرف أثره إلى الغير بل هو تطبيق لها 

ومن حيث وقت إبرام العقد، فالعقد األول يتم عند اتفاق المتعهد ومن تعاقد معه، ويتم 

، وليس في وقت إبرام عقد التعهد، وليس من وقت علم 496العقد الجديد عند قبول الغير

، فالقبول ليس له أثر رجعي ما لم يتبين 497لقبول كما تقضي القواعد العامةالمتعهد له بهذا ا

أن الغير قصد صراحة أو ضمنا أن يرجع بأثر القبول إلى الوقت الذي تم فيه التعهد طبقا 

من القانون المدني " أما إذا قبل الغير هذا التعهد، فإن قبوله ال ينتج أثرا  114/2لنص المادة 

ما لم يتبين أنه قصد صراحة أو ضمنا أن يستند أثر هذا القبول إلى  إال من وقت صدروه،

الوقت الذي صدر فيه التعهد"، ومثاله إذا باع الشركاء المال الشائع عن أنفسهم ومتعهدين 

عن قاصر من بينهم فإن قبول القاصر للتعهد بعد بلوغه سن الرشد يفهم منه ضمنا أنه قصد 

 إلى الوقت الذي تم فيه التعاقد بين الشركاء. أن يكون لقبوله أثر رجعي يستند

كما تجب اإلشارة إلى أن األثر الرجعي للقبول ال ينبغي أن يضر بمن يكون قد رتب 

لهم الغير حقوقا قبل القبول، ذلك أن األصل أن قبول الغير للتعهد ال يستند إلى الماضي، وال 

وبين المتعهد له لم ينعقد إال من هذا  يترتب أثره إال من وقت صدروه، باعتبار أن العقد بينه

الوقت، غير أن القانون أجاز إسناد أثر القبول إلى الوقت الذي صدر فيه التعهد، وذلك متى 

ثبت أن إرادة الغير قد اتجهت إلى ذلك صراحة أو ضمنا، وفي هذا اإلطار ذهب بعض 

أن يضر بمن كسب حقا شراح القانون المدني إلى القول إلى أن هذا األثر الرجعي ال يصح 

، فاألثر الرجعي ال يترتب إال في عالقة المتعهد له مع 498من ذلك الغير، قبل قبوله للتعهد 

المتعهد للعقد  المتعهد عنه، وال يسري في مواجهة من يكون قد تلقى حقا يتعارض مع قبول

ورقة عرفية  المتعهد به، وفي جميع األحوال ال يمكن أن يحتج على الغير بالقبول الصادر في

، ومثال ذلك، إذا تعهد )أ( أن يحمل )ب( على قبول تأجير 499إال إذا كان له تاريخ ثابت

مسكن إلى )ح(، ولكن )ب( سبق أن أجر المسكن إلى )د( ثم قبل التعهد على أن يكون لقبوله 

 أثر رجعي، فإن حق )د( يبقى قائما بالرغم من ذلك.

                                         
 .055عبد المنعم فرج الصدة، نظرية العقد في قوانين البالد العربية، المرجع السابق، ص  493
 .124ص  سمير عبد السيد تناغو، مصادر االلتزام، المرجع السابق،  494
المرجع  نظرية العقد،-عبد الرزاق أحمد السنهوري، شرح القانون المدني، النظرية العامة لاللتزامات 495

 .870السابق، 
شخصية، ياسين محمد الجبوري، المبسوط في شرح القانون المدني، الجزء األول، مصادر الحقوق ال 496

 .134ص المجلد األول: نظرية العقد، القسم الثالث: آثار العقد وانحالله، المرجع السابق، 
 .305محمد حسين منصور، مصادر االلتزام، العقد واإلرادة المنفردة، المرجع السابق، ص  497
صية، ياسين محمد الجبوري، المبسوط في شرح القانون المدني، الجزء األول، مصادر الحقوق الشخ 498

 .135ص المجلد األول: نظرية العقد، القسم الثالث: آثار العقد وانحالله، المرجع السابق، 
 .173زواوي فريدة، المرجع السابق، ص  499



103 

 

 :ذمة المتعهد تبرئة .ب

ي حمل الغير على قبول التعهد، إنه بذلك يعتبر قد وفى بالتزامه، إذ إذا نجح المتعهد ف

بمجرد صدور القبول من الغير تبرأ ذمة المتعهد وتنتهي التزاماته، فهو غير مسؤول عن 

تنفيذ االتفاق الجديد المبرم بين المتعهد له والمتعهد عنه، بل تنتهي مسؤوليته بقبول الغير 

بعد ذلك أو تقاعس في تنفيذ االلتزام فيما بعد، وإن كان هذا ال  للتعهد ولو تراجع هذا الغير

 .500يمنع من االتفاق على أن يضمن المتعهد ككفيل تنفيذ هذا االتفاق

 

 

 المبحث الثاني: االستثناءات الواردة على األثر النسبي للعقد:

أن  أخرى األصل في العقود، أنها ال تضر الغير وال تنفعه بصورة مباشرة، وبعبارة

ا يضر لقا فيمدأ مطآثار العقد ال تنصرف إال إلى عاقديه وال تمتد إلى الغير، وإن كان هذا المب

رع المش الغير، أي حين يحمله التزاما، غير أنه ليس مطلقا فيما يفيد الغير وقد تبنى

 يرتب العقد المن القانون المدني على أنه "  113الجزائري هذا المبدأ ونص عليه في المادة 

ي فلتزاما رتب االتزاما في ذمة الغير، ولكن يجوز أن يكسبه حقا" وعليه فإذا كان العقد ال ي

ه طبق هذ د، ثمذمة الغير، إال أنه يجوز أن يكسبه حقا، وذلك خروجا عن مبدأ نسبية أثر العق

تراط من نفس القانون. إذ أنه بموجب قاعدة االش 118و 117و 116القاعدة في المادة 

م قود لغير أصبح من الممكن استثناءا من األصل أن يكتسب الغير حقوقا من علمصلحة ال

ترط المش يكن طرفا فيها، فبموجب هذه القاعدة االستثنائية يمكن أن يكون هناك عقد بين

 .ن العقداما عوالمنتفع ينشأ عنه حق مباشر للمنتفع قبل المتعهد، رغم أن المنتفع أجنبي تم

قبل الخوض في مضمون االشتراط لمصلحة الغير أن لذلك من األهمية بمكان 

نتطرق إلى مفهوم االشتراط لمصلحة الغير من حيث تعريف هذا العقد وبيان أهميته و 

شروطه وهو ما رصدنا له المطلب األول من هذا المبحث، ثم إلى بيان اآلثار القانونية التي 

ي من هذا المبحث تحت عنوان تترتب عنه، وهو ما سنتطرق له بالدراسة في المطلب الثان

 آثار االشتراط لمصلحة الغير.

 المطلب األول: االشتراط لمصلحة الغير:

إن االشتراط لمصلحة الغير ينطوي على خروج فعلي عن قاعدة اقتصار منافع العقد 

على عاقديه دون غيرهم، وألن التعاقد يكون في حاالت كثيرة مرتبا لحقوق ألجنبي عن 

اعدة االشتراط لمصلحة الغير، لها شروط محددة البد من توافرها تجعلها العقد، غير أن ق

نظم المشرع الجزائري أحكام االشتراط لمصلحة  تتميز عن عقود أخرى مشابهة لها، وقد

                                         
. زواوي 306محمد حسين منصور، مصادر االلتزام، العقد واإلرادة المنفردة، المرجع السابق، ص  500

 .170فريدة، المرجع السابق، ص 
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من القانون المدني وفيما يلي  118إلى المادة  116الغير في ثالث مواد وهي من المادة 

غير وذلك بتقديم تعريف له وتبيان تطبيقاته وصوه سنقف على مفهوم االشتراط لمصلحة ال

 العملية، كما البد من أن نعرض لدراسة الشروط الالزم توافرها لتحققه.

 الفرع األول: تعريف االشتراط لمصلحة الغير:

االشتراط لمصلحة الغير تعاقد يتم بين شخصين، أحدهما هو المشترطـ واآلخر هو 

ني أن يلتزم هذا األخير قبل شخص ثالث أجنبي عن التعاقد، المتعهد، فيشترط األول على الثا

وعرفه ، 501وهو المنتفع، فينشأ بذلك للمنتفع حق مباشر يستطيع أن يطالب به المتعهد

الدكتور سليمان مرقس "في االشتراط لمصلحة الغير يتعاقد شخص مع آخر فيشترط األول 

( حقا لمصلحة شخص -le promettant-( من الثاني )المتعهد-le stipulant-)المشترط

 .502 "(-le bénéficiaire-ثالث )المنتفع

وعليه فاالشتراط لمصلحة الغير هو ذلك االتفاق الذي يتم بين شخصين يتعهد 

أحدهما بأن يؤدي مباشرة إلى شخص أجنبي عن العقد، أداء معينا يشترطه الطرف اآلخر 

رف اآلخر الذي تعاقد معه وتعهد بتقديم في هذا االتفاق، ويسمى هذا األخير المشترط. أما الط

أداء معين إلى الغير فيسمى المتعهد. و الغير، وهو من لم يكن طرفا في هذا االتفاق يكون 

ويكون له حق  ،متعهدا له، فهو الذي يتم االشتراط لمصلحته، ولذا يسمى بالمنتفع أو المستفيد

، ويعد ذلك استثناءا من مبدأ 503عهدمباشر من هذا االشتراط يستطيع بمقتضاه أن يطالب المت

 نسبية آثار العقد إذ يكسب الغير حقا من عقد لم يكن طرفا فيه.

لقاعدة االشتراط لمصلحة الغير مكانة هامة في الحياة العملية، تتمثل في أنه طبقا 

لقاعدة نسبية أثر العقد، كان يجب أن ال يترتب على العقد مثل هذه المنفعة، أي المفروض هو 

تمكن الغير )الشخص الثالث( من أن يتمسك بالحق الذي اشترط لمصلحته في عقد هو  عدم

أصال أجنبيا عنه، غير أن المشرع وجد نفسه أمام األمر الواقع الذي فرض نفسه عليه، 

اقتضى منه السماح باستثناءات معينة، من بين أهمها االشتراط لمصلحة شخص من الغير، 

ا مباشرا لهذا الغير، خالفا لقاعدة نسبية أثر العقد، ولقاعدة ويترتب على هذا االشتراط حق

االشتراط لمصلحة الغير تطبيقات عملية كثيرة وتعتبر عقود التأمين أهم هذه التطبيقات، 

ولعل أبرز مثال عليها هو عقد التأمين على الحياة، فالمتعاقد يؤمن على حياته لمصلحته 

مدة معينة، أو أنه يؤمن لمصلحة أوالده فقط فيكسب ولمصلحة أوالده من بعده إذا مات قبل 

األوالد في الحالين حقا مباشرا من عقد التأمين، وذلك دون أن يمر بذمة المورث وال يعتبر 

وعدا  ،504من التركة، وعليه ال يستطيع دائنوا المورث استيفاء ديونهم من مبلغ التأمين

                                         
 .555عبد المنعم فرج الصدة، نظرية العقد في قوانين البالد العربية، المرجع السابق، ص  501
الجزء األول، نظرية العقد واإلرادة  -في االلتزامات–سليمان مرقس، الوافي في شرح القانون المدني  502

 .607المنفردة، المرجع السابق، ص
 .372، المرجع السابق، ص -نظرية العقد-ام، توفيق فرج، القسم الثاني، النظرية العامة لاللتز 503

(A) Bencheneb, op.cit , P 260. 
ياسين . 309محمد حسين منصور، مصادر االلتزام، العقد واإلرادة المنفردة، المرجع السابق، ص  504

محمد الجبوري، المبسوط في شرح القانون المدني، الجزء األول، مصادر الحقوق الشخصية، المجلد األول: 

 .177ص رية العقد، القسم الثالث: آثار العقد وانحالله، المرجع السابق، نظ
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متعاقد لمصلحة الغير، كأن يؤمن رب التأمين على الحياة هناك صور أخرى يشترط فيها ال

العمل لمصلحة عماله مما يصيبهم من أضرار أثناء العمل، أو يؤمن الناقل لمصلحة مرسل 

 .505البضاعة

مشتري أن ومن التطبيقات المعروفة منذ القدم أنه في عقد البيع يشترط البائع على ال

، كدائن البائع وفاء للدين الذي له عليه وفاء للدين الذي له عليه يؤدي الثمن إلى شخص آخر

أو شخص يريد البائع التبرع له بالثمن، وكمن يبيع عينا مرهونة ويشترط على المشتري 

وكمن يبيع المتجر  ،لمصلحة عماله أن يدفع الثمن في صورة أقساط الدين إلى الدائن المرتهن

استبقائهم في الخدمة وعدم إنقاص أجورهم أو منحهم  ويشترط على المشتري لمصلحة عماله

 . 506عالوات معينة

ويجد االشتراط لمصلحة الغير مجاله أيضا في عقد الهبة كأن يهب شخص شيئا 

ويظهر ، 507ويشترط على الموهوب له أن يرتب إيرادا أو يقدم خدمة لشخص آخر من الغير

مرافق العامة )عقود االمتياز( التي تبرم عقد االشتراط لمصلحة الغير كذلك في عقود التزام ال

مع شركات المياه والنور والغار ونحو ذلك إذ تشترط اإلدارة عادة شروطا لمصلحة 

المنتفعين من الجمهور، كأن تحدد مثال الثمن الذي يتقاضاه الملتزم للسلعة أو الخدمة التي 

ن عقد االلتزام ويستطيع يقدمها للجمهور، فيكون لكل فرد من الجمهور حق مباشر يكتسبه م

 بمقتضاه أن يطالب الملتزم بتنفيذ الشروط التي وضعت لمصلحته.

 الفرع الثاني: شروط االشتراط لمصلحة الغير:

تزامات من القانون المدني " يجوز للشخص أن يتعاقد باسمه على ال 116نصت المادة 

انت دية كصلحة شخصية مايشترطها لمصلحة الغير، إذا كان له في تنفيذ هذه االلتزامات م

 أو أدبية.

شتراط اال يترتب على هذا االشتراط أن يكسب الغير حقا مباشرا قبل المتعهد بتنفيذ و

د حتج ضييستطيع أن يطالبه بوفائه، ما لم يتفق على خالف ذلك، ويكون لهذا المدين أن 

 المنتفع بما يعارض مضمون العقد.

ن مبين تا اشترط لمصلحة المنتفع، إال إذا ويجوز كذلك للمشترط أن يطالب بتنفيذ م

 العقد أن المنتفع وحده هو الذي يجوز له ذلك ".

االشتراط لمصلحة  يصحمن هذا النص أن هناك عدّة شروط البد أن تتوفر حتى  يؤخذ

 : كما يلي الغير وهي

 

 

                                         
 .323محمد وحيد الدين سوار، شرح القانون المدني النظرية العامة لاللتزام، المرجع السابق، ص  505
 .310محمد حسين منصور، مصادر االلتزام، العقد واإلرادة المنفردة، المرجع السابق، ص  506
 .433، المرجع السابق، ص -مصادر االلتزام-سعد، النظرية العامة لاللتزامنبيل ابراهيم   507
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 العامة: الشروطأوال: 

لتي عتبر صحيحا وايراد بالشروط العامة، جملة الشروط التي يتطلبها أي عقد لي

 نوردها فيما يلي:

أساس االشتراط لمصلحة الغير هو العقد الرابط بين المشترط والمتعهد والذي يتعين 

، ويتعلق األمر 508أن يستجمع األركان والشروط المنصوص المتطلبة لصحة كافة العقود

ته من بالتراضي بأن يصدر التعبير عن اإلرادة عن شخص له أهلية التصرف مع خلو إراد

العيوب المفسدة للتراضي وهي الغلط واإلكراه والتدليس واالستغالل، وتوافر ركن المحل 

الذي يتطلب القانون أن يكون موجودا أو قابال للوجود ومعينا أو قابال للتعيين، إضافة إلى 

ركن السبب الذي يتطلب القانون أيضا إضافة إلى إلزامية وجوده ضرورة أن يكون 

ره من العقود يمكن أن يكون عقد االشتراط صحيحا أو باطال أو قابال وكغي ،509مشروعا

لإلبطال تطبيقا للقواعد العامة، وعليه فبطالن عقد االشتراط لمصلحة الغير يمكن المتعهد من 

 .510التمسك بهذا البطالن في مواجهة المستفيد

األصل في عقد االشتراط لمصلحة الغير أنه رضائي أي ال يخضع لشروط شكلية 

خاصة إلبرامه، مثله مثل أي عقد عادي، إذ يسري عليه ما يسري على سائر العقود 

 .511األخرى، والتي لم يلزم القانون المتعاقدين بإفراغها في شكل خاص 

 

 ثانيا: الشروط الخاصة:

بة إضافة إلى ضرورة توافر االشتراط لمصلحة الغير على الشروط العامة المتطل

ا عليه النعقاد أي عقد، فإنه يتعين أن تتوافر له شروط خاصة تقتضيها طبيعته وقد نص

 وهي: من القانون المدني 116في المادة المشرع 

 أن يكون التعاقد باسم المشترط ال باسم المنتفع:  .أ

تراط لمصلحة الغير، من أن يتعاقد المشترط باسمه مع المتعهد ال البد ليتحقق االش

بمعنى أن عقد االشتراط لمصلحة الغير يتم بين المشترط والمتعهد دون أن ، 512باسم المنتفع

 يدخل المنتفع طرفا فيه، فهو أجنبي عن العقد.

                                         
508 (A) Bencheneb, op.cit , P 261 . 

 .197زواوي فريدة، المرجع السابق، ص  509

(A) Bencheneb, op.cit , P261. (H) Mazeaud, (L)Mazeaud, (J)Mazeaud, (F) Chabas , Leçons De 

Droit Civil, Tome 2, op.cit, P 897. 
 الحق صافي، القانون المدني، الجزء األول، المصدر اإلرادي لاللتزامات، العقد، لمرجع السابق،عبد  510

 .49ص
إياد إبراهيم محمد كلوب، االشتراط لمصلحة الغير، دراسة فقهية مقارنة، مذكرة للحصول على درجة  511

 .33، ص 2014ماجستير في القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة األزهر، غزة، 

http://www.decitre.fr/auteur/136125/Henri+Mazeaud
http://www.decitre.fr/auteur/247090/Leon+Mazeaud
http://www.decitre.fr/auteur/247091/Jean+Mazeaud
http://www.decitre.fr/auteur/170083/Francois+Chabas
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د بوصفه ومن هنا كان الفرق بين االشتراط لمصلحة الغير والنيابة، فالمشترط ال يتعاق

ممثال للمنتفع، أي نائبا عنه بل يتعاقد المشترط باسمه، ويكون هو الطرف في العقد ال 

المنتفع، فالمشترط ال ينوب عن المنتفع ال نيابة قانونية وال نيابة اتفاقية، وإنما هو يتعاقد 

د، أما باسمه لمصلحة من المنتفع، لذلك كان البد من رضاء المنتفع ألنه لم يكن طرفا في العق

األصيل فال حاجة إلى رضائه، ألن رضاء النائب كاف، إما ألنه اتفق مع األصيل على ذلك 

، فيكون 513في حالة النيابة االتفاقية، أو ألن القانون أباح له ذلك في حالة النيابة القانونية 

 األصيل هو الطرف في العقد. 

، أي باعتباره فضوليا، كما ال يتعاقد باعتباره قائما بشأن عاجل وضروري للمنتفع

فالفضولي يعمل باسم رب العمل ولمصلحته فيلزمه بعمله فالفضولي يعتبر نائبا لرب العمل 

، ويشترط أال تكون له مصلحة شخصية في ذلك، بينما 514بينما ال يعتبر المشترط نائبا للمنتفع

اط لمصلحة ينبغي أن تكون للمشترط مصلحة شخصية مادية أو أدبية وإال فال يجوز االشتر

، وإذا بدأ الفضولي العمل وجب عليه أن يمضي فيه فال يجوز له الرجوع بعد ذلك، 515الغير

بينما في االشتراط لمصلحة الغير يمكن للمشترط أن ينقض المشارطة ويرجع فيها على أن 

يحدث ذلك قبل قبولها من المنتفع، كما ال يجوز للفضولي أن يبرم تصرفا لمصلحة رب 

ذا وجدت حالة من حاالت االستعجال، وال يشترط هذا الشرط في االشتراط العمل إال إ

 .516لمصلحة الغير

و عليه إذا تم التعاقد باسم شخص آخر، فإن من يبرم العقد ال تثبت له صفة المشترط 

وإنما صفة النائب أو الفضولي، وال نكون بصدد اشتراط لمصلحة الغير، وإنما بصدد نيابة 

. فإذا ابرم الناقل التأمين على البضاعة باسم 517المتعاقد باسم المنتفع أو فضالة يعمل فيها

المالك، فإننا ال نكون بصدد اشتراط لمصلحة الغير، بل بصدد نيابة في التعاقد، إذا كان الناقل 

، 518موكال في التأمين، أو بصدد عمل من أعمال الفضالة إذا لم يكن الناقل موكال في ذلك

المشترط المنتفع طرفا في العقد فال يكون هناك اشتراط لمصلحة  وعلى العموم متى أدخل

                                                                                                               
علي علي سليمان، النظرية العامة لاللتزام، مصادر االلتزام في القانون المدني الجزائري، المرجع  512

 . 91ابق، ص الس
، المرجع -نظرية العقد-عبد الرزاق أحمد السنهوري، شرح القانون المدني، النظرية العامة لاللتزامات 513

 .898السابق، ص 
 .311خليل أحمد حسن قدادة، الوجيز في شرح القانون المدني الجزائري، المرجع السابق، ص  514
 .131ابق، ص سمير عبد السيد تناغو، مصادر االلتزام، المرجع الس 515
سمير عبد  .605عبد المنعم فرج الصدة، نظرية العقد في قوانين البالد العربية، المرجع السابق، ص  516

 .131السيد تناغو، مصادر االلتزام، المرجع السابق، ص 
الجزء األول، نظرية العقد واإلرادة  -في االلتزامات–سليمان مرقس، الوافي في شرح القانون المدني  517

 ،-نظرية العقد-توفيق فرج، القسم الثاني، النظرية العامة لاللتزام، . 613دة، المرجع السابق، صالمنفر

 .238المرجع السابق، ص 
 .312محمد حسين منصور، مصادر االلتزام، العقد واإلرادة المنفردة، المرجع السابق، ص  518
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الغير، ألن المنتفع أصبح طرفا في العقد، وبالتالي وجب عليه أن يلتزم بالتزاماته ويكتسب 

 .519من الحقوق التي تترتب عليه بصفته متعاقدا ال منتفعا

ع، أن االشتراط كما يترتب على وجوب أن يتم التعاقد باسم المشترط ال باسم المنتف

غالبا ما يرتب التزاما في ذمة المشترط بأن يدفع مقابال للمنفعة المشترطة للمنتفع، كما يحق 

للمشترط أن ينقص المشارطة أو أن يحل منتفعا آخر بدل المنتفع األصلي، أو أن يستأثر هو 

 .520من القانون المدني  117شخصيا باالنتفاع من المشارطة طبقا لنص المادة 

 راط حق مباشر للمنتفع:اشت .ب

من المبادئ األساسية التي يقوم عليها االشتراط لمصلحة الغير هو أن المنتفع يتلقى حقا 

، بمعنى يجب تنصرف إرادة المتعاقدين المشترط والمتعهد 521مباشرا من عقد االشتراط ذاته

ر هذا الحق إلى ترتيب حق المنتفع ينشأ مباشرة من العقد الذي في ذمة المتعهد بحيث ال يم

من القانون  116/1بذمة المشترط، ودون أن يكون المتعهد طرفا في العقد تطبيقا لنص المادة 

المدني " يجوز للشخص أن يتعاقد باسمه على التزامات يشترطها لمصلحة الغير... ويترتب 

على هذا االشتراط أن يكسب الغير حقا مباشرا قبل المتعهد بتنفيذ االشتراط يستطيع أن 

 طالبه بوفائه... ". ي

عقد ن الوعليه ال نكون أمام اشتراط لمصلحة الغير في كل حالة يفيد منها األجنبي ع

 بطريق غير مباشر، كما في األحوال التالية: 

إذا اشترط الحق لنفسه، ولكن تعود منه فائدة على الغير، فال يكون هذا اشتراطا  -

مسؤوليته عن الضرر الذي قد يقع  لمصلحة الغير، كما لو أمن شخص يملك سيارة على

للغير، على الرغم من أن التعويض الذي سيحصل عليه صاحب السيارة من شركة 

التأمين سيفيد الغير المضرور لكن هذا الحق الذي نشأ للغير، ليس ناشئا عن عقد 

التأمين مباشرة، وإذا أراد أن يرجع على شركة التأمين فليس أمامه إال الدعوى 

ويؤسس دعواه على أساس قواعد المسؤولية وليس على أساس قواعد  522المباشرة 

 .523االشتراط

إذا اكتسب شخص حقا ثم حوله إلى آخر كما لو اتجهت إرادة المتعاقدين إلى إنشاء الحق  -

في ذمة المشترط أوال ثم نقله بعد ذلك إلى المنتفع، ومثاله كمن يبيع شيئا ثم يحول حقه 

                                         
لقانون المدني الجزائري، المرجع علي علي سليمان، النظرية العامة لاللتزام، مصادر االلتزام في ا 519

 .418علي فياللي، االلتزامات، النظرية العامة للعقد، المرجع السابق، ص  .91السابق، ص 
ياسين محمد الجبوري، المبسوط في شرح القانون المدني، الجزء األول، مصادر الحقوق الشخصية،  520

 .182ص حالله، المرجع السابق، المجلد األول: نظرية العقد، القسم الثالث: آثار العقد وان
 .131سمير عبد السيد تناغو، مصادر االلتزام، المرجع السابق، ص  521
.عبد 331خليل أحمد حسن قدادة، الوجيز في شرح القانون المدني الجزائري، المرجع السابق، ص  522

 السابق، لمرجعا، -دنظرية العق-الرزاق أحمد السنهوري، شرح القانون المدني، النظرية العامة لاللتزامات

 . 901ص 
 .131صسمير عبد السيد تناغو، مصادر االلتزام، المرجع السابق،  523
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 524فنكون هنا بصدد عقدين أحدهما بيع واآلخر حوالةفي الثمن إلى شخص آخر، 

 ويكون الشخص قد تلقى هذا الحق بمقتضى عقد الحوالة وليس بمقتضى عقد االشتراط.

كذلك ال يعتبر حق الغير ناشئا عن االشتراط لمصلحة الغير، إذا جاء من مصدر آخر  -

ى بيته، وقبل غير عقد االشتراط، كما في الحالة التي يؤمن فيها أحد األشخاص عل

تحقق الخطر المؤمن منه، يبيع البيت إلى شخص آخر )خلف خاص( فإذا وقع الخطر 

من  109المؤمن منه واستفاد الخلف الخاص من التأمين، فإن ذلك أساسه أحكام المادة 

القانون المدني، إذ يعتبر الحق في التأمين من الحقوق التي تعتبر من مستلزمات الحق 

نتقال هذا الحق للخلف الخاص، يقوم على أساس فكرة االستخالف في المستخلف فيه، فا

، وإذا أمن شخص على حياته بمبلغ لمصلحة 525الحقوق المتصلة بالحق المستخلف فيه

نفسه ثم مات فال يكون عقد التأمين اشتراطا لمصلحة الغير، وال يتلقى الورثة حقهم 

ون لهم مطالبة شركة التأمين بمقتضى العقد، بل بمقتضى حقهم في الميراث، وال يك

 .526كمنتفعين بل كخلف عام للمورث

إذا كان المشترط قد اشترط على المتعهد أن يبرم عقدا جديدا مع المنتفع، يلتزم في  -

 . 527المتعهد نحو المنتفع، فال يعهد هذا العقد اشتراطا لمصلحة الغير

و عليه فإن مناط االشتراط لمصلحة الغير هو البحث عن نية الطرفين المتعاقدين  

)المشترط والمتعهد(، والكشف عما إذا كانت قد اتجهت إلى أن يكتسب الغير )المنتفع( حقا 

مباشرا من عقد االشتراط، أم أنها اتجهت إلى غير ذلك، والمنتفع ال يكتسب هذا الحق من 

رط، أو بينه وبين المتعهد،  وال على حوالة صدرت له من المشترط، عقد بينه وبين المشت

وليس مبنيا على نيابة المشترط عن المنتفع وال على نيابة الفضولي عن رب العمل، وإنما 

دون أن يمر بذمة المشترط وبناءا على ذلك  528يتلقاه من العقد الذي تم بين المشترط والمتعهد

بالحق الناشئ عن العقد دون حاجة إلى إدخال المشترط في  يجوز للمنتفع أن يطالب المتعهد

المطالبة. علما أن هذه النية قد تتضح صراحة من العقد، كما أنها يمكن أن تكون ضمنية 

على أن اعتماد النية  529مستفادة من مجموع شروط العقد ما أحاط بإبرامه من ظروف

الحدود عندما تقتضيه مبررات  الضمنية لالشتراط لمصلحة الغير يتعين أن يتم في أضيق

                                         
ياسين محمد الجبوري، المبسوط في شرح القانون المدني، الجزء األول، مصادر الحقوق الشخصية،  524

 .183ص المجلد األول: نظرية العقد، القسم الثالث: آثار العقد وانحالله، المرجع السابق، 
 .331خليل أحمد حسن قدادة، الوجيز في شرح القانون المدني الجزائري، المرجع السابق، ص  525
علي علي سليمان، النظرية العامة لاللتزام، مصادر االلتزام في القانون المدني الجزائري، المرجع  526

 .92السابق، ص 
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.  وأن فكرة الحق المباشر تعني 530العدالة االجتماعية وذلك احتراما لقاعدة نسبية آثر العقد

من ناحية أخرى أنه ال يلزم قبول المنتفع لعقد االشتراط حتى تتحقق آثاره، ألن مصدر هذا 

عقد االشتراط ذاته وهذا  الحق المباشر ليس هو عقد جديد يبرمه المنتفع مع المتعهد، ولكنه

 .531هو جوهر االشتراط لمصلحة الغير كله

ويكفي أن يكون للمنتفع حق مباشر ولو حول عنه بعد ذلك، إذ متى قصد المشترط 

إنشاء حق مباشر للمنتفع فناك اشتراط لمصلحة الغير، وبالرغم من أن للمشترط حق تحويل 

خر، فالعبرة في إنشاء الحق المباشر للغير هذا الحق عن المنتفع وإضافته لنفسه أو لمنتفع آ

 .532أن يكون ذلك وقت صدور العقد، ولو أضاف المشترط الحق لنفسه بعد ذلك

 أن تكون للمشترط مصلحة شخصية في االشتراط للغير:  .ت

من القانون المدني " يجوز للشخص أن يتعاقد باسمه على  116/1تنص المادة 

ة شخصي كان له في تنفيذ هذه االلتزامات مصلحة التزامات يشترطها لمصلحة الغير، إذا

 مادية كانت أو أدبية.".

وبناء عليه فإنه يشترط لتحقق االشتراط لمصلحة الغير أن يتعاقد المشترط باسمه 

ويعمل لحسابه، ولهذا كان بديهيا أن يكون له مصلحة شخصية في ذلك، ولو كانت هذه 

عمل العاقل يجب أن و 534ضربا من العبثوإال كان عمله  533المصلحة مجرد مصلحة أدبية

ألن محل تعاقده هو االشتراط للغير، ومحل التعاقد يجب أن يكون ذا فائدة  ،ينزه عن العبث

من للتعاقد، فإذا لم تكن هناك مصلحة ال يقوم االشتراط نفسه، أي يقع التعاقد باطال، وهذا 

 . 535تطبيقا للقواعد العامة

المشرع لشرط المصلحة هو بديل عن اشتراط سبب ويرى جانب من الفقه أن اشتراط 

العقد، أو هو تعبير آخر عن فكرة السبب بإعطائها معنى خاص بصدد االشتراط لمصلحة 

 .536الغير

                                         
 الحق صافي، القانون المدني، الجزء األول، المصدر اإلرادي لاللتزامات، العقد، لمرجع السابق،عبد  530

 .52ص
 . 132صسمير عبد السيد تناغو، مصادر االلتزام، المرجع السابق،  531
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 .903السابق، ص 
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والمصلحة التي يشترطها المشرع ويعتبر وجودها شرطا لصحة االشتراط هي 

هي المنفعة  مصلحة المشرط، ال مصلحة المتعهد، والمصلحة في االشتراط لمصلحة الغير

ولو لم تكن للمشترط مصلحة ، 537التي يجنيها المشترط من جراء اشتراطه لمصلحة الغير

شخصية لكان فضوليا، وهذا هو الفرق الجوهري الذي يميز بين االشتراط لمصلحة الغير 

 والفضالة كما سبق لنا بيان ذلك.

بتصحيح  له أهمية أخرى غير تصحيح التعاقد،مصلحة ووجوب أن تكون للمشترط 

المحل الذي يقوم عليه، وذلك أن هذه المصلحة الشخصية للمشترط هو الذي يجعل له حقوق 

المتعاقد حتى بعد أن يظهر المنتفع رغبته، فيكون حق الرقابة على المتعهد في تنفيذ التزامه 

لذي تم نحو الغير، فإذا لم يقم المتعهد بتنفيذ هذا االلتزام، جاز للمشترط أن يطلب فسخ العقد ا

بينه وبين المتعهد، وجاز له كذلك مطالبة المتعهد بالتنفيذ العيني لهذا االلتزام، وله أن يطالب 

 .538بالدفع بعدم التنفيذ وهي األمور التي ال يملكها المنتفع ألنه ليس أحد طرفي العقد 

وعلى العموم البد من أن تكون للمشترط مصلحة شخصية من حصول المنتفع على 

، بمعنى أنه يجب أن تكون للمشترط منفعة أو مصلحة 539اشترطه لمصلحته الحق الذي

شخصية في قيام المتعهد بتنفيذ االلتزامات التي يرتبها عقد االشتراط في ذمته لصالح 

المنتفع، وال يهم بد ذلك نوع هذه المصلحة الشخصية وطبيعتها، إذ يستوي أن تكون هذه 

ومن البديهي أن  ،540ون مصلحة شخصية مشروعة المصلحة مادية أو أدبية، المهم أن تك

تكون المصلحة مشروعة، فهي الغاية التي يهدف المشترط إلى تحقيقها، فإذا كانت هذه الغاية 

هي الباعث الدافع، وكانت غير مشروعة، فإن االتفاق يكون باطال، طبقا للقواعد العامة، 

ريمة ومثال المصلحة الغير مشروعة أن تكون المنفعة المشترطة للغير كمقابل الرتكابه ج

 .541معينة أو إلقامة عالقة غير مشروعة

ومثال اشتراط البائع على  542مصلحة المشترط قد تكون مادية هدفها تحقيق نفع مادي

المشتري أن يقوم بدفع ثمن المبيع إلى الدائن)دائن البائع( وتكون هنا للبائع مصلحة مادية 

ادة على مجرد اعتبارات تتمثل في وفاء ما عليه من دين. وقد تكون مصلحة أدبية تقوم ع

                                         
 .49إياد إبراهيم محمد كلوب، المرجع السابق، ص  537
المرجع  ،-نظرية العقد-المدني، النظرية العامة لاللتزامات عبد الرزاق أحمد السنهوري، شرح القانون538

قد، مات، الع. عبد الحق صافي، القانون المدني، الجزء األول، المصدر اإلرادي لاللتزا904السابق، ص 

 ئري، الجزءالعربي بلحاج، النظرية العامة لاللتزام في القانون المدني الجزا. 52المرجع السابق، ص

 .226ص لقانوني، المرجع السابق، األول، التصرف ا
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 .184ص المجلد األول: نظرية العقد، القسم الثالث: آثار العقد وانحالله، المرجع السابق، 
توفيق فرج، القسم الثاني،  .418ع السابق، ص علي فياللي، االلتزامات، النظرية العامة للعقد، المرج 540
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القرابة أو العاطفة أو اإلحسان فيهدف من خاللها المشترط تحصيل األجر والثواب 

كالشخص الذي يبيع شيئا مملوكا له ويشترط على المشتري دفع ثمنه لمؤسسة خيرية معينة 

أو أن يعقد شخص هبة ويشترط على الموهوب له التزاما لفائدة جهة للبر واإلحسان، وكذلك 

أما دوافع المروءة والصداقة فإنها ال ترقى  543إبرام شخص لعقد تأمين لفائدة زوجته وأوالده 

بمجردها إلى مستوى المصلحة في هذا الخصوص، فال يتحقق معها قيام االشتراط لمصلحة 

الغير، فلو أن شخصا وجد مشتريا لعقار صديقه الغائب بسعر مناسب، فحصل منه على وعد 

 .544ن هذا ال يكفي لقيام االشتراط لمصلحة الغيربشراء العقار، فإ

وال يشترط لصحة االشتراط لمصلحة الغير أن يكون المشترط دائنا للمتعهد بل يكفي 

 .545أن تكون له مصلحة في تنفيذ االلتزامات المشروطة

وعليه فإذا أثبت المشترط أنه لم تكن له مصلحة شخصية في االشتراط للغير جاز له 

شتراط، وذلك إذا كان قد توهم وجود هذه المصلحة وهي غير موجودة أن يبطل هذا اال

بالفعل)المصلحة الوهمية(، بأن أثبت مثال أنه اشترط لمصلحة شخص كان يعتقد أنه دائن له 

، وكذلك إذا اشترط لمصلحة شخص ظنا منه أنه 546وفاء للدين ثم اتضح أنه ليس بدائن

ذه الرابطة موجودة أن المنتفع دلس عليه حتى تربطه به رابطة قرابة واتضح بعد ذلك أن ه

، وفي هذه الحالة له الحق في التمسك بأحكام االشتراط لمصلحة الغير 547أوهمه بوجودها

ويطلب بطالن العقد النعدام المصلحة الشخصية، كما له الحق في طلب إبطال العقد لعيب 

قه يذهب أنه في التدليس يجب شاب إرادته وهو عيب الغلط أو التدليس، علما أن جانبا من الف

أن يكون صادرا من أحد المتعاقدين حتى يبطل العقد، وإذا صدر التدليس من المنتفع دون 

تواطؤ مع المتعهد فإن المشترط ال يستطيع إبطال العقد، فيبقى له حق الطعن بالبطالن نتيجة 

أنه ما فائدة إثبات لعدم وافر الشروط األساسية في محل التعاقد، كما ذهب رأي إلى القول 

حق الطعن بالبطالن المطلق للمشترط، إذا تبين أنه لم تكن له مصلحة في االشتراط للغير ما 

دام يستطيع أن يرجع في اشتراطه للغير، فيضيف الحق لنفسه أو لمنتفع آخر، وهو رأي 

ناه مردود عليه، ذلك أنه لو اكتفينا بحق المشترط في الرجوع وإضافة الحق لنفسه ألجبر

على تحمل آثار عقد فيما بينه وبين المتعهد، فيبقى ملتزما نحوه، أما إذا أعطي المشترط حق 

، ومن ناحية ثانية فإن حق الرجوع 548الطعن بالبطالن فإنه يمكنه أن يتخلص من هذا االلتزام

في االشتراط وإضافة الحق لنفسه مقيد بشرط أن يكون قبل قبول المنتفع لالشتراط وإال سقط 

 ذا الحق.ه

                                         
ياسين محمد الجبوري، المبسوط في شرح القانون المدني، الجزء األول، مصادر الحقوق الشخصية،  543
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ويكفي أن يكون للمشترط مصلحة شخصية، وليس من الضروري أن يكون دور 

ذلك أنه للمشترط أن يشترط لمصلحة المنتفع دون أن يكون له دور  549شخصي في العقد 

شخصي في هذا االشتراط، ال مشترطا لنفسه وال متعهدا عنها، ويؤول األمر في هذه الحالة 

متعهد على أن يقوم المتعهد بتنفيذ التزام نحو الغير، فالمتعهد إلى أن المشترط قد اتفق مع ال

هو الذي قدم المنفعة للمنتفع، بخالف االشتراط الذي يكون للمشترط فيه دور شخصي فإن 

المشترط هو الذي يقدم المنفعة للمنتفع. ولكن ال فرق بينهما في التكييف القانوني، فكالهما 

، ومثال هذه 550ترط مصلحة شخصية في هذا االشتراطاشتراط لمصلحة الغير، مادام للمش

الحالة األم التي تتعاقد مع والد ابنها، على أن يتعهد األب بترتيب إيراد لالبن دون أن تلتزم 

األم بشيء قبل األب، ففي هذا المثال األم قد اشترطت حقا لصالح ابنها، ودون أن تشترط 

م هنا ال تقوم بعمل الفضولي، بل تقوم باشتراط، لنفسها حقا، أو يترتب في ذمتها التزاما، واأل

 . 551ألن لها مصلحة شخصية في االشتراط وهي مصلحة أدبية

 يجب أن يكون المنتفع موجودا ومعينا عند ترتيب أثر العقد: .ث

كون يمن القانون المدني " يجوز في االشتراط لمصلحة الغير أن  118تنص المادة 

قت وعينا تقبلة كما يجوز أن يكون شخصا أو هيئة لم يالمنتفع شخصا مستقبال أو هيئة مس

 طبقا العقد متى كان تعيينهما مستطاعا في الوقت الذي يجب أن ينتج العقد فيه أثره

 للمشارطة".

يا، وقد من القانون المدني أن المنتفع قد يكون شخصا طبيع 118يتضح من نص المادة 

جودا لحة الغير أن يكون المنتفع مويكون شخصا معنويا، كما يستوي في االشتراط لمص

 قد يكونقد، وومعينا، أم أنه سيوجد في المستقبل، وبذلك قد يكون المنتفع معينا وقت التعا

 المنتفع شخص غير معين، كما قد يكون المنتفع شخصا مستقبال.

 إذا كان المنتفع موجودا و معينا وقت العقد: .أ

نا دقيقا، وقت إبرام عقد االشتراط، يمكن أن يكون المستفيد، موجودا ومعينا تعين

وبالتالي ال تثور أي مشكلة أو صعوبة بشأنه، أما فيما تعلق بأهلية األداء فال يشترط وجودها 

أو توافرها وقت انعقاد عقد االشتراط، ألن المنتفع ليس طرفا فيه، ويكفي أن تتحقق هذه 

اط صحيحا توافر األهلية لدى األهلية عند تنفيذ عقد االشتراط، ألنه يلزم لقيام االشتر

 .552المشترط ولدى المتعهد، أما عند التنفيذ فيعتد بأهلية المستفيد

 إذا كان المنتفع غير معينا وقت العقد: .ب
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 .906السابق، ص 
أحمد السنهوري، شرح القانون المدني، . عبد الرزاق 49إياد إبراهيم محمد كلوب، المرجع السابق، ص  551

 .906، المرجع السابق، ص -نظرية العقد-النظرية العامة لاللتزامات
 .51إياد إبراهيم محمد كلوب، المرجع السابق، ص  552
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من القانون المدني السالفة الذكر، ال يجعل عدم تعيين المنتفع  118طبقا لنص المادة 

ن مستقبال من قبل المشترط وفي أبعد االشتراط عديم الصحة إذا كان هذا المنتفع قابال للتعي

أي أنه يصح االشتراط لمصلحة شخص غير   ،553الحدود عندما ينتج هذا االشتراط آثاره

معين وقت صدور االشتراط بل يكفي أن يكون معينا وقت أن ينتج العقد أثره طبقا 

ي يكون وكثيرة هي األمثلة الت 554وهذا ما ذهب إليه االجتهاد القضائي الفرنسي للمشارطة،

فيها المنتفع شخصا غير معين وقت العقد لكن يكون معينا وقت ترتيب العقد آلثاره، كما هو 

 األمر في عقد التأمين لمصلحة العمال، واشتراط اإلدارة شروطا لمصلحة الجمهور.

من  73/3ثم أن العبرة هي بتوافر صفة المنتفع وقت ترتيب العقد آلثاره إذ تنص المادة 

 .555ن " ... وتؤخذ بعين االعتبار صفة الزوج عند مباشرة االستفادة من التأمين"قانون التأمي

جدير بالذكر أن التعيين الالحق للمنتفع يتم إما بتحديد شخص المنتفع بالذات، أو بتحديد 

متى كانت هذه الصفات كافية لتعيينه بذاته وقت إنتاج االشتراط  556الصفات المميزة لشخصه

أثره. على أنه البد أن يؤدي التعيين إلى تمييز الشخص عن غيره وقت ترتيب االشتراط 

لمصلحة الغير آلثاره، فإذا كان الشخص قد اشترط لمصلحة جميع ورثته فال شك في أنه 

ؤكد حقهم، فال نكون بصدد اشتراط لمصلحة ينظر إليهم باعتبارهم خلفا عاما فقط وأنه ي

، بمعنى أنه في جميع األحوال يجب أن 557الغير، بينما يجوز االشتراط لمصلحة وارث معيّن

يكون المنتفع معينا بوصفه منتفعا، ال بوصفه خلفا للمشترط، وهو شرط تقتضيه طبيعة 

 .558االشتراط لمصلحة الغير 

إذا احتفظ المشترط بتعيين المنتفع مستقبال كان لهذا التعيين أثر يستند إلى تاريخ 

المشارطة، بحيث يثبت له الحق المباشر الذي اشترطه المشترط لصالحه، ال من وقت تعيينه 

من القانون المدني،وقد أقر الفقه والقضاء  117،  طبقا لنص المادة 559وإنما من وقت العقد 

عي للتعيين تفاديا لوقوع الحق المشترط في ذمة المشترط في الفترة ما بين هذا األثر الرج

دائني ذلك من دخوله في الضمان العام ل إبرام االشتراط وإتمام التعيين، بما قد يترتب على

 . 560المشترط

                                         
عبد الحق صافي، القانون المدني، الجزء األول، المصدر اإلرادي لاللتزامات، العقد، المرجع السابق،  553

 .53ص 
554(H) Mazeaud, (L) Mazeaud,(J) Mazeaud, (F)Chabas , Leçons de droit Civil, op.cit, P 893. 

 .202زواوي فريدة، المرجع السابق، ص  555
ياسين محمد الجبوري، المبسوط في شرح القانون المدني، الجزء األول، مصادر الحقوق الشخصية،  556

. نبيل ابراهيم سعد، 186ص المجلد األول: نظرية العقد، القسم الثالث: آثار العقد وانحالله، المرجع السابق، 

 .344، المرجع السابق، ص -مصادر االلتزام-النظرية العامة لاللتزام
 .202اوي فريدة، المرجع السابق، ص زو 557
 .52إياد إبراهيم محمد كلوب، المرجع السابق، ص  558
ياسين محمد الجبوري، المبسوط في شرح القانون المدني، الجزء األول، مصادر الحقوق الشخصية،  559

الحق صافي، . عبد 186ص المجلد األول: نظرية العقد، القسم الثالث: آثار العقد وانحالله، المرجع السابق، 

 .54القانون المدني، الجزء األول، المصدر اإلرادي لاللتزامات، العقد، المرجع السابق، ص 
 .278مصطفى الجمال، مصادر االلتزام، المرجع السابق، ص  560
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وعليه يجب بصفة عامة أن يكون المنتفع على األقل قابال للتعيين وقت ترتيب العقد 

لم يوجد المنتفع أو لم يكن قابال للتعين  أو استحال تعيينه الحقا بسبب قوة آلثاره، أما إذا 

قاهرة كموت المشترط وقت ترتيب العقد آلثاره، كان االشتراط لصالح الغير باطال، ولكن 

يبقى العقد بين المشترط والمتعهد صحيحا، وتتحول آثاره إلى المشترط أو ورثته فيقسم بينهم 

. ومثال ذلك، إذا كان المؤمن له قد احتفظ بحقه في تعيين المنتفع من 561وفقا لقواعد الميراث

العقد، ومات قبل أن يستعمل هذا الحق، ومثال ذلك أيضا، إذا مات المؤمن على حياته 

 لمصلحة أوالده، ولم يخلف ولدا، فإن االشتراط ال ينتج آثاره لتخلف شرط من شروطه.

 إذا كان المنتفع شخصا مستقبال: .ت

الشخص المنتفع من االشتراط مستقبال عندما يكون شخصا طبيعيا لم يولد بعد أو يعتبر 

من القانون المدني أن يكون  118قد أجاز نص المادة ، ف562شخصا اعتباريا لم يتكون بعد

المنتفع شخصا طبيعيا أو معنويا مستقبال، أي يصح االشتراط لمصلحة شخص غير موجود 

لك لشخص معنوي مستقبلي أو شخص لم يولد بعد، مادام أنه بالفعل وقت التعاقد، سواء كان ذ

سيكون موجودا وقت استحقاق الحق أي وقت تنفيذ عقد االشتراط، من مثل التأمين على 

 .563الحياة لفائدة هيئة لم تكتسب بعد الشخصية المعنوية، أو ولد لم يولد يعد

بعد سمحت أن وقد بررت جواز االشتراط لمصلحة شخص طبيعي أو معنوي لم يوجد 

يكون المنتفع غير موجود جملة االعتبارات العملية و الضرورات المستجدة سمحت بأن 

يكون المنتفع غير موجود وقت التعاقد، مع إمكان تعيينه عند التنفيذ، وأيضا أن إباحة 

االشتراط المستقبلي يساهم ويشجع على إنشاء المؤسسات الخدماتية بكافة أنوعها كما في 

راط شخص أمواال لدار المسنين أو األيتام في حال قامت الدولة بإنشائها في حالة اشت

 .564قريته

كما يرجع سبب إجازة االشتراط لمصلحة شخص غير معين في عقد االشتراط أو أنه 

غير موجود بالفعل وقت إبرامه، إلى أن المستفيد من االشتراط ليس طرفا في عقد االشتراط 

 .565تعيينه، بل ووجوده، غير ضروري النعقاد العقد المبرم لمصلحته، ولذلك كان

يالحظ أن الحكم الذي يقضي بأنه ال يشترط في المنتفع أن يكون موجودا ومعينا وقت 

العقد، حكم ينسجم مع النظرية المادية االلتزام التي ال تتطلب لقيام االلتزام وجود الدائن وقت 

يجوز االشتراط لمصلحة شخص غير معين نشوئه مادام أنه ممكن الوجود مستقبال ، وعليه 

                                         
. عبد 202. زواوي فريدة، المرجع السابق، ص 52إياد إبراهيم محمد كلوب، المرجع السابق، ص  561

 .54ص  لسابق،امدني، الجزء األول، المصدر اإلرادي لاللتزامات، العقد، المرجع الحق صافي، القانون ال
عبد الحق صافي، القانون المدني، الجزء األول، المصدر اإلرادي لاللتزامات، العقد، المرجع السابق،  562

 .54ص 

(H) Mazeaud, (L) Mazeaud,(J) Mazeaud, (F)Chabas , Leçons de droit Civil, op.cit, P 893. 
 .419علي فياللي، االلتزامات، النظرية العامة للعقد، المرجع السابق، ص  563

(A) Bencheneb, op.cit , P261. 
 .53 -52إياد إبراهيم محمد كلوب، المرجع السابق، ص  564
 .278مصطفى الجمال، مصادر االلتزام، المرجع السابق،  565
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وقت صدور العقد، مادام أنه سيكون حتما معينا بذاته وموجودا وقت استفادته من الحق 

 .566المترتب له 

 المطلب الثاني: آثار االشتراط لمصلحة الغير:

إن عقد االشتراط لمصلحة الغير ثنائي في تكوينه، إذ ينعقد باتفاق بين المشترط 

نه ثالثي في اآلثار المترتبة عنه، إذ تترتب عنه ثالثة عالقات قانونية تجمع والمتعهد، ولك

بين ثالثة أشخاص وهم كل من المشترط، المتعهد، والمنتفع، وفي هذا المطلب نبحث في هذه 

العالقات وهي أوال في العالقة بين المشترط والمتعهد، وثانيا في العالقة بين المشترط 

 عالقة بين المنتفع والمتعهد ونفصل في هذه العالقات فيما يلي:والمنتفع، وثالثا في ال

 الفرع األول: العالقة بين المشترط والمتعهد:

يرتبط المشترط بالمتعهد بعقد االشتراط لمصلحة العقد، وهو العقد هو الذي يحدد 

تها ، فالعالقة القائمة بين المشترط والمتعهد هي ذا567ويحكم العالقة بين المشترط والمتعهد

. فإذا كان العقد من العقود الملزمة 568العالقة التي يرتبها أي عقد آخر بين طرفيه العاقدين

للجانبين مثل عقد التأمين وعقد النقل، فالعالقة بينهما يحكمها عقد التأمين أو عقد النقل وفقا 

لكل  للقواعد العامة، حيث تنصرف جميع آثاره إليهما فيما عدا الحق المشترط للغير، فيحق

منهما وفقا للقواعد العامة أن يطالب اآلخر بتنفيذ التزاماته الناشئة عن العقد، ولكل منهما أن 

يجبر اآلخر على التنفيذ العيني إذا كان ممكنا أو أن يطلب تعويضا عما أصابه من ضرر 

 . ثم أنه لكل من الطرفين569جراء عدم التنفيذ، وله أيضا أن يطلب فسخ العقد أو وقف تنفيذه

المتعاقدين أن يتمسك اتجاه اآلخر بأوجه الدفع الجائز التمسك بها بالنسبة للعقد الذي تم بينهما 

، إضافة إلى أنه إذا طالب أحد العاقدين العاقد 570من أوجه بطالن وأسباب انقضاء االلتزام 

في  اآلخر بالتنفيذ وكان هو لم ينفذ ما ترتب عليه من التزام، فإنه للعاقد اآلخر أن يتمسك

 .571مواجهته بالدفع بعدم التنفيذ

وعليه فإنه مهما كانت طبيعة عقد االشتراط لمصلحة الغير فإنه يرتب التزامات في 

ذمة طرفيه العاقدين ، فإذا كان المشترط متبرعا كما هو األمر في عقد الهبة مثال فيجب عليه 

ين الذي يشترط فيه تسليم الشيء الموهوب للمتعهد، وإن كان العقد معاوضة، كعقد التأم

                                         
 .645قوانين البالد العربية، المرجع السابق، ص  عبد المنعم فرج الصدة، نظرية العقد في 566
 .665عبد المنعم فرج الصدة، نظرية العقد في قوانين البالد العربية، المرجع السابق، ص  567
ياسين محمد الجبوري، المبسوط في شرح القانون المدني، الجزء األول، مصادر الحقوق الشخصية،  568

 .187ص ث: آثار العقد وانحالله، المرجع السابق، المجلد األول: نظرية العقد، القسم الثال

(H) Mazeaud, (L) Mazeaud,(J) Mazeaud, (F)Chabas , Leçons de droit Civil, op.cit, P 907. 
مصادر -النظرية العامة لاللتزام ،. نبيل ابراهيم سعد65إياد إبراهيم محمد كلوب، المرجع السابق، ص  569

 -لتزاماتفي اال–سليمان مرقس، الوافي في شرح القانون المدني  .345، المرجع السابق، ص -االلتزام

 .619الجزء األول، نظرية العقد واإلرادة المنفردة، المرجع السابق، ص
، المرجع -نظرية العقد-لاللتزاماتعبد الرزاق أحمد السنهوري، شرح القانون المدني، النظرية العامة  570

 .908السابق، ص 
 .665عبد المنعم فرج الصدة، نظرية العقد في قوانين البالد العربية، المرجع السابق، ص  571
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الشخص لمصلحة نفسه وأوالده، فإن المشترط لتزم بأن يدفع للمتعهد وهو شركة التأمين 

أقساط التأمين في مواعيدها، كما تلتزم شركة التأمين بأن )المتعهد( بتغطية الخطر المؤمن 

 .572ضده

تضمنه إضافة إلى ما للمشترط والمتعهد من حقوق ترتبها طبيعة عقد االشتراط وما 

من التزامات، فإنه ينتج عن عقد االشتراط كذلك للمشترط الحق في مراقبة المتعهد في تنفيذ 

 .573التزامه اتجاه المنتفع

إذ يستطيع المشترط بما له من مصلحة شخصية، تلك المصلحة التي رأيناها شرطا 

ه تجاه المنتفع، لقيام عقد االشتراط لمصلحة الغير صحيحا، أن يراقب تنفيذ المتعهد اللتزامات

فللمشترط أن يطالب المتعهد بتنفيذ التزامه الذي عليه للمنتفع، ما لم يتبين أن طلب الوفاء 

بااللتزام يحتكره هذا األخير بموجب العقد، وله في حالة امتناع المتعهد عن التنفيذ، أن يرفع 

ه ال باسم المنتفع دعوى قضائية عليه يطالبه فيها بالتنفيذ، على أن يرفع هذه الدعوى باسم
، وال يجوز االعتراض بأن المشترط ليس نائبا عن المنتفع حتى يطالب بحقه، وبأنه ال 574

، فقد قدمنا أن للمشترط مصلحة شخصية مادية أو ز لشخص أن يرفع الدعوى بحق الغيريجو

أدبية في تنفيذ المتعهد اللتزامه نحو المنتفع وعلى أساس هذه المصلحة الشخصية تقوم 

دعوى، بل أن هذه الدعوى، وإن كانت تبدو في بعض الحاالت كما في عقود التأمين ال

محدودة الفائدة، تزيد أهميتها إلى حد كبير في حاالت أخرى كما في عقود االمتياز التي 

تمنحها الدولة أو إحدى مؤسساتها إلى الشركات، وتشترط فيها شروطا متنوعة لمصلحة 

ة أو مؤسساتها في مثل هذه الحاالت دعوى تجبر بها الشركة الجمهور، إذ أن إعطاء الدول

صاحبة حق االمتياز على تنفيذ ما التزمت به نحو الجمهور له من األهمية ما ال يخفى، بل 

أن هناك أحواال يتبين فيها أن نية المشترط قد انصرفت إلى أن يحتفظ لنفسه وحده بدعوى 

فع دون أن يكون لهذا األخير دعوى أخرى للمطالبة مطالبة المتعهد بتنفيذ التزامه قبل المنت

 .575بذلك

جدير بالذكر أن للمشترط الحق في رفع هذه الدعوى ما لم يتبين من االتفاق أن المنتفع 

وحده هو الذي يكون له ذلك، إذ قد يكون للمشترط وحده مطالبة المتعهد بتنفيذ التزاماته قبل 

راطات التي تتم بين الدولة وشركات االحتكار بالنسبة المنتفع، مثلما هو الشأن بالنسبة االشت

للشروط المفروضة على الجمهور، ويكون للدولة في هذه الحالة أن تراقب تنفيذ شركات 

االحتكار للشروط المتفق عليها حماية للمنتفعين، وقد يتبين أن للمنتفع وحده حق مطالبة 

وذلك تطبيقا ألحكام الفقرة الثالثة من  576رطالمتعهد بتنفيذ التزاماته التي تعاقد عليها المشت

                                         
572 (A) Bencheneb, op.cit , P262. 
573 (H) Mazeaud, (L) Mazeaud,(J) Mazeaud, (F)Chabas , Leçons de droit Civil, op.cit, P 907. 

ياسين محمد الجبوري، المبسوط في شرح القانون المدني، الجزء األول، مصادر الحقوق الشخصية،  574

 .188ص المجلد األول: نظرية العقد، القسم الثالث: آثار العقد وانحالله، المرجع السابق، 
، المرجع -العقد نظرية-عبد الرزاق أحمد السنهوري، شرح القانون المدني، النظرية العامة لاللتزامات 575

 .910-909السابق، ص 
. سمير 412، المرجع السابق، ص -نظرية العقد-توفيق فرج، القسم الثاني، النظرية العامة لاللتزام،  576

 .134عبد السيد تناغو، مصادر االلتزام، المرجع السابق، ص 
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من القانون المدني "ويجوز كذلك للمشترط أن يطالب بتنفيذ ما اشترط لمصلحة  116المادة 

المنتفع، إال إذا تبين من العقد أن المنتفع وحده هو الذي يجوز له ذلك". ومؤدى ذلك أن 

، وال يمنع عليه ذلك إال إذا تبين أن األصل هو جواز مطالبة المشترط للمتعهد بالوفاء للمنتفع

نية المتعاقدين في عقد االشتراط قد اتجهت إلى قصر الحق في هذه المطالبة على المنتفع 

وحده، كما اشترطت الحكومة في عقد احتكار شروطا لمصلحة المنتفعين واحتفظت لنفسها 

أن هذا الحق في المطالبة وحدها بالحق في المطالبة بتنفيذ هذه الشروط، وقد يتبين من العقد 

قاصر على المنتفع وحده، كما في اشتراط رب العمل على إدارة المستشفى أن تعالج العمال 

نظير مبلغ معين يدفعه إليها، فيكون حق المطالبة بالعالج متروكا لكل واحد من العمال دون 

 رب العمل.

وضة عليه على النحو وإذا كان للمشترط أن يطالب المتعهد بتنفيذ االلتزامات المفر

السابق، فله إذا لم يقم هذا األخير بتنفيذها، كان للمشترط الحق في المطالبة بالتعويض، طبقا 

للقواعد العامة، ويكون التعويض في هذه الحالة عما لحق بالمنتفع من أضرار من جراء عدم 

ب بتعويض آخر تنفيذ المتعهد اللتزامه أو التأخر في الوفاء، بل يجوز للمشترط أن يطال

، كما يكون 577ر من جراء اإلخالل بالتنفيذاعما يكون قد أصابه شخصيا من أضر لنفسه

للمشترط كذلك أن يطلب فسخ العقد لعدم قيام المتعهد بما تعهد به، ويطالب بالتعويض، أو أن 

، علما أن حق المطالبة بفسخ العقد هو حق مقرر 578يدفع بعدم التنفيذ طبقا للقواعد العامة

لمشترط وحده دون المنتفع، ألن المشترط هو من تعاقد مع المتعهد، وبالتالي يكون له وحده ل

 .579الحق في المطالبة بفسخ العقد في حالة إخالل المتعهد بالتزاماته

ويالحظ أنه إذا كان يجوز للمشترط أن يطالب بفسخ العقد القائم بينه وبين المتعهد، 

م يقم المتعهد بتنفيذ التزامه نحو المنتفع، لكن إذا فسخ العقد فيتحلل من التزامه للمتعهد، إذا ل

بعد صدور قبول المنتفع، فإن الفسخ ال يضيع على المنتفع حقه، فيرجع هذا األخير به على 

 .580المشترط، إال إذا كان االشتراط تبرعا يجوز الرجوع فيه

ط دائنا باألداء جدير بالبيان أن طبيعة االشتراط ذاتها تملي بأن ال يكون المشتر

كما سنأتي عليه عند  581المشروط لمصلحة المنتفع، بل أن المنتفع يكون وحده هو الدائن به

 تفصيل عالقة المنتفع بالمتعهد.

 الفرع الثاني: العالقة بين المشترط والمنتفع:

                                         
ي في شرح القانون سليمان مرقس، الواف .286مصطفى الجمال، مصادر االلتزام، المرجع السابق، ص  577

 .620ص الجزء األول، نظرية العقد واإلرادة المنفردة، المرجع السابق، -في االلتزامات–المدني 
توفيق فرج، . 534، المرجع السابق، ص -مصادر االلتزام-نبيل ابراهيم سعد، النظرية العامة لاللتزام 578

 .241المرجع السابق، ص ، -نظرية العقد-القسم الثاني، النظرية العامة لاللتزام، 
 .205زواوي فريدة، المرجع السابق، ص  579
. عبد 331خليل أحمد حسن قدادة، الوجيز في شرح القانون المدني الجزائري، المرجع السابق، ص  580

 .567المنعم فرج الصدة، نظرية العقد في قوانين البالد العربية، المرجع السابق، ص 
مصادر -. نبيل ابراهيم سعد، النظرية العامة لاللتزام68المرجع السابق، ص إياد إبراهيم محمد كلوب،  581

 .345، المرجع السابق، ص -االلتزام
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ال تظهر العالقة بين المشترط والمنتفع، ألول وهلة، في عقد االشتراط لمصلحة الغير، 

ينهما في ظاهر األمر أي عالقة التزام، وأنه إذا كان المنتفع يتلقى حقه مباشرة من فليس ب

عقد االشتراط وال يتلقاه من المتعاقد، فإن ذلك ال ينفي، كل عالقة بين المشترط والمتعهد، بل 

وفي هذا الصدد  ،ألحوال فقد تكون تبرعا أو معاوضةتتنوع هذه العالقة وتختلف بحسب ا

 هذه العالقة، ثم بعد ذلك نقف على حق المشترط في نقض االشتراط.سنحدد طبيعة 

 طبيعة عالقة المشترط بالمنتفع:أوال: 

تتحدد طبيعة هذه العالقة بحسب الغاية والقصد من االشتراط، فقد يكون اشتراط 

المشترط لصالح المنتفع على سبيل التبرع، وقد يكون على سبيل المعاوضة متى أراد 

دم للمنتفع أداء في مقابل حق لهذا المنتفع، بأن كان المشترط مثال يقصد وفاء المشترط أن يق

، 582دين عليه للمنتفع، أو كان يقصد إقراضه، وحتى أن يودع عنده ما اشترطه لمصلحته

ووصف االشتراط، في عالقة المشترط بالمنتفع، بأنه معاوضة أو تبرع، يترتب عليه تطبيق 

 حكام في تحديد حقوق كل من المشترط والمنتفع.ما يترتب على هذا الوصف من أ

كانت العالقة تبرعا،  –وهو الوضع الغالب -فإذا كان القصد من االشتراط هو التبرع، 

فيكون المشترط متبرعا للمنتفع، وتطبق عليه األحكام التي تترتب على هذا الوصف، أي 

لواجب في الهبة، ألن الهبة األحكام الخاصة بعقود التبرعات ، فال حاجة الستيفاء الشكل ا

عن طريق االشتراط لمصلحة الغير تكون هبة مستترة أي غير مباشرة ومن ثم ال يشترط 

، فهو ال 583الشكل الرسمي حتى ولو كانت عالقة المنتفع بالمشترط تعد هبة في حقيقتها

يخضع لألحكام الشكلية لعقود التبرع ، في حين يخضع لألحكام الموضوعية ويترتب على 

 ذلك ما يلي:

، وإال كان 584يجب أن تتوافر لدى المشترط أهلية التبرع، وقت صدور عقد االشتراط

 العقد قابال لإلبطال لمصلحته .

إذا كان االشتراط لمصلحة الغير قد صدر في مرض الموت، يأخذ حكم الوصية طبقا 

 .586من قانون األسرة 204والمادة  585من القانون المدني 776لنص المادة 

                                         
المرجع  ،-نظرية العقد-عبد الرزاق أحمد السنهوري، شرح القانون المدني،النظرية العامة لاللتزامات 582

 .922السابق، ص 

(H) Mazeaud, (L) Mazeaud,(J) Mazeaud, (F)Chabas , Leçons de droit Civil, op.cit, P 898. 
 .316محمد حسين منصور، مصادر االلتزام، العقد واإلرادة المنفردة، المرجع السابق، ص  583

(H) Mazeaud, (L) Mazeaud,(J) Mazeaud, (F)Chabas , Leçons de droit Civil, op.cit, P 898. 
 .473، المرجع السابق، ص -مصادر االلتزام-نبيل ابراهيم سعد، النظرية العامة لاللتزام  584
من القانون المدني " كل تصرف قانوني يصدر عن شخص في حال مرض الموت  776/1تنص المادة  585

ة التي لتسميكانت ا بقصد التبرع يعتبر تبرعا مضافا إلى ما بعد الموت، وتسري عليه أحكام الوصية أيا

 تعطى لهذا التصرف."

من قانون األسرة " الهبة في مرض الموت، واألمراض والحاالت المخيفة، تعتبر  204تنص المادة  586

 وصية".
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لدائني المشترط أن يطعنوا في تصرفه بدعوى عدم نفاذ تصرفات المدين الضارة يحق 

بحق دائنيه )الدعوى البولصية( وفقا لقواعد الطعن بها في عقود التبرعات، أي ولو كان من 

 .587صدر له التبرع وهو المنتفع حسن النية وكان المشترط لم يرتكب غشا

الغير حتى بعد أن يظهر المنتفع رغبته يستطيع المشترط أن ينقض االشتراط لمصلحة 

 .588في االستفادة من المشارطة، وذلك عند قيام سبب من أسباب الرجوع في الهبة 

يالحظ أن مقدار الهبة بالنسبة إلى المشترط ليس المقدار الذي يلتزم به المتعهد نحو 

التزم به المتعهد، المنتفع، بل هو المقدار الذي يدفعه المشترط للمتعهد، بشرط أال يزيد عما 

فإذا أمن الشخص على حياته لمصلحة أوالده تبرعا منه لهم، فإن مقدار التبرع ال يكون 

المبلغ الذي تدفعه شركة التأمين لألوالد بعد موت األب المؤمن له، بل هو األقساط التي 

ر مبلغ دفعها المؤمن له لشركة التأمين بشرط أال تزيد عن مبلغ التأمين، حيث ينظر في تقدي

التبرع إلى أقل القيمتين، فإذا كان المتفق على دفعه ألفين من الدينارات، وكانت األقساط التي 

دفعت ألفا، كانت مقدار التبرع ألفا، وما زاد على ذلك مما يجب دفع لألوالد يبقى من حقهم 

المبلغ أقل طبقا لقواعد االشتراط، وإذا كان العكس كان مقدار التبرع ألفا كذلك، أي متى كان 

،  ألن هذا هو مقدار ما استفاده المنتفع، فهذا هو المقدار الذي 589من القسط وجب االعتداد به

يجب مراعاته عند تطبيق حكم الوصية، أو الطعن بالدعوى البولصية، أو الرجوع في الهبة، 

كأن يؤمن شخص لمصلحة آخر تبرعا، ويتقاضى المنتفع مبلغ التأمين في حياة المؤمن، 

ريد المؤمن الرجوع في الهبة، فإنه يرجع على المنتفع بمقدار األقساط التي دفعها لشركة وي

التأمين ال بمقدار مبلغ التأمين الذي تقاضاه المنتفع من الشركة، وهذا بخالف ما إذا كان 

المشترط قد نقض حق المنتفع قبل تثبيته، فإنه يسترجع الحق في مبلغ التأمين كله ال في 

 . 590حدهااألقساط و

أما إذا كان المشترط يريد أن يقدم بعقد االشتراط للمنتفع أداء في مقابل حق لهذا المنتفع 

كانت العالقة معاوضة، ومن ثم تتحدد العالقة فيما بين المشترط والمتعهد بحسب األحوال، 

تكون  وفقا ألصل هذه العالقة وطبيعتها، أي تطبق عليها األحكام القانونية لهذه العالقة، وقد

فحيث يكون  ،591هذه العالقة سابقة على عقد االشتراط، ويمكن أن تكون الحقة عليه 

المشترط مدينا للمنتفع، ويريد باالشتراط أن يوفي بهذا الدين، وهنا تطبق القواعد الخاصة 

بالوفاء، وبصفة خاصة ال تبرأ ذمة المشترط إال عند استيفاء المنتفع لدينه كامال من 

                                         
. عبد المنعم فرج الصدة، نظرية العقد في قوانين البالد 207زواوي فريدة، المرجع السابق، ص  587

 .569العربية، المرجع السابق، ص 
ياسين محمد الجبوري، المبسوط في شرح القانون المدني، الجزء األول، مصادر الحقوق الشخصية،  588

 .190ص المجلد األول: نظرية العقد، القسم الثالث: آثار العقد وانحالله، المرجع السابق، 
المنعم . عبد 316محمد حسين منصور، مصادر االلتزام، العقد واإلرادة المنفردة، المرجع السابق، ص  589

 .568فرج الصدة، نظرية العقد في قوانين البالد العربية، المرجع السابق، ص 
المرجع  ،-نظرية العقد-عبد الرزاق أحمد السنهوري، شرح القانون المدني،النظرية العامة لاللتزامات 590

 .924السابق، ص 
در الحقوق الشخصية، ياسين محمد الجبوري، المبسوط في شرح القانون المدني، الجزء األول، مصا 591

 .190ص المجلد األول: نظرية العقد، القسم الثالث: آثار العقد وانحالله، المرجع السابق، 
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أن هذا ال يمنع المشترط من أن ينقض حق المنتفع قبل صدور اإلقرار،  ، ذلك592المتعهد

ولكنه إذا فعل فإن الدين الذي في ذمة المنتفع يبقى دون وفاء، أما إذا تثبت حق المنتفع فإنه 

يصبح دائنا للمتعهد بالحق الذي اشترطه في مصلحته، و ينقضي حقه قبل المشترط كله أو 

كون هذا وفاء للدين بمقابل فإذا فرض مثال أن المنتفع لم بعضه حسب ما اتفق عليه، وي

يستطع الرجوع على المتعهد ألن التزامه كان باطال أو ألن المتعهد نجح في فسخ العقد بينه 

وبين المشترط، فإن المنتفع يرجع على المشترط بالضمان، ولكن المشترط ال يضمن للمنتفع 

لك بأن تضمن عقد االشتراط ضمان المشترط حالة يسار المتعهد، إال إذا اتفق على خالف ذ

، أو قد يقصد منه تعويض المنتفع عما كان قد أوقعه به من ضرر، فالعالقة 593عسر المتعهد

 التي تربط المنتفع بالمشترط هنا تكون عالقة سابقة على االشتراط.

ق أما حيث يكون غرض المشترط إقراض المنتفع بطريق االشتراط، فينشأ على عات

 محدد لمنتفع التزام برد القرض وفوائده بمجرد تنفيذ االشتراط إال إذا عين تاريخا

 ا كانلالستحقاق، علما أن القرض يكون تبرعا إذا كان بدون فائدة، ويكون معاوضة إذ

أو الوديعة  بفائدة، وقد يكون المشترط قاصدا إعطاء شيء معين للمنتفع على سبيل اإليجار،

خرى ارة أالغير أو بعبهنا تكون الحقة على عقد االشتراط لمصلحة  أو غير ذلك، والعالقة

 شتراط لمصلحة الغير هو إبرام عقد معاوضة.فإن سبب اال

وسواء كانت العالقة بين المشترط والمنتفع سابقة أو الحقة لعقد االشتراط لمصلحة 

ولصية إال إذا ال يجوز لدائني المشترط أن يطعنوا في اشتراطه بالدعوى الب الغير، فإنه 

 .594أثبتوا الغش في جانبه وفي جانب المتعهد مادام األمر يتعلق بعقد معاوضة

 

 

 

 حق المشترط في نقض المشارطة:ثانيا: 

 أن ينقص من القانون المدني " يجوز للمشترط دون دائنيه أو وارثيه 117تنص المادة 

م لها، ما ادة منرغبته في االستفالمشارطة قبل أن يعلن المنتفع إلى المتعهد أو إلى المشترط 

 يكن ذلك مخالفا لما يقتضيه العقد.

                                         
زواوي فريدة، المرجع السابق،  .135سمير عبد السيد تناغو، مصادر االلتزام، المرجع السابق، ص  592

 .207ص 
المرجع  ،-نظرية العقد-لعامة لاللتزاماتعبد الرزاق أحمد السنهوري، شرح القانون المدني،النظرية ا 593

 .924السابق، ص 
من القانون المدني" إذا كان تصرف المدين بعوض، فإنه ال يكون حجة على الدائن  192/1تنص المادة  594

ف التصر إذا كان هناك غش صدر من المدين، وإذا كان الطرف اآلخر قد علم بذلك الغش يكفي العتبار

ما رف عالن قد صدر من المدين وهو عالم بعسره. كما يعتبر من صدر له التصمنطويا على الغش أن يكو

 بغش المدين إذا كان قد علم أن هذا المدين في حالة عسر.".
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تفق اوال يترتب على نقض المشارطة أن تبرأ ذمة المتعهد قبل المشترط، إال إذا 

كما له  صراحة أو ضمنا على خالف ذلك، وللمشترط إحالل منتفع آخر محل المنتفع األول،

 راط.".أن يستأثر لنفسه باالنتفاع من عملية االشت

مشارطة، يتضح من نص هذه المادة أن المشرع أعطى المشترط الحق في نقض ال

يد لك مقاالشتراط وإلغاء حق المنتفع المترتب عنه، ولكن ذ ضوعليه يستطيع المشترط نق

 بالضوابط التالية:

يرجع أساس حق نقض االشتراط إلى أنه ليس بين المنتفع والمشترط أي عالقة التزام، 

أن الحق الذي أنشأه العقد للمنتفع، إنما نشأ له بناء على إرادة المشترط وكان نشوئه ولكن بما 

في الغالب مقابل ما التزم به هذا المتعهد، فإن ذلك الحق ينشأ في حالة تجعله خاضعا إلرادة 

المشترط، فيجوز لهذا األخير أن ينقض المشارطة أو يعدلها بحيث يحرم المنتفع منها، وال 

اه أن يتحلل المشترط من التزامه، وإنما معناه أن المشترط يكون صاحب التصرف يكون معن

 .595في هذا االلتزام فيستطيع أن يعين له منتفعا آخر، أو يجعل نفسه هو المنتفع به

حق المنتفع طالما لم يظهر هذا األخير رغبته في االستفادة  ضيستطيع المشترط أن ينق -

لحة المشترط ألنه هو الذي أنشأ بإرادته حق وقرر هذا الحق لمص ط،من االشترا

المستفيد في العقد، ولذلك فإنه يستطيع الرجوع فيه بنقض االشتراط وذلك بمجرد تعبير 

، على أنه 596المشترط عن اتجاه نيته إليه سواء أكان تعبيره عن ذلك صريحا أو ضمنيا

نه منذ اللحظة التي ينتهي حق النقض إذا أعلن المنتفع رغبته في قبول االشتراط، أي أ

يبدي فيها المنتفع رغبته في االستفادة من االشتراط، فإن المشترط ال يحق له نقض 

 االشتراط.

وحق النقض مقرر للمشترط، ينفرد به، وهو ثابت له بنص القانون دون حاجة إلى 

من القانون المدني أن حق  117النص عليه في العقد، غير أنه يتضح من نص المادة 

، فقد يكون مقتضى 597ط في نقض المشارطة منوط بعدم مخالفة ذلك لما يقتضيه العقدالمشتر

تكريسا لمبدأ  العقد هو نزول المشترط عن حق النقض فال يكون له نقض االشتراط أصال،

الحرية العقدية، كما قد يقتضي العقد تقييد حق المشترط في نقض المشارطة حيث ال يكون 

افقة المتعهد ذاته، وهذا ما يتحقق إذا كان للمتعهد مصلحة في للمشترط نقض العقد إال بمو

االشتراط كما لو اشترط بائع العقار المرهون على مشتريه دفع الثمن للدائن المرتهن وفاء 

للدين المضمون بالرهن إذ تكون مصلحته في تنفيذ االشتراط في هذه الحالة حتى يتحرر 

نين المتضامنين عينا للمدين المتضامن معه، عقاره من الرهن، وكما لو باع أحد المدي

واشترط عليه الوفاء بالثمن للدائن، إذ يكون للمدين المشترط في هذه الحالة مصلحة في تنفيذ 
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االشتراط حتى يتحرر من الدين، ويكون كذلك في الحالة التي يكون فيها للمتعهد مصلحة ولو 

أنه أراد أال يجعل المشترط يستقل وحده  أدبية في أن يقوم بالتزامه نحو المنتفع فالمفروض

 .598بحق النقض دون موافقته

كما أن طبيعة العقد قد ال تسمح للمشترط بالنقض ولو قبل إبداء المنتفع لرغبته في 

االنتفاع باالشتراط ومثال ذلك أن يكون االشتراط تأمينا على بضائع مرسلة، كان المشترط 

 .599ون له حق نقض المشارطةملزما بتأمينها، فهذا يقضي بأن ال يك

 وخالصة القول أن حق النقض مقرر قانونا للمشترط، إال إذا نزل عنه، فنزول

ترط المش المشترط عن حقه في النقض يؤدي إلى سقوط هذا الحق، وقد يتفق على أال يستعمل

بيعة طقتضي حق النقض إال بموافقة المتعهد إذا كانت له مصلحة في تنفيذ االلتزام، وقد ت

 لعقد حرمان المشترط من حق النقض. ا

ومن الجائز كذلك أن يتفق في العقد على أن نقض المشارطة يكون من حق المتعهد 

وحده، على أن يحل المشترط محل المنتفع أو يحل منتفع ثان محل المنتفع األول، ولكن ال 

المنتفع، يجوز االتفاق على أن للمتعهد أن ينقض المشارطة دون أن إحالل شخص آخر محل 

وإال لكان التزامه معلق على شرط إرادي محض )شرط المشيئة( وهذا غير جائز في 

 .600القانون

يتم النقض بمجرد تعبير المشترط عن إرادته في معنى الرجوع عن االشتراط، وليس  -

للنقض شكل خاص، فقد يكون صريحا وقد يكون ضمنيا، ومثال النقض الضمني أن 

ي سبق أن اشترطه لمصلحة المنتفع، ومثال ذلك أيضا تغيير يسترد المشترط األداء الذ

المشترط شخص المنتفع، ويوجه المشترط النقض إلى المتعهد و المنتفع، إذ البد من 

، ألنه إذا سبق المنتفع 601إعالن المتعهد بالنقض كي يمتنع عن تنفيذ التزامه نحو المنتفع

المتعهد، ولو بعد التعبير عن النقض إلى إعالن رغبته في االستفادة من االشتراط، إلى 

ولكن قبل إعالن المتعهد بهذا النقض، لم يكن النقض جائزا، وإذا كان ال يلزم إعالن 

المنتفع بالنقض، إال أنه يستحب هذا اإلعالن في حالة ما إذا كان قد تم إخطاره 

 .602باالشتراط

يرها المشترط. حق النقض حق شخصي للمشترط، أي أن أساسه اعتبارات يستأثر بتقد -

وعليه ال يجوز لدائنيه استعماله باسمه عن طريق الدعوى الغير مباشرة، وال ينتقل هذا 

الحق إلى ورثته من بعده ، فإذا مات المشترط أصبح حق المنتفع غير قابل للنقض. ألنه 

لو جاز ذلك لقام معظم الورثة أو الدائنون بنقض االشتراطات التي أبرمها مورثهم أو 

من القانون المدني " يجوز للمشترط دون  117/1م وذلك تطبيقا لنص المادة مدينه
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دائنيه أو وارثيه أن ينقض المشارطة قبل أن يعلن المنتفع إلى المتعهد أو إلى المشترط 

 رغبته في االستفادة منها...".

يترتب على نقض االشتراط زوال حق المنتفع بأثر رجعي، واعتباره كأن لم ينشأ  -

منذ البداية، غير أن عقد االشتراط يبقى قائما بين المتعهد والمشترط، حيث  لمصلحته

يجوز لهذا األخير أن يستأثر بالحق الثابت في ذمة المتعهد لنفسه فال يعين منتفعا آخر، 

وعليه فإذا نقض المشترط حق المنتفع، ولم يعين منتفعا آخر، فإن الحق ينصرف إليه 

قت العقد ال من وقت النقض، ألن الحق ثبت له بموجب هو، ويعتبر أنه ثابت له من و

، وفي هذه الحالة يصبح عقد االشتراط لمصلحة 603العقد ولم ينتقل إليه من المنتفع

. كما يجوز للمشترط عند 604الغير، عقدا عاديا ال ينصرف أثره إال إلى المتعاقدين

ون هو نفسه المنتفع النقض أن يعين مستفيدا آخر يحل محل المستفيد األول ويمكن أن يك

األول، وأيا كان المستفيد سواء كان هو األول أو شخصا غيره ، فإن الحق يثبت له من 

وقت العقد كذلك ال من وقت تعيينه وال من وقت نقض حق المنتفع، ألنه يتلقى حقه من 

على أنه في حالة وفاة المشترط  ،605عقد االشتراط وال يتلقاه بانتقاله إليه من المنتفع

 .606اشرة بعد نقض المشارطة ينتقل الحق إلى ورثته مب

وكقاعدة عامة فإنه ال يترتب على نقض االشتراط براءة ذمة المتعهد في مواجهة 

ليه، كما سبق لنا البيان، كل ذلك ما إن مستفيدا جديدا فإن الحق ينصرف المشترط، إذا لم يعي

المشترط والمتعهد في عقد االشتراط لم يتفق على خالف ذلك صراحة أو ضمنا، إذ قد يتفق 

ذاته أو بموجب عقد الحق، على أن نقض االشتراط يؤدي إلى إعفاء المتعهد من التزامه، أي 

براءة ذمته. ويترتب على وجود هذا االتفاق أنه ال يجوز للمشترط أن يعين منتفعا آخر محل 

شارطة، بل تؤول المنفعة إلى المنتفع األول، وال يجوز له أن يحتفظ لنفسه باالنتفاع من الم

المتعهد. ويحدث ذلك غالبا في الحالة التي تكون فيها شخصية المنتفع محل اعتبار خاص في 

نظر المتعهد بحيث ال يجوز أن يحل محله شخص آخر، وهو ما نص عليه المشرع في 

أن تبرأ من القانون المدني " وال يترتب على نقض المشارطة  117الفقرة الثانية من المادة 

ذمة المتعهد قبل المشترط، إال إذا اتفق صراحة أو ضمنا على خالف ذلك، وللمشترط إحالل 

 منتفع آخر محل المنتفع األول، كما له أن يستأثر لنفسه باالنتفاع من عملية االشتراط.".

 إقرار المنتفع للمشارطة:ثالثا: 

ال ينتقل إلى ورثته  ينقضي حق المشترط في نقض المشارطة بوفاته ألن هذا الحق 

كما سبق لنا بيان ذلك، كما ينقضي حق المشترط في النقض إذا أظهر المنتفع رغبته في 
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، حيث ال ينقطع حق المشترط في النقض إال إذا أظهر المنتفع هذه 607االستفادة من االشتراط

 الرغبة وذلك حتى يستقر حقه ويثبت له نهائيا. 

إذا صدر نقض من المشترط وظهرت رغبة من وفي حالة تعاصر القبول والنقض أي 

المنتفع دون أن يعلم أحدهما بموقف اآلخر، فال تكون العبرة بتاريخ صدور النقض أو إظهار 

أي بما علم به المتعهد أوال فإذا علم  608الرغبة، بل باألسبقية في إعالن أيهما إلى المتعهد

نقض أوال امتنع عن القبول، وهذا بالقبول أوال فال يترتب على النقض أثره، وإذا علم بال

التي نصت على  609من القانون المدني 61الحكم ال يعدو أن يكون تطبيقا ألحكام المادة 

أحكام التعبير عن اإلرادة، وال تستثنى منه إال حالة ما إذا كان االشتراط تبرعا من المشترط 

ه، إال أن يقوم مانع من للمنتفع، إذ يجوز للمشترط نقض االشتراط حتى بعد قبول المنتفع ل

 الرجوع فيه وذلك تطبيقا لقواعد الرجوع في الهبة.

وال يعتبر إعالن هذه الرغبة قبوال إليجاب معروض من المشترط أو المتعهد يؤدي 

إلى إبرام عقد جديد، فال يكون المقصود من القبول اكتساب المنتفع للحق محل االشتراط، 

د االشتراط، بل هو تصرف قانوني من جانب واحد، ألنه حق ثابت له من وقت انعقاد عق

يترتب عليه حرمان المشترط من نقض المشارطة وذلك بتثبيت حق المنتفع بعد أن كان قلقا 

ثم أنه كان البد من صدور إقرار من المنتفع حتى ال يثبت له  ،هذا من جهة  610غير مستقر

 من جهة ثانية. 611حق بدون رضاه

واعتبر موجودا من يوم إبرام العقد بين المشترط والمتعهد  إذا صدر اإلقرار ثبت الحق

ال من وقت اإلقرار، وعليه فإذا فقد المتعهد أهليته بعد العقد وقبل إظهار الرغبة، فإن هذا ال 

يمنع المنتفع من إظهار هذه الرغبة. فالحق المشترط ال ينشأ للمشترط أوال ثم ينقله بعد ذلك 

العقد ابتداء ومباشرة للمنتفع. وعلى هذا األساس ال يجوز لدائني إلى المنتفع وإنما ينشأ من 

المشترط مزاحمة المنتفع في هذا الحق ألنه ليس حقا لمدينهم )المشترط( ولم يدخل في 

 .612ذمته

ويعبر المنتفع عن رغبته في االستفادة من االشتراط بإبداء المنتفع رغبته في قبول  

لتزام بشكل معين، إذ يتم هذا اإلقرار في أي شكل يدل االشتراط في أية صورة، أي دون اال
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، ولو كان التصرف تبرعا، ألنه ال يعتبر 613عليه، فقد يكون صريحا ويمكن أن يكون ضمنيا

كذلك إال من حيث الموضوع فقط وليس من حيث الشكل، ألن التبرع هنا ليس هبة مباشرة 

 614حتى تستلزم الشكل الرسمي

في االستفادة من االشتراط، ويوجه هذا اإلعالن إلى  يجب أن يعلن المنتفع رغبته

المتعهد أو إلى المشترط، ولكن ال بد من إعالنه إلى المتعهد حتى ينفذ في حقه ويجوز 

ال يعتبر سكوت المنتفع عن إعالن رأيه رفضا لالشتراط، بل بالعكس يفترض ، و615مطالبته

 .616أنه قبول له

وقت شاء ما دام المشترط لم ينقض الحق، وال يستطيع المنتفع أن يصدر إقراره في أي 

، وعليه فاإلمكان أن يصدر قبول المستفيد حتى عقب وفاة المشترط 617يسقط حقه إال بالتقادم

وهذا حل بديهي ألنه في كثير من األحوال ال يعلم الغير المستفيد من االشتراط بالتأمين 

األصل أنه ليس هناك مدة يتعين . و618المعقود لمصلحته إال عقب وفاة المؤمن له المشترط 

فيها على المنتفع إبداء رأيه فيها بالقبول أو الرفض، إال إذا كان المشترط قد حدد هذه المدة 

في عقد االشتراط أو في إعالن الحق للمنتفع )بإعذاره مثال(، وفي هذه الحالة إذا انقضت 

 .619هذه المدة دون أن يعلن المنتفع قبوله يعتبر رافضا لالشتراط

تنتقل الرغبة في قبول االستفادة من المشارطة من المنتفع إلى ورثته، هذا ما لم يتبين 

خالف ذلك وأنه قد قصد صراحة أو ضمنا قصر االشتراط على مصلحة المنتفع وحده دون 

 .620غيره

ير غلحق ونرى أنه بعد إعالن المنتفع عن رغبته في االستفادة من االشتراط، يصبح ا

لك ذع من ز له أن يحيل حقه على الغير عن طريق حوالة الحق، ما لم يمنقابل للنقض، يجو

 بموجب عقد االشتراط.
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كما يصبح المدين بهذا الحق هو المتعهد أو ورثته، فللمنتفع أو ورثته مطالبة المتعهد 

بتنفيذه بدعوى مباشرة، فإذا استحال التنفيذ جاز لهم المطالبة بالتعويض، ولكن ال يجوز 

 .621لمطالبة بفسخ العقد ألنه ليس طرفا فيه للمنتفع ا

رأ ذمة  تبالوبدال من إقرار حقه للمنتفع الحق في أن يرفض االشتراط، وفي هذه الحالة 

 لعقد،المتعهد قبل المشترط، حيث ينصرف حق المنتفع إلى المشترط أو ورثته من وقت ا

ن هذا ادة مي رفض االستفويجوز للمشترط حينئذ أن يعين منتفعا آخر يمحل محل المنتفع الذ

ن أبق لنا سكما  الحق، وله أن يستأثر لنفسه بهذا الحق، و يثبت للمنتفع الجديد من وقت العقد

ط، لمشترفصلنا. أي أن رفض من المنتفع يحدث ذات األثر الذي يحدثه نقض االشتراط من ا

 وهو على هذا النحو يسقط حق المنتفع الناشئ عن عقد االشتراط.

وبما أن الرفض تصرف قانوني مفقر  الرفض إلى المشترط أو إلى المتعهد. ويبلغ هذا

و الرفض كالقبول، يمكن أن يكون صريحا أو ضمنيا،  ،622للمنتفع فيشترط فيه كمال األهلية

 حيث ال يشترط له القانون شكال معينا.

والرفض مثله مثل النقض وإظهار الرغبة، تصرف قانوني ينعقد بإرادة واحدة، وقد 

ختلف الفقهاء فيما إذا كان يجوز لدائني المنتفع أن يطعنوا في هذا الرفض بالدعوى ا

البولصية متى توافرت شروطها، فيرى فريق منهم أن هذا الطعن يجوز إذا توافرت شروط 

الدعوى البوليصية، ألن المنتفع يكتسب الحق منذ إبرام عقد االشتراط ، فرفضه إياه بعد ذلك 

. بينما يرى فريق آخر أن هذا الطعن ال يجوز 623ذ هو ينقص من حقوقهعمل قانوني مفقر إ

ألن الحق في الرفض من الحقوق المتعلقة بالشخص وألن حق المنتفع لم يدخل في ذمته 

بصفة نهائية. ونحن نؤيد الرأي الذي ذهب إليه الدكتور عبد المنعم فرج الصدّة "تجب التفرقة 

معاوضة . ففي الحالة األولى ال يجوز الطعن ألن تقدير بين ما إذا كان االشتراط تبرعا أو 

المنتفع للقبول أو الرفض يقوم على اعتبارات شخصية وأدبية واضحة، إذ أن هناك نفوسا 

 .624تخاف التبرع. أما في الحالة الثانية فإن الطعن يجوز لعدم وجود مثل هذه االعتبارات"

 الفرع الثالث: العالقة بين المتعهد والمنتفع:

يتجلى في هذه العالقة أهم طابع يميز االشتراط لمصلحة الغير عن غيره من صور 

التعاقد، إذ تقوم هذه العالقة على فكرة أساسية مفادها أن المنتفع رغم أنه لم يكن طرفا في 

، وهو استثناء على 625عقد االشتراط إال أنه يكتسب منه حقا مباشرا في مواجهة المتعهد
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 .921السابق، ص 
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 .94السابق، ص 
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 .735عبد المنعم فرج الصدة، نظرية العقد في قوانين البالد العربية، المرجع السابق، ص  624
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ية، بأن أثر العقد ال ينصرف إلى الغير والتي تعرف بنسبية أثر العقد، القاعدة العامة القاض

كما يكتسب المستفيد حقا شخصيا ذاتيا يملكه لنفسه ال بالنيابة عن المشترط بمعنى أنه يجوز 

له أن يطالب المتعهد بموجب دعوى مباشرة وال يحتاج في ذلك إلى استخدام الدعوى الغير 

دين، وذلك ما لم يقض العقد بأن المشترط يحتكر وحده مطالبة مباشرة التي ترفع باسم الم

من القانون المدني"  116المتعهد بأداء حق المنتفع وهذا ما تضمنته الفقرة الثانية من المادة 

ويترتب على هذا االشتراط أن يكسب الغير حقا مباشرا قبل المتعهد بتنفيذ االشتراط يستطيع 

على خالف ذلك ويكون لهذا المدين أن يحتج ضد المنتفع بما  أن يطالبه بوفائه، ما لم يتفق

يعارض مضمون العقد. ويجوز كذلك للمشترط أن يطالب بتنفيذ ما اشترط لمصلحة المنتفع، 

 إال إذا تبين من العقد أن المنتفع وحده هو الذي يجوز له ذلك. ".

منتفع من المشترط، كما ويتميز حق المنتفع بميزتين هما أن هذا الحق مباشر لم يتلقاه ال

أن حق المنتفع مصدره العقد الذي تم بين المشترط والمتعهد، وتترتب على هاتين الميزتين 

 )حق المنتفع قبل المتعهد حق مباشر ينشأ من عقد االشتراط( نتائج هامة نفصلها فيما يلي:

 

 أوال: حق المنتفع قبل المتعهد حق مباشر:

 لي: يما  يترتب على أن المنتفع يكتسب حق مباشرا قبل المتعهد ال يتلقاه من المشترط

ينشأ حق المنتفع في ذمة المتعهد، فهو ال يكسبه عن طريق ذمة المشترط، بل يكسبه  .أ

، 626مباشرة من المتعهد، أي أن حق المتعهد لم يدخل في يوم ما في ذمة المشترط

الضمان العام لدائنيه، وعلى هذا فال شأن لدائني وبالتالي لم يكن عنصرا من عناصر 

المشترط بهذا الحق، فال يستطيع هؤالء التنفيذ على هذا الحق أثناء حياة المشترط، 

وال أن يستعملوا في شأنه دعوى مدينهم الغير مباشرة، ألنه ال يدخل في مال 

لهم أن  غير أنه يجوز 628، كما ليس لهم الحجز عليه ألنه ليس لدائنهم627المشترط

، وهنا البد من التمييز فيما يتعلق 629يطعنوا في اشتراطه بالدعوى البوليصية

بشروط الدعوى بين طبيعة عقد االشتراط ونوع العالقة التي تربط المشترط 

 بالمنتفع.

ال يدخل حق المنتفع في تركة المشترط، فهو حق خالص للمنتفع فال يتلقى المنتفع  .ب

كان وارثا ال يتأثر نصيبه في الميراث بحقه الذي الحق عن طريق الميراث، وإذا 

، وبذلك فإن دائني أو ورثة المشترط ال يستطيعون المطالبة 630نشأ عن المشارطة

                                         
626 (H) Mazeaud, (L) Mazeaud,(J) Mazeaud, (F)Chabas , Leçons de droit Civil, op.cit, P 908. 
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وال أن يدعوا عليه أي حق، وال يمكن أن  631بإدخال حق المنتفع في تركة المشترط

ال  تطبق عليه أحكام الوصية، فإذا أمن شخص على حياته لمصلحة أوالده، فإنهم

يتلقون الحق من تركة أبيهم، وإنما هو حق مباشر لهم قبل شركة التأمين، ويترتب 

على ذلك أن دائني التركة ليس لهم أن يعتبروا أن حق األوالد داخال في التركة حتى 

ينفذوا عليه بحقوقهم، فيأخذ األوالد مبلغ التأمين من الشركة خالصا لهم، وال يدفعون 

 .632بيهم وهذه هي أهم فائدة للتأمينمنه شيئا لسداد ديون أ

بحيث يجوز له مشاركة دائنو المتعهد  633يكون المنتفع دائنا للمتعهد لكنه دائن عادي .ت

في قسمة أمواله عند عدم كفايتها لسداد ديونه وله أيضا أن يستخدم حقوق المتعهد 

حقهم في وفقا ألحكام الدعوى الغير مباشرة، وله أيضا مع بقية الدائنين أن يستعملوا 

. بما يفهم منه كذلك أنه وألن حق 634الطعن بتصرفات المتعهد بالدعوى البولصية

المنتفع يعد التزاما على المتعهد، أي ينشأ في ذمته، فإن دائني هذا المتعهد يزاحمون 

المنتفع في أموال المتعهد إعماال للضمان العام للدائنين ويقتسمونها قسمة غرماء إن 

بكل الحقوق، ولهؤالء أن يستعملوا حق مدينهم في التمسك قبل  لم تكن تكفي للوفاء

المنتفع بالدفوع الواردة على عقد االشتراط وأن يطعنوا في التزام مدينهم بالدعوى 

 .635البولصية 

يصبح المنتفع دائنا للمتعهد، ويترتب على ذلك أنه ال يجوز للمتعهد أن يتمسك  .ث

 . 636الثابت في ذمته للمنتفعبالمقاصة بين حق له على المشترط والدين 

  ثانيا: حق المنتفع حق مصدره عقد االشتراط:

ا عهد ميترتب على أن حق المنتفع حق مصدره عقد االشتراط الذي تم بين المشترط والمت

 يلي:

ال  637لما كان حق المنتفع مصدره العقد، فإن هذا  الحق ينشأ من وقت انعقاد العقد  .أ

االستفادة من االشتراط، ألن هذا اإلقرار ليس هو  من وقت إعالن المنتفع رغبته في
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من يكسب المنتفع الحق بل العقد هو الذي يكسبه إياه . ويترتب على ذلك أنه إذا فقد 

المتعهد أهليته بعد إبرام العقد )في الفترة ما بين بعد إبرام العقد وقبل إبداء المنتفع 

نع المنتفع من إعالن قبوله الرغبة في االستفادة من هذا العقد( فإن ذلك ال يم

ويعتبر هذا التعبير عن اإلرادة صحيحا ومنتجا لجميع آثاره في  638لالشتراط

االشتراط. وبمفهوم المخالفة أنه لو كان الحق ال يوجد إال وقت صدور اإلقرار من 

 المنتفع، وفقد المتعهد أهليته قبل ذلك، لما كسب المنتفع الحق في هذه الحالة. 

حقه من العقد ال من اإلقرار الذي يصدر منه بعد ذلك، فهذا اإلقرار  المنتفع يكسب .ب

ليس قبوال إليجاب، بل هو تثبيت لحق وجد قبل اإلقرار كما في إقرار الموصى له 

 .639بوصية 

حيث يحدد عقد  ،640يثبت الحق للمنتفع في الحدود التي جاءت في عقد االشتراط  .ت

المنتفع أن يطالب المتعهد بتنفيذ االشتراط لمصلحة الغير إلى أي مدى يستطيع 

التزاماته، والرجوع عليه بالتعويض في حالة امتناعه، ذلك أنه يمكن أن يقتصر حق 

مطالبة المتعهد بالوفاء بالتزاماته للمشترط وحده دون المنتفع، وقد يكون للمنتفع 

، وال شك أن هذا أمر استثنائي ال يقع إال في بعض الحاالت 641وحده دون المشترط

الخاصة، كما في حالة اشتراط اإلدارة ميزات معينة على من يمنح امتياز تسيير 

مرفق عام لمصلحة جمهور المنتفعين بهذا المرفق، فغالبا ما تحتفظ جهة اإلدارة 

 .642بحق المطالبة بتنفيذ االشتراط

ء للمنتفع بعد قبوله االشتراط أن يستفيد من التأمينات التي قدمها المتعهد ضمانا للوفا .ث

 .643بالتزامه، ما لم يتبين أنها لضمان حقوق المشترط وحده

ينتقل حق المستفيد في إقرار االشتراط إلى ورثته يستعملونه عقب وفاته، وإذا   .ج

حصلت الوفاة بعد صدور اإلقرار حل الورثة محل سلفهم في االنتفاع بالحق 

 .644موضوع االشتراط إال إذا اشترط المشترط خالف ذلك

يقتصر حق المنتفع على المطالبة بتنفيذ االشتراط الذي تقرر لمصلحته، وليس له  .ح

الحق أن يطلب إبطال أو فسخ العقد البرم بين المشترط والمتعهد في حال إخالل 

المتعهد بالتزاماته، ألن المنتفع ليس طرفا فيه وأن الفسخ يقتصر حق طلبه على 
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لحة في ذلك، فهو مستفيد من بقاء طرفي العقد، أضف إلى ذلك أنه ليست له مص

 .645الحق وليس من هدمه وانقضائه

لما كان حق المنتفع مصدره العقد، وكان له أن يطالب المتعهد على النحو السابق،   .خ

فإنه يكون المتعهد يستطيع أن يتمسك تجاه المنتفع بكل الدفوع التي له ضد المشترط 

بسبب من أسباب البطالن وله أن ، فله أن يطعن في العقد 646والتي تنشأ عن العقد

يتمسك بفسخه إذا تحقق ما يوجب الفسخ وبإمكانه كذلك أن يدفع بعد التنفيذ، عندما 

يمتنع المشترط عن تنفيذ التزاماته اتجاه المتعهد كعدم دفع أقساط التأمين، وقام 

من  116وهذا ما نص عليه من المادة  ،وهكذا 647المنتفع بمطالبة المتعهد بالتنفيذ

لقانون المدني "... ويكون لهذا المدين أن يحتج ضد المنتفع بما يعارض مضمون ا

على أنه البد من القول أنه يمكن التمسك بهذه الدفوع مباشرة في مواجهة  648العقد." 

المنتفع إذا كان قد قبل االشتراط لمصلحته، فهو منذ تلك اللحظة يعتبر قائما على 

، وال يجوز للمتعهد، بعد قبول المنتفع حقوقه، حيث ال يمكن نقض المشارطة

لالشتراط، أن يتمسك في مواجهته بحكم قضائي صدر في مواجهة المشترط وحده، 

أو باالتفاق مع المشترط، بل يتعين اختصام المنتفع في الدعوى حتى يتمكن من تقديم 

ز أما قبل إبداء المنتفع لرغبته في قبول االشتراط، فيجو. 649وسائل الدفاع عن حقه

للمشترط نقض المشارطة، ويكون الحكم الصادر في مواجهة المشترط بفسخ أو 

 بطالن االشتراط حجة على المنتفع، ولو لم يكن خصما في الدعوى.

نخلص في األخير إلى أن الفكرة األساسية في االشتراط لمصلحة الغير هي أن المنتفع 

اشرا قبل المتعهد، وهذا الحق شخص أجنبي عن عقد االشتراط، ومع ذلك فهو يكتسب حقا مب

                                         
توفيق  .318محمد حسين منصور، مصادر االلتزام، العقد واإلرادة المنفردة، المرجع السابق، ص  645

 .243، المرجع السابق، ص -نظرية العقد-فرج، القسم الثاني، النظرية العامة لاللتزام، 
ياسين محمد الجبوري، المبسوط في شرح القانون . 78إياد إبراهيم محمد كلوب، المرجع السابق، ص  646

ر العقد ث: آثاالمدني، الجزء األول، مصادر الحقوق الشخصية، المجلد األول: نظرية العقد، القسم الثال

رجع ، الم-لتزاممصادر اال-. نبيل ابراهيم سعد، النظرية العامة لاللتزام192ص وانحالله، المرجع السابق، 

 .346السابق، ص 
ا أنه إذا كان الدفع الذي للمتعهد قبل المنتفع قائما على تنفيذ المشترط اللتزامه، فيجوز للمنتفع أن علم 647

 يقوم هو بتنفيذ هذا االلتزام حتى يحمل المتعهد على تنفيذ تعهده.
من  161/2هذا والبد من اإلشارة أن بعض شراح القانون المدني الجزائري يالحظون على نص المادة  648

ن رة "ويكورع عباالمدني في صياغتها باللغة العربية أن التعبير لم يكن في محله عندما ذكر المشالقانون 

نه لغير، وأاصلحة لهذا المدين" مع أنه لم يسبق أن ذكر لفظ المدين الذي يشير إليه في أحكام االشتراط لم

ون ما يعارض مضم، كما يعيبون على عبارة "ب« Le Promettant »كان عليه ذكر لفظ "المتعهد" 

لدكتور ا، وعلى هذا األساس يرى  « Les exceptions »العقد"، وقد ورد في النص باللغة الفرنسية 

بارة ة الععلي علي سليمان بأنه ينبغي عند إعادة النظر في القانون المدني الجزائري أن تكون صياغ

ك ذا المتعهد أن يتمسنحو التالي" ويكون لهمن القانون المدني على ال 116األخيرة من الفقرة الثانية للمادة 

مدني قانون الفي ال العربي بلحاج، النظرية العامة لاللتزامضد المنتفع بكل الدفوع التي تنشأ عن العقد." =

 .231-230ص الجزائري، الجزء األول، التصرف القانوني، المرجع السابق، 

د حسين منصور، مصادر االلتزام، العقد . محم78إياد إبراهيم محمد كلوب، المرجع السابق، ص  649

 .319واإلرادة المنفردة، المرجع السابق، ص 
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ال يمر بذمة المشترط بل يكتسبه المنتفع مباشرة من عقد االشتراط، وأن هذا الحق ال ينشأ 

عن قبول المنتفع له وإال لما كان هناك خروج على قاعدة نسبية أثر العقد، ولكنه ينشأ عن 

بل ودون حاجة إلى أن  عقد االشتراط الذي لم يكن المنتفع طرفا فيه ودون حاجة إلى قبوله،

يكون المنتفع موجودا ومحددا وقت إبرام عقد االشتراط، فيكفي أن يكون موجودا وقت تنفيذ 

عقد االشتراط، وكل ما يشترطه القانون هو أن يكون للمشترط مصلحة في العقد ولو كانت 

 أدبية.  

 

 

 

 

 

 :العقدي لباب الثاني: األساس القانوني لسلطات القاضي في إعادة التوازنا

 

 والقضه نال يجوز فدني " العقد شريعة المتعاقدين، من القانون الم 106نصت المادة 

ن النص أ ن هذام، أو لألسباب التي يقررها القانون"، ويظهر جليا طرفينتعديله إال باتفاق ال

 تعديل قض أونالمشرع يؤكد على احترام قاعدة العقد شريعة المتعاقدين وأنه لم يجز للقاضي 

 .افر األسباب التي يقررها القانونالعقد إال عند تو

ف ألطراافاألصل هو احترام القاضي لقانون العقد، وال يمكن له أن يحل محل إرادة 

قتصر تألصل ابتعديله لما في ذلك من مساس بمبدأ القوة الملزمة للعقد، فوظيفة القاضي في 

صل ذا األا، إال أنه استثناء من هعلى تفسير العقود و تطبيق أحكامها دون تعديل بنوده

ادة إرادته محل إربرخص المشرع الجزائري للقاضي تعديل العقد، والقاضي بهذا يحل 

سلطة  هكذا المتعاقدين، وينشئ آثارا جديدة غير تلك التي ارتضاها المتعاقدان، ومنح مثل

  للقاضي أمر خطير للغاية، فهي مقررة له مباشرة ضد ما أراده المتعاقدين.

 يعطي ونظرا لهذه الخطورة التي يمكن أن تعصف بمبدأ األمن التعاقدي المشرع ال

خالفا صبح مأالقاضي سلطة تعديل العقد إال في حاالت محددة يبدو له فيها بوضوح أن العقد 

طة السل للعدل مخالفة صريحة تقتضي تدخل القاضي وتبرره، وال يملك القاضي ممارسة هذه

قد قد، وبد أن ينص المشرع صراحة على سلطة القاضي في تعديل الع من تلقاء نفسه بل ال

ا عليه ورد النص على أسباب تعديل العقد في مواد متفرقة من القانون المدني كما نصت

 بعض القوانين الخاصة المتفرعة عنه.

وفيما يلي سنحاول البحث في األسباب التي تجيز للقاضي التدخل لتعديل العقد وذلك 

وعليه سنتطرق في هذا الباب إلى األساس القانوني لسلطات ي التكوين والتنفيذ في مرحلت
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صص الفصل األول منه لدراسة سلطات القاضي وقت خالقاضي في إعادة التوازن العقدي، ن

 انعقاد العقد، بينما نخصص الفصل الثاني لدراسة سلطات القاضي في مرحلة تنفيذ العقد.

 

 وقت انعقاد العقد:الفصل األول: سلطات القاضي 
 

لتعادل دم اعقد يختل توازن العقد في مرحلة تكوينه، بأن يلحق الغبن محل العقد نتيجة 

عفا ضعاقدين المت زم به في مقابل ذلك، أو أن يستغل أحدتبين ما يعطيه العاقد وما يأخذه أو يل

ما لنسبة لا باثيرنفسيا موجودا لدى المتعاقد اآلخر يجعل من التزامات هذا األخير متفاوتة ك

قد ن العحصل عليه من فائدة بموجب العقد أو مع التزامات المتعاقد اآلخر، أو أن يتضم

لية أو الفع شرطا تعسفيا يدرجه أحد المتعاقدين)المتعاقد القوي( نتيجة النعدام المساواة

 القانونية ويذعن له الطرف اآلخر.

اصر ي تععدام التوازن العقدي التي على حاالت اختالل أو انروقد نص المشرع الجزائ

ديل جل تعتكوين العقد في مواد متفرقة من القانون المدني ومنح القاضي سلطة التدخل أل

 العقد بهدف إقامة التوازن العقدي الذي غاب عن العقد عند إبرامه.

ث مباح سلطات القاضي وقت انعقاد العقد، وقد قسمناه إلىوفي هذا الفصل نتعرض ل

نا األول فخصصناه لدراسة سلطة القاضي في حالة وجود غبن، بينما خصص ثالث، فأما

لسلطة  لثالثالمبحث الثاني لدراسة سلطة القاضي في حالة االستغالل، وتطرقنا في المبحث ا

 القاضي في تعديل العقد بسبب الشرط التعسفي.

 

 

 

 

 المبحث األول: سلطة القاضي في حالة وجود غبن:
بد أن نه الأدين و إن لم تكن متساوية تماما في كل األحوال، إال إن التزامات المتعاق

ية غير تعاقديكون هناك تناسب بينها، فإذا ما اختل التوازن بالشكل الذي يجعل العالقة ال

ن علغبن امتوازنة، مما يوقع أحد المتعاقدين في الغبن، تعين على القاضي التدخل لرفع 

 العقد. 

ت الغبن في مواد متفرقة من القانون المدني وفي بعض نظم المشرع الجزائري حاال

القوانين الخاصة كما خصها بجزاء يرتب في حال تحققها، وللوقوف على سلطة القاضي في 

 دور القاضي في التحقق من مدى توافر شروط الغبنحالة وجود غبن يقتضي األمر بيان 
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آثار تدخل القاضي في حال  وذلك في المطلب األول، بينما نخصص المطلب الثاني لدراسة

 تحقق الغبن في العقد.

 المطلب األول: دور القاضي في التحقق من مدى توافر شروط الغبن

يتعين على القاضي قبل يوقع جزاء الغبن على العقد أن يتحقق من وجود حالة الغبن 

 في العقد، وعلى ذلك قبل أن نتطرق إلى حاالت تدخل القاضي في حالة وجود غبن يتعين

علينا الوقوف على مفهوم الغبن بداية وذلك في الفرع األول بينما نخصص الفرع الثاني 

 بسبب الغبن.  لدراسة حاالت تدخل القاضي

 الفرع األول: تعريف الغبن:

ف لم يعرف المشرع الجزائري الغبن، وقد اختلف تعريف الفقهاء للغبن باختال

ت تزاماوعي فهو عدم التعادل بين االلنظرتهم إليه، منهم من تعرض له من جانبه الموض

اقد المتعبالمتبادلة في العقود، ومنهم من عرفه من جانبه الشخصي فهو الضرر الذي يلحق 

 المغبون.

 أوال: عدم التعادل بين األداءات المتبادلة في العقد:

عرف الدكتور عبد الرزاق أحمد السنهوري الغبن بأنه عدم التعادل بين ما يعطيه العاقد 

وما يأخذه. فقد يكون مغبونا إذا أعطى أكثر مما أخذ، وقد يكون غابنا إذا أخذ أكثر مما 

.  كما عرفه الدكتور توفيق فرج بأنه عدم التعادل بين االلتزامات التي يوجبها العقد 650أعطى

لطرفين والتزامات الطرف اآلخر، وفي هذه الحالة ال ينظر إال إلى الجانب المادي على أحد ا

. وذهب رأي آخر 651فقط من حيث اختالل التوازن بين قيمة ما يلتزم به كل من المتعاقدين

إلى القول بأن ينصرف اصطالح الغبن إلى مجرد عدم التعادل بين ما يعطيه المتعاقد وما 

محسوبا على أساس قيمة الشيء المادية طبقا للقوانين االقتصادية،  يأخذه وقت إبرام العقد،

. وعرف 652وأهمها قانون العرض والطلب، بغض النظر عن قيمته الشخصية لدى المتعاقد

بأنه عدم التكافؤ والتعادل بين البدلين في عقود المعاوضات عما يخرجها عن مألوف الناس 

 . 653في مبادالتهم

 د المتعاقدين:ثانيا: إلحاق الضرر بأح

                                         
نظرية العقد، المرجع -عبد الرزاق أحمد السنهوري، شرح القانون المدني، النظرية العامة لإللتزامات 650

 .446السابق، ص 
 .712المرجع السابق، ص توفيق فرج، النظرية العامة لإللتزام، القسم الثاني، نظرية العقد،  651
-محمود عبد الرحمن محمد، االستغالل والغبن في العقود ودورهما في إقامة التوازن بين األداءات العقدية 652

 .12، ص 1995دار النهضة العربية، مصر،  -دراسة مقارنة
للعلوم القانونية رياض حسين أبو سعيدة، القوة الملزمة للعقد واالتجاه الموسع لدائرة الغبن، مجلة الكوفة  653

 .47، العراق، ص2015، سنة 23والسياسية، المجلد األول، العدد 
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من الفقه من عرف الغبن بالنظر إلى اآلثار الناتجة عنه فعرف بأنه الخسارة التي 

تلحق أحد المتعاقدين في عقود المعاوضات إذا كانت قيمة ما أخذ أقل من قيمة ما أعطى 

 . 654بموجب العقد لحظة تكوين العقد

لفاظ والمصطلحات ويستنتج من تعاريف شراح القانون للغبن رغم اختالفهم في األ

أنها تتفق في مجملها على أن الغبن هو عدم التعادل االقتصادي بين قيمة ما يحصل عليه 

المتعاقد وبين ما يعطيه أو يلزم به في مقابل ذلك المتعاقد اآلخر وبالتالي الضرر الذي يقع 

 ويعتبر أحسن تعريف للغبن هو ما جاء على لسان الدكتور. 655على الشخص من جراء ذلك

سليمان مرقس " الغبن أمر مادي يظهر عند مقارنة قيمتين ماديتين فإذا بلغ الفرق بينهما حدا 

معينا كان ذلك غبنا ورتب عليه القانون أثرا خاصا في بعض العقود، فإذا لم يبلغ هذا الحد أو 

ال يعتد بلغه ولكنه كان واقعا في عقد من العقود التي يرتب فيها القانون على الغبن أثرا، فإنه 

 .656به"

 الفرع الثاني: الحاالت التي يجوز الطعن فيها بسبب الغبن:

تعرض المشرع الجزائري للحاالت التي يجوز فيها الطعن في العقد على أساس الغبن 

وذلك دونما اعتبار إلرادة المتعاقد المغبون في مواد متفرقة من القانون المدني وفي قوانين 

 لحاالت:خاصة وفيما يلي تفصيل لهذه ا

 أوال: عقد بيع العقار:

يعتبر عقد البيع من أقدم وأهم العقود المسماة، ولكثرة تداوله في الحياة اليومية، أواله 

، ولعل من أهم األحكام التي 657المشرع الجزائري أهمية بالغة، وذلك بتفصيل أحكامه

 .658أحاطت عقد البيع هي جواز الطعن فيه عن طريق الغبن

تزم ن القانون المدني عقد البيع بنصها أن " البيع عقد يلم 351عرفت المادة 

"، و نقدي بمقتضاه، البائع أن ينقل للمشتري ملكية شيء أو حقا ماليا آخر في مقابل ثمن

بن " إذا من القانون المدني على جواز الطعن في هذا العقد بسبب الغ 358/1نصت المادة 

ماس بعة أخفي رفع دعوى تكملة الثمن إلى أربيع عقار بغبن يزيد عن الخمس فللبائع الحق 

 ثمن المثل" .

                                         
دراسة مقارنة بين  -الغبن الناتج عن االستغالل–هائل حزام ميهوب العامري، النظرية العامة لالستغالل  654

 .52، ص 2009القانون الوضعي والفقه اإلسالمي، المكتب الجامعي الحديث، مصر، 
 .8، ص 0820الغبن في العقود المدنية، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الجزائر،  ،دكار فايزة 655
الجزء األول، نظرية العقد واإلرادة  -في االلتزامات–سليمان مرقس، الوافي في شرح القانون المدني  656

 .408-407 المنفردة، المرجع السابق، ص
لفصل األول من الباب السابع المتضمن العقود المتعلقة نص المشرع الجزائري على أحكام عقد البيع في ا 657

 قانون المدني.من ال 412إلى  351بالملكية من الكتاب الثاني المتعلق بااللتزامات والعقود، أي من المادة 

جدير بالبيان أنه ليس كل عقد بيع قابل للطعن فيه بالغبن بل يتعين أن تتوافر جملة من الشروط تضمنتها  658

 من القانون المدني. 360إلى  358مواد من أحكام ال
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ي عقد فالمذكورة أعاله أنه البد من توفر جملة من الشروط  358يتضح من نص المادة 

  البيع الذي يكون محال للطعن بواسطة الغبن وفيما يلي تفصيل لهذه الشروط:

 أن يكون العقد بيعا: .أ

، فمتى كان العقد غير رسمي 659يكون العقد رسميايشترط أن يكون العقد بيعا، ويجب أن 

 324وانصب على عقار أو حق عيني عقاري، يعتبر باطال بطالنا مطلقا، طبقا لنص المادة 

التي توجب تحت طائلة البطالن إفراغ العقود الناقلة لملكية  660من القانون المدني 1مكرر 

 .661عقار أو حقوق عينية عقارية في شكل رسمي

حكمة العليا إلى أنه "ال يعد عقد البيع المحرر أمام موثق عقدا صوريا، وقد ذهبت الم

 .662لمجرد حصول بيع بالغبن"

 

 

 أن يكون المبيع عقارا: .ب

،  663يشترط أن يكون المبيع عقارا سواء كان عقارا ماديا أو حقا عينيا على عقار

والحق العيني وللوقوف على حقيقة هذا الشرط يدفعنا األمر إلى الخوض في تعريف العقار 

 العقاري وذلك كما يلي:

 665وقسم العقار إلى عقار بطبيعته  664من القانون المدني 683عرفت العقار المادة 

 .666وعقار بالتخصيص

                                         
(" العقد الرسمي عقد  1988مايو  03المؤرخ في  14-88من القانون المدني )القانون رقم  324تنص المادة  659

لك أن وذيثبت فيه موظف أو ضابط عمومي أو شخص مكلف بخدمة عامة، ما تم لديه أو ما تلقاه من ذوي الش

 حدود سلطته واختصاصه." طبقا لألشكال القانونية وفي 
(" زيادة  1988مايو  03المؤرخ في  14-88من القانون المدني )القانون رقم  1مكرر  324تنص المادة  660

ي تتضمن د التعن العقود التي يأمر القانون بإخضاعها إلى شكل رسمي يجب، تحت طائلة البطالن، تحرير العقو

ن عنازل رية أو صناعية أو كل عنصر من عناصرها، أو التنقل ملكية عقار أو حقوق عقارية أو محالت تجا

سات و مؤسأسهم من شركة أو حصص فيها، أو عقود إيجار زراعية أو تجارية أو عقود تسيير محالت تجارية أ

 صناعية في شكل رسمي، ويجب دفع الثمن لدى الضابط العمومي الذي حرر العقد.

 الناتجة ألموالالمؤسسة أو المعدلة للشركة بعقد رسمي، وتودع اكما يجب، تحت طائلة البطالن، إثبات العقود 

 عن هذه العمليات لدى الضابط العمومي المحرر للعقد".
على اعتبار أن العقد الغير الرسمي المنصب على العقار أو الحق العيني العقاري يكون باطال، أي أن ال  661

ذا طعن في هوز اللملكية العقارية، فمن باب أولى ال يجيترتب عنه أي أثر، وهو في حكم العدم، ومنه ال ينقل ا

 العقد بالغبن، وللبائع أن يطعن فيه بالبطالن.

تحت رقم الملف:  09/05/2013قرار المحكمة العليا الصادر عن الغرفة العقارية  بتاريخ:  662

ات: الملحق . قرار مرفق بالملحق307، ص 2013، منشور بمجلة المحكمة العليا، العدد الثاني، 0771640

 .03رقم: 
عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، العقود التي تقع على الملكية، البيع  663

 .392والمقايضة، الجزء الرابع، المرجع السابق، ص 
القانون المدني الجزائري " كل شيء مستقر بحيزه وثابت فيه وال يمكن نقله منه دون تلف  من 683المادة  664

 فهو عقار، وكل ما عدا ذلك من شيء فهو منقول.
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الحق العيني الواقع على العقار، وتنقسم  667من القانون المدني 684عرفت المادة 

، و الحقوق العينية 668لى العقارالحقوق العينية إلى قسمين، الحقوق العينية األصلية الواقعة ع

 . 669التبعية الواقعة على العقار 

من القانون المدني أنها حصرت مجال الطعن بالغبن في  358يستخلص من نص المادة 

، فقد استبعدت بمفهوم 670بيع العقارات، ويشمل هذا بيع العقار وكل حق عيني يقع على عقار

ومنه فبيع المنقوالت من مثل المحالت  المخالفة المنقوالت، من دائرة الطعن بالغبن،

 التجارية، بأي ثمن، مهما قل، ال يعيبه الغبن، و ال يؤثر في سالمة البيع.

وأما إذا كان المبيع عقارا و منقوال بيعا صفقة واحدة بثمن واحد، فنميز بين ما إذا 

من المقابل كانت الصفقة قابلة للتجزئة، جزئت وقسم الثمن على العقار والمنقول، فيحدد ث

للعقار والجزء اآلخر المقابل للمنقول، ومنه جاز الطعن بالغبن في العقار وحده دون 

المنقول، أما إذا كانت الصفقة غير قابلة للتجزئة فإنه يجوز الطعن في البيع كله بالغبن، على 

 .671أال يدخل في حساب الغبن إال قيمة العقار وحده بما يمثله من نصيب في الثمن

في البيع بسبب الغبن حالة استثنائية، خص بها المشرع بيع العقارات دون  الطعن 

المنقوالت، األمر الذي يدفعنا للبحث عن الغرض الذي يريده المشرع وراء تقرير هذه 

ذهب البعض إلى تبرير موقف التشريعات الحديثة التي خصت  الحماية االستثنائية ؟

باب التاريخية التي دعت إلى تقرير الغبن، أي إلى العقارات بالحماية دون المنقوالت باألس

                                                                                                               
قارا تبر عغير أن المنقول الذي يضعه صاحبه في عقار يملكه، رصدا على خدمة هذا العقار أو استغالله يع

 بالتخصيص"
الثابت المستقر بحيزه، بحيث ال يمكن نقله من مكان آلخر إال إذا هدم أو اقتلع،  العقار بطبيعته فهو الشيء 665

تفتيت كون بيوتعتبر األرض خير مثل للعقار كونها ثابتة ملتصقة بحيزها، وإذا جاز نقل أجزاء منها فإنما 

 مكن نقلهال ي، وسطحها وانتزاع األتربة والصخور، ونفس الشيء بالنسبة للمباني فهي عقار ثابت مستقر بحيزه

لمدني، اانون من مكان آلخر دون هدمه، أو هدم أجزاء منه . عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح الق

 .14حق الملكية مع شرح مفصل لألشياء واألموال، الجزء الثامن، المرجع السابق، ص 
العقار بالتخصيص فهو منقول بطبيعته، رصده مالكه لخدمة أو استغالل عقار بطبيعته هو أيضا مملوك له.  666

موال، ء واألعبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، حق الملكية مع شرح مفصل لألشيا

 .29الجزء الثامن، المرجع السابق، ص 
ي الجزائري " يعتبر ماال عقاريا كل حق عيني يقع على عقار، بما في ذلك حق من القانون المدن 684المادة  667

 الملكية، وكذلك كل دعوى تتعلق بحق عيني على عقار".
سواء كان عقارا بطبيعته أو بالتخصيص، تعتبر حقوقا عقارية، وأول الحقوق العينية العقارية األصلية حق  668

ية وق العينالحق ال أنه يكون حقا عقاريا إذا وقع على عقار، وتكونالملكية، علما أن هذا األخير حق معنوي، إ

ع وحق نتفا، و حق اال-الذي ال يقع إال على العقارات-األصلية المتفرعة عن حق الملكية وهي حق االرتفاق

ي، لسنهوراحقوقا عقارية متى وقعت على عقار . عبد الرزاق أحمد  -يقع على المنقول والعقار –االستعمال

 السابق، لمرجعاسيط في شرح القانون المدني، حق الملكية مع شرح مفصل لألشياء واألموال، الجزء الثامن، الو

 .190ص 
تعتبر حقوقا عقارية إذا وقعت على عقار، ومن هذه الحقوق أيضا ما يقع إال على العقار فيكون حتما حقا  669

رهن ق الح-ها ما يقع على المنقول والعقارعقاريا، ويتعلق األمر بحق الرهن الرسمي، وحق التخصيص، ومن

 فإذا وقع  على عقار كان حقا عقاريا. -الحيازي، وحق االمتياز
 .162، ص 2006توفيق حسن فرج، عقد البيع والمقايضة، مؤسسة الثقافة الجامعية، مصر،  670
 .117، ص2009سمير عبد السيد تناغو، عقد البيع، الطبعة األولى، مكتبة الوفاء القانونية، مصر،  671
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كون القوانين الحديثة تأثرت بالقانون الروماني الذي كان يقدس العقارات، ويعتبرها الثروة 

 .672الحقيقية

وقد برر رأي آخر موقف التشريعات الحديثة أن تقدير قيمة العقارات تمتاز بالسهولة، 

عد على إتمام التقدير ويمكن عن طريقها معرفة بخالف المنقوالت، حيث توجد عناصر تسا

، كما أن قيمة 673ما يساويه عقار من العقارات في وقت ما وفي ظروف معينة أو مكان معين

العقارات ليست سريعة التغير بخالف المنقوالت التي تمتاز بالسرعة في تقلب أسعارها 

إلى مكان آخر تكون قيمتها  صعودا وهبوطا، وسهولة نقلها من مكان تكون قيمتها فيه ضئيلة

 .674فيه كبيرة، ونتيجة لعدم استقرارها جعل المشرع ال يطبق عليها أحكام الغبن

م أن ثني، غير أننا نرى أن األوضاع الحالية اختلفت عما كانت عليه في العصر الروما

 والمحالت المنقوالت أصبحت جديرة بالحماية خاصة تلك التي ترتفع قيمتها من مثل السفن،

 ارات منالعق التجارية الضخمة والعالمات التجارية المشهورة التي تفوق قيمتها بكثير قيمة

ستدعي لذي يجهة، والتي تدر عائداتها ربحا وفيرا لالقتصاد الوطني من جهة أخرى. األمر ا

 خاص.بنصوص خاصة تقرر الحماية لهذه المنقوالت، وفي هذه الحالة يعمل حكم النص ال

 بالتراضي:أن يتم البيع  .ت

إذا تم العقد عن طريق المزاد العلني، فإنه ال يجوز الطعن في هذا العقد على أساس الغبن 

من القانون المدني " ال يجوز الطعن بالغبن في بيع تم بطريق المزاد  360طبقا لنص المادة 

اد العلني بمقتضى القانون" وذلك راجع إلى أن البيع الذي يفرض القانون أن يتم بموجب مز

علني، يكون باتخاذ جملة من اإلجراءات القانونية التي يجب احترامها والتي جعلها خاضعة 

من مثل النشر و اإلعالن والتي من شأنها  675لرقابة القاضي فال يجوز االتفاق على مخالفتها

أن تكفل الحصول على أكبر ثمن ممكن للعقار، وبالتالي فال مبرر للطعن فيه بواسطة 

 .676الغبن

                                         
كانت العقارات أكثر األشياء قيمة، وهو األمر الذي جعلها دائما مطمع لألثرياء واألقوياء الذين عملوا بشتى  672

لثالث قرن االوسائل على استغالل الظروف االقتصادية التي سادت في اإلمبراطورية الرومانية في نهاية ال

ن الثم في غالب األحيان إلى عدم حصول البائع على ميالدي، حيث أدت تقلبات األسعار وانخفاض العملة

هم قاراتالحقيقي للشيء المباع، وعلى وجه الخصوص صغار المالك والفقراء والضعفاء فاضطروا إلى بيع ع

ذه هائعي بأثمان بخسة لمواجهة متطلبات الحياة الضرورية، وهو ما برر تدخل المشرع الروماني لحماية ب

سياسة كلغبن م ظروفهم القاسية إلى بيع عقاراتهم بأسعار بخسة، وسن بذلك قواعد االعقارات، الذين اضطرته

ر ش، داإصالحية لألوضاع السائدة آنذاك . أحمد ابراهيم حسن، األصول التاريخية لنظرية الغبن الفاح

ابق، ص الس دكار فايزة، الغبن في العقود المدنية، المرجع. 94 -93، ص 1999المطبوعات الجامعية، مصر ، 

63.  
 .88عرعارة عسالي، التوازن العقدي عند نشأة العقد، المرجع السابق، ص  673
 .64دكار فايزة، الغبن في العقود المدنية، المرجع السابق، ص  674
بوضياف عادل، الوجيز في شرح قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية، الجزء الثاني، كليك للنشر، الجزائر،  675

 .148، ص 2012
 .71مد حسنين، عقد البيع في القانون المدني الجزائري، المرجع السابق، ص مح 676
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رع الجزائري قرر حماية للعقار المبيع عن طريق المزاد العلني من خالل ضبط المش

و  678، وكذلك جملة اإلجراءات التحضيرية لعملية البيع677مسألة تحديد الثمن األساسي للبيع

وهي اإلجراءات الكفيلة بضمان الحصول على  679من خالل مسألة إعادة البيع بالمزاد العلني

 التالي على أعلى ثمن .أكبر قدر من المزايدين وب

من القانون  360أمام هذه اإلجراءات يمكن تبرير موقف المشرع الجزائري في المادة 

المدني حين منع الغبن في العقارات المباعة عن طريق المزاد العلني، لكون هذا األخير، يتم 

                                         
من  739خص المشرع الثمن األساسي الذي يبدأ به البيع في المزاد العلني، بأحكام خاصة ضمنها في المادة  677

تقريبية له لقيمة اللني وا"يحدد الثمن األساسي، الذي يبدأ به البيع بالمزاد العقانون اإلجراءات المدنية واإلدارية 

ين بأمر ي، يعفي السوق، للعقار و/أو الحق العيني العقاري المحجوز، جملة أو على أجزاء من طرف خبير عقار

بأمانة  خبيرطلب المحضر القضائي أو الدائن الحاجز، بعد إثبات إيداع أتعاب ال=على عريضة، بناء على 

الل خلضبط الضبط والمحددة مسبقا من طرف رئيس المحكمة. يجب على الخبير إيداع تقرير التقييم بأمانة ا

ينه وإال استبدل ( أيام من تاريخ تعي10األجل الذي يحدده رئيس المحكمة، على أن ال يتجاوز هذا األجل عشرة )

زايدة، ي المفر المحجوز تبتدئ منه عملية بيع العقار وذلك عن طريق ضرورة تعيين ثمن أساسي للعقا بغيره"،

تحديده قد  ا أن عدمي، كمتجنبا منه لمبالغة المباشر في التنفيذ في تقييم العقار المراد بيعه عن طريق المزاد العلن

 بل رئيسمن ق يدفع المزايدين إلى اإلحجام عن التقدم للمزاد، ويكون تحديد الثمن عن طريق خبرة مأمور بها

وجيز في ال ل،المحكمة، على أن تكون مهمة الخبير متمثلة في تحديد قيمة تقريبية لثمن العقار. بوضياف عاد

 .168المرجع السابق، ص شرح قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية، الجزء الثاني، 
ن عن البيع بالمزاد تعتبر اإلجراءات التحضيرية لعملية البيع خاصة منها تلك المتعلقة بتعليق ونشر اإلعال 678

ي لجمهور فبيع لالعلني، ذلك أنه بعد أن يتم إخبار ذوي الشأن بيوم البيع ومكانه يجب أن يتم اإلعالن عن ال

لحصول غرض ابجريدة وطنية أو أكثر حسب أهمية العقار ليزيد من عدد المشاركين في المزايدة ويقع التنافس 

 2008فري في 25المؤرخ في  09-08لتنفيذ وفقا للقانون رقم على أعلى سعر للبيع. حمدي باشا عمر، طرق ا

 .205، ص 2012المتضمن قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية، دار هومة، الجزائر، 

يع ملية البفي ع كما يعلق اإلعالن عن البيع ضمانا للشفافية والمصداقية والحصول على أكبر قدر من المزايدين

ى لوحة ، وعللعقارات المحجوزة أرضا أو مباني ولو باستحداث ألواح يعلق عليهافي باب ومدخل كل عقار من ا

 قار، وفيا العاإلعالنات بقباضة الضرائب التي يوجد بدائرة اختصاصها العقار، ولوحة البلدية التي يوجد به

ن ل أن يضميحتم لوحة اإلعالن بالمحكمة التي يتم بها البيع، وفي الساحات واألماكن العمومية، وفي مكان آخر

هل على المؤ جلب أكبر عدد من المزايدين، ويثبت نشر اإلعالن بتقديم صورة من الجريدة، أو تأشيرة الموظف

ب اإلشارة إلى من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية. كما تج 750هامش اإلعالن المنشور طبقا لنص المادة 

أو كان  لمزايدينمن ا ي، ففي الحالة التي ال يتوافر فيها النصابأنه وحماية للعقار المباع عن طريق المزاد العلن

يقة أثبت ( دق15العرض أقل من الثمن األساسي للمزايدة أو لم يتقدم أي أحد بأي عرض خالل خمسة عشرة )

لنشر عاد ايالرئيس ذلك في سجل الجلسة وقرر تأجيل البيع إلى جلسة الحقة، بذات الثمن األساسي، على أن 

انت ين إذا كمزايدليق وفقا إلجراءات اإلعالن األول، غير أنه في الجلسة الثانية، وبغض النظر عن عدد الوالتع

إنقاص ولبيع العروض أقل من قيمة الثمن األساسي وغير كافية لقيمة الدين والمصاريف، قرر الرئيس تأجيل ا

 ق العينيو الحلموالية يباع العقار و/أعشر الثمن األساسي مع إعادة النشر والتعليق، على أنه في الجلسة ا

دائنين حد الأالعقاري لمن تقدم بأعلى عرض ولو كان أقل من الثمن األساسي إال إذا قبل الدائن الحاجز أو 

الرحمن،  بارة عبده. برالمتدخلين استفاء الدين عينا بالعقار و/ أو الحق العيني العقاري بالثمن األساسي المحدد ل

. 253، ص 2009الناحيتين المدنية والجزائية، الطبعة األولى، منشورات بغدادي، الجزائر،  طرق التنفيذ من

ون المتضمن قان 2008فيفري  25المؤرخ في  09-08حمدي باشا عمر، طرق التنفيذ وفقا للقانون رقم 

 .309اإلجراءات المدنية و اإلدارية، المرجع السابق، ص 

عادة بيعه لمن يعرض زيادة بالسدس ففي الحالة التي يباع فيها العقار بثمن كذلك يعتبر حماية للعقار، حالة إ 679

منوع غير مأقل من الثمن األساسي المحدد في قائمة شروط البيع، يجوز ألي شخص تتوفر فيه شروط الشراء و

اد ع بالمزية البعليه دخول المزايدات، أن يتقدم بعريضة موقعة منه أمام أمانة ضبط المحكمة، يطلب فيها إعاد

، وأن يكون ذلك في أجل 679من الثمن الراسي به المزاد 1/6العلني على أن يتعهد بزيادة ال تقل عن السدس 

اريف مع المص ( أيام من تاريخ  صدور حكم رسو المزاد، ويودع بأمانة ضبط المحكمة المبلغ كامال08ثمانية )

بها  التي تم راءاتالبيع الجديد بنفس القواعد واإلج القضائية والرسوم المستحقة، مقابل وصل، ويتم اإلعالن عن

من قانون  760دة البيع األول، وتجري المزايدة بنفس اإلجراءات التي جرت بها المزايدة األولى طبقا لنص الما

 اإلجراءات المدنية واإلدارية.
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ضمان  وفق ضمانات إجرائية صارمة قبل وأثناء عملية التعاقد، بل وحتى بعدها من شأنها

بيع العقار بأكبر ثمن ممكن، وتجنب أن يباع بثمن زهيد، ومنه متى لم يتقدم أحد بشراء 

العقار بأكثر من ثمن معين، أي الثمن الذي بيع به، فهذا في حد ذاته دليل على أن قيمة العقار 

 ، وبالتالي فال مبرر إلقامة دعوى الغبن بعد ذلك.680ال تزيد عن هذا الثمن

 ن قيمة العقار وقت البيع بأكثر من الخمس:أن يقل الثمن ع .ث

و معيار احتساب  681يعتبر وضع معيار محدد للغبن أمر يهدف إلى استقرار المعامالت

إذ العبرة بالقيمة المادية للعقار وليس قيمته الشخصية لدى  682الغبن، هو معيار موضوعي

النظر عن قيمته في ، بمعنى أن العبرة بالقيمة الحقيقة للعقار المبيع، بصرف 683المشتري

 نظر أحد المتعاقدين أو كالهما.

يتحقق الغبن إذا كانت قيمة العقار المباع وقت البيع تزيد عن ثمنه بأكثر من خمس 

 ، بحيث يكون الثمن المعين للمبيع أقل من أربعة أخماس القيمة الحقيقية له.684القيمة

وعلى هذا النحو إذا بيع العقار بخمسين ألف دينار وكان الفرق ما بين ثمن البيع و قيمة 

العقار المبيع وقت البيع يفوق الخمس )يفوق عشرين ألف دينار من الثمن الحقيقي وهو مئة 

ألف دينار( فيكون الغبن قد تحقق، حتى ولو انخفضت قيمة الشيء بعد ذلك فأصبحت مساوية 

يع به أو أقل منه وللبائع إذن الحق في رفع دعوى تكملة الثمن إلى أربعة أخماس للثمن الذي ب

)أي ثمانين ألف دينار(ويجب على المشترى لرفع الغبن عن البيع دفع الفرق ما بين ثمن 

، أما إذا بيع 685دج  30.000= 50,000- 80.000الشراء وأربعة أخماس الثمن الحقيقي أي 

خماس قيمته أو بأكثر من ذلك وقت البيع فال مجال للطعن في البيع العقار بثمن يعادل أربعة أ

 .686بدعوى الغبن

لحساب مقدار الغبن تحسب قيمة العقار وقت البيع ال وقت الطعن بالغبن أي ليس وقت 

، من 687رفع الدعوى أو تاريخ الحكم فيها، على أن يحسب الثمن دون غيره من المصروفات

بأي  -البائع-وثيق، ذلك أنها ال تعود على صاحب العقارمثل رسوم التسجيل ومصاريف الت

 فائدة ومنه ال تدخل في حساب الثمن.

                                         
ن سببا في إحجام الكثيرين كذلك يمكن القول أن جعل البيع بالمزاد العلني بدعوى الغبن، أو العيوب، قد يكو 680

مية اية الراالحم من دخول المزاد، فال تتهيأ األسباب كاملة للوصول بثمنه، إلى أعلى مقدار ممكن، ومنه تنقلب

 إلى تحقيق النفع، ضررا.

 .163توفيق حسن فرج، عقد البيع والمقايضة، المرجع السابق، ص  681
نون المدني الجديد، العقود التي تقع على الملكية، البيع عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القا 682

 .397والمقايضة، الجزء الرابع، المرجع السابق، ص 
عزيز كاظم جبور الخفاشي، الغبن عيب في الرضا أم في ذات العقد، مقال منشور بمجلة الكوفة للعلوم  683

 .35، ص 2009القانونية والسياسية، جامعة الكوفة، العدد األول، 
عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، العقود التي تقع على الملكية، البيع  684

 .398والمقايضة، الجزء الرابع، المرجع السابق، ص 
 .218النظرية العامة للعقد، المرجع السابق، ص -علي فياللي، االلتزامات 685
ع، دراسة مقارنة ومدّعمة باجتهادات قضائية وفقهية، دار سي يوسف زاهيّة حورية، الواضح في عقد البي 686

 .122، ص 2012هومة، الجزائر، 
 أنطوان قسيس، ملحق المالي، القانون المدني لطالب الصف الثالث، عقد البيع، كلية الحقوق، جامعة حلب، 687

 .154، ص 1964-1965
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لإلشارة ينبغي القول أن نسبة الخمس هذه مأخوذة من أحكام الشريعة اإلسالمية، حيث 

في حين أن المشرع الفرنسي أجاز الطعن في  ،688يعتبر غبنا فاحشا ما يزيد على الخمس

من قيمة العقار  7/12غبن، متى بيع عقار كامل األهلية إذا زاد الغبن عن عقد بيع العقار بال

وقت البيع، ويجبر المشتري، إما على رد العين المبيعة، واسترداد الثمن، وإما على تكملة 

 . 689القيمة وقت البيع 9/12الثمن إلى 

 ثمنلاتعرضنا فيما سبق للحق الذي قرره المشرع للبائع عن طريق رفع دعوى تكملة 

 .من القانون المدني 358لرفع الغبن عن العقد والذي ورد النص عليه في المادة 

بقي لنا اإلشارة إلى أن المشرع الجزائري و حرصا منه على الحد من ظاهرة عدم 

التصريح بالثمن الحقيقي الذي بيع به العقار بغية التهرب من الضريبة وضمانا ألن ال يباع 

قيمته الحقيقية وبغية توفير إيرادات للخزينة العمومية استحدث  العقار بثمن بخس ال يمثل

إجراءات جديدة جاءت تكملة لما تضمنه القانون المدني في أحكام الشفعة، تتمثل في ممارسة 

أن ثمن البيع أو القيمة غير ، وذلك متى رأت 690الدولة ممثلة في إدارة التسجيل لحق الشفعة

إال  ( لذوي الحقوق.1/10هذا الثمن مزايد فيه العشر ) ، شرط أن  تدفع الدولة مبلغ691كاف

أن التطبيق العملي لهذا اإلجراء من قبل مصلحة التسجيل هو تطبيق نادر ويكاد يكون 

منعدما، ويثور السؤال أنه في الحالة التي تقرر فيها إدارة التسجيل ممارسة حق الشفعة فهل 

 ة الثمن؟يسقط هذا اإلجراء حق البائع في رفع دعوى تكمل

نرى أنه مادام قد صدر قرار استعمال حق الشفعة وبلغ للمتعاقدين أو خلفهما وفقا 

للقانون، فإنه يصبح عارضا في وجه البائع في استعمال حقه في رفع دعوى الغبن، ما لم 

يسعى إلى إلغاء القرار اإلداري المعلن لرغبة الدولة في استعمال حق الشفعة، باعتبار أن 

قرار يصدر عن هيئة إدارية وبطبيعته فوري التنفيذ ومن هنا يتعين على البائع قرارها هو 

وى مستقلة وموازاة إلى لممارسة حق استكمال الثمن أن يبادر إلى إلغاء القرار بموجب دع

                                         
 .154، عقد البيع، المرجع السابق، ص أنطوان قسيس، ملحق المالي، القانون المدني لطالب الصف الثالث 688
 .120سي يوسف زاهيّة حورية، الواضح في عقد البيع، المرجع السابق، ص  689

(A)Lecourt, Fiches de droit des obligations,  4ème  édition, Ellipses, Paris,2014 ,P 81. 

من قانون اإلجراءات الجبائية )حق الشفعة المقرر للدولة كان منصوص عليه في  3مكرر  38تنص المادة  690

تم إلغائها المتضمن قانون التسجيل لي 06/12/1976الصادر في  76/105مكرر من األمر  118و  118المادتين 

 2011سنة من قانون المالية ل 20منه وتحويل أحكامها إلى قانون اإلجراءات الجبائية بموجب نص المادة 

ستطيع أ ( "ت3مكرر  38و 3مكرر  38في المادة  29/12/2010بتاريخ  10/13الصادر بموجب القانون رقم 

ة أو التجاري محالتإدارة التسجيل أن تستعمل لصالح الخزينة حق الشفعة على العقارات أو الحقوق العقارية أو ال

ي فو الحصص سهم أمن وعد باإليجار على العقار كله أو جزء منه، وكذا األالزبائن أو حق اإليجار أو االستفادة 

وي ( لذ1/10)لعشر االشركة، الذي ترى فيه أن ثمن البيع أو القيمة غير كاف، مع دفع مبلغ هذا الثمن مزايد فيه 

ه  2رر كم 38أ إلى  2مكرر 38الحقوق، وذلك فضال عن الدعوى المرفوعة أمام اللجنة المنصوص عليها من 

 من هذا القانون وذلك خالل أجل عام واحد ابتداء من يوم تسجيل العقد.

وإما  لضبط،او يبلغ قرار استعمال حق الشفعة إلى ذوي الحقوق، إما بواسطة ورقة من العون المنفذ لكتابة 

ال ها األموطاقن بواسطة رسالة موصى عليها مع إشعار باالستيالم يوجهها مدير الضرائب بالوالية التي توجد في

 المذكورة أو الشركة التي تكون سنداتها محل الصفقة". 
من قانون اإلجراءات الجبائية " إذا كان الثمن أو التقدير الذي اعتمد كأساس  2مكرر  38تنص المادة  691

ع تطية، تسلمبينالتحصيل الرسم النسبي أو التصاعدي، يقل عن القيمة التجارية الحقيقية لألموال المنقولة أو 

و بيان: أثبت نقل لتي تااإلدارة الجبائية أن تقدر أو تعيد تقدير هذه األموال بالنسبة لجميع العقود أو التصريحات 

 ابعة لها ...". ديدة التع الج( الملكية أو حق االنتفاع أو التمتع باألموال العقارية والمحالت التجارية بما فيها السل1
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الفوري للقرار اإلداري ودون ذلك ال يتسنى  لألثر لوضع حدذلك بدعوى طلب وقف تنفيذه، 

في دعواه الرامية إلى تكملة الثمن قبل أن تفرغ المسألة األولية للقاضي العقاري أن ينظر 

 الخاصة بالقضاء اإلداري التي تعترضه. 

ل صدور ن قبكما أنه وفي الحالة التي يباشر فيها البائع حقه في رفع دعوى تكملة الثم

طرح قرار استعمال حق الشفعة، ليصدر هذا األخير أثناء سير دعوى تكملة الثمن، وي

ي لية التاألو اقشة أمام القاضي المدني، فإن هذا اإلجراء يعتبر أيضا من سبيل المسألةللمن

تعترض القاضي المدني وتستوجبه إيقاف الفصل إلى حين إفراغها من طرف الجهة 

ائع ى البالقضائية المختصة، حيث يتم صرف األطراف إلى اتخاذ ما يرونه مناسبا، وما عل

 ه.إلى القاضي اإلداري وفقا لإلجراءات الموضحة أعالفي هذه الحالة إال اللجوء 

ءات ونرى في األخير إلى أن أحكام الشفعة الوارد النص عليها في قانون اإلجرا

 قد.ن الععالجبائية تشكل قيدا على ممارسة البائع لحقه في رفع دعوى تكملة لرفع الغبن 

 الطعن بالغبن حق مقرر للبائع: .ج

قانون المدني فإن الطعن في العقد بسبب الغبن مقصور على من ال 358طبقا لنص المادة 

وال يحق للمشتري إقامة دعوى الغبن، وقد برر الفقه موقف المشرع  692البائع وخلفه العام

مستندين في ذلك إلى ، 693من باب أن الذي يضطر عادة للتعاقد هو البائع، ال المشتري

 . 694األسباب التاريخية لتقرير الغبن

 المقايضة:ثانيا: عقد 

قدين أن من القانون المدني "المقايضة عقد يلتزم به كل من المتعا 413عرفت المادة 

 ينقل إلى آخر على سبيل التبادل ملكية مال غير النقود".

 

 

 مدى سريان قواعد الغبن على المقايضة:  .أ

ينقل من القانون المدني " المقايضة عقد يلتزم به كل من المتعاقدين أن  413تنص المادة 

من القانون المدني  315إلى اآلخر على سبيل التبادل ملكية مال غير النقود"، و نصت المادة 

" تسري على المقايضة أحكام البيع بالقدر الذي تسمح به طبيعة المقايضة، ويعتبر كل من 

                                         
 .72قانون المدني الجزائري، المرجع السابق، ص محمد حسنين، عقد البيع في ال 692

693 (J) Flour et (J.L) Aubert, Droit civil les obligations, volume 1, L’acte juridique, collection U, 

Armand Colin, Paris,1975, P176 . 

للبائعين من فقراء  تعود أسباب تقرير الغبن للقانون الروماني، حيث أقر هذا األخير أحكام الغبن حماية 694

 بيع بسببلى العوصغار المالك، في مواجهة األغنياء الذين استغلوا ظروف المعيشة آنذاك، فالبائع كان مجبرا 

القيمة  ير منالظروف االقتصادية وحاجته الماسة للنقود ألجل مواجهتها، فيبيع مضطرا، قابال بسعر أقل بكث

حيث اء، بمشتري العقار، إذ ال يكون مجبرا وال مضطرا للشر الحقيقة للمبيع، وذلك بعكس المشتري، خاصة

ا سان دائماإلن يكون في وضع أفضل من البائع، ولديه من الوقت والحرية ما يكفي للمساومة حول الثمن، ذلك أن

 .140 -139يضطر للبيع وليس للشراء. أحمد ابراهيم حسن، المرجع السابق، ص



143 

 

المتقايضين بائعا للشيء ومشتريا للشيء الذي قايض عليه"، ومنه نتساءل إلى أي مدى يمكن 

عتداد بأحكام الغبن في عقد المقايضة مادام المشرع قرر لعقد البيع وعقد المقايضة نفس اال

 األحكام باستثناء ما تقضي به طبيعة عقد المقايضة؟

المشرع الجزائري لم يورد أي نص ينظم الغبن في عقود المقايضة ومع ذلك لم 

ان أحكام البيع على على الرغم من نصه على سري 695يستبعده مثلما فعل المشرع الفرنسي

، واألصل أن يسري على المقايضة ما يسري على البيع من أحكام، مع 696عقد المقايضة

مراعاة ما يترتب على اختالف ماهية كل منهما، وذلك من حيث أن البيع يتم بمقابل ثمن 

،  وهو األمر الذي  697نقدي في حين أن المقايضة، إنما هي مبادلة حق مالي بحق مالي آخر

الفقهاء يختلفون بين من قال بعدم جواز الطعن في عقود المقايضة بسبب الغبن وبين جعل 

 من أجاز ذلك وهو ما سنفصله فيما يلي:

 الموقف الرافض لسريان أحكام الغبن على عقد المقايضة: .1

، 698هناك جانب من الفقه من قال بأن أحكام الغبن في بيع العقار ال تسري على المقايضة

طبيعة كل من العقدين عن اآلخر، وقد برر أصحاب هذا الرأي موقفهم وذلك الختالف 

 بحجتين:

غياب الثمن المحدد بالنقود في عقد المقايضة ال يسمح بتحديد من هو المشتري ومن  -

، ذلك أن السبب في الطعن بالغبن في عقد البيع هو عدم التكافؤ بين 699هو البائع

لعقاري وبين الثمن الذي بيع به، ومادام أن القيمة الحقيقية للعقار أو الحق العيني ا

المقايضة هي مبادلة شيء بشيء آخر غير النقود فمن غير الممكن الطعن فيها 

 بالغبن.

اعتد بالغبن في بيع العقار من أجل حماية الطرف الضعيف الذي يبيع بثمن أقل من  -

البائع الذي الثمن الحقيقي للحصول على سيولة نقدية، فالضغط المعنوي الذي يحدد 

لحقه غبن ال يمكن التخوف منه في المقايضة فال يكون المقايض بحاجة إلى تلك 

 .700الحماية

 الموقف  القائل بجواز سريان أحكام الغبن على عقد المقايضة: .2

ذهب جانب آخر من الفقه إلى جواز الطعن بالغبن في عقد المقايضة، أنه من حق البائع 

. ونحن نؤيد الموقف القائل بجواز 701ربعة أخماس ثمن المثلأو المقايض تكملة الثمن إلى أ

 الطعن بالغبن في عقد المقايضة ونبرر رأينا فيما يلي:

                                         
695 Article 1706 ccf «  La rescision pour cause de lésion n’a pas lieu dans le contrat d’échange » . 
696 Article 1707 ccf « Toutes les autres règles prescrite pour le contrat de vente s’appliquent 

d’ailleurs à l’échange » .  
 .650توفيق حسن فرج، عقد البيع والمقايضة، المرجع السابق، ص  697
 .234سنين، عقد البيع في القانون المدني الجزائري، المرجع السابق، ص محمد ح 698
 .69دكار فايزة، الغبن في العقود المدنية، المرجع السابق، ص  699
 .69دكار فايزة، الغبن في العقود المدنية، المرجع السابق، ص  700
 .217، ص المرجع السابقالنظرية العامة للعقد، -علي فياللي، االلتزامات 701
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يتضح من تعريف المقايضة أنها من عقود المعاوضات، إذ يحصل أحد الطرفين  -

على شيء في مقابل الشيء الذي يعطيه، كما يحصل الطرف اآلخر على مقابل لما 

لعقود الملزمة للجانبين أي أن أنها تنشأ منذ البداية التزامات يعطيه، وهي من ا

متبادلة تقع على عاتق الطرفين، فيلتزم أحدهما بنقل ملكية شيء أو حق مالي بصفة 

، ومنه قد 702عامة، مقابل حصوله على ملكية شيء يلتزم اآلخر بنقل ملكيته إليه

 الطعن فيها بالغبن.  يكون محل المقايضة غير متعادل، األمر الذي يبرر جواز

ي أننا خذه، أبأنه عدم التعادل بين ما يعطيه العاقد وما يأانطالقا من تعريف الغبن  -

 رط فينكون بصدد الغبن متى كان هناك عدم تعادل بين األداءات، ومادام ال يشت

غبن في ن بالالعقد الذي يطعن فيه بالغبن أن يكون األداء هو مبلغ نقدي، فيجوز الطع

يكون  كن أنمقايضة، على اعتبار أن هنالك أداءات متبادلة في هذا العقد، ويمعقد ال

 هناك تفاوت وعدم تعادل بينها.

يض فيها من القانون المدني "إذا كانت األشياء المتقا 414بالرجوع لنص المادة   -

يجة بالنتومختلفة القيم في تقدير المتعاقدين جاز تعويض الفرق بمبلغ من النقود" 

ضة نقودا من القانون المدني أن يدخل المقاي 414المشرع أجاز بنص المادة  ومادام

يها على أن تسري عل 315في حالة اختالف القيم بين البدلين، ونص في المادة 

جوز ولى يأحكام البيع إال ما تعارض منها مع طبيعة عقد المقايضة، فإنه من باب أ

قوع في د الوحادل بين المتعاقدين، إلى إذا اختلفت قيمة األداءات وأدت إلى عدم التع

 يتعارض مر الالغبن، جاز إلزام أحد المتعاقدين بتكملة الفارق بثمن نقدي، مادام األ

 وطبيعة المقايضة من جهة، و يتفق وأحكام الغبن من جهة ثانية.

ايضة كما نرى أنه من غير الجائز اعتبار الثمن حائال على الطعن في عقد المق -

ال  ها قدأن المشرع أجاز الطعن بالغبن في القسمة، على الرغم من أن بالغبن، ذلك

 جودا فيكن موتتعلق بالنقود، كما سنأتي عليه الحقا، ومنه فالمقابل النقدي متى لم ي

يقات عقد المقايضة ال يحول دون الطعن بالغبن مادام ليس مشترطا في جميع تطب

 الغبن.

 فيها ليست من عقود التبرع، يجيز الطعناعتبار المقايضة من عقود المعاوضة، و -

 بالغبن.

وقت فس الما دام المقايض في حكم البائع وفي حكم المشتري، أي أن تجتمع فيه في ن -

ا عيني صفتي البائع والمشتري، فإنه يجوز للمقايض منهما الذي منح عقارا و حقا

 .لغبنعقاريا تفوق قيمته الشيء الذي تحصل عليه، أن يطعن في هذا العقد با

 

 شروط الطعن في عقد المقايضة بسبب الغبن: .ب

                                         
 .648توفيق حسن فرج، عقد البيع والمقايضة، المرجع السابق ، ص  702
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و المادة  358توصلنا إلى جواز الطعن بالغبن في عقد المقايضة، وطبقا ألحكام المادة 

فإنه يشترط في الطعن بالغبن في عقد المقايضة ما يشترط في  703من القانون المدني 315

 عقد البيع وفيما يلي عرض لهذه الشروط:

 أن يكون العقد عقد مقايضة:  .1

حيث تنقل الملكية على سبيل التبادل بين الطرفين،  704أن يكون العقد من عقود المقايضة

إذ يلتزم كل من المتقايضين بنقل ملكية الشيء الذي يقايض به إلى الطرف اآلخر، وهي نفس 

 .705اآلثار التي ترتب على البيع من حيث التزامات البائع والمشتري

 محل المقايضة عقارا أو حقا عينيا عقاريا: أن يكون .2

جوز يما  سبق لنا البيان أنه ال يجوز الطعن في الجميع عقود البيع بسبب الغبن، وأن

 سري علىبيع يالطعن فيه منها هو البيع العقاري، وعليه ونتيجة العتبار أن ما يسري على ال

ي ايضة، أالمق بن إال إذا كان محلالمقايضة، فإنه ال يجوز الطعن في عقد المقايضة بسبب الغ

 أحد البدلين في المقايضة أو كالهما، عقارا أو حقا عينيا على عقار.

 ي:أن يجوز الطعن بالغبن للمقايض الذي قدم العقار أو الحق العيني العقار .3

ون دكما هو مقرر في الطعن في البيع العقاري بالغبن أن حق الطعن مقرر للبائع 

ي نفس تري فطا لذلك ومادام في عقد المقايضة تجتمع صفة البائع والمشالمشتري، فإنه إسقا

حق  ة، منالوقت في كال المقايضين المتعاقدين، يكون الطعن بسبب الغبن في عقد المقايض

ض ي قايالمقايض الذي قايض بالعقار أو الحق العيني العقاري، دون المقايض اآلخر الذ

ري ي عقاايض كل من المتعاقدان بعقار أو بحق عينبحق مالي غير عقاري، غير أنه متى تق

 جاز لكل منهما متى وقع في غبن يزيد عن الخمس الطعن في العقد بسبب الغبن.

 لخمس:أن يقع أن يقل المقابل اآلخر عن قيمة العقار وقت المقايضة بأكثر من ا .4

رفع  متى لحق مقايض العقار غبن يزيد عن الخمس وقت إبرام عقد المقايضة، جاز له

دعوى تكملة الثمن إلى أربعة أخماس ثمن العقار أو الحق العيني العقاري، وعلى المقايض 

اآلخر لرفع الغبن عن عقد المقايضة تكملة الفارق إلى أربعة أخماس الثمن الحقيقي للعقار أو 

من القانون المدني والمادة  358، وهو ما تقضي به أحكام المادة 706الحق العيني العقاري

 من نفس القانون. 414

 ثالثا: عقد القسمة الرضائية: 

                                         
من القانون المدني " تسري على المقايضة أحكام البيع بالقدر الذي تسمح به طبيعة  315تنص المادة  703

 المقايضة، ويعتبر كل من المتقايضين بائعا للشيء ومشتريا للشيء الذي قايض عليه".
اوضة، الرضائية، الملزمة للجانبين، وهي من العقود التي تنشأ التزما بنقل ملكية عقد المقايضة من عقود المع704

 أو أي حق بصفة عامة.

عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، العقود التي تقع على الملكية، البيع  705

 .861والمقايضة، الجزء الرابع، المرجع السابق، ص 
 .218-217، ص  المرجع السابقالنظرية العامة للعقد، -االلتزامات علي فياللي، 706
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، بحيث تؤدي إلى تقسيم المال الشائع إلى عدة 707القسمة "طريقة النقضاء الشيوع

أقسام أو حصص، حيث يستقل كل واحد من هؤالء الشركاء بقسم من األقسام دون سائر 

 .708الشركاء"

مال تهدف القسمة إلى اختصاص كل من الشركاء في المال الشائع بجزء مفرز من ال

لى كاء عيعادل حصته، واألصل أن تكون القسمة رضائية بين الشركاء، فإذا لم يتفق الشر

انية ة الثإزالة الشيوع بالرضاء أزيل بالقضاء عن طريق القسمة القضائية، وتتبع الطريق

 ألهلية ضمن المتقاسمين.وجوبا في حال وجود ناقص ا

 شروط الطعن في القسمة بسبب الغبن: .أ

ذا أثبت من القانون المدني " يجوز نقض القسمة الحاصلة بالتراضي إ 732تنص المادة 

 ر بقيمةلتقدياأحد المتقاسمين أنه لحقه منها غبن يزيد على الخمس، على أن تكون العبرة في 

 الشيء وقت القسمة.

نع ها ويمخالل السنة التالية للقسمة. وللمدعى عليه أن يوقف سيرويجب أن ترفع الدعوى 

 القسمة من جديد إذا أكمل المدعى نقدا أو عينا ما نقص من حصته".

 

 أن تكون القسمة رضائية: .1

، ومنه 709أجاز المشرع للشركاء في الشيوع تقاسم المال المشاع، بالطريقة التي يشاءون

ونكون أمام عقد القسمة، وقد يلجئون إلى القضاء 710قية قد يتقاسم الشركاء بالطريقة االتفا

 .711وتسمى بدعوى القسمة

                                         
من القانون المدني " إذا ملك اثنان أو أكثر شيئا وكانت حصة كل منهم فيه غير  713المادة عرفت الشيوع  707

ي الملك ف فالشيوع مقررة فهم شركاء على الشيوع وتعتبر الحصص متساوية إذا لم يقم دليل على غير ذلك"

ل معين لى مافر عندما نكون بصدد عقار أو مجموع متكون من عقار ومنقول، أي أن تقع الملكية الشائعة عيتو

 ل هذهبالذات، مملوك في مجموعه لشخصين أو أكثر، دون أن يخصص لكل منهم جزء مادي معين، حيث تتناو

ع إلى ا بالرجو، وهذد تكون متفاوتةالملكية المال الشائع كله غير منقسم، وقد تكون األنصبة فيه متساوية، كما ق

اء ن أجزمصدر الشيوع سواء كان بيعا أو وصية أو ميراثا، ومنه لكل شريك في الشيوع الحق في كل جزء م

 القانون تير فيوهاب عياد، التصرف في الملكية العقارية الشائعة، مذكرة ماجس.  العقار المشاع، بقدر نصيبه

 .9، ص 2008ري، قسنيطنة، الخاص، كلية الحقوق، جامعة منتو
مازن زايد جميل عمران، القسمة الرضائية في العقار، دراسة مقارنة، أطروحة ماجستير، كلية الدراسات  708

 .17ص 2008العليا، جامعة النجاح الوطنية، نابلس فلسطين، 
من القانون المدني "يستطيع الشركاء إذا انعقد اجتماعهم، أن يتقاسموا المال الشائع بالطريقة التي  723المادة  709

 يرونها. فإذا كان بينهم من ناقص األهلية وجبت مراعاة اإلجراءات التي يفرضها القانون".
قد يختارون أن تكون القسمة عينية ، للشركاء على الشيوع اختيار الطريقة التي تتم بها القسمة االتفاقية، ف 710

فيفرزون نصيب كل منهم عينا من المال الشائع، وقد تكون هذه القسمة العينية بمعدل أو تكون بغير معدل، وقد 

يختارون أن تكون القسمة كلية وهو الوضع الغالب، ومن الجائز أن يتقاسموا قسمة جزئية فيبقون بعض المال في 

منهم في المال الباقي، أو يتفقون على تجنيب جزء مفرز من المال الشائع نصيبا  الشيوع ويفرزون نصيب كل

ألحدهم ويستمر الباقون في الشيوع فيما بقي بعد المال بعد التجنيب، وقد يختارون القسمة بطريقة التصفية 

ي المزاد العلني، خاصة إذا تعذر عليهم قسمة المال عينا، فيتفقون على بيع المال الشائع، كله أو بعضا منه ف

ويقتسمون ثمنه، وإذا كان قد بقي جزء اختاروا عدم بيعه، فيبقى شائعا بينهم ولهم أيضا أن يقتسمونه عينا، كما 

لهم يبيعوا المال بيعا عاديا، وإذا اختاروا طريق المزاد، ليس هناك ما يجبرهم أن يدخلوا أجنبيا معهم، بحيث 
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من القانون المدني الطعن في  732وقد قصر المشرع الجزائري بموجب نص المادة 

، مستبعدا بذلك القسمة القضائية من الطعن فيها 712القسمة بسبب الغبن على القسمة االتفاقية

رسته المحكمة العليا في العديد من قراراتها مؤكدة على ، وهو المبدأ الذي ك713بسبب الغبن

، واختلف في هذه نقطة 714أن نقض القسمة بسبب الغبن مقصور على القسمة بالتراضي

المشرع الجزائري مع نظيره الفرنسي الذي أجاز الطعن بالغبن القسمة، ولو كانت 

 .715قضائية

عقد مقايضة، أو عقد صلح أو غير علما أنه قد تأخذ القسمة االتفاقية صورة عقد بيع أو 

ذلك من العقود، وفي جميع هذه األحوال يعتد بحقيقة العقد ال بصورته، فيكون عقد قسمة 

 .716اتفاقية يجوز فيها نقض القسمة للغبن

 أن تكون القسمة الرضائية صحيحة: .2

القسمة االتفاقية عقد كسائر العقود األخرى، أطرافه الشركاء المشتاعون، ومحله المال  

 . 717الشائع ويسري على صحتها ما يسري على غيرها من العقود

                                                                                                               
الك في الشيوع، وفي حال على عدم االتفاق على ذلك جاز لألجنبي يجوز لهم إبقاء المزاد حكرا على الم

مشاركتهم في المزاد، وفي جميع األحوال إذا رسى المزاد على أجنبي اعتبر رسو المزاد بيعا ال قسمة، وإذا 

رسى المزاد على أحد الشركاء فهو قسمة تصفية عبد الرزاق أحمد السنهوري الوسيط في شرح القانون المدني، 

 .896-895ص الملكية مع شرح مفصل لألشياء واألموال، الجزء الثامن، المرجع السابق،  حق
 القسمة القضائية تكون متى لم يتفق جميع الشركاء على الشيوع على إجراء قسمة المال الشائع بالتراضي، 711

 مامه إالأليس ئية، ووأراد أحدهم أو بعضهم الخروج من الشيوع، فال يكون بإمكانه إجبارهم على القسمة الرضا

انون المدني" إذا من الق 724المادة اللجوء إلى القضاء مطالبا بقسمة الملكية الشائعة قسمة قضائية طبقا لنص 

شركاء قي الاختلف الشركاء في اقتسام المال الشائع فعلى من يرد الخروج من الشيوع أن يرفع دعوى على با

ذا كان إحصصا  وجها لذلك خبيرا أو أكثر لتقويم المال الشائع وقسمتهأمام المحكمة. وتعين المحكمة إن رأت 

 المال يقبل القسمة عينا دون أن يلحقه نقص كبير في قيمته".

ى للجوء إلاركاء أو في الحالة التي يوجد فيها من بين الشركاء في الشيوع من هو ناقص األهلية يتعين على الش

لك، وز لهم ذال يجفا حتى ولو اجتمع الشركاء على اقتسماه بموجب االتفاق القضاء ألجل اقتسام المال المشاع، هذ

ائع المال الش من القانون المدني "يستطيع الشركاء إذا انعقد اجتماعهم، أن يتقاسموا 723طبقا لنص المادة 

لما انون"، عقا البالطريقة التي يرونها. فإذا كان بينهم من ناقص األهلية وجبت مراعاة اإلجراءات التي يفرضه

انون قمنها أن اإلجراءات التي يفرضها القانون في حال وجود ناقص األهلية مع الشركاء في حالة شيوع، تض

مة عن طريق من قانون األسرة " في حال وجود قاصر بين الورثة يجب أن تكون القس 181/2في المادة  األسرة

 القضاء".
ة الجزء األول، نظرية العقد واإلراد -في االلتزامات–ي سليمان مرقس، الوافي في شرح القانون المدن 712

 .421المنفردة، المرجع السابق، ص
استبعدت القسمة القضائية من إمكانية الطعن فيها بسبب الغبن، إذ المفروض أن هذه القسمة قد أحيطت  713

 قييمن مثل تبالضمانات الواجبة من حيث أنها من جهة أحاطها القانون بضمانات تكفل عدم وجود غبن م

من القانون  725الحصص المشاعة يكون باالستعانة بخبير، ويأخذ المتقاسم فيها حقه كامال طبقا لنص المادة 

أحد  يأخذ المدني " يكون الخبير الحصص على أساس أصغر نصيب حتى ولو كانت القسمة جزئية. وإذا تعذر أن

ء، تكون تحت إشراف القضا هة أخرى كونهاالشركاء كامل نصيبه عينا عوض بما نقص من نصيبه" ومن ج

 ينهم. باواة ويفترض فيها أنها تمت بعدل، وبالتالي يكون من شأنها رفع الغبن عن المتقاسمين وتحقيق المس
المنشور بمجلة  446655ملف رقم:  24/12/2008قرار الغرفة المدنية لدى المحكمة العليا الصادر بتاريخ  714

 .04 ، قرار مرفق بالملحق، ملحق رقم141-137، ص 2009اني، المحكمة العليا، العدد الث
عبد الرزاق أحمد السنهوري الوسيط في شرح القانون المدني، حق الملكية مع شرح مفصل لألشياء  715

 901صواألموال، الجزء الثامن، المرجع السابق، 
شرح مفصل لألشياء  عبد الرزاق أحمد السنهوري الوسيط في شرح القانون المدني، حق الملكية مع 716

 .905صواألموال، الجزء الثامن، المرجع نفسه، 
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يعتبر عقد القسمة عقدا رضائيا فيما بين الشركاء المتقاسمين كسائر العقود الرضائية 

، ووجود سبب مشروع، ووجود 718يتطلب توافر أركانه من استيفاء المحل لشروطه

، إال أن له أحيانا شروطا أخرى تزيد عن أركان 720وخلو اإلرادة من العيوب 719الرضا

 .721العقود الرضائية، متى انصبت القسمة على عقار أوجب القانون إفراغها في شكل رسمي

ع وعليه فال تكون دعوى نقض القسمة مقبولة، إال إذا كانت القسمة االتفاقية صحيحة ووق

أحد الشركاء في غبن وهذا ما جاء في قرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ 

، أما إذا كانت القسمة غير صحيحة أي بأن كانت باطلة فإنه تعين القضاء  11/07/2007722

  ببطالنها.

 

 

 

 أن يلحق أحد المتقاسمين غبن يزيد عن الخمس: .3

الغبن بالخمس أسوة بالغبن في بيع الغبن عيب في ذات القسمة يجيز نقضها، وحدد مقدار 

من القانون المدني وهو المقدار المألوف في الغبن في الشريعة  732العقار طبقا المادة 

                                                                                                               
عبد الرزاق أحمد السنهوري الوسيط في شرح القانون المدني، حق الملكية مع شرح مفصل لألشياء  717

 .892ص واألموال، الجزء الثامن، المرجع نفسه، 
مة بين الورثة قبل موت المورث، فهذا فقد يطعن في القسمة االتفاقية بالبطالن المطلق كما لو وقعت القس 718

"غير أن التعامل في  من القانون المدني 92/2طبقا لنص المادة  العقد يعد تعامال في تركة مستقبلية، ويكون باطال

ي مصلحة ذلكل ، وتركة إنسان على قيد الحياة باطل ولو كان برضاه، إال في األحوال المنصوص عليها القانون"

 بالبطالن.أن يطعن فيه 
قد يطعن في عقد القسمة بالبطالن إذا كان من بين الشركاء في الشيوع ناقص أهلية وتمت القسمة عن طريق  719

 التراضي، ذلك أن المال المشاع الذي يكون فيه أحد الشركاء ناقص أهلية يتعين قسمته قضائيا.
 التدليس. ن مثل الغلط، اإلكراه،إذ قد يطعن في القسمة الرضائية باإلبطال لعيب من عيوب اإلرادة م 720

فالقسمة الودية المنصبة على عقار والتي لم تفرغ في شكل رسمي الباطلة بطالنا مطلقا تكون في حكم العدم،  721

ن تلقاء سمة مويتعين الطعن فيها بالبطالن، يمكن لكل ذي مصلحة التمسك به، ويجوز للقاضي إثارة بطالن الق

مي ي عقد رسقسمة فة شيوع فيما تعلق باألموال العقارية المتقاسمة بدون إفراغ الويعتبر الشركاء في حالنفسه، 

لعديد ارسته في لذي كوهو األمر ا ،ومنه ال وجه للطعن في هذه القسمة بالغبن، ألنها في حكم القانون ال وجود لها

 من قراراتها :

أن القسمة  "من المقرر 414655ف رقم مل 12/09/2007قرار الغرفة العقارية لدى المحكمة العليا بتاريخ  -

ع اع فقط مالنتفالتي لم تراع اإلجراءات المنصوص عليها لنقل ملكية العقار وشهرها تعتبر قسمة مهايأة تخص ا

ية سمة قضائراء قبقاء ملكية العقار في الشيوع. معتبرين أن القضاة الدين رفضوا دعوى الطاعن الرامية إلى إج

مجلة من القانون المدني" قرار منشور ب 733و 732ساءوا تطبيق نص المادتين بحجة وجود قسمة ودية أ

 . 214-211، ص 2008المحكمة العليا، العدد األول، 

ة المنصبة على " تفرغ وجوبا القسمة الودي 16/07/2008قرار الغرفة العقارية لدى المحكمة العليا بتاريخ  -

 .264-261ص  ،2008" ، مجلة المحكمة العليا، العدد الثاني، عقار أو حقوق عينية عقارية في الشكل الرسمي
، " ال تثار 410107ملف رقم  11/07/2007قرار الغرفة العقارية لدى المحكمة العليا، الصادر بتاريخ  722

كمة جلة المحبن" ممسألة الغبن تلقائيا. وال تكون مقبولة إال إذا كانت القسمة صحيحة وعدل عنها طرف بسبب الغ

 .05 ، قرار مرفق بالملحق، ملحق رقم252-249، ص 2008يا، العدد الثاني العل
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، علما أن المشرع الفرنسي قد حدد قيمة الغبن في القسمة بما يزيد على 723اإلسالمية

 .724الربع

سة اك شركاء خمدينار جزائري وكان هن 5000فإذا كانت قيمة المال الشائع تساوي 

ذا دينار جزائري، فإ 1000بحصص متساوية، فالواجب أن تكون حصة كل واحد منهم هي 

صته حدينار جزائري فال يعتبر هذا الشريك مغبونا كون خمس  800كانت حصة أحدهم هي 

لقسمة دينار يستطيع طلب نقض ا 200دينار جزائري، فإذا زادت قيمة الغبن عن  200هي 

لقسمة دينار أو أقل، وقد تشمل ا 800في حصته كأن تكون حصته مثال  للغبن الذي لحقه

 لقسمةاأموال متعددة عقارات ومنقوالت فإن كان مجموع ما أصابه من غبن في جميع هذه 

قدار ا الميزيد عن الخمس من حصته فإنه يستطيع نقض هذه القسمة بسبب الغبن، فإن كان هذ

 ن ينقض القسمة للغبن.ال يزيد على الخمس لم يستطع الشريك أ

المشرع الجزائري وعلى غرار معظم التشريعات األخرى لم يفرق في الطعن في 

، بخالف القانون المدني السوري حيث نصت 725القسمة بسبب الغبن بين في العقار والمنقول

 .726منه على أنه " ال تسمع دعوى الغبن في بيع المنقول" 394المادة 

 الشيء وقت القسمة: أن تكون العبرة بتقدير قيمة .4

للوقوف عل مدى تحقق غبن في القسمة، يجب تقدير المال الشائع محل القسمة، وتقدير 

نصيب كل من الشركاء في هذا المال، وتقدر تبعا لذلك حصة الشريك مدعي الغبن، وتقدر 

تبعا لذلك قيمة الجزء الذي خصص لهذا الشريك، وتقارن قيمة هذا الجزء بقيمة الحصة، 

، وتقدير المال الشائع يكون 727أساس هذه المقارنة يتضح تحقق الغبن من عدمهوعلى 

باالستعانة بخبير مختص وهو الوضع العادي والغالب، وال يعتد بالتقدير الوارد في عقد 

. على أن تكون العبرة بتقدير قيمة المال الشائع محل القسمة وقت إجراء 728القسمة الرضائي

وعليه متى كانت قيمة نصيب أحد ، 730يه قضاء المحكمة العلياوهذا ما استقر عل، 729القسمة

                                         
 .92صمازن زايد جميل عمران، القسمة الرضائية في العقار، المرجع السابق،  723
 .276محمود علي الرشدان، المرجع السابق، ص  724

(J) Flour et (J.L) Aubert,op cit, P 180. 
رة تحقيق العدل والمساواة بين المتقاسمين، ذلك أن طبيعة القسمة بنيت فكرة نقض القسمة للغبن على فك 725

تقتضي بالضرورة مراعاة الحقوق الخاصة بالشركاء المتقاسمين، والتي كانت لهم في الشيوع السابق على 

القسمة، فإن لم تحترم هذه الحقوق فإن القسمة تكون قد انتهكت في جوهرها ذاته وبالنتيجة فهي تهدم نفسها 

ها، وعلى هذا األساس فالغبن ال يدخل فيها بنفس التصور الذي يكون في غيرها من العقود)حيث ال يشترط بنفس

 L’égalitéأن يكون محل القسمة عقارا( بل الذي يضبطها فكرة أخرى هي أن العدل والمساواة روح القسمة 

est l’âme du partage.  محمود عبد الرحمن محمد، االستغالل والغبن في العقود ودورهما في إقامة التوازن

. مازن زايد جميل عمران، القسمة الرضائية في 149المرجع السابق، ص -دراسة مقارنة-بين األداءات العقدية

 .94-93صالعقار، المرجع السابق، 

 .277-276السابق، ص  محمود علي الرشدان، الغبن في القانون المدني، المرجع 726
 .277محمود علي الرشدان، الغبن في القانون المدني، المرجع نفسه، ص  727
عبد الرزاق أحمد السنهوري الوسيط في شرح القانون المدني، حق الملكية مع شرح مفصل لألشياء  728

 .903صواألموال، الجزء الثامن، المرجع السابق، 
 .91صمازن زايد جميل عمران، القسمة الرضائية في العقار، المرجع السابق،  729
عن الغرفة المدنية "  245195تحت رقم الملف:  12/09/2000قرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ  730

يجب لتقدير ما إذا كان الغبن يزيد عن الخمس أن يقوم العقار بحسب قيمته وقت البيع. ولما استبان من 
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الشركاء مبلغ معين وقت القسمة، فال يعتد بأي أمر يقع بعد القسمة، حيث يحدث وأن تنخفض 

 .قيمة نصيب الشريك المتقاسم وقد ترتفع قيمة حصته

 رابعا: الوكالة: 

عقد بمقتضاه يفوض  من القانون المدني "الوكالة أو اإلنابة هو 571عرفت المادة 

. والوكالة كغيرها من 731شخص شخصا آخر للقيام بعمل شيء لحساب الموكل وباسمه"

العقود، تستلزم لصحتها شروط صحة أي عقد آخر، من توافر األهلية، والمحل، وسالمة 

 الرضا.

ق على غير من القانون المدني " الوكالة تبرعية ما لم يتف 581نص المشرع في المادة 

جر هذا األ فإذا اتفق على أجر الوكالة كان، أو يستخلص ضمنيا من حالة الوكيل صراحةذلك 

 خاضعا لتقدير القاضي إال إذا دفع طوعا بعد تنفيذ الوكالة".

من القانون المدني وجود فرضين: األول عدم وجود اتفاق  581يتضح من نص المادة 

الفرض األول: تعتبر الوكالة غير  على أجر الوكيل، والثاني وجود اتفاق عليه. فأما في

، وإذا 733، وبالتالي الوكالة في هذه الحالة عقد من عقود التبرع732مأجورة، والوكيل متبرعا

كانت الوكالة تبرعية فال مجال للطعن فيها بالغبن. وأما الفرض الثاني: فالوكيل ال يأخذ أجرا 

كما قد يكون ضمنيا، ولعل أبرز  إال إذا وجد اتفاق على ذلك، وقد يكون هذا االتفاق صريحا،

، إذا كان الشخص يحترف 734حاالت الوكيل التي يستخلص منها ضمنا أن الوكالة مأجورة

مهنة يكسب منها عيشه، فالمفروض أن الوكالة التي تدخل في أعمال هذه المهنة تكون 

 .735مأجورة، فمن وكل محاميا، يكون قد اتفق ضمنيا على إعطائه أجرا كما هي العادة

 

 دور القاضي في تحديد قيمة األجر: .أ

                                                                                                               
رار المطعون فيه أن قضاة الموضوع قاموا بتقدير قيمة العقار بعد تاريخ البيع فإنهم خالفوا أحكام المادة الق

فقرة ثانية من القانون المدني مما يستوجب نقض القرار المطعون فيه". قرار منشور بالمجلة القضائية  358

 .06. قرار مرفق بالملحق تحت رقم: 137، ص 2001العدد الثاني، 
من النص العربي، وباالستناد إلى النص في اللغة الفرنسية يكون نصها  571سقطت الفقرة الثانية من المادة  731

 Le contrat ne se forme que par l’acception du » كما يلي" ال يؤسس العقد إال بقبول الوكيل" 

mandataire ». 
جر فإنها تصبح من عقود المعاوضة، واعتبرت الوكالة هي في األصل من عقود التبرع إال إذا اشترط األ 732

ص تتمثل لى شخمحكمة النقض الفرنسية " الوكالة مجانية بطبيعتها، يفترض بأن الوكالة مأجورة عندما تسند إ

جرة أي تحديد اضي فمهنته المعتادة في االنشغال بأعمال الغير" وتجد هذه القرينة المبررة، مكانها في سلطة الق

ونية ، قانلحسين بن شيخ آث ملويا، عقد الوكالة، دراسة فقهية كت الطرفان عن تحديدها.الوكيل عندما يس

 .14، ص2013وقضائية مقارنة، دار هومة، الجزائر، 
 عبد الرزاق أحمد السنهوري الوسيط في شرح القانون المدني، العقود الواردة على العمل، الجزء السابع، 733

 .516صالمرجع السابق، 
الغالب أن يكون أجر الوكيل مبلغا من النقود، ولكن ال شيء يمنع من أن يكون من غير النقود، كأن يكون  734

ن له ي ال يمكلمحاماألجر جزءا من المال الذي يدخل في ذمة الموكل نتيجة تنفيذ الوكيل لعقد الوكالة، غير أن ا

 أن يقتضي أجره من الحقوق المتنازع عليها.

 السنهوري الوسيط في شرح القانون المدني، العقود الواردة على العمل، الجزء السابع، عبد الرزاق أحمد 735

 .518-517صالمرجع السابق، 
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إذا اتفق على أن تكون الوكالة بأجر، فقد ال يقوم الطرفان بتعيين مقدار األجر، أي بأن 

يقتصر الوكيل على اشتراط األجر دون أن يتفق والموكل على تحديد مقداره، أو كأن يكون 

هناك اتفاق ضمني االتفاق ضمنيا مستخلصا من مهنة الوكيل أو من أي ظرف آخر فيكون 

على أن تكون الوكالة مأجورة دون تعيين لمقدار األجر، وفي هذه األحوال إذا اختلف 

، مستعينا في ذلك بأهمية 736الطرفان في تعيين مقدار األجر، تولى القاضي تعيين هذا المقدار

 . 737العمل وما يقتضيه من جهد يبذله الوكيل، كما له أن يرجع في ذلك للعرف

لى األجر، صراحة أو ضمنيا، يكون مستحقا للوكيل ولو لم ينجح في إذا اتفق ع

، إال استثناءا في حالتين الحالة األولى إذا كان األجر محددا بنسبة مئوية، والحالة 738مهمته

الثانية إذا كان الفشل راجع لخطئه، فآنذاك ولكون الوكيل تسبب في فشل المهمة بخطئه فإن 

 .739من األجر مسؤوليته تقوم وبالتالي يحرم

ويعتبر تدخل القاضي هنا أقل غرابة من حالة تعديل قيمة األجر، حيث ال يتعلق األمر 

في هذه الحالة بتعديل عقد تام، ولكن بتتمته عندما ال يكون األجر محددا، ويكون للقاضي 

آنذاك أن يحدد الثمن المستحق للوكيل عندما يقوم بانجاز مهمته وذلك تبعا للعمل المقدم 

 .740لخدمة المقدمة واألعراف، وللقاضي سلطة مطلقة في ذلكوا

 

 

 دور القاضي في تعديل األجر: .ب

تبعا للقواعد العامة يجب أن يكون مقدار األجر المحدد من قبل الطرفين غير قابل 

من القانون المدني،  106للتعديل، واألصل أن يسري هذا االتفاق وهذا طبقا لنص المادة 

األولى بالتطبيق، غير أن القضاء الفرنسي ومنذ القرن التاسع عشر،  حيث إرادة الطرفين هي

تدخل بقوة بأن وضع مبدأ حق المحاكم في تخفيض األجر المتفق عليه عندما يكون غير 

 .741متناسبا مع الخدمة المقدمة متأثرا بأن األصل في الوكالة أن تكون تبرعية

ب االحترام ألن اتفاق الطرفين انعقد غير أنه إذا كان األصل أن األجر المتفق عليه واج

من القانون المدني" فإذا اتفق على أجر الوكالة كان هذا  581/2عليه، فإنه طبقا لنص المادة 

األجر خاضعا لتقدير القاضي إال إذا دفع طوعا بعد تنفيذ الوكالة"، وبالتالي يتضح أن االتفاق 

، إذ قد يجده مبالغا فيه، أو به غبن على األجر للوكيل في عقد الوكالة غير ملزم للقاضي

                                         
736 (L) ayès, Le juge et le contrat : nouveaux rôles ?, Lextenso Revue des contrats, colloque du 16 

Février 2016, France, avril 2016, P14 . 

حمد السنهوري الوسيط في شرح القانون المدني، العقود الواردة على العمل، الجزء السابع، عبد الرزاق أ737

 .522-523صالمرجع نفسه، 
 .281محمود علي الرشدان، الغبن في القانون المدني، المرجع السابق، ص  738
 .137لحسين بن شيخ آث ملويا، عقد الوكالة، المرجع السابق، ص 739
 .141، عقد الوكالة، المرجع السابق، صلحسين بن شيخ آث ملويا 740
 .138لحسين بن شيخ آث ملويا، عقد الوكالة، المرجع السابق، ص 741

(A)Lecourt, op.cit , P82. 
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فاحش فيرده إلى الحد المعقول، فإذا غبن الوكيل الموكل فاشتط في تحديد األجر، جاز 

للقاضي إنزال األجر المبالغ فيه إلى الحد المعقول، وبالعكس إذا غبن الموكل الوكيل فحدد له 

ل، ومعيار تقدير الغبن في أجرا أقل مما يستحق، جاز للقاضي رفع األجر إلى الحد المعقو

 .742الحالتين متروك أمر تقديره للقاضي بقدر كل حالة على حسب ظروفها

فاألجر متى كان باهظا أو منخفضا مقارنة باألجر المستحق في مثل الوكالة المنجزة فإن 

األداءات تكون قد اختلت بين الطرفين، وهو األمر الذي يبرر للقاضي تدخله إلعادة التوازن 

 .743دي والطابع العادل للعقدالعق

إذا رفع 744أجاز المشرع للقاضي أن يعيد التوازن بين أجر الوكيل والعمل الذي قدمه 

من القانون المدني  581/2الطرف المغبون دعوى لرفع الغبن وذلك طبقا لنص المادة 

 وبالتالي يترتب على ذلك ما يلي:

عند تعيين مقدار األجر، أن يجوز للقاضي تصحيح الخطأ الذي وقع فيه المتعاقدان  .1

يزيد في هذا المقدار إذا كان غير كاف لجزاء الوكيل على عمله، كما له أن يخفضه 

من القانون المدني جاء عاما مطلقا  581، ذلك أن نص المادة 745إذا كان مبالغا فيه

يشمل التخفيض والزيادة " خاضعا لتقدير القاضي"، على أن تقدير القاضي يتوقف 

تبين بعد تنفيذ الوكالة من أهمية العمل الذي قام به الوكيل، وما لقي فيه من على ما ي

صعوبات، وما أدى العمل إليه من نتائج، ومنه إذا ظهر مقدار األجر زائد كثيرا عن 

قيمة العمل، قام القاضي بخفضه إلى الحد الذي يجعل األجر متكافئا مع العمل 

عمل الذي قام به الوكيل تكشف عن أهمية غير المنجز، وإذا تبين له العكس، أي أن ال

متوقعة، أو أن الوكيل لقي من الصعوبات في انجاز العمل ما لم يكن في الحسبان، 

هنا يزيد القاضي في مقدار األجر حتى يكون مجزيا للجهود التي بذلها الوكيل أو 

ينتفي الغبن،  للنتائج التي وصل إليها، وفي الحالة التي ال تكون فيها الزيادة فاحشة،

حيث ال يجد القاضي تفاوتا كبيرا ما بين األجر والعمل، فهو غير مبالغ فيه حتى 

يجوز تخفيضه، وهو في الوقت ذاته كاف فال محل لزيادته، أي أن المتعاقدين لم 

يخطئا عند تقدير قيمة األجر فعلى القاضي احترام إرادتهما التعاقدية ومنه ال ينقص 

 .746في األجر وال يزيد

ال يجوز للقاضي بل يمنع عليه أن يعدل مقدار األجر سواء بالنقص أو بالزيادة إذا  .2

دفع الموكل مقدار األجر المتفق عليه طوعا وقبض الوكيل هذا األجر بعد تنفيذ 

الوكالة، حيث أن دفع المقدار المتفق عليه بعد تنفيذ الوكالة يعد بمثابة إقرار منهما 

                                         
-محمود عبد الرحمن محمد، االستغالل والغبن في العقود ودورهما في إقامة التوازن بين األداءات العقدية 742

 .153، المرجع السابق، ص-دراسة مقارنة
 .96صعسالي عرعارة، التوازن العقدي عند نشأة العقد، المرجع السابق ،  743

744 (L) ayès, Le juge et le contrat : nouveaux rôles ?, op.cit,P 14 . 

 عبد الرزاق أحمد السنهوري الوسيط في شرح القانون المدني، العقود الواردة على العمل، الجزء السابع، 745

لي محمود ع. 139ين بن شيخ آث ملويا، عقد الوكالة، المرجع السابق ، صلحس. 526صالمرجع السابق ،

 .282، ص المرجع السابقالرشدان، الغبن في القانون المدني، 
عبد الرزاق أحمد السنهوري الوسيط في شرح القانون المدني، العقود الواردة على العمل، الجزء السابع،  746

 .282نون المدني، المرجع السابق، ص . محمود علي الرشدان، الغبن في القا527ص
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المقدار من األجرة ومنه ال مجال لتحكيم القاضي بأن هذا العمل يستحق هذا 

، وأنه وحتى لو فرض أن مقدار األجر يزيد عن قيمة العمل أو ينقص فإن 747بينهما

الموكل بدفعه طوعا كل مقدار األجر بعد أن تبين قيمة العمل يكون متبرعا بالزيادة 

تبرع ما في األجر، وكذلك الوكيل يكون متبرعا بما نقص فيه، وليس في هذا ال

، وهذا ما ورد النص عليه صراحة في آخر عبارة من الفقرة 748يخالف النظام العام

من القانون المدني إذ قضت بعدم جواز تعديل مقدار األجر  581الثانية من المادة 

 "إذا دفع طوعا بعد تنفيذ الوكالة".

الوكيل، على ال يجوز االتفاق، قبل تنفيذ الوكالة وتبين أهمية العمل المنجز من قبل  .3

أن يتنازل الموكل عن حقه في المطالبة بتخفيض األجر، وال أن يتنازل الوكيل عن 

حقه في المطالبة بزيادة األجر، غير أنه يجوز هذا النزول من كل من الجانبين بعد 

تنفيذ عقد الوكالة، إذ يكون كل منهما قد تبين وقتئذ عن قيمة العمل الذي تم 

 581/2لمراجعة الممنوحة للقاضي بموجب نص المادة ، ذلك أن سلطة ا749إنجازه

 .750من القانون المدني من النظام العام ومنه ال يمكن استبعادها

 خامسا: عقد الشركة: 

األصل أن يعين عقد الشركة نصيب كل شريك في مال الشركة وكذلك نصيبه في 

ا لما جاء في عقد أرباح الشركة وفي خسائرها، وتوزع األرباح والخسائر بين الشركاء وفق

، غير أنه قد ال يبين عقد الشركة نصيب كل من الشركاء في األرباح والخسائر، 751الشركة

 . 752حينها يتعين توزيعها بنسبة حصة كل منهم في رأس المال

ويتضح ذلك من خالل نص المادة  753يمنع المشرع الجزائري الغبن في عقد الشركة 

فاق على أن أحد الشركاء ال يسهم في أرباح الشركة من القانون المدني" إذا وقع االت 426

 وال في خسائرها كان عقد الشركة باطال.

                                         
 .282محمود علي الرشدان، الغبن في القانون المدني، المرجع السابق، ص  747
 عبد الرزاق أحمد السنهوري الوسيط في شرح القانون المدني، العقود الواردة على العمل، الجزء السابع، 748

 .527صالمرجع السابق، 
. عبد الرزاق أحمد السنهوري الوسيط في 140لحسين بن شيخ آث ملويا، عقد الوكالة ، المرجع السابق، ص 749

 . 529صشرح القانون المدني، العقود الواردة على العمل، الجزء السابع، المرجع السابق، 
 .140لحسين بن شيخ آث ملويا، عقد الوكالة، المرجع السابق، ص 750
لقانون المدني على أن "الشركة عقد بمقتضاه يلتزم شخصان طبيعيان أو اعتباريان أو من ا 416تنص المادة  751

نتج أو يي قد أكثر على المساهمة في نشاط مشترك بتقديم حصة من عمل أو مال أو نقد بهدف اقتسام الربح الذ

 لك".ذر عن تحقيق اقتصاد أو بلوغ هدف اقتصادي ذي منفعة مشتركة. كما يتحملون الخسائر التي قد تنج

من القانون المدني" إذا لم يبين عقد الشركة نصيب كل واحد من الشركاء في األرباح،  425تنص المادة  752

 والخسائر كان نصيب كل واحد منهم بنسبة حصته في رأس المال. 

ا، ة أيضفإذا اقتصر العقد على تعيين نصيب كل الشركاء في األرباح وجب اعتبار هذا النصيب في الخسار

 وكذلك الحال إذا اقتصر العقد على تعيين النصيب في الخسارة.

فيده توإذا كانت حصة أحد الشركاء مقصورة على عمله وجب أن يقدر نصيبه في الربح والخسارة حسب ما 

  ه فوقه".ا قدمالشركة من هذا العمل فإذا قدم فوق عمله نقودا أو شيئا آخر كان له نصيب عن العمل و آخر عم
 .71سنين، عقد البيع في القانون المدني الجزائري، المرجع السابق، صمحمد ح 753
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 ويجوز االتفاق على إعفاء الشريك الذي لم يقدم سوى عمله من كل مساهمة في

 الخسائر على شرط أال يكون قد قررت له أجرة ثمن عمله".  

اح أحد الشركاء من أرب من القانون المدني إلى أن حرمان 426يشير نص المادة 

أس رجع رالشركة )ال يكون له نصيب من الربح(، أو إعفائه من المساهمة في خسائرها)يست

 ماله سالما من كل خسارة( يعد غبنا يوجب بطالن عقد الشركة.

فالقانون ال يسمح بأن يغبن الشركاء أحدهم، سواء بأن يخرج من المشاطرة في الربح،  

، ويتقرر البطالن في 754الشركاء، فيخرج من المشاطرة في الخسارة أو بأن يغبن شريك بقية

 .755هذه الحالة النتفاء نية المشاركة التي يجب توافرها في عقد الشركة

ه عمل وال يعتبر الشريك معفيا من الخسارة إذا كانت حصته في رأس مال الشركة هي

لمدني، حيث من القانون ا 426/2ما دام لم يتقرر له أجر على هذا العمل طبقا لنص المادة 

 را.يكون في هذه الحالة مساهما في الخسارة حتما، فقد قام بعمل لم يأخذ عليه أج

تجب اإلشارة إلى أن المشرع الجزائري لم يحدد أجال لرفع دعوى البطالن، وهو ما 

يدفعنا إلى القول بسريان أحكام النظرية العامة للعقد فيما تعلق بدعوى البطالن، حيث ال 

من  102سنة من وقت إبرام العقد تطبيقا لنص المادة  15تسقط دعوى البطالن إال بمضي 

 القانون المدني.

 سادسا: عقد القرض:

جر ويقع أمن القانون المدني" القرض بين األفراد يكون دائما بدون  454تنص المادة 

 باطال كل نص يخالف ذلك". 

اد ولو كانت هذه الفائدة ضئيلة جدا، منع المشرع الجزائري القرض بفائدة بين األفر

وجعل هذا المنع من النظام العام إذ قرر جزاء بطالن الفائدة االتفاقية التي تتم بين األفراد في 

 . 756عقد القرض

ويرى بعض من الباحثين في ميدان القانون المدني الجزائري أن عقد القرض يكون 

بب الغبن، مبررين ذلك في أن عقد الطعن فيه بسبب االستغالل أقرب من الطعن فيه بس

القرض يكون من تطبيقات نظرية االستغالل لكون أن الطرف القوي في العالقة العقدية 

يستغل حاجة الطرف الضعيف المعسر لذلك العقد فيفرض مقابال لقاء انتظاره مدة من الزمن 

 .757وهو األمر الذي يجعل عقد القرض جائر

                                         
، المرجع -ة العقدنظري-عبد الرزاق أحمد السنهوري، شرح القانون المدني، النظرية العامة لإللتزامات 754

 ل، نظريةالجزء األو -في االلتزامات–سليمان مرقس، الوافي في شرح القانون المدني  .460السابق، ص 

 . 126ق، ص هائل حزام ميهوب العامري، المرجع الساب. 422المنفردة، المرجع السابق، ص واإلرادة العقد
(J) Flour et (J.L) Aubert,op cit, P 178. 

 .892محمود علي الرشدان، المرجع السابق، ص . 148محمود عبد الرحمن محمد، المرجع السابق، ص  755
 .58االلتزام، المرجع السابق، ص محمد حسنين، الوجيز في نظرية  756
. درماش بن عزوز، التوازن 96صعسالي عرعارة، التوازن العقدي عند نشأة العقد، المرجع السابق،  757

 .121العقدي، المرجع السابق، ص 
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الجزائي لم ينص على حالة استغالل الحاجة أو على غير أننا نرى أنه مادام المشرع 

حالة الضرورة ضمن العنصر النفسي للطعن في العقد بسبب االستغالل، فال يمكن القول أن 

من القانون المدني يندرج ضمن حاالت االستغالل، النعدام أي تأسيس  454نص المادة 

 قانوني يبرر على ذلك.

 سابعا: عقد استغالل حق المؤلف:

ترف القانون وعلى غرار حق الملكية في مفهومه التقليدي بالملكية الواردة على يع 

حيث يتمتع المؤلف  758األشياء المعنوية والمتمثلة في مختلف صور نتاج العقل البشري

بحقوق أدبية ومالية على مصنفه، و إلى جانب الحق األدبي المقرر للمؤلف على مصنفه، 

النقدي أو العيني الذي يراه عادال نظير نقل حق أو أكثر من يحق للمؤلف أن يتقاضى المقابل 

حقوق االستغالل المالي لمصنفه إلى الغير، على أساس مشاركة نسبية في اإليراد الناتج من 

وذلك  759االستغالل، كما يجوز له التعاقد على أساس مبلغ جزافي أو بالجمع بين األساسين

المتعلق  2003يونيو  19المؤرخ في  03/05رقم من األمر  760 27/1تطبيقا ألحكام المادة 

 من نفس األمر. 762 61ونص المادة 761بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة 

لذلك  قابلإذا كان المشرع قد أجاز للمؤلف التعاقد مع الغير حول مصنفه فإنه في الم

من  66مادة القرر له حماية من الغبن الذي قد يقع فيه نتيجة عقد استغالل مؤلفه حيث تنص 

مجاورة  المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق ال 2003يونيو  19المؤرخ في  03/05األمر رقم 

تفاق " يحق للمؤلف أن يطالب بمراجعة العقد في حالة غبن يضيع حقه، وإن لم يحصل ا

ن عتقل  يحق له رفع دعوى قضائية إذا تبين بوضوح أن المكافأة الجزافية المحصل عليها

 دلة قياسا بالربح المكتسب. ويعد باطال كل اتفاق يخالف ذلك.مكافأة عا

ة يمكن المؤلف أن يباشر دعوى بسبب الغبن الذي لحق به في أمد يسري مدة خمس

 ( ابتداء من تاريخ التنازل.  15عشر سنة ) 

سري تسنة  15وفي حالة وفاة المؤلف يمكن ورثته التمسك بأحكام هذه المادة مدة 

 وفاة المؤلف تسري ابتداء من تاريخ وفاة المؤلف". ابتداء من تاريخ

المذكورة أعاله أنه يجوز للمؤلف إذا  03/05من األمر رقم  66يتبين من نص المادة 

وقع في غبن نتيجة لسوء تقدير المكافئة المحددة بالطريقة الجزافية، سواء وقت التعاقد أو 

                                         
نسرين بلهواري، حماية حقوق الملكية الفكرية في القانون الجزائري، دار بلقيس، الجزائر، بدون سنة نشر،  758

 . 09ص 
، ص 0132حمزة مسعود نصر الدين، حماية الملكية الفكرية، دار الفكر الجامعي، الطبعة األولى، مصر،   759

127. 
" يحق للمؤلف استغالل مصنفه بأي شكل من أشكال االستغالل  03/05من األمر رقم  1 /27تنص المادة  760

 والحصول على عائد مالي منه".
المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، منشور  2003و يوني 19المؤرخ في  03/05األمر رقم  761

 . 2003يونيو  23السنة األربعون مؤرخ في  44بالجريدة الرسمية عدد 
" تكون الحقوق المادية للمؤلف قابلة للتنازل عنها بين األحياء بمقابل مالي  03/05من األمر  61تنص المادة  762

يع ر والتشراألم نتقل هذه الحقوق بسبب الوفاة مع مراعاة أحكام هذاأو بدونه مع مراعاة أحكام هذا األمر. وت

 المعمول به".
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قياسا بالربح المكتسب"_ وهي التي عبر عنها المشرع ب"– 763لظروف تحدث بعد ذلك

تجعل المؤلف يقع في الغبن، أن يرفع دعوى للمطالبة بإعادة التوازن بين األرباح الناتجة عن 

 . 764استغالل المؤلفات واألجر الممنوح للمؤلف

ذهب المشرع الجزائري إلى تصور مراجعة عقد استغالل المؤلف في حالتين فأما 

ج في العقد، إذ يتفق الطرفين على تعديل العقد األولى فهي بموجب بند المراجعة المدر

بمجرد أن يلحق بالمؤلف غبن يضيع حقه، ويتم بذلك رفع الغبن عن المؤلف دون حاجة منه 

إلى رفع دعوى قضائية، وغني عن البيان أن هذا الشرط قد يدرجه المتعاقدين ضمن العقد 

األول، وأما الحالة الثانية  األصلي أو ضمن عقد الحق ملحق به وبنفس أشكال إبرام العقد

فافترض المشرع عدم اتفاق المتعاقدين على تعديل العقد بسبب الغبن سواء عند إبرام العقد 

أو بموجب عقد الحق، فقرر حماية للمؤلف من الغبن حيث أجاز له رفع دعوى قضائية 

فأة المتفق يطلب فيها مراجعة العقد، ويقع على المؤلف عبئ إثبات عدم التعادل بين المكا

، وللقاضي في هذه الحالة متى تبين له 765عليها والفائدة الناتجة عن استغالل المؤلف 

بوضوح أن المكافأة الجزافية المحصل عليها تقل عن مكافأة عادلة قياسا بالربح المكتسب من 

 قبل الناشر أن يعدل العقد لرفع الغبن عن المؤلف.

سبب قد بها العقد حق المؤلف في مراجعة العبما يفيد أنه في الحالة التي يتضمن في

ل اية، قبقد بدالغبن، يتعين على المؤلف اللجوء إلى الناشر لتنفيذ هذا االتفاق وتعديل الع

 اللجوء إلى القضاء وإال رفضت دعواه لسبق أوانها.

بأن قرر جزاء البطالن لكل  766بغية تعزيز هذه الحماية جعلها المشرع من النظام العام

 على سلب القاضي سلطة التعديل بسبب الغبن الذي قد يلحق بالمؤلف.اتفاق 

الذي قد يلحق بعقد استغالل  767يالحظ على المشرع الجزائري أنه لم يحدد نسبة الغبن

المؤلف، بل اكتفى بوصف هذا الغبن بأن يكون من شأنه إضاعة حق المؤلف، ولم يحدد نسبة 

اكتفى بوصفها بأن تكون مكافأة عادلة قياسا بالربح لهذه المكافأة الجزافية المحصل عليها بل 

المكتسب وإال كانت سببا للطعن في العقد بسبب الغبن وهو ما عبر عنه " إذا تبين بوضوح 

 أن المكافأة الجزافية المحصل عليها تقل عن مكافأة عادلة قياسا بالربح المكتسب".

إال بالنسبة لعقود استغالل وعليه لن تكون دعوى مراجعة العقد بسبب الغبن مقبولة 

الحق المادي للمؤلف، في الحالة التي يتم فيها تحديد المكافأة بطريقة جزافية، وبالنتيجة ال 

                                         
امعة يحي باي خديجة، مكانة عقد النشر في قانون الملكية األدبية والفنية، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق، ج 763

 . 84، ص 2013وهران، الجزائر، 
 (J) Flour et (J.L) Aubert,op cit, P 178. 

بلحاج، النظرية العامة لاللتزام في القانون المدني الجزائري، الجزء األول، التصرف القانوني،  العربي 764

، ة الجزائر. عسالي عرعارة، نظرية االستغالل، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق، جامع135ص المرجع السابق، 

 .127. حمزة مسعود نصر الدين، المرجع السابق، ص 99، ص 1997
765 )A( Bencheneb,  op.cit , p 213. (J) Flour et (J.L) Aubert,op cit, P 178. 

 . 98صعسالي عرعارة، التوازن العقدي عند نشأة العقد، المرجع السابق،  766
 .99عسالي عرعارة، نظرية االستغالل، المرجع السابق، ص  767
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، و يشترط كذلك أن 768يمكن رفع دعوى الغبن متى كانت المكافئة محددة بطريقة تناسبية

 .769ربح المكتسبتكون المكافأة الجزافية المتحصل عليها تقل عن مكافأة عادلة قياسا بال

 19المؤرخ في  03/05يالحظ كذلك على المشرع الجزائري من خالل األمر رقم 

 ن الغبنالمتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة أنه قرر حماية للمؤلف م 2003يونيو 

فع في ر الذي قد يقع فيه وقصرها عليه وعلى ورثته من بعده، دون أن يكون للناشر الحق

 د بسبب الغبن.دعوى مراجعة العق

 مدة وبخالف الحاالت األخرى للطعن في العقد بسبب الغبن التي جعل المشرع فيها

لنسبة ها باالطعن في العقد قصيرة تراوحت في مجملها بين السنة والثالثة سنوات، فقد جعل

كاملة يبدأ  سنة 15للغبن الذي يطرأ على عقد استغالل المؤلف طويلة األمد، إذ تسري لمدة 

نسبة ن بالها من تاريخ إبرام العقد بالنسبة للمؤلف، وقد قرر المشرع نفس مدة الطعحساب

مدة تستمر لولعقد للورثة حيث يبدأ احتساب مدة التقادم من يوم وفاة مورثهم ال من يوم إبرام ا

 سنة كاملة. 15

 ي فيكما يالحظ على المشرع الجزائري أنه لم يفصل في الجزاء الذي يطبقه القاض

ن ساؤل عتوافر شروط الطعن في عقد استغالل المؤلف بالغبن األمر الذي يدفعنا للتحال 

 سلطة القاضي في التدخل وتقرير جزاء البطالن؟

يمكننا أن نستخلص أنه ما دام أن المشرع لم ينص على جزاء البطالن فال يمكن 

بنص، ويتعين عليه  للقاضي أن يحكم ببطالن العقد، تحكيما للمبدأ القاضي بأنه ال بطالن إال

في حال طلب منه توقيع جزاء بطالن العقد أن يرفض الدعوى لعدم التأسيس، وهو ما يدفعنا 

للقول أنه يكتفي القاضي بتعديل العقد لرفع الغبن وذلك بأن يجعل المكافئة الجزافية المتحصل 

ختصاص عليها مكافأة عادلة قياسا بالربح المكتسب، وله أن يستعين بأهل الخبرة واال

 للوصول إلى هدفه)جعل العقد عادال(.

 ثامنا: عقد اإلنقاذ البحري:

وقوع  من القانون البحري " كل اتفاقية خاصة باإلسعاف تبرم عند 344تنص المادة 

ب لى طلالحادث وتحت تأثير الخطر، يمكن إلغاءها أو تعديلها من طرف المحكمة، بناء ع

خدمة ظرا للنبأن الشروط المتفق عليها ليست عادلة أحد األطراف وعندما تقدر هذه المحكمة 

تي تم خدمة الثل الالتي تم أداؤها وأساس المكافأة المذكورة في المادة التالية أو عندما ال تم

 أداؤها طابع اإلسعاف الحقيقي مهما كان الوصف الذي اعتمده األطراف". 

يتضح لنا أن المشرع وما يليها من القانون البحري  344بالرجوع إلى نص المادة 

 وذلك كما يلي: 770أجاز للقاضي التدخل من أجل إلغاء أو تعديل عقد اإلسعاف البحري 

                                         
 .85يحي باي خديجة، المرجع السابق، ص  768
 .120لعقدي، المرجع السابق، ص درماش بن عزوز، التوازن ا 769

770«  Le contrat d’assistance maritime, qui peut être annulé ou modifié, à la requête de l’une 
des parties lorsque le tribunal estime que les conditions convenus ne sont pas équitables » (J) 

Flour et (J.L) Aubert,op cit, P 178. 
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أ. الحالة األولى: الحالة التي تقدر فيها المحكمة أن الشروط المتفق عليها ليست عادلة نظرا 

ا يجب أن للخدمة التي تم أداؤها مقارنة بالمكافأة، ولم يحدد المشرع الجزائري رقما معين

، بل ترك للقاضي السلطة التقديرية في تحديده على ضوء أحكام المواد 771يصل إليه التفاوت

 من القانون البحري. 773 347و 772 345

 774ب. الحالة الثانية: فتتمثل في أن الخدمة التي تم أداؤها ال تمثل طابع اإلسعاف الحقيقي

مهما كان الوصف الذي اعتمده األطراف، وهنا يتعين على القاضي القضاء بإلغاء اتفاقية 

 اإلسعاف البحري. 

ت. الحالة الثالثة: للقاضي كذلك تخفيض أو إلغاء المكافأة إذا اتضح له أن القائمين باإلنقاذ قد 

ء أو أي عمل جعلوا اإلسعاف البحري ضروريا بخطئهم أو أصبحوا مذنبين بالسرقة واإلخفا

 . 775من األعمال التدليسية األخرى

يمكن  "من القانون البحري تضمن عبارة  334على أنه البد من اإلشارة إلى نص المادة 

لطعن ان حق تعديلها أو إلغائها من طرف المحكمة، بناء على طلب أحد األطراف" بما يفيد أ

د ها العققد فيفي الحالة التي يف في عقد اإلسعاف البحري بسبب الغبن مقرر لكال المتعاقدين

له  ذي قدمت )العدله أي سواء كانت المكافأة مرتفعة مقارنة بعملية اإلسعاف فيغبن الُمْسعَفْ 

 المساعدة( أو كانت المكافأة منخفضة فيغبن الُمْسعْف )الذي قدم المساعدة(.

البحري  من القانون 334وسلطة القاضي في تعديل العقد المقررة بموجب نص المادة 

هي سلطة ضرورية وآمرة، والتدخل في العقد بالتعديل أو باإللغاء يكون خاضعا للسلطة 

                                         
. عسالي عرعارة، نظرية 99صعسالي عرعارة، التوازن العقدي عند نشأة العقد، المرجع السابق،  771

 .101االستغالل، المرجع السابق، ص 
 من القانون البحري " تحدد المحكمة المكافأة حسب الظروف آخذة كأساس: 345تنص المادة  772

 أوال: -أ

 النجاح الحاصل، -

 لنجدة،جهود وجدارة األشخاص الذين قاموا با -

 ائمينالخطر الذي تعرضت له السفينة مع مسافريها وطاقمها وحمولتها من طرف األشخاص الق -

 باإلنقاذ ومن طرف السفينة التي قامت باإلسعاف،

 التي الوقت المستعمل والمصاريف واألضرار التي انجرت وخطر المسؤولية واألخطار األخرى -

 تعرض إليها القائمون باإلنقاذ،

ك ، االمتالقتضاءالمستخدمة من القائمين باإلنقاذ، مع األخذ بعين االعتبار عند اال قيمة المعدات -

 الخاص بالسفينة التي قامت باالنقاذ.

 ثانيا:  -ب

 "قيمة األشياء التي أنقذت والحمولة وأجرة الرحلة. -
موال التي من القانون البحري " ال يمكن أن تتعدى في أي حال مكافأة اإلسعاف قيمة األ 347تنص المادة  773

اريف المص أنقذت بما فيها الحمولة وأجرة الرحلة بعد خصم حقوق الجمارك والرسوم العامة األخرى و كذلك

 الخاصة بحراستها وتقديرها وبيعها". 
من القانون البحري " يعتبر كإسعاف بحري، كل نجدة للسفن البحرية الموجودة في حالة  332تنص المادة  774

 حر بواخرن البوجودة على متنها وكذلك الخدمات التي لها نفس الطابع والمقدمة بين سفالخطر أو لألموال الم

 المالحة الداخلية، بدون األخذ في االعتبار للمياه التي جرت فيها النجدة".
من القانون البحري " تستطيع المحكمة تخفيض أو إلغاء المكافأة إذا اتضح لها أن القائمين  346تنص المادة  775

من  ي عملقاذ قد جعلوا اإلسعاف البحري ضروريا بخطئهم أو أصبحوا مذنبين بالسرقة واإلخفاء أو أباإلن

 األعمال التدليسية األخرى" 
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التقديرية للقاضي، وإذا اختار القاضي أن يعدل العقد بمعنى ذلك أنه أجاز أوال العقد القابل 

 . 776لإللغاء

 المطلب الثاني: آثار تدخل القاضي في حال تحقق الغبن في العقد:

التي تترتب على تحقق الغبن في العقد باختالف حاالته، فقد يتدخل  تختلف اآلثار

القاضي معدال العقد بموجب دعوى تكملة الثمن وقد يتدخل منهيا العقد بموجب دعوى 

النقض.  فإذا تعلق األمر بعقد بيع العقار أو بعقد المقايضة أو بعقد الوكالة عقد استغالل حق 

أمام دعوى تكملة الثمن، أما إذا تعلق األمر بعقد القسمة المؤلف عقد اإلسعاف البحري نكون 

 الرضائية، أو عقد الشركة أو عقد القرض نكون أمام دعوى النقض.

 الفرع األول: دعوى تكملة الثمن:

إذا توافرت شروط الطعن في عقد بيع العقار بالغبن، فللبائع الحق في رفع دعوى 

لدعوى ليست دعوى إبطال، فالغبن ال يعد سببا تكملة الثمن، على المشتري، علما أن هذه ا

 .777من أسباب إبطال العقد إنما يعد سببا مبررا الستكمال الثمن

 أوال: صاحب الحق في رفع الدعوى:

إن حق رفع الدعوى هو حق مقرر لكل شخص يدعي حقا، بحيث يمكنه اللجوء 

ره القانون أحيانا ، غير أنه قد يقص778للقضاء للحصول على هذا الحق أو أن يطلب حمايته

 في ظروف معينة على شخص دون اآلخر.

وعليه أن صاحب الصفة في الطعن في عقد بيع العقار بالغبن هو البائع)أي دعوى 

من القانون  1/ 358تكملة الثمن(، وأن األمر مقصور عليه دون المشترى، طبقا لنص المادة 

 .779المدني

ع متى باع العقار وهو بالغ سن الرشد، على أن دعوى تكملة الثمن مقررة قانونا للبائ

ويجوز له أن يرفعها أمام القضاء سواء بنفسه أو بواسطة ممثله، بينما إذا كان البائع ناقص 

، وتصرف في عقاره بالبيع، فللولي أو الوصي، إذا كان ال يزال ناقص األهلية، 780األهلية

حالة يكون قابال لإلبطال ذلك أن البيع في هذه ال 781الخيار بين رفع دعوى إبطال البيع

                                         
سمير تناغو، اإللتزام القضائي، الحكم القضائي مصدر جديد لاللتزام )دراسة فنية لتعديل القاضي للعقد(، دار  776

 .143، ص  2014ألولى ، مصر ، الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، الطبعة ا
رمضان أبو السعود، شرح العقود المسماة في عقدي البيع والمقايضة، دار المطبوعات الجامعية، مصر،  777

 .137، ص 2000
من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية " يجوز لكل شخص يدعي حقا، رفع دعوى  03/1طبقا لنص المادة  778

 أمام القضاء للحصول على ذلك الحق أو حمايته".
من القانون المدني " إذا بيع عقار بغبن يزيد عن الخمس فللبائع الحق في طلب تكملة  1/ 358نص المادة ت 779

 ثمن المثل". الثمن إلى أربعة أخماس
من القانون المدني " كل من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد وكل من بلغ سن الرشد  43طبقا لنص المادة  780

 وكان سفيها أو ذا غفلة يكون ناقص األهلية وفقا لما يقرره القانون" .
ل التي ينتج عنها إعادة على أنه تجب اإلشارة إلى أن آثار دعوى تكملة الثمن تختلف عن دعوى تقرير اإلبطا 781

الحالة =عاقدان إلى من القانون المدني"يعاد المت 103/1األطراف إلى ما كانوا عليه قبل العقد طبقا لنص المادة 

 ".ويض عادلم بتعالتي كانا عليها قبل العقد في حالة بطالن العقد أو إبطاله، فإن كان هذا مستحيال جاز الحك
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لمصلحة ناقص األهلية وبين إجازة هذا البيع ورفع دعوى تكملة الثمن، ونفس الخيار يعود 

 .782لناقص األهلية بعد بلوغه سن الرشد

 783علما أنه في هذه الحالة قد تكون من مصلحة ناقص األهلية اختيار إجازة العقد

ون ذلك خاصة إذا نزلت قيمة العقار ، ويك784وطلب تكملة الثمن، بدال من طلب اإلبطال

المباع وقت الطعن بالغبن عما كانت عليه وقت إبرام عقد البيع، فيكون طلب تكملة الثمن 

أفضل له من استرداد المبيع نتيجة الطعن باإلبطال، كما أنه من جهة أخرى يمكن أن تكون 

ال نتيجة نقص أهليته ال لناقص األهلية مصلحة في طلب إبطال العقد، ذلك أنه إذا قرر اإلبط

 . 785يلزم برد إال ما عاد عليه بمنفعة

إذا توفي ناقص األهلية بعد أن بلغ سن الرشد وبعد أن أجاز البيع، وقبل أن تنقضي 

 .786دعوى تكملة الثمن، جاز لورثه رفع هذه الدعوى فهي حق شخصي، ينتقل إلى الورثة

صر تحت واليته أو وصايته بينما إذا تصرف الولي أو الوصي في عقار مملوك لقا

، فال يجوز له رفع دعوى اإلبطال 787بالبيع لصالح ناقص األهلية ووفقا لإلجراءات القانونية

النعدام أسبابه، كما ال يجوز الطعن في البيع بالغبن ألنه ال يجوز الطعن في البيوع العقارية 

 التي تتم بطريق المزاد العلني. 

وهذا ما جاء  789بصفتهم الخلف العام 788الحق إلى ورثتهفي حالة وفاة البائع ينتقل هذا 

والتي سمحت بانتقال آثار  790في القواعد العامة المنظمة لنظرية العقد في القانون المدني

                                         
 .155القانون المدني لطالب الصف الثالث، عقد البيع، المرجع السابق، ص انطوان قسيس، ملحق المالي،  782
إجازة العقد هي تأييد تصرف قانوني انفرادي يترتب عليه إسقاط حق إبطال العقد القابل لإلبطال بالنزول  783

ن مؤلف مزوال عنه صراحة أو ضمنا ممن خوله القانون ذلك وصيرورة العقد المؤيد باتا بعد أن كان مهددا بال

 .23محمد سعيد جعفور، إجازة العقد في القانون المدني والفقه اإلسالمي، المرجع السابق، ص 
ذلك أن البيع واإليجار والرهن والمقايضة وغيرها من عقود المعاوضات المالية في مختلف صورها  784

افعا نكون يحتمل أن ي المحتملة لحظ الربح والخسارة، تعتبر من التصرفات الدائرة بين النفع الضرر بحيث

ابل ون مقللشخص ومحققا مصلحة له، ويحتمل أن يكون ضارا به يفوت عليه مصلحة، ويترتب عليه التزاما بد

جزاء  لقاصراأو ينجم عنه خسارة مالية له، وبالنتيجة يرتب القانون على هذه التصرفات متى أبرمت من قبل 

ني" يزول حق من القانون المد 100طبقا لنص المادة  جازةالقابلية لإلبطال، على أن يزول حق اإلبطال باإل

 لغير".ال بحقوق إخال اإلبطال باإلجازة الصريحة أو الضمنية وتستند اإلجازة إلى التاريخ الذي تم فيه العقد، دون
من القانون المدني" غير أنه ال يلزم ناقص األهلية، إذا أبطل العقد لنقص أهليته، إال  103/2طبقا لنص المادة  785

 برد ما عاد عليه من منفعة بسبب تنفيذ العقد".
 .122سمير عبد السيد تناغو، عقد البيع، المرجع السابق، ص 786
من قانون األسرة ويتم البيع  89و 88/1و  87المواد يتم البيع بعد الترخيص له ببيعها قضائيا طبقا ألحكام 787

 رية.وما يليها من قانون اإلجراءات المدنية واإلدا 783عن طريق المزاد العلني طبقا لنص المادة 
من القانون المدني" لكل شريك في الشيوع الحق في أن يتخذ من الوسائل ما يلزم  718عمال بنص المادة  788

بغير موافقة الشركاء" وعلى اعتبار أن آثار دعوى تكملة الثمن، قد يترتب عليها حق  لحفظ الشيء، ولو كان ذلك

شخصي يتمثل في قيمة مالية، تعبر عن استكمال الثمن إلى أن يصل إلى أربعة أخماس قيمة العقار، أو في حالة 

في كلتا الحالتين، يدخل هذا رفض المشتري تكملة الثمن، ينتج عنها فسخ العقد وبالنتيجة استرداد العقار المباع، و

المال في تعداد التركة، ويعتبر ماال مشاعا، يجوز لكل شريك في الشيوع حمايته، وذلك باتخاذه جميع الوسائل 

التي من شأنها حفظ المال المشاع دون أن يحتاج في ذلك لموافقة باقي الشركاء وذلك من مثل رفع دعوى تكملة 

مقابل يتحمل جميع الشركاء كل بقدر حصته مصاريف حفظ وحماية المال الثمن قبل انقضاء أجلها، وفي ال

من القانون المدني" يتحمل جميع الشركاء، كل بقدر حصته نفقات إدارة المال  719المشاع طبقا تنص المادة 

لك الشائع، وحفظه، والضرائب المفروضة عليه،وسائر التكاليف الناتجة عن الشيوع أو المقررة على المال، كل ذ

ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك" ، ومنه يشترك جميع المالك على الشيوع في مصاريف الدعوى القضائية 
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العقد إلى الخلف العام، بعد موت السلف، بشرط أن تسمح بذلك طبيعة التعامل وانعدام نص 

 .791قانوني يمنع ذلك

ذه الدعوى من قبل البائع أو خلفه العام، البد أيضا أن كما يشترط القانون أن ترفع ه

، ذلك أنها دين في ذمة المشتري يظهر أثره بالنسبة له 792ترفع ضد المشتري، أو ضد ورثته

 وبالنسبة لورثته.

كما يمكن إقامتها ضد الشفيع متى نتقل إليه العقار بالشفعة، وعليه يحل الشفيع محل 

الثمن، ذلك أنه ال يجوز أن يترتب على الشفعة وحلول الشفيع المشتري في االلتزام بتكملة 

، ومنه يتعين على القاضي أثناء نظره 793محل المشتري انتقاصا من ما للبائع من حقوق

الدعوى أن يتأكد من توافر الصفة في كل من المدعي إذ البد أن تكون له صفة البائع أو 

ن تكون له صفة المشتري أو خلفه أو الشفيع، الخلف العام للبائع، والصفة في المدعى عليه بأ

وعليه أن يثير انعدام الصفة في أحد طرفي الدعوى تلقائيا، أي أن تقام الدعوى من ذي صفة 

على ذي صفة، أي حتى ولو لم يثر انعدامها الخصوم، ويقضي بعدم قبول الدعوى شكال 

 .794النعدام الصفة

 ثانيا: ميعاد رفع الدعوى:

                                                                                                               
الرامية إلى تكملة الثمن ومن ضمنها مصاريف القضائية، ومصاريف التكاليف بالحضور، والخبرات القضائية 

 وغيرها من المصاريف التي يتطلبها السير في دعوى الغبن.

 .77الغبن في العقود المدنية، المرجع السابق، ص دكار فايزة،  789
من القانون المدني" ينصرف العقد إلى المتعاقدين والخلف العام، ما لم يتبين من طبيعة  108المادة تنص  790

لمتعلقة اواعد التعامل، أو من نص القانون، أن هذا األثر ال ينصرف إلى الخلف العام كل ذلك مع مراعاة الق

 بالميراث".
حيث قضت "بنقض وإبطال القرار الصادر عن مجلس  22/07/2010وهو ما أكدته المحكمة العليا بتاريخ  791

حل من القرار بناءا على الوجه الوحيد المأخوذ من انعدام األساس القانوني لكو 07/02/2006قضاء معسكر في 

ن هم بأضاة الموضوع قضائالنقض انتهى إلى رفض دعوى الورثة الرامية إلى طلب تكملة الثمن وقد برر ق

ف لنص لمخالاالورثة ليس لهم الحق في رفع هذه الدعوى، وإنما يعود هذا الحق للبائع نفسه فقط وهو األمر 

ورثة بكون ال من القانون المدني ويعرض القرار للنقض واإلبطال. وقد برر قضاة القانون قضائهم 358المادة 

الغبن  دعوى ن للسلف من حق ينتقل إلى الخلف العام، معتبرين أنيحلون محل المورث في جميع حقوقه، وما كا

لتي ال لية اليست من الدعاوى المرتبطة بشخصية الخصم والتي تنقضي بمجرد الوفاة، بل هي من الدعاوى الما

ام لعالخلف ا ى إلىتنقضي بوفاة الشخص بل تنتقل إلى الخلف العام، خاصة أنه ال يوجد ما يمنع انتقال هذه الدعو

ريخ قرار المحكمة العليا الصادر بتا من القانون المدني.". 358وفاة المورث في نص المادة =بعد 

رفق ، قرار م108 -105، ص 2011، مجلة المحكمة العليا، العدد األول، 584684ملف رقم:  22/07/2010

    .07 بالمالحق، ملحق رقم

لية، وى ماريرهم من باب أن دعوى الغبن هي فعال دعونرى أن قضاة المحكمة العليا أصابوا في قضائهم وتب

لى إ تنتقل التيجة تنتقل إلى الخلف العام، وليست من الدعاوى التي يكون فيها شخص المتعاقد محل اعتبار، وبالن

  الورثة.

صم بوعافية محمد، مجال تدخل القاضي إلعادة التوازن العقدي، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون  792

 .82 ص، 2014/2015تخصص القانون المدني األساسي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مستغانم، 
 .123سي يوسف زاهيّة حورية، الواضح في عقد البيع، المرجع السابق، ص  793
الجزائر،  ، منشورات أمين، 08/09فضيل العيش، شرح قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية الجديد القانون  794

 .44، ص 2009



162 

 

تكملة الثمن خالل ثالث سنوات من يوم إبرام عقد البيع بالنسبة  يجب أن ترفع دعوى

لمن أبرم العقد وهو كامل األهلية، وقد خص المشرع من أبرم العقد وهو غير كامل األهلية 

بميعاد خاص هو بداية احتساب التقادم لمدة ثالث سنوات من يوم انقطاع سبب العجز، وقد 

من القانون المدني" تسقط بالتقادم  359ص المادة حدد المشرع الجزائري هذه المدة في ن

دعوى تكملة الثمن بسبب الغبن إذا انقضت ثالثة سنوات من يوم انعقاد البيع. وبالنسبة 

 .795لعديمي األهلية من يوم انقطاع سبب العجز"

ية، ألهلافإذا انقضت المدة المقررة لرفع دعوى الغبن سواء بالنسبة لناقص أو كامل 

ي شكل في رفعها، ويصبح العقد سليما غير قابل للطعن فيه بالغبن سواء ففيسقط الحق 

 اده.دعوى، أو حتى في شكل دفع بالغبن، أي يصبح في شكل العقد المجاز من يوم انعق

اعتبر المشرع هذه المدة هي مدة تقادم، ال مدة سقوط، وبالتالي يرد عليها الوقف 

 .797ا في العديد من قراراتها، وهذا ما كرسته المحكمة العلي796واالنقطاع

                                         
من القانون المدني على حق عديمي األهلية  359/2على أنه ال تفوتنا اإلشارة إلى أن المشرع نص في المادة  795

انون، بها الق يعتد في الطعن في البيع على أساس الغبن، في حين أن عديمي األهلية ال يمكن أن تنسب إليهم إرادة

به،  يتمسك ، علما أن البطالن المطلق يمكن لكل ذي مصلحة أنوتعتبر جميع تصرفاتهم باطلة بطالنا مطلقا 

المدني " إذا كان  من القانون 102لنص المادة  وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها فهو من النظام العام طبقا

، هااء نفسن تلقمالعقد باطال بطالنا مطلقا جاز لكل ذي مصلحة أن يتمسك بهذا البطالن، وللمحكمة أن تقضي به 

ى أبرم عديم ، ومنه متسنة من وقت إبرام العقد" 15وال يزول البطالن باإلجازة. وتسقط دعوى البطالن بمضي 

يه في فلذي وقع الغبن لاألهلية عقدا، كان هذا العقد باطال بطالنا مطلقا، ولو قام برفع دعوى من أجل تكملة الثمن 

 ن.لقاء نفسه، وليس بتكملة الثمن لرفع الغبهذا العقد، على القاضي أن يقضي ببطالن العقد من ت

من القانون المدني على جواز طعن عديمي األهلية  359وبناءا عليه فالمشرع بنصه في الفقرة الثانية من المادة 

في العقد على أساس الغبن يكون يتعارض واألحكام العامة المنظمة لتصرفات عديمي األهلية، والتي تقضي 

 Les »ت الصادرة عنهم. علما أن النص باللغة الفرنسية استخدم مصطلح ببطالن جميع التصرفا

incapables »  من القانون المدني  44وهو ما يعني "غير قادرين" ولم يوضح مثلما فعل مثال في نص المادة

حيث ميز بين فاقدو األهلية وناقصوها سواء في النص العربي أو في النص الفرنسي حيث جاء نصها كما يلي 

«Ceux qui sont complètement ou partiellement incapables »   وعلى هذا يمكن اعتبار النص

 الفرنسي جاء غامضا أيضا.

لقانون من ا 2 /359هذا التناقض بين النصوص العامة المنظمة لحكم تصرفات ناقص األهلية ونص المادة 

دني بحيث قد من القانون الم 359/2ص المادة المدني هو ما يفسر أن األمر قد يكون مجرد خطأ مادي تضمنه ن

ص تنقا يكون المشرع أراد النص على ناقصي األهلية مادام قد خولهم الحق في مباشرة بعض التصرفات طب

ليا في كزئيا أو من قانون األسرة " للقاضي أن يأذن لمن يبلغ سن التمييز سن التمييز في التصرف ج 84المادة 

م لة ثانية ، وجهمن جهةن له مصلحة، وله الرجوع في اإلذن إذا ثبت لديه ما يبرر ذلك" أمواله، بناء على طلب م

من قانون   83حيث تنص المادة  يعتبر التصرفات الصادرة عنهم باطلة بطالنا مطلقا، بل خصهم بأحكام خاصة

نافذة إذا =صرفاته تكون ت( من القانون المدني 43األسرة "  من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد طبقا للمادة)

 ين النفعبائرة دكانت نافعة له، وباطلة إذا كانت ضارة به وتتوقف على إجازة الولي أو الوصي فيما إذا كانت 

هم برموها ولتي أا، ومنه يجوز لهم الطعن بالغبن في العقود والضرر، وفي حالة النزاع يرفع األمر إلى للقضاء"

لعجز اطاع سبب م انقتساب ميعاد التقادم المقدر بثالث سنوات، بالنسبة لهم من يوناقصي األهلية، على أن يبدأ اح

ألهلية قصي اال من يوم إبرام العقد، خاصة وأن هذا الحكم ال يتعارض واألحكام العامة المقررة لحماية نا

 ويماشى مع الغاية من تقريرها.

 .72رجع السابق، ص محمد حسنين، عقد البيع في القانون المدني الجزائري، الم 796
إلى القضاء بنقض وإبطال القرار المطعون  12/05/1999ذهبت المحكمة العليا في قراراها الصادر بتاريخ  797

فيه الصادر عن مجلس قضاء قسنطينة والقاضي بسقوط الدعوى بالتقادم، حيث أسس قضاة الموضوع قرارهم 

الرامية إلى الطعن بالغبن كانت قيدت بتاريخ وأن الدعوى  22/03/1993على أن عقد البيع أبرم بتاريخ 

لعدم شهر  17/10/1995وهي الدعوى الثانية بعد عدم قبول الدعوى األولى المقيدة بتاريخ  16/03/1996

معتمدا في  22/03/1993العريضة االفتتاحية مما يجعل الدعوى ساقطة بالتقادم لكون عقد البيع أبرم بتاريخ 
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 ثالثا: موضوع الدعوى:

، إذ ال يكون للبائع في دعوى 798موضوع هذه الدعوى هو المطالبة بحق شخصي

تكملة الثمن، إال طلب التكملة إلى الحد الذي يرفع عن البيع ما لحقه من غبن، وهو ما يكمل 

ثل، ذلك أن رفع الغبن أربعة أخماس ثمن المثل، دون أن يطلب تكملة الثمن إلى ثمن الم

 .799يتحقق عند بلوغ الثمن أربعة أخماس ثمن المثل

أن من يدعي حقا عليه أن يثبته، ذلك أن مجرد اإلدعاء  800كذلك أنه من المقرر قانونا

من قبل المدعي بالوقوع في الغبن ال يكفي، بل البد من إثباته، ومحل اإلثبات في الغبن يتمثل 

ج عنها الحق، وليس الذي يترتب على وجودها، فمن يدعي وجود في الواقعة المادية التي نت

، أي أن يثبت أنه 801حق له في ذمة اآلخر، عليه إثبات الواقعة القانونية مصدر هذا الحق

 تعاقد عن طريق البيع.

أن يطلب  في سبيل إثبات أنه وقع في غبن يزيد عن الخمس عند بيعه العقار وللمدعي

تحديد قيمة العقار وقت البيع على أن يكون تقديره خاضعا  تعيين خبير بغرض من القضاء

لرقابة قاضي الموضوع، وتعتبر الخبرة من أهم وسائل اإلثبات التي يلجأ إليها القاضي متى 

 .802تعلق األمر بتقدير قيمة العقار المبيع

ال يلزم المدعي إال  ،803في ذات العقد ال عالقة له بسالمة الرضاء عيبالغبن  وألن

بإثبات أنه وقع في غبن يزيد عن الخمس وقت البيع، وهذا ما كرسته المحكمة العليا في 

 .804 20/06/2001قرارها الصادر في 

                                                                                                               
لثانية، وعلى هذا األساس نقضت المحكمة العليا القرار مبررة قضائها على قضاة حساب التقادم من الدعوى ا

من القانون المدني بحيث كان عليهم احتساب التقادم من تاريخ رفع الدعوى  359الموضوع خرقوا أحكام المادة 

ث سنوات من والتي تعتبر إجراءا قضائيا يوقف بدأ سريان التقادم المحدد بثال 17/10/1995األولى بتاريخ 

تاريخ انعقاد البيع، ومنه القول أن الدعوى رفعت ضمن اآلجال القانونية، وأن كل إجراء يقوم به صاحب الحق 

أمام القضاء يمكن أن يرتب آثاره من حيث احتساب مدة التقادم، وبهذا كان قضاء المحكمة العليا صائبا ومؤسسا 

المجلة القضائية، لسنة  188918ملف رقم  12/05/1999اريخ تأسيسا قانونيا صحيحا. قرار الغرفة المدنية بت

 .08 قرار مرفق بالملحقات، ملحق رقم 88- 85، ص 1، عدد 2000

 .83صم بوعافية محمد، مجال تدخل القاضي إلعادة التوازن العقدي، المرجع السابق، ص  798
 .165توفيق حسن فرج، عقد البيع والمقايضة، المرجع السابق،  799
 من القانون المدني " على الدائن إثبات االلتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه". 323ص المادة طبقا لن 800
عبد الناصر محمد عبد عابدين، الغبن وأثره على العقد في مجلة األحكام العدلية، رسالة للحصول على درجة  801

 .142، ص  2013الماجستير في القانون الخاص، جامعة األزهر، غزة، 
أن نتصور دعوى تكملة الثمن بقيام المدعي برفع دعوى، مدعيا فيها أنه وقع في غبن،  ملتمسا فيها تكملة  ولنا 802

لحقيقية اقيمة الثمن إلى أربعة أخماس ثمن المثل، وفي سبيل إثبات ذلك له طلب تعيين خبير من أجل تحديد ال

األمر  ماداموضاء بوجود الغبن من عدمه، للعقار وقت البيع، ويكون حكم القاضي قبل الفصل في الموضوع والق

اضي عن ى القيتعلق بمسألة تقنية حسابية، البد أن يعهد بها إلى خبير مختص في العقارات، على أن ال يتخل

ر في ناف السياستئ النزاع بتعيين الخبير، بل تبقى له عليه سلطة الرقابة، كذلك البد من اإلشارة إلى أنه وبعد

يين يقضي بتعوخبرة لخبرة فإن القاضي غير ملزم بما توصل إليه الخبير، بل له أنه يستبعد الالدعوى بعد إنجاز ا

 خبير آخر للقيام بنفس المهام، كما له أن يبني ويؤسس حكمه على ما نتائج الخبرة.

قدي عرعارة عسالي، التوازن الع .213علي فياللي، االلتزامات، النظرية العامة للعقد، المرجع السابق، ص  803

 .134عند نشأة العقد، المرجع السابق، ص 
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إذا ثبت أن العقار بيع بغبن يزيد عن الخمس، حكمت المحكمة بتكملة الثمن إلى أربعة 

كم بتكملة الثمن إلى القيمة الحقيقية للعقار أخماس القيمة الحقيقية للعقار وقت البيع، إذ ال يح

وقت البيع، بل يكفي لرفع الغبن تكملة هذا الثمن إلى أربعة أخماس هذه القيمة حيث يرفع 

 .805معها فحش الغبن، حتى وإن بقي بعض الغبن قائما لم يرفع

ي لتزما فاتبر يعتبر المبلغ المحكوم به جزءا من الثمن يلزم المشتري بدفعه للبائع، ويع

الين ، احتم ذمته، له أن يفي به طوعا، أو جبرا عن طريق التنفيذ الجبري، ويترتب على ذلك

 البيع، لثمن األول أن يفي المشتري بالتزامه طواعية، وذلك بدفع المبلغ المحكوم به تكملة

قد ة، وادلومتع وبذلك يزول الغبن عن البيع، ومنه تصبح أداءات المتعاقدين متكافئة ومتوازنة

من اني فيكل الثيتوصل البائع إلى توازن هذه األداءات عن طريق التنفيذ الجبري، أما االحتما

م في ألحكافي طلب فسخ البيع لعدم وفاء المشتري بالتزامه في تكملة الثمن وسنفصل هذه ا

 حينها.

هة وال يكون الحكم الصادر في الموضوع والقاضي بتكملة الثمن قابال لتنفيذه في مواج

من قانون  600إذا اعتبر سندا تنفيذيا في مفهوم المادة  إال المشتري ومن في مقامه،

 .806اإلجراءات المدنية واإلدارية 

 رابعا: شهر دعوى تكملة الثمن: 

، ويهدف شهر العريضة االفتتاحية 808على مستوى المحافظة العقارية 807يتم الشهر

، إذ ال يمكن للمدعي 809ر حكم لصالحهأساسا إلى الحفاظ على حقوق المدعي في حالة صدو

                                                                                                               
ذهبت المحكمة العليا إلى أنه " المستفاد من القرار المطعون فيه أن قضاة الموضوع لما رفضوا دعوى  804

ين دعوى بي خلط فالطاعنين الرامية إلى تكملة ثمن بيع العقار لعدم إثبات الغبن فإنهم يكونون قد وقعوا 

ي غلط فنه وقع أفدعوى الغبن تقوم على أساس مادي ال يكلف فيها البائع بإثبات الغبن ودعوى االستغالل، 

لمبيع بين ا أو ضحية غش بل أن يثبت فقط توافر شروط الغبن ألنها ترجع في طبيعتها إلى فكرة التعادل

وع الموض والثمن عكس دعوى االستغالل القائمة على األساس الشخصي. وبقضائهم كما فعلوا، فإن قضاة

لمدنية الغرفة يكونون قد شوهوا قراراهم بالخطأ في تطبيق القانون". قرار المحكمة العليا الصادر عن ا

، ص 2002، منشور بالمجلة القضائية، العدد األول، 249694، تحت رقم الملف 20/06/2001بتاريخ 

 .09، قرار مرفق بالملحق رقم: 157
 .123 -122لسابق، صسمير عبد السيد تناغو، عقد البيع، المرجع ا 805
 من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية "ال يجوز التنفيذ الجبري إال بسند تنفيذي.  600تنص المادة  806

 والسندات التنفيذية هي:

 أحكام المحاكم التي استنفذت طرق الطعن العادية واألحكام المشمولة بالنفاذ المعجل. -1

 حكمة العليا المتضمنة إلزاما بالتنفيذ.قرارات المجالس القضائية وقرارات الم   -6

 محاضر الصلح أو االتفاق المؤشر عليها من قبل القضاة والمودعة بأمانة الضبط".   -8
 وهما: 76/63من المرسوم رقم  85يثبت اإلشهار أمام القضاء بوسيلتين حددتهما المادة  807

 ه.ازع علياختصاصه العقار المتنإما بموجب شهادة تسلم من قبل المحافظ العقاري الكائن بدائرة  -

روقي، أو بالتأشير في أسفل العريضة االفتتاحية على قيام اإلشهار. عمر حمدي باشا، ليلى ز -

 .254المنازعات العقارية، المرجع السابق، ص

المحافظة العقارية مصلحة عمومية وظيفتها حفظ العقود والمحررات الخاضعة للشهر ولم يحدد المشرع  808

ية من وزار حافظة العقارية، وقد أخضعها لوصاية وزارة المالية، وقد صدرت عدة مراسيم وقراراتطبيعة الم

.  91/63 والمرسوم التنفيذي 76/63والمرسوم  75/74أجل تنظيم عمل المحافظة العقارية من مثل المرسوم 

 .50بق، صالمرجع السابوضياف عادل، الوجيز في شرح قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية، الجزء األول، 
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أن يحتج بالحكم الصادر لفائدته ضد الغير الذي كسب حقا عينيا على العقار موضوع النزاع 

 . 810تم شهره قبل شهر الدعوى

كما يؤدي شهر الدعوى العقارية وظيفة إعالم الغير بأن العقار موضوع نزاع القضاء، 

عليه قضاء وما يترتب عليه من آثار أي إمكانية  وبالتالي إدخاله في مفهوم الحق المتنازع

المدعي في حال صدور الحكم لصالحه من االحتجاج به في مواجهة كل من قبل التعامل في 

 .811العقار محل النزاع

وعلى هذا األساس فإننا نرى أنه يتعين على المدعي شهر عريضة افتتاح الدعوى 

قه في مواجهة الغير الذي قد يتعامل مع الرامية إلى تكملة الثمن وذلك حفاظا على حقو

 المدعى عليه، وإن كان المشرع ال يوجب شهر مثل هذه الدعوى.

 الفرع الثاني: دعوى الفسخ نتيجة لعدم تكملة الثمن

قد تنشأ عن دعوى تكملة الثمن، دعوى أخرى ترفع طبقا للقواعد العامة، وهي دعوى 

مقامه من خلفه العام، أو الشفيع، بتكملة  فسخ عقد البيع متى امتنع المشتري وكل من في

الثمن المحكوم به للبائع بموجب دعوى تكملة الثمن، ووفقا للقواعد العامة أيضا قد يكون 

الفسخ قضائي، قانوني، أو اتفاقي، غير أن الفسخ الذي يطبق في دعوى الغبن هو الفسخ 

 .812القضائي

 أوال: موضوع دعوى الفسخ: 

، 813تقلة عن دعوى تكملة الثمن وإن كانت ناشئة عنهادعوى الفسخ هي دعوى مس

فنشوء حق البائع في دعوى الفسخ ليس نتيجة لتحقق الغبن بل هو تطبيق للقواعد العامة في 

القانون المدني التي تعطي الحق لكل متعاقد امتنع المتعاقد معه عن تنفيذ التزاماته بطلب فسخ 

 العقد. 

إن موضوعها واحد يهدف إلى حل الرابطة وبغض النظر عن سبب دعوى الفسخ، ف

من القانون المدني جملة الشروط سنفصلها  119العقدية، وإلقامة دعوى الفسخ تشترط المادة 

                                                                                                               
 .262عمر حمدي باشا، ليلى زروقي، المنازعات العقارية، المرجع السابق، ص  809
" إن فسخ الحقوق العينية العقارية أو إبطالها أو إلغائها أو نقضها  76/63من المرسوم  86تنص المادة  810

ه ي بمقتضاط الذإال إذا كان الشر عندما ينتج أثرا رجعيا ال يحتج به على الخلف الخاص لصاحب الحق المهدر .

لغاء أو ل أو اإلإلبطاحصل ذلك الفسخ أو اإلبطال أو اإللغاء أو النقض قد تم إشهاره مسبقا أو كان هذا الفسخ أو ا

 .النقض، بحكم القانون . تطبيقا للقانون."

 .263عمر حمدي باشا، ليلى زروقي، المنازعات العقارية، المرجع السابق، ص  811
من القانون المدني " في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزاماته جاز  119المادة تنص  812

مر قتضى األاإذا  للمتعاقد اآلخر بعد إعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو فسخه مع التعويض في الحالتين

 ذلك.

وف به ييجوز له أن يرفض الفسخ إذا كان ما لم ويجوز للقاضي أن يمنح للمدني أجال حسب الظروف، كما 

 المدين قليل األهمية بالنسبة إلى كامل اإللتزامات".

 .124سمير عبد السيد تناغو، عقد البيع، المرجع السابق، ص 813
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في حينها حال التطرق لسلطة القاضي في تقرير الفسخ في المبحث األخير من هذه الدراسة، 

عوى الفسخ الناتجة عن وسنكتفي في هذا المبحث بعرض أهم الشروط الواجب توفرها في د

 عدم تكملة الثمن.

 أن يحوز البائع على سند تنفيذي يقضي بتكملة الثمن: .أ

د قكون يليتمكن البائع ومن في مقامه من رفع دعوى الفسخ، يشترط إضافة إلى شرط أن 

 نفيذيترفع دعوى تكملة الثمن وفقا لشروط وأشكال إقامتها قانونا، أن يحصل على سند 

 ثمن إلى أربعة أخماس ثمن المثل.يقضي بتكملة ال

 أن يمتنع المحكوم عليه بتكملة الثمن عن تنفيذ ما ألزم به: .ب

، حيث ال يكفي أن 814هذا الشرط مستخلص من شرط إخالل أحد المتعاقدين بالتزامه

يصدر حكم لصالح البائع بتكملة الثمن، حتى يتمكن من استيفاء حقه، بل يتعين أن يسعى 

 .815السند التنفيذي، ويواجه من قبل المدين باالمتناع عن التنفيذالدائن إلى تنفيذ 

 قد:أن يكون طالب الفسخ قادرا على إرجاع الحال إلى ما كان عليه قبل التعا .ت

من القانون المدني، إال أنه يستخلص من  119لم يرد النص على هذا الشرط في المادة 

من نفس القانون، وعلى  122في المادة اآلثار القانونية التي يرتبها الفسخ المنصوص عليها 

، أي إعادة الحال إلى ما كان 816اعتبار أن أهم أثر يترتب على الفسخ هو سريانه بأثر رجعي

عليه قبل العقد، وعليه وحتى يطالب المتعاقد بفسخ العقد عليه أن يكون قادرا على إعادة 

 الحالة إلى ما كانت عليه قبل العقد.

و نقل هلبيع أنه باعتبار أن أهم التزام يقع على البائع في عقد ايترتب على ذلك القول 

ى فرض، ، وعلملكية الشيء المبيع، وأنه في المقابل يقع على المشتري االلتزام بدفع الثمن

دم يجة عقيام كل طرف بالتزامه، فإنه يتعين على البائع قابض الثمن في دعوى الفسخ نت

 ن قادرا على رد ما أخذه من المدعى عليه.تكملة الثمن المحكوم به له، أن يكو

 عادةإوهنا يثور السؤال كيف يتمكن القاضي من معرفة أن البائع قادر ومستعد على 

 بالفسخ لقاضيالحال إلى ما كانت عليه؟ خاصة أن البائع يستوفي حقوقه بمجرد تنفيذ الحكم ا

ا أداه مرداد تحيل عليه استحيث يعاد ترقيم العقار باسمه، بينما يصعب على المشتري وقد يس

رف في التص للبائع، ذلك أنه قد ال يجد ما يحجز عليه لدى البائع الذي يمكنه في المقابل

 العقار.

                                         
 خليل أحمد حسن قدادة، الوجيز في شرح القانون المدني، مصادر اإللتزام، الجزء األول، المرجع السابق، 814

 .168ص 
أي أنه يشترط على البائع المحكوم له )طالب الفسخ(، أن يثبت أن المشتري لم يقم بتنفيذ التزامه بتكملة الثمن  815

 المقرر بموجب السند التنفيذي.

علي علي سليمان، النظرية العامة لاللتزام، مصادر االلتزام في القانون المدني الجزائري، المرجع السابق،  816

 .105ص 
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ترداد االسونرى في هذه الحالة أنه يتعين على القاضي لحسن سير العدالة و لضمان الرد 

يقا تطب ة محضر قضائيأن يأمر البائع بعرض الوفاء بالثمن الذي قبضه من المشتري بواسط

بواسطة  من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية، ويثبت ذلك 585و  584ألحكام المادة 

 محضر رسمي)محضر عرض الوفاء(.

 أن يطالب الدائن بالفسخ: .ث

البد أن يطالب الدائن بفسخ العقد، ذلك أنه لو طالب بالتنفيذ فليس للقاضي الحكم 

 يطلب منه.وإال فهو يحكم بما لم  817بالفسخ

وهنا يثور السؤال هل يتعين على الدائن استنفاذ جميع إجراءات التنفيذ قبل اللجوء 

لدعوى الفسخ؟ وفي هذه الحالة قد يكون العقار المباع هو ملكية المدين الوحيدة فيكون بيعه 

 في المزاد العلني مغامرة من الدائن خاصة إذا افترضنا أنه يباع بأقل من قيمته باألخص إذا

بيع بأقل من قيمة دين البائع. أم يكتفي بتكليف المدين بالوفاء وفي حال امتناعه عن الوفاء 

 االختياري يباشر دعوى الفسخ؟

 ثانيا: شكل دعوى الفسخ:

 إعذار المدين قبل رفع الدعوى: .أ

وقد نصت المادة  818إعذار المدين "هو وضعه قانونا في حالة المتأخر في تنفيذ التزامه"

 وب اإلعذار قبل رفع دعوى الفسخ. على وج 119

مر على اعتبار دعوى الفسخ نتيجة عدم تكملة الثمن، هي دعوى خاصة مادام أن األ

ي، لقضائايتعلق بتنفيذ حكم قضائي، غير أنها خاضعة في أحكامها لألحكام العامة للفسخ 

 نيا؟ قانو نتساءل عن مدى اعتبار إجراءات التنفيذ من محضر محضر التكليف الوفاء إعذارا

من قانون  612وإلى نص المادة  819من القانون المدني  180بالرجوع إلى نص المادة 

من القانون المدني نصت على  180يظهر جليا أن المادة  820اإلجراءات المدنية واإلدارية 

أن إعذار المدين يكون بإنذاره ، بما يفيد دعوته إلى تنفيذ التزامه طوعا، وهذا اإلنذار يبدو 

من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية والتي أوجت أن  612حا من خالل نص المادة واض

( 15يتضمن التبليغ الرسمي للسند التنفيذي منح المدين مهلة حددت قانونا بخمسة عشر )

يوما للوفاء طوعا، يمكننا أن نقول أنه يكفي أن يقوم الدائن بالتكليف المدين بالوفاء بالسند 

                                         
، النظرية العامة لاللتزام، مصادر االلتزام في القانون المدني الجزائري، المرجع السابق، علي علي سليمان 817

 .105ص 
آثار  -عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، نظرية االلتزام بوجه عام، اإلثبات 818

 .830ع، ص بدون سنة طب االلتزام، الجزء الثاني، دار إحياء التراث العربي، لبنان،
من القانون المدني " يكون إعذار المدين بإنذاره، أو بما يقوم مقام اإلنذار، ويجوز أن يتم  180المادة تنص  819

قضي بأن يتفاق اإلعذار عن طريق البريد على الوجه المبين في هذا القانون، كما يجوز أن يكون مترتبا على ا

 إلى أي إجراء آخر".يكون المدين معذرا بمجرد حلول األجل دون حاجة 
من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية " يجب أن يسبق التنفيذ الجبري، التبليغ الرسمي  612المادة تنص  820

 وما.( ي15للسند التنفيذي وتكليف المنفذ عليه بالوفاء، بما تضمنه السند التنفيذي في أجل خمسة عشر )
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يوما التي حددت للتنفيذ الطوعي،  15كم القاضي بتكملة الثمن( وبانتهاء مهلة التنفيذي )الح

 يعتبر المدين معذرا وال حاجة إلعذاره مرة أخرى قبل رفع دعوى الفسخ.

ما لم  من القانون المدني يجوز للقاضي أن يرفض الفسخ إذا كان 119بمقتضى المادة 

فإلى  القليل ى إاليوفى به قليل األهمية ومنه نتساءل إذا كان المدين وفى بمعظم الثمن ولم يبق

ما  ز بينأي مدى يمكن أن يكون للقاضي سلطة تقديرية في تقرير الفسخ من عدمه؟ هنا نمي

ونقول ردا  وفى به يرفع الغبن أم ال، ونميز بين الغبن والمصاريف القضائية،إذا كان ما 

ن على هذا التساؤل أنه للقاضي حق غض النظر عن جزء من المصاريف، لكن ليس له أ

 بن.يتسامح في المقدار الذي به يرفع الغبن، ذلك أنه بهذا الحكم يهدم أحكام الغ

 شهر دعوى الفسخ: .ب

متى تعلقت بالعقارات على التصرفات القانونية الواقعة عليها، ال تقتصر عملية الشهر 

بل تمتد لتشمل أيضا الدعاوى القضائية، متى تعلق موضوعها بفسخ، أو إبطال، أو إلغاء أو 

 76/63من المرسوم رقم  85نقض حقوق عينية ناتجة عن عقود تم شهرها طبقا لنص المادة 

 قارية.بالمحافظة الع 821المتعلق بالسجل العقاري 

علما أن قانون اإلجراءات المدنية الساري المفعول آنذاك لم يكن قد تضمن أي نص  

يوجب شهر عريضة افتتاح الدعوى العقارية وهو ما أثار اختالفا وتباينا في األحكام 

 .822القضائية 

غير أن صدور قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية فصل في نقاش بين اتجاهين 

طويال حول مدى وجوب شهر عريضة افتتاح الدعوى، حيث نصت المادة قضائيين اختلفا 

من هذا القانون على أنه " يجب إشهار عريضة افتتاح الدعوى لدى المحافظة  17/2

                                         
ق بتأسيس السجل العقاري على أنه " إن دعاوى القضاء المتعل 76/63من المرسوم رقم  85نصت المادة  821

إذا تم  ولها إالكن قبالرامية إلى النطق بفسخ أو إبطال أو إلغاء أو نقض حقوق ناتجة عن وثائق تم إشهارها، ال يم

 12وافق الم 1395ذي القعدة عام  08المؤرخ في  75/74من األمر رقم  14/4إشهارها مسبقا طبقا للمادة 

إلشهار اوالمتضمن إعداد مسح األراضي العام وتأسيس السجل العقاري، وإذا تم إثبات هذا  1975نوفمبر 

 بموجب شهادة من المحافظ أو تقديم نسخة من الطلب الموجود عليه تأشير اإلشهار".
قبل صدور قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية انقسم موقف القضاء بشأن وجوب شهر الدعاوى العقارية  822

نص لتيجة نمنصبة على فسخ أو إبطال أو إلغاء أو نقض حقوق ناتجة عن وثائق تم إشهارها، إلى اتجاهين ال

على  م بنصالمشرع على إجراءات رفع الدعوى وشروط قبولها أمام القضاء في قانون اإلجراءات المدنية ول=

دي تشريع عاكمدنية قانون اإلجراءات الهذا القيد بالنسبة للدعاوى العينية العقارية، ومن ثمة خلق تعارضا بين 

دعاوى ى رفع الكتشريع فرعي فذهب االتجاه األول إلى أن شهر الدعاوى العقارية يعد قيدا عل 76/63والمرسوم 

وم رقم من المرس 85المتضمنة الطعن في صحة المحررات المشهرة مستندين في ذلك على أن أحكام المادة 

لدعاوى اشهر  حت طائلة عدم القبول، بينما ذهب االتجاه الثاني إلى أن عدمالتي نصت وجوب اإلشهار ت 76/63

ن المرسوم م 85ة في المحافظة العقارية ال يعد قيدا على رفع الدعوى واستند أصحاب هذا االتجاه على أن الماد

منصوص ا اله) التشريع الفرعي(تتعارض والقواعد العامة المتعلقة بإجراءات رفع الدعوى وشروط قبول 76/63

قبول ة عدم الطائل عليها في قانون اإلجراءات المدنية)الملغى()التشريع العادي( أي التي ال تشترط اإلشهار تحت

 لدعوىاوهو األمر الذي استوجب طرح التشريع الفرعي وتطبيق التشريع العادي، من جهة وأن إجراء شهر 

اع حالة نز ار فيوصونا لغيره كي يعلم الغير أن العق إنما شرع لمصلحة رافعها، إذ تعتبر حماية مقررة لصالحه

يعود  ه والأمام القضاء، وأن إجراء الشهر ليس مفروضا عليه، وأن هذا اإلجراء ال يصح أن يعود بضرر علي

عريضة ار البنفع على المدعى عليه، ومنه ليس للمدعى عليه وال للمحكمة إثارة عدم قبول الدعوى لعدم إشه

الجزائر،  ، دار هومة،2015ر حمدي باشا، ليلى زروقي، المنازعات العقارية، طبعة جديدة االفتتاحية، عم

 .260-259، ص2015
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العقارية، إذا تعلقت بعقار و/أو حق عيني عقاري مشهر طبقا للقانون، وتقديمها في أول 

ولها شكال ما لم يثبت إيداعها لإلشهار" جلسة ينادى فيها على القضية، تحت طائلة عدم قب

غير أن هذا ال يعني أن كل دعوى تتعلق بعقار يجب أن تشهر بالمحافظة العقارية كما قد 

، إذ أن الدعاوى المعنية بوجوب شهر عريضتها االفتتاحية تحت 823يفهم من سياق هذه المادة

اإلجراءات المدنية  من قانون 515طائلة عدم القبول تلك المنصوص عليها في المادة 

واإلدارية " ينظر القسم العقاري في الدعاوى المتعلقة بإبطال أو فسخ أو تعديل أو نقض 

من نفس القانون " ترفع الدعوى أمام  519الحقوق المترتبة على عقود تم شهرها" والمادة 

حكام القسم العقاري وينظر فيها حسب اإلجراءات الواردة في هذا القانون، مع مراعاة األ

الخاصة بشهر دعوى الفسخ أو اإلبطال أو التعديل أو نقض حقوق قائمة على عقود تم 

 .825وهذا ما كرسه قضاء المحكمة العليا 824شهرها" 

ومنه نستنتج أن عريضة افتتاح دعوى الفسخ لعدم تكملة الثمن يتعين إشهارها لدى 

شهر وذلك تحت طائلة المحافظة العقارية مادامت منصبة متى تعلقت بحق عيني عقاري م

 عدم قبولها شكال.

 

 ثالثا: ميعاد رفع الدعوى:

مادام القانون لم ينص على مدة خاصة تتقادم بها دعوى الفسخ، فإن تقادمها يخضع 

سنة من وقت ثبوت الحق في الفسخ، وهو  15لألحكام العامة في التقادم المسقط، أي بمضي 

 .826عادة وقت اإلعذار

 بالفسخ:رابعا: آثار الحكم 

 بالنسبة للمتعاقدين:  .أ

                                         
من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية قد فصلت في النقاش الذي كان قائما حول  2 /17إن كانت المادة  823

قوق حنقض  سخ أو إبطال أو إلغاء أومدى وجوب شهر العريضة االفتتاحية للدعاوى العقارية الرامية إلى ف

وم من المرس 85ناتجة عن وثائق تم إشهارها، المنصوص سابقا على وجوب إشهارها بموجب نص المادة 

علقة المت ، إال أنها فتحت باب آخر للجدل أوسع من األول حيث بنصها على وجوب شهر جميع الدعاوى 76/63

وسع  الذي د الهدف الذي ترمي إليه هذه الدعاوى، وهو األمربعقار و/أو حق عيني عقاري مشهر دون أن تحد

 ي عقاري،ق عيندائرة إشهار العرائض وجعل جميع الدعاوى العقارية المنصبة على عقار و/ أو تلك المتعلقة بح

نون رح قاواجبة الشهر تحت طائلة عدم قبولها شكال بما فيها دعاوى اإلخالء بوضياف عادل، الوجيز في ش

 .50، ص2012ت المدنية واإلدارية، الجزء األول، الطبعة األولى، كليك للنشر، الجزائر، اإلجراءا
من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية  519و 515و  17/2والمواد  76/63من المرسوم  85كذلك المادة  824

عينية فصلت في موضوع غاية في األهمية وهو وجوب شهر الدعاوى المنصبة على عقارات و/أو حقوق 

العيني  الحق عقارية مشهرة، ومنه ال يمكن تطبيق نص هذه المواد متى كان الحق موضوع الدعوى) العقار و/أو

صور شهر مكن تالعقاري( غير مشهر، وألن المحافظة العقارية ال تحتوي سجالتها إال العقارات المشهرة فال ي

 العريضة في سجل ال يوجد به العقار أصال.
" ال تشهر  14/07/2011بتاريخ  659801العليا الصادر عن الغرفة العقارية، ملف رقم قرار المحكمة  825

و أطال، العريضة المرفوعة أمام القسم العقاري، في حالة عدم تعلق موضوعها ب: )دعاوى الفسخ أو اإلب

، 2012ة ، سنعدد األولالتعديل، أو نقض حقوق قائمة على عقود تم شهرها"، منشور بمجلة المحكمة العليا، ال

 .10. قرار مرفق بالملحق رقم:  183-179ص 
 .915عبد المنعم فرج الصدة، نظرية العقد في قوانين البالد العربية، المرجع السابق، ص  826
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فإنه يترتب على تقرير  827طبقا للقواعد العامة المنصوص عليها في القانون المدني

الفسخ إزالة العقد بأثر رجعي إذ يصبح العقد منعدم الوجود كأنه لم يكن، وعلى ذلك يتعين 

د ما تلقى من محو كل اآلثار التي رتبها من يوم انعقاده . ويقتضي األمر أن يرد كل متعاق

المتعاقد اآلخر تنفيذا للعقد المفسوخ، كما يتم استرداد األداءات التي أداها كل متعاقد عينا، 

فيرد البائع الثمن الذي قبضه من المشتري، ويرجه هذا األخير المبيع الذي تسلمه وكذا الثمار 

ستحال االسترداد العيني الطبيعية أو المدنية التي تحصل عليها والتي تعتبر ملكا للبائع، وإذا ا

كأن يكون المبيع قد هلك في يد المشتري يعاد الطرفان إلى ما كانا عليه قبل العقد عن طريق 

 .828التعويض الذي يتولي القاضي تحديده

 

 

 

 بالنسبة للغير: .ب

ال يقتصر أثر الفسخ على المتعاقدين فقط، بل يمتد ليشمل الغير، فتسقط كل الحقوق 

 .829من أحد طرفي العقدالتي اكتسبها الغير 

غير أن هذه القاعدة ترد عليها بعض االستثناءات تستند إلى اعتبارات عدة من بينها 

 830استقرار المعامالت ومن ضمن هذه االستثناءات، الغير الذي يكسب حقا عينيا على العقار

حسن من القانون المدني " وال تلحق هذه الدعوى ضررا بالغير ال 359/3تطبيقا لنص المادة 

 . 831النية إذا كسب حقا عينيا على العقار المبيع"

وعليه ففي الحالة التي يكون فيها الغير الذي اكتسب حقا عينيا على عقار حسن النية، 

أي ال يعلم بوجود الغبن، سواء كان الحق الذي اكتسبه حقا عينيا أصليا كحق الملكية، أو حقا 

عينيا تبعيا من مثل الرهن الرسمي ، فإنه في الحالة األولى يستطيع البائع استرداد المبيع من 

ير وليس له إال طلب تعويضه عن الضرر، وفي الحالة الثانية فإن العقار يعود إليه مثقال الغ

 بالرهن. 

                                         
من القانون المدني" إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد، فإذا  122تنص المادة  827

 از للمحكمة أن تحكم بالتعويض". استحال ذلك ج
. بلحاج العربي، النظرية العامة 437النظرية العامة للعقد، المرجع السابق، ص -علي فياللي، االلتزامات 828

 .315لاللتزام في القانون المدني الجزائري، الجزء األول، المرجع السابق، ص 
ية العامة لاللتزامات، مصادر االلتزام العقد محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني، النظر 829

 .357واإلرادة المنفردة، المرجع السابق، ص 
إن شهر عريضة افتتاح الدعوى ال يمنع من تصرف المدعى عليه في العقار محل النزاع سواء بالبيع أو  830

المرجع  رية،ت العقاالهبة أو أي تصرف آخر ناقل للملكية العقارية .عمر حمدي باشا، ليلى زروقي، المنازعا

 .263السابق، ص
المتعلق بتأسيس السجل  76/63من المرسوم  86وقد كرس المشرع هذا االستثناء أيضا بموجب نص المادة  831

حتج به عيا ال يرا رجالعقاري " إن فسخ الحقوق العينية العقارية أو إبطالها أو إلغائها أو نقضها عندما ينتج أث

ل أو إلبطاق المهدر . إال إذا كان الشرط الذي بمقتضاه حصل ذلك الفسخ أو اعلى الخلف الخاص لصاحب الح

تطبيقا  لقانون .حكم اباإللغاء أو النقض قد تم إشهاره مسبقا أو كان هذا الفسخ أو اإلبطال أو اإللغاء أو النقض، 

 .للقانون."
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ن طريق عواء سأما إذا كان هذا الغير سيء النية أي كان يعلم قبل التعاقد بوجود الغبن 

األثر هته بعلمه بدعوى تكملة الثمن أو بدعوى الفسخ فإن البائع يستطيع أن يحتج في مواج

 رجعي للفسخ ولو قام هذا الغير بإجراءات الشهر. ال

 شهر الحكم القاضي بالفسخ: .ت

األحكام القضائية التي تكرس البيع الجبري أو االتفاقية أو واقعة مادية ترتب نقل ملكية 

 .832عقارية أو تعديلها أو أي حق عيني عقاري آخر يجب أن تشهر لتكون حجة على الغير

 سمة:الفرع الثالث: دعوى نقض الق

 أوال: صاحب الحق في رفع الدعوى:

إذا تحقق الغبن في القسمة االتفاقية، فلكل شريك متقاسم متى لحقه من جراء هذه 

، ولو كان محل القسمة 833القسمة غبن يزيد عن الخمس الحق في رفع دعوى نقض القسمة

 على عقار.منقوال أو عقارا، بخالف البيع الذي ال يجوز الطعن فيه بالغبن إال إذا انصب 

يكون المدعى في دعوى نقض القسمة الشريك أو الشركاء في الشيوع الذين قد لحق 

. حيث ال يستطيع المتقاسم 834بهم غبن من جراء القسمة دون البعض اآلخر من الشركاء

الذي لم يلحقه غبن رفع دعوى نقض القسمة، ولو كان الغبن قد لحق بالبعض اآلخر من 

القسمة مخول للمتقاسم المغبون دون غيره، وله أن يتنازل عليه، المتقاسمين، ذلك حق نقض 

 وال يمكن لغيره من المتقاسمين االحتجاج بهذا الغبن.

 وفاةبوعلى غرار دعوى تكملة الثمن، تعتبر دعوى نقض القسمة دعوى مالية، تنتقل 

اسم متقالالمورث لخلفه العام، حيث يجوز للوارث رفع دعوى نقض القسمة بعد وفاة مورثه)

 ها.ن رفعالمغبون(، وله من باب أولى مواصلة السير فيها إذا كان المورث قد سبق له وأ

يجوز كذلك لدائن الشريك الذي لحقه الغبن أن يرفع الدعوى باسم مدينه، طبقا للقواعد 

 .835المقررة في رفع الدعوى غير المباشرة

ه، ومنه فللمتقاسم الذي من المقرر قانونا أن تشترط الصفة في المدعي والمدعى علي

لحقه غبن من جراء القسمة الصفة في رفع دعوى نقض القسمة، ويكون هو المدعي، على 

أن ترفع الدعوى على ذي صفة، وبالتالي يكون المدعى عليه في دعوى نقض القسمة باقي 

الشركاء المتقاسمين سواء لحقهم أو لم يلحقهم غبن من جراء القسمة، على اعتبار أن هذه 

القسمة تمت بالتراضي بين جميع هؤالء الشركاء، وأن اآلثار المترتبة في حال نقضها تسري 

 عليهم جميعا.

                                         
 .64عمر حمدي باشا، ليلى زروقي، المنازعات العقارية، المرجع السابق، ص  832
عبد الرزاق أحمد السنهوري الوسيط في شرح القانون المدني، حق الملكية مع شرح مفصل لألشياء  833

 .905صواألموال، الجزء الثامن، المرجع السابق، 
عبد الرزاق أحمد السنهوري الوسيط في شرح القانون المدني، حق الملكية مع شرح مفصل لألشياء  834

 .906صسه، واألموال، الجزء الثامن، المرجع نف
، 0102محمود علي الرشدان، الغبن في القانون المدني، دراسة مقارنة، الطبعة األولى، دار الثقافة، األردن،  835

 .278ص 
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 ثانيا: ميعاد رفع الدعوى:

دعوى خالل السنة من القانون المدني" ويجب أن ترفع ال 732/2طبقا لنص المادة 

المتقاسم المغبون اشترط المشرع لقبول دعوى نقض القسمة رفعها من قبل  التالية للقسمة"

خالل أجل السنة التالية للقسمة الرضائية، وذلك تحت طائلة سقوط الحق في رفع هذه 

الدعوى، ذلك هذه المدة هي ميعاد لرفع الدعوى، وبالتالي هي مدة سقوط وليست مدة تقادم، 

 .836ومنه فهي ال تخضع لالنقطاع والوقف

تمام عقد القسمة الرضائية، فإذا على أن احتساب ميعاد السنة يكون ابتداء من وقت 

انقضت السنة، ولم يرفع المتقاسم المغبون دعواه الرامية إلى نقض القسمة، سقط حق في 

، وهنا على القاضي إثارة عدم 838، ولو أثبت أنه علم بالغبن بعد انقضاء ميعاد السنة837رفعها

 القبول تلقائيا، ويمكن للخصم الدفع بعدم القبول كذلك.

نالحظ أن مدة سنة لممارسة دعوى نقض القسمة تعبر مدة غير كافية، وحبذا غير أننا 

لو وحد المشرع مدة رفع الدعاوى بسبب الغبن وجعلها مقدرة بثالث سنوات كما فعل في 

 شأن أجل رفع دعوى تكملة الثمن.

 ثالثا: موضوع الدعوى:

ى ي إلدعوى ترمإذا تحقق الغبن في عقد القسمة الرضائية، فللمتقاسم المغبون رفع 

ق ى عاتنقض القسمة الحاصلة بالتراضي، ويقع عبء إثبات الغبن الذي يزيد عن الخمس عل

تقدير  لبيرا المدعي، وله أن يثبته بكافة طرق اإلثبات، والوضع الغالب أن تعين المحكمة خ

 اسممتق شريك قيمة المال الشائع وقت القسمة، وتقدير قيمة المال المفرز الواقع في حصة كل

عي قد المد وقت القسمة كذلك، وبإجراء المقارنة بين هاتين القيمتين يحدد القاضي إن كان

 وقع في غبن يزيد عن الخمس.

 إذا ثبت للقاضي أنه لم يلحق المتقاسم غبن يزيد عن الخمس، يرفض دعوى نقض

يه تعين عليس، فالقسمة لعدم التأسيس، أما إذا ثبت له أن المتاقسم وقع في غبن يزيد عن الخم

 القضاء بنقض القسمة الحاصلة بالتراضي.

                                         
 .86دكار فايزة، الغبن في العقود المدنية، المرجع السابق، ص 836
حيث قضى "بجواز نقض القسمة الحاصلة  26/07/2000أكد هذا قرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ  837

ء إن القضافن ثم بالتراضي إذا ثبت فيها غبن يزيد عن الخمس، ويجب رفع الدعوى خالل السنة التالية للقسمة وم

ذلك أن ن، طأ في تطبيق القانولوجود غبن وأنها غير منصفة وجزئية يشكل خ 1956ببطالن قسمة تمت في سنة 

ض قضت بنق ألساسوعلى هذا االقسمة الودية إذا مرت عليها المدة القانونية تكون نهائية ولو كانت غير عادلة، 

باب األس وإبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء البويرة حيث نعي على القرار أنه مشوب بقصور وتناقض في

ثة بسبب الغبن ، وأنه لم ينازع فيها الور 1956وع أن القسمة وقعت سنة ، حيث من ناحية ثبت لدى قضاة الموض

م ذلك أحكابسنة، غير أنهم اعتبروها غير منصفة وجزئية وبالنتيجة قضوا بنقضها مخالفين  32إال بعد مضي 

ف رقم مل 26/07/2000قرار الغرفة العقارية لدى المحكمة العليا المؤرخ في  من القانون المدني". 732المادة 

 .279، ص 2004، منشور بمجلة االجتهاد القضائي، عدد خاص،196366

عبد الرزاق أحمد السنهوري الوسيط في شرح القانون المدني، حق الملكية مع شرح مفصل لألشياء  838

 .906صواألموال، الجزء الثامن، المرجع السابق، 
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السؤال الذي يطرح ماذا قصد المشرع بنقض القسمة؟ هل أردا بنقض القسمة إبطالها 

اختلف الفقه في تفسيرهم لمسألة نقض القسمة فمنهم من قال بأن نقض القسمة  أم فسخها؟

ومن الفقه  ،839القسمة الرضائي يكون بفسخها وإعادة المتعاقدين إلى ما كانوا عليه قبل عقد

من قال بأن نقض القسمة يكون بإبطالها، حيث متى ثبت للقاضي أن المتقاسم وقع في غبن 

 .840يزد عن الخمس، يتعين عليه القضاء بنقض القسمة، أي بإبطالها

ونحن نرى بأن الرأي الثاني، هو رأي سديد، وأن نقض القسمة يكون بإبطالها، ذلك 

بطال على خالف الفسخ، ال يملك القاضي سلطة تقديرية بل يتعين عليه أن أنه في دعاوى اإل

من القانون المدني  732يقضي بإبطال العقد متى تحقق من سبب ذلك، كما أن نص المادة 

تتوافق والقواعد العامة المنظمة ألحكام اإلبطال من حيث جواز التمسك بحق اإلبطال مقرر 

 فقط لمن قرر لمصلحته. 

 هر عريضة افتتاح الدعوى:رابعا: ش

في دعوى نقض القسمة للعقار يجب شهر عريضة افتتاح الدعوى فيها وشهر الحكم 

الصادر بشأنها، فإذا أكمل باقي الشركاء حصة الشريك المغبون نقدا لوقف سير دعوى 

النقض، وجب شهر السند المثبت لدفع تكملة الثمن، سواء كان إيصاال من الشريك المغبون 

را للجلسة التي تم فيها الدفع، ويكون الشهر على هامش عقد القسمة، بما يفيد الدفع أو محض

وانقضاء الدعوى تبعا لذلك، أما إذا أكمل باقي الشركاء حصة الشريك المغبون عينا فترتب 

على ذلك تعديل أنصبة الشركاء المفرزة، وذلك بموجب الحكم، األمر الذي يستدعي شهره، 

 . 841لى هامش عقد القسمة الرضائي متى كان مشهراوالتأشير بمضونه ع

 خامسا: اآلثار التي تترتب على نقض القسمة للغبن:

يث حبن، يترتب على الحكم القاضي بنقض القسمة، انقضاء القسمة االتفاقية بسبب الغ

 يها قبلوا علتبطل وتعتبر كأن لم تكن، ويعاد المتعاقدين المتقاسمين إلى الحالة التي كان

ء ون شركايعبر ة، بمعنى أن يعاد المتقاسمون إلى حالة الشيوع التي كانوا عليها، ومنهالقسم

 في الشيوع، وكأن الشيوع لم ينقطع.

ال ونه، مالقاضي المدني دوره سلبي في الدعوى المدنية، وأنه ال يحكم بما لم يطلب 

ن متها ب إعادبأكثر مما طلب، فإذا طلب المتقاسم المغبون نقض القسمة للغبن، ولم يطل

في يد  ه ليسجديد، ولم يقدم المدعى عليهم طلبا مقابال يقضي بإعادة القسمة من جديد، فإن

 س.الخم القاضي المدني إال القضاء بنقض القسمة إذا ثبت وقوع المدعي في غبن يزيد عن

غير أنه يجوز لكل شريك في الشيوع سواء الذي نقض القسمة، أو أي شريك آخر 

نقضها أن يطلب إعادة قسمة المال الشائع، بين جميع الشركاء من جديد،  غيره لم يطلب

                                         
 .88دكار فايزة، الغبن في العقود المدنية، المرجع السابق، ص  839
عبد الرزاق أحمد السنهوري الوسيط في شرح القانون المدني، حق الملكية مع شرح مفصل لألشياء  840

 .907صواألموال، الجزء الثامن، المرجع السابق، 
كسب الملكية، الجزء التاسع، دار عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، أسباب  841

 .382، ص1968النهضة العربية،مصر،  
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ويجوز أن تكون القسمة الجديدة اتفاقية، أي على شاكلة سابقتها التي تم نقضها، وعندئذ يجوز 

نقضها إذا وقع المتقاسم الذي نقض القسمة األولى أو أي متقاسم آخر في الغبن، كما يجوز أن  

 .842بالتالي ال يمكن نقضها ولو كانت غير عادلةتكون قسمة قضائية و

يترتب على نقض القسمة للغبن كذلك ما يترتب على تقرير اإلبطال، حيث يسري 

النقض بأثر رجعي، فتسقط جميع تصرفات الشركاء في األموال المفرزة التي وقعت في 

ير، بينما تحتفظ نصيبهم نتيجة القسمة، وتعود هذه األموال خالية من الحقوق التي ترتبت للغ

 .843أعمال اإلدارة بأثرها حتى بعد نقض القسمة

 سادسا: تفادي نقض القسمة بإكمال نصيب الشريك في المغبون: 

ا ويمنع من القانون المدني " و للمدعى عليه أن يوقف سيره 732/2طبقا لنص المادة 

 القسمة من جديد إذا أكمل للمدعى نقدا أو عينا ما نقص من حصته".

 مة الشيءمن القانون المدني في مستهلها الغبن في القسمة بخمس قي 732المادة حددت 

ب بموج وقت القسمة، ورتبت عليه جوزا نقضها وإعادة القسمة من جديد، غير أنها أجازت

قص من ما ن فقرتها الثانية للمدعى عليه وقف سير الدعوى المرفوعة عليه بأن يكمل للمدعى

 حصته. 

الثمن ارة إال أنه في دعوى تكملة الثمن، يكفي ليرفع الغبن، تكملة كذلك البد من اإلش

، بحيث يكفي أن يصبح غير زائد عن الخمس، وأنه ليس من إلى أربعة أخماس ثمن المثل

الضروري أن يرتفع الغبن تماما، بينما في دعوى نقض القسمة، ال يعوض الطرف بما يرفع 

غبون، نقدا أو عينا ما نقص من حصته بحيث عنه الغبن فقط، بل يجب إكمال الشريك الم

 . 844يرفع الغبن عنه كليا

يكون إكمال نصيب المتقاسم المغبون نقدا بدفع مبلغ من النقود يساوي ما نقص من 

حصة الشريك المغبون، ويكون اإلكمال عينا بأن يدفع إلى الشريك المغبون جزء من المال 

 .845المقسوم عينه بما يكمل حصته

الخيار بين الدفع عينا أو نقدا للمدين، أي للمدعى عليه في دعوى نقض  على أن يكون

القسمة، فإذا عرض الدفع نقدا وقبل الشريك المغبون فال يصح للمدين بعد ذلك العدول عن 

                                         
عبد الرزاق أحمد السنهوري الوسيط في شرح القانون المدني، حق الملكية مع شرح مفصل لألشياء  842

 .907صواألموال، الجزء الثامن، المرجع السابق، 
 .279، ص محمود علي الرشدان، الغبن في القانون المدني، المرجع السابق 843
عبد الرزاق أحمد السنهوري الوسيط في شرح القانون المدني، حق الملكية مع شرح مفصل لألشياء  844

ني، المرجع . محمود علي الرشدان، الغبن في القانون المد908صواألموال، الجزء الثامن، المرجع السابق، 

 .279السابق، ص 
المدني، حق الملكية مع شرح مفصل لألشياء  عبد الرزاق أحمد السنهوري الوسيط في شرح القانون 845

 .909صواألموال، الجزء الثامن، المرجع السابق، 



175 

 

الدفع نقدا إلى الدفع عينا، والعكس صحيح، أي إذا عرض المدين الدفع عينا وقبل الشريك 

 . 846والدفع نقداالمغبون، فال يجوز له العدول 

يجوز للمدعى عليه عرض إكمال حصة المدعي في أية مرحلة كانت عليها الدعوى، 

ويجوز له العرض حتى بعد صدور حكم نهائي بنقض القسمة للغبن، وذلك إلى وقت إجراء 

قسمة جديدة، فيمنع المدعى عليه تمام إجراء هذه القسمة الجديدة، بعرضه إكمال حصة 

لك المصروفات التي تكبدها هذا األخير بسبب البدء في إجراء القسمة المدعي مضافا إلى ذ

من القانون المدني "... للمدعى عليه أن  732الجديدة، ويظهر ذلك من عبارة نص المادة 

يوقف سيرها ويمنع القسمة من جديد إذا أكمل للمدعى نقدا أو عينا ما نقص من حصته" فمنع 

دف إليه المدعى عليه من عرضه إكمال حصة المدعى، القسمة من جديد هو الغرض الذي يه

 . 847فيجوز له هذا العرض إلى ما قبل تمام هذه القسمة

وفي حل تعدد المدعى عليهم، وهو األمر الشائع، فالبد أن يتفق هؤالء جميعا على مبدأ 

لى إكمال حصة المدعي إما نقدا أو عينا، فإذا اتفقوا على ذلك واختلفوا حول مقدار ما يرد إ

المدعي، تولت المحكمة الفصل في ذلك، أما إذا لم يتفقوا على مبدأ اإلكمال نفسه، فإن من لم 

يوافق من الشركاء على اإلكمال ال يلتزم به، وإذا دفع الشركاء الذين وافقوا على اإلكمال 

 .848نصيب الشريك المغبون كله، لم يرجعوا على من لم يوافق من الشركاء بشيء 

عل ا يجقض القسمة، البد من رفع الغبن تماما عن المدعي، وإعطائه ملتفادي دعوى ن

ع من البي قيمة نصيبه في القسمة يعادل تماما حصته الشائعة دون نقص، وذلك راجع إلى أن

ت ال ليس لقسمةعقود المضاربة، يحتمل فيها الغبن ويجوز التسامح فيه إلى حد معين، بينما، ا

تلت تى اخعلى المساواة بين المتعاقدين المتقاسمين، وم من نفس الطبيعة، فهي عقد يقوم

 المساواة اختل العقد.

سم تجب اإلشارة إلى أنه متى عرض المدعى عليهم ما يرفع الغبن عن حصة المتقا

فا متعس المغبون ليس له أن يتمسك بنقض القسمة على وجه يتعارض وحسن النية، وإال كان

 في استعمال حقه.

تكملة الثمن، بحيث يكون األصل فيها تكملة الثمن إلى أربعة وعلى خالف دعوى 

أخماس ثمن المثل، واالستثناء في حالة امتناع المدعى عليه عن تكملة الثمن، ترفع دعوى 

الفسخ، فإن دعوى نقض القسمة، فإن األصل فيها هو نقض القسمة وإعادتها من جديد، 

 نقص منها عينا أو نقدا. واالستثناء هو جواز توقي نقض القسمة بتكملة ما

 المبحث الثاني: سلطة القاضي في حالة االستغالل:

إن التزامات المتعاقدين و إن لم تكن متساوية تماما في كل األحوال، إال أنه البد أن يكون     

هناك تناسب بينها، فإذا ما اختل التوازن بالشكل الذي يجعل العالقة التعاقدية غير متوازنة، 

                                         
عبد الرزاق أحمد السنهوري الوسيط في شرح القانون المدني، حق الملكية مع شرح مفصل لألشياء  846

 .909صواألموال، الجزء الثامن، المرجع نفسه، 
القانون المدني، حق الملكية مع شرح مفصل لألشياء عبد الرزاق أحمد السنهوري الوسيط في شرح 847

 .909صواألموال، الجزء الثامن، المرجع نفسه، 
عبد الرزاق أحمد السنهوري الوسيط في شرح القانون المدني، حق الملكية مع شرح مفصل لألشياء  848

 .910صواألموال، الجزء الثامن، المرجع نفسه، 
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االختالل ناتجا عن استغالل أحد المتعاقدين لآلخر لما غلب عليه من طيش بيّن أو و كان هذا 

هوى جامح جاز للقاضي أن يتدخل بطلب من المتعاقد المستغل في العقد بإبطاله أو إنقاص 

 849من القانون المدني 90التزاماته، وهذا وفقا لما نص عليه المشرع الجزائري في المادة 

ر القاضي في بحث مدى توافر عناصر االستغالل في المطلب وفيما يلي سنتعرض لدو

األول، بينما نخصص المطلب الثاني لدراسة مدى سلطة القاضي في إعمال الجزاء المترتب 

 على قيام االستغالل.

 المطلب األول: دور القاضي في بحث مدى توافر عناصر االستغالل:

المتعاقدين أنه مشوب بعيب االستغالل، قبل توقيع الجزاء على العقد الذي يدعي أحد 

يتعين على القاضي أن يبحث في مدى توافر عناصر االستغالل، أي يتعين على القاضي أن 

يبحث في مدى قيام أحد المتعاقدين باستغالل طيش بيّن أو هوى جامح في المتعاقد اآلخر 

في عناصر االستغالل  ومدى تأثير ذلك على التوازن في االلتزامات التعاقدية، وقبل الخوض

يتعين علينا التطرق إلى تعريف عيب االستغالل وتمييزه عن أنظمة مشابهة له ومتداخلة 

 معه. 

 

 الفرع األول: تعريف االستغالل

يعرف االستغالل أنه "عدم تعادل واضح أو غير مألوف في التعامل بين ما يعطيه أحد 

نشا عن استغالل الطرف اآلخر لحالة المتعاقدين وبين ما يأخذ، مقدارا وقت العقد، وي

. كما يراد باالستغالل كذلك أن "يرى أحد المتعاقدين 850الضعف التي وجد فيها هذا المتعاقد"

في اآلخر طيشا بينا أو هوى في أمر من األمور، فيغتنم هذه الفرصة، ليستغل طيشه أو 

ل، أو على مزايا ال هواه، ويستجره به إلى عقد يبتغيه، بحيث يحصل على مزايا دون مقاب

، وعرف "الستغالل بأنه " انتهاز أحد  851تتناسب مع ما يحصل عليه العاقد اآلخر"

المتعاقدين ما لدى المتعاقد اآلخر من طيش بيّن أو هوى جامح عند إبرام العقد وذلك 

للحصول منه على مزايا دون مقابل أو على مزايا ال تتناسب البتة مع ما يحصل عليه هذا 

 .852قد"المتعا

قبل أن ننتقل إلى دراسة عناصر االستغالل ال بد أن نفرق بينه وبين نظامين يشتبهان 

 به وهما نظام الغبن، ونقص األهلية بسبب السفه والغفلة:

                                         
إذا كانت التزامات أحد المتعاقدين متفاوتة كثيرا في النسبة مع ما حصل  من القانون المدني " 90تنص المادة  849

يبرم العقد  مغبون لمقد العليه هذا المتعاقد من فائدة بموجب العقد أو مع التزامات المتعاقد اآلخر، وتبين أن المتعا

ون، أن قد المغبمتعاى طلب الإال ألن المتعاقد اآلخر قد استغل فيه طيشا بينا أو هوى جامحا، جاز للقاضي بناء عل

 يبطل العقد أو ينقص التزامات هذا المتعاقد.

 ويجب أن ترفع الدعوى بذلك خالل سنة من تاريخ العقد، وإال كانت غير مقبولة. 

 .لغبن"اويجوز في عقود المعاوضة أن يتوقى الطرف اآلخر دعوى اإلبطال، إذا عرض ما يراه كافيا لرفع 
ة االستغالل في القانون المدني المصري، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق جامعة توفيق حسن فرج، نظري 850

 .10، ص 1957االسكندرية، 
 .113-112محمد وحيد الدين سوار، شرح القانون المدني النظرية العامة لاللتزام، المرجع السابق، ص  851
 .194السابق، ص  ، المرجع-مصادر االلتزام-نبيل ابراهيم سعد، النظرية العامة لاللتزام 852
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 له.أوال: يختلف االستغالل عن الغبن من حيث نطاقه، ومن حيث معياره، ومن حيث مح

 أ. من حيث النطاق:

د المعاوضات المحددة، فال يكون في عقود المعاوضة الغبن ال يتصور إال في عقو 

االحتمالية، ألن الغبن من طبيعتها، وال يكون في التبرعات، ذلك أن العاقد يعطي فيها وال 

، بينما االستغالل، فإن المشرع جعل منه نظرية عامة تنطبق في جميع الحاالت 853يأخذ

شروط المنصوص عليها قانونا في هذا وبالنسبة لجميع العقود، كقاعدة عامة، متى توافرت ال

 .854الشأن

 من حيث معياره: .ب

معيار الغبن مادي، ينظر فيه إلى ما بين األداءات المتقابلة من تفاوت في القيمة المادية، 

، 855أي القيمة بحسب سعر السوق فيحدد المشرع التفاوت الذي يتحقق معه الغبن برقم معين

، وأن 856نفسي ال يعتبر الغبن إال مظهرا ماديا له أما االستغالل، فمعياره شخصي، فهو أمر

 .857درجة االختالل ال تقف عند رقم معين، بل تخضع لمعيار مرن

 من حيث محله: .ت

الغبن عيب في العقد، ألنه يتحقق بمجرد وجود التفاوت المادي المقدر له، ال صلة له 

، بينما 858عيببالتراضي، أي أنه يتحقق حتى ولو كانت إرادة المغبون سليمة من كل 

، ذلك أن المتعاقد المغبون إنما تعاقد تحت تأثير حالة الطيش 859االستغالل عيب في اإلرادة

البين أو الهوى الجامح التي وجد فيها، والبد أن يكون المتعاقد اآلخر قد أراد استغالل تلك 

 .860الظروف على النحو الذي يفسد اإلرادة

 

 

الغفلة ولسفه ثانيا: التمييز بين الطيش البيّن والهوى الجامح من جهة )االستغالل( وبين ا

 من جهة ثانية: 

من القانون المدني على حماية ضعف  90إذا كان المشرع الجزائري بنصه في المادة 

من المتعاقد الذي تعاقد في حالة الطيش البيّن والهوى الجامح، ألن رضاه قد عيب، فإنه البد 

                                         
 .113محمد وحيد الدين سوار، شرح القانون المدني النظرية العامة لاللتزام، المرجع السابق، ص  853
 .812توفيق فرج، القسم الثاني، النظرية العامة لاللتزام، نظرية العقد، المرجع السابق، ص  854
 .171، المرجع السابق، ص-مصادر االلتزام-أنور سلطان، الموجز في النظرية العامة لاللتزام،  855
 .286عبد المنعم فرج الصدة، نظرية العقد في قوانين البالد العربية، المرجع السابق، ص  856
جع السابق، ص محمد وحيد الدين سوار، شرح القانون المدني النظرية العامة لاللتزام، الجزء األول، المر 857

110. 
محمد وحيد الدين سوار، شرح القانون المدني النظرية العامة لاللتزام، الجزء األول، المرجع نفسه، ص  858

113-114. 
 .286عبد المنعم فرج الصدة، نظرية العقد في قوانين البالد العربية، المرجع السابق، ص  859
 .301،المرجع السابق، ص -نظرية العقد-ام، توفيق فرج، القسم الثاني، النظرية العامة لاللتز  860
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التمييز بين وضعيتين مختلفتين، يقع فيهما المتعاقد، باعتبار أن حالة الضعف إما أن تبدوا 

كظاهرة عامة توجد كل وقت بصفة دائمة وهذا ما يقع في حالة انعدام ونقص األهلية، وإما 

أن تبدوا بصفة خاصة مؤقتة بسبب عارض واستثنائي بصدد حالة معينة عند إبرام العقد، 

 قودنا إلى حالة عيوب الرضا.وهذا ما ي

عي، قرر المشرع الجزائري في الوضعيتين المذكورتين حماية إلرادة الشخص الطبي

لى عإزاء ما يصدر عنه من تصرفات غير سليمة، ويطبق النظام األول)عيوب األهلية( 

ة ولكنها يالعاد راداتاإلرادات التي يتقرر سلفا أنها غير سليمة، بينما يتعلق النظام الثاني باإل

 تبدوا غير سليمة بصورة استثنائية في ظرف معين.

نص المشرع على حالة االستغالل بين عيوب الرضا، وذلك بقصد حماية إرادة 

الطرف المغبون وهي إرادة غير عادية، غير أن ما يهدف المشرع لحمايته في حالة 

ماية تلك اإلرادة فقط االستغالل ليس حالة دائمة من الطيش أو الهوى، بل أنه يهدف إلى ح

عندما يبدوا عليها هذا الطيش أو الهوى، وعندما يبلغ وصفا معينا، أي بأن يكون بينا في 

الطيش، وجامحا في الهوى، وبصدد حالة معينة عند إبرام العقد، وهو األمر الذي يقرب 

ك أنه . ذل861الوضع في هاتين الحالتين من عيوب الرضا ويفرق بينه وبين حالة نقص األهلية

وهما  864( يمثالن حالة دائمة ومستمرة للشخص863والغفلة 862في حالة نقص األهلية) السفه

عارضان يفسدان التدبير وحسن التقدير ولكنهما ال يخالن بالعقل، بينما  يفسدان اإلرادة 

، وأما الطيش البين 865بصفة دائمة وفي كل وقت، وبالتالي يترتب عليهما نقص األهلية

 عالقة لهما بأهلية الشخص، أي ال تتأثر بهما أهليته، إذ هما يظهران والهوى الجامح فال

بصفة خاصة مؤقتة لسبب عارض واستثنائي، وال يفسدان اإلرادة إال بصدد تصرف أو عقد 

معين، وألجل ذلك كانت حماية المشرع لمن يلحقا به عن طريق نظرية عيوب الرضا بما 

 .866األهلية يعرف بعيب االستغالل، وليس عن طريق نقص

كما أنه حتى تطبق نظرية االستغالل البد أن يكون هناك عدم تناسب صارخ بين 

األداءات المتقابلة في العقد وأن يستغل المتعاقد اآلخر حالة الطيش البيّن أو الهوى الجامح في 

المتعاقد المغبون، بينما تطبق نظرية نقص األهلية وتنتج آثارها بمجرد التعامل مع ناقص 

 هلية.األ

 الفرع الثاني: عناصر االستغالل

                                         
 .295توفيق حسن فرج، نظرية االستغالل في القانون المدني المصري، المرجع السابق، ص  861
محمود عبد الرحمن  " السفه حالة تعتري اإلنسان فتحمله على العمل على خالف مقتضى الشرع والعقل" 862

 .121محمد، المرجع السابق، ص 
عف في بعض الملكات النفسية يستدل عليها بإقبال الشخص على التصرفات دون أن يهتدي "الغفلة فهي ض 863

ع في فيخد إلى الرابح منها، أي أن ذو الغفلة هو من ال يحسن التمييز بين الرابح والخاسر من التصرفات

لمرجع د، احممحمود عبد الرحمن م معامالته بسهولة ويغبن فيها لسالمة نيته مما يهدد ماله بخطر الضياع"

 .121السابق، ص 
حلو عبد الرحمن أبو حلو، نظرية االستغالل في الشريعة والقانون، الطبعة األولى، دار الحداثة للطباعة  864

 .102، ص 1987والنشر، لبنان، 
من القانون المدني " كل من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد وكل من بلغ سن الرشد  43تنص المادة  865

 وكان سفيها أو ذا غفلة، يكون ناقص األهلية وفقا لما يقرره القانون".
 .122محمود عبد الرحمن محمد، المرجع السابق، ص  866
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 أوال: سلطة القاضي في تقدير مدى توافر العنصر الموضوعي )المادي(:

تة قدين متفاومن القانون المدني "إذا كانت التزامات أحد المتعا 90يفهم من نص المادة 

امات التز كثيرا في النسبة مع ما حصل عليه هذا المتعاقد من فائدة بموجب العقد، أو مع

زام ن االلتوت بيالمتعاقد اآلخر..." أن العنصر المادي في االستغالل يتحقق إذا كان هناك تفا

 والعوض، أو تفاوت بين حظ الربح والخسارة، أو انعدام العوض.

 

 أ . التفاوت بين االلتزام والعوض:

يظهر هذا التفاوت إذا كان هناك عدم تناسب صارخ بين األداءات المتقابلة في 

، فالتفاوت الذي قصده المشرع هو التفاوت بين قيمة األداء الذي يأخذه المتعاقد 867عقدال

المغبون تنفيذا اللتزامه، وقيمة العوض الذي يتحصل عليه مقابل ذلك، ويتبين هذا التفاوت 

 أي أن التفاوت يظهر نتيجة لهذه المقارنة.  868عند مقارنة قيمة األداء بقيمة األداء المقابل

شرع الجزائري بـ"التفاوت الكثير في النسبة" أي أنه ال يكفي للطعن في العقد يعتد الم

باالستغالل مجرد عدم التعادل اليسير بين التزامات الطرفين الذي ال يبدوا معه أي استغالل 

لطرف في العقد للطرف اآلخر، والذي ال تكاد تخلو منه المعامالت عادة، والذي يصعب 

 .869عدم التعادل فادحا أي على درجة كبيرة من الجسامة تجنبه، بل البد أن يكون

اكتفى المشرع الجزائري بوصف التفاوت بـ'التفاوت الكثير في النسبة" دون تعيين 

معيار حسابي، أو رقم ثابت مثلما فعل بالنسبة لحالة الغبن في بيع العقار، أو الغبن في عقد 

يرية في تحديد إذا كان هناك تفاوت . تاركا بذلك لقاضي الموضوع السلطة التقد870القسمة

يتجاوز الحد المألوف المسموح به في التعامل، تبعا لظروف كل قضية، ومسألة التفاوت هذه 

 ،871،مسألة وقائع وليست مسألة قانونية وبالتالي فال رقابة للمحكمة العليا عليه عند تقديرها

أن، إال أن يكون بيانه كافيا وليس هناك أي قيد على السلطة التقديرية للقاضي في هذا الش

للظروف التي جعلته يقدر أن االختالل في التعادل فادح، وأن يكون استخالصه لتلك النتيجة 

 منها صائغا ومقبوال.

إذا كان تحديد العنصر المادي في االستغالل يدخل في السلطة التقديرية لقاضي 

تيسر له هذا التقدير، من مثل الموضوع، فإنه يمكنه أن يلجأ إلى أي وسيلة من شأنها أن 

االستعانة بأهل الخبرة في الشيء المعقود عليه واالستنارة برأيهم في تقدير قيمته، دون أن 

يكون ملزما في النهاية بإتباعه، كما له أن يستعين بالعرف الجاري في التعامل، أو أن يستند 

                                         
علي علي سليمان، النظرية العامة لاللتزام،  .161 درماش بن عزوز، التوازن العقدي، المرجع السابق، ص 867

 .67مصادر االلتزام في القانون المدني الجزائري، المرجع السابق، ص 
 .205علي فياللي، االلتزامات، النظرية العامة للعقد، المرجع السابق، ص  868
 عكنون، جامعة الجزائر،لحلو خيار غنيمة، محاضرات في مادة االلتزامات: تكوين العقد، كلية الحقوق بن  869

 .38، ص 2013/2014السنة الجامعية 
 . 205علي فياللي، االلتزامات، النظرية العامة للعقد، المرجع السابق، ص  870
. عبد الحميد بن شنيتي، سلطة القاضي في تعديل 9عسالي عرعارة، نظرية االستغالل، المرجع السابق، ص  871

 .31، ص 1996العلوم اإلدارية بن عكنون، جامعة الجزائر، العقد، أطروحة دكتوراه، معهد الحقوق و
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فوائد على صاحبه، إلى غير على التعامالت السابقة في محل العقد، وما يدره من منافع أو 

، على أنه البد من القول إلى أنه في الحاالت التي يكون فيها عدم التعادل الجسيم بين 872ذلك

األداءات ظاهرا للعيان أي ال يحتاج ألي خبرة في الكشف عنه، فال يكون القاضي حينئذ في 

حاجة إلى أهل التخصص أو غيرهم لسالمة الحكم عليه كمن اشترى دارا بمليون دينار وكان 

 دينار. ثمنها مليوني 

قد ينظر إلى الغبن نظرة موضوعية ويكون أساسه حسابيا بحسب قيمة األشياء في 

، وقد ينظر إليه نظرة شخصية تختلف فيها القيمة باختالف األشخاص أي القيمة 873األسواق

. ونحن نعارض الرأي القائل باألخذ بالقيمة الشخصية 874الشخصية للشيء لدى المتعاقد

ألنه يفتقد إلى األساس القانوني الذي يبرره، خاصة وأن نص المادة  للشيء في نظر المتعاقد،

من القانون المدني التي نظمت أحكام الطعن بسبب االستغالل لم تنص صراحة وال  90

ضمنا على األخذ بمعيار القيمة الشخصية للشيء في نظر المتعاقد، وبذلك نؤيد الرأي القائل 

دائما شيء موضوعي يتوقف فقط على عدم التعادل بأن العنصر المادي في االستغالل هو 

في االلتزامات بحسب القيمة الحقيقية لهذه االلتزامات، أما االعتبارات الشخصية فهي تدخل 

وهو ما يتوافق وما ذهب ، 875في العنصر الثاني وهو العنصر النفسي، ال في العنصر المادي

لمدني خاصة أن المشرع لم يضمن من القانون ا 90إليه المشرع الجزائري في نص المادة 

 النص المذكور ما يفيد أن يكون التفاوت بحسب القيمة الشخصية للشيء في نظر المتعاقد.

على أن يكون تقدير قيمة األداءات بحسب قيمتها وقت إبرام العقد، وال يعتد في ذلك 

مات المتقابلة ، أي أن يكون عدم التعادل بين االلتزا 876بما يطرأ على العقد أثناء التنفيذ

موجودا وقت التعاقد، حتى يمكن القول بوجود العنصر المادي لنظرية االستغالل، أما إذا 

طرأ االختالل على العقد أثناء تنفيذه بسبب ظروف طارئة لم تكن موجودة وقت إبرام العقد، 

 فتطبق أحكام نظرية الظروف الطارئة، ال نظرية االستغالل.

 والخسارة:ب. التفاوت بين حظ الربح 

إن عدم التكافؤ بين التزامات المتعاقدين يتحقق أكثر في عقود المعاوضة المحددة، 

ألن العاقد في مثل هذه العقود يعرف بدقة وقت التعاقد مقدار ما يعطي ومقدار ما يأخذ، 

                                         
-محمود عبد الرحمن محمد، االستغالل والغبن في العقود ودورهما في إقامة التوازن بين األداءات العقدية 872

ع السابق، ، المرج-نظرية العقد-. حميد بن شنيتي، نظرية االلتزامات95المرجع السابق، ص  -دراسة مقارنة

 .116ص
في مؤلفه، مصادر االلتزام، المرجع السابق، ذهب إلى هذا القول بهذا الرأي الدكتور سمير عبد السيد تناغو  873

 . 08نظرية االستغالل، المرجع السابق، ص . وعسالي عرعارة، 66ص 
ع ذهب إلى هذا القول بهذا الرأي خليل أحمد حسن قدادة، الوجيز في شرح القانون المدني الجزائري، المرج 874

لتصرف ااألول،  العربي بلحاج، النظرية العامة لاللتزام في القانون المدني الجزائري، الجزء، 67السابق، ص 

ية العامة محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني، النظر، 130القانوني، المرجع السابق، ص 

ل، مصادر . مصطفى الجما199السابق، ص لاللتزامات، مصادر االلتزام العقد واإلرادة المنفردة، المرجع 

 .179االلتزام، المرجع السابق، ص 
 .66سمير عبد السيد تناغو، مصادر االلتزام، المرجع السابق، ص 875
عرعارة عسالي، التوازن العقدي عند نشأة العقد، المرجع . 176محمد حسين منصور، المرجع السابق، ص  876

 .112السابق، ص 
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ويمكن بالتالي من قياس االختالل في التعادل بين األداءات المتقابلة، وهو األمر الذي يدفعنا 

 لتساؤل عن مدى إمكانية تحقق هذا االختالل في عقود المعاوضة االحتمالية؟ ل

ذهب بعض من الفقه إلى استبعاد العقود االحتمالية من نطاق نظرية االستغالل، 

 .877مبررا مذهبه في أن طبيعة هذه العقود تقوم بطبيعتها على حظ الربح والخسارة 

مكان تطبيق نظرية االستغالل على العقود وفي المقابل يذهب أغلب الفقه إلى القول بإ

االحتمالية لكونها من عقود المعاوضة التي يسعى كل طرف فيها إلى تحقيق فائدة من وراء 

، أن احتمال الربح والخسارة الذي يقوم عليه العقد االحتمالي شيء، واستغالل  878تعاقده

سارة الذي يتحمله المتعاقد ضعف المتعاقد شيء آخر، لذا يجب أن يكون احتمال الربح أو الخ

متكافئا مع حظ الربح والخسارة الذي يتحمله المتعاقد الثاني، وفي الحالة التي ال يكون فيها 

تكافئ كبير بين ما يتحمله كل متعاقد فإننا نكون بصدد تفاوت بين التزامات المتعاقدين، كما 

لشخص هرم مريض على  لو تم بيع عقار كبير القيمة في مقابل إيراد مرتب مدى الحياة

 .879وشك الوفاة

 ت. انعدام العوض:

برع زم المتيلت إن عقود التبرع بطبيعتها عقود ال يأخذ فيها العاقد مقابال لما يعطي، إذ

قود عبدون مقابل، األمر الذي يدفعنا للتساؤل عن مدى تطبيق نظرية االستغالل على 

هار ة إلظات المتبادلة، وهي ضروريالتبرع؟ وكيف يمكن إجراء المقارنة بين قيمة األداء

ا ممقابل  لتزامعدم التعادل الفادح بينها، في عقود التبرع التي ال يلتزم أحد طرفيها بأي ا

 يأخذ؟ 

إن تطبيق نظرية االستغالل على عقود التبرع أثار خالفا فقهيا، بين من قال بعدم جواز 

بأنه من شروط الطعن باالستغالل الطعن في عقود التبرع بسبب االستغالل مبررين اتجاههم 

وجود اختالل بين األداءات المتقابلة، وهو األمر الذي ال يمكن تصوره في عقود التبرع، 

نظرا ألن طبيعتها تقتضى عدم وجود التزامات متقابلة، وبين من قال بجواز الطعن في عقود 

يختل فيه التعادل فإن  التبرع بسبب االستغالل بحجة أنه "إذا جاز أن يتحقق االستغالل فيما

 . 880االستغالل يكون أكثر تحققا فيما ال تعادل فيه أصال"

                                         
علي فياللي، االلتزامات، النظرية العامة للعقد، المرجع  .98مد، المرجع السابق، صمحمود عبد الرحمن مح 877

 .161. درماش بن عزوز، التوازن العقدي، المرجع السابق، ص 206السابق، ص 
 .98محمود عبد الرحمن محمد، المرجع السابق ، ص  878
. محمد حسين منصور، المرجع 206 علي فياللي، االلتزامات، النظرية العامة للعقد، المرجع السابق، ص 879

ابق، ص . خليل أحمد حسن قدادة، الوجيز في شرح القانون المدني الجزائري، المرجع الس176السابق، ص 

لتزام، مصطفى الجمال، مصادر اال .66سمير عبد السيد تناغو، مصادر االلتزام، المرجع السابق، ص .67

 .181المرجع السابق، ص 
. مصطفى الجمال، مصادر 32ي، سلطة القاضي في تعديل العقد، المرجع السابق، ص عبد الحميد بن شنيت 880

 .180االلتزام، المرجع السابق، ص 
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نجد  881من القانون المدني وبمفهوم المخالفة لهذا النص 90بالرجوع إلى نص المادة 

أن المشرع الجزائري لم يستثني عقود التبرع من نطاق تطبيق نظرية االستغالل، فهي تفيد 

في التبرعات من مثل الهبة كما يقع في المعاوضات من مثل ضمنا أن االستغالل قد يقع 

 .882البيع، كما يمكن تصوره في التصرفات الصادرة باإلرادة المنفردة من مثل الوصية

من القانون المدني "إذا  90يستفاد تحقق االستغالل في التبرعات أيضا من نص المادة 

سبة مع ما حصل عليه هذا المتعاقد من كانت التزامات أحد المتعاقدين متفاوتة كثيرا في الن

فائدة بموجب العقد..." ومعلوم أن الفائدة أو النفع قد يكون ماديا وقد يكون أدبيا كما أنه من 

الثابت أنه يجوز للواهب دون أن يتجرد عن نية التبرع أن يفرض على الموهوب له القيام 

 .883س الوقت عقد تبرعبالتزام معين بحيث نكون بصدد عقد ملزم للجانبين وفي نف

يظهر العنصر المادي في عقود التبرع في التفاوت بين التزامات المتبرع والغاية 

. ويرى الفقه أنه يمكن للقاضي أن يقدر التفاوت 884األدبية والمعنوية التي يرغب في تحقيقها

ادام عدم بين التزامات المتبرع والغاية التي يهدف إلى تحقيقها بطريقتين، فأما األولى فإنه م

التوازن في عقود التبرع موجودا أصال النعدام العوض فهي أولى بتحقق االستغالل فيها، 

، وأما الثانية، 885ومن ثم فإن العنصر المادي لالستغالل يكون دائما مفترضا في عقود التبرع

برع فيكون التفاوت بين التزامات المغبون والغاية التي يهدف إلى تحقيقها يتمثل في مقدار الت

من القانون  90الغير المألوف بالنسبة لثروة المتبرع وهي الطريقة األقرب لنص المادة 

 .886المدني

ذلك الحكم الخاص الذي جاء به المشرع الجزائري وخص به عقود المعاوضة دون  

عقود التبرع والذي مفاده جواز توقي دعوى اإلبطال بعرض ما يراه القاضي كافيا لرفع 

ه إذا كان العقد تبرعا، ووقع أحد أطرافه في استغالل دفعه إلى هذا التعاقد، الغبن، بمعنى أن

فهنا ال يخرج حكم االستغالل عن حكم عيوب الرضا األخرى الواردة في شأن صحة الرضا 

من أن العقد يكون قابال لإلبطال فقط دون إمكانية توقي هذا اإلبطال، ويكون المشرع 

هذا ويتفق روح النص القانوني  887سع لرضاء المتبرعالجزائري بذلك قد وفر حماية أو

من القانون المدني مع الرأي الفقهي القائل بأن" االستغالل بالرغم  90الوارد ضمن المادة 

من ذلك يقع في التبرعات كما يقع في المعاوضات. بل هو أشد وطأة في األولى منه في 

                                         
" ويجوز في عقود المعاوضة أن يتوقى الطرف اآلخر دعوى اإلبطال، إذا عرض ما يراه  90/3تنص المادة  881

 القاضي كافيا لرفع الغبن".
 .201، المرجع السابق، ص -مصادر االلتزام-العامة لاللتزام، أنور سلطان، الموجز في النظرية  882
عبد الحميد بن شنيتي، سلطة القاضي في تعديل  .176همام محمد محمود زهران، المرجع السابق، ص  883

 .32العقد، المرجع السابق، ص 
 .38، ص المرجع السابقلحلو خيار غنيمة، محاضرات في مادة االلتزامات: تكورين العقد،  884
 .208علي فياللي، االلتزامات، النظرية العامة للعقد، المرجع السابق، ص  885
. محمد حسين منصور، المرجع 208علي فياللي، االلتزامات، النظرية العامة للعقد، المرجع السابق، ص  886

 .177السابق، ص 
لية الحقوق والعلوم خالد سماحي، النظرية العامة لعقود التبرعات_ دراسة مقارنة_، أطروحة دكتوراه، ك 887

 .116- 115، ص2013السياسية، جامعة تلمسان، 



183 

 

ه التعادل فإن االستغالل يكون أكثر تحققا الثانية. وإذا جاز أن يتحقق االستغالل فيما يختل في

 .888فيما ال تعادل فيه أصال"

وعلى العموم فإنه إذا كانت فكرة االستغالل تهدف إلى حماية المتعاقد من عقد 

المعاوضة، الذي يختل فيه التعادل، فهي، من باب أولى، أجدر بالتطبيق لحماية الشخص من 

 إبرام عقد تبرع ينعدم فيه التعادل.

 يا: سلطة القاضي في تقدير مدى توافر العنصر النفسي)الذاتي(:ثان

هو استغالل أحد طرفي العقد للحالة النفسية التي يوجد فيها الطرف العنصر النفسي 

اآلخر ودفعه إلى التعاقد، رغم ما في العقد المبرم من اختالل فادح في التعادل إن كان عقد 

. فيفترض أن المغبون وجد في حالة من 889د تبرعامعاوضة، أو رغم انعدام المقابل إن العق

الضعف، لسبب أو آلخر)اختلفت حاالت الضعف من قانون آلخر(، أثرت في إرادته وجعلته 

سهل الخضوع واالنقياد، وأما المتعاقد اآلخر فقد انتهز وجود هذه الحالة لديه ودفع به إلى 

يوجد في تلك الحالة، أو كان في حالة التعاقد بشروط لم يكن ليقبلها قط بمحض إرادته إذا لم 

 .890طبيعية

لعنصر من القانون المدني نجد أن المشرع استوجب لقيام ا 90بالرجوع لنص المادة 

وى ها أو النفسي في االستغالل، أن يكون من تعاقد مع المغبون، قد استغل فيه طيشا بين

لجامح هوى اطيش البين والجامحا. بمعنى أن هذا العنصر يتكون من شقين، أحدهما يتعلق بال

 .لدى المتعاقد المغبون، والثاني يتعلق بنية االستغالل لدى المتعاقد المستغل

علمها ذي يلما كانت حالة الضعف النفسي للمتعاقد المغبون سابقة على فعل المستغل ال

عاقد المت ويستفيد منها، وجب علينا أن نبدأ بدراسة حالة الضعف النفسي الذي يوجد فيها

د في برام عقول إلالمغبون، ثم ننتهي ببيان دور المتعاقد اآلخر في اإلفادة منها بدفع هذا األ

 غير مصلحته.

 حصر حاالت ضعف المتعاقد المغبون في الطيش البيّن والهوى الجامح: .أ

من القانوني المدني حاالت الضعف  90حصر المشرع الجزائري في نص المادة 

استغالل حالتين فقط هما: "الطيش" ووصفه بالبيّن،  النفسي، فجاء النص قاصرا على

، مستبعدا بذلك ما ذهبت إليه بعض التشريعات المقارنة التي 891و"الهوى" ووصفه بالجامح

أخذت بحاالت الضعف األخرى التي ال تقل أثرا عن الحالتين السابقتين إن لم تزد عنها من 

ما يلي سنتعرض لحاالت الضعف مثل حالة الضيق أو الحاجة، وحالة عدم الخبرة، وفي

                                         
عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، نظرية االلتزام بوجه عام مصادر االلتزام،  888

 .364الجزء األول، المرجع السابق، ص 
 .196مرجع السابق، ص ، ال-مصادر االلتزام-نبيل ابراهيم سعد، النظرية العامة لاللتزام 889
 .113محمود عبد الرحمن محمد، المرجع السابق، ص  890
في  ، يشير إلى حالة الطيش والهوى، 2005من القانون المدني باللغة العربية قبل تعديل  90كان نص المادة  891

 امحوالهوى بالج « légèreté notoire »حين أن نفس النص باللغة الفرنسية كان يصف الطيش بالبيّن 

« Passion effrénée »  يصبح وهو األمر الذي تداركه ليصحح اإلغفال الذي كان يشوب النص العربي ل

 .05/10مطابقا لنضيره الفرنسي وذلك حال تعديل القانون المدني بموجب األمر رقم 
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الواردة في القانون المدني الجزائري وبعض الحاالت التي أخذت بها معظم التشريعات 

 العربية.

 الطيش البين:  .1

على  وقوفوردت عدة تعريفات للطيش البيّن، وفيما يلي نورد بعضا منها محاولة منا لل

 تحديد معناه والكشف عن مضمونه.

أنه "تسرع وعدم تبصر بالعواقب أو خفة ال تعين صاحبها على عرف الطيش البيّن على 

. وقيل أنه "الخفة الزائدة التي تؤدي إلى سوء التقدير، وهو 892تقدير األمور تقديرا سليما"

عيب طارئ على اإلرادة )أي ليس حالة مستمرة كالسفه والغفلة( يمكن أن يوجد بالنسبة 

الذي يصطحب بإهمال وعدم تبصر دون ، وعرف كذلك أنه "التسرع 893لتصرف دون آخر"

، وقيل أنه "اإلقدام على إبرام لتصرف 894اهتمام إال بالنتائج العاجلة التي يأتي بها التصرف"

،  895حتى دون قصد الحصول على منفعة وذلك في وقت من أوقات التحمس واالستفزاز"

أنه " الخفة  ، و896وقيل عنه كذلك أنه" يجمع بين النزق والخفة والتسرع وسوء التقدير"

، إلى غير ذلك مما ورد في كتب 897والتسرع في اتخاذ القرارات وعدم المباالة بنتائجها"

الفقهاء. وأبرز مثال الطيش البين أن يرث شخص ماال كثيرا ويأخذ في اإلنفاق منه بسفه، 

ن فيستغل أحد المرابين فيه هذا الطيش ويبيعه شيئا بأضعاف ثمنه، أو يشتري منه شيئا بأقل م

 .898ثمنه، أو يقرضه بفائدة ربوية كبرى

ومن خالل هذه التعريفات يتبين لنا أن الطيش بهذا المعنى ال يقصد به سلوك الفرد 

المعتاد في الحياة، إذ قد الطيش يكون دائما، بحيث ينشأ عن طبيعة في الشخص تتسم 

لحالة العارضة ويغفل باالنحراف عن جادة الصواب والطبع المندفع الذي ال يعبأ إال بالنتائج ا

، وقد يظهر فقط في نواحي معينة وبشكل عارض، فيكفي أن يكون 899المضار المستقبلية 

. 900أمرا طارئا يظهر في حياته بالنسبة ألمر أو آلخر من مثل التحمس واالستفزاز واليأس

ويكفي أن يبدو عند إبرام التصرف الذي به غبن، أي ال يشترط أن يكون مستمرا، وهذا ما 

. وفي كلتا الحالتين ال يكفي اإلسراف والبذخ 901ميزه عن ما يجري في حالة نقص األهليةي

                                         
 .98حلو عبد الرحمن أبو حلو، نظرية االستغالل في الشريعة والقانون، المرجع السابق، ص  892
وحيد الدين سوار، شرح القانون المدني النظرية العامة لاللتزام، الجزء األول، المرجع السابق، ص  محمد 893

118-119. 
 .287توفيق حسن فرج، نظرية االستغالل في القانون المدني المصري، المرجع السابق، ص  894
 .305هائل حزام ميهوب العامري، النظرية العامة لالستغالل ، المرجع السابق، ص  895
. عبد الحميد بن 298عبد المنعم فرج الصدة، نظرية العقد في قوانين البالد العربية، المرجع السابق، ص  896

 .33شنيتي، سلطة القاضي في تعديل العقد، المرجع السابق، ص 
 .68خليل أحمد حسن قدادة، المرجع السابق، ص 897
في القانون المدني الجزائري، المرجع السابق،  علي علي سليمان، النظرية العامة لاللتزام، مصادر االلتزام 898

 .68ص 
 .178محمد حسين منصور، مصادر االلتزام، العقد واإلرادة المنفردة، المرجع السابق، ص  899
 .177مصطفى الجمال، مصادر االلتزام، المرجع السابق، ص  900
هائل حزام . 287بق، ص توفيق حسن فرج، نظرية االستغالل في القانون المدني المصري، المرجع السا 901

 .307ميهوب العامري، المرجع السابق، ص 
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لوحدهما للتدليل على الطيش، بل يجب أن يثبت أن المغبون كان وقت التعاقد في حالة طيش 

 .902بيّن ال يخفى على الطرف اآلخر

أنه اشترط  من القانون المدني بأن يكون بينا، أي 90وصف المشرع الطيش في المادة 

، ظاهرا جليا، يستطيع معه 904بمعنى معروفا لدى الجميع  903أن يكون واضحا ومشهورا 

 .905الطرف اآلخر، الذي وقع منه االستغالل تبينه بسهولة

وعلى ذلك متى تبين أن المغبون كان طائشا طيشا بينا، وأن المستغل كان ابن بلدته أو  

الطائش قد ذاع صيته بحالته هذه وتم التعاقد صديق له، أو من أفراد عائلته أو أن الشخص 

معه من أجل االستفادة من حالة ضعفه عندها يمكن طلب إبطال العقد لسبب االستغالل. والبد 

من اإلشارة إلى أن حالة الطيش البيّن يختلف أثرها في المعاوضات عنه في التبرعات، حيث 

 .906يكون الطيش أشد وطأة في التبرعات 

ر حالة الطيش البين متوافرة في المتعاقد المغبون إذا أبرم العقد بعد في حين ال تعتب

قيامه بعدة استشارات، فال يكون له بعد ذلك الحق في الطعن في العقد بسبب الغبن، حتى ولو 

لم يأخذ بهذه االستشارات، ألن المعنى المراد بالطيش في حالة االستشارات ال يتوافر لسبب 

و اندفاع، ومنه فال يقبل منه أن يستند إلى طيشه ونزقه إلبطال عدم وجود خفة أو تسرع أ

كما يعتبر العقد صحيحا إذا لم يكن المتعاقد يعلم بحالة  907التصرف وإن لحقه من ذلك غبن

 الطيش لدى المتعاقد معه.

الطيش حالة نفسية يمكن أن توجد لدى أي شخص طبيعي دون استثناء، وعلى اعتبار 

و يلحق الطيش البين عادة  ،فهي ال تلحق باألشخاص المعنويةأن الطيش حالة نفسية 

بالشباب، وباألخص عندما يرثون أمواال طائلة، الذين يرغبون في الحصول على نقود بأية 

وسيلة لسد حاجتهم إلى البذخ والتبذير، فهؤالء يغلب عليهم التسرع وعدم إطالة التفكير فيما 

بما قد يترتب عليها من نتائج وخيمة، وحينئذ يقعون  يقدمون عليه من تصرفات وعدم المباالة

لقمة سائغة في أيدي المستغلين الذين يجردونهم من أموالهم مستغلين في ذلك طيشهم ونزقهم 

الشديد وذلك عن طريق عقود مجحفة بهم فيأخذون في بيع أموالهم بثمن بخس، أو االقتراض 

 .908بشروط باهظة

                                         
 .121، المرجع السابق، ص-مصادر االلتزام-أنور سلطان، الموجز في النظرية العامة لاللتزام،   902
المرجع  . خليل أحمد حسن قدادة،133سعيد سعد عبد السالم، مصادر االلتزام المدني، المرجع السابق، ص  903

  .68السابق، ص 
 .210علي فياللي، االلتزامات، النظرية العامة للعقد، المرجع السابق، ص  904
ص  . همام محمد محمود زهران، المرجع السابق،116محمود عبد الرحمن محمد، المرجع السابق، ص  905

177. 
حلو عبد الرحمن أبو حلو، المرجع السابق، ص  .308هائل حزام ميهوب العامري، المرجع السابق، ص  906

100. 
تواتي محمد، سلطة القاضي في العقد الذي يتضمن حالة االستغالل )دراسة مقارنة في الفقه اإلسالمي  907

،  ي وزووالقانون المدني(، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيز

 .123، ص 2013الجزائر، سنة 
-116محمود عبد الرحمن محمد، المرجع السابق، ص . 86خليل أحمد حسن قدادة، المرجع السابق، ص  908

 .67. سمير عبد السيد تناغو، مصادر االلتزام، المرجع السابق، ص117
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أيضا لدى أشخاص في ربيع أعمارهم، أو حتى لدى غير أن هذا ال يمنع من أن يوجد 

، إذ أنه إذا كان الشيوخ يتحلون عادة بالتروي والتبصر بحكم السن والتجربة، فإن 909الشيوخ

التطبيق العملي أثبت أن من هؤالء من يمكن أن يطلق عليه وصف اإلهمال أو عدم المباالة، 

لرضا بشروط مجحفة دليال على ذلك ويكون ذلك سببا في ضياع ماله بدون مقابل، ويعتبر ا

 . 910في أغلب األحوال

وتقدير حالة الطيش البين أمر متروك لسلطة القاضي المطلقة، ويخضع لسلطته 

التقديرية حيث يستطيع أن يتبين من قيام حالة الطيش من عدمه من الظروف المحيطة 

وضح له قيام حالة ، وعليه أن يدخل في االعتبار كل ما يمكن أن ي911بالتعاقد ومالبساته

 .912الطيش لدى الطرف المغبون

 

 

 

 الهوى الجامح: .2

عرف على أنه "الرغبة الشديدة التي تعمي الشخص عن تثبت ما هو في صالحه سواء 

. كما قيل أنه " رغبة شديدة 913انصرفت هذه الرغبة إلى شخص أو إلى شيء من األشياء"

له يفقد سالمة الحكم على أعمال تقوم في نفس الشخص، ولو لم يكن معروفا بالطيش، تجع

، وهو" 914معينة هي موضوع هذه الرغبة. وموضوع هذه قد يكون شخصا وقد يكون شيئا"

ميل النفس إلى الشيء واشتهاؤها إياه مما يدفع بهذا الشخص إلى التعاقد، فيقع في الغبن 

تالفيه  نتيجة لذلك، ويجب أن يكون الهوى جامحا بحيث ال يكون في اإلمكان مقاومته أو

وقيل  ،915فيعيب بالتالي إرادة المغبون دون أن يعدمها، ولكنها في الواقع إرادة مقهورة" 

أنه" الرغبة التي تملك على اإلنسان زمام نفسه، فيجد نفسه مدفوعا إلى الرضوخ لكل ما 

يفرضه هذا الهوى، دون أن يستطيع مناقشة أو خيارا" وقيل أنه "االنسياق وراء ما تشتهيه 

                                         
  .178محمد حسين منصور، مصادر االلتزام، العقد واإلرادة المنفردة، المرجع السابق، ص  909
 .117محمود عبد الرحمن محمد، المرجع السابق، ص  910
الدول التي تأخذ بنظرية االستغالل من مثل ألمانيا وسويسرا، أنه ال توجد تطبيقات كثيرة يالحظ في قضاء  911

ي نفس العقد، ف، عن دليل الطيش (Reichsgericht) لحالة الطيش أو الخفة، وتبحث المحكمة العليا األلمانية 

 لى الطيشيال عوتذهب في حالة ما إذا كان هناك عدم تعادل فادح إلى القول بأن الرضا بشروط مجحفة يعتبر دل

ل الستغالاتوفيق حسن فرج، نظرية والخفة، دون أن ترى داعيا للبحث عن أدلة أخرى في الظروف المحيطة ، 

 .289السابق، ص  في القانون المدني المصري، المرجع
. محمد بوكماش، سلطة القاضي في تعديل العقد في 308هائل حزام ميهوب العامري، المرجع السابق، ص  912

لحاج ا، جامعة ماعيةالقانون المدني الجزائري والفقه اإلسالمي، أطروحة دكتوراه، كلية العلوم اإلنسانية واالجت

 .114، ص 2012لخضر باتنة، 
. عبد المنعم فرج الصدة، نظرية العقد في قوانين البالد 101و حلو، المرجع السابق، ص حلو عبد الرحمن أب 913

 .298العربية، المرجع السابق، ص 
توفيق  . 211، المرجع السابق، ص-مصادر االلتزام-أنور سلطان، الموجز في النظرية العامة لاللتزام،  914

، نظرية عسالي عرعارة. 289المرجع السابق، ص  حسن فرج، نظرية االستغالل في القانون المدني المصري،

 .12االستغالل، المرجع السابق، ص 
 .101حلو عبد الرحمن أبو حلو، المرجع السابق، ص  915
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إلى غير  916س وتهواه واالنصياع إلى دون ذلك دون التبصر بما ينتهي إليه المصير"النف

 ذلك.

نستنتج من كل ذلك أن الهوى الجامح، كالطيش البين، حالة نفسية يقع فيها المتعاقد 

المغبون أسيرا لرغبة معينة تسيطر عليه وتدفعه إلى التساهل في التضحية بماله، ومن ثم 

كما ال يشترط في الهوى الجامح، أن يكون حالة مستمرة لدى الشخص، التعاقد بغبن فاحش. 

بل يكفي أن تظهر لديه بصدد إبرام عقد واحد يغبن فيه، أي أنه ال يشترط فيه الديمومة 

. وفي الحقيقة غالبا ما يكون الهوى الجامح سلوك طارئا في خصوص الرغبة 917واالستمرار

 التي أخذت بمجامع نفس الطرف المغبون.

 يكفي إلثارة العنصر النفسي في االستغالل توفر مجرد المودة والعطف، ذلك أنهما ال

ال يحققان معنى الهوى الجامح، فبمجرد إيثار أب ألحد أبنائه، فوهبه من ماله، ال يكفي 

لتحقيق االستغالل وخاصة إذا كان لهذا اإليثار ما يبرره من عناية خاصة يبذلها االبن ألبيه 

. بل يجب أن يكون الهوى جامحا يضغط على إرادة المتعاقد المغبون 918خوتهمن دون سائر إ

أي ينبغي أال يكون في اإلمكان مقاومته أو تالفيه، لدرجة أن يكون من المستطاع تبينه من 

، وذلك حماية الستقرار المعامالت ولحسن 919الطرف اآلخر فيستغله لتحقيق مصلحته

فيعيبها دون أن يعدمها كليا، وتحت تأثير الهوى ، وأن يؤثر على إرادة المغبون 920النية

يتساهل الشخص إزاء تضحية مالية من شأنها أن تلحق الغبن بالعقد الذي يبرمه وذلك في 

كل من حوله من أقارب وأصدقاء، ويضحي  -تحت تأثير هذا الهوى-الوقت الذي يترك فيه

 . 921فيه بمركزه وكل ما هو عزيز لديه في الحياة

إرادة المتعاقد المغبون في هذه الحالة إرادة معيبة بنوع من اإلكراه، غير  ويمكن اعتبار

أنه يختلف عن ذلك المعروف في عيوب الرضاء ألنه ال يكون صادرا من المتعاقد األخر أو 

من شخص يعمل لحسابه، وإنما وقع على المتعاقد من ذات نفسه، وأثر في إرادته، مما يجعله 

وهو األمر الذي دفع المشرع إلى التدخل وتقرير حماية قانونية لهذه ، 922يتسم بأنه إكراه ذاتي

، وهو األمر الذي يبرر كذلك إلحاق االستغالل 923اإلرادة الضعيفة باعتبارها إرادة معيبة

 .924بعيوب الرضاء

                                         
. عبد الحميد بن شنيتي، سلطة القاضي في تعديل العقد، المرجع 114محمد بوكماش، المرجع السابق، ص  916

 .33السابق، ص 
 .312المرجع السابق، ص  هائل حزام ميهوب العامري، 917
. محمد حسين 199 -198، المرجع السابق، ص -مصادر االلتزام-نبيل ابراهيم سعد،النظرية العامة لاللتزام 918

 .179منصور، مصادر االلتزام، العقد واإلرادة المنفردة، المرجع السابق، ص 
مات، النظرية العامة للعقد، علي فياللي، االلتزا. 118محمود عبد الرحمن محمد، المرجع السابق، ص  919

 .210المرجع السابق، ص 
 .178همام محمد محمود زهران، المرجع السابق، ص  920
تواتي محمد، . 290توفيق حسن فرج، نظرية االستغالل في القانون المدني المصري، المرجع السابق، ص  921

 .101. حلو عبد الرحمن أبو حلو، المرجع السابق، ص 122المرجع السابق، ص 
درماش بن  .290توفيق حسن فرج، نظرية االستغالل في القانون المدني المصري، المرجع السابق، ص  922

 .163عزوز، التوازن العقدي، المرجع السابق، ص 
 .309هائل حزام ميهوب العامري، المرجع السابق، ص  923
 .210علي فياللي، االلتزامات، النظرية العامة للعقد، المرجع السابق، ص  924
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والمثل التقليدي للهوى الجامح هو مثل الشيخ الذي يتزوج امرأة ال تزال في مقتبل 

ا يسبه القدرة على رفض أي طلب لها خوفا من هجرها، وليس من العمر ويتعلق بها تعلق

النادر أن تستغل هذه الزوجة هواه وتجعله يستكتب من العقود لصالحها أو لصالح أوالدها ما 

تشاء، كما قد يحدث ذلك في الحالة العكسية عندما يتزوج شاب من عجوز غنية، فيبتز 

. وال يشترط أن يكون  925د يبرمها معهاأموالها مستغال هواها الجامح تحت ستار عقو

المستغل هو نفس الشخص الذي يستفيد من التصرف، فحين تدرك الزوجة الشابة مدى هيام 

زوجها الكهل بها فتطلب منه، أن يهب أخاها ماال معينا، فإن كان األخ يعلم بذلك، فإن 

 .926العنصر النفسي يتوافر بدفتيه )الهوى الجامح ونية االستغالل(

أنه يالحظ أن الهوى الجامح ال يقتصر على األشخاص، كما أوردنا سابقا، بل أنه على 

إذ قد يقع ضحية لهوى في الحصول على شيء معين من مثل  927ينصرف أيضا إلى األشياء 

سيارة، أو أن يكون لدى شخص يهوى التحف رغبة جامحة في الحصول على تحفة معينة 

غاليا فيه مستغال بذلك هذه الرغبة ، أو يكون لدى لدى تاجر يعلم ذلك فيفرض عليه ثمنا م

الشخص رغبة قوية في الحصول على قطعة أرض مجاورة لكي يوسع من حديقته أو منزله 

ويعلم صاحب األرض بهذه الرغبة فيستغلها للحصول على ثمن يزيد على قيمتها إلى حد 

 األمثلة. كبير فيقع تحت تأثيره فيتعاقد بغبن وما إلى ذلك من شاكلة هذين

كذلك من المتصور أن تتولد حالة "الهوى الجامح" من موقف تساهم في إيجاده 

ظروف من شأنها أن تؤثر على اإلرادة، ومن ذلك مثال حالة الشخص الذي قد توجد لديه 

رغبة جامحة في إنقاذ ابنه من مرض خطير، فيستغل الطبيب ذلك ويطلب أتعابا مبالغا فيها، 

الل الحاجة أو الضرورة التي غالبا ما تدخلها القوانين الحديثة في وهنا تقترب من استغ

 .928االعتبار عند الكالم عن االستغالل

وقد يقع االستغالل على الهوى الجامح وحده، كما قد يقع عليه وعلى الطيش البين 

 .929مجتمعين في نفس الوقت لدى المغبون

ومثلما هو األمر بالنسبة للطيش البيّن ال يكفي أن يستغل في المغبون ضعفه، بل يجب 

أن يكون هذا االستغالل هو الدافع إلى التعاقد، ويتحقق هذا إذا تبين أن المتعاقد المغبون لم 

 .930يبرم العقد إال ألن المتعاقد قد استغل فيه حالة الهوى الجامح 

السلطة التقديرية في بحث حالة المتعاقد المغبون منح المشرع لقاضي الموضوع 

وتقدير ما إذا كان تعاقد تحت تأثير الهوى الجامح من عدمه، على نحو ما قلنا بالنسبة للطيش 

                                         
عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، نظرية االلتزام بوجه عام مصادر االلتزام،  925

بد المنعم ع. 12عسالي عرعارة، نظرية االستغالل، المرجع السابق،  .366الجزء األول، المرجع السابق، ص 

 .299ص فرج الصدة، نظرية العقد في قوانين البالد العربية، المرجع السابق، 
. 310ص  . هائل حزام ميهوب العامري، المرجع السابق،134سعيد سعد عبد السالم، المرجع السابق، ص  926

 .179مصطفى الجمال، مصادر االلتزام، المرجع السابق، ص 
 .311هائل حزام ميهوب العامري، المرجع السابق، ص  927
 .341ص ، المرجع السابق، -ية العقدنظر-توفيق فرج، القسم الثاني، النظرية العامة لاللتزام،  928
 .292توفيق حسن فرج، نظرية االستغالل في القانون المدني المصري، المرجع السابق، ص  929
مصطفى الجمال، مصادر  .120، المرجع السابق، ص -نظرية العقد-حميد بن شنيتي، نظرية االلتزامات 930

 .178االلتزام، المرجع السابق، ص 
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البيّن، وله سلطة تقديرية واسعة في هذا الشأن. ويتقيد القاضي عند ترتيب الجزاء المتعلق 

يّن والهوى الجامح دون أن يتعدهما باالستناد باالستغالل على مدى توافر حالتي الطيش الب

من القانون  90إلى حالة انعدام الخبرة أو حالة الحاجة، وذلك للحد من نطاق نص المادة 

المدني، حتى ال يتسع أفق تطبيقه ، وحتى ال يترتب على األخذ به وضع الراشدين تحت 

لما ذهب إليه شراح القانون الوصاية القضائية ويترتب عن ذلك عدم استقرار المعامالت مث

 .931المدني المصري

الجدير باإلشارة إلى أن مهمة القاضي في تقدير ما إذا كان التعاقد تحت تأثير حالتي 

الطيش البين والهوى الجامح، مهمة ال تخلوا من الصعوبة، وتبدوا على جانب كبير الدقة، 

 932لدى المتعاقد المغبون كونه يقع على عاتق القاضي بحث وتحليل عوامل نفسية وشخصية

، والتأكد من مدى تأثيرها في دفعه إلى إبرام 933فهي عناصر داخلية يقوم القاضي باكتشافها

العقد الذي غبن فيه، ويزداد األمر صعوبة بسبب وجود هذه الحالة صورة استثنائية في 

قد الذي وقع ظرف معين في الغالب األعم من األمثلة العملية، وال تمثل الوضع العادي للمتعا

تحت تأثيرها، ولعل ذلك هو السبب في عدم وجود تطبيقات قضائية كثيرة إلبطال العقود 

 .934على أساس االستغالل

طرف عدم كفاية حالتي الضعف النفسي)الطيش البيّن والهوى الجامح( لحماية ال .ب

 الضعيف في العالقة التعاقدية:

لطعن في العقد بسبب االستغالل من القانون المدني ضيق حاالت ا 90إن نص المادة  

ليه إصبوا توقصرها على حالتي الطيش البيّن والهوى الجامح، وهو ما ال يحقق الهدف الذي 

مشرع ها الالنظرية، خاصة أن لهما نفس الفكرة، غير أنه هناك من الحاالت التي لم يعتمد

اتين مما له لرغماذلك على الجزائري وتناولتها التقنينات المدنية الحديثة بالدراسة والتنظيم و

ه رع هذالحالتين من أهمية كبيرة وفيما يلي نتعرض لهذه الحاالت آملين أن يضيف المش

 ي:من القانون المدني وذلك على النحو التال 90الحاالت مستقبال إلى نص المادة 

 استغالل الحاجة:  .1

                                         
 .34عبد الحميد بن شنيتي، سلطة القاضي في تعديل العقد، المرجع السابق، ص   931
من المنطق كذلك، أنه في الحالة التي يبرم فيها العقد بواسطة الوكيل، فإن اإلرادة التي ينظر إليها عند تقدير  932

جامح،  و هوىأطيش بين توافر حالة االستغالل هي إرادة الوكيل، فيدخل في االعتبار ما لحق هذه اإلرادة من 

ح، هوى جام ين أوبفيعيب العقد في هذه الحالة إذا تأكد لدى القاضي أن النائب أبرم العقد وهو تحت تأثير طيش 

ل قع األصييو لم استغله الطرف اآلخر للحصول على فائدة ال تتناسب مع التزاماته المترتبة على العقد، حتى ول

ال  ة، كان شخص النائبمن القانون المدني" إذا تم العقد بطريق النياب 73لمادة في هذه الحالة، وهذا تطبيقا لنص ا

أو  شخص األصلي محل االعتبار عند النظر في عيوب الرضاء، أو في أثر العلم ببعض الظروف الخاصة،

 فليس له،ن موكافتراض العلم بها حتما. غير أنه إذا كان النائب وكيال ويتصرف وفق لتعليمات معينة صادرة م

 للموكل أن يتمسك بجهل النائب لظروف كان يعلمها هو، أو كان من المفروض حتما أن يعلمها". 

 .255نبيل اسماعيل عمر، المرجع السابق، ص  933
 . 120-119محمود عبد الرحمن محمد، المرجع السابق، ص  934
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ي بمصطلح الحاجة، قد أخذ القانون اللبناني باصطالح الضيق بينما أخذ المشرع العراق 

 .935وعلى الرغم من اختالف االصطالحين إال إن المعنى واحد

يقصد بها "الحالة التي يضطر فيها الشخص إلى التعاقد، ولو بشروط مجحفة به، تحت  

ضغط ظروف مادية أو ظروف شخصية، ذلك أنه ليس من الالزم أن يكون الشخص في 

. ويراد كذلك بالضيق 936كما قد تكون أدبية" ضائقة اقتصادية، إذ قد تكون الضائقة مادية،

هو" العسر الذي يحمل المرء على التعاقد مع شخص آخر بشروط مجحفة. فمتى اضطر 

البائع إلجراء العقد المطعون فيه اجتنابا لمطالبات أو مالحقات قد تنال من كرامته الشخصية 

ير وبالنظر لمركزه االجتماعي أو من سمعته المالية، فإنه يمكن للمحكمة بما لها من حق التقد

 .937وظروفه وحالته الصحية، أنه كان في وقت العقد بحالة الضيق"

ال يقصد بالضائقة االقتصادية قلة الثروة أو انعدامها، فقد توجد الضائقة ولو كان  

الشخص غنيا، متى كان من شأنها أن تعرض وجوده االقتصادي للخطر، كما لو كانت 

أن تؤدي إلى الحكم بإشهار إفالسه، فيضطر الشخص إلى التعاقد  ضائقة مؤقتة من شأنها

 .938لتجنب إشهار إفالسه

حالة الضيق أو الحاجة يمكن أن تلحق الشخص الطبيعي والشخص المعنوي على حد  

السواء، فيمكن أن تثار الحاجة بالنسبة لشركة تجارية إذا وجد هناك خطر اإلفالس، كما 

، والبد أن ينظر 939اء كانت تمس المتعاقد نفسه أو أحد أقاربهتدخل الحاجة في االعتبار سو

إلى حالة االحتياج أو الضيق وقت إبرام العقد، وأنه على المتعاقد المغبون أن يقوم بإثبات 

 .940الحاجة، ولن يكون هذا األمر يسيرا دائما

كما يجب أن تكون الحاجة حقيقية وليست وهمية ظاهرية، أي يجب أن نفرق بين  

ن فرض يبرم فيه المغبون العقد الذي يلحق به الغبن بقصد الحصول على ربح فرضي

مستقبل، وفرض يبرم فيه العقد بقصد إنقاذ كيانه االقتصادي المهدد، فيستبعد الفرض األول 

من حالة االستغالل، ويدخل الفرض الثاني ولو كان العقد قد أبرم بقصد القيام بعمليات 

ن الضرورات الحيوية بالنسبة للمركز االقتصادي للمغبون، كما تجارية، ألن هذا قد يكون م

 . 941لو كان العقد الذي يبرمه هو الوسيلة الوحيدة لتالفي إفالسه

                                         
 .104حلو عبد الرحمن أبو حلو، المرجع السابق، ص 935
 .321ي، المرجع السابق، ص هائل حزام ميهوب العامر 936
 .300عبد المنعم فرج الصدة، نظرية العقد في قوانين البالد العربية، المرجع السابق، ص  937
. عرعارة 351، المرجع السابق، ص -نظرية العقد-توفيق فرج، القسم الثاني، النظرية العامة لاللتزام،  938

لمرجع السابق، حلو عبد الرحمن أبو حلو، ا .118، ص عسالي، التوازن العقدي عند نشأة العقد، المرجع السابق

 .106ص 
عرعارة عسالي، التوازن العقدي عند نشأة العقد،  .321هائل حزام ميهوب العامري، المرجع السابق، ص  939

 .116المرجع السابق، ص 
 .308توفيق حسن فرج، نظرية االستغالل في القانون المدني المصري، المرجع السابق، ص  940
 .307فيق حسن فرج، نظرية االستغالل في القانون المدني المصري، المرجع السابق، ص تو 941
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متى توافرت حالة االحتياج لدى المتعاقد فإنها تجعل اإلرادة معيبة، حيث ينبغي النظر  

صدرها، أي سواء كان إلى حالة االحتياج من حيث وجودها المادي وذلك بغض النظر عن م

 .942مصدرها خطأ المتعاقد المغبون، أو أن الظروف هي التي تسببت في إيجادها

ترجع سلطة تقدير كل حالة على حدتها وما إذا كانت ظروف المتعاقد المادية والنفسية  

قد وصلت إلى حد الضيق المقصود إلى قاضي الموضوع وذلك بناء على األدلة المقدمة في 

االستغالل آخذا في االعتبار كافة الظروف والمالبسات التي تحيط بالعقد و دعوى 

، فإذا وجد أن هناك فعال استغالل، حكم بالجزاء  943المتعاقدين، في ضوء سلطته التقديرية

المقرر له، أي قرر إبطال العقد، علما أن الفكرة األساسية الكامنة وراء اإلبطال ليست فقط 

ن العيوب التي نص عليها القانون)القوانين التي أخذت بحالة بأن الرضا مصاب بعيب م

الضيق من مثل المشرع اللبناني( كسبب إلفساده، بل يقوم أيضا على فكرة أن وجوب قيام 

التعامل بين الناس على أسس أخالقية تضمن االستقامة وعدم استغالل القوي للضعيف، ذلك 

 .944أن القانون يتدخل لحماية الضعيف

 رة:عدم الخب .2

الخبرة بالشيء هي اإللمام بمواصفاته كافة وبقيمته بحيث يكون اإلنسان مدركا لما  

.  وعدم الخبرة 945يتداوله، وبالتالي مقدرا بصورة صحيحة للعملية التبادلية التي يقدم عليها 

"هو تخلف المعرفة لدى الشخص في نطاق المعامالت لدرجة ال يستطيع معها أن يدرك 

ماته، وتتحقق إذا ما التزم المتعاقد بشروط لم يفهمها أو إذا لم يكن يدرك حقيقة مدى التزا

ويراد بعدم الخبرة كذلك " عدم توفر المعلومات الالزمة بالنسبة  946مداها على وجه تام"

 ولهذا فإن اإلرادة تكون غير مستنيرة وتبعا لذلك تعتبر معيبة. 947للعقد الذي تم إبرامه"

ة الطيش، ذلك أنه في كلتا الحالتين، ال يدرك المغبون، تقترب عدم الخبرة من حال 

حقيقة مدى ما يلتزم به، غير أن الفارق بين الحالتين يكمن في أنه في الطيش يكون اإلدراك 

الغير السليم لنتائج العقد نتيجة إلرادة معيبة، بينما في حالة عدم الخبرة فإن ذلك يكون ناتجا 

. كما أن الطيش يتعلق بصفة الفرد أما عدم الخبرة 948عن معرفة غير تامة بشؤون الحياة

فتتعلق بعدم إدراكه، إذ أن عديم الخبرة ال يمكنه رؤية النتائج المترتبة على تصرفاته وال 

 .949العيب الذي يلحق بالعقد الذي يبرمه، ولو كان الشخص في حالة عادية لما أبرمه

                                         
هائل حزام ميهوب العامري، . 116عرعارة عسالي، التوازن العقدي عند نشأة العقد، المرجع السابق، ص  942

 . 323المرجع السابق، ص 
 .303المرجع السابق، ص عبد المنعم فرج الصدة، نظرية العقد في قوانين البالد العربية،  943
مصطفى العوجي، القانون المدني، الجزء األول، العقد مع مقدمة في الموجبات المدنية، المرجع السابق، ص  944

428. 
مصطفى العوجي، القانون المدني، الجزء األول، العقد مع مقدمة في الموجبات المدنية، المرجع السابق، ص  945

429. 
 .309االستغالل في القانون المدني المصري، المرجع السابق، ص توفيق حسن فرج، نظرية  946
 .304عبد المنعم فرج الصدة، نظرية العقد في قوانين البالد العربية، المرجع السابق، ص  947
 .332هائل حزام ميهوب العامري، المرجع السابق، ص  948
 .309السابق، ص  توفيق حسن فرج، نظرية االستغالل في القانون المدني المصري، المرجع 949
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ؤون الحياة ويكون نتيجة لصغر كذلك فإن عدم الخبرة يمكن أن يكون عاما، يقع في ش 

سن المتعاقد، وقد يكون خاصا فيقع فيما يتعلق بشؤون المهن، من مثل الجهل بالعادات 

االجتماعية أو المحلية أو التجارية، وقد ثار الخالف حول هذا الموضوع في ألمانيا، حيث 

اآلخر بأنه قد قال البعض بأن يتصف بعدم الخبرة ينبغي أن يكون عاما، في حين قال البعض 

يكون خاصا كذلك، غير أن القضاء األلماني استقر في األخير إلى القول بأن عدم الخبرة 

يجب أن تكون حالة خاصة في شخص المتعاقد وال يشترط أن تكون مالزمة له بصفة 

مستمرة، والبد أن يراعى في تقديرها لمختلف الظروف التي أحاطت بالعقد من وقت إبرامه 

، وعلى هذا فهي ليست قاصرة على الشباب، 950ي الطيش البين والهوى الجامحكما في حالت

فقد توجد أيضا عند من هم في ربيع حياتهم، بل قد توجد كذلك لدى العلماء فيما يتعلق فيما 

يتعلق بشؤون الحياة العامة، ذلك أن درجة الثقافة والمعرفة ليست معيارا كافيا في هذا 

 .951الصدد

الخبرة من األمور التي تدخل في التقدير المطلق للقاضي، وهذا تقدير مسألة عدم  

يتطلب في القاضي أن يكون على درجة كبيرة من الكفاءة والعلم، وإذا كان يتعذر وجود ذلك 

وإن وجد فهو قليل، لذلك يكفي أن يكون القاضي على درجة كبيرة من الفطنة والذكاء والعلم 

. على أنه إذا تعلق األمر بتاجر كان عليه 952ختصونباألمور وأن يساعده في ذلك خبراء م

أن يعلم بعض العادات التجارية أو شخص كان عليه أن يعلم بعض العادات، يتعين على 

القاضي في هذه الحاالت أن يتشدد في مسألة عدم العلم، فمثال مدير البنك يجب أن يكون 

ق االقتصادي للعقد )عقد شراء قادرا على تقدير الظروف الخاصة التي تفيد في تقدير النطا

 .953سندات في البورصة مثال(

 نية االستغالل: .ت

 من 90إن مجرد توافر إحدى حاالت العنصر النفسي المنصوص عليها في المادة 

بل  غالل،القانون المدني، وتوافر العنصر المادي ال يكفي لكي تطبق أحكام نظرية االست

 خر.قد اآلالنفسي وهو نية االستغالل لدى المتعايشترط توافر العنصر الثاني من الجانب 

ينحصر عنصر االستغالل في االستفادة من مركز مؤقت غير مالئم وجد فيه الطرف 

اآلخر ودفع به إلى التعاقد، وبذلك بموجب شروط لم يكن ليقبلها لو لم يوجد في مثل هذا 

والمعيار المعتمد هو  فيجب أن يكون االستغالل هو الدافع إلى إبرام التصرف، ،954المركز

معيار ذاتي مثلما هو األمر بالنسبة لباقي عيوب اإلرادة، إذ أنه كما في عيوب اإلرادة 

                                         
عرعارة عسالي، التوازن العقدي عند نشأة العقد،  .333هائل حزام ميهوب العامري،المرجع السابق، ص  950

 .123المرجع السابق، ص 
 .311توفيق حسن فرج، نظرية االستغالل في القانون المدني المصري، المرجع السابق، ص  951
 .107حلو عبد الرحمن أبو حلو، المرجع السابق، ص  952
توفيق حسن فرج، نظرية االستغالل في القانون . 334هائل حزام ميهوب العامري، المرجع السابق، ص  953

 .311المدني المصري، المرجع السابق، ص 
 .312توفيق حسن فرج، نظرية االستغالل في القانون المدني المصري، المرجع السابق، ص  954
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األخرى البد أن تكون هي التي دفعت إلى التعاقد، فكذلك يكون األمر بالنسبة لالستغالل. 

  955وقيام المغبون تحت تأثير هذا  االستغالل بإبرام التصرف تكون إرادته معيبة.

 :اليةنستخلص أنه لتوافر نية االستغالل لدى المتعاقد البد من توافر الشروط الت

أن يعلم المتعاقد اآلخر)المستفيد( بحالة المغبون، سواء كانت طيشا أو هوى، ولعل  .1

أن يكون الهوى  ذلك هو السبب الذي دفع المشرع الشتراط أن يكون الطيش بيّنا و

وح بما يكفي لعلم الطرف اآلخر بهما دون عناء أو جامحا، إذا يكونا حينئذ من الوض

. أما إذا كان المتعاقد جاهال لحالة الضعف النفسي التي يوجد 956بذل كثيرا من الجهد

، ذلك أن االستغالل ال يوجد 957بها المتعاقد اآلخر، فال ينسب إليه قصد االستغالل

النية، كما لم  ولو كان هناك غبن غير مألوف في التعامل متى كان المستفيد حسن

يقصد من وراء تعاقده إال إسداء معروف للمتعاقد اآلخر)المغبون(، مع جهله 

 بالظروف التي وجد فيها المتعاقد المغبون.

أن يقصد هذا المتعاقد استغالل الحالة التي يوجد فيها الطرف المغبون، أي يهدف  .2

 .958بونإلى االستفادة منها، وذلك بفرض شروط مجحفة على المتعاقد المغ

علما أنه ال يشترط لتحقق حالة االستغالل أن يتخذ المستغل موقفا إيجابيا، إذا ليس من المحتم 

أن يصدر عن المستغل فعال إيجابيا يساهم به في دفع المتعاقد اآلخر للتعاقد، وحتى لو 

تصورنا قيام المتعاقد المستغل بفعل إيجابي في بعض الفروض من مثل رفض المستغل 

ذي تقدم به الطرف اآلخر الذي وجد في ضعف، مما يجعل هذا األخير يزيد في العرض ال

، فلن يصل األمر إلى درجة التدليس أو 959قيمة ما عرضه حتى يحصل على رضائه

اإلكراه، بل يكفي أن يقبل الحصول على مقابل أعلى بكثير مما يتوقع عادة من العقد الذي 

لتي كانت هي السبب الذي دفعه إلى التعاقد بشروط يبرمه مع هذا األخير، مع علمه بحالته وا

. وبالتالي فمتى كان المستفيد غير عالم بالحالة النفسية للمتعاقد المغبون، أو أنه لم 960باهظة

يقصد من وراء التعامل معه االستفادة من تلك الحالة، وذلك بحصوله على مبالغ مالية تزيد 

تغالل ال يكون متوافرا، ولو كان هناك غبن غير كثيرا على المنافع التي يقدمها، فإن االس

 .961مألوف في التعامل

 ثالثا: إثبات عناصر االستغالل:

                                         
 .308عبد المنعم فرج الصدة، نظرية العقد في قوانين البالد العربية، المرجع السابق، ص  955
 .123محمود عبد الرحمن محمد، المرجع السابق، ص  956
الجزء األول، نظرية العقد واإلرادة  -في االلتزامات–سليمان مرقس، الوافي في شرح القانون المدني  957

 .109حلو عبد الرحمن أبو حلو، المرجع السابق، ص  .418 المنفردة، المرجع السابق، ص
 .39لحلو خيار غنيمة، المرجع السابق، ص  .123محمود عبد الرحمن محمد، المرجع السابق، ص  958
 .313توفيق حسن فرج، نظرية االستغالل في القانون المدني المصري، المرجع السابق، ص  959
 .231محمود عبد الرحمن محمد، المرجع السابق، ص  960
 .123محمود عبد الرحمن محمد، المرجع السابق، ص  961
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يقع عبئ إثبات االستغالل بعنصريه على المدعى طبقا للقواعد العامة في اإلثبات، فمن 

، وهذا ما كرسته المحكمة العليا في 962يدعي وجود االستغالل عليه إثبات قيام هذه العناصر

 .963 17/09/2008قرارها الصادر بتاريخ 

بتة عادل ال تتالفعليه أوال أن يثبت العنصر المادي لالستغالل، أي أن يثبت أن التزاماته 

ن يثبت ليه أمع التزامات المتعاقد اآلخر أو مع ما حصل عليه من فائدة بموجب العقد، ثم ع

مثل لذي يتالالستغالل بشقيه، فيثبت العنصر النفسي من جهة المدعي ثانيا العنصر النفسي 

و هواه بين أفي الوقائع التي أثرت على رضاه ودفعته إلى قبول العقد، أي أن يثبت طيشه ال

ستغالل ي االالجامح، وأن يقيم الدليل كذلك على العنصر النفسي من جهة المستفيد ويتمثل ف

 لمستفيد(.الذي قام به المتعاقد اآلخر)ا

غالبا ما يكون إثبات العنصر المادي سهال، ألنه ينصب على وقائع مادية، بل أن هذا 

العنصر هو الذي يستلفت النظر إلى الظروف غير العادية التي تم فيها العقد، فجسامة الغبن 

من شأنها أن تؤثر على اقتناع القاضي بسهولة وتجعله ال يتشدد كثيرا فيما يتعلق بإثبات 

، غير أن هذا ال يعني أن العنصر النفسي هو عنصر مرتبط بالعنصر 964انب النفسيالج

المادي أو مستخلص منه أو أنه عنصر مفترض، بل هو عنصر مستقل عن العنصر المادي 

، بينما ينطوي إثبات العنصر النفسي على كثير من الصعوبة، 965يتعين على المغبون إثباته

فسية التي يكون فيها المتعاقد المغبون من جهة وإثبات نية لكونه ينصب على إثبات الحالة الن

 االستغالل لدى المتعاقد المستفيد من جهة ثانية. 

يتم إثبات هذه العناصر بجميع طرق اإلثبات، كشهادة الشهود وشهرة طيش المغبون، 

حالة أو هواه الجامح، وتلعب القرائن دورا هاما في هذا المجال، فعلم المتعاقد)المستفيد( ب

المغبون يقوم قرينة على نية استغالله، وعدم التعادل الفادح في األداءات الناتجة عن العقد 

 . 966يعد قرينة على أن ذلك قد تم نتيجة حالة الضعف

على أن تقدير العناصر المكونة لالستغالل خاضع للسلطة قاضي الموضوع، فهو 

ت بالعقد، على ضوء األدلة التي ينظر إلى ظروف المتعاقدين والظروف األخرى التي أحاط

يقدمها الخصوم، ليخلص إلى ما إذا كان هناك تعادل أم ال، ثم عليه بعدها أن يبحث حالة 

الضعف لدى المتعاقد المغبون، ليرى ما إذا كان قد تصرف بكامل حريته وعن بصيرة كافية 

م أخيرا عليه أن يتبين أم ال ، وبالتالي من مدى توافر حالة الطيش البين أو الهوى الجامح، ث

ما إذا كان هناك استغالل من جانب الطرف المستفيد وكان دافعا للتعاقد من عدم ذلك، وهي 

                                         
. علي علي 211توفيق حسن فرج، نظرية االستغالل في القانون المدني المصري، المرجع السابق، ص 962

 .68ص  سابق،سليمان، النظرية العامة لاللتزام، مصادر االلتزام في القانون المدني الجزائري، المرجع ال
ا إلى أنه "يشترط القانون المدني إلبطال العقد على أساس االستغالل، إثبات ذهبت المحكمة العلي 963

تحت  17/09/2008قرار المحكمة العليا الصادر عن الغرفة المدنية بتاريخ  العنصرين المادي والمعنوي".

ملحق  ، مرفق بالمالحق:123، ص 2009منشور بمجلة المحكمة العليا، العدد األول،  427599=رقم: 

 .11رقم: 
 .212توفيق حسن فرج، نظرية االستغالل في القانون المدني المصري، المرجع السابق، ص  964
ق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، نظرية االلتزام بوجه عام مصادر االلتزام، بد الرزاع 965

 .369الجزء األول، المرجع السابق، ص 
 .180محمد حسين منصور، مصادر االلتزام، العقد واإلرادة المنفردة، المرجع السابق، ص  966
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من مسائل الواقع ال من مسائل القانون، وبالتالي فال يخضع فيها القاضي لرقابة المحكمة 

فلها  967االستغالل  العليا، غير أن المحكمة العليا تبسط رقابتها على التكييف القانوني لوقائع

أن تتبين ما إذا كانت الوقائع التي ثبتت أمام قاضي الموضوع تستجيب للشروط التي يتطلبها 

القانون ومدى توافر كل الشروط التي يتطلبها القانون للقول بوجود عيب االستغالل من 

 .968عدمها

اه الجامح، فإذا لم يجد القاضي أن الطرف اآلخر قد استغل طيش المغبون البيّن أو هو

 رفض دعوى االستغالل.

 الة حالمطلب الثاني: مدى سلطة القاضي في إعمال الجزاء المترتب على قيام 

 :االستغالل 

من القانون المدني الجزاء المترتب على توافر حالة االستغالل وفي  90حددت المادة 

قد باإلبطال فقط هذا يختلف االستغالل عن عيوب اإلرادة األخرى التي تسمح بالطعن في الع

دون أن يملك القاضي إبقاء العقد مع إعادة التوازن إليه ودون أن يمنح الطرف اآلخر حق 

توقي اإلبطال، حيث مكن المتعاقد المغبون من طلب إبطال العقد، أو اإلنقاص من التزاماته، 

 كما مكن المتعاقد اآلخر من توقي دعوى اإلبطال، وفيما يلي نتعرض لهذه الجزاءات.

 الفرع األول: دعوى اإلبطال: 

قد يختار المتعاقد المغبون رفع دعوى اإلبطال، يقتصر الحق في رفع دعوى اإلبطال 

، فال يجوز للمتعاقد 969على المتعاقد الذي قرر لمصلحته وهو وقع عليه االستغالل دون غيره

بد أن يتمسك به اآلخر أن يتمسك باإلبطال، كما ال يمكن للقاضي إثارته من تلقاء نفسه، بل ال

صاحب المصلحة فيه. وإذا توفي هذا المتعاقد قبل مباشرة حقه في طلب اإلبطال انتقل هذا 

 .970الحق إلى ورثته

في الحالة التي يختار فيها المتعاقد المغبون دعوى اإلبطال، فهل يكون القاضي ملزما و

اإلبطال، فأجاز للقاضي بإجابة طلبه؟ خرج المشرع عن المبادئ العامة التي تحكم دعوى 

من القانون المدني وفقا لما هو مالئم  90االختيار بين اآلثار القانونية التي تضمنتها المادة 

، فله أن يستجيب إلى الطلب الرامي إلى 971لواقع النزاع إذ هو غير ملزم بالقضاء باإلبطال

ء المتعاقد المغبون اإلبطال، فيقضي بإبطال العقد متى تبين له أن االستغالل قد عاب رضا

إلى حد أن أفسد هذا الرضاء، وثبت لديه أن المتعاقد لم يكن ليبرم العقد أصال لوال هذا 

                                         
مدني، نظرية االلتزام بوجه عام مصادر االلتزام، عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون ال 967

 .368الجزء األول، المرجع السابق، ص 
 .125محمود عبد الرحمن محمد، المرجع السابق، ص  968
من القانون المدني " إذا جعل القانون ألحد المتعاقدين حقا في إبطال العقد فليس للمتعاقد  99تنص المادة  969

 اآلخر أن يتمسك بهذا الحق.".
 .781، المرجع السابق، ص-مصادر االلتزام-أنور سلطان، الموجز في النظرية العامة لاللتزام،  970
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فيكون باإلبطال هنا يشبه اإلبطال المترتب على باقي عيوب اإلرادة )الغلط،  ،972االستغالل

لحد الذي أما إذا رأى القاضي أن االستغالل لم يفسد الرضاء إلى ا ،973اإلكراه، والتدليس(

يبرر اإلبطال، وأن المتعاقد المغبون كان سيبرم العقد ولو لم يوجد في حالة استغالل وإنما 

اقتصر االستغالل على مجرد قبول المتعاقد المغبون اللتزامات باهظة لم يكن ليقبلها في 

الظروف العادية، فللقاضي أن يرفض طلب اإلبطال سواء كان معاوضة أو تبرعا حتى ولو 

رت عناصر االستغالل، فيحكم بإنقاص االلتزامات الباهظة بما يرفع الغبن عن المعاملة تواف

. أو قد يرى كما سبق البيان أنه من غير 974تغليبا الستقرار المعامالت، بدال من اإلبطال

الممكن أو من غير المالئم تعديل العقد فيحكم بإبطاله، فالخيار بين الجزائين متروك للسلطة 

لقاضي الموضوع، يسترشد فيه بمالبسات القضية وظروفها، وبالتالي فهي مسألة التقديرية 

 مادام التسبيب وافيا. 975واقع ال رقابة عليه فيها من المحكمة العليا

وهو في كل ذلك يتقيد بمبدأ الطلب القضائي الذي يعتبر اإلطار العام لسلطته التقديرية، 

االلتزامات يبنى على أساس أن طلب اإلبطال ذلك أن اختياره بين إبطال العقد وإنقاص 

يتضمن في جذوره طلب اإلنقاص ألن المدعي إذ يطلب إبطال العقد نظرا الختالل 

االلتزامات فإن هذا البطالن ال يكون له محل إذا اقتصر القاضي على تعديل االلتزامات 

 لعقد خير من هدمه.فاإلبقاء على ا ،976بحيث تكون متوازنة أو متقاربة مع بقاء العقد قائما

 إذا استجاب القاضي لطلب اإلبطال، فإن دعوى اإلبطال بسبب االستغالل تخضع

عاوى ائر دأصال لنفس القواعد التي تحكم إبطال العقود بصفة عامة، غير أنها تتميز عن س

ي فصل فاإلبطال في أمرين، وهما أجل رفع دعوى اإلبطال، وإمكانية توقي اإلبطال، وسن

 لي:ذلك فيما ي

من القانون المدني " يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها  103/1تنص المادة 

قبل العقد في حالة بطالن العقد أو إبطاله، فإن كان هذا مستحيال جاز الحكم بتعويض معادل" 

فإذا استجاب القاضي لطلب اإلبطال، تقرر إبطال العقد، اعتبر العقد كأن لم يكن. فيصبح هذا 

تصرف غير قادر على أن يرتب أي أثر قانوني مستقبال، بل أن أثر البطالن على يقتصر ال

على المستقبل فحسب، وإنما ينصرف إلى الماضي، إذ يسري بأثر رجعي، حيث يعود 
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المتعاقدان إلى الوضع الذي كانا عليه قبل التعاقد وال حاجة إلثارة مسألة االسترداد إذ 

 . 977لكم يقدم شيئا لآلخرالمفروض أن أي من الطرفين 

وعليه فإذا كان العقد الذي تقرر إبطاله لم ينفذ بعد من أي من المتعاقدين، اعتبر 

الوضع الطبيعي السابق على التعاقد قائما بينهما، فال يلزم أي من المتعاقدين على تنفيذ 

دائن وال االلتزامات الناشئة عن العقد الذي قضي ببطالنه، أي ال يمكن اعتبار أي منهما 

 .978مدين

أما إذا كان العقد قد تم تنفيذه قبل تقرير البطالن، سواء كان هذا التنفيذ كليا أو جزئيا، 

فيجب رد المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد، فيكون لكل من الطرفين الحق في 

فإذا كان  979العقد، استرداد ما أداه بموجب العقد الذي تقرر بطالنه، حتى تزول كل آثار هذا

العقد بيعا تعين على البائع أن يرد الثمن الذي قبضه إلى المشتري، وتعين على المشترى أن 

، 980يرد المبيع الذي تسلمه إلى البائع مع الثمار من وقت رفع الدعوى إذا كان حسن النية

النية فإنه  ، أما إذا كان سيء981ورد البائع الثمن الذي قبضه مع الفوائد من وقت رفع الدعوى

يلتزم برد الفوائد واألرباح التي جناها، أو قصر في جنيها، من الشيء الذي تسلمه بغير حق، 

، مع إمكانية المطالبة بالتعويض على أساس 982وذلك من الوقت الذي أصبح فيه سيء النية

 .983أحكام المسؤولية التقصيرية

المتعاقدين إلى الحالة التي  األصل في الرد أن يكون عينا فإذا كان من المستحيل إعادة

كان عليها قبل التعاقد، بسبب هالك محل العين في يد المشتري، ومن غير الممكن رده إلى 

صاحبه، فإنه يجوز الحكم بتعويض يعادل قيمة ذلك الشيء، مع مراعاة الخطأ الذي ارتكبه 

ي حالة العقود . أو تعذر ذلك بسبب طبيعة المعاملة كما ف984الطرف الذي هلك الشيء في يده

الزمنية، كعقد اإليجار الذي يستحيل فيه من الناحية المادية إزالة بعض آثاره حيث يستحيل 

إزالة االنتفاع الذي تم من جانب المستأجر، فيلزم هذا األخير بتعويض المؤجر)تعويض 

ض معادل(، وهذا التعويض ليس أجرة، إذ العقد يفترض أنه باطل فال ينتج أثرا، ولكنه تعوي

مصدره اإلثراء على حساب الغير بدون سبب، واألمر كذلك بالنسبة لعقد العمل وعقد 

الوكالة، فإذا قام العامل أو الوكيل بتنفيذ عمله، ال يمكنه استرداد المجهود الذي بذله تنفيذا 
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. والتعويض المعادل ال 985للعقد الذي تم إبطاله، ومن ثم وجب تعويضه بتعويض معادل

 .986ان الرد مستحيال، فإن كان ممكنا فال يجوز العدول عنه إلى غيرهيكون إال إذا ك

 

 الفرع الثاني: توقي اإلبطال: 

ي فمنح ومنح المشرح للمتعاقد المغبون الحق في طلب إبطال العقد بسبب االستغالل، 

يث تنص وضة حالمقابل ذلك للمتعاقد المستغل الحق في توقي هذا اإلبطال متى كان العقد معا

خر دعوى من القانون المدني "ويجوز في عقود المعاوضة أن يتوقى الطرف اآل 90/3ة الماد

 اإلبطال، إذا عرض ما يراه القاضي كفيا لرفع الغبن".

غل لمستتتميز دعوى إبطال العقد بسبب االستغالل عن باقي دعاوى اإلبطال، في أن ل

ن الغب قاضي كافيا لرفعالحق في توقي دعوى إبطال عقد المعاوضة، إذا عرض ما يراه ال

 عن العقد. 

ل من تغالأراد المشرع أن بهذا الحكم أن يتفادى ما قد يترتب على تطبيق نظرية االس

وافر تي تتنتائج خطيرة تمس استقرار المعامالت، فاتجه إلى تضييق نطاق إبطال العقود ال

ت حسن تضياض مع مقفيها عناصر االستغالل و استجابة لمبدأ التمسك باإلبطال بما ال يتعار

 النية.

للمستغل وحده الحق في االختيار بين تحمل آثار دعوى اإلبطال وبين توقيها بعرض 

ما يراه القاضي كافيا لرفع الغبن عن العقد وعيه فأنه ال يجوز للقاضي زيادة التزام المدعى 

مدني بما لم طبقا للمبدأ " ال يحكم القاضي ال 987عليه ما لم يعرض هذا األخير رغبته في ذلك

يطلب منه"، وليس له أن يجبره على قبول هذه الزيادة، فقد ال تتفق هذه الزيادة ومصلحة 

 .988المستغل، وقد يفضل العدول عن التصرف كله بدال من اإلبقاء عليه بعد تلك الزيادة

فإذا اختار المستغل زيادة التزاماته فإن القاضي يلتزم حينئذ بقبول العرض من حيث 

فال يقضي بإبطال العقد أو إنقاص التزامات المتعاقد المغبون، غير أن القاضي يتمتع المبدأ، 

بسلطة تقديرية واسعة فيما يخص مقدار الزيادة في االلتزامات التي من شأنها أن ترفع 

، فهو الذي يحدد مقدار ما يلتزم به المستغل من الزيادة لرفع الغبن، مسترشدا في 989الغبن
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. وهي مسألة وقائع ال تمارس للمحكمة العليا الرقابة 990ضية وظروفهاذلك بمالبسات كل ق

 عليها مادام التسبيب وافيا.

وعليه إذا كان العقد معاوضة من مثل البيع، وطلب البائع المغبون إبطاله بسبب 

االستغالل، جاز للمشتري أن يعرض زيادة في الثمن ترفع الغبن عن البائع، فإذا رأى 

التي عرضها المشتري تكفي لرفع الغبن، اكتفى بها وامتنع عن إبطال  القاضي أن الزيادة

. ويكفي أن يكون ما يعرضه المتعاقد المستغل كافيا لرفع الغبن )التفاوت الفادح( عن 991العقد

العقد فال يشترط إذن أن تكون هذه الزيادة بحيث تجعل الثمن معادال لقيمة الشيء تعادال 

 .992حسابيا

من القانون المدني فإن توقي دعوى اإلبطال ال  90/3نص المادة بمفهوم المخالفة ل

 .993ينطبق على عقود التبرع، ألن من تلقى التبرع لم يدفع أي مقابل تصح زيادته لرفع الغبن

كتسب الذي لما كانت آثار اإلبطال ال تقتصر على المتعاقدين، بل تمتد لتشمل الغير ا

ن حق ملغير طال، فإن السؤال يثور بشأن مدى ما لعلى الشيء محل العقد المطعون فيه باإلب

جوز له هل ي في تفادي إبطال عقد سلفه عن طريق دفع ما يراه القاضي كافيا لرفع الغبن؟ أي

 بموجب أعطى المشرع حق توقي اإلبطال بالنسبة للمستغل ذلك على غرار المستغل أم ال؟

ر سبة للغييخص هذه المسألة بالن من القانون المدني، إال أنه سكت فيما 90/3نص المادة 

 الذي يكتسب حقا على محل العقد. 

وقد أثيرت هذه المسألة في فرنسا بالنسبة للغير الذين يكتسبون من المشتري حقا عينيا 

على العقار المبيع )محل العقد القابل لإلبطال(، فقد أعطاهم القانون أيضا الحق في تكملة 

من القانون المدني "  1681ت الفقرة الثانية من المادة الثمن الكافي لرفع الغبن حيث قض

للحائز من الغير نفس الحق" بعدما نصت الفقرة األولى من ذات المادة على إعطاء 

المشتري، في حالة قبول دعوى البطالن بسبب الغبن، الحق في أن يختار بين رد المبيع، أو 

 .994دفع تكملة الثمن تجعل الثمن عادال 

نا نرى أنه مادام الغير به مصلحة في بقاء العقد دون إبطال حتى يستقر وعلى ذلك فإن

حقه على الشيء محل هذا العقد، فبالتالي ال مانع من منحه الصفة لتوقي اإلبطال، خاصة أنه 

لو أجيز له توقي اإلبطال بدفع ما يراه القاضي كافيا لرفع الغبن عن العقد، لترتب على ذلك 
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ويكون ذلك بإدخاله أو تدخله في  995عامالت تماشيا مع روح التشريعاالستقرار في نطاق الم

 النزاع.

ى يكون من القانون المدني كذلك أنه لم يحدد إلى مت 90وما يالحظ على نص المادة 

ي ي توقللمستغل الحق في توقي دعوى اإلبطال؟ و بعبارة أخرى متى ينقضي حق المستغل ف

 دعوى اإلبطال؟   

 حق المستغل في توقي اإلبطال عن طريق ما عرض ما يراه مما ال جدال فيه أن

ي لها فالقاضي كافيا لرفع الغبن، يستمر قائما من تاريخ رفع الدعوى وإلى غاية إدخا

لة إذا الحا المداولة، وذلك في شكل طلب مقابل لطلب المدعي الرامي إلى اإلبطال. وفي هذه

قدين، لمتعاتفاوت الفادح بين التزامات ارأى القاضي أن ما عرضه المستغل يكفي إلزالة ال

يقا له تحق جديدةكان له أن يعدل عن إبطال العقد، ويقضي بتعديله للعقد بإضافة االلتزامات ال

 للتوازن العقدي وتكريسا لمبدأ استقرار المعامالت.

لكن هل يبقى للمستغل الحق في هذا العرض حتى بعد صدور الحكم القاضي بإبطال 

أينا أنه مادام الحكم لم يصبح نهائيا فإنه يمكن للمستغل توقي دعوى اإلبطال، العقد؟  في ر

ذلك أن المشرع عندما أجاز للمستغل هذا الخيار إنما كان يهدف إلى اإلبقاء على العقود بدال 

من هدمها بما يحقق ضمان استقرار المعامالت. كما أنه من غير المعقول أن ينتظر من 

أن يعرض ما يرفع الغبن عن العقد في هذه المرحلة )قبل صدور حكم المدعى عليه المستغل 

باإلبطال( فقد يفهم من عرضه هذا أنه إقرار من المدعى عليه باستغالله للمتعاقد المغبون 

األمر الذي يساعد هذا األخير في إثبات عنصري االستغالل، ي حين المدعى عليه أنه 

ويأمل رفض دعوى االستغالل بالنتيجة لعدم  يحاول الدفاع عن حقه بدفع دعوى اإلبطال

التأسيس، ثم أنه ال يكون متحققا من اتجاه القاضي إلى قبول دعوى االستغالل خاصة أمام 

صعوبة إثبات عناصر االستغالل، وبالتالي فلن يرضخ لتقديم ما يرفع الغبن عن العقد إال إذا 

وقضت باإلبطال. ومع ذلك فالبد أن ال بدا له أن المحكمة قد اقتنعت بتوافر شروط االستغالل 

يبقى هذا الحق طليقا غير مقيد يستخدمه المتعاقد المستغل متى يشاء مما يسبب ضررا أكبر 

للمتعاقد المغبون، وفي رأينا أنه ينقضي حق المستغل في توقي اإلبطال بمجرد صيرورة 

نازال ضمنيا عن حقه في الحكم القاضي باإلبطال نهائيا، وبذلك يعتبر المتعاقد المستغل مت

طلب اإلبطال إذا لم يمارسه بعد أن أصبح الحكم نهائيا بأن استوفى أو استنفذ طرق الطعن 

العادية. ألنه بمجرد أن يصبح الحكم باإلبطال نهائيا فإنه يقوم مقام العقد. وحبذا لو يتدخل 

كل اختالف  المشرع ليحدد أجال ينقضي معه الحق في اإلبطال ليكون حكمه الفاصل بين

 للرأي في هذا الشأن.

 

 

 الفرع الثالث: دعوى اإلنقاص: 

                                         
درماش بن . 339توفيق حسن فرج، نظرية االستغالل في القانون المدني المصري، المرجع السابق، ص  995

 . 168عزوز، التوازن العقدي، المرجع السابق، ص 
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فروض الم بالنظر إلى أن أثر االستغالل على العقد يتمثل في مجرد اإلخالل بالتعادل

لب ن أن يطدال مبين ما يأخذه المتعاقد وما يعطيه، فقد جعل المشرع الحق للمتعاقد المغبون ب

، لكن بطالمر إنقاص التزاماته. كما قد يرفع دعوى اإلإبطال العقد، أن يطلب من بادئ األ

مات القاضي يرى االقتصار على إنقاص التزاماته، وفي الحالتين يقضي بإنقاص التزا

 الطرف المغبون إلى الحد الني يزول معه الغبن.

وفي الحالة التي يطلب فيها المتعاقد المغبون إنقاص التزاماته، كطلب أصلي، يتعين 

ي أن يتقيد بموضوع الطلب القضائي، فال يجوز له أن يحكم بإبطال العقد بدال من على القاض

فاإلبطال  996إنقاص التزامات المتعاقد المغبون، وإال فيعتبر قد قضى بأكثر مما طلب منه

أكبر من اإلنقاص، ويعرض حكمه بذلك للنقض واإلبطال، فضال عن أن قابلية العقد لإلبطال 

لقاء نفسه بل يتعين أن يطلبها الخصم الذي قررت لمصلحته. ثم ال يثيرها القاضي من ت

المتعاقد المغبون يكون قد قدر مصلحته واختار دعوى اإلنقاص، فال وجه ألن يذهب القاضي 

 .997إلى أبعد من ذلك

ويقضي القاضي بإنقاص االلتزامات إلى الحد الذي يقضي على التفاوت الكثير في 

المدني، إذ ال يلزم أن ينقص القاضي االلتزامات إلى الحد الذي النسبة بمصطلح القانون 

يجعلها معادلة تماما لما يقابلها وإنما يكفي أن ينقصها إلى الحد الذي يجعلها غير متفاوتة 

كثيرا في النسب، أي بذلك القدر الذي يراه كافيا لرفع الغبن وجعل عدم التعادل بين 

هي مسالة تخضع للسلطة التقديرية للقاضي، آخذا في االلتزامات المتقابلة غير مفرط ، و

. ففي البيع مثال 998اعتباره ظروف كل قضية، وهي مسألة واقع ال رقابة للمحكمة العليا عليها

إذا كان المتعاقد المغبون هو المشتري وطلب إنقاص التزاماته، وجب على القاضي إجابته 

 لتفاوت الكثير في النسبة.إلى طلبه بإنقاص الثمن إلى الحد الذي يرفع به ا

إنقاص االلتزامات إلى الحد الذي يراه القاضي مالئما جائز سواء كان العقد من عقود 

. وينق القاضي التبرع إلى الحد الذي ينتفي معه أثر 999المعاوضة أو من عقود التبرع

 أو الذي يراه مالئما. 1000االستغالل

الطرف المستغل، وإال رفض طلبه ال يجوز للطرف المغبون أن يطلب زيادة التزامات 

، وكذلك ال يجوز للقاضي، بدل أن ينقص من التزامات المغبون، 1001لعدم التأسيس القانوني

، كأن يرفع الثمن مثال، ذلك أن النص لم يذكر 1002أن يرفع من التزامات الطرف المستغل

لتزامه سوى إنقاص التزامات الطرف المغبون، ولكن يجوز للمدعى عليه أن يعرض زيادة ا

                                         
. عبد الحميد بن شنيتي، سلطة القاضي في تعديل العقد، 258يل عمر، المرجع السابق، ص نبيل اسماع 996

 .182. مصطفى الجمال، مصادر االلتزام، المرجع السابق، ص 37المرجع السابق، ص 
 .310عبد المنعم فرج الصدة، نظرية العقد في قوانين البالد العربية، المرجع السابق، ص  997
 .139و حلو، المرجع السابق، ص حلو عبد الرحمن أب  998
 .221، المرجع السابق، ص-مصادر االلتزام-أنور سلطان، الموجز في النظرية العامة لاللتزام،  999

عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، نظرية االلتزام بوجه عام مصادر االلتزام،  1000

 .373 الجزء األول، المرجع السابق، ص
 .38الحميد بن شنيتي، سلطة القاضي في تعديل العقد، المرجع السابق، ص عبد  1001
 .216علي فياللي، االلتزامات، النظرية العامة للعقد، المرجع السابق، ص  1002
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. ذلك أن اإلنقاص إن كان يرفع الغبن عن المتعاقد 1003بدال من إنقاص التزام الطرف اآلخر

المغبون، فإن الزيادة قد تؤذي المتعاقد المستغل على نحو يفضل معه التحلل من العقد كما 

سبق لنا بيان ذلك. وفي المقابل لذلك فإن القاضي يبقى مقيدا بطلب اإلنقاص إذا تقدم به 

ف المغبون حتى ولو كان الطرف اآلخر فضل إبطال العقد على إنقاصه، ذلك أنه ال الطر

، كما أن اإلبطال لم يقرر 1004يستطيع أن يطلب إبطال عقد استغل هو فيه الطرف المغبون

 لمصلحته فال يجوز له التمسك به.

إن دعوى اإلنقاص هي المفضلة لدى القضاء سواء بالنسبة لمن وقع ضحية 

حيث قد يكون اإلنقاص أنفع  1005لالستغالل، أو بالنسبة للغير أو بالنسبة للمصلحة العامة 

للمدعي )المتعاقد المغبون( في الحالة التي تكون فيها مصلحته في اإلبقاء على العقد بشروط 

األولى في حين يكون اإلبطال ضارا به إذ قد يحرمه من  جديدة أقل إجحافا من الشروط

. وأما عن مصلحة الغير فإنها تجد حماية 1006المنفعة التي كان يحصل عليها من وراء العقد 

أكثر في ظل اإلنقاص منها في ظل اإلبطال، واألمر كذلك بالنسبة للمصلحة العامة أن 

لعكس من ذلك فهو يستجيب له، ففيه اإلنقاص ال يتعارض مع استقرار المعامالت بل على ا

يبقى العقد قائما بين طرفيه ولكن في الحدود التي ال يقع فيها غبن على أحدهما بخالف 

اإلبطال الذي يثير االضطراب في مجال المعامالت وهو األمر الذي دفع كثير من الفقه إلى 

 . 1007القول بأنه في نظام اإلنقاص "يقام العدل مع أقل اضطراب ممكن" 

تعديل العقد يرد في هذه الحالة على عقد قابل لإلبطال، وقد يختار المدعى اإلنقاص من 

التزاماته وهو بذلك يكون قد تنازل ضمنيا عن دعوى اإلبطال )أجاز العقد(، وقد يلجأ إلى 

هذا االختيار القاضي، وهو ما يعني في الواقع أن القاضي قد أجاز العقد القابل لإلبطال ثم قام 

 .1008يله بعد ذلكبتعد

 الفرع الرابع: أجال رفع دعوى االستغالل:

نة من من القانون المدني " ويجب أن ترفع الدعوى بذلك خالل س 2 /90تنص المادة 

 تاريخ العقد، وإال كانت غير مقبولة".

واء سالل يتعين أن ترفع الدعوى القضائية الرامية إلى الطعن في العقد بسبب االستغ

قد ال العقد المشوب بعيب االستغالل أو إنقاص التزامات المتعاأسست على طلب إبط

عيب  كتشافاالمغبون، خالل أجل سنة، يبدأ حسابها من تاريخ إبرام العقد، وليس من تاريخ 

 االستغالل، أي سواء بصر بالعيب أو لم يبصر، وإال كانت غير مقبولة. 

                                         
 .135سعيد سعد عبد السالم، المرجع السابق، ص  1003
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النسبة للبطالن الذي يثار في ال ينطبق ميعاد السنة على الدعوى فقط بل ينطبق أيضا ب

صورة دفع )الدفع بالبطالن(، ويمكن تصور ذلك، في الحالة التي ال يرفع في المتعاقد 

المغبون دعوى االستغالل، وفي المقابل لم ينفذ التزاماته، خالل السنة الثانية لتمام إبرام 

بون في هذه الحالة أن يدفع العقد، فإذا ما طالبه الطرف اآلخر بالتنفيذ فال يمكن للمتعاقد المغ

 .1009باالستغالل

(، وبالتالي prescription( ال مدة تقادم)déchéanceتعتبر هذه السنة ميعاد سقوط )

، وبانتهاء مدة السنة تصبح دعوى االستغالل 1010كمدد التقادم فهي ال تقبل الوقف أو االنقطاع

كراه حيث تتقادم هذه غير مقبولة،  وبذلك فهي تختلف عن دعاوى الغلط والتدليس واإل

سنوات من اليوم الذي يكتشف فيه الغلط  05الدعوى إذا لم يتمسك بها صاحبها بمضي 

والتدليس، وفي حالة اإلكراه من يوم انقطاعه، على أن ال يجوز التمسك بحق اإلبطال لغلط 

وهي مدة تقبل  1011أو تدليس أو إكراه إذا انقضت عشر سنوات كاملة من وقت تماما العقد

 وقف االنقطاع إذ هي مدة تقادم. ال

وقف جانب من الفقه في صف المشرع مبررا مذهبه هذا في أن العلة من جعل مدة 

االستغالل أقل بالنسبة لباقي عيوب اإلرادة األخرى واعتبارها ميعاد سقوط ال يطرأ عليها 

يما لمبدأي الوقف أو االنقطاع، هي السرعة في حسم المنازعات التي يشوبها االستغالل، تدع

االئتمان واستقرار المعامالت، تحقيقا للمصلحة العامة حتى ال يبقى مصير العقد معلقا لفترة 

في حين أن الطعن في العقد بسبب  1012طويلة من الزمن بشأن عيب يكون إثباته أمرا  صعبا 

عيوب الرضاء األخرى )الغلط واإلكراه والتدليس( أمر ميسور نسبيا تبين وجه الحق فيه 

لو طال الزمن إلى ما بعد السنة، بخالف االستغالل الذي يزداد إثبات عنصريه المادي و

 .1013والمعنوي صعوبة بمضي الزمن 

في حين انتقد جانب من الفقه اتجاه المشرع الجزائري إلى تقليص مدة الطعن بسبب 

من  90 االستغالل وتحديدها بسنة، معتبرين أن هذا التحديد غير منطقي يجعل أحكام المادة

القانون المدني صعبة التطبيق  ألنه يضعف في كثير من األحيان الحماية التي أراد القانون 

تأمينها للمتعاقد الذي وقع ضحية االستغالل )أبرم العقد ورضائه غير سليم( فكثيرا ما تبقى 

أبرم  نقاط الضعف بعد انقضاء السنة من تاريخ إبرام العقد قائمة، خاصة إذا تعلق األمر بعقد

تحت تأثير الطيش البيّن وهو حالة نفسية راسخة في اإلنسان، والتي ال تزول في ظرف سنة 

                                         
 .358توفيق حسن فرج، نظرية االستغالل في القانون المدني المصري، المرجع السابق، ص  1009
علي علي سليمان، النظرية العامة لاللتزام، مصادر االلتزام في القانون المدني الجزائري، المرجع السابق،  1010

ي، ف القانونلتصراامة لاللتزام في القانون المدني الجزائري، الجزء األول، . العربي بلحاج، النظرية الع69ص 

 . 133المرجع السابق، ص 
( 5من القانون المدني " يسقط الحق في إبطال العقد إذا لم يتمسك به صاحبه خالل خمس ) 101تنص المادة  1011

 سنوات.

ليس أو التد الغلط يزول فيه هذا السبب، وفي حالةويبدأ سريان هذه المدة، في حالة نقص األهلية من اليوم الذي 

و ل لغلط أإلبطاامن اليوم الذي يكتشف فيه، وفي حالة اإلكراه من يوم انقطاعه، غير أنه ال يجوز التمسك بحق 

 ( سنوات من وقت تمام العقد.".10تدليس أو إكراه إذا انقضت عشر )
عبد المنعم فرج الصدة، نظرية العقد في قوانين  .135-134سعيد سعد عبد السالم، المرجع السابق، ص  1012

 .312البالد العربية، المرجع السابق، ص 
عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، نظرية االلتزام بوجه عام مصادر االلتزام،  1013
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واحدة، كما أن الهوى الجامح فعال قد يكون لفترة مؤقتة غير أنها في غالب األحوال تستمر 

، وكأنما المشرع يعطي الحق بيده اليمنى ليعود 1014لسنوات حتى يتفطن الشخص لحالته

من القانون المدني ال تحقق العدالة بين  90. كما أن أحكام المادة 1015اليسرى فيأخذه باليد

المتعاقد ضحية عيب الغلط أو التدليس أو اإلكراه وبين ضحية االستغالل من حيث أجل رفع 

الدعوى، واعتبار المدة مدة سقوط في االستغالل ومدة تقادم في باقي العيوب األخرى خاصة 

تختلف عن حاالت عيوب الرضاء األخرى، ذلك أن أساس الطعن  و أن حالة االستغالل ال

بسبب االستغالل في العقد هو عيب في الرضا، فالمنطق يقضى في مثل هذه الحالة بأن 

تجعل المدة هي نفس المدة التي ينظمها القانون في حالة عيوب الرضاء األخرى تحقيقا 

 للمساواة .

ك في تكييف االستغالل على أنه عيب من عيوب كما انتهى هذا الفقه إلى احتمال التشكي

الرضاء، ذلك أن األجل الذي خص المشرع به أحكام االستغالل هو سواء من حيث مدته أو 

موعد بداية احتسابه، أو طبيعته، إنما هو أجل يطبق في العادة على حاالت الغبن المادي 

عتبر الغبن في هذه الحاالت البحث من مثل الغبن في بيع العقار والغبن في القسمة، حيث ي

عيبا في ذات العقد ال عالقة له بسالمة الرضاء، ولذلك فمن الطبيعي إذن أن تكون مدة 

الطعن في صحة العقد قصيرة، وأن ينطلق أجلها من تاريخ إبرام العقد، وأن يكون أجل 

 .1016سقوط ال أجل تقادم 

من  تعاقددائما من وقت الفي رأينا أن قصر مدة الطعن بسبب االستغالل وجعلها تبدأ 

 األجدر ه فمنشأنه أن يفوت الحماية التي قصد المشرع إسباغها على المتعاقد المغبون، وعلي

ث ن ثالأن تسود المساواة بين االستغالل وعيوب الرضا األخرى من حيث المدة، كأن تكو

ألن  ثال،م سنوات من يوم زوال العيب أو أن ال تتجاوز خمس سنوات من تاريخ إبرام العقد

ة في حال ه منهاستقرار المعامالت لن يكون أقل تعريضا في حالة الغلط أو التدليس أو اإلكرا

مدة، ذه الهاالستغالل، واألهم من ذلك )األهم من قصر المدة ( من حيث بدأ ميعاد احتساب 

نه إفضاء، فمادام أن المشرع اعتبر استغالل الطيش البيّن و الهوى الجامح عيب يلحق الر

أن يجعل  من الواجب عليه حتى يكون منطقيا مع الحل الذي جاء به في باقي عيوب الرضاء،

 التفاديا ألن  هذا الميعاد يبدأ من اليوم الذي تزول فيه األسباب التي جعلت الرضاء معيبا،

ي يعاب على المشرع أنه جعل من االستغالل عيبا في ذات العقد في حين أنه عيب ف

ا دد حديف أن تنال هذه األحكام من استقرار المعامالت، ال بأس أن يحالرضاء، وإذا خ

 أقصى كما فعل بالنسبة لباقي عيوب الرضاء.

ذلك أنه إذا كان قصر المدة يجعل من الحماية صعبة، فإن جعلها تبدأ من تاريخ إبرام 

يصل المشرع العقد يجعل من هذه الحماية شبه مستحيلة ال تتحقق إال في حاالت نادرة. فحتى 

من القانون المدني وهو حماية الطرف الضعيف البد أن  90إلى الهدف من وراء نص المادة 

                                         
. لحلو خيار غنيمة، محاضرات في مادة االلتزامات: 142ص  حلو عبد الرحمن أبو حلو، المرجع السابق، 1014

 .118. محمد بوكماش، المرجع السابق، ص 40، ص المرجع السابقتكوين العقد، 
 .360توفيق حسن فرج، نظرية االستغالل في القانون المدني المصري، المرجع السابق، ص  1015
عرعارة عسالي، التوازن  .213ع السابق، ص علي فياللي، االلتزامات، النظرية العامة للعقد، المرج 1016

 .134العقدي عند نشأة العقد، المرجع السابق، ص 
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يسير بهذا الهدف ليصل إلى نهايته، كي ال تكون هذه الحماية عرجاء. إذ البد أن يعطى 

المتعاقد المغبون حقه في الوقت الذي يكون فيه قادرا على ممارسته، وإال فما الفائدة من 

ير حق يبقى مجرد حبر على ورق، إذ غالبا ما ال يتمكن المتعاقد المغبون طيلة استمرار تقر

 وقوعه تحت تأثير الطيش البيّن أو الهوى الجامح من مباشرة دعوى اإلبطال.

وال يهم بعد ذلك أن يجعل المشرع من الميعاد ميعاد سقوط أو مدة تقادم، طالما أن 

 لطعن في العقد.المتعاقد أصبح في وضع يسمح له با

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يالمبحث الثالث: سلطة القاضي في تعديل العقد بسبب الشرط التعسف

طا لقد منح المشرع الجزائري للقاضي سلطة تعديل عقد اإلذعان في حال تضمن شر

 ان، و كان قدمن القانون المدني" إذا تم العقد بطريقة اإلذع 110تعسفيا طبقا لنص المادة 

ن تعسفية، جاز للقاضي أن يعدل هذه الشروط أو أن يعفي الطرف المذعتضمن شروطا 

ه رغبة من.". ومنها، و ذلك وفقا لما تقتضي به العدالة، ويقع باطال كل اتفاق على خالف ذلك

موجب في توفير حماية أكبر للطرف الضعيف في عقود اإلذعان ألزم المشرع الجزائري ب

 قود.فسير العالقاضي بالخروج عن القاعدة العامة في ت من القانون المدني 112/2نص المادة 

وفيما يلي نتطرق لدور القاضي في بحث مدى توافر شروط تعديل العقد بسبب الشرط 

التعسفي وذلك في المطلب األول، بينما نخصص المطلب الثاني لدور القاضي في التصدي 

 للشرط التعسفي. 
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 فر شروط تعديل العقد بسبب المطلب األول: دور القاضي في بحث مدى توا

 الشرط التعسفي:  

للقاضي سلطة تعديل عقد اإلذعان وقبل من القانون المدني  110نص المادة  أعطى

ممارسته لهذه السلطة االستثنائية يتعين عليه أن يبحث في مدى توافر شروط تطبيق هذه 

شرط تعسفي، وفيما  بطريق اإلذعان وقد اشتمل على تمالمادة، أي متى تبين له أن العقد 

 نتطرق لشروط تدخل القاضي.

 الفرع األول: أن يتم التعاقد بطريق اإلذعان:

 أوال: تعريف عقد اإلذعان:

لم يرد في التشريع الجزائري وغيره من التشريعات العربية تعريف محدد لعقود 

"العقد الذي اإلذعان، وإنما اكتف بوصف القبول فيها. وأن التعريف السائد فقهيا هو أنه ذلك 

يسلم فيه القابل بشروط مقررة يضعها الموجب وال يقبل مناقشة فيها، وذلك فيما يتعلق بسلعة 

أو مرفق ضروري تكون محل احتكار قانوني أو فعلي ، أو تكون المنافسة محدودة النطاق 

 .1017في شأنها"

كما عرف على أنه "محض تغليب إلرادة واحدة تتصرف بصورة منفردة، وتملي 

ونها، ليس على فرد محدد بل على مجموعة غير محددة وتفرضها مسبقا ومن جانب واحد قان

 .1018وال ينقصها سوى إذعان من يقبل قانون العقد"

 les contrats »يسمى الفقه الفرنسي هذا النوع من العقود بـ"عقود االنضمام" 

» adhésion’d "عقد إنما ينظم ، ألن من يقبل ال 1019وصاحب هذه التسمية هو الفقيه "سالي

وصاحب  ، بينما يسمى الفقه العربي هذه العقود بـ"عقود اإلذعان"1020إليه دون أن يناقشه

ويرى هذا األخير ويؤيده جانب من الفقه إلى أن هذه 1021ه السنهوري يهذه التسمية هو الفق

التسمية أصح من التسمية الفرنسية، ألن اإلذعان يدل على معنى االضطرار في القبول، 

االنضمام أوسع داللة من ذلك، إذ يشمل عقد اإلذعان وغيره من العقود التي ينظم إليها  بينما

القابل دون مناقشة ولهذا السبب أيضا تعد تسمية عقد اإلذعان أفضل من التسمية التي جاء 

، في حين يرى 1022بها المشرع اللبناني حيث يسمي هذا النوع من العقود بـ"عقود الموافقة" 

الفقه العربي المعاصر من مثل الدكتور رفيق المصري أن عبارة "عقد جانب آخر من 

                                         
 .134عبد المنعم فرج الصدة، نظرية العقد في قوانين البالد العربية، المرجع السابق، ص  1017
 .179دالي بشير، دور القضاء في حماية الطرف الضعيف في العقد، المرجع السابق، ص  1018

1019  (J) Flour et (J.L) Aubert,op cit, P 124. 
جاك غستان، ترجمة منصور القاضي، المطول في القانون المدني، تكوين العقد، مجد المؤسسة الجامعية  1020

ي الفقه فعامر رحمون، عقد اإلذعان  .95، ص 2008للدراسات والنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، لبنان، 

 سالمية،وم اإلمذكرة لنيل شهادة الماجستير، كلية العل -راسة مقارنةد-اإلسالمي والقانون المدني الجزائري

 .36، ص2013جامعة الجزائر، 
عة الثانية، لبنان، عبد الرزاق أحمد السنهوري، نظرية العقد، الجزء األول، منشورات الحلبي الحقوقية، الطب 1021

 .279، ص 1998
قانون، كلية شرطة دبي، السنة الرابعة، العدد األول، عقد المنعم فرج الصده، عقد اإلذعان، مجلة األمن وال 1022

 .244، ص 1996
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اإلذعان" هي ترجمة خاطئة للمصطلح باللغة الفرنسية التي يعتبرها مسؤولة على كثير من 

اللبس والخطأ في المواقف الفقهية المعاصرة، فالفقيه المعاصر كلما وقع على هذا االصطالح 

عليه بالتحريم، ألن لفظ اإلذعان تأباه النفوس الحرة العربي تحركت عنده نوازع الحكم 

الباحثة عن الحرية والرضا الحقيقي المتبادل، وأن لفظ "أذعن" كما ورد في معاجم اللغة 

العربية يعني ذّل وخضع وانقاد، فهي ترتبط إذن بمعاني الذل واإلكراه واالمتثال واالنصياع، 

اللفظ ليتبنى معناه الحقيقي، لذا غالبا ما يتخذ  وربما تكون حاجبا للفقيه من أن يغوص وراء

، واقترح الدكتور رفيق المصري تسمية هذه 1023موقفا نفسيا مسبقا يميل إلى النفور والتحريم

العقود بعقود االنضمام، فهو برأيه أقرب إلى معنى اللفظ الفرنسي وأشمل من لفظ اإلذعان، 

االنضمام، وأنه ال حاجة للعدول عن اللفظ ألن اإلذعان ال يعدو أن يكون في حالة خاصة من 

 .1024الفرنسي إلى معنى أخر

ظهرت عقود اإلذعان نتيجة التطور االقتصادي الحديث في اتجاهه نحو أسلوب 

اإلنتاج الكبير، وما استتبع ذلك من قيام شركات ضخمة ومؤسسات كبيرة تتمتع باحتكار 

ألولية للمستهلكين، بحيث استطاعت قانوني أو فعلي لسعلة أو خدمة تعتبر من الضرورات ا

هذه الوحدات القوية نتيجة لسلطتها االحتكارية أن تملي شروطها المعدّة سلفا على األفراد 

الذين يرغبون في التعاقد معها، دون أن يكون لهم أي حق في مناقشة هذه الشروط، فليس 

 .1025فة شروطهأمامهم إذا ما أرادوا التعاقد مع الطرف المحتكر سوى اإلذعان لكا

 

 

 

 ثانيا: شروط عقد اإلذعان:

ع تصن نستخلص من تعريف عقود اإلذعان أنها عقود تجمع بين إرادتين إحداهما قوية

 لشروطاشروط التعاقد ويتعلق األمر بإرادة الموجب، واألخرى إرادة ضعيفة تذعن لهذه 

د عقو قبول فيوهي إرادة القابل وألجل ذلك سننفصل في هاتين اإلرادتين )اإليجاب وال

 اإلذعان(.

 وجود إرادة قوية تصنع شروط التعاقد: .أ

من القانون المدني " يحصل القبول في عقد اإلذعان بمجرد التسليم  70نصت المادة 

 لشروط مقررة يضعها الموجب وال يقبل مناقشة فيها".

                                         
، مجلة الرافدين، المجلد -دراسة تحليلية مقارنة–منهل عبد الغني قلندر، اإلذعان بين العقد والنظام القانوني  1023

 .44-43، ص 2013، سنة 18، السنة 09، العدد 16
ذنون يونس صالح، ابراهيم عنتر، التنظيم التشريعي لعقود اإلذعان في القانون المدني العراقي، مجلة  1024

 .43، ص 2010جامعة تكريت للعلوم القانونية والسياسية، السنة الثانية، العدد الخامس،
، 9721مصر، عبد الرحمن عياد، أساس االلتزام العقدي النظرية والتطبيقات، المكتب المصري الحديث،  1025

 .28ص 

  (J) Flour et (J.L) Aubert,op cit, P 125. 
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 يتميز اإليجاب في عقد اإلذعان بأنه: اإليجاب في عقد اإلذعان:  .1

 إيجاب قطعي:  -

يصدر اإليجاب في عقد اإلذعان في صورة قاطعة، حيث يتضمن كل شروط العقد 

، وال يكون الموجب على استعداد لبحثها أو المناقشة حولها، 1026الجوهرية والتفصيلية

وبذلك ال يحتاج لتمام إبرام العقد صحيحا، إلى أكثر من قبول يكون بمثابة تسليم وإذعان 

من القانون المدني، وبمعنى أخر أنه  70تطبيقا لنص المادة  1027لما صدر من الموجب

هذا اإليجاب يكون في شكل قالب نموذجي يعرض شروط التعاقد ككل، فإما أن يرفضها 

 1028العاقد اآلخر كلها وبالتالي ال ينعقد العقد، وإما أن يقبلها كلها وبشكل أدق يذعن إليها

من  66الحالة المنصوص عليها في المادة وبالتالي ال يمكن في عقد اإلذعان أن نتصور 

وهي الحالة التي يعدل فيها القبول اإليجاب إذ يعتبر إيجابا جديدا ،   1029القانون المدني

ذلك أن هذه الحالة ال يمكن تصورها إال إذا أمكن للمتعاقدين مناقشة شروط التعاقد وهي 

ن عقود المساومة السمة التي تغيب عن عقود اإلذعان وتجعلها تتميز عن غيرها م

 العادية.

كما أن العقد الجماعي ال يمكن تكييفه على أنه عقد إذعان لكون مضمونه ينتج عن 

 .1030المفاوضات التي يقوم بها ممثليه

البد من البيان أن جميع الشروط التي يتضمنها العقد تكون محل اعتبار سواء كانت 

ن أن يكون اإليجاب مصحوبا صريحة أو ضمنية، إذ ال يوجد ما يمنع في بعض الصور م

بتحفظات ضمنية مقتضاها أن يكون استعداد الموجب للتعاقد في حدود طاقة المشروع مثال 

كما هي الحال بالنسبة لمصلحة السكك الحديدية التي تستطيع أن ترفض المسافرين إذا كانت 

في حالة  ، ويعد كذلك شرطا ضمنيا أال يكون المتعاقد مع شركة النقل1031األماكن قد نفذت

سكر بين يخشى منها على الجمهور، وأال يكون مصابا بمرض معد، ويعتبر شرطا ضمنيا 

وفيما عدا هذه الشروط  1032كل ما يفهم من ظروف العقد ويقتضيه حسن سير العمل 

 الضمنية ال بد أن يكون اإليجاب متضمنا لكل شروط التعاقد.

 إيجاب عام:  -

                                         
. عامر رحمون، عقد اإلذعان في الفقه اإلسالمي والقانون 50منهل عبد الغني قلندر، المرجع السابق، ص   1026

 .36المدني الجزائري، المرجع السابق، ص 
 فاطمة نساخ، الوظيفة االجتماعية للعقد،. 245عقد المنعم فرج الصده، عقد اإلذعان، المرجع السابق، ص  1027

 .149المرجع السابق، ص
علي مصبح صالح الحيصة، سلطة القاضي في تعديل مضمون عقد اإلذعان، مذكرة ماجستير في القانون  1028

القانون  . محمد وحيد الدين سوار، شرح27، ص 2011الخاص، كلية الحقوق، جامعة الشرق األوسط، األردن، 

 .81العامة لاللتزام، المرجع السابق، ص  المدني النظرية
 من القانون المدني" ال يعتبر القبول الذي يغير اإليجاب إال إيجابا جديدا". 66تنص المادة  1029
جامعة  ،فاضل خديجة، عقد اإلذعان في القانون المدني والتشريعات الخاصة، مقال منشور بمجلة حوليات  1030

أكتوبر  25 و24الندوات، عدد خاص بالملتقى الدولي المنعقد بتاريخ ، سلسة خاصة بالملتقيات و 1الجزائر 

 .313، ص  2016سنة  5حول القانون المدني بعد أربعين سنة،  العدد  2016
لعشب محفوظ بن حامد، عقد اإلذعان في . 245عقد المنعم فرج الصده، عقد اإلذعان، المرجع السابق، ص  1031

 .78، ص 1990المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر،  القانون المدني الجزائري والمقارن،
 .282-281عبد الرزاق أحمد السنهوري، نظرية العقد، الجزء األول، المرجع السابق، ص  1032
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رادي من متعاقد محتكر احتكار قانوني أو يكون اإليجاب عاما حيث يصدر بشكل انف

فعلي و يوجه إلى الجمهور كافة أو إلى فريق منه تتوافر فيه صفات معينة، وليس إيجابا 

موجها إلى شخص معين بذاته، فشخصية المتعاقد المذعن ال تكون محل اعتبار، ويكون 

كة المياه تعرض فشر 1033موحدا بالنسبة للجميع أي بشروط مماثلة تتسم بالطابع النموذجي

شروطها على جميع األشخاص، وهي واحدة ال تتغير لقدر محدود من الماء ولطائفة معينة 

 .1034من األشخاص، وكذلك شركات الكهرباء والغاز والسكك الحديدية والتأمين ونحو ذلك

 إيجاب دائم: -

دة اإليجاب في عقد اإلذعان هو إيجاب دائم، إذ يصدر على نحو مستمر، فيكون ملزما لم

، وعليه ال يمكن القول أن اإليجاب يكون ملزما 1035أطول مما عليه الحال في العقود العادية

فقط خالل المدة الكافية للرد عليه، وطول مدة اإليجاب مسألة آتية من طبيعة اإليجاب 

وظروفه. وهو أظهر ما يكون في اإليجاب الصادر من محتكر قانوني، إذ أن هذا  األخير 

روطه على أساس تعريفة تخضع لموافقة السلطة العامة، وهذه التعريفة ال يحدد أسعاره وش

 وبالتالي فهي تتسم بالثبات واالستقرار.  1036يلحقها التعديل عادة إال بعد مدة طويلة

هذا والبد من التوضيح إلى أنه إذا كان عقد اإلذعان هو عقد نموذجي لكن ليس كل عقد 

د من صدور إيجاب عام ودائم هو بالضرورة ، فإذا كان الب1037نموذجي هو عقد إذعان

عنصر من عناصر اإلذعان فإن عقد اإلذعان ال يوجد إال بتوافر باقي العناصر األخرى، 

فاإليجاب العام الدائم ليس بقاصر على عقود اإلذعان فالبيع بأسعار محددة في المحالت 

صدر فيها اإليجاب عاما وال الكبرى والبيع بالمزاد بقائمة شروط معينة هما من البيوع التي ي

يعتبر من عقود اإلذعان، كذلك فإن ديمومة اإليجاب ال تتوافر إال بشأن المتعاقد الذي ال يعلق 

أهمية على شخص الطرف اآلخر مع قدرته على الوفاء بجميع احتياجات المتقدمين لطلب 

 .1038السلعة أو الخدمة 

 إيجاب حتمي: -

ارة حينما يدعو الجمهور للتعاقد بمحض على خالف من يحترف مهنة أو يزاول تج

إرادته فقد يحدد لنفسه مدة يبقى فيها إيجابه قائما، أما بالنسبة لمن يحتكر سلعة أو مرفقا يعتبر 

من الضرورات األولية للجمهور، إذ يتحتم عليه أن يكون في حالة إيجاب طوال مدة 

الحتمي بوضوح في حالة االحتكار وأن يقبل كل شخص يتقدم إليه ويظهر هذا اإليجاب 

                                         
. الشريف بحماوي، سلطة القاضي في تعديل الشروط 27علي مصبح صالح الحيصة، المرجع السابق، ص  1033

لعلوم قوق والباحث للدراسات األكاديمية، تصدر عن كلية الحمقال منشور بمجلة ا -دراسة مقارنة–التعسفية 

قد عامر رحمون، . ع102، ص 2014السياسية جامعة الحاج لخضر باتنة، الجزائر، العدد الثاني، جوان 

 .90اإلذعان في الفقه اإلسالمي والقانون المدني الجزائري،المرجع السابق، ص 
1034. 39 (A) Bencheneb, op.cit,P   

. 78محفوظ بن حامد، عقد اإلذعان في القانون المدني الجزائري والمقارن، المرجع السابق، ص لعشب  1035

. 102 ، المرجع السابق، ص -دراسة مقارنة–الشريف بحماوي، سلطة القاضي في تعديل الشروط التعسفية 

 .27علي مصبح صالح الحيصة، المرجع السابق، ص 
 .246المرجع السابق، ص عقد المنعم فرج الصده، عقد اإلذعان،  1036

 .150فاطمة نساخ، الوظيفة االجتماعية للعقد، المرجع السابق،  1037
 .28علي مصبح صالح الحيصة، المرجع السابق، ص  1038
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االحتكار القانوني، إذ يكون على المحتكر بمقتضى عقد االلتزام المبرم بينه وبين السلطة 

العامة أن يقدم السلعة أو يؤدي الخدمة لكل من يطلبها من الجمهور، وكذلك يوجد هذا 

رفق اإليجاب أيضا في حالة االحتكار الفعلي، ما دام األمر يتعلق بسلعة ضرورية أو م

ضروري ، فكلما تأكدت صفة الضرورة بالنسبة إلى العمل الذي يقوم به المحتكر كان مطالبا 

، وفكرة الضرورة هنا تخضع في تحديدها للسلطة التقديرية 1039بسد حاجات الجمهور بشأنه

 .1040لقاضي الموضوع وال رقابة عليه فيها من قبل المحكمة العليا ألنها مسألة واقع

 إيجاب مكتوب:  -

ض في من يتقدم للتعاقد علمه بشروط اإليجاب، وألجل ذلك يجب عرض هذا يفتر

اإليجاب بنشره أو بتمكين من يريد اإلطالع عليه من ذلك، فإذا تم هذا فكل من يقبل اإليجاب 

يتقيد به أصال، حتى ولو ثبت أنه لم يطلع عليه بالفعل، ما دام أنه كان يستطيع االطالع 

اإلذعان في صيغة مطبوعة على جانب كبير من الدقة والتعقيد، . وغالبا ما يرد عقد 1041عليه

وقد ال يكلف نفسه حتى مشقة قراءتها ، كما تتضمن عادة  وبحيث ال يفهما الشخص العادي،

شروطا كثيرة في صالح الموجب، بعضها يقسو على ما سيبدو من المذعن من تقصير 

 .1042يته، أو بإعفائه منهامحتمل، وبعضها يرحم المذعن له، سواء بالحد من مسؤول

وتبعا لذلك يتقيد من اشترى تذكرة للسفر بالسكك الحديدية أو بالباخرة بالشروط التي كان 

يمكنه أن يعرفها لو كلف نفسه ذلك، فهو يتقيد بالشروط الموجودة بتذكرة السفر، وكذلك 

ها تذكرة بالشروط التعريفية الملصقة أو الموضوعة في متناول الجمهور والتي تشير إلي

السفر، كذلك يلتزم العامل بالئحة المصنع بمجرد علمه بها، سواء كان ذلك عند دخوله 

المصنع أو عند وجوده به، ولكن ال يفترض علمه بهذه الالئحة إال إذا كان صاحب المصنع 

قد اتخذ الوسيلة الكفيلة بتيسير هذا العلم، وذلك بأن تكون الالئحة معلنة في مكان ظاهر 

 .1043من العمال وبطريقة منتظمةمطروق 

 إرادة ضعيفة تُذْعن لشروط التعاقد: .ب

ثار م اآلاألصل في العقود حرية اإلرادة في اختيار ما تبرمه منها وحريتها في تنظي

ت في ناقشاالمترتبة عليها، واألصل أن المتعاقدين ال يبرمان العقد إال بعد مفاوضات وم

 ير أنغإلى أفضل الشروط واآلثار لكليهما،  شروطه وآثاره، وذلك بغية توصل كل منهما

ذه بعض الظروف قد تضطر األشخاص إلى إبرام العقود دون أن يكون لهم حق مناقشة ه

 الشروط . 

                                         
فاطمة نساخ، الوظيفة االجتماعية  .247- 246عقد المنعم فرج الصده، عقد اإلذعان، المرجع السابق، ص  1039

 .150للعقد، المرجع السابق، 
 .27صبح صالح الحيصة، المرجع السابق، ص علي م 1040
 .281عبد الرزاق أحمد السنهوري، نظرية العقد، الجزء األول، المرجع السابق، ص  1041
. علي 81محمد وحيد الدين سوار، شرح القانون المدني النظرية العامة لاللتزام، المرجع السابق، ص  1042

لسابق، ، الوظيفة االجتماعية للعقد، المرجع ا. فاطمة نساخ27مصبح صالح الحيصة، المرجع السابق، ص 

149 . 
 .246عقد المنعم فرج الصده، عقد اإلذعان، المرجع السابق، ص  1043
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ملة وعليه فإن القبول في عقود اإلذعان ال يعدو أن يكون مجرد رضوخ وتسليم بج

لمدني" من القانون ا 70الشروط التي تضمنها اإليجاب دون مناقشتها طبقا لنص المادة 

قبل يحصل القبول في عقد اإلذعان بمجرد التسليم لشروط مقررة يضعها الموجب وال ي

 مناقشة فيها". 

، فال يسع الطرف 1044ابه في شكل نهائي وال يقبل مناقشة فيهفالموجب يعرض إيج

اآلخر إال أن يقبل إذ ال غنى له عن التعاقد، فهو محتاج إلى الماء والغاز والبد له من التنقل 

وسفر، كما هو مضطر للعمل، وعليه يمكن القول أنه ثمة قبول ملحوظ في إذعان العاقد، فهو 

و هو يدفعنا للتساؤل هل هذه اإلرادة هي ، 1045نى المشيئةأقرب إلى معنى التسليم منه إلى مع

 سليمة أم هي معيبة بعيب اإلكراه؟

إن الطرف المذعن يكون مضطر للتعاقد أو مضطر للقبول، فرضاؤه موجود، لكنه 

يكاد يكون مكرها عليه، غير أن االضطرار الذي دفع المتعاقد في عقد اإلذعان إلى إبرام 

كراه الذي يعيب اإلرادة، الذي يقع على نفس المتعاقد فيولد فيها العقد ال يصل إلى حد اإل

رهبة تدفع المتعاقد إلى التعاقد، وإنما االضطرار هنا يكون ناجما عن حاجة ماسة تدفع 

بالمتعاقد إلى القبول بشروط الطرف اآلخر في العقد دون مناقشتها، وال تصل إلى درجة 

ل بعوامل اقتصادية أكثر من اتصاله بعوامل إحداث الرهبة في النفس، فهو إكراه متص

 .1046نفسية

فإرادة الطرف المذعن ليست إرادة حرة تماما بسبب الضغط االقتصادي الواقع عليها، 

 .1047وهو ما جعل الفقه يصفها بأنها إرادة موجودة وحقيقية ولكنها إرادة ضعيفة 

القبول الذي يوجه وإذا كان الموجب يتمتع باحتكار قانوني فال يجوز له أن يرفض 

إليه، إذ هو ملزم باالستجابة لطلبات الجمهور بمقتضى عقد االلتزام بالشروط ، وإذا كان 

فا في هذا االحتكار فعليا فال يحق له أن يرفض القبول إال لسبب مشروع، وإال كان متعس

قد يتم والواقع أن أساس التزام الموجب باالستجابة للقبول أن الع ،الرفض وترتبت مسؤوليته

 .1048بهذا القبول فيرتبط به الموجب ما دام في حالة إيجاب دائم

وعليه فإذا اقترن اإليجاب بالقبول يتم العقد، وال يجوز ألحد من المتعاقدين الرجوع 

عنه منفردا، على أنه البد من اإلشارة إلى أنه قد ال يتم العقد حتى مع اقتران القبول 

                                         
فاطمة نساخ، مفهوم اإلذعان، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، معهد الحقوق والعلوم اإلدارية، جامعة  1044

 .40، ص 1998الجزائر، 
(A) Bencheneb, op.cit,P 39.  

 .83لعشب محفوظ بن حامد، عقد اإلذعان في القانون المدني الجزائري والمقارن، المرجع السابق، ص  1045
عسالي عرعارة،  .289عبد الرزاق أحمد السنهوري، نظرية العقد، الجزء األول، المرجع السابق، ص  1046

ح القانون بسوط في شر. ياسين محمد الجبوري، الم154التوازن العقدي عند نشأة العقد، المرجع السابق، ص 

ار لعقد ، داعقاد المدني، الجزء األول، مصادر الحقوق الشخصية، المجلد األول: نظرية العقد، القسم األول: ان

 .231،  ص  2002وائل للطباعة النشر، الطبعة األولى، األردن، 
1047  « Volonté si l’on veut mais volonté faible » 

 .68االلتزام العقدي النظرية والتطبيقات، المرجع السابق، ص عبد الرحمن عياد، أساس 
لعشب محفوظ بن حامد، عقد اإلذعان في . 247عقد المنعم فرج الصده، عقد اإلذعان، المرجع السابق، ص  1048

 . 83القانون المدني الجزائري والمقارن، المرجع السابق، ص 
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ول في بعض األحوال وذلك لسبب مشروع إذا كانت باإليجاب، إذ للموجب أن يرفض القب

هناك تحفظات ضمنية في اإليجاب، كأن يكون الشيء الذي تعاقد عليه قد فقد ولم يكن هنالك 

 .1050فاإلذعان هو قبول حقيقي ينعقد به العقد ، 1049مبرر إليجاد شيء يحل محله

قد لشروط غياب المناقشة الفعلية لشروط العقد يمكن الطرف القوي من تضمين الع

تعسفية قد تؤدي إلى اختالل التوازن العقدي، وهو األمر الذي يتطلب تدخل القاضي لحماية 

 .1051الطرف الضعيف في العقد 

 الفرع الثاني: أن يتضمن العقد شرطا تعسفيا

 أوال: تعريف الشرط التعسفي:

ه ربطومن القانون المدني،  110أشار المشرع إلى فكرة الشرط التعسفي في المادة 

ب المترت لجزاءبنوع محدد من العقود وهي عقود اإلذعان، غير أنه لم يعرفه، مكتفيا بتبيان ا

 على إدراجه ضمن عقد اإلذعان. 

المحدد للقواعد المطبقة على  04/02غير أنه تصدى له بالتعريف ضمن القانون 

 -5انون:...على أنه " يقصد في مفهوم هذا الق 5 /3فعرفته المادة  1052الممارسات التجارية

شرط تعسفي: كل بند أو شرط بمفرده أو مشتركا مع بند واحد أو عدة بنود أو شروط أخرى 

 من شأنه اإلخالل الظاهر بالتوازن بين حقوق وواجبات أطراف العقد.".

الشروط التعسفية في المذكرة التوجيهية  93/13وقد عرف التوجيه األوروبي رقم 

في الفقرة األولى من المادة الثالثة منه والتي نصت  وذلك 1993الصادرة عنه في أفريل 

على "أن الشرط في العقد الذي لم يكن محال للمناقشة الفردية، يعتبر تعسفيا عندما يخالف 

مقتضيات حسن النية، ويرتب ضررا بالمستهلك، يتمثل في عدم توازن ظاهر بين الحقوق 

 .1053وااللتزامات الناجمة عن العقد، بين أطرافه"

ف الفقه الشرط التعسفي على أنه " الشرط المعد سلفا من طرف المتعاقد القوي، يعر

بمقتضاه يستطيع جني منفعة فاحشة أو أنه الشرط الذي يمنح امتيازا خاصا للمحترف بشكل 

.  أو هو "الشرط الذي 1054يؤدي إلى اختالل التوازن بين حقوق والتزامات أطراف العقد."

                                         
. عبد المنعم فرج 282ول، المرجع السابق، ص عبد الرزاق أحمد السنهوري، نظرية العقد، الجزء األ 1049

 .139الصدة، نظرية العقد في قوانين البالد العربية، المرجع السابق، ص 
 .81مصطفى الجمال، مصادر االلتزام، المرجع السابق، ص  1050

1051.40-39 (A) Bencheneb, op.cit,P   

 
يحدد القواعد المطبّقة على الممارسات التجارية ، المنشور  2004يونيو  23مؤرخ في  04/02قانون رقم  1052

، جريدة 2010أوت  15المؤرخ في  10/06المعدل والمتمم بموجب القانون رقم:  41في الجريدة الرسمية عدد 

 .46رسمية رقم 
عان، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة األولى، هانية محمد علي فقيه، الرقابة القضائية على عقود اإلذ 1053

 .185، ص 2014لبنان، 
 .7ص  ، 9200، 13العربي مياد، مقاومة الشروط التعسفية في العقد، مجلة القانون المغربي، العدد  1054
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التزامات صارمة في حين أن الطرف اآلخر الذي يورد له بمقتضاه يفرض على المستهلك 

 .1055الخدمة يخضع لشروط يتوقف تحقيقها على إرادته وحده"

كما عرف على أنه "البند الذي يدرج في العقد من قبل أحد أطرافه وقد أملى إرادته 

خر على الفريق اآلخر تحقيقا لمنفعة ذاتية غير مألوفة ومفرطة منتقصا من حقوق الطرف اآل

وعرفت على أنها '"الشروط التي يوردها  .1056الذي أذعن له لتسلط من فرضه على العقد"

المحترف عادة في العقود التي يبرمها مع الطرف غير المحترف)عديم الخبرة( ويهدف من 

خاللها إلى ترتيب االلتزامات العقدية على النحو الذي تتحقق معه أكبر مصلحة له ولو كان 

 .1057الطرف اآلخر"ذلك على حساب 

ويعتبر من أفضل التعاريف الفقهية للشرط التعسفي هو ما ذهب إليه جانب من الفقه 

بأنه "الشرط الجائر الذي يتضمن أحكاما تنافي العدالة" إذ وصف الشرط بأنه ال يتفق مع 

 العدالة، وبذلك يكون هذا التعريف جامع مانع، ألن العدالة يقصد بها العدالة االجتماعية أو

 .1058االقتصادية أو غيرها

 ختفيالشروط التعسفية ال تحتاج دائما إلدراجها إلى وجود عقد إذعان، فهي ال ت

رع ال المش باختفاء عقد اإلذعان، إذ أنه قد تدرج هذه الشروط ضمن عقد المساومة، غير أن

لها  دى يتصيحمي من هذا النوع من الشروط إال إذا غابت المساومة عند إبرام العقد حيث ال

 القاضي إال إذا تضمنها عقد اإلذعان.

لقانون من ا 4فقرة  3ومن خالل هذه التعريفات للشرط التعسفي وخاصة منها المادة 

حرر مسبقا  "...عقد: كل اتفاق أو اتفاقية تهدف إلى بيع سلعة أو تأدية خدمة، 04/02رقم 

 تغيير األخير إحداثمن أحد أطراف االتفاق مع إذعان الطرف اآلخر بحيث ال يمكن هذا 

 02/306قم: رحقيقي فيه،". وكذلك الفقرة الثانية من المادة األولى من المرسوم التنفيذي 

 04/02قم رمن القانون  4، الحالة 3"يقصد بالعقد، في مفهوم هذا المرسوم وطبقا للمادة 

بيع سلعة ى والمذكور أعاله، كل اتفاق أو اتفاقية تهدف إل 2004يونيو سنة  23المؤرخ في 

مكن ال ي من أحد أطراف االتفاق مع إذعان الطرف اآلخر بحيث حرر مسبقا أو تأدية خدمة،

لشرط اإحداث تغيير حقيقي فيه" ، نستخلص أنه لكي يعتبر الشرط تعسفيا، يجب أن يرد 

 التعسفي مكتوبا في عقد اإلذعان. 

ن عبارة "حرر اشترط المشرع التحرير المسبق أي الكتابة ويستخلص هذا الشرط م

مسبقا" وإذا كان عقد اإلذعان يتسع ليشمل في مفهومه العقود المبرمة شفاهة، فإن المقصود 

                                         
 .238فاطمة نساخ، الوظيفة االجتماعية للعقد،المرجع السابق، ص 1055
ألول، العقد مع مقدمة في الموجبات المدنية، المرجع السابق، مصطفى العوجي، القانون المدني، الجزء ا 1056

 .764ص 
جامعة الروح سميح جان سفير، دور التشريع المقارن في مواجهة الشروط التعسفية، المجلة القانونية ل 1057

 .15، ص 2001القدس في الكسليك، العدد السابع، لبنان، 
أنس محمد عبد الغفار، آليات مواجهة الشروط التعسفية في عقود اإلذعان، دراسة مقارنة، دار الكتب  1058

 .94ص  ،2013القانونية، مصر، 
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هنا ليس جميع عقود اإلذعان، بل فقط تلك التي تكون في مجموعها أو في جزء منها مكتوب 

 .1059مسبقا، مما يجعلها تتعلق بعملية مستمرة، وأكثر أهمية من تلك المنجزة مسبقا

ود بالكتابة هنا ليس الكتابة الرسمية، وإنما مجرد إيراد الشروط العامة للتعاقد والمقص

في الوثائق المختلفة التي تصدر عن المحترف أو العون االقتصادي كما هو الحال في طلب 

الشراء أو الفاتورة أو سند الضمان أو وصل التسليم وفقا لما ورد في الفقرة الثانية من المادة 

"... يمكن أن ينجز العقد على شكل طلبية أو  02/306لمرسوم التنفيذي رقم: األولى من ا

فاتورة أو سند ضمان أو جدول أو وصل تسليم أو سند أو وثيقة أخرى مهما كان شكلها أو 

 سندها تتضمن الخصوصيات أو المراجع المطابقة لشروط البيع العامة المقررة سلفا".

 ثانيا: أنواع الشرط التعسفي: 

 اهرةدد الشروط التعسفية فهي ليست على نوع واحد، فهناك شروط تعسفية تكون ظتتع

جها إدرا بمجرد إدراجها في العقد، ولكن توجد شروط أخرى ال تظهر صفة التعسف فيها عند

ن موعين نفي العقد، ولكن تظهر فيها هذه الصفة عند تنفيذ العقد، وبناء على ذلك يوجد 

 . تعسفية بذاتها، والشروط التعسفية بحكم استعمالهاالشروط التعسفية الشروط ال

 

 

 الشروط التعسفية بذاتها: .أ

وهي التي تظهر حالة التعسف فيها، عند إدراجها في العقد، وتكشف عنها ذات ألفاظه، 

، بمعنى أنه عند إبرام العقد يتبين فيما إذا كانت بنوده متناقضة 1060فتأتي متناقضة مع جوهره

ن عدمه، فالتعرف على ذلك يكون منذ الوهلة األولى عند كتابة العقد، وبيان وجود التعسف م

ومثال ذلك فرض شروط في الئحة المصنع تتضمن غرامات مالية باهظة على العمال 

تستنفذ جزءا من أجرهم ألخطاء ال تتناسب البتة مع الجزاء الذي يتضمنه فتعد مثل هذه 

، وهناك من 1061 خطأ الذي ارتكبه العاملالشروط تعسفية ألن الغرامات ال تتناسب مع ال

الشروط ما توضع من أجل ترك تحديد الثمن لإلرادة المنفردة للمحترف بغض النظر عن 

، وسواء اعتبر ذلك شرطا 1062موضوعية ذلك التحديد أو قبوله من جهة الطرف اآلخر

قدي لعقد تعسفيا أو شرطا جزائيا جائرا فإنه يعد مبررا لتدخل القاضي إلعادة التوازن الع

                                         
بودالي محمد، مكافحة الشروط التعسفية في العقود)دراسة مقارنة(، دار الفجر للنشر والتوزيع، الطبعة  1059

ابق، ص رة، التوازن العقدي عند نشأة العقد، المرجع السعسالي عرعا .118، ص 2007األولى، الجزائر، 

179. 
 .97ص  أنس محمد عبد الغفار، المرجع السابق، 1060

(A) Bencheneb, op.cit,P 153. 
 .45علي مصبح صالح الحيصة، المرجع السابق، ص  1061
محمد  .16، ص سميح جان سفير، دور التشريع المقارن في مواجهة الشروط التعسفية، المرجع السابق 1062

مصر،  معية،محي الدين إبراهيم سليم، التسلط االقتصادي وأثره على التوازن العقدي، دار المطبوعات الجا

 .23، ص2007
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العمل، متسلحا بمبدأ حسن النية، وعدم جواز التعسف في استعمال الحق، وقواعد العرف 

 .1063والعدالة واإلنصاف

 الشروط التعسفية بحكم االستعمال: .ب

هي شروط عادية ال تظهر فيها صفة التعسف عند إدراجها في العقد، ولكن تظهر في 

، فالتزام المتعاقد القوي 1064النصمعرض تنفيذه وذلك بالتمسك بحرفيته وإهمال روح 

باحترام الوعود والضمانات والتزاماته بتحمل المسؤولية عن أعمال تابعيه، عادة ما تكون 

محال لشروط تعسفية تهدف إلى تخفيف أعباءه )المتعاقد القوي( ومسؤوليته على حساب 

ؤمن بأمور ، ومثال هذه الشرط، الشرط الذي يلزم المؤمن له بإعالم الم1065المتعامل معه

معينة خالل فترة سريان العقد، وإال سقط حقه في التعويض، فمثل هذا الشرط ال يتصف 

بالتعسف، عند إدراجه في العقد، إال إذا تبين تمسك المؤمن بحرفيته بهدف التنصل من 

التزاماته العقدية و إسقاط حق المؤمن له في التعويض، وذهب القضاء في لبنان في هذه 

لقول بأن حق المؤمن له ال يسقط بسبب التأخير في اإلبالغ عن الحادث، إال إذا الحالة إلى ا

نجم عن هذا التأخير ضرر فعلي بالمؤمن، بأن أفقده الضمانات التي من شأنها تأمين حقوقه، 

 .1066أو فرصة الرجوع على المسؤول عن الحادث

 ثالثا: األساليب المعتمدة في تحديد الشروط التعسفية:

ع لمشراوط التعسفية في العقد تبعا لألسلوب المتبع من قبل رتحديد الش اختلفت طرق

 المقارن، فمن التشريعات من اتبعت مسلك إصدار الئحة تشمل هذه الشروط )أسلوب

لبعض اتشريعي(، ومنها وكل مهمة تحديد الشروط التعسفية إلى هيئة مختصة، فيما جنح 

ني المد للقاضي. ومن خالل نصوص القانون األخر إلى ترك هذه المهمة للسلطة التقديرية

قة به، لمتعلاالجزائري وقانون حماية المستهلك وقمع الغش والقوانين والمراسيم التنفيذية 

ليب ة أسانستخلص أن المشرع الجزائري وللوقوف على الشرط التعسفية في العقود سلك ثالث

 تشريعي، إداري وقضائي وفيما يلي تفصيل لذلك.

 شريعي:األسلوب الت .أ

يراد بهذا األسلوب أن يتضمن القانون عددا من الشروط التي يمنع إدراجها في عقود 

االستهالك ويكون مصيرها البطالن إذا عمد أحد طرفي العقد إلى فرضها على الطرف 

 . 1067اآلخر، إذ تعد مثل هذه الشروط مخالفة للنظام العام

تبارها كن اعالحصرية للشروط التي يماتبع المشرع الجزائري أسلوب القائمة البيانية ال 

 تعسفية وذلك كما يلي:

                                         
 .188ص هانية محمد علي فقيه، المرجع السابق،  1063
 .46. علي مصبح صالح الحيصة، المرجع السابق، ص 97ص  أنس محمد عبد الغفار، المرجع السابق،  1064
 .23محمد محي الدين إبراهيم سليم، التسلط االقتصادي وأثره على التوازن العقدي، المرجع السابق، ص 1065
الشريف بحماوي، سلطة القاضي في تعديل الشروط  .188ص هانية محمد علي فقيه، المرجع السابق،  1066

 .106، المرجع السابق، ص -دراسة مقارنة–التعسفية 
 .253، المرجع السابق، ص-نظرية العقد-االلتزاماتحميد بن شنيتي، نظرية  1067
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لتجارية المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات ا 04/02من القانون  29نصت المادة 

نود ما البتعتبر بنودا وشروطا تعسفية في العقود بين المستهلك والبائع السي"  على أنه

 والشروط التي تمنح هذا األخير:

بها  أخذ حقوق و/أو امتيازات ال تقابلها حقوق و/أو امتيازات مماثلة معترف  -1

 للمستهلك،

 قد هوفرض امتيازات فورية ونهائية على المستهلك في العقود، في حين أنه يتعا -2

 بشروط يحققها متى أراد،

 لخدمةامتالك حق تعديل عناصر العقد األساسية أو مميزات المنتوج المسلم أو ا -3

 دون موافقة المستهلك،المقدمة 

ي لبت فاالتفرد بحق تفسير شرط أو عدة شروط من العقد أو التفرد في اتخاذ قرار  -4

 مطابقة العملية التجارية للشروط التعاقدية،

 إلزام المستهلك بتنفيذ التزاماته دون أن يلزم نفسه بها،  -5

 ته، ي ذمت فرفض حق المستهلك في فسخ العقد إذا أخل هو بااللتزام أو عدة التزاما -6

 التفرد بتغيير آجال تسليم منتوج أو آجال تنفيذ خدمة، -7

روط تهديد المستهلك بقطع العالقة التعاقدية لمجرد رفض المستهلك الخضوع لش -8

 تجارية جديدة غير متكافئة.".

المحدد  10/09/2006المؤرخ في  06/306من المرسوم التنفيذي  05كما نصت المادة 

د المبرمة بين األعوان االقتصاديين والمستهلكين والبنود التي تعتبر للعناصر األساسية للعقو

 على أنه " تعتبر تعسفية، البنود التي يقوم من خاللها العون االقتصادي بما يأتي: 1068تعسفية

 ،1069أعاله  3و 2تقليص العناصر األساسية للعقود المذكورة في المادتين  -

  االحتفاظ بحق تعديل العقد أو فسخه بصفة منفردة، بدون تعويض للمستهلك، -

                                         
يحدّد العناصر األساسية للعقود المبرمة بين  10/09/2006المؤرخ في  06/306مرسوم تنفيذي رقم  1068

. 2006لسنة  56قم ، المنشور بالجريدة الرسمية راألعوان االقتصاديين والمستهلكين والبنود التي تعتبر تعسفية

 (. 10/09/2006المؤرخ في  08/44مم بموجب المرسوم التنفيذي رقم )هذا المرسوم عدل وت
" تعتبر عناصر أساسية يجب إدراجها في العقود المبرمة بين  06/306من المرسوم رقم  2تنص المادة  1069

المسبق  عالمالعون االقتصادي والمستهلك، العناصر المرتبطة بالحقوق الجوهرية للمستهلك والتي تتعلق باإل

عد دمة ما بوالخ لك ونزاهة وشفافية العمليات التجارية وأمن ومطابقة السلع و/أو الخدمات وكذا الضمانللمسته

 البيع".

، أساسا بما أعاله 2"تتعلق العناصر األساسية المذكورة في المادة  06/306من المرسوم رقم  3تنص المادة 

 يأتي:

 خصوصيات السلع و/أو الخدمات وطبيعتها،  -

 عريفات، األسعار والت -

 كيفيات الدفع،  -

 شروط التسليم وآجاله، -

 عقوبات التأخير عن الدفع و/أو التسليم، -

 كيفيات الضمان ومطابقة السلع و/أو الخدمات. -

 شروط تعديل البنود التعاقدية، -

 شروط تسوية النزاعات،  -

 إجراءات فسخ العقد." -

 



217 

 

 ويض،فع تععدم السماح للمستهلك في حالة القوة القاهرة بفسخ العقد، إال بمقابل د -

 تنفيذالتخلي عن مسؤوليته بصفة منفردة، بدون تعويض المستهلك في حالة عدم ال -

 اجباته،الكلي أو الجزئي أو التنفيذ غير الصحيح لو

ية أالنص في حالة الخالف مع المستهلك على تخلي هذا األخير عن اللجوء إلى  -

 وسيلة طعن ضده، 

 فرض بنود لم يكن المستهلك على علم بها قبل إبرام العقد،  -

خير عن ا األاالحتفاظ بالمبالغ المدفوعة من طرف المستهلك في حالة ما إذا امتنع هذ -

لعون اتخلى  إعطائه الحق في التعويض في حالة ما إذاتنفيذ العقد أو قام بفسخه دون 

 االقتصادي هو بنفسه عن تنفيذ العقد أو قام بفسخه، 

اته، واجب تحديد مبلغ التعويض الواجب دفعه من طرف المستهلك الذي ال يقوم بتنفيذ -

نفيذ دون أن يحدد مقابل ذلك تعويضا يدفعه العون االقتصادي الذي ال يقوم بت

 واجباته، 

 رض واجبات إضافية غير مبررة على المستهلك، ف -

غرض االحتفاظ بحق إجبار المستهلك على تعويض المصاريف واألتعاب المستحقة ب -

 التنفيذ اإلجباري للعقد دون أن يمنحه نفس الحق، 

 يعفي نفسه من الواجبات المترتبة عن ممارسة نشاطاته،  -

 ياته.".يحمل المستهلك عبء الواجبات التي تعتبر من مسؤول -

 1070 06/306من المرسوم التنفيذي  05و  04/02من القانون  29يستشف من المادتين 

، كما يظهر ذلك 1071أن المشرع أورد هذه الشروط على سبيل المثال ال على سبيل الحصر

من خالل اعتماد المشرع األسلوب اإلداري والقضائي لتحديد الشروط التعسفية، حيث يمكن 

، كما يمكن للقضاء اعتبار شرط معين على أنه شرط تعسفي على  للجنة البنود التعسفية

 الرغم من عدم ذكر هذا الشرط ضمن أحكام هاتين المادتين. 

هدف المشرع من وراء ذلك إلى توفير حماية فعالة للمستهلك وذلك بتوسيع نطاقها. 

نتقادات التي وبإيراده قائمة الشروط التعسفية على سبيل المثال يكون المشرع قد تفادى اال

وجهت ألسلوب إعداد قائمة بالشروط التي تعتبر تعسفية على سبيل الحصر، على أساس أنها 

أكثر جمودا من األسلوب القضائي الذي يتجه إلى منح القاضي سلطة إبطال شروط العقد 

، كما أن األخذ بأسلوب الالئحة الجامدة يهمش دور القضاء ويحد 1072التي يقدر أنها تعسفية

طته التقديرية إذ ال يسمح بإبطال بعض الشروط رغم توافرها على خصائص الشروط من سل

                                         
" تعتبر تعسفية، البنود التي يقوم  06/306ي من المرسوم التنفيذ 5بالرجوع إلى الفقرة األولى من المادة   1070

لحصر ال بيل امن خاللها العون االقتصادي بما يأتي:.." نجدها توحي بأن الشروط الواردة ضمنها جاءت على س

تحديد  " بهدف حماية مصالح المستهلك وحقوقه، يمكن 04/02من القانون  30المثال، غير أن نص المادة 

لتعسفية الشروط عن طريق التنظيم، وكذا منع العمل في مختلف أنواع العقود، ببعض االعناصر األساسية للعقود 

ى ال ال علالمث " ، واعتماد المشرع لألسلوبين اإلداري والقضائي يجعلنا نقول أن هذه الشروط وردت على سبيل

 سبيل الحصر.

1071.(A) Bencheneb, op.cit,P 154  
  136بودالي محمد، مكافحة الشروط التعسفية في العقود)دراسة مقارنة(، المرجع السابق، ص  1072
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، كما عيب على هذا األسلوب أنه 1073التعسفية ال لشيء إال ألنها لم ترد ضمن هذه القائمة

يفرض على المشرع أن يحرص دوما على تحيين قائمة الشروط التعسفية من وقت آلخر، 

 .1074تجدات الواقع االقتصادي وكلما تبيّن قصورها عن تلبية مس

البد من اإلشارة إلى أن تحديد الشروط التعسفية من قبل المشرع بموجب قائمة وتكون 

محددة حصرا، ال يترك لقاضي الموضوع إذا واجهها في نزاع أي سلطة تقديرية إزائها فهي 

 .1075تعسفية بقوة القانون

 األسلوب اإلداري:  .ب

ارية أو التنظيمية سلطة التقدير العملي للشروط وهو األسلوب الذي يترك للسلطة اإلد

 .1076التعسفية حالة بحالة

ي، نظيمإلى جانب األسلوب التشريعي أخذ المشرع الجزائري باألسلوب اإلداري أو الت

ى بلجنة لجنة إدارية خاصة تدع 06/306من المرسوم التنفيذي  06إذ أنشأ بموجب المادة 

 البنود التعسفية.

 التعسفية:لجنة البنود  .1

 تشكيل لجنة البنود التعسفية: -

يذي رقم المعدّلة بموجب المرسوم التنف 06/306من المرسوم التنفيذي  08نصت المادة 

ألعوان االمحدّد للعناصر األساسية للعقود المبرمة بين  03/02/2008المؤرخ في  08/44

 االقتصاديين والمستهلكين والبنود التي تعتبر تعسفية .

ضاء ( أع5( أعضاء دائمين وخمسة أعضاء )5لجنة البنود التعسفية من خمسة )"تتكون 

 مستخلفين.

 ة،( عن الوزير المكلف بالتجارة، مختصان في مجال الممارسات التجاري2ممثالن )-

 ( عن وزير العدل، حافظ األختام، مختصان في قانون العقود،2ممثالن ) -

 ( عن مجلس المنافسة، 2ممثالن ) -

ن في مجال ( يمثالن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، مؤهال2الن اقتصاديان )متعام-

 قانون األعمال والعقود، 

 عقود،( عن جمعيان حماية المستهلكين، مؤهالن في مجال قانون األعمال وال2ممثالن)-

                                         
. العربي مياد، مقاومة  253، المرجع السابق، ص-نظرية العقد-حميد بن شنيتي، نظرية االلتزامات 1073

مي والقانون سال. عامر رحمون، عقد اإلذعان في الفقه اإل13الشروط التعسفية في العقد، المرجع السابق، ص 

 .88دراسة مقارنة، المرجع السابق، ص -المدني الجزائري
 . 137بودالي محمد، مكافحة الشروط التعسفية في العقود)دراسة مقارنة(، المرجع السابق، ص  1074
أحمد بورزق، الشروط التعسفية في عقد المعاوضة بين الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي، أطروحة لنيل  1075

ئر، ة، الجزاباتن توراه، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية والعلوم اإلسالمية، جامعة الحاج لخضردرجة الدك

 .93، ص 2017
 .176دالي بشير، دور القضاء في حماية الطرف الضعيف في العقد، المرجع السابق، ص  1076
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 يمكن اللجنة االستعانة بأي شخص آخر بوسعه أن يفيدها في أعمالها.".

ضاء اللجنة " تحدد القائمة االسمية ألع 06/306المرسوم التنفيذي رقم  من 09تنص المادة 

 بقرار من الوزير المكلف بالتجارة، باقتراح من الوزراء والمؤسسات المعنية. 

 ( سنوات قابلة للتجديد. 3يعين أعضاء اللجنة لمدة ثالث )

 .1077تنهى عهدتم حسب األشكال نفسها"

 

 

 عسفية:إجراءات انعقاد لجنة البنود الت -

 ب منتنعقد لجنة البنود التعسفية سواء من تلقاء نفسها)عن طريق الرئيس( أو بطل

 الوزير المكلف بالتجارة ومن طرف كل إدارة وكل جمعية مهنية وكل جمعية حماية

مرسوم من ال 11المستهلكين أو كل مؤسسة أخرى لها مصلحة في ذلك تطبيقا لنص المادة 

 . 06/306التنفيذي 

ن مأشهر وذلك بطلب  03جتمع اللجنة في دورة عادية على األقل مرة كل على أن ت

نصف  رئيسها، ويمكنها أن تجتمع في دورة استثنائية بمبادرة من رئيسها أو بطلب من

 .06/306من المرسوم التنفيذي  13أعضائها على األقل طبقا لنص المادة 

 مهام لجنة البنود التعسفية: -

 على أهم اختصاصات لجنة البنود 06/306التنفيذي  من المرسوم 07نصت المادة 

 التعسفية والتي تتمثل فيما يلي: 

ن تبحث في كل العقود المطبقة من طرف األعوان االقتصاديين على المستهلكي -

رة التجابوالبنود ذات الطابع التعسفي كما تصبغ توصيات تبلغ إلى الوزير المكلف 

 والمؤسسات المعنية،

 لكين،لمستهدراسة و/أو خبرة متعلقة بكيفية تطبيق العقود تجاه ا يمكن أن تقوم بكل -

 يمكنها مباشرة كل عمل آخر يدخل في مجال اختصاصها. -

وينشر  جارة،تقوم ألعداد تقرير سنوي عن نشاطها العام يبلغ إلى الوزير المكلف بالت -

 (.06/306من المرسوم التنفيذي  12/3كليا أو جزئيا بأي وسيلة مالئمة )المادة 

 ل الحصر بلأنها لم تحدد مهام لجنة البنود التعسفية على سبي 07يالحظ على نص المادة 

ل آخر كل عمتركت الفقرة األخيرة منها باب االختصاص مفتوحا بشأن إمكانية قيام اللجنة ب

 يدخل في مجال اختصاصها.

 

 

                                         
قرار يحدد القائمة االسمية ألعضاء لجنة البنود التعسفية منشور بالجريدة  27/11/2017صدر بتاريخ  1077

 . 2017لسنة  75الرسمية عدد 
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 القوة اإللزامية لتوصيات اللجنة:  -

ن المرسوم م 06ذات طابع استشاري طبقا لنص المادة تعتبر لجنة البنود التعسفية لجنة 

ية، . حيث تختص هذه اللجنة بوضع توصيات بشأن بنود تعتبرها تعسف06/306التنفيذي 

آراءها  أن "تنشر 06/306من المرسوم التنفيذي رقم  12ويتعين عليها طبقا لنص المادة 

لومات ل المعأن تعد أو تنشر كوتوصياتها بكل الوسائل المالئمة . وزيادة على ذلك يمكنها 

شاط نقرير تالمفيدة والمتعلقة بموضوعها عن طريق كل وسيلة مالئمة. تقوم كل سنة بإعداد 

 .ئمة"يبلغ إلى الوزير المكلف بالتجارة وينشر كليا أو مستخرجات منه بكل وسيلة مال

عاقدين، وبما أن توصيات لجنة البنود التعسفية غير ملزمة للقاضي وغير ملزمة للمت

وجب توسيع مهامها بإضافة توصيات بحذف الشروط التعسفية، وبما أن لجنة البنود التعسفية 

 ، 1078ليس لها أي قوة إلزامية فهي تمارس على الحرفيين ضغطا معنويا من خالل نشرها

كما أنه من شأنها تسهيل ومساعدة القاضي على سبيل االستئناس وليس على سبيل 

 .1079اإللزام

المشرع الجزائري أنه لم ينص صراحة على أي دور استشاري للجنة البنود يالحظ على 

وما يليها  132التعسفية لدى القضاء، بخالف المشرع الفرنسي الذي أقر ذلك بموجب المادة 

على الرغم من ذلك نرى أنه ال يوجد في النصوص  ،1080من قانون االستهالك الفرنسي

اضي من اللجوء إلى لجنة البنود التعسفية من أجل القانونية العامة و الخاصة ما يمنع الق

استشارتها بشأن بند طلب إبطاله أمامه، مثلما يفعل بشأن اللجوء إلى تعيين الخبراء متى 

 عرضت عليه المسائل الفنية التي يصعب عليه الفصل فيها دون اللجوء إلى الخبرة الفنية.

هالك يستطع قاضي الموضوع أن إذا تعلق األمر بدعوى حول نزاع يتعلق بعقود االست

يستعين بلجنة الشروط التعسفية، فيطلب رأيها حول الشرط المتنازع عليه، باعتبار أن تلك 

للجنة خبيرة بمسألة الشروط التعسفية، وله أن يترك للجنة مدة كافية إلبداء رأيها فيما ال 

ال أن يحدد مدة أقل من يتجاوز الثالثة أشهر من تاريخ إبالغها بذلك، وله في حالة االستعج

 1081ذلك 

 األسلوب القضائي أو التقديري:  .ت

                                         
، ص 2016، 1فاضل خديجة، عيممة العقد، أطروحة لنيل درجة الدكتوراه ، كلية الحقوق، جامعة الجزائر  1078

222 . 
. سوالم سفيان، الحماية 389ون الجزائري، المرجع السابق، ص زمام جمعة، العدالة العقدية في القان 1079

قانونية اث الالقانونية للمتعاقد من الشروط التعسفية في التشريع الجزائري، مقال منشور بمجلة جيل لألبح

 .135، ص 2016المعمقة، مركز جيل البحث العلمي، العدد الرابع، الجزائر، جوان 
 .194ي عند نشأة العقد، المرجع السابق، ص عسالي عرعارة، التوازن العقد 1080
 أحمد بورزق، الشروط التعسفية في عقد المعاوضة بين الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي، المرجع السابق، 1081

 .302ص 
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يقصد باألسلوب القضائي في تقدير الشرط التعسفي منح سلطة تقديرية للسلطة 

القضائية من أجل تكييف كل شرط تعاقدي على حدة على أنه تعسفي من عدمه مع ترتيب 

 .1082اآلثار القانونية الالزمة 

سلطة تقدير الطابع التعسفي للشرط بموجب نص  منح المشرع الجزائري للقاضي

 من القانون المدني. 110المادة 

ويالحظ أن األسلوب التقديري يترك للقاضي هامشا من الحرية من أجل مراقبة شروط 

 .1083العقد وتأويل عباراته الغامضة بما يضمن حماية ناجعة للطرف الضعيف

على عقود اإلذعان واسعة وشاملة علما أن المشرع الجزائري جعل الرقابة القضائية 

لكل أنواع الشروط التعسفية، حيث تشمل هذه الرقابة كل الشروط التعسفية سواء علم بها 

المذعن أم لم يعلم، ففي جميع األحوال يتوافر اإلذعان بالقبول دون مناقشة الشروط التي 

ي إلى حد بعيد انفرد الطرف القوي بإعدادها لتحقيق مصلحته، وقد وفق المشرع الجزائر

حين سلك هذا االتجاه، ذلك أن الطرف المذعن ال يستطيع رفض الشرط الذي يتضمنه العقد 

غير أنه يجب مراعاة  ،1084حتى ولو علم به وكان مدركا لمدى اإلجحاف الذي يعرضه إليه

أن بعض الشروط في عقد اإلذعان قد تكون محل مناقشة ويكتب ما تم االتفاق عليه بخط اليد 

 على الشروط المطبوعة، وتلك الشروط تخرج عن إطار عقد اإلذعان باعتبارها تعديال

شروطا تفاوضية شريطة أن يكون التفاوض بشأنها حقيقيا وليس مجرد مأل لبعض البيانات 

 . 1085بخط اليد

ومن هنا يتضح لنا جليا أن المشرع وفر حماية فعالة للطرف المذعن من الشروط 

اإلذعان، وذلك نظرا ألن الطرف المذعن ال يملك حق مناقشة هذا التعسفية الواردة في عقود 

النوع من الشروط التي يستقل في المقابل الموجب بصياغتها، فيدرج ما شاء من الشروط 

التعسفية في العقد، مما يؤدي إلى اختالل التوازن العقدي بين األداءات المتقابلة ألطراف 

اضي التقديرية تقوم بمعالجة حالة اإلذعان التي ، وعليه فإن سلطة الق1086الرابطة العقدية

يوجد فيها الطرف المذعن في مثل هذه العقود، وذلك عن طريق ما يملكه القاضي من أدوات 

 .1087تعالج آثار هذا اإلذعان

                                         
 .13صالعربي مياد، مقاومة الشروط التعسفية في العقد، المرجع السابق،  1082
 .14صقد، المرجع نفسه، العربي مياد، مقاومة الشروط التعسفية في الع 1083
 .183دالي بشير، دور القضاء في حماية الطرف الضعيف في العقد، المرجع السابق، ص  1084
 أحمد بورزق، الشروط التعسفية في عقد المعاوضة بين الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي، المرجع السابق، 1085

 .263ص 
، المرجع السابق، -دراسة مقارنة-عامر رحمون، عقد اإلذعان في الفقه اإلسالمي والقانون المدني الجزائري 1086

المرجع  أحمد بورزق، الشروط التعسفية في عقد المعاوضة بين الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي،. 88ص 

 .262السابق، ص 
. دالي 247المدنية والتجارية، المرجع السابق، ص  نبيل اسماعيل عمر، سلطة القاضي التقديرية في المواد 1087

ر، ، الجزائلمسانتبشير، مبدأ تأويل العقد)دراسة مقارنة(، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، كلية الحقوق، جامعة 

 .42، ص 2008
(O) Deshayes, La formation des Contrats, op.cit ,P 29. 
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نرى أن المشرع الجزائري وفق حينما اعتمد األساليب الثالثة التشريعي، التنظيمي 

فية، إذ تحاشى عيوب األسلوب التشريعي الجامد، مما والقضائي في مواجهة الشروط التعس

يجعل المستهلك يتمتع بحماية كافية، ذلك أن القانون وإن كان يضع الخطوط العريضة التي 

تعلن عن رغبة المشرع في عدم تضمين العقود شروطا تعسفية، غير أنه يبقى عاجزا عن 

بنص المشرع على الوسائل وضع حل عملي ومباشر ومحدد لتحقيق هذه الرغبة، وعليه ف

التي تمكن من تحقيق هذه النتيجة من مثل لجنة البنود التعسفية، ومنح القاضي المدني السلطة 

التقديرية لتعديل وإلغاء الشروط التعسفية يكون قد وفر حماية كافية للعقود من الشروط 

 التعسفية التي تخل بالتوازن العقدي.

 :التصدي للشرط التعسفي في عقد اإلذعانالمطلب الثاني: دور القاضي في 

يتدخل القاضي لحماية الطرف الضعيف في عقد اإلذعان بطريقة مباشرة عن طريق 

من القانون  110تعديل الشروط التعسفية أو إعفاء الطرف المذعن منها تطبيقا ألحكام المادة 

إعماله لسلطته في  المدني، كما يتدخل لحماية الطرف المذعن بطريقة غير مباشرة وذلك عند

من القانون المدني. وفيما نتعرض لهذين  112تفسير عقد اإلذعان تطبيقا لنص المادة 

 الجزاءين.

 الفرع األول: الجزاء المباشر:

ن قد ان، وكامن القانون المدني على أنه " إذا تم العقد بطريقة اإلذع 110نصت المادة 

ن الشروط أو أن يعفي الطرف المذعتضمن شروطا تعسفية، جاز للقاضي أن يعدل هذه 

 منها، وذلك وفقا لما تقضي به العدالة ويقع باطال كل اتفاق على خالف ذلك.".

من القانون المدني أن المشرع الجزائري منح القاضي  110يتضح من نص المادة 

سلطة تعديل العقد، وهي سلطة تخرج عن نطاق مهمته العادية التي تقتصر على تكييف 

لعقد، فإذا توصل القاضي إلى أن العقد تم عن طريق اإلذعان وتضمن شرطا أو وتفسير ا

شروطا تعسفية، كان له بمقتضى هذا النص أن يتدخل إما لتعديل الشرط التعسفي وإما 

 وذلك كما يلي:  ،1088إللغائه

 

 

 أوال: تعديل الشرط التعسفي:

ذعان تعسفية أو القاضي هو الذي يقرر أن الشرط أو الشروط التي تضمنها عقد اإل

 .1089غير تعسفية، ويتمتع في ذلك بسلطة تقديرية

                                         
1088.40 (A) Bencheneb, op.cit,P   

اغو، اإللتزام القضائي، الحكم القضائي مصدر جديد لاللتزام )دراسة فنية لتعديل القاضي للعقد(، سمير تن 1089

 .138المرجع السابق، ص 
(J) Flour et (J.L) Aubert,op cit, P 126 . 
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للقاضي عند ممارسته للرقابة على الشروط التعسفية في عقد اإلذعان أن يبقي على 

هذه الشروط، إال أنه يتناولها بالتعديل بما يرفع عنها الطابع التعسفي، وتعرف هذه الرقابة 

ي اإلبقاء عليه مع رفع أوجه التعسف عنه بما . أي أن تعديل الشرط يعن1090برقابة التعديل

يحقق الغرض الذي يتوخاه المشرع من منحه للقاضي سلطة إزالة المظهر التعسفي للشرط 

إذ هناك بعض الشروط التي ال يمكن  ،وإعادة التوازن العقدي بين األداءات المتبادلة في العقد

ألن إلغائها من شأنه أن يؤدي إلى  للقاضي البتة إعفاء الطرف المذعن منها بسبب طبيعتها،

القضاء على العقد برمته، من مثل األجرة في عقد اإليجار حيث ال يمكن للقاضي إلغائها بل 

 .1091يمكن له تعديلها إذا رأى أنها تشكل شرطا تعسفيا، وذلك وفقا لما تقضي به العدالة

ي يجب أن يكون له، ويتدخل القاضي لتعديل الشرط التعسفي بما يعيد للعقد التوازن الذ

بحيث تتساوى األعباء الملقاة على عاتق الطرفين المتعاقدين، ويخفف العبء الملقى على 

 .1092عاتق الطرف المذعن وهو الطرف الضعيف في العقد

وال يشترط حتى يتدخل القاضي لتعديل الشرط التعسفي أن يكون هذا الشرط غامضا، 

، بل أن الوضوح في عبارات العقد 1093تعسففوضوح العبارات في العقد ال يرفع عنها ال

من القانون المدني إذ أنه لم يكن في  110التعسفية هو الذي يدفع إلى تطبيق أحكام المادة 

وسع الطرف المذعن أن يفعل شيئا إزاء الشرط التعسفي الموجود بالعقد رغم وضوح الشرط 

 ودقته.

ية باهظة على العمال ومثال ذلك وجود شرط في الئحة المصنع يوقع غرامات مال

ألخطاء بسيطة، هنا يكون للقاضي إذا ما قدر أنه شرط تعسفي أن يعدله بتخفيض الغرامة 

 لتتناسب مع مقدار الخطأ.

 ثانيا: اإلعفاء من الشرط التعسفي:

وهذا النوع من الرقابة القضائية أشد جرأة من رقابة التعديل، ويعتبر سالح بالغ 

يستطيع القاضي بموجبه إهدار الشروط التعسفية بإعفاء الطرف الخطورة في يد القضاء، إذ 

المذعن منها وذلك متى وجد أن التعديل ال يكفي لرفع التعسف وتحقيق العدالة، فالمظهر 

األساسي للحماية التي يضفيها القانون على الطرف المذعن تتمثل في رفع الضرر الذي قد 

التعسفية ولو كلف ذلك القاضي إهدار هذه  يلحقه نتيجة النص في العقد على بعض الشروط

 .1094الشروط

                                         
  .148عبد المنعم فرج الصدة، نظرية العقد في قوانين البالد العربية، المرجع السابق، ص  1090
، المرجع السابق، ص  -دراسة مقارنة–سلطة القاضي في تعديل الشروط التعسفية الشريف بحماوي،  1091

108. 
 .632فاضل خديجة، عقد اإلذعان في القانون المدني والتشريعات الخاصة، المرجع السابق ، ص  1092
 . 195ص  أنس محمد عبد الغفار، المرجع السابق، 1093
. 154دني الجزائري والمقارن، المرجع السابق، ص لعشب محفوظ بن حامد، عقد اإلذعان في القانون الم 1094

. أحمد بورزق، الشروط التعسفية في عقد المعاوضة بين 220فاضل خديجة، عيممة العقد، المرجع السابق، ص 

. حنان مريني، النظام العام االقتصادي وتأثيره 264الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي، المرجع السابق، ص 

 .80، ص 2004، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، على العالقة العقدية
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وعليه فالقاضي يلجأ إلى استخدام سلطته في اإلعفاء، حينما يقدر أن تعديل الشرط 

بالتخفيف من االلتزام المقابل ليس هو الوسيلة المجدية في إزالة مظهر التعسف الذي اتسم به 

يها الشرط هو نفسه مظهر التعسف ويكون األمر كذلك في الحالة التي يكون ف، 1095الشرط 

في العقد، ولن يتحقق العدل إال بإعفاء الطرف المذعن منه، كما كان الشرط متمثال في شرط 

من شروط اإلعفاء من المسؤولية، جاز للقاضي إلغاء الشرط ليخضع العقد للقاعدة العامة، 

 وهنا تتضح السلطة االستثنائية لقاضي الموضوع.

قانون المدني أن سلطة القاضي في تعديل الشرط التعسفي أو يرى بعض من شراح ال

إعفاء الطرف المذعن منه سلطة جوازية للقاضي، وعلى ذلك يرون أنه حبذا لو كان النص 

غير ذلك أي يوجب على القاضي التدخل وممارسة سلطته في تعديل الشرط التعسفي أو 

 .1096عن اإلعفاء منه وذلك لتوفير الحماية الالزمة للطرف المذ

غير أننا نرى أنه متى قدر وتوصل القاضي بناء على سلطته التقديرية أن الشرط الذي 

تضمنه عقد اإلذعان هو شرط تعسفي وجب عليه التصدي لهذا الشرط التعسفي وذلك إما 

باإلبقاء عليه وتعديله لرفع أوجه التعسف عنه أو بإهداره وإعفاء الطرف المذعن منه، وعلى 

كما أنه  1097جوازيا بالنسبة للقاضي بل هو أمر وجوبي وضروري وآمر ذلك فاألمر ليس

تحصيل حاصل إلقراره بوجود شرط تعسفي في عقد اإلذعان، وإال عرض حكمه للنقض 

واإلبطال على أساس التناقض بين األسباب والمنطوق، أي أنه ال يمكن للقاضي أن يتوصل 

عليه إخالال بما تقضي به قواعد  إلى وجود شرط تعسفي يخل بالتوازن العقدي مع يبقي

  العدالة بل وجب عليه إزاحة الطابع التعسفي عن العقد.

تعديل الشروط التي يتضمنها عقد اإلذعان أو إعفاء الطرف المذعن منها ال يجريه 

القاضي من تلقاء نفسه، وإنما بناء على طلب الطرف المذعن )الطرف الضعيف(، ألن 

جوز للطرف المذعن أن يطلب من القاضي إعمال تلك ، ي1098الحماية مقررة لمصلحته

الرخصة في أي حالة كانت عليها الدعوى ما دام أمام قاضي الموضوع، غير أنه ال يمكن له 

 .1099تقديم الطلب ألول مرة أمام المحكمة العليا

                                                                                                               
، المرجع السابق، ص -دراسة مقارنة-عامر رحمون، عقد اإلذعان في الفقه اإلسالمي والقانون المدني الجزائري

90. 
سلطة  محمد بوكماش،. 47عبد الحميد بن شنيتي، سلطة القاضي في تعديل العقد، المرجع السابق، ص  1095

 .166القاضي في تعديل العقد في القانون المدني الجزائري والفقه اإلسالمي، المرجع السابق، ص 
  .51علي مصبح صالح الحيصة، سلطة القاضي في تعديل مضمون عقد اإلذعان، المرجع السابق، ص  1096

وني فاطمة . زيت142جع السابق، ص بودالي محمد، الشروط التعسفية في العقود في القانون الجزائري، المر

ش، سلطة . محمد بوكما81الزهراء، دور القاضي في تنفيذ العقد في المواد المدنية، المرجع السابق، ص 

 .166القاضي في تعديل العقد في القانون المدني الجزائري والفقه اإلسالمي، المرجع السابق، ص 
سمير تناغو، اإللتزام القضائي، الحكم القضائي مصدر جديد لاللتزام )دراسة فنية لتعديل القاضي للعقد(،  1097

 .139المرجع السابق، ص 
1098 (L) ayès, Le juge et le contrat: nouveaux rôles ?, op.cit, P14 . 

. 53المرجع السابق، ص علي مصبح صالح الحيصة، سلطة القاضي في تعديل مضمون عقد اإلذعان،  1099

أحمد بورزق، الشروط التعسفية في عقد المعاوضة بين الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي، المرجع السابق، ص 

، المرجع -دراسة مقارنة-عامر رحمون، عقد اإلذعان في الفقه اإلسالمي والقانون المدني الجزائري .264

 .95السابق، ص 
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غير أن السلطة الممنوحة للقاضي تقتصر على التعديل أو على اإلعفاء بما يعيد للعقد 

يحقق العدالة، دون أن تتعدى ذلك إلى القضاء بإبطال الشرط التعسفي أو إنهاء توازنه و 

وبهذا يصبح هذا الحكم أداة فعالة  ،1100العقد ما دام متفقا مع النظام العام واآلداب العامة

يستطيع بها القاضي أن يحمي الطرف المذعن من الشروط التعسفية التي يفرضها عليه 

 .1101محتكر قانوني أو فعلي

تقدير ما إذا كان الشرط تعسفيا مسألة وقائع يتبين منها القاضي في ضوء الظروف 

 .1102مدى ما في الشرط من جور وشدة 

يالحظ على المشرع الجزائري أنه على الرغم من تحديده الشروط التعسفية بموجب 

يحدد القواعد المطبّقة على الممارسات  2004يونيو  23مؤرخ في  04/02القانون رقم 

 08/44المعدّلة بموجب المرسوم التنفيذي رقم  06/306جارية و المرسوم التنفيذي الت

المحدّد للعناصر األساسية للعقود المبرمة بين األعوان  03/02/2008المؤرخ في 

االقتصاديين والمستهلكين والبنود التي تعتبر تعسفية، غير أنه لم يضمنها سوى جزاء 

جزاء  ن أن تتضمن أي نص يشير إلى تطبيقدو ) متعلق بالدعوى العمومية(1103جزائي

مدني يختص بتوقيعه القاضي المدني في حال إيراد الشرط التعسفي في العقد من مثل 

التعديل، األمر الذي يدفعنا إلى القول أنه ال يبقى للقاضي حال فصله في نزاع يتعلق بتضمين 

أو المادة  04/02القانون من  29عقد اإلذعان لشرط تعسفي منصوص عليه سواء في المادة 

إال أن يطبق األحكام العامة المتعلقة بالشرط التعسفي في  06/306من المرسوم التنفيذي  5

 . من القانون المدني 110في المادة عقد اإلذعان المنصوص عليها 

مكنه يمية غير أنه يتعين علينا القول أن القاضي الجزائي حين يفصل في الدعوى العمو

لضرر ادعوى المدنية بالتبعية لكن في حدود سلطته في منح التعويض لجبر الفصل في ال

لعقد اعديل الواقع للضحية التي تتأسس أمامه كطرف مدني، إال أنه ليس بإمكانه القضاء بت

 ختصاصعن طريق تعديل الشروط التعسفية أو إعفاء الطرف المذعن منها فهي مسألة من ا

 القاضي المدني األصلي.

ي لمدنكان نص المادتين يطرح إشكاال وفراغا قانونيا من حيث الجزاء ا وعليه وإن

 العالقةلقا بالواجب توقيعه على هذه العقود المتضمنة شروطا تعسفية وسواء كان النزاع متع

 لمادةالتعاقدية بين محترف ومستهلك أو محترف ومحترف آخر، يستعين القاضي بأحكام ا

عفي يو أن ما أن يبقي على الشرط ويتناوله بالتعديل، أمن القانون المدني حيث له إ 110

 الطرف المذعن منه.

                                         
 .53لقاضي في تعديل مضمون عقد اإلذعان، المرجع السابق، ص علي مصبح صالح الحيصة، سلطة ا 1100

 .148عبد المنعم فرج الصدة، نظرية العقد في قوانين البالد العربية، المرجع السابق، ص  1101
 .149عبد المنعم فرج الصدة، نظرية العقد في قوانين البالد العربية، المرجع السابق، ص  1102
" تعتبر ممارسات تجارية غير نزيهة وممارسات تعاقدية  04/02م من القانون رق 38حيث نصت المادة  1103

سين ألف دينار من هذا القانون، ويعاقب عليها بغرامة من خم 29و 28و 27و  26تعسفية مخالفة ألحكام المواد 

 دج(". 5.000.000دج( إلى خمسة ماليين دينار ) 50.000) 
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ي فردة الراجح في نظرنا أنه بتضمين عقد اإلذعان لشرط تعسفي من بين الشروط الوا

قى ، ال يب06/306من المرسوم التنفيذي  05أو  04/02من القانون  29نص المادتين 

لطة ن السمنما وجود هذين النصين يحد نوعا ما للقاضي إال إعفاء الطرف المذعن منها وكأ

همة ليه مالتقديرية للقاضي حين اختياره للجزاء الذي يطبقه في نفس الوقت الذي يسهل ع

 البحث في مدى اعتبار الشرط تعسفيا من عدمه.

وكذا المرسوم التنفيذي  04/02وحبذا لو يتدخل المشرع لتعديل أحكام القانون رقم: 

يد جزاء مدني يختص بتطبيقه القاضي المدني في حال تعلق األمر بتحد 06/306رقم 

بتضمين عقود اإلذعان لهذه الشروط التعسفية، خاصة و أن النقص الذي شاب هذه 

النصوص ال يعدو إال أن يكون مجرد سهو وقع فيه واضعيها لم يكن القصد من ورائه 

اله بإضافة جزاء يطبق على هذا استبعاد الجزاء المدني من التطبيق، وهو نقص ينبغي استكم

النوع من الشروط التعسفية، كأن يتعلق األمر بتوقيع جزاء البطالن عليها مع بقاء عقد 

 .1104اإلذعان قائما، متى أمكن أن يستمر كذلك دون تلك الشروط الباطلة

وبذلك يكون قد فصل في األمر بشكل واضح وصريح ليرد ويضع الحجة على كل من 

من القانوني المدني متى تعلق األمر بهذا النوع  110تطبيق أحكام المادة  يرى أنه ال يمكن

من الشروط التعسفية خاصة أن ما تضمنته هاتين المادتين من تحديد لقائمة سوداء للشروط 

من  110التعسفية، ال يكون للقاضي إزائها أي سلطة تقديرية مثلهما تخوله إياه أحكام المادة 

تجعل من سلطته التقديرية واسعة سواء من حيث تقدير مدى اعتبار القانون المدني التي 

 . 1105الشرط تعسفيا أو من حيث أو سلطته في شأن اختيار الجزاء المناسب

 05والمادة  04/02من القانون  29أما فيما تعلق بإثبات الشرط التعسفي فتسمح المادة 

ع التعسفي للشروط التي بالقول أن هناك افتراض للطاب 06/306من المرسوم التنفيذي 

تضمنتها المادتين، حيث يعفى الطرف المضرور من إثبات الطابع التعسفي للشرط إذا كان 

من بين الشروط التي تضمنتها المادتين. أما إذا تعلق األمر بشروط أخرى غير تلك التي 

سفي وردت في هاتين المادتين، فإن المتعاقد المضرور يقع عليه عبئ إثبات الطابع التع

. غير أنه من 1106للشرط وفقا للمبدأ القانوني العام في مجال اإلثبات البينة على من ادعى

الفقه من يفضل في مجال اإلثبات عدم تحميل الطرف الضعيف بأي عبء إضافي في 

اإلثبات، بل أن يفترض في هذه الحالة أن المحترف قد تعسف في استعمال قوته االقتصادية 

ا أراد المحترف اإلبقاء على الشرط فعليه أن يثبت أنه لم يتعسف في أو قدرته الفنية. فإذ

استعمال مقدرته وخبرته وأنه قد منح المستهلك فرصة كافية لالختيار، بأن يكون قد عرض 

عليه عددا من الشروط يختار من بينها بمأل إرادته واختياره، فاختار هذا األخير الشرط الذي 

 . 1107هايعطي للمحترف مزايا مبالغ في

                                         
. زيتوني 142)دراسة مقارنة(، المرجع السابق، ص بودالي محمد، مكافحة الشروط التعسفية في العقود 1104

 .83فاطمة الزهراء، دور القاضي في تنفيذ العقد في المواد المدنية، المرجع السابق، ص 
 . 141بودالي محمد، مكافحة الشروط التعسفية في العقود)دراسة مقارنة(، المرجع السابق، ص  1105
. زيتوني فاطمة 100القانون الجزائري،المرجع السابق، ص بودالي محمد، الشروط التعسفية في العقود في  1106

 . 84الزهراء، دور القاضي في تنفيذ العقد في المواد المدنية، المرجع السابق، ص 
 .31، ص سميح جان سفير، دور التشريع المقارن في مواجهة الشروط التعسفية، المرجع السابق 1107
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غير أننا نرى أنه ال يمكن االستناد لهذا الموقف الفقهي لسبب وحيد هو أن عقود 

اإلذعان تتسم بسمة أساسية وهي انعدام المناقشة بشأن شروطها وبالتالي ال يمكن تصور 

وجود أي مناقشة حول شروط العقد، ولو سلمنا بوجود مناقشة حول شروط العقد فال نكون 

لتالي ال يمكن للقاضي التدخل لتعديله أو إعفاء الطرف المتعاقد من أمام عقد اإلذعان با

 من القانون المدني. 110شروطه التعسفية لعدم توافر شروط تطبيق نص المادة 

 ثالثا: اهتداء القاضي لقواعد العدالة

البد أن يكون هناك معيار يسترشد به القاضي في رقابته على الشروط التعسفية في 

من القانون  110لتحديد ما إذا كانت تعسفية من عدمه وقد تضمنت المادة عقود اإلذعان 

المدني"العدالة" كمعيار يتم على أساسه تعديل الشروط التعسفية أو إعفاء الطرف المذعن 

منها، حيث وضع المشرع في يد القاضي سلطة تقديرية واسعة لحماية المتعاقد المذعن من 

يه الطرف القوي، فمتى كشف القاضي بناء على سلطته الشروط التعسفية التي يفرضها عل

التقديرية وجود شرط تعسفي في عقد اإلذعان فله أن يعدله بما يزيل أثر التعسف بل له أن 

يعفي الطرف المذعن منه إعفاء تاما، ولم يرسم المشرع له حدودا أو أنماطا معينة ليتم 

عة ال تقيدها سوى ما تقتضيه التعديل أو اإلعفاء بل ترك للقاضي سلطة تقدير واس

من القانون المدني يعتبر تطبيقا لفكرة  110. وعليه فالحكم المقرر في نص المادة 1108العدالة

خضوع العقد لفكرة العدل ويعتبر أيضا مثال من أمثلة االستعانة بالقاضي لتحقيق هذا 

 .1109الهدف

س به من شخص أحاط الغموض واإلبهام بالمقصود بالعدالة، وذلك الختالف اإلحسا

آلخر، وتغيره باختالف األزمنة و األمكنة، غير أنه وعلى الرغم من هذا االختالف الشكلي 

إال أنه يبقى ثابتا من حيث موضوعه، حيث يبقى في حقيقته معبرا عن مجموعة األسس 

 .  1110الثابتة التي تنشئ القانون األعلى للبشرية والنظام الذي يتعين الوصول إليه

العدالة قاعدة من قواعد القانون الطبيعي إن لم تكن جوهره ذاته، وتهدف العدالة تعتبر 

إلى تحقيق المساواة بين األفراد، على نحو يقيم التوازن بينهم، فال يحصل اإلنسان إال على ما 

يستحقه، فال مجال لإلضرار بالغير، ال اإلثراء على حسابه، ويجب أن تسيطر على العقد في 

وهذا إحساس طبيعي يحرك القاضي في تعديله للشرط التعسفي أو في اإلعفاء كل مراحله، 

 .1111منه

                                         
. عبد 247ي المواد المدنية والتجارية، المرجع السابق، ص نبيل اسماعيل عمر، سلطة القاضي التقديرية ف 1108

ساخ، الوظيفة . فاطمة ن148المنعم فرج الصدة، نظرية العقد في قوانين البالد العربية، المرجع السابق، ص 

 .245االجتماعية للعقد، المرجع السابق، ص
 .43سمير عبد السيد تناغو، مصادر االلتزام، المرجع السابق، ص 1109
د بوكماش، سلطة القاضي في تعديل العقد في القانون المدني الجزائري والفقه اإلسالمي، المرجع محم 1110

،المرجع لجزائرياسوالم سفيان، الحماية القانونية للمتعاقد من الشروط التعسفية في التشريع  .167السابق، ص 

 .126السابق، ص 
. علي 197ص  في عقود اإلذعان، المرجع السابق،أنس محمد عبد الغفار، آليات مواجهة الشروط التعسفية  1111

 .54مصبح صالح الحيصة، سلطة القاضي في تعديل مضمون عقد اإلذعان، المرجع السابق، ص 
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تعتبر تقديرات القاضي وفق مقتضيات العدالة من مسائل الواقع التي ال تخضع لرقابة 

 .1112المحكمة العليا

 رابعا: اعتبار هذه السلطة من النظام العام

مجموعة األسس التي يقوم عليها  النظام العام كأحد األفكار األخالقية الحمائية، هو

 .1113المجتمع سواء كانت أخالقية أم اجتماعية أم اقتصادية أم سياسية 

وتعتبر هذه الحماية التشريعية حماية آمرة إذ ال يجوز سلب القاضي سلطة تعديل 

تطبيقا لنص  1114وعديم األثر الشرط التعسفي أو اإلعفاء منه، فمثل هذا االتفاق يكون باطال

، و لو جاز مثل هذا االتفاق، لما تأخر 1115من القانون المدني 110ألخيرة من المادة الفقرة ا

الطرف القوي عن أن يجعله من شروط العقد، لو جاز هذا لتعطلت الحماية التي قصد إليها 

 . 1117كما أن القول بغير ذلك يعني أنها مجرد حماية صورية ،1116المشرع من ذلك الحكم

من القانون المدني أنه لم يحدد آجاال لرفع دعوى  110كما يؤخذ على نص المادة 

تعديل الشرط التعسفي أو اإلعفاء منه بخالف حالتي الطعن في العقد بسبب الغبن أو بسبب 

االستغالل، مما يستوجب معه إعمال القاعدة العامة التي سطرها المشرع في أحكام التقادم 

ني " يتقادم االلتزام بانقضاء خمسة من القانون المد 308المنصوص عليها في نص المادة 

عشر سنة فيما عدا الحاالت التي ورد فيها نص خاص في القانون وفيما عدا االستثناءات 

 اآلتية.".

 الفرع الثاني: الجزاء الغير مباشر:

ها بل ء منلم تقف حماية المشرع للطرف المذعن عند تعديل الشروط التعسفية أو اإلعفا

عن العبارات الغامضة في عقود اإلذعان لمصلحة الطرف المذامتدت إلى وجوب تفسير 

مصلحة لشك لسواء كان دائنا أو مدينا، وهذا خالفا للقاعدة العامة التي تقضي بأن يفسر ا

عان قد اإلذيها عالمدين ، وفيما يلي سنتعرض إلى القاعدة العامة في تفسير العقود عامة بما ف

نون ثم من نفس القا 112/1انون المدني والمادة من الق 111المنصوص عليها في المادة 

لقانون امن  112/2نتعرض إلى االستثناء الخاص بعقد اإلذعان المنصوص عليه في المادة 

 المدني .

                                         
أنس محمد . 08حنان مريني، النظام العام االقتصادي وتأثيره على العالقة العقدية، المرجع السابق، ص  1112

 . 197ص  عبد الغفار، المرجع السابق،
 .182الي بشير، دور القضاء في حماية الطرف الضعيف في العقد، المرجع السابق، ص د 1113

1114.151 (A) Bencheneb, op.cit,P   
 من القانون المدني " ...ويقع باطال كل اتفاق على خالف ذلك". 110نصت المادة  1115
. لعشب محفوظ 149ق، ص عبد المنعم فرج الصدة، نظرية العقد في قوانين البالد العربية، المرجع الساب 1116

 .154بن حامد، عقد اإلذعان في القانون المدني الجزائري والمقارن، المرجع السابق، ص 
 .55علي مصبح صالح الحيصة، سلطة القاضي في تعديل مضمون عقد اإلذعان، المرجع السابق، ص  1117
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يهدف التفسير إلى تحديد معنى النصوص الواردة في عقد معين وذلك إذا لم تكن 

مون العقد والوقوف على واضحة تكشف بجالء عن قصد المتعاقدين، حتى يمكن تحديد مض

 .1118االلتزامات التي يولدها، لكي يتسنى تطبيقه

 أوال: سلطة القاضي في حالة وضوح عبارات عقد اإلذعان:

يث نصت من القانون المدني القاعدة العامة في تفسير العقود ح 111/1تضمنت المادة 

لها طريق تأويعلى أنه " إذا كانت عبارة العقد واضحة فال يجوز االنحراف عنها من 

ن م 111 للتعرف على إرادة المتعاقدين." . يتضح من خالل نص الفقرة األولى من المادة

 القانون المدني أن عبارات العقد الواضحة تمنع القاضي من تأويلها.

 المقصود بوضوح عبارات العقد: .أ

 من القانون المدني ليس وضوح كل جملة على 111/1الوضوح المشار إليه في المادة 

حدة، بل هو وضوح داللة العقد من مجموع ما جاء فيه من عبارات، ألن األصل أن يعتبر 

، 1119العقد وحدة متصلة األجزاء متكاملة األحكام كلما دعت الحاجة إلى تفسيره أو تطبيقه

ألن العبارة في حد ذاتها قد ال تعبر بصدق عن إرادة المتعاقدين، وقد تتناقض وعبارات 

بند واضحا في حد ذاته إال أنه متناقض مع بند آخر أو مع مضمون أخرى، وقد يكون ال

 .1120األحكام الكلية للعقد، مما يجعل العقد غامضا رغم وضوح عباراته

 وضوح عبارة العقد تمنع التأويل: .ب

تستخلص إرادة المتعاقدين، من خالل عبارات العقد لتحديد آثاره، ومتى كانت عبارات 

لقاضي التقيد بها، إذ ال يجوز له االنحراف عنها من خالل العقد واضحة كان الزما على ا

. واألصل أن يأتي الشرط واضحا، ل يرفض  1121التأويل للكشف عن إرادة المتعاقدين

، وهذا ما أكدته 1122القاضي تطبيقه، ذلك أن الشرط الواضح ال يفسر وإنما يطبق كما هو 

قرارها الصادر بتاريخ من خالل العديد من قراراتها من بينها  1123المحكمة العليا

حيث جاء فيه "من المقرر قانونا أن العقد شريعة  33528في الملف رقم:  03/04/1985

المتعاقدين فال يجوز نقضه وال تعديله إال باتفاق الطرفين أو لألسباب التي يقررها القانون 

 .1124ا"ومن ثم فإنه ال يجوز للقضاة أن يفسروا إرادة األطراف الصريحة بما يتنافى معه

 ثانيا: سلطة القاضي في حالة غموض عبارات عقد اإلذعان:

                                         
 .222جع السابق، ص توفيق فرج، القسم الثاني، النظرية العامة لاللتزام، نظرية العقد، المر  1118
 .233، المرجع السابق، ص-مصادر االلتزام-أنور سلطان، الموجز في النظرية العامة لاللتزام،  1119
 .384علي فياللي، االلتزامات، النظرية العامة للعقد، المرجع السابق، ص  1120
حوحو يمينة، سلطة المحكمة العليا في مراقبة تفسير العقد، مقال منشور بمجلة المحكمة العليا، العدد األول،  1121

 . 64، ص 2013سنة 
 .212هانية محمد علي فقيه، الرقابة القضائية على عقود اإلذعان، المرجع السابق، ص  1122
 كانت تعرف قانونا بتاريخ القرار بالمجلس األعلى.  1123
 .65حوحو يمينة، المرجع السابق، ص  1124
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، فيجب أما إذا كان هناك محل لتأويل العقدمن القانون المدني " 111/2نصت المادة 

مع  البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عن المعنى الحرفي لأللفاظ،

وفقا  عاقدين،ن المتيتوافر من أمانة و ثقة بياالستهداء في ذلك بطبيعة التعامل، وبما ينبغي أن 

امضة ".  ويتضح من خالل هذا النص أن عبارات العقد الغللعرف الجاري في المعامالت

 ي ذلكفتستدعي تدخل القاضي لتأويلها للبحث عن النية المشتركة للمتعاقدين مسترشدا 

 بطبيعة التعامل واألمانة والثقة وعرف التعامل.

 العبارة:المقصود بغموض  .أ

تكون العبارة غير واضحة أو غامضة إذا كانت تحتمل في جزئياتها أو في جملتها أكثر 

، ويجب أن تفهم عبارة العقد على أنها مجموع عبارات العقد، أي نصوص  1125من معنى

وبناء على ذلك يكون العقد غامضا  1126العقد في مجموعها وليس عبارة أو جملة معينة فيه

 في الحاالت التالية: وفي حاجة إلى تفسير 

عندما تكون عبارة العقد غامضة في ذاتها بحيث تحتمل أكثر من معنى، ولم يرد في  -

 .1127العقد ما يدل على تحديد المعنى المقصود

قد يرجع غموض النص العقدي بالرغم من وضوح العبارات التي يتكون منها العقد  -

 . 1128لعدم تطابق العقد مع حقيقة إرادة العاقدين

يكون الشرط الوارد في العقد واضحا ومحددا في حد ذاته، غير أنه يكون عندما  -

 . 1129مناقضا أو مبهما بالنظر لشروط أخرى في العقد

قد يتضح الغموض على الرغم من وضوح كل ما ورد في المحرر، وذلك عندما  -

يتكون االتفاق من محررات عديدة تتعارض فيما بينها ، فيوجد تعدد مادي 

 . 1130الممثلة لالتفاق ولكنها في مجموعها تمثل اتفاقا واحدا فقطللمحررات 

 غموض العبارة يستدعي التفسير للتعرف على النية المشتركة للمتعاقدين:  .ب

إذا كانت عبارة العقد غير واضحة، أي يكتنفها الغموض، فإنها تصبح في حاجة إلى 

إلى اإلرادة المشتركة  تفسير يستطيع القاضي بواسطته أن يزيل هذا الغموض لكي يهتدي

للمتعاقدين، وال يجوز للقاضي حينئذ أن يقف عند اإلرادة الفردية ألحد الطرفين، بل يجب 

                                         
المجلد  ياسين محمد الجبوري، المبسوط في شرح القانون المدني، الجزء األول، مصادر الحقوق الشخصية، 1125

 .205األول: نظرية العقد، القسم الثالث: آثار العقد وانحالله، المرجع السابق، ص 

المجلد  ي، الجزء األول، مصادر الحقوق الشخصية،ياسين محمد الجبوري، المبسوط في شرح القانون المدن 1126

 .206األول: نظرية العقد، القسم الثالث: آثار العقد وانحالله، المرجع السابق، ص 
 .69حوحو يمينة، المرجع السابق، ص  1127
المجلد  ياسين محمد الجبوري، المبسوط في شرح القانون المدني، الجزء األول، مصادر الحقوق الشخصية، 1128

 .207ل: نظرية العقد، القسم الثالث: آثار العقد وانحالله، المرجع السابق، ص األو
. هانية محمد علي فقيه، الرقابة 387علي فياللي، االلتزامات، النظرية العامة للعقد، المرجع السابق، ص  1129

 .214القضائية على عقود اإلذعان، المرجع السابق، ص 
المجلد  ح القانون المدني، الجزء األول، مصادر الحقوق الشخصية،ياسين محمد الجبوري، المبسوط في شر 1130

 .207األول: نظرية العقد، القسم الثالث: آثار العقد وانحالله، المرجع السابق، ص 
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عليه أن يبحث عن اإلرادة المشتركة التي تالقى عندها الطرفان، وال يتقيد القاضي في هذا 

 . 1131البحث بالمعنى الحرفي لأللفاظ

في العقد غامض ال يجوز له أن يمتنع عن  وعليه متى تبين للقاضي أن الشرط الوارد

تطبيق العقد لهذه الحجة، بل يعين عليه أن اللجوء إلى التفسير لرفع الغموض عن العقد، 

 .1132حيث ال يجوز له أن يعدل العقد باستبعاد بعض بنوده لمجرد كونها بنودا غامضة 

الوقوف عند  والقاضي يستهدي في سبيل البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين ودون

المعنى الحرفي لأللفاظ بعدة عوامل غير أنه ليس ملزما بها، بحيث يمكنه أن يستعين بغيرها 
للوصول عن النية المشتركة للمتعاقدين وعلى هذا فقد عددها المشرع على سبيل المثال  1133

 وذلك كما يلي: 1134ال على سبيل الحصر

انت عبارة العقد تحمل أكثر من يراد بها طبيعة العقد ذاته فإذا كطبيعة التعامل:  -

طبقا للتكييف  1135معنى واحد، فإنه يؤخذ بالمعنى الذي يتفق مع طبيعة العقد 

 .1136الصحيح للعقد الذي يتوصل إليه القاضي

، ويراد بهما 1137األمانة هي واجب على المتعاقد، والثقة حق للمتعاقداألمانة والثقة:  -

إلرادة الصادر من المتعاقد اآلخر، شرف التعامل في تفهم كل متعاقد للتعبير عن ا

فال يجوز ألحد المتعاقدين إذا استبان ما في التعبير عن اإلرادة الصادر من المتعاقد 

اآلخر من خطأ أو لبس أو قصور أن يستغل هذا النقص في تحقيق فائدة ال حق له 

 .1138فيها

تعاقدين بين الم يقصد به كل سنة جرى عليها العملالعرف الجاري في المعامالت:  -

نفسيهما أو بين المتعاملين في طراز العقد الذي ارتبط به المتعاقدان على نحو يجعل 

                                         
ياسين محمد  .459عبد المنعم فرج الصدة، نظرية العقد في قوانين البالد العربية، المرجع السابق، ص  1131

رية ول: نظالقانون المدني، الجزء األول، مصادر الحقوق الشخصية، المجلد األالجبوري، المبسوط في شرح 

 .205العقد، القسم الثالث: آثار العقد وانحالله، المرجع السابق، ص 
المجلد  ياسين محمد الجبوري، المبسوط في شرح القانون المدني، الجزء األول، مصادر الحقوق الشخصية، 1132

 .207الثالث: آثار العقد وانحالله، المرجع السابق، ص األول: نظرية العقد، القسم 
من مثل إذا كانت العبارة تحتمل أكثر من معنى واحد، فإنها تحمل على المعنى الذي يجعلها تنتج أثرا  1133

ع م، المرجلتزاقانونيا، ومن ذلك أيضا أن عبارات العقد يفسر بعضها بعضا. سمير عبد السيد تناغو، مصادر اال

 . 145السابق، ص

قدان ا المتعاخذ بهكما يجوز للقاضي أن يستعين في تفسير العقد بالظروف التي أحاطت بالتعاقد وبالطريقة التي أ

قد نفيذ العتيتم  في تنفيذ العقد، فقد توجد ظروف تصاحب انعقاد العقد وتكشف عن النية الحقيقية للطرفين، وقد

ر خالل تفسي ه، فإن نيتهما تتضح من خالل ما أعطياه منخالل فترة طويلة دون معارضة أو تحفظ من أحد طرفي

سابق، ص لمرجع العقد، اتوفيق فرج، القسم الثاني، النظرية العامة لاللتزام، نظرية ال المدة التي تم فيها التنفيذ

 .237ص، المرجع السابق، -مصادر االلتزام-أنور سلطان، الموجز في النظرية العامة لاللتزام، . 226
 .148محفوظ بن حامد، عقد اإلذعان في القانون المدني الجزائري والمقارن، المرجع السابق، ص لعشب  1134
 .252توفيق فرج، القسم الثاني، النظرية العامة لاللتزام، نظرية العقد، المرجع السابق، ص  1135
 .222، المرجع السابق، ص-نظرية العقد-حميد بن شنيتي، نظرية االلتزامات 1136
 .460رج الصدة، نظرية العقد في قوانين البالد العربية، المرجع السابق، ص عبد المنعم ف 1137
توفيق  .237، المرجع السابق، ص-مصادر االلتزام-أنور سلطان، الموجز في النظرية العامة لاللتزام،  1138

 .225فرج، القسم الثاني، النظرية العامة لاللتزام، نظرية العقد، المرجع السابق، ص 
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على أن يكون غير مخالف للنظام العام  1139منها شرطا ضمنيا مفهوما في التعامل
1140 . 

 ثالثا: سلطة القاضي في حالة الشك 

 عن أحدها قد توجد في العقد عبارة تحتمل أكثر من معنى ، دون أن يوجد ما يرجح

ة ما عبارحتملهاألخرى بالنظر إلى أن كل منها له ما يبرره ، فيظل الشك يتردد بين وجهتين ت

ول الشك في من القانون المدني على أنه " يؤ 112العقد، وألجل ذلك نص المشرع في المادة 

 مصلحة المدين". 

 صلحةضار بمغير أنه ال يجوز أن يكون تأويل العبارات الغامضة في عقود اإلذعان 

امة الطرف المذعن.". يتضح من نص المادة المذكور أن المشرع عمد إلى وضع قاعدة ع

 استثناءنها بعيطبقها القاضي عند تأويله لحالة الشك بموجب الفقرة األولى من المادة وخرج 

د حالة ن بصدفي الفقرة الثانية من نفس المادة ، وهو األمر الذي يدفعنا أن نبين متى نكو

ذه هج عن شك، وبعدها إلى قاعدة تفسير الشك لمصلحة المدين ومبرراتها، ثم إلى الخروال

 .القاعدة في حالة عقود اإلذعان

 

 

 المقصود بحالة الشك: .أ

هي الحالة التي تكون فيها عبارة العقد غامضة، أي تحتمل أكثر من معنى، وال يستطيع 

المختلفة أن يهتدي في شأنها إلى معنى يرجحه القاضي بالرغم من استعانته بوسائل التفسير 

على غيره من المعاني، فيظل القاضي في شك من حقيقة المعنى المقصود، ألن لكل معنى 

. وعرفت حالة الشك كذلك على 1141وجه ينهض به ، وألنه ال وجه لترجيح معنى على آخر

ت العقد في شأن أنها " إحساس نفسي ينجم عن العجز عن حسم التردد الذي تحتمله عبارا

 .1142االستدالل على النية المشتركة للطرفين"

علما أن حالة الشك تفيد أن هناك مجال لتفسير العقد على معنى أو على آخر، أما إذا تبين 

للقاضي استحالة تفسير العقد بأي معنى من المعاني، فإنه ال يكون هناك عقد أو تطابق 

تفسير وبالتالي يتحدد نطاق قاعدة تفسير الشك في إرادتين وال يكون هناك بالتالي مجال ألي 

                                         
 .237، المرجع السابق، ص-مصادر االلتزام-الموجز في النظرية العامة لاللتزام،  أنور سلطان، 1139
 .392علي فياللي، االلتزامات، النظرية العامة للعقد، المرجع السابق، ص  1140

 
ياسين محمد  .464عبد المنعم فرج الصدة، نظرية العقد في قوانين البالد العربية، المرجع السابق، ص  1141
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أن يكون التفسير غير مستحيل وفي نفس الوقت هو غير ممكن على وجه واحد ال يقبل الشك 
1143. 

 القاعدة العامة في تفسير الشك .ب

القاعدة في مجال تفسير الشك تقضي بأن يفسر الشك في مصلحة المدين، ويثور السؤال 

ينا بالنسبة للعقد في جملته؟ الواقع أن هذا ليس الزما، وإنما هل يقصد بذلك من يكون مد

ينبغي أن ينظر إلى كل شرط على حده، عندما تدعوا الحاجة إلى تفسير أي منها، فإذا قام 

الشك، فسر هذا لمصلحة الملتزم في خصوص هذا الشرط الذي شابه غموض، بصرف 

ن دائنا، وعلى هذا األساس فإنه النظر عن وضع الشخص من العقد في جملته، حتى ولو كا

في العقود الملزمة لجانب واحد يكون تفسير الشك لصالح الطرف المدين أما في العقود 

الملزمة للجانبين، قد يفسر الشك في بعض األحيان لمصلحة أحد الطرفين، وفي بعضهما 

 . 1144لمصلحة الطرف اآلخر، وذلك بحسب ما إذا كان المتعاقد دائنا أم مدينا

رر هذه القاعدة على أساس أن األصل في اإلنسان هو براءة الذمة، واالستثناء هو وتب

. كما يرجع تفسير الشك 1145االلتزام، وال يمكن مخالفة هذا األصل اعتمادا على الشك وحده

لمصلحة المدين إلى أنه يعتبر الطرف الضعيف في العالقة العقدية، وعلى ذلك يعمل المشرع 

رر هذه القاعدة القواعد العامة في اإلثبات والتي مفادها أنه إثبات ، كذلك تب1146على حمايته

االلتزام يقع على عاتق الدائن، فإذا قام شك حول حقيقة هذا المدى كان معنى ذلك أن الدائن 

 . 1147لم يستطع إثباته على نحو واسع فيؤخذ إذن بالمعنى الضيق االلتزام

 تفسير الشك في عقود اإلذعان .ت

من القانون المدني " غير أنه ال يجوز أن يكون تأويل العبارات  2/ 112خرجت المادة 

الغامضة في عقود اإلذعان ضار بمصلحة الطرف المذعن." عن القاعدة العامة في تفسير 

الشك لمصلحة المدين، إذ ال يجوز أن يكون تفسير العبارات الغامضة في عقود اإلذعان 

ا كان المدين هو المذعن فسر الشك ضارا بمصلحة الطرف المذعن، وعلى ذلك فإذ

لمصلحته، وإذا كان الدائن هو المذعن فسر الشك لمصلحته. وعلى العموم يكون تفسير 

. فقد يكون المذعن 1148العبارات الغامضة في عقد اإلذعان ضد من انفرد بوضع شروط العقد

تائج الغموض دائنا في عقود التأمين إذ أن المؤمن الذي يضع قانون العقد يجب أن يتحمل ن

                                         
 .74ص  . حوحو يمينة، المرجع السابق،148سمير عبد السيد تناغو، مصادر االلتزام، المرجع السابق، ص 1143
. توفيق فرج، 157عبد الرزاق محمد، تفسير الشك لمصلحة الطرف المذعن، المرجع السابق، ص محمد  1144

رج الصدة، نظرية فعبد المنعم  .228القسم الثاني، النظرية العامة لاللتزام، نظرية العقد، المرجع السابق، ص 

 .464العقد في قوانين البالد العربية، المرجع السابق، ص 
حوحو يمينة، المرجع السابق، ص . 39تأويل العقد)دراسة مقارنة(، المرجع السابق، ص دالي بشير، مبدأ  1145

74. 
. توفيق فرج، 156محمد عبد الرزاق محمد، تفسير الشك لمصلحة الطرف المذعن، المرجع السابق، ص  1146
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الناتج من التحرير المسند إليه، حتى إذا كان المقصود من التفسير هو تحديد نطاق التزاماته 

 .1149البحتة فيفسر القاضي الغموض ضد شركة التأمين رغم أنها المدينة في الشرط 

فلو اعتمد المشرع قاعدة "أن يفسر الشك لمصلحة المدين" بالنسبة لعقود اإلذعان، 

لوسيلة في التفسير، كسيف ذي حدين، ألن الطرف المذعن ليس دائما مدينا، ألضحت هذه ا

بل هو في حاالت كثيرة دائنا مثلما هو األمر بالنسبة لعقد العمل فالعامل أو األجير يعد دائنا، 

في ما يتعلق بحقه في األجر الذي يترتب له بذمة رب العمل، وهو األمر الذي دفع بالمشرع 

 .1150بتفسير الشك في عقود اإلذعان إلى تبني نظام خاص

قاعدة تفسير الشك لمصلحة الطرف المذعن قاعدة عادلة ألنها تقوم على أساس أن 

الطرف المذعن هو الطرف الضعيف اقتصاديا، وأن رضاه في العقد أقرب إلى معنى التسليم 

ين المتعاقدين منه إلى معنى القبول االختياري مما يتعين معه حمايته إلقامة التوازن العقدي ب

. كذلك ألنها تقوم على أساس أن الطرف القوي هو الذي يستقل بتحرير العقد، 1151في العقد

فإذا شابه غموض أو إبهام، وجب أن ال يستفيد من هذا الغموض، بل يقع عليه وزر هذا 

الغموض مادام كان في وسعه أن يتحاشاه بما له من وسائل يستطيع بها أن يورد عبارات 

 .1152الوضوح غاية في 

تجب اإلشارة كذلك إلى أن هذا اإلبهام الذي يكتنف بعض العقود ليس وليد الصدفة دائما، 

وليس أيضا وليد رعونة واضعه وهو المحترف، ولكن في أحيان كثيرة يكون متعمدا، ألنه 

يسمح للمتعاقد القوي بتمرير اشتراطات معينة تحت ستار الغموض واإلبهام، بحيث لو كانت 

 . 1153ألحجم المتعاقد اآلخر على التعاقدواضحة 

من القانون المدني تعتبر قاعدة قانونية آمرة، حيث  212/2تجب اإلشارة إلى أن المادة 

 .1154تقيد القاضي عند تفسيره لعقد اإلذعان بعدم اإلضرار بمصلحة الطرف المذعن 

قواعد  على أنه إعمال هذا الحكم ال يكون إال في حالة عدم إمكان إعمال قاعدة من

التفسير، فإذا عجز القاضي عن الوصول إلى قصد المتعاقدين عن طريق إعمال قواعد 

التفسير )طبيعة التعامل، األمانة والثقة العرف الجاري...(، وثار شك، فإنه يفسر لمصلحة 

                                         
 .158سابق، صمحمد عبد الرزاق محمد، تفسير الشك لمصلحة الطرف المذعن، المرجع ال 1149
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أنور  .68زيتوني فاطمة الزهراء، دور القاضي في تنفيذ العقد في المواد المدنية، المرجع السابق، ص  1151

بد الرزاق عمحمد  .239لسابق، ص، المرجع ا-مصادر االلتزام-سلطان، الموجز في النظرية العامة لاللتزام، 
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، وبمفهوم المخالفة ال يستفيد المذعن من الحماية الخاصة 1155الطرف المذعن دائنا أو مدينا

 ف الشك عبارة العقد. نإذا لم يكت

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني: سلطات القاضي في مرحلة تنفيذ العقد:

قائما وقت تكوين العقد ولكنه اختل بعد ذلك  كان يتدخل القاضي إلعادة التوازن الذي

في مرحلة تنفيذه، وقد نص المشرع الجزائري على حاالت محددة حصرا تسمح للقاضي أن 

يتدخل بموجبها وفي حدود السلطات الممنوحة له دون الخروج عن أحكام القانون في أن 

 يحقق في نطاق الممكن العدالة العقدية.
دث د الذي تم إبرامه في ظل ظروف عادية إال أن حوافيسمح للقاضي بتعديل العق

ث إلى لحواداطرأت بعد إبرامه وقبل تمام تنفيذه لم يكن في الحسبان توقعها بحيث أدت هذه 

 جعل تنفيذ االلتزام على الوجه الذي تم التعاقد عليه مرهقا.

نه ، غير أعادال تفاقيا يبدوا للوهلة األولى أثناء إبرام العقداوقد يتضمن العقد تعويضا 

أحد بلحال أثناء تنفيذ العقد يظهر أن التعويض االتفاقي ال يتوافق مع الضرر الحقيقي ا

صل، أطراف العقد، بأن يكون التفاوت مفرطا بين التعويض المتفق عليه والضرر الحا

 فيسمح المشرع للقاضي بالتدخل لتعديل مضمون التعويض االتفاقي. 

ليه عطة تقديرية واسعة في شأن تعديل األجل المتفق كذلك منح المشرع للقاضي سل

لدعوى  لدائنلتنفيذ العقد وذلك بتمكينه من سلطة منح األجل القضائي وذلك بمناسبتي رفع ا

 الفسخ القضائي أو رفعه لدعوى التنفيذ العيني. 

وألجل الوقوف على سلطة القاضي في تعديل العقد في مرحلة تنفيذه خصصنا المبحث 

بينما تطرقنا في المبحث الثاني  سلطة القاضي في حالة وجود ظروف طارئة، دراسةاألول ل

                                         
. فاضل خديجة، 282توفيق فرج، القسم الثاني، النظرية العامة لاللتزام، نظرية العقد، المرجع السابق، ص  1155
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وخصصنا المبحث الثالث واألخير لدراسة   دور القاضي في حالة وجود التعويض االتفاقيل

 .سلطة القاضي في تعديل أجل تنفيذ العقد

 

 

 المبحث األول: سلطة القاضي في حالة وجود ظروف طارئة:

األصل أن العقد شريعة المتعاقدين و يجب على كل منهما أن ينفذ التزاماته الناشئة منه 

بأمانة و حسن نية، غير أنه قد تجد خالل تنفيذ العقد ظروف استثنائية عامة لم تكن متوقعة 

عند انعقاد العقد، تجعل تنفيذ التزامات أحد المتعاقدين مرهقا، ويهدده التنفيذ على ذات الشكل 

تعاقدي بخسارة فادحة، فتقتضي العدالة إعادة التوازن بين التزامات المتعاقدين، وذلك بمنح ال

القاضي سلطة تعديل العقد، وقد نص المشرع على سلطة القاضي في تعديل العقد للظرف 

من القانون المدني " غير أنه إذا طرأت حوادث استثنائية عامة  071/3في المادة  الطارئ 

سع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ االلتزام التعاقدي، وإن لم يصبح لم يكن في الو

مستحيال، صار مرهقا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة جاز للقاضي تبعا للظروف وبعد 

قع باطال كل اتفاق مراعاة لمصلحة الطرفين أن يرد االلتزام المرهق إلى الحد المعقول، وي

رض لشروط تدخل القاضي لتعديل العقد بسبب الظرف وفيما يلي نتع .على خالف ذلك"

الطارئ في المطلب األول، بينما نخصص المطلب الثاني لمضمون سلطة القاضي اتجاه 

 الظرف الطارئ.

 المطلب األول: شروط تدخل القاضي لتعديل العقد بسبب الظرف الطارئ:

 107/3لمادة طبقا ألحكام االظروف الطارئة نظرية حتى يتمكن القاضي من تطبيق 

من القانون المدني يجب توفر مجموعة من الشروط يتعلق بعضها بااللتزام التعاقدي، 

وبعضها بالظرف الطارئ االستثنائي، فيما يتعلق بعضها اآلخر بأثر الظرف الطارئ على 

 االلتزام التعاقدي، وفيما يلي تفصيل لهذه الشروط.

 متراخي التنفيذ:الفرع األول: أن يكون االلتزام التعاقدي 

ينحصر نطاق تطبيق نظرية الظروف الطارئة في مجال االلتزامات التعاقدية أي تلك 

 . 1156التي يكون مصدرها العقد، أما غيرها من االلتزامات فال تسري عليها هذه النظرية

يالحظ على المشرع الجزائري أنه أطلق على االلتزام محل تطبيق نظرية الظروف 

لتزام التعاقدي" كما سكت عن إدراج شرط التراخي صراحة ضمن نص الطارئة عبارة "اال

من القانون المدني األمر الذي يدفعنا إلى القول أنه مادام المشرع لم يخصص  107المادة 

نوعا من االلتزام التعاقدي بعينه بل جاء بعبارة عامة مما يفتح المجال لالجتهاد بناء على 

سع تطبيق نظرية الظروف الطارئة على جميع العقود مفهوم نظرية الظروف الطارئة ليت
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التي يفصل بين إبرامها وتنفيذها فترة زمنية يطرأ خاللها حادث استثنائي عام يجعل من تنفيذ 

 االلتزام مرهقا للمدين. 

نظرية الظروف الطارئة تفترض النطباقها أن حادثا وقع بعد قيام العقد وقبل التنفيذ 

إلى اختالل التوازن االقتصادي الذي كان موجودا وقت االنعقاد، وأن هذا الحادث قد أدى 

 .1157ومقتضى ذلك أن تكون هناك فترة زمنية تفصل بين انعقاد العقد وتنفيذه

كون تي يوبذلك فإن العقود التي تشكل محورا الرتكاز النظرية عليها، هي العقود ال

راجعة لغالب مر في ادفعة واحدة ال تثيتنفيذها متراخيا، ذلك أن العقود التي تنفذ فور انعقادها 

لعقدية بطة اشروطها بسبب تغير الظروف، وذلك بعكس العقود المتراخية التنفيذ إذ تظل الرا

 الظروف ام أنالتي تولدها ممتدة أو مستمرة في الزمن سواء بطبيعتها أو بحكم االتفاق وماد

 نه. بقى مطلبا ال مفر مالواقعية دائمة التحول والتغير فإن مراجعة شروط العقد ي

ووفقا لهذا الشرط) شرط التراخي( ينبغي أال يكون التنفيذ واجبا فور تمام العقد، وإنما 

أي ال بد أن يكون هناك فاصل زمني ، البد أن يتراخى التنفيذ إلى وقت يجيء في المستقبل

ة هذا الشرط بين انعقاد العقد وبين تنفيذه يتخلله حدوث الظرف الطارئ، وقد بلغ من أهمي

بالنسبة لمحكمة النقض الفرنسية أن ربطت المحكمة بين تراخي التنفيذ وتطبيق النظرية، 

 . 1158فأصبح هذا التنفيذ يدور مع شرط التراخي وجودا وعدما

، سواء كانت عقود 1159العقود المتراخية التنفيذ تشمل أول ما تشمل العقود الزمنية

كالتوريد فمثل هذه العقود تمتد  1160قودا دوريةمستمرة كاإليجار والعمل مثال أو كانت ع

إذا أجل تنفيذها باتفاق  1162وفيما عدا ذلك تشمل العقود الفورية ،1161بطبيعتها في الزمن

                                         
. سليمان 824عبد المنعم فرج الصدة، نظرية العقد في قوانين البالد العربية، المرجع السابق، ص  1157
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 .420المرجع السابق، ص 
،  1987بر، الوجيز في نظرية الظروف الطارئة، مطبعة زهران، مصر، محمد عبد الرحيم عن 1158

 .37ص
العقد الزمني أو عقد المدة هو العقد الذي يكون الزمن عنصرا جوهريا فيه، حيث يعتبر مقياسا يقدر به  1159

ون ذا وقد يك لشركة،محل االلتزام، وقد يكون هذا العقد ذا تنفيذ مستمر مثل عقد اإليجار وعقد العمل وعقد ا

يق فرج، توف ت.تنفيذ دوري مثل عقد التوريد وعقد اإليراد المرتب حيث يتفق الطرفان على تكرار األداءا

 .52-51نظرية العقد، المرجع السابق، ص -القسم الثاني، النظرية العامة لاللتزام، 
ذ مما يعني أن هذه األداءات في العقود الدورية ال تحدد وفقا للمدة وبالتالي ال تكون مستمرة التنفي 1160

ع لك إلشباعلى ذ األداءات يمكن تنفيذها فورا ولكن تكرارها مدة من الزمان يأتي نتيجة اتفاق المتعاقدين

يا كعقد دا دورحاجو متكررة على مر األيام وبالتالي تصبح األداءات دورية ويعتبر العقد المنشأ لها عق

 إلسالمي،لفقه الظروف الطارئة بين القانون المدني واالتوريد.  محمد محي الدين ابراهيم سليم، نظرية ا

 .152، ص  2007دراسة مقارنة، دار المطبوعات الجامعية، مصر 

بلحاج العربي، النظرية العامة  .161سمير عبد السيد تناغو، مصادر االلتزام، المرجع السابق، ص  1161

 . 256-255سابق، ص لاللتزام في القانون المدني الجزائري، الجزء األول، المرجع ال
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. فتطبق النظرية 1163المتعاقدين األمر الذي سمح بحدوث ظروف جديدة تجعل التنفيذ مرهقا

الزمن يطرأ خاللها حادث إذن على جميع العقود التي بين إبرامها وبين تنفيذها فترة من 

، ويستوي في ذلك العقد 1164استثنائي عام وغير متوقع يؤدي إلى جعل تنفيذ االلتزام مرهقا

الزمني والعقد الفوري الذي يتفق فيه على أجل الحق للتنفيذ لتحقق حكمة التشريع في 

مه وتنفيذه الحالتين وهي إصالح ما اختل من التوازن االقتصادي للعقد في الفترة ما بين إبرا

نتيجة للظروف االستثنائية التي طرأت خالل هذه الفترة وذلك برفع العنت عن المدين تمكينا 

من تنفيذ التزامه دون إرهاق كبير وهذا اإلرهاق كما يحدث في االلتزامات التي تنفذ بصفة 

 .1165مستمرة أو دورية يحدث كذلك في االلتزامات المؤجلة التنفيذ

التنفيذ راجعا إلى طبيعة العقد، كما هي الحال في عقود المدة، والبد أن يكون تراخي 

أو يكون بمقتضى االتفاق كما هي الحال في العقود الفورية التي بطبيعتها يجب أن تنفذ فور 

انعقادها، إال أن إضافة تنفيذها إلى أجل أو آجال متعاقبة من شأنه أن يسمح بحدوث ظروف 

أما إذا كان العقد واجب التنفيذ فورا ، ولكن  ،1166األجلجديدة تجعل التنفيذ مرهقا أثناء 

تراخى تنفيذه بخطأ من المدين، ثم طرأ الحادث االستثنائي العام الذي أدى إلى اختالل توازن 

العقد فإن نظرية الظروف الطارئة ال تنطبق عليه، عمال بالمبدأ القانوني "ال يجب أن يفيد 

وهذا ما ذهبت  ،1167حالة يتحمل المدين تبعة تقصيرهأحد من تقصيره أو إهماله" وفي هذه ال

  324034في الملف رقم: 21/02/2007إليه المحكمة العليا في قرارها الصادر بتاريخ 

حيث جاء في حيثياته " حيث إنه من جهة أخرى فإن القرار المطعون فيه جاء فيه بأن 

من ق.م في حين أن  107/3االلتزام التعاقدي أصبح مستحيل التنفيذ طبقا لمقتضيات المادة 

تنفيذ التزام المؤسسة المنحلة ومن حل محلها لم يصبح مستحيال بل قد يصبح مرهقا للمدين، 

وفي هذه الحالة يجب أن يراعى خالل فترة إنجاز المشروع ما إذا طرأت حوادث استثنائية 

رهقا للدين. أما عامة لم يكن في الوسع توقعها وأدت إلى أن يصبح تنفيذ االلتزام التعاقدي م

                                                                                                               
العقود الفورية هو العقد الذي يعتبر الزمن عنصرا جوهريا فيه، فيكون تنفيذه فوريا حتى ولو تراخى  1162

، جزائريفي بعض الحاالت كما في األجل. خليل أحمد حسن قدادة، الوجيز في شرح القانون المدني ال

 .25المرجع السابق، ص 
. سليمان مرقس، الوافي في شرح 316مصطفى الجمال، مصادر االلتزام، المرجع السابق، ص  1163

 .423، ص السابق الجزء األول، نظرية العقد واإلرادة المنفردة، المرجع -في االلتزامات–القانون المدني 
1164 (P)Stoffel-Munck,L'imprévision et la réforme des effets du contrat, Lextenso Revue des 

contrats, colloque du 16 Février 2016, France, avril 2016,P 31 . 

 
. محمد حسين 427أنور طلبة، انحالل العقود، المكتب الجامعي الحديث، مصر، بدون سنة الطبع، ص  1165

 .353العقد واإلرادة المنفردة، المرجع السابق، ص منصور، مصادر االلتزام، 

(A)Lecourt,op.cit , P 169 
. مصطفى 834عبد المنعم فرج الصدة، نظرية العقد في قوانين البالد العربية، المرجع السابق، ص  1166

 .316الجمال، مصادر االلتزام، المرجع السابق، ص 
الجزء األول، نظرية العقد واإلرادة  -االلتزامات في–سليمان مرقس، الوافي في شرح القانون المدني  1167

جع ، المر-لتزاممصادر اال-. نبيل ابراهيم سعد، النظرية العامة لاللتزام421المنفردة، المرجع السابق، ص 

 كلية الحقوق . فاضل خديجة، تعديل العقد أثناء التنفيذ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير،289السابق، ص 

 .78، ص 2002جامعة الجزائر، 

https://www.lextenso.fr/revue-des-contrats/RDC112z5
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إذا طرأت تلك الحوادث خارج األجل المتفق عليه فإن المدين وحده هو الذي يتحمل تلك 

 .1168الظروف وال دخل للدائن فيها ألنه لم يكن مقصرا في تنفيذ التزامه" 

نظرية الظروف الطارئة تطبق إذا طرأت الظروف االستثنائية في الفترة بين انعقاد 

ا كانت هذه الظروف موجودة قبل إبرام العقد، فال تؤثر عليه ولو كان العقد وتنفيذه، أما إذ

أحد المتعاقدين أو كالهما ال يعرف بوجودها، كل ذلك ما لم تتوافر في هذه الحالة شروط 

 .1169الطعن في العقد لعيب الغلط 

على أنه ال يشترط أن تكون االلتزامات المتبادلة متراخية التنفيذ على وجه التقابل إلى 

ما بعد الحادث الطارئ، بل يكفي وجود التزام متراخي التنفيذ صار مرهقا للمدين، بصرف 

 . 1170النظر عن كون االلتزام المقابل له قد تم تنفيذه، أو كان متراخي التنفيذ كذلك

كذلك تسري نظرية الظروف الطارئة على االلتزام الذي لم ينفذ، أو على الجانب الذي 

لم يتم تنفيذه منه، وعليه فإن تحقق الظرف الطارئ قبل تنفيذ العقد كان للمدين أن يتمسك بهذا 

الظرف، فإن كان التنفيذ يتم على مراحل أو بصفة دورية، كان للمدين أن يتمسك به بالنسبة 

لتنفيذ التي تحل طوال الفترة التي يظل الظرف الطارئ قائما خاللها، أما ما تم لمراحل ا

تنفيذه قبل الحادث الطارئ، فإنه ينقضي بالوفاء ويمتنع خضوعه ألحكام الظروف 

 . 1171الطارئة

تطبق النظرية كذلك في حالة تأجيل التنفيذ بحكم القضاء )نظرة الميسرة(، فقد يمنح 

 .1172فيذ التزامه، فيقع الظرف الطارئ قبل حلول هذا األجل القضائيالقاضي المدين أجال لتن

يشترط لتطبيق النظرية، أن يكون العقد المتراخي التنفيذ  1173كما يالحظ أن بعض الفقه

، إذ أن العقد االحتمالي يُعَِرُض 1175وليس من العقود االحتمالية 1174من العقود المحددة

                                         
،  343240ملف الطعن رقم  21/02/2007قرار صادر عن الغرفة المدنية لدى المحكمة العليا بتاريخ  1168

 .12تحت رقم  ، قرار مرفق بالملحق 211، ص 2007منشور بمجلة المحكمة العليا العدد األول، 
 .352ق، ص محمد حسين منصور، مصادر االلتزام، العقد واإلرادة المنفردة، المرجع الساب 1169
. عبد 341محمد وحيد الدين سوار، شرح القانون المدني النظرية العامة لاللتزام، المرجع السابق، ص  1170

ر، سلطة . نبيل اسماعيل عم56الحميد بن شنيتي، سلطة القاضي في تعديل العقد، المرجع السابق، ص 

 .269 ابق، صبيقية(، المرجع السالقاضي التقديرية في المواد المدنية والتجارية )دراسة تحليلية وتط
. نبيل ابراهيم سعد، النظرية العامة 426 -425أنور طلبة، انحالل العقود، المرجع السابق، ص  1171

 .289، المرجع السابق، ص -مصادر االلتزام-لاللتزام
 عمار محسن كزار، نظرية الظروف الطارئة وأثرها على إعادة التوازن االقتصادي المختل في العقد، 1172

محمد حسين منصور، مصادر . 90، ص 2015، سنة 38مقال منشور بمجلة دراسات الكوفة، العدد 

 . 353االلتزام، العقد واإلرادة المنفردة، المرجع السابق، ص 
. محمد وحيد 834عبد المنعم فرج الصدة، نظرية العقد في قوانين البالد العربية، المرجع السابق، ص  1173

ر طلبة، انحالل . أنو341ن المدني النظرية العامة لاللتزام، المرجع السابق، ص الدين سوار، شرح القانو

ع ، المرج-تزاممصادر االل-. نبيل ابراهيم سعد، النظرية العامة لاللتزام427العقود، المرجع السابق، ص 

 .290السابق، ص 
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أو الخسارة الفادحة وبذلك فال محل ألن تنطبق  بطبيعته أحد العاقدين الحتمال الكسب الكبير

. غير 1176النظرية عليه فاإلرهاق متالزم مع هذه العقود متوقع من المتعاقدين منذ إبرام العقد

أننا نعتقد مع من يرى أن هذا االتجاه ليس صحيحا على إطالقه فالعقود االحتمالية إن كانت 

طرفيها، إال أن بعضها يقوم على جميعها تفترض احتمال الربح والخسارة في جانب 

المضاربة والمخاطرة كما هو الحال في عقود المضاربة في البورصة، والقمار 

، وبعضها اآلخر يقوم على توازن احتماالت الكسب والخسارة في جانب 1177والرهان

الطرفين، كعقد التأمين، وهذا النوع من العقود )عقد التأمين( يجب أن يمتد إليه تطبيق نظرية 

الظروف الطارئة، ولنتصور مثال أن تأمينا على منزل من الهدم أو تأمينا على سفينة من 

الغرق، إذا ما قامت حرب بعد انعقاد التأمين، فمثل هذا العقد يفترض توازنا بين احتماالت 

الكسب والخسارة في جانب كل من طرفيه، وهذا التوازن يختل بالضرورة لصالح المؤمن له 

ؤمن لقيام الحرب وتزايد احتماالت تحقق الخطر المؤمن منه نتيجة لقيامها، وضد مصلحة الم

كما يستند بعض من  ،1178مما يوفر االعتبارات الالزمة إلعمال نظرية الظروف الطارئة

أنصار هذا االتجاه إلى تطبيق النظرية على جميع العقود بما فيها العقود االحتمالية، استنادا 

 . 1179ة لنظرية الظروف الطارئةإلى عمومية النصوص المقرر

من  95، ألنه عمال بنص المادة 1180كما ال تنصرف هذه النظرية إلى عقود القرض

القانون المدني "إذا كان محل االلتزام نقودا، التزم المدين بقدر عددها المذكور في العقد دون 

 أن يكون الرتفاع قيمة هذه النقود أو النخفاضها وقت الوفاء أي تأثير".

 .1181ك يشترط أن يكون العقد المتراخي التنفيذ من عقود المعاوضة كذل 

                                                                                                               
ومقدار ما يأخذ عند التعاقد العقود المحدد وهو العقد الذي يعرف فيه كل من المتعاقدين مقدار ما يعطي  1174

لمرجع ئري، ا. علي علي سليمان، النظرية العامة لاللتزام، مصادر االلتزام في القانون المدني الجزا

 .16السابق، ص 
العقد االحتمالي ويعرف أيضا بعقد الغرر وهو العقد الذي ال يعرف فيه كل من المتعاقدان مقدار ما  1175

ق ير محقغفيه هذه المعرفة على حادث مستقبل غير محقق الوقوع أو  يعطي أو مقدار ما يأخذ، وتتوقف

 لجزائري،المدني تاريخ وقوعه. علي علي سليمان، النظرية العامة لاللتزام، مصادر االلتزام في القانون ا

 .16المرجع نفسه، ص 
 .413بق، ص محمد وحيد الدين سوار، شرح القانون المدني النظرية العامة لاللتزام، المرجع السا 1176

ابق، ص ع الس، المرج-دراسة مقارنة-بولحية جميلة، نظرية الظروف الطارئة في القانون المدني الجزائري

 .354. محمد حسين منصور، مصادر االلتزام، العقد واإلرادة المنفردة، المرجع السابق، ص 100
ين ابراهيم سليم، نظرية محمد محي الد. 317مصطفى الجمال، مصادر االلتزام، المرجع السابق، ص  1177

 . 187 الظروف الطارئة بين القانون المدني والفقه اإلسالمي، دراسة مقارنة، المرجع السابق، ص
. عبد الحكم فوده، آثار الظروف 318-317مصطفى الجمال، مصادر االلتزام، المرجع السابق، ص  1178

 -29،  ص 1999، منشأة المعارف، مصر،الطارئة والقوة القاهرة على األعمال القانونية، الطبعة األولى

30 . 
، المرجع السابق، -دراسة مقارنة-بولحية جميلة، نظرية الظروف الطارئة في القانون المدني الجزائري 1179

 .100ص 
بلحاج العربي، النظرية العامة لاللتزام في القانون المدني الجزائري، الجزء األول، المرجع السابق،  1180

 ابق، ص، المرجع الس-مصادر االلتزام-الموجز في النظرية العامة لاللتزام، . أنور سلطان، 256ص 

248. 
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ويقع على القاضي بناء على سلطته التقديرية تحديد اللحظة التي تبدأ فيها الحوادث 

االستثنائية وتحديد لحظة صدور العقد بالفعل ومتى ال يعتبر أنه قد تم تنفيذه ألنه إذا صدر 

ارئ بعد التنفيذ فال أثر لهذا الحادث وبالتالي ال مجال العقد و نفذ ثم بعدها جد الحادث الط

لتطبيق نظرية الظروف الطارئة، أما إذا صدر العقد ثم طرأ الحادث قبل التنفيذ أو أثناء 

 .1182التنفيذ فيكون العقد عرضة لتطبيق نظرية الظروف الطارئة لجود الحادث الطارئ 

 عها:عامة لم يكن في الوسع توق الفرع الثاني: أن تجد بعد العقد حوادث استثنائية

من القانون المدني النطباق نظرية الظروف  107يشترط نص الفقرة الثالثة من المادة 

حادث استثنائي، عام، لم يكن في الوسع على العقد فيما بين إبرامه وتنفيذه  الطارئة أن يطرأ 

 توقعه. 

 :االستثنائيةأوال: 

خارجا عن المألوف أي نادر أن يكون "يراد بكون الحادث الطارئ استثنائيا 

أو هو "الحادث الذي ال يندرج في عداد الحوادث التي تتعاقب وتقع وفقا لنظام  1183الوقوع"

 . 1184معلوم"

ويراعى المكان والزمان فما يكون استثنائيا في بلد قد يكون عاديا في بلد آخر، وما 

ومن الظروف الطارئة ما تكون  ، 1185يكون استثنائيا في زمن قد يغدو مألوفا في زمن آخر

بطبيعتها استثنائية ال تحدث إال في القليل النادر كاندالع الحروب، ووقوع الزالزل، وسقوط 

ومن هذه الظروف ما تكون بطبيعتها غير استثنائية يكثر وقوعها فتكون مألوفة  ،الشهب

سوب معلوم، كارتفاع أو انخفاض األسعار بمعدالت طفيفة، وتكرار ظاهرة الفيضان بمن

وزحف الجراد بأعداد مألوفة، فال يؤدي إلى تطبيق نظرية الظروف الطارئة إال إذا بلغ حدا 

يجاوز المألوف، فقد يتدفق الفيضان بمنسوب عال غير مألوف، وقد تتعاظم أعداد الجراد 

سعار أو تنخفض بشكل الزاحف يكل لم يعهده الناس فتأكل األخضر واليابس، وقد ترتفع األ

وهنا يصبح الظرف الطارئ المألوف بحسب المنشأ غير مألوف بحسب  ،... وهكذاحاد

وعلى العموم  ،1186الصدفة، وبالتالي تطبق على الظروف األخيرة نظرية الظروف الطارئة

                                                                                                               
 .36محمد عبد الرحيم عنبر، المرجع السابق، ص  1181
نبيل اسماعيل عمر، سلطة القاضي التقديرية في المواد المدنية والتجارية )دراسة تحليلية وتطبيقية(،  1182

 .269المرجع السابق، ص 
الجزء األول، نظرية العقد واإلرادة  -في االلتزامات–افي في شرح القانون المدني سليمان مرقس، الو 1183

 .425المنفردة، المرجع السابق، ص 
محمد محي الدين ابراهيم سليم، نظرية الظروف الطارئة بين القانون المدني والفقه اإلسالمي، المرجع  1184

 لسابق، صواإلرادة المنفردة، المرجع ا محمد حسين منصور، مصادر االلتزام، العقد .250السابق، ص 

 .57. عبد الحميد بن شنيتي، سلطة القاضي في تعديل العقد، المرجع السابق، ص 355

(A) Bencheneb, op.cit,P 249. 

 .342محمد وحيد الدين سوار، شرح القانون المدني النظرية العامة لاللتزام، المرجع السابق، ص  1185
عمار محسن كزار، نظرية الظروف الطارئة وأثرها . 45محمد عبد الرحيم عنبر، المرجع السابق، ص 1186

عبد المنعم فرج الصدة، نظرية . 91على إعادة التوازن االقتصادي المختل في العقد، المرجع السابق، ص 
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، فال أو أمنية 1187يستوي أن تكون الظروف الطارئة سياسية، أو اقتصادية، أو طبيعية

 االقتصادي للعقد.يشترط فيها إال إحداث أثر في التوازن 

وقد يتمثل الحادث االستثنائي في صدور تشريع مفاجئ غير متوقع، كفرض التسعيرة 

الجبرية ورفعها، ألن النص أطلق التعبير عن الحادث ولم يقيده وبذلك قد يكون الظرف 

الطارئ حادثا ماديا كما في األمثلة المتقدمة ، ويمكن أن يكون عمال قانونيا كقرار إداري 

، كما يمكن أن يكون تشريعا يؤدي إلى تطبيق نظرية الظروف الطارئة إذا تسبب في مثال

 . 1188إرهاق المدين

بنت تهذا ويالحظ أن ما نص عليه المشرع الجزائري وعلى غالبية التشريعات التي 

صف ونظرية الظروف الطارئة وكذا ما ورد في بعض الشروح الفقهية ذهبوا إلى إلحاق 

 األثر المترتب عليه.بلظرف ال االستثنائية بذات ا

االستثنائية يتصف بها أثر الظرف وليس  آخر من الفقه أن والمفروض حسب بعض

ويبرر أصحاب االتجاه الفقهي األخير مذهبهم من حيث أن الغاية التي  ،1189الظرف نفسه

، هي التوفيق بين استقرار المعامالت يقها من وراء اشتراط االستثنائيةيتوخى المشرع تحق

والعدالة العقدية التي ال يمكن أن تتم باشتراط أن يوصف الحادث باالستثنائية، ذلك أن 

الحادث االستثنائي قد يفضي إلى آثار استثنائية، كما أن الحادث العادي يمكن أن يفضي كذلك 

وبالتالي عل تنفيذ االلتزام مرهقا للمدين إلى آثار استثنائية تؤدي إلى قلب اقتصاديات العقد وج

 .1190تنطبق عليه نظرية الظروف الطارئة 

وهو االتجاه الذي نؤيده لمنطقيته من ناحية وتطابقه  -بينما ذهب بعض آخر من الفقه

إلى أن وصف  -من القانون المدني 107/3ونص صفة االستثنائية الواردة ضمن المادة 

ثار المترتبة االستثنائية يجب أن ينصرف إلى الحادث في حد ذاته، وفي نفس الوقت إلى اآل

على الحادث حتى تتحقق الغاية من وضع هذا الشرط، ومن ثم فشرط االستثنائية يجب أن 

                                                                                                               
شرح القانون المدني  . سليمان مرقس، الوافي في483العقد في قوانين البالد العربية، المرجع السابق، ص 

 .425الجزء األول، نظرية العقد واإلرادة المنفردة، المرجع السابق، ص  -في االلتزامات–
حامق ذهبية، المقاربات بين القانون الجزائري والشريعة اإلسالمية أحكام نظرية الظروف الطارئة  1187

، تعايش ى الدولي تحت عنوان، عدد خاص بالملتق1مثاال، مقال منشور بمجلة حوليات جامعة الجزائر 

 25و  24يومي  األنظمة القانونية في القانون الجزائري والمقاربات الجهوية للقانون،المنعقد بالجزائر

 .96، ص  2015نوفمبر 
ص عبد الحكم فوده، آثار الظروف الطارئة والقوة القاهرة على األعمال القانونية، المرجع السابق،  1188

. مصطفى 356ادر االلتزام، العقد واإلرادة المنفردة، المرجع السابق، ص محمد حسين منصور، مص.31

 .318الجمال، مصادر االلتزام، المرجع السابق، ص 
. فاضل خديجة، تعديل العقد أثناء التنفيذ، المرجع 46محمد عبد الرحيم عنبر، المرجع السابق، ص 1189

 .79السابق، ص 
استقرار المعامالت واحترام التوقعات، مقال منشور  يوسف بوشاشي، نظرية الظروف الطارئة بين 1190

لمرجع ا. محمد عبد الرحيم عنبر، 118، ص 31بمجلة حوليات جامعة الجزائر، الجزء األول ، العدد 

، -قارنةدراسة م-. بولحية جميلة، نظرية الظروف الطارئة في القانون المدني الجزائري46السابق، ص

 .113المرجع السابق، ص 
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، إذ 1191ينصرف إلى الظرف الطارئ وإلى آثاره حتى يمكن تطبيق نظرية الظروف الطارئة

ال يستساغ أن يهرع المشرع إلى تعديل االلتزامات التعاقدية لمجرد حادث مألوف يقع دائما 

 . 1192استثنائي لكنه ال يرتب نتائج استثنائية تجعل من التزام المدين مرهقا أو حادث 

وال شك أنه يقع على عاتق القاضي تحديد متى يكون الحادث حادثا استثنائيا وهو في 

هذا يحدده على ضوء االعتبارات الموضوعية التي تتعلق بالمركز المتنازع عليه وال يأخذ 

 .1193حديد العناصر الذاتية اللصيقة بشخص المتعاقدفي اعتباره للتوصل إلى هذا الت

 ثانيا: العمومية:

يجب أن يكون الحادث االستثنائي عاما، وقد أراد المشرع بوصف العمومية أال يكون 

الحادث االستثنائي خاصا بالمدين وحده مهما كانت فداحته بل يجب أن يكون شامال لطائفة 

معينة من التجار أو المزارعين في جهة معينة  كسكان مدينة أو قرية أو طائفة 1194من الناس

 .1195من البالد

قد تنصرف عمومية الظرف إلى الناحية الشخصية فيتحدد معيار العمومية بعدد 

األشخاص الذين يتأثرون بهذا الظرف، و قد تنصرف العمومية أيضا إلى الناحية اإلقليمية، 

ي تأثرت بذات الظرف، وقد يندمج فيتحدد معيار العمومية لمقدار المساحة اإلقليمية الت

 .1196العنصران الشخصي واإلقليمي معا في تحديد وصف العمومية

وعلى ذلك يخرج الحادث االستثنائي الخاص، الذي يقتصر على المدين وحده عن 

تطبيق نظرية الظروف الطارئة، كإعسار المدين أو إفالسه، أو احتراق محصوله، أو هالك 

إن كانت ترهق المدين عن تنفيذ التزامه إال أنها ال تعتبر من بضاعته فإن هذه الحوادث و

                                         
وشاشي، نظرية الظروف الطارئة بين استقرار المعامالت واحترام التوقعات، المرجع السابق، يوسف ب 1191

شنيتي،  حميد بن .374. علي فياللي، االلتزامات، النظرية العامة للعقد، المرجع السابق، ص 118ص 

 .238، المرجع السابق، ص -نظرية العقد-نظرية االلتزامات
طارئة بين استقرار المعامالت واحترام التوقعات، المرجع السابق، يوسف بوشاشي، نظرية الظروف ال 1192

سالمي، ه اإلمحمد محي الدين ابراهيم سليم، نظرية الظروف الطارئة بين القانون المدني والفق .118ص 

 .250المرجع السابق، ص 
تحليلية وتطبيقية(، نبيل اسماعيل عمر، سلطة القاضي التقديرية في المواد المدنية والتجارية )دراسة  1193

 .269المرجع السابق، ص 
عبد المعين لطفي جمعة، موسوعة القضاء في المسئولية المدنية التقصيرية والعقدية، الكتاب الثاني،  1194

هرة على عبد الحكم فوده، آثار الظروف الطارئة والقوة القا. 250، ص 1979دار عالم الكتاب، مصر،

 .50 -49ص ، األعمال القانونية، المرجع السابق
 .432أنور طلبة، انحالل العقود، المرجع السابق، ص  1195
-حميد بن شنيتي، نظرية االلتزامات .79فاضل خديجة، تعديل العقد أثناء التنفيذ، المرجع السابق، ص  1196

لتعاقدي ا. حدي اللة أحمد، سلطة القاضي في تعديل االلتزام 239، المرجع السابق، ص -نظرية العقد

محمد عبد  .133، ص 2013قد، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، كلية الحقوق، جامعة تلمسان، وتطويع الع

 .48الرحيم عنبر، المرجع السابق، ص
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كما ال يشترط في هذا الخصوص أن يكون الحادث عاما شامال  ، 1197قبيل الحوادث الطارئة 

لجميع الناس، وإنما يكفي أن يشارك المدين في ذلك الحادث، طائفة معينة من الناس، أو 

 . 1198لمناطق وجميع الناسمنطق معينة، إذ ليس ضروريا أن يصيب جميع ا

ويقع على عاتق القاضي تقدير مدى العمومية التي يتمتع بها الحادث االستثنائي، أي 

أن القاضي بقدر ما إذا كان الحادث عاما يستدعي تطبيق نظرية الظروف الطارئة أم أنه 

. واعتبار الظرف عاما 1199مجرد ظرف خاص بالمتعاقد وفقا لظروف هذا األخير الشخصية

خاصا، هو من مسائل القانون التي يخضع فيها قاضي الموضوع لرقابة المحكمة أو 

 .1200العليا

عرض الرأي الفقهي القائل بأن شرط العمومية هو شرط وال يفوتنا في هذا السياق 

وهو شرط غير منطقي ألنه يقيس األثر الجزئي  ،مصطنع، ال تمليه طبيعة الظروف الطارئة

ي، إذ يجب أن يقدر أثر الظرف بقدره سواء كان المصاب فردا أم بمثقال أو معيار األثر الكل

مجموعة أفراد، إقليما أو مجموعة أقاليم ، فلو أقليت قنبلة في الحرب أو في غير الحرب 

على مكان فلم تصب سوى فردا واحدا أوجده حظه العاثر في مكانها، فهل نطلب من هذا 

حتى تطبق عليه نظرية الظروف الطارئة لشخص أن يبحث له عن شركاء آخرين في محنته ا
. كما أنه شرط غير عادل ألنه يحرم المدين المرهق من مزية منحها له القانون، 1201

وانطبقت عليه كل شروطها المألوفة سوى أن هذا اإلرهاق لم يصب غيره ، وبذلك يخالف 

ق في والتي تقتضي أن يحصر التطبي -وهي أساس هذه النظرية–شرط العمومية العدالة 

. وفي ذلك يرى األستاذ عبد 1202حدود العالقة العقدية بغض النظر عما عداها من عالقات

الحميد الشواربي "أن اشتراط العمومية في الحادث االستثنائي يتعارض مع الغاية التي 

شرعت من أجلها نظرية الظروف الطارئة. فغاية النظرية تحقيق مبدأ العدالة الذي يقضي 

                                         
ياسين محمد الجبوري، المبسوط في شرح القانون المدني، الجزء األول، مصادر الحقوق الشخصية،  1197

م سعد، نبيل ابراهي .292نحالله، المرجع السابق، المجلد األول: نظرية العقد، القسم الثالث: آثار العقد وا

 . 290، المرجع السابق، ص -مصادر االلتزام-النظرية العامة لاللتزام
 .343محمد وحيد الدين سوار، شرح القانون المدني النظرية العامة لاللتزام، المرجع السابق، ص  1198

راسة مي، دقانون المدني والفقه اإلسالمحمد محي الدين ابراهيم سليم، نظرية الظروف الطارئة بين ال

 .245مقارنة، المرجع السابق، ص 
نبيل اسماعيل عمر، سلطة القاضي التقديرية في المواد المدنية والتجارية )دراسة تحليلية وتطبيقية(،  1199

 .270المرجع السابق، ص 
 .432أنور طلبة، انحالل العقود، المرجع السابق، ص  1200
 .48، المرجع السابق، صمحمد عبد الرحيم عنبر 1201
. بولحية جميلة، نظرية الظروف الطارئة في القانون 48محمد عبد الرحيم عنبر، المرجع السابق، ص 1202

ء التنفيذ، . فاضل خديجة، تعديل العقد أثنا118، المرجع السابق، ص -دراسة مقارنة-المدني الجزائري

 .79المرجع السابق، ص 
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المدين، فهي إذن خاصة بالمدين المرهق، فإذا تقيد الحادث االستثنائي برفع اإلرهاق عن 

 . 1203بشرط العموم، امتنع تحقيق العدالة في حاالت كثيرة ."

فضال عن أن اشتراط صفة العمومية يضيق من نطاق تطبيق هذه النظرية، في الوقت 

 .1204ة الذي يدعو الفقه إلى توسيعه حتى تؤدي هذه النظرية وظيفتها االجتماعي

بينما أيد بعض آخر من الفقه اشتراط العمومية وصفا في الظرف الطارئ إذ يرون أن 

إضافة المشرع لوصف العمومية إنما ينم عن رغبة منه في أن يضيق من نطاق تطبيق 

خاصة وأن فكرة تعديل العقد لوجود  1205من القوة الملزمة للعقد االنظرية حتى ال تنال كثير

. فيما استحسن جانب من الفقه 1206على استقرار الروابط العقدية ظرف طارئ تمثل استثناء

من أنصار االتجاه األخير إضافة وصف العمومية ألن التغيرات العامة تمثل ظاهرة ملموسة 

يمكن التحقق منها ويمكن ضبطها بسهولة، بخالف التغيرات الخاصة بالمدين، وألجل ذلك 

ن لعدم الغش من جانبه بادعائه خالف يعد عدم االعتداد بأي ظرف خاص بالمدين ضما

 .1207الواقع

 وما ونحن نؤيد االتجاه الداعم لشرط العمومية ونرى أنه شرط غير مجحف بالمدين

ي فستند يعليه إن لم تكن الظروف التي يستند إليها عامة بل كانت خاصة فقط به إال أن 

 دعواه على أحكام نظرة الميسرة لرفع اإلرهاق عنه.

 توقع: ثالثا: عدم ال

ال يكفي لتطبيق نظرية الظروف الطارئة، أن يقع حادث استثنائي عام بعد إبرام العقد 

الحادث االستثنائي ليس في الوسع  اوقبل تنفيذه أو أثناء ذلك، وإنما يشترط كذلك أن يكون هذ

                                         
. حامق ذهبية، 58اضي في تعديل العقد، المرجع السابق، ص عبد الحميد بن شنيتي، سلطة الق 1203

بق، رجع السا، المالمقاربات بين القانون الجزائري والشريعة اإلسالمية أحكام نظرية الظروف الطارئة مثاال

 .97ص 
عمار محسن كزار، نظرية الظروف الطارئة وأثرها على إعادة التوازن االقتصادي المختل في العقد،  1204

 .93صالسابق، المرجع 
محمد محي . 844عبد المنعم فرج الصدة، نظرية العقد في قوانين البالد العربية، المرجع السابق، ص  1205

جع نة، المرة مقارالدين ابراهيم سليم، نظرية الظروف الطارئة بين القانون المدني والفقه اإلسالمي، دراس

ه تزام بوجرح القانون المدني، نظرية االل. عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في ش246السابق، ص 

  .643عام مصادر االلتزام، الجزء األول، المرجع السابق، 
يوسف بوشاشي، نظرية الظروف الطارئة بين استقرار المعامالت واحترام التوقعات، المرجع السابق،  1206

 .121ص 
. 492، المرجع السابق، ص -مصادر االلتزام-أنور سلطان، الموجز في النظرية العامة لاللتزام،  1207

ص  لسابق،ايوسف بوشاشي، نظرية الظروف الطارئة بين استقرار المعامالت واحترام التوقعات، المرجع 

 لمرجعا، -دراسة مقارنة-. بولحية جميلة، نظرية الظروف الطارئة في القانون المدني الجزائري121

ول، لجزء األافي القانون المدني الجزائري،  . بلحاج العربي، النظرية العامة لاللتزام118السابق، ص 

 .257المرجع السابق، ص 
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الحادث مستبعدا تماما، فال شيء  اكون هذي، وال يعني هذا أن 1208توقعه وقت إبرام العقد

، فيكفي إذن أن ال يكون متوقعا، أما إذا كان متوقعا أو كان يمكن 1209مستبعد في الحياة

 .1210توقعه، فال سبيل لتطبيق نظرية الظروف الطارئة

وتوقع الظرف هو العلم الراجح أو األكثر احتماال بأن واقعة معينة ستحدث أو لن 

بحيث يكون معلوما كذلك أن حدوث هذه الواقعة أو عدم حدوثها تحدث خالل وقت تنفيذ العقد 

سيترتب عليه أن تنفيذ هذا العقد وإن لم يصبح مستحيال فإنه يكون مرهقا للمدين بحيث يهدده 

 .1212وتكون العبرة بتوقع الحادث من قبل المدين خصوصا ،1211بخسارة فادحة

ادث متوقعا أو غير متوقع، هو المعيار الذي يمكن أن يستند إليه لمعرفة ما إذ كان الح

ولذلك ، 1213معيار الشخص العادي إذا وضع في ذات الظروف المحيطة بالمدين وقت التعاقد

فإذا كان المدين المعني باألمر لم يتوقع الحادث ولكن الشخص العادي كان بإمكانه توقعه لو 

 . 1214عديل العقدوجد في مكانه فإن الحادث يعتبر متوقعا مع ذلك وال يكون الظرف موجب لت

فال يلزم العتبار الحادث متوقعا أن يقع وفقا للمألوف من األمور، بل يكفي لذلك أن 

تشير الظروف والمالبسات إلى احتمال حصوله، كما ال يشترط أن يكون المدين على علم 

بهذه الظروف إذا كانت ال تخفى على شخص يقظ ومتبصر، ألن عدم إمكان التوقع ينبغي أن 

 . 1215مطلقا ال نسبيا إذ المعيار في هذه الحالة موضوعي ال ذاتييكون 

على ضوء المعيار الموضوعي،  ذلكيتم  على أنويتولي قاضي الموضوع تقديره 

وليس من وجهة نظر المتعاقدين الشخصية، فيحدد القاضي ما إذا كان في وسع الرجل 

نفس ظروف ذلك المدين أثناء  العادي توقع أو عدم توقع الظرف االستثنائي العام لو وجد في

وذلك بصرف النظر عما إذا كان هذا المدين قد توقع حصولها فعال أم لم  ،1216التعاقد

                                         
، المرجع السابق،  عبد المعين لطفي جمعة، موسوعة القضاء في المسئولية المدنية التقصيرية والعقدية 1208

 .250ص

(P)Stoffel-Munck,L'imprévision et la réforme des effets du contrat, op .cit,P31. 
 .162سمير عبد السيد تناغو، مصادر االلتزام، المرجع السابق، ص   1209
عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، نظرية االلتزام بوجه عام مصادر  1210

ي القانون المدني فبلحاج العربي، النظرية العامة لاللتزام  .644االلتزام، الجزء األول، المرجع السابق، 

 .257الجزائري، الجزء األول، المرجع السابق، ص 
 .50محمد عبد الرحيم عنبر، المرجع السابق، ص 1211
 .374علي فياللي، االلتزامات، النظرية العامة للعقد، المرجع السابق، ص  1212
. مصطفى الجمال، مصادر االلتزام، المرجع 433بق، ص أنور طلبة، انحالل العقود، المرجع السا 1213

 .319السابق، ص 
 .15عبد الحكم فوده، آثار الظروف الطارئة والقوة القاهرة على األعمال القانونية،المرجع السابق، ص  1214
ياسين  .356محمد حسين منصور، مصادر االلتزام، العقد واإلرادة المنفردة، المرجع السابق، ص  1215

ألول: المجلد وري، المبسوط في شرح القانون المدني، الجزء األول، مصادر الحقوق الشخصية، امحمد الجب

 .294نظرية العقد، القسم الثالث: آثار العقد وانحالله، المرجع السابق، 
نبيل اسماعيل عمر، سلطة القاضي التقديرية في المواد المدنية والتجارية )دراسة تحليلية وتطبيقية(،  1216

ع ، المرج-اممصادر االلتز-. أنور سلطان، الموجز في النظرية العامة لاللتزام، 270السابق، ص المرجع 

 .375. علي فياللي، االلتزامات، النظرية العامة للعقد، المرجع السابق، ص 249السابق، ص 
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، على أنه البد من القول أنه يصعب إثبات أن المدين قد توقع الحادث االستثنائي 1217يتوقعه

رأه ولم يفعل لم يعد العام، أما إذا ثبت أن المدين توقع الحادث االستثنائي العام وكان بإمكانه د

 .1218من الجائز تطبيق نظرية الظروف الطارئة

وتقدير إن كان الحادث متوقعا أم غير متوقع مسألة واقع يستقل بتقديرها قاضي  

 .1219الموضوع وال يخضع القاضي في شأن هذا التقدير لرقابة المحكمة العليا

تطاع دفعه أو ويتفرع على أن الحادث ال يمكن توقعه أن يكون أيضا مما ال يس

فال تطبق نظرية  ،، فينبغي أال يكون في وسع المدين أن يدفع هذا الحادث عن نفسه1220تفاديه

الظروف الطارئة عند وقوع حادث استثنائي كان في وسع المدين أن يتوقاه ببذل جهد 

، ويعتبر المدين في هذه 1221معقول، ولكنه لم يفعل، فال يحق له أن يستفيد من حكم النظرية

ة مقصرا ألنه ملزم بتفادي الحوادث التي تعجزه عن الوفاء بالتزاماته، ما دام أن ذلك الحال

في قدرته وإمكانياته، وبذلك عليه أن يتحمل تبعة تقصيره وال يستطيع أن يحمل دائنه نتائج 

، فلو حدث فيضان غير عادي وكان في وسع المدين تفاديه أو التقليل من آثاره 1222تقصيره

، كوضح حواجز حول زراعته مثال، لكنه توانى ولم يفعل، فال يحق له أن ببذل جهد معقول

يستفيد من هذه النظرية، وكذلك انقطاع المواصالت انقطاعا عارضا يمكن التغلب عليه 

 باستعمال طرق أخرى للنقل غير تلك التي انقطعت.

 صرهاحوعلى ذلك فقد تتعدد صور تجنب الحادث الطارئ أو التقليل من آثاره ويمكن 

تخاذ رئ، افي أربعة صور هي منع أثر الحادث الطارئ كلية، التقليل من آثار الحادث الطا

 التدابير الوقائية، وتنفيذ االلتزام في الموعد المحدد. 

فأما منع أثر الظروف الطارئ كلية، ويكون ذلك إذا توقع المدين الحادث الطارئ إذ 

، 1223عدم وقوعه وإال كان مقصرا وسيء النية يجب عليه في هذه الحالة تفاديه والعمل على

 ةواعق وما شابه ذلك باستخدام مانعومثال ذلك يستطيع المورد أن يدرأ عن مستودعاته الص

الصواعق فإذا حدث وحرقت هذه المستودعات من جراء الصاعقة كان مسئوال وبالتالي ال 

 حادث كلية. يمكنه أن يحتكم ألحكام الطوارئ ألنه كان بمقدوره تفادي هذا ال

                                         
 السابق،، المرجع -دراسة مقارنة-بولحية جميلة، نظرية الظروف الطارئة في القانون المدني الجزائري 1217

 .120ص 
 .343محمد وحيد الدين سوار، شرح القانون المدني النظرية العامة لاللتزام، المرجع السابق، ص  1218
 .129، المرجع السابق، ص -مصادر االلتزام-نبيل ابراهيم سعد، النظرية العامة لاللتزام 1219
 . 433أنور طلبة، انحالل العقود، المرجع السابق، ص  1220
محمد محي  .854الصدة، نظرية العقد في قوانين البالد العربية، المرجع السابق، ص عبد المنعم فرج  1221

جع نة، المرة مقارالدين ابراهيم سليم، نظرية الظروف الطارئة بين القانون المدني والفقه اإلسالمي، دراس

 .255السابق، ص 
. 15قانونية،المرجع السابق، ص عبد الحكم فوده، آثار الظروف الطارئة والقوة القاهرة على األعمال ال 1222

ادة د واإلرالجزء األول، نظرية العق -في االلتزامات–سليمان مرقس، الوافي في شرح القانون المدني 

 .427المنفردة، المرجع السابق، ص 
محمد محي الدين ابراهيم سليم، نظرية الظروف الطارئة بين القانون المدني والفقه اإلسالمي، دراسة  1223

 . 256لمرجع السابق، ص مقارنة، ا
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مدين تفادي الحادث وأما التقليل من آثار الحادث الطارئ، وفي هذه الحالة ال يستطيع ال

قليل من حجم آثاره فقط، فالمتعاقد ال يستطيع منع الفيضان تنه في استطاعته الكالطارئ كلية ل

التبكير في مثال، لكنه يستطيع التقليل من حجم الكارثة بوضع الحواجز في طريق المياه أو 

كذلك من صور دفع الحادث الطارئ اتخاذ التدابير  ،1224جني محصوله لتقليل حجم الخسائر

الوقائية إذ قد ال يستطيع المدين تجنب آثار الحادث الطارئ أو التقليل منها إال أنه يستطيع 

غ اتخاذ تدابير للوقاية من كل أو بعض هذه اآلثار، ففي حاالت معينة يكون من المناسب إبال

الدائن بما جد من ظروف طارئة تجعل تنفيذ االلتزام مرهقا لعله يستطيع من جانبه اتخاذ 

فمثال لو أن موردا في بلد معين قامت فيه  ،إجراءات معينة للتخفيف من أثر هذه الظروف

مظاهرات سدت منافذ المدينة وقطعت المواصالت فإن المورد يستطيع االتصال بالطرف 

الذي يقطن بمدينة أخرى إلبالغه بأن هذه المظاهرات ينتظر لها أن تتفاقم  الثاني )المستورد(

يوم حلول أجل التوريد فعل األخير يوافق على تأجيل التنفيذ حتى تنفرج األزمة ويتصرف 

. كما يعتبر تنفيذ االلتزام 1225في استيراد السلعة من مدينة أخرى تكون ظروفها مواتية وهكذا

وفر على المدين إجراءات التنفيذ الجبري وما يترتب عليها من في الوقت المحدد إجراء ي

تعويضات ومصاريف، كما يهون عليه عما إذا صادف عدم تنفيذه في الميعاد المحدد وقوع 

حادث طارئ يحمله عسر التنفيذ ولن يستطيع االستفادة من أحكام الظروف الطارئة ألن ما 

 .1226اللتزامه في الموعد المحدد لذلك أصابه من إرهاق كان بتقصير منه لعدم تنفيذه

وإمكانية دفع أو عدم دفع الحادث الطارئ يتولى القاضي تقديرها على ضوء المعيار 

الموضوعي قوامه الرجل المعتاد، وليس معيارا ذاتيا قوامه المدين نفسه، وعلى ذلك إذا 

رية، أما إذا خلص القاضي أن الحادث الطارئ كان من الممكن دفعه فال مجال لتطبيق النظ

خلص إلى عدم إمكانية دفع هذا الحادث وفقا لمقدرة الرجل العادي فهنا يمكن إعمال هذه 

وتلك مسالة واقع يستقل بتقديرها قاضي الموضوع ، 1227النظرية إذا توافرت باقي الشروط

 .1228وال رقابة عليه فيها من قبل المحكمة العليا 

صول يغني عن اشتراط كونه ويالحظ أن اشتراط كون الحادث غير متوقع الح

استثنائيا، ألنه إذا صح أن الحادث االستثنائي قد يكون متوقعا، فإنه على العكس من ذلك إذا 

 .1229كان الحادث غير متوقع فالبد أن يكون استثنائيا

                                         
محمد محي الدين ابراهيم سليم، نظرية الظروف الطارئة بين القانون المدني والفقه اإلسالمي، دراسة  1224

 .257مقارنة، المرجع السابق، ص 
محمد محي الدين ابراهيم سليم، نظرية الظروف الطارئة بين القانون المدني والفقه اإلسالمي، دراسة  1225

 .257لسابق، ص مقارنة، المرجع ا
محمد محي الدين ابراهيم سليم، نظرية الظروف الطارئة بين القانون المدني والفقه اإلسالمي، دراسة  1226

 .257مقارنة، المرجع السابق، ص 
نبيل اسماعيل عمر، سلطة القاضي التقديرية في المواد المدنية والتجارية )دراسة تحليلية وتطبيقية(،  1227

 .270المرجع السابق، ص 
 .357محمد حسين منصور، مصادر االلتزام، العقد واإلرادة المنفردة، المرجع السابق، ص  1228
. مصطفى 484عبد المنعم فرج الصدة، نظرية العقد في قوانين البالد العربية، المرجع السابق، ص  1229

المرجع  . فاضل خديجة، تعديل العقد أثناء التنفيذ،319الجمال، مصادر االلتزام، المرجع السابق، ص 

 .80السابق، ص 
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 ين:الفرع الثالث: أن تجعل هذه الحوادث االستثنائية تنفيذ االلتزام مرهقا للمد

ن القانون المدني في هذا الخصوص أن يترتب على وقع م 107/3يشترط نص المادة  

يث قا بحيصبح مستحيال، يصير مره لم الحادث الطارئ أن تنفيذ االلتزام التعاقدي، وإن

 يهدده بخسارة فادحة.

يعتبر شرط اإلرهاق من أهم الشروط الواجب توافرها لتطبيق نظرية الظروف  

ألهمية، فإنها تكون عديمة الجدوى إذا لم ينتج الطارئة، إذ مهما بلغت الشروط السابقة من ا

 .1230عنها إرهاق في تنفيذ االلتزام التعاقدي

وبجب لتطبيق نظرية الظروف الطارئة أن يكون من شأن الحادث أن يجعل االلتزام  

إلى جعل تنفيذ االلتزام مستحيال فال يكون أدى أما إذا كان الحادث 1231بالغ اإلرهاق للمدين 

تطبيق نظرية الظروف الطارئة، وإنما يستند المدين إلى نظرية أخرى، هي مبررا لطلب 

 نظرية القوة القاهرة.

وهذا ما يدعونا قبل الخوض في باقي التفاصيل إلى أن نوضح الفارق بين الحادث  

الطارئ والقوة القاهرة اللذان وإذا كانا يشتركان في أن كال منهما ال يمكن توقعه وال يستطاع 

 أنهما يختلفان في أن القوة القاهرة تجعل تنفيذ االلتزام مستحيال، أما الحادث دفعه، إال

 .1232الطارئ فيجعل تنفيذ االلتزام مرهقا فقط

يترتب على هذا الفرق في الشروط فرق في اآلثار، إذ تجعل القوة القاهرة االلتزام  

ي به االلتزام بل أما الحادث الطارئ فال ينقض ،1233ينقضي فال يتحمل المدين تبعة تنفيذه

يرده إلى الحد المعقول فتوزع الخسارة بين الدائن والمدين ويتحمل المدين شيئا من تبعة 

 .1234الهالك

يعرف اإلرهاق على أنه "وصف يلحق بالتزام أحد المتعاقدين يجعل تنفيذه اللتزامه 

ويقوم  ،1235مهددا إياه بخسارة فادحة نتيجة تأثر هذا االلتزام بظرف طرأ بعد إبرام العقد"

اإلرهاق على اختالل التوازن االقتصادي بين االلتزامات المتقابلة، أما ما ال يدخل ضمن 

                                         
، المرجع السابق، -دراسة مقارنة-بولحية جميلة، نظرية الظروف الطارئة في القانون المدني الجزائري 1230

ي فمختل عمار محسن كزار، نظرية الظروف الطارئة وأثرها على إعادة التوازن االقتصادي ال .121ص 

 .96العقد، المرجع السابق، ص 
1231 (P)Stoffel-Munck,L'imprévision et la réforme des effets du contrat, op .cit,P31. 

. أنور طلبة، 129، المرجع السابق، ص -مصادر االلتزام-نبيل ابراهيم سعد، النظرية العامة لاللتزام 1232

 .437انحالل العقود، المرجع السابق، ص 
من القانون المدني " ينقضي االلتزام إذا أثبت المدين أن الوفاء به أصبح مستحيال  307تنص المادة  1233

 عليه لسبب أجنبي".
، المرجع السابق،  عبد المعين لطفي جمعة، موسوعة القضاء في المسئولية المدنية التقصيرية والعقدية 1234

 .347، ص سابقني النظرية العامة لاللتزام، المرجع ال. محمد وحيد الدين سوار، شرح القانون المد254ص
محمد محي الدين ابراهيم سليم، نظرية الظروف الطارئة بين القانون المدني والفقه اإلسالمي، دراسة  1235

 .282مقارنة، المرجع السابق، ص 
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المضمون االقتصادي للعقد فيتعين استبعاده من حكم نظرية الظروف الطارئة مهما كانت 

 .1236طبيعة هذا األثر الغير االقتصادي أو درجته 

ام ثقيال، بحيث يرتب للمدين الضيق وليس المقصود باإلرهاق أن يصبح تنفيذ االلتز 

العادي المألوف، بحيث يصيب المدين بخسارة عادية، وإنما المقصود به هو أن يكون من 

شأن الحادث الذي وقع أن يجعل تنفيذ االلتزام بالغ اإلرهاق والعنت للمدين، بحيث يهدده 

 .1237بخسارة فادحة غير معتادة

، بل اكتفى بوصفها بالخسارة الفادحة، أي ولم يحدد المشرع مقدار حسابيا للخسارة 

الخسارة الغير مألوفة، مما يستدعي تدخل القاضي لتقدير مدى فداحة الخسارة، وهو يتمتع 

 .1238في هذا المجال بسلطة تقديرية واسعة

ويتحقق اإلرهاق إذا كان الفرق كبيرا بين قيمة االلتزام المحددة في العقد، وقيمة العقد  

 .1239التنفيذ ولو كان المدين يملك من الوسائل ما يمكنه من تنفيذه دون عناءالفعلية عند 

وتقدير مدى ما يرتبه الحادث الطارئ من إرهاق للمدين مسألة موضوعية، يستقل بها  

قاضي الموضوع، دون معقب عليه من المحكمة العليا، طالما استند في حكمه إلى أسباب 

 .1240سائغة

وعية ينظر فيها إلى ظروف الصفقة ذاتها وليس إلى وفكرة اإلرهاق هي فكرة موض 

، فعند تقدير اإلرهاق ينبغي النظر إلى اقتصاديات العقد محل 1241ظروف المدين الخاصة

أي أثر الحادث على اختالل التوازن العقدي بين االلتزامات المترتبة على كل من  1242النزاع

                                         
. 443ص  محمد وحيد الدين سوار، شرح القانون المدني النظرية العامة لاللتزام، المرجع السابق، 1236

ئري والشريعة . حامق ذهبية، المقاربات بين القانون الجزا55محمد عبد الرحيم عنبر، المرجع السابق، ص

 .99اإلسالمية أحكام نظرية الظروف الطارئة مثاال، المرجع السابق، ص 
 25، ص عبد الحكم فوده، آثار الظروف الطارئة والقوة القاهرة على األعمال القانونية، المرجع السابق 1237

لمرجع ئري، اعلي علي سليمان، النظرية العامة لاللتزام، مصادر االلتزام في القانون المدني الجزا .

 .59عبد الحميد بن شنيتي، سلطة القاضي في تعديل العقد، المرجع السابق، ص  .100السابق، ص 
ولحية جميلة، نظرية . ب377علي فياللي، االلتزامات، النظرية العامة للعقد، المرجع السابق، ص  1238

ماش بن . در124، المرجع السابق، ص -دراسة مقارنة-الظروف الطارئة في القانون المدني الجزائري

 .261عزوز، التوازن العقدي، المرجع السابق، ص 
، المرجع السابق، -دراسة مقارنة-بولحية جميلة، نظرية الظروف الطارئة في القانون المدني الجزائري 1239

 .122ص 
 .358مد حسين منصور، مصادر االلتزام، العقد واإلرادة المنفردة، المرجع السابق، ص مح 1240
مصطفى الجمال، مصادر  .161سمير عبد السيد تناغو، مصادر االلتزام، المرجع السابق، ص  1241

 .321االلتزام، المرجع السابق، ص 
تحديد عنصر اإلرهاق. وقضت كذلك محكمة النقض المصرية في شأن سلطة القاضي التقديرية في  1242

إرهاق المدين ال ينظر فيه إال للصفقة التي أبرم في شأنها العقد فتنسب الخسارة إلى هذه الصفقة ال إلى 

مجموع ثروة المدين، فإذا كان التعاقد مع الحكومة جاز أن يكون التزام الحكومة مرهقا لها بالنسبة إلى 

شيئا هينا بالنسبة إلى ميزانيتها الضخمة، كذلك لو فرضنا أن الصفقة التي عقدتها بالذات وإن كانت الخسارة 

متعهد توريد سلعة معينة للحكومة أصبح التزامه بتوريد هذه السلعة مرهقا بحيث يحدده بخسارة فادحة، فإن 
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ظروف مواتية ال تتصل بالصفقة  حتى لو كان المدين قد أسعفته اإلرهاق ال ينتفي. وطرفيه

التي أصبحت مرهقة في ذاتها وعلى ذلك فإذا التزم تاجر بتوريد قمح وخزن منه كميات 

كبيرة دون أن تكون هناك صلة بين هذا التخزين وبين التزامه بتوريد القمح ثم عال سعر 

لتوافر القمح لحادث طارئ أضعافا مضاعفة جاز له أن يتمسك بنظرية الحوادث الطارئة 

شروطها أما المكسب الذي يجنيه من القمح المخزون لعلو السعر فيكون له هو وال شأن 

 .1243للدائن به

 المطلب الثاني: مضمون سلطة القاضي اتجاه الظرف الطارئ

متى توافرت الشروط السابقة، كان للقاضي أن يتناول العقد بالتعديل، عن طريق  

لمعقول سواء بأن ينقص من التزامات المدين، أو يزيد وسائل رد االلتزام المرهق إلى الحد ا

من التزامات الدائن، أو يوقف تنفيذ العقد لمدة محددة إذا كان هناك احتمال لزوال الظرف 

عديل، وفيما الطارئ، وتحكمه في ذلك ضوابط قانونية يجب عليه مراعاتها أثناء عملية الت

ق إلى الحد المعقول، وبعد ذلك لضوابط لوسائل رد االلتزام المرهيلي نتعرض بالتفصيل 

 هذه العملية.

 الفرع األول: وسائل رد االلتزام المرهق إلى الحد المعقول

للقاضي أن يزيد في االلتزام المقابل لاللتزام المرهق، وقد يرى إنقاص االلتزام  

 معقولة.المرهق، وقد يكتفي بوقف تنفيذ العقد إذا توقع زوال الظرف الطارئ بعد مدة 

 أوال: إنقاص االلتزام المرهق ذاته: 

قد يرى القاضي أن يرفع اإلرهاق عن كاهل المدين يكون بإنقاص االلتزام المرهق 

ويتعين على القاضي في سبيل إنقاص االلتزام المرهق أن  ،1244سواء من حيث الكم أو الكيف

على عاتق الدائن الذي ال يرفع اإلرهاق كلية عن المدين ألن تأبى أن يوضع كل هذا العبء 

                                                                                                               
له أن يتمسك بنظرية الظروف الطارئة على الرغم من أن التزامه بتوريد سلعة أخرى للحكومة يحقق له 

خسارته في السلعة السابقة، وذلك لنسبية الظروف الطارئة إلى ظروف معينة ال إلى شخص ربحا يوازي 

نبيل اسماعيل عمر، سلطة القاضي التقديرية في المواد المدنية والتجارية )دراسة تحليلية  .الملتزم

االلتزام في علي علي سليمان، النظرية العامة لاللتزام، مصادر  .271وتطبيقية(، المرجع السابق، ص 

 .101-100القانون المدني الجزائري، المرجع السابق، ص 

عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، نظرية االلتزام بوجه عام مصادر  1243

ي قوانين البالد فعبد المنعم فرج الصدة، نظرية العقد  .646-645االلتزام، الجزء األول، المرجع السابق، 

 .486، المرجع السابق، ص العربية
محمد محي الدين ابراهيم سليم، نظرية الظروف الطارئة بين القانون المدني والفقه اإلسالمي، دراسة  1244

-ي الجزائريبولحية جميلة، نظرية الظروف الطارئة في القانون المدن .441مقارنة، المرجع السابق، ص 

 .134، المرجع السابق، ص -دراسة مقارنة
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ال يلزمه العقد بشيء من ذلك، وألجل ذلك يتعين عليه أال يوزع على عاتق الطرفين سوى 

 . 1245الزيادة الغير مألوفة في عبء االلتزام بينما يتحمل المدين وحده عبء الخسارة المألوفة

لوى ومثال ذلك، أن يتعهد تاجر بتوريد كميات كبيرة من السكر لمصنع من مصانع الح

بالتسعيرة الرسمية، ثم يقل المتداول في السوق من السكر إلى حد كبير لحادث طارئ: حرب 

منعت استيراد السكر، أو إغالق بعض مصانع السكر، أو نحو ذلك فيصبح من العسير على  

 . 1246التاجر أن يورد لمصنع الحلوى جميع الكميات المتفق عليها

ن هذه الكميات بالمقدار الذي يراه حتى يرد فيجوز في هذه الحالة للقاضي أن ينقص م

التزام التاجر إلى الحد المعقول، فإذا فعل أصبح التاجر ملتزما بتوريد الكميات التي عينها 

القاضي ال أكثر، وجرى حكم العقد بهذا التعديل بين الطرفين، فيجوز لمصنع الحلوى أن 

، ويجوز له كذلك إذا امتنع التاجر عن يتقاضى االلتزام عينا أو تعويضا طبقا للقواعد العامة

 .1247التنفيذ أن يطلب فسخ العقد مع التعويض

وال تقتصر سلطة القاضي في اإلنقاص على تقليل الكمية الملتزم بها من المدين فحسب  

بل للقاضي فضال عن إنقاص الكمية إنقاص الثمن الذي يدفعه المدين أو يقسطه أو أن ينقص 

أن ينخفض سلع الوحدة من السلعة  1249ومثال إنقاص الثمن ،1248فوائده أو يسقطها كلية

انخفاضا فاحشا بحيث يصبح السعر الذي التزم به المشتري مرهقا له إرهاقا يهدده بخسارة 

فادحة كأن ينخفض السعر من عشرة إلى ثالثة فيستطيع القاضي في هذه الحالة أن ينقص من 

لى هذا الثمن أو تخفيض سعر هذه الفائدة كل هذا الثمن أو ينقص من جملة الفوائد المستحقة ع

ذلك مدة بقاء أثر الظرف الطارئ فإذا انجلى هذا األثر عادت لاللتزام قوته األصلية كما اتفق 

 .1250عليها الطرفان وقت التعاقد

                                         
. يوسف 874نعم فرج الصدة، نظرية العقد في قوانين البالد العربية، المرجع السابق، ص عبد الم 1245

. 124ق، ص بوشاشي، نظرية الظروف الطارئة بين استقرار المعامالت واحترام التوقعات، المرجع الساب

مثاال،  رئةلطااحامق ذهبية، المقاربات بين القانون الجزائري والشريعة اإلسالمية أحكام نظرية الظروف 

 .101المرجع السابق، ص 
عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، نظرية االلتزام بوجه عام مصادر  1246

 .648االلتزام، الجزء األول، المرجع السابق، 
عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، نظرية االلتزام بوجه عام مصادر  1247

المسئولية  . عبد المعين لطفي جمعة، موسوعة القضاء في648تزام، الجزء األول، المرجع السابق، االل

لقانون ا. خليفاتي عبد الرحمن، مدى اعتداد 258، المرجع السابق، ص المدنية التقصيرية والعقدية

علوم حقوق والهد المع الجزائري بمبدأ سلطان اإلرادة في إنشاء العقد وتنفيذه، مذكرة لنيل درجة الماجستير،

ر يوسف بوشاشي، نظرية الظروف الطارئة بين استقرا .83، ص 1987اإلدارية، جامعة الجزائر، 

 .124المعامالت واحترام التوقعات، المرجع السابق، ص 
محمد محي الدين ابراهيم سليم، نظرية الظروف الطارئة بين القانون المدني والفقه اإلسالمي، دراسة  1248

د . محم92ق، ص فاضل خديجة، تعديل العقد أثناء التنفيذ، المرجع الساب .442المرجع السابق، ص مقارنة، 

 .360حسين منصور، مصادر االلتزام، العقد واإلرادة المنفردة، المرجع السابق، ص 
1249 (P)Stoffel-Munck,L'imprévision et la réforme des effets du contrat, op .cit,P34. 

محمد محي الدين ابراهيم سليم، نظرية الظروف الطارئة بين القانون المدني والفقه اإلسالمي، دراسة  1250

 .442مقارنة، المرجع السابق، ص 

https://www.lextenso.fr/revue-des-contrats/RDC112z5
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ويثور السؤال عن مدى سلطة القاضي في إنقاص االلتزام المرهق من حيث الكيف؟  

منح القاضي سلطة التدخل في العقد نظرا لما طرأ من ذهب بعض من الفقه إلى القول ب

حوادث استثنائية جعلت من الحصول على هذا الصنف بالذات مرهقا للمدين والسماح للمدين 

بتقديم نفس الكميات الملتزم بها في العقد ولكن من صنف أجل من حيث الجودة يكون من 

 .1251الميسور الحصول عليها دون إرهاق المدين

اتجاه آخر إلى القول بعدم جواز تعديل العقد من حيث الكيف، فإذا كان  في حين ذهب

المشرع منح القاضي سلطة مطلقة في اختيار الوسيلة األنسب لرد االلتزام المرهق إلى الحد 

المعقول، غير أنه لم يسمح له بالتالعب بمقدرات العقد وتغيير جوهر االلتزام على عكس ما 

من  107/3قيد بالضوابط المنصوص عليها ضمن أحكام المادة اتفق عليه الطرفان ألنه م

القانون المدني ومن بينها الموازنة بين مصلحة الطرفين وال شك أنه ليس من مصلحة الدائن 

الحصول على صنف أقل من الصنف المتعاقد عليه ألنه نوعية السلعة قد تكون مقصودة 

وع معين من مواد ماكينات النسيج وال لذاتها كما إذا كانت نوعا من الغزل يستعمل في ن

يصلح لغيره أو نوعا معينا من مواد البناء ال بديل له فكيف يمكن إلزام الدائن بقبول هذا 

الصنف الذي ال يستخدمه، والقول بجواز ذلك يؤدي إلى إنكار روح العالقة العقدية وتشويه 

 .1252للعقد

مات لتزاعن طريق اإلنقاص من ا ونحن نؤيد االتجاه األخير الرافض إلى تعديل العقد

ا يه، وهذقد علالمدين من حيث الكيف، ألن في ذلك إعفاء للمدين التزامه على الوجه الذي تعا

د االلتزام رمن القانون المدني التي ال تجيز للقاضي إال  107ما ال تجيزه أحكام المادة 

ا إال إذ يجوز ماته فذلك الالمرهق إلى الحد المعقول دون أن يتدخل بإعفاء المدين من التزا

ة الطارئ لظروفكان االلتزام مستحيال كما في حالة القوة القاهرة بينما االلتزام في حالة ا

 مرهقا للمدين فقط.

ت كذلك القول بجواز تدخل القاضي لتعديل العقد عن طريق اإلنقاص من التزاما

على أن "  لمدني التي تنصمن القانون ا 276المدين من حيث الكيف يتعارض وأحكام المادة 

ولو  غيره الشيء المستحق أصال هو الذي يكون به الوفاء، فال يجبر الدائن على قبول شيء

 كان هذا الشيء مساويا له في القيمة أو كانت له قيمة أعلى".

وعلى ذلك فإن سلطة القاضي تقف عند حدود رد االلتزام المرهق إلى الحد المعقول 

 لمساس بطيعة االلتزام ذاته من حيث الكيف.عن طريق إنقاصه دون ا

                                         
لة أحمد، سلطة القاضي في حدي ال .92فاضل خديجة، تعديل العقد أثناء التنفيذ، المرجع السابق، ص  1251

لطة القاضي في سعبد الحميد بن شنيتي،  .138تعديل االلتزام التعاقدي وتطويع العقد، المرجع السابق، ص 

لمدني . بولحية جميلة، نظرية الظروف الطارئة في القانون ا64تعديل العقد، المرجع السابق، ص 

 .136، المرجع السابق، ص -دراسة مقارنة-الجزائري
حمد محي الدين ابراهيم سليم، نظرية الظروف الطارئة بين القانون المدني والفقه اإلسالمي، دراسة م 1252

 .265درماش بن عزوز، التوازن العقدي، المرجع السابق، ص  .443مقارنة، المرجع السابق، ص 
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كذلك يتعين القول أن القاضي يتمتع بسلطة إنقاص التزام المدين من دون إعفاء المدين 

 .1253من تنفيذ التزامه وهذا ما استقر عليه قضاء المحكمة العليا

 ثانيا: زيادة االلتزام المقابل لاللتزام المرهق:

 االلتزام المقابل:األصل: عدم جواز الزيادة في  .أ

ذهب أغلب الفقه إلى القول أنه قد ال يرى القاضي أن إنقاص االلتزام من على عاتق  

المدين هو الحل المالئم لرفع اإلرهاق عن هذا األخير وإعادة توازن العقد، فيقرر زيادة 

يلتزم  ، ويكون هذا في حالة ارتفاع األسعار مثال، إذ قد1254االلتزام المقابل لاللتزام المرهق

دينار جزائري للكيلوغرام، ثم يرتفع السعر  20المدين بتوريد كمية معينة من القمح بسعر 

دينار جزائري، ففي هذه الحالة تعتبر الزيادة المألوفة في سعر  90بسبب حادث طارئ إلى 

دينار يعتبر زيادة  60دينار وهذه تبقى على عاتق المدين، وما زاد على ذلك وقدره  10القمح 

 50ير مألوفة وهذه توزع على عاتق الطرفين، فيكون السعر الذي يقف عنده القاضي هو غ

 دينار .

مقيدين هذه السلطة بأمرين األول: أنه يتعين على القاضي عند اختياره تعديل العقد  

بالزيادة في االلتزامات المقابلة لاللتزام المرهق أن يبقي على عاتق المدين ما يعتبر زيادة 

في عبء االلتزام ألنه كان من الممكن توقعها وقت التعاقد، وبذلك ال يوزع على  مألوفة

، والثاني: أن القاضي عندما يرفع السعر ال 1255عاتق المتعاقدان سوى الزيادة غير المألوفة

يفرض على الطرف اآلخر أن يشتري بهذا السعر، بل يخيره بين أن يشتري به أو يفسخ 

ان هذا أصلح للمدين، إذ يرتفع عن عاتقه كل أثر للحادث العقد، فإذا اختار الفسخ ك

 .1256الطارئ

وذهب بعض آخر من الفقه إلى أنه يمكن للقاضي التدخل في العقد بزيادة التزام الدائن 

دون أن يحمله كل العبء الناشئ عن الظرف الطارئ بل يزيدها بما يوازي نصف هذا 

تحمل ارتفاع السعر المألوف بل يتحمله العبء في شقه غير المألوف، أي أن الدائن ال ي

غير أن هذا االتجاه يختلف عن سابقه في أنه  ،ا يتحمل الدائن االنخفاض المألوفالمدين كم

                                         
 ملف رقم: 21/03/2007قضت المحكمة العليا في قرار لها صادر عن الغرفة المدنية بتاريخ  1253

عقول، ده المبأنه "يجوز للقاضي، إذا طرأت حوادث استثنائية عامة، رد االلتزام المرهق إلى ح 351258

، ص 2007 ثاني،من دون إعفاء المدين من تنفيذ التزامه" ، قرار منشور بمجلة المحكمة العليا، العدد ال

 .13 ، ملحق رقم:، قرار مرفق بالملحق135
ياسين محمد . 874العقد في قوانين البالد العربية، المرجع السابق، ص  عبد المنعم فرج الصدة، نظرية 1254

: األول الجبوري، المبسوط في شرح القانون المدني، الجزء األول، مصادر الحقوق الشخصية، المجلد

ة، نظرية الظروف بولحية جميل .300نظرية العقد، القسم الثالث: آثار العقد وانحالله، المرجع السابق، ص 

 .136، المرجع السابق، ص -دراسة مقارنة-رئة في القانون المدني الجزائريالطا
خليفاتي عبد الرحمن، مدى اعتداد القانون الجزائري بمبدأ سلطان اإلرادة في إنشاء العقد وتنفيذه،  1255

  .83المرجع السابق، ص 
عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، نظرية االلتزام بوجه عام مصادر  1256

، -مصادر االلتزام-زامنبيل ابراهيم سعد، النظرية العامة لاللت .647االلتزام، الجزء األول، المرجع السابق، 

 .293المرجع السابق، ص 
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ينكر على الدائن الحق في رفع دعوى الفسخ، مبررا مذهبه ذاك في أن هذا الحل غير 

الوقت )وقت  مجحف بالدائن ألن الوضع في جميع الظروف مربح له  فلو أراد في هذا

دينار في المثال  90الظرف الطارئ( االرتباط بعقد جديد فإنه سيرضخ للسعر السائد وهو 

. واتفق االتجاهين على أنه يمكن للقاضي أن يجمع بين هاتين الوسيلتين في وقت 1257السابق

 . 1258واحد، فينقص من االلتزام المرهق ويزيد في االلتزام المقابل

لى القاضي سلطة زيادة االلتزام المقابل لاللتزام المرهق فيما أنكر البعض اآلخر ع 

، والتي 1260وهو الرأي الذي نؤيده على الرغم من بعض االنتقادات التي وجهت له 1259كلية

 ال تصمد أمام الحجج التي جاء بها. 

فال يمكن للقاضي الزيادة في االلتزام المقابل ذلك أن المشرع الجزائري بموجب نص 

القانون المدني منح القاضي صراحة حق تعديل "االلتزام المرهق" أي من  107/3المادة 

، وتعتبر السلطة الممنوحة للقاضي 1261التزام المدين دون االلتزام المقابل وهو التزام الدائن

في هذا المجال سلطة استثنائية يجب إعمالها بدقة، وبالتالي يتم تعديل االلتزام المرهق فقط 

 دون المساس بغيره.

من القانون المدني سواء ضمن  107/3رد المشرع الجزائري ضمن أحكام المادة لم يو

النص العربي وهو النص الرسمي حين استخدم عبارة "يُرد" وال ضمن النص الفرنسي وهو 

، ما يفيد إمكانية تعديل العقد عن طريق  Réduire «1262 «النص األصلي حين استعمل عبارة

                                         
الطارئة بين القانون المدني والفقه اإلسالمي، دراسة محمد محي الدين ابراهيم سليم، نظرية الظروف   1257

 .445-444مقارنة، المرجع السابق، ص 
محمد محي  .884عبد المنعم فرج الصدة، نظرية العقد في قوانين البالد العربية، المرجع السابق، ص  1258

جع نة، المرمقار اسةالدين ابراهيم سليم، نظرية الظروف الطارئة بين القانون المدني والفقه اإلسالمي، در

 .445السابق، ص 
. فاضل خديجة، تعديل العقد 380علي فياللي، االلتزامات، النظرية العامة للعقد، المرجع السابق، ص  1259

 . 93أثناء التنفيذ، المرجع السابق، ص 
ذهب الدكتور عبد الحميد بن شنيتي في أطروحته سلطة القاضي في تعديل العقد إلى انتقاد الرأي الذي  1260

اللتزام يادة اجاء به الدكتور علي فياللي، ومن ذهب في اتجاهه من باب أن إنقاص االلتزام المرهق أو ز

ب أن لتي يجاحيث الضوابط  المقابل له ال يختلفان من حيث النتيجة التي تترتب على أي منهما، وال من

من  . فأماتراعى عند إعمال أي منهما، أو من  حيث الصعوبات التي تعترض القاضي في إعمال أي منهما

 وأما من حيث حيث النتيجة فيترتب على إعمال كلتا الوسيلتين تخفيف اإلرهاق الواقع على عاتق المدين،

قابته لقاضي راتبعة اإلرهاق المألوف، وأنه ال يبسط الضوابط يجب عند إعمال أي منهما أن يحمل المدين 

بات، يث الصعوا من حإال على ما لم يتم تنفيذه من التزامات أما ما نفذ فال رقابة عليه ولو كان مرهقا، وأم

لطة سنيتي، فإن صعوبة تحديد مقدار اإلنقاص هي نفسها صعوبة تحديد مقدار الزيادة. عبد الحميد بن ش

 .65العقد، المرجع السابق، ص  القاضي في تعديل
. حامق ذهبية، المقاربات 380علي فياللي، االلتزامات، النظرية العامة للعقد، المرجع السابق، ص  1261

ص  لسابق،ابين القانون الجزائري والشريعة اإلسالمية أحكام نظرية الظروف الطارئة مثاال، المرجع 

103. 
1262 » Réduire « في االلتزام. تعني اإلنقاص وليس الزيادة 
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و أراد المشرع إضافة وسيلة للقاضي تمكنه من زيادة االلتزام الزيادة في االلتزام المقابل، ول

 .1263المقابل فال يوجد ما يمنعه من النص على ذلك صراحة

لتزام الدائن من القانون المدني تؤدي معنى الزيادة في ا 107/3ثم أنه لو كانت المادة 

لمدني "غير امن القانون  561/3المقابل لاللتزام المرهق، فلماذا جاء المشرع بنص المادة 

ادث بب حوأنه إذا انهار التوازن االقتصادي بين التزامات كل من رب العمل والمقاول بس

دير يه التقام علمة لم تكن في الحسبان وقت التعاقد، وتداعى بذلك األساس الذي قاستثنائية عا

بيق عتبر تطلذي يالمالي لعقد المقاولة، جاز للقاضي أن يحكم بزيادة األجرة أو بفسخ العقد" ا

قانون من ال 107/3خاص لنظرية الظروف الطارئة، حيث ال يختلف هذا النص ونص المادة 

ادة الزي الجزاء، وهذا إن دل على شيء إنما يدل أن سلطة القاضي في المدني إال من حيث

 107/3 لمادةفي االلتزام المقابل وسلطته في الفسخ استثناء من االستثناء المنصوص عليه ا

ق م المرهلتزامن القانون المدني الذي ال مجال فيه للفسخ بل كل ما يملكه القاضي هو رد اال

نه لو نتج أخالل ذلك وعمال بقاعدة أن الخاص يقيد العام نست إلى الحد المعقول فقط. ومن

من  107/3 قصد المشرع منح القاضي سلطة الزيادة في االلتزام المقابل ضمن أحكام المادة

 نيمن القانون المد 561القانون المدني لما أضاف نص الفقرة الثالثة من المادة 

سخ الف الدائن و بجواز رفع دعوى كما أن القول بعدم إمكانية فرض حكم القاضي على

بجواز  لقائلمن قبل هذا األخير إذا اختار ذلك، في غياب ما يبررها قانونا، يهدم الرأي ا

آلمرة عدة ازيادة القاضي لاللتزام المقابل، ألن في ذلك مخالفة بطريقة غير مباشرة للقا

ز في يجو م العام، والالقاضية بأن سلطة القاضي في تعديل العقد للظرف الطارئ من النظا

 أي حال االتفاق على ما يخالف ذلك سواء أثناء العقد أو بعد الحكم.

كذلك نظرية الظروف الطارئة تطبق على العقود الملزمة للجانبين مثلما تطبق بشأن  

لتزام ي االالعقود الملزمة لجانب واحد، وفي الحالة األخيرة ال يمكن أن تكون الزيادة ف

ي ألنه ف طارئةام المرهق وسيلة يلجأ إليها القاضي تطبيقا لنظرية الظروف الالمقابل لاللتز

 جوء إلىى اللنطاق هذه العقود ال وجود لألداء المقابل، وبالتالي ال يبقى أمام القاضي سو

 إنقاص االلتزام أو وقف تنفيذ العقد.

ساسا ولختم الجدال نقول أنه أمام غياب نص صريح من المشرع، ال يجد القاضي أ

قانونيا يستند إليه ليلزم الدائن بالتزام لم يلتزم به بإرادته، فال هو ضمن مضمون العقد وال هو 

 . 1264من مستلزماته

 االستثناء: جواز زيارة األجر في عقد المقاولة:  .ب

أن يكون هناك عقد مقاولة  1265من القانون المدني  561 يستفاد من نص هذه المادة

الي على أساس التصميم المتفق عليه بين المقاول ورب العمل، اتفق فيه على تحديد أجر إجم

                                         
. فاضل خديجة، تعديل العقد 380علي فياللي، االلتزامات، النظرية العامة للعقد، المرجع السابق، ص  1263

 . 93أثناء التنفيذ، المرجع السابق، ص 

 
 .380علي فياللي، االلتزامات، النظرية العامة للعقد، المرجع السابق، ص   1264
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فإذا كانت التكاليف الفعلية أكثر من األجر المتفق عليه لحادث غير منتظر أو لزيادة في 

أسعار المواد األولية أو أجور النقل أو سعر التأمين أو تبين أن طبيعة األرض تقتضي تكلفة 

تبعة هذا كله يتحملها المقاول وال شأن لرب العمل  أكثر)فيما عدى الغلط الجوهري(، فإن

بها، وفي نظير ذلك إذا كانت التكاليف الفعلية أقل بكثير من األجر المتفق عليه، فإن المقاول 

يتقاضى الزيادة دون أن يرجع عليه رب العمل بتخفيض في األجر، وهذا هو المعنى 

زافي على أساس تصميم معين متفق المقصود من االتفاق في المقاولة على أجر إجمالي ج

عليه بين الطرفين، وقصد المشرع من وراء هذا الحكم حماية رب العمل من المقاول لضعف 

 .1266خبرة األول بالنسبة لخبرة الثاني

وليس للقاضي سلطة تعديل العقد للظرف الطارئ بالزيادة في االلتزام المقابل إال عند 

ي في شأن عقود المقاولة، إذ يقع على القاضي زيادة من القانون المدن 561تطبيقه المادة 

على التحقق من مدى توافر الشروط العامة لتطبيق نظرية الظروف الطارئة )أن يكون العقد 

متراخي التنفيذ، وأن تجد بعد صدور العقد حوادث استثنائية عامة غير متوقعة تجعل االلتزام 

أال يزيده حتى يثقل كاهل رب العمل،  ، يجب عليه عند زيادة األجر أن يراعي1267مرهقا(

وألجل ذلك يبدأ بتحميل المقاول الخسارة المألوفة وما زاد عن ذلك يقسمه بين المقاول ورب 

، وإرهاق المقاول ال ينظر فيه إال للصفقة التي أبرمت في شأنها المقاولة، 1268العمل مناصفة

لنسبة إلى ثروته الضخمة، أو لو فلو أن خسارته كانت فادحة في هذه الصفقة، ولكنها هينة با

كان في صفقة أخرى حصل على مكسب كبير يعوض عليه الخسارة الفادحة في الصفقة 

األولى، لم يعتد بشيء من ذلك، بل وجب أن يقف القاضي عند الخسارة الفادحة التي يتحملها 

مية كبيرة المقاول في الصفقة محل النزاع، وال ينتفي اإلرهاق ولو كان المقاول قد خزن ك

من المواد األولية دون أن يتوقع علو األسعار، ثم طرأت حوادث استثنائية غير متوقعة 

جعلت األسعار ترتفع أضعافا مضاعفة، فيجوز للمقاول أن يحتج بارتفاع األسعار ويطلب 

                                                                                                               
ا أبرم العقد بأجر جزافي على أساس تصميم اتفق عليه مع من القانون المدني " إذ 561المادة تنص  1265

 ة إال أنو إضافرب العمل فليس للمقاول أن يطالب بأية زيادة في األجر ولو حدث في هذا التصميم تعديل أ

 ه.يكون ذلك راجعا إلى خطأ من رب العمل أو يكون مأذونا به منه واتفق مع المقاول على أجر

 . كتابة، إال إذا كان العقد األصلي ذاته قد اتفق عليه مشافهة ويجب أن يحصل هذا االتفاق

ثنائية دث استعلى أنه إذا انهار التوازن االقتصادي بين التزامات كل من رب العمل والمقاول بسبب حوا

لة، د المقاولي لعقعامة لم تكن في الحسبان وقت التعاقد، وتداعى بذلك األساس الذي قام عليه التقدير الما

 للقاضي أن يحكم بزيادة األجرة أو بفسخ العقد". جاز

 
عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، نظرية االلتزام بوجه عام، العقود  1266

. عمار 175بق، ص الواردة على العمل، المقاولة والوكالة والوديعة والحراسة، الجزء السابع، المرجع السا

رجع د، المف الطارئة وأثرها على إعادة التوازن االقتصادي المختل في العقمحسن كزار، نظرية الظرو

 .107السابق، ص 
، المرجع السابق، -دراسة مقارنة-بولحية جميلة، نظرية الظروف الطارئة في القانون المدني الجزائري 1267

 . 107. دحمون حفيظ، التوازن في العقد، المرجع السابق، ص 152ص 
براهيم سليم، نظرية الظروف الطارئة بين القانون المدني والفقه اإلسالمي، دراسة محمد محي الدين ا 1268

 .472مقارنة، المرجع السابق، ص
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، ألن معيار اإلرهاق موضوعي وليس شخصي كما سبق لنا 1269زيادة األجر أو فسخ العقد

 بيان ذلك.

ك تكون شروط تطبيق النظرية في تطبيقها الخاص بعقد المقاولة تتفق مع شروط وبذل 

نظرية الظروف الطارئة في مبدئها العام، غير أن الجزاء يختلف في التطبيق الخاص عنه 

في المبدأ العام، إذ يجوز للقاضي أن يعدل العقد و يحكم بزيادة األجر، أو أن يحكم بفسخ 

ة العامة التي ال تمنحه ال سلطة التعديل بالزيادة في االلتزام العقد، وهذا بخالف النظري

 المقابل، وال سلطة الفسخ.

 ثالثا: وقف تنفيذ العقد إلى حين زوال أثر الظرف االستثنائي:

قد يرى القاضي وقف تنفيذ العقد حتى يزول الحادث الطارئ إذا كان الحادث وقتيا 

ن شأن هذا الوقف المؤقت أن يلحق ضررا ، وأنه ليس م1270يقدر له الزوال في وقت قصير

، و قدر أن اللجوء إلى وسيلة اإلنقاص من االلتزام المرهق يؤدي إلى 1271كبيرا بالدائن

كما يتعين على القاضي عند تطبيق هذه الوسيلة أن  ،1272اختالل التوازن االقتصادي للعقد

 .1273ف المدين ويتأكد من حسن نيتهويحتاط بحيث يأخذ بعين االعتبار ظر

يأمر القاضي بوقف تنفيذ العقد لمدة محددة ويكون التحديد تقريبيا بقدر اإلمكان إذ ليس 

في مقدور القاضي أن يتنبأ مقدما بالوقت الذي سيزول فيه أثر الظرف الطارئ لكن بدراسة 

أو قد تكون غير محددة  1274ظروف الحاضر يمكن له أن يكون فكرة تقريبية عن المستقبل

بشرط أن يراعي القاضي في هذه المهلة أن  1275آثار الظرف الطارئ من الوقت حتى تزول 

تكون من شأنها السماح للمدين بتدبر أمره من جهة  كما يراعي في ذلك عدم اإلضرار 

 بمصلحة الدائن من جهة ثانية. 

                                         
عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، نظرية االلتزام بوجه عام، العقود  1269

 .184بق، ص السابع، المرجع السا الواردة على العمل، المقاولة والوكالة والوديعة والحراسة، الجزء

ابق، ص ع الس، المرج-دراسة مقارنة-بولحية جميلة، نظرية الظروف الطارئة في القانون المدني الجزائري

152. 
عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، نظرية االلتزام بوجه عام مصادر  1270

ة في المواد نبيل اسماعيل عمر، سلطة القاضي التقديري .646االلتزام، الجزء األول، المرجع السابق، 

 .272المدنية والتجارية )دراسة تحليلية وتطبيقية(، المرجع السابق، ص 
ص عبد الحكم فوده، آثار الظروف الطارئة والقوة القاهرة على األعمال القانونية، المرجع السابق،  1271

 .164المرجع السابق، ص . سمير عبد السيد تناغو، مصادر االلتزام، 91
 .93فاضل خديجة، تعديل العقد أثناء التنفيذ، المرجع السابق، ص  1272
دالي  .168مارغريت نقوال انطوان ماروديس، العنصر األخالقي في العقد، المرجع السابق، ص  1273

 .129، المرجع السابق، ص -دراسة مقارنة–بشير، دور القضاء في حماية الطرف الضعيف في العقد 
، المرجع السابق، -دراسة مقارنة-بولحية جميلة، نظرية الظروف الطارئة في القانون المدني الجزائري 1274

ي فمختل عمار محسن كزار، نظرية الظروف الطارئة وأثرها على إعادة التوازن االقتصادي ال .137ص 

 .104العقد، المرجع السابق، ص 
. فاضل خديجة، تعديل 66لعقد، المرجع السابق، ص عبد الحميد بن شنيتي، سلطة القاضي في تعديل ا 1275

 .93العقد أثناء التنفيذ، المرجع السابق، ص 
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وبذلك يشتبه وقف التنفيذ الذي يحكم به القاضي في نظرية الظروف الطارئة بنظرة  

من حيث أن  1276من القانون المدني 281/2يها المشرع في المادة الميسرة التي نص عل

كالهما يتضمن ترحيال لألجل األصلي ألداء االلتزام ألجل الحق يحدده القاضي، إال أنهما 

مع أنهما نظامان مستقالن عن بعضهما الختالفهما من حيث أن السبب الذي يدعو إلى منح 

نظرة المسيرة هو حادث فردي خاص بالمدين وحده أو بأحد أفراد أسرته، بينما الوقف في 

. كما 1277الظروف الطارئة يكون لحادث استثنائي عام وليس خاص بالمدين وحده  نظرية

يختلفان من حيث أن المعيار الذي يمنح على ضوئه القاضي نظرة الميسرة هو معيار 

شخصي يرجع إلى ظروف المدين الخاصة، بينما معيار وقف تنفيذ االلتزام في الظرف 

ظروف المدين بل إلى الرجل المعتاد في مثل الطارئ هو معيار موضوعي ال ينظر فيه إلى 

، كذلك ال يتقيد القاضي بحد أقصى للمهلة التي يمنحها للمدين في الظرف 1278ظروف المدين

 وهي عدم تجاوز سنة في نظرة المسيرة. محددة الطارئ بينما يتقيد بفترة 

ث طارئ ومثال ذلك أن يتعهد مقاول بإقامة مبنى وترتفع أسعار بعض مواد البناء لحاد

ارتفاعا فاحشا ولكنه ارتفاع يوشك أن يزول لقرب انفتاح باب االستيراد فيوقف القاضي 

التزام المقاول بتسليم المبنى في الوقت المتفق عليه حتى يتمكن المقاول من القيام بالتزامه 

 .1279دون إرهاق، إذا لم يكن في الوقف ضرر جسيم يلحق صاحب المبنى

لوقف ما هو إال إجراء يستطيع به القاضي انستخلص أن خالل ما سبق يمكن أن  ومن

أن يمد من أجل تنفيذ االلتزام وال يمس ماديات العقد سواء باإلنقاص منها أو الزيادة فيها 

وبذلك ال يؤثر وقف العقد في كم التزامات المدين ، 1280سواء ألحد الطرفين أو كالهما

 ا القاضي لصالح المدين، يظل كم األداءالواجبة األداء، بحيث مهما كانت المدة التي قرره

مضمون العقد، سواء من الناحية الموضوعية أو المادية، بدون تغيير، ألن الوقف ال يمس 

 . 1281فتبقى االلتزامات فيه محتفظة بقيمتها ومقاديرها دون أن تتأثر بهذا الوقف المؤقت

ام فإن هذا ال يؤثر على وال شك أن الوقف إذا استغرق المدة المحددة أصال لتنفيذ االلتز

أجل تنفيذ االلتزام فإن هذا ال يؤثر على أجل تنفيذ االلتزام الذي يرحل لمدة جديدة تساوي 

المدة التي أوقف االلتزام فيها، فإذا كانت المدة المحددة لتنفيذ االلتزام ثالثة أشهر مثال وهي 

                                         
من القانون المدني " غير أنه يجوز للقضاء نظرا لمركز المدين، ومراعاة للحالة  281/2المادة تنص  1276

ميع إبقاء ج فيذ معيوقفوا التناالقتصادية أن يمنحوا آجاال مالئمة للظروف دون أن تتجاوز هذه مدة سنة وأن 

 األمور على حالها".
محمد محي الدين ابراهيم سليم، نظرية الظروف الطارئة بين القانون المدني والفقه اإلسالمي، دراسة  1277

 .448مقارنة، المرجع السابق، ص 
مي، دراسة محمد محي الدين ابراهيم سليم، نظرية الظروف الطارئة بين القانون المدني والفقه اإلسال 1278

 .448مقارنة، المرجع السابق، ص 
عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، نظرية االلتزام بوجه عام مصادر  1279

 .647االلتزام، الجزء األول، المرجع السابق، 
ي، دراسة محمد محي الدين ابراهيم سليم، نظرية الظروف الطارئة بين القانون المدني والفقه اإلسالم 1280

  .446مقارنة، المرجع السابق، ص 
. فاضل خديجة، تعديل 66عبد الحميد بن شنيتي، سلطة القاضي في تعديل العقد، المرجع السابق، ص  1281

 .94العقد أثناء التنفيذ، المرجع السابق، ص 



260 

 

قوته التنفيذية فهي تعود لثالثة  ذات المدة التي أوقف فيها االلتزام فإن العقد حينما ترتد له

 .1282أشهر كاملة

وإذا استمرت الظروف الطارئة التي استدعت وقف تنفيذ العقد طوال المدة المحددة 

للعقد، بحيث لم تبقى جدوى لتنفيذه، عندئذ ال مناص من الحكم بفسخ العقد، وال شك أن 

الستحالة التنفيذ، وال يجوز الظروف الطارئة في مثل هذا االفتراض تعد قوة قاهرة نظرا 

 .1283اعتبارها ظرفا طارئا القتصار هذا على حالة اإلرهاق دون االستحالة

كذلك إذا كان العقد قد نفذ في جزء منه قبل حدوث الظرف الطارئ، فال محل لتعديل 

تنفيذه، وبالمثل فإن التعديل  لم يتمالعقد بالنسبة لهذا الجزء، بحيث يقتصر التعديل على ما 

ب أن يقتصر على الجزء من العقد الذي ينفذ أثناء قيام أثر الطرف الطارئ، فإذا زال أثر يج

الظرف الطارئ قبل انتهاء مدة العقد عادت إلى العقد قوته الملزمة كاملة كما كانت عليه في 

، ذلك أن إعمال حكم العقد هو األصل وتعديله ليس سوى استثناء 1284األصل قبل التعديل

، وعلى 1285حماية المدين من الظرف الطارئ، والضرورة تقدر بقدرهااقتضته ضرورة 

ذلك فما يستحق على المدين في المدة التي تقع بين زوال أثر الحادث الطارئ ونهاية العقد 

يكون واجب األداء طبقا لما كان متفقا عليه، وليس بحسب التعديل الذي انتهى إليه 

 .1286القاضي

من القانون المدني وسيلة لتنفيذه  107/3لنص المادة  وتعتبر عملية مراجعة العقد طبقا

 . 1287عوض فسخه، وهو أمر يؤدي إلى استقرار المعامالت

 الفرع الثاني: ضوابط سلطة القاضي في تعديل العقد للظرف الطارئ

تحكم القاضي أثناء عملية تعديل العقد ألجل رد االلتزام المرهق إلى الحد المعقول  

يتعين عليه مراعاتها زيادة على اعتبار هذه السلطة من النظام العام، جملة من الضوابط 

 وفيما يلي تفصيل لهذه الضوابط.

 أوال: مراعاة الظروف المحيطة بالقضية:

                                         
مي، دراسة محمد محي الدين ابراهيم سليم، نظرية الظروف الطارئة بين القانون المدني والفقه اإلسال 1282

 .447مقارنة، المرجع السابق، ص 
عمار محسن كزار، نظرية الظروف الطارئة وأثرها على إعادة التوازن االقتصادي المختل في العقد،  1283

 .104المرجع السابق، ص 
. أنور سلطان، الموجز في النظرية 366مصطفى الجمال، مصادر االلتزام، المرجع السابق، ص  1284

عامة لاللتزام في . بلحاج العربي، النظرية ال250، المرجع السابق، ص -صادر االلتزامم-العامة لاللتزام، 

 .261القانون المدني الجزائري، الجزء األول، المرجع السابق، ص 
. 346محمد وحيد الدين سوار، شرح القانون المدني النظرية العامة لاللتزام، المرجع السابق، ص  1285

 .170س، العنصر األخالقي في العقد، المرجع السابق، ص مارغريت نقوال انطوان مارودي
 . 884عبد المنعم فرج الصدة، نظرية العقد في قوانين البالد العربية، المرجع السابق، ص  1286
 .174نساخ فطيمة، الوظيفة االجتماعية للعقد، المرجع السابق، ص   1287
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من القانون المدني عبارة " تبعا للظروف"، وقد  107/3وردت ضمن نص المادة 

قصد بها المشرع تقييد سلطة  ذهب أغلب الفقه إلى القول أن هذه العبارة لم تأتي عبثا بل

. وبناء على هذا 1288القاضي في التدخل في حدود ما تكون عليه ظروف التعاقد أو التنفيذ

التفسير فالقاضي ال يستطيع أن يقضي بتعديل المضمون المادي لاللتزام إذا ما تبين له من 

ت قصير ال الظروف المحيطة، أن الحادثة االستثنائية حادثة وقتية يقدر زوالها في وق

 .1289يستدعي تعديل مضمون العقد، وإنما يتطلب فقط تأجيل تنفيذه

غير أننا نقف إلى جانب الرأي القائل بأن المشرع إنما أراد بعبارة "تبعا للظروف" أن 

يوسع من سلطة القاضي التقديرية ومنحه سلطة واسعة للحركة بما يمكنه من أداء مهمته في 

المعقول، وهذه العبارة وإن كانت تشكل ضابط من ضوابط رد االلتزام المرهق إلى الحد 

، 1290سلطة القاضي في تعديل العقد للظرف الطارئ إال أنها ليست قيدا على هذه السلطة

ونزيد على ذلك بأن المشرع أراد من إدراج هذه العبارة أن يرشد القاضي أكثر من أنه أراد 

 أن يقيده.

 ثانيا: الموازنة بين مصلحة الطرفين:

د هذا الضابط من أهم الضوابط التي تقيد قاضي الموضوع، فالقانون يوجب على يع

القاضي في جميع حاالت التعديل أن يتقيد بمبدأ "الموازنة بين مصلحة الطرفين"، وهو المبدأ 

الذي عبر عنه المشرع بعبارة " بعد مراعاة مصلحة الطرفين" ، ويكون ذلك أوال في اختيار 

ب إجرائه على العقد، كما يكون ثانيا، بعدم تحميل أحد المتعاقدين عبء نوع التعديل الذي يج

الحادث الطارئ وتوزيع بينهما وعلى ذلك ليس له في سبيل تجنب المدين الخسارة الفادحة، 

، إذ يجب على القاضي وهو يرد االلتزام إلى الحد 1291أن يوقع الدائن في خسارة فادحة

لمدين إذا رأى أن ينقص التزاماته وأيضا ال يحمل الدائن المعقول، أال يرفع كل الخسارة عن ا

آثار الظرف الطارئ إذا رأى أن يزيد من التزاماته )بالنسبة لعقد المقاولة(، فالخسارة 

، سواء 1292المتوقعة يضيفها إلى جانب المدين وما زاد عنها يقسمه بين المدين والدائن

 . 1293الطرفين واعتبارات العدالة مناصفة، أو بالنسبة التي يراها مالئمة مع مصلحة

                                         
1288 (P)Stoffel-Munck,L'imprévision et la réforme des effets du contrat, op .cit,P31. 

. بولحية جميلة، نظرية الظروف الطارئة في 117محمد عبد الرحيم عنبر، المرجع السابق، ص  1289

عقد أثناء . فاضل خديجة، تعديل ال138رجع السابق، ص ، الم-دراسة مقارنة-القانون المدني الجزائري

 .106. دحمون حفيظ، التوازن في العقد، المرجع السابق، ص 103التنفيذ، المرجع السابق، ص 
 .61عبد الحميد بن شنيتي، سلطة القاضي في تعديل العقد، المرجع السابق، ص  1290
نديا  .346لعامة لاللتزام، المرجع السابق، ص محمد وحيد الدين سوار، شرح القانون المدني النظرية ا 1291

ي فلقاضي امحمد قزمار، تطور دور القاضي في تفسير "قانون العقد" وإشكاليات التطبيق؟ حالة: سلطة 

مجلد اسية، الم السيتعديل العقد بفعل نظرية الظروف الطارئة، مقال منشور بالمجلة األردنية للقانون والعلو

 .93ص  ،2012، 2، العدد 4
. مصطفى الجمال، مصادر االلتزام، المرجع 446أنور طلبة، انحالل العقود، المرجع السابق، ص  1292

 ، المرجعحدي اللة أحمد، سلطة القاضي في تعديل االلتزام التعاقدي وتطويع العقد .366السابق، ص 

 . 141السابق، ص 

(A) Bencheneb, op.cit,P 251. 
 .360االلتزام، العقد واإلرادة المنفردة، المرجع السابق، ص محمد حسين منصور، مصادر  1293

https://www.lextenso.fr/revue-des-contrats/RDC112z5
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من القانون  107/3وعلى ذلك يمكن القول أن الحل اعتمده المشرع في نص المادة 

المدني هو حل مرن، ألنه يتمثل في رد االلتزام المرهق إلى الحد المعقول، ففكرة الحد 

يرية المعقول هي فكرة مرنة يرجع في تحديدها بالنسبة لكل حالة حده إلى السلطة التقد

لقاضي الموضوع، من خالل بحثه في ظروف القضية وموازنته بين مصلحة طرفي 

والمعقولية هنا ال تنصرف إلى متعاقد دون اآلخر، فكما يجب أن يكون هذا الحد  1294العقد

 .1295معقوال بالنسبة للمدين فهو يجب كذلك أن يكون معقوال بالنسبة للدائن

 ثالثا: مدى إمكانية الحكم بالفسخ:

من  107/3: عدم جواز الحكم بفسخ العقود التي تخضع لنص المادة األصل .أ

 القانون المدني: 

من القانون المدني أن السلطة المخولة للقاضي  107/3نالحظ من خالل نص المادة  

هي رد االلتزام المرهق إلى الحد المعقول وذلك سواء بإنقاص االلتزام المرهق أو وقف تنفيذ 

العقد مهما كانت الظروف الطارئة أو قسوتها، فتتوزع بذلك تبعة هالك الحادث بين 

ز له فسخ العقد، فااللتزام المرهق يبقى وال ينقضي بالحادث الطرفين، غير أنه ال يجو

، كما أن الفسخ يؤدي إلى 1296الطارئ كما ينقضي بالقوة القاهرة ولكن يرد إلى الحد المعقول

أن يتحمل الدائن وحده تبعة الحادث، مع أن أساس النظرية تضحية من الجانبين وليس إخالء 

لعقد إلى ما بعد زوال أثر الحادث الطارئ فتعود إلى ، كما أنه قد يمتد ا1297أيهما من التزامه

العقد قوته الملزمة كاملة كما كانت في األصل، وهذا األمر ال يصح أن نحول دونه بإجازة 

 .1298الفسخ 

ويرى أغلب الفقه أنه في جميع األحوال التي يرى فيها القاضي تعديل االلتزام يكون  

أو أن يرفض التعديل ويؤثر التخلي عن العقد بحيث للدائن الخيار، في أن يقبل حكم القاضي، 

وحينئذ يجيبه القاضي إلى هذا الطلب ولو لم يطلبه المدين، ذلك يختار الفسخ دون تعويض 

أن الفسخ في هذه الحالة يكون في صالح الطرف اآلخر )المدين( بما يؤدي إليه من رفع أثر 

                                         
نديا محمد قزمار ،  .61عبد الحميد بن شنيتي، سلطة القاضي في تعديل العقد، المرجع السابق، ص  1294

 .81ص  المرجع السابق،

(L) ayès, Le juge et le contrat : nouveaux rôles ?, op.cit,P 15 . 
 .120، المرجع السابق، ص محمد عبد الرحيم عنبر 1295
نبيل اسماعيل عمر، سلطة القاضي التقديرية في المواد المدنية والتجارية )دراسة تحليلية وتطبيقية(،   1296

امة . محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني، النظرية الع272المرجع السابق، ص 

د الرحيم عنبر، . محمد عب310المنفردة، المرجع السابق، ص لاللتزامات، مصادر االلتزام العقد واإلرادة 

 .126ص  المرجع السابق،
. عبد الحكم 894عبد المنعم فرج الصدة، نظرية العقد في قوانين البالد العربية، المرجع السابق، ص  1297

لحاج ب .91ص فوده، آثار الظروف الطارئة والقوة القاهرة على األعمال القانونية، المرجع السابق، 

 .260ص   لسابق،العربي، النظرية العامة لاللتزام في القانون المدني الجزائري، الجزء األول، المرجع ا
محمد محي . 884عبد المنعم فرج الصدة، نظرية العقد في قوانين البالد العربية، المرجع السابق، ص  1298

جع نة، المرة مقارلفقه اإلسالمي، دراسالدين ابراهيم سليم، نظرية الظروف الطارئة بين القانون المدني وا

 .460السابق، ص 
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العقد من تلقاء نفسه أو بناء على  ولكن ليس للقاضي أن يفسخ1299الحادث الطارئ عن عاتقه 

طلب المدين الذي ال يحق له طلب الفسخ، وإنما يتعين عليه أن يؤدي التزامه وفق التعديل 

 .1300الذي يراه القاضي، وبذلك يقتصر هذا الطلب على الدائن وحده

 ائن،غير أننا نرى خالف الرأي األخير، ونقول بعدم جواز طلب الفسخ من قبل الد

من القانون  107ة أساس قانوني يستند إليه، إذ ال يمكنه االستناد إلى أحكام الماد النعدام أي

م المدين استمر من القانون المدني مادا 119المدني، كما ال يجد أساسا له ضمن أحكام المادة 

 121لمادة احكام في التنفيذ وفق للحكم القاضي بتعديل العقد، وال يمكنه االستناد كذلك إلى أ

 قانون المدني ألنها تخص الفسخ الستحالة الوفاء.من ال

، هو لعقدكما نرى أن القول بجواز طلب الفسخ من قبل الدائن في حال تعديل القاضي ل

 الحالة ي هذهفمخالفة لقاعدة اعتبار سلطة القاضي في التعديل من النظام العام فطلب الفسخ 

 ارئ بطريقة غير مباشرة. هو استبعاد لسلطة القاضي في تعديل العقد للظرف الط

استحسن بعض الفقه مسلك المشرع الجزائري وباقي التشريعات العربية في تقريرهم 

، فيما انتقد بعض آخر من الفقه موقف المشرع على 1301لجزاء التعديل فقط دون جزاء الفسخ

ة أساس أن التعديل ال يكون دائما الحل المجدي، فقد يكون ارتفاع األسعار فاحشا إلى درج

أنه مهما وزع القاضي الزيادة غير العادية على المتعاقدين فإن المدين لن يستطيع تنفيذ 

 .1302االلتزام

نحن نرى أن المشرع قد أحسن صنعا عندما جعل سلطة القاضي قاصرة على تعديل  

االلتزام المرهق إلى الحد المعقول، دون سلطة الفسخ، وفضل اإلبقاء على العقد وتوزيع تبعة 

الطارئ بين الطرفين حتى ال يتحملها المدين المتضرر وحده، خاصة أن مختلف الظرف 

الوسائل التي يستند إليها القاضي عند تعديله للعقد تلتقي عند نقطة واحدة هي تأمين التوازن 

العقدي الذي أخلت به حوادث فجائية، وتهدف إلى اإلبقاء على التعاقد وتحرص على 

ة لزواله بما يتفق وأهداف نظرية الظروف الطارئة، وبما يتفق استمراره مستبعدة كل إمكاني

 . 1303أيضا مع الهدف االقتصادي واالجتماعي للعقد

 االستثناء: جواز الحكم بالفسخ بالنسبة لعقد المقاولة:  .ب

                                         
. نبيل 131خليل أحمد حسن قدادة، الوجيز في شرح القانون المدني الجزائري، المرجع السابق، ص  1299

حمد قزمار، نديا م .295، المرجع السابق، ص -مصادر االلتزام-ابراهيم سعد، النظرية العامة لاللتزام

الظروف  لي بشير، سلطة القاضي في تحقيق التوازن العقدي في إطار نظرية. دا87ص  المرجع السابق،

 معي أحمدز الجاالطارئة، مقال منشور بمجلة القانون، تصدر عن معهد العلوم القانونية واإلدارية بالمرك

 .147، ص 2016، جوان 6العدد  زبانة ، غليزان،
 .446أنور طلبة، انحالل العقود، المرجع السابق، ص  1300
ص عبد الحكم فوده، آثار الظروف الطارئة والقوة القاهرة على األعمال القانونية، المرجع السابق،  1301

92 . 
، المرجع السابق، -دراسة مقارنة-بولحية جميلة، نظرية الظروف الطارئة في القانون المدني الجزائري 1302

 .132ص 
 . 81ص  نديا محمد قزمار، المرجع السابق، 1303
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من القانون المدني للقاضي سلطة استثنائية للقاضي لم تجزها له  561منحت المادة 

القانون المدني المتضمنة المبدأ العام، حيث يكون له بموجبها توقيع من  107/3أحكام المادة 

جزاء الفسخ على عقد المقاولة وهو جزاء ال يلجأ له إال إذا رأى مبررا لذلك، ويكون ذلك 

خاصة إذا زاد القاضي األجر ومع ذلك بقي التزام المقاول مرهقا وفي الوقت ذاته ترهق 

يفسخ العقد فيضع حدا إلرهاق المقاول ويمنع إرهاق زيادة األجر رب العمل، فيفضل أن 

 .1304رب العمل بزيادة األجر

 ا: مدى جواز االتفاق على استبعاد تطبيق نظرية الظروف الطارئة:رابع

اعتبر المشرع الجزائري نظرية الظروف الطارئة من النظام العام ويظهر ذلك من  

اطال كل اتفاق قانون المدني " ويعتبر بمن ال 107خالل نهاية الفقرة األخيرة من نص المادة 

 على خالف ذلك".

وعلى ذلك ال يجوز للطرفين أن يتفقا مقدما على استبعاد حكم نظرية الظروف  

الطارئة، حتى يكفل لنظرية الظروف الطارئة تطبيقا فعاال، ذلك أنه لو سمح باالتفاق على 

استبعاد تطبيق نظرية الظروف الطارئة، الستطاع المتعاقد القوي أن يملي على المتعاقد 

، 1305دوا الحماية المقررة لهذه النظرية صورية ال قيمة لهاالضعيف هذا الشرط وبذلك تغ

فاعتبار هذه القاعدة من النظام العام يحقق حماية للمتعاقد الضعيف ويضمن األخذ بحكم تمليه 

 .1306قواعد العدالة 

من  107/3ال شك أن المشرع حينما قرر بطالن االتفاق المخالف ألحكام المادة  

اء ذلك إال حماية الطرف الضعيف من الطرف القوي فأراد القانون المدني لم يقصد من ور

بذلك أن يضفي عليه نوعا من الحماية عند بداية التعاقد أي في الفترة الزمنية التي يبرم فيها 

العقد حتى ال يتأثر نتيجة حاجته الملحة إلبرام العقد ضغوط الطرف القوي الذي يملي العقد 

ها لوال حاجته للتعاقد وهذا ضرب من اإلذعان تفاداه ويضمنه شروطا لم الطرف اآلخر ليقبل

أما بعد وقوع الحادث الطارئ فليس هناك ما يمنع من أن يتفق  1307المشرع بهذا النص

                                         
عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، نظرية االلتزام بوجه عام، العقود  1304

. 185بق، ص الواردة على العمل، المقاولة والوكالة والوديعة والحراسة، الجزء السابع، المرجع السا

ابق، ص ع الس، المرج-دراسة مقارنة-بولحية جميلة، نظرية الظروف الطارئة في القانون المدني الجزائري

 ي، دراسةإلسالمامحمد محي الدين ابراهيم سليم، نظرية الظروف الطارئة بين القانون المدني والفقه  .153

 .472-471مقارنة، المرجع السابق، ص
عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، نظرية االلتزام بوجه عام مصادر  1305

لتزام التعاقدي . حدي اللة أحمد، سلطة القاضي في تعديل اال649ول، المرجع السابق، االلتزام، الجزء األ

 .145وتطويع العقد، المرجع السابق، ص 
. خليفاتي عبد 894عبد المنعم فرج الصدة، نظرية العقد في قوانين البالد العربية، المرجع السابق، ص  1306

 لسابق، صالمرجع ن اإلرادة في إنشاء العقد وتنفيذه، االرحمن، مدى اعتداد القانون الجزائري بمبدأ سلطا

 . 42ص  . محمد عبد الرحيم عنبر، المرجع السابق،86
محمد محي الدين ابراهيم سليم، نظرية الظروف الطارئة بين القانون المدني والفقه اإلسالمي، دراسة  1307

مدنية اء في المسئولية ال. عبد المعين لطفي جمعة، موسوعة القض375مقارنة، المرجع السابق، ص 

 .259، المرجع السابق، ص التقصيرية والعقدية
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الطرفان على ما يخالف هذا الجزاء، إذ أن االتفاق ال تشوبه عندئذ شبهة الضغط على إرادة 

في التمسك بالحادث الطارئ، وأن المدين واستغالله، فيجوز للمدين إذن أن ينزل عن حقه 

خاصة أنه ال يكون للمحكمة تطبيق حكم هذه  1308يتعهد بالوفاء بالتزامه كامال غير منقوص

، كما يمكن لهما وضع حد للعقد عن طريق التقايل 1309النظرية دون أن يطلب المدين ذلك

و بتغيير الدائن، مثال، أو عن طريق تعديل االلتزامات العقدية من مثل تجديد الدين بتغييره، أ

 .1310أو بتغيير المدين

من  107/3وفي الحالة التي ينزل فيها المدين عن حقه باالحتكام إلى نص المادة  

القانون المدني باتفاقه والدائن بعد أن جد الظرف الطارئ على التقايل أو على  تعديل 

من  107/3المادة  االلتزامات العقدية، ورغم ذلك رفع دعوى ضد الدائن مطالبا تطبيق أحكام

ي به المحكمة متى ضالقانون المدني، فإن الدفع في هذه الحالة يعتبر دفعا موضوعيا متعلقا تق

 .1311تمسك به صاحب الحق فيه، وال يجوز للمحكمة أن تقضي فيه من تلقاء نفسها

وهنا تجب اإلشارة أنه من الناحية العملية، أصبح المتعاقدان خاصة بالنسبة للصفقات  

لعقد جعة القة بالتوريد أو األشغال يحتاطون من الظروف الطارئة، فينظمان طرق مراالمتع

ضي في حال طرأت ظروف طارئة بشكل رضائي دون أن يرقى ذلك إلى استبعاد سلطة القا

 في تعديل العقد لوجود ظرف طارئ.

من القانون المدني المتعلق بعقد  561كما أن الجزاء المنصوص عليه في المادة  

مقاولة يعتبر من النظام العام، فال يجوز للمتعاقدين أن يتفقا مقدما على ما يخالفه، كأن ينزل ال

المقاول مثال في عقد المقاولة عن حقه في التمسك بنظرية الظروف الطارئة، فمثل هذا 

من القانون  107/3النزول يكون باطال ال يعتد به، وقد ورد هذا بشكل صريح في المادة 

من نفس القانون، لكن لما كانت المادة األخيرة  561ر أنه لم يرد ضمن المادة المدني، غي

ليست إال تطبيقا للمادة األولى، فإنه يتعين اعتبار أحكام كل من المادتين متعلقا بالنظام 

 .1312العام

فإذا توافرت شروط تطبيق نظرية الظروف الطارئة، كان للمتعاقد المرهق أن يلجأ  

ن ل العقد بما يزيل اإلرهاق عنه تبعا للظروف، وعلى ذلك ال يجوز للمديللقضاء ويطلب تعدي

، كما ال يمكن للقاضي أن يقوم بتطبيق النظرية من تلقاء نفسه، تعديل العقد بإرادته المنفردة

إذ البد لتدخل القاضي أن يتمسك المدين بتطبيق النظرية، ذلك أن إعمال النظرية رخصة 

اء استفاد منها وإن شاء أحجم عنها، ويجوز للمدين أن يتمسك ها المشرع للمدين إن شحمن

                                         
عبد  .347محمد وحيد الدين سوار، شرح القانون المدني النظرية العامة لاللتزام، المرجع السابق، ص  1308

 .259ص سابق،، المرجع الالمعين لطفي جمعة، موسوعة القضاء في المسئولية المدنية التقصيرية والعقدية
 .529، المرجع السابق، ص -مصادر االلتزام-نبيل ابراهيم سعد، النظرية العامة لاللتزام 1309
محمد محي الدين ابراهيم سليم، نظرية الظروف الطارئة بين القانون المدني والفقه اإلسالمي، دراسة  1310

 . 382 -378مقارنة، المرجع السابق، ص 
 . 44ص  محمد عبد الرحيم عنبر، المرجع السابق، 1311
عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، نظرية االلتزام بوجه عام، العقود  1312

 .186بق، ص الواردة على العمل، المقاولة والوكالة والوديعة والحراسة، الجزء السابع، المرجع السا
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بتطبيق أحكام هذه النظرية في أية حالة تكون عليها الدعوى أمام محكمة الموضوع، 

ء استئناف الحكم الفصل في ويستطيع التمسك بها ولو ألول مرة أمام المجلس القضائي أثنا

 .1313أمام المحكمة العليا، في حين ليس له أن يتمسك بها ألول مرة الدعوى

يسعى المشرع من خالل نظرية الظروف الطارئة إلى مساعدة المتعاقد على مواصلة  

تنفيذ التزامه التعاقدي وينبغي على المدين االستمرار في تنفيذ التزامه العقد والمطالبة في 

اقدين أن الوقت نفسه بتدخل القاضي إلعادة التوازن االقتصادي المختل، إذ ليس ألحد المتع

، ألن المدين بانقطاعه من 1314يكون قاضي نفسه وأن يرفض تنفيذ العقد بإرادته المنفردة

 تترتب عليه المسؤولية العقدية.  عقديأ خطمرتكبا ل تلقاء نفسه يعتبر

جاز " ويكون القاضي ملزما بمراجعة العقد وحتى ولو استعمل المشرع عبارة 

ضي غير ملزم بمراجعة العقد إال إذا أراد ذلك، وهذا العبارة ال تفيد أن القا ذهللقاضي" فه

تأويل غير صحيح، ويتعارض مع غرض المشرع من استحداث نظرية الظروف الطارئة، 

وألن مراجعة العقد بسبب الحوادث الطارئة تعتبر من النظام العام، وبذلك يكون القاضي 

لظروف الطارئة، غير أنه ملزم بمراجعة العقد إذا توصل إلى توافر شروط تطبيق نظرية ا

يتمتع بسلطة تقديرية واسعة بشأن تقدير الخسارة الفادحة وكيفية رد االلتزام المرهق إلى 

، فقد يرى القاضي إنقاص االلتزام المرهق أو إنقاص فوائده أو إسقاط هذه 1315الحد المعقول

ف من حدة الفوائد مع مد اآلجال وفي الواقع فالقاضي يختار من بين عدة وسائل للتخفي

 .1316االلتزام المرهق الوسيلة التي يقدر بأنها المالئمة لرد االلتزام المرهق إلى الحد المعقول

غير أنه إذا كان المشرع قد جعل من سلطة القاضي مطلقة في اختيار الوسيلة المالئمة  

قابة لر فإنه بالمقابل لذلك جعله خاضعاإلزالة اختالل التوازن االقتصادي بين المتعاقدين، 

المحكمة العليا في تقديره لمدى توافر الشروط القانونية التي تبيح له استعمال سلطته في 

 .1317تعديل االلتزام التعاقدي المرهق لرده إلى الحد المعقول

 

                                         
حدي اللة  .359، ص محمد حسين منصور، مصادر االلتزام، العقد واإلرادة المنفردة، المرجع السابق 1313

وسف ي. 143أحمد، سلطة القاضي في تعديل االلتزام التعاقدي وتطويع العقد، المرجع السابق، ص 

 .125ق، ص بوشاشي، نظرية الظروف الطارئة بين استقرار المعامالت واحترام التوقعات، المرجع الساب
حامق ذهبية، المقاربات بين  .174نساخ فطيمة، الوظيفة االجتماعية للعقد، المرجع السابق، ص  1314

 .100بق، ص القانون الجزائري والشريعة اإلسالمية أحكام نظرية الظروف الطارئة مثاال، المرجع السا
سلطة  حدي اللة أحمد، .378علي فياللي، االلتزامات، النظرية العامة للعقد، المرجع السابق، ص  1315

 .143المرجع السابق، ص  القاضي في تعديل االلتزام التعاقدي وتطويع العقد،
نبيل اسماعيل عمر، سلطة القاضي التقديرية في المواد المدنية والتجارية )دراسة تحليلية وتطبيقية(،  1316

ع ، المرج-قدنظرية الع-توفيق فرج، القسم الثاني، النظرية العامة لاللتزام،  .272المرجع السابق، ص 

 .222السابق، ص 
الطارئة بين استقرار المعامالت واحترام التوقعات، المرجع السابق، يوسف بوشاشي، نظرية الظروف  1317

مرجع ، ال-دراسة مقارنة-. بولحية جميلة، نظرية الظروف الطارئة في القانون المدني الجزائري125ص 

 .139السابق، ص 
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 المبحث الثاني: دور القاضي في حالة وجود التعويض االتفاقي:

منع من يما  األصل أن القاضي هو الذي يقوم بتقدير التعويض، إال أنه ليس ثمة نإذا كا

إضافة –هما اتفاق الطرفين مقدما على تقدير التعويض حيث يعمد المتعاقدين إلى تضمين عقد

قت في و اتفاقا على تعويض مقدر سلفا، سواء حين التعاقد أو -إلى االلتزامات األصلية

فاق ذا االتعرف هي أخل أحد المتعاقدين بالتزامه تجاه المتعاقد اآلخر،الحق، يكون مستحقا إذا 

 مدني فيون التفاقي في القاننظم المشرع الجزائري التعويض اال تفاقي". وقدبـ"التعويض اال

 الفصل الثاني المتعلق بالتنفيذ عن طريق ضمنمنه  185إلى  183ثالثة نصوص من 

 ثار االلتزام.من الباب الثاني المتعلق بآ التعويض

تفاقي في المطلب األول، دور القاضي في تقدير التعويض اال وفيما يلي سنتعرض إلى

 تفاقي.لطة القاضي في مراجعة التعويض االبينما نخصص المطلب الثاني لدراسة س

 التعويض االتفاقي: وجود المطلب األول: دور القاضي في تقدير

خالل مراقبة مدى صحة إدراج المتعاقدين  يتولى القاضي تقدير التعويض االتفاقي من

قي وبيان أهم تفاد وهذا على ضوء تعريف التعويض االتفاقي ضمن العقللتعويض اال

صص األول لتعريف التعويض نخل في هذا المطلب فرعين نتناوخصائصه، ألجل ذلك س

 تفاقي. ص الثاني لبيان خصائص التعويض االخصنتفاقي وبيان أهميته، بينما اال

 الفرع األول: تعريف التعويض االتفاقي وبيان أهميته

تفاقي في الجزء األول منه بينما ل من خالل هذا الفرع تعريف التعويض االنتناوس

 تفاقي في تنفيذ االلتزام األصلي.يض االخصص الجزء الثاني لدراسة أهمية التعون

 أوال: تعريف التعويض االتفاقي

 حديدالمشرع الجزائري تعريفا واضحا صريحا للتعويض االتفاقي واكتفى بت لم يعط

من القانون  185إلى  183شرعيته ومضمونه ورقابة القاضي عليه ضمن المواد من 

 المدني.

" اتفاق بمقتضاه يلتزم  تفاقي أنهومن بين أهم التعريفات التي أعطيت للتعويض اال

في حالة إخالله بالتزام أصلي -لب مبلغ من النقوديكون في الغا-شخص بالقيام بأمر معين

مقرر في ذمته أو تأخره في الوفاء بذلك االلتزام األصلي، جزاء له على هذا اإلخالل أو 

" اتفاق يتعهد فيه أو هو  1318التأخير وتعويضا للدائن عما يصيبه من ضرر بسبب ذلك"

                                         
م، ايريني الجزء الرابع، أحكام االلتزا -في االلتزامات–سليمان مرقس، الوافي في شرح القانون المدني  1318

 .177، ص 1992للطباعة مطبعة السالم، توزيع دار الكتاب الحديث، الطبعة الثانية، مصر،
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 1319ما تعهد به أو تأخر في تنفيذه" المدين بدفع مبلغ معين من المال في حال عدم قيامه بتنفيذ

بشرط أن يكون ذلك -وعرف على أنه "اتفاق المتعاقدين في ذات العقد، أو في اتفاق الحق ،

على مقدار التعويض الذي يستحقه الدائن عند عدم قيام المدين بتنفيذ  -قبل اإلخالل بااللتزام

لمتعاقدان سلفا التعويض الذي أو هو " اتفاق يقدر فيه ا ،1320التزاماته أو تأخيره عنه فيها"

وعرف كذلك على أنه "  1321يستحقه الدائن إذا لم ينفذ المدين التزامه أو إذا تأخر في تنفيذه"

مبلغ جزافي يقدر به الطرفان، مقدّما، التعويض الذي يستحق ألحدهما عن الضرر الذي 

رض من ثم توافر جميع يلحقه نتيجة خطأ يقترفه اآلخر، ويعتبر اتفاقا يتعلق بالمسؤولية. ويفت

عناصرها، ألنه ال يعدوا أن يكون استبداال بالتقدير القضائي للتعويض تقديرا اتفاقا له، ال 

 .  1322يترتب عليه أدنى تغيير في طبيعته القانونية"

بالشرط الجزائي ألنه يوضع عادة كشرط ضمن شروط العقد األصلي أيضا وسمي 

 شيء يمنع من أن يدرج ضمن اتفاق الحق لهذا الذي يستحق التعويض على أساسه، ولكن ال

من القانون المدني"يجوز للمتعاقدين أن يحددا مقدما قيمة  183طبقا لنص المادة  1323العقد

التعويض بالنص عليها في العقد، أو في اتفاق الحق. وتطبق في هذه الحالة أحكام المواد 

 .".181إلى  176

تفاقي وأغفل النص تدائي على التعويض االالعقد االب وينبغي أن يراعي أنه إذا نص

عليه في العقد النهائي، فإن العقد األخير هو الذي تستقر به العالقة بين الطرفين ويصبح 

منه، فهذا يدل  الياتفاقي إذا أتى العقد النهائي خقانون المتعاقدين، ولذلك يسقط التعويض اال

صرفت نيتهما إلى عدم التمسك به أو تفاقي وانالطرفين قد تخليا عن التعويض اال على أن

، وهو ما يفيد كذلك جواز اتفاق المتعاقدين على التخلي عن التعويض االتفاقي 1324تطبيقه

تفاقي، فالعقد شريعة ائي الذي كان قد تضمن التعويض االبموجب عقد الحق على العقد النه

 األول.متعاقدين يمكن تعديله باتفاق الطرفين وبنفس أشكال إبرام العقد ال

ي أنه اتفاق سابق على وقوع الضرر، أما إذا جرى تعويض االتفاقوالذي يميز ال

االتفاق على تقدير التعويض المستحق بعد وقوع الضرر فعال، كنا أمام صلح وليس بصدد 

                                         
، ص 0620، المؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان، -دراسة مقارنة–محمد مرعي صعب، البند الجزائي  1319

41 . 
 .49محمد مرعي صعب، المرجع السابق، ص  1320
، مذكرة لنيل درجة -دراسة مقارنة-طارق محمد مطلق أبو ليلى، التعويض اإلتفاقي في القانون المدني  1321

 .09، ص 2007الماجستير، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية، فلسطين، 
دراسة -داودي مخلوف، الشرط الجزائي في النظام القانوني الجزائري وأحكام الشريعة اإلسالمية 1322

 .24، ص 2011، 1، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، كلية العلوم اإلسالمية، جامعة الجزائر -مقارنة
 -م، اإلثباتعبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، نظرية االلتزام بوجه عا 1323

 . 851آثار االلتزام، الجزء الثاني، المرجع السابق، ص 
إبراهيم سيد  .111،ص1998رمضان أبو السعود، أحكام االلتزام، دار المطبوعات الجامعية، مصر،  1324

ضاء، قها وقفدراسة مقارنة -أحمد، الشرط الجزائي في العقود المدنية بين القانونين المصري والفرنسي

 .61، ص2003لى، المكتب الجامعي الحديث، مصر الطبعة األو



269 

 

 شأن، وانطبقت هنا أحكام الصلح دون األحكام التي نص عليها المشرع في تعويض اتفاقي

 .1325التعويض االتفاقي

قد متنوعة، لكثرة وقوعه في الحياة العملية، فعوتفاقي كثيرة مثلة على التعويض االواأل

يلزم المقاول بدفع مبلغ معين عن كل يوم  شرط التعويض االتفاقي الذيالمقاولة قد يتضمن 

أو عن كل أسبوع أو عن كل مدة أخرى من الزمن يتأخر فيها المقاول عن تسليم العمل 

والئحة المصنع قد تتضمن شروطا جزائية تقضي بخصم مبالغ معينة  المعهود إليه إنجازه.

وتعريفة مصلحة السكك الحديدية  ،على اإلخالل بالتزاماته المختلفةمن أجرة العامل جزاء له 

أو مصلحة البريد قد تتضمن تحديد مبلغ معين هو الذي تدفعه المصلحة للمتعاقد معها في 

 .1326حالة فقد )طرد( أو فقد رسالة

 نيا: أهمية التعويض االتفاقيثا

 ضمان تنفيذ االلتزام الوارد بالعقد: .أ

يعتبر التعويض االتفاقي وسيلة وضمانة تكفل تنفيذ االلتزامات التعاقدية، فالمتعاقد إذا 

أدرك مسبقا أنه في حال تخليه عن تنفيذ التزاماته أو تراخيه في ذلك، يكون ملزما بدفع 

تعويض فال 1327وفاء بما التزم به وفي األجل المحدد للوفاء، حمله ذلك على التعويض اتفاقي

أداة ضغط هدفها ضمان تنفيذ العقد، حيث يضمن كل طرف لنفسه أنه سيتم تنفيذ  االتفاقي

و )شرط التعويض االتفاقي( وبذلك فالدافع إلى هذا الشرط  .1328االلتزام من الطرف المقابل

ثقة في ضمان تنفيذ ما ورد بالعقد من تضمينه العقد هو الحاجة إلى األمان، وإمعان ال

 التزامات.

تفاقي يمكن توثيقه بتأمين عيني بحيث إذا أصبح هذا تجب اإلشارة إلى أن التعويض اال

التعويض مستحقا في ذمة المدين فإن الدائن صاحب الحق في التعويض يستطيع أن يستوفي 

ن يزاحمه فيه غيره من حقه بالتنفيذ على المال المخصص للوفاء بهذا التعويض دون أ

 . 1329الدائنين

 إعفاء الدائن من إثبات ركن الضرر: .ب

                                         
الجزء الرابع، أحكام االلتزام،  -في االلتزامات–سليمان مرقس، الوافي في شرح القانون المدني  1325

 . 101. رمضان أبو السعود، أحكام االلتزام، المرجع السابق، ص183المرجع السابق، ص 
 -نون المدني، نظرية االلتزام بوجه عام، اإلثباتعبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القا 1326

ام، المرجع رمضان أبو السعود، أحكام االلتز .852آثار االلتزام، الجزء الثاني، المرجع السابق، ص 

 .101السابق، ص 
دراسة مقارنة، المصدر القومي  -الشرط الجزائي–هشام إبراهيم توفيق، التعويض االتفاقي  1327

 .25، ص2011مصر،  لإلصدارات القانونية،
الجزائر،  دربال عبد الرزاق، الوجيز في أحكام االلتزام في القانون المدني الجزائري، دار العلوم، 1328

 .17،  ص2004
 ، المرجع السابق،-دراسة مقارنة-طارق محمد مطلق أبو ليلى، التعويض اإلتفاقي في القانون المدني  1329

 .11ص 
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القاعدة العامة في التعويض تقضي أنه يتعين على الدائن إثبات الضرر الذي لحقه 

استثناء من هذه القاعدة، حيث يفترض فيه  تعويض االتفاقياق التعويض، ويعتبر الالستحق

وبالتالي  توافر الضرر لمجرد تأخر المدين في التنفيذ أو عدمه، مما يجنب الدائن مشقة إثباته،

، ويقع على المدين إثبات أن 1330بمجرد اإلخالل بااللتزام التعاقدي تعويض االتفاقييستحق ال

ل الشرط الجزائي عبء إثبات الضرر وبذلك ينق 1331الدائن لم يلحقه أي ضرر إذا ادعى ذلك

 .1332من الدائن إلى المدين 

 ضائيةتجنب المتعاقدين اإلجراءات القضائية والطويلة والمعقدة والمصاريف الق .ت

 المكلفة:

، من زامهي يكون مستحقا عند امتناع المدين عن تنفيذ التتعويض اتفاقتضمين العقد ل

ي ل، الذوطلب التعويض لجبر الضرر الحاصشأنه أن يجنب المتعاقدين اللجوء إلى القضاء 

نها مي كثير قدة فال يكون مستحقا إال بعد استيفاء جملة من اإلجراءات القانونية التي تكون مع

.(، اء..، واالستدع، والمعاينات، والترجمة، والدفاعومكلفة )مصاريف الخبرات القضائية

تكون  تنفيذجراءات وهي مرحلة الللحصول على حكم قابل للتنفيذ، لتبدأ مرحلة أخرى من اإل

 معقدة أكثر من سابقتها، ومكلفة أكثر من حيث مصاريفها.

 المساهمة في تخفيف الضغط واإلرهاق على المحاكم: .ث

مثلما يكون اللجوء إلى التعويض االتفاقي في مصلحة المتعاقدين بحيث يجنبهما اللجوء 

بة للدولة، حيث أن األخذ به يقلل من فرص إلى القضاء إال استثناءا، فإنه بذات الفائدة بالنس

اللجوء إلى القضاء لطلب التعويض، وذلك ألن وجوده يحدد مواطن النزاع مسبقا كالضرر 

ه المتعاقدان، وهي ذات العملية التي كانت ستلقى على عاتق اومبلغ التعويض الذي ارتض

د كبير الضغط الكبير ، وبذلك فوجوده يخفف إلى حكمة لو عرض النزاع عليها من دونهالمح

 .1333واإلرهاق على العدالة

 :حرية المتعاقد في تقدير التعويض وتجنب المشاكل المتعلقة بتقديره قضاء .ج

المنشئ  دقد ال يرى المتعاقدان ترك أمر تقدير التعويض للقاضي، فيضمنان العق

اقدين الحرية للمتع تعويض االتفاقيخالل به، حيث يمنح اللاللتزام بندا يحددان فيه جزاء اإل

في تقدير التعويض، وال يقيدهما بقواعده، فلهم قبول أي شيء وبأي مقدار بصفته أداء، 

ويكون القاضي ملزما باحترام اتفاقهم هذا وال يتدخل للتعديل إال استثناءا في حال حدث 

توافر في التعويض يتجاوز كبير أو انخفاض شديد في هذا التقدير. وهو األمر الذي ال 

                                         
القانون المدني الجزائري)دراسة مقارنة(، مذكرة لنيل درجة  نجاري عبد هللا، الشرط الجزائي في 1330

شنيتي، سلطة  عبد الحميد بن .16، ص 1983الماجستير، معهد الحقوق والعلوم اإلدارية، جامعة الجزائر، 

 .71القاضي في تعديل العقد، المرجع السابق، ص 
ي شرح القانون المدني، . محمد صبري السعدي، الواضح ف41داودي مخلوف، المرجع السابق، ص  1331

 .92النظرية العامة لاللتزامات، أحكام االلتزام، المرجع السابق، ص 
 .26. هشام إبراهيم توفيق، المرجع السابق، ص 42داودي مخلوف، المرجع السابق، ص  1332
 .29هشام إبراهيم توفيق، المرجع السابق، ص  1333
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احترام قواعد خاصة عند تقدير التعويض، كما يتعين ب ملزما ئي، حيث يكون القاضيالقضا

عليه أن يأخذ في عين االعتبار ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب، عالوة على 

كون عملية التقدير هذه تقتضي معارف تقنية وعلمية قد ال تتوافر عند القاضي بحكم تكوينه 

 . 1334لجأ القاضي إلى االستعانة بأهل الخبرة في المجال المعروض عليهالقانوني، وبهذا قد ي

 

 وسيلة لتعديل أحكام المسؤولية: .أ

إن نظام المسئولية العقدية ليس مفروضا على األطراف بل لهما تعديل أحكامها سواء 

كون الهدف من إعماال لمبدأ الحرية التعاقدية، ففي بعض األحيان ي 1335بتشديدها أو بتخفيفها 

هو محاولة التخفيف من التعويض الذي يمكن أن يحصل عليه  لتعويض االتفاقيإدراج ا

المتضرر من جراء عدم تنفيذ أو التأخر في تنفيذ االلتزام التعاقدي )إذا كان التعويض المتفق 

شكل الشرط المخفف  تعويض االتفاقيفي هذه الحالة يتخذ العليه أقل من قيمة الضرر(، و

من القانون  178وهو شرط جائز بموجب نص المادة  1336نافي لهاللمسؤولية أو ال

مرتفعا أمكن اعتباره وسيلة لتشديد المسؤولية تعويض االتفاقي الكان أما إذا  ، 1337المدني
1338. 

 الفرع الثاني: خصائص التعويض االتفاقي:

ير لتقدايظهر لنا مما تقدم أن التعويض االتفاقي اتفاق يقصد به الخروج عن أحكام 

 لية: التا خالل بالتزام أصلي، فهو يتميز بالخصائصالقضائي للتعويض الذي يستحق عند اإل

 

 أوال: التعويض االتفاقي: تقدير اتفاقي للتعويض

تفاقي هو تعويض يقدره المتعاقدان سلفا سواء في العقد أو في اتفاق الحق التعويض اال

لعدم التنفيذ أو التراخي فيه. و بذلك  من القانون المدني، ويكون جزاء 183طبقا لنص المادة 

                                         
 .41، المرجع السابق، ص داودي مخلوف .16نجاري عبد هللا، المرجع السابق، ص  1334
 .16نجاري عبد هللا، المرجع السابق، ص  1335
 . داودي مخلوف،41، المرجع السابق، ص -دراسة مقارنة–محمد مرعي صعب، البند الجزائي  1336

 .41المرجع السابق، ص 
من القانون المدني" يجوز االتفاق على أن يتحمل المدين تبعة الحادث المفاجئ أو  178تنص المادة  1337

 القوة القاهرة. 

ينشأ  ، إال ماتعاقديوكذلك يجوز االتفاق على إعفاء المدين من أية مسؤولية تترتب على عدم تنفيذ التزامه ال

لغش أو ة عن اعن غشه أو عن خطئه الجسيم، غير أنه يجوز للمدين أن يشترط إعفائه من المسؤولية الناجم

 فيذ التزامه. الخطأ الجسيم الذي يقع من أشخاص يستخدمهم في تن

 ويبطل كل شرط يقضي باإلعفاء من المسؤولية الناجمة عن العمل اإلجرامي".

 .13. طارق محمد مطلق أبو ليلى، المرجع السابق، ص 16نجاري عبد هللا، المرجع السابق، ص  1338
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، تعويض االتفاقيلم يقيد المشرع المتعاقدين بأي شكل خاص يتعين عليهما أن يفرغا فيه ال

هذا ما لم تفرض طبيعة العقد أن يفرغ في شكل خاص، وذلك بموجب نص خاص، وبالتالي 

ضمن العقد فهي تعويض االتفاقي فكل عبارة تفيد اتجاه إرادة الطرفين إلى إدراج ال

، وال يوجب المشرع أن ترد عبارة "التعويض االتفاقي" أو "الشرط الجزائي" 1339مقبولة

حتى يعتبر الشرط الوارد بالعقد شرط جزائي أو تعويض اتفاقي، بل على العكس من ذلك، 

الشرط التعويض االتفاقي )فإن التسمية بحد ذاتها غير كافية إلعطاء الشرط المسمى صفة 

، ويخضع تقدير الشرط إن كان شرطا جزائيا من عدمه للسلطة التقديرية لقاضي (الجزائي

تعويض ي يتعين توافرها في اللة الشروط التمالموضوع، مستندا في إعمال سلطته إلى ج

ذلك أن   1340، وذلك بمعزل عن الوصف القانوني الذي يعتمده المتعاقدان في العقداالتفاقي

، في حين أنه ال يعدوا أن يكون مجرد عربون، شرط جزائي ان قد يصفا الشرط بأنهالمتعاقد

من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية " يكيف القاضي الوقائع  29وذلك تطبيقا لنص المادة 

والتصرفات محل النزاع التكييف القانوني الصحيح، دون التقيد بتكييف الخصوم.  يفصل في 

 عليه".النزاع وفقا للقواعد القانونية المطبقة 

د الذي ق لشكلالعليا، أن ا المحكمة ومع ذلك فإنه وفقا للقواعد العامة وما استقر قضاء

و أالعقد  ي ذاتي، سواء تم االتفاق عليه فتعويض االتفاقم العقد األصلي يلحق اليتطلبه إبرا

تعين يسمي، بموجب اتفاق الحق، فإذا اشترط القانون مثال أن يبرم العقد األصلي في شكل ر

 .رسميا كذلك التعويض االتفاقيأن يكون العقد الالحق الذي يتضمن 

الذي المعوض عنه قبل وقوع الضرر تعويض أن يتم االتفاق على ال على أنه يتعين 

 .1341اتفاقا

 يترتب خاصية االتفاقية للتعويض االتفاقي ما يلي: 

 التعويض اإلتفاقي ليس هو مصدر التعويض: .أ

ليس هو السبب في  التعويض االتفاقيمن القانون المدني أن  183يتبين من نص المادة 

ذلك أن االتفاق سلفا على مقدار التعويض ال ينشئ االلتزام بالتعويض استحقاق التعويض، 

أما االلتزام ، 1342على تحديد مبلغ التعويض الذي يحتمل نشوء االلتزام به بل يقتصر

                                         
 .38نجاري عبد هللا، المرجع السابق، ص  1339
 .66رجع السابق، ص ، الم-دراسة مقارنة–محمد مرعي صعب، البند الجزائي  1340
 .61، المرجع السابق، ص -دراسة مقارنة–محمد مرعي صعب، البند الجزائي  1341
 -عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، نظرية االلتزام بوجه عام، اإلثبات 1342

-لعامة لاللتزاما. نبيل ابراهيم سعد عوض، النظرية 854آثار االلتزام، الجزء الثاني، المرجع السابق، ص 

 .68، ص 2005، دار الجامعة الجديدة، مصر، -أحكام االلتزام
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الذي تم إدراج البند الجزائي في  ال من اإلخالل بااللتزام األصليبالتعويض ذاته ال ينشأ إ

 .1343العقد لضمان تنفيذه

 تفاقي تقدير جزافي للتعويض:التعويض اال .ب

تفاقي باعتباره تقدير اتفاقي للتعويض، يكون مقدر مقدما في العقد أو في التعويض اال

محله القيام بعمل أو  اتفاق الحق سواء في شكل مبلغ نقدي أو أي أداء آخر كأن يكون

، ليكون مقابال لجبر الضرر المتوقع حدوثه من جراء عدم قيام 1344االمتناع عن القيام بعمل

المدين بتنفيذ التزامه أو تأخره فيه، وذلك بمنأى عن الضرر، والحال هكذا يكون جزافيا، ألن 

يث ال يستطيع ح المتعاقدين قدرا التعويض المستحق مقدما قبل التنفيذ وقبل وقوع الضرر،

المتعاقدان التنبؤ بدرجة جسامته، ويكون بذلك من الطبيعي حتما أن يختلف التقدير مقدار 

 . 1345الضرر الحقيقي أو الفعلي الواقع على الدائن جراء عدم تنفيذ المدين اللتزامه

 م:أن تقدير التعويض االتفاقي يتقيد بما يتقيد به تقدير التعويض بوجه عا .ت

تفاقي يتم تحديده جزافا وسلفا، األمر الذي يجعله في غالب األحيان تقدير التعويض اال

من  183غير مساوي للضرر الواقع فعال، غير أن المشرع الجزائري بنصه في المادة 

القانون المدني " يجوز للمتعاقدين أن يحددا مقدما قيمة التعويض بالنص عليها في العقد، أو 

." أوجب أن يكون تقدير 181إلى  176لة أحكام المواد في اتفاق الحق. وتطبق في هذه الحا

التعويض االتفاقي متناسبا مع الضرر وإن كان غير مساوي له، وذلك بتقييده اتفاق 

المتعاقدين في شأن تقدير التعويض، بما يتقيد به تقدير التعويض بوجه عام وفقا ألحكام 

يفية وحدود تقدير التعويض، ومفاد من القانون المدني السيما منها بك 181إلى  176المواد 

ذلك أنه يتعين أن يقتصر في تحديد مقداره على ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب 

لم ، وعلى أن يشمل التعويض عن الضرر الحال، الذي وقع فعال، والضرر المستقبل، الذي 

يقع فعال وليس محقق ، الذي لم وقوع مستقبال، أما الضرر المحتمليقع بعد، ولكنه محقق ال

ي تفويت إال إذا تحقق، وإذا تمثل الضرر ف تعويض االتفاقيمستقبال، فال يشمله الالوقوع 

 .1346يتعويض االتفاقالفرصة شمله ال

 ولصحة تفاقي يتقيد بما تتقيد به كافة العقود من شروط اأن تقدير التعويض اال .ث

 أسباب البطالن و االنقضاء:

تفاقي هو اتفاق بين المتعاقدين، يكون أثناء التعاقد أو بموجب باعتبار أن التعويض اال

اتفاق الحق، فإنه يسري عليه ما يسري على سائر االتفاقات من شروط صحة من مثل 

صدوره عن ذي أهلية وسالمة اإلرادة من العيوب وأسباب بطالن من مثل انعدام ركني 

                                         
و سعد، التعويض القضائي والشرط الجزائي والفوائد القانونية، دار الجامعة الجديدة، محمد شتا أب 1343

. محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني، النظرية العامة 88، ص 2001مصر، 

 .85لاللتزامات، أحكام االلتزام، المرجع السابق، ص 
 .09طارق محمد مطلق أبو ليلى، المرجع السابق، ص  1344
 .40نجاري عبد هللا، المرجع السابق، ص . 124هشام إبراهيم توفيق، المرجع السابق، ص  1345
 .88محمد شتا أبو سعد، المرجع السابق، ص  1346
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، وأسباب االنقضاء كالقوة 1347عامةالمحل والسبب أو مخالفتهما للنظام العام واآلداب ال

القاهرة ما لم يتم االتفاق على تحمل المدين تبعتها في المسؤولية العقدية، وعلى ذلك يتعين أن 

يكون االتفاق سابقا على اإلخالل بااللتزام التعاقدي ويستوي بعد ذلك أن يرد في ذات العقد 

حصول الضرر، ال يعتبر شرطا األصلي أو في اتفاق الحق، ذلك ألن االتفاق الالحق على 

 .1348جزائيا، ولكنه إما أن يكون صلحا، وإما أن يكون تجديدا للدين

 ثانيا: التعويض االتفاقي: التزام تابع لاللتزام األصلي 

ليس إال التزاما تابع لاللتزام  التعويض االتفاقي بموجب التزام الدائن باألداء المحدد

 . 1350له وجود بدونه وال بقاء بعدهحيث ال يكون 1349األصلي ال التزام أصيل

فهو ما التزم به المدين أصال  تعويض االتفاقيذي يتبعه االلتزام بالأما االلتزام األصيل ال

بالعقد أو بغيره من باقي مصادر االلتزام، فقد يكون نقل حق عيني أو بعمل أو باالمتناع عن 

فهو التزام تابع حيث ال يجوز االتفاق عليه استقالال، أي ال  التعويض االتفاقي، وأما 1351عمل

يمكن أن يقوم وحده، فهو دائما التزام تابع ال يقوم إال بجانب التزام أصلي، إذ ال ينشئ 

التزاما جديدا مستقال عن االلتزام األصلي وإنما هو جزاء على اإلخالل  التعويض االتفاقي

 .1352بهذا االلتزام األخير

 ما يلي: التعويض االتفاقيى صفة التبعية التي يتميز بها ويترتب عل

 :تعويض االتفاقيالعبرة بااللتزام األصيل ال بال .أ

لاللتزام األصلي، أن انقضاء االلتزام األصلي يؤدي  التعويض االتفاقييترتب على تبعية 

 .1353(التعويض االتفاقيإلى انقضاء االلتزام التبعي )

بالتبعية، وقد  تعويض االتفاقيوفاء به فينقضي معه البالفقد ينقضي االلتزام األصلي 

عه االلتزام ينقضي االلتزام األصلي نتيجة استحالة الوفاء به نتيجة لقوة قاهرة فينقضي م

                                         
1347 (A)Slaim , op.cit, P 60. 

حدي اللة أحمد، سلطة القاضي في تعديل االلتزام التعاقدي  .49داودي مخلوف، المرجع السابق، ص  1348

 .149وتطويع العقد، المرجع السابق، ص 
 -عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، نظرية االلتزام بوجه عام، اإلثبات 1349

 .860آثار االلتزام، الجزء الثاني، المرجع السابق، ص 
، -دراسة مقارنة–محمد مرعي صعب، البند الجزائي  .49جع السابق، ص نجاري عبد هللا، المر 1350

 .125المرجع السابق، ص 
 -عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، نظرية االلتزام بوجه عام، اإلثبات 1351

 .860آثار االلتزام، الجزء الثاني، المرجع السابق، ص 
رمضان أبو السعود، أحكام االلتزام، المرجع . 68ع السابق، ص نبيل ابراهيم سعد عوض، المرج 1352

 .105السابق، ص 
الجزء الرابع، أحكام االلتزام،  -في االلتزامات–سليمان مرقس، الوافي في شرح القانون المدني  1353

 .181المرجع السابق، ص 
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وفي  ليس إال تقدير لتعويض مستحق، هذا األخير، ألن 1354يتعويض االتفاقالتابع وهو ال

 ذلك إذا انقضى االلتزام بأي سبب منحالة االستحالة ال يستحق الدائن أي تعويض، وك

 ي ينقضي أيضا حيث ال يجوز المطالبة به.تعويض االتفاقأسباب االنقضاء فإن ال

وإذا أخل المدين بالتزامه ولم يطالب الدائن بتنفيذ العقد بمقابل بل طلب فسخ العقد، فإذا 

ه له، وأن التعويض ي أيضا لتبعيتتعويض االتفاقاللتزام األصلي ومعه الفسخ العقد انقضى ا

الذي يطلبه الدائن في هذه الحالة يقدره القاضي طبقا للقواعد العامة في تقدير التعويض، 

تعويض ، وهذا ما لم يكن ال1355بمنأى عن التعويض االتفاقي المحدد فيما بين المتعاقدين

الحكم به، ي قد حدد مبلغ التعويض المستحق لحالة الفسخ بالذات ففي هذه الحالة يتعين االتفاق

 .1356ألنه يكون قانون الطرفين

ي لاللتزام األصلي أن كافة األوصاف التي تلحق تعويض االتفاقعلى تبعية اليترتب 

األوصاف، االلتزام األخير كما لو كان معلقا على شرط أو مضافا إلى أجل أو غير ذلك من 

لتزام ي، حيث يصبح موصوفا بدوره بذات أوصاف االتعويض االتفاقفإنها تلحق ال

 .1357األصلي

 بطالن االلتزام األصلي يستتبع بالضرورة بطالن الشرط الجزائي وال عكس: .ب

 أثر بطالن االلتزام األصلي على التعويض اإلتفاقي: .1

يترتب على بطالن االلتزام األصلي بالضرورة بطالن التعويض اإلتفاقي طبقا لخاصية 

، وهذا المبدأ متفق عليه في الفقه العربي 1358التبعية لاللتزام األصلي، إذ الفرع يتبع األصل

مع القواعد العامة من التفاقه ولكونه أمر منطقي من ناحية، ودون حاجة إلى النص عليه 

وعلى ذلك فإذا عقد االلتزام األصلي غير ذي أهلية أو غير ذي صفة، أو تعهد  ،ناحية ثانية

كل من االلتزام األصلي  كان ،تعويض اتفاقيوإال دفع مبلغا معينا ك شخص بارتكاب جريمة

 .1359ي باطالتعويض االتفاقوال

 

                                         
1354 (A)Slaim , op.cit, P 85. 

 -عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، نظرية االلتزام بوجه عام، اإلثبات 1355

رية العامة . نبيل ابراهيم سعد عوض، النظ864-863آثار االلتزام، الجزء الثاني، المرجع السابق، ص 

 .78لسابق، ص. إبراهيم سيد أحمد، المرجع ا69، المرجع السابق، ص -أحكام االلتزام-لاللتزام

. محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون 118هشام إبراهيم توفيق، المرجع السابق، ص  1356

 .84المدني، النظرية العامة لاللتزامات، أحكام االلتزام، المرجع السابق، ص 
. محمد صبري السعدي، الواضح في 105رمضان أبو السعود، أحكام االلتزام، المرجع السابق، ص  1357

 .84ح القانون المدني، النظرية العامة لاللتزامات، أحكام االلتزام، المرجع السابق، ص شر
حدي اللة أحمد، سلطة القاضي في تعديل االلتزام  .17دربال عبد الرزاق، المرجع السابق، ص  1358

 .149التعاقدي وتطويع العقد، المرجع السابق، ص 
 -لقانون المدني، نظرية االلتزام بوجه عام، اإلثباتعبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح ا 1359

ح القانون محمد صبري السعدي، الواضح في شر .863آثار االلتزام، الجزء الثاني، المرجع السابق، ص 

 .82المدني، النظرية العامة لاللتزامات، أحكام االلتزام، المرجع السابق، ص 
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 تفاقي على االلتزام األصلي:أثر بطالن التعويض اال .2

ألسباب تتصل بطابعه التعاقدي ودون االعتداد بعالقة  تعويض االتفاقيقد يبطل فيها ال

النظرية  التبعية بينه وبين االلتزام األصلي، وأسباب البطالن هي نفسها أسباب البطالن في

العامة للعقود إما لعيوب اإلرادة أو لعوارض األهلية أو لمخالفة النظام العام و اآلداب العامة 

 .1360أو لتخلف أحد أركان االنعقاد أو لوجود نص يقضي بالبطالن

تفاقي وفقا للقواعد العامة ال يؤدي البطالن االلتزام األصلي، ألن بطالن التعويض اال

وهكذا يبقى االلتزام  1361ام تابع، فال يتعلق به مصير االلتزام األصليالتعويض االتفاقي التز

تفاقي، ويصبح المتعاقدان في هذه الحالة كما يستمر بدون تابعه وهو التعويض االاألصلي و

ه، ولم لو أنهما لم يتوقعا حجم الضرر، الذي كان سيحدث من جراء عدم التنفيذ أو التأخير في

تفاقي، فيستعيد قاضي الموضوع سلطته في تقدير الضرر وتقدير يحتاطا بتقدير التعويض اال

تفاقي المقضي ن االلتفات إلى مقدار التعويض االمقدار التعويض وفقا للقواعد العامة دو

 ببطالنه.

تفاقي أن يشترط الدائن المرتهن في عقد الرهن من األمثلة على بطالن التعويض االو 

، حق له أن يبيع العين المرهونة دون إتباع اإلجراءات أنه إذا لم يستوفي الدين في ميعاده

، ومثال ذلك أيضا أن يشترط 1362المنصوص عليها في القانون أو أن يتملك العين المرهونة

الدائن أخذ شخص المدين أو أحد أبنائه رهينة عند حلول أجل الوفاء بااللتزام وعدم الدفع 
أن ينسحب هذا البطالن إلى االلتزام  وفي مثل هذين المثالين يكون الشرط باطال دون 1363

 األصلي. 

 ثالثا: التعويض االتفاقي: التزام احتياطي

، فال يستطيع الدائن أن 1364تفاقي في مواجهة االلتزام األصليال اعتبار للتعويض اال

كما ال يجوز للمدين أن يعرض على ، يطالب المدين إال بااللتزام األصلي ما دام تنفيذه ممكنا

بااللتزام األصلي ال بالتعويض وذلك ألن العبرة  1365االلتزام األصلي الوارد بالعقد الدائن إال

 فقط. اتفاقي الذي ال يمثل سوى التزاما تبعيا واحتياطياال

                                         
1360 (A)Slaim , op.cit, P 20. 

. داودي 811. هشام إبراهيم توفيق، المرجع السابق، ص 17الرزاق، المرجع السابق، ص دربال عبد  1361

 .51مخلوف، المرجع السابق، ص 
 .105رمضان أبو السعود، أحكام االلتزام، المرجع السابق، ص  1362
 .22طارق محمد مطلق أبو ليلى، المرجع السابق، ص  1363
ذا استحال على المدين أن ينفذ االلتزام عينا حكم عليه من القانون المدني " إ 176تطبيقا لنص المادة  1364

، د له فيهيبب ال بتعويض الضرر الناجم عن عدم تنفيذ التزامه، ما لم يثبت أن استحالة التنفيذ نشأت عن س

 ويكون الحكم كذلك إذا تأخر المدين في تنفيذ التزامه".
 -ني، نظرية االلتزام بوجه عام، اإلثباتعبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المد 1365

 .861آثار االلتزام، الجزء الثاني، المرجع السابق، ص 
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باعتباره اتفاق على تقدير التعويض عند عدم  أن التعويض االتفاقيوالعلة في ذلك 

لذاته، ولكنه وسيلة لغاية وهي حمل التنفيذ العيني لاللتزام أو التأخر فيه، ليس مقصود 

المتعاقد على تنفيذ التزامه األصلي الوارد بالعقد، أما إذا كان تنفيذ االلتزام غير ممكن بخطأ 

ي المنصوص عليه بالعقد ويستطيع تعويض االتفاقدائن مطالبة المدين بالالمدين فإنه يجوز لل

تعويض ، ولذلك كان ال1366بقبوله يكون هذا األخير ملزماوالمدين أن يعرضه على الدائن 

 .1367ي وسيلة احتياطية ال يلجأ إليه إال عند تحقق سببهاالتفاق

ي التزام تخييري، ألن الدائن ال يستطيع أن تعويض االتفاقاء على ذلك ال يعتبر الوبن

ي فيطلب تنفيذ أيهما، بل هو ال يستطيع أن تعويض االتفاقين االلتزام األصلي واليختار ب

إال االلتزام األصلي مادام هذا ممكنا، كما ال يملك المدين هذا الخيار فهو ال  يطلب تنفيذ

التزام  تعويض االتفاقي، كما ال يعتبر ال1368يستطيع إال أن يعرض تنفيذ االلتزام األصلي

ن ممكنا، إلى تنفيذ بدلي، ألن المدين ال يمكن أن يعدل عن تنفيذ االلتزام األصلي إذا كا

بديل عن االلتزام األصلي فهو ملزم بقبول التنفيذ العيني طالما كان ذلك ك تعويض االتفاقيال

 .1369ممكنا

ي عند عدم التنفيذ ال يحرم الدائن من اللجوء إلى تعويض االتفاقاالتفاق على الغير أن 

القضاء مطالبا بتطبيق مختلف الوسائل القانونية إلدراك التنفيذ العيني مباشرة من مثل القيام 

تى ولو زادت عن قيمة العيني على نفقة المدين والرجوع على األخير بتلك النفقات حبالتنفيذ 

ي، خاصة في عقود التوريد والمقاولة، وكذلك اللجوء إلى الوسائل الغير تعويض االتفاقال

مباشرة للتنفيذ العيني كالغرامة التهديدية، وذلك بشرط توافر الشروط الالزمة لمثل هذه 

 من القانون المدني. 175و 174طبقا ألحكام المواد  1370قانوناالحاالت والمقررة 

، ألنه القضائي ال يمكن أن يجتمع مع التعويض تعويض االتفاقيوغني عن البيان أن ال

بمثابة التعويض، إال إذا كان قد قصد به التعويض عن التأخر في التنفيذ، فيمكن أن يجتمع مع 

                                         
، -دراسة مقارنة–. محمد مرعي صعب، البند الجزائي 115هشام إبراهيم توفيق، المرجع السابق، ص  1366

مة العا. محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني، النظرية 215المرجع السابق، ص 

 .84لاللتزامات، أحكام االلتزام، المرجع السابق، ص 
 .106رمضان أبو السعود، أحكام االلتزام، المرجع السابق، ص  1367
 -عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، نظرية االلتزام بوجه عام، اإلثبات 1368

. محمد 49داودي مخلوف، المرجع السابق، ص  .861آثار االلتزام، الجزء الثاني، المرجع السابق، ص 

 .216مرعي صعب، المرجع السابق، ص 
 -عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، نظرية االلتزام بوجه عام، اإلثبات 1369

. محمد 49داودي مخلوف، المرجع السابق، ص . 861آثار االلتزام، الجزء الثاني، المرجع السابق، ص 

لمرجع زام، اصبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني، النظرية العامة لاللتزامات، أحكام االلت

 .85السابق، ص 
رمضان أبو السعود، أحكام االلتزام، المرجع . 69نبيل ابراهيم سعد عوض، المرجع السابق، ص  1370

 .117. هشام إبراهيم توفيق، المرجع السابق، ص 106السابق، ص 
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يجتمع مع التنفيذ العيني إال إذا كان مشروطا كتعويض التعويض عن عدم التنفيذ، كما أنه ال 

 .1371عن التأخر في التنفيذ

 المطلب الثاني: سلطة القاضي في مراجعة التعويض االتفاقي:

أعطى المشرع الجزائري للمتعاقدين الحق بأن يحددوا في العقد أو في اتفاق الحق 

بهم من جراء عدم تنفيذ  الضرر الذي قد يلحقلجبر قيمة التعويض الذي يرونه مناسبا 

االلتزامات التعاقدية أو عن التأخر في تنفيذ هذه االلتزامات، فإن كان الهدف من منح 

المتعاقدين هذا الحق هو تطبيق مبدأ حرية التعاقد على تعيين التعويض وإفساح المجال أمام 

كيد لم يكن منع سلب صالحية تحديد التعويض من القاضي إلى المتعاقدين، إال أن الهدف بالتأ

ه سواء بطريق استبعاد القاضي ممارسة حقه في الرقابة على العقد عن طريق مراجعت

وفيما يلي سنتعرض لدور القاضي في الرقابة على  ،تفاقي، أو بطريق تعديلهالتعويض اال

 التعويض االتفاقي سواء باستبعاده أو بمراجعته.

 :االتفاقيالفرع األول: دور القاضي في استبعاد التعويض 

 أوال: استبعاد التعويض اإلتفاقي بسبب عدم توافر شروط استحقاقه:

نه فيه فإ تأخررا اتفاقيا للتعويض عن عدم التنفيذ أو اليي تقدتعويض االتفاقإذا كان ال

من  183ينبغي الستحقاقه توافر شروط استحقاق التعويض، وقد أشارت إلى ذلك المادة 

نون، وهي من نفس القا 181إلى 176تطبيق أحكام المواد من القانون المدني، فأحالت إلى 

واد ي المفالنصوص التي تحدد هذه الشروط، ويتعلق األمر بالخطأ والضرر وعالقة السببية 

 على شرط اإلعذار. 181إلى  179، فيما نصت المواد من  178إلى  176من 

تفاق المحدد في اإلمن القانون المدني " ال يكون التعويض  184/1كما نصت المادة 

 فاقي إالض االتوبذلك ال يستحق التعوي مستحقا إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أي ضرر"

 ر. إذا توافرت شروط استحقاق التعويض وهي الخطأ، الضرر، عالقة السببية، اإلعذا

 

  الخطأ: .أ

 البد أن يكون هناك خطأ في جانب المدين:  .1

تفاقي الخطأ العقدي، وهو عدم تنفيذ المتعاقد اللتزامه االيراد بالخطأ في مجال التعويض 

ويتمثل في عدة صور: عدم التنفيذ الكلي، التنفيذ الجزئي أو الناقص،  ،ناشئ عن العقدال

                                         
 -الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، نظرية االلتزام بوجه عام، اإلثباتعبد  1371

ح القانون محمد صبري السعدي، الواضح في شر. 854آثار االلتزام، الجزء الثاني، المرجع السابق، ص 

لسعود، أحكام ابو . رمضان أ85المدني، النظرية العامة لاللتزامات، أحكام االلتزام، المرجع السابق، ص 

 .106االلتزام، المرجع السابق، ص 
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التنفيذ المعيب، التنفيذ على نحو يخالف الوجه المتفق عليه أو الذي يوجبه القانون، التنفيذ 

 . 1372المتأخر

تعويض م به المدين بمقتضى الن استحقاق األداء الذي التزالقاعدة أنه يجب، إلمكا

، أي أن يكون هناك فعل موجب للمسؤولية، 1373، أن يتوافر خطأ في جانب المديناالتفاقي

سواء كان هذا الفعل إيجابيا أم سلبيا، فال يكفي عدم قيام المدين بتنفيذ التزامه أو تأخره في 

انب ذلك فعل خاطئ يكون عدم التنفيذ أو التنفيذ هذا التنفيذ، وإنما يجب أن يتوفر إلى ج

 .1374المتأخر مظهرا له ودليال على وقوعه

تفاقي شكل بدل التعويض المترتب عن عدم تنفيذ المدين يمكن أن يأخذ التعويض اال

اللتزامه أو بدل التأخير المترتب عن التأخر في تنفيذ االلتزام، ففي الحالة األولى، البد لكي 

تفاقي أن يكون االمتناع عن التنفيذ متحققا، وفي الحالة الثانية البد أن ض االيعمل بالتعوي

فالمسؤولية العقدية قائمة على ارتكاب المدين  1375يكون المدين قد تأخر في التنفيذ التزامه

 التأخر فيه. في عدم التنفيذ وإمافي مثل إما تلخطأ، والخطأ العقدي ي

توافر الخطأ العقدي من عدمه يتعين التفرقة بين  ومن األهمية أن نشير إلى أنه لمعرفة

، ففي االلتزام بتحقيق نتيجة، يعتبر 1376االلتزامات بتحقيق نتيجة وااللتزامات ببذل عناية

المدين مقصرا في تنفيذ التزامه إذا لم يحقق الغاية أو النتيجة المرجوة منه قانونا أو اتفاقا، 

ة أو بتوريد كمية معينة من سلعة معينة، أو أنه كان وعليه متى كان المدين ملزما بنقل الملكي

ملتزما باالمتناع عن القيام بعمل معين، كان المدين مخال بالتزامه ومرتكبا لخطأ عقدي إذا لم 

يحقق النتيجة المتمثلة في نقل الملكية أو تسليم السلعة أو قام بالعمل الذي التزام باالمتناع عن 

 . 1377القيام به

م ببذل عناية، فال يلتزم المدين بتحقيق نتيجة معينة، وإنما يقتصر التزامه أما في االلتزا

على بذل جهد معين، لكي تتحقق نتيجة معينة، فيكون محل االلتزام هو بذل هذه العناية وليس 

تحقيق نتيجة، فإذا قصر المدين من بذل تلك العناية اعتبر مقصرا أو مرتكبا للخطأ العقدي 

ومثال ذلك التزام الطبيب بمعالجة المريض، فهو ال يضمن تحقق الموجب للمسؤولية، 

الشفاء) النتيجة( وإنما يلتزم ببذل عنايته نحو تحقق الشفاء، فإذا قصر في العالج عد مسؤوال 

أما إذا بذل عنايته ولم يتحقق الشفاء مع ذلك فال يعد مسؤوال، وكذلك بالنسبة للمحامي فإن 

قتضي منه أن يبذل ما تفرضه عليه مهنته من عناية، فإذا بذل التزامه بالدفاع عن موكله، ي

ذلك فال يسأل عن كسب القضية وإذا لم يبذل ذلك فال يكون مسؤوال أمام موكله بسبب ما 

                                         
 .364محمد حسين منصور، مصادر االلتزام، العقد واإلرادة المنفردة، المرجع السابق، ص  1372
 -عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، نظرية االلتزام بوجه عام، اإلثبات 1373

 .856آثار االلتزام، الجزء الثاني، المرجع السابق، ص 
 .168محمد شتا أبو سعد، المرجع السابق، ص  1374
 .260محمد مرعي صعب، المرجع السابق، ص  1375
 .114نجاري عبد هللا، المرجع السابق، ص  .148بق، ص هشام إبراهيم توفيق، المرجع السا 1376
. بورنان العيد، دور القاضي في التعويض 30طارق محمد مطلق أبو ليلى، المرجع السابق، ص  1377

، ص 2015 ،1زائراإلتفاقي، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في العقود والمسؤولية، كلية الحقوق، جامعة الج

37. 
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تفاقي المقرر لمثل هذه االلتزامات يستحق طالما لم . وبذلك فالتعويض اال1378ارتكبه من خطأ

يكون الخطأ مبني على أساس موضوعي قوامه  يبذل المدين العناية المطلوبة منه، وهكذا

 .1379االعتداد بواقعة مادية بحتة هي عدم تنفيذ االلتزام

تفاقي ال يستحق إال إذا كان هناك خطأ عقديا من سيسا على ما تقدم فإن التعويض االوتأ

المدين بالمفهوم السابق بيانه، وفي حالة انتفاء الخطأ في جانب المدين فإنه يترتب على ذلك 

استحقاقه، وذلك ألن ي وتعويض االتفاقال يكون مبرر إلعمال الانتفاء المسؤولية، وبالتالي 

 .1380تقدير مقدم للتعويض، والتعويض هنا يصبح غير مبرر هو هذا األخير

 إثبات الخطأ: .2

يتعين التفرقة في شأن موضوع إثبات الخطأ بين الخطأ في االلتزام بتحقيق نتيجة وبين 

ببذل عناية، فبالنسبة للنوع األول يكفي أن يثبت الدائن عدم قيام المدين  الخطأ في االلتزام

بتنفيذ ما التزم به، أي أن عدم تحقق النتيجة أو الغاية يفترض معه خطأ المدين، وذلك راجع 

لطبيعة هذا النوع من االلتزام، الذي إن أراد نفي مسؤوليته إقامة الدليل على وجود السبب 

النقل مثال يكفي أن يثبت الدائن أو المرسل إليه عدم وصول البضاعة ففي عقد  1381األجنبي

المتفق عليها في الموعد المحدد مع أمين النقل، فإذا أثبت الدائن ذلك يفترض وقوع الخطأ من 

جانب المدين، وإذا أراد هذا األخير نفي مسؤوليته ينبغي عليه إقامة الدليل على قيام السبب 

ة للنوع الثاني المتمثل في بذل العناية، فعلى الدائن أن يثبت أن . أما بالنسب1382األجنبي 

فإن  المدين لم يبذل في تنفيذ التزامه العناية المطلوبة، فال يكفي منه إثبات عدم التنفيذ فقط،

إثبات وجود  ووجب عليه إذا أراد نفي مسؤوليتهيء اإلثبات إلى المدين، بأثبت ذلك انتقل ع

 . 1383السبب األجنبي أيضا

واألصل إلى أن الجهد أو العناية المطلوبة في هذا الصدد هي عناية وجهد الشخص 

المعتاد، إذا ما وجد في نفس الظروف التي وجد فيها المدين، ومتى بذلت هذه العناية، فقد تم 

 -، غير أن المشرع قد يستبدل في بعض الحاالت المعيار العام في العناية1384تنفيذ االلتزام

بمعيار خاص يشدد أو يخفف في مقدار العناية المطلوبة، وذلك نزوال  -عاديعناية الرجل ال

عند اتفاق المتعاقدين أو على نص خاص في القانون ومن األمثلة على تشديد مقدار العناية 

                                         
 .73. بورنان العيد، المرجع السابق، ص 31لى، المرجع السابق، ص طارق محمد مطلق أبو لي 1378
 .115نجاري عبد هللا، المرجع السابق، ص  1379
 -عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، نظرية االلتزام بوجه عام، اإلثبات 1380

ام، المرجع عود، أحكام االلتزرمضان أبو الس .856آثار االلتزام، الجزء الثاني، المرجع السابق، ص 

 لتزامات،. محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني، النظرية العامة لال107السابق، ص 

 .86أحكام االلتزام، المرجع السابق، ص 
 .175محمد شتا أبو سعد، المرجع السابق، ص  1381
م توفيق، المرجع السابق، ص هشام إبراهي .31طارق محمد مطلق أبو ليلى، المرجع السابق، ص  1382

149. 
محمد  .32طارق محمد مطلق أبو ليلى، المرجع السابق، ص . 255أنور سلطان، المرجع السابق، ص  1383

 .261مرعي صعب، المرجع السابق، ص 
 .150هشام إبراهيم توفيق، المرجع السابق، ص  1384
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، أما بالنسبة لتخفيف ده عناية تفوق عناية الشخص المعتاكما في عناية المستعير فيطلب من

ها العناية المطلوبة من المودع لديه بدون أجر أو الوكيل بدون أجر العناية فمن األمثلة علي

 .1385تكون العناية المطلوبة منه أقل من المعتاد

 الضرر:  .ب

تفاقي بل هو نفسه المعنى العام الوارد في لضرر معنى خاص يتعلق بالتعويض االليس ل

باب المسؤولية المدنية بصفة عامة ولذلك يعرف الضرر بأنه "األذى الذي يصيب الشخص 

من جراء المساس بحق من حقوقه، أو بمصلحة مشروعة له، سواء كان ذلك الحق أو تلك 

أو أنه " األذى  1386"المصلحة متعلقا بسالمة جسمه أو عاطفته، أو بماله أو حريته، أو شرفه

الذي يلحق المضرور نتيجة خطأ ينسب إلى المدين بوجه عام، في جسمه أو ماله، وهذا هو 

الضرر المادي، أو في سمعته أو شرفه وشعوره وعاطفته وما إلى ذلك وهذا هو الضرر 

 .1387األدبي"

من القانون المدني " ال يكون التعويض  184/1نص المشرع الجزائري في المادة 

ضرر"  ويستخلص من هذه حدد في اإلتفاق مستحقا إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أي الم

تفاقي كذلك إذا لم يكن هناك ضرر أصاب الدائن، ذلك أن ال يستحق التعويض اال المادة أنه

تحقا، وال الضرر من أركان استحقاق التعويض، فإذا لم يوجد ضرر ال يكون التعويض مس

 .1388تفاقي في هذه الحالةيض االمحل إلعمال التعو

تفاقي، تبعا إلثباته انتفاء يها المدين التخلص من التعويض االومن األمثلة التي يستطيع ف

ركن الضرر، أن يثبت أن تأخره في الوفاء الذي أدى إلى الفسخ قد أعقبه قيام المالك بتأجير 

ر البورصة ظلت منذ العين بشروط أفضل من شروط العقد المفسوخ، أو إذا أثبت أن أسعا

أو  1389تاريخ إبرام العقد حتى التسليم، في انخفاض مستمر، على نحو ما كان يمكنه البيع به

تأخر المدين عن تسليم الدائن السيارة التي سيشارك بها في السباق، وتبين بعد ذلك تأجيل هذا 

 .1390السباق في هذه الحالة لم يلحق به ضرر من جراء هذا التأخير

ال يخلو من فائدة،  -بالنسبة لركن الضرر-تفاقيذا النص أن التعويض االيالحظ من هو

فوجود هذا الشرط يجعل الضرر واقعا في تقدير المتعاقدين، ولذلك يعد الضرر مفترضا، فال 

، حيث يكفي مجرد خطأ المدين الفتراض أن الدائن قد أصابه ضرر 1391يكلف الدائن بإثباته

                                         
 .32طارق محمد مطلق أبو ليلى، المرجع السابق، ص  1385
 .156توفيق، المرجع السابق، ص  هشام إبراهيم 1386
 .185محمد شتا أبو سعد، المرجع السابق، ص 1387
 -عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، نظرية االلتزام بوجه عام، اإلثبات 1388

 .77ق، ص. إبراهيم سيد أحمد، المرجع الساب856آثار االلتزام، الجزء الثاني، المرجع السابق، ص 

 .  195-194مد شتا أبو سعد، المرجع السابق، صمح 1389
 .36طارق محمد مطلق أبو ليلى، المرجع السابق، ص  1390
خرج المشرع الجزائري عن القواعد العامة في شأن إثبات الضرر، التي تقضي بأنه بجب على الدائن  1391

ه قضى ل، فال يإثبات أن هناك ضررا قد لحقه من جراء خطأ المدين، فإن لم يستطع إثبات هذا الضرر

 بالتعويض.
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ق الضرر حتى يتخلص من ال أن يثبت عدم تحق، وما على المدين إ1392من جراء ذلك

ير فيه، تفاقي، أي أن المدين لم يلحقه أي ضرر من جراء عدم التنفيذ أو التأخالتعويض اال

تفاقي وإن لم يستبعد ركن الضرر، إال أنه ينقل عبء اإلثبات في ومفاد ذلك أن التعويض اال

يجب أن يكون معلوما أن  وعلى ذلك فإنه، 1393خصوص هذا الركن من الدائن إلى المدين

 . 1394الضرر المقصود هنا هو الضرر الواقع أو المحقق الوقوع

وتقضي القاعدة العامة أن التعويض إن لم يكن متفق عليه بين المتعاقدين، فإن المحكمة 

تقوم بتقديره آخذة بعين االعتبار ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب، شريطة أن 

بيعية لعدم الوفاء بااللتزام أو التأخر في التنفيذ، أي يكون التعويض يكون الضرر نتيجة ط

عن الضرر المباشر الذي نجم عن عدم الوفاء، ويعد الضرر نتيجة طبيعية إذا لم يكن 

باستطاعة الدائن أن يتوقاه ببذل جهد معقول، وفي االلتزام الذي يكون مصدره العقد يلزم 

ن يمكن أن يتوقعه وقت التعاقد، باستثناء حالة الغش أو المدين بالتعويض عن الضرر الذي كا

لضرر المتوقع والكسب الفائت االخطأ الجسيم، فإن المدين في هذه الحالة يعتبر مسؤوال عن 

 .1395من القانون المدني 182كما في المسؤولية التقصيرية وذلك تطبيقا لنص المادة 

قع، أن المتعاقدين عند إبرام ويبرر قصر التعويض في هذه الحالة على الضرر المتو

لتعويض، وهو يقتصر على ما كان يمكن أن يدخل في اعتبارهما وقت امدى العقد حددا 

التعاقد، وهو الضرر المتوقع، أما الضرر غير المتوقع، فال يمكن القول بأن إرادتهما 

 .1396انصرفت إلى التعويض عنه

 عالقة السببية:  .ت

جب أن ليه، توافر ركني الخطأ والضرر، بل يال يكفي الستحقاق التعويض المتفق ع

ويقصد بعالقة السببية العالقة المباشرة بين الخطأ الذي ارتكبه  ،تقوم عالقة السببية بينهما

                                         
 .194محمد شتا أبو سعد، المرجع السابق، ص 1392
. محمد حسين منصور، المرجع 107رمضان أبو السعود، أحكام االلتزام، المرجع السابق، ص  1393

لسابق، ص هشام إبراهيم توفيق، المرجع ا .124نجاري عبد هللا، المرجع السابق، ص  .369السابق، ص 

173. 
 السعدي، الواضح في شرح القانون المدني، النظرية العامة لاللتزامات، أحكام االلتزام،محمد صبري  1394

 .157. هشام إبراهيم توفيق، المرجع السابق، ص 71المرجع السابق، ص 
من القانون المدني " إذا لم يكن التعويض مقدرا في العقد، أو في القانون فالقاضي هو  182المادة تنص  1395

ة ا نتيجالذي يقدره، ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب، بشرط أن يكون هذ

تطاعة كن في اسلم ي ية إذاطبيعية لعدم الوفاء بااللتزام أو للتأخر في الوفاء به. ويعتبر الضرر نتيجة طبيع

 الدائن أن يتوقاه ببذل جهد معقول. 

  بتعويضيما إالغير أنه إذا كان االلتزام مصدره العقد، فال يلزم المدين الذي لم يرتكب غشا أو خطأ جس

 الضرر الذي كان يمكن توقعه عادة وقت التعاقد.".
 ية العامة لاللتزامات، أحكام االلتزام،محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني، النظر 1396

 . 66المرجع السابق، ص 
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، أو هي الصلة التي تربط الخطأ العقدي 1397المسئول والضرر الذي أصاب المضرور

 . 1398بحدوث الضرر

كما ال يكفي تحقق الضرر في جانب الدائن، إذ ال يكفي إثبات عدم التنفيذ أو التأخر فيه، 

بل يجب أن يكون الضرر الذي لحق بالدائن ناتجا عن عدم تنفيذ المدين اللتزامه سوءا كان 

، وبعبارة أخرى يجب أن يكون الضرر ناشئا 1399هذا االلتزام بتحقيق نتيجة أو ببذل عناية

 عن الخطأ.

إذ يكفي  ،لب من الدائن إثباتهاوالعالقة السببية بين الخطأ والضرر مفروضة ال يط

إال أن الفرض هنا  الدائن أن يثبت عدم الوفاء حتى يصبح التعويض االتفاقي واجب التطبيق،

 . 1400أي يقع على المدين عبء نفيها قابل إلثبات العكس

تفاقي مستحقا إال إذا قامت عالقة السببية بين الخطأ وعلى ذلك ال يكون التعويض اال

انتفت هذه العالقة بثبوت السبب األجنبي، أو انتفت بأن كان الضرر غير أما إذا  ،والضرر

مباشر أو كان في المسؤولية العقدية مباشرا ولكنه غير متوقع، فعند ذلك ال تتحقق 

و هذا من حيث 1401المسؤولية، وال يستحق التعويض، فال محل إذن إلعمال الشرط الجزائي

، هلمسؤولية العقدية على مخالفة الحكم السابق ذكرفي ا المبدأ، ألنه ومع ذلك يجوز االتفاق

من القانون  178ويعتبر هذا االتفاق بمثابة تشديد للمسؤولية وهذا ما نصت عليه المادة 

 المدني " يجوز االتفاق على أن يتحمل المدين تبعة الحادث المفاجئ أو القوة القاهرة".

ي "إذا أثبت من القانون المدن 127 ويعتبر من قبيل السبب األجنبي ما نصت عليه المادة

خطأ  الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب ال يد له فيه كحادث مفاجئ، أو قوة قاهرة، أو

ص نصدر من المضرور أو خطأ من الغير، كان غير ملزم بتعويض هذا الضرر، ما يوجد 

 قانوني أو اتفاق يخالف ذلك".

 اإلعذار: .ث

في كافة  التعويض االتفاقيب االعذار الستحقاق باإلضافة إلى األركان السابقة فإنه يج

األحوال التي يكون فيها اإلعذار واجبا، فإذا لم يقم الدائن بإعذار مدينه في الحاالت التي 

يجب فيها ذلك فال يكون التعويض االتفاقي مستحقا، ذلك أن مجرد االتفاق على الشرط 

                                         
 .185هشام إبراهيم توفيق، المرجع السابق، ص  1397
بسام سعيد جبر جبر، ضوابط التفرقة بين الشرط الجزائي والغرامة التهديدية ودورهما في منع تراخي  1398

وق، ية الحقر في القانون الخاص، كل، مذكرة للحصول على درجة الماجستي-دراسة مقارنة–تنفيذ العقود 

 .116، ص 2011جامعة الشرق األوسط، 
 .42طارق محمد مطلق أبو ليلى، المرجع السابق، ص  1399
. سليمان مرقس، 960عبد الرزاق أحمد السنهوري، نظرية العقد، الجزء الثاني، المرجع السابق، ص  1400

 .189، ص السابق لرابع، أحكام االلتزام، المرجعالجزء ا -في االلتزامات–الوافي في شرح القانون المدني 
 -عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، نظرية االلتزام بوجه عام، اإلثبات 1401

 .198ق، صمحمد شتا أبو سعد، المرجع الساب .859آثار االلتزام، الجزء الثاني، المرجع السابق، ص 
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هذا ما ذهبت إليه المحكمة العليا في ، والجزائي ال يتضمن إعفاءا للمدين من وجوب اإلعذار

 .1402 12/01/2000قرارها الصادر بتاريخ 

عذار إورة وبذلك فاالتفاق على التعويض االتفاقي ال يفيد بذاته إعفاء الدائن من ضر

ون أن يكبالمدين، وأنه يلزم إلعفاء الدائن من شرط اإلعذار تضمين العقد التفاق يقضي 

دة الما المدين معذرا بمجرد حلول األجل دون حاجة إلى أي إجراء آخر كما تنص على ذلك

يتم  يجوز أنار، ويكون إعذار المدين بإنذاره، أو بما يقوم مقام اإلنذ"نيمن القانون المد 180

با على مترت يجوز أن يكوناإلعذار عن طريق البريد على الوجه المبين في هذا القانون، كما 

 ."آخر اتفاق يقضي بأن يكون المدين معذرا بمجرد حلول األجل دون حاجة إلى أي إجراء

بر يعت، و، بقوة القانونعذارمن اإل تعويضيها طالب الاالت يعفى فعلما أن هناك ح

عن  سؤوالمجرد حلول أجل الدين إشعارا كافيا للمدين بوجوب تنفيذ التزامه، وإال كان م

ندئذ، تفي عالتعويض، والعلة من عدم ضرورة قيام الدائن بإعذار مدينه أن الفائدة منه تن

ن القانون م 181والمادة لك تطبيقا لنص ، وذلغاية قد انتفت فال داعي للوسيلةومادامت ا

 " ال ضرورة إلعذار المدين في الحاالت التالية: المدني

 إذا تعذر تنفيذ االلتزام أو أصبح غير مجدي بفعل المدين، -

 إذا كان محل االلتزام تعويضا قد ترتب عن عمل مضر، -

ن حق دوإذا كان محل اإللتزام رد شيء يعلم المدين أنه مسروق ، أو شيء تسلمه  -

 وهو عالم بذلك.

 إذا صرح المدين كتابة أنه ال ينوي تنفيذ إلتزامه".

ه أن ت لتفاقي متى ثبيتمتع القاضي بسلطة تقديرية واسعة في شأن إسقاط التعويض اال

يض التعوبإنه ال يجوز مطالبته التنفيذ أصبح مستحيال لسبب أجنبي ال يد للمدين فيه، ف

قوط يستتبع س الضرر أو انتفاء عالقة السببية بين الخطأ والضرر،تفاقي، كما أن انتفاء اال

عويض التق تفاقي، كما أن تخلف إعذار المدين في حالة وجوب اإلعذار الستحقاالتعويض اال

ن يتضم تفاقي فال يكون التعويض مستحقا، ذلك االتفاق على تقدير تعويض اتفاقي الاال

 اجبة فيه.إعفاءا من وجوب اإلعذار في الحاالت الو

وعلى العموم فاالتفاق على تعويض اتفاقي ليس من شأنه أن يعدل من شروط استحقاق 

 التعويض، بل تبقى هذه األخيرة خاضعة لرقابة القاضي.

 ثانيا: دور القاضي في استبعاد التعويض اإلتفاقي لتوافر أسباب البطالن: 

                                         
" من  206796ملف رقم:  12/01/2000عن الغرفة المدنية بتاريخ قرار المحكمة العليا الصادر  1402

يه أن فمطعون الثابت قانونا أن طلب التعويض ال يستحق إال بعد إعذار المدين ولما تبين من القرار ال

من القانون  18àالطاعن أثار دفعا بأن المطعون ضدها لم تقم بتوجيه إعذار مسبق له كما تشترطه المادة 

لقرار ابنقض  جاهل قضاة الموضوع هذا الدفع وعدم مناقشته فإنهم أخطئوا مما ينبغي التصريحالمدني وبت

، ملحق  ، قرار مرفق بالملحق110، ص 2001المطعون فيه " منشور بالمجلة القضائية العدد األول، =

 .14رقم: 



285 

 

أن يتم وفقا لألحكام العامة التي تفاقي باعتباره اتفاق بين المتعاقدين، يجب التعويض اال

اضي ومحل وسبب، أي أن تحكم أي عقد لكي ينشأ صحيحا، من حيث أركانه من تر

تفاقي تسري عليه أحكام النظرية العامة للعقد، فيلحقه البطالن، إذا توافر سبب التعويض اال

 من أسبابه.

 فاقي باطالتحاالت خاصة يكون فيها التعويض االكما نص المشرع الجزائري على 

البحري "  من القانون 811المادة ما نصت عليه  رج في العقد ومن بين هذه الحاالتإذا أد

ر ما لمباشايعد باطال وعديم المفعول كل شرط تعاقدي يكون هدفه أو أثره المباشر أو غير 

 يلي: 

و  780و 773و  770ابعاد أو تحديد المسؤولية الخاصة بالناقل والناجمة عن المواد  .أ

 من هذا الكتاب،  804و 803و  802

ماعدا في  أعاله، 805تحديد المسؤولية بمبلغ يقل عن المبلغ الذي يحدد في المادة  .ب

 ، 808حالة ما جاء في المادة 

 منح الناقل االستفادة من التأمين على البضائع، " .ت

ن من القانو 811تفاقي المخالف لنص المادة ك يقضي القاضي ببطالن التعويض االوبذل

بعية البحري مع بقاء العقد صحيحا وفقا لألحكام العامة للمذكورة أعاله في باب عدم ت

 تفاقي.  االلتزام األصلي للتعويض اال

 

 :الفرع الثاني: دور القاضي في تعديل التعويض االتفاقي

تفاقي اتفاق على مقدار التعويض الذي يستحق عندما يخل المدين بما أن التعويض اال

فاألصل فيه أنه اتفاق واجب االحترام، إعماال للقاعدة القانونية "العقد شريعة بالتزامه، 

أجاز  تتعلق بالعدالة أساسا المتعاقدين"، واستثناء من هذا األصل ومراعاة العتبارات معينة

تفاقي، وذلك في حاالت ثالث، حالتان المشرع للقاضي أن يتدخل لتعديل مقدار التعويض اال

تفاقي، وحالة واحدة يجوز له فيها أن يزيد الا أن يخفض مقدار التعويض ايجوز للقاضي فيهم

 تفاقي. لطة القاضي في تعديله التعويض االتفاقي، وفيما يلي نتعرض لسمقدار التعويض اال

 أوال: سلطة القاضي في تخفيض التعويض االتفاقي

إذا  التعويضمن القانون المدني " ويجوز للقاضي أن يخفض مبلغ  184/2تنص المادة 

ستخلص ي ،ه"لتزام األصلي قد نفذ في جزء منأثبت المدين أن التقدير كان مفرطا أو أن اال

جل ضاء ألمن نص هذه المادة أنها حصرت الحاالت التي يجوز فيها للمدين اللجوء إلى الق

لك ذيكون و قيمتهة تخفيض المتفق عليه وذلك بطريق تعويضل العقد فيما تعلق بالطلب تعدي

في  األصلي لتزامتفاقي. ب. حالة تنفيذ االي حالتين: أ. حالة اإلفراط في تقدير التعويض االف

 جزء منه.

 حالة اإلفراط في تقدير التعويض االتفاقي:  .أ
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، وعلى لعقداتفاقي غالبا ما ال يتوافق مع الضرر الحقيقي الحال بأحد طرفي التعويض اال

ي أمر لحقيقاتفاقي وبين الضرر وجب التعويض االذلك فوجود التفاوت بين القيمة المحددة بم

ي البد تفاقطالما أن هذا التفاوت معقول، حيث ال يعقل القول أنه ليصح التعويض اال بديهي

اقد، اء التعا أثنأن يكون متطابقا والضرر الحقيقي، نظرا لعدم إمكانية تقييم هذا األخير مسبق

مشرع از الضرر وكان هذا التقدير مفرطا، أجأما إذا جاوز تقدير التعويض المتفق عليه ال

 تدخل القاضي لتخفيض هذا التقدير.

 

 مضمون تخفيض التقدير المفرط للتعويض اإلتفاقي: .1

ها تحديد التقدير أو ضابطا أو نسبة يمكن على ضوئ الم يحدد المشرع الجزائري مقدار

أو "التقدير المبالغ فيه إلى ، وقد ذهب الفقه إلى القول أن "التقدير المفرط" المفرط للتعويض

، وبذلك فال 1403درجة كبيرة" هو التقدير الذي ينعدم التناسب، تماما، بينه وبين قيمة الضرر"

تفاقي، أن يكون هذا المبلغ مجاوزا لقيمة يع القاضي تخفيض مبلغ التعويض االيكفي ليستط

ما، بل ويجب وضوح الضرر، ولو كانت مجاوزته كبيرة، مادام التناسب لم ينعدم كلية بينه

اختالل التناسب، وصفته القصوى، بحيث يقفز إلى العينين، كما يقول مثل فرنسي، فيلحظه 

ويكون ، إلى أي بحث، أو تأمل، أو تفكير القاضي، ويدرك صفته التعسفية، دون أن يعمد

لتعويض استخدام الوظيفة التهديدية ل الدائن في فرضه هذا الجزاء على المدين، قد أساء

 . 1404التفاقيا

ولذلك ال يكفي أن  ،تفاقي في حالة عدم التنفيذ يحتفظ بقوته الملزمةالمبدأ أن التعويض اال

يزيد على مقدار الضرر الذي وقع فعال  التعويض االتفاقييثبت المدين أن التقدير الوارد في 

قد بل يتعين عليه إثبات أن هذا التقدير  تعويض،حتى يستطيع القاضي أن يخفض هذا ال

انطوى على مبالغة كبيرة، فالمهم في نظر المشرع أن يكون التعويض المتفق عليه متناسبا 

 .1405مع الضرر ال مساويا له

ولما كان األمر استثناء عن أصل اعتبار العقد شريعة المتعاقدين فإنه يتعين على القاضي 

وبطريقة أو التخفيض للشرط الجزائي بحذر،  نقاصن يمارس سلطته في التعديل باإلأ

 1407كل فائدة مرجوة منه تعويض االتفاقي نكون قد نزعنا من ال، وذلك لكي ال1406استثنائية

 هما: أن ضررا قد حل بالدائن فعاليفترض أمرين متكاملين أول تعويض االتفاقيفوجود ال

                                         
 .239محمد شتا أبو سعد، المرجع السابق، ص 1403
 .239، صمحمد شتا أبو سعد، المرجع السابق 1404
 -عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، نظرية االلتزام بوجه عام، اإلثبات 1405

ام، المرجع رمضان أبو السعود، أحكام االلتز .876آثار االلتزام، الجزء الثاني، المرجع السابق، ص 

 .110السابق، ص 
1406 (A)Lecourt,  op .cit, P 168.  

 .226توفيق، المرجع السابق، ص هشام إبراهيم  1407
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وثانيهما: أن التعويض الذي تم االتفاق عليه وتقديره، متناسب مع الضرر الذي لحق 

 .1408الدائن

، حيث يتعين عليه أن يثبت أن تقدير التعويض 1409إلثبات يقع على المدينوعبئ ا

تفاقي كان مبالغ فيه لدرجة كبيرة، فإذا ما أثبت المدين ذلك، فإن القاضي يتمتع بسلطة اال

تفاقي، وذلك بغية إعادة التناسب بين الضرر ومبلغ تقديرية واسعة في تخفيض التعويض اال

من  184، ويظهر هذا من خالل نص المادة 1410ي للضررالتعويض، ال إلى الحد المساو

تفاقي أن يكون تقديره القانون المدني حيث اشترط المشرع للتخفيض من قيمة التعويض اال

مفرطا فيفهم من هذا أنه إذا كانت المبالغة بسيطة أو معقولة فال محل للحكم بالتخفيض، ومن 

تقدير، كان هذا من شأنه أن يجعل سلطة ثم إذا وجد القاضي أمامه شرطا جزائيا سخيا في ال

القاضي التقديرية في حساب التعويض تسخو لمصلحة الدائن، فيبقى غالبا في التعويض بعد 

 .1411تخفيضه ينتفع هذا بها

ويتم إثبات هذه المبالغة بكافة طرق اإلثبات، ألنها واقعة مادية قوامها أن هناك عدم 

 .1412الذي حل بالدائن تناسب بين التعويض المتفق عليه، والضرر

تفى ل اكبوكما لم يحدد المشرع الجزائري مقدار أو نسبة المبالغة في تقدير التعويض 

ن يز بيسترشد به للتميبوصفه بأن "التقدير كان مفرطا" فإنه لم يحدد للقاضي معيار ي

غة لمبالاتفاقي المعقول، فهل يقدر القاضي هذه تفاقي المفرط والتعويض االالتعويض اال

 االستناد إلى معيار موضوعي أم إلى معيار شخصي؟ب

اتفق الفقه على أن تقدير المبالغة في تقدير التعويض يتم على أساس معيار مادي ال 

، ومؤدى هذا المعيار أن المبالغة في التقدير إلى درجة كبيرة هي فكرة مادية، 1413شخصي

على المدين وقيمة الضرر  أو موضوعية، تقوم على جسامة الفرق بين مبلغ الجزاء المشترط

الفعلي الذي لحق الدائن، دون اعتبار لعوامل شخصية، أو لظروف خاصة، يمكن أن تبرر، 

في كل حالة، قدر الصرامة التي يجب إبداؤها في مواجهة المدين، وقدر الحماية التي يجب 

 .1414توافرها للدائن

                                         
 .237محمد شتا أبو سعد، المرجع السابق، ص 1408
سلطة  . محمد بوكماش،82عبد الحميد بن شنيتي، سلطة القاضي في تعديل العقد، المرجع السابق، ص  1409

 .338 صالقاضي في تعديل العقد في القانون المدني الجزائري والفقه اإلسالمي، المرجع السابق، 
هشام إبراهيم توفيق، المرجع السابق، ص  .76حمد مطلق أبو ليلى، المرجع السابق، ص طارق م 1410

 اللتزام،حكام ا. محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني، النظرية العامة لاللتزامات، أ225

 .89المرجع السابق، ص 
 -ة االلتزام بوجه عام، اإلثباتعبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، نظري 1411

ام، المرجع رمضان أبو السعود، أحكام االلتز .876آثار االلتزام، الجزء الثاني، المرجع السابق، ص 

 .110السابق، ص 
 .238محمد شتا أبو سعد، المرجع السابق، ص 1412
 .189نجاري عبد هللا، المرجع السابق، ص  1413
 .240-923محمد شتا أبو سعد، المرجع السابق، ص 1414
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االستناد إلى وقت إبرام العقد، كذلك لم يحدد المشرع الوقت الذي يتم فيه التقدير، هل يتم ب

ر "المبالغة في التقدير إلى درجة يأم وقت تنفيذه؟ ذهب بعض من الفقه إلى القول أنه تقد

تفاقي رأي ال يتماشى وطبيعة التعويض االمفرطة"، يكون وقت إبرام العقد، ولكن هذا ال

هذا ما حقا، وي مستتعويض االتفاقالتقدير يوم أن أصبح الووظيفته، لذا وجب أن يكون 

تفاقي، باعتباره تعويض من جهة، ومن جهة ثانية فإنه في هذه يتماشى وطبيعة التعويض اال

 . 1415تقديرهوالمرحلة يمكن معرفة الضرر 

وللقاضي في هذا الصدد سلطة تقديرية واسعة فيما يقرره أو ينفيه من مبالغة في 

رقابة عليه في ذلك من المحكمة التعويض المشروط أو فيما يراه حدا مناسبا لتخفيضه، وال 

القاضي ملزم بتسبيب حكمه عندما يعدل الشرط الجزائي أما عندما يحكم ، على أن 1416العليا

 .1417بمقتضاه فال يلزم بذلك

 تفاقي المفرط:مبررات وجوب تخفيض التعويض اال .2

 تفاقي يستند إلى أسانيد عديدة قد يكون من أهمها: إن تخفيض التعويض اال

 ة:  تحقيق العدال -

أقر المشرع الجزائري الحرية التعاقدية ولكن جعل العدل رقيبا عليها ولهذا منح القاضي 

، ذلك أن العدالة تأبى إلزام المدين 1418سلطة الرقابة ليصلح بالعدل ما تفسده الحرية في العقد

كبير، تفاقي، إذا كان هذا المبلغ مبالغا فيه إلى حد بالوفاء بمبلغ التزم به بموجب التعويض اال

، وعليه فإذا كان الفارق بين التعويض 1419لما في ذلك من جور و ظلم وإرهاق يتعين رفعه

تفاقي إلى الحد يكون من العدل تخفيض التعويض اال المتفق عليه والضرر مفرطا فإنه

 المعقول.

 

 

 تفاقي إلى عقوبة أو تهديد مالي:الحيلولة دون تحول التعويض اال -

                                         
محمد شتا أبو  .59. بورنان العيد، المرجع السابق، ص 191نجاري عبد هللا، المرجع السابق، ص  1415

 .240سعد، المرجع السابق، ص
. عبد الحميد بن شنيتي، سلطة القاضي 110رمضان أبو السعود، أحكام االلتزام، المرجع السابق، ص  1416

عقد في المواد فاطمة الزهراء، دور القاضي في تنفيذ ال. زيتوني 83في تعديل العقد، المرجع السابق، ص 

 .44المدنية، المرجع السابق، ص 
. محمد بوكماش، سلطة القاضي في تعديل العقد في 226هشام إبراهيم توفيق، المرجع السابق، ص  1417

 .339القانون المدني الجزائري والفقه اإلسالمي، المرجع السابق، ص 
 .185السابق، ص نجاري عبد هللا، المرجع  1418
عبد الحميد بن شنيتي، سلطة القاضي في تعديل العقد،  .240محمد شتا أبو سعد، المرجع السابق، ص 1419

فقه جزائري وال. محمد بوكماش، سلطة القاضي في تعديل العقد في القانون المدني ال79المرجع السابق، ص 

 .97ابق، ص أثناء التنفيذ، المرجع الس. فاضل خديجة، تعديل العقد 334اإلسالمي، المرجع السابق، ص 
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د السنهوري إلى القول أن "الشرط الجزائي المبالغ فيه ذهب الفقيه عبد الرزاق أحم

ينطوي في الواقع من األمر على عقوبة فرضها الدائن على المدين، فيكون باطال، ويعمد 

القاضي عند ذلك إلى تقدير التعويض وفقا للقواعد العامة في تقدير التعويض بواسطة 

إليه من حيث اعتبار  ساس الذي ذهبه السنهوري في األيوالواقع أننا نؤيد الفق 1420القاضي" 

ي المبالغ فيه ينطوي في واقع الحال على عقوبة إال أننا نخالفه من حيث تعويض االتفاقال

الجزاء الذي ذهب إليه ، وهو جزاء بطالن الشرط، ذلك أن المشرع لم ينص على مثل هذا 

، حيث ال بطالن قيالتقدير المفرط للتعويض االتفاالجزاء في شأن سلطة القاضي في حالة 

 إال بنص.

يتفق الفقه إلى أن اإلفراط في الشرط الجزائي ينطوي على معنى التهديد، إذ أن الشرط 

الجزائي إذا كان مغالى إلى درجة كبيرة فإنه يكون بمثابة تهديد مالي أو غرامة تهديدية لحمل 

يث إعادة القاضي المدين على الوفاء، وعندئذ يجب أن يأخذ حكم الغرامة التهديدية من ح

 . 1421النظر في قدر ما يحكم به على المدين من تعويض وفقا للقواعد العامة

 تفاقي عند حقائق األمور دون تجاوز:قدار التعويض االالوقوف بم -

يقتصر على مجرد تقديره مقدما تفاقي ليس سببا في استحقاق التعويض، بل التعويض اال

لما قام أمام الطرفين وقت االتفاق من اعتبارات وظروف، وعلى ذلك إذا اتضح فيما بعد  قاوف

أن الضرر الذي وقع لم يكن بالقدر الذي ظنه المتعاقدين قبل وقوعه، وأن تقديرهما لهذا 

التعويض عن الضرر كان مبالغا فيه لدرجة كبيرة تصل إلى حد اإلجحاف بحقوق المدين 

 .1422عديل الشرط الجزائي إلى الحد الذي يجعله متناسبا مع الضرروإثراء الدائن وجب ت

ي تفاقي عند حد االستعمال المشروع للحق ال التعسف فالوقوف بالتعويض اال -

 استعماله:

ي كتقدير اتفاقي للتعويض تستلزم الوقوف به عند حد تعويض االتفاقإن طبيعة ال

العادل دون تجاوز، ولهذا "اقتضت طبيعة االستعمال المشروع للحق في االتفاق على الجزاء 

الشرط الجزائي أن تكون سلطة القضاء حياله سلطة خاصة تختلف عن سلطته بالنسبة 

لالتفاقيات بصفة عامة بحيث تقتصر هذه السلطة على تفسيرها دون الخروج عن شروطها 

شرط إال حيث تكون شروطا تعسفية، وفي أحوال خاصة حددها القانون أما بالنسبة لل

الجزائي أي االتفاق مقدما على تقدير التعويض، فإن القانون إذ يسمح لألفراد بأن يقوموا مقام 

القضاء في هذا التقدير، فإنه يخضع اتفاقاتهم هنا لسلطة واسعة من القضاء تمكنه من الرقابة 

                                         
 -عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، نظرية االلتزام بوجه عام، اإلثبات 1420

 .875آثار االلتزام، الجزء الثاني، المرجع السابق، ص 
بوكماش، سلطة . محمد 79عبد الحميد بن شنيتي، سلطة القاضي في تعديل العقد، المرجع السابق، ص  1421

 .334 صالقاضي في تعديل العقد في القانون المدني الجزائري والفقه اإلسالمي، المرجع السابق، 
 -عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، نظرية االلتزام بوجه عام، اإلثبات 1422

ام، المرجع سعود، أحكام االلتزرمضان أبو ال .875آثار االلتزام، الجزء الثاني، المرجع السابق، ص 

 .97. فاضل خديجة، تعديل العقد أثناء التنفيذ، المرجع السابق، ص 110السابق، ص 
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 كما ذهب األستاذ عبد 1423على مدى التزامهم لقواعد تقدير التعويض بال مغاالة أو تعسف"

السالم الترمانيني إلى القول أن " العقد السليم ليس هو الذي يتم فيه اتفاق إرادتي الطرفين 

على إنشاء التزام فحسب وإنما هو الذي تتساوى فيه منافع الطرفين، ذلك أن العقد أضحى 

وظيفة اجتماعية ال يقتصر أثره على المتعاقدين بل يرتد أثره على المجموع، فكان من حق 

، والقول بغير ذلك قد يؤدي بالعدالة الخاصة إلى سلب جوهر دور 1424أن تراقبه"الدولة 

السلطة القضائية في تحقيق العدالة، ولذلك فإن القاضي يجب أن يتدخل كلما كانت االتفاقات 

أو االشتراطات تنطوي على إخالل بالعدالة، ويكون تدخل القاضي هنا ضرورة 

 .1425اجتماعية

 تفاقي:ويض االضوابط تخفيض القاضي للتع .3

لتي تفاقي بعدد من الضوابط والقيود اسلطة القاضي في تخفيض التعويض االأحيطت 

في  تضمن عدم تحكم القضاة وعدم مغاالتهم في التعديل، كما تضمن عدم زعزعة الثقة

  انية.العقود المبرمة بما يحقق العدالة العقدية من جهة واألمن التعاقدي من جهة ث

وابط ورسم الحدود مقدما سيعين القضاة على مواجهة ما يعرض لهم كما أن تحديد الض

من مشكالت، ويساعد على وجود االنسجام النسبي بين أحكام نفس القاضي في ظروف 

وأوقات مختلفة وبين أحكام القضاة فيما بينهم، وهذا ما يتفق مع المصلحة وما يليق 

 . 1426بالعدالة

 اقي المفرط من تلقاء نفسه: تفيجوز للقاضي أن يعدل التعويض اال ال -

لقاء تمن  تعويض االتفاقيخل القاضي في تعديل اللم يتضمن القانون المدني ما يفيد تد

م ال يحك لقاضينفسه، األمر الذي يتعين معه تطبيق القاعدة العامة في هذا المجال، وهي أن ا

 بما لم يطلب منه وال بأكثر مما طلب، وإال عرض حكمه للنقض واإلبطال. 

قانون من ال 184/2أراد إعمال نص المادة  ىوعلى هذا األساس يتعين على المدين مت

إلى  تفاقي المفرط، هذا إضافةن القاضي صراحة تخفيض التعويض االالمدني أن يطلب م

 وجوب إثباته ألن تقدير التعويض االتفاقي كان مفرطا.

 

 

 وجوب تخفيض مقدار التعويض المتفق عليه إذا كان مفرطا:  -

                                         
سلطة  . محمد بوكماش،79عبد الحميد بن شنيتي، سلطة القاضي في تعديل العقد، المرجع السابق، ص  1423

 .334 صمي، المرجع السابق، القاضي في تعديل العقد في القانون المدني الجزائري والفقه اإلسال
 .185نجاري عبد هللا، المرجع السابق، ص  1424
 .249محمد شتا أبو سعد، المرجع السابق، ص 1425
سلطة  . محمد بوكماش،80عبد الحميد بن شنيتي، سلطة القاضي في تعديل العقد، المرجع السابق، ص  1426

 .336 صسالمي، المرجع السابق، القاضي في تعديل العقد في القانون المدني الجزائري والفقه اإل
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رنة مقا تفاقي كان مفرطادين قد أثبت أن تقدير التعويض االإذا توصل القاضي أن الم

ى بالضرر الحاصل للدائن، وجب عليه تخفيضه، وإال عرض حكمه للنقض واإلبطال عل

ض ن يخفوبذلك ال يمكن تفسير عبارة "يجوز للقاضي أ ،أساس تناقض التسبيب مع المنطوق

قاضي في من القانون المدني على أن سلطة ال 184/2مادة مبلغ التعويض" الواردة ضمن ال

 ائدة منر الفهذه الحالة جوازية وليست وجوبية، ذلك أن القول بهذا التفسير يؤدي إلى إهدا

 فاقي.تاال راء اإلفراط في تقدير التعويضإدراج الحماية المقررة من المشرع للمدين من ج

 يض التيلتخفاديرية الواسعة في تقديره لنسبة ومع هذا فإننا ال ننكر للقاضي سلطته التق

م لمشرع يتعين الوصول إليها للقول بأن التعويض أصبح متناسبا مع الضرر، مادام أن ال

ي هذه قيد فتفاقي( وهو ليس ملتعويض االيقيده بالوصول إلى نسبة معينة )بشرط أال يهدر ا

 الحالة إال بتسبيب حكمه.

إذا  ههذا أنضي ما لم يبدر من المدين غش، ويراد من والتخفيض يكون واجبا على القا

تفاقي مفرطا مقارنة بالضرر الحاصل للدائن، يقع على القاضي كان تقدير التعويض اال

، أي يتعين أن يكون المدين قد تصرف 1427تخفيضه، ما لم يكن هناك غش من جانب المدين

 .1428ودبحسن نية، ألن حسن النية قاعدة تهمين على تنفيذ جميع العق

 

 

 

 

 تفاقي إلى ما يساوي الضرر:يجوز للقاضي النزول بالتعويض اال ال -

ذهب الفقه كما سبق لنا عرض ذلك، إلى أنه ال يجوز للقاضي النزول بما يحكم به إلى ما 

ي، ويكون هذا بمثابة إبطال له، تعويض االتفاقي هذا إهدار لليساوي قيمة الضرر، ألن ف

 .1429لغة الكبيرة" في تقدير التعويضوتقتصر سلطته على رفع "المبا

دوره الضامن لتنفيذ العقد، فاالرتفاع عن مستوى بتفاقي ويحفظ هذا الضابط للتعويض اال

تعويض أخر فيه، فالالضرر هو المقصود أصال للضغط على المدين لتنفيذ التزامه أو عدم الت

 .1430على التنفيذفز المدين حي حتى يحدث أثره، يجب أن يكون نشطا وقويا لياالتفاق

                                         
 .249محمد شتا أبو سعد، المرجع السابق، ص 1427

1428 (L) ayès, Le juge et le contrat : nouveaux rôles ?, op.cit,P 15 . 
عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون . 241محمد شتا أبو سعد، المرجع السابق، ص 1429

 .876 ابق، صآثار االلتزام، الجزء الثاني، المرجع الس -ام، اإلثباتالمدني، نظرية االلتزام بوجه ع
سلطة  . محمد بوكماش،87عبد الحميد بن شنيتي، سلطة القاضي في تعديل العقد، المرجع السابق، ص  1430

 .343 صالقاضي في تعديل العقد في القانون المدني الجزائري والفقه اإلسالمي، المرجع السابق، 
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كون يتفاقي تخفيف المسؤولية حينما ز للقاضي أن يرتب على التعويض االال يجو -

 هذا التخفيف من النظام العام: 

إذا جاز أن للقاضي أن يخفف من مسؤولية المدين في حالة الخطأ العادي، فإنه ال 

 178لمادة طبقا لنص ا 1431يستطيع أن يخفف من مسؤوليته في حالتي الغش والخطأ الجسيم 

 من القانون المدني.

 حالة تنفيذ االلتزام األصلي في جزء منه:  .ب

 مضمون التنفيذ الجزئي لاللتزام األصلي: .1

قيام المدين بتنفيذ التزامه تفاقي إنما يوضع كتعويض لمواجهة حالة عدم التعويض اال

إلى تحقيق كل ، فإذا كان المدين قد نفذ جزء من التزامه، فإن هذا التنفيذ ال يؤدي أصال

أهداف المتعاقدين من العقد، ولكن لما كان هذا التنفيذ يحقق شيئا من تلك األهداف، فإنه ال 

يكون من العدل إهدار هذا التنفيذ الجزئي بصفة كلية، ويكون من المعقول قيام القاضي 

، وال 1432بتخفيض نسبي لمقدار التعويض عندما ينفذ المدين االلتزام األصلي في جزء منه

 . 1433يكون في هذا التخفيض أي مساس بما اتفق عليه المتعاقدين بل هو احترام إلرادتهما

ستفاد من هذا من القانون المدني على هذه الحالة، وي 184نصت الفقرة الثانية من المادة 

ن أ، أي تفاقي في حالة التنفيذ الجزئي لاللتزاميض التعويض االالنص صراحة إمكان تخف

م يكن مر لستدعي من القاضي إعادة النظر في تحديد التعويض ألن هذا األالتنفيذ الجزئي ي

 ملحوظا عند إبرام العقد.

نص المشرع الجزائري على أن التنفيذ الجزئي لاللتزام األصلي يشكل سببا لتخفيض 

التنفيذ الجزئي، وذهب الفقه إلى أن ، غير أنه أغفل تحديد المقصود بتفاقيقيمة التعويض اال

 .1434في التنفيذ هو بالضرورة تنفيذ جزئي لاللتزام، إذا ترتب على ذلك فائدة للدائنكل بدء 

 تفاقي في حالة التنفيذ الجزئي:ط تدخل القاضي لتخفيض التعويض االشرو .2

 لتزامتفاقي في حالة التنفيذ الجزئي لالسلطة القاضي في تخفيض التعويض االليست 

ى ها حتضوابط محددة، أو شروط يلزم توافراألصلي سلطة مطلقة، وإنما هي سلطة مقيدة ب

 يتمكن القاضي من ممارسة سلطته في التعديل، وفيما يلي تفصيل لهذه الشروط:

 

                                         
 -أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، نظرية االلتزام بوجه عام، اإلثباتعبد الرزاق   1431

 .242ق، صمحمد شتا أبو سعد، المرجع الساب .878آثار االلتزام، الجزء الثاني، المرجع السابق، ص 
. فاضل خديجة، تعديل العقد أثناء التنفيذ، المرجع 219محمد شتا أبو سعد، المرجع السابق، ص 1432

 .98السابق، ص 

(L) ayès, Le juge et le contrat : nouveaux rôles ?, op.cit,P 15 . 
 -عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، نظرية االلتزام بوجه عام، اإلثبات 1433

المرجع  ام،رمضان أبو السعود، أحكام االلتز .870آثار االلتزام، الجزء الثاني، المرجع السابق، ص 

 .109السابق، ص 
 .194نجاري عبد هللا، المرجع السابق، ص  1434
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 أن يكون االلتزام قابال للتجزئة:  -

إذا كان تدخل القاضي في هذه الحالة متوقفا على التنفيذ الجزئي من طرف المدين يترتب 

بال لالنقسام، ذلك أنه ليست كل االلتزامات قابلة على ذلك أن يكون االلتزام األصلي قا

لالنقسام، فهناك التزامات ال تنفذ إال تنفيذا كليا، ومثال ذلك االلتزام باالمتناع عن عمل ال 

ويكون االلتزام غير قابل للتجزئة، سواء كان  ،1435يقبل التقسيم، كامتناع المدين عن المنافسة

 .1436م، أو بموجب نص القانون، أو االتفاقمصدر عدم القابلية طبيعة محل االلتزا

إن عدم قابلية االلتزام األصلي للتجزئة تعني أن القاضي لن يجد األساس القانوني الذي 

يقيم عليه سلطته التقديرية في تخفيض االلتزام، ويعبر عن ذلك بأنه ال تخفيض حيث تنعدم 

متنع على القاضي تطبيق نص وبالنتيجة لذلك ا 1437إمكانية التنفيذ الجزئي لاللتزام األصيل

 تفاقي.وبالتالي تخفيض مقدار التعويض االمن القانون المدني  184/2المادة 

وبذلك ال يكون األصلي قابال للتنفيذ الجزئي إال إذا كان قابال لالنقسام، وتقرير قابلية أو 

 . 1438وععدم قابلية االلتزام لالنقسام، مسألة واقع تخضع للسلطة التقديرية لقاضي الموض

وقد يكون االلتزام قابال للتجزئة بطبيعته ولكن التنفيذ الجزئي ال يحقق المقصود من 

التنفيذ بحسب غايته، وفي هذه الحالة يعتبر التنفيذ الجزئي غير مجدي، ويكون كما لو كان 

 .1439غير ممكن 

 أن يكون التنفيذ الجزئي مفيدا للدائن: -

ي هو ذلك الذي يستطيع تعويض االتفاقفيض الي إلى إمكانية تخالتنفيذ الجزئي الذي يؤد

الدائن أن يستفيد منه بحيث يعود عليه من ورائه مصلحة أو فائدة محققة، وهذه الفائدة التي 

، 1440تفاقييجنيها الدائن هي المبرر الرئيسي إلعطاء القاضي سلطة تخفيض التعويض اال

تفاقي، تخفيض التعويض االسألة أولية قبل ولذلك فإنه يتعين على القاضي أن يبحث في م

وهي إلى أي حد أفاد الدائن من التنفيذ الجزئي سواء كانت المصلحة مادية أو غير مادية، 

وهذا مراعاة لنص  ،1441ومدى الضرر الذي يحل به من جراء عدم قيام المدين بإكمال التنفيذ

                                         
عبد الحميد بن شنيتي، سلطة القاضي في تعديل العقد، . 193نجاري عبد هللا، المرجع السابق، ص  1435

 .61بورنان العيد، المرجع السابق، ص  .90المرجع السابق، ص 
 .822هشام إبراهيم توفيق، المرجع السابق، ص . 76نبيل ابراهيم سعد عوض، المرجع السابق، ص  1436

 .160، ص حدي اللة أحمد، سلطة القاضي في تعديل االلتزام التعاقدي وتطويع العقد، المرجع السابق
. محمد بوكماش، سلطة القاضي في تعديل العقد في 227محمد شتا أبو سعد، المرجع السابق، ص 1437

 .345المرجع السابق، ص  القانون المدني الجزائري والفقه اإلسالمي،
فاضل خديجة، تعديل العقد أثناء التنفيذ، المرجع السابق، . 193نجاري عبد هللا، المرجع السابق، ص  1438

 .98ص 
 .822. هشام إبراهيم توفيق، المرجع السابق، ص 227محمد شتا أبو سعد، المرجع السابق، ص 1439
. هشام إبراهيم توفيق، 90المرجع السابق، ص  عبد الحميد بن شنيتي، سلطة القاضي في تعديل العقد، 1440

 .227المرجع السابق، ص 
 .195نجاري عبد هللا، المرجع السابق، ص  .228محمد شتا أبو سعد، المرجع السابق، ص 1441
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ة إثبات المدين تفاقي في حالني التي تمنع استحقاق التعويض االمن القانون المد 184المادة 

 لعدم حصول أي ضرر للدائن.

فإذا ثبت له أن ما قام به المدين من تنفيذ تافها أو أنه لن يعود على الدائن بأية فائدة، فإن  

ت سلطة القاضي في التخفيف ليس لها ما يبررها، فقد يكون الجزء الذي لم ينفذ يتسبب في ذا

وبالتالي فالعبرة في اشتراط الفائدة هي ، 1442تفاقي كلهاألضرار التي تتطلب التعويض اال

بالنتيجة النهائية، فلو حصل الدائن على فائدة من التنفيذ الجزئي ولكن سيتسبب عدم التنفيذ 

 .1443الكامل في أضرار تفوت ما جناه من فائدة، فإن هذه تذهب بتلك

 أال يكون هناك اتفاق خاص بالتنفيذ الجزئي: -

تفاقي في حالة التنفيذ ية وكيفية تخفيض التعويض االإمكانإذا اتفق الطرفان مسبقا على 

الجزئي، فعلى القاضي احترام إرادتهما حسب ما اتفقا عليه، ذلك أن ورود هذا الشرط في 

تفاقي، لكنه يبقى صحيحا طالما سلطة القاضي في تعديل التعويض االالعقد، يستبعد ضمنيا، 

 حالقضائية إذ لو أصب قى خاضعا للرقابةأنه يواجه حالة عدم التنفيذ الجزئي، ومع ذلك يب

تفاقي مبالغا فيه بالنسبة للجزء من االلتزام الذي لم ينفذ فيمكن للقاضي أن التعويض اال

 .1444تفاقيأي اإلفراط في تقدير التعويض اال يخفضه وذلك طبقا للحالة األولى

 أن يقبل الدائن التنفيذ الجزئي: -

ألصلي حتى يمكن تخفيض التعويض لتزام ايجب أن يقبل الدائن التنفيذ الجزئي لال

تفاقي، وال يمكن للمدين إجبار الدائن على قبض جزء من االلتزام حتى ولو كان هذا اال

وهذا تطبيقا للقواعد العامة في القانون المدني خاصة منها نص  1445االلتزام قابال للتجزئة

لحقه ما لم يوجد اتفاق أو منه " ال يجبر المدين الدائن على قبول وفاء جزئي  277المادة 

نص يقضي بغير ذلك."، والقول بغير هذا الوجوب يعني أن يعمد المدين إلى سداد جزء من 

تفاقي بالكامل وسيترتب عليه أن تتوقف العقود لدائن لكي يتفادى دفع التعويض االالتزامه ل

يحمله هذا من  قبل اكتمالها وبالتالي ال تتحقق مهمتها التي أنشأت من أجلها بالرغم مما

أصال إلى التنفيذ الكامل ووحدة  هدفتوينال من إرادة الطرفين التي  أضرار خاصة وعامة،

 .1446االلتزام

                                         
. هشام إبراهيم توفيق، 90عبد الحميد بن شنيتي، سلطة القاضي في تعديل العقد، المرجع السابق، ص  1442

 .109رمضان أبو السعود، أحكام االلتزام، المرجع السابق، ص  .227المرجع السابق، ص 
محمد بوكماش، سلطة القاضي في تعديل العقد في القانون المدني الجزائري والفقه اإلسالمي، المرجع  1443

 .345السابق، ص 
فاضل خديجة، تعديل العقد أثناء التنفيذ، المرجع السابق،  .209نجاري عبد هللا، المرجع السابق، ص  1444

 .98ص 
سلطة  . محمد بوكماش،90عبد الحميد بن شنيتي، سلطة القاضي في تعديل العقد، المرجع السابق، ص  1445

 .345 صالقاضي في تعديل العقد في القانون المدني الجزائري والفقه اإلسالمي، المرجع السابق، 
 . 230د، المرجع السابق، صمحمد شتا أبو سع 1446
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تفاقي يتضمن عددا من االلتزامات والتعويض اال ويالحظ أنه إذا كان العقد قد تضمن

يعتبر تنفيذا جزئيا تنفيذ كل منها بصورة مستقلة، فإن تنفيذ كل التزام يعتبر تنفيذا كليا له و ال 

 .1447بالنظر إلى مجموع االلتزامات ككل، فالتنفيذ الجزئي يرتبط بكل التزام على حده

نفيذ للت لكن ال يشترط أن يكون القبول صريحا أو جازما، بل يكفي عدم معارضة الدائن

 تفاقي.تضى ذلك ويقوم بتخفيض التعويض االالجزئي حتى يعمل القاضي بمق

تفاقي، كما له أيضا أن يرفض الجزئي فإن للقاضي أن يخفض التعويض االإذا تم التنفيذ 

ذلك كما لو ثبت للقاضي سوء النية من جانب المدين، فالقاضي ال يقف إلى جانب المدين 

 .1448تفاقي مستحقا بكاملهسيء النية، وعلى ذلك يكون التعويض اال

 كيفية التخفيض: .3

يض، يسترشد إليها القاضي إلجراء التخفلم ينص المشرع الجزائري على أية ضوابط 

 بقة.السا مما يدفعنا إلى القول أن القاضي حر في كيفية التخفيض، بشرط احترامه للشروط

من القانون المدني، أن تخفيض  184معنى التخفيض النسبي المنصوص عليه في المادة 

الضرر الذي وقع مقدار التعويض ال يكون إلى حد التساوي بين المبلغ المحكوم به وقدر 

تفاقي، فيخفض هذا المبلغ إلى فعال، وإنما يكون األساس هو المبلغ المقدر في التعويض اال

النسبة التي تتفق مع الجزء الباقي دون تنفيذ من االلتزام األصلي، ويحكم بالمبلغ الباقي ولو 

لفرق يصل إلى كانت قيمة الضرر الذي أصاب الدائن تقل فعال عن هذا المبلغ، إال إذا كان ا

الحد الذي يصبح فيه هذا المبلغ، كتعويض عن الضرر الواقع، مبالغ فيه إلى حد كبير، عندئذ 

 .1449يجوز تخفيضه إلى الحد المناسب

يجوز للقاضي تخفيض التعويض عند ثبوت تنفيذ جزء من االلتزام األصلي، وال يقتصر 

وحده، بل ينطبق أيضا على  تفاقي، عن عدم التنفيذحكمه على حالة اشتراط التعويض اال

حالة التأخير في التنفيذ، فيجوز تخفيض التعويض بنسبة الفائدة التي عادت على الدائن من 

 .1450الجزء الذي تم تنفيذه من االلتزام، أو بنسبة ما نفذ منه بغير تأخير بحسب األحوال

يذ الجزئي تفاقي في حالة التنفوال يمكن للقاضي ممارسة سلطته في تخفيض التعويض اال

إذا لم يطلب منه المدين ذلك، خاصة أنه يتعذر عليه ممارسة سلطته في التعديل إذا لم يثبت 

                                         
 . محمد بوكماش،91عبد الحميد بن شنيتي، سلطة القاضي في تعديل العقد، المرجع السابق، ص  1447

 . 228محمد شتا أبو سعد، المرجع السابق، ص .346المرجع السابق، ص 
ن بورنا .230محمد شتا أبو سعد، المرجع السابق، ص. 195نجاري عبد هللا، المرجع السابق، ص  1448

 .62العيد، المرجع السابق، ص 
 -عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، نظرية االلتزام بوجه عام، اإلثبات 1449

ام، المرجع رمضان أبو السعود، أحكام االلتز. 871آثار االلتزام، الجزء الثاني، المرجع السابق، ص 

 .91لقاضي في تعديل العقد، المرجع السابق، ص . عبد الحميد بن شنيتي، سلطة ا109السابق، ص 
. رمضان أبو السعود، أحكام االلتزام، المرجع السابق، 221محمد شتا أبو سعد، المرجع السابق، ص 1450

 .98. فاضل خديجة، تعديل العقد أثناء التنفيذ، المرجع السابق، ص 109ص 
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المدين أنه قام بالتنفيذ الجزئي لاللتزام األصلي، حيث يقع عبء إثبات التنفيذ الجزئي على 

 .1451المدين

 تفاقي في حالة التنفيذ الجزئي:بررات تخفيض القاضي للتعويض االم .4

 إرادة المتعاقدين:احترام  -

تفاقي، ذلك أن المتعاقدين إنما لمتعاقدين يفرض تخفيض التعويض االإن احترام إرادة ا

، فإذا كان التنفيذ 1452أرادا إلزام المدين بأداء التعويض المتفق عليه في حالة عدم التنفيذ كلية

من التعسف قد تم في جزء منه، وكان ذلك يمكن أن يفي جزئيا بحاجات الدائن، فإنه يصبح 

 .1453إلزام المدين بكامل التعويض المتفق عليه إذ أن ذلك يتنافى وإرادتهما الحقيقية 

 تحقيق العدالة: -

إن الضرر يكون كبيرا كلما كان عدم التنفيذ كليا، ويقل الضرر ويصبح أخف وطأة في 

فيذه من حالة التنفيذ الجزئي لاللتزام، ويقل الضرر بالنتيجة كلما ازداد الجزء الذي تم تن

االلتزام، وعلى ذلك فإنه يصبح من العدل أن يخفض مقدار التعويض نزوال على مقتضى ما 

 .1454قام به التنفيذ الجزئي في تخفيف هذا الضرر

 تفاقي:احترام قاعدة عدم جواز الجمع بين االلتزام األصيل والتعويض اال -

م األصيل والتعويض إذا كانت القاعدة العامة تقضي بأنه ال يجوز الجمع بين االلتزا

تفاقي، فإن هذه القاعدة تسري كذلك إذا كان االلتزام األصيل قد نفذ في جزء منه، السيما اال

إذا كان هذا التنفيذ الجزئي مقبوال من الطرف اآلخر ومحققا مصلحته، وعدم التخفيض في 

لجزئي )الجزء هذه الحالة يؤدي إلى مخالفة صارخة لهذا المبدأ حيث يتم الجمع بين التنفيذ ا

 .1455المنفذ من االلتزام األصلي( و الجزاء المقابل له )التعويض المتفق عليه(

 تفادي الوقوع في التناقض: -

تفاقي في حالة التنفيذ الجزئي يؤدي إلى الوقوع في ذلك أن عدم تخفيض التعويض اال

ينفذه على  تناقض منطقي وقانوني، إذ أن من نفذ التزامه جزئيا يكون في وضع أسوء ممن لم

تفاقي بجانب التنفيذ الجزئي، فواقعة التنفيذ التي يقوم بما اإلطالق، إذ يتحمل التعويض اال

                                         
 -عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، نظرية االلتزام بوجه عام، اإلثبات 1451

 .871آثار االلتزام، الجزء الثاني، المرجع السابق، ص 
 -عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، نظرية االلتزام بوجه عام، اإلثبات 1452

ح القانون محمد صبري السعدي، الواضح في شر. 870لثاني، المرجع السابق، ص آثار االلتزام، الجزء ا

 .89المدني، النظرية العامة لاللتزامات، أحكام االلتزام، المرجع السابق، ص 
 .225محمد شتا أبو سعد، المرجع السابق، ص 1453
مد بوكماش، . مح88عبد الحميد بن شنيتي، سلطة القاضي في تعديل العقد، المرجع السابق، ص  1454

 .344المرجع السابق، ص
. محمد شتا أبو سعد، 89عبد الحميد بن شنيتي، سلطة القاضي في تعديل العقد، المرجع السابق، ص  1455

 .225المرجع السابق، ص
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، ولهذا فإن 1456المدين تكون سببا في زيادة مسؤوليته بدال من تخفيفها وهو أمر غير معقول

عاقدين تفاقي، ذلك أنه تطبيقا لمبدأ العقد شريعة المتيعة الحال تفرض تخفيف التعويض االطب

قد حرم على القاضي الحكم بمبلغ أقل أو أكبر، إال بطبيعة الحال، إذا كان التنفيذ قد تم 

 .1457جزئيا

كما يطرح السؤال حول مدى إمكانية مدى جمع القاضي بين حالتي التخفيض )حالة 

التخفيض لإلفراط في التقدير وحالة التخفيض للتنفيذ الجزئي لاللتزام(؟ قد يفرض الواقع 

ي على القاضي أن تطرح عليه حالتي التخفيض حول نفس التعويض االتفاقي فقد يكون العمل

هذا التعويض مبالغا فيه بشكل مفرط، ويتم في نفس الوقت تنفيذ االلتزام األصلي تنفيذ 

تفاقي إلى الحد المعقول مما يجعله ل القاضي أوال على رد التعويض االجزئيا، ينبغي أن يعم

ذي لحق بالدائن، ثم يقوم بعد ذلك بتخفيض التعويض بنسبة ما نفذ يتناسب مع الضرر ال

 .1458المدين من التزامه، وفي حدود ما عاد على الدائن من فائدة

من القانون المدني  184ويتعين اإلشارة أخيرا إلى أن األحكام الواردة ضمن المادة 

بت بموجب نص الفقرة تعتبر من النظام العام فال يجوز االتفاق على ما يخالفها، وهذا ثا

األخيرة من هذه المادة " ويقع باطال كل اتفاق يخالف أحكام الفقرتين أعاله"، وبناء على هذا 

تفاقي أنه واجب الدفع على كل حال، حتى يضيفا إلى التعويض االفال يجوز للمتعاقدين أن 

التقدير مبالغا فيه إلى  ولو لم يقع ضرر، أو قام المدين بتنفيذ االلتزام تنفيذا جزئيا أو تبين أن

درجة كبيرة، ولو تم االتفاق على ذلك، كان هذا االتفاق باطال لمخالفته النظام العام، وجاز 

للقاضي بالرغم من وجوده أال يحكم بأي تعويض إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أي 

مفرطا أو أنه قام  إذا أثبت المدين أن التقدير كان قيمة التعويض االتفاقيض فضرر، وأن يخ

 .1459بتنفيذ االلتزام األصلي تنفيذ جزئيا

 ثانيا: سلطة القاضي في زيادة التعويض االتفاقي

ناسب  يتالتفاقي بمبلغ قليل منخفض إلى درجة كبيرة، بحيث قد يتم تحديد التعويض اال

ي اضك القالبتة مع الضرر الذي يصيب الدائن، إذا أخل المدين بتنفيذ التزامه، فهل يمل

 تعويضتفاقي لمصلحة الدائن إذا جاوز الضرر قيمة الصالحية الزيادة في التعويض اال

 تفاقي؟اال

ضرر قيمة من القانون المدني بنصها " إذا جاوز ال 185أجابت على هذا السؤال المادة 

ن أا أثبت ال إذإالتعويض المحدد في االتفاق فال يجوز للدائن أن يطالب بأكثر من هذه القيمة 

  المدين قد ارتكب غشا، أو خطأ جسيما". 

                                         
 . محمد بوكماش،89عبد الحميد بن شنيتي، سلطة القاضي في تعديل العقد، المرجع السابق، ص  1456

 .344المرجع السابق، ص
 .226شتا أبو سعد، المرجع السابق، صمحمد  1457
 .77نبيل ابراهيم سعد عوض، المرجع السابق، ص  1458
 -عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، نظرية االلتزام بوجه عام، اإلثبات 1459

 .876آثار االلتزام، الجزء الثاني، المرجع السابق، ص 
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 األصل: عدم جواز زيادة التعويض االتفاقي   .أ

تفاقي أقل من الضرر الواقع، فاألصل أن القاضي ال يزيده ليكون ويض االإذا كان التع

، وبالتالي فالدائن 1460معناه التعويض االتفاقيمساويا للضرر، بل يحكم به كما هو، وإال فقد 

تفاقي، وهذا الحكم قررته صراحة المادة الب المدين إال بقيمة التعويض االال يستطيع أن يط

 من القانون المدني. 185

اق على التفتفاقي في هذه الحالة بمثابة تخفيف لمسؤولية المدين واويكون التعويض اال

 ن يكونأالمبدأ يفترض التخفيف من المسؤولية أو حتى اإلعفاء منها، ومنه فتطبيق هذا 

يا ة مستوفسؤوليتفاقي الوارد في العقد والمتخذ لشكل التخفيف أو اإلعفاء من المالتعويض اال

لنص  نونية المستوجبة لصحة مثل هذه الشروط، وبالتالي يخضع في تطبيقهللشروط القا

ن إلعفاء مامن القانون المدني حيث يكون من الجائز االتفاق على التخفيف أو  178المادة 

 جسيم.المسؤولية في نطاق المسؤولية العقدية إال ما ينشأ عن غش المدين أو خطئه ال

إنه من فية، تفاقي مخففا أو معفيا من المسؤولض االلحالة التي يكون فيها التعويوفي ا

ى جب علالبديهي أن يكون التعويض المحدد في البند الجزائي أقل من الضرر الواقع، وي

ي لمحدد فاعويض الدائن احترام اتفاقه مع المدين الذي امتنع عن التنفيذ، وعليه التقيد بالت

 العقد وإن لم يكن مساويا للضرر الحاصل.

 

 ثناء: جواز زيادة التعويض في حالتي غش المدين أو خطئه الجسيم:االست .ب

لذكر، لفة امن القانون المدني السا 185لقد أورد المشرع الجزائري ضمن أحكام المادة 

ة واحد زيادة الشرط الجزائي، حيث سمح بزيادته في حالة زااستثناء على قاعدة عدم جو

طأ خشا أو غوأثبت الدائن أن المدين قد ارتكب تفاقي، وهي إذا زاد الضرر عن التعويض اال

 جسيما.

ينبني على ذلك أن القاضي يزيد في مقدار التعويض حتى يصبح معادال للضرر الذي 

وقع، وال يمنعه من ذلك أن التعويض مقدر في العقد، ذلك أن الدائن عند اتفاقه مع المدين 

ئه الجسيم، وال ينبغي أن يحسب على تقدير التعويض لم يدخل في حسابه غش المدين أو خط

 . 1461هذا الحساب

                                         
. فاضل خديجة، تعديل العقد أثناء 111، المرجع السابق، ص رمضان أبو السعود، أحكام االلتزام 1460

 .101التنفيذ، المرجع السابق، ص 
 -عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، نظرية االلتزام بوجه عام، اإلثبات 1461

 .878آثار االلتزام، الجزء الثاني، المرجع السابق، ص 
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تفاقي وإذا كان في األصل أن الدائن ال يكلف بإثبات الضرر الستحقاق التعويض اال

رر ففي هذه الحالة يتعين عليه أن يثبت وقوع الضرر ومقداره حتى يتبين للقاضي أن الض

 .1463الخطأ الجسيملغش أو ا، وأن يثبت كذلك 1462تفاقيكبير ويجاوز مقدار التعويض اال

 مه. ب حكتفاقي بالزيادة فيه أن يسبعويض االويتعين على القاضي في حالة تعديل الت

تفاق على تقدير تعويض اتفاقي يكون مستحقا من جراء تحقق على أنه يجوز اال

مسؤولية األشخاص الذين يستخدمهم المدين في تنفيذ التزامه، وال يجوز للقاضي زيادة هذا 

لو جاوز الضرر المبلغ المقدر ووقع غش أو خطأ جسيم من األشخاص التعويض حتى و

ي في هذه الحالة يعتبر تعويض االتفاقفيذ التزامه، ذلك أن الالذين استخدمهم المدين في تن

 1464اتفاقا على تخفيف المسؤولية عن الغش أو الخطأ الجسيم الذي يقع من تابعي المدين

 من القانون المدني  178/2ة ومثل هذا االتفاق جائز بموجب نص الماد

 الةتفاقي على حر سلطة زيادة التعويض االالحظ أخيرا أن المشرع الجزائري قصنو

نجم  ر أنهغش المدين وخطئه الجسيم، أما في الفرض الذي يرتكب فيه المدين خطأ يسيرا غي

معه  عن هذا األخير ضرر فادح، فال تعويض للدائن عن هذا الضرر، األمر الذي يتحقق

 حالة انعدام التوازن العقدي، غير أن القاضي يقف مكتوف األيدي على الرغم من وجود

له  ية وليستثئنائالتوازن العقدي نظرا ألن سلطته في التعديل إلعادة التوازن للعقد اساختالل 

ة معالجلأن يمارسها إال بوجود نص خاص، وعلى ذلك حبذا لو أن المشرع الجزائري يتدخل 

لى ينص عوحالة ارتكاب الخطأ اليسير من المدين والذي يترتب عنه الضرر الفادح للدائن 

 عديل العقد تحقيقا للتوازن العقدي والعدالة العقدية.سلطة القاضي في ت

تفاقي أنه غير ستطيعان أن يضيفا إلى التعويض االوغني عن البيان أن الطرفين ال ي

قابل للزيادة حتى في حالة غش المدين أو خطئه الجسيم، ألن هذا االشتراط لو جاز لكان 

ا االتفاق مخالفا للنظام العام ، ويعتبر هذ1465مشجعا الرتكاب الغش دون خشية من الجزاء

تفاقي بنص خاص بهذه الحالة مثلما فعل بموجب حاجة للمشرع في إفراد التعويض االوال 

سلطة القاضي في تخفيض التعويض من القانون المدني حينما تطرق إلى  184/3المادة 

شرط من القانون المدني كاف في ذلك " ويبطل كل  178/3تفاقي، ذلك أن نص المادة اال

 .ولية الناجمة عن العمل اإلجرامي"يقضي باإلعفاء من المسؤ

 

                                         
. حدي اللة أحمد، سلطة القاضي في تعديل االلتزام التعاقدي 205ابق، ص نجاري عبد هللا، المرجع الس 1462

 .167وتطويع العقد، المرجع السابق، ص 
 محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني، النظرية العامة لاللتزامات، أحكام االلتزام، 1463

 .91المرجع السابق، ص 
 -ح القانون المدني، نظرية االلتزام بوجه عام، اإلثباتعبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شر 1464

ام، المرجع رمضان أبو السعود، أحكام االلتز .879آثار االلتزام، الجزء الثاني، المرجع السابق، ص 

 .112السابق، ص
 .101فاضل خديجة، تعديل العقد أثناء التنفيذ، المرجع السابق، ص  1465
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 المبحث الثالث: سلطة القاضي في تعديل أجل تنفيذ العقد 

األصل أنه متى اتفق المتعاقدان على أجل يتم فيه تنفيذ العقد، فبحلول هذا األجل يكون 

قد يمتنع عن وفاء به طوعا، غير أن المدين االلتزام المترتب عن هذا العقد مستحقا، يتعين ال

 دم استحالته، وفي هذه الحالة أعطهذا التنفيذ على الرغم من إمكانية التنفيذ العيني وع

المشرع للدائن حق الخيار بين رفع دعوى الفسخ أو دعوى التنفيذ، غير أنه في المقابل لهذا 

ومنح األجل القضائي، وفيما يلي  الحق خول القاضي سلطة التدخل لتعديل أجل تنفيذ العقد

سنتطرق لسلطة القاضي في منح األجل القضائي بمناسبة دعوى الفسخ في المطلب األول، 

بينما نخصص المطلب الثاني لدراسة سلطة القاضي في منح نظرة الميسرة بمناسبة دعوى 

 التنفيذ.

 فسخ:المطلب األول: سلطة القاضي في منح األجل القضائي بمناسبة دعوى ال

د م يوف أحمن القانون المدني " في العقود الملزمة للجانبين، إذا ل 119تنص المادة 

سخه، قد أو فذ العالمتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد اآلخر بعد إعذاره المدين أن يطالب بتنفي

 مع التعويض في الحالتين إن اقتضى الحال ذلك.

 ما لم يجوز له أن يرفض الفسخ إذا كانويجوز للقاضي أن يمنح أجال حسب الظروف، كما 

 يوف به المدين قليل األهمية بالنسبة إلى كامل االلتزامات".

من القانون المدني نستخلص أنه يحق للدائن اللجوء إلى  119من خالل نص المادة 

لقاضي في المقابل لذلك ليس املة من الشروط، وأن جضاء لطلب فسخ العقد بعد استيفاء الق

 الحكم بالفسخ بل هو مخير كذلك وال تحكمه في اختياره سوى سلطته التقديرية.  مجبرا على

 الفرع األول: شروط دعوى الفسخ القضائي:
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من القانون المدني أنه يشترط لمطالبة الدائن بالفسخ  119يتضح من خالل نص المادة 

 أن تتوافر الشروط التالية: 

 للجانبين:العقد محل الفسخ ملزما يكون أوال: أن 

أن يكون  أي يتعين على القاضي التحقق من وجود التزامات متبادلة بين أطراف العقد،

العقد المراد فسخه من العقود الملزمة للجانبين، ألنها وحدها التي تنشا التزامات متقابلة 

بط بحيث يعتبر كل التزام منها سببا لاللتزام الذي يقابله، وعلى هذا األساس وجدت فكرة الترا

بين هذه االلتزامات، فإذا لم يقم أحد المتعاقدين بتنفيذ التزامه كان من العدل ومن المعقول أن 

اآلخر من التزامه، فالمبرر الذي ينهض بالفسخ ال يتوافر إال في هذه المتعاقد يتحلل 

 .1466العقود

فإذا تخلف ذلك بأن كان العقد المطلوب فسخه من العقود الملزمة لجانب واحد فال 

، ألنه ال مجال في هذه العقود للفسخ، إذ ال يوجد إال ملتزم واحد، فال يوجد فسخقضي بالي

ترابط بين االلتزامات، وإذا تخلف الطرف الملتزم فيها عن تنفيذ التزامه فال تكون هناك 

مصلحة للطرف اآلخر في أن يطلب الفسخ، ألنه ليس عليه التزام يتحلل منه بالفسخ، بل 

 . 1467ن يطالب بالتنفيذتقتضي مصلحته أ

هي  أو قانونيا، ذلك أن الغاية من إباحة فسخ العقد، سواء كان فسخا قضائيا، أو اتفاقيا ،

متعاقد فذ الإعطاء المتعاقد وسيلة للتخلص من االلتزامات التي تقع على عاتقه، حين ال ين

 اآلخر التزامه المقابل. 

ن، سواء منها الفورية أم الزمنية، وحق الفسخ ثابت في كافة العقود الملزمة للجانبي

بما فيها عقد اإليراد المرتب  محددة المدة أو غير محددة المدة، واالحتمالية الملزمة للجانبين

، ويعتبر العقد متضمنا لحق الفسخ ولو خال من اشتراطه، فهو 1468الحياة، وعقد العمل ىمد

 . 1469دين بتنفيذ التزامهمال مفترض في العقود التبادلية ومقرر لمصلحة الدائن لعدم قيام

 ثانيا: إخالل أحد المتعاقدين بالتزامه:

عن ذات  تعاقدين عن تنفيذ التزامه الناشئيجب إلمكان طلب الفسخ أن يتخلف أحد الم

ويجب أن يكون هذا اإلخالل راجع إلى خطأ المدين، أما إن استحال  ،العقد المطلوب فسخه

                                         
. أنور 845في قوانين البالد العربية، المرجع السابق، ص  عبد المنعم فرج الصدة، نظرية العقد 1466

حمو حسينة،  .272، المرجع السابق، ص -مصادر االلتزام-سلطان، الموجز في النظرية العامة لاللتزام، 

مري لود معانحالل العقد عن طريف الفسخ، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مو

 .20، ص 2011، تيزي وزو ، الجزائر
بلعيور عبد الكريم، نظرية فسخ العقد في القانون المدني الجزائري المقارن، المؤسسة الوطنية للكتاب،  1467

رجع ، الم -قدنظرية الع-توفيق فرج، القسم الثاني، النظرية العامة لاللتزام،  .167، ص 1986الجزائر، 

 .250السابق، ص 
 .353رجع السابق، ص مصطفى الجمال، مصادر االلتزام، الم 1468
 . 404محمد حسين منصور، المرجع السابق، ص  1469
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فإن االلتزام ينقضي وينفسخ العقد بقوة القانون تطبيقا  التنفيذ لسبب أجنبي ال يد للمدين فيه،

 .1470من القانون المدني 121لنص المادة 

فالفسخ يفترض أن المدين الذي يطلب الفسخ في مواجهته لم يقم بتنفيذ التزاماته كلها أو 

بعضها أو على األقل لم يقم بتنفيذها على الوجه المطلوب، أو أنه تأخر في هذا التنفيذ عن 

 .1472، ويأخذ حكم التنفيذ الجزئي حالة ما إذا كان التنفيذ كليا لكنه كان معيبا1471وقت المحددال

لمطالبة لوبناءا على ذلك ففي حالة عدم التنفيذ الكلي فال شك في أن هذا مبرر 

لمتعاقد اآلخر حق المطالبة بالفسخ، لكان عدم التنفيذ جزئيا فال يزال ، غير أنه إذا 1473بالفسخ

بناء على سلطته التقديرية بنظر فيما إذا كان الجزء الباقي دون تنفيذ من  ويختص القاضي

، أو يرى أن 1474االلتزام يبرر الحكم بالفسخ، أو يكفي إعطاء مهلة للمدين لتكملة التنفيذ

 الجزء المتبقي قليل األهمية بالنسبة لما نفذ من التزامات فيقرر اإلبقاء على العقد.

لحال اعادة قد نفذ التزامه أو مستعدا لتنفيذه وقادرا على إ ثالثا: أن يكون طالب الفسخ

 عليه:ى ما كانت إل 

من القانون المدني التي حددت الشروط  119لم يرد هذا الشرط ضمن أحكام المادة 

الواجب توافرها لطلب الفسخ، ولكنه يستخلص من اآلثار القانونية التي يرتبها فسخ العقد 

حيث يترتب على حل  1475من القانون المدني 122المادة المنصوص عليها ضمن أحكام 

 الرابطة العقدية عن طريق الفسخ أثر أساسي وهو إعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل التعاقد.

ه كلها أو جزء منها اتوعلى ذلك يجب أن يكون المتعاقد الذي يطلب الفسخ قد نفذ التزام

يكون من العدل أن يطلب الفسخ في الوقت الذي أو على األقل مستعد لهذا التنفيذ، وإال فال 

يدفع بعدم تنفيذ االلتزام متى أن متعاقد اآلخر لل، وإذا كان الحال كذلك ف1476أخل فيه بالتزامه

 توافرت شروط هذا الدفع. 

                                         
من القانون المدني " في العقود الملزمة للجانبين إذا انقضى التزام بسبب استحالة  121تنص المادة  1470

 تنفيذه انقضت معه االلتزامات المقابلة له وينفسخ العقد بحكم القانون".
 .354المرجع السابق، ص مصطفى الجمال، مصادر االلتزام،  1471
 .251، المرجع السابق، ص  -نظرية العقد-توفيق فرج، القسم الثاني، النظرية العامة لاللتزام،  1472
نظرية العقد، المرجع -عبد الرزاق أحمد السنهوري، شرح القانون المدني، النظرية العامة لاللتزامات 1473

 .686السابق، ص 
عبد الرزاق أحمد السنهوري، شرح القانون المدني، النظرية . 16أنور طلبة، المرجع السابق، ص  1474

لاللتزام في  . بلحاج العربي، النظرية العامة686نظرية العقد، المرجع السابق، ص -العامة لاللتزامات

 .308القانون المدني الجزائري، الجزء األول، المرجع السابق، ص
د أعيد المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل من القانون المدني " إذا فسخ العق 122تنص المادة  1475

 العقد فإذا استحال ذلك جاز للمحكمة أن تحكم بالتعويض".
. عبد الرزاق 885عبد المنعم فرج الصدة، نظرية العقد في قوانين البالد العربية، المرجع السابق، ص  1476

. 687ص  لسابق،انظرية العقد، المرجع -تأحمد السنهوري، شرح القانون المدني، النظرية العامة لاللتزاما

 .169خليل أحمد حسن قدادة، الوجيز في شرح القانون المدني الجزائري، المرجع السابق، ص 
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ويشترط كذلك أن يكون طالب الفسخ قادرا على إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل 

خذه فإذا كان قد استلم شيئا بمقتضى العقد، وباعه إلى آخر، التعاقد، أي قادرا على رد ما أ

فالتزامه بالضمان يحرمه من حق الفسخ، ألنه مضطر إذا طلب الفسخ أن ينزع الشيء من يد 

المشتري ليرده إلى من تعاقد معه، وفي هذا إخالل بما عليه من الضمان فالضمان 

مامه إال أن يطلب تنفيذ ما بقي من العقد واالسترداد ال يجتمعان، وفي هذه الحالة ال يبقى أ

 . 1477عينا أو التعويض

وتجب المالحظة أن استحالة الرد التي تقع من جانب المدين بااللتزام، ال تمنع الدائن 

بهذا االلتزام من طلب الفسخ، ذلك أن المدين الذي يكون قد تصرف فيما تسلمه من دائنه 

 .1478ه بالتعويض بدال من الرد عيناوبالتالي ال يستطيع رده، يجوز الحكم علي

ويخضع تقدير مدى استعداد الدائن إلعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل التعاقد إلى 

سلطة القاضي التقديرية، فقيام الدائن طالب الفسخ الذي تسلم شيئا بموجب العقد ثم باعه آلخر 

ن ينزع الشيء من يد فالتزامه بالضمان يحرمه من حق المطالبة بالفسخ ألنه ال يستطيع أ

 .1479المشتري ليرده إلى من تعاقد معه، إذ في هذا إخالل بالتزامه بالضمان

 رابعا: وجوب إعذار المدين:

له  ه ليكونعلي إذا ما توافرت الشروط السابقة كان للدائن أن يطلب الفسخ، إال أنه يتعين

مدني، ذلك القانون ال من 119ذلك أن يقوم بإعذار المدين كما نصت على ذلك صراحة المادة 

 أن مجرد حلول األجل ال يعد إعذارا للمدين.

أو  1480المقصود بإعذار المدين "هو وضعه قانونا في حالة المتأخر في تنفيذ التزامه"

هو تكليف المدين بالوفاء في صورة ثابتة بإنذار على يد محضر قضائي أو عن طريق 

إال بعد اإلعذار، وال يعتبر اإلعذار شرطا إذ ال يعتبر المدين متخلفا عن الوفاء  1481البريد

 موضوعيا بقدر ما هو إجراء سابق لرفع الدعوى.

 أهمية اإلعذار: .أ

 تكمن أهمية اإلعذار من الناحية القانونية والعملية معا من حيث أنه : 

                                         
سمير عبد  .885عبد المنعم فرج الصدة، نظرية العقد في قوانين البالد العربية، المرجع السابق، ص  1477

 .190ص السيد تناغو، مصادر االلتزام، المرجع السابق، 
 .172بلعيور عبد الكريم، المرجع السابق، ص  1478
نظرية -حميد بن شنيتي، نظرية االلتزامات .260 -259نبيل اسماعيل عمر، المرجع السابق، ص 1479

 .340، المرجع السابق، ص -العقد

 

 -عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، نظرية االلتزام بوجه عام، اإلثبات 1480

 .830آثار االلتزام، الجزء الثاني، المرجع السابق، ص 
 .191سمير عبد السيد تناغو، مصادر االلتزام، المرجع السابق، ص  1481
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يدل داللة قاطعة على إخالل المدين بالتزاماته، وعدم وفائه بها بعد أن يوجه له اإلعذار من  -

 .1482الدائن طرف

ر تعنت المدين وإخالله في تنفيذ يجعل القاضي أسرع استجابة لطلب الفسخ حيث يظه -

 .1483لتزامه العقديا

يحث القاضي على الحكم بالتعويض على المدين لمصلحة الدائن، زيادة على الحكم -

 .1484بالفسخ

 كيفية اإلعذار: .ب

قام يقوم م ذاره، أو بمامن القانون المدني " يكون إعذار المدين بإن 180نصت المادة 

، كما قانوناإلنذار، ويجوز أن يتم اإلعذار عن طريق البريد على الوجه المبين في هذا ال

ن جل دويجوز أن يكون مترتبا على اتفاق يقضي بأن يكون المدين معذرا بمجرد حلول األ

 حاجة إلى أي إجراء آخر".

نذار هو عبارة عن ورقة فاألصل في إعذار المدين أن يكون بإنذاره، على أن اإل

ورسمية من أوراق المحضرين القضائيين، يبين فيها الدائن بوضوح أنه يطلب تنفيذ اإللتزام، 

وتسلم إلى المدين، على أن يثبت التسليم بتوقيع من تسلمها، أو ذكر سبب امتناعه عن 

 ، ليكون ذلك دليال على حصول اإلنذار.1485التوقيع

وى المدين إلى تنفيذ التزامه، وهو ما يكفي لتوافر البد أن يقوم طالب الفسخ بدع

مقومات اإلعذار، ومن ثم فال يلزم تهديد المدين باتخاذ اإلجراءات القضائية ضده وفسخ 

العقد في حالة عدم التنفيذ، ولكن إذا تضمن اإلعذار ذلك فال يبطله، فجوهر اإلعذار يتمثل في 

 .1486لصيغة التي تدل على ذلكتكليف المدين بتنفيذ التزامه أيا ما كانت ا

على جواز اإلعذار عن طريق البريد، غير أن الغريب في نص  180كما نصت المادة 

 يتم اإلعذار عن طريق البريد على الوجه المبين في هذا القانون" هذه المادة أنه يقضي أن"

ار في حين أنه ولدى استقراء نصوص القانون المدني ال نجد منها ما يتعرض لشكل اإلعذ

ومنه قد يكون على شكل برقية، أو رسالة مع إشعار باالستالم على أن  1487عن طريق البريد

 خاضعا لرقابة القاضي.يكون تقدير صحة اإلعذار 

 آثار اإلعذار: .ت

                                         
 .174بلعيور عبد الكريم، المرجع السابق، ص  1482
 .169خليل أحمد حسن قدادة، الوجيز في شرح القانون المدني، المرجع السابق، ص  1483
 .885نظرية العقد في قوانين البالد العربية، المرجع السابق، ص عبد المنعم فرج الصدة،  1484
 -عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، نظرية االلتزام بوجه عام، اإلثبات 1485

 .832آثار االلتزام، الجزء الثاني، المرجع السابق، ص 
 .407مرجع السابق، ص . محمد حسين منصور، ال24أنور طلبة، المرجع السابق، ص  1486
علي علي سليمان، النظرية العامة لاللتزام، مصادر االلتزام في القانون المدني الجزائري، المرجع  1487

 .105السابق، ص 
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 يترتب على اإلعذار النتائج التالية:

مطالبة الدائن بفسخ العقد الملزم للجانبين بسبب عدم قيام الطرف اآلخر بتنفيذ  -

 . 1488من القانون المدني 119طبقا لنص المادة  التزامه

يصبح المدين مسؤوال عن التعويض لتأخره في تنفيذ االلتزام، وذلك من وقت  -

، بينما في الفترة التي سبقت اإلعذار، فال يجوز إلزام المدين بتعويض 1489اإلعذار

، يعتبر الدائن فيها عن التأخر في التنفيذ، ذلك أنه متى سكت الدائن عن إعذار المدين

 متسامحا ويستنتج أنه لم يصبه أي ضرر من تأخر المدين في تنفيذ التزامه.

على أنه إذا كان محل اإللتزام مبلغا من النقود، فالتعويض عن التأخر )الفوائد( ال 

يكون مستحقا من يوم اإلعذار، بل البد من رفع الدعوى، وال تسري الفوائد إال من 

 .1490وقت تسجيل الدعوى

من القانون  168/1تبعة الهالك من الدائن إلى المدين وهذا تطبيقا لنص المادة انتقال  -

 .1491المدني

 خامسا: أن يطلب الدائن فسخ العقد:

، من تلقاء ال يمكن للقاضي القضاء بفسخ العقد لعدم تنفيذ أحد المتعاقدين اللتزاماته

قيد بالطلب القضائي نفسه، دون أن يطلب منه من قرر الفسخ لمصلحته تقرير الفسخ، فهو م

 .1492وال يمكنه أن يحكم بما لم يطلب منه، وإال عرض حكمه للنقض واإلبطال

بتوافر الشروط السابقة للدائن الحق االختيار بين التنفيذ العيني لاللتزام وبين طلب فسخ 

العقد، وما يهمنا في هذه الحالة هو رفع الدائن لدعوى الفسخ، وفي الحالة التي يختار فيها 

دائن فسخ العقد، فهل يكون القاضي ملزم بإجابة طلبه أم خوله القانون سلطة تقديرية في ال

 اإلجابة أو عدمها. 

 الفرع الثاني: مدى سلطة القاضي في الحكم بالفسخ من عدمه: 

                                         
 محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني، النظرية العامة لاللتزامات، أحكام االلتزام، 1488

 .57المرجع السابق، ص
 -مد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، نظرية االلتزام بوجه عام، اإلثباتعبد الرزاق أح 1489

 .840آثار االلتزام، الجزء الثاني، المرجع السابق، ص 
 -عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، نظرية االلتزام بوجه عام، اإلثبات 1490

 .841السابق، ص آثار االلتزام، الجزء الثاني، المرجع 
من القانون المدني " إذا كان المدين الملزم بالقيام بعمل يقتضي تسليم شيء ولم  168/1تنص المادة  1491

 ".يسلمه بعد اإلعذار فإن األخطار تكون على حسابه ولو كانت قبل اإلعذار على حساب الدائن

" إن القضاء  225843م: ملف رق 20/02/2002ذهبت المحكمة العليا في قرارها الصادر بتاريخ  1492

لمادة لق سيء بفسخ العقد مع منح التعويض دون أن يطالب بذلك الطاعن الذي تمسك بتنفيذ العقد هو تطبي

، ص 2002 لثاني،امن القانون المدني" قرار الغرفة العقارية، منشور بمجلة المحكمة القضائية، العدد  119

 .15، ملحق رقم: قرار بمرفق بالملحق. 370
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فسخ ليس مقتضاه أن القاضي سيحكم حتما بال هارفع دعوى الفسخ وإن توافرت شروط

لقاضي ين ولبين الفسخ والتنفيذ أمام كل من الدائن والمد وإنما تظل مع ذلك فرصة الخيار

 تع بخياراتمقتضاها يتمبن المدني السلطة التقديرية التي من القانو 119طبقا لنص المادة 

سب فيذ حثالثة، إما أن يقضي بالفسخ، أو أن يرفض الفسخ أو أن يمنح المدين أجال للتن

 الظروف.

يعدل عنها قبل الحكم بالفسخ إلى طلب التنفيذ،  إذ للدائن الذي رفع دعوى الفسخ أن

عينيا كان أو بطريق التعويض، وللمدين قبل صدور حكم نهائي في الدعوى أن يتوقى الفسخ 

نا في هذه الدراسة، بل ما يهمنا هو الحالة التي يرفع مإذا قام بتنفيذ التزامه. وليس هذا ما يه

لعقد ودور القاضي في التصدي لهذا الطلب، فيها الدائن دعوى قضائية يطالب فيها بفسخ ا

في منح األجل وفي رفض طلب الفسخ دون سلطته في توقيع القاضي وبالخصوص سلطة 

 الفسخ.

 أوال: مدى سلطة القاضي في منح المدين أجال للتنفيذ قبل الحكم بفسخ العقد:

الدائن من القانون المدني يستطيع القاضي بمناسبة رفع  119/2تطبيقا لنص المادة 

لدعوى الفسخ أن يمنح المدين أجال للوفاء بالتزامه، وذلك إذا اقتضت الظروف ذلك، دون أن 

كما لو كان المدين حسن النية  ،يقيده المشرع بآجال محددة يتعين عليه أن ال يتجاوزها

 لوفاءستوجب إمهاله بعض من الوقت لويرجع تخلفه عن التنفيذ لظروف استثنائية عابرة ت

وهذا ما كرسه قضاء  ،1493ام، وأن الدائن لم يصبه ضرر يذكر من هذا التأخيرااللتزب

 .1494المحكمة العليا

وأساس منح القاضي هذه السلطة هو الحد من آثار صرامة الفسخ في حد ذاته باعتباره 

جزاء ووسيلة خطيرة يترتب على استعمالها آثار بالغة الخطورة بالنسبة إلى العقد في جميع 

أن الوفاء بااللتزام من جانب المدين يبرره  منح المدين هذا األجلأن ، كما 1495أجزائه

كما  ،يقتضي تعاونا من جانب الدائن وإن لم يقم به هذا األخير جاز للقاضي منح هذا األجل

 .1496أن الغرض األصلي من إبرام العقود في الحقيقة هو تنفيذها، وليس فسخها

                                         
الجزء األول، نظرية العقد واإلرادة  -في االلتزامات–سليمان مرقس، الوافي في شرح القانون المدني  1493

 .651المنفردة، المرجع السابق، ص
:  127822ملف رقم  12/01/2000ذهبت المحكمة العليا في آخر حيثية من قراراها الصادر بتاريخ  1494

لدعوى الراهنة امدني فإن العقد شريعة المتعاقدين وفي من القانون ال 106"حيث أنه بالرجوع إلى المادة 

بقوا مجلس طالطاعنة طلبت فسخ عقد البيع لعدم احترام من قبل المطعون ضدها شروط البيع لكن قضاة ال

ي فاعتمدوا زاماتها ومن ق. م الفقرة الثانية منها متى منحوا أجال للمطعون ضدها لتنفيذ الت  119نص المادة 

ئية عامة إذ طرأت حوادث استثنا 1994لظروف األمنية السائدة في منطقة األخضرية سنة قضائهم على ا

مصالح بوبعد  ترتب عنها عدم الوفاء ترتب عنها عدم الوفاء بااللتزامات الناشئة عن العقد بصفة مؤقتة

نوا في أحسهم المطعون ضدها وعليه حين قضاة المجلس منحوا أجال للمطعون ضدها للوفاء بالتزاماتها فإن

، رفق بالملحق. قرار م114، العدد األول، ص 2002تطبيق القانون " منشور بمجلة المحكمة العليا، لسنة 

 .16ملحق رقم: 
 .181بلعيور عبد الكريم، المرجع السابق، ص  1495
 180بلعيور عبد الكريم، المرجع السابق، ص  1496
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 مسألة موضوعية تدخل ضمن سلطة وتقدير الظروف التي تستدعي منح المدين أجالا 

القاضي التقديرية وال يخضع في شأن ذلك لرقابة المحكمة العليا، طالما أعطى حكمه تسبيبا 

 .1497كافيا

، فقد 1498على أنه يراد "بالظروف" تلك الظروف التي حصل فيها اإلخالل بالتنفيذ

رر بسيط أو لم يصبه يكون للمدين عذر في تأخره عن التنفيذ، أو أن الدائن لم يصبه إال ض

أي ضرر من جراء هذا التأخر، أو أن الضرر الذي أصاب الدائن إنما نتج عن فعله هو ال 

 .1499عن فعل المدين

أما إذا لم  ،1500وال يجوز الفسخ إذا قام المدين بالوفاء في غضون األجل الممنوح له

ائما، ويتمتع القاضي يفي بالتزامه خالل األجل فإن العقد ال ينفسخ من تلقاء نفسه، بل يظل ق

بسلطة تقديرية في شأن تقرير الفسخ والحكم به، كما يخضع لسلطته التقديرية قبول الوفاء 

المتأخر عن األجل القضائي الممنوح للمدين وحتى صدور حكم نهائي، ما لم يتبين أن هذا 

ألضرار الوفاء يؤدي إلى اإلضرار بالدائن، وفي جميع الحاالت يجوز الحكم بالتعويض عن ا

 .1501الناجمة عن التأخير في التنفيذ

بباقي حاالت تعديل  وهذه السلطة التي منحها المشرع للقاضي جاءت مطلقة مقارنة

، فهي لم تقصر حق منح األجل على عقد معين أو حالة محددة بل يجوز استعمال هذه العقد

مدة المهلة التي يمنحها السلطة في جميع العقود التي تقبل الفسخ، كما لم يقيد القاضي في شأن 

مما يتعين عليه أن يمارسها بحذر وأن ال يبالغ فيها، حتى ال تكون  للمدين ألجل تنفيذ التزامه،

 هذه السلطة مصدرا لالستهتار بتنفيذ العقود. 

وألجل ذلك يذهب شراح القانون المدني الجزائري إلى القول أنه هناك من الحاالت ما 

منح المدين أجال لتنفيذ التزامه بدال من فسخ العقد كما لو كان ال يجوز فيها للقاضي أن ي

المدين ملتزما بعدم القيام يعمل، ولكنه قام به، إذ يصبح التنفيذ الذي يرجوه الدائن والذي 

تعاقد من أجله مستحيال، مما يجعل إعطاء األجل من طرف القاضي ال فائدة منه، كذلك 

تزم فيها المدين بالقيام بعمل في وقت معين، ثم ال يقوم به، الحال بالنسبة إلى الحاالت التي يل

مما يجعل التنفيذ بعد ذلك ال فائدة منه بالنسبة إلى الدائن، وبالتالي، فال فائدة من إعطاء 

 .  1502المدين أجال للتنفيذ

                                         
 .410محمد حسين منصور، المرجع السابق، ص  1497

 .356مصطفى الجمال، مصادر االلتزام، المرجع السابق، ص 1498

 .692عبد الرزاق أحمد السنهوري، نظرية العقد، الجزء الثاني، المرجع السابق، ص  1499
الجزء األول، نظرية العقد واإلرادة  -في االلتزامات– س، الوافي في شرح القانون المدنيسليمان مرق 1500

 .653المنفردة، المرجع السابق، ص

 .181بلعيور عبد الكريم، المرجع السابق، ص  .410محمد حسين منصور، المرجع السابق، ص  1501
 .183بلعيور عبد الكريم، المرجع السابق، ص  1502
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كما ال يمنح القاضي للمدين سيء النية أجال للتنفيذ، في مجال فسخ العقد، ألن األصل 

 .1503هو تنفيذها بحسن نية في العقود

لقاضي امن القانون المدني أنها جعلت سلطة  119على نص المادة  على أنه ما يالحظ

ءل: نا نتسايجعل في منح مهلة للمدين ألجل تنفيذ التزامه مطلقة ولم تقيدها بمهلة معينة، مما

ه في لتزاماعما إذا كان باإلمكان منح المدين مهلة قضائية أخرى متى لم يتمكن من تنفيذ 

ازالت ئيا مالمهلة القضائية الممنوحة له، وكانت ظروفه التي بررت للقاضي منحه أجال قضا

ي لقضائاقائمة؟  نرى في هذه الحالة أنه ما دامت المبررات التي منح على أساس األجل 

د لم يحد لمشرعاقائمة يمكن اللجوء إلى القضاء وطلب تمديد األجل الممنوح للمدين ما دام أن 

ة لتقديرياسلطة مدة المهلة التي يتقيد بها القاضي في منحه لألجل القضائي، ويبقى للقاضي ال

ول، في قبول أو رفض تمديد األجل القضائي في ذات الظروف التي منح فيها األجل األ

نيته،  ى حسنمراعيا في ذلك حالة المدين ومدى سعيه للتنفيذ في ظل المدة الممنوحة له ومد

 ي ذات الوقت الضرر الذي قد يلحق بالدائن .ومراعيا ف

نح ممن القانون المدني أنها خولت القاضي سلطة  119كما نالحظ على نص المادة 

لى عالتفاق جوز االمدين أجال توقيا للفسخ إال أنها لم تعلق هذه السلطة بالنظام العام، إذ ي

ذ لتنفياي بمناسبة دعوى سلب القاضي هذه السلطة، وهذا بخالف األجل الذي يمنحه القاض

 قا في أوانه.من القانون المدني كما سنأتي على تفصيله الح 281المؤسسة على أحكام المادة 

 ثانيا: مدى سلطة القاضي التقديرية في رفض طلب الفسخ:

ين أجال من القانون المدني" ويجوز للقاضي أن يمنح المد 119/2تطبيقا لنص المادة 

ة ميألهاه أن يرفض الفسخ إذا كان ما لم يوف به المدين قليل حسب الظروف، كما يجوز ل

تنفيذ جال لأبالنسبة إلى كامل االلتزامات" فإن سلطة القاضي ليست قاصرة على منح المدين 

 التزامه، بل تتجاوز ذلك إلى سلطته في رفض طلب الفسخ. 

ما لم يف به  يجوز للقاضي أن يرفض الحكم بالفسخ ويفضل اإلبقاء على العقد إذا كان

المدين قليل األهمية بالنسبة لاللتزام في جملته، أي أن تقصير المدين ليس على درجة من 

 .1504الجسامة تستأهل الحكم بالفسخ

ويكتفي القاضي بالحكم بالتعويض للدائن عن الضرر الذي لحق به بسبب عدم تنفيذ  

بالتعويض على قواعد ، مستندا في الحكم 1505جزء من االلتزام أو التنفيذ المعيب له

 .1506المسؤولية العقدية

                                         
الجزء األول، نظرية العقد واإلرادة  -في االلتزامات–سليمان مرقس، الوافي في شرح القانون المدني  1503

 .184بد الكريم، المرجع السابق، ص بلعيور ع .653المنفردة، المرجع السابق، ص
خليل أحمد حسن قدادة، الوجيز في  .191سمير عبد السيد تناغو، مصادر االلتزام، المرجع السابق، ص 1504

 .170شرح القانون المدني الجزائري، المرجع السابق، ص 

 .434المرجع السابق، ص  علي فياللي، االلتزامات، النظرية العامة للعقد، 1505
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وللقاضي السلطة التقديرية بصدد تحديد مدى جسامة اإلخالل الجزئي بااللتزام، وهل 

يقتضي الحكم بالفسخ أو االكتفاء بالتعويض، ويقتضي أن يأخذ القاضي في عين االعتبار 

بدى كأن ياونه في ذلك، موقف الدائن وعما إذا كان قد تعنت في قبول الوفاء من المدين أو ع

المتعاقد استعداده للتنفيذ إال أن الطرف اآلخر استمر في التهرب حتى يتوصل إلى التخلص 

من العقد بطلب فسخه، ويستقل قاضي الموضوع بهذا التقدير دون رقابة عليه من المحكمة 

 .1507سبب حكمه تسبيبا كافيا قد طالما كانالعليا، 

  فيذ:ي منح نظرة الميسرة بمناسبة دعوى التنالمطلب الثاني: سلطة القاضي ف

 من 210مشرع على سلطة القاضي في منح نظرة الميسرة بموجب نص المادة لنص ا

ميسرة، ة أو اللمقدراالقانون المدني " إذا تبين من االلتزام أن المدين ال يقوم بوفائه إال عند 

ة مستقبلية والارد المدين الحاليعين القاضي ميعادا مناسبا لحلول األجل، مراعيا في ذلك مو

 مع اشتراط عناية الرجل الحريص على الوفاء بالتزاماته".

اللتزام من القانون المدني" يجب أن يتم الوفاء فور ترتيب ا 281وكذلك نص المادة 

 نهائيا في ذمة المدين ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك. 

ا منحوين، ومراعاة للحالة االقتصادية أن غير أنه يجوز للقضاء نظرا لمركز المدي

ور يع األماء جمآجاال مالئمة للظروف دون أن تتجاوز هذه مدة سنة وأن يوقفوا التنفيذ مع إبق

 على حالها. 

 وفي حالة االستعجال يكون منح اآلجال من اختصاص قاضي األمور المستعجلة.

قانون اإلجراءات المدنية، بصحة وفي حالة إيقاف التنفيذ فإن اآلجال المنصوص عليها في 

 إجراءات التنفيذ تبقى موقوفة إلى انقضاء األجل الذي منحه القاضي".

 

 

 الفرع األول: ضوابط منح القاضي للمدين نظرة الميسرة بمناسبة دعوى التنفيذ:

القاعدة أن االلتزام متى ترتب في ذمة المدين على وجه بات نهائي، فإنه يكون واجب 

، وال يعد االلتزام مستحق األداء فورا إذا كان معلقا على شرط واقف أو 1508األداء فوراا 

مضافا إلى أجل، وإنما يجب على الدائن انتظار تحقق الشرط أو حلول األجل للمطالبة 

 باألداء.

                                                                                                               
 .411ن منصور، المرجع السابق، ص محمد حسي 1506

 .411محمد حسين منصور، المرجع السابق، ص  1507

 
 محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني، النظرية العامة لاللتزامات، أحكام االلتزام، 1508

 .320المرجع السابق، ص 
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االستثناء من هذا األصل أن استحقاق أداء االلتزام ال يمنع من تأجيل تنفيذه بناء على 

يمنحها القاضي للمدين، وبذلك فنظرة الميسرة هي أجل قضائي يجوز  نظرة الميسرة التي قد

منحه للمدين إذا توافرت شروط معينة، أو كما تعرف بأنها" مهلة زمنية تمنح للمدين 

 . 1509لمواجهة صعوبات الحقة على إبرام العقد"

من القانون المدني  281/2و نص المادة  210ويتضح من خالل نص المادة 

اله، أن هناك شروط متى توافرت جاز للقاضي أن يمنح المدين نظرة الميسرة المذكورتين أع

 وفيما يلي تفصيل لهذه الشروط: 

 أوال: أن تكون حالة المدين تستدعي أن يمنحه القاضي نظرة الميسرة:

تكون حالة المدين تستدعي أن يمنحه القاضي أجال لتنفيذ التزامه، متى كان في ضيق 

ويجب أن يكون المدين حسن النية في تأخره في الوفاء ، 1510مؤقت ينتظر زواله

وتستشف  1512، بأن يكون عاثر الحظ ال متعمدا عدم الوفاء وال مقصرا في ذلك 1511بالتزامه

، وبعبارة أخرى يشترط في منح نظرة الميسرة أن يكون حالة المدين من ظروفه االقتصادية

وأن يكون في ظروف استثنائية  de bonne foiوحسن النية  malheureuxالمدين سيء الحظ 

  .1513dans des cas tout exceptionnelsجدا 

والنية الحسنة مفترضة لدى كل متعاقد ما لم يثبت من له مصلحة عكس ذلك، ولحسن 

النية مظهران يتمثل األول في نزاهة المتعاقد، ويتمثل المظهر الثاني في تعاون كل متعاقد 

، وحسن النية معيار شخصي يرجع فيه  1514العقدمع الطرف اآلخر خالل عملية تنفيذ 

 القاضي إلى سلوك كل من المتعاقدين ليقرر هل سلك فيه سلوك الرجل العادي.

وال يجوز أن يكون المدين معسرا وإال فال جدوى من منحه هذه النظرة، بل يجب أن 

ذا المال ليقوم يكون لديه من المال ما يكفي للوفاء بالتزامه وليس في مقدوره مؤقتا أن يبيع ه

بالوفاء، كأن يكون المال عقارا أو منقوال يتعذر بيعه في الحال، فيطلب المدين مهلة حتى 

                                         
اسة فنية لتعديل القاضي سمير تناغو، اإللتزام القضائي، الحكم القضائي مصدر جديد لاللتزام )در 1509

 .151للعقد(، المرجع السابق، ص 
 . 137، المرجع السابق، ص -أحكام االلتزام-نبيل ابراهيم سعد عوض، النظرية العامة لاللتزام 1510
 .83دربال عبد الرزاق، المرجع السابق، ص  1511
 -جه عام األوصافعبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني نظرية االلتزام بو 1512

 .442، مصر، ص 1958االنقضاء، الجزء الثالث، دار إحياء التراث العربي  -الحوالة
الجزء األول، نظرية العقد واإلرادة  -في االلتزامات–سليمان مرقس، الوافي في شرح القانون المدني  1513

 .654المنفردة، المرجع السابق، ص

لميسرة ، مقال منشور بمجلة االجتهاد للدراسات طرطاق نورية، سلطة القاضي في منح نظرة ا 1514

 ،2014جانفي  القانونية واالقتصادية، الصادرة عن المركز الجامعي لتمنراست، الجزائر، العدد الخامس،

 .129ص 
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يتسع له الوقت الالزم لذلك، أو أن يكون للمدين موارد يقتضيها في مواعيد متعاقبة، كأجر 

 .1515عمله أو ريع ملكه، وهي كافية للوفاء لو قسط القاضي عليه الدين

لرجل اعناية عي القاضي موارد المدين الحالية والمستقبلية مع اشتراط ثانيا: أن يرا

 التزامه:الحريص في تنفيذ  

يذهب الفقه في تفسيره لهذا الشرط عموما إلى أن "العناصر الرئيسية التي يقدر 

القاضي بمقتضاها حالة المدين ليتعرف هل تستدعي هذه الحالة منح نظرة الميسرة، هي 

ورغبته في الوفاء بدينه، وأن الضيق الذي أحاط به أمر مؤقت وأن موارده  حسن نية المدين،

كافية في النهاية للوفاء بدينه، وأنه يتخذ من التدابير ما ييسر له هذا الوفاء، وأنه وفى فعال ما 

أمكنه الوفاء به من الدين، وأن الوفاء بكل الدين يلحق به ضرر جسيما وأنه قدم للدائن 

 .1516للحصول على حقه"الضمان الكافي 

 ثالثا: أال يقوم نص قانوني يمنع من نظرة الميسرة: 

إن المشرع هو الحكم في تحقيق العدالة بين الدائن والمدين، وقد يرى أن العدالة يتم 

، 1517تكريسها في الحاالت التي يوجد فيها نص صريح يمنع القاضي من منح نظرة الميسرة

من القانون المدني " يجوز أن  120شرع في المادة ومن مثل هذه الحاالت ما نص عليه الم

االتفاق على أن يعتبر العقد مفسوخا بحكم القانون عند عدم الوفاء بااللتزامات الناشئة عنه 

بمجرد تحقيق الشروط المتفق عليها وبدون حاجة إلى حكم قضائي. وهذا الشرط ال يعفي من 

 من طرف المتعاقدين.".اإلعذار، الذي يحدد حسب العرف عند عدم تحديده 

يع بمن القانون المدني " في  392ومثالها كذلك ما نص عليه المشرع في المادة 

جوبا وخا والعروض وغيرها من المنقوالت إذا عين أجل لدفع وتسلم المبيع يكون البيع مفس

 قد اتفام يوجلصالح البائع ودون سابق إنذار إذا لم يدفع الثمن عند حلول األجل وهذا ما ل

 رة إنعلى خالف ذلك" ففي هذه الحالة أيضا يمنع القاضي من منح المشتري نظرة الميس

 تأخر في دفع الثمن عند حلول الميعاد.

، بعدم 1518من القانون التجاري 464وكذلك ما نص عليه المشرع الجزائري في المادة 

السرعة جواز منح المدين بورقة تجارية نظرة الميسرة ألن القانون التجاري قانون 

 .1519واالئتمان

                                         
 -عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني نظرية االلتزام بوجه عام األوصاف 1515

لتزام، المرجع رمضان أبو السعود، أحكام اال .781، المرجع السابق، ص جزء الثالثاالنقضاء، ال -الحوالة

 .443السابق، ص 
 -عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني نظرية االلتزام بوجه عام األوصاف 1516

 .781، المرجع السابق، ص االنقضاء، الجزء الثالث -الحوالة
 .128طرطاق نورية، المرجع السابق، ص  1517
من القانون التجاري" وال يجوز منح آجال قانونية كانت أو شرعية إال في  2/ 464المادة تنص  1518

 من هذا القانون". 438و 426األحوال المنصوص عليها في المادتين 
 .132صم بوعافية محمد، المرجع السابق، ص  1519
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كما ال يمكن للقاضي في بعض الحاالت أن يمنح المدين نظرة الميسرة، كما لو كان هذا 

األخير ملتزما بعدم القيام بعمل ولكنه قام به، فال فائدة من إعطائه هذا األجل في هذه الحالة 

ألن االلتزام الذي تعاقد من أجله الدائن أصبح مستحيال أو ألن المدين كان سيء النية ألن 

 .1520من القانون المدني 107/1في تنفيذ العقود هو حسن النية تطبيقا لنص المادة  األصل

 رابعا: أن يكون األجل الذي يمنحه القاضي في نظرة الميسرة أجال معقوال: 

البد أن يكون األجل الذي يمنحه القاضي للمدين أجال معقوال، فال يجوز منح المدين 

وإنما يجب أن يقاس األجل بقدر ما هو ضروري  أجال طويال يؤدي إلى اإلضرار بالدائن،

 .1521لتمكين المدين من الوفاء دون أن يكون في ذلك إلحاق ضرر بالدائن

وقد حدد المشرع الجزائري هذا األجل بما ال يزيد عن سنة واحدة بموجب نص المادة 

أو  من القانون المدني، وبذلك يجوز للقاضي أن يمنح المدين أجال واحدا يقدر بسنة 281

آجاال متعاقبة ال أجال واحد، بأن يقسط الدين على أقساط يالحظ في مواعيدها وفي مقاديرها 

 بشرط أال تتجاوز هذه المواعيد أجل السنة. 1522قدرة المدين على الوفاء

 

 

 خامسا: أال يصيب الدائن من جراء منح نظرة الميسرة ضرر جسيم: 

ة الميسرة ضرر جسيم بالدائن، وفقا يشترط الفقه أال يصيب الدائن من جراء منح نظر

إال أن المشرع  ،1523من القانون المدني 346لما ذهب إليه المشرع المصري في نص المادة 

الجزائري لم يقيد القاضي صراحة بهذا الضابط غير أنه من العدالة مراعاة القاضي ألن 

 ي راعى أن المشرع الجزائريكون منح المدين أجال غير ضار بمصلحة الدائن، ونر

مصلحة الدائن حينما حدد أجل نظرة الميسرة بمدة أقصاها سنة، وكذلك عندما جعل منح 

 األجل للمدين أمر جوازي للقاضي خاضع لسلطته التقديرية.

                                         
ل العقد في القانون المدني الجزائري، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق عبيد نجاة، سلطة القاضي في تعدي 1520

سابق، ص طرطاق نورية، المرجع ال .146ص ، 2016والعلوم السياسية، جامعة أي بكر بلقايد تلمسان، 

131. 
 -عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني نظرية االلتزام بوجه عام األوصاف 1521

لتزام، المرجع رمضان أبو السعود، أحكام اال .783المرجع السابق، ص االنقضاء، الجزء الثالث،  -الحوالة

 .443السابق، ص 
 -نظرية االلتزام بوجه عام األوصافعبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني  1522

ي تعديل محمد بوكماش، سلطة القاضي ف .783المرجع السابق، ص االنقضاء، الجزء الثالث،  -الحوالة

 .378العقد في القانون المدني الجزائري والفقه اإلسالمي، المرجع السابق، ص 
ت استثنائية، إذا لم يمنعه نص المصري " يجوز للقاضي في حاال من القانون المدني 346المادة تنص  1523

دائن يلحق ال لك ولمذالقانون أن ينظر المدين إلى أجل معقول أو آجال ينفذ فيها التزامه، إذا استدعت حالته 

لعامة امحمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني، النظرية من هذا التأجيل ضرر جسيم" 

السابق، ص  طرطاق نورية، المرجع. 219، ص 2010، الجزائر ، لاللتزامات، أحكام االلتزام، دار الهدى

 .443رمضان أبو السعود، أحكام االلتزام، المرجع السابق، ص  .130
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ن بضرر جسيم، كأن يكون ائأجال للوفاء بالتزامه ما يصيب الدفإذا كان في منح المدين 

ن ديون في آجالها وإال عرض لإلفالس، أو قد عول على استيفاء حقه لكي يوفي ما عليه م

م، ففي هذه الحالة تكون كانت نظرة الميسرة تفوت عليه صفقة يعود فواتها عليه بضرر جسي

، فليس من العدل إغاثة 1524ن أولى بالرعاية، وال يمنح المدين أي مهلة للوفاءائمصلحة الد

 . 1525المدين عن طريق اإلضرار بالدائن

الموازنة بين المصلحة التي ستتحقق من وراء منح األجل  وبذلك يتعين على القاضي

القضائي للمدين وبين الضرر الذي يمكن أن يلحق الدائن من جراء ذلك، فإذا كان الضرر 

الذي سيلحق الدائن من جراء منح األجل القضائي جسيما امتنع القاضي عن منحه دفعا 

 .1526للضرر األشد بالضرر األخف

جل الممنوح في دعوى التنفيذ ال يحول دون إعطاء أجل إزاء تجدر اإلشارة إلى أن األ

 .1527دعوى الفسخ، إذا غير الدائن دعواه من دعوى التنفيذ إلى دعوى الفسخ

 سادسا: أن يطلب المدين من القاضي منحه نظرة الميسرة:

يجوز للمدين طلب نظرة الميسرة سواء أثناء نظر الدعوى التي يرفعها الدائن للمطالبة 

أو أثناء مباشرة الدائن إلجراءات التنفيذ، حيث يجوز للمدين أن يطلب وقف التنفيذ  بحقه،

 .1528طالبا من القاضي منحه أجال للوفاء بالتزامه

رة من القانون المدني أنه يمكن للمدين طلب نظ 281حيث يستخلص من نص المادة 

لب طلمدين في الميسرة من قاضي الموضوع، كما نصت المادة المذكورة صراحة على حق ا

 نظرة الميسرة من قاضي االستعجال.

 سلطة قاضي الموضوع في منح نظرة الميسرة: .أ

 يكونص قاضي الموضوع بمنح المدين نظرة الميسرة بما له من سلطة تقديرية، وتيخ

 م علىذلك حينما يفصل القاضي في الدعوى التي يرفعها الدائن طالبا من القاضي الحك

ميسرة رة الالمدين بتنفيذ االلتزام الواقع على عاتقه، فيقرر القاضي منح هذا المدين نظ

قاضي ن الألادية وتكون بناء على طلب هذا األخير، اعتبارا مراعاة لمركزه وظروفه االقتص

 المدني ال يحكم بما لم يطلب منه وال بأكثر مما طلب. 

 سلطة قاضي االستعجال في منح نظرة الميسرة:  .ب

                                         
 .137، المرجع السابق، ص -أحكام االلتزام-نبيل ابراهيم سعد عوض، النظرية العامة لاللتزام 1524
 -دني نظرية االلتزام بوجه عام األوصافعبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون الم 1525

 .782المرجع السابق، ص االنقضاء، الجزء الثالث،  -الحوالة
محمد بوكماش، سلطة القاضي في تعديل العقد في القانون المدني الجزائري والفقه اإلسالمي، المرجع  1526

قاضي تي، سلطة ال. عبد الحميد بن شني132. صم بوعافية محمد، المرجع السابق، ص 377السابق، ص 

 .102في تعديل العقد، المرجع السابق، ص 
 .132طرطاق نورية، المرجع السابق، ص  1527
 .443رمضان أبو السعود، أحكام االلتزام، المرجع السابق، ص  1528
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دة يكون قاضي االستعجال استثناءا مختصا بمنح نظرة الميسرة تطبيقا لنص الما

 من القانون المدني.  281/3

 داريةمشرع الجزائري نظرة الميسرة ضمن أحكام قانون المدنية واإلوقد تبنى ال

 300حيث جعل من اختصاص قاضي االستعجال منح نظرة الميسرة وذلك طبقا لنص المادة 

اد المو من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية "يكون قاضي االستعجال مختصا أيضا في

حوز ه، وفي حالة الفصل في الموضوع يالتي ينص القانون صراحة على أنها من اختصاص

قانون من نفس ال 744األمر الصادر فيه حجية الشيء المقضي فيه"، كما نص في المادة 

طريق بعلى أنه " يجوز للمدين المحجوز عليه أو الحائز أو الكفيل العيني، أن يطلب 

 يراداتن اإلبت أاالستعجال، تأجيل إجراءات بيع العقار و/أو الحق العيني العقاري، إذا أث

 ائنين. ميع الديون جالسنوية لهذا العقار و/أو الحق العيني العقاري لسنة واحدة كافية للوفاء بد

اء، تم الوفلم ي يحدد األمر الفاصل بتأجيل البيع، األجل الذي يستأنف فيه إجراءات البيع إذا

واحدة  ز سنةن ال تتجاوعلى أمراعيا في ذلك المهلة الالزمة للمدين المحجوز عليه للوفاء، 

ين ل المدوبناء على ذلك متى توافرت حالة االستعجال من مثل تحديد جلسة بيع أموا ("1)

 في المزاد العلني، يكون قاضي االستعجال مختصا بمنح المدين نظرة الميسرة.

قاضي الموضوع أو لقاضي االستعجال أن يمنح فإذا ما توافرت هذه الشروط جاز ل

لميسرة، فاألمر في النهاية يرجع إلى السلطة التقديرية لقاضي الموضوع، فهو المدين نظرة ا

الذي ينظر حتى بعد توافر هذه الشروط، إن كان ثمة ما يستدعي منح المدين نظرة الميسرة، 

 .1529وال رقابة على هذا التقدير من المحكمة العليا

 دعوى التنفيذ: الفرع الثاني: أساس منح القاضي للمدين نظرة الميسرة بمناسبة

، األمر 1530تعتبر سلطة القاضي في منح األجل القضائي إخالال بالقوة الملزمة للعقد

الذي يتطلب أن تقوم هذه السلطة على أساس قوي يسمح بخرق هذه القاعدة ويكون بقوة 

إلزامية العقد، وبناء ذلك تقوم سلطة القاضي في منح األجل القضائي على اعتبارات العدالة 

المقصود به التخفيف من قسوة قاعدة "العقد شريعة المتعاقدين"، نظرا لما يحيط فيكون 

بالمدين من ظروف قاسية تقتضي التخفيف عليه، وبذلك كان هذا األجل استثناء من هذه 

، كما أن األجل الممنوح بمناسبة دعوى التنفيذ قائم على مراعاة مصلحة الطرفين 1531القاعدة

كة لكل منهما في اإلبقاء على العقد، فمنح األجل هنا قائم على أساسا وعلى الرغبة المشتر

مراعاة مصالح الطرفين وحرصهما معا على استمرار العقد، واستمرار المعامالت من 

                                         
 -عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني نظرية االلتزام بوجه عام األوصاف 1529

ي تعديل محمد بوكماش، سلطة القاضي ف .783المرجع السابق، ص ، الجزء الثالث، االنقضاء -الحوالة

 .378العقد في القانون المدني الجزائري والفقه اإلسالمي، المرجع السابق، ص 
سمير تناغو، اإللتزام القضائي، الحكم القضائي مصدر جديد لاللتزام )دراسة فنية لتعديل القاضي  1530

 .151، ص للعقد(، المرجع السابق
عبد الحميد بن شنيتي، سلطة القاضي في تعديل العقد، . 180بلعيور عبد الكريم، المرجع السابق، ص  1531

دني . محمد بوكماش، سلطة القاضي في تعديل العقد في القانون الم106 -105المرجع السابق، ص 

 .128سابق، ص طرطاق نورية، المرجع ال. 382الجزائري والفقه اإلسالمي، المرجع السابق، ص 
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، وعلى ذلك فقد وضع له القانون عدة شروط بموجبها 1532المقاصد األساسية للمشرع

 ح هذا األجل المذكورة أعاله.يستطيع القاضي أن يمنح المدين أجال متى توافرت شروط من

 الفرع الثالث: اآلثار المترتبة على منح نظرة الميسرة: 

 يترتب على منح القاضي للمدين نظرة الميسرة جملة من اآلثار نفصل فيها فيما يلي: 

 أوال: وقف إجراءات التنفيذ:

بمجرد منح المدين نظرة الميسرة يتوقف التنفيذ قبل البدء فيه حتى ينقضي األجل الذي 

منحه القاضي للمدين، وإذا كان الدائن قد بدأ في التنفيذ، ثم منح المدين نظرة الميسرة، وجب 

وقف إجراءات التنفيذ، أما إذا استمر الدائن فيها، كان ما باشره منها بعد منح المدين نظرة 

سرة باطال، ولكن ما تم من إجراءات التنفيذ قبل منح نظرة الميسرة يبقى قائما حافظا المي

آلثاره، فإذا ما انقضى األجل الذي منحه القاضي للمدين، ولم يوفي المدين بدينه، فإن الدائن 

يواصل إجراءات التنفيذ من حيث تركها موقوفة، وال يحتاج إلى إعادة هذه اإلجراءات من 

من القانون المدني "وفي حالة إيقاف التنفيذ  281/4تطبيقا لما ورد في نص المادة جديد وهذا 

فإن اآلجال المنصوص عليها في قانون اإلجراءات المدنية، بصحة إجراءات التنفيذ تبقى 

 موقوفة إلى انقضاء األجل الذي منحه القاضي".

 ثانيا: جواز القيام باإلجراءات التحفظية:

باإلجراءات التحفظية، كقطع التقادم وقيد الرهن وتجديد قيده ونحو  يجوز للدائن القيام

، كما يكون 1533ذلك، وما اتخذ من إجراءات تحفظية كإعذار المدين يبقى حافظا آلثاره

من القانون المدني ودعوى  189بإمكان المدين رفع الدعوى الغير مباشرة طبقا لنص المادة 

من نفس القانون كما له الحق في الحبس تطبيقا  191عدم نفاذ التصرف طبقا لنص المادة 

 من القانون المدني. 200لنص المادة 

 ثالثا: بقاء الدين مستحق األداء:

ء، ألدااال يترتب على منح نظرة الميسرة تأخير استحقاق الدين، فالدين يظل مستحق 

 ويترتب على ذلك: 

الذي منحت عنه نظرة الميسرة وبين أن نظرة الميسرة ال تمنع من وقوع المقاصة بين الدين -

من  297دين في ذمة الدائن للمدين يحل ويصبح مستحق األداء بعد منحها تطبيقا لنص المادة 

القانون المدني " للدين حق المقاصة بين ما هو مستحق عليه لدائنه وما هو مستحق له تجاهه 

يات متحدة النوع والجودة ولو اختلف سبب الدينين إذا كان موضوع كل منهما نقودا أو مثل

 وكان كل منها ثابتا وخاليا من النزاع ومستحق األداء صالحا للمطالبة به قضاء.

                                         
محمد بوكماش، سلطة القاضي في تعديل العقد في القانون المدني الجزائري والفقه اإلسالمي، المرجع  1532

 .146عبيد نجاة، المرجع السابق، ص  .383السابق، ص 
 -عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني نظرية االلتزام بوجه عام األوصاف 1533

 .785، المرجع السابق، ص االنقضاء، الجزء الثالث -الحوالة
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 ن".وال يمنع المقاصة تأخر ميعاد الوفاء لمهلة منحها القاضي أو تبرع بها الدائ

يستطيع المدين أن يقوم بالوفاء قبل التاريخ المحدد في نظرة الميسرة، ذلك أن األجل -

 .1534ضائي مشروع دائما لمصلحة المدينالق

 رابعا: نسبية أثر نظرة الميسرة:

لنظرة الميسرة أثر نسبي، فهو مقصور على المدين الذي منح األجل دون غيره من 

نين ولو كانوا متضامنين معه، مادام هؤالء لم يمنحوا نظرة الميسرة مثله، وهذا خالفا يالمد

د المدينين المتضامنين يفيد الباقي، ذلك ألن نظرة أحبه للقاعدة التي تقضي بأن ما يفيد 

الميسرة تمنح لظروف المدين الشخصية، فال يتعدى أثرها إلى غيره من المدينين ممن ليست 

لهم هذه الظروف، غير أن كفيل المدين إذا منح المدين نظرة الميسرة، ينتفع بذلك ، وإال 

ع الكفيل على المدين بما وفاه جردين، ولى الكفيل ليتقاضى منه اللجاز للدائن أن يرجع عل

 .1535للدائن، وبذلك ال تكون هناك فائدة من منح المدين نظرة الميسرة

وأثر نظرة الميسرة مقصور كذلك على الدائن الذي حكم في مواجهته بها، فال يتعدى 

ين إلى الدائنين اآلخرين ولو كانوا متضامنين مع الدائن األول، ألن الحكم على أحد الدائن

المتضامنين ال يضر بالباقي، والواجب على المدين أن يدخل كل الدائنين المتضامنين في 

 . 1536الدعوى ليحصل على حكم يقضي في مواجهتهم جميعا بنظرة الميسرة

 : انقضاء األجل في نظرة الميسرة:الرابعالفرع 

يق ينقضي األجل الممنوح للمدين في نظرة الميسرة إما انقضاء عاديا أو عن طر

 السقوط:

 أوال: االنقضاء العادي: 

ينقضي األجل في الممنوح في نظرة الميسرة بشكل عادي إما بتنفيذ االلتزام اختياريا 

 .قبل حلول األجل الممنوح للمدين، أو بحلول األجل دون تنفيذ المدين لاللتزام

 ثانيا: سقوط األجل في نظرة الميسرة:

من  211ة به األجل االتفاقي طبقا لنص الماد األجل في نظرة الميسرة يسقط بما يسقط

 القانون المدني "يسقط حق المدين في األجل:

 إذا شهر إفالسه وفقا لنصوص القانون،-

                                         
 .134طرطاق نورية، المرجع السابق، ص  1534
 -عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني نظرية االلتزام بوجه عام األوصاف 1535

 .786، المرجع السابق، ص االنقضاء، الجزء الثالث -الحوالة
 -الوسيط في شرح القانون المدني نظرية االلتزام بوجه عام األوصافعبد الرزاق أحمد السنهوري،  1536

 .786المرجع السابق، ص االنقضاء، الجزء الثالث،  -الحوالة
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قد  تأمينإذا أنقص بفعله إلى حد كبير ما أعطى الدائن من تأمين خاص، ولو كان هذا ال-

ا مين، أمالتأ ن يطالب بتكملةأعطي بعقد الحق أو بمقتضى القانون، هذا ما لم يفضل الدائن أ

ن م المديم يقدلإذا كان إنقاص التأمين يرجع إلى سبب ال دخل للمدين فيه فإن األجل يسقط ما 

 للدائن ضمانا كافيا، 

 إذا لم يقدم للدائن ما وعد في العقد بتقديمه من تأمينات".-

ويضاف إلى هذا أن األجل في نظرة الميسرة يسقط بسبب جديد، هو توافر شروط 

الذي منحت فيه نظرة الميسرة ودين ينشأ في ذمة الدائن للمدين، ذلك الدين المقاصة ما بين 

أن المدين الذي حصل من القاضي على نظرة الميسرة، إنما حصل على هذا األجل ألنه لم 

وفاء الدين في الحال، فنظره القاضي إلى ميسرة، ثم جدَّ بعد ذلك أن حل دين  إمكانهيكن في 

في ذمة الدائن للمدين من جنس الدين األول، سواء نشأ هذا الدين قبل منح المدين نظرة 

الميسرة أو نشأ بعد ذلك، ففي هذه الحالة يستطيع المدين أن يوفي الدين الذي عليه بالدين 

ن النتظار انقضاء األجل الذي منحه القاضي للمدين في نظرة الميسرة الذي له، فال مبرر إذ

، ومن ذلك يكون توافر شروط المقاصة 1537مادام المدين قد أصبح قادرا على الوفاء بدينه

 ني مسقطا لألجل في نظرة الميسرة.من القانون المد 297طبقا لنص المادة 

 

 :الخاتمة

ام د تمى إحداث أثر قانوني معين، فبمجرجوهر العقد هو توافق إرادتين أو أكثر عل

يه، فاق علالعقد قانون المتعاقدين إذ ارتضى كل منهما بما تم االتإبرامه صحيحا، يصبح 

جميع  افره فيجب تووالتزما بالنتيجة لذلك بتنفيذه ومستلزماته بما يتفق و مبدأ حسن النية الوا

 .« La force obligatoire du contrat »العقود، وهذا ما يعرف بمبدأ القوة الملزمة للعقد 

من  106في المادة بنصه  ع الجزائري عن مبدأ القوة الملزمة للعقدعبر المشروقد 

ق  باتفاله إال، و ال تعديلى أن:" العقد شريعة المتعاقدين، فال يجوز نقضهعالقانون المدني 

 ". الطرفين أو لألسباب التي يقررها القانون

ي الت به من حقوق والتزامات، سواء تلك التي تضمنها أو تلكوينصرف العقد بما رت

 ة.معين تعتبر من مستلزماته، إلى المتعاقدين ويمتد إلى الخلف العام والخاص في حدود

ر ام الغيإلز بينما ال تنصرف آثار العقد إلى الغير ألنه من المقرر قانونا أن ال يجوز

تمثل يستثناء اتضمن ثر العقد، غير أن هذه القاعدة تبعقد لم يكن طرفا فيه تطبيقا لمبدأ نسبية أ

ا من عقد كان أجنبيا عنه، هذا في حالة االش مصلحة لتراط في أنه يجوز للغير أن يكتسب حقا

 الغير.

ويترتب على التسليم بقاعدة "العقد شريعة المتعاقدين" التزام المتعاقدين بتنفيذ جميع 

 107/1تفق مع ما يوجبه حسن النية تطبيقا لنص المادة آثاره ويتعين أن يتم التنفيذ بطريقة ت

                                         
 -عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني نظرية االلتزام بوجه عام األوصاف 1537

 .787 ، المرجع السابق، صاالنقضاء، الجزء الثالث -الحوالة
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من نفس القانون أنه "يجب تنفيذ العقد وفقا لما اشتمل عليه وبحسن نية" وذلك بتوخي واجب 

 والتعاون في التنفيذ، واالمتناع عن الغش. األمانة والثقة بين المتعاقدين

 إليه ويترتب على ذات القاعدة أيضا، أن دور القاضي يقتصر على تطبيق ما اتجهت 

 المتعاقدين، وال يجوز له أن يعيد النظر في العقد، وهذا بحسب األصل.  

 

 

ية لشرعغير أنه وإن كانت النصوص التشريعية وجميع المبادئ القانونية واألحكام ا

تأمر ون الطبيعي وقواعد العدالة تدعو وواألعراف السارية بين الناس ومبادئ القان

اف ن األطرثبت أالمتعاقدين بااللتزام بحسن النية عند إبرام وتنفيذ العقد، غير أن الواقع ي

مزايا  ل علىالمتعاقدة عندما تتجه إرادتهم إلى إبرام العقد فإن كل منهم يهدف إلى الحصو

ة لمتعاقدراف االمسيطر على ذهن األط وفوائد من هذا العقد، ويظل هذا الهدف دائما وأبدا هو

ازن ل التواختال منذ بداية تكوين العقد وإلى غاية تمام تنفيذه، وهو األمر الذي قد يتسبب في

 العقدي.

ل اة تبادن أدوباختالل التوازن العقدي سواء عند تكوين العقد أو تنفيذه يتحول العقد م

 ضيق ألحد المتعاقدين. األموال و الخدمات ال غنى عنها، إلى أداة ظلم و

 يه بدالء علوعلى اعتبار أن العقد لم يلحقه سبب من أسباب البطالن فإنه يتعين اإلبقا

 ، اتجهتعدالةمن إلغائه، غير أنه مادامت وظيفة القانون األساسية هي رفع الظلم وتحقيق ال

و قد، الع يلالتشريعات الحديثة وسايرها المشرع الجزائري إلى تقرير سلطة القاضي في تعد

ن م 106 ، فبعد أن قررت المادةفي العقد اضي سلطة إعادة التوازن المختلذلك بمنح الق

 لطرفين،اتفاق القانون المدني أن العقد شريعة المتعاقدين ال يجوز نقضه وال تعديله إال با

ر ك غيهو في ذلو أشارت بعد ذلك إلى أسباب تجيز للقاضي استثناء نقض العقد وتعديله،

 .يد سوى بالنصوص القانونية التي تمنحه هذه السلطة االستثنائيةمق

لم يعد وقها على إطاللم تعد قاعدة العقد شريعة المتعاقدين هي القاعدة الملزمة بذلك و

وم قد يقتعديل العمتى أذن له المشرع بدور القاضي سلبيا في مجال المعامالت، بل أصبح 

عد ذلك بلى ما لطة على مرحلة تكوين العقد، بل تمتد إوال تقتصر هذه السبدور إيجابي فعال، 

د دي وتهدلتعاقأثناء تنفيذه، وإن كانت هذه السلطة تنتهك مبدأي الحرية التعاقدية واألمن ا

 استقرار المعامالت إال أنها ترسخ مبدأي التوازن العقدي والعدالة العقدية.

ي فتهد أن يج ويقع عليهقد، وقد تتسع وتضيق سلطة القاضي التقديرية عند تعديل الع

اف ها أهدووفق ضوابط ومبادئ قانونية معينة ووسائل فنية محددة، فسلطته لحدود سلطاته 

 ى إلىواضحة ومحددة هي تحقيق التوازن العقدي والعدالة العقدية يتعين عليه أن يسع

 تحقيقها. 
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ديل لتع التدخلوعلى ذلك منح المشرع للقاضي سلطة مراقبة تكوين العقد، بتمكينه من 

 ،426 ، 413، 358العقد في حالة الغبن وحدد المشرع للقاضي بموجب نصوص المواد 

مؤلف المتعلق بحقوق المن األمر   66من القانون المدني، والمادة  732و  581، 454

الغبن عن  حاالت يتدخل فيها لرفع من القانون البحري 344ونص المادة  والحقوق المجاورة

همية لها أ وقد وفق المشرع عندما وضع حدا للغبن في العقود التييل الحصر، العقد على سب

بدأ ز معزيتاستقرار المعامالت والتي من شأنها  لضمانخاصة، ولم يجعله في جميع العقود، 

ل نا القويمكن هنااستقرار العقد أولى من التوازن العقدي ومن  العقد شريعة المتعاقدين، ألن

ماية حاستقرار العقد أصال وخرج عنه استثناء في حاالت محددة أن المشرع أخذ بمبدأ 

 للتوازن العقدي.

بين له ي يتومن األسباب التي قرر فيها المشرع للقاضي سلطة تعديل العقد، الحالة الت

 كان هذاوخر رف اآلأن العقد اختل التوازن فيه بين التزامات أحد المتعاقدين والتزامات الط

 ر أثناءاآلخ االختالل ناتجا عن استغالل أحد الطرفين حالة الضعف التي وجد فيها المتعاقد

 من القانون المدني. 90إبرام العقد ونص على ذلك في المادة 

ل في تحم من جهة أخرى تتسم عقود اإلذعان بالدقة والتعقيد والسرعة في اإلبرام، إذ

يف خر ضعآا قوي فعليا أو قانونيا يفرض شروط العقد على متعاقد كفتيها متعاقدين أحدهم

القوي  تعاقدليس له إال االنصياع لها لتلبية حاجاته، األمر الذي قد يؤدي إلى تضمين الم

لمادة وجب الشرط أو شروط تعسفية ال تتفق ومقتضيات العدالة العقدية، وإن كان المشرع بم

دية قتصالتعاقد على هذه الصورة تلبية للحاجيات االمن القانون المدني أقر بجواز ا 70

عيف، ف الضواالجتماعية الملحة، غير أنه في المقابل لذلك قرر مبادئ قانونية تحمي الطر

حيث منح القاضي سلطة التدخل في هذه العقود في حال تضمنت شروط تعسفية وذلك 

قواعد نون المتعلق بالمن القانون المدني وأحكام القا 112و 110بموجب نصوص المواد 

يا في مهتد المطبقة على الممارسات التجارية سواء بتعديها أو بإعفاء الطرف المذعن منها

 ذلك لما تقضي به مبادئ العدالة. 

سلطة ه الولم يكتف المشرع بمنح القاضي سلطة تعديل العقد أثناء تكوينه، بل قرر هذ

تجد  أنه قد ، غيرالعقد متوازنا في نظر طرفيه للقاضي في مرحلة تنفيذ العقد، ذلك أنه قد ينشأ

د العق ظروف لم يكن يمكن توقعها تؤدي إلى اختالل هذا التوازن وتجعل بذلك من تنفيذ

 مرهقا يهدد المدين بخسارة فادحة.

ص ويترتب على ذلك أنه وفي مرحلة تنفيذ العقد، أعطى المشرع للقاضي بموجب ن

عقد برفع ستنادا لنظرية الظروف الطارئة أن يعدل المن القانون المدني ا 107/2المادة 

موازنة عد الباإلرهاق عن عاتق المدين وذلك بتوزيع الخسارة الغير مألوفة بين المتعاقدين 

راعاة قضي بمومراعاة الظروف المحيطة بالعقد، وذلك تحقيقا للعدالة التي ت بين مصلحتيهما

 مع هذا التغيير.  الظروف وبتعديل التزامات المدين بما يتناسب

كما منحه سلطة تعديل التعويض االتفاقي، وذلك باإلنقاص من قيمته متى تبين له أثناء 

تنفيذ العقد أن التقدير كان مفرطا أو أن االلتزام قد نفذ في جزء منه، أو بالزيادة في قيمة هذا 

التفاق متى أثبت التعويض إذا تبين له أن الضرر الواقع قد جاوز قيمة التعويض المحدد في ا
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الدائن أن المدين قد ارتكب غشا أو خطأ جسيما، كما له عدم الحكم بالتعويض االتفاقي إذا 

من  185و 184و 183أثبت المدين عدم وقوع الضرر، وذلك  بموجب نصوص المواد 

 القانون المدني.

 قدي متىالع إلى جانب ذلك، أجاز المشرع للقاضي أن يمنح المدين أجال لتنفيذ التزامه 

 119دة اقتضت الظروف ذلك، وذلك في مواجهة الدائن الذي يطلب الفسخ تطبيقا لنص الما

رة ة الميسن نظرمن القانون المدني أو حين يطلب هذا األخير تنفيذ العقد فيمنح القاضي للمدي

 من نفس القانون. 281و  210متى اقتضت ظروفه ذلك طبقا لنص المواد 

دخل ة التالمشرع لم يبيح للقاضي سلطلدراسة توصلنا إلى أن وبعد االنتهاء من هذه ا

صريحة  خالفةلتعديل العقد إال في الحاالت التي يبدو فيها أن العقد أصبح مخالفا للعدل م

لعقد، اعديل تقتضي التدخل وتبرره في ذات الوقت، وبذلك للعدالة تأثير في تدخل القاضي لت

زن أن توا ل، إذالقاضي وأساسا يستند إليه عند التعدي بل لطالما اتخذها المشرع كمبرر لتدخل

دي التعاق ميزانالمصالح وتعادلها في العقود يقتضي الرجوع إلى مبادئها لإلبقاء على كفتي ال

في  في إعادة التناسب في حالة التعادل و المساواة، خاصة لما تمتاز به من مرونة

  االلتزامات.

اتسمت  منحها المشرع للطرف الضعيف في العقدالحماية التي  إلى أن كما توصلنا

سلطته  لقاضيبالفعالية خاصة لما علق جل أحكامها بالنظام العام وجعل كل اتفاق على سلب ا

عوى داسبة في تعديل العقد باطال وعديم األثر، باستثناء سلطة القاضي في منح األجل بمن

 فاق علىاالت ز للمتعاقدين إمكانيةالفسخ، على أننا ال نعيب عليه مسلكه األخير مادام أجا

 انون المدني.من الق 120اعتبار العقد مفسوخا بقوة القانون عند التعاقد طبقا لنص المادة 

يف جانب هذه الحماية التي منحها المشرع للطرف الضع غير أننا نقترح أنه إلى

 ل العقدي تعديضي فإعادة النظر في المواد القانونية المنظمة لسلطة القا ضرورة وتعزيزا لها

ضمانا ومشرع فأما فيما يتعلق بأحكام تعديل العقد بسبب حالة الغبن نرى أنه يتعين على ال

حق وط المنه الستقرار المعامالت التدخل بإدراج آجال الطعن بسبب الغبن تحت طائلة سق

ات ذح في في رفع الدعوى بالتقادم وذلك في عقد الشركة والوكالة وعقد القرض، كما نقتر

ينها بقارب يالسياق أن يوحد أجال الطعن بالغبن بين مختلف حاالته أو على األقل عليه أن 

 في المدة.

كما نرى ضرورة إدراج نص خاص يسمح بالطعن بسبب الغبن في عقد المقايضة  

 لعقد عناهذا  الذي يكون محله عقارا للفصل في الجدال الفقهي القائم بين من يجيز الطعن في

 طريق الغبن وبين من يمنع ذلك.

ا وهو مالقسمة بسبب الغبن بين العقار والمنقول، عقد في الطعن في  المشرع لم يفرق

من القانون المدني المتعلقة بالطعن  732المادة يدفعنا إلى القول بضرورة إعادة صياغة نص 

في القسمة بسبب الغبن وتوضيح أن كان يقتصر حق الطعن بالغبن على قسمة العقار دون 

قسمة المنقول أو بجواز الطعن بسبب الغبن في قسمة العقار والمنقول وعلى العموم نحن 
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الطعن على قسمة العقار تماشيا مع ما قرره بالنسبة لعقد البيع إذ خص  نرى أن يقصر حق

 بيع العقار دون المنقول بجواز الطعن فيه بالغبن. 

بد نه الأوسعيا من المشرع لتحقيق التناسق بين مختلف النصوص القانونية فإننا نرى 

 2003يونيو  19المؤرخ في  03/05من األمر رقم  66المادة  عليه أن يتدخل لتعديل نص

رة بضرو وذلك من ناحيتين فأما األولى تتعلق المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة

ي غبن فخفض مدة تقادم دعوى الغبن إلى حد يجعلها تتماشى وما قرره في شأن الطعن بال

 ة تتعلقلثانياالبيع العقاري مثال خاصة وأن الغبن عيب في ذات العقد ال يمس اإلرادة وأما 

لنسبة لعقد بارام امن تاريخ إب الختالف في بداية احتساب التقادم بين المؤلف وورثته إذ تبدأبا

فاة ون يوم م هايبدأ احتساببينما للمؤلف، وقد قرر المشرع نفس مدة الطعن بالنسبة للورثة 

النسبة بدأ بي، وعلى ذلك ندعو إلى جعل آجال سريان التقادم ال من يوم إبرام العقد المورث

 لمؤلف ولورثته من يوم إبرام العقد.ل

 90لمادة انرى أنه على المشرع إعادة صياغة نص ، وأما فيما يتعلق بحالة االستغالل

ل ، ستغالمن القانون المدني وذلك بالنص صراحة على جواز الطعن في عقود التبرعات باال

ب ع بسبالتبر دالطعن في عقو إجازة المشرعبين من قال بوهذا للفصل في الجدال الفقهي 

 وبين رافض لذلك. االستغالل

تعاقد من القانون المدني ال يوفر حماية كافية للم 90أيضا نالحظ أن نص المادة 

ب قد بسبضيق حاالت الطعن في العإذ  المستغل سواء من ناحية حالة الضعف في حد ذاتها،

ة و الخبر حالتي عدمعلما أن االستغالل وقصرها على حالتي الطيش البيّن والهوى الجامح، 

 ن حاالتممشرع استغالل الحاجة الماسة للتعاقد ضعفا يقع فيه المتعاقد المستغل لم يجعله ال

صبح أعملي الضعف النفسي التي تبناها كعنصر نفسي لالستغالل على الرغم من أن الواقع ال

يغبن  تى اليعج بمعامالت تعاقدية معقدة تستدعي الخبرة لدى المتعاقد الذي يقدم عليها ح

برم تلعقدية الة افيها، كما يثبت كذلك أن العديد من المعامالت العقدية التي تختفي فيها العد

لتعامل ان أن باستغالل أحد المتعاقدين لحالة ضيق يكون فيها المتعاقد اآلخر، على الرغم م

لذلك  ،يفعلى أسس أخالقية تضمن االستقامة وعدم استغالل القوي للضعيقوم بين الناس 

 .لمدنيامن القانون  90يضيف هذه الحاالت مستقبال إلى نص المادة نأمل من المشرع أن 

وسواء من ناحية مدة رفع الدعوى، ذلك أن مدة السنة التي قررها المشرع لرفع  

يجعل أحكام  هذا التحديد غير منطقيإذ يعد  دعوى االستغالل تحت طائلة السقوط غير كافية

ألنه يضعف في كثير من األحيان الحماية التي  من القانون المدني صعبة التطبيق 90المادة 

أراد القانون تأمينها للمتعاقد الذي وقع ضحية االستغالل فكثيرا ما تبقى نقاط الضعف بعد 

انقضاء السنة من تاريخ إبرام العقد قائمة، خاصة إذا تعلق األمر بعقد أبرم تحت تأثير الطيش 

حالة نفسية راسخة في اإلنسان، والتي ال تزول في ظرف سنة واحدة، كما أن البيّن وهو 

الهوى الجامح فعال قد يكون لفترة مؤقتة غير أنها في غالب األحوال تستمر لسنوات حتى 

صعوبة إثبات العنصر النفسي تفرض أن يمنح المتعاقد أكثر  كما أنيتفطن الشخص لحالته، 

نرى ضرورة إعادة النظر في أحكام هذه المادة وذلك  من سنة لرفع الدعوى، وعلى ذلك

األخرى خاصة و أن حالة االستغالل ال  اإلرادة ومدة تقادم في باقي العيوببجعلها تتالءم 
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أساس الطعن بسبب االستغالل في العقد هو عيب في الرضا، ف، هذه األخيرةتختلف عن 

فس المدة التي ينظمها القانون في فالمنطق يقضى في مثل هذه الحالة بأن تجعل المدة هي ن

، أو على األقل يجعلها من يوم زوال العيب ال من يوم اإلبرام حالة عيوب الرضاء األخرى

 .إذ البد أن يعطى المتعاقد المغبون حقه في الوقت الذي يكون فيه قادرا على ممارسته

ننا إة فأما فيما تعلق بدور القاضي في تعديل العقد لوجود الشروط التعسفي

 من 29المادة  على الرغم من تحديده الشروط التعسفية بموجب أن المشرعنالحظ كذلك 

لممارسات ايحدد القواعد المطبّقة على الذي  2004يونيو  23مؤرخ في  04/02القانون رقم 

لتنفيذي رقم المعدّلة بموجب المرسوم ا 06/306المرسوم التنفيذي من  05والمادة التجارية 

ألعوان االمحدّد للعناصر األساسية للعقود المبرمة بين  03/02/2008خ في المؤر 08/44

 ء جزائيى جزااالقتصاديين والمستهلكين والبنود التي تعتبر تعسفية، غير أنه لم يضمنها سو

ة اإلحال يفيد األمر الذي نقترح معه إما إضافة جزاء مدني إلى نص هذه المواد أو بإضافة ما

في ا عليه لعامة المتعلقة بالشرط التعسفي في عقد اإلذعان المنصوصق األحكام ايطبعلى ت

 .من القانون المدني 110المادة 

 تقف عند حدود رد في تعديل العقد للظروف الطارئة سلطة القاضيكما نرى أن 

اته من ام ذيعة االلتزبااللتزام المرهق إلى الحد المعقول عن طريق إنقاصه دون المساس بط

لزام اضي إدون المساس بااللتزام المقابل عن طريق الزيادة فيه إذ ليس للق، وحيث الكيف

ن المدني في شأن من القانو 561إال عند تطبيقه المادة ، الدائن بالتزام لم يلتزم به بإرادته

ن المدني من القانو 107/3، وألجل ذلك ندعو إلى إعادة صياغة نص المادة عقود المقاولة

يل از تعدرد االلتزام المرهق إلى الحد المعقول للفصل في مدى جووذلك بتوضيح كيف يتم 

 االلتزام من حيث الكيف وكذلك مدى جواز تعديل االلتزام المقابل. 

تفاقي على حالة غش المدين ر سلطة زيادة التعويض االقص الحظ أن المشرعنو

 ن هذاعوخطئه الجسيم، أما في الفرض الذي يرتكب فيه المدين خطأ يسيرا غير أنه نجم 

ب مع يمكن للقاضي الزيادة في هذا التعويض االتفاقي ليتناساألخير ضرر فادح، فال 

ال ارسها إأن يم نظرا ألن سلطته في التعديل إلعادة التوازن للعقد استثئنائية ليس له الضرر،

و أن لذا وعلى ذلك حب تحقق معه انعدام التوازن العقدي،األمر الذي ي، بوجود نص خاص

لزيادة في من القانون المدني بتضمينها إمكانية ا 185يعيد النظر في نص المادة المشرع 

لضرر اي يترتب عنه حالة ارتكاب الخطأ اليسير من المدين والذالتعويض االتفاقي في 

 .ائنالفادح للد

ي" لقاضوندعو المشرع أخيرا إلى استبدال عبارة "جاز للقاضي" بعبارة "تعين على ا

لحالي من القانون المدني ألن الوضع ا 184و 110، 107/3، 90الواردة في نصوص المواد

ها رض عنيفسر على أن سلطة القاضي في تعديل العقد جوازية يمارسها إن شاء وإن شاء يع

فقا وصل وي في تعديل العقد وجوبية يتعين عليه أن يمارسها متى تفي حين أن سلطة القاض

ين اقض بلسلطته التقديرية أن هناك اختالل في توازن العقد وإال عرض حكمه للنقض للتن

 األسباب والمنطوق.
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2007. 
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 .1998الحقوقية، الطبعة الثانية، لبنان، 
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 .2014غزة، 
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 .2013السياسية، جامعة العربي بن مهيدي، أم البواقي، 

ر في اجستيبورنان العيد، دور القاضي في التعويض اإلتفاقي، مذكرة لنيل شهادة الم .4

 .2015، 1العقود والمسؤولية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر
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 الملخص:
التكوين تناولت هذه الرسالة سلطة القاضي في تعديل العقد في مرحلتي 

والتنفيذ باعتباره استثناء عن مبدأ سلطان اإلرادة المجسد في قاعدة "العقد شريعة 

المتعاقدين" منح بموجبها المشرع للقاضي سلطة مراجعة العقد في حاالت حددها 
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حصراا متى تبيّن له أن هذا األخير فقد توازنه المالي سواء في مرحلة تكوينه أو 
 عند تنفيذه.

 احية:الكلمات المفت

شرط العقد، ، الغبن، االستغالل، عقد اإلذعان، نظرية الظروف الطارئة، ال
 الجزائي، األجل القضائي.

 

 

Résumé : 

     La présente recherche a pour objet de circonscrire le 

pouvoir du juge dans la modification du contrat au moment 

de sa conclusion et de son exécution considéré comme une 
dérogation au principe de l’autonomie de la volonté connu 

sous la formule usuelle du contrat faisant la loi des parties. 

Aussi, le législateur lui a reconnu un pouvoir de révision du 
contrat dans des situations limitées qui lui laissent apparaitre 

l’existence d’un déséquilibre financier de celui-ci au moment 
de sa conclusion ou de son exécution. 

 Mots clés : 

Contrat, lésion, exploitation pou lésion, contrat d’adhésion, 

théorie de l’imprévision, clause compromissoire, terme 
judiciaire. 


	الفصل الثاني: عدم انصراف آثار العقد إلى الغير:
	الفصل الأول: سلطات القاضي وقت انعقاد العقد:
	المبحث الأول: سلطة القاضي في حالة وجود غبن:
	أولا: عدم التعادل بين الأداءات المتبادلة في العقد:
	ثانيا: عقد المقايضة:

	الفصل الثاني: سلطات القاضي في مرحلة تنفيذ العقد:
	يتدخل القاضي لإعادة التوازن الذي كان قائما وقت تكوين العقد ولكنه اختل بعد ذلك في مرحلة تنفيذه، وقد نص المشرع الجزائري على حالات محددة حصرا تسمح للقاضي أن يتدخل بموجبها وفي حدود السلطات الممنوحة له دون الخروج عن أحكام القانون في أن يحقق في نطاق الممكن ...
	أولا: المراجع باللغة العربية:

