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  عرفانو  شكر

  

ٕالرشافه =ىل هذا  زواميية رش�يدٕاىل ٔ�س�تاذي  العرفانو  جبزيل الشكر ٔ�تقدم      
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  قامئة ب{ٔمه ا}ترصات
  :��لغة العربية: ٔ�وال

  
 ٔ�.                         ٔ�   . س�تاذ
 ٔ�                     . البحث العلمئ�س�تاذ التعلمي العايل و        .د. 

                 . ب�                  .ب
                .مدين جزا�ريتق�ني                 .ج.م.ت
           . تق�ني جتاري جزا�ري           .ج.ت.ت
      . اجلزا�ري تق�ني إالجراءات املدنية وإالدارية             .ج.إ .م.إ .ت
            . جريدة رمسية                    .ر.ج
               . دكتور                       .د
             . دون دار Aرش                  .ن.د.د
  . س�نة Aرش دون                .ن.س.د

  . صف�ة                    .ص
   . من الصف�ة ٕاىل الصف�ة                .ص.ص
  . =دد                      .ع

  

  :��لغة الفرAس�ية: �نيا
  

A.P.D. Archives de philosophie du droit.                       
Al. Alinéa.                            
art.                           Article. 
Bull. Bulletin des arrêts de la cour de cassation.                          
C.A.                         Cour d’appel. 
C. Civ.                     Code civil. 
C. Com.                   Code de commerce. 
Cass.                        Cassation. 
Cass. Civ.                Chambre civil de la cour de cassation. 
Cass. Civ. 1re           Première chambre civile de la cour de cassation. 
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Cass. Civ. 2e              Deuxième chambre civile de la cour de cassation. 
Cass. civ. 3e Troisième chambre civile de la cour de cassation. 
Cass. Com. Chambre commercial de la cour de cassation. 
Ch.                             Chambre. 
Coll.                           Collection. 
D. Recueil Dalloz. 
Dr. Droit. 
éd. Edition. 
Ency. Encyclopédie. 
Fasc.   Fascicule ( juris-classeur). 
Gaz. Pal. Gazette du Palais.  
Ibid  /idem au même endroit. 
In Dans. 
J. Jurisprudence. 
J. -Cl. Juris-classeur. 
J.C.P. Juris-classeur périodique. 
L.       loi. 
L.G.D.J.      Librairie générale de droit et de jurisprudence. 
N°       Numéro. 
op. cit.      opere citato = dans l’ouvrage cité. 
p.       page. 
p.p.       De la page à la page. 
P.U.A.M.                   presses universitaires de l’université d’Aix-Marseille. 
P.U.F.                        presses universitaires de France. 
Rép.                           Répertoire. 
Rép. Civ. Dalloz  Répertoire Dalloz de droit civil. 
Rép. Com. Dalloz     Répertoire Dalloz de droit commercial. 
R.J.com. Revue de jurisprudence commerciale. 
RTD. Civ. Revue trimestrielle de droit civil. 
RTD. Com. Revue trimestrielle de droit commerciale. 
s. suit(e)s. 
V. voyer. 
Vol.       Volume.                                                                                                                             
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ROUBIER (P.), Théorie générale du droit, Sirey, Paris,1946, p.11.                                                     

   

        aس�ية لعام  القانون بعد=مل املذاهب الفردية وا�ليربالية يف  رزتAويه 1789الثورة الفر ، 
، وذ¢ يف  القانون تضع الفرد يف املصف أ�ول ف� يتعلق �العتبارات اليت يت{ٔسس =لهيا مذاهب

ه ب{ٔنه تصّور ¨ال يصف للني، مما جعل ٔ�-د احمل ©عتبار ال ي{ٔ¨ذ واقع ا§متع بعني ، ظل تصّور جمرد
  . )1(من لك حقCقة ٕاAسانية

�لقانون  –التق�ني املدين اجلزا�ري  ا´ي مت نقل �ل ٔ�حاكمه ٕاىل –بليون ت{ٔ°ر تق�ني ¯ 
ث ا§متع =ىل من ٔ��ل ح ، ل مساواة ٔ�حاكم العقد �لقانون-او  ٕاذ ؛ ك¶يسالروماين والقانون ال 

، واليت تتbاهل  )3(كثريا �لفلسفة الفردية اليت سادت �ٓنذاك كذ¢ ت{ٔ°ر كام ، )2(العهودا-رتام 
م�عزلني بعضهم عن  لRس م�فرد[نو  ، تعا½ش أ�ش«اص ا´[ن يعRشون يف جممتعاتحقCقة 

، ؤ�ن العقد ميثل  =ىل ٕاAشاء الترصفات القانونيةلو-دها   ٔ�ن إالرادة قادرة فهÀي تعترب، )4(بعض
مس�تقال عن ٔ�ي  ،، وبذ¢ [كون العقد قامئا بذاته أ�مÂل �لتجس�يد القانوين لهذه إالرادةالترصف 

Ãل القانون الوضعي ،تد¨ل ¨ارÅولو اكن من ق.  

من التق�ني املدين  1101واليت تقابل املادة  - من التق�ني املدين اجلزا�ري  54تنص املادة 
حنو خشص ٔ�و =دة  خشص ٔ�و =ّدة ٔ�ش«اصالعقد اتفاق يلزتم مبوجÅه « :  =ىل ٔ�ن -الفرAيس
فأ�°ر أ�سايس �لعقد هو ٕاAشاء =القات  ؛ » �ٓخر[ن مبنح ٔ�و فعل ٔ�و =دم فعل يشء ما ٔ�ش«اص

 .وهٔ�Aشؤ انونية ما بني أ�ش«اص ا´[ن ق

                                                 
1-  MORIN (G.) , La révolte du droit contre le code, la révision nécessaire des concepts juridiques 
(contrat, responsabilité, propriété), Sirey, Paris, 1945, p. 11. 

  .من التق�ني املدين الفرAيس 1134، ويه تقابل املادة » ... العقد رشيعة املتعاقد[ن« : من التق�ني املدين اجلزا�ري املعدل واملمتم 106تنص املادة  - 2
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites … » 

  .هناية القرن الثامن عرش وبداية القرن التاسع عرش - 3
4  - MORIN (G.) , La révolte du droit … , op. cit., p. 109. 

ROUBIER  (P.), Théorie générale du droit, Sirey, Paris, 1946, p. 11. 

Les efforts que les juristes se croient obligés de faire, en face 
d’un acte ou d’un fait original, pour le faire entrer dans les catégories 
existantes, n’aboutissent souvent qu’a violenter inutilement la réalité, 
et doivent être en pareil cas abandonnés si l’on veut répondre aux 
besoins véritables de la vie économique : il faut alors sortir bon gré 
mal gré des cadres connus et éprouvés, et convenir qu’on est en face 
d’une situation ̔̔ sui generis.̓̓  
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ام هيٕاذ يمت مبجرد تبادل الطرفان التعبري عن ٕارادÙ ؛�مØياز½شلك العقد الترصف الثنايئ  
، فقد  ن ٕارادتنيمÝري ٔ�ن هذا ال مينع من ٔ�ن [كون العقد موضوع تاليق ٔ�كرث   . )1(املتطابقØني

؛  ترصف =ىل ٔ�نه ترصف �ٓخر Ýري العقدال ميكن حتليل هذا ال ، و رادات ٔ�و ٔ�كرثإ تتالىق فCه ثالث 
، ن ميكهنم املشاركة يف ٕاaرامهمن التق�ني املدين اجلزا�ري مل حترص =دد أ�ش«اص ا´[ 54املادة  ٔ�ن
C2(ون بذ¢ العقد عقدا جامعياكف(.  

=ىل مÂل هذه  )Ø)3عددة أ�طرافم لح الترصفات القانونية طمص باحÂنييطلق بعض ال 
´ي يربم بني مالكني =ىل فالبيع ا ؛ )4(تعدد أ�طراف ال يؤ°ر =ىل طبيعة الترصفو ،  احلاالت
�ن ، Ýري )يومشرت  ،�ئعني وهام الرش[كني(  أ�طرافهو ترصف مØعدد  ،ي وا-دمشرت و الش�يوع ٔ 

مØعددة أ�طراف هو وجود =ّدة åونه عقدا، مفا ميزي الترصفات هذا ال يؤ°ر =ىل طبيعته يف 
�و =ّدة ٔ�ش«اص �ٓخر[ن çشلك Ùكون فCه لك مجمو=ة من  ،ٔ�ش«اص مرتبطني اجتاه خشص وا-دٔ
، يمشرت  يف مركز �ئع وأ�خرى يف مركز مجمو=ةٕاذ Ùكون  ؛ أ�ش«اص يف مركز قانوين مØطابق

Ýري ٔ�ن  . ©لزتامات اليت Ùمتتع هبا ا§مو=ةونفسه ميê نفس احلقوق  مو=ةلك خشص يف ا§جيد و 
ال ميكن مجعهم يف مركز[ن قانونني مØقابلني، و ، هيا الترصف مØعدد أ�طرافهناك -االت [كون ف

  .اخل ... حوا  ا7[نو  ، د إالجياري©عîو ، الغريملصل�ة كام يف ©شرتاط 

نونية مصطلح =ىل هذا النوع من الترصفات القا ʼʼ LARROUMET ʽʽيطلق أ�س�تاذ  
، ويه معليات   (opérations juridiques à trois personnes )ثالثية أ�ش«اص  العمليات القانونية

اتفاق وا-د خيلو من ٔ�ي متثيل ٔ�-د أ�ش«اص الثالث من قÅل الشخصني ا�ٓخر[ن،  ت¶Øج عن
رتض �شابك العالقات القانونية بني معلية تف يهو ،,إالaرام ٔ�و ا�ٓ�ر مر-� ذ¢ يف سواء ٔ�اكن

Øعدد أ�طراف م عن العقد  ثالثية أ�ش«اصالقانونية العملية  Ùمتزي بذ¢و  ،)5(أ�ش«اص الثالث
 .¯حCة Ùكو[ن الترصفو ، ¯حCة املركز القانوين لٔ�طراف : من ¯حCتني

                                                 
  .من التق�ني املدين اجلزا�ري املعدل واملمتم  59املادة  -  1

2   -  ROUAST (A.), Essai sur la notion juridique de contrat collectif dans le droit des obligations, thèse 
Lyon, Rousseau, 1909 ; ROUJOU DE BOUBEE  (G.), Essai sur l’acte juridique collectif, L.G.D.J., 
Paris, 1961, p. 18 et s.   
3  -  STORCK  (M.), Essai sur le mécanisme de la représentation dans les actes juridiques, L.G.D.J., 
Paris, 1982, p. 46 et s.; MARTIN DE LA MOUTTE (J.) , L’acte juridique unilatéral, essai sur sa 
notion et sa technique en droit civil, Sirey, Paris, 1951, p. 38 et s. ; LARROUMET (Ch.) , Les 
opérations juridiques à trois personnes en droit privé, thèse BORDEAUX, 1968, p. 01.    
4   -  LARROUMET (Ch.),  Les opérations … à trois personnes … , thèse précitée, p. 01 : «  l’acte 
juridique multilatéral ne diffère pas, normalement, de par sa nature même, de l’acte juridique 
bilatéral ». 
5   - Idem, p. 22. 
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Øعددة أ�طراف ٕاىل وضع م هيدف االتفاق يف العقود  ، لٔ�طراف مفن ¯حCة املركز القانوين
�ما مهنم يف مركز قانوين مقابل �لثالث اثنني، ٔ�و ٕاىل وضع  وا-د هؤالء أ�طراف يف مركز قانوينٔ ، 

ثالثية أ�ش«اص فهيدف ٕاىل وضع لك طرف يف مركز قانوين ¨اص االتفاق يف العملية القانونية 
ثالثية =ّدة ٔ�م�Â �لعمليات القانونية ، والقانون الوضعي يعطينا  )1(وممتزي عن الشخصني ا�ٓخر[ن ،به

نقل و  ،الت{ٔمني =ىل احلياةو  ،حوا  ا7[ن: مهنا ʼʼ LARROUMET ʽʽأ�ش«اص حسب أ�س�تاذ 
  .)2(اخل ... البضائع البحري

امهة ثالثة أ�طراف ٕاّال مبسØعدد م ال ي¶ش{ٔ العقد ، ف ٔ�ما من ¯حCة Ùكو[ن الترصف 
خشص من �ة ٔ�خرى =ىل و  ، ن من �ةأ�نه جيب ٔ�ن يتقابل فCه خشص ؛ ٔ�ش«اص =ىل أ�قل

حوا  يف كام  ، ثالثية أ�ش«اص مبسامهة خشصني فقط القانونية ب�R قد ت¶ش{ٔ العملية ، قلا�ٔ 
حث عن ال جيب الب=ليه و  .)5(املد[ن رضاال �كون يف -ا�ة ٕاىل  ٔ�[ن ،)4(التbديد يف ٔ�و )3(ا7[ن

 ؛، وٕامنا جيب البحث عنه يف مر-� ا�ٓ�ر ثالثية أ�ش«اص يف مر-� ال¶ش{ٔةمعيار العملية القانونية 
  .)6(ش«اص ا´[ن يتحملون �ٓ�ر الترصفعىن ٔ�نه جيب ٔ�ن ننظر ٕاىل =دد ا�ٔ مب

فا [كون العقد امللزم جلانب وا-د ترص  ، تصنيف الترصفات القانونية�عîد هذا املعيار يف 
�ي��اقض  ʼʼ LARROUMET ʽʽ كام ٔ�ن أ�س�تاذ  . نه ي¶Øج �ٓ�ره =ىل =اتق طرف وا-د�ٔ  ؛ انفراد

مث  ، ثالثية أ�ش«اصة الغري =ىل ٔ�نه معلية قانونية حCث [كCف ©شرتاط ملصل� ؛ مع نفسه
  ؟ الثالث يف هذه العمليةف{ٔ[ن هو الشخص  ، )7(صفة الطرف �لمنتفع م�ح [رفض

وٕامنا [كون يف  ، ٕان البحث يف معيار تصنيف الترصفات القانونية ال [كون يف مر-� التنفCذ
ن من الكشف ، Ýري ٔ�ن =دد إالرادات املعّرب عهنا ٔ�ثناء ٕاAشاء الترصف القانوين ال ميكَ  مر-� ال¶ش{ٔة
كقرارات  : =ّدة ٕارادات عند Aش{ٔته من وجود =ىل الرمغ انفراد�، فقد [كون ترصفا  عن طبيعته

الترصف  كام قد [كون ،)8(مضمون وا-د لها لك إالراداتٔ�ن  ؛ امجلعية العامة يف رشكة املسامهة

                                                 
1   - Ibid, p. 04. 
2  -  Ibid , p. 04 et s. 

  .»وتمت احلوا  دون -ا�ة ٕاىل رىض املد[ن... «: املمتمو التق�ني املدين اجلزا�ري املعدل من  239تنص املادة -  3
  : ...يتbدد ©لزتام «:  املدين اجلزا�ري املعدل واملمتممن التق�ني  287/2تنص املادة  -4

رضائه، ٔ�و ٕاذا حصل بتغيري املد[ن ٕاذا اتفق ا7ا�ن والغري =ىل ٔ�ن [كون هذا أ�¨ري مدينا ماكن املد[ن أ�صيل =ىل ٔ�ن تربٔ� ذمة املد[ن أ�صيل دون -ا�ة ل
  .»... املد[ن =ىل رضا ا7ا�ن çشخص ٔ�ج�يب قÅل ٔ�ن [كون هو املد[ن اجلديد 

5  -  LARROUMET (Ch.) , Les opérations … à trois personnes …, thèse précitée, p. 09. 
6- Idem, p.11 : « Le critère d’une telle opération ne doit pas être recherché sur le terrain de ses 
conditions de formations, mais sur le terrain de ses effets. ». 
7   - Ibid, p. 359. 
8  -   MARTIN DE LA MOUTTE (J.) , L’acte juridique unilatéral…, thèse précitée, p.p. 51- 52. ;  
DEMOGUE (R.), Traité des obligations en général, t. I, Rousseau, 1923, p. 40 : «  les actes 
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�ن منزي بني ما ٕاذا  جيب ´ا ، كام يف التعاقد مع النفس ، عقدا =ىل الرمغ من وجود ٕارادة وا-دةٔ
مت التوفCق بني مضمونني  ٔ�و تطابقت بعد ٔ�ن،  ها نفس املضمونقد تطابقت ٔ�ن ل  اكنت إالرادات

، ب�R يف  ، ففي قرارات امجلعية العامة لرشكة املسامهة تتطابق ٕارادات لها نفس املضمون مØقابلني
حيدد  هو ا´ي، فالتقابل بني مضمون إالرادتني  عقد البيع تتطابق ٕارادتني هلام مضمونني مØقابلني

رادات املعّرب عهنا، فلو وال هيم =دد االٕ  ؟ٕ�رادة م�فردة ترصف مهل هو عقد �ٔ :  طبيعة الترصف
 ؛، اكن الترصف ترصفا ثنائيا ٕاىل خشص معني املشاع لكون =ىل الش�يوع عقد بيع ملكهمٔ�aرم ما

، فلو اكن مÂال، =دد املالكني ٔ�ربعة  ، =ىل الرمغ من مشاركة =ّدة ٔ�ش«اص يف ٕاAشائه مبعىن عقد
لتعبريات عن إالرادة الصادرة عن ا، Ýري ٔ�ن  مخسة ٔ�ش«اص  يف الترصفس�يكون =دد املشاركني

  .مضمون وا-د، ويه لكها تقابل مضمون تعبري املشرتيلها  املالكني أ�ربع 

 ʼʼ MARTIN DE وقد اكنت حماو  أ�س�تاذ،  تفسري هذه احلاالت فرس[نبعض امل  -اول

LAMOUTTE ʽʽ رزهاa�من ٔ�كرث التعاريف مقاربة  « Partie »» الطرف« ٔ�ن تعريفه ملفهوم  حCث ؛ ٔ
ادته عن مصل�ة ¨اصة رب من ¨الل ٕار للك خشص يع »الطرف«فهو مينح مركز  �لحقCقة يف نظر¯،

  .)1(ٕالAشاء �ٓ�ر قانونية -يفعل النائب ولRس حق Ýريه كام -مبامرسة حقه 

 ، Ýري ٔ�ن)2(بتطبيق هذا املفهوم [كون يف بيع املê الشائع السالف ا´åر مخسة ٔ�طراف 
عهنا إالرادات، ، وٕامنا حيدده تقابل املصاحل اليت =ّربت  =دد أ�طراف ال حيدد طبيعة الترصف

فÅالرجوع ٕاىل املثال السالف ا´åر، نالحظ تقابل مصل�ة املشرتي مع مصاحل املالكني أ�ربع ا´[ن 
  .، ولو اخØلفت مصاحلهم ف� بRهنم ½شلكون قطبا وا-دا يف نظر املشرتي

ٔ�نه حىت لو توافرت صفة الطرف يف لك  ؛ تصنيف ال [مكن يف =دد أ�طرافال  أ�صل يف
ٔ�ن  ؛ )3(مØعدد أ�ش«اص �ل¶س�بة �لمشرتي ا، فٕاهنم ½شلكون طرفا وا-د ما¢ من املالكني أ�ربع

، وٕامنا يتعامل  ، وٕاّال اكن هناك ٔ�ربع عقود بيع -داهذا أ�¨ري ال يتعامل مع لك وا-د مهنم =ىل 
  .و5ٔهنم خشص وا-د ، معهم جام=ة

                                                                                                                                                         
unilatéraux sont simples s’ils émanent d’une seule personne, ou collectifs s’ils émanent de plusieurs 
personnes ayant les mêmes intérêts. C’est le cas des votes de dividendes dans les assemblées 
d’actionnaires, de créanciers, etc … ».    
1  -  MARTIN DE LA MOUTTE  (J.) , L’acte juridique unilatéral …, thèse précitée, p. 41 et s. 

�نظرحسب رٔ�يه ال [كون يف البيع سوى طرفني هٔ�ن ؛هذا الت�ليل ʼʼ  STORCK ʽʽانتقد أ�س�تاذ-2ٔ ، :  
 STORCK  (M.), Essai sur le mécanisme de la représentation …, thèse précitée, p. 48. 
3   - CABRILLAC  (R.) , L’acte juridique conjonctif en droit privé français, L.G.D.J., Paris, 1990, p. 30.  
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ال و-االت ي¶ش{ٔ فهيا الترصف من قÅل ٔ�كرث من خشصني  ظهرت مع تطور حCاة أ�عامل
، كام يف ©عîد إالجياري ا´ي ي¶ش{ٔ من قÅل ثالثة  ميكن مجعهم يف مركز[ن قانونني مØقابلني

املؤجرة اليت الرشكة و  ،اد بغرض متلكه بعد هناية إالجياراملس�تفCد ا´ي ½س�ت{ٔجر العت:  ٔ�ش«اص
العتاد البائع ٔ�و املنتج ا´ي يC6ع و  ،)1(�شرتي العتاد بغرض التنازل عنه �لمس�تفCد بعد هناية إالجيار

قانونني  نففي مÂل هذه العملية ال ميكن مجع هؤالء أ�ش«اص الثالث يف مركز[ . �لرشكة املؤجرة
انوين ، فلك مهنم 7 مركز ق مصل�ة تقابل مصل�ة الشخصني ا�ٓخر[ن 7 لك خشصٔ�ن  ؛ مØقابلني

ل هذه العمليات من زمرة العقود هذا ما خيرج مÂ .مقابل هلامو  ، ممتزي عن الشخصني ا�ٓخر[ن
  .مØعددة أ�طراف

يه Ùمتزي بوضوح عن العقود ، و �رى ٔ�ن مÂل هذه العمليات يه ترصفات قانونية ثالثية
اليت يرتتب فهيا أ�ش«اص املشارåون يف ٕاAشاهئا يف مركز[ن قانونيني مØقابلني،  ،مØعّددة أ�طراف

يف ثالثة مراكز قانونية  املشارåون يف ٕاAشاهئا يرتتب أ�ش«اص ، ب�R يف الترصفات القانونية الثالثية
يف åون  ، ثالثية أ�ش«اصا Ùمتزي عن العمليات القانونية ، كام ٔ�هن  مركز املركز[ن ا�ٓخر[نلكيقابل 

القانونية  ، عكس العملية مبسامهة ثالثة ٔ�ش«اص بل،  كن ٔ�ن ت¶ش{ٔ مبسامهة خشصني فقطٔ�هنا ال مي
معيار تصنيف الترصفات القانونية  ولكون .)2(ثالثية أ�ش«اص اليت قد ت¶ش{ٔ مبسامهة خشصني فقط

ثالثية �ر كام يف العملية القانونية لRس يف مر-� ا�ٓ و  ، يمت حبثه يف مر-� Aش{ٔة الترصف الثالثية
ثالثة مصاحل Ùمتزي لك مصل�ة عن ، فالترصف القانوين الثاليث ي¶ش{ٔ عن تاليق )3(أ�ش«اص

الترصف بني مصلحتني مØقابلتني فٕان  اتفاق، فٕاذا اكن العقد  وتتقابل معهام نيخريتني ا�ٔ املصلح 
وتقابل لك وا-دة املصلحتني  ،رىالوا-دة عن أ�خالثاليث اتفاق بني ثالثة مصاحل Ùمتزي القانوين 

  .نيخريا�ٔ 

حî ٕاىل ٕا=ادة النظر يف تصنيف الفقه �لترصفات  تقود¯ ٕان دارسة الترصف القانوين الثاليث
�و �ٔ�حرى ٕاىل ٕا=ادة النظر يف املهنج املتبع يف تصنيفها القانونيةٔ ،.  

صياÝة و  ،فالبحث يف التعاريف،  ي�سم هذا النوع من أ�حباث القانونية �حليوية
 ٔ�هنا ؛ رضورية لر�ل القانونويات القانونية ½شلك وظيفة حCوية تصنيف ا�ٓل و ، املصطل�ات

 ويضمن اس�تقرارها دا¨ل ، ، مما ½سهل فهم القا=دة القانونية �سا=د =ىل توضيح الفكر القانوين

                                                 
   .وٕامنا هبدف ضامن القرض ،الرشكة املؤجرة ال Ùمتê العتاد هبدف ممارسة امللكCة-  1

2   - LARROUMET (Ch.) , Les opérations … à trois personnes … , thèse précitée, p. 04. 
3   - Ibid, p. 11. 
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  .(1)ا§متع 

ور ن�bCة ا7 ،رضورة ال نقاش فهيالها  تعاريفل أ�ن  -ملنظر[ن يف القانونعند ا –من الثابت 
وٕان اكنت هذه  -املرشع  عنويه تصدر يف بعض أ�حCان  ، ا´ي تلعبه يف تصنيف املفاهمي

- )2(فهيا القوانني مس�بوقة بتعاريف تصدر احلاالت قلي� �ملقارنة مع النظم أ�جنلوساåسونية اليت
ا´ي يتكفل بت�ديد املفاهمي،  ، عن الفقه يف الغالب تصدر ، Ýري ٔ�هنا القضاء ٔ�خرى عنؤ�حCا¯ 

  .و�لن�bCة تصنيفها

فالتعاريف �سمح aمتيزي  التكCيف،و  ، التصنيفو  ، يق بني التعريفهناك ارتباط وث 
لك a ¨اص قانوين مانظ، مما ½سمح ٕ�حلاق  ملوجودة بRهناالتصنيف يظهر ©خØالفات او  ،املفاهمي
من رضور�ت دراسة العلوم  الفكرية فهذه العمليات =ليهو  .وهذا ما يعرف �لتكCيف ، مفهوم

 .هر القانونية فهام واحضا ودقCقاهم الظواف ب احث �سمح �لب ، القانونية ملا Ùمتتع به من امØيازات

، ويه )3(فاهمي القانونيةملاتوضيح و التصانيف وس�ي� تنظمي تعترب معلية وضع التعاريف و 
ح ، مما جيعلها وس�ي� لتوضي �سمح برتتRب أ�فاكر عن طريق متيزيها عن بعضها البعضوس�ي� 

�سمح ٔ�يضا بتكCيف الظواهر القانونية  )يفالتعاريف والتصان (وهذه الوس�ي�  .=امة الفكر القانوين
يوجب ٔ�ن اخØالف طبيعة الظاهرة القانونية  ؛ املناس�بة لها من ٔ��ل ٕاحلاق القوا=د القانونية

  .)4(اخØالف النظام القانوين الواجب التطبيق =لهيا

، فهو ا´ي ½سهل معلية  يف العلوم القانونية رضورتهؤ�مهية التصنيف  هنا تظهر من
ال جيب  هÝري ٔ�ن .)5(العلوم القانونيةمما يؤدي ٕاىل تطّور وتقدم  ، الوصول ٕاىل املعارف واس�تعاملها

                                                 
1- MAZEAUD  (H. L. et J.),  Leçons de droit civil, introduction à l’étude de droit, t. I, 12ème éd., 
Montchrestien et Delta, Beyrouth, Liban, p.p.  29  et  30.  
2  - BERGEL (J.-L.) , Théorie générale de droit, 3ème éd, Dalloz, Paris, 1985, p. 196 : « certaines 
législations de type Anglo- saxon  surtout, font un usage systématique des définitions générales, en 
tête de chaque loi ».    
3   - ROUBIER  (P.), Théorie générale du droit, Sirey, Paris, 1946, p. 11 : «  le système des catégories 
offre de très grands avantages pour l’ordre juridique : grâce à lui, les nuances innombrables, les lignes 
floues des multiples faits sociaux viennent s’encadrer dans des règles bien tracées et sont ainsi saisies 
par le droit, qui leur communique ses vertus d’ordre et de simplicité ».   
4  - BERGEL  (J.-L.) , «  Différence de nature égale différence de régime », RTD. civ., 1984, p. 255  et 
s., p. 263 et s.   
5   - IZORCHE (M.-L.) ,« Réflexions sur la distinction », in : Mélanges  MOULY (Ch.), Litec, Paris, 
1998, p. 53 et s., p. 54. 
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، بل يه  مبعىن ٔ�هنا سابقة يف وجودها =ىل القانون ؛ )1(املسائل املعطاة {ٔن التصنيف منب©عتقاد 
  .)2(س املعارف العلميةاا =ىل ٔ�س=، فالعقل ال6رشي هو ا´ي حيد من املسائل احملدثة

? =ىل مÅين يف �)  raisonnement juridique(عن اس�تدالل قانوين  املفاهمي القانونية ت¶Øج
، )Ù )la demonstrationرÙكز =ىل ٕاقامة ا7ليل ٔ�و الربهانفأ�طرو-ات القانونية ال  ٕاقامة احلbة،

) l’argumentation(  وٕامنا =ىل ٕاقامة احلbة
=لميا Ùمكن يف صالبة  فٕان قوة أ�طرو-ة =ليهو  .)3(

جحج  حض، فد قانونية قاب� �لنقاش و�لتطور، هذا ما جيعل لك املفاهمي ال احلجج اليت �س��د =لهيا
التعريف ٔ�و التصنيف يؤدي �لرضورة ٕاىل ٕا=ادة النظر يف املفهوم ٔ�و التصنيف حبسب احلجج 

  .اجلديدة

، )4(الثالثية اليت تعمتد =ىل ٔ�كرث من معيارالتصنيفات  ʼʼ EISENMANN ʽʽ انتقد أ�س�تاذ
ʼʼBERGEL ʽʽيف ذ¢ أ�س�تاذ  هوقد ساند

�ساس تصنيف =ىل يمت ال {ٔن بٔ�ن املنطق يقيض  ؛ )5(ٔ
  . معيار وا-د

 ʼʼ LARROUMET ʽʽانطالقا من هذه الفكرة ميكن القول ٔ�ن املعيار ا´ي �اء به أ�س�تاذ 
فهو معيار [رÙكز =ىل مر-� ا�ٓ�ر :  ال ميكن اعîده من ٔ��ل تصنيف ثاليث �لترصفات القانونية

ب�R معيار تصنيف الترصف ٕ�رادة م�فردة والعقد [رÙكز =ىل مر-� ال¶ش{ٔة، وهدف هذا  ، القانونية
  .لكن =ىل ٔ�ساس معيار وا-د ،البحث هو ت{åٔيد التصنيف الثاليث �لترصفات القانونية

ٕاشاكالت =ديدة  ،ٔ�ش«اص ةونية اليت يتد¨ل يف ٕاAشاهئا ثالثبعض الترصفات القان عن ¶Øجت 
-اول الفقه معاجلهتام يف اليت و  ،الء أ�ش«اص =ىل الشخصني ا�ٓخر[نهؤ ف� يتعلق aرجوع ٔ�-د

                                                 
ٕاخل، فلRس العقل ال6رشي ...نقصد �ملسائل املعطاة الظواهر الطبيعية املوجودة يف الطبيعة من قÅل ٔ�ن يت¶Åه ٕاJهيا الفكر ال6رشي اكجلاذبية، مكّو¯ت املادة-  1

من ت{ٔسRس الفكر ال6رشي  ملسائل احملدثة املتوا�دة ٔ�ساسا يف العلوم القانونية، واليت Ùكونوٕامنا يعمل =ىل Lشف هذه أ�حاكم، عكس ا ،من حيدد ٔ�حاكKا
  . وٕامنا ٔ�سسها الفكر ال6رشي ،ٕاخل، فهÀي �ٓليات ال تو�د يف الطبيعة...الشخص املعنوي، و العقدو  ،اكمللكCة

2  - IZORCHE (M.-L.) , « Réflexions sur la distinction … », art. précité, p. 62 : «  les bases de la 
classification et par la suite de la qualification ne sont en aucune façon données au juriste : c’est à lui 
de les choisir, de les décider en tenant compte des seules exigences et intérêts de la connaissance 
scientifique. »     
3   -  PERLMAN (Ch.) , «  Raisonnement juridique et logique juridique », A.P.D., 1966, tome XI, p. 1 et 
s., p. 03.  
4   -  EISENMANN (Ch.) , « Problèmes de méthodologie des définitions et des classifications », A.P.D., 
1966, tome XI, p. 25 et s., p. 37.  
5  -  BERGEL (J.-L.) , « Différence de nature…» , art. précitée, p. 272 : « … à un même degré de 
distinction catégorielle, se référer à un seul et même trait qui oppose une catégorie à l’autre et opère 
entre elles une différence de nature à laquelle est liée une différence de régime ».       
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نقل البضائع و  ،ية الت{ٔمنيمن ٔ�مه هذه الترصفات جند معل و . )1(ٕاطار �ٓ�ر العقد يف موا�ة الغري
  .اخل... ©عîد إالجياريو ،©شرتاط ملصل�ة الغريو ،البحري

بدعوى الضامن -رب  رجوع املس�تفCد =ىل البائعففي ©عîد إالجياري مÂال، ٔ�سالت مس{ٔ  
�هنم انطلقوا من فرضية ٔ�ن حCث ؛ Âني دون الوصول ٕاىل ن�bCة ملموسةوالباح  للنيالعديد من احملٔ 

وبذ¢ [كون  ، البيع املربم بني رشكة ©عîد إالجياري والبائع ©عîد إالجياري عقد مس�تقل عن
فٕان مÅدٔ� AسC6ة التعاقد  �لن�bCة، و ٔ�نه مل يربم ٔ�ي ترصف معه �عتباراملس�تفCد ٔ�ج�يب عن البائع 

مما جيعل مصلحته يف  ،)2(ٔ�هنام ال يتعارفان قانو¯ ؛مينع املس�تفCد من رفع ٔ�ي دعوى ضد البائع
  .ا7عوى Ýري قامئة

ٕاذ ٔ�ن  ؛ عدا تنعدم فهيا ال -ا   يؤدي ٕاىلالحظ هؤالء الباحÂون ٔ�ن اعîد هذه الفرضية 
، خصوصا ؤ�ن القانون ½سمح �لرشكة املؤجرة  حامية قانونية ةس�يbد نفسه حمروما من ٔ�ي املس�تفCد

، فراحوا يفكرون يف �ٓلية �سمح �لمس�تفCد  عفاء نفسها من ضامن ©س�تحقاق والعيوب اخلفCة�ٕ 
 ،احلوا و  ،الواك :  ت اليت مت ا�لجوء ٕاJهيا، ومن بني ا�ٓليا �لرجوع =ىل البائع بدعوى الضامن

ٔ�هنا تلb{ٔ ٕاىل �ٓليات Ýري  ؛ ري ٔ�ن لك هذه احللول تبقى م�تقدةÝ .ٕاخل ... ا7عوى Ýري املبارشةو 
  .©عîد ©جياري

 افرتضنا ٔ�ن ©عîد إالجياري  ، فلو تظهر من هنا أ�مهية العملية �لترصف القانوين الثاليث
، زالت ٕاشاكلية  والبائع ، كة ©عîد إالجياريرشو ، قانوين ثاليث مربم بني املس�تفCد ترصف

ٔ�هنام  ؛ نفسه ©جياري دون ا�لجوء ٕاىل �ٓلية ٔ�خرى Ýري ©عîد ، رجوع املس�تفCد =ىل البائع
  .وا-دترصف [كو¯ن طرفان يف 

هو ما نقوم به  -  )ʼʼ EULER ʽʽ )1707 – 1783 الشهري العامل الر�يضحسب  -العمل 
Å¶ت ٔ}Å¶ن نت� ليةانعدام املنطق يف ا�ٓ ن الباعث ٕاىل البحث هو مالحظة ٕاذ �ٔ  ؛ )3(حصي�ا ؤابعد ٔ

[متكن الباحÂون من  ، ا´ي مل س  �دئ أ�مر =ىل احلدست{ٔسي  ي، وا´ اليت نبحث فهيا ةاملوجود

                                                 
، 1992س�نة  ʼʼ GHESTIN ʽʽو ʼʼ FONTAINE ʽʽٕادارة أ�س�تاذانحتت » ٔ��ر العقد يف موا�ة الغري« مت Aرش مجمو=ة ٔ�حباث حتت عنوان - 1

بني هذه احللول  من .بعقود ٔ�خرىÙكون مرتبطة اقØصاد� -اولت مجمو=ة من ٔ�aرز الباحÂني اقرتاح -لول لهذه إالشاكالت املتو7ة عن بعض العقود اليت 
  :Ýري ٔ�نه مل يمت إالجامع =ىل -ل مو-د، لتفاصيل ٔ�كرث ٔ�نظر .اخل...ر يف مفهوم الطرف يف العقدٕا=ادة النظ، و زمرة العقود، و ا7عوى املبارشة

 FONTAINE (M.)  et GHESTIN (J.), Les effets du contrat à l’égard des tiers, L.G.D.J., 1992. 
  .ٔ�ن املس�تفCد هو ا´ي يتفاوض مع البائع بعد ٔ�ن خيتار العتاد ؛ارفانمن الناحCة ©قØصادية يتع ن اك¯إ و -  2

3  -  cité par  Picard (B.), une trace dans le ciel, Orésol, 1998, p. 64. 
  .هو مرجع يف =مل النفس
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، مفن مهنم من مل ½س�تجب ٕاىل ندائه قÅل كتابة مقال ٔ�و  معرفة مصدره =ىل الرمغ من ش�يو=ه 7هيم
  بدال من �ٓخر؟اخØيار طرح 

فكرة ت¶Åعث يف فكر  ٔ�نه ؛ بات ا�لغوية =ىل احØواء معناهاحلدس هو ٔ�مر تعجز الرتåي 
ومرتدد ف� هو  ،، فهو رافض ملا هو موجود الباحث ف�سكن فCه �اذبية ممزت�ة ٕ�حساس برتدد

حىت نؤكد  ، ، وال ميكن اخلروج من هذا ©نقÅاض ٕاّال �لرجوع ٕاىل العقل واملنطق مكشوف
  .احلدس ٔ�و ننفي حصته

فÅالرجوع ٕاىل خمتلف ا7راسات اليت تتعلق :  ٕاىل هذه ا7راسة هو احلدسن الباعث إ 
 ٕاذ ؛ ل املنطق، يالحظ املمتعن يف دراس�هتا نو=ا من اخØال ببعض أ�نواع من الترصفات القانونية

ملصل�ة ©شرتاط  كذاو  ، حريالنقل البو  ، حتويل الفاتورةو  ، عند دراسة الكفا  يالحظ ا7ارس
�ساس ٔ�هنا عقود تربم بني ٔ�ن هذه الترصفات ÙكCف =ىل ، ٕاخل... ©عîد ©جياريو الغرئ 

  ! ت تتوزع بني ثالثة ٔ�ش«اصالعالقا ٔ�ن جيده عند دراسة �ٓ�رها القانونية Ýري ٔ�ن ،خشصني
كام  .�شمل البائع هÝري ٔ�ن �ٓ�ر  ، واملس�ت{ٔجرفاالعîد إالجياري عقد يربم بني رشكة ©عîد إالجياري 

، Ýري ٔ�ن العالقات فCه �شمل املنتفع،  ٔ�ن ©شرتاط ملصل�ة الغري عقد يربم بني املشرتط واملتعهد
  فهل وصف العقد ينطبق =ىل مÂل هذه الترصفات؟

ن ٔ�و ٔ�كرث يف ظل مركز[ن ايتقابل فCه خشص ، =ىل ٔ�ن العقد ترصف ثنايئ الباحÂون فقيت
�و  ، كام لو �ع مالكون =ىل الش�يوع قطعة ٔ�رض ٕاىل خشص -، حفىت لو تعدد أ�ش«اص  قانوننئ

القانونية ال ميكن فٕان =دد املراكز  -ا ٔ�ن [ك�س�بوها بدورمه =ىل الش�يوعٔ�رادو  �ٓخر[ن =ّدة ٔ�ش«اص
لسالفة Ýري ٔ�ن يف احلاالت ا .مركز البائع ومركز املشرتي:  ٔ�ن [زيد عن مركز[ن قانونني مØقابلني

 ،املس�تفCدمركز إالجياري مÂال، �كون ٔ�مام  ©عîد، ففي  مراكز قانونيةا´åر �كون ٔ�مام ثالثة 
-دسا برضورة ÙكCيف هذا  عند¯ هذا ما ٔ�Aش{ٔ  .البائعمركز و  ، إالجياري ©عîدرشكة مركز و 

�نه ال جيب  =ىلالت{åٔيد مع  . ترصف قانوين ثاليثالترصفات القانونية =ىل ٔ�ساس ٔ�نه النوع من ٔ
 انوين الثاليث خيتلف عن الترصففالترصف الق : »أ�طراف« ٔ�و  »أ�ش«اص«  ٕاضافة وصف 

ص يف ترصف وا-د، ثالثة ٔ�ش«ا �جîعثاليث أ�ش«اص يف åون ٔ�ن هذا أ�¨ري يتحقق  القانوين
يتحقق ف القانوين الثاليث ا´ي ن شURا ميلاكنه ٕاىل خشص �لث، عكس الترص اخشص يC6عكام لو 

خيتلف ٔ�يضا عن الترصف كام  .يقابل لك مركز املركز[ن ا�ٓخر[ن جîع ثالث مراكز قانونية�
�طرافقد يضم =ّدة  ٔ�ن املركز القانوين الوا-د ؛ ثاليث أ�طرافالقانوين ٔ)1(.  

                                                 
1- CABRILLAC  (R.) , L’acte juridique conjonctif …, thèse précitée, p. p.  52-69.  
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لعمل نطالق هذا اا´ي هو نقطة ا -الترصف القانوين الثاليث ٔ�ي -ولن يت{ٔكد هذا احلدس 
  .مما ½س�توجب البحث يف املفاهمي ؛ احلbة =ىل حصتهٕاّال ٕ�قامة 

فٕان م�طلق لك معل ½سعى ٕاىل  ليهو=  ؛ تعممي الوقائعجتريد و  البحث يف املفاهمي  ½س�توجب
ولتحقCق هذا املسعى الفكري جيب ٕاقامة احلbة  .قرتاح مفهوم �ديد [كون من مالحظة الواقعا

Ýري ٔ�ن ٕاثبات  .نوين الثاليثالترصف القايف املمتثل يف دراس��ا و  ،=ىل رضورة املفهوم اجلديد
ٕاثبات =دم تعارضه مع املبادئ الVس�يكCة  يعين ال�سلمي به، بل جيب قÅل ذ¢ال  رضورته
  . )الباب أ�ول(يف مر-� �نية  ،�لقانون

فٕانه جيب  ؛ قرتاح مفاهمي �ديدة ½سعى دامئا ٕاىل حتقCق ٔ�هداف معليةومبا ٔ�ن البحث يف ا
حىت يتحقق  –الترصف القانوين الثاليث  –س�تكامل هذا العمل بت{ٔسRس نظام قانوين لهذا املفهوم ا

  . )الباب الثاين(=ىل الواقع  ممي ا´ي ½سمح بتطبيقهيد والتعالتجر 
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  ولالباب ا�ٔ 
  مفهوم الترصف القانوين الثاليث
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ونية ما يه ٕاال جتريد ٔ�ن املفاهمي القان ؛ املفاهميجيب ٔ�ن Ùكون الوقائع م�طلق لك حبث يف 
 ،ثبات رضورة املفهوم اجلديدإ  وجبتي  -يف دراس��ا -تحقCق هذا املسعىل و  .Aسانية�لحوادث االٕ 

  .الترصف القانوين الثاليثيف واملمتثل  

رادة ا´ي ½سمح لٔ�ش«اص مÅدٔ� حرية االٕ دامئة التطور ن�bCة ٕان نظرية الترصف القانوين 
ل�رشيع � هذه أ�¨رية ٔ�مه مزية ولعل  .ح هلم بتحقCق ٔ�هدافهم ©قØصادية�بتاكر تق�يات �سم

ي يعترب من ا´، و  ا§متع وازدهارر �البتاكر من ٔ��ل حتقCق تطوَ  ½سمح لٔ�ش«اص فهو ،العقدي
ٔ�ن القانون ال هيدف ٕاىل البحث عن احلقCقة املطلقة كام يف العلوم  ؛ ٔ�ولو�ت صنع القانون

  .ʼʼIHERING ʽʽ حسب تعبري الفقCه ٕاىل حتقCق أ�هداف ©جîعية ٕامناو  ،الطبيعية

 ٔ�ٕاىل ٕاAشاء مفهوم  يف املامرسة العملية  لك ابتاكر �ديد َال يؤدي �لرضورةمن البدهيÀي 
عامل املتعلقة �لبحث يف املفاهمي ال تؤدي ٕاىل ظهور مفاهمي لب ا�ٔ ٔ�Ýو=ليه فٕان  .انوين �ديدق

، كام -دث çش{ٔن مس�بقا �ديدة، وٕامنا ٕاىل تصنيف هذه املامرسات اجلديدة يف ظل �ٓليات موجودة
. جامعية ف{ٔصبحت ÙكCف =ىل ٔ�هنا عقود ، اليت مت تصنيفها يف ظل �ٓلية العقد ،االتفاقات امجلاعية

تC6ان ٔ�ن هذه املامرسات اجلديدة ال  هو وىل من هذا البحث� ا�ٔ املر- الهدف من هذا ما جيعل
تعجز =ىل ) العقد(لية هذه ا�ٓ  ٔ�ن ، وذ¢ عقد املوجودة يف نظام�ا القانوينتد¨ل مضن �ٓلية ال

، مما يظهر رضورة املفهوم اجلديد املمتثل يف الترصف القانوين احØواء مجيع العالقات اليت ت¶ش{ٔ عهنا
�ن هذا املفهوم ال يتعارض مع م�طق  بيان هواملر-� الثانية ف  الهدف من ، ٔ�ما)ولفصل �ٔ ( الثاليث ٔ

  ).فصل �ن(القانون ف� يتعلق �لترصفات القانونية 
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  ولالفصل ا�ٔ 

 رضورة مفهوم الترصف القانوين الثاليث

جعز �ٓلية العقد =ىل احØواء العمليات القانونية املس�ت�دثة                                                                       
 عامليف قانون ا�ٔ 

 

بذ¢ و  ، العقودم�فردة و حيرص ال�رشيع اجلزا�ري الترصفات القانونية يف الترصفات ٕ�رادة 
ا�Y[ن بدٔ�ت تظهر -دودهام ف� يتعلق  ، حيرص مجيع العمليات ©قØصادية يف هذ[ن القالبني

اليت تتطلب تد¨ل ٔ�كرث من  ، ©قØصادية عن هذه العمليات حØواء مجيع العالقات اليت ت¶ش{ٔ �
  .خشصني لتحقCقها

ليت يتد¨ل فهيا ٔ�كرث شاكل املتو7 عن العمليات ©قØصادية اس6ب االٕ  باحÂني[رجع ٔ�Ýلب ال 
ٕاىل مÅدٔ�  ، ، س6ب ٕاشاكلية العالقة الثالثية يف هذه العمليات ، ٔ�و بتعبري ٔ�كرث دقة من خشصني

من  - لكها ضرت تف فهذه العمليات .امØداد �ٓ�ر العقد ٕاىل الغري ا´ي يقيض بعدم ، AسC6ة التعاقد
من ٔ��ل ٔ�ن ال�رشيع يلb{ٔ ٕاىل �ٓلية العقد Ýري  .تد¨ل ثالثة ٔ�ش«اص لتحقCقها -الناحCة ©قØصادية

من هذا  من الناحCة ©قØصادية ش«اص املشاركني فهياعاد ٔ�-د ا�ٔ مما يرتتب =ليه اس�Å ،ت{ٔطريها
  .التنظمي ال�رشيعي

شاكل =دم إ العمليات ©قØصادية اليت تثري  لن Aسعى يف هذه ا7راسة ٕاىل تعداد مجيع هذه
ا´ي Aسعى ٕاىل ٔ�ن لRس هذا هو الهدف  ؛ وٕاحصاء قامئة جرد لها ، قدرة �ٓلية العقد =ىل احØواهئا

 ©عîد ©جياري لٔ�صول املنقو و ©شرتاط ملصل�ة الغري : ن��اول معلييت، وٕامنا سوف  حتقCقه
 ،شاكالت النظريةالترصف القانوين الثاليث حلل االٕ  من ٔ��ل بيان مدى رضورة مفهوم ذ¢، و فقط

  .لهذه العمليات ©قØصادية عن التكر½س العقدي التطبيقCة اليت تتو7و 

فس6ب اخØيار معلية :  ٕامنا هو مقصود، و  العمليتني لRس �ٔ�مر العفوي تنيإان انتقاء ه
عتربت لفرتة طوي� =ىل ٔ�هنا اس�ت�Zاء ملبد�ٔ [مكن يف åون ٔ�ن هذه العملية ا ، ©شرتاط ملصل�ة الغري

�ٕالضافة ٕاىل ٔ�هنا تد¨ل خشصا �لثا فهيا §رد  .يف ÙكCيفها مما جعل الفقه ال ½س�تقر ، AسC6ة التعاقد
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�ما س6ب اخØيار معلية ©عîد  .)مÅحث ٔ�ول( يف معلية ©شرتاط حمل اعتبار Ùكون ٔ�ن مصلحتهٔ
مÅحث (©جياري فCمكن يف كرثت ا§ازات اليت مت ا�لجوء ٕاJهيا من ٔ��ل ٕاد¨الها يف قالب العقد 

 . )ن�

 

  املبح]ث أ�ول
  ©شØــراط ملصل�ة الغري                       

  

، ½شرتط فCه خشص ½سمى )1(يعترب ©شرتاط ملصل�ة الغري معلية قانونية ثالثية أ�ش«اص
 ،)2(املشرتط =ىل خشص �ٓخر ½سمى املتعهد القCام ب{ٔداء معني ملصل�ة خشص �لث ½سمى املنتفع

هذا ما جع? ½شلك  .)3(ملصل�ة خشص ٔ�ج�يب عن العقد امل¶شئ 7 فهو ½سعى ٕاىل ٕاAشاء حق
ٓ با´ي يقيض  ، اقداس�ت�Zاء ملبدٔ� AسC6ة التع �  . بني املتعاقد[ن ف�قانونية ٕاال  ا�ر {ٔن العقد ال يو7 

�نه ال جيوز « تطبيقا لقا=دة  يف القانون الروماين  َحمرما اكن ©شرتاط ملصل�ة الغرئ
العقود ا´ي  [متثل أ�ول يف مÅدٔ� خشصية:  ، ولهذا التحرمي مربر[ن)4(» �لشخص ٔ�ن ½شرتط لغريه

ا مبقØىض عقد مل [كن طرفا فCه يتعارض مع فكرة ٔ�نه ميكن �لشخص �ما الثاين  ،)5(ٔ�ن [ك�سب حقًٔ
 مما مينع قCام ٔ�ي دعوى بRهنام النتفاء رشوطها ، املنتفعفCمتثل يف انعدام ٔ�ي مصل�ة بني املشرتط و 

                                                 
1-V. sur cette notion, LARROUMET (Ch.) , Les opérations juridiques à trois personnes … , thèse 
précitée, p.  22, qui donne la définition suivante : «  Opérations résultant d’une convention unique, 
exclusive de toute représentation de l’une des trois personnes intéressées par l’une des deux autres, et 
cela aussi bien au moment de sa conclusion que dans ses effets, et qui suppose une multiplication ou 
un enchevêtrement de relations juridiques entre les trois personnes, tels sont les éléments 
caractéristiques de l’opération juridique à trois personnes » .     
2  -  FLOUR  (J.) et AUBERT  (J.-L.),  Les obligations, T. I, l’acte juridique, Armand colin, 7éme  éd, 
1998, p.  345 ; TERRE (F.) , SIMLER (Ph.) et LEQUETTE (Y.) , Droit civil, les obligations, 6éme 

éd., Dalloz, Paris, 1996, p. 406 ; LEGIER  (G.) , Notarial Rep. , Fasc. 7- c, V° «  Stipulation pour 
autrui », p. 01 ;  DEMOLOMBE  (C.) , Traité des contrats ou des obligations conventionnelle en 
générale, t. I, Imprimerie générale, Paris, 1877, p. 186 et s. ; JOSSERAND (J.), Cours de droit civil 
positif français, t. II, théorie générale des obligations, 3ème éd. , Sirey, Paris, 1939, p. 150 et s. ; 
PLANIOL (M.) , Traité élémentaire de droit civil, conforme au programme officiel des facultés de 
droit, t. II , 9ème éd. , L.G.D.J., Paris, 1923, p. 409 et s. ; LAROMBIERE (M.L.) , Théorie et pratique 
des obligations, ou commentaire des titres III et IV, livre III du code civil, t. I, Durant et Pedone, 
Paris, 1885, p.p. 116-131.   
3  -   LARROUMET (Ch.) , Les opérations … à trois personnes … , thèse précitée, p. 334.  
4   -  ALTERI STIPULARI NEMO POTEST, cité par,  LARROUMET (Ch.) , Les opérations … à trois 
personnes … , thèse précitée, p. 334.  
5  - CHAMPEAU (E.) , La stipulation pour autrui et le principe qu’on ne peut acquérir de droits pour 
autrui en droit romain : la stipulation pour autrui en droit  français, Larose, Paris, 1893, p. 68 et s.   
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 . )1(الشلكية 

 ماين يف مس{ٔ  م�ع الشخص من ©شرتاطوهنج القانون الر  ʽʽليون¯ب  ʼʼتق�ني  حمرروهنج 
ٕاذ ½سمح  ؛ و�دوا لهذا املنع اس�ت�Zاء مرشوطاهذا من حCث املبدٔ�، Ýري ٔ�هنم �ٔ  .)Ý)2ريهملصل�ة 

�و  ،�لشخص ٔ�ن ½شرتط لغريه ٕاذا اكن هذا ©شرتاط رشطا يف -د ذاته حىت ½شرتط لنفسهٔ
لنصف الثاين من Ýري ٔ�ن هذا املوقف رس=ان ما تغري مع بداية ا. )3(رشطا لوهب هبة ٕاىل الغري

اشرتاط  ٕاىل -د اعتبار لك 1121حCث توسع القضاء يف تفسري املادة  ؛ القرن التاسع عرش
 بذ¢و ٔ�و لهبة ٕاىل الغري،  ،لو مل [كن اشرتاطا الحقا الشرتاط ٔ�صيلو حىت  ،�ة الغري حصي�املصل

اليت  ، ا عن ا�ٓليات أ�خرىهتمزي لغري تطوًرا åبريا ٔ�åس�هبا ٔ�صا  عرفت �ٓلية ©شرتاط ملصل�ة ا
فÅالرمغ من  .)5(وحوا  احلق ، )4(اك7عوى املبارشة ،Ùريم ٕاىل ٕاAشاء حق مÅارش ملصل�ة الغري

فاالشرتاط ملصل�ة :  متزيها اتهناك اخØالف ٕاَال ٔ�ن �الشرتاط ملصل�ة الغري ا�ٓليتني�شابه هاتني 
يف åون ٔ�ن  -من التق�ني املدين اجلزا�ري 239املنصوص =لهيا يف املادة  - الغري [متزي عن حوا  احلق

بعقد  احلق ي¶ش{ٔ  ٔ�[ن الغري،�ة ، عكس ©شرتاط ملصل احلوا  تنقل حقا اكن موجودا قÅل Aش{ٔهتا
كام [متزي  .اط ملصل�ة الغري وس�ي� ٕالAشاهئاب�R ©شرت  ،احلقوق النتقالفاحلوا  وس�ي�  .©شرتاط

 ٓ �رصامة املبدٔ�  فهÀي توفق ما بني ؛ لية تصحيحية ملبدٔ� AسC6ة التعاقدعن ا7عوى املبارشة يف åوهنا 
  .  ة الغري ½شلك اس�ت�Zاء 7ب�R ©شرتاط ملصل�،  اليت ت¶ش{ٔ عنهعدا  انعدام الو-االت 

ٕاىل فÅظهور هذه التق�ية ظهرت احلا�ة  ؛ )6(لعب الت{ٔمني =ىل احلياة دور احملرك لهذا التطور
Ýري ٔ�ن مفهومه �ٓنذاك مل ½سمح  . لتفكري يف ©شرتاط ملصل�ة الغريمت اف ، ٕارساء ٕاطار قانوين لها

س{ٔ  وضع مب  ف� يتعلق ، الس�� بتغطية لك الوظائف اليت جيب ٔ�ن يؤدهيا الت{ٔمني =ىل احلياة
�ن  أ�¨ري[نٔ�نه ميكن لهذ[ن  ؛ )7(ورثة املؤمنو 7ائنني عن مطالبات ا تعويض الت{ٔمني يف م�{ٔىٔ

، Ýري  مع رشكة الت{ٔمني حبbة انعدام املصل�ة ا´ي ٔ�aرمه املؤمن ، يطعنا يف ©شرتاط ملصل�ة الغري
قرر فCه ٔ�ن ،  1888�انفي  16ار مÅدٔ� مؤرخ يف ٔ�ن القضاء الفرAيس تصدى ´¢ عن طريق قر 

Ùكفي ل�شكCل مصل�ة  ، الفائدة املعنوية اليت يتحصل =لهيا املشرتط ن�bCة م��ه امØيازات �لغري

                                                 
1  -  LAMBERT (E.) , La stipulation pour autrui, de la nature du droit conféré au bénéficiaire  contre 
le promettant, A .GIARD et E. BRIERE  éd., Paris, 1893, p. 04.   
2  - art. 1119 du code civil français.   
3  -  art. 1121 du code civil français.   
4  -  JAMIN (Ch.) , La notion d’action directe, L.G.D.J., Paris, 1991.  
5  -  BILLIAU (M.) , La délégation de créance ( essai d’une théorie juridique de la délégation en droit 
des obligations ), L.G.D.J., Paris, 1989.   
6  -  LARROUMET (Ch.) , Les opérations … à trois personnes … , thèse précitée, p. 334.    
7   - Ibid. 



 

 

23 

 

بذ¢ ٔ�صبح [كفي ٔ�ن [كون �لمشرتط فائدة من وراء معلية و  .)1( خشصية ينعقد هبا العقد
مت الت«يل و . ليكون ©شرتاط حصيً�ا -معنوية  ٕان اكنت فائدة مادية ٔ�و وال هيم –©شرتاط 

ميكن  {ٔنه البعن القا=دة اليت تقيض   -يت ٔ�رىس معاملها القضاء الفرAيس ال -هبذه الرشوط اجلديدة 
  .)3(اس�Åدالها بقا=دة معاåسةو  ،)2(�لشخص ٔ�ن ½شرتط لغريه

=دد åبري من  دورا -اسام يف ترب[ر  -ا التطور بعد هذ -  ©شرتاط ملصل�ة الغري لعب
ففي :  بل مشل �ل فروع القانون ،ومل ينحرص ذ¢ يف جمال الت{ٔمني فقط . العمليات القانونية

هو ا´ي يربر الرشط ا´ي قد حيتويه عقد الرشكة ف�  ،جند ٔ�ن ©شرتاط ملصل�ة الغري الرشاكت
ويف عقود النقل، هو ا´ي يربر  . ¨ذ ماكن مورثه املسامه -ني وفاتهيتعلق بتعيني ٔ�-د الورثة �ٔ 

  .)4(ٕاخل ... كذ¢ حق املنقول ٕاليه يف موا�ة الناقل

هر من نص املادة ٔ�ما ف� يتعلق مبوقف املرشع اجلزا�ري من ©شرتاط ملصل�ة الغري، فCظ 
جيوز �لشخص ٔ�ن يتعاقد �مسه =ىل « :  اليت تقيض ٔ�نه –من التق�ني املدين اجلزا�ري  116

الزتامات ½شرتطها ملصل�ة الغري، ٕاذا اكن 7 يف تنفCذ هذه ©لزتامات مصل�ة خشصية مادية اكنت 
 ؛ ا�هتج هنج القضاء بل.  طاملرشع الفرAيس ا´ي قCد ©شرتأ�نه مل ½سعى مسعى  -» ...ٔ�و ٔ�دبية

  .1888�انفي  16قرار املبدٔ� املؤرخ يف العبارات  -يف هذه املادة -حCث نقل

 بل ٔ�كرث من ذ¢، ال يعترب ©شرتاط ملصل�ة الغري اس�ت�Zاء ملبدٔ� AسC6ة التعاقد يف 
�ما ف� مات فقط، ٔ�ن املرشع اجلزا�ري ٔ�¨ذ مببدٔ� ال¶سC6ة ف� يتعلق �اللزتا ؛ ال�رشيع اجلزا�رئ

 .)5(فٕانه جيوز �لعقد ٔ�ن يو7 حقوقا �لغري ،يتعلق �حلقوق

�عتباره ٔ�ج�يب  ،حول مس{ٔ  أ�ساس القانوين حلق املس�تفCد -يف الفقه  -�ر نقاش åبري 
 القانوين س¶س�تعرض النظام املس{ٔ  Ýري ٔ�ننا قÅل م�اقشة هذه ،)مطلب �ن( عن عقد ©شرتاط

 . )مطلب ٔ�ول( )6(لالشرتاط ملصل�ة الغري رشعاملعمتد من قÅل امل 

                                                 
1   -   « … le profit moral résultant des avantages faits aux personnes désignées, suffit pour constituer un 
intérêt personnel dans le contrat  »., cité par, GHESTIN (J.), JAMIN (Ch.)  et BILLIAU (M.) , Traité 
de droit civil, les effets du contrat, L.G.D.J., 2ème éd., 1994, p. 662. 
2  -  LARROUMET (Ch.) , Les opérations … à trois personnes … , thèse précitée, p. 336. 
3  -  LEGIER (G.) , … « Stipulation pour autrui  », art. précité, p. 03. 
4  -  LARROUMET (Ch.) , Les opérations … à trois personnes … , thèse précitée, p. 336. 

  ".ما يف ذمة الغري، ولكن جيوز ٔ�ن [كس�به حقااال [رتب العقد الزت : " املمتم =ىل ٔ�نهاملدين اجلزا�ري املعدل و  من التق�ني 113تنص املادة -  5
 . اس�ت¶Øا�ه من الطبيعة القانونيةٔ�ن النظام القانوين يمت ؛ ملصل�ة الغري قÅل نظامه القانوينتقيض قوا=د املهنجية ٔ�ن Aس�تعرض الطبيعة القانونية لالشرتاط  -6

م اس�ت¶Øجوا الطبيعة القانونية من ¨الل ٕاذ ٔ�هن ؛ قاموا بعمل معاåس -الس�� طبيعهتا القانونية -عند تناوهلم لهذه التق�ية  للنيÝري ٔ�ن ما يالحظ هو ٔ�ن احمل
  .´ا -افظنا =ىل هذا الرتتRب حىت نبني س6ب فشلهم يف ت{ٔسRس  حق املنتفع  . ترب[ر ٔ��ر هذه العملية الثالثيةحماو  
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  املطkلjب أ�ول
  النظjام القانـوين لالشØــراط ملصلـ�ة الغCـر

 يف ال�رشيع اجلزا�ري 

  

 طرفني متتد �ٓ�ره ٕاىل يمت بني اعقد  -�ريع اجلزايرش � ال  يف -©شرتاط ملصل�ة الغري عتربي 
 . )فرع �ن(، مث ٔ��ره )ٔ�ولفرع ( س�ن��اول رشوط انعقاده  �عتباره كذ¢و .الغري

  
  الفــرع أ�ول

  شــروط انعقjاد ©شØـراط ملصلـ�ة الغCـر

  
  قس�ميميكن ت  من التق�ني املدين اجلزا�ري 118و 117و 116من ¨الل دراسة املواد 

     القة اليت Ùربط املشرتط �ملتعهد©شرتاط ملصل�ة الغري ٕاىل رشوط مØعلقة �لع رشوط انعقاد
  . )�نيا(ورشوط مØعلقة �ملنتفع  ، )ٔ�وال( 

  : الرشوط املتعلقة �لعالقة اليت Ùربط املشرتط �ملتعهد –ٔ�وال 

ل�ة خشصية يف ©شرتاط ملصل�ة الغري ٔ�ن [كون �لمشرتط مص لص�ةالقانون  ½شرتط
 الغري الؤ�ن يربم عقد بني املشرتط واملتعهد يلزتم مبوجÅه املتعهد حنو  ، )I(الشرتاط ل املتعهد تنفCذ
  . )II(املشرتط  حنو

I– وجود مصل�ة خشصية �لمشرتط :  

جيب ٔ�ن [كون �لمشرتط مصل�ة خشصية يف  ،حصي�ا ملصل�ة الغري حَىت [كون ©شرتاط
   .)1(وال هيم ٕان اكنت مادية ٔ�و ٔ�دبية ، منتفعتنفCذ املتعهد لٔ�داء ا´ي يتعهد �لوفاء به �ل 

 .فهيا أ�و جتنبه نقص ،ز�دة يف ا´مة املالية �لمشرتطÙكون املصل�ة مادية ٕاذا اكنت حتدث 
وال ½شرتط يف املصل�ة  ،بÙ �Rكون ٔ�دبية ٕاذا اكنت تبعث يف نفس املشرتط اطمئنا¯ ٔ�و را-ة �ل

  .)2(، فال جيب ٔ�ن ختالف النظام العام وا�ٓداب العامة سوى املرشوعية

                                                 
  .املمتملتق�ني املدين اجلزا�ري املعدل و من ا 116/1املادة  -  1
  .313. ، ص2000، ا7ار اجلامعية، القاهرة، إالرادة املنفردةمصادر ©لزتام، العقد و ، محمد حس�نني م�صور-2
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خشصية �لمشرتط يف تنفCذ ط رضورة وجود مصل�ة =ىل رش  باحÂنيا=رتض =دد من ال 
جيب البحث ٔ�ن مس{ٔ  وجود املصل�ة مس{ٔ  بدهيية ال  ؛ )1(املتعهد لٔ�داء ا´ي تعهد به �لمنتفع

يعقل ٔ�ن يترصف خشص دون ٔ�ن Ùكون 7 مصل�ة يف ذ¢  ٕاذ ال ؛ رادي حيتوهياØرصفه االٕ ف  ،عهنا
، ويه احلا  اليت ال  Ýري املبارشةكام يف -ا  الهبة  ،صل�ة =اطفCةم الترصف، حىت ولو اكنت جمرد

إالرادة  : فال ٕارادة بال مصل�ة، ٔ�و بعبارة ٔ�خرى و=ليه .ن فهيا ©شرتاط �سوية 7[ن سابق[كو
  .)2(مس{ٔلتان مØدا¨لتان واملصل�ة

ال ٔ�مهية  و=ليه .)3( س6ب ©لزتاممصل�ة املشرتط يه ٔ�ن ʼʼ CHAMPEAU ʽʽ[رى أ�س�تاذ 
مل  باحÂني، بدليل ٔ�ن ٔ�Ýلب ال  د ©شرتاطمن البحث عن وجود مصل�ة املشرتط عند ٕاaرام عق

وركزوا اهKîم يف البحث عن وجود ٔ�راكن ©شرتاط وحصهتا عند دراسة  ،هيمتوا هبذه املس{ٔ 
قانونية ٕاىل من ¨الل مفاهمي  وال يمت مقاربته ،جودفاملصل�ة مكفهوم مس�تقل Ýري مو  ،)Ù)4كوي¶Cة

يه ٕاال  وإالرادة ما ،والس6ب ،ميكن ٔ�ن نقول ٔ�ن احملل :  ٔ�كرث دقةريبٔ�خرى اكلس6ب ٔ�و احملل، وبتع 
�ن تعبري  مفن البدهيÀي . عاقد عن طريق ٕاعطاهئا شلك قانوينوسائل �سمح بتفعيل مصل�ة املتٔ

  . ½شلك قرينة عن وجود مصلحته نتفعٕارادته من ٔ��ل ٕاAشاء حق �لم  املشرتط عن

�ن �س�بRب وجود املصل�ة مس{ٔ  سه� يصعب ٕاثبات عكسها، ولقايض  هكذا يظهرٔ
، خصوصا ؤ�ن املرشع يقÅل حىت املصل�ة تقد[رية يف تقد[ر وجودها من =دمهاملوضوع سلطة 

 ٕاىل ٔ�ن يعترب ب{ٔن باحÂنيال  هذا ما بعث ب{ٔ-دختضع يف تقد[رها ملعيار موضوعي، اليت ال  ،أ�دبية
  . )5(رشط جمرد شلكية ال Ýريهذا ال 

II– املتعهد املشرتط و وجود عقد بني :  

مسه ال �و –ال [كون ©شرتاط ملصل�ة الغري حصي�ا ٕاال بوجود عقد مربم بني املشرتط 
 هذا  حفق املنتفع جيد ٔ�ساسه يف .املتعهد حنو املنتفع ال املشرتط مبوجÅه املتعهد، يلزتمو  –�مس املنتفع 

                                                 
1   -  MAZEAUD (H.,L. et J.) ,  Leçons de droit civil, t. II, vol.1, obligations, théorie générale, 7ème éd., 
par CHABAS (F.), Montchrestien et Delta, Beyrouth, 2000, p.716 : «  Le stipulant ayant 
nécessairement un intérêt, au moins moral à stipuler pour autrui, toute stipulation  est donc 
aujourd’hui,  valable. » ;  MARTY (G.) et  RAYNAUD (P.) , Droit civil, les obligations, t. II,  2ème éd. 
par  RAYNAUD (P.) et  JESTAZ (P.), Sirey, 1989, p. 234 : «  on ne voit pas comment le stipulant 
conclurait le contrat indispensable à la stipulation pour autrui s’il n’y avait absolument aucun intérêt ».  
2   - LARROUMET (Ch.) , Les opérations … à trois personnes … , thèse précitée, p. 341. 
3   - CHAMPEAU (E.) , La stipulation pour autrui … , thèse précitée, p. 64. 
4  -  LARROUMET (Ch.) , Les opérations … à trois personnes… , thèse précitée, p. 341. 
5  -  GOUTAL (J.-L.) , Essai sur le principe de l’effet relatif du contrat, L.G.D.J, Paris, 1981, p. 140. 
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  .)1(=ىل ٔ�نه العقد احلامل حلق املنتفع باحÂنيåيفه بعض ال  ا´ ،العقد

Ýري  .ٔ�نه عقد، وٕامنا =ىل ٔ�نه بند فCه ٕاىل ©شرتاط ملصل�ة الغري =ىل -قدميا  -مل [كن ينظر 
 ).ç)2رشط ٔ�ن ي¶ش{ٔ حصي�ا  ،)1(=ىل ٔ�ساس ٔ�نه عقد مس�تقل  -اليا [كCف ٔ�نه

  : اس�تقاللية ©شرتاط ملصل�ة الغري  - 1

 اط ملصل�ة الغري الزتاما ٔ�صليا،يف ©شرت  –يف القرن الثامن عرش  –مل [رى ر�ال القانون 
 . لعقد ا´ي [ربط املشرتط �ملتعهدومل يتقÅلوا فكرة ٔ�ن [كون ©شرتاط ملصل�ة الغري موضو=ا �

�Rصبح ب��ن [كون هناك  هعقدا مس�تقال، فهو ال حيتاج ٕالaرام -بدون ا=رتاضو  -½شلك اليوم ٔٔ
 اشرتاط حق موضو=ه الوحCد الزتام سابق ٔ�و مزتامن معه، فCجوز ٔ�ي خشص ٔ�ن يربم عقدا [كون

  .ملصل�ة الغري

لصاحل املنتفع يف يعترب ©شرتاط ملصل�ة الغري ترصفا قانونيا هيدف ٕاىل ٕاAشاء حق مÅارش 
نصوص =لهيا يف التق�ني وهو بذ¢ [متتع ب{ٔصا  متزيه عن �يق ا�ٓليات القانونية امل  . موا�ة املتعهد

مل ½شارك يف ٕاaرام العقد  اåون ٔ�ن خشص )2(فٕان اكن يقرتب قليال من �ٓلية النيابة يف التعاقد : املدين
 ،ٔ�ن املشرتط وٕان اكن يترصف ملصل�ة املنتفع ؛ ، فٕانه [متزي عهنا اك حلق نتج عنهجيد نفسه مال

، عكس النيابة ٔ�[ن يترصف النائب ملصل�ة أ�صيل  فٕانه يترصف �مسه هو ال �مس هذا أ�¨ري
أ�صيل واحملال  [ناليت Ùكون �تفاق بني املد ، ٕان اكن يقرتب من �ٓلية حوا  ا7[ن كذ¢ .حلسابهو 

احملال =ليه د[ن املد[ن أ�صيل جتاه دا�ن هذا  يف ٔ�ن يتحمل ايتلخص موضوعه اليتو  =ليه،
      ج�يب عهنا احلوا  ت¶شئ حقا لشخص �ٔ  ه حىت وٕان اكنت؛ ٔ�ن فٕانه [متزي بوضوح عهنا ،)3(أ�¨ري

مل [كن ملاك ٔ�ي  ،هو حق �ديد ©شرتاط ن حق الغري الناجت عنفإ  ، )دا�ن املد[ن أ�صيل( 
هذا الغري جتاه  ميلكه ، هو حق اكن موجودا ، ب�R حق الغري الناجت عن احلوا  ،ن قÅلٔ�-د م

  .ال =ليه حتم? عن املد[ن أ�صيلقÅول احمل فقط  هو ما تغريو  املد[ن أ�صيل،

  :  حصة عقد ©شرتاط ملصل�ة الغري رشوط – 2

�ن يتعاقد املشرتط  - ) �ٔ ( ضافة ٕاىل الرشوط العامةإ  -½شرتط يف ©شرتاط ملصل�ة الغرئ
  . )ب(، ؤ�ن تتbه ٕارادة املتعاقد[ن ٕاىل ٕاAشاء حق مÅارش �لغري مس املنتفعال � �مسه

                                                 
1   - GHESTIN (J.),  JAMIN(Ch.)  et  BILLIAU (M.) , …  les effets du contrat… , op. cit., p. 667.    

  . املمتملتق�ني املدين اجلزا�ري املعدل و من ا 73املادة -  2
  .املمتملتق�ني املدين اجلزا�ري املعدل و من ا 251 املادة-  3
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 �  : الرشوط املنصوص =لهيا يف النظرية العامة_ ٔ

لك بط حصة ©شرتاط ملصل�ة الغري بتوافر الرشوط العامة الواجب توافرها يف ت Ùر 
 وال �شرتط الشلكية ،)1(س6بال و  ،لاحملو  ،رتايضالو  ،هليةا�ٔ  ، واملمتث� يف الترصفات القانونية

 .)2(ولو اكن موضوع احلق امل¶ش{ٔ عقارا ،لصحته
  :  حصتهو  وجود الرىض -

وذ¢ بقÅول املتعهد  ،رادة املتعهد =ىل ٕاAشاء حق �لغريجيب ٔ�ن تتفق ٕارادة املشرتط مع إ 
خشص املس�تفCد لعرض دقCق وحمدد صادر من املشرتط، حيتوي =ىل ماهية احلق امل¶ش{ٔ �لغري و 

s املتعاقد[ن �ٔ�هلية  ٕاذ جيب ٔ�ن [متتع ؛ كون هذا الرتايض ¨اليا من العيوبكام جيب ٔ�ن [ .م�ه
ذا حلق إ فان من العيوب، ؤ�ن Ùكون ٕارادÙهيام ¨اليت ،اليت تتوافق مع طبيعة ©شرتاطو  اكم�ال

فٕان ©شرتاط ملصل�ة الغري  ،ٔ�و ©س�تغالل ،إالåراه ٔ�و ،ٔ�و التدلRس ،ٕ�رادة ٔ�-دهام عيب اكلغلط
أ�س�تاذ ٔ�محد شويق محمد  ʼʼو[رى .  çرشط اتصال املتعاقد أ�خر �لعيب ،[كون قابال لٕالبطال

=ىل الرمغ من  -�لعيب  نتفعل امل رتاط ملصل�ة الغري اتصأ�نه [كفي يف مسائل ©ش ʽʽعبد الرمحن
الطRش البني ٔ�و الهوى  نتفعلو اس�تغل امل  كام،)3(حىت [كون العقد قابال لٕالبطال - ٔ�نه من الغري 

  . اقد[ن حىت يمت ©شرتاط ملصلحته�لمتع حاجلام

  : احملل -

�ن  توجب فقطي ٕاذ  ؛ �الشرتاط ملصل�ة الغري يتعلق ال يثري موضوع احملل صعو�ت ف�ٔ
جيب ٔ�ن [كون ٔ�داء  =ليهو  .الرشوط الالزمة لقCام رåن احملل تحقق يف الزتام املتعهد قÅل املس�تفCدت 

  .ؤ�ن [كون مرشو=ا ،معينا ٔ�و قابال �لتعينيو  ،املتعهد ممك�ا

  : الس6ب -

عقد ©شرتاط  سÅ6ا لبطالن -يف الغالب  -الس6ب  خبالف أ�راكن أ�خرى، [كون 
 قØهي عش� =ىل حCاته لفائدة  ملصل�ة الغري، خصوصا يف جمال الت{ٔمCنات =ىل احلياة، كام لو ٔ�من خشص

                                                 
، م¶ش{ٔة دار املعارف، وإالرادة املنفردة يف الفقه وقضاء النقص املرصي و الفرAيسالنظرية العامة لاللزتام، العقد ، ٔ�محد شويق محمد عبد الرمحن- 1

  .   218  .، ص2005إالسك�درية، 
2   - LEGIER (G.) , … «  La stipulation pour autrui » , art. précité, p. 06. 

  .218 .مرجع سابق، ص ، ... النظرية العامة، ٔ�محد شويق محمد عبد الرمحن-  3
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هبدف املواص� يف معارشهتا، فهنا [كون الت{ٔمني =ىل احلياة �طال لعدم ٔ�¨القCة الباعث ا7افع 
  . ٕاال ٕاذا اكن سÅ6ه مرشو=ا حصي�ا الغريٕالaرام الت{ٔمني، فال [كون ©شرتاط ملصل�ة 

  : شلكية يف ©شرتاط ملصل�ة الغريمس{ٔ  ال - 

ٔ�ن القا=دة تقيض ٔ�نه ال  ؛ لو اكن موضو=ه هبة عقاريعترب ©شرتاط ملصل�ة الغري رضائيا و 
من  -  رضايئ ترصف فٕان ©شرتاط ملصل�ة الغري يهو=ل  .)1(شلكية ٕاذا اكنت الهبة Ýري مÅارشة

  .وال كتابة ،ال ½شرتط فCه ال شهر  -حCث أ�صل 

  :  املشرتط �مسه ال �مس املنتفعرضورة تعاقد  - ب 

ولRس املنتفع  ،، فاملتعاقد هو املشرتط جيب ٔ�ن يمت التعاقد �مس املشرتط ال �مس املنتفع
 Åل يا´ي يبقى من قʼʼ الغريʽʽ  و فاملشرتط ال يتعاقد بوصفه ممثال �لمنتف .بة لعقد ©شرتاط�ل¶س��ع ٔ

ال ½س�تطيع  ، çشلك =ا�ل ورضوري ب{ٔمر يف صاحل املنتفع أ�ي قامئ ؛ وال بوصفه فضوليا ¯ئبا عنه،
ة 6ت لهذا املتعاقد صففٕانه لن تث  ،ٕاذا مت التعاقد �مس املنتفعو  . هذا أ�¨ري القCام به لعدم وجوده

ٕاذا مل [كن موs من هذا ة النائب ٕاذا اكن موs من أ�صيل، ٔ�و الفضويل وٕامنا صف ،)2(املشرتط
 . أ�¨ري

وال [كفي ٔ�ن يتعاقد املشرتط �مسه وحلسابه حىت [كCف العقد =ىل ٔ�نه اشرتاط ملصل�ة 
  .اقد[ن ٕاىل ٕاAشاء حق مÅارش �لغريالغري، وٕامنا جيب ٔ�ن تتbه ٕارادة املتع

  : رش �لغريتعاقد[ن ٕاىل ٕاAشاء حق مÅااجتاه ٕارادة امل رضورة  - ج 

 ،)3(املتعهد ٕاىل ٕاaرام عقد هيدف ٕاىل ٕاAشاء حق ملصل�ة الغرياملشرتط و نية جيب ٔ�ن تتbه 
من  كن ٔ�ن Ùكون مضنية �س�تفاد، بل مي وال ½شرتط ٔ�ن يمت التعبري عن هذه النية رصا-ة يف العقد

العقد حقا مÅارشا يف ذمة  ي¶شئفاملهم ٔ�ن  . )4(والظروف اليت ٔ�-اطت a�ٕرامه ، مجموع رشوط العقد
 ، مما ½سمح �لمنتفع ب{ٔن يطالب املتعهد هبذا احلق دون -ا�ة ٕاىل املنتفع دون ٔ�ن مير بذمة املشرتط

  . )5(ٕاد¨ال املشرتط يف املطالبة

                                                 
1   -  LEGIER (G.), … «  Stipulation pour autrui », art. précité, p. 07. ;  TERRE (F.),  SIMLER (Ph.) 
et  LEQUETTE (Y.) , … Les obligations … , op. cit., p. 505. 

  .املمتملتق�ني املدين اجلزا�ري املعدل و من ا 116املادة -  2
3 - MAZEAUD (H.,L. et J.) , Leçons de droit civil, t. II … , op. cit. , p. 719. ;  JOSSERAND (L.), 
Cours de droit civil … , op. cit. , p. 160.  
4  -  GHESTIN (J.), JAMIN(Ch.)  et BILLIAU (M.) , …  les effets du contrat … , op. cit., p. 669. ; 
GOUTAL (J.-L.) , Le principe de l’effet relatif … , thèse précitée, p. 128. 

  . 312. مرجع سابق، ص، ... لزتاممصادر ©، حس�نني م�صور محمد-5
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=دم ٕاعطاء وصف ©شرتاط ملصل�ة الغري �لترصف يف -ا  ما ٕاذا  يرتتب =ىل ما سلف،
اجتهت ٕارادة املتعاقد[ن ٕاىل ٕاAشاء احلق يف ذمة املشرتط ٔ�وال،  اكن حق املنتفع Ýري مÅارش، كام لو

، كتعاقد مجعية مع مقاول =ىل بناء =دة مساåن =ىل ٔ�ن تقوم بتوزيعها  مث نق? بعد ذ¢ ٕاىل املنتفع
  . الحقا =ىل ٔ�عضاهئا

الغري ن [رتب يف موا�ة ٔ�ن العقد ال ميكن �ٔ ) 3(وقضاء ،) 2(فقهاو  ،) 1(من املتفق =ليه �رشيعا
نومفرب  21ا املؤرخ يف يف قراره åيفت Ýري ٔ�ن الغرفة أ�وىل حملمكة النقض الفرAس�ية . الزتامات
ري، �عتبار ٔ�ن البنك هو العقد املربم بني بنك ورشكة نقل =ىل ٔ�نه اشرتاط ملصل�ة الغ 1978

 ف =ىليهذا التكC  وقد مت انتقاد.  وز��ن البنك مه املنتفعني ، رشكة النقل يه املتعهدةو ،املشرتط
¢ يو7 =ىل ، وهو بذ النقل ريت=اتق ز��ن البنك الزتاما بدفع فوأ�ن هذا العقد يضع =ىل  ٔ�ساس

�مام  ٔ�نه Ýري .)4(واقرتحوا ٔ�ن يمت ÙكCيف العملية =ىل ٔ�ساس معل الفضويل ، =اتق الغري الزتاماتٔ
 ٕاAشاء الزتامات =ىل =اتق الغري ا´ي [رىس قا=دة جواز ، عن قرارهاض =دم Ùراجع حممكة النق

فقسموا العالقة  ،القرار بطريقة تبعد هذه الن�bCة ٕاىل تفسري باحÂني، ذهب بعض ال مبوجب العقد
وهو ا´ي يتضمن ©شرتاط  ،بني البنك ورشكة النقل ولا�ٔ  : الثالثية ٕاىل عقد[ن م�فصلني

Ýري ٔ�ن هذا  . )5(©لزتام بدفع الفواتري�ه ين�در وم  ،وز�ئنه الثاين بني البنكصل�ة الغري، و مل
  .ٔ�ن العقد الثاين هو جمرد افرتاض ؛ ه الوقائعالتقس�مي فCه نوع من �شوي

  :  الرشوط املتعلقة �ملنتفع -يا �ن 

جيوز يف ©شرتاط ملصل�ة الغري « : من التق�ني املدين اجلزا�ري =ىل ٔ�نه  118تنص املادة 
 ٔ�هيئة مس�تق�Å كام جيوز ٔ�ن [كون خشصا ٔ�و هيئة مل يعينا وقت ن [كون املنتفع خشصا مس�تقÅال ٔ�و 

  .»العقد مىت اكن تعيRهنام مس�تطا=ا يف الوقت ا´ي جيب ٔ�ن ي¶Øج العقد فCه ٔ�°ره طبقا �لمشارطة 

يتقÅل الفقه الVس�ييك فكرة ©شرتاط ملصل�ة  مل ٕاذ ؛ هذا احلمك نقاشا åبريا يف املايض ٔ��ر
Ýري ٔ�نه مع ظهور فكرة الت{ٔمني =ىل احلياة  . خشص مس�تقÅيل ملصل�ة ٔ�و ، يعني بعد خشص مل

  .)6(ا=رتاضا فمل يعودا يلقCان ،قات هذ[ن الرشطنياتضحت تطبي
                                                 

  .املمتمعدل و من التق�ني املدين اجلزا�ري امل 113املادة  -  1
، ... ©لزتاممصادر ، حس�نني م�صور محمد ؛. 268. ، ص2000، مؤسسة الثقافة اجلامعية، إالسك�درية، ٔ�ساس ©لزتام العقدي، عبد الرحامن عياد- 2

  .312 . مرجع سابق، ص
3   - Cass., Civ. 3., 10 Avril 1973 ; D. 1974, J., p. 21, note  (Ch.) LARROUMET.  
4 -  LEGIER  (G.) , … « La stipulation pour autrui », art. précité, p. 12. ; GHESTIN (J.), JAMIN 
(Ch.) et BILLIAU (M.) , …  les effets du contrat … , op. cit. , p. 669.    
5  -  LEGIER (G.) , … «  La stipulation pour autrui », art. précité, p. 12.   
6  -  FLOUR (J.) et  AUBERT (J.-L.),  …  l’acte juridique … ,op. cit ., p. 350.   
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I  - رام العقدaقابلية املنتفع �لتعيني وقت ٕا :  

ٕاذ جيوز ٔ�ن [كون  ؛ وقت ٕاaرام ©شرتاط ملصل�ة الغريال ½شرتط ٔ�ن [كون املنتفع معينا 
خشصا ٔ�و �ة مل تعني بعد، çرشط ٔ�ن [كون تعيRهنام مس�تطا=ا وقت ٕانتاج العقد ٔ��ره طبقا 

  . �لمشارطة

  . )2(و=دم دقة تعي�Rه ،) 1(ٕاطالقا  =دم تعيني املنتفع:  هذا احلل ½سمح مبعاجلة ٕاشاكلني 

 : =دم تعيني املنتفع ٕاطالقا - 1

 ؛ )©شرتاط لشخص Ýري معني(يف حصة مÂل هذا ©شرتاط  )1(�انب من الفقه  شكك
�ن  [متثل أ�ول يف ٕاماكنية اس�ت¶Øاج : وهو ي{ٔ¨ذ =ىل مس{ٔ  =دم تعيني املنتفع ٕاطالقا م{ٔ¨ذ[نٔ 

س�يخضع لتقد[ره الشخيص، ٔ�ما ؛ ٔ�ن تعيني املنتفع  لRس �لغرئ�راد ٔ�ن ½شرتط لنفسه و  املشرتط
تعيني  الكCفCة اليت سRمت {ٔ ملسمل يتعرض  املرشع ه =ىل الرمغ من ٔ�نامل{ٔ¨ذ الثاين فCمتثل يف åون ٔ�ن

، Ýري ٔ�ن املؤكد هو )ٕاخل ...وصية يويص هبا املشرتط ٔ�و رسا  تو�ه �لمتعهد،( رصا-ةاملنتفع هبا 
 .يتعارض مع الطابع العقدي لالشرتاط ملصل�ة الغري؟ هذاو  يني سوف [كون ٕ�رادة م�فردة،ٔ�ن التع 

طاملا ٔ�ن الزتامه لن  ،س�تفCدفاملتعهد ال هيمه من س�يكون امل :  هذه املالحظة مردود =لهيا
ن حيل حمل و�ٔ  ،) 2(من �ة ٔ�خرى، مبا ٔ�ن �لمشرتط ٔ�ن ينقض املشارطة هذا من �ة، و . يتغري

ٓ املنتفع أ�ول م�تفعا  � هبذاو  . خØيار املنتفع [رجع �لمشرتط و-دهAس�ت¶Øج ٔ�ن حق افميكن ٔ�ن  ،)3(خر
ٔ�ن ©شرتاط هو عقد يمت  ؛ خرو�ا عن املبدٔ� العقدي لالشرتاطال يعد التعيني الفردي �لمنتفع 

çرشط ٕا=الم  ،مع Ùرك مس{ٔ  تعيني هذا الغري �لمشرتط ،فCه االتفاق =ىل ٕاAشاء حق مÅارش �لغري
  .املتعهد هبذا التعيني

 ٕاشاكل �ٓخر يطر-ه ©شرتاط ملصل�ة خشص Ýري معني وقت املشارطة، [متثل يفيبقى 
 كام ٔ�نه  .)4(وهذا ٔ�مر ½شلك اس�ت�ا  تصورية هذا ©شرتاط يو7 حقا بدون صاحب،åون ٔ�ن 

 ولو لفرتة ما قÅل ، يثري �ساؤال حول ما ٕاذا اكن هذا احلق س�يد¨ل يف ا´مة املالية �لمشرتط
  ؟ )5(، مما جيع? يف مØناول دائين املشرتط تفعالتعيني اJهنايئ �لمن 

                                                 
1  -  LEGIER (G.) , … «  La stipulation pour autrui », art. précité, p. 17. ;  JOSSERAND (L.), Cours 
de droit civil … , op. cit., p. 165.  

  . çرشط ٔ�ن يقوم بذ¢ قÅل ٔ�ن يعلن املنتفع ٕاىل املتعهد ٔ�و املشرتط رغبته يف ©س�تفادة مهنا-  2
  .من التق�ني املدين اجلزا�ري املعدل واملمتم 117املادة -  3

4- TERRE (F.), SIMLER (Ph.) et  LEQUETTE (Y.) , … les obligations … , op. cit. , p. 419. 
5  -  MAZEAUD (H. , L. et J.), Leçons de droit civil, t. II … , op. cit. , p. 728. 
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�°ر  7 �عتبار ٔ�ن تعيني املنتفع ،لشاكاالٕ جتاوز هذا صل�ة الغري تق�ية ©شرتاط مل �سمحٔ
ى عن مطالبات دائين مما جيعل أ�داء املشرتط يف م�{ٔ  ،)1(رجعي يعود ٕاىل يوم ٕاaرام ©شرتاط

فٕان احلق الناشئ  ،مكوت املشرتط ٔ�ّما ٕاذا اس�ت�ال تعيني املنتفع ن�bCة ظرف طارئ .)2(املشرتط
  . فRشلك بذ¢ عنرصا من عنارص الرتكة ،عن ©شرتاط س�يد¨ل يف ذمة املشرتط

  : التعيني Ýري ا7قCق �لمنتفع -  2

عن طريق إالفصاح عن  -وا´ي يعرف �لتعيني Ýري املبارش -يمت هذا النوع من التعيني 
�ن [كون املنتفع مس�تطاع التعيني يف  ٕاذ [كفي ؛ )3(حصي�ا ©شرتاط به [كونصفات املنتفع، و ٔ

كام لو مت ©شرتاط ملصل�ة العائ�، فهنا مت تعيني املنتفع  ا´ي جيب ٔ�ن ي¶Øج فCه العقد ٔ�°ره،الوقت 
 ؛تقد[رية يف حتديد ٔ�فراد العائ� سلطة يف هذه احلا  [كون لقايض املوضوعو  ويه القرابة، ،بصفØه

ولRس قانوين، بعكس مصطلح الورثة ا´ي يلغي لك سلطة  ،ٔ�ن مفهوم العائ� مفهوم اجîعي
يف  حىت جيهتد جماال �لقايضيف ش{ٔنه ٔ�نه مصطلح قانوين دقCق، مل يرتك املرشع  ؛ تقد[رية �لقايض

  . بل القانون هو ا´ي يعيهنم ،تعيRهنم

فCه يصعب و  ،التعيني فCه ن [كون حتديد املنتفع حتديدا =اما =ىل حنو يعدمال جيب �ٔ و
كن تعيRهنم بدقة، ٔ�ن الفقراء ال مي ؛)4(نية املشرتط، 5ٔن ½شرتط ملصل�ة الفقراء دون تدقCق معرفة

 ،)5(عكس ما ٕاذا ٔ�ضاف صفة ٔ�خرى، 5ٔن ½شرتط ملصل�ة فقراء } معني، ٔ�و فقراء =ائ� معينة
 .تعيRهنم يوم تنفCذ ©شرتاطفهنا ميكن 

II -  نتفع �لوجودقابلية امل  :  

مت ٕارساء هذه القا=دة Jمتكني أ�ش«اص من ©شرتاط ملصل�ة ٔ�والدمه ا´[ن مل يو7وا بعد 
  . )2(سس بعدؤ صل�ة أ�ش«اص املعنوية اليت مل ت، ٔ�و مل)1(

  : ©شرتاط ملصل�ة أ�والد ا´[ن مل يو7وا بعد - 1

   -املتعلق �لت{ٔمني =ىل احلياة 1930جويلية  13قÅل صدور قانون  -الفرAيسرفض القضاء 

                                                 
  . 313. مرجع سابق، ص، ... مصادر ©لزتام، محمد حس�نني م�صور- 1

2  -  GHESTIN (J.), JAMIN (Ch.) et  BILLIAU (M.) , … les effets du contrat … , op. cit. , p. 678.  
  .املمتملتق�ني املدين اجلزا�ري املعدل و من ا 118املادة  -  3

4-  GHESTIN (J.),  JAMIN (Ch.)  et  BILLIAU (M.) , …  les effets du contrat … , op. cit. , p. 679.  
5  -  TERRE (F.),  SIMLER (Ph.) et  LEQUETTE (Y.), … les obligations … , op. cit. , p. 389. 
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ل�ة أ�والد واكن ½سمح فقط �الشرتاطات ملص ،)1(فكرة ©شرتاط ملصل�ة ٔ�ش«اص مل يو7وا بعد
لها ٔ�ن Ùك�سب  بذ¢و  . ٔ�هلية الوجوب لها ٔ�ج�ةا�عتبار ٔ�ن  ،)2(مه ٔ�ج�ةاملوجود[ن ٔ�و ا´[ن 

م�ه،  63، الس�� املادة 1930جويلية  13بعد صدور قانون  Ýري ٔ�نه . احلقوق رشط ٔ�ن تو7 حCة
قام القضاء بتعممي هذه و ة أ�والد ا´[ن مل يو7وا بعد، ٔ�صبح ½سمح �لت{ٔمني =ىل احلياة ملصل�

 ،هذا التعممي=ىل ʼʼ DEMOGUE ʽʽ وقد ا=رتض أ�س�تاذ .)3(القا=دة =ىل مجيع ©شرتاطات
ال [كون من املنطق تعممي ©س�ت�Zاء  �لن�bCةو يه اس�ت�Zاء، 63لثانية من املادة �عتبار ٔ�ن الفقرة ا

  .)4(=ىل لك ©شرتاطات

من التق�ني املدين اجلزا�ري  118، فقد نصت املادة  ٔ�ما ف� يتعلق �ل�رشيع اجلزا�ري
 وهبذا . » ...ن [كون املنتفع خشصا مس�تقÅالجيوز يف ©شرتاط ملصل�ة الغري �ٔ « :  رصا-ة ٔ�نه

[كون املرشع اجلزا�ري قد ٔ�رىس مÅدٔ� ٕاماكنية ©شرتاط لفائدة ٔ�ش«اص مل يو�دوا بعد، فÅٕاماكن 
ذا مل ينجب إ Ýري ٔ�نه جيب مالحظة ٔ�نه  . الشخص ٔ�ن يربم ت{ٔمCنا لفائدة ٔ�والده ا´[ن مل يو7وا بعد

  .)5(وتوزع =ىل الورثة ،يف Ùركتهس�تد¨ل قمية الت{ٔمني   فٕانفاال، ٔ�ط هذا الشخص

  : ©شرتاط ملصل�ة خشص معنوي مل يؤسس بعد-  2

اختذ القضاء الفرAيس يف مس{ٔ  ©شرتاط ملصل�ة خشص معنوي مس�تقÅيل موقفا ½س�تدعي 
ٕاذ مزي بني ما ٕاذا اكن  ؛ قضني يف مس{ٔ  حيمكها نفس املبد�ٔ ©س�تغراب، فقد اختذ موقفني مØنا

وقىض بعدم جواز ©شرتاط ملصل�ة خشص طبيعي  ٔ�و خشصا معنو�، ،املنتفع خشصا طبيعيا
 .)7(جواز ذ¢ �ل¶س�بة �لشخص املعنوي املس�تقÅيلو  ،)6(مس�تقÅيل

�نه ال جيوز ©شرتاط ملصل�ة م�تفع رٔ�ىمفهنم من  : الفقه يف فرAسا ٔ�مام هذا املوقف انقسمٔ 
من املادة  سواء اكن خشصا طبيعيا ٔ�و معنو� مل يو�د بعد، =ىل ٔ�ساس مÅدٔ� ½س�ت¶Øج ،مس�تقÅيل

حق دون ٔ�ن يو�د صاحب هذا  ٔ�ن يو�د ميكن ال من التق�ني املدين الفرAيس يقيض ٔ�نه 906

                                                 
1   -  PICARD (M.) et  BESSON (A.), Les assurances terrestres, t. I, 5è éd. par  BESSON (A.), 
L.G.D.J., Paris, 1982,  p. 788 et s.  
2  -  LAMBERT (E.) , La stipulation pour autrui … , thèse précitée, p. 150. 
3  -  LARROUMET (Ch.) , Les opérations … à trois personnes … , thèse précitée, p.  350. 
4   -  DEMOGUE (R.), Traité des obligations en général, t. VII, effets des obligations, Rousseau, 
Paris, 1933, p.  201. ;  LEGIER (G.) ,… « Stipulation…», art. précité, p. 17. 

  .313. مرجع سابق، ص، ... مصادر ©لزتام،محمد حس�نني م�صور- 5
  .املتعلق �لت{ٔمني =ىل احلياة 1930جويلية  13قÅل صدور قانون -  6

7  -  LAMBERT (E.) , La stipulation pour autrui…, thèse précitée, p. 358 et s.; DEMOGUE (R.), 
Traité des obligations …  effets … , op. cit., p. 214.  
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خشص مس�تقÅيل سواء اكن طبيعيا ٔ�و معنو�،  ملصل�ة ومهنم من [رى جبواز ©شرتاط .)1(احلق
ه جيوز ٔ�ن [كون احملل مس�تقÅيل، ومبا ٔ�ن حمل ©شرتاط هو ٕاAشاء حق م�طلقني من فكرة ٔ�ن

فال مانع من ٔ�ن [كون  =ليهو  . ي¶ش{ٔ هذا احلق حىت يتعني صاحÅهملصل�ة الغري، فال مانع من ٔ�ن ال
  .)ç)2رشط ٔ�ن [كون قابال �لتعيني ،املنتفع خشصا مس�تقÅال

يقيض رصا-ة جبواز ©شرتاط  املرشع ٔ�ن ؛ ال ٔ�مهية لهذا النقاش يف ال�رشيع اجلزا�ري
 .)3(ملصل�ة خشص معنوي مس�تقÅيل

  

  الفــرع الثانــي
�ثkار ©شرتاط ملصلحjة الغرئ  

  

أ�وىل بني : نونيةثالث =القات قا -ا ثالثياترصف ه�عتبار  -ي¶شئ ©شرتاط ملصل�ة الغري 
  . )�لثا(وأ�¨رية بني املشرتط واملنتفع  ،)�نيا(، الثانية بني املتعهد واملنتفع )ٔ�وال(املتعهد و املشرتط 

    :  املتعهدالعالقة بني املشرتط و  -ٔ�وال 

قÅل ٔ�ن يعرب املنتفع عن ? ٔ�ن ينقض املشارطة [متتع املشرتط قÅل املتعهد بعّدة امØيازات، ف
يبقى 7 و ٕان اكن  فال ميك�ه نقضها ،ملنتفع عن قÅو7ٔ�ما بعد تعبري ا . )I( ارغبته يف ©س�تفادة مهن

  . )II(تنفCذ ©شرتاط عن طريق رفع دعوى التنفCذ =ىل املتعهد  احلرص =ىلاحلق يف 

I - املشارطة طة املشرتط يف نقضسل  :  
فطبقا  ،نقض ©شرتاط السلطة أ�ساس�ية اليت [متتع هبا املشرتط قÅل املتعهد يف قاحلميثل 
جيوز �لمشرتط دون دائ¶Cه ٔ�و وارثيه ٔ�ن ينقض « :  من التق�ني املدين اجلزا�ري 117ٔ�حاكم املادة 

مهنا، ما مل [كن ذ¢  املشارطة قÅل ٔ�ن يعلن املنتفع ٕاىل املتعهد ٔ�و ٕاىل املشرتط رغبته يف ©س�تفادة
نقض ©شرتاط دون موافقة فهذه املادة تعطي �لمشرتط سلطة .  » ...قد يقØضيه الع خمالفا ملا
جيوز �لمشرتط تعديل ٔ�حاكم عقد ©شرتاط ٕ�رادته املنفردة، طاملا مل يعلن املنتفع  و=ليه . املتعهد

                                                 
1  -  GHESTIN (J.), JAMIN (Ch.)  et  BILLIAU (M.) , …  les effets du contrat … , op. cit. , p. 683. 
2  -  LARROUMET (Ch.) , Les opérations … à trois personnes … , thèse précitée, p. 351. 

  .املمتماملعدل و  من التق�ني املدين اجلزا�ري 118املادة  -  3
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 ،»...ذ¢ خمالفا ملا يقØضيه العقدما مل [كن ...  «ٔ�ما عبارة  رغبته يف ©س�تفادة من ©شرتاط، عن
  . مك مما جيع? حكام ممكال Ýري �ٓمرعن جواز االتفاق =ىل ما خيالف هذا احل فهÀي تعرب

ٔ�ن القا=دة يف  ؛ هو حق Ýري م{ٔلوفنقض املشارطة ٕ�رادته املنفردة، و حق  �لمشرتط ٕاذن
 باحÂنيال  {ٔ-دبعث ب هذا ما .)1(وال تعدي? ٕاال �تفاق الطرفني ،العقود يه ٔ�نه ال جيوز نقض العقد

[رون ٔ�ن هناك -االت ال جيوز فهيا نقض املشارطة �ٕالرادة املنفردة  فهم ،ٕاىل انتقاد هذا احلق
 .)2(�لمشرتط، كام يف -ال لو اكن �لمتعهد مصل�ة يف تنفCذها

�لمشرتط و-ده دون و دة لقوا=د العدا ، فٕان �لمشرتط بغض النظر عن مطابقة هذه القا=
وال يرتتب =ىل نقضها aراءة ذمة املتعهد قÅل . ٔ�و وارثيه حق نقض املشارطة ٕ�رادته املنفردة ،هCدائ¶ 

شرتاط ذمØه قÅل املنتفع، فللمشرتط ٔ�ن يطلب من املتعهد تنفCذ © تربؤوٕان اكنت  ،املشرتط
 ٓ � .خر يعينهملصلحته، ٔ�و ملصل�ة م�تفع 

شرتط عقد ©شرتاط بطريقة ٔ�ن ينقض امل  -أ�حواليف لك  -�رى ٔ�نه لRس من العدلو 
 تثقل ©لزتام =ىل املتعهد، كام لو اكن ©شرتاط يلزم املتعهد بتقدمي ريع س�نوي ملنتفع يقطن موطن

ويعني م�تفعا ٔ�خر يقطن موطنا بعيدا �دا عن موطن  ،املتعهد، فCنقض املشرتط هذا ©شرتاط
  .مبا يثقل الزتام هذا أ�¨ري �لز�دة يف مصاريف تنفCذه ،املتعهد

II - ذ ©شرتاط ملصل�ة الغريCف��سلطة املشرتط املتعلقة ب  :  

ن رغبته يف ديد لها مبجرد تعبري املنتفع عجت ٔ�ي شرتط حقه يف نقض املشارطة ٔ�ويفقد امل 
  :  بضامن تنفCذ ©شرتاطمهنا، Ýري ٔ�نه حيتفظ ببعض السلطات جتاه املتعهد تتعلق  ©س�تفادة

املمتثل يف تنفCذ ©شرتاط ملصل�ة  ،�لمشرتط احلق يف مطالبة املتعهد ب��فCذ الزتامه -1
ٔ�ن �لمشرتط  ؛ال �عتباره ممثال �لمنتفع ،و7 احلق يف رفع هذه ا7عوى �مسه خشصيا .)3(املنتفع

جيوز االتفاق يف  Ýري ٔ�نه .املنتفععقود ملصل�ة الشرتاط امللمصل�ة خشصية يف تنفCذ املتعهد 
�شمل املطالبة التنفCذ العيين والتنفCذ و ملطالبة �لتنفCذ �لمنتفع و-ده، املشارطة =ىل ٔ�ن [كون حق ا

  .عن طريق التعويض

                                                 
  .املمتماملعدل و  لتق�ني املدين اجلزا�ريمن ا 106املادة  -  1

2  -  LAMBERT (E.) ,  La stipulation pour autrui … , thèse précitée, p. 100. 
  .املمتملتق�ني املدين اجلزا�ري املعدل و من ا 3/116املادة  -  3
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طلب فسخ العقد مع التعويض ٕاذا مل ينفذ املتعهد الزتاماته املرتتبة عن  حق �لمشرتط –2
�ن [متسك �7فع بعدم التنفCذ ٕاذا طالبه املتعهد ب��فCذ الزتامه عقد ©شرتاط ملصل�ة الغري، كامٔ 7.  

لزتاماته، فٕانه يلزتم ب��فCذ لك ما يرتتب =ىل ق � يتعلق حبقوق املشرتط، ٔ�ما ما يتعلف� هذا
  .=اتقه من الزتامات ¯جتة عن عقد ©شرتاط ملصل�ة الغري، و�لمتعهد ٔ�ن يطالبه هبذا قضائيا

  :  بني املتعهد واملنتفع العالقة - �نيا

، Ýري ٔ�ن هذا احلق )I( مبجرد انعقاد عقد املشارطة يتو7 �لمنتفع حق مÅارش جتاه املتعهد 
  ).II(مرتبطا �لعقد ا´ي Aش{ٔ عنه  يبقى دامئا

I - ة املبارشة �لمنتفع جتاه املتعهدC¶حق ا7ائ : 

حىت قÅل  هذاموا�ة املتعهد، و لصاحل املنتفع يف ) 1(ي¶ش{ٔ عن ©شرتاط حق �ديد ومÅارش
ٕا=النه عن رغبته يف ©س�تفادة من  رغبته يف ©س�تفادة من هذا احلق، Ýري ٔ�ن ٕا=الن املنتفع عن

  .)2(يه اليت س�تحصنه من حماو  املشرتط يف نقضه ،هذا احلق

 فكرة ٔ�ن ©شرتاط ملصل�ة الغري ال ميك�ه سوىال يقÅل  -لفرتة طوي�  -قضاء بقي الفقه وال
املقÅول من =امة  -املبدٔ� قد اكن هذا و  .)3(ٔ�ن يو7 ٕاال حقوقا �لغري، وال جيوز ٔ�ن حيم? الزتامات

ا´ي يقيض ٔ�ن العقد ال يو7 الزتامات ٕاال يف موا�ة  ،مربرا بفكرة مÅدٔ� AسC6ة التعاقد -لباحÂنيا
أ�طراف املتعاقدة، وفكرة مÅدٔ� احلرية الشخصية ا´ي يقيض ب{ٔنه ال جيوز ٔ�ي خشص ٔ�ن ميس 

  .)4(وحيملهم الزتامات مل ½شارåوا يف ٕاAشاهئا ،حبرية ا�ٓخر[ن

ٕاAشاء الزتامات =ىل  باقا يف مس{ٔ  قÅول فكرة ٕاماكنيةس�   ʼʼDEMOGUE ʽʽأ�س�تاذ  اكن
، واكن [رى ٔ�ن الغري ملزم �اللزتامات ا�لصيقة �حلق عن طريق ©شرتاط ملصل�ة الغري =اتق الغري
?Åٓخر[ن ،)5(ا´ي ق�ؤ�صبحوا [رون يف ©شرتاط ملصل�ة الغري وس�ي� ٕالaرام العقود  مث تبعه 

[ك�سب حقا مÅارشا يف  س�تفCدقÅلوا فكرة ٔ�ن امل �اوزوا هذه املس{ٔ ، و بل  . )6(ملصل�ة الغري

                                                 
  .املمتمدل و من التق�ني املدين اجلزا�ري املع 116/2املادة  -  1
  .املمتماملعدل و لتق�ني املدين اجلزا�ري من ا 116/1املادة  -  2

3  - cass. civ. 3è, ,10 avril 1973, bull.civ., III. N 273, p. 197.    
4  -  LARROUMET (Ch.) , Les opérations … à trois personnes … , thèse précitée, p. 341 et s.   
5  -  DEMOGUE (R.), Traité …  effets … , op. cit. , p. 182 :  «  le tiers est tenu des charges inhérentes 
au droit qu’il accepte. » .   
6   -  FLATTET (G.) , Les contrats pour le compte d’autrui, thèse Paris, 1950, p. 140. ;  ROUX (J.-M.), 
Le rôle créateur de la stipulation pour autrui, presses universitaires d’Aix- Marseille (P.U.A.M.) , 
Aix-en- Provence, 2001, p. 249. ; GHESTIN (J.),  BILLIAU (M.) et  JAMIN (Ch.) , «  la stipulation 
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شرتاط وهو حق ال ي¶Øقل من ذمة املشرتط ٕاىل ذمØه، وٕامنا ي¶ش{ٔ مبوجب عقد © املنتفع،موا�ة 
  .مÅارشة يف ذمة هذا أ�¨ري

  : ¢ ثالث نتاجئي¶Øج عن ذو  

  : ملنتفع من الضامن العام �لمشرتطخروج حق ا – 1

ما �شم? من لك ه املالية aذمØف ،)1(بديونهالوفاء  -من حCث أ�صل  -تضمن ٔ�موال املد[ن 
�ا �لوفاء م اشرتاطه ملصل�ة الغري ض، فهل [كون احلق ا´ي مت اذه ا7يونهب �لوفاء ٔ�صول ضام�ة

  بديون املشرتط؟ 

، من نتاجئ اعتبار احلق امل¶ش{ٔ عن طريق ©شرتاط ملصل�ة الغري حقا مÅارشا �لمنتفع
ٔ�ن احلق ي¶ش{ٔ مÅارشة يف ذمة الغري، وال ي¶ش{ٔ يف ذمة  ؛خرو�ه من الضامن العام �لمشرتط

 لت{ٔمني =ىل حCاته ملصل�ة ٔ�والدهحفىت لو قام الشخص � .ٔ�وال مث ي¶Øقل ٕاىل ذمة هذا الغرياملشرتط 
ٔ�نه ي¶ش{ٔ مÅارشة يف ذمة  ؛م اس�تفاء ديوهنم من مÅلغ الت{ٔمنيواكن =ليه ديون، فٕان دائ¶Cه ال ميكهن

  .ميوت مد[هنم معرسا بذ¢أ�والد، و 

  : وج حق املنتفع من Ùركة املشرتطخر  – 2

ال يد¨ل حق املنتفع يف Ùركة املشرتط حىت لو اكن املنتفع من الورثة،  فلو قام خشص 
حCاته ملصل�ة ٔ�-د ٔ�والده فقط، فال جيوز لبايق أ�والد ٔ�ن يطلبوا ٕابطال الت{ٔمني  =ىل ت{ٔمنيل �

=ىل  ٕابطالها بذ¢ملطالبة ٕ�=ادة ÙكCيفه =ىل ٔ�ساس ٔ�نه وصية، و �عتباره ترصفا ما بعد املوت، وا
  .ٔ�ن هذا احلق مل [كن ٔ�بدا عنرصا من عنارص ا´مة املالية ملور=م ؛»ٔ�نه ال وصية لوارث « ٔ�ساس 

  :  قÅول املنتفع لالشرتاط لRس رشطا لوجود حقه – 3

 .)2(فٕانه ي¶ش{ٔ من dرخي Aش{ٔة ©شرتاط ملصل�ة الغري ،مبا ٔ�ن حق املنتفع هو حق مÅارش

فٕان قÅول املنتفع لالشرتاط لRس رشطا لوجود هذا احلق، وٕان اكن احلق قÅل قÅول املنتفع  و=ليه
ه Cمن التق�ني املدين اجلزا�ري جتزي �لمشرتط دون دائ¶  117ٔ�ن املادة  ؛يف هذا الوجود إا�ه Kدد

  .©س�تفادة مهنا قÅل ٕا=الن املنتفع ٕاىل املتعهد ٔ�و ٕاىل املشرتط رغبته يف ،ٔ�و وارثيه نقض املشارطة

                                                                                                                                                         
pour autrui», in :  Les effets du contrat à l’égard des tiers, dir. ,  FONTAINE (M.)  et  GHESTIN 
(J.), L.G.D.J., Paris, 1992, p. 399. 

  .ملدين اجلزا�ري املعدل واملمتممن التق�ني ا 188املادة  -  1
2   -  FLOUR (J.) et  AUBERT (J.-L.), … l’acte juridique … , op. cit. , p. 357.   
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ٕاذ جيعل ©شرتاط Ýري قابل  ؛ شرتاط ٔ�°ر تدعميي حلقهلال[كون لقÅول املنتفع  ا}الفة ومبفهوم      
 وال ½شرتط ٔ�ن خيضع القÅول لشلك معني، فقد [كون رصحيا كام قد [كون مضنيا، فهو .�لنقض
وقد حيدث ٔ�ن [كون املشرتط وليا رشعيا �لمنتفع، كام لو ٔ�aرم خشص  ،)1(لٔ�حاكم العامةخيضع 

 ال يعين �لرضورة  )املنتفعصفة املشرتط و ( Øنيالصف ت{ٔمCنا =ىل احلياة لفائدة ٔ�والده القرص، فاجîع 
  . )2(القÅول، وٕامنا جيب التعبري عنه بطريقة ال تدع جماال �لشك عن داللته توافر

ته يف ©س�تفادة من التعبري عن رغب  هذا أ�¨رييف -ا  ٕاهامل  -ميكن 7ائين املنتفع  ٔ�نهكام 
©=رتاض،  بارشة، وال ميكن �لمشرتطالقÅول ماكنه ٕاذا توافرت رشوط ا7عوى Ýري امل  -شرتاط©

فالقÅول رضوري جلعل ©شرتاط Ýري  =ليهو  .)3(ٕاال ٕاذا اكن هذا ©=رتاض مرتبطا مبس{ٔ  ٔ�¨القCة
قابل �لنقض من طرف املشرتط، Ýري ٔ�نه لRس وجويب =ىل املنتفع، فÅٕاماكنه رفض ©نتفاع �حلق 

  .ا´ي مت اشرتاطه ملصلحته

II  _ش{ٔهA�  : ارتباط حق املنتفع �لعقد ا´ي ٔ

©شرتاط هو ن عقد فإ  =ليهو  .املتعهدحق املنتفع عن العقد املربم بني املشرتط و ي¶Øج 
ذا ©رتباط هو وه .) 4(حيدد مداه ميك�ه ٔ�ن الوحCد ا´ي ،مما جيعل م�ه العقدمصدر هذا احلق
 ،)1(املنتفع  متسك املتعهد جبميع ٔ�و�ه ا7فع اخلاصة هبذا العقد يف موا�ة ا´ي يفرس جواز

  . )2(ب{ٔي دفع يف موا�ة املتعهد  =دم جواز متسك املنتفع  و�لعكس

  : جبميع ا7فوع اخلاصة �لعقد يف موا�ة املنتفع جواز متسك املتعهد  – 1

شرتاط، ٔ�و ٔ�ن [متسك يف موا�ة املنتفع جبميع ا7فوع املتعلقة بص�ة عقد © تعهد�لم  جيوز 
مبعىن ٔ�نه ميك�ه ٔ�ن يثري يف موا�ة املنتفع مجيع ا7فوع اليت ميكن  ؛) 5(لزتاماتهبعدم تنفCذ املشرتط ال

�ٔ (دفوع مزتام�ة يف Aش{ٔهتا مع عقد ©شرتاط :  ويه قسمني ،) 6(ٔ�ن يثريها يف موا�ة املشرتط( ،
  ).ب(ؤ�خرى الحقة 7 

                                                 
1   -  LEGIER (G.) , … « Stipulation pour autrui », art. précité, p. 23.   
2   - Ibid., p. 22. 
3  -  PICARD (M.) et  BESSON (A.), Les assurances … , op. cit. , p. 790. 
4  -  LAMBERT (E.) , Stipulation pour autrui … , thèses précitée, p. 115 ;  LARROUMET (Ch.) , Les 
opérations … à trois personnes … , thèse précitée, p. 363.  

  .املمتملتق�ني املدين اجلزا�ري املعدل و من ا 116املادة  -  5
6  -  FLOUR (J.) et  AUBERT (J.-L.) , … L’acte juridique … , op. cit. , p. 357 ;  LEGIER (G.) ,              
… «  Stipulation pour autrui », art. précité, p. 28. ;  LARROUMET (Ch.) ,  Les opérations … à trois 
personnes … , thèses précitée, p. 371. 
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 �  : ا7فوع املزتام�ة يف Aش{ٔهتا مع العقد املربم بني املشرتط واملتعهد –ٔ

ا7فوع ٔ�ساسا بعدم توافر ٔ�راكن العقد ٔ�و بعيوب الرىض، فCجوز �لمتعهد ٔ�ن تتعلق هذه 
 ،بطال¯ مطلقا لعدم وجود احملل ٔ�و الس6ب، ٔ�و لكون ٔ�-دهام Ýري مرشوع ،[متسك ببطالن العقد

توافر رشوط العامة، كام ميك�ه اJمتسك �لبطالن ال¶س�يب لعدم  ا�ٓدابالف �لنظام العام ٔ�و ٔ�و خم
قد �ر نقاش åبري حول مس{ٔ  ٕاماكنية املطالبة ٕ�بطال العقد ن�bCة تدلRس  Ýري ٔ�نهحصة الرتايض، 

  من قÅل املشرتط؟

�مÂال من  باحÂنيذهب =دد من ال ٔʼʼ BEUDANT ʽʽوʼʼ PEROT ʽʽوʼʼ LAGARDE ʽʽ     

 هذهل Ýري ٔ�ن ترب[رمه ،) 1(ٕاىل جواز متسك املتعهد بعيب التدلRس يف موا�ة املنتفع ʼʼLEGIER ʽʽ و
ٔ�نه ½شوه �ٓلية ©شرتاط ملصل�ة الغري، فهم يؤسسون جواز اJمتسك �ٕالبطال  ؛ املس{ٔ  مرفوض

�ما أ�س�تاذ ،) 2(لتدلRس املشرتط =ىل ٔ�ن هذا أ�¨ري يعترب ممثال �لمنتفعٔ ʼʼ GAUDMET ʽʽ  فقد
مؤسسا رٔ�يه =ىل رشط وجوب صدور التدلRس من الشخص ا´ي  ،ذهب ٕاىل عكس ذ¢

  . )4(اJمتسك �لتدلRس وهو رشط من رشوط ،)3(�متسك ضده �ٕالبطال

هو ٔ�ن مصدر حق املنتفع هو عقد و  ،�لفصل يف املوضوع جيب الرجوع ٕاىل أ�صل
=ليه ٕاذا اكن املشرتط و  .�bCة الزتام تعاقدي جتاه املشرتطن  اط، فاملتعهد ملزتم جتاه املنتفعشرت ©

  .)5(مدلسا، فال [كون املتعهد ملزتما مبوجب العقد ا´ي ٔ�لزمه مع هذا املشرتط املدلس

ٕاىل �انب هذه ا7فوع املزتام�ة يف Aش{ٔهتا مع عقد ©شرتاط  ملصل�ة  الغري، هناك دفوع 
�خرى Ùكون الحقة يف Aش{ٔهتا عنهٔ.  

  : يف Aش{ٔهتا عن Aش{ٔة عقد ©شرتاط ا7فوع الالحقة –ب

  [كون ٔ�[ن ،�لbانبنيشرتاط ملصل�ة الغري ملزما ©  اليت [كون فهياا حل� تعلق أ�مر هناي 

                                                 
1  -  BEUDANT (C.), Cours de droit civil français, t . IX, obligations, par  LAGARDE (G.)  et  
PEROT (R.), Roisseau, Paris, 1953, p. 53 ;  LEGIER (G.) , … «  Stipulation pour autrui », art. 
précité, p. 28. 
2  -  RIPERT (G.) et  BOULANGER (J.) , Traité élémentaire de droit civil d’après le traité de  
PLANIOL (M.), t. II, obligations, droit réels principaux, L.G.D.J. , Paris, 1957, p. 250 : « … puisque 
le stipulant a représenté le tiers bénéficiaire … ». 
3   -  GAUDMET (E.) , Théorie générale des obligations, par  DEBOIS (H.) et  GAUDMET (J.) , 
Sirey, Paris, 1965, p. 253. 

 .من التق�ني املدين اجلزا�ري املعدل واملمتم 87املادة -  4
5  -  LARROUMET (Ch.) , Les opérations … à trois personnes … , thèse précitée, p. 371. ; ROUX (J.-
M.) , Le rôle créateur … , thèse précitée, p. 262. 
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يلزتم املشرتط و  ،م املتعهد ب��فCذ أ�داء �لمنتفعخر، يلزت املتعهد ملزما جتاه ا�ٓ لك من املشرتط و  
�ن [متسك بدفع =دم التنفCذ يف موا�ة  -يف هذه احلا  -فهل جيوز �لمتعهد ،مقابل �لمتعهدبدفع ٔ

املنتفع يف -ال ما ٕاذا مل ينفذ املشرتط الزتامه؟ و�لتايل اJمتسك �لفسخ لعدم التنفCذ يف موا�ة 
  املنتفع؟

د ©شرتاط لعدم تنفCذ املشرتط ذهب رٔ�ي يف الفقه ٕاىل ٕا�اكر حق املتعهد يف فسخ عق
ٔ�نه لRس من العدل حرمان املنتفع  ؛لرغبته يف ©س�تفادة من ©شرتاطفع بعد ٕا=الن املنت ،لزتامهال

هو جواز متسك املتعهد هبذا ا7فع يف موا�ة  ن الراحجÝري �ٔ  ،)1(من حق دون ٔ�ن [رÙكب خط{ٔ 
ٔ�ن =دم تنفCذ املشرتط اللزتامه جتاه املتعهد، جيعل الزتام املتعهد جتاه املنتفع ¨اليا من  ؛)2(املنتفع

  . )3(الس6ب

و[كون لهذا املد[ن ٔ�ن حيتج ضد ...  «: 116هذا ما ذهب ٕاليه املرشع اجلزا�ري يف املادة 
حبق اJمتسك  ، ومبا ٔ�ن مضمون العقد امللزم جلانبني يقيض» ... املنتفع مبا يعارض مضمون العقد

  .سك هبذا ا7فع يف موا�ة املنتفعفٕانه جيوز �لمتعهد اJمت  ،�لفسخ لعدم التنفCذ

  :  �7فوع اخلاصة بعقد ©شرتاط يف موا�ة املتعهد فعاملنت =دم جواز متسك - 2

 ٔ�ن نتصور ٔ�نه قد Ùكون �لمنتفع مصل�ة من ©حbØاج �لعالقة اليت لRس من املس�تحيل 
لزتامات =ىل =اتقه، كام يف ط، خصوصا يف -ا  ما ٕاذا اكن ©شرتاط يو7 اÙربط املتعهد �ملشرت 
 ،فاملرسل ٕاليه [كون =ادة ملزما ب��فCذ ©لزتامات اليت جيب ٔ�ن ينفذها املرسلعقد نقل البضائع، 

يف -ا   ،ة بني د[ن املشرتط ود[ن املتعهد½سلمه الناقل البضا=ة، فهل 7 ٔ�ن [متسك �ملقاص حىت
 ونتج عن عقد النقل د[ن مساو ،مببلغ من املال) املتعهد(دائنا �لناقل ) املشرتط(ما ٕاذا اكن املرسل 

  ؟)املنتفع(=ىل =اتق املرسل ٕاليه 

لRس مبضمون العالقة اليت Ùربط املشرتط ع مرتبط �لعقد ا´ي ي¶Øج عنه، و ٕان حق املنتف
  .)1(قÅو7 ال يعطيه صفة الطرفشرتاط، و فاملنتفع يبقى ٔ�ج�بيا عن عقد © ،)4(�ملتعهد

                                                 
1  -  CHAMPEAU (E.) , La stipulation …, thèse précitée, p. 151 ;  GAUDMET (E.) , Théorie générale 
… , op  . cit. , p. 253. 
2   -  RIPERT (G.) et  BOULANGER (J.) , Traité élémentaire … , op.cit., p. 250. ;  LARROUMET 
(Ch.), Les opérations … à trois personnes … , thèse précitée, p. 273. ;  ROUX (J.-M.), Le rôle 
créateur … , thèse précitée, p. 262. 

، ا�ٔولاملنفردة، اجلزء  إالرادة، رشح القانون املدين اجلزا�ري، النظرية العامة لاللزتامات، مصادر ©لزتام، الترصف القانوين، العقد و محمد صربي السعدي
  .186  .، ص2004اجلزا�ر،  ى،طبعة �نية، دار الهد

  .ٔ�ن س6ب الزتام املتعهد هو الزتام املشرتط �لوفاء ب{ٔدائه-  3
4  -  LARROUMET (Ch.) , Les opérations … à trois personnes … , thèse précitée, p. 375. 
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  : =القة املشرتط �ملنتفع –�لثا 

فٕانه يف  ،ملتعهدملصل�ة الغري هو ٕاAشاء حق مÅارش قÅل اشرتاط © الهدف من مبا ٔ�ن 
�ي حق �لمنتفع يف موا�ة املشرتط املقابل ال ي¶شئٔ)2(،  ٔ�ي مطالبة قضائية و�لتايل ال ميك�ه رفع 

ويف هذه احلا  . )3(ال يف -ا  ما ٕاذا قام املشرتط بتعهد خشيص لفائدة املنتفعضد هذا أ�¨ري، إ 
كام ٔ�نه ال جيوز 7 رفع دعوى  ،شرتاطولRس عقد © ،التعهد الشخيص هو طالبةملساس ا�ٔ ون [ك

ٔ�نه ال مصل�ة 7 يف  ؛ ق ا´ي Aش{ٔ يف ذمØه قÅل املتعهدوا´ي يعترب مصدر احل ،شرتاط©فسخ 
ب{ٔن ©شرتاط ملصل�ة  ىمن [ر  باحÂنيÝري ٔ�نه هناك من ال .  )5(وهو لRس طرفا يف العقد ،)4(ذ¢

�ل �ٔ شرتاط قد ٔ�aرم من القانونية اليت Ùربط املشرتط �ملنتفع، الس�� ٕاذا اكن ©ليات  من ا�ٓ ريالغ
نه يف -ا  وجود د[ن �ٔ  ؛وهو حتليل Ýري مق�ع. )6(الوفاء بد[ن =ىل =اتق املشرتط يف موا�ة املنتفع

، مما جيعل املنتفع صاحب مصل�ة يف  سابق يصبح ©شرتاط ملصل�ة الغري ٔ�داة وفاء لهذا ا7[ن
بل ٔ�كرث من  .لRس مبقØيض ©شرتاطو  ،[ن السابق، ويه مصل�ة قامئة مبقØيض ا7 املطالبة بفس«ه

�ساس ٔ�هنا اشرتاط  كCيف هذه العملية =ىلماكنية Ù إ  ، ن�ساءل يف هذه احلا  عن مدى ذ¢ٔ
  ؟ذاته ن حق املنتفع موجود قÅل Aش{ٔة ©شرتاط ملصل�ة الغري�ٔ  ؛ ملصل�ة الغري

ʼʼ BILLIAU ʽʽىل رٔ�ي أ�س�تاذ   إ {ٔ املسمنيل يف هذه 
جود د[ن يف -ا  و نه �ٔ  ىا´ي [ر ، )7(

  .)8(ملصل�ة الغري، وٕامنا =ىل ٔ�هنا ٕا¯بة اشرتاطهنا �ٔ لعملية =ىل ن ÙكCف اال جيب �ٔ  ، سابق

�ج�يب  هتدف ٕاىل ٕاAشاء حق ملصل�ة خشص شرتاط ملصل�ة الغري معلية معقدةٕان معلية ©ٔ
  .تلفون يف ÙكCيفهاخي  باحÂنيهذا ما جعل ال  عهنا،

                                                                                                                                                         
1  -  ROUX (J.-M.), Le rôle créateur … , thèse précitée, p. 263. 
2  -  GHESTIN (J.), JAMIN (Ch.) et BILLIAU (M.),  Traité de droit …  les effets … , op. cit. , p.698. 
3  -  FLATTET (G.) , Les contrats pour le compte d’autrui … , thèse précitée, p. 146. 
4  -  LARROUMET (Ch.)  , «  Stipulation pour autrui  » , Encycl. Dalloz , rep. dr. civ., 2èm  éd. , p.29. 
5  -  LEGIER (G.)  ,     ... « Stipulation pour autrui », art précité, p. 26. 
6  -  FLOUR (J.)   et  AUBERT(J.-L.) , … l’acte juridique … , op. cit., p. 348. 
7  -  BILLIAU (M.) , La délégation de créance, essai d’une théorie juridique de la délégation en droit 
des obligations, L.G.D.J. , Paris, 1989, p.p. 19 et 20. 

  .املمتملتق�ني املدين اجلزا�ري املعدل و من ا 294املادة -  8
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  kب الثانــيلاملط
  شرتاط ملصل�ة الغريالطبيعة القانونية لال

  
القانوين حلق أ�ساس  شرتاط ملصل�ة الغري =ىل البحث عنيد الطبيعة القانونية لاليتوقف حتد

  حقا ملصل�ة خشص مل ½شارك يف ٕاaرامه؟ جيب رشح åيف ميكن �لعقد ٔ�ن ي¶شئ مبعىن ٔ�نه ؛املنتفع

شرتاط ملصل�ة الغري، حتمك �ٓ�ر ©ؤال يه اليت إال�ابة =ىل هذا الس Ùكون يقيض املنطق ب{ٔن
، الكØاب اساتر يه اليت حمكت د ،نالحظ ٔ�ن احلا�ة العملية )1(املراجع Ýري ٔ�نه �لرجوع ٕاىل خمتلف

اس�ت¶Øجوا  ٔ�هنم ٕاذ ؛لنتاجئ اليت ٔ�رادوا التوصل ٕاJهيالت{ٔطري ا مةمالءفقد ركزوا ٔ�حبا=م =ىل التفسري ا�ٔكرث 
 لكØابالعملية، ٔ�غفل معظم هؤالء ا فÅدافع النbا=ة .الطبيعة القانونية لالشرتاط ملصل�ة الغري من �ٓ�ره

�ساس  ©شرتاط ملصل�ة الغري نفسها عن اليت تقيض بوجوب البحث دا¨ل معلية ،مÅادئ املهنجيةٔ
�ٓليات قانونية Ùريس التوافق بني مÅدٔ� Aس6  ٕاجيادتفع، ولRس ¨ار�ا، حماولني حق املن Cا´ي  ،ة التعاقد

يقيض ب{ٔن العقد ال ي¶Øج �ٓ�را ٕاال يف موا�ة أ�طراف املتعاقدة، واحلا�ة العملية ٕاىل قÅول فكرة ٕاAشاء 
  .حقوق �لغري

شرتاط ملصل�ة يت قCلت يف الطبيعة القانونية لالبعد التعرض }تلف النظر�ت الس�ن�اول 
ولRس ٕاىل �ٓلية  ،ط ملصل�ة الغري نفسهٕا=ادة ت{ٔسRس حق املنتفع �لرجوع ٕاىل ©شرتا ،)فرع ٔ�ول(الغري 

 . )فرع �ن(ٔ�خرى ¨ار�ة عنه 

  

  الفــرع أ�ّول
  النظر�ت اليت تؤسس حق املنتفع =ىل تق�ية قانونية مس�تق�

 ©شرتاط ملصل�ة الغري عن
 

  =ىل مس{ٔ  ت{ٔسRس حق املنتفع =ىل تق�ية قانونية مس�تق� باحÂني=ىل الرمغ من اتفاق خمتلف ال      

                                                 
1-  LAMBERT (E.)  , La stipulation pour autrui … , thèse précitée ;  CHAMPEAU (E.)  , La stipulation 
pour … , thèse précitée ;  ROUX (J.-M.)  , Le rôle créateur … , thèse précitée ;  LARROUMET (Ch.) , 
Les opérations … à trois personnes … , thèse précitée.  
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عن ©شرتاط ملصل�ة الغري، Ýري ٔ�هنم اخØلفوا يف التق�ية املعمتد =لهيا، مفهنم من يؤسسه =ىل فكرة  
ؤ�¨ريا هناك من  ، )�نيا(، ومهنم من يؤسسه =ىل فكرة ©لزتام ٕ�رادة م�فردة  )ٔ�وال(إالجياب 

  . )�لثا(يؤسسه =ىل فكرة الفضا  

  : نظرية إالجياب –ٔ�وال 

هو ٕاجياب يعرض =ليه، Ýري ٔ�هنم  نظرية =ىل ٔ�ن ٔ�ساس حق املنتفعذه ال يتفق ٔ�حصاب ه
، ومهنم  )I(خيتلفون يف مس{ٔ  من هو املوجب، مفهنم من ذهب ٕاىل القول ٔ�ن املوجب هو املشرتط 

Ýري ٔ�نه يقوم  ،، ٔ�ما فريق �لث فريى ٔ�ن املوجب هو املشرتط )II(من [رى ٔ�ن املوجب هو املتعهد 
  . )III(ٕ�جياب ختيريي 

I –  ج حق املنØ¶تفع عن ٕاجياب يعرضه =ليه املشرتطي :  

ʼʼ LAURENT ʽʽالقائل هبذه النظرية هو الفقCه البلجييك 
شرتاط ملصل�ة ، ا´ي [رى ٔ�ن ©)1(

يربم يف ٔ�ولها عقد بني املشرتط واملتعهد، [ك�سب مبوجÅه املشرتط حقا [كون :  الغري يمت يف مر-لتني
نتفع رشطا ، [كون قÅول امل  ؤ�نصاره ʼʼ LAURENT ʽʽحفسب  .)2(�لغريموضوع اجياب يو�ه املشرتط 

�نه ال ي¶ش{ٔ ٔ�ي حق  ، ومه [رون ٔ�يضا)3(تهك�ساب هذا أ�¨ري احلق ا´ي ٔ�شرتط ملصلح رضور� الٔ
بل ٔ�كرث من ذ¢، فهم ال يعرتفون  .[كون املنتفع دائنا �لمشرتط و-دهمÅارش بني املنتفع واملتعهد، وٕامنا 

  .)4(حبق رجوع املنتفع =ىل املتعهد بدعوى التنفCذ ٕاال =ىل ٔ�ساس ا7عوى Ýري املبارشة

قÅل  ،من ٔ�ن هذه النظرية تعطي تفسريا م�طقCا حلق املشرتط يف نقض املشارطة =ىل الرمغ
{ٔ ٕاّال بعد تعبري هذا أ�¨ري عن ٔ�ن حق املنتفع ال ي¶ش ؛ يف ©س�تفادة مهنا تهنتفع عن رغب تعبري امل 

لها =ّدة انتقادات ¯جتة رغبته يف ©س�تفادة من هذا احلق بعد ٕاجياب يو�ه ٕاليه املشرتط، فقد و�ت 
  . قÅل املتعهد حقا مÅارشا �لمنتفع ها ب{ٔن ©شرتاط ي¶شئ=رتاف عن =دم ا

                                                 
1  -  LAURENT (F.) , Principes de droit civil français, tome XV ... , op. cit. 
2   - Idem, p. 678 : «  la première convention est formée par le concours des volontés du stipulant et du 
promettant ; mais de là ne suit pas que la seconde convention soit déjà formée ; elle se formera par 
l’acceptation du tiers. ».  
3   - Ibid , «  le tiers n’est pas intervenu au contrat, il n’a pas stipulé ; or, personne  ne  peut acquérir un droit 
sans sa volonté. C’est une offre qui lui est faite, il doit l’accepter ; quand il l’a acceptée, l’offre devient un 
contrat qui oblige toutes les parties intéressées. Jusqu'à l’acceptation, il n’y a qu’une simple offre qui 
n’oblige pas le stipulant. ».  
4   -  ROUX (J.-M.)  ,  Le rôle créateur … , thèse précitée, p. 35. ;  LAMBERT (E.) , La stipulation … , 
thèse  précitée, p. 15. 
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لٕالجياب ا´ي يو�ه ٕاليه القول ب{ٔن حق املنتفع جيد ٔ�ساسه يف قÅول هذا أ�¨ري ي¶Øج عن 
ٔ�ن  ؛هبذا إالجياب -ا  وفاة املشرتط قÅل =مل املنتفعٔ�ساس قانوين يف  ذا احلق[كون له ٔ�ال املشرتط،

، هذا ما جيعل من )1(لن ي¶Øج ٔ�°ره القانوين �لتايلو . )املشرتط(لن يصل ٕاىل =مل املوجب قÅو7 
اما ملا حيدث يف وفاة املشرتط، وهذا خمالف مت شرتاط ملصل�ة الغري معلية ال ميكن ٔ�ن ت¶ش{ٔ بعد©

ٕاذ يؤمن الشخص =ىل حCاته ملصل�ة ٔ�والده ا´[ن قد ال يعلمون هبذا  ؛ )2(احلياة ىلتق�ية الت{ٔمني =
ؤالء أ�والد حق يف مÅلغ هل لن [كون  ʼʼ LAURENT ʽʽرية Åتطبيق نظف ،  ني ٕاىل Ýاية وفاتهالت{ٔم

هذا ما  . عل ٕاماكنية =لمه بقÅوهلم مس�تحيالٔ�ن ٕاجياب وا7مه وصل ٕاJهيم بعد وفاته، مما جي ؛الت{ٔمني
  . يفرغ معلية الت{ٔمني =ىل احلياة من هدفها

بارشة، ال جيوز 7 الرجوع =ىل املتعهد ٕاّال عن طريق ا7عوى Ýري امل  فعالقول ب{ٔن املنت يعينكام 
هذا ما جيعل املنتفع ي��افس =ىل هذا احلق مع  . املالية �لمشرتطبه جزء من ا´مة ٔ�ن احلق املطالب 
النظرية ي¶ش{ٔ احلق يف ذمة املشرتط مث ي¶Øقل ٕاىل  هذه ٔ�ن حسب ٔ�نصار ؛ وارثيهدائين املشرتط و 

  .)3(ذمه املنتفع

{ٔن حق املنتفع ال ي¶ش{ٔ مÅارشة يف ذمØه، وٕامنا مير من ذمة ببل ٔ�كرث من ذ¢، ٕان القول 
ٕاىل ٕاAشاء  –من حCث أ�صل  –ٔ�هنا معلية هتدف  ؛ شوه �ٓلية ©شرتاط ملصل�ة الغرياملشرتط، ½ 

ʼʼ CHAMPEAU ʽʽ منيل ٕاىل ما ¨لص ٕاليه أ�س�تاذ[ن و=ليه . حق مÅارش يف ذمة الغري
)4( ،              

ʼʼ LAMBERT ʽʽو 
تعدم وتقيض =ىل �ٓلية  ʼʼ LAURENT ʽʽيف åون ٔ�ن نظرية إالجياب اليت ٔ�ىت هبا  )5(

 . ©شرتاط ملصل�ة الغري

II – ج حق املنتفع عن ٕاجياب يعرضه املتعهدØ¶ي : 

 اقرتح أ�س�تاذ ʼʼ LAURENT ʽʽمن ٔ��ل تفادي ©نتقادات اليت و�ت ٕاىل نظرية 

                                                 
  .من التق�ني املدين اجلزا�ري املعدل واملمتم 61املادة -  1

2-  PLANIOL (M.) , Traité élémentaire de droit civil … , op. cit. , p.  413.  
3  -  DEMOGUE (R.), Traité des obligations  ... effets … , op. cit. , p. 185 ;  FLOUR (J.)  et  AUBERT 
(J.-L.), …  L’acte juridique … , op. cit. , p. 352 ;  CHAMPEAU (E.) , La stipulation pour autrui … , 
thèse précitée, p. 88. 
4   -  CHAMPEAU (E.), La stipulation pour autrui … , thèse précitée, p. 88 : « la théorie de l’offre (…) 
aboutit à la négation même du contrat en faveur des tiers. » .  
5  -  LAMBERT (E. ) ,  La stipulation pour autrui … , thèse précitée, p. 16, selon lui, LAURENT  « Ne 
nous donne pas une explication de l’article 1121 ; il le supprime. ».  
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  LAROMBIEREʼʼ ʽʽ  ن يقدم إالجياب من طرف املتعهد�ٔ)1(.  

 أ�¨ري يف -ا  هذا حتت رمحة حسن نية  يبقي املنتفعر من املتعهد ٕان القول ب{ٔن إالجياب يصد
رية تنكر ٔ�ية كام ٔ�ن هذه النظ. )2(ٕاذ لن يو�د من [رمغه =ىل تقدمي إالجياب �لمنتفع ؛ وفاة املشرتط

فع من يوم تعبريه عن رغبته يف ©س�تفادة ، ويه جتعل Aش{ٔة حق املنت)3(املتعهدو =القة بني املشرتط 
ر Aش{ٔة هذا احلق من يوم اليت تقر  ،شرتاطهو ٔ�مر خيالف فكرة ©و �ة الغري، شرتاط ملصلمن ©
شرتاط بتعيني م�تفع �ٓخر ، بدليل ٔ�ن �لمشرتط حق تعديل © دشرتاط بني املشرتط واملتعهٕاaرام ©

  ؟داحلق لو اكن احلق امل¶ش{ٔ �لغري مل ي¶ش{ٔ بع هذا ٕاذ åيف [كون 7 ؛ )4(خشصيا ٔ�و ©س�ت�Âار به

III–  ج حق املنتفعØ¶يتقدم به املشرتط )5(يرييعن ٕاجياب خت ي : 

، يت{ٔصل )6(ٕاىل هذه الفكرة واصفا ٕا�ها ب{ٔهنا فكرة عبقرية ʼʼ LAMBERT ʽʽتعرض أ�س�تاذ 
� ملصل�ة الغري ٔ�و دها ٔ�ن املشرتط ½شرتط اشرتاطا ختيريمفاو ،  الت�ليل فهيا =ىل الت{ٔمني =ىل احلياة

 حفسب هذه النظرية، (7)يريي ف� يتعلق بتعيني ا7ا�نهذا ما مت ÙكCيفه �اللزتام التخ  ، ملصل�ة نفسه
هو الغري، ففي الت{ٔمني =ىل احلياة و  ،وهو املشرتط، ودا�ن احØياطي ،دا�ن رئRيس:  هناك دائنني

  .)8(هو املؤمن، ٔ�ّما املؤمن 7 فCبقى يف مركز احØياطي [كون ا7ا�ن الرئRيس

©شرتاط ملصل�ة الغري من طرف املشرتط، فٕانه  النظرية تفرس ٕاماكنية نقضنت هذه ٕان اك
�ٓلية قانونية �سعى ٕاىل ٕاAشاء حق  عتربي  ، ا´يشرتاط ملصل�ة الغري من مفهوم ©ٔ�هنا تغرييعاب =لهيا 

  .دائنا احØياطيا  وهذه النظرية جتعل م�ه�ة الغري جبع? ا7ا�ن الرئRيس،  ملصل

  : ©لزتام ٕ�رادة م�فردةنظرية  –�نيا 

  الل هناية القرن التاسع عرش، مت تطو[ر نظرية ©لزتام ٕ�رادة م�فردة من قÅل الفقهاء أ�ملان ¨
                                                 

1  -  LAROMBIERE (M. L.), Théorie et pratique des obligations … t. I … , op. cit. , p. 123 : « la 
proposition d’un contrat en expectative qui se réalise et s’achève entre le promettant et le tiers … ».  
2  -  CHAMPEAU ( E.) , La stipulation pour autrui … , thèse précitée, p. 94. 
3   -  GHESTIN ( J.),  JAMIN (Ch.)  et  BILLIAU (M.), Traité de droit civil, les effets … , op. cit. , p. 
703. 

  .املمتمو املدين اجلزا�ري املعدل  التق�نيمن  117املادة -4
ولRس ،  )Alternatif( مبعىن تعيني خشصني ٔ�و �ٔكرث يو�ه ٕاJهيم إالجياب، وينقيض الزتام املتعهد بتوجCه إالجياب ٔ�-دمه، ويقاب? ��لغة الفرAس�ية مصطلح- 5

   .)facultatif( لغة الفرAس�ية مصطلحيقاب? �� Cه لشخص �ٓخر بدال م�ه، هذا املعىنوتربٔ� ذمة املوجب بتوج  ،مبعىن تعيني خشص وا-د يو�ه ٕاليه إالجياب
6  -  LAMBERT (E.) , La stipulation pour autrui … , thèse précitée, p. 30. 

      من التق�ني املدين اجلزا�ري املعدل  213[كون ©لزتام ختيري� ٕاذا مشل حم? ٔ�ش�ياء مØعددة تربٔ� ذمة املد[ن ٕاذا ٔ�دى وا-دة مهنا خيتارها هو، انظر املادة  -7
 .املمتمو 

8  -  LAMBERT ( E.) , La stipulation pour autrui … , thèse précitée, p. 45. 
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  . )1(اها بعض الفقهاء الفرAس�ينيوت�6

لزتاما =ىل =اتقه لفائدة خشص ٕ�رادته املنفردة ا ٔ�ن الشخص ميك�ه ٔ�ن ي¶شئ النظريةمفاد هذه 
  جهر فكرة ٔ�نه جيب ٔ�ن [كون عقدٕاىل  باحÂنيال  �انب منهذه املسلمة، ذهب نطالقا من او . �ٓخر

ا حلق املنتفع جتاه املتعهد، وت�6وا فكرة �ٔن حق املنتفع هو ن�bCة حىت [كون ٔ�ساس ،بني املنتفع واملتعهد
هذا  . ٔ�نه ال [كون 7 ٔ�ي دور ؛العملية وال يظهر املشرتط يف ،)2(اللزتام ٕ�رادة م�فردة من قÅل املتعهد

�ن حق املنتفع ال مير من ذمة املشرتط åون ما يفرسٔ.  

�ولها ٔ�ن املنتفع [ك�سب  : كام ٔ�ن الفكرة �س�تجيب لبعض خصائص ©شرتاط ملصل�ة الغرئ
ويه ¨اصية  . ة الطرفحقه ٕا°ر الزتام ٕ�رادة م�فردة من قÅل املتعهد، هذا ما جيع? ال [ك�سب صف

Ýري مقCد ٕ�بداء قÅو7 من ٔ��ل رفع دعوى  ٔ�ن املنتفع ��هيا  . )3(شرتاط ملصل�ة الغرئ�ساس�ية يف ©
  . )4(نفردةامل  تهمبوجب الزتام ٕ�راد مد[ن ٔ�ن هذا أ�¨ري عتبار� التنفCذ =ىل املتعهد،

الغري لها -دود،  ٕان فضائل نظرية ©لزتام ٕ�رادة م�فردة يف تفسري خصائص ©شرتاط ملصل�ة
من خصائص ©شرتاط ملصل�ة الغري سلطة  : ائص ال �س�تطيع هذه النظرية رش�افهناك =ّدة خص

والقول ٔ�ن حق املنتفع  . )5(وحتويل احلق من املنتفع أ�ول ٕاىل م�تفع �ٓخر ،املشرتط يف نقض املشارطة
ومن  . ل �عتباره لRس طرفا يف العملية¨مينع املشرتط من التد ،¯جت عن الزتام املتعهد ٕ�رادته املنفردة
موا�ة املنتفع ببطالن عقد  كذ¢، متكني املتعهد من اJمتسك يفخصائص ©شرتاط ملصل�ة الغري 

ملنتفع ¯جت عن الزتام املتعهد والقول ٔ�ن حق ا . )6(ا´ي [ربطه �ملشرتط ،©شرتاط ملصل�ة الغري
 .املشرتطجيعل العالقة بني املنتفع واملتعهد مس�تق� متاما عن العالقة بني املتعهد و  ،رادته املنفردة�ٕ 

  .ال ميكن �لمتعهد ٔ�ن [متسك ببطالن ©شرتاط يف موا�ة املنتفع ايلو�لت

الحظ ٔ�نصار نظرية ©لزتام ٕ�رادة م�فردة وجوب ربط الزتام املتعهد ٕ�رادته املنفردة �لعقد 
عقد بني املشرتط  وجود ب{ٔن اشرتاط وجوب ،ذ¢الحظوا ك رتط، ٕاال ٔ�هنما´ي ٔ�aرمه مع املش

                                                 
1   -  WORMS ( R.), De la volonté unilatérale considérée comme source d’obligation en droit romain et en 
droit français, thèse Paris, 1891, p. 98 ; MARTIN DE LA MOUTTE (J.) , l’acte juridique unilatéral … , 
thèse précitée ;  IZORCH (M.-L.) , l’avènement de l’engagement unilatéral de volonté en droit privé 
contemporain, P.U.A.M., France, 1995.  
2   -  CHAMPEAU (E.) , La stipulation … , thèse précitée, p. 108. ;  WORMS (R.), De la volonté 
unilatérale … , thèse précitée, p. 114. 
3  -  ROUX ( J.-M.), Le rôle créateur … , thèse précitée, p. 38. 
4  -  GHESTIN (J.),  JAMIN (Ch.)  et  BILLIAU (M.) , Traité de droit civil, les effets … , op. cit., p. 704. 

  .من التق�ني املدين اجلزا�ري املعدل واملمتم 117املادة -  5
  .من التق�ني املدين اجلزا�ري املعدل واملمتم 116املادة -  6
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ٕاىل  لباحÂنيقد ذهب ٔ�-د او . )1(ما هو ٕاّال رشط شلكي مس�متد من قوا=د الشلكية الرومانية ،واملتعهد
:  دقCقة، Ùمتثل يف ٕالزام املتعهد �-رتام تعهده قÅل املنتفع ةاملتعهد Kمٕاعطاء العقد املربم بني املشرتط و 

           ،، وهو يؤكد مضمونه)املشرتط(�ٓخر  مع خشص املربم يعد ©لزتام ٕ�رادة م�فردة جزء من العقد« 
اده ٔ�ن تعهد مما مف. )2(»تعهد املتعهد قÅل املنتفع كام يؤكد =دم جواز نقض .�ٓن وا-د وسÅ6ه يف ،dرخيهو

املربم  ©شرتاط عقدٕاّال ٕاذا اكن مضموما دا¨ل  ،ونيةال [كون فعاال من الناحCة القان املتعهد جتاه املنتفع
كام ٔ�ن ا�لجوء ٕاىل نظرية ©لزتام ٕ�رادة م�فردة هيدم لكيا فكرة ٔ�ن ©شرتاط  .)3(بني املتعهد واملشرتط

  .)4(التعاقد الغري اس�ت�Zاء ملبدٔ� AسC6ة صل�ةمل

  : نظرية الفضا  –�لثا 

ٔ�نه يقوم عن  ؛ اشرتاطه ملصل�ة الغرئ�ثناء  [كون فضوليا [رى ٔ�نصار هذه النظرية ٔ�ن املشرتط
  .)5(قصد بعمل لصاحل الغري

 ،يه ٔ�ن يتوىل خشص عن قصد وبدون ٔ�ن [كون ملزما بذ¢ )la gestion d’affaire(الفضا  
من  اتطبيقا ¨اص –وفقا �لرٔ�ي السائد فقها  –ويه تعترب  .=ا�ال حلساب خشص �ٓخرش{ٔ¯ ¯فعا و 

مينع من ٕا°رائه =ىل حساب  ٔ�ن يف الزتام رب العمل بتعويض الفضويل ما ؛ تطبيقات إال°راء بال س6ب
  .)6(هذا أ�¨ري

لب ٕاىل واك  ٕاذا ٔ�قر رب بل قد تنق . را مشاهبا لهاا تؤدي دو ٔ�هن ؛ تقرتب الفضا  من الواك  
�و اس�متر يف  ،جتاوز الوåيل -دود نيابتهلب الواك  ٕاىل فضا  ٕاذا كذ¢ قد تنق . ضويلالعمل معل الفٔ

، ب�R القانون هو ٔ�ن مصدرها åون عن الواك  يف Ýري ٔ�ن الفضا  ختتلف .)7(مع? بعد ا�هتاء الواك 
  .مصدر الزتام الوåيل هو العقد

çرشح وجود حق  سوى مواد ©شرتاط ملصل�ة الغري نظرية الفضا  يف ٕاىل ا�لجوء ½سمحال 
�لفضويل  ففي الفضا  ال جيوز: مÅارش �لغري قÅل املتعهد، Ýري ٔ�ن هذا الت{ٔسRس يصطدم بعّدة تناقضات

                                                 
1  - V.  LAMBERT (E. ) , La stipulation pour autrui … , thèse précitée, p.  53. 
2   -  CHAMPEAU ( E.) , La stipulation pour autrui … , thèse précitée , p. 109 : « l’engagement unilatéral 
fait partie du contrat passé avec une autre personne, et lui emprunte la certitude de son contenu et de sa 
date et l’indication de sa cause, en même temps que son irrévocabilité vis- à- vis du promettant». 
3  -  LARROUMET ( Ch.) , Les opérations  … à trois personnes … , thèse précitée, p. 363. 
4  -  ROUX (J.- M.), Le rôle créateur … , thèse  précitée, p. 41. 
5  -  GHESTIN (J.), JAMIN (Ch.)  et  BILLIAU (M.) , Traité de droit civil, les effets … , op. cit. , p. 705. 

  .402. ، ص2007، دار الثقافة �ل¶رش والتوزيع، عامن، مصادر ©لزتام يف القانون املدين ا�ٔردين، دراسة مقارنة �لفقه إالساليم، ٔ�نور سلطان-6
  .402  .، صهسنف  رجعامل،  ... مصادر ©لزتام، ٔ�نور سلطان-7
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ما دام  ،املشارطة اط ملصل�ة الغري جيوز �لمشرتط نقضب�R يف ©شرت  ،)1(العمل ا´ي بدٔ� فCه نقض
 =اجزة عن رشح حق عل نظرية الفضا مما جي .رغبته يف ©س�تفادة من ©شرتاط املنتفع مل يعلن عن
  .)2(املشارطة املشرتط يف نقض

 ال [كون 7 يفب�R  . حق قÅول ٔ�و رفض املشارطة شرتاط ملصل�ة الغرييف ©[كون �لمنتفع 
 كام ٔ�ن  .الر�ل العادي رفض معل الفضويل مىت اكن هذا أ�¨ري قد بذل يف مع? عناية الفضا  نظرية

اط ملصل�ة الغري،  ©شرت يف ي{ٔ¨ذ حمك أ�صيل ب�R ، يف نظرية الفضا  ي{ٔ¨ذ حمك النائب املشرتط
  .)3(، وٕامنا من خشصه هو مطالبة املتعهد ب��فCذ ©شرتاط من املنتفع يففهو ال ½س�متد حقه 

لو اعمتد¯  )دعوى الفضا مصاريف (جيوز �لمشرتط مطالبة املنتفع بتعويض املصاريف  كام
مÂال،  ، فال ميكن يف الت{ٔمني =ىل احلياة شرتاط ملصل�ة الغري© ب�R ال جيوز ذ¢ يف،  نظرية الفضا 

احل رشكة لص) املشرتط(ركة املؤمن عن أ�قساط اليت دفعها املؤمن Ùمطالبة املؤمن 7 بتعويض 
  .مني{ٔ الت

�ولعل مرجع ذ¢  . ٔ�هنا تعوزها احلbةميكن القول   )4(تمن ¨الل تعرضنا }تلف هذه النظر
حماو  ٕاعطاء عن طريق ،  شرتاط ملصل�ة الغري ومÅدٔ� AسC6ة التعاقدالتوفCق بني ©هو سعهيا ٕاىل 

هذا ما جعل الفقه ¨الل القرن التاسع عرش والنصف أ�ول  . لغري يف ©شرتاط امØيازات الطرفا
  -  ʼʼ LAMBERT ʽʽوذ¢ حتت ت{ٔثري ٔ�عامل أ�س�تاذ  - النظر�تيت«ىل عن هذه  ، من القرن العرش[ن

عترب اس�ت�Zاء ملبدٔ� ي  هو بذ¢و  .حقا لهذا أ�¨ري اط ملصل�ة الغري ي¶شئو[كØفي مبالحظة ٔ�ن ©شرت 
 . )6(احلق ال [ك�سب صفة الطرف يف ©شرتاط ، ؤ�ن املنتفع من هذا)A )5سC6ة �ٓ�ر العقد

 

 

 

                                                 
  .من التق�ني املدين اجلزا�ري املعدل واملمتم 159ٕاىل  150املواد من -  1

2  -  TERRE (F.),  SIMLER (Ph.)  et  LEQUETTE (Y.) , … les obligations … , op. cit., p. 413. 
  .من التق�ني املدين اجلزا�ري املعدل واملمتم 157املادة -  3
  :هذه النظر�ت الثالث، انظر ) fusionné (ٕاىل دمج  ʼʼPLANIOL ʽʽيدعو   -4

 PLANIOL (M.) , Traité élémentaire de droit civil … , op.  cit., p.p.  415-418. 
5  -  FLOUR (J.)  et  AUBERT (J.- L.) , … l’acte juridique … , op. cit., p. 353. 
6  -  LAMBERT (E. ) , La stipulation pour autrui … , thèse précitée, p. 75. 
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  الفــرع الثاين
�ساسه يف ©شرتاط ملصل�ة الغري يف -د ذاتهحق املنتفع جيد ٔ  

  

ل�ة الغري س6ب جلوء النظر�ت السابقة ٕاىل تق�يات قانونية ¨ار�ة عن ©شرتاط ملص [رجع
Ýري  .©لزتام ٕ�رادة م�فردةو Ýري العقد �ٓخر ا=رتافها بترصف قانوين=دم  ٕاىل ،حىت تؤسس حق املنتفع

ا �رش-ه يف =القات ٔ�هن جند ،)1(شرتاط ملصل�ة الغرياملتعلقة �الٕاىل خمتلف الكØا�ت �لرجوع  ٔ�نه
 Ùربط=القة و  ،ملتعهد�املشرتط  Ùربطو=القة  ،ملنتفع�املشرتط  Ùربط=القة :  صÙربط ثالثة ٔ�ش«ا

  .من ٔ�ن العقد هو �ٓلية قانونية تنظم العالقة بني طرفني =ىل الرمغ ،ملنتفع�املتعهد 

 لعقد هو أ�س�تاذلغري =ىل ٔ�نه =القة قانونية Ýري املصل�ة ا©شرتاط  ٕاّن ٔ�ول من -لل
ʼʼLARROUMET ʽʽ ثالثية أ�ش«اصالعالقات القانونية  « : اليت حتمل عنوان يف رسالته«.  

  . )�نيا(قÅل ٔ�ن نقرتح ÙكCيفا �ٓخر  )ٔ�وال(الت�ليل س¶Øعرض لهذا          

 ٔ�  : ثالثية أ�ش«اصنظرية العملية القانونية  –وال 

معلية ت¶Øج «  : ثالثية أ�ش«اص ب{ٔهناالعملية القانونية  ʼʼ LARROUMET ʽʽ يعرف أ�س�تاذ
عن اتفاق وا-د، خيلو من ٔ�ي متثيل ٔ�-د أ�ش«اص الثالث من قÅل الشخصني ا�ٓخر[ن، سواء 

تفرتض �شابك العالقات القانونية بني أ�ش«اص  ةويه معلي .ذ¢ يف مر-� إالaرام ٔ�و ا�ٓ�ر ٔ�اكن
  .)2(»الثالث

ين من القرن العرش[ن يف وهو [رى ٔ�نه ٕاذا اعمتد¯ النظر�ت اليت قCلت قÅل النصف الثا 
شرتاط ملصل�ة الغري، فٕانه سRس�تحيل ÙكCيف هذه العملية =ىل ٔ�هنا معلية قانونية ثالثية ÙكCيف ©

                                                 
�محد شويق محمد عبد ، مرجع سابق؛  ... مصادر ©لزتام، م�صور محمد حس�نني، مرجع سابق؛  ... جزء ٔ�ول ... الوس�يط، عبد الرزاق امحد الس�هنوري-1ٔ

  ، مرجع سابق؛ ... ، رشح القانون املدين اجلزا�ريمحمد صربي السعدي، مرجع سابق؛  ... النظرية العامة لاللزتام، الرمحن
 CHAMPEAU (E.) , La stipulation … , thèse précitée ; FLATTET (J.) , Les contrats pour le compte 
d’autrui … , thèse  précitée ;  LAMBERT (E.) , La stipulation … , thèse précitée ; LARROUMET (Ch.) , 
Les opérations … à trois personnes … , thèse précitée ; (G.) LEGIER , … «  La stipulation » , art. précité;  
MARTY (G.)  et  RAYNAUD (P.), Les obligations … , op.cit. ; MAZEAUD ( H., L. et  J.), Leçons de 
droit civil … ,par CHABAS (F.) … ,op. cit. 
2  -  LARROUMET (Ch.) , Les opérations … à trois personnes … , thèse précitée, p. 22 : «  Opération 
résultant d’une convention unique, exclusive de toute représentation de l’une des trois personnes 
intéressées par l’une  des deux autres, et cela aussi bien au moment de sa conclusion que dans ses effets, 
et qui suppose une multiplication ou un enchevêtrement de relations juridiques entre les trois personnes ». 
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جتاه املتعهد س�يbد ٔ�ساسه يف العقد  بنظرية إالجياب، فٕان حق املنتفعنا ٔ�نه ٕاذا قÅل  ؛ )1(أ�ش«اص
ٔ�ن قÅول املنتفع لٕالجياب  ؛ املتعهدولRس يف العقد املربم بني املشرتط و  ، املربم بني املتعهد واملنتفع

قÅول يو7 عقدا كام ٔ�ن تطابق هذا إالجياب �ل  . ه املتعهد هو ا´ي يؤسس هذا احلقا´ي يعرضه =لي
  .)2(شرتاط ملصل�ة الغريتقال عن عقد ©مس� 

عتبار ٔ�ن النيابة ٔ�و اJمتثيل يف العملية �ٔ�ما ٕاذا ٔ�¨ذ¯ بنظرية الفضا ، واليت تد¨ل فكرة 
يف  ال جيب ٔ�نه ؛ )3(املشرتط يترصف بصفØه ¯ئبا �لمنتفع، فٕاهنا س�هتدم فكرة العملية القانونية الثالثية

  .عنيني �لعملية الشخصني ا�ٓخر[نٔ�ن ميثل ٔ�-د أ�ش«اص الثالث امل  هذه أ�¨رية

شرتاط ملصل�ة الغري فٕان هذا س�هيدم م�طق © ،ة م�فردةلو قÅلنا بفكرة ©لزتام ٕ�راد ،ٔ�¨رياو 
  .)4(رÙكز =ىل åونه اس�ت�Zاء ملبدٔ� AسC6ة التعاقد[ا´ي 

وهذا  . راف ٕاىل الغريمن قÅل أ�طٕان ٔ�مه ما ميزي ©شرتاط ملصل�ة الغري هو توجCه �ٓ�ره 
، واجتاه ٕارادة لك من  تفادة من هذا العقد املربم لصاحلهوجود مصل�ة املنتفع يف ©س�  : يفرتض ٔ�مر[ن

بطهام، ا´ي س�يربمانه Jميتد ٕاىل ¨ارج العالقات اليت Ùر  ، املشرتط واملتعهد ٕاىل توس�يع نطاق �ٓ�ر العقد
  .حقا ملصل�ة خشص �لث مل [كن طرفا يف هذا العقد فØ¶شئ

وحىت [كCف ©شرتاط ملصل�ة الغري =ىل ٔ�نه معلية قانونية ثالثية أ�ش«اص جيب توافر 
    ،شابك العالقات بني لك من املشرتط�لمنتفع، ؤ�ن ت� ) ¯ئبا(ٔ�ن ال [كون املشرتط ممثال :  رشطني

  .واملنتفع ، املتعهدو 

، ذ¢  مبجرد اس�Åعاد نظرية الفضا  اليت جتعل من املشرتط ¯ئبا �لمنتفع يتحقق الرشط أ�ول
7 مصل�ة خشصية يف  عتبار ٔ�نفاملشرتط يترصف ٔ�صا  عن نفسه � ٔ�هنا ال تعرب عن حقCقة العملية،

�ما الرشط  . [متثل يف حق نقض املشارطةهو و  ،كام ٔ�ن 7 حق ال يث6ت �لنائب .شرتاطٕاaرام عقد ©ٔ
�[ن ٔ�ث6ت ٔ�ن حق املنتفع  يف ٔ�كرث من ٔ�ربعني صف�ة ʼʼ LARROUMET ʽʽ الثاين فقد =اجله أ�س�تاذٔ ،

هوم الس6ب يف ٕاثبات هذا وقد جل{ٔ ٕاىل مف  .املتعهدمرتبط ارتباطا وثيقا �لعقد املربم بني املشرتط و 
 :س6ب العقدس6ب ©لزتام و وهو ميزي بني  . س�تعم? لرشح مصدر الزتام املتعهدحCث ا ؛ ©رتباط

وا-د ال يتغري يف لك نوع من ٔ�نواع  هو بذ¢، و  فس6ب ©لزتام هو ما حيمل الشخص =ىل ©لزتام

                                                 
1  -  Idem , p. 321. 
2  -  Ibid . 
3  -  Ibid . 
4  -  Ibid , p. 363.  
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ففي عقد البيع مÂال، س6ب الزتام املشرتي بدفع اJمثن ٕاىل البائع هو الزتام البائع ب�سلميه . )5(العقود
[كون س6ب  =ليهو  . زتام هذا أ�¨ري بدفع اJمثن ٕاليهلاملبيع، وس6ب الزتام البائع ب�سلميه املبيع هو ا

يوصف هذا النوع من الس6ب ب{ٔنه  اي وا-د يف مجيع ٔ�نواع البيوع، ´الزتام البائع وس6ب الزتام املشرت 
هو ذ¢  س6ب العقد[كون ب�R  . ي [ريم ٕاليه املتعاقد من  تعاقده، فهو الغرض املبارش ا´)6(جمّرد

مبعىن ٔ�نه ا7افع الباعث ٕاىل التعاقد، وهو خيتلف يف  ؛يدفع الشخص ٕاىل التعاقدموس ا´ي الس6ب املل
فع ٕاىل البيع من خشص �ٓخر، فCختلف ا7ا ،)7(ٔ�نه خيتلف �خØالف املتعاقد ؛ النوع الوا-د من العقود

 ٕاخل، كام خيتلف...  يشء معني، ومهنم من يC6ع لسداد د[ن ٔ�و من ٔ��ل السفرلرشاء من يC6ع  مفهنم
êمتJل ا��، ومهنم من ½شرتي من ٔ��ل  ا7افع ٕاىل الرشاء من مشرت �ٓخر، مفهنم من ½شرتي من ٔ

  .ٕاخل...  ٕا=ادة البيع ٔ�و إالهداء

�ن س6ب عقد ©شرتاط ملصل�ة الغري هو خشص  ʼʼ LARROUMET ʽʽو[رى أ�س�تاذ ٔ
[متثل أ�ول يف الهدف  : فهناك ازدواجCة يف ا7افع . ٕاىل ا7وافع الشخصية �لمتعاقد[ن املنتفع، �ٕالضافة

ا´ي [ريم ٕاليه لك مØعاقد من هذا التعاقد، ب�R [متثل الثاين يف ٔ�¨ذ s املتعاقد[ن مصل�ة املنتفع 
، مما جيعل طبيعة العقد موافقة Jمتديد �ٓ�ره ٕاىل الغري املنتفع �عتبار ٔ�ن خشصه =امل )8(بعني ©عتبار

 د¨ذ املتعاقد[ن مصل�ة املنتفع بعني ©عتبار عن، ف{ٔ  بل ٔ�كرث من ذ¢ . )9(شرتاطلصيق بعملية ©
العقد املربم بني املشرتط ( التعاقد جيعل حق هذا أ�¨ري وثيق ©رتباط �لعقد ا´ي يت{ٔسس =ليه 

  .)10(، وا´ي يعترب الس6ب الفعال لوجوده )واملتعهد

 ، فأ�س�تاذاملربم لصاحله شرتاطيف ©س�تفادة من © تفع عن رغبتهٔ�ّما ف� يتعلق بتعبري املن 
ʼʼLARROUMET ʽʽ  ني ا´ي جيد مصدره يف العقد املربم ب، و مصدرا حلق هذا أ�¨ري هال يعترب

ملا شلك ©شرتاط  ،ملنتفع هو مصدر حقهتعبري ا –حسب تقد[ره  -ٕاذ لو اكن  ؛ املتعهداملشرتط و 
©س�تفادة من  وهو [رى يف تعبري املنتفع عن رغبته يف . التعاقدغري اس�ت�Zاء ملبدٔ� AسC6ة ملصل�ة ال

  .)11(احلق الناجت عن عقد ©شرتاط جمّرد تصديق لهذا العقد

                                                 
 ، مرجع سابق، ... مصادر ©لزتام، م�صور محمد حس�نني؛ . 145. ، ص1996، م¶ش{ٔة املعارف، إالسك�درية، املوجز يف مصادر ©لزتام  ،ٔ�نور سلطان- 5

 .213. ص
6  -  LARROUMET (Ch.) , Les opérations … à trois personnes … , thèse précitée, p. 330. 
7   - Idem . 
8  -  Ibid . 
9  -  Ibid , p. 331. 
10  -  Ibid , p. 366. 
11   - Ibid , p. 319. 
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لف عن العقد ٕاّال يف هو ٔ�هنا ال ختت أ�ش«اص ثالثية حظ =ىل نظرية العملية القانونيةما يال
  : هذا ما جيعلنا ن{ٔ¨ذ =لهيا م{ٔ¨ذ[ن .الغري�ر ٕاىل ا�ٓ Ùمتثل يف åوهنا تفرس امØداد  : مس{ٔ  وا-دة

يف مدى �ٓ�ر الترصف القانوين  فهÀي تبحث يف معيار التصنيف ا´ي تعمتده،  ن أ�ّولمك[
حىت ÙكCفه، فٕاذا اكنت متتد ٕاىل خشصني اكن الترصف عقدا، وٕاذا اكنت متتد ٕاىل ثالثة ٔ�ش«اص اكن 

ففي العقود امللزمة جلانب وا-د  : معيار م�تقد هبذا وهو . )1(أ�ش«اص  الترصف =القة قانونية ثالثية
  ل نعتربها ترصفات ٕ�رادة م�فردة؟، فه تتو7 ا�ٓ�ر =ىل =اتق خشص وا-د

�ما الثاين فCمتثل يف åون ٔ�ن هذه النظرية ال تعرتف �ك�ساب املنتفع لصفة الطرف =ىل الرمغ  ٔ
  .)2(من ٔ�ن ©شرتاط ملصل�ة الغري يو7 7 حقا

�جلديد، فالعملية القانونية الثالثية هبذا  ٔ�ىتقد  ʼʼ LARROUMET ʽʽ ال [كون أ�س�تاذ هبذاو 
املفهوم يه جمرد عقد متتد �ٓ�ره ٕاىل الغري، وال ميكن اعتبار ذ¢ ٕا=ادة نظر يف تصنيف الترصفات 

  . القانونية

  : التكCيف املقرتح –�نيا 

القانوين �لمنتفع يف هذه العملية  زحتديد املركشرتاط ملصل�ة الغري =ىل يتوقف ÙكCيف �ٓلية ©
عن طريق  {ٔ امل¶ش احلق القانونية، هل هو طرف فهيا ٔ�م يعد من قÅل الغري؟ مبعىن هل هو صاحب

  ©شرتاط ملصل�ة الغري، ٔ�و هناك من ½شاركه فCه؟
ته يف مر-� ما قÅل تعبري املنتفع عن رغب : بت�ليل �ٓلية ©شرتاط ملصل�ة الغري منزي مر-لتني

اليت  ©س�تفادة من احلق الناشئ عن ©شرتاط، ويه مر-� جيوز فهيا �لمشرتط ٔ�ن ينقض املشارطة
، ومر-� ما بعد تعبري املنتفع عن رغبته يف ©س�تفادة من احلق الناشئ عن ©شرتاط،  )I( اشرتطها

  . )II(فCصبح Ýري قابل �لنقض من طرف املشرتط  ، ٔ�[ن حيصن املنتفع حقه

                                                 
1   - Ibid , p. 317 : «  la recherche du critère d’une classification de ces opérations devait plutôt se faire sur 
le terrain de l’étendue des effets d’un contrat en ce qui concerne des individus qui pourraient apparaitre 
comme des (PENITUS EXTRANEI). ». 
2   - Ibid , p. 359 : «  nous pouvons donc définir la stipulation pour autrui Comme une opération à trois 
personnes qui a pour objet de créer immédiatement au profit d’un individu qui n’est pas partie au contrat 
conclu entre le stipulant et le promettant, et qui doit unir obligatoirement ces deux personnes l’un à 
l’autre, un droit contre le promettant qui se superpose au droit du stipulant contre ce dernier ».  C’est nous 
qui soulignons. 
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I –  د عن رغبته يف ©س�تفادة منCل تعبري املس�تفÅيف ©شرتاط ملصل�ة الغري قCكÙ
  : احلق الناشئ عن ©شرتاط ملصل�ة الغري

، فهل جيوز ٔ�ن نقول ٔ�ن املنتفع هو صاحب  [متتع املشرتط يف هذه املر-� حبق نقض املشارطة
  من يوم انعقاد ©شرتاط؟ �عتبار ٔ�ن هذا احلق ي¶ش{ٔ مÅارشة يف ذمØه ، احلق الناشئ عهنا

ٕان إال�ابة =ىل هذا السؤال تقØيض حتليل مصطلح احلق ا´ي تعددت حماوالت مقاربة 
ʼʼDABIN ʽʽمقاربة الفقCه البلجييك  اكنت تعد نوإ  ،)1(مفهومه

من ٔ�aرز احملاوالت ؤ�قرهبا ٕاىل حقCقة  )2(
   . )3(هذا املفهوم

يف Ùرåيب امØياز[ن ٔ�ساس�يني ½شVن و�ان لعم�   -حسب هذا أ�¨ري – [متثل احلق 
)la maîtrise( وال�سلط  )l’appartenance(وا-دة، فاحلق جيد تعريفه يف مصطلحي ©س�ت�Âار 

)4( ،
احلق هو امØياز مين�ه ويضمنه القانون لشخص معني، [كون 7 مبقØضاه « :  وهام Ýري قابالن لالنفصال

�س�ت�Âاره به، ٕاّما =ىل ٔ�نه 7، وٕاّما =ىل ٔ�نه  7 مال معرتفيف ) الس�يد(يترصف بصفة امل�سلط  ٔ�ن
  .)5(» دا�ن به

س�ت�Âار وال�سلط، نالحظ ٔ�نه يف مر-� ما ه املقاربة، الس�� من عنرصي ©نطالقا من هذا
فاملنتفع  ؛ )6(املنتفع عن رغبته يف ©س�تفادة من ©شرتاط، [كون هناك توزيع �لسلطات قÅل تعبري

ب�R ½شاركه املشرتط يف ال�سلط �عتبار ٔ�ن  ،)1(ل�ة الغري ½س�ت{ٔ°ر �حلق و-ده يف ©شرتاط ملص
  . )2(هذا أ�¨ري ميك�ه تغيري خشص املنتفع 

                                                 
هومة، اجلزا�ر،  ، الطبعة أ�وىل، دارمد¨ل ٕاىل العلوم القانونية، اجلزء الثاين، دروس يف نظرية احلق، محمد سعيد جعفورٔ�نظر يف تفصيل هذه املقار�ت، - 1

  .وما يلهيا  8. ، ص2011
2  -  DABIN (J.), Le droit subjectif, Dalloz, 1952. 

�ساس ٔ�هنا املقاربة الوحCدة اليت قاربت مفهوم احلق، وٕامنا لكوهنا مقاربة �سمح بت�ليل احلق الناجت عن ©شرتاط  =ىل ʼʼ DABIN ʽʽمل يمت اخØيار مقاربة-3ٔ
  .ملصل�ة الغري

�ٔننا �رى ٔ�هنام ال يد¨الن يف تعريف  ؛لن �ركز حتاليلنا =لهيام امحلاية القانونية، Ýري ٔ�نهو  ،جحية احلق يف موا�ة الغري: �ٓخران عنرصان ʼʼDABIN ʽʽيضيف-4
  .وٕامنا يف تنظمي العالقة بني صاحب احلق ؤ�ش«اص القانون ا�ٓخر[ن ،احلق

5  -  DABIN (J.) , Le droit subjectif … , op. cit., p. 105 : «  le droit subjectif est la prérogative, concédée à 
une personne par le droit objectif et garantie par voies de droit, de disposer en maître d’un bien qui est 
reconnu lui appartenir, soit comme sien, soit comme dû. » . 

رشح  يف ʼʼ DABIN ʽʽالتوزيع يف السلطات، Ýري ٔ�نه مل ½س�تعمل عبارات ©س�ت�Âار وال�سلط اليت ½س�تعملها ʼʼLARROUMETʽʽالحظ أ�س�تاذ-6
  : مفهوم احلق

«  Il est assez remarquable que le bénéficiaire en est titulaire, dans la mesure où il [ le droit] est déjà fixé 
sur sa tête, sans en avoir la maîtrise, alors que le stipulant en a la maîtrise sans pour autant en être 
titulaire », op. cit., p. 377.  C’ est nous qui soulignons. 
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  : اس�ت�Âار املنتفع �حلق – 1

هبذا احلق و-ده  املنتفع Rس�ت{ٔ°رف  ،©شرتاط ملصل�ة الغري حقا مÅارشا يف ذمة املنتفع ي¶شئ
�ٔ (هذا ما ½س�تدعي رشح مصطلح ©س�ت�Âار  . ٔ�ن املشرتط 7 ٔ�ن ينقض املشارطة =ىل الرمغ من(، 

  ).ب(Âار �لمنتفع ت� قÅل حتديد السلطات اليت مينحها هذا ©س� 

 �  : مصطلح ©س�ت�Âار –ٔ

لقمية وا ،فكرة ©س�ت�Âار =ىل العالقة ما بني الشخص صاحب احلق ʼʼDABIN ʽʽي6ين 

يه العالقة اخلاصة اليت تو�د  ،لشخص ب{ٔن يعلن نفسه صاحب حقمفا ½سمح �  ،هذا احلقموضوع 
بني قمية معينة وهذا الشخص، ويه =القة تقرتب من مفهوم امللكCة =ىل شلك ٔ�و حنو جيعل القمية 

  .   )1(تظهر يف ٔ�صول ذمة الشخص

ٕاذ يعترب من املعطيات أ�ساس�ية اليت يت{ٔسس  ؛ )2(فكرة احلق عنده هو مصدر و©س�ت�Âار
 حCث تظهر القمية مكلكCة لصاحهبا،  ،)3(والغري ،القميةو  ،القانوين ا´ي [ربط صاحب القمية =لهيا النظام

مظهر  :مظهر[ن فلالس�ت�Âار و=ليه . وضع حتت طائ� املتابعة القضائيةويتوجب =ىل الغري ا-رتام هذا ال
والقمية موضوع احلق، ومظهر  –سواء اكن طبيعيا ٔ�و معنو�  -¨يل [متثل يف العالقة بني الشخص  دا

  .¨ارÃ [متثل يف =القة صاحب القمية �لغري

�و من  )4(زاوية جوهره، ولRس من زاوية خشص صاحÅه مفهوم احلق من ʼʼ DABIN ʽʽحيرص ٔ
 ؛ �Âار بهت وٕامنا ©س�  ،اليت تعترب الهدف م�ه، فاحلق عنده لRس ©نتفاع �ليشء )5(زاوية املصل�ة
 ،إالرادة 5ٔصل �لحقع ال يض هو بذ¢، و )6(وانفراده بقمية معينة دون Ýريه من الناس همبعىن اخØصاص

 ؛ ʼʼ IHERING ʽʽ ال يتصور املصل�ة �ملفهوم ا´ي يتصوره هبا Ýʼʼ DABIN ʽʽري ٔ�ن  ،ٕامنا املصل�ةو 
 intérêt ( ، وٕامنا =ىل ٔ�هنا مصل�ة اس�ت�Âار)intérêt de jouissance ( مبعىن مصل�ة متتع

d’appartenance(س املصل�ة حىت وٕان اكنت محمية قانو¯، وٕامنا هو «  : ، فاحلق عندهRهو ل

                                                 
1  -  DABIN (J.), Le droit subjectif … , op. cit. , p. 81. 
2   - Ibid : «  l’idée de droit ne naît qu’avec cette appartenance, d’autre part, cette appartenance est au 
principe de tout ce qui constitue et caractérise le droit » . 
3- VILLEY (M.)  : «  Le droit subjectif et les systèmes juridiques romains », Rev. historique de droit 
français et étranger, 1946 – 1947, p. 224 et s. 

  .ولRس يف الشخص ،ٕاذ حيرصه يف العالقة ما بني الشخص والقمية-4
  .ʼʼ IHERING ʽʽاملصل�ة املقصودة هنا املنفعة، ٔ�ي املصل�ة مبفهوم-  5
  .26. مرجع سابق، ص، ... دروس يف نظرية احلق  ... ،محمد سعيد جعفور-6
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ما ©س�ت�Âار هبذه املصل�ة، ٔ�و بتعبري ٔ�دق، هو ©س�ت�Âار çيشء ميس الشخص وهيمه، لRس �عتبار 
  .)1(»لو-ده ذا اليشء½س�ت{ٔ°ر هب هليشء، وٕامنا �عتبار ٔ�نهبذا ا ½س�متتعما [متتع �ٔو 

ٔ�نه  ؛ =القة بني ٕارادة الشخص واس�ت�Âاره �لقمية لك -هبذا املفهوم  - ʼʼ DABIN ʽʽ يلغي 
بل ٔ�كرث من  . مØيازات حيمهيا القانونٕاىل تعبري عن ٕارادته حىت [متتع �ٔ�ن الشخص لRس حبا�ة  عتربي 

ذ¢، فهو ال ½شرتط ال =مل الشخص هبذه ©مØيازات كام يف الترصفات اليت ت¶شئ حقوقا �لغري، وال 
قدرته =ىل التعبري عن ٕارادته، فا§نون قد [ك�سب حقوقا =ىل الرمغ من =دم متك�ه من التعبري عن 

  . )2(ٕارادته، كام حيدث يف مسائل املرياث

 ت�Âار مÅارشاس� فCكون © Ýري املبارش، ©س�ت�Âارو �Âار املبارشت بني ©س�  ʼʼ DABIN ʽʽ ميزي
ويتحقق ذ¢ عندما Ùكون العالقة مابني  ،خØصاصه دون تد¨ل خشص �ٓخرٕاذا زاول صاحب احلق ا

ٕاذا مل ي�س�ىن لصاحب  س�ت�Âار Ýري مÅارشكام يف احلقوق العي¶Cة، و[كون ©الشخص والقمية مÅارشة، 
هبذا  – ار�Â [كون ©س�ت و  . )3(كام يف احلقوق الشخصية ،احلق ممارسة حقه ٕاّال بتد¨ل املد[ن �ٔ�داء

مفا  . موا�ة الغريذا يفطالبة به، كام جيعل حقه ¯فٔ�نه ميكن املس�ت{ٔ°ر من امل ؛ جوهر احلق  -املفهوم
  شرتاط ؟يه خصائص اس�ت�Âار املنتفع �حلق امل¶ش{ٔ ملصلحته عن طريق ©

  : شرتاط ملصل�ة الغريخصائص اس�ت�Âار املنتفع �حلق الناشئ عن © –ب 

    حقا مÅارشا يف ذمة املنتفع،  شرتاط ملصل�ة الغري ي¶شئيف åون ٔ�ن © لباحÂونخيتلف ا ال 
  وهذا حىت قÅل تعبريه عن رغبته يف ©س�تفادة م�ه، فهذا احلق هو �لمنتفع مبوجب ٕارادة املشرتط 

، بل ي¶ش{ٔ مÅارشة يف بعد ذ¢ وي¶Øقل ٕاىل ذمة املنتفع ٔ�وال يف ذمة املشرتط هو ال ي¶ش{ٔ واملتعهد، و 
ين املشرتط ات دائى عن مطالبضامن العام �لمرشط، فCجع? يف م�{ٔ مما خير�ه من ال ،ذمة هذا أ�¨ري
ي¶ش{ٔ من dرخي ٕاaرام عقد ©شرتاط ملصل�ة الغري، مما جيعل بداية اس�ت�Âار املنتفع  ووارثيه، كام ٔ�نه

                                                 
1   -  DABIN (J.) , Le droit subjectif … , op.  cit. , p. 82 : «  le droit n’est pas un intérêt, même juridiquement 
protégé (وهو تعريف اهرنغ �لحق) ; Il est l’appartenance d’un intérêt ou plus exactement, d’une chose qui touche 

le sujet et l’intéresse, non en tant qu’il jouit ou est appelé à en jouir, mais en tant que cette chose lui 
appartient en propre ». 

´ي [رى ٔ�ن احلق هو وضع [كون فCه الشخص، ولRس شURا ا ʼʼ DEMOGUE ʽʽ س�باقا ٕاىل هذه الفكرة، فقد س�بقه ٕاJهياʼʼ DABIN ʽʽمل [كن-2
، فهناك فقط ترصفات يقوم هبا الشخص من ٔ��ل ممارسة »هو يف حق« اس�Åدالها بعبارة Ýري دقCقة حسب تعبريه، وجيب » ميê حقا « [ك�س�به، فعبارة 

وال حىت قدرة اJمتتع، وٕامنا ٔ�ن Ùكون 7 فقط -ا�ات ميكن  ،ٔ�و سالمة عقلية ،احلق، ٕاما بنفسه ٔ�و عن طريق ممثل قانوين، وال [كون الشخص حبا�ة ٕاىل ٕارادة
�نظرٔ�ن حيمهيا القانون حىت [كون خشصا قانونيأ ،:  

 DEMOGUE (R.), Les notions fondamentales du droit privé : étude critique, réimpression de l’édition 
de 1911, LA MEMOIRE DU DROIT, Paris, 2001, p. 329 
3  -   DABIN (J.),  Le droit subjectif … , op. cit. , p. 84. 
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يمت تقد[ر ٔ�هلية  هو=لي . م�ه©س�تفادة  �حلق من هذا التارخي، ولRس من dرخي تعبريه عن رغبته يف
  .)1(املنتفع من هذا التارخي

 ،احلق ي¶ش{ٔ يف ذمة املنتفع من يوم انعقاد ©شرتاط ملصل�ة الغرين åون ٔ�ن ع - وي¶Øج كذ¢
   =دم ت{ٔ°ر حق املنتفع بوفاة لك من املتعهد  -ٔ�¨ري عن رغبته يف ©س�تفادة م�هال من يوم تعبري هذا ا

وٕامنا عقد ©شرتاط هو  ،هو ا´ي يو7 احلق لRس قÅول املنتفع ٔ�ن ؛ املشرتط بعد انعقاد ©شرتاطو 
فٕانه ال -ا�ة لعمل املشرتط ٔ�و املتعهد بقÅول املنتفع ل¶ش{ٔة هذا احلق، كام ٔ�ن وفاة  �لتايليو7ه، و ا´ي

املنتفع ال تؤ°ر ٔ�يضا =ىل ©شرتاط ملصل�ة الغري، فالفقه يتفق =ىل ٔ�ن حق املنتفع يد¨ل يف ذمØه 
  .)2(يف Ùركته �لتايلاملالية مÅارشة، و

  .ف� يتعلق مبزية ال�سلط، فٕان املشرتط ½شارك املنتفع فهيا ٔ�ما ،ت�Âارهذا ف� يتعلق مبزية ©س� 

  : مشاركة املشرتط املنتفع يف مزية ال�سلط =ىل احلق – 2

�شارٔʼʼ DABIN ʽʽ  ار و ف ملا عرÂسلطاحلق مس�تعينا مبصطلحي ©س�ت��شابك ٕاىل ال  ال�        
[كون �لشخص سلطة الترصف يف اليشء ن�bCة اس�ت�Âاره  ¶س�بة Å7ال ف  ،والرتابط املوجود[ن بRهنام

  تتوزع =ىل لك من املشرتط  رتاط ملصل�ة الغرييف ©ش ٔ�ن سلطة الترصف نالحظ ناÝري ٔ�ن  ،)3(به
  .©شرتاط ب�R املشرتط 7 سلطة نقض ،اخليارواملنتفع، فاملنتفع 7 سلطة 

�ٔ ( املصطلحبعد رشح  )ب(ح هذه ©زدواجCة يف ال�سلط س¶رش ( .  

 �  : مصطلح ال�سلط –ٔ

 هذه امجل� فكرة تلخص .)4(»مبا ٔ�ن الشخص ½س�ت{ٔ°ر �ليشء، فٕان 7 سلطة =ليه« 
ʼʼDABINʽʽ  ة طبيعة وbC�سلط ن�ن ال�ن ٔ�ن Ùكون �لشخص ٕاذ ال ميك ؛ حمتية لالس�ت�Âاريف åون ٔ

 فٕان ال�سلط هو النظري، و=ليه )5(دون ٔ�ن [كون مس�ت{ٔ°را به –من حCث املبدٔ�  -سلطة =ىل اليشء 

                                                 
يقة أ�صل يف اك�ساب احلقوق ٔ�ن [كون املك�سب خشصا قانونيا، ف{ٔهلية الوجوب اليت تعين صالحCة الشخص الك�ساب احلقوق وحتمل ©لزتامات، لص -  1

ية بعد، فطبقا لنص املادة �لشخصية القانونية، تتحقق بوجودها وت¶Øفي �نعداKا، Ýري ٔ�نه يف ©شرتاط ملصل�ة الغري يث6ت احلق ملن مل تث6ت 7 الشخصية القانون 
�هلية الوجوب  التصاق، ٔ�نظر يف »...جيوز يف ©شرتاط ملصل�ة الغري ٔ�ن [كون املنتفع خشصا مس�تقÅال ٔ�و هيئة مس�تقÅلية« :من التق�ني املدين اجلزا�ري 118ٔ

  .يلهيا وما  466. ، مرجع سابق، ص ... دروس يف نظرية احلق  ... ،محمد سعيد جعفور :�لشخصية القانونية
2  -  LEGIER (G. ) ,  ...« Stipulation pour autrui » , art. précité, p. 22. 
3  -  DABIN (J.), Le droit subjectif … , op. cit. , p. 87. 
4   - Idem : «  parce que la chose appartient au sujet, il a pouvoir sur elle ».  
5   - Ibid,  : « le droit subjectif, qui débute par l’appartenance s’achève dans une maîtrise, d’ailleurs 
inséparable de l’appartenance » .  C’est nous qui soulignons. 
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اكن ©س�ت�Âار [رتبط مبوضوع احلق، فٕان ال�سلط [رتبط çشخص  أ�نه ٕاذ ؛ ت�Âارالشخيص لالس�  
  .فاالس�ت�Âار هو العنرص املوضوعي �لحق، وال�سلط العنرص الشخيص 7 ،)1(صاحب احلق

[كون و . )2(هو حرية الترصف يف اليشء موضوع احلق -�ʼʼ DABIN ʽʽل¶س�بة لـ - ال�سلط 
�ن يربم مجيع ترصفات ©س�تعامل و©س�تغالل =ىل اليشء موضوع  -هبذا املنظور – لصاحب احلقٔ

حق دائ¶Cة، فٕان ال�سلط ½سمح لصاحÅه املطالبة به ٔ�و =دم  حلقحلق، ٔ�ما ٕاذا اكن اليشء حمل اا
فٕان  =ليهو  .، كام 7 ٔ�ن ال يترصف فCه )3(بعوض ٔ�و بغري عوض �لمد[ن ٔ�و �لغري هاملطالبة، الزنول عن

 .)4(ال�سلط ال يعين ممارسة احلق

 �لوصاية، فعىل  طريق رشح -ا  الطفل القارص اخلاضعهذا اJمتيزي عن  ʼʼ DABIN ʽʽ ويبني 
ٔ�ن الترصف ½س�تلزم توافر  ؛ لويص ميارس حقوق القارص، Ýري ٔ�نه ال يترصف فهيامن ٔ�ن ا الرمغ

ويه سلطة ال تتوافر �لويص يف �س�يري وٕادارة ٔ�مالك  ،)5(سلطة ٕاخضاع ٔ�و �س�يطر =ىل اليشء
  .)6(القارص

يف قمية معينة،  ،ترصف يف يشء معني، ٔ�و بتعبري ٔ�دقهو حرية الشخص يف ال  ال�سلط ٕاذن
  ومظهر �سلط املشرتط �عتبارهام رش[كني فCه؟ ،مفا هو مظهر �سلط املنتفع

  : ملصل�ة الغريزدواجCة ال�سلط =ىل احلق الناشئ عن ©شرتاط ا –ب 

ا´ي [رى ٔ�ن ال�سلط هو ن�bCة ©س�ت�Âار، فٕان ©شرتاط  ʼʼ DABIN ʽʽتصور بعكس
ظهر ، وت ½شاركه فهيا املنتفع Ýري ٔ�ن ،مشرتط مزية ال�سلط دون ©س�ت�Âارملصل�ة الغري يعطي �ل 

=ىل القمية يف حقه يف خCار قÅول احلق امل¶ش{ٔ عن طريق ©شرتاط ٔ�و رفضه،  �سلطال  مشاركته يف
  .ب�R يظهر �سلط املشرتط يف حقه يف نقض املشارطة

  مظهر �سلط املنتفع:  حق اخليار -

 من ¨الل يظهر �سلط املنتفع =ىل حقه الناشئ عن ©شرتاط ملصل�ة الغري يف موا�ة املتعهد 

                                                 
 .31  .، مرجع سابق، ص ... نظرية احلق  ... ،محمد سعيد جعفور- 1

2   -  DABIN (J.) , Le droit subjectif … , op. cit. , p. 89 : « le pouvoir de libre disposition de la chose, objet 
du droit ». 

  .32  .، مرجع سابق، ص... نظرية احلق  ... ،محمد سعيد جعفور-  3
4 - DABIN (J.) , Le droit subjectif … , op. cit., p. 92 : «  le pouvoir de maîtrise est indépendant de 
l’exercice actuel de la maîtrise. ». 
5  -  pouvoir de domination ou d’assujettissement. 
6  -  DABIN (J.), Le droit subjectif … , op. cit., p. 89. 
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  .قÅول احلق ٔ�و رفضه ٔ�ي حقه يف اخليار

 اJمتزي ʽʽٕاaراهمي جنار ʼʼ وقد ٔ�وىف أ�س�تاذ . حق ا7ائ¶Cةال جيب اخللط بني حق اخليار و  Ýري ٔ�نه
 ،الورثة يف القانون الفرAيس(د =ددا من أ�ش«اص ا´[ن ميلكون حق اخليار فÅعد ٔ�ن =دَ  ،)1(بRهنام

؟ وقد توصل  يعتربون ٔ�حصاب حق دائ¶Cة�ساءل هل هؤالء  ،)ٕاخل ... املس�تفCد من الو=د �لتعاقد 
ٕاىل ن�bCة ٔ�هنم ال يعتربون ٔ�حصاب حق دائ¶Cة، ففي الو=د �لتعاقد مÂال، من املهم اJمتيزي بني حمل 

، فٕان حمل الو=د  الو=د وحمل العقد اJهنايئ، فٕان اكن حمل العقد اJهنايئ هو اك�ساب احلقوق املس�تقÅلية
مينح لصاحÅه ٕاماكنية تعديل املركز  حفق اخليار ،)2(ايئ ٔ�و =دم ٕاaرامههو حق اخليار يف ٕاaرام العقد اJهن

قد اJهنايئ حتلل من لك القانوين املوجود فقط، فٕاذا الزتم الوا=د جتاه املس�تفCد من الو=د a�ٕرام الع
اد نعقو[كون ا ،)3(مبعىن ٔ�نه مبجرد جتس�يد حق اخليار �لمنتفع يت�لل املتعهد من لك الزتاماته ؛الزتاماته

 ممارسة حق اخليار، هذا ما يبقىفٕان الزتام املتعهد قد مت الوفاء به قÅل  =ليهو  ، العقد اJهنايئ بيد املنتفع
  .متاما عن حق ا7ائ¶Cة ا´ي [كون حمل العقد اJهنايئ حق اخليار مس�تقال

هذا الزتام املتعهد جتاه عن طريق الغري حقا مÅارشا لصاحل املنتفع ي¶شئ ©شرتاط ملصل�ة 
�و ٔ�ن ½س�ت{ٔ°ر �حلق لنفسه،  واس�Åدا7 مبنتفع �ٓخر ،املشرتط ٕ�ماكنه تغيري هذا املنتفعأ�¨ري، Ýري ٔ�ن ٔ

=ىل Aش{ٔة  ق، مفامرسة حق اخليار ال ٔ�°ر 7عن رغبته يف ©س�تفادة من احل فعقÅل ٔ�ن يعرب املنت وهذا
©شرتاط ملصل�ة الغري ال  ةش{ٔ احلق ا´ي [كون قد Aش{ٔ قÅل Aش{ٔة هذا احلق يف اخليار، فهو ي¶ش{ٔ ب¶ 

  .مبامرسة حق اخليار

�و ٕاهنائه، فCكون بذ¢ ) حق ا7ائ¶Cة(هو لRس ٕاAشاء احلق، وٕامنا تثC6ت احلق  ف{ٔ°ر اخليار ٕاذنٔ
ٔ�نه مل يترصف  ؛من مظاهر �سلط املنتفع =ىل احلق، كام ٔ�ن حق اخليار ال يعترب ممارسة �لعقد امظهر 

  .)4(فCه

  مظهر �سلط املشرتط =ىل احلق:  اطحق نقض ©شرت  -

كام  ،)1(ع نقاشو حق املشرتط يف نقض املشارطة اليت ٔ�Aش{ٔها لصاحل املنتفع موض --اليا- مل يعد 
 رضني لهذا، ٔ�[ن تضاربت املواقف بني م�ارص[ن ومعا)2(كام اكن =ليه الوضع يف القانون الفرAيس القدمي

                                                 
1   -  NAJJAR (I.) , Le droit d’option, contribution à l’étude du droit potestatif et de l’acte unilatéral, 
L.G.D.J., Paris, 1967, p. 15 et s. 
2  -  Idem , p.  22. 
3   - Ibid , p.  23. 

  .31 .، مرجع سابق، ص ... نظرية احلق   ... ، محمد سعيد جعفورٔ�نظر يف متيزي عنرص ال�سلط عن ممارسة احلق، -  4
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  .)3(سوى Ùكر½س القانون 7 ذا التضارباحلق، ومل يضع -ّدا له 

��ال يظهر ٔ�ن نقض املشرتط  :ٕان نقض ©شرتاط من قÅل املشرتط يطرح ٕاشاكال نظرٔ
وا´ي ½س�ت{ٔ°ر به املنتفع (�عتبار ٔ�ن املشرتط ال ½س�ت{ٔ°ر هبذا احلق  ،لالشرتاط �سلطا =ىل حق الغري

  ؟ )دهو-
=ديدة حلق املشرتط يف نقض قرتحوا تفسريات يف -ل هذا إالشاكل، فا باحÂونهتد ال جا

  .©شرتاط ملصل�ة الغري

فرAيس، اليت تقيض من التق�ني املدين ال �1121الرÙاكز =ىل نص املادة  باحÂنياكتفى بعض ال 
، Ýري )4(ري املنتفع عن رغبته يف ©س�تفادة من احلق الناشئ عهناقÅل تعباملشارطة  ب{ٔن �لمشرتط نقض

هر الوضعي خير�ه من طابعه العلمي، فCصبح ر�ل القانون يظهر مبظ ٔ�ن ت{ٔسRس املوقف =ىل القانون 
  هو لRس ماذا؟ وٕامنا ملاذا؟ ،ٔ�ن أ�ساس يف البحث يف القانون ؛ املطبق �لقانون ال الباحث فCه

 - عندمه -سري هذا احلق ب�شC6ه �لهبة، فاالشرتاط ملصل�ة الغريب�R ذهب فريق �ٓخر ٕاىل تف 
 جيوز �لواهب نقض =ليهو  ،وهوب 7يه ال ت¶Øج ٔ�°رها ٕاّال من يوم موافقة املوس�ي� لهبة Ýري مÅارشة، و

  . )5(الهبة قÅل تعبري املوهوب 7 عن موافقØه

=ىل الرمغ من �اذبية هذا الت�ليل، ٕاال ٔ�نه مردود =ليه، فهو [رÙكز =ىل قÅول املنتفع، فCجعل 
 ي¶شئ ال[رجع بنا ٕاىل نظرية إالجياب، مع العمل ٔ�ن قÅول املنتفع  بذ¢ هوم�ه قÅوال �ملفهوم القانوين، و 

  .)6(احلق
=ىل =دم  سٔ�ن حق املشرتط يف نقض ©شرتاط يت{ٔس ʼʼ DEMOGUE ʽʽ [رى أ�س�تاذ

يف  مل [كن احلق ٔ�ن ؛ املالية لهذا أ�¨ري إالرضار �ملنتفع، ف�قض املشارطة ال ينقص شURا من ا´مة
 ʼʼ RAYNAUD ʽʽو ʼʼ MARTY ʽʽ ب�R [رى أ�س�تاذان. )7(قÅل اشرتاطه من قÅل املشرتط ٔ�صال ذمØه

�نه يت{ٔسس =ىل املنفعة اليت حيققها هذا النقض، ففي الت{ٔمني =ىل احلياة مÂال، قد تظهر ظروف جتعل ٔ

                                                                                                                                                             
 .املمتملتق�ني املدين اجلزا�ري املعدل و من ا 117املادة -  1

2  -  ROUX ( J.- M.), Le rôle créateur … , thèse précitée, p. 207. 
3  -  art. 1121 du code civil français. 
4  - cité par,  JOSSERAND (L.),  Les mobiles dans les actes juridiques du droit privé, Dalloz, Paris, 1928, 
p. 162. 
5-  COLIN (A.)  et  CAPITANT (H.) , Cours élémentaire de droit civil français ,t. II, 10ème éd. , par (L.) 
JULLIOT DE LA MORANDIERE, Dalloz, 1948, p.p. 548 et 549. 

  . 44 -42 .ص.ٔ�=اله، ص-6
7  -  DEMOGUE ( R.), Traité des obligations en général, effets … , op. cit. , p. 154. 
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املشارطة، كن 7 ورثة، مفن املنفعة نقض �فعة، كام لو مات املؤمن 7 ومل [نقض الت{ٔمني حيقق م 
  .)1( )املؤمن 7(وتبديل املنتفع 

       ه، فاملشرتط شرتاط نفس عقد ©ب�R ذهب امجلهور ٕاىل ٔ�ن حق النقض جيد ٔ�ساسه يف
 ٓ هذا احلق، وهام من -ددا خصائصه، فال مانع من ٔ�ن [كون حق املشرتط يف  واملتعهد هام من ٔ�Aش{

يعرب عن  من مÅدٔ� سلطان إالرادة، Ýري ٔ�نه هذا التفسري مس�متد. )2(النقض من خصائص هذا احلق
تعسف يف اس�تعامل حرية أ�طراف يف ٕاAشاء احلقوق، فهام ي¶ش�ئان حقا يتوقف =ىل رشط =دم نقضه 

  .من قÅل املشرتط، والرشط يف ذاته مØوقف =ىل إالرادة احملضة لهذا أ�¨ري

جتاهل ٔ�ن حق املنتفع  ن، ٕاال ٔ�نه ال ميك�اليل =ىل إالق�اعهذه الت قدرة من =دم =ىل الرمغ
قد ©شرتاط ملصل�ة الغري، وا´ي ال [كون حصي�ا ٕاّال ٕاذا اكن �لمشرتط مصل�ة فCه، [رÙكز =ىل ع

  .هذه املصل�ة �از 7 ٔ�ن ينقضه مبا حيقق ،فٕاذا اكن احلق ال ي¶شئ مصل�ة �لمشرتط

وجب حق ٔ�ن املنتفع ½س�ت{ٔ°ر �حلق و-ده، ؤ�نه ي�سلط =ىل هذا احلق مب مما س�بقAس�ت¶Øج 
ترصفا قانونيا  ©شرتاط ملصل�ة الغري فكرة اعتبار من [رفض لباحÂنيمن ا هنا¢ اخليار، Ýري ٔ�ن

 ثناء Aش{ٔة ©شرتاطمبعىن ٔ�نه مل يعرب عن ٕارادته �ٔ  ؛)3(ٕاAشاءهثالثيا �عتبار ٔ�ن املنتفع مل ½شارك يف 
رب الشخص عن ٕارادته حىت هل جيب ٔ�ن يع: هو السؤال ا´ي يطرح يف هذا ا§الالغري، و  ملصل�ة

هناك -االت جيوز فهيا �لشخص ٔ�ن يربم ترصفا قانونيا دون ٔ�ن يعرب عن  ٔ�ن ي¶شئ ترصفا قانونيا؟ ٔ�م
  ٕارادته؟

املوجب 7  لتق�ني املدين اجلزا�ري، جند ٔ�ن سكوتفقرة ٔ�¨رية من ا �68لرجوع ٕاىل نص املادة 
ه يعترب ©شرتاط يف مصل�ة املنتفع، فسكوتو ،احملضة تهملصلح  مو�ا اكن إالجياب اعترب قÅوال ٕاذي 

فٕان جحة من [رفضون ÙكCيف ©شرتاط ملصل�ة الغري =ىل ٔ�نه ترصف قانوين  =ليهو  .تعبريا عن إالرادة
  .قاب� ��حضة ضعيفة و ع مل يعرب عن ٕارادته، جحثاليث =ىل ٔ�ساس ٔ�ن املنتف

                                                 
1  - MARTY (G. )  et  RAYNAUD (P. ) , Droit civil, les obligations, t. I, les services, par RAYNAUD 
(P.), 2ème éd, Sirey, Paris, 1988, p.  304. 
2  -  RIPERT (G.)  et  BOULANGER (J.) , Traité élémentaire de droit civil … , op.cit., p. 244. ;  
PLANIOL (M.)  et   RIPERT (G.), Traité pratique de droit civil français, par ESMEIN … , op. cit., p. 
462. ;  TERRE (F.),  SIMLER (Ph.)  et  LEQUETTE (Y.) , … les obligations … , op. cit., p. 385. 
3   -  LARROUMET (Ch.),  Les opérations … à trois personnes … , thèse précitée, p. 03 : «  on ne peut 
donc parler de contrat multilatéral que lorsque plusieurs personnes acceptent d’entrer dans une situation 
commune, résultant d’un seul et unique rapport de droit. ».  
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II -  يف ©شرتاط ملصل�ة الغري بعد تعبري املنتفع عنCكÙ رغبته يف ©س�تفادة من
  : احلق

فCصبح  ،ٕ�سقاط حق املشرتط يف نقضهوذ¢  ،قهحل حتصنيقÅول املنتفع لالشرتاط يف ٕاّن 
 هو هل : ع=ىل ال�ساؤل عن املركز القانوين �لمنتف باحÂنيهذا ما حث ال  .و-دهلحلق مس�ت{ٔ°را �املنتفع 

  طرف يف الترصف القانوين ٔ�م ٔ�نه من الغري؟

، Ýري ٔ�ن رٔ�يه  ٕاىل هذا النقاش ا´[ن تعرضوا من ٔ�aرز الباحÂني ʼʼ GHESTIN ʽʽأ�س�تاذ  يعد 
ما قÅل بفكرة ٕاعطائه صفة الطرف يف ©شرتاط تفع صفة الطرف اكن مØذبذ�، فÅعد م�ح املن يف مس{ٔ 

ٕاىل  ʼʼ AUBERT  ʽʽبعد ©نتقادات اليت وّ�ها أ�س�تاذ  عن هذا املوقف Ùراجع ،)1(ملصل�ة الغري
  .)3(، واعتربه من قÅل الغري )J)2متيزي بني الطرف والغري� ف� يتعلق املعيار ا´ي اقرت-ه

حتلي? مبالحظة ٔ�ن مÅدٔ� AسC6ة التعاقد ال يوافق التطّور  ʼʼ GHESTIN ʽʽ قد بدٔ� أ�س�تاذ
 ؛)4(©قØصاديوناحلايل املتعلق ب�شابك العالقات القانونية اليت حتد=ا االتفاقات اليت يربKا أ�عوان 

 –حسب رٔ�يه  –�ٓ�ر بعض العقود قد متتد ٕاىل ٔ�ش«اص مل ½شارåوا يف ٕاaراKا، هذا ما ½س�تدعي ٔ�ن 
كام ٔ�نه الحظ ٔ�ن هناك طائفة من  .)5(ٕا=ادة النظر يف املعيار املعمتد �لمتيزي بني الطرف والغري

ري ٔ�ثناء إالaرام، Ýري ٔ�ن العقد ٕاذ [كونون من قÅيل الغ ؛ الطرفأ�ش«اص [كون هلم مركز شC6ه مبركز 
  .)6(جتعل مهنم ٔ�طرافا ٔ�ثناء التنفCذ اهم �ٓ�ر يو7 يف ذمم 

  اس�Åدال املعيار الVس�ييك يف  ʼʼ GHESTIN ʽʽ س�تاذاقرتح ا�ٔ نطالقا من هذه املالحظات ا
وا´ي [ركز فقط =ىل مر-� Aش{ٔة الترصف مبعيار �ديد، ي{ٔ¨ذ بعني  ،تصنيف الطرف والغري

  .)7(©عتبار مر-� التنفCذ ٔ�يضا

                                                 
1   -  GHESTIN (J.), « Introduction », in : les effets du contrat à l’égard des tiers, dir. :  FONTAINE (M.)  
et  GHESTIN (J.), L.G.D.J., Paris, 1992, p. 31 et s. 
2   -  AUERT ( J.- L.), «  A propos d’une distinction renouvelée des parties et des tiers », RTD. Civ., 1993, 
p. 263 et s. 
3   - GHESTIN (J.), JAMIN (Ch.)  et  BILLIAU  (M.) , Traité de droit civil, les effets … , op. cit., p. 412. 

�نظر ،ف� يتعلق ب�شابك العالقات الناجتة عن العقد-  4ٔ:  
 PELLE (S.), La notion d’interdépendance contractuelle, Dalloz , Paris, 2007. 
5  -  GHESTIN (J.), « Introduction » … , art. précité, p. 06. 
6  -  Idem , p. 10 . 
7   - Ibid , p. 30 . 
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املنتفع مبثابة طرف يف ©شرتاط ملصل�ة  ʼʼ GHESTIN ʽʽ أ�س�تاذ من هذا املنطلق، اعترب
من هذا التارخي، الغري، �عتبار ٔ�ن لقÅو7 ٔ�°ر رجعي [رجع ٕاىل يوم انعقاد ©شرتاط، فهو دا�ن �لمتعهد 

  .)1(ولRس من dرخي ٕابداء قÅو7

س�تاذ لهذا اJمتيزي، Ýري ا�ٔ  ʼʼ AUBERT ʽʽ اليت و�ها أ�س�تاذÝري ٔ�نه بعد ©نتقادات 
GHESTINʼʼ ʽʽدا يف ذ¢ موقفه��و ٕاهناء عقد ©شرتاط  ، مس�=ىل åون ٔ�ن املنتفع ال ميك�ه تعديل ٔ

ٕاىل موقف الفقه يف فرAسا يف  ʼʼ GHESTIN ʽʽ [رجع أ�س�تاذ بذ¢و .  )2(املربم بني املشرتط واملتعهد
  .)3(القرن احلايل

صل�ة ٔ�ن 7 م وذ¢ ،ا يف ©شرتاط ملصل�ة الغريذ¢، فاملنتفع يعترب طرف ال نوافقه يف وحنن
�ن الترصف �عتبار  س يف -ا�ة ٕاىل التعبري عن ٕارادتهٔ�نه لR ؛هيف ٕاaرامكام ٔ�نه يعترب مشاراك  .فCهٔ

  .م�ح املنتفع صفة الطرف، فهو رفض مردود =ليه باحÂنئ�ما ف� يتعلق aرفض ال   .)4(احملضة ملصلحته

çس6ب =دم متك�ه من ممارسة دعوى ٕابطال  �لمنتفع صفة الطرف م�ح باحÂون[رفض ال 
من ال  مبعىن ٔ�نه ؛ )5(©شرتاط وفس«ه، فهم [ربطون صفة الطرف بدعوى إالبطال ودعوى الفسخ

ٔ�نه  ؛قاب� �لنقاشيه فرضية ال تث6ت 7 صفة الطرف، وفتث6ت 7 دعوى البطالن ودعوى الفسخ 
  .منزي ٔ�طرافا ال تث6ت هلم دعوى البطالن ٔ�و دعوى الفسخ

فالبطالن املطلق :  بني البطالن املطلق والبطالن ال¶س�يب ف� يتعلق بدعوى البطالنمنزي 
ن ذ¢، جيوز مبل ٔ�كرث  .ٔ�نه من النظام العام ؛ لRس لٔ�طراف فقطو  ،يتقرر للك من 7 مصل�ة فCه

�لقايض ٔ�ن يتعرض 7 من تلقاء نفسه، فهل يعترب القايض طرفا يف العقد؟ ٔ�ّما البطالن ال¶س�يب، فهو 

                                                 
1   - Ibid , p. 31 : «  le tiers bénéficiaire deviendra, par son acceptation de la stipulation faite à son profit par 
le stipulant, le créancier de la dette assumée par le promettant. Bien mieux, il sera considéré comme ayant 
été dès l’origine le seul bénéficiaire de cette créance entrée directement dans son patrimoine sans passer 
par celui du stipulant. On peut considérer que ce tiers bénéficiaire est aussi devenu partie en tant que 
titulaire, dès l’origine par suite de l’effet rétroactif de son acceptation, de la créance née du contrat ». 
C’est nous qui soulignons . 
2   -  GHESTIN (J.), JAMIN (Ch.)  et  BILLIAU (M.) , Traité de droit … , les effets … , op. cit., p. 412 :   
 «  En fait il est rationnel de refuser la qualité de partie au tiers bénéficiaire parce qu’ il n’a pas le pouvoir 
de modifier le contrat entre le stipulant et le promettant, ni celui d’y mettre fin. ». 
3   -  AUBRY (C.)  et  RAU (C.), Cours de droit civil français, tome 4, 6ème éd, par BARTIN , éd. 
techniques, Paris, 1942, p. 312 ;  CHAMPEAU ( E.) , La stipulation … ,thèse précitée, p. 143 ;  
PLANIOL (M.)  et  RIPERT (G.), Traité pratique … , op.  cit. , p. 470. ;  MARTY (G.)  et 
RAYNAUD (P.), Droit civil… , op. cit., p. 306. ;  ROUX (J.- M.), Le rôle créateur … , thèse précitée, p.  
271. 

  من التق�ني املدين اجلزا�ري املعدل واملمتم 60املادة -  4
5  -  LARROUMET (Ch.) , Les opérations … à trois personnes … , thèse précitée, p. 390. 
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ال يتقرر هذا  مصل�ة يف ذ¢، ففي التدلRس مÂال ال يتقرر للك طريف العقد، وٕامنا �لطرف ا´ي 7
  فهل يعترب املدلس ٔ�ج�بيا عن العقد؟ . )1(وال  جيوز �لمدلس ٔ�ن [متسك به ،احلق ٕاّال �لمدلس =ليه

ؤ�مر ظاهر ٔ�ن  ،)2(ٔ�ّما ف� يتعلق بدعوى الفسخ، فٕاهنا ال تث6ت ٕاّال يف ©لزتامات املتباد 
كام ٔ�هنا ال  .ق ٔ�ن ال تث6ت 7 هذه ا7عوىاملنطاملنتفع ال يلزتم ال اجتاه املشرتط وال اجتاه املنتفع، مفن 
  ؟ ، فهل يعترب هذا الطرف ٔ�ج�بيا تث6ت �لطرف Ýري امللزتم يف العقود امللزمة جلانب وا-د

يف وقت مل [كن  ،العمليةٔ�ن ©شرتاط ملصل�ة الغري �ٓلية ٔ�ملهتا الرضورة  مما سلف ميكن القول
صنف الترصفات وه يف هو العقد، فصنفو  ، )3(القانونيةيعرف سوى نوع وا-د من الترصفات  فCه الفقه

�هنا نوع �ديد من  Ýري ٔ�نه ٕ�معان النظر يف هذه ا�ٓلية يت6ني .التعاقد ملبدٔ� AسC6ة اليت تعترب اس�ت�Zاءٔ
حل، تقابل لك مصل�ة املصلحتني الترصفات القانونية، فهÀي ترصف قانوين ثاليث جيمع ثالث مصا

  .نيخريا�ٔ 

 .  وأ�مر نفسه �ل¶س�بة لالعîد ©جياري لٔ�صول املنقو 

  

  املبح�ث الثانــي
  ©عîد ©جياري لٔ�صول املنقو 

  

=ىل يد  ،يف الوال�ت املت�دة أ�مر[كCة ٔ�و ما يعرف ��لزينغ يAش{ٔت فكرة ©عîد إالجيار 
ملواد احلجم خيتّص يف ٕانتاج اا´ي اكن ميê مصنعا صغري   ʼʼD.P. BOOTHE Junior  ʽʽ الس�يد

عندما طلبت م�ه القوات املسل�ة توريد مكيات خضمة من املواد الغذائية احملفوظة تفوق  ،الغذائية
  .القدرة إالنتاجCة ملصنعه الصغري، كام ٔ�نه اكن ال ميê املعدات الالزمة ملوا�ة الصفقة املعروضة =ليه

اكن يعمل ٔ�ن هذه  Ýري ٔ�نه ،عن طريق ©س�تعانة بقرض يف رشاء املعدات هذا أ�¨ري فكر
Cن مصنعه س�يعجز عن �سديد القر  ة الصفقة ظرف�ض يف الظروف العادية، هذا ما دفعه ٕاىل التفكري ؤ

  . يف اس�bUار املعدات بدال من رشاهئا

                                                 
  .راجع رشوط التدلRس-  1
  .من التق�ني املدين اجلزا�ري املعدل واملمتم 119املادة -  2
  . مل يعرتف الفقه �لترصف ٕ�رادة م�فردة ٕاالّ يف النصف الثاين من القرن العرش[ن-  3



 

 

63 

 

فقة  القوات املسل�ة  املعدات، فضاعت ص7 =ىل من يؤجر ʼʼ BOOTHE ʽʽ مل يعرث الس�يد
املعدات إالنتاجCة قد [كون مصدرا Ýري ٔ�ن هذه احملاو  Lشفت 7 ٔ�ن ا-رتاف ت{ٔ�ري  .بني يديهمن 

  .ٔ�ر�ح طائ�

هم ٔ�ول رشكة اعîد ٕاجياري يف الوال�ت املت�دة ٔ�سس مع و  ،و=ة من ٔ�صدقائه �لفكرةٔ�ق�ع مجم
) United states leasing corporation ( حتت �سمية 1952أ�مر[كCة =ام 

)1( .  

اكنت aريطانيا ٔ�وىل ا7ول اليت انتقل ٕاJهيا نظام ©عîد إالجياري، حCث ٔ�سست الرشكة 
، وما ) MERCANTILE Crédit-company ( فهيا حتت امس (Filiale)أ�مر[كCة ٔ�ول رشكة وليدة لها 

          ،يأ�ملان  :من ا7ول أ�وروبية مهناطويال حىت ان�رش يف العديد  بعد ذ¢ ©عîد إالجياري لبث
  . )2(فرAسا وÝريهاو  ،ٕايطالياو  ،بلجياكو  ،ٕاس�بانياو 

ٕاذ  ؛ٕاىل ا�لغة الفرAس�ية)  leasing ( يف Ùرمجة مصطلح -�دئ أ�مر  -الفرAيس اAشق الفقه 
�ن ا�لزيينغ  اقرتح البعض مصطلح القرض إالجياري، Ýري ٔ�ن هذه ال�سمية لقCت نقدا الذ=ا �عتبارٔ

هذا  ٕالجياري، ومل ي¶Øهاخيتلف عن القرض  =ليه التعامل التbاري أ�مر[يك�ملفهوم ا´ي اس�تقّر 
، 433وا´ي حيمل رمق  1966جويلية  2ة بتارخي يمع صدور ٔ�ول قانون ينظم هذه العمل  ©Aشقاق ٕاالَ 

�ن  çش{ٔن هذا القانون هو يالحظما وردة �سمية ©عîد إالجياري، و س�تحCث ٔ�طلق =ىل التق�ية امل ٔ
ٔ�نه تضمن ٔ�حاكما تنظم العالقة بني طرفني،  ؛ٕامنا عقد ا�لزينغو  ،فرAيس مل ينظم معلية ا�لزينغع الاملرش 

والبائع ٔ�و  ،رشكة ا�لزينغ املؤجرةو ،املس�ت{ٔجر: قة ما بني ثالث ٔ�طرافومعلية ا�لزينغ تتضمن =ال
  .املورد

ليت قامت A�ٕشاء ٕان اكن ان�شار اJمنوذج أ�مر[يك ¯جت عن كرب رٔ�سامل الرشاكت أ�مر[كCة ا
نظام  رشاكت وليدة ب{ٔورو�، فٕان اJمنوذج الفرAيس قد ان�رش ن�bCة تب¶Cه من معظم ا7ول اليت ت¶متي ٕاىل

ففي بلجياك مت تنظمي هذه العملية =ىل الطريقة الفرAس�ية مبوجب أ�مر املليك القانون الالت�Rوجرماين، 
، 1977فCفري  25املؤرخ يف  15املرسوم رمق  يف ٕاس�بانيا مبوجبو، 1976نومفرب 10املؤرخ يف  55رمق

  .1995الصادر س�نة  95ٔ�ما يف مرص فمبوجب القانون رمق 

�انفي  10املؤرخ يف  96/09سار املرشع اجلزا�ري =ىل خطى ا7ول السابقة، ف{ٔصدر أ�مر 
القة مادة، معمتدا فCه اJمنوذج الفرAيس حCث حرص ©عîد إالجياري يف الع 46وهو يت{ٔلف من 1996

                                                 
  .  19. ، ص2008، م¶شورات احلليب احلقوقCة، الطبعة أ�وىل، بريوت، ،العقود ا7ولية، ا�لزينغ ٔ�و عقد إالجيار اJمتوييل يف القانون املقارنٕالياس ¯صيف -1

2  -  BEY (E.-M.), De la symbiotique dans le leasing et crédit- bail mobiliers, Dalloz, 1970, p.  06.  
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القانون الفرAيس قد جسلوا  مفرسي =ىل الرمغ من ٔ�ن بعض ،ملس�تفCدالثنائية ما بني الرشكة املؤجرة و ا
ميكن حتقCق معلية ©عîد إالجياري من ¨الل العالقة العقدية اليت نظمها مرشعهم،  يف ٔ�عامهلم ٔ�نه ال

ميكن فCه دراسة ٔ�-دها  الم�شاaكة =ىل حنو و=ة من العقود، Ùكون مرتبطة و وٕامنا من ¨الل مجم
  . )1(م�فصال عن أ�خر

بعد رشح النظام القانوين لالعîد إالجياري لٔ�صول املنقو  طبقا �لمنوذج الفرAيس املعمتد من 
سوف نبني من ¨الل دراسة الطبيعة القانونية لالعîد إالجياري  ،)مطلب ٔ�ول(قÅل املرشع اجلزا�ري 

 . )مطلب �ين( البنكCة 6ىن لك الترصفات اليت حتتوهيا هذه العمليةٔ�ن نظرية العقد ال ميكهنا ٔ�ن تت 

 

  املطلjب أ�ول
 التكر½س العقدي لالعîد إالجياري لٔ�صول املنقو 

  
يعترب عقد ©عîد « :  املتعلق �العîد إالجياري =ىل ٔ�نه 09-96من أ�مر  07تنص املادة 

¨ال7، رشكة الت{ٔ�ري، البنك ٔ�و املؤسسة املالية املسامة إالجياري لٔ�صول املنقو  عقدا متنح، من 
وملدة �بتة، ٔ�صوال م�شلكة من جتهزيات  تٕاجياراقابل احلصول =ىل ، =ىل شلك ت{ٔ�ري، م"�ملؤجـر"

�و عتاد ٔ�و ٔ�دوات ذات ©س�تعامل املهين ملتعامل اقØصادي، خشصا طبيعيا اكن ٔ�و معنو�، يدعى ٔ
كام يرتك لهذا الشخص ٕاماكنية اك�ساب، لكيا ٔ�و جزئيا، أ�صول املؤجرة عن طريق دفع " املس�ت{ٔجر"

 أ�قل جزئيا، أ�قساط اليت مت دفعها مبوجب سعر مØفق =ليه وا´ي ي{ٔ¨ذ بعني ©عتبار، =ىل
  .»إالجيار

رشكة ©عîد  بني هو عقد يربم -يف ال�رشيع اجلزا�ري - عîد إالجياري لٔ�صول املنقو فاال
مØعامل اقØصادي، قد [كون خشصا طبيعيا ٔ�و معنو�، كام قد [كون خشصا وطنيا �ٔو إالجياري و 

بت{ٔ�ري ٔ�صول م�قو  مقابل ٕاجيارات يدفعها املتعامل ©قØصادي  ٔ�ج�بيا، تلزتم مبوجÅه رشكة الت{ٔ�ري
املس�ت{ٔجر وملدة �بتة، =ىل ٔ�ن يرتك لهذا أ�¨ري حق اك�ساب أ�صل مقابل دفع مثن رمزي، مما جيع? 

فرع (، ٔ�و ©نقضاء  )فرع �ين(ا�ٓ�ر  ٔ�و ، )فرع أ�ول(خيضع ٔ�حاكم العقود سواء من حCث ال¶ش{ٔة 
 . )�لث

                                                 
  .1996�انفي  14صادر بتارخي ،  03 .ع .ر .ج  يتعلق �العîد إالجياري، 1996�انفي  10مؤرخ يف  09 - 96 ٔ�مر  -  1
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  الفـرع أ�ول
  Aش{ٔة ©عîد إالجياري لٔ�صول املنقو 

  

الرشوط  عقد ©عîد إالجياري لٔ�صول املنقو  النعقاده انعقادا حصي�ا توافر يتطلب
تضاف ٕاىل هذه   ، ، ومبا ٔ�نه من العقود اخلاصة )والس6ب ، احمللو  ،الرىض(املوضوعية العامة 

  .الرشوط رشوط ¨اصة هبذا النوع من العقود

، جند ٔ�ن املرشع اجلزا�ري قد خص )1(90-06واملرسوم رمق  09-�96لرجوع ٕاىل ٔ�حاكم أ�مر 
  . )�نيا( يه شلكية ومهنا ما ، )ٔ�وال( موضوعية يه مهنا ما : من الرشوط ود مبجمو=ةهذه العق

  : الرشوط املوضوعية –ٔ�وال 

الس�� من حCث اخØيار  ، ملبدٔ� سلطان إالدارة –حCث أ�صل من  –ختضع العقود يف Aش{ٔهتا 
Ýري ٔ�ن عقد ©عîد إالجياري لٔ�صول املنقو  ال ميكن ٔ�ن يربم ٕاّال  . )2(الشخص ا´ي س¶Øعاقد معه
واملؤسسات  ، البنوك:  ق ممارسة هذا ال¶شاط ومهٔ�عطامه املرشع ح ، مع نوع حمدد من أ�ش«اص

  . )3(املتخصصةورشاكت الت{ٔ�ري  ، املالية

 ميل يف تنفCذ معلياتر[ر الواقع العا�ري من ¨الل هذا التقCيد سوى بتقومل يقم املرشع اجلز 
ف ٔ�و ، اليت ت{ٔ¨ذ شلك املصار  ية الضخمةٕاذ ال ميكن لغري الرشاكت التbار  ؛ ©عîد إالجياري
رجعنا ٕاىل dرخي ظهور هذه العقود  ا، حفىت ٕاذ ©س��رية لض«امهتا، متويل املشاريع  املؤسسات املالية

 اتAشاط ©عîد إالجياري يه ا§مو=�رش ، نالحظ ٔ�ن ٔ�ول من  يف الوال�ت املت�دة أ�مر[كCة
  .)4(ف©قØصادية اليت ت{ٔ¨ذ شلك مرص 

  يف ذ¢ ش{ٔن البنوك ، ش{ٔهنا ملركزيختضع هذه الرشاكت يف ممارسة Aشاطها ٕاىل رقابة البنك ا
حامية العميل الباحث عن :  ولعل Ýاية املرشع من ذ¢ حتقCق غرضني ، )5(واملؤسسات املالية

                                                 
صادر ، 10. ع .ر. املنقو ، ج معليات ©عîد إالجياري لٔ�صول ٕاشهاريتعلق بت�ديد åيفCات  2006فربا[ر  20ؤرخ يف م 90 - 06 مرسوم تنفCذي رمق - 1

  .2006فربا[ر  26بتارخي 
2   -  FLOUR (J.)  et  AUBERT (J.-L.) , … l’acte juridique … , op. cit. , p. 60. 

  .ا´åر، السالف   09 -96 من أ�مر رمق 01املادة  -  3
4   -  BEY (E.-M.), De la symbiotique dans le leasing … ,op.  cit. , p. 16.    

  .القرضمن قانون النقد و  167املادة  -  5
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، )1(اJمتويل، فØجنبه التعاقد مع مؤسسات ال تتوافر 7هيا إالماكنيات املادية والف�ية Jمتويل مرشو=ه
ن وسائل اJمتويل اليت �س�تفCد مهنا اكت ©عîد إالجياري من ©س�تفادة م�ٕالضافة ٕاىل متكني رش 

  . البنوك واملؤسسات املالية

مكن  - ٕان مل [متتع هبذه الصفة، و  كام ½شرتط يف املس�تفCد ٔ�ن [متتع بصفة املرشوع ©قØصادي
فٕان هذا العقد ال [كCف =ىل ٔ�ساس ٔ�نه اعîد  -½س�ت{ٔجر بعض أ��زة ٕالش�باع -ا�ات ٔ�رسته مÂال

ٔ�ن  ؛ مصحو� بو=د �لبيع ملزم �لمؤجرحمددا �لمدة Ýري القاب� لٕاللغاء و لو اكن و حىت  ، ٕاجياري
�صال اس��ر� أ��زة، وبذ¢ ال تعترب هذه  املس�تفCد ال [متتع بصفة املرشوع ©قØصادئ.  

فال ميكن ٕاaرام عقد  ، اريجيد مقCدة يف عقد ©عîد ©هذا ما يبني ٔ�ن حرية اخØيار املتعاق
îص ٕان مل مع خش ، رشكة مالية مؤه� قانو¯ ´¢ طرف منٕاال  ، ٕاجياري لٔ�صول املنقو د اع

  . نه ½شرتط ٔ�ن تتوافر فCه صفة املرشوع ©قØصاديفإ  ، �شرتط فCه صفة التاجر

، وٕامنا ½شمل  ٕان =دم أ�¨ذ ب{ٔحاكم مÅدٔ� سلطان إالرادة ال يقØرص فقط =ىل مس{ٔ  أ�طراف
  .عîد إالجياري لٔ�صول املنقو مجيع رشوط ٕاaرام عقد ©

I – الرشوط املوضوعية العامة  :  

  : الرىض – 1

�ن توافق إالرادات يف عقد ©عîد  ، طالع =ىل مناذج طلب ©س�bUاريظهر من ¨الل ©ٔ
Ùمتثل أ�وىل يف :  ، وهذا يف مس{ٔلتني �يق العقود يفصول املنقو  خيتلف عن توافقها إالجياري ل�ٔ 

، ففي إالجيارات العادية مÂال، [كفي معرفة  )�ٔ (الرشكة املؤجرة  ن قÅلالعام �لمتعاقد م الضامنحفص 
املركز ©جîعي �لمس�ت{ٔجر حىت يت{ٔكد املؤجر من ضامنه العام، مما جيعل هذه املر-� و�زية ال 

ا ملا �س�تدعيه ، ب�R تعترب يف عقد ©عîد إالجياري مر-� Kمة �د �ل القانون�س�توقف مالحظة ر 
، فØمتثل يف åون ٔ�ن إالجياب  ، ٔ�ّما املس{ٔ  الثانية من دراسة املعطيات ©قØصادية واملالية �لمس�ت{ٔجر

من ٔ�ن املبادرة �لتعاقد Ùكون دامئا من  =ىل الرمغ ، كة ©عîد إالجياريمن طرف رش   يصدر دامئا
  .  )ب(املس�ت{ٔجر

  

                                                 
  . 98  .، ص.ن .س .، د ، القاهرة ، دار اJهنضة العربية اجلوانب القانونية لٕالجيار اJمتوييل،  و�دى س�يد قامس -  1
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 � :  مر-� حفص الضامن العام �لمس�ت{ٔجر –ٔ

، تلزمه بتقدمي مجمو=ة من  حىت تفحص رشكة ©عîد إالجياري الضامن العام �لمتعامل معها
 . ض أ�خر �ملرشوع املراد متوي?، والبع س��ر املراد ٕاAشاؤه =امةاليتعلق بعضها �:  املعلومات

 :  املعلومات املتعلقة �الس��ر =امة- 

ملركز املايل معلومات تتعلق �و  ، املس�مثر معلومات تتعلق çشخص : ويه ثالث ٔ�نواع
 . تتعلق �ل¶شاط ©قØصادي لالس��رمعلومات  لالس��ر، ؤ�¨ريا

منزي çش{ٔن هذه املعلومات بني ما ٕاذا اكن املس�مثر  : املعلومات املتعلقة �لشخص املس�مثر 
رمق قCده يف و  ، طبيعيا وجب =ليه إالدالء هبويته خشصا طبيعيا ٔ�و خشصا معنو�، فٕاذا اكن الشخص

، كام جيب =ليه  مع الترصحي مبا [رد =لهيا من رهون ، يد¨ل يف ذمØه املالية ، وما السbل التbاري
.  نومÅلغ الت{ٔم ، ، مع حتديد امس الرشكة املؤم�ة الترصحي بعقود الت{ٔمني =ىل احلياة اليت [كون قد ٔ�aرKا

�ّما ٕاذا اكن خشصا ٔ�، كام جيب  ومقره ،امسهو  ، )شلك الرشكة (=ليه إالدالء çشلكه فCتوجب  ،معنو
، حمددا  مع بيان ٔ�مه الرشاكء فCه ، ، ومقدار رٔ�سام7 ، إالدالء aرمق قCده يف السbل التbاري =ليه ٔ�يضا

عîد الشخص ا}ّول 7 اس�bUار أ�موال موضوع عقد © اكذ، و  «اص املمثلني �لجهاز التنفCذيأ�ش
  .)1(إالجياري

  مع حتديد ، يلزتم املس�مثر بتقدمي مزيانية املؤسسة:  املعلومات املتعلقة �ملرشوع املراد متوي?
القروض اليت حصلت =لهيا، وعقود ©عîد إالجياري اليت Ùكون و ،  ا´ي ختضع 7 الرضييبالنظام  

كام يلزتم املس�ت{ٔجر .  )2(وبدالت إالجيار الس�نوية ، مع بيان الرشاكت املؤجرة ، الرشكة قد ٔ�aرمهتا
، وس�بل متويلها  قميهتاو ،  مع تبRني جحمها ، ٔ�يضا، بتقدمي بيا¯ت حول ©س��رات املس�تق�Å املتوقعة

 . )3(ا املس�مثر مهناهيأ�ر�ح ©حîلية اليت قد جيت¶مع حتديد قمية  ، احملمت�
Øراملعلومات املتعلقة �ل¶شاط ©ق��جحم و ،  ويه تتعلق بطبيعة ال¶شاط:  صادي لالس

جحم املعامالت و ،  �ٕالضافة ٕاىل جحم طلبات التعاقد اليت تتلقاها الرشكة . الز��ن ا7امئنيو  ، أ�عامل
كام تطلب ٔ�يضا رشكة ©عîد إالجياري من  . )مومسي ٔ�و س�نوي(منط إالنتاج و  ، اجلاري تنفCذها

                                                 
   . 145.  ، مرجع سابق ، ص ... ا7ولية، عقد ا�لزينغ ٔ�و عقد إالجيار اJمتوييلالعقود   ٕالياس ¯صيف، -  1

2   -  KHOUILDI (A.) , « Le leasing en droit Tunisien ; Essai d’analyse technique et juridique », Revue de 
Jurisprudence et  Législation , N° 10,1995, p. 05 et s. , p. 16.    

  .   145  .،مرجع سابق، ص ... العقود ا7ولية،  ¯صيفٕالياس  -3
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وdرخي  ،مواقعهاو فروع املؤسسة، و الرشكة املس�ت{ٔجرة موافاهتا aلك املعلومات اليت تتعلق مبركز ٔ�عاملها، 
د من يد املرصف ا´ي تتعامل معه �لت{ٔكمع حتد ،و�ٓخر ٕاجراء مت به ز�دة رٔ�سامل الرشكة ،ٕاAشاهئا

  . )1(حصة هذه املعلومة

جيب =ىل املس�ت{ٔجر تقدمي لك املعلومات :  املعلومات املتعلقة �ملرشوع املراد متوي?-
مصدر و  ، نو=هو  ، وذ¢ بت�ديد طبيعته ، فCا �لجها �Rا ¯، لتعينه تعي  راد اس�bUارهاخلاصة �ٔ�صل امل

ويه لكها معلومات مØوفرة يف الفاتورة  . ومو=د ال�سلمي ، كام جيب ٔ�يضا حتديد امس البائع . ٕانتا�ه
اليت ½سلمها املورد �لمس�ت{ٔجر عند هناية مر-� التفاوض حول أ�صل )  Facture Proforma ( أ�ولية
وإالدالء  ،، تعيني العمر ©فرتايض لٔ�صل كام يتوجب =ىل املس�ت{ٔجر ٔ�يضا . )2( اقØنائهاملراد 

و-ا  املوقع املراد  ،Lعدد السا=ات املقررة لالس�تعامل اليويم:  �ملعلومات املتعلقة aمنط اس�تعام7
  .)Ø)3عرض 7 العتاد حمل ©عîد إالجياريسR تالك ا´ي من ٔ��ل حتديد جحم ©ه  ،العتاد فCهاس�تعامل 

  ©عîد إالجياري نظرةاليت تعطي رشكة يه ٔ�ن هذه املعلومات  يظهر من ¨الل ما س�بق
 . يف مر-� جتس�يد الرتايض ذ¢ من ٔ��ل ا7خولو  الضامن العام ا´ي [متتع به املس�ت{ٔجر، شام� عن 

  : تاليق إالرادات - ب
  تعارف =لهيا يف Ùكو[ن امل  يف عقد ©عîد إالجيار عن أ�حاكم تلف خمطط تاليق إالراداتخي 

، ب�R الثاين يف  اخØيار العتاد من حق املس�ت{ٔجر ٔ�ن [متثل أ�ول يف åون:  وهذا لس�ب6ني ،العقود
  . وجوب ٕاaرام عقد بيع مع م�تج العتاد ا}تار ٔ�و �ئعه

، فÅدافع احلا�ة ٕاىل  هو ا´ي يبادر ٕاىل حتقCق معلية ©عîد إالجياري –=ادة  –املس�ت{ٔجر 
 ، مثنهو  ، حىت حيدد اخلصائص التق�ية �لعتاديتbه ٕاىل البائع ٔ�و املنتج  ، اقØناء عتاد ٔ�و جتهزي معني

 رشكة ©عîد ، =ىل الرمغ من ٔ�ن وهو هبذا يترصف و5ٔنه هو ا´ي سRشرتي العتاد . ٔ��ل �سلميهو 
يقول ٔ�ن هناك واك  بني رشكة ©عîد  باحÂنيهذه احلا  جعلت ٔ�-د ال .  يه اليت س�شرتيه ©جياري

ٔ�ن ؛ Ýري ٔ�ن هذا ©فرتاض Ýري مقÅول يف نظر¯  ،)4(إالجياري واملس�ت{ٔجر، فهو يترصف åوåيل عهنا
ال ميكن ٔ�ن [كون قد حتصل  =ليه، و  بعد قد اتصل �لرشكة املؤجرة س�ت{ٔجر يف هذه املر-� مل [كنامل 

                                                 
1   -  CABRILLAC (M.) , Ency. DALLOZ, civ. , 1995,  v° « Crédit – bail » , p.  02 . 
2   -  GAVALDA (Ch.)  et  CREMIEUX-ISRAEL (D.) , « Crédit- bail mobilier : régime juridique », J. -
Cl. Banque et crédit, 2, 1988,  Fasc. 641 , p. 02. 
3   -  ROLIN (S.),  Le leasing : nouvelle technique de financement, comment s’équiper sans investir, 
Marabout service, Belgique, 1970, p. 28. 
4   -  CALAIS-AULOY (J.) , Ency. Dalloz, com., 3, 1995, v° «  Crédit- bail (leasing) »,  p. 05.   
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ٔ�ن العالقة بني املس�ت{ٔجر  ؛ ، فا�لجوء ٕاىل تق�ية الواك  ال ٔ�مهية م�ه بل ٔ�كرث من ذ¢ . =ىل واك  مهنا
  .  والبائع �شلك جزء من طبيعة ©عîد إالجياري

ٕاىل رشكة ©عîد إالجياري مصحو� مبلف ½شمل مجيع الو�ئق املثØ6ة  بعد ذ¢ يتbه املس�ت{ٔجر 
، وال  ليعرض =لهيا ٕاaرام العقد –دون ٔ�ن يت«ذ ٔ�ي تعهد =ىل =اتقه يف موا�ة البائع  –لقدراته املالية 

ويف -ال قÅول الرشكة املؤجرة لهذه  . بل جمرد دعوة ٕاىل التعاقد ،تبار هذا العرض ٕاجيا�ميكن اع 
ٕاذا -دث و  ، تقدم ٕاجيا� �لمس�ت{ٔجر حتدد فCه مجيع املسائل اجلوهرية �لتعاقد ، عوة ٕاىل التعاقدا7

=ىل ٔ�ساس املفاوضات اليت ٔ�جراها  ،�شرتي هذه أ�¨رية العتاد املوصوف حلساهبا اتفاق بRهنام
  .)1(ا´ي [كون 7 حق �سمل العتاد ومعاي¶Øه ،املس�ت{ٔجر

لعتاد، رشكة ©عîد إالجياري ٕاال بعد قCامه بتوصية رشاء ا Ýري ٔ�ن املس�ت{ٔجر قد ال يتbه ٕاىل
ه أ�¨رية ٕ�=ادة توصية الرشاء تفاق مع رشكة ©عîد إالجياري تقوم هذٕاذا -دث ا ، ففي هذه احلا 

، فØثار مس{ٔ   ، ٔ�ّما ٕاذا مل حيدث اتفاق ، فCحرر عقد �ديد ٔ�و =ىل أ�قل وصل البيع �مسها مسها�
 ؟ {ٔجر من تعهده جتاه البائعص املس�تختلَ 

 إالجياري عîديتعلق çرشط قÅول رشكة © ، ة بتحفظÙكون بعض التوصيات �لرشاء مصحوب
هل ½سقط هذا التحفظ صفة إالجياب من هذا :  مع املس�ت{ٔجر، فØثار يف هذا ا§ال مس{ٔ  التعاقد

  ؟  التعبري عن إالرادة ٔ�م ال

 ة =ىل إالرادة احملضة �لموجب، ويه حتفظات املتوقفالتحفظات :  التحفظات نو=انمنزي يف 
  ال يه ،  و  املتوقفة =ىل ٕارادة املوجب، والتحفظات Ýري ن إالرادة�سقط صفة إالجياب عن التعبري ع

ومبا ٔ�ن  . ت{ٔ°ر =ىل ¨اصية åون إالجياب �ت ٔ�هنا ال ؛ �سقط صفة إالجياب من التعبري عن إالرادة
واملمتثل يف عرض الرشاء من البائع çرشط قÅول رشكة ©عîد  –التحفظ ا´ي يبديه املس�ت{ٔجر 

فٕان  ؛ ىل ٕارادة رشكة ©عîد إالجياريٕامنا =و  ،ال  يتوقف =ىل ٕارادته احملضة –ه إالجياري التعاقد مع
لية أ�ما ٕاذا اكنت التوصية �لرشاء ¨.  )3(فاخسويه تعهد مقرتن çرشط  ،)2(التوصية �لرشاء تعترب ٕاجيا�

البائع مسؤولية املتعهد عن يف موا�ة  والمسؤ يعترب   –يف هذه احلا   -من ٔ�ي حتفظ، فٕان املس�ت{ٔجر

                                                 
1   -  CABRILLAC (M.) , …  « Crédit-bail », art. précité , p. 03.  
2    -  CALAIS-AULOY (J.) , … « Crédit-bail … » ,art. précité , p. 19. 
3   -  CABRILLAC (M.) , …  « Crédit-bail», art. précité , p. 03. 
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مبوجب هذه  –تعهد  س�ت{ٔجر، ؤ�ن امل  ٕاجيارئ�ن البائع يعمل ب{ٔن العتاد س�يكون حمل اعîد  ؛ الغري
  .)1(ملؤجرة =ىل احلصول =ىل قÅول الرشكة ا –التوصية 

ٔ�ن العرض ا´ي  ؛ ٕامنا دعوة ٕاىل التعاقد، و  الرشكة املؤجرة ٕاجيا� =ىل املس�ت{ٔجر ال يعرض
حىت [كون دقCقا  ، ال ميكن ٔ�ن حيتوي =ىل مجيع العنارص اجلوهرية لعقد ©عîد إالجياري ، يتقدم به
املس�ت{ٔجر هو ا´ي حيدد العني حفىت وٕان اكن  . ه =ىل ٔ�ساس ٔ�نه ٕاجيابسمح بتكCيف�  اليت �لطريقة
وحىت مثن  ، مدة إالجيارو  ، اري يه اليت حتدد قمية إالجيارات، فٕان رشكة ©عîد إالجي املؤجّرة

  . كام جرى العرف يف التعامالت البنكCة  )2(امللكCة نالتنازل ع

îنه ال [ ، د إالجياريوما يالحظ يف عقود ©ع�د توقCع عنن العتاد يف ملكCة املؤجر وكهو ٔ
يات اليت ال ½شرتط وجودها ٔ�ن العتاد من املثل  ؛ بص�ة التعاقدال ميس  ، Ýري ٔ�ن هذا أ�مر العقد

  . وٕامنا ٔ�ثناء التنفCذ ، ٔ�ثناء إالaرام

  :  احملل – 2

ي ، ½شرتط يف عقد ©عîد إالجيار  ٕاضافة ٕاىل رشوط احملل املنصوص =لهيا يف النظرية العامة
  .  )ب( ات ومقابل التنازل عن امللكCةحتدد إالجيار  ؤ�ن ،) �ٔ  ( اس�تعامل Kينٔ�ن [كون احملل ذو 

 ��ن [كون احملل ذو اس�تعامل Kين –ٔٔ  :  

     ،)3(يتعني ٔ�ن [كون اليشء حمل عقد ©عîد إالجياري لٔ�صول املنقو  من عتاد التجهزي
 ،Ùكون عبارة عن �ٓالت =امة بصورة، و  »�ٔ�صول إالنتاجCة« واليت تعرف يف ©صطالح احملاس�يب 

، ٕاّما �لبدء يف  احلرفCة وسواها كذاو  ، الصناعيةحتتا�ا املشاريع التbارية و  ، هزياتوجت  ، ؤ�دوات
والسؤال  . )4(�ل�اق aرåب التطّورات التك�ولوجCة ومØطلبات السوق ،Aشاطها، وٕاما لتbديد معداهتا

        ،طبيعة أ�ش�ياء املؤجرة متده القايض يف حتديدي يع ا´ي يطرح يف هذا ا§ال يتعلق �ملعيار ا´
�و يعمتد  [رجع ٕاىل طبيعة التجهزي ٔ�ي ؛ ؟ فهل يعمتد املعيار املوضوعي ها ب{ٔهنا عتاد جتهزيووصف ٔ ،

  ؟ ٔ�ي [رجع ٕاىل الغاية من اس�تعامل التجهزي ؛ املعيار الشخيص

                                                 
1   -  CALAIS-AULOY (J.) , … « Crédit-bail … » , art. précité , p. 09. 

  . ، السالف ا´åر 09 - 96ٔ�نظر الفصل الثالث من أ�مر  -  2
  .åرا´، السالف   09 - 96من أ�مر  07املادة  -  3
  . 184  .، مرجع سابق، ص ... العقود ا7ولية، ٕالياس ¯صيف-  4
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فال يعترب عقد الت{ٔ�ري اعîدا  ؛ عياجته �انب من الفقه يف فرAسا ٕاىل اعîد املعيار املوضو 
�و املهين  ، الصناعيهزيات خمصصة لالس�تعامل التbاري و جت و  ،ٕاجيار� ٕاال ٕاذا اكن حم? �ٓالتٔ

يف -ني هناك من [رى متديد جمال عقد ا�لزينغ لRشمل املنقوالت ا}صصة لالس�تعامل . )1(بطبيعهتا
  . )2(الشخيص ٔ�ي ©س�تعامل اخلاص

فقد اعترب العقد ا´ي [كون حم? س�يارة  ؛ فCعمتد =ىل املعيار الغايئ ٔ�ما القضاء يف فرAسا
، =ىل الرمغ من ٔ�ن الس�يارات الس�ياحCة  ، مبثابة عقد اعîد ٕاجياري س�ياحCة خمصصة لرشكة جتارية

  . )3(لRست ذات اس�تعامل Kين حبسب طبيعهتا

جندها  96/09ثالثة من أ�مر ة ال ، فÅالرجوع ٕاىل املاد وقد اعمتد املرشع اجلزا�ري املعيار الغايئ
، ت�شلك من  ، عندما خيص ٔ�صوال م�قو  يعرف ©عîد إالجياري =ىل ٔ�ساس ٔ�نه م�قول«  : تنص

تفCد الغاية من  ةرضوريولكمة  ، » جتهزيات ٔ�و مواد ٔ�و ٔ�دوات رضورية ل¶شاط املتعامل ©قØصادي
ولكن تبعا �لغاية من اس�ت«داKا،  �لتجهزي،، فأ�ش�ياء ال تعترب بذاهتا عتادا  اليشء اس�تعامل

 ،هزي مىت اس�ت«دمت ٔ�غراض إالنتاج الصناعي، تعترب من عتاد التج  فالس�يارات الس�ياحCة مÂال
�ما ٕاذا اس�ت«دمت لالس�تعامل الشخيص فال ينطبق =لهيا وصف عتاد  احلريف ٔ�و املهين،و  ، التbاريو ٔ

فعقود  . )4(ٕاذا اس�تعملت لفرش ماكتب ©س��ر اعتربت من عتاد التجهزي ، التجهزي، وأ�فرشة ٔ�يضا
س�تخصص لالس�تعامل طاملا ٔ�هنا  ، طبيعهتا ت©عîد إالجياري ميكن ٔ�ن Ùرد =ىل لك املنقوالت ٔ�ي اكن

  . )5(ولRست من صنا=ة املؤجر ، هاؤ ؤ�نه مت اقØنا املهين، 

  :  مقابل اJمتêحتديد إالجيارات و  –ب 

�[ن Ùكون إالجيارات ،   « barème linéaire »السمل اخلطي:  إالجيار بدل مني يف حتديدسلَ  ي�Åعٔ
ا´ي Ùكون فCه ،  « barème dégressif » ع مدة إالجيار، ٔ�و السمل املتناقصومØناس�بة م ،م�ساوية

ن من وهو نظام ميكَ  ، « le régime des amortissements fiscaux »نظام الرضييب ل إالجيارات مرتبطة �

                                                 
  ؛104. صمرجع سابق، ، ...  اجلوانب القانونية لٕالجيار اJمتوييل،  و�دي قامس؛ 186. ، مرجع سابق، ص ... العقود ا7ولية، ٕالياس ¯صيف -  1

CABRILLAC (M.) , … « Crédit-bail » , art. précité , p. 02. 
2   -  CHAMPAUD (C.)  , « La loi du 02 juillet 1966 sur le crédit- bail », J.C.P., 1996, Doctrine, N° 2021, 
p. 03. 
3   - Com 15 déc. , 1975 , D. , 1976 , 407, Note , LUCAS DE LEYSSAC, cité par  CABRILLAC (M.)  ,    
    …  « Crédit-bail » ,art. précité , p.  02 . 

  . 104. مرجع سابق، ص، ... اجلوانب القانونية ،و�دي س�يد قامس -  4
5   -  CABRILLAC (M.) , … « Crédit-bail », art. précité, p. 2 . 
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جيارات مرتفعة ففي البداية Ùكون االٕ ، )1(�ل¶س�بة �لمؤجر واملس�ت{ٔجر =ىل السواء ختفCض أ�خطار
ويف هناية املدة ختفض  بعد ذ¢و  ، ٔ�قل س�ت{ٔجر، فØكون الرضيبةحىت �سحب من ا7¨ل إالجاميل �لم 

�ن خطر =دم التنفCذ [كون قد  ، كام ٔ�ن املس�ت{ٔجر [كون قد دفع Aس�بة åبرية من اJمثن ؛ ٕالجياراتأ
  .أ�صبح ضئيال �دّ 

كام جيب ٔ�ن ½شري عقد ©عîد إالجياري لٔ�صول املنقو  ٕاىل حق اخليار �لرشاء �لمس�ت{ٔجر 
، واليت جيب ٔ�ن  ، و=ليه جيب ٔ�ن حيدد القمية املتبقCة من سعر اقØناء أ�صل املؤجر عند هناية العقد

 ،عقد البيع م�فصال عن إالجيار ٕاال ٔ�عتربو  ،)2(عتبار يف حتديدهات{ٔ¨ذ إالجيارات املدفو=ة بعني ©
  .)3(ف عقد ©عîد إالجياري =ىل ٔ�نه ٕاجياريÙكC  فCعاد النظر يف

  : الس6ب – 3

 ٔ� اعقد ©عîد إالجياري اقØصادية، �عتبار ٔ�ن هذا العقد ½س�هتدف ٔ�ساس ٕاaرامس�باب ٕان 
جند  ، يف الس6ب املبارش واملمتثل ، يف النظرية التقليدية �لرجوع ٕاىل مفهوم الس6بو . معلية اJمتويل

ب�R  . ©نتفاع �ٔ�صلهو احلصول =ىل حق ©س�تعامل و ،ٔ�ن س6ب الزتام املس�ت{ٔجر يف دفع إالجيار
�ما �لرجوع ٕاىل  . تراااملس�ت{ٔجر هو قÅض إال� يد س6ب الزتام الرشكة املؤجرة بوضع أ�صل حتتٔ

خر، وال ½شرتط فهو خيتلف من مØعاقد ل�ٓ  ،ٔ�ي الباعث ا7افع ؛ احلديثة لس6ب يف النظريةمفهوم ا
  .ٕاال ٔ�ن [كون مرشو=ا فCه

II - الرشوط املوضوعية اخلاصة:  

النص =ىل حق اخليار و ،  )1(ء لٕاللغإالجيار Ùكون Ýري قاب� وÙمتثل يف وجوب حتديد مدة ل
  .)2( �لرشاء املمنوح �لمس�ت{ٔجر عند هناية العقد

  :مدة إالجيار Ýري القاب� لٕاللغاءحتديد – 1

ضمن �لمؤجر قÅض مÅلغ معني من إالجيار ملدة معينة ال =ىل عقد ©عîد إالجياري ٔ�ن ي جيب
، وÙكون  يمت حتديدها �تفاق أ�طراف.  )4(»قاب� لٕاللغاءالالفرتة Ýري « تدعى  ، العقد فهيا جيوز ٕالغاء

                                                 
   .، السالف ا´åر09 - 96من أ�مر 15ملادة ا -  1

2   -   KHOUILDI (A.) , « Le leasing en droit … » … , art. précité, p. 14. 
  .، السالف ا´åر  09 - 96 من أ�مر 1 1املادة -  3
   .، السالف ا´åر09 - 96من أ�مر  1/12املادة  -  4
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ويه  ، ويه مدة Ùكون ما بني مدة ©هالك.  )1(=ادة مساوية �لعمر ©قØصادي لٔ�صل املؤجر
، مفثال مدة ٕاجيار س�يارة هو مخس س�نوات، )2(ويه طوي� AسC6ا ، ومدة صاحليه املال ، قصرية �ّدا

فقد ½سرتجع املس�ت{ٔجر مثهنا يف مدة ثالث س�نوات  ، ويه مدة مابني مدة ©هالك واليت Ùكون ٔ�قل
واليت قد تتbاوز العرش س�نوات حبسب  ، وبني مدة صالحCة الس�يارة ،من ¨الل العمل بواسطهتا

  .ا-رتام قوا=د الصيانة

ٕاللغاء من قÅل طرف من لالقاب� Ýري وال جيوز فسخ عقد ©عîد إالجياري ¨الل الفرتة 
والرشط اجلزايئ هو لك  . )3(ا´ي جيب النص =ليه يف العقد ، أ�طراف، حتت طائ� الرشط اجلزايئ

دفع تعويض [كون =ادة ب ٕاّال اكن ملزماو  ، هٔ��ل حث املتعاقد =ىل تنفCذ ينص =ليه العقد منحمك 
حث املتعاقد =ىل تنفCذ  : ، و=ليه فللرشط اجلزايئ وظيفØني ن ©لزتام حمل التنفCذٔ�كرث ٔ�مهية م

من ٔ��ل  ، وال جيب =ىل القايض التد¨ل تعويض الطرف املترضر ، ، ويف -ا  =دم التنفCذ الزتاماته
  . )C)4ةمÅلغ إالجيارات املس�تحقة  املتبق  ختفCف هذا الرشط ا´ي ينص =ادة =ىل تعويض ال يقل عن

  : هناية العقد النص =ىل حق اخليار �لرشاء املمنوح �لمس�ت{ٔجر عند – 2

خليار ا  حقٕاّال ٕاذا نص رصا-ة =ىل ، ال يمت عقد ©عîد إالجياري لٔ�صول املنقو  حصي�ا
فعند هناية عقد ©عîد إالجياري جيوز �لمس�ت{ٔجر ٔ�ن  ، )5(املمنوح �لمس�ت{ٔجر عند هناية العقد�لرشاء 

، ويتجسد هذا الرشط بواسطة و=د  جر لكه ٔ�و بعضهرغبته يف رشاء املال املؤ  عن �لمؤجر يعلن
إالجيار  ، ويمت الرشاء وفقا �لرشوط املتفق =لهيا من الطرفني يف عقد ©عîد �لبيع ملزم �لمؤجر

ا´ي اJمثن و  ، رغبته يف الرشاء فCه عن املشرتي ٔ�ن يبدي، اكملو=د ا´ي جيب =ىل  لٔ�صول املنقو 
  . جيب ٔ�ن يعتد فCه ببدالت إالجيار املدفو=ة

عطاء املس�ت{ٔجر حق رشاء بعض �ٕ ٕالزام املؤجر عن طريق  –ٔ�عطى  قد ويبدو ٔ�ن املرشع
اس�تعامل حقه، فCبدي يف جماال �لمس�ت{ٔجر حىت يتعسف  -)6(بعض أ�خرال أ�موال امل{ٔجورة دون 

 -و�هب{ٔي و�ه من ا�ٔ  -دة=ىل حنو ال ميكن �لرشكة املؤجرة ©س�تفا ،رشاء جزء من أ�موال يفرغبته 

                                                 
  .، السالف ا´åر 09 – 96من أ�مر   2/12 املادة  -  1

2   -   GIOVANOLI (M.) , Le crédit-bail (leasing) en Europe : développement et nature juridique, Litec, 
Paris, 1980, p. 48. 

  .، السالف ا´åر 09 – 96من أ�مر  13املادة  -  3
4   - GAVALDA (Ch.)  et  CREMIEUX-ISRAEL (D.) , « Crédit-bail mobilier » … , art. précité , p. 32.  

  .، السالف ا´åر 09 – 96من أ�مر  16/1املادة  -  5
  .، السالف ا´åر 09  - 96من أ�مر 07 املادة  -  6
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خر، فهل جيوز حيق 7 رشاء جزء من أ�صل دون ا�ٓ ومبا ٔ�ن املس�ت{ٔجر  .ها املس�ت{ٔجر�ٔ�جزاء اليت [ردَ 
  ؟ خرزء ا�ٓ حق اخليار �لرشاء =ىل جزء من أ�صل دون اجل�لمؤجر ٔ�ن يعطي �لمس�ت{ٔجر 

ٔ�نه لو مسح بذ¢ ٔ�و�د لنا صعو�ت  ؛ ، وحس�نا فعل هبذه الفرضية املرشع اجلزا�ري مل ي{ٔ¨ذ
ٔ�هنا يف  ؛ ية س�يصعب حتديد قمية بدل إالجيار، مفن الناحCة العمل  من الناحCة العملية والقانونية

د aمثن عن أ�صل يف هناية العق ٔ�ن الرشكة س�ت��ازل �عتبار ، لرشاءأ�صل، حتدد =ىل ٔ�ساس مثن ا
الناحCة القانونية  ، ومن لتنازل عنه� صور اعîد هذه الطريقة ٕاذا اكن املال Ýري قابل ي، وال ميكن ترمز 

 جيار =ادي، وإ  اعîد إالجياري يف اجلزء القابل �لتنازل عنه ٕاىلÙكCيف الترصف املربم  ةال ميكن جتزئ
  .التنازل عنه يف اجلزء Ýري القابل =ىل

  : الرشوط الشلكية -�نيا 

دون ٔ�ن حيدد ٔ�°ر ) II(، وشهره )I(لقد اشرتط املرشع اجلزا�ري حتر[ر عقد ©عîد إالجياري 
  . ختلف هذ[ن الرشطني

I – ابةØالك :  

 ؛ املنقو  عîد إالجياري لٔ�صوللRست رشطا النعقاد عقد © –يف حقCقة أ�مر  –الكØابة 
ٕاذ خيضع يف ذ¢ ٕاىل املبادئ العامة  ؛ كام ٔ�هنا لRست رشطا ٕالثباته ، ٕاذ ال يرتتب البطالن =ىل ختلفها

  .  )1(اليت حتمك إالثبات يف املواد التbارية

 احØواءفرضورة التحقق من :  را رضور�عطيات العملية جتعل من الكØابة ٔ�مÝري ٔ�ن بعض امل 
ن ذ جيب �ٔ إ  ؛ تفرض حتر[ره ،)2(العقد �لعنارص اليت ال ميكن اعتبار العقد اعîدا ٕاجيار� ٕاال ٕاذا احØواها

، و5ٔنه صاحب ملكCة هذا  و©نتفاع  �ٔ�صل املؤجر ، حيتوي =ىل بند يضمن �لمس�ت{ٔجر ©س�تعامل
معني من إالجيار ملدة Ýري بند يضمن �لمؤجر قÅض مÅلغ ، و  çسعر حمدد مس�بقاو  ، صل، ملدة دنياا�ٔ 

مقابل دفع مثن رمزي عند هناية  ة، وبند ½سمح �لمس�ت{ٔجر اك�ساب أ�صول املس�ت{ٔجر  قاب� لٕاللغاء
ٕاذ يتعذر القCام هبذا  ؛ رةجيعل من الكØابة رضو)3(كام ٔ�ن ٕاخضاع عقد ©عîد إالجياري �لشهر.  العقد

  .  مكØوب إالجراء ما مل يفرغ يف حمرر

                                                 
  .، السالف ا´åر 09 – 96ر من أ�م 01املادة  -  1
  .، السالف ا´åر 09 – 96من أ�مر  10املادة  -  2
  .، السالف ا´åر 09 – 96من أ�مر  06املادة  -  3
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ا حتتويه من مل ، ر =ىل كتابة لك الترصفات البنكCةٕاىل ٔ�ن العرف البنيك قد اس�تقضافة �الٕ 
 .�شاaكهاو  ،لزتامات©و�شعب  ، نظرا ملدة العقد ، رشوط تفصيلية ½س�تحسن =دم ÙرLها �Yاåرة
بة =ادية حتول دون ٕا�رة ، بل [كفي ٔ�ن Ùكون كتا ولك�ه ال ½شرتط ٔ�ن Ùكون كتابة العقد رمسية

  . ول مضمون رشوط العقدح م�از=ا تو  ٕاشاكالت

II – الشهر  :  

يرتتب =ىل عقد ©عîد إالجياري لٔ�صول املنقو  حCازة املس�ت{ٔجر لٔ�صول اليت اشرتهتا 
ظهر املا¢ طبقا مب ، فCظهر �لغري  ووفقا الحØيا�اته ، =ىل اقرتا-ه بناء ، املؤسسة املالية املس�ت{ٔجرة

، مما قد خيدع املتعاملني مع املس�ت{ٔجر ف� يتعلق يف تقد[ر ضامنه  امللكCةلقا=دة احليازة يف املنقول س�ند 
، ´¢ حرصت املؤسسات املالية املؤجرة =ىل ٕا=الم الغري ا´ي يتعامل مع أ�ش«اص  العام

، وذ¢ بوضع ملصقات =ىل أ�صول تفCد ملكCة  املس�تفCدة من هذه العقود مبلكCهتا لٔ�صول املؤجرة
  .كام حرص املرشع =ىل شهر هذه العمليات ، )1(املؤسسة لها

لٔ�صول املنقو  مبوجب املادة  يقد åرس املرشع اجلزا�ري مÅدٔ� شهر عقود ©عîد إالجيار ل
جياري ٕاىل ٕاشهار حتدد åيفCته ختضع معليات ©عîد الال« :  تنصاليت  09 - 96السادسة من أ�مر 
وا´ي يظهر من ¨الل  ،)2(د مرور عرش س�نوات، وا´ي مل يصدر ٕاال بع » عن طريق التنظمي

كس املرشع ، ع ورشوطه ، =دم الشهر، واكتفى بت�ديد ٕاجراءاته جزاء تفحصه ٔ�نه ٔ�غفل النص =ىل
، فقد نصت الفقرة الثالثة من املادة  العقد يف موا�ة الغري مØوقف =ىل شهره الفرAيس ا´ي جعل نفاذ

�ن معليات ©عîد  « ، =ىل 1966جويلية  02بتارخي  الصادر 66/455قانون الفرAيس رمق من ال 01ٔ
هذا املرسوم س�ي�دد الرشوط  ، ؤ�ن طريق مرسوم نضع �ل¶رش ا´ي س�ت�دد ٕاجراءاته عإالجياري خت

  . )3(»اليت يرتتب =ىل =دم الشهر فهيا =دم نفاذ العقد يف موا�ة الغري

ٕاذ لكّف املركز الوطين �لسbل التbاري  ؛ رشع اجلزا�ري نظام الشهر إالداريوقد اعمتد امل 
، وٕاطالع امجلهور =لهيا،  ٕ�=داد ومسك جسل معويم لقCد عقود ©عîد إالجياري لٔ�صول املنقو 

                                                 
  . 235 . ، مرجع سابق، ص ... ،  العقود ا7ولية¯صيف ٕالياس - 1
  .، السالف ا´åر 90 -  06 مرسوم تنفCذي رمق -  2

3   -  «  les opérations visées à l’article 1er  ci-dessus sont soumises à une publicité dans les modalités sont 
fixées par décret. Ce décret précisera les conditions dans lesquelles le défaut de publicité entrainera 
inopposabilité aux tiers », cité par ,  BEY (E.-M.), « Crédit-bail immobilier, régime légal », J. – Cl. 
Banque - Crédit - Bourse II, 2001, Fasc. 650, p.  27 . 
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كام ٔ�وجب ٔ�ن تقCد =ىل الهامش لك  . )1(حتت السلطة املبارشة ٔ�عوان امللحقات احمللية �لمركز
 ت-دد املرشع يف امللحق أ�ول من هذا املرسوم البيا¯ وقد ،)2(التعديالت اليت تطرٔ� =ىل هذه العقود

dرخي و،  وسعرها إالجاميل ،نقوالت املؤجرةامل هوية لك من الطرفني، تعيني :  يهو ،الواجب قCدها
  . ومدة إالجيار ،الس�تحقاقاتلمÅلغ إالجيارات إالجاميل و  العقد،

يعترب ركنا من ٔ�راكن  ال فهو و´¢والقCد يف هذا السbل ما هو ٕاال طريقة ٕال=الم الغري، 
 ال�رشيع نصٔ�ن =ىل الرمغ من  ؛ القCام هبذا إالجراء بطالن العقدالعقد، و�لتايل ال يرتتب =ىل =دم 

املؤجر =ىل قCد عقد ©عîد إالجياري يف ٔ��ل ثالثني يوما من dرخي ٕامضاء  ث=ىل قوا=د حت
ا وٕامن ،Ýري ٔ�ن هذه القوا=د ال Ùرىق ٕاىل در�ة القا=دة القانونية لعدم توافر عنرص إاللزام فهيا  ،)3(العقد

كدائين  ، ل الغري لك من مل [كن طرفا يف العقدييعترب من قÅ و  ، �اءت فقط ٕال=الم الغري �لترصف
اق  اتفو½شطب قCد عقود ©عîد إالجياري من السbل بناء =ىل.  ودائين املؤجر ،املس�ت{ٔجر

 ç و مبوجب حمك هنايئ�و=د جيار عن طريق التنازل تنفCذا �ل، ٔ�و �نقضاء االٕ  شطب القCدأ�طراف، ٔ
 .)4(امللزم جلانب وا-د

  

  الفرع الثاين
��ر عقد ©عîد إالجياري لٔ�صول املنقو ٔ  

  

ما  ،حيرص �ٓ�ر عقد ©عîد إالجياري ملرشع اجلزا�رين ا�ٔ  96/09أ�مر لرجوع ٕاىل �نالحظ 
 . ة املاليةيبني الرشكة املؤجرة واملس�ت{ٔجر، مbØاهال متاما ا7ور ا´ي يلعبه البائع يف حتقCق هذه العمل 

  .  عكس املرشع املرصي ا´ي ال يتbاهل دور البائع

 . )�نيا({ٔجر والزتامات املس�ت ، )ٔ�وال(س¶Øعرض لهذه ا�ٓ�ر من ¨الل حتديد الزتامات املؤجر 

 

                                                 
  . ، السالف ا´åر 90 -  06من املرسوم التنفCذي رمق  02املادة  -  1
  . ، السالف ا´åر 90 – 06من املرسوم التنفCذي رمق  05املادة  -  2
  . ، السالف ا´åر 90 -  06من املرسوم التنفCذي رمق  03املادة  -  3
  . ، السالف ا´åر 90 -  06من املرسوم التنفCذي رمق  06املادة  -  4
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  :  الزتامات املؤجر –ٔ�وال 

وذ¢ JمتكCنه من ©نتفاع  ، من وضع يده =ىل املال حمل العقد يلزتم املؤجر aمتكني املس�ت{ٔجر
هذا  نقل ملكCة أ�صل ٕاىل املس�ت{ٔجر يف -ا  اس�تعامل، كام يلزتم ب  )II(، وهو ضامن ´¢  )I(به 

  . )III(أ�¨ري حلقه يف الرشاء 

I – متكني اa ل العقدملس�ت{ٔجر من وضع يده =ىل املال حم©لزتام :  

      :  09 – 96من أ�مر  29هذا ما نصت =ليه املادة  . ر �ل�سلمييلزم املرشع اجلزا�ري املؤج
من dرخي عîد إالجياري �ٔ�صل عقد © حبق ©نتفاع �ٔ�صل املؤجر مبقØىض [متتع املس�ت{ٔجر« 

هذا النص، ال يو�د نص �ٓخر  ، و�س�ت�Zاء)1(»واحملدد يف العقد أ�صل املؤجر من قÅل املؤجر �سلميه
ٓ   بدقة نظم هذه املس{ٔ ملرشع املرصي ا´ي عكس ا ،ينظم معلية ال�سلمي �عني ©عتبار رغبة ¨ذا ب

من القانون رمق  ، ف�ص يف املادة الثام�ة تلعب يف هذه العملية ٕاال دورا ماليا ال ، اليت رةالرشكة املؤج
   ٕاذا ٔ�aرم عقد ت{ٔ�ري متوييل« :  يتملتعلق �لت{ٔ�ري اJمتوييل =ىل ا�ٓ ا 1995جويلية  2الصادر بتارخي  95

ون ؤ�ذن املؤجر �لمس�ت{ٔجر �س�تالم املال موضوع العقد مÅارشة من املورد ٔ�و املقاول، فCجب ٔ�ن [ك
ب حمرض يث6ت فCه -ا  املال املؤجر وما به ، ومبوج ات املتفق =لهيا©س�تالم وفقا �لرشوط واملواصف

  . من عيوب ٕان و�دت
امØنع املورد ٔ�و املقاول من حتر[ر حمرض  إاذ ،وجيوز �لمس�ت{ٔجر ٔ�ن [رفض اس�تالم املال املؤجر

  . ©س�تالم وفقا حلمك الفقرة السابقة
  . » حمرض ©س�تالمعن املال يف  ٔ�ية بيا¯ت تذåر عن قÅل املؤجر والمسؤ و[كون املس�ت{ٔجر         

اته �عتبار ٔ�نه هو من قÅل املس�ت{ٔجر، فهو ا´ي حيدد رشوطه ومواصف اخØيار املال املؤجر يمت
موال املؤجرة يف اس�تالم ا�ٔ )2(و=ليه فقد جرى العرف =ىل ٔ�ن يوّلك املؤجر املس�ت{ٔجر . ا´ي ½س�تعم?

ويف  . �ية لفحص صالحCة املالاملؤهالت الف كة املؤجّرة ال متê �عتبار ٔ�ن الرش  ،من املّورد ٔ�و املقاول
مما    املنصوص =لهيا يف عقد الرشاء ،هذه احلا  تقع =ىل =اتق املس�ت{ٔجر مسؤولية اس�تالم املال �حلا

 يوجب =ىل املس�ت{ٔجر حفص املال بعناية dمة �لت{ٔكد من ¨لوه من العيوب، وب{ٔن حيدد برصا-ة لك
  -يف هذا الش{ٔن  -املس�ت{ٔجر  املؤجر و=ادة ما ينصح ، س�تالميف حمرض © –اليت [راها  -تالتحفظا

                                                 
  .حنن من سطر -1
  . امللحق العقد اJمنوذÃ لالعîد ©جياري لٔ�صول املنقو  ، انظر من 04راجع املادة  -2
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  . �لت{ٔكد من صالحCة أ�موال املؤجرة ،�التفاق مع املورد =ىل فرتة جتربة

وٕان اكن املرشع املرصي قد نص رصا-ة =ىل ٕاماكنية توåيل رشكة ©عîد إالجياري املس�ت{ٔجر 
ُجيمعان =ىل ٔ�ن �سمل املس�ت{ٔجر لٔ�موال املؤجرة ل�سمل أ�صل املؤجر، فٕان الفقه والقضاء يف فرAسا 

تحر[ر حمرض اس�تالم املال ب املس�ت{ٔجر  يلزم   �س�ت«لص من بند العقد ا´ي[كون بناء =ىل واك
تحر[ر حمرض اس�تالم املال املؤجر، فٕان القضاء ب املس�ت{ٔجر  يلزمٕان مل يو�د بند و وحىت  ،)1(املؤجر

 [كون =ليهو  ؛ )2(»وåيال Øه½س�تلمه بصف س�ت{ٔجر خيتار املال و امل « الفرAيس قد قىض يف =دة -االت ب{ٔن 
يالحظ عيوب  املال املؤجر ومل ½رش ٕاJهيا يف حمرض مل  ٔ�نه ؛ )3(ال�سملعن ٕاهام7 يف الرشاء و  والمسؤ 

عقد ©عîد إالجياري çس6ب عن ٕاهام7، وال جيوز 7 طلب فسخ  والمسؤ [كون  و=ليه ، ©س�تالم
   . العيوب

هو �ل¶س�بة ٕاىل  ، ما  لكه، ٔ�ن اخØيار تق�ية إالجيار يف عقد ©عîد إالجياري¢يتضح من ذ
، ´¢ مسح لها املرشع  ٕاّال وس�ي� لالحØفاظ مبلكCة أ�صل =ىل سC6ل ضامن القرضرشكة اJمتويل 

 .)4(بوضع بنود يف عقد ©عîد إالجياري تعفهيا من املسؤولية املدنية اليت تقع =ادة =ىل ما¢ أ�صل
، بعد  كام ٔ��از لها اسرت�اع أ�صل املؤجر عند =دم دفع املس�ت{ٔجر لقسط وا-د فقط من إالجيار

�مر =ىل عن طريق وذ¢ ٕاما عن طريق الرتايض ٔ�و  ، املس�ت{ٔجر �7فع =ذارإ مخسة عرش يوما من ٔ
يصدر عن رئRس حممكة ماكن ٕاقامة املؤجر، ولها ٔ�ن تترصف فCه  ، ذيل عريضة Ýري قابل لالس�ت��اف

كام م�ع املرشع املس�ت{ٔجر من اJمتسك �العîد  .ٕاخل ... كت{ٔ�ريه، ٔ�و بيعه، ٔ�و رهنهمبا حيقق مصلحهتا 
، يف -ا  ما ٕاذا مارس املؤجر حقه يف اسرت�اع  إالجياري لالس�تفادة من طلب مواص� إالجيار

  .)5(أ�صل

ىل ا�لجوء ٕاىل تق�ية ©عîد إالجياري لٔ�صول =نوك واملؤسسات املالية �شجيع الب ومن ٔ��ل 
يف  ين املس�ت{ٔجر العاديني واملمتاز[نن لك مØابعة من دائع جعل املرشع املال املؤجر يف م�{ٔى،  املنقو 

، فقد جعل حق املؤجر  بل ٔ�كرث من ذ¢.  )6(قضائيا ٔ�و �سوية مرشو=ه ،أ�¨ري-ا  ٕافالس هذا 

                                                 
1   - BEY (E. M.), De la symbiotique … , op. cit. , p. 20. 
2   - C. A. Lyon, 25 juin 1975 : Gaz. Pal. , 1977,  N° 1,  p.  222 ; C. A. Paris, 23 Novembre 1976 : Gaz. 
Pal., 1977, N° 2, p.  664 .  
3   -  C. A. Paris, 25ème ch. A. , 9 mai 1986, 15ème ch. B. , 18 Septembre 1986 : Gaz. Pal. , 1987, N° 1, p. 
295.  
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من ذمة  –حقا ممتازا، ½س�بق يف حتصي?  لناش�ئة عن عقد ©عîد إالجيارييف حتصيل مس�تحقاته ا
   من القانون 991و 990مجيع ا7يون أ�خرى �س�ت�Zاء تê املنصوص =لهيا يف املادتني –املس�ت{ٔجر 

  .)1(القاب� �لحجز =لهيا من الرواتب ، وذ¢ �ل¶س�بة �لحصة Ýري جراءاملدين، و©مØيازات اخلاصة ��ٔ 

 ،انب املايلدوره يف اجل عîد إالجياري ½سعى دامئا حلرصٔ�ن املؤجر يف معلية © روهكذا يظه
لRس ملامرس�هتا، و  ،امللكCة ٕاّال =ىل سC6ل الضامن تفظ حبقن التد¨ل يف اجلانب التقين، ؤ�نه ال حي دو 

 من ٕاماكنية توåيل املس�ت{ٔجر �ل�سمللمي فهذا ال مينع بتاd وٕان اكن املرشع يلزم الرشكة املؤجرة �ل�س
çس6ب ٔ�ن العقد ½سمح ... «  27مÅارشة من املورد، هذا ما ملّح ٕاليه املرشع من ¨الل نص املادة 

، يف العمليات القانونية والتbارية مع الغري واملرتبطة بعملية )2(بصفØه وåيال �لام¢�لمس�ت{ٔجر �لترصف، 
  . إالجياري©عîد 

�ٔ�خص =ىل تد¨الت املس�ت{ٔجر يف ٕاطار العالقات اليت Ùربط املؤجر مع موردي  ،ويطبق هذا
  . »...ار عن طريق اعîد ٕاجياري ٔ�و مقاويل أ�صل ا}صص لٕالجي

II   _لزتام �لضامن©  :  

ضامن :  نو=انهو و .  جتاه املس�ت{ٔجر �لضامن -لعامةوفقا ملا تقيض به القوا=د ا -يلزتم املؤجر 
ويف ©عîد إالجياري لٔ�صول املنقو  يضمن املؤجر  . العيوب اخلفCةوضامن  ،التعرض و©س�تحقاق

ٓ  املس�ت{ٔجر من لك س6ب حيول دون ©نتفاع �ٔ�صل املؤجر، والناجت عنه ٔ�و عن خشص �  .)3(خر

     يلزتم املؤجر �المØناع عن لك ما من ش{ٔنه ٔ�ن حيول دون انتفاع املس�ت{ٔجر �ملال املؤجر، 
�ٔو  ،عن املؤجر خشصيا دون انتفاع املس�ت{ٔجر �ملال صادرا و½س�توي يف ذ¢ ٔ�ن [كون العمل احلائل

�و قانونيا ،عن ٔ�تبا=هٔ �فعل صادًرا عن اكن ال ولك�ه ٕاذا.  ٔ�و الغري، كام ½س�توي ٔ�ن [كون العمل ماد
، ويلزتم املؤجر ٔ�يضا،  =ىل ضامن التعرض القانوين دون املادي س�يقØرص ضامن املؤجر الغري، فٕان

فضال عن ضامن التعرض، بضامن العيوب اخلفCة �لامل املؤجر، فهو يضمن �لمس�ت{ٔجر مجيع العيوب 
�و جتع? Ýري صاحل لالس�تعامل ا}صص 7 حسب العقد،  ، اليت تنقص ©نتفاع �ملال نقصا حمسوسأ

فال حيق �لمس�ت{ٔجر ٔ�ن  ، ٔ�ما العيوب اليت ال حتول دون ©نتفاع ٔ�و اليت ال تنقص م�ه ٕاال شURا طفCفا
  . [رجع هبا =ىل املؤجر، وهذا هو احلال ٔ�يضا ف� يتعلق �لعيوب امل�سامح فهيا عرفا
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=ىل ضامن املؤجر يف  هذا احلمك بو�ه =ام، فهل يطبقهذا هو حمك الضامن يف إالجيارات  
  عقد ©عîد إالجياري لٔ�صول املنقو ؟

، فØكفل �لمس�ت{ٔجر اس�تعامل املال من  بضامن التعرض -من حCث أ�صل -تلزتم الرشكة املؤجرة
املؤجرة الرشكة  ٕالزامال قانونيا، وال يعترب تعرضا ماد� و ادون ٔ�ن تتعرض 7 يف اس�تعام7، ال تعرض

بضامن التعرض  كام تلزتم الرشكة املؤجرة ٔ�يضا . هتا 7 املال املؤجر يفCد ملكCبوضع بيان =ىل املس�ت{ٔجر
خر، �ٓ خشص  املؤسسة املؤجرة �ملال حمل العقد �لبيع ٕاىل تترصف، كام لو  قانوين الصادر عن الغريال

  .)1(يطالب املس�ت{ٔجر �س�تحقاق املال املؤجرمث ي{ٔيت هذا أ�¨ري، و 

، تلزتم الرشكة املؤجرة بضامن العيوب اخلفCة، فØضمن �لمس�ت{ٔجر  وٕاىل �انب ضامن التعرض 
�و ينقص من هذا ©نتفاع ،لك عيب حيول دون انتفا=ه �ملال املؤجرٔ .  

جعل هذه أ�حاكم ٔ�حاكما Ùمكيلية جيوز خمالفهتا،  هو ٔ�ن املرشع اجلزا�ري Ýري ٔ�ن ما يالحظ
وعن ضامن  ، ©س�تحقاق تنازل املس�ت{ٔجر عن ضامن 09 - 96من أ�مر  18فقد ٔ��از يف املادة 

عîد إالجياري تفوض ٔ�مر ©ٔ�ن رشكة  س�تbابة ٕاىل املعطيات العملية، حCثا وذ¢ ، العيوب اخلفCة
كام ٔ�هنا تفوض 7 ٔ�مر  . لية ضامن ملكCة هذا املورد �لاملمسؤو، فØحم?  اخØيار املورد ٕاىل املس�ت{ٔجر

ة، فØحم? والت{ٔكد من مطابقØه �لمواصفات الف�ية والتك�ولوجCة املطلوب ،واس�تالمه ،اخØيار املال املؤجر
فÅٕاعفاء الرشكة املؤجرة  : اÝري ٔ�ن املرشع قد تغافل عن مس{ٔ  Kمة �دّ  .مسؤولية العيوب اخلفCة

  ن س�يضمهنا �لمس�ت{ٔجر؟ مف ،العيوب اخلفCة©س�تحقاق و   نفسها من ضامن

، جند ٔ�ن املرشع املرصي قد =اجل هذه املس{ٔ  يف املادة الثالثة عرش  �لرجوع ٕاىل القوانني املقارنة
=ىل املورد ٔ�و املقاول  �لمس�ت{ٔجر ٔ�ن [رجع مÅارشة« :  من القانون املتعلق �ٕالجيار اJمتوييل اليت تنص

فسخ  املورد ٔ�و املقاول  ف� =دى دعوىجبميع ا7=اوى اليت ت¶ش{ٔ �لمؤجر عن العقد املربم ب�Rه وبني 
�ّما يف .  )2(»وذ¢ دون ٕا¨الل حبقوق املؤجر يف الرجوع =ىل املورد ٔ�و املقاول يف هذا الش{ٔن ،العقدٔ
فاشرتط ٕالعفاء الرشكة املؤجرة نفسها من ضامن  ،فٕان القضاء هو ا´ي تصدى لهذه املس{ٔ  فرAسا

   ،املورد لصاحل املس�ت{ٔجر =ىل حتويل دعوى الضامن العقد ½شرتطٔ�ن  ، العيوب اخلفCة©س�تحقاق و 
كام  . و�سلمه ،لقة �خØيار املال املؤجرويمت هذا التحويل عن طريق واك  تعترب امØداد �لواك  املتع

�و =ىل أ�قل  ، وانضاممه ٕاليه ، اشرتط القضاء ٔ�يضا ٔ�ن [كون البائع قد سامه يف حتقCق هذا الرشطٔ 
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  .)1(فRشرتط القضاء الفرAيس قÅول البائع ٕاذا مت التحويل عن طريق الواك  ،العمل به

 تفاق ٕ�عفاء الرشكة املؤجرة من ضامن ©س�تحقاق çرشط اال يقCد ملفاملرشع اجلزا�ري  ٔ�ما
Ýري ٔ�نه مل ½س�Åعد يف نفس الوقت ٕاماكنية االتفاق  ،)2(االتفاق =ىل حتويل دعوى الضامن ٕاىل املس�ت{ٔجر

الضامن، يف -ا  نص العقد =ىل ٕاعفاء  م{ٓل ن�ساءل يف مس{ٔ  هذا ما جيعلنا ،)3(=ىل هذا التحويل
مع =دم نصه =ىل حتويل هذا احلق ٕاىل  ،والعيوب اخلفCة قضامن ©س�تحقاالرشكة املؤجرة من 

  املس�ت{ٔجر؟

ٕاعفاء نفسها من ضامن  يف مبا ٔ�ن املرشع اجلزا�ري مل يقCد حق اتفاق الرشكة املؤجرة 
مبا ٔ�ن املس�ت{ٔجر يعترب من قÅيل حق املطالبة به ٕاىل املس�ت{ٔجر، و  بتحويل ،والعيوب اخلفCة ©س�تحقاق

فٕانه ال صفة �لمس�ت{ٔجر يف دعوى الضامن  ؛ البائعربم بني الرشكة املؤجرة و �ل¶س�بة لعقد البيع املالغري 
  . =ىل البائع

III –  ع أ�صلC6هذا أ�¨ري حلقه يف الرشاء اس�تعامللمس�ت{ٔجر يف -ا  � ©لزتام ب :  

ذ¢ ٔ�ن الزتام املؤجر ،  ن ٔ�صا  عقد ©عîد إالجيارييعترب هذا ©لزتام من العنارص اليت Ùكوَ 
عند هناية  ةجر اكنية متê املس�ت{ٔجر لٔ�صول املؤ يف عقد ©عîد إالجياري =ىل ٕام رصا-ة نصل �

فالرشكة املؤجرة ملزمة مبوجب عقد  ،)4(العقد، يعد عنرصا من عنارص ÙكCيف عقد ©عîد إالجياري
ىل املس�ت{ٔجر عند هناية عقد إالجيار، ٕاذا ©عîد إالجياري بنقل ملكCة أ�صل املؤجر عن طريق البيع إ 

ٕاماكنية الرشاء،  إالجياري عقد ©عîد شرتطوال [كفي ٔ�ن ½  .  هذا أ�¨ري عن نØRه يف الرشاءَرب ما =
ٔ�ن ا�ٓلية املس�تعم� يف ©عîد إالجياري لٔ�صول  ؛ )5(ٕامنا جيب ٔ�ن حيدد سعر التنازل مس�بقاو 

مجيع  شرتط، والو=د �لتعاقد جيب ٔ�ن ½  لبيعبو=د ملزم جلانب وا-د � Àياملنقو  يه إالجيار املنهت 
، فهو يعترب )7(مبا ٔ�ن اJمثن من العنارص اجلوهرية لعقد البيعو  . )6(العنارص اجلوهرية �لعقد املوعود به

  . كذ¢ �ل¶س�بة �لو=د

                                                 
1- Cass. Com. , 25 janv. 1977, RTD. com. 1977,  p.  578. 
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فٕان املا¢  ،إالجياريويف -ا  ما ٕاذا ترصف املؤجر يف أ�صل �لبيع قÅل هناية عقد ©عîد 
  . )1(و[كون املؤجر ضام�ا ´¢ ،اجلديد يلزتم aلك الزتامات املؤجر

  : الزتامات املس�ت{ٔجر –�نيا 

  . )II(أ�صل املؤجر واحملافظة =ىل  ،) I(ملس�ت{ٔجر يف دفع ٔ�قساط أ�جرة Ùمتثل الزتامات ا

I – ٔقساط أ�جرة�  : دفع 

من ٔ�مه ©لزتامات املرتتبة =ليه مبوجب عقد ©عîد  إالجيارلزتام املس�ت{ٔجر بدفع بدل يعترب ا
، وقد Ùرك املرشع اجلزا�ري مس{ٔ  حتديد عنارص أ�جر لالتفاق، وميكن ٔ�ن  إالجياري لٔ�صول املنقو 

د دفع ي�لطرفني ٔ�يضا حتديد مواع  ٔ�ن �لنقصان، كام البدل عنه يف بداية إالجيار عن �ٓخرهخيتلف هذا 
�و فصليا ل إالجيار،بدٔ �والتارخي  ،و�، وهلم كذ¢ حتديد ماكن ا7فعٔ�و س�ن فقد [كون ا7فع شهر

�  . هذا ©لزتام نا´ي يبدٔ� فCه رس

ٕاذا ما قورن مبث?  ،ما [كون بدل إالجيار مرتفعا يف عقد ©عîد إالجياري لٔ�صول املنقو  =ادة
سعر رشاء أ�صل مقسام ٕاىل مس�تحقات م�ساوية  العادي، ذ¢ ٔ�نه يد¨ل يف تقد[ره يف إالجيار

قه يف الرشاء، ؤ�عباء حلتضاف ٕاJهيا القمية املتبقCة اليت جيب ٔ�ن يدفعها املس�ت{ٔجر عند اس�تعام7  ،املبلغ
اكفUة �لم«اطر �ٔ�صل موضوع العقد، وهامش يطابق أ�ر�ح ٔ�و الفوائد امل اس�تغالل املؤجر املتص�

  .)2(وارد الثابتة ا}صصة الحØيا�ات معلية ©عîد إالجياريوامل ،ضاملرتتبة =ىل القر 

يوما، ٔ�ن  15ار مس�بق ملدة دالت إالجيار، حيق �لمؤجر بعد ٕاشعختلف املس�ت{ٔجر عن دفع ب ٕاذا
كام 7 ٔ�ن يترصف يف أ�صل ب{ٔية  .اسرت�ا=هو  ،يضع -ّدا حلق املس�ت{ٔجر يف ©نتفاع �ٔ�صل املؤجر

.  )3(وس�ي� قانونية، ولRس �لمس�ت{ٔجر اJمتسك بعقد ©عîد إالجياري لالس�تفادة من مواص� إالجيار
 ليت Ùريم ٕاىل اسرت�اع أ�صل، ´ارشاكت ©عîد إالجياري �سعى دامئا لتفادي إالجراءات أ�ن Ýري 

يه Ùمتثل و ،)4(ٕاىل �انب الضام¯ت القانونية اقCةن املس�ت{ٔجر تقدمي ضام¯ت اتفم -=ادة–�شرتط 
وال يضمن التعويض النامج  ،Ýري ٔ�ن هذا الكفCل ال يضمن سوى الوفاء �ٔ�جرة . ٔ�ساسا يف تقدمي كفCل
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�و يف تقدمي ضام¯ت عي¶  ،)1(عن فسخ العقدٔCرهنå و لعقارات  ة�حمل جتاري مملوك �لمس�ت{ٔجر ٔ
�و عقد  ، ق =ىل ٔ�قساط أ�جرةC©عîد إالجياري ٔ�ن �شرتط تقدمي �س6 كام ميكن لرشاكت .  )2(ميلكهأ

 اقCة لتضمن حقوقها يف -ا  الوفاةت{ٔمني =ىل احلياة ملصل�ة املؤجر [كون مساو� ٔ�قساط أ�جرة الب
  .لضامن الوفاء ببدل إالجيار )4(الرشط اجلزايئٕاىل  كام قد تلb{ٔ  . )3(املفاجUة �لمس�ت{ٔجر

II –  حملافظة =ىل أ�صل املؤجر©لزتام� :  

،  )2( الت{ٔمني =ليهو ،  )1( ة =ىل أ�صل املؤجر صيانة العتاد©لزتام �حملافظ قØضياتمن م 
  . )4( و=اد� ، اس�تعامل العتاد اس�تعامال خشصياو  ، )3( املراقÅةمتكني املؤجر من  كذاو 

  :  العتاد صيانة– 1

Ùمكيلية، جيوز �لمؤجر ٔ�ن يضع هذا ©لزتام =ىل  لزتام �لصيانة ٔ�حاكم�عتبار ٔ�ن ٔ�حاكم ©
ة الرضورية، �ريية والصيانيمت اJمتيزي بني الصيانة الت{ٔ  إالجياري ال يف ©عîدو . )5(=اتق املس�ت{ٔجر

  . عكس املس�ت{ٔجر العادي ا´ي ال يلزتم ٕاّال �لصيانة الت{ٔ�ريية ، امتهيفاملس�ت{ٔجر يلزتم aلك 

، فهناك من [رى ٔ�نه مادامت  يتعلق بترب[ر ٕالزام املس�ت{ٔجر �لصيانة قد تضاربت ا�ٓراء ف�
هو رٔ�ي ، و  ، فال مانع من حتم? ٔ�عباء الصيانة ملكCة أ�صل سرتجع ٕاىل املس�ت{ٔجر يف هناية إالجيار

وهناك من  . ê أ�صلٕاذ [كفي مالحظة احلا  اليت ال ½س�تعمل فهيا املس�ت{ٔجر حقه يف مت ؛ م�تقد
 ؛ وهو رٔ�ي م�تقد كذ¢ ،)6(ف�يةدون ال  اليةصار دور املؤجر يف املسائل املود القØ[رى ٔ�ن ذ¢ يع

اكحلbة  ، ، ٔ�ن احلbة Ùرتبط مبسائل موضوعية ال د¨ل ٕالرادة املتعاقد فهيا ةيعطينا سÅ6ا ال جح ٔ�نه
=ىل ٕارادة  ، ب�R هذا الرٔ�ي ½س6ب موقفه مبسائل خشصية تتوقفامللكCة تقع =ىل املا¢ القائ� ٔ�ن تبعة

 ام املس�ت{ٔجر �لصيانةالزت ٔ�ساس  [كونو  . حرص دوره يف املسائل املالية فقطوهو رغبته يف  ، املتعاقد
 أ�ش�ياء فكرة الت{ٔ�ري يف ٕان ف ا، ´ عكس العقار ، نقول �الس�تعاملتالك امل هو فكرة اه  -يف نظر¯ –

نقص من قميته، ، ٔ�ي ال ي  فالت{ٔ�ري ٔ�صال ال ميس جبوهر اليشء ، املنقو ، فكرة حتتاج ٕاىل املناقشة
م �لصيانة الالزمة قد هيê وٕاذا مل نق . �الس�تعاملعîد إالجياري تنقص قمية أ�صل Ýري ٔ�نه يف عقد ©

                                                 
1   -  GAVALDA (Ch.)   et  CREMIEUX- ISRAEL (D.) , « Crédit- bail mobilier » … , art.  précité, p. 19. 
2   -  CALAIS-AULOY (J.) , … « Crédit- bail … », art. précité, p. 05. 
3   - Ibid , p. 06. 

  .، السالف ا´åر 09 - 96من أ�مر  13/1املادة  -  4
  .، السالف ا´åر09 - 96من أ�مر  33املادة  -  5
  . 40. ، ص1994، دار اJهنضة العربية، القاهرة ، الت{ٔ�ري اJمتوييلحسام ا7[ن عبد الغين الصغري-  6
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 ا´أ�صل قÅل هناية إالجيار، ويبقى املس�ت{ٔجر ملزما بدفع مس�تحقات إالجيار طوال املدة املتفق =لهيا، 
  .مصل�ة املؤجر فالصيانة ختدم مصلحته ٔ�كرث مما ختدم

  : ©لزتام بت{ٔمني أ�صل – 2

 ميكن ٔ�ن يضع عقد ©عîد إالجياري =ىل =اتق « :  =ىل ٔ�نه 96/09من أ�مر  34تقيض املادة 
املس�ت{ٔجر الزتام بت{ٔمني أ�صل املؤجر =ىل حسابه ضد خماطر إالتالف اللكي ٔ�و اجلزيئ واليت حتد ٔ�و 

  . »متنع ©س�تعامل املتفق =ليه

عقود ©عîد إالجياري لٔ�صول املنقو  الزتام املس�ت{ٔجر بت{ٔمني أ�صل  نع -Ýالبا -يرتتب
، سواء اكن هذا إالتالف çس6ب قوة قاهرة ٔ�و çس6ب  املؤجر ضد خماطر إالتالف اللكي ٔ�و اجلزيئ

  . مالكة أ�صل ها، لصاحل الرشكة املؤجرة �عتبار  ٔ�ج�يب

التعويضات ه مؤهال لقÅض ، [كون املؤجر و-د ي -ا  هالك جزيئ ٔ�و لكي لٔ�صل املؤجرفف
  .)1(ها رشكة الت{ٔمني =ىل الرمغ من ٔ�ن املس�ت{ٔجر هو ا´ي يدفع ٔ�قساط الت{ٔمنيع دف س�تاليت 

  :  ©لزتام aمتكني املؤجر من الرقابة - 3

أ�ماåن اليت يمت فهيا اس�تغالل أ�صل يلزتم املس�ت{ٔجر aمتكني الرشكة املؤجرة من ا7خول ٕاىل 
، من ٔ��ل القCام ب{ٔي تفRØش ٔ�و رقابة Ùراها رضورية ملعاينة  املؤجر، يف ٔ�ي وقت ودون ٔ�ي ا=رتاض

كام يلزتم ٔ�يضا ٕ�=الم الرشكة املؤجرة aلك عطل ٔ�و هالك ميس أ�صل  . وضعية أ�صل املؤجر
=ىل الرمغ من ٔ�هنا ال  ،التعاون مع الرشكة املؤجرةؤ�ن ال يقوم ب{ٔي معل �ٔ�صل دون ، )2(املؤجر

  .)3(تتحمك يف املسائل التك�ولوجCة اليت يفرتض ٔ�ن [كون املس�ت{ٔجر هو املتحمك فهيا

�ن تقوم بني املؤجر واملس�ت{ٔجر =القة ثقة ف� يتعلق �حلفاظ =ل أ�صل  =ىل لك -ال جيبو ٔ
  . من ٔ��ل القCام ب{ٔي ٕاجراء من ش{ٔنه احملافظة =ىل أ�صل ، ف، مÅنية =ىل التعاون والتاكت ملؤجرا

  : رب أ�رسة احلريص ©لزتام �س�تعامل أ�صل اس�تعامل – 4

  ، ؤ�ن ، الزتام هذا أ�¨ري �حملافظة =ليه يرتتب =ىل وجود املال املؤجر يف حCازة املس�ت{ٔجر

                                                 
  .، السالف ا´åر09 - 96من ©مر 26املادة  -1

2   -  GAVALDA (Ch.)  et  BOULOC (B.), Le financement des entreprises (circuits bancaires et extra 
bancaires), Dalloz, Paris 1970, p. 192. 
3   -  GAVALDA (Ch.)   et  CREMIEUX – ISRAEL (D.) , « Crédit- bail mobilier, obligations … » … , 
art.  précité, p. 25. 
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احملدد لها  أ�ش�ياء املؤجرة يف الغرض، مما يفرض =ليه اس�تعامل  ذل يف ذ¢ عناية  الر�ل العاديبي 
فٕان املس�ت{ٔجر ،  عقد ©عîد إالجياريب  يتعلق، ٔ�ما ف� هذا ف� يتعلق �ٕالجيارات العادية. يف العقد

=ادة ما حيدد عقد ©عîد  ´¢. )1(اس�تعامل رب أ�رسة احلريص ،يلزتم �س�تعامل أ�صل املؤجر
 هاليت ينص� ،اع تعل�ت ©س�تعاملؤجر، ويمت ذ¢ عن طريق ٕاتبإالجياري åيفCة اس�تعامل أ�صل امل

  .)3(، املس�ت{ٔجر اس�تعامل سفCنة راكب لنقل البضائع ½س�تطيع مÂال ، فال)2(املنتج عند ال�سلمي هبا

�ي  ، ؤ�ن ال يد¨ل موافقة املؤجر ري أ�صل ٕاال بعدكام يتوجب =ىل املس�ت{ٔجر ٔ�ن ال يعٔ
  .)4(هذا أ�¨ري من ، وٕ�ذن ٔ�ي رضر �لمؤجر هذا التغيري ال ي¶ش{ٔ عن تعديل =ىل املال، ٕاّال ٕاذا اكن

  .هناك الزتامات ٔ�خرى عند هنايتهات أ�طراف ¨الل فرتة إالجيار، و هذه يه الزتام

  

  الفــرع الثالث
 ا�هتاء عقد ©عîد إالجياري لٔ�صول املنقو 

 

جبميع أ�س�باب العادية اليت ت¶هتÀي هبا العقود   -بصورة =امة - ي¶هتÀي عقد ©عîد إالجياري
، �Lلول أ��ل بعد تنفCذ لك  ، مهنا ما يعترب هناية طبيعية امللزمة جلانبني يف القانون اخلاص
��?، çس6ب =دم دفع  ومهنا ما [كون حبل العقد قÅل -لول ، )ٔ�وال(©لزتامات املرتتبة =ىل أ�طراف ٔ

  . )�نيا(معنو�  أ�و تصفCته ٕان اكن خشص ،ملس�ت{ٔجرٕا=الن ٕافالس ا ٔ�و ،بدل إالجيار

  : املدة ا�هتاء –ٔ�وال 

لعقد ©عîد ©جياري لٔ�صول املنقو ، �عتباره من العقود  طبيعية املدة هناية عترب هنايةت 
نظرا Ýري ٔ�نه .  تنفCذ لك طرف لاللزتامات املرتتبة =ىل =اتقه مبوجب العقد ون�bCة ، احملددة املدة

فØح ٔ�مام املس�ت{ٔجر ت ، فٕان هناية إالجيار  يل املشاريع، �عتباره وس�ي� من وسائل متو  �لطبيعة اخلاصة 7
�و ٔ�ن [رد هذه أ�موال ٕاىل)II( دد العقدجي ٔ�ن ، ٔ�و)I(ٕاما ٔ�ن ½شرتي املال  : )5(ثالث خCاراتٔ ، 

                                                 
  .السالف ا´åر ،09 - 96من أ�مر  35املادة  -  1
  . 314 . ، مرجع سابق، ص ... العقود ا7ولية، ٕالياس ¯صيف -2

3   -  CABRILLAC (M.) , … « Crédit-bail », art. précité, p. 17. 
4   -  BEY (E.M.)  , … « Crédit – bail immobilier », art.  précité, p. 14 

  .، السالف ا´åر96/09من أ�مر  36املادة  -  5
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  ).III( املؤجر املا¢ 

I – رشاء أ�موال املؤجرة :  

 ٕاذا اكنت رشاء أ�موال املؤجرة، خصوصا   -عند ا�هتاء مدة إالجيار - املس�ت{ٔجرÝالبا ما خيتار 
 ، مبعىن ٔ�ن التك�ولوجCا املس�ت«دمة فهيا ال تتغري çرس=ة ؛ تالك التك�ولوÃمن أ�موال البطيئة ©ه 

ال عند ويمت حتليل ٕاماكنية املس�ت{ٔجر يف اقØناء امل.  مما جيعل العمر الفعيل لٔ�صل يفوق مدة الت{ٔ�ري
حمددا ٔ�صا  ©عîد  اوا´ي يعترب عنرص  ،)1(انب وا-د �لبيعٍ اية إالجيار =ىل ٔ�ساس و=د ملزم جلهن

، ٕاذا  يف العقد ٕاىل املس�ت{ٔجر C6ع أ�موال املذåورةيلزتم مبقØضاه املؤجر ب  ،)2(إالجياري لٔ�صول املنقو 
  . ، و�لرشوط املتفق =لهيا ¨الل املدة املعينة رغبته يف الرشاء عن ٔ�=لن هذا أ�¨ري

½سمح « :  اليت تنص - 96/09ويتضح من نص الفقرة الثالثة من املادة العارشة لٔ�مر 
�لمس�ت{ٔجر، يف -ا  ©عîد إالجياري املايل فقط، وعند انقضاء الفرتة Ýري القاب� لٕاللغاء اخلاصة 

بار إالجيارات اليت مت ت{ٔ¨ذ بعني ©عت �ٕالجيار، ٔ�ن [ك�سب أ�صول املؤجرة مقابل دفع قمية مØبقCة 
  :  لرشاء أ�موال املؤجرة قوا=د Ùمتثل يف ٔ�ن  - » ... قÅضها

  : ٕا=الن الرغبة يف الرشاء – 1

إال=الن عن الرغبة  ، ويمت يتوجب =ىل املس�ت{ٔجر ٕا=الن رغبته يف الرشاء قÅل هناية إالجيار
�و aكØاب مضمون مع ٕاشعار  فقد يعلن عهنا عن طريق ٕا=ذار Ýري قضايئ ؛ çش�ىت الوسائلٔ ،

كام جيوز �لمؤجر ٔ�ن يطلب من املس�ت{ٔجر حتديد موقفه يف  . ٕاخل ...الس�تالم، ٔ�و رسا  =ادية �
جيوز �لمؤجر ٔ�ن يعترب ٔ�ن  ، وٕاذا مل حيدد املس�ت{ٔجر موقفه يف الوقت احملدد ، )3(اس�تعامل حق الرشاء

  .  )Ù)4راجع عن الرشاء املس�ت{ٔجر قد

  :  حتديد مثن الرشاء– 2

رض املؤجر ٕارادته لوالها لفيعترب حتديد اJمثن وس�ي� من وسائل الضامن املعطاة �لمس�ت{ٔجر، و 
، وذ¢ بطلب مثن مرتفع مbØاهال أ�قساط اليت مت  =ىل املس�ت{ٔجر عند هناية العقد ٕاىل -ّد قد [رهقه

                                                 
1   -   GAVALDA (Ch.)  et  CREMIEUX – ISRAEL (D.) , « Crédit- bail mobilier, régime juridique et 
financier, Fin du contrat », J.- Cl., banque, crédit, bourse, 8, 2000, fasc. 642, p. 3. 

  .، السالف ا´åر09 - 96من أ�مر  10املادة  - 2
  .  365 .، مرجع سابق، ص ... ا7وليةالعقود ، ٕالياس ¯صيف -3

4   -  GAVALDA (Ch.)  et CREMIEUX – ISRAEL (D.) , … « Crédit- bail mobilier, Fin … » ,art. précité, 
p. 3. 
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ما جعل املرشع يتد¨ل ويلزم هذا  .عن اس�تعامل حقه يف الرشاء�ازل مما جيعل املس�ت{ٔجر ي�  ،دفعها
بدالت إالجيار  -عند حتديد مثن الرشاء  -ب{ٔن ت{ٔ¨ذ بعني ©عتبار )املؤسسة املالية( ةة املؤجر الرشك
  . )1(دفعها املس�ت{ٔجر  اليت

�ن [كون املس�ت{ٔجر قد دفع لك املس�تحقات املرتتبة عن الفرتة Ýري القاب� لٕاللغاء – 3ٔ : 

  .فال حيق �لمس�ت{ٔجر ا´ي مل ينفذ الزتاماته ٔ�ن [متسك حبقه يف الرشاء    

II – د إالجياريîجتديد عقد ©ع   :  

تبني 7 ٔ�نه حيتاج ٕاىل ت{ٔجر يف رشاء أ�موال املؤجرة، و ومل [رغب املس�  ٕاذا ا�هتت مدة إالجيار
و=ليه ٔ�ن  ،طلب جتديد الت{ٔ�ريزي 7 اخليار الثاين ا´ي جيأ�صل ملدة ٔ�خرى، فميك�ه ٔ�ن ½س�تعمل 

ن �ٔ  ؛ يد العقد امØدادا �لعقد أ�ولوال يعترب جتد . )2(يبدي رغبته يف ذ¢ قÅل ا�هتاء مدة إالجيار
çرشوط عقدا �ديدا، و  بذ¢ يعد رشوط العقد اجلديد ختتلف عن رشوط العقد أ�ول، وهو

وåون  ،)3(لٔ�صل حCث Ùكون مدته ٔ�قل، ؤ�جرته كذ¢، نظرا لالمض�الل ©قØصادي ؛�ديدة
  . املؤجر قد اسرتد ٔ�كرب قسط من املال ا´ي لكفه رشاء أ�صل

Åالرجوع ٕاىل عنارص ÙكCيف عقد ©عîد ف ؟  ف العقد اجلديديمس{ٔ  ÙكC  ديد إالجيارجتيثري و 
اجلديد حيقق مجيع العنارص �س�ت�Zاء رشط ٔ�ن ال [كون ، جند ٔ�ن العقد  إالجياري لٔ�صول املنقو 

، هذا ما ½سقط صفة اJمتويل من هذه العملية، مما مينع ÙكCيفه =ىل ٔ�ساس ٔ�نه  املؤجر مالاك لٔ�صل
  . )4(مقرتن بو=د �لبيع عند هنايته ياعîد ٕاجياري لٔ�صول املنقو ، وٕامنا ٕاجيار =اد

III  -  رد أ�موال ٕاىل املؤجر  :  

 جيار، وقد ٔ��از املرشع اجلزا�ريجر مصل�ة من رشاء أ�صل عند هناية االٕ ال [رى املس�ت{ٔ قد 
 ،)5(بعمره ©قØصاديçرشط ٔ�ن [كون يف -ا  ٔ�صل مماثل ٔ�صل لهذا أ�¨ري رد أ�صل املؤجر، 

، لي�دد ما ٕاذا اكن أ�صل قد ٔ�س�تعمل  ٔ�ن يمت رد أ�صل حبضور خÅري العقد شرتطفعادة ما ½ 

                                                 
1   -  CALAIS-AULOY (J.) , … « Crédit- bail … », art. précité, p.  08. 

  . 52 .، مرجع سابق، ص ... الت{ٔ�ري اJمتوييل، حسام ا7[ن عبد الغين الصغري - 2
  . 377 .، مرجع سابق، ص ... العقود ا7ولية، ٕالياس ¯صيف -  3

4   -   CREMIEUX-ISRAEL (D.) , Leasing et crédit- bail mobilier, Dalloz, Paris, 1995, p. 48. 
  .، السالف ا´åر09 - 96من أ�مر  36املادة  -5
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�و مفرطا �لنظر ٕاىل معره ©قØصادي اس�تعامالٔ ،�ويف -ا  مالحظة اس�هتالك Ýري =ادي  ،)1(=اد
وتقع لك املصاريف املتعلقة aرد أ�صل ٕاىل املؤجر =ىل =اتق  ،)2(لٔ�صل، يلزم املس�ت{ٔجر �لتعويض

  .)4(أ�مانة ٕاذا مل يمت رد أ�صل بعد هناية إالجيار ٔ�عترب املس�ت{ٔجر مرÙكÅا جلرمية خCانةو  ،)3(املس�ت{ٔجر

  :  فسخ العقد –�نيا 

ف ، فٕانه ٕاذا مل ي امللزمة جلانبني عقد ©عîد إالجياري لٔ�صول املنقو  من العقود ٔ�ن بار�عت 
 =ىل تفايقوقد [كون الفسخ ا ،، جيوز �لطرف أ�خر طلب فسخ العقد ٔ�-د املتعاقد[ن �لزتاماته
تلقائيا ٕاذا مل يقم ٔ�-د املتعاقد[ن ب��فCذ ٔ�-د الزتاماته، نفساخ العقد يقيض � ،ٔ�ساس بند يتضمنه العقد

�و قضائيا مبوجب حمك من احملمكةٔ .  

، و=دم التنفCذ قد [كون من املس�ت{ٔجر فCجوز �لمؤجر طلب  فالفسخ [كون لعدم التنفCذ
، وذ¢ بعد ٕانذار يو�ه �لطرف كذ¢ الفسخ، وقد [كون من املؤجر فCحق �لمس�ت{ٔجر طلب الفسخ

فسخ ٕان   «:  =ىل ما ييل 96/09من أ�مر  13لزتامه، وقد نص املرشع اجلزا�ري يف املادة ا}ل �
 عقد ©عîد إالجياري ¨الل الفرتة Ýري القاب� لٕاللغاء من قÅل طرف من أ�طراف، متنح الطرف

   .» ... أ�خر حق التعويض ا´ي ميكن

ٕاذ  ؛ يف Ýري موضعه " فسخ" يظهر من هذا النص ٔ�ن املرشع اجلزا�ري قد اس�تعمل مصطلح
ٔ�ن طلب الفسخ ال حيق ٕاّال ملن نفذ الزتاماته =ىل من مل  ؛ لب الفسخ �لتعويضاال يعقل ٔ�ن يلزتم ط

 س�تعمل مصطلحمن املس�تحسن لو ا اكننفذ الزتاماته ا}ّل هبا، و  ينفذها، فال يعقل ٔ�ن يعّوض من
تنفCذ عقد ©عîد إالجياري ¨الل الفرتة Ýري القاب� ٕان =دم « :  يت، فØقرٔ� املادة اك�ٓ "=دم تنفCذ "

  .» ... لٕاللغاء من قÅل طرف من أ�طراف، متنح الطرف أ�خر حق التعويض

، و-ا  طلب الفسخ  )I(جتاوزا لهذا ا�ل6س، سوف ن��اول -ا  طلب الفسخ من املس�ت{ٔجر 
 . )II(من املؤجر

  

                                                 
1   -  GAVALDA (Ch.)  et  CREMIEUX – ISRAEL (D.) , … « Crédit- bail mobilier, Fin … », art. précité, 
p. 03. 
2   -  CABRILLAC (M.) , … « Crédit-bail », art.  précité, p.  09. 

  50.. ص ، مرجع سابق، ... الت{ٔ�ري اJمتوييل، حسام ا7[ن عبد الغين الصغري -  3
4   -  CREMIEUX-ISRAEL (D.) , Leasing et crédit-bail … , op. cit., p. 55. ;  GAVALDA (Ch.)  et 
 CREMIEUX- ISRAEL (D.) , …  « Crédit- bail Mobilier, Fin … », art. précité, p. 03. 
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I –ا  طلب الفسخ من املس�ت{ٔجر-  :  

سلمي العتاد ومتكني املس�ت{ٔجر من ©نتفاع �ٔ�صل املؤجر، � ب  -من حCث أ�صل -يلزتم املؤجر 
ذا ٔ�بدى كام يلزتم بضامن ©س�تحقاق والعيوب اخلفCة، ونقل امللكCة ٕاىل املس�ت{ٔجر عند هناية إالجيار إ 

من ضامن Ýري ٔ�ن املرشع قد ٔ��از �لرشكة املؤجرة ٕاعفاء نفسها  . ه يف ذ¢هذا أ�¨ري رغبت
 ٔ�من املورد مÅارشة فال  أ�صل مل�از لها ٔ�يضا توåيل املس�ت{ٔجر لي�س©س�تحقاق والعيوب اخلفCة، كام 

  .  Ùكون ملزمة �ل�سلمي عينا

، ٕاال يف -ا  من املس�ت{ٔجر يف -ا  توåي? �ل�سمل الفسخ لعدم التنفCذ ال ميكن تصور طلبو
=ليه �لبائع،  ن�bCة =دم دفع الرشكة املؤجرة �لمثن املتفقرفض البائع �سلمي أ�صل املؤجر �لمس�ت{ٔجر 

هذا التعويض حمدد سلفا يف مل [كن  االعقد وطلب التعويض، ٕاذ رفع دعوى فسخ جيوز �لمس�ت{ٔجرٔ�[ن 
  .  العقد

:  فرضني فCةيف -ا  تضمني العقد بندا يعفي املؤجر من ضامن ©س�تحقاق والعيوب اخل منزي و 
 حتويل حق املؤجر جتاه البائع �لضامن ٕاىل املس�ت{ٔجر،  العقد لرشط يمت بواسطته يف احØواء أ�ول [متثل

طلب فسخ  -يف s الفرضني - ال جيوز �لمس�ت{ٔجرو .يف ¨لو العقد من هذا الرشط الثاين [متثلو
طلب  Ýري ٔ�نه جيوز 7 .�لضامن؛ ٔ�نه ٔ�عفى نفسه مهنا ملؤجر �لزتاماته©عîد إالجياري لعدم ٕا¨الل ا

 ،و7 ٔ�ن يت«ذ لك إالجراءات التحفظية ،ٕاذا مل يتضمن العقد هذا إالعفاء الفسخ مع التعويض
  .)1(ومن بRهنا أ�صل املؤجر ،والتنفCذية =ىل ٔ�موال هذا أ�¨ري

�ما ف� يتعلق �لزتام املؤجر بنقل ملكCة املال املؤجر عند هناية إالجيار ٕاىل املس�ت{ٔجر ٕاذا ٔ�بدى ٔ
عقد ©عîد  اق =ىل إالعفاء م�ه حتت طائ� فقدرغبته يف ذ¢، فهو الزتام ال جيوز االتفهذا أ�¨ري 

جيوز �لمس�ت{ٔجر  ، يف -ا  =دم تنفCذ املؤجر لهذا ©لزتامو.  )2(هذه الصفةل إالجياري لٔ�صول املنقو  
فا�هتاء إالجيار ال يعين �لرضورة ا�هتاء ©عîد  ،ٔ�ن العقد ال [زال قامئا ، التعويضطلب فسخ العقد و 

  .فقÅل �سوية وضع أ�صل املؤجر ال ي¶هتÀي ©عîد إالجياري  ، إالجياري

II – ا  طلب الفسخ من املؤجر- : 

 م�حها احلق يف طلب فسخ العقد شرتط�  ، اعتادت الرشاكت املؤجرة =ىل وضع بنود يف العقد

                                                 
  .، السالف ا´åر09 - 96من أ�مر  31املادة  -  1
  .، السالف ا´åر09 - 96من أ�مر   10املادة -  2
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 15ه ملدة تكون قد ٔ�=ذر يف العقد، بعد ٔ�ن Ù رشوطةامل ٕاذا ختلف املس�ت{ٔجر عن دفع  بدالت إالجيار  
Ýري ٔ�نه  . )1(المواسطة كتاب مضمون مع ٕاشعار ©س�تب ،يوما اكم� بت{ٔخره عن �سديد بدل إالجيار

�ٔو ،  )1(فٕان املرشع اجلزا�ري ميزي بني ما ٕاذا اكن =دم دفع بدل إالجيار تعسفي ، ف� يتعلق �لتعويض
  .)2()2(ة =ىل الوفاءC¯جت عن =دم قدرة حقCق 

 . )3( : التعسفي لبدل إالجيار ا7فع التعويض يف -ا  =دم - 1

ٕاذا رفض املس�ت{ٔجر ٔ�و ت{ٔخر يف دفع بدل إالجيار يف املو=د احملدد يف العقد وهو مورس، ٔ�عترب 
حيدد مقدار ما  ذ¢ فس«ا تعسفCا، مينح املؤجر حق املطالبة �لتعويض عن الفسخ التعسفي، و=ادة 

، Ýري ٔ�نه ال  ذ¢ يف العقد، حيدده قايض اجلهة ا}تصة حتديدويف -ا  =دم .  هذا التعويض يف العقد
 .ات املتبقCة ، فال جيوز 7 حتديد تعويض يقل عن إالجيار  [متتع يف ذ¢ çسلطة تقد[رية

  : التعويض يف -ا  =دم دفع بدل ©جيار لعدم قدرة حقCقCة =ىل الوفاء - 2

�و -ا   ،ذ¢ لقوة قاهرةن =دم قدرة حقCقCة =ىل الوفاء، و ¯جت ع إالجيارٕاذا اكن =دم دفع بدل ٔ
      ،)4( أ�¨ريةاجنر عنه تصفCة هذه و  ، ٔ�و -ل مس�بق �لرشكة املس�ت{ٔجرة ، ٔ�و ٕافالس ، �سوية قضائية

فٕان املؤجر لن يتحصل =ىل �يق  ،دم ا7فع ¯جت عن ٕاعسار املس�ت{ٔجربصفة =امة، ٕاذا اكن =و 
 أ�صلٕامنا ميارس هذا احلق من ¨الل اسرت�اع ، و  ة من املس�ت{ٔجر مÅارشة©جيارات املس�تحق

عند ©قØضاء =ىل ٔ�موا7 اخلاصة ملس�ت{ٔجر القاب� �لتحويل نقدا، و كذ¢ امØيازه =ىل ٔ�صول ااملؤجر، و 
  . اليت س�س�تحق يف املس�تقÅلو  ، قصد اسرتداد ©جيارات املس�تحقة Ýري املدفو=ة

  
  املطلب الثاين

  املنقو  لٔ�صولمعلية ©عîد ©جياري  احØواءجعز نظرية العقد يف 
  

�عطتهنا قد ، يف åو املنقو  لٔ�صوليظهر جعز نظرية العقد يف احØواء معلية ©عîد ©جياري ٔ  

                                                 
  .ا´åر، السالف 09 - 96من أ�مر   20 املادة -  1
 .، السالف ا´åر09 - 96من أ�مر  13 املادة -  2
  ؛382 .، مرجع سابق، ص ... العقود ا7ولية، ٕالياس ¯صيف: لتفاصيل ٔ�كرث ٔ�نظر -  3

 GAVALDA (Ch.)   et  CREMIEUX-ISRAEL (D.) , … « Crédit- bail mobilier, Fin … »,art. précité,  p. 
04.   

  .، السالف ا´åر09 - 96 أ�مرمن  13املادة  -4
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، كام ٔ�ن التكر½س العقدي )فرع ٔ�ول(  مفهوما قانونيا لالعîد ©جياري مغا[را ملفهومه ©قØصادي
  .)فرع �ين(  يف مسائل الضامنف� يتعلق aرجوع املس�ت{ٔجر =ىل الضامن  ٕاشاكالت�لعملية يو7 =دة 

  
 أ�ولالفرع 

  لٔ�صول املنقو  املتعلقة بضبط مفهوم ©عîد ©جياري إالشاكالت
 

جيعل مفهومه  ،ٕان اعتبار ©عîد ©جياري لٔ�صول املنقو  عقدا من قÅل املرشع اجلزا�ري
ارف =ليه يف املامرسات البنكCة عن مفهومه حسب ما هو مØع خيتلف، ) ٔ�وال( حسب النصوص 

  .  )�نيا(املالية و 

  : ©عîد ©جياري =ىل ضوء النصوص - ٔ�وال

بت�ديد �ٓلية  ، )I(©عîد ©جياري اليت نص =لهيا املرشع اجلزا�ري  حتليل عنارص ½سمح
  . )II(بو=د ملزم جلانب وا-د �لبيع  Àياجيار م�هت :  ©عîد ©جياري يف

I- د ©جياريîعنارص ©ع :  

 لٔ�صوليعترب عقد ©عîد ©جياري « :  =ىل ما ييل 96/09 مرا�ٔ تنص املادة السابعة من 
، =ىل » �ملؤجر «املنقو  عقدا متنح ، من ¨ال7، رشكة الت{ٔ�ري، البنك ٔ�و املؤسسة املالية املسامة 

ملدة �بتة، ٔ�صوال م�شلكة من جتهزيات ٔ�و عتاد ٔ�و ٔ�دوات و  ٕاجياراتشلك ت{ٔ�ري، مقابل احلصول =ىل 
كام يرتك .  »املس�ت{ٔجر«ذات ©س�تعامل املهين ملتعامل اقØصادي، خشصا طبيعيا اكن ٔ�و معنو�، يدعى 

 ،ع سعر مØفق =ليهجرة عن طريق دفاملؤ  أ�صول -لكيا ٔ�و جزئيا - اك�ساب ٕاماكنيةلهذا الشخص 
  . » .إالجياراليت مت دفعها مبوجب  أ�قساط  -جزئيا أ�قل=ىل  - ا´ي ي{ٔ¨ذ بعني ©عتبارو 

  بني الرشكة املؤجرة ٕاجياريتضح من نص هذه املادة ٔ�ن عنارص ©عîد ©جياري تتلخص يف 
 . )3( عن البيع إالجيارقابلية فصل مع =دم  ، )2( و=د �لبيع ملزم �لمؤجرو  ، )1(املس�ت{ٔجر و 
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  : إالجيار - 1

         صطل�ات مل ، فاس�تعامî 7د ©جيارييف ©ع إالجياروجود عقد  =ىل ٔ�كد املرشع اجلزا�ري
لهذا  أ�ساس إالجياريعرب دون التباس =ىل اعتبار )  ... )3(إالجيارمقابل ، )2(ٔ�صول مؤجرة، )1(ٕاجيار( 

  . العقد اخلاص

، حCث تقوم رشكة ©عîد  ٔ�ساس�يا من عنارص عقد ©عîد إالجياري ½شلك إالجيار عنرصا
إالجياري çرشاء العتاد وأ��زة بقصد ت{ٔ�ريها ٕاىل املس�ت{ٔجر، مقابل الزتامه بدفع بدالت إالجيار يف 

 ٔ�ن بدل إالجيار ؛ ©عîد إالجياري هو عقد ٕاجيار ٕاال ٔ�ن ذ¢ ال يعين ٔ�ن عقد . د املتفق =لهياياملواع 
 çس6ب ٔ�ن  ، إالجيار العادي يف عقد ©عîد إالجياري [كون مرتفعا çشلك ملحوظ عن مÂي? يف عقد

 .)4(ولRس =ىل ٔ�ساس القمية الت{ٔ�ريية �لم{ٔجور ،=ىل ٔ�ساس قمية اس�هتالك رٔ�س املاليقدر هذا أ�¨ري 
ب�R يف ©عîد إالجياري يمت  لواك �لمؤجر يف إالجيار العادي،كام ٔ�ن اليشء حمل إالجيار [كون مم

 ي، ب�R يف ©عîد إالجياريويمت رده ٕاىل املؤجر عند هناية إالجيار العاد ،)5(رشاؤها من ٔ��ل الت{ٔ�ري
Ùخرى�  . كون �لمس�ت{ٔجر خCارات ٔ

، فهذا عîد إالجياري© إالجيار ½شلك الركزية أ�ساس�ية يف الرمغ من ٔ�ن عقدو�لتايل، =ىل 
وا´ي يلزم املؤجر بو=د املس�ت{ٔجر بC6ع املال  ،)6(العتباره ٕاجيارا =اد� نظرا �لهدف اJمتوييل Ý 7ري اكف

  .  حمل العقد عند هناية إالجيار

  :  الو=د �لبيع – 2

، وهو رضوري  الو=د �لبيع هو العنرص الثاين ا´ي نصت =ليه املادة السابعة السالفة ا´åر 
، فال يو�د اعîد ٕاجياري ٕاذا مل ينص العقد =ىل حق اخليار  إالجياريلتكCيف عقد ©عîد 

Ýري ٔ�نه ٕاذا اكن وجود الو=د �لبيع رضوري  .ار�لمس�ت{ٔجر عند هناية إالجي ا´ي مينح ،)7(�لرشاء

                                                 
  .، السلف ا´åر09 - 96مر من ا�ٔ  11املادة  -1
  .، السالف ا´åر09 - 96مر من ا�ٔ  14املادة  -2
  .، السالف ا´åر09 - 96 مر من ا�ٔ  21املادة  -3
  .   493. ، ص2004، املؤسسة احلديثة �لكØاب، لبنان، )دراسة مقارنة(عقد ا�لزينع ،¯در عبد العز[ز شايف -4
  . 494 .، املرجع نفسه، ص ... عقد ا�لزينغ، ¯در عبد العز[ز شايف -  5

6   -  GAVALDA (Ch.)   et  CREMIEUX-ISRAEL (D.) , « Crédit-bail mobilier, fin … »…, art.  précité , p. 
p. 11.   
7  -  CREMIEUX-ISRAEL (D.) , Leasing et crédit - bail mobilier … , thèse précitée, p. 16 ;  TEYSSIE 
(B.), Les groupes de contrats … , thèse précitée, p. 128 . 
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ٔ�ن Ùرåيب الو=د امللزم جلانب وا-د �لبيع  ؛ اعîد ٕاجياري، فٕانه Ýري اكف لتكCيف العقد =ىل ٔ�نه
مت Ùرåيب ي مل ، فال يو�د اعîد ٕاجياري ٕاال ٕاذا �ٕالجيار هو ا´ي يصنع ٔ�صا  عقد ©عîد إالجياري

 . �ٕالجيار çشلك Ýري قابل لالنفصال �لبيع الو=د

  :  =دم قابلية فصل إالجيار عن الو=د �لبيع – 3

aمتيزي ©عîد إالجياري عن إالجيار العادي، وقد نص =لهيا املرشع �سمح لنا هذه اخلاصية 

ل إالجيار يف ارات املدفو=ة بعني ©عتبار، فÅدمضنيا عندما ٔ�وجب يف حتديد مثن البيع ٔ�¨ذ إالجي
�ٕالضافة ٕاىل  - ٕامنا يقابل، و  ©عîد إالجياري ال يعترب مكقابل الس�تعامل املال املؤجر و©نتفاع به فقط

هذا ما يفرس ارتفاع بدل إالجيار يف  . )1(اس��ر املس�ت{ٔجر من ٔ��ل متê أ�صل بعد مّدة - ذ¢
  . ©عîد إالجياري عن إالجيار العادي

II –  د إالجياريîٓلية ©ع� .بو=د ملزم جلانب وا-د �لبيع Àيٕاجيار م�هت :  

تبني ب{ٔنه عقد مرåب من  ، ٕان حتليل النصوص املتعلقة �العîد إالجياري لٔ�صول املنقو  
س�ت{ٔجر يلزتم بتحويل حق فامل  ،)2(ال ميكن الفصل بRهنام  �لبيع و=د ملزم جلانب وا-دو  ٕاجيار

احملامك يف ، كام ذهبت ٕاليه بعض  و©نتفاع ٕاىل املس�ت{ٔجر، ولRس فقط حتويل أ�موال ، ل©س�تغال
Ùكون الرشكة املؤجرة قد نفذت الزتاماهتا التعاقدية « :  فرAسا اليت حترص الزتامات املؤجر يف دفع اJمثن

الزتام املس�ت{ٔجر بدفع بدل إالجيار ٕاىل املؤجر جيد سÅ6ه يف تنفCذ املؤجر اللزتامه ...  ٕاذا دفعت اJمثن
رس يقوم بدفع مو) الRس طرف ٔ�ي (Ýريؤجر جمرد امل ا التصور جيعل منوهذ.  )3( » ...بدفع مثن أ�صل 

مثن ٔ�صا  عن نفسه ٔ�نه هو اJ ب�R من الناحCة القانونية يدفع .  )4(بدفع اJمثن حلساب املس�ت{ٔجر
ا´ي ال يت«لص من الزتاماته حنوه ٕاال  ال املس�ت{ٔجر لزتامه جتاه البائعاملشرتي، وبدفع اJمثن يت«لص من ا

  . ب�سلمي أ�صل حمل عقد ©عîد إالجياري

                                                 
1  -  SCHUTZ (R. N.), Les recours du crédit preneur dans l’opération de crédit-bail, thèse Poitiers,  
P.U.F., 1993, p. 33. 

  Cة =ىل املال[متثل يف حق امللك  ،من [رى ٔ�ن ©عîد إالجياري لٔ�صول املنقو  هو Ùرåيب لقرض مع ت{ٔمني عيين من الباحÂني هناك - 2

(GIOVANOLI ,thèse précitée, p. 369)   ، ضامن، ٔ�ن الضامن ملحق �7[ن، فهوL ةCن تعترب امللك�Ýري ٔ�ن يف ©عîد إالجياري ال ميكن ٔ
  . 7ينه، Ýري ٔ�نه يف ©عîد إالجياري ال �سقط ملكCة املؤجر بوفاء املس�ت{ٔجر للك بدالت إالجيارخيتفي بوفاء املد[ن 

3  - cass.civ., 15eme Ch., 18 Septembre. 1986. Gaz. Pal. 1987. N° 1, p. 286, Note (E.M) Bey : « la société 
bailleresse a exécuté les obligations contractuelles mises à  sa charge en acquittant le prix … l’obligation 
de payer les loyers qui incombe au locataire trouve sa cause dans l’exécution par le bailleur de son 
obligation de payer  le prix de la chose … »  
4   -  SCHUTZ (R. N.),  Les recours … , thèse précitée, p. 41. 
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من الزتامه �لضامن، فال ميكن تصور  -مبوجب بند يف العقد - ٕاذا اكن �لمؤجر ٔ�ن يعفي نفسهو 
ٔ�ن إالعفاء من  ؛  مÅارشة من البائعملس�ت{ٔجر �ل�سملبل فقط توåيل ا.  )1(ٕاعفاء نفسه من ال�سلمي

©عîد إالجياري لٔ�صول املنقو  �عتباره ٕاجيار  ن�bCة�ل ، و ال�سلمي س�يفرغ إالجيار من لك عنارصه
  . بو=د ملزم جلانب وا-د �لبيع Àيم�هت 

ال متثل مقابل  من حCث الواقع اليت يه، و  ويقع =ىل املس�ت{ٔجر الزتام بدفع بدالت إالجيار 
، فإالجيار هو مقابل حق  املؤجر جيب ٔ�ن يتحصل =ليه يأ�صل ا´ ٕامنا مثن، و  ©نتفاع فقط

، وهذا ا7فع املس�بق �لمثن  املس�ت{ٔجر يف ٔ�ن يصبح مالاك لٔ�صل يف هناية العقد بعد دفع اJمثن املتبقي
ٕاذ يو�د بعض التناقض بني  ؛ بيع =ىل ٔ�نه و=د ملزم جلانب وا-د½شكك يف مس{ٔ  ÙكCيف الو=د �ل 

، وجعل بدل إالجيار حيسب =ىل ٔ�ساس مثن  زل Ùمتثل يف و=د ملزم جلانب وا-دالتنا �ٓليةجعل 
، فكCف ميكن وصف هذا الو=د �مللزم جلانب وا-د، ٕاذا اكن  الرشاء مقسام =ىل مدة إالجيار

  ؟  املس�ت{ٔجر قد دفع اجلزء الكÅري من اJمثن قÅل -لول ٔ��ل الو=د

½شكّكون يف حرية  ملفرس[نبعض اåبري من مثن أ�صل جعل ٕان دفع املس�ت{ٔجر لقسط 
، مما جيعلهم )2(�س�ت�Zاء رشاء أ�صل ، رات أ�خرى عند هناية إالجيارااملس�ت{ٔجر يف اس�تعامل اخلي

 Ù كرث ٕاىل�=د =ىل ٔ�ساس ٔ�نه ملزم Ýري ٔ�ننا نفضل ÙكCيف الو  . كCيف الو=د =ىل ٔ�نه ملزم جلانبنيمييلون ٔ
ملزم جلانبني متس مبصاحل املؤجر بطريقة هتدم تق�ية  ٔ�ن ٔ��ر ÙكCيفه =ىل ٔ�ساس ٔ�نه ؛ جلانب وا-د

  . ©عîد إالجياري

جيار، االٕ  من ، ؤ�ن املس�ت{ٔجر يدفع جزء من اJمثن aلك بدل ٕان القول ب{ٔن الو=د ملزم جلانبني
ف� يتعلق  املطالبة حبقوقهم  -يف -ا  ٕافالس ٔ�و �سوية قضائية - جيعل من حق دائين هذا أ�¨ري

وهذا م�اقض لتق�ية ©عîد إالجياري اليت متنح املؤجر امØيازات =ىل أ�صل  . �جلزء املدفوع مثنه
عن  عîد إالجياري لٔ�صول املنقو املؤجر، فÅالرمغ من اخØالف بعض خصائص الو=د �لبيع يف ©

ٔ�نه Kام اكن  ؛ و=دا ملزما جلانبني ال جيعل م�ه فٕان هذا ،)3(العادي امللزم جلانب وا-د �لبيع الو=د

                                                 
1  -  BEY (E.M.), « La propriété : le crédit- bail envisagé comme une sureté», in : l’évolution du droit des 
sûretés, R.J.com. 1982, N° spécial, p. 50 : « en contrepartie des prérogatives reconnues au locataire,… le 
bailleur est dégagé de son obligation de garantie mais non de son obligation de délivrance sans laquelle il 
ne peut y avoir de louage. ».           
2   -  MALAURIE (Ph.)   et  AYNES (L.), Les contrats spéciaux, 5ème  éd., Cujas, Paris, 1991, p. 91 ;  
BENAC- SCHMIDT (F.) ,  Le contrat de promesse de vente, L.G.D.J., Paris, 1983, p. 59 et s. 
3   -  SCHUTZ (R.N.), Les recours … , thèse précitée, p. 44 . 
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مرد و .  )1(بدل إالجيار مرتفعا، فهو ال يغري من طبيعة الو=د، ف�ية الرشاء ختتلف عن ©لزتام �لرشاء
اخØالف خصائص الو=د �لبيع امللزم جلانب وا-د يف ©عîد إالجياري عن الو=د �لبيع امللزم جلانب 

 –Ùرåيبه مع إالجيار عن طريق  –عîد إالجياري ½س�تعمل هو åون الو=د يف © ،وا-د العادي
  . )2(، وهو االئîن لتحقCق هدف مل خيصص هذا العقد لتحقCقه ٔ�صال

ٕاجيار   -=ىل ضوء النصوص  –، يعترب ©عîد إالجياري لٔ�صول املنقو   مبقØىض ما سلف
امللزم جلانب وا-د ما بني  والو=د �لبيع، فهو Ùرåيب لٕالجيار  بو=د ملزم جلانب وا-د �لبيع Àيم�هت 

  . متاما ا7ور ا´ي يلعبه البائع ، مس�Åعدا الرشكة املؤجرة واملس�ت{ٔجر :طرفني

  :  إالجياري =ىل ضوء املامرسة ©عîد –�نيا 

ٕاذ يبدٔ� أ�مر  ؛ )3(©عîد إالجياري لٔ�صول املنقو  هو وليد احلا�ة ٕاىل Ùمنية ©س��رات
والتجهزي الالزم،  ، ف�Cدد مواصفات العتاد عندما يقرر ٔ�-د املس�مثر[ن جتديد ٔ�و تطو[ر اس��ره

تفاوض مع البائعني حىت C ، ف  يتو�ه �لبحث عن ذ¢ العتاد يف السوقمث ،  جحم اJمتويل كذ¢و 
عن رشكة  بعد ذ¢ ، مث يتو�ه �لبحث و5ٔنه سRشرتهيا لنفسه ، حيصل =ىل عروض مفص� ودقCقة

�ٕالضافة ٕاىل  ، ، فريفق بطلب اJمتويل عرض البيع الصادر عن البائع مالية توافق =ىل متويل مرشو=ه
ولك معلومة من  ،جحم ٔ�عام7و ، يظهر فهيا ال¶شاط ا´ي [ريد متوي?،  دراسة مفص� عن مرشو=ه

وٕاذا وافقت رشكة ©عîد إالجياري =ىل اJمتويل يمت االتفاق =ىل مجيع  . دمع ضامنه العامت ا ٔ�نش{ٔهن
  . الرشوط

 ʼʼ )4(حيلل أ�س�تاذ شامÅو 
CHAMPAUD ʽʽ  ٔ�هنا تتضمن مخس تق�يات تمت هذه العملية =ىل 

تؤلف �نصهارها الطابع املرåب لعملية ©عîد  . رتتRب زمين معني، ويه تذوب يف قالب وا-دوفقا ل
  :  Ùمتثل هذه التق�يات يفو إالجياري، 

  .  و=د �ٕالجيار ملزم �لbانبني يف مر-� Ùكو[ن العملية – 1
  . وحتديد مثنه مع البائع ،يف مس{ٔ  اخØيار العتاد توåيل الرشكة املؤجرة املس�ت{ٔجر – 2
  .  املس�تفCدةرة و جaرام عقد ٕاجيار بني الرشكة املؤ ا – 3

                                                 
1   -  GHESTIN (J.) et  DESCHE (B.), Traité des contrats, la vente, L.G.D.J., 1990, p. 168. 

  .ٕاخل  ... الرهن الرمسيو الرهن احليازي، و من بني ا�ٓليات اليت �س�تعمل لتحقCق االئîن جند الكفا ،  -  2
  . 438. صمرجع سابق، ، ... عقد ا�لزينغ،¯در عبد العز[ز شايف -  3

4  -  CHAMPAUD (C.) , « La loi…» … , art.  précité .   
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aرام و=د �لبيع ملزم جلانب وا-د تتعهد الرشكة املؤجرة مبقØضاه بC6ع العتاد املؤجر ٕاىل ا – 4
  .  املس�ت{ٔجر يف هناية العقد

ٕا=الن املس�ت{ٔجر عن رغبته �لرشاء، وذ¢ �عتباره ٔ�-د اخليارات بعد aرام عقد بيع ا – 5
  . املمنو-ة �لمس�ت{ٔجر

حCث يعترب ٔ�ن هناك عقود مل  ؛يف حتلي? ʽʽ شامÅو ʼʼ أ�س�تاذ ʽʽ حÅيب مزهر ʼʼخيالف أ�س�تاذ 
عîد إالجياري ، ؤ�خرى ال مّربر لوجودها، وي¶هتÀي ٕاىل ٔ�ن معلية ©ʽʽ شامÅو ʼʼأ�س�تاذ  يالحظها

  :  )1(التق�يات التاليةو تتضمن املرا-ل 

  . و�ئعها ٔ�و صانعها) املس�ت{ٔجر(عقد بيع العتاد بني صاحب املرشوع  مفاوضات - 1
ٕاىل صاحب املرشوع ورشكة ©عîد إالجياري  ض �لبيع من ما¢ التجهزيات مو�هعر  – 2

�ن وا-ديف ٔ   .  
  . عرض �ٕالجيار من صاحب املرشوع ٕاىل رشكة ©عîد إالجياري – 3
  . املرشوع ورشكة ©عîد إالجياريو=د تباديل �ٕالجيار بني صاحب  – 4
، وذ¢ ٕ�صدار  رشاء رشكة ©عîد إالجياري �لتجهزيات املتفق =لهيا حلساهبا من البائع – 5

  .  القÅول =ىل العرض الصادر من البائع يف مر-� سابقة
6 – aرام عقد ٕاجيار بني الرشكة املؤجرة وصاحب املرشوع يتضمن و=د ملزم جلانب وا-د ا

  . يع لصاحل املس�ت{ٔجر عند هناية مدة إالجيار�لب 

�ما أ�س�تاذ ٔʼʼ åرå يبʽʽ د إالجياري تتضمن ماييل فريىîن معلية ©ع�ٔ)2(  :  
  . مفاوضات çرشاء التجهزيات بني صاحب املرشوع والبائع – 1
 رشاء التجهزيات من قÅل رشكة الت{ٔ�ري حلساهبا =ىل ٔ�ساس املفاوضات اليت ٔ�جراها – 2

  . صاحب املرشوع 
ٕاجيار يتضمن و=دا �لبيع لصاحل صاحب املرشوع ا´ي ميارس حقه �خليار عند هناية  – 3

  . مدة إالجيار

�ما أ�س�تاذانٔʼʼ AYNES ʽʽ وʼʼ MALAURIE ʽʽ© ن معلية�عîد إالجياري تتضمن ، فCعتربان ٔ
  :  )1(ثالث عقود

                                                 
  .442. ، مرجع سابق، ص ... ، عقد ا�لزينغ¯در عبد العز[ز شايف نقال عن -1
 .627. ، ص1998، امل¶شورات احلقوقCة، الطبعة الثالثة، بريوت العقود املسامة، åرåيب مروان - 2
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  . رشاء عتاد – 1
  .حمددةت{ٔ�ري هذا العتاد ملدة  – 2
  و=د من �انب وا-د �لبيع – 3

يتعلق بت�ديد =دد املرا-ل والتق�يات، Ýري ٔ�هنم يتفقون يف  ف� باحÂني=ىل الرمغ من اخØالف ال 
عن املس�ت{ٔجر ا´ي يبحث  : )2(معلية ©عîد إالجياري  لٔ�صول املنقو  جتمع ثالث ٔ�طراف ٔ�ن åون

، ؤ�¨ريا رشكة ©عîد إالجياري  ي يورد هذه التجهزياتالبائع ا´و  ،اقØناء جتهزيات �ديدة ملرشو=ه
  : اليت توفر الرٔ�سامل الاكيف Jمتويل املرشوع، فØتو7 لنا ثالث =القات مØدا¨�

I – و املنتج�  :  =القة الرشكة املؤجرة �لبائع ٔ

 ٕاذ مل يعتربها جزءا من ©عîد إالجياري لٔ�صول ؛ رشع اجلزا�ري ٔ�مهية لهذه العالقةمل يعط امل 
 Ýري ٔ�نه �لرجوع ٕاىل املامرسة . تنظميه لطريقة حساب بدل إالجيار املنقو ، واكتفى �لتلميح ٕاJهيا عند

هو ا´ي ½شجع الرشكة  ، )3(جند ٔ�ن هذه العالقة Kمة �دا، فٕاعطاء البائع املؤجر بعض الضام¯ت
  :  املؤجرة بقÅول عرض صاحب املرشوع، ؤ�مه ضامن يعطيه البائع �لمؤجر [متثل يف ٔ�-د ©لزتامني

  : ©لزتام �لتعاون_  1

املؤجر ٔ�و ٕا=ادة  ´ي مبقØضاه يتعهد البائع �لتعاون مع الرشكة املؤجرة يف ٕا=ادة بيع أ�صلاو 
�و وقف)املس�ت{ٔجر(فسخ إالجيار املربم بني رشكة ©عîد إالجياري واملس�مثر  ، يف -ال ت{ٔ�ريهٔ ، 
مل  الرشكة املؤجرة احلق يف التعويض ٕاذوهو يعطي �  ،)4(ببذل عناية الزتامويعترب هذا ©لزتام ا . تنفCذه

  .  ها ٕال=ادة بيع أ�صل ٔ�و ت{ٔ�ريهيبذل البائع ا§هود الالزم يف التعاون مع 

  : اددسرت ©لزتام �ال_  2

وٕامنا  ، التعاون ٔ�نه ال يقØرص =ىل ؛ يعترب ٔ�كرث فعالية م�هوهو خيتلف عن ©لزتام �لتعاون، و  
�ن اعتبارÅف  ،)5(=ىل اسرتداد أ�صل املؤجر، ٕاما =ىل سC6ل البيع ٔ�و إالجيار، وهو الزتام بتحقCق ن�bCةٔ 

                                                                                                                                                             
1  -  MALAURIE (Ph.)  et  AYNES (L.), Les contrats spéciaux … , op. cit. , p.  485. 

،  ... عقد ا�لزينغ،  ¯در عبد العز[ز الشايف؛  628. ، مرجع سابق، ص...املسامةالعقود ،åرåيب مروان؛ .314. ، مرجع سابق، صمصطفى رش�يدي ش�ي�ة- 2
  ؛.15. ص ، مرجع سابق، ... العقود ا7ولية، ٕالياس ¯صيف؛  439. مرجع سابق، ص

  RODIERE (R.), Droit commercial, Dalloz, Paris, 1978, p. 222. 
  .311 .سابق، ص، مرجع  ... العقود ا7ولية، ٕالياس ¯صيف - 3
4  - Cة املطلوبةذه بذل عناية الر�ل العادي حىت و ©لزتام ببذل عناية هو ذ¢ ©لزتام ا´ي [كفي املد[ن يف تنفbC�ٕان مل تتحقق الن.  
  .©لزتام بتحقCق ن�bCة هو ذ¢ ©لزتام ا´ي ال [كون فCه املد[ن موفCا �لزتامه ٕاال ٕاذا حقق الن�bCة املطلوبة -  5
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ن عقد رشاء العتاد من البائع ٔ�-د العتاد، =ادة ما تضمَ املؤسسات املالية Ýري مØخصصة يف �سويق 
  . ، حتس�با حلا  فسخ إالجيار قÅل هناية املدة Ýري القاب� لٕاللغاء هذ[ن ©لزتامني

II – ناء أ�صلØرغب يف اقÙ و املنتج) املس�ت{ٔجر(=القة املؤسسة اليت�  : �لبائع ٔ

�نه �لرجوع ٕاىل Ýري . ٕاaرام البيع �مس املس�ت{ٔجر يمت ٔ�نه ال ؛ ويه =القة Ýري معرتفة هبا قانو¯ٔ 
كذ¢ و  ،حتديد مواصفاتهو  ،يار العتادفاخØ  :جند ٔ�ن هذه العالقة تتجسد يف =دة مسائل الواقع العميل

و=ادة [كون ال�سمل  ،)1()املس�ت{ٔجر([كون مبعرفة املس�مثر ا´ي [رغب يف اقØنائه  ، =ىل مثنه التفاوض
 كام ٔ�نه [رجع يف مس{ٔ  ضامن . بائعوال  ، مبوجب اتفاق ب�Rه وبني الرشكة املؤجرة ،)2(من طرفه ٔ�يضا

 هذا ٔ�ن رشكة ©عîد إالجياري تعفي نفسها دامئا من ؛ ©س�تحقاق والعيوب اخلفCة =ىل البائع
  .ههو ا´ي اس�تلمو  ، س�ت{ٔجر هو ا´ي -ّدد ٔ�وصاف املبيع�عتبار ٔ�ن امل  ،)3(الضامن

III – زبوهناa د إالجياريîالقة رشكة ©ع= :  

و=د ملزم جلانب ب Àيٕاaرام عقد ٕاجيار م�هت  يف ويه العالقة الوحCدة اليت نظمها املرشع، وÙمتثل
، تلزتم من ¨ال7 رشكة ©عîد إالجياري بC6ع العتاد �لمس�ت{ٔجر عند هناية إالجيار، ٕاذا =رب  وا-د �لبيع

  . عن رغبته يف ذ¢

املامرسة ٔ�وسع م�ه مبفهوم سلف، ٔ�ن معلية ©عîد إالجياري لٔ�صول املنقو  مبفهوم يظهر مما 
مbØاهال الطرف الثالث  ، املس�ت{ٔجرو بني رشكة ©عîد إالجياري  ة مإاذ ال حيرص العالق ؛ النصوص

  . ) 2وا}طط  ،1ا}طط (واملمتثل يف البائع 

 

 

 

 

  

                                                 
1   -  CALAIS- AULOY (J.) , « Crédit-bail … » … , art. précité, p. 5.                                                                                    
2  -  GAVALDA (Ch.)  et CREMIEUX- ISRAEL , « crédit- bail mobilier, régime juridique … » … , art. 
précité, p. 5. 

  .، السالف ا´åر09 - 96 أ�مرمن  20املادة  -  3
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 ا �لمامرسةاعîد إالجياري لٔ�صول املنقو  طبق –2ا}طط 

  الزتام بنقل امللكCة عند هناية إالجيار

  .الزتام �حملافظة =ىل أ�صل-

  .الزتام بدفع بدل إالجيار-

  ©لزتام �ل�سلميٕاماكنية إالعفاء من 

  خلفCةالعيو�ٕاماكنية إالعفاء من ©لزتام بضامن ©س�تحقاق و 

 ©عîد إالجياري طبقا �لنصوص – 1ا}طط 

 رشكة ©عîد إالجياري  املس�ت{ٔجــر

  املس�ت{ٔجر-

  ©لزتام �لتعاون ٔ�و ©سرتداد-

  الت{ٔ�ريرشكة-  البائع-

  ©لزتام بدفع اJمثن-
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 ©لزتام بضامن ©س�تحقاق و العيوب اخلفCة
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  الفـــرع الثانــي
  إالشاكالت املتعلقة aرجوع املس�ت{ٔجر 

 =ىل الضامن يف مسائل الضامن
 

والعيوب  ،حق ٕاعفاء نفسها من ضامن ©س�تحقاقٕان م�ح املرشع اجلزا�ري الرشكة املؤجرة 
�عتبار ٔ�ن املس�ت{ٔجر هو ا´ي خيتار العتاد وي�سلمه، يو7 �لمس�ت{ٔجر صعو�ت åبرية يف -ا   ،اخلفCة

  .من الغري، ٔ�و هê ن�bCة عيوب خفCة فCه ما ٕاذا مت اس�تحقاق العتاد

-اول الفقه والقضاء  ،)ٔ�وال(ٔ�مام =دم ٕاماكنية رجوع املس�ت{ٔجر =ىل املؤجر يف مسائل الضامن 
، Ýري ٔ�هنام جعزا عن اتفايقعن طريق دعوى مÅارشة ٔ�و تنظمي  ،فØح ٕاماكنية الرجوع =ىل البائع مÅارشة

  . )�نيا(ٕاجياد ٔ�ساس قانوين لهذا الرجوع 

  : =دم ٕاماكنية الرجوع =ىل الرشكة املؤجرة –ٔ�وال 

=دم ٕاماكنية رجوع املس�ت{ٔجر =ىل الرشكة املؤجرة يف مس{ٔ  ضامن ©س�تحقاق والعيوب  [رجع
هذا ما جيعلنا  . )1(ة املؤجرة ٕاعفاهئا من لك الزتام �لضامنمبوجهبا الرشك ٕاىل البنود اليت �شرتط فCة،اخل 

ٔ�صول لن�ساءل عن موقف النظرية العامة من هذه البنود ومدى حصهتا يف ©عîد إالجياري 
  ؟ املؤجر ٕاىل املس�ت{ٔجرمن املنقو ؟ وعن مدى جنا=ة حتويل احلق يف الضامن 

I – بنود إالعفاء من الضامن يف النظرية العامة :  

عن الضامن ٕاذا ما مل  ولاملسؤ مساء   بعدم بنود إالعفاء من الضامن يه تê البنود اليت تقيض
يه بنود �ا�زة من حCث و . التنفCذ مبقابلو  ، اجلربي، و�لتايل ٕاعفاؤه من التنفCذ )2(ينفذ الزتامه

 ٔ�، كام ٔ�ن هذه البنود  ٔ�ن إالرادة يه اليت ت¶شئ ©لزتام، مفن املنطق ٔ�ن حتدد �ٓ�ره aلك حرية ؛املبد
، ففي ©عîد إالجياري مÂال، �شجع هذه )3(من ش{ٔهنا ٔ�ن تطّور و�سامه يف ازدهار املعامالت التbارية

  . ٔ�هنا تعفهيا من ا7خول يف أ�مور التق�ية ؛ عîد إالجياري =ىل ٕاaرام هذه العملياتالبنود رشاكت ©

                                                 
  .، انظر امللحق من العقد اJمنوذÃ لالعîد ©جياري لٔ�صول املنقو  19املادة  -1

2  -  TERRE (F.),  SIMLER (Ph.)  et  LEQUTTE (Y.) , … les obligations … , op. cit. , p. 486 ;  FLOUR 
(J.) et  AUBERT (J.-L.) , … l’acte juridique … , op. cit. , p. 123 ;  BOYER  (M.), « La garantie des 
vices cachés dans le crédit- bail mobilier », R.J.com. 1981, N° 8, p. 338 ;  BRICKS (H.), Les clauses 
abusives, L.G.D.J., Paris, 1982. 
3  -  TERRE (F.),  SIMLER (Ph.)  et  LEQUTTE (Y.) , … les obligations … , op. cit. , p.  487. 
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 ٔ�نظامه ال  فٕان ؛ بو=د �لبيع ملزم جلانب وا-د Àين ©عîد إالجياري هو ٕاجيار م�هت و�عتبار 
  و=ليه ن�ساءل عن موقف ٔ�حاكم عقد إالجيار من بنود إالعفاء من الضامن؟ . يØ6عد عن نظام إالجيار

يبطل لك اتفاق يتضمن إالعفاء ٔ�و « :  ٔ�نه من التق�ني املدين اجلزا�ري =ىل 490املادة  تنص
 .من الضامن çس6ب التعرض القانوينالت�ديد 

  .» ا املؤجر غًشاالعيوب ٕاذا ٔ�خفاه ويبطل لك اتفاق يتضمن إالعفاء ٔ�و التخفCف من ضامن

�ن بند إالعفاء من الضامن مقÅول يف مواد إالجيار، Ýري ٔ�نه  من ٔ�حاكم هذه املادة Aس�ت¶Øجٔ
، سواء ٔ�اكن صادرا من )1(فال جيب ٔ�ن [كون مضمونه إالعفاء من ضامن التعرض القانوين:  مرشوط

�خفاها عن =مل املس�ت{ٔجر املؤجر ٔ�و من الغري، كام ٔ�نه ال ميكن �لمؤجر ٔ�ن يعفي نفسه من ضامن عيوب ٔ
  . غشا

فٕانه جيوز �لرشكة املؤجرة ٔ�ن تعفي نفسها من ضامن  ،ٔ�ّما يف ©عîد إالجياري لٔ�صول املنقو 
©س�تحقاق والعيوب اخلفCة، وهو ٕاعفاء ال يتعارض مع ٔ�حاكم إالجيار ف� خيص الشطر املتعلق 

مل حبا  أ�صل ٔ�و العتاد �عتبار ٔ�ن املس�ت{ٔجر �لعيوب اخلفCة، ٔ�ن الرشكة املؤجرة قد ال [كون لها =
هو ا´ي خيتار العتاد وي�سلمه، ب�R ف� خيص الشطر الثاين املتعلق �ٕالعفاء من ضامن ©س�تحقاق 

م�طق الضامن يف النظرية فهو خيالف ٔ�حاكم إالجيار و  ،ا´ي [كون ن�bCة تعرض قانوين صادر من الغري
  . =لهيا الت{ٔكد من ملكCة العتاد �لتايلو ، يه اليت تربم البيع اJهنايئٔ�ن الرشكة املؤجرة  ؛العامة

II -  د إالجياري لٔ�صول املنقوîبنود إالعفاء من الضامن يف ©ع :  

ميكن ٔ�ن حيتوي عقد ©عîد إالجياري ٔ�يضا اشرتاط ما « :  96/09من أ�مر  18تنص املادة 
  ... :ي{ٔيت 

  . »تنازل املس�ت{ٔجر عن ضامن ©س�تحقاق وعن ضامن العيوب اخلفCة 

طرف  من -=ادة–[كون  عîد إالجياري لٔ�صول املنقو مبا ٔ�ن اخØيار أ�صل موضوع ©
درجت =ىل تضمني عقد إالجيار بندا  فٕان رشاكت ©عîد إالجياري قد ،�سلمه وكذا ،املس�ت{ٔجر

  . يعفهيا من الضامن، �عتبار ٔ�ن دورها ينحرص يف املسائل املالية دون التق�ية

 ؤجرة نفسها من ضامن ©س�تحقاق ٕاعفاء الرشكة امل يف ٔ�ن هو وما يالحظ يف هذا ا§ال،
 لضامن çس6ب التعرض تفاق يتضمن إالعفاء ٔ�و الت�ديد من ايبطل لك ا  « عارض مع ٔ�حاكم إالجيارت

                                                 
  .التعرض القانوين هو لك تعرض قامئ =ىل املطالبة حبق =ىل أ�صل ٔ�و العتاد قضائيا-  1
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  . ، Ýري ٔ�نه طبقا لقا=دة اخلاص يقCد العام يبقى هذا إالعفاء �ا�زا)1( » ... القانوين

ع ٔ�ي رشط لص�ة هذا ٕاذ مل يض ؛ ه أ�وىلحلل يف قراراتقد ساند القضاء الفرAيس هذا ا
حقوقها يف الضامن جتاه ، Ýري ٔ�نه رس=ان ما Ýري موقفه، فاشرتط =ىل الرشكة املؤجرة حتويل )2(إالعفاء

من لك جمرّدا هبذا الرشط  ال [كون املس�ت{ٔجرو . )3(بند إالعفاء حصيً�احىت [كون  البائع ٕاىل املس�ت{ٔجر
  . س�تحقاق والعيوب اخلفCةحامية ف� يتعلق بضامن ©

بّذ لو اس�تغل املرشع اجلزا�ري جتربة القضاء الفرAيس ونص =ىل ٕاماكنية رجوع املس�ت{ٔجر =ىل حف 
�و =ىل أ�قل =لق بند إالعفاء من الضامن =ىل رشط حتويل )4(البائع مÅارشة كام فعل املرشع املرصئ ،

حقوق املؤجر جتاه البائع ٕاىل املس�ت{ٔجر، فعىل الرمغ من ٕاشارته ٕاىل ٕاماكنية رجوع املس�ت{ٔجر =ىل البائع 
عîد إالجياري بتضمني عقد ©ه مل يلزم أ�طراف ، ٕاذا نص العقد =ىل ذ¢، Ýري ٔ�ن)5(وåيال فØهبص 

  .يت Ùربط الرشكة املؤجرة �ملوردلٔ�صول املنقو  بواك  �سمح �لمس�ت{ٔجر �لتد¨ل يف العالقة ال

  : رجوع املس�ت{ٔجر =ىل البائع –�نيا 

، فٕان (I) ٕاذا اكن املرشع اجلزا�ري يلمح ٕاىل فكرة الواك  لت{ٔسRس رجوع املس�ت{ٔجر =ىل البائع
لتحويل حق رجوع الرشكة املؤجرة =ىل البائع  (II) تفاق =ىل �ٓلية ٔ�خرىأ�طراف من االهذا ال مينع 

  . والعيوب اخلفCة ٕاىل املس�ت{ٔجر ©س�تحقاقبضامن 

I –  الواك :  

لتحويل حق الرجوع  )6(عîد إالجياري لٔ�صول املنقو  تق�ية الواك �س�تعمل معظم عقود ©
واك  =امة يف لك ما يتعلق �ٔ�صل مبا  -يف الغالب - ، بل تعطيه)7(ٕاىل املس�ت{ٔجر الناجت عن عقد البيع

، ميارس املس�ت{ٔجر عندما يترصف بصفØه وåيال  يف حقCقة أ�مر . )8(½شمل اخØيار العتاد وحتديد مثنه
لواك  قد �شلك خطرا فٕان تق�ية ا =ليهو  . عîد إالجياريود=اوى مولكه املمتثل يف رشكة ©حقوق 

                                                 
  .املمتملتق�ني املدين اجلزا�ري املعدل و من ا 490املادة -  1

2  -  SCHUTZ (R.N.), Les recours … , thèse précitée, p.  59. 
3  -  HARICHAUX – RAMU (M.) , « Le transfert des garanties dans le crédit- bail mobilier », RTD. 
Com., 1978, p. 209 et s., p.  219. 

  .، السالف ا´åر1995لس�نة  95القانون املرصي رمق من  13املادة -  4
  .، السالف ا´åر96/09من أ�مر  27املادة -  5
  .من التق�ني املدين اجلزا�ري املعدل واملمتم �571مسه، ٔ�نظر املادة  و ه�ٓخر �لقCام بعمل يشء حلسابالواك  يه عقد يفوض مبقØضاه خشص خشصا -  6

7  -  SCHUTZ (R.N.), Les recours … , thèse précitée, p. 156. 
8  -  CREMIEUX- ISRAEL (D.) , Leasing et crédit-bail … , thèse précitée, p.  128. 
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ٕاذ  ؛ البيع �عتباره وåيال حّرك املس�ت{ٔجر دعوى فسخ عîد إالجياري يف -ال ما ٕاذا©=ىل رشكة 
هذا ما جعل رشاكت .  عîد إالجياريإالجياري نفسها مضطرة =ىل فسخ ©عîد تbد رشكة ©س� 

، كام ٔ�هنا حترص  ©عîد إالجياري تت«ذ بعض ©حØياطات الس�� يف =دم اس�ت«دام عبارات =امة
 ، وٕاماكنية ٕاهناء الواك  مىت)1(دامئا =ىل ٔ�ن ينص العقد =ىل =دم جواز رفع الوåيل دعوى فسخ البيع

  . )2(ل عن ا7عوى و=ىل الوåيل ٔ�ن يلزتم بذ¢ارت{ٔت ٔ�ن مصلحهتا يف ذ¢، فØتناز 

 =ارضوا املفرس[ن، Ýري ٔ�ن معظم )3(لص�ة الواك  قÅول البائع شرتاط القضاء الفرAيسقد ا
 ، �س�ت�Zاء)4(فهم [رون ٔ�ن الواك  لRست حبا�ة لرىض طرف ٔ�ج�يب لصحهتا يف ذ¢،القضاء 

ʼʼGOYET ʽʽ ن ؛ ا´ي ساند القضاء يف س�نه لهذا الرشط�عîد إالجياري =القة قانونية © ٔ�نه يعترب ٔ
  .)5(ثالثية

طبيعيا �لواك  دادا امØ ،يف الضامن يف عقد البيعس�تعامل حق املؤجر واك  املس�ت{ٔجر يف ا تعترب
وٕان اكنت العبارات اليت اس�تعملها املرشع اجلزا�ري يف  ،اليت م�حت 7 يف مس{ٔ  اخØيار العتاد و�سلمه

العقد ½سمح �لمس�ت{ٔجر  ...« : واملمتث� يف –عîد إالجياري املتعلق �ال 09 - 96من أ�مر  27ة املاد
ويطبق هذا، �ٔ�خص =ىل تد¨الت ...  ملا¢، يف العمليات القانونيةا �لترصف، بصفØه وåيل

 ،عبارات Ýامضة - » ... املس�ت{ٔجر يف ٕاطار العالقات اليت Ùربط املؤجر مع موردي ٔ�و مقاويل أ�صل
كام تفعل  ،ال تعرب عن ٕارادة الرشكة املؤجرة يف حتويل الضام¯ت املتعلقة مبلكCة أ�صل ٕاىل املس�ت{ٔجر

  . من التق�ني املدين اجلزا�ري 571املادة 

عîد إالجياري لٔ�صول طراف معلية ©ويعاب =ىل الواك  ٔ�هنا ال تعرب عن إالرادة احلقCقCة �ٔ 
خشصية، åونه العيوب اخلفCة يطالب حبقوق و س�تحقاق فاملس�ت{ٔجر عند مطالبته بضامن © ،)6(املنقو  

هذا ما حث  .  به الواك يضما تقجرة، عكس ال مصل�ة الرشكة املؤ  ½سعى ٕاىل حتقCق مصلحته هو
 .لجوء ٕاىل �ٓليات ٔ�خرىا� =ىل فرس[نامل 

  

                                                 
1  -  CREMIEUX- ISRAEL (D.) , Leasing et crédit-bail … , thèse précitée, p. 131 ;  SCHUTZ (R. N.), Les 
recours … , thèse précitée, p.  159. 
2  -  SCHUTZ (R.N.), Les recours … , thèse précitée, p.  159. 
3  -  BAY (E.M.) , « La propriété … » … , art. précité , p. 28. 
4  -  HARICHAU – RAMU (M.) , « Le transfert des garanties … », art. précité,  p. 225. 
5   -  GOYET (M.) , Le louage et la propriété à l’épreuve du crédit- bail et du bail superficiaire, L.G.D.J., 
Paris, p. 59.  
6   - Ibid , p. 61. 
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II –  ٕتفايق لرجوع املس�ت{ٔجر =ىل البائعالتنظمي اال : 

 مس وملصل�ة، وٕامنا � لرجوع =ىل البائع �مسه اخلاص�مح �لمس�ت{ٔجر لكون فكرة الواك  ال �س
مسه �لرجوع =ىل البائع �ح �لمس�ت{ٔجر ٕاىل ٕاجياد تق�يات �سم -دامئا–الرشكة املؤجرة، سعى أ�طراف  

ٓ  ،صل�ة الغريشرتاط مل© ، فمت ا�لجوء ٕاىل وحلسابه ن حقا  مÅارشا لصاحل املس�ت{ٔجر وإال¯بة ا�لتان ت¶ش{
الرشكة ٕاىل  حقوق وحوا  احلق ا�لتان حتوالن ،ا�لجوء ٔ�يضا ٕاىل احللولمت كام  ، )1(يف موا�ة البائع 

  . )2(املس�ت{ٔجر 

  : حق مÅارش ملصل�ة املس�ت{ٔجر ٕاAشاء – 1

شرتاط ©:  س�ت{ٔجر يف موا�ة البائع وهام تق�يتان �سم�ان A�ٕشاء حق مÅارش لصاحل امل ¢هنا
  .)ب( وإال¯بة ،)�ٔ ( ملصل�ة الغري

 �  : ملصل�ة الغري ©شرتاط –ٔ

) املتعهد(ب{ٔن يلزم خشصا �ٓخر ) املشرتط(لشخص رتاط ملصل�ة الغري هو �ٓلية �سمح ش©
  .  )املنتفع(القCام ب{ٔداء معني ملصل�ة خشص ٔ�ج�يب =ىل 

�ن �شرتط =ىل ) املشرتط(�لرشكة املؤجرة  د إالجياري لٔ�صول املنقو عîيف مواد ©ميكن ٔ
    الناجتة عن البيع �لمس�ت{ٔجر مÅارشة  ،س�تحقاق والعيوب اخلفCةب{ٔن يلزتم بضامن ©) املتعهد( ئع البا
  .�لضامن =ىل البائع  مÅارش �لمس�ت{ٔجر، وبذ¢ ي¶ش{ٔ حق )املنتفع( 

¢ ما يظهر من ¨الل قرار حممكة ذ . يف فرAسا ٕاىل اعتناق هذه الفكرة وقد ذهب القضاء
�انفي  15، وقرار حممكة النقص التbارية املؤرخ يف )1(1969�انفي  15 املؤرخ بـ )AGEN (س�ت��افا

�و  ،شرتاط ملصل�ة الغري يف عقد البيعقرار[ن ½شرتطان وجوب النص =ىل ©، Ýري ٔ�ن ال)2(1985ٔ
ٕان و  . عîد إالجياري نفسه©ويف ، )  Le Bon De Commande(=ىل أ�قل يف س�ند طلب البضا=ة 

نتفع من طرف املشرتط هو =دم تعبري امل  شرتاط ملصل�ة الغري �لنقضاكن من رشوط =دم قابلية ©
من مصل�ة الرشكة املؤجرة  عîد إالجياري ال [كون، فٕانه يف مواد ©عن رغبته يف ©س�تفادة م�ه

                                                 
1   -  V .  CREMIEUX- ISRAEL (D.) , Les problèmes juridiques, comptables et fiscaux du leasing et du 
crédit-bail mobiliers, thèse Paris II,1974, p.p. 126 - 127 : «  la chose passe entièrement aux risques du 
preneur, celui- ci devenant responsable de toute perte de la chose…Toutefois, le locataire dispose, envers 
la société venderesse de la garantie légale du vendeur, en vertu d’une clause de stipulation pour autrui 
insérée dans le bon de commande et par la clause figurant dans le contrat de location … ».  
2  -  SCHUTZ (R.N.), Les recours … , thèse précitée, p.  163. 
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ٔ�ن  ؛هنع  الناجت ©س�تفادة من الضامنرب املس�ت{ٔجر عن رغبته يف حىت لو مل يع ،شرتاط© نقض
 –عتبار ٔ�ن حق املس�ت{ٔجر � هالرشكة املؤجرة نفسها من الضامن، Ýري ٔ�ن شرتاط هو مقابل ٕاعفاء©

والبائع ) املشرتط(العقد املربم بني رشكة ©عîد إالجياري جيد ٔ�ساسه يف   –وٕان اكن حقا مÅارشا
جبميع ا7فوع اليت ميك�ه ٔ�ن [متسك هبا يف موا�ة  ٕانه جيوز �لبائع اJمتسك يف موا�ته، ف)1()املتعهد(

ال مينح املس�ت{ٔجر حق الرجوع =ىل البائع ٕاال ف� يتعلق  «كام ٔ�ن هذا احلق  .)2(الرشكة املؤجرة
 ، ...فهو ال ½س�تطيع رفع دعوى فسخ البيع  ،اليت هتدف ٕاىل احلصول =ىل أ�داء املوعود به�7=اوى 

تنفCذ ضد 7 حق رفع دعوى ال  7ٕاال حق الضامن ا´ي خيو شرتاطفال [ك�سب املس�ت{ٔجر مبوجب ©
  . )3(» لزتامهاملتعهد الرافض لتنفCذ ا

عتربها ©شرتاط  ملصل�ة الغري، وا=ىل فكرة  ʼʼ  CALAIS –AULOY ʽʽ ض أ�س�تاذ=رت وقد ا
عîد هذه العملية املرåبة اليت يه © وٕامنا طرف يف ،ٔ�ن املس�ت{ٔجر لRس من الغري ؛ Ýري مالمئة

    .)4(إالجياري لٔ�صول املنقو 

  : إال¯بة –ب  

، جتاه )املنRب(بطلب من خشص ٔ�خر ) املناب( إال¯بة يه معلية قانونية يلزتم مبقØضاها خشص 
  .)5()املناب 7يه( خشص �لث 

 ،املس�ت{ٔجر دور املناب 7يهو  ،اد ©عîد ©جياري دور املنRبمو تلعب الرشكة املؤجرة يف 
ملس�ت{ٔجر �لضامن يف تنفCذ هذا ، فCنوب البائع عن الرشكة املؤجرة املدينة جتاه ا دور املنابفالبائع ٔ�ما 
، وحىت Ùكون إال¯بة حصي�ة جيب ٔ�ن يمت قÅولها من )املس�ت{ٔجر( لزتام مÅارشة جتاه املناب 7يه ©

  .)6(طرف املس�ت{ٔجر

البائع يف  رجوع املس�ت{ٔجر مÅارشة =ىل -من الناحCة النظرية – ميكن ٔ�ن تؤسس هذه التق�ية
 إال¯بة قÅول ٔ�ن من مصلحته ؛ رتضفرىض املس�ت{ٔجر مف ،والعيوب اخلفCة س�تحقاقمواد ضامن ©

                                                 
1  -  Ibid, p. 164. 

  ).وما يلهيا   37.ٔ�=اله صٔ�نظر (نتفع بعقد ©شرتاط، ف� يتعلق �رتباط حق امل -2
3   -  BEY (E.M.) , De la symbiotique … , op. cit. , p. 147 : « le bénéficiaire ne peut agir contre le vendeur 
que dans le but d’obtenir la prestation promise. Il ne peut notamment agir en résolution de la vente … , le 
locataire, par  jeu de la stipulation pour autrui ne bénéficie que du droit à la garantie que lui confère le 
droit à l’action en exécution contre le promettant résistant. ».  
4  -  CALAIS – AULOY (J.) , … « Crédit – bail » , art. précité, p. 09. 
5  -  CREMIEUX – ISRAEL (D.) , Les problèmes juridiques … , thèse précitée. p. 122. 
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 ؛لزتامهناك ٕاثقال =ليه بقÅول هذا © ، فلRس ٔ�ما ف� يتعلق �لبائع.  امنمن حق الضوٕاال اكن جمردا 
كام ٔ�ن البائع اكن يتعامل من الناحCة   . به جتاه الرشكة املؤجرةٔ�نه من حCث أ�صل [كون ملزتما 

¯بة يف Ýري ٔ�نه =ىل سC6ل ©حØياط يمت النص =ىل االٕ  ،العملية مع املس�ت{ٔجر ال مع الرشكة املؤجرة
   .)1(س�ند طلب البضا=ة

رشكة (، فØربٔ� ذمة املنRب  ملد[نيتغري فهيا ا (délégation parfaite)ٕا¯بة جمددة :  وإال¯بة نو=ان
   ،رتضاه املنابحصة ©لزتام ا´ي ا : ومن رشوطها . )املس�ت{ٔجر (قÅل املناب 7يه ) عîد إالجياري©

يبقى فهيا ©لزتام القدمي ٕاىل �انب  وٕا¯بة Ýري جمددة . إال¯بةون هذا أ�¨ري معرسا وقت ؤ�ال [ك
(délégation imparfaite ) ©لزتام اجلديد

)2(.  

املس�ت{ٔجر رصا-ة عن حقه يف  ول املنقو ، =ادة ما ي��ازل فCهعîد إالجياري لٔ�صيف ©
رصحيا من املناب  تعبريا ذ¢يعترب س�تحقاق والعيوب اخلفCة، و جوع =ىل الرشكة املؤجرة بضامن ©الر 

عîد إالجياري و=ليه فٕان إال¯بة يف © ،)الرشكة املؤجرة( =ىل تربئة ذمة املنRب ) املس�ت{ٔجر( 7يه 
  .)3(جمددة

م لزتاة Ùكون بقCام املناب ب��فCذ أ�ن إال¯بة ا§دد ؛ هذا التكCيف فرس[ن=ارض بعض امل 
ضامن (ال ينفذ الزتام املنRب ) املناب( هو ٔ�ن البائع عîد إالجياري ، Ýري ٔ�ن ما يالحظ يف © املنRب

   س�تحقاقضامن ©( ا ينفذ الزتامه أ�صيل وٕامن، ) س�تحقاق والعيوب اخلفCة  طبقا لقوا=د إالجيار©
املناب لزتام ة القانونية الذا ما حيث =ىل ال�ساؤل عن الطبيعه . )4( )والعيوب اخلفCة طبقا لقوا=د البيع

  قÅل املناب 7يه؟

، وٕاال اكنت حوا   لزتام املناب قÅل املنRبAس«ة عن ا Åل املناب 7يهلزتام املناب ق اال [كون 
؛ )الرشكة املؤجرة ( بني املد[ن ٔ�ن Ùكون هناك حî مديونية سابقة ، بدليل ٔ�ن إال¯بة ال �شرتط)5(د[ن

و=ليه ½س�تطيع ٔ�ن  . )6(عتباره Ýريا عن عقد إال¯بةٔ�ي املناب 7يه � ؛الغري املس�ت{ٔجرو  ،ٔ�ي املنRب؛ )
 )املنRب( املؤجرة  خمتلفا عن الزتام الرشكة) املس�ت{ٔجر(جتاه املناب 7يه  )املناب(  لزتام البائع[كون ا

                                                 
1  -  SCHUTZ (R.N.), Les recours … , thèse précitée, p. 168. 

 .املعدل واملمتم من التق�ني املدين اجلزا�ري 295املادة -2
3  -  BEY (E. M.), De la symbiotique  … , op. cit. , p.  38. 
4   -  HARICHAUX- RAMU (M.) , « Le transfert … »… , art. précité, p. 237 et s. ; CABRILLAC (M.) , …          
…          « Crédit-bail», art. précité, p.  8 ;  CALAIS- AULOY (J.) , … « Crédit-bail … » , art. précité, p.  
9.  

  .من التق�ني املدين اجلزا�ري املعدل واملمتم 251ٔ�نظر املادة -5
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ى عن ا7فوع اليت اكنت �لمناب ضد جيعل حق املناب 7يه يف م�{ٔ  ذاه .املس�ت{ٔجر )املناب 7يه(جتاه 
ال جيوز  =ليهو  ٔ�ن الزتام البائع جتاه املس�ت{ٔجر خمتلف عن الزتام البائع جتاه الرشكة املؤجرة، ؛ املنRب

ولRس Aس«ة  ، ٔ�ن حقه �ديد ؛ اه الرشكة املؤجرة جتاه املس�ت{ٔجراJمتسك �7فوع اليت اكنت �لبائع جت
ٔ�هنا حترم البائع من  ؛ إال¯بةمن الفقه ٕاىل انتقاد فكرة  انبجبهذا ما بعث . لرشكة املؤجرة عن حق ا

  . )1(ٕاذ ال ميكن 7 ©حbØاج �7فوع اليت اكنت 7 يف موا�ة الرشكة املؤجرة ضد املس�ت{ٔجر ؛ حقوقه

، مما )2(لمناب 7يه التد¨ل يف العالقة اليت Ùربط املنRب �ملناب� ومن املتفق =ليه، ٔ�نه ال جيوز 
وهذه  ،)3(عîد إالجياريبني البائع ورشكة ©ا´ي [كون لرفع دعوى فسخ البيع  جيع? Ýري مؤهل

ولRس حتويال حلق  ،�ديدة) املس�ت{ٔجر(واملناب 7يه ) البائع( الن�bCة يه ٔ�°ر åون العالقة بني املناب 
�ي البيع ؛ اليت Ùربط املنRب �ملناب ا´ي ½سمح �لمناب 7يه بفسخ العالقة ،املنRب قÅل املنابٔ)4(.  

  : املؤجرة يف الضامن ٕاىل املس�ت{ٔجر حق الرشكة حتويل – 2

وحوا  ا7[ن، يف -ني ٔ�ن رشوط احللول ال ميكن ٔ�ن  ،احللول:  هناك تق�يتان لتحويل احلق
، Ùكون حوا  احلق يه التق�ية الوحCدة اليت ميكن من ¨اللها حتويل حق  )�ٔ ( املس�ت{ٔجر هياوف½س�ت

  . )ب( الرشكة املؤجرة يف الضامن قÅل البائع ٕاىل املس�ت{ٔجر

 �  : اء املس�ت{ٔجر لرشوط احللولفاس�ت�ا  اس�ت –ٔ

-لول الغري ا´ي وىف �7[ن حمل ا7ا�ن يف احلقوق املتعلقة �7[ن املوىف،  يقصد �حللول
، وٕامنا حتوي? aلك  ٔ�°ر ٕاهناء ا7[ن �لوفاء ال [كونف ،)5(الس�� حق الرجوع =ىل املد[ن بقدر ما مت دفعه

  . )6(حمل ا7ا�نaلك ملحقاته ٕاىل املويف، ف�Cل 

، )7(نتقاده لهايف ا ʼʼ BAY ʽʽٕاىل أ�س�تاذ املفرس[ناد هذه التق�ية، انضم ٔ�Ýلب س�تعبمن ٔ��ل ا
، و=ليه جيب ٔ�ن يويف املس�ت{ٔجر  فهو [رى ٔ�ن -لول املويف ماكن ا7ا�ن ال [كون ٕاال عند الوفاء

رشكة املؤجرة يف واJمثن املتبقي حىت حيل حمل ال  ، لك بدالت إالجيار املتفق =لهيا�aلرشكة املؤجرة 

                                                 
1  -   SCHUTZ (R.N.), Les recours … , thèse précitée, p. 171. 
2  -  BILLIAU (M.) , La délégation … , thèse précitée, p. 130 et s. 
3  -  MALAURIE (Ph .)  et AYNES (L.), Les contrats spéciaux … , op.  cit. , p.  577. 
4  -   HARICHAUX- RAMU (M.) , « Le transfert…» … , art. précité, p. 264. 

  .املمتملتق�ني املدين اجلزا�ري املعدل و من ا 259املادة -5
6  -  CREMIEUX – ISRAEL (D.) ,  Les problèmes juridiques … , thèse précitée. p. 121. 
7  -  HARICHAUX-RAMU (M.) , « Le transfert … » … , art.  précité, p. 236 ;  CALAIS-AULOY (J.) , …          
« Crédit-bail … », art. précité, p. 09; CABRILLAC (M.) , « Crédit-bail » … , art. précité, p. 6.  
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ويضيف ٔ�ن الواقع العميل يث6ت ٔ�ن املس�ت{ٔجر لن يقوم هبذا الوفاء =ىل حساب  . حقها قÅل البائع
  . )1(مصلحته ا�ٓنية

�نه حىت يف -ا  دفع  ٔ�يضا ٕاىل ذ¢ ʼʼ HARICHAUX –RAMU ʽʽ أ�س�تاذة يفوتض ٔ ،
[ن ٔ�ن القانون ½شرتط ٔ�ن يمت الوفاء بد ؛فٕانه لن حيل حمل الرشكة املؤجرة بالغاملس�ت{ٔجر للك هذه امل 

 �R2(بدينه املس�ت{ٔجر هنايفي الغري، ب(.  

ٔ�نه حىت حيل  ؛ وقعوا يف مغالطة م�طقCة املفرسوننتقادات ٔ�ن هؤالء يظهر من هذه ©
مبعىن ٔ�نه  ؛ جتاه الرشكة املؤجرةي بد[ن البائع فجيب ٔ�ن ي ، كة املؤجرة قÅل البائعاملس�ت{ٔجر حمل الرش 

حيل و  ائع يف موا�ة الرشكة املؤجرةي بد[ن البحىت يف ،يه ٔ�ن يصلح عيوب أ�صل املؤجرجيب =ل 
تعويض  ٔ�ن يقوم املس�ت{ٔجر بتصليح أ�صل ٔ�ووال نتصور .  حمل هذه أ�¨رية يف مطالبة البائع �لضامن

هذا ما يؤكد رضورة  ! حملها يف املطالبة �لضامن حيل حىت ، س�تحقاق-ا  ©الرشكة املؤجرة يف 
  .س�تعباد هذه التق�ية يف مواد ©عîد إالجياري لٔ�صول املنقو ا

    : حوا  احلق –ب 

تحويل حقها يف الضامن قÅل البائع ٕاىل املس�ت{ٔجر، وÙكون ب �سمح حوا  احلق �لرشكة املؤجرة 
، )احملال 7(ٕ�رادة املس�ت{ٔجر ) احمليل(الرشكة املؤجرة حوا  احلق حصي�ة مبجرد ٔ�ن يمت تطابق ٕارادة 

عîد إالجياري لٔ�صول املنقو  =ىل حتويل ، فCكفي ٔ�ن ينص ©)3()البائع(دون -ا�ة لرىض املد[ن 
  . مت احلوا  حصي�ةتحق ضامن العيوب اخلفCة ٕاىل املس�ت{ٔجر حىت 

ال حيتج �حلوا  قÅل املد[ن ٔ�و « :  من التق�ني املدين اجلزا�ري ٔ�نه 241تقيض ٔ�حاكم املادة 
  . قضايئد[ن، ٔ�و ٔ�¨رب هبا بعقد Ýري قÅل الغري ٕاال ٕاذا ريض هبا امل

  . »Ýري ٔ�ن قÅول املد[ن ال جيعلها ¯فذة قÅل الغري ٕاال ٕاذا اكن هذا القÅول �بت التارخي

 قد ريض �حلوا  قÅل املد[ن، جيب ٔ�ن [كون هذا أ�¨ري) احملال 7( املس�ت{ٔجر  حيتج حفىت
 ،، هذا وٕان اكن القضاء الفرAيس قد ٔ�لغى شلكية إالخÅارعقد Ýري قضايئهبا، ٔ�و قد مت ٕاخÅاره هبا ب

  . وذ¢ بقضائه بص�ة احلوا  مبجرد النص =لهيا يف س�ند طلب العتاد ٔ�و يف حمرض ال�سلمي

                                                 
1  -  BEY (E.M.), « Du transfert  de la garantie … », art. précité, p.  37. 
2  -  HARICHAUX – RAMU (M.) , « Le transfert … » … , art.  précité, p.  236. 

  .املمتملتق�ني املدين اجلزا�ري املعدل و من ا 239املادة -  3



 

 

109 

 

حمرض ٔ�نه مبجرد ٕا=المه هبا عن طريق  ؛ تاج ٕاىل رىض البائعKام [كن، فٕان احلوا  ال حت 
قÅل احملال 7 ) البائع(  ن �ٓ�رها جواز متسك املد[نكام ٔ�ن م . تهقضايئ تصبح ¯فذة يف موا� 

، )1(وقت نفاذ احلوا  ) الرشكة املؤجرة ( �7فوع اليت جيوز 7 ٔ�ن [متسك هبا قÅل احمليل ) املس�ت{ٔجر(
زي �لمد[ن اJمتسك aلك ا7فوع جت، ٔ�هنا  من �ٓ�رها كذ¢و . )2(ا7[ن تغيري فاحلوا  تعين تغيري ا7ا�ن ال

  . الناجتة عن احلوا 

تق�ية �سمح بتحويل حق الرشكة املؤجرة يف الضامن قÅل البائع ٕاىل  احلق ٔ�ن حوا  هكذا يظهر
ٔ�هنا تفقدها  ؛ ٔ�ن ٔ�Ýلب الرشاكت املؤجرة ال تلb{ٔ ٕاىل هذه التق�ية هو املس�ت{ٔجر، Ýري ٔ�ن املالحظ

  . احقها يف الرجوع =ىل البائع  يف -ا  ما ٕاذا س6ب لها هالك أ�صل ٔ�رضار  هنائيا

  

�ن تق�ية العقد =اجزة =ىل احØواء مجيع العالقات اليت ت¶ش{ٔ عن معلية ©عîد  ،يظهر مما سلفٔ
�طراف  ةقCقها ثالثٔ�هنا معليات يتد¨ل يف حت  ؛ٔ�و ©شرتاط ملصل�ة الغري ،©جياري لٔ�صول املنقو ٔ

Ùكون للك وا-د مهنم مصل�ة Ùمتزي متاما عن مصلحيت الطرفني ا�ٓخر[ن، مما ي¶شئ 7 مركزا قانونيا 
رضورته لت{ٔطري مÂل هذه ٔ�مهية الترصف القانوين الثاليث وهذا ما يظهر .  امعن مركزهي اممتزي 

  . التbاريةالترصفات القانونية الشائعة ©س�تعامل يف مواد قانون أ�عامل 

Ýري ٔ�ن الرضورة العملية لهذا النوع اجلديد من الترصفات القانونية ال تغىن عن وجوب =دم 
  . ، مما ½س�توجب وضعه حتت اخØبار املنطق القانوينلنظرية العامة تعارضه مع ا
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2  -  MALAURIE (Ph.)  et    AYNES (L.), Les contrats spéciaux … , op.  cit. , p.  690. 
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  الفصل الثاين
  الترصف القانوين الثاليث حتت اخØبار املنطق القانوين

  
ليت ت6ين بعض الترصفات القانونية ات  ٔ�ن ٔ�ن نظرية العقد ال ميكهنا -مما سلف  -بعد ٔ�ن تبنييظهر 

ميك�ه ت{ٔطري  القانونية نوع �ديد من الترصفات ٕاجيادٔ�نه جيب ، و  عاملظهرت مؤخرا مع ظهور قانون ا�ٔ 
 بصورة م�فردة،  وا-د مهنم لك يترصف ،ش«اص�ٔ  ةاملتدا¨� اليت Ùكون بني ثالثو  العالقات امل�شاaكة

ن الترصف القانوين الثاليث هو الترصف ا´ي ميك�ه احØواء هذه �ٔ  ،½سعى ٕاىل حتقCق مصل�ة ¨اصةو 
=ىل الرمغ من  ، طراف Ýرياتتو7 عن اعتبار القانون ٔ�-د ا�ٔ شاكالت اليت اء =ىل االٕ القضو  ،العالقات

�نه يلعب دورا حمور� يف جتس�يد العملية ©قØصادية اليت ½سعى القانون لت{ٔطريهأ .  

ٕامنا جيب قÅل ذ¢ ، و  لتب¶Cه من قÅل نظرية القانون ا=ة العملية لهذا النوع اجلديد النb ال Ùكفي
      �لترصفات القانونية  تC6ان ٔ�نه ال يتعارض مع النظرية العامةو  ، وضعه حتت اخØبار املنطق القانوين

  . )املبحث الثاين( ها تعريف  سايس يفمفهوم الطرف ا´ي ½شلك احملور ا�ٔ ال مع ، و )ولاملبحث ا�ٔ ( 

، فقد اكنت هناك =دة حماوالت سعى من  يف هذا ا§ال من نوعها وىلال تعترب هذه احملاو  ا�ٔ 
ارت{ٔينا ٔ�ن نبدٔ� هذا الفصل  ا، ´ ش«اص�ٔ سري هذه الترصفات اليت جتمع =دة ¨اللها الباحÂون ٕاىل تف 

 . )مÅحث متهيدي(  مببحث متهيدي Aس�تعرض فCه مضمون ٔ�مه هذه احملاوالت

  

  : Åحث متهيديم 
  تطّور أ�فاكر يف جمال ٔ�نواع الترصفات القانونية

  
املتعلقة �لعمليات  ʼʼ LARROUMET ʽʽ س�تاذعامل ا�ٔ �ٔ لن نتعرض يف هذا املبحث ٕاىل 

التعرض يف هذه ا7راسة ٕاىل كام ٔ�نه ال ميكن  .ب�Rا عيوهبافقد تعرضنا لها يف املقدمة و  ، الثيةالقانونية الث
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نظرية الترصف :  املمتث� يفو  ، ، ´ا سرنكز =ىل ٔ�مهها جنزت يف هذا املوضوع�ٔ عامل اليت لك ا�ٔ 
  .  )III( نظرية زمرة العقودو ،  )II(ف امجلاعيالترص و  ، )I(املرåب

I - بåنظرية الترصف املر :  
، ليمت اعîدها ٔ�¨ريا من  الفقه إاليطايل، مث تاله  ٔ�ول من اعمتد هذه النظرية هو الفقه أ�ملاين

 ʼʼ HAURIOU ʽʽو Aʼʼ DUGUIT ʽʽيس عن طريق الفقهينيقÅل الفقه الفر 
بني  ن ©خØالفمك، و[)1(

:  ريات عن إالرادةيف =دد التعب -  حسب هذه النظرية – لترصف ٕ�رادة م�فردةالترصف املرåب وا
  . ، ب�R يف الثاين ٕارادة وا-دة حتقق هذا الهدف ففي أ�ّول تت�د =ّدة ٕارادات لتحقCق هدف وا-د

، ا´ي اس�تعمل هذه ʼʼ Otto Von Gierke ʽʽ الس�يدالنظرية يف ٔ�ملانيا  هو ٔ�ّول من قال هبذه 
الترصف ا´ي يمت به ٕاAشاء  «: ) ت{ٔسRس الرشاكت مÂال(النظرية لتفسري ت{ٔسRس التجمعات العضوية 

انفرادي، وا´ي لRس 7 مÂيل يف القانون اخلاص، ومصطلح التجمع لRس بعقد، وٕامنا ترصف جامعي 
 ʼʼ KARLOWʽʽلك من الس�يد بعد ذ¢ ، مث ت6ىن ٔ�فاكره)2( » ... عقد الرشكة هو مصطلح Ýري دقCق

لRرشح  ʼʼ  BINDING ʽʽالس�يد، و  ا´ي اس�تعمل هذه أ�فاكر لت�ليل بعض مؤسسات القانون العام
  . )3(الشامليةية ٔ�ملانيا نفدرال فكرة ٕاAشاء ك 

وا´ي  –، Ýري ٔ�ن الفرق أ�سايس ي¶ش{ٔ الترصف املرåب بتاليق =ّدة ٕارادات كام يف العقد
Ùكون مصلحتهيام  ،[متثل يف åون ٔ�ن العقد هو ترصف ثنايئ أ�طراف –½سمح aمتيزيه عن العقد 

مØقابلتان ٔ�و =ىل أ�قل خمتلفØان، فالعقد ½سعى ٕاىل التوفCق ما بني ٔ�هداف مØقاب�، فهو اتفاق [هنÀي 
طراف هلم نفس فلك ا�ٔ  ،رåب، ب�R ال �كون بصدد مصاحل مØقاب� يف الترصف امل)4(تنازع املصاحل

Ýري ٔ�ن السؤال ا´ي يطرح يف .  )5(وا-دة فقط ٕارادة هتم ل�شلكافقد اندجمت ٕاراد ،ملصل�ةاالهدف و 
�لس�نا ٔ�مام حزمة: هو  هذا ا§الٔ ) un faisseau( الترصفات ٕ�رادة م�فردة؟ من  

 مما جيعل م�ه نو=ا �ديدا من ،اس�تقالليتهو  عم فسوف يفقد الترصف املرåب ٔ�مهيتهٕاذا ٔ�جÅنا بن

                                                 
1  -   DEMOGUE (R.), Les notions fondamentales du droit privé … , op. cit. , p. 286 et s. ; Duguit (L.) , 
Traité de droit constitutionnel, 3ème éd, FONTEMOING, Paris, 1927, p.  398 ;  ROUJOU DE BOUBEE 
(G.) , Essai sur l’acte juridique collectif, L.G.D.J. , Paris, 1967, p. 169 ;  CABRILLAC (R.) , L’acte 
juridique conjonctif en droit privé français, L.G.D.J. , Paris, 1990, p. 10 ;  PASTRE- BOYER (A.-L .),  
L’acte juridique collectif en droit privé français, P.U.A.M. , Marseille, 2006, p. 150.     
2  -  cité par  DUGUIT (L.) , Traité de droit constitutionnel … , op. cit., p. 406. 
3   ROUJOU DE BOUBEE (G.),  Essai sur l’acte juridique … , thèse précitée, p. 170. 
4   - Ibid , p. 172. 
5-  PASTRE – BOYER (A.-L.), L’acte juridique collectif … , thèse précitée, p. 150. 
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  ، )1(هذا ما دفع �لفقهاء أ�ملان ٕاىل ٕاجياد نظرية Ýامضة مسوها بنظرية ©ندماج . ترصفات القانونيةال  
 تاجٕامنا هو ن و ،  ريات ©نفرادية عن إالرادةمجموع التعب ال [متثل يف لترصف املرåب،واليت مفادها ٔ�ن ا 

عن إالرادات اليت  متزيÙ  عن ٕارادة �ديدة اتفا=ل واندماج هذه إالرادات، فهÀي تندمج ل�شلك تعبري 
ن يتفا=ل عنرصان ٕالعطاء عنًرصا �لثا [�ٔ  ،هبون املس{ٔ  مبس{ٔ  التفا=الت الكمييائيةشلكته، ومه ½ش�

  . )2([متزي متاما عهنام

الترصف Ýري ٔ�نه مل [كن [رى يف  ، ت6ىن الفقه إاليطايل هذه النظرية اليت ظهرت يف ٔ�ملانيا
، وٕامنا اكن [رى فCه نو=ا من ٔ�نواع الترصفات  القانونيةاملرåب صنفا �ديدا من ٔ�صناف الترصفات 

  . )3(ٕ�رادة م�فردة

الفقه الفرAيس فقد ت6ىن هذه النظرية ¨الل النصف أ�ّول من القرن العرش[ن من طرف  ٔ�ّما
  . ʼʼ HAURIOU ʽʽو ʼʼ DUGUIT ʽʽ:ا´[ن يزتمعهم و  ، )4(فقهاء القانون العام

حتاليلها =ىل املالحظات اليت توصل ٕاJهيا   - ʼʼ DUGUIT  ʽʽمعهازت اليت ي -درسة بوردو ت6ين م
 ʼʼGIERKE  ʽʽأ�ملاين 

=دد من التعبريات عن إالرادة  -االت يتوافر فهيا هناك ٔ�ن :واملمتث� يف  ، )5(
ن Aس�تحرض مفهوم جيب =لينا �ٔ  ʼʼ DUGUIT ʽʽ، وحىت ي�س�ىن لنا فهم موقف Ýري ٔ�هنا ال �شلك عقًدا

يتكون العقد من تعبريان عن إالرادة، مما ½س�تلزم اتفاق مس�بق، وللك تعبري عن «  : هذا أ�¨ري �لعقد
ٕ�جام7 هيدف ٕاىل ٕاAشاء  والترصف .حتديده من الطرف ا�ٓخرٔ�نه يمت  ؛إالرادة موضوع وهدف خمتلف

  . )6(»¶ش{ٔ بRهنام =القة دا�ن مبد[نني ٔ�و مجموعتني من أ�ش«اص، ٔ�[ن ت مركز قانوين جيمع خشص

ٕارادات دون ٔ�ن [كون هناك عقد، فال  ةٔ�نه ميكن ٔ�ن Ùكون هناك =دّ  ʼʼ DUGUIT ʽʽ و[رى
 .)7(وا-د هاوهدف  هاموضوع  [كون ريات عن إالرادةقد ٕاذا اكنت هناك مجمو=ة من التعب[كون هناك ع

  مفاذا س�يكون عندئذ ٕان مل [كن هناك عقد؟

                                                 
1  -  la théorie de la fusion. 
2-  ROUJOU DE BOUBEE (G.), Essai sur l’acte juridique … , thèse précitée, p. 174. 
3  - DONATO DONATI  : «  L’atto complesso in archivio giuridico, t. VI, 2èm éd. , 1903,  cité par  
ROUJOU DE BOUBEE (G.),  Essai sur l’acte juridique … , thèse précitée, p. 193. 
4   -   DUGUIT (L.) , Traité de droit constitutionnel … ,  op. cit. , p.  297 ;   HAURIOU (M.) , Principe de 
droit public, Larose, Paris, 1934, p. 134. 
5  -   DUGUIT (L.) , Traité de droit constitutionnel … , op. cit. , p. 406 et s. 
6   - Ibid , p. 384. 

   :ٕاذ ٔ�نه [رى ٔ�نه جيب ٔ�ن Ùكون هناك مصلحتان مØقابلتان ؛ويذهب ٕاىل ٔ�بعد من ذ¢
« … et ayant des intérêts opposés ». 
7   - Ibid , p.  385. 
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ىل هذه ، وقد اس�تدل =)2(ينطبق جCدا =ىل هذه احلا  )1(يظهر ٔ�ن مصطلح الترصف امجلاعي
وهدفها وا-د،  التعبريات عن إالرادة [كون موضوعهمتع =دد من اجي ن ٔ�[ ،احلاالت بت{ٔسRس الرشاكت

  . فال جيوز ÙكCيفها =ىل ٔ�ساس ٔ�هنا عقد، وٕامنا ترصف جامعي

ال جمال �لت�دث عن االتفاق مبعىن  Ýري ٔ�نه ،كام ٔ�ن هناك -االت ٔ�خرى جتمتع فهيا =ّدة ٕارادات
 ، كام [كون يف الزواج  تاليق مصاحل مØقاب�، وال ميكن ÙكCيفها =ىل ٔ�ساس ٔ�هنا ترصف ٕ�رادة م�فردة

 ʼʼ UNION ʽʽ مصطلح احتاد ʼʼ DUGUIT ʽʽ يطلق =لهيا -االت يهواالتفاقات امجلاعية �لعمل، و
 يد¨ل فهيا خشصني ٔ�و يه �شمل لك احلاالت اليتو،  )Vereinbaringen(مقاب� �لمصطلح أ�ملاين 

�ي =القة دائ¶Cة)3(ٔ�كرث يف =القة قانونية دون ٔ�ن ت¶ش{ٔ هناك -ا  قانونية خشصيةٔ ،)4( .  

الترصف امجلاعي وا´ي ال ميكن :  ٔ�مر[ن بني ميزي ʼʼ  DUGUIT ʽʽ ذا ميكن القول ٔ�نكوه
 ،اإالرادة، ومن �ة ٔ�خرى، ©حتاد وا´ي يعترب اتفاقٕامنا مجمو=ة تعبريات انفرادية عن و  ، اعتباره اتفاق

  . )5(الكن لRس عقد

�ما �ل¶س�بة ملدرسة تولوزٔ ) TOULOUSE( اليت يزتمعهاʼʼ HAURIOU ʽʽ يضا ال ميكن�، فهÀي ٔ
�ن نفهمها دون فهم تعريفهم �لترصف القانوينٔ .  

  ، )6(ٕاAشاء ن�bCة قانونية يف مفهوم هذه املدرسة يعترب الترصف القانوين ب{ٔنه حرåية هتدف ٕاىل
ج مضن الوقائع القانونية اليت تتكون در نوالترصف القانوين مبجرد تنفCذه يصبح واقعة قانونية، فهÀي ت   

دون ٔ�ن خيتفي الرتايض امل¶شئ  هذا، و الترصفات إالرادية اليت مت تنفCذهاو  الترصفات Ýري إالرادية من
�ي ٕاىل )7(»بواقعة الرتايض«  �ʼʼ HAURIOU ʽʽلترصف بعد تنفCذه، فCتحول ٕاىل ما ½سميه ٔ ،

  .)8(صنف ¨اص من الوقائع القانونية

                                                 
 مصطلح ترصف مرåب باحÂنيا´ي يقاب? عند سا�ر ال و ،  )GESAMMTAKT( صطلح ترصف جامعي مكقابل ملصطلحم ʼʼ DUGUIT ʽʽ½س�تعمل-1

 )acte complexe(.  
2  -   DUGUIT (L.) , Traité de droit constitutionnel … , op. cit. , p. 406. 

�نظر)  la situation juridique ( هو يقرتح مصطلح احلا  القانونيةو  ،بوجود احلق الشخيص  ʼʼ DUGUIT ʽʽيعرتفال  -  3ٔ :  
 DUGUIT (L.) , Traité de droit constitutionnel … , op. cit., p. 207. 
4   - Ibid , p. 409. 

 اكن قد نقل معل أ�ملان فٕان ٕانٔ�نه و  ؛ هذا Ýري حصيحعام قام به الفقهاء أ�ملان، و د يظن ٔ�ن هذا الفقCه مل [زد شURا ق ʼʼ  DUGUITʽʽٕاّن القارئ لعمل - 5
 :     (actes règles, actes conditions et actes subjectifs)�لترصفات القانونيةالنقل اكن من ٔ��ل توظيفه يف التقس�مي ا´ي س�يقرت-ه  هذا

V.  DUGUIT (L.) , Traité de droit constitutionnel … , p. 421 et s.                                                            
6  -   HAURIOU (M.) , Principe de droit public … , op. cit. , p. 147. 
7  -  un fait de consentement.  
8  -   HAURIOU (M.) , Principe de droit public … , op. cit. , p. 148. 
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اقعة تصور سلس� من وقائع الرتايض، فCنضم Ùرايض ٕاىل و  يفرس الترصف املرåب عن طريقو 
وحىت ت¶شئ  . )1(وهكذا دواليك حىت تمت العملية املراد تنفCذها ،ÙراىضÙرايض يك يصبح بدوره واقعة 

  عن طريق ما ½سميه )2(هذه السلس� �ٓ�را قانونية، جيب ٔ�ن تتوصل إالنضاممات املتتالية ٕاىل الو-دة
ʼʼ HAURIOU ʽʽ ٕالجراء� ) la procedure( ،  واملمتثل يفÃشلك الترصف  . الرابط اخلار�هكذا ي

  .  املرåب

وميكن  تصبح ٕاجراء يمت ¨الل فرتة طوي�، قد تتواصل حىت ©نضامماتٔ�ن  ʼʼ  HAURIOU ʽʽ [رى 
    ،ذا إالجراء جيب اعتباره معلية قانونيةا مت ربط ٔ�°ر قانوين وا-د هبتقس�ميه ٕاىل مرا-ل مØتالية، وٕاذ

  .)3(من ٔ�نواع الترصفات القانونية ا�ديد انو=�لن�bCة و

مالحظة ٔ�ن تفسري و-دة الترصف Ýري مق�ع، فهÀي مل Ùمتكن  من ¨الل هذه الت�اليل½سهل 
ملصل�ة واليت قانونية، �لرمغ من ٔ�هنم تعرضوا لفكرة امن اس�تخراج معيار ½سمح بتصنيف الترصفات ال

مل يعتربوها ٕاّال عنرصا من عنارص الترصف املرåب، ومل ½س�تغلوها مكعيار لتصنيف الترصفات القانونية، 
واالتفاق ا´ي  ،بني االتفاق ا´ي [كون يف العقد قد اس�تعملها �لمتيزي ʼʼ DUGUIT  ʽʽخصوصا ؤ�ن

  .)4([كون يف الترصف املرåب

ٕادماج  الس�� فكرة ʼʼ HAURIOU ʽʽب{ٔفاكر ʼʼ ROUJOU DE BOUBEE ʽʽ قد ت{ٔ°ر كثريا
نظرية ٕاىل ٕارساء يف رسالته اليت معد فهيا ، ويظهر ذ¢ �ليا  )5(جراءإالرادات عن طريق فكرة االٕ 

  .امجلاعي القانوين الترصف

-II امجلاعي القانوين نظرية الترصف :  
 أ�س�تاذ �اء به ا´ي) ’Acte Collectif L( اعيامجلترصف ال مصطلح  هم منقد يف 

ʼʼROUJOU DE BOUBEE ʽʽ لكL نه ½شمل الترصف القانوين�ف± ٔ�ن الترصف القانوين ½شمل  ، ٔ
الترصف ٕ�رادة م�فردة والعقد، فالترصف امجلاعي ½شمل الترصف امجلاعي ٕ�رادة م�فردة والعقد 

اس�تعمل هذا  ʼʼ  ROUJOU DE BOUBEE ʽʽ أ�س�تاذ ؛ ٔ�نامجلاعي، Ýري ٔ�ن هذا الفهم Ýري دقCق

                                                 
1   - Ibid , p.  152. 

  . اليت قال هبا الفقهاء أ�ملان  Fusion )( وهو ما يقابل فكرة -2
3  -  HAURIOU (M.) , Principe de droit public … , op. cit. , p.  154. 
4  -  DUGUIT (L.) , Traité de droit constitutionnel … , op. cit. , p. 409. 
5  -   ROUJOU DE BOUBEE (G.), Essai sur l’acte juridique … , thèse précitée, p. 212 : «  c’est donc 
l’existence d’une procédure qui constitue le lieu, le «  ciment » entre les vouloirs concordants et leur 
donne leur caractère unitaire ».     
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 فقط) actes unilatéraux collectifs( �لتعبري عن الترصفات امجلاعية ©نفرادية املصطلح
، ذ¢ ٔ�نه )1(
كام ٔ�نه مزي  ،ركز يف رسالته =ىل دراسة ٕاجراءات ٕاAشاء أ�ش«اص املعنوية وقرارات امجلعيات العامة

ʼʼ ROUAST ʽʽ ٔ�س�تاذا ا´ي ٔ�ىت به بني الترصف امجلاعي والعقد امجلاعي
 امفهوم ا´ي يعطيه، و  )2(

�ل¶س�بة ٔ�-د أ�طراف  -يعترب و  مربما من طرف ٔ�Ýلبية مكونيه، ااتفاقC اترصف«  : [متثل يف åونه اضيق
 ريف �لعقد امجلاعي مس�تقى من دراس�تهولعل هذا التع.  )3(»لك مكّونيهيلزم  امCثاق -=ىل أ�قل

  . لالتفاقات امجلاعية �لعمل

معنوي، ني يف شلك خشص تٔ�ّما العقود املربمة من طرف مجموعتني من أ�ش«اص Ýري م�ظم 
لكها مجمو=ة من البائعني، فال يعترب عقدا جامعيا �ل¶س�بة مي من املشرت[ن ا´[ن ½شرتون ٔ�رضا  مو=ةمكج

ٔ�نه [رفض فكرة ٔ�نه ي¶Øج  ؛ االتفاق7، وٕامنا مجموع عقود فردية [كون =ددها بعدد أ�فراد ا´[ن ٔ�aرموا 
كام ٔ�نه اعمتد معيار =دد أ�ش«اص �لمتيزي ما بني الترصفات  . )4(عن جتمع ٔ�ش«اص ٕارادة مشرتكة

ٔ�نه ي¶ش{ٔ  ؛ ٔ�نه ي¶ش{ٔ عن خشص وا-د، وهو جامعي ؛ الترصف فردي« : الفردية والترصفات امجلاعية
  .)6(م�تقد ، وهو معيار)5(»عن مجمو=ة من أ�ش«اص

=ىل الرمغ من  ،هو الس�باق ٕاىل هذه النظرية ʼʼ ROUJOU DE BOUBEE ʽʽ ومل [كن أ�س�تاذ
 ،فقد س�بقه ٕاJهيا الفقهاء أ�ملان أ�°ر العميق يف الفقه، ااكن له يه اليت -من الناحCة العملية –ٔ�عام7  ٔ�ن
 ʼʼDUGUITʽʽ من أ�س�تاذلك ، وقد اكنت ٔ�عامل )7(وحىت خنبة من الفقهاء الفرAس�ينيبل إاليطاليون، و 

ʼʼDUGUITʽʽ و ʼʼ HAURIOU ʽʽ ?مفهوم الترصف امجلاعي =ىل  هبا واليت فرض ،م�طلقا لت�الي
  ؟ʼʼ ROUJOU DE BOUBEE  ʽʽ الفقه، مفا هو مفهوم الترصف امجلاعي عند أ�س�تاذ

 ʼʼ ROUJOU DE BOUBEE  ʽʽدكتوراهال يذåر رسا   ٔ�و �حث يف القانون مفرسال يو�د 
�اول مفهوم الترصف امجلاعي، فقد اكنت ٔ�عامل هذا الباحث يه الفCصل بني Ùردد الفقه � ٕاذا ٔ�راد ٔ�ن ي 

                                                 
  :نظر، اʼʼ ROUJOU DE BOUBEEʽʽ ح ٔ�فاكر أ�س�تاذلرش  ʼʼ  AUBERTʽʽو ʼʼ  FLOUR  ʽʽ اس�تعم? أ�س�تاذانهذا املصطلح  - 1

 FLOUR (J.) et  AUBERT (J.-L.) , … l’acte juridique…, op. cit. , p.  376. 
2  -   ROUAST (A.), Essai sur la notion juridique de contrat collectif … , thèse précitée. 
3  -  Idem , p. 115. 
4   - Ibid , p. 21 : «  on ne peut en effet soutenir qu’il se dégage du groupement une volonté collective ».   
5   - Ibid , p. 78 : «  un acte est individuel parce qu’il émane d’un individu, un acte est collectif parce qu’il 
émane d’une collectivité » .   

  )معيار تصنيف الترصفات القانونية( وما يلهيا 140 .ٔ�د¯ه صٔ�نظر -6
7  -  V°  PLANIOL (M.) , Traité élémentaire de droit civil, t. II, 5ème éd., L.G.D.J, Paris, 1909, p.  324 ;  
BRETHE (J.), De la nature juridique de la convention collective de travail, thèse Bordeaux, 1921, p. 
22 ;  COLIN (A.)  et  CAPITANT (H.) , Cours élémentaires de droit civil français, t. II, 10ème éd. par   
JULLIOT DE LA MORANDIERE (L.) , Dalloz, 1948, p. 16 et s.   
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يف قÅولها وٕاقدامه =ىل ذ¢، فقد اكن لت�الي? الفضل الكÅري يف ٕاق�اع فقهاء القانون اخلاص =ىل ٔ�مهية 
 ʼʼ ROUJOU DEوقد عّرف أ�س�تاذ ،مÅادئ القانون مضن هرضورة ٕادرا�و ،هذا التصنيف

BOUBEE ʽʽ تاليق مجمو=ة من إالرادات [كون لها نفس املضمون، و�سعى «  : الترصف امجلاعي ب{ٔنه
 ،اعي هو ترصف ذو Aش{ٔة جامعيةٔ�ن الترصف امجل ويؤكد ، ويدقق ٔ�كرث)1(»لكها لتحقCق هدف وا-د

ٓ ا´ي هو عقد ذو و  ،ال جيب ¨لط مفهومه مبفهوم العقد امجلاعي ا´ �وحىت ي�س�ىن لنا  ،�ر جامعية
سوف نربز ٔ�وال خصائص العقد  ،)العقد امجلاعيالترصف امجلاعي و ( ٕاظهار الفرق بني املفهومني
  .ʼʼ ROUAST ʽʽامجلاعي ا´ي قال به أ�س�تاذ

تتعلق أ�وىل �لرتايض يف العقود امجلاعية، :  �لعقد امجلاعي ¨اصيتان متزيه عن العقد الفردي
ىت لو ٔ�ن الشخص مل يعرب عن ٕارادته جيد حف طرف اÝ�ٔلبية يلزم أ�قلية، م منفهو [رى ٔ�ن العقد املرب 
فٕانه  ،ذ¢ خرو�ا عن مÅدٔ� AسC6ة التعاقد اكن وٕان .ٔ�ن اÝ�ٔلبية ٔ�رادت ذ¢ ؛ نفسه ملزما هبذا العقد

 كونال [ -تطبيقاهتا واليت تعددت -ان ´ي يعرفه القانون، ففي عقود إالذ=لRس اخلروج الوحCد ا
�ما . )2(=ليه من طرف املتعاقد ا�ٓخر مج� متىل ار بني قÅول ٔ�و رفض الرشوط اليتلمتعاقد سوى اخلي� ٔ

عوض غياب رىض ي فØد¨ل السلطة ،ثل يف دور السلطة يف Ùكو[ن العقد امجلاعيمت فØ  الثانيةاخلاصية 
  . )3(أ�قلية، كام ٔ�هنا حتمي هذه أ�قلية من تعسف اÝ�ٔلبية

 ʼʼ ROUJOU وأ�س�تاذ ʼʼ ROUAST ʽʽ ©خØالف بني حتاليل أ�س�تاذٔ�ن  ،من هذايظهر 

DE BOUBEE   ʽʽ  مكن يف زاوية دراسة امجلا=ة]) LA COLLECTIVTÉ( فأ�ول ركز حتالي? =ىل  ؛
ومس�تق� عن أ�فراد املشلكني  ، �شلك ٕارادة ¨اصة �مجلا=ةåيفCة اندماج ٕارادات ٔ�فراد امجلا=ة حىت

� ويه لRست مس�تق ،ٔ�فراد املشلكة لهاب�R الثاين يدرس ٕارادة امجلا=ة �عتبارها مجموع ٕارادات ا لها،
وقرارات  ٕاجراءات ٕاAشاء أ�ش«اص املعنوية ʼʼ ROUJOU DE BOUBEE ʽʽ ¢ -لل أ�س�تاذ´ .عهنا

ووضع لها نظاما  ،وٕامنا ترصفات جامعية ا، ليتوصل ٕاىل ٔ�نه ال ميكن اعتبارها عقود امجلعيات العامة
متزي عن العقد والترصف ٕ�رادة م�فردة سواء من حCث التكو[ن ٔ�و من حCث Ù فهÀي  ،قانونيا ¨اصا هبا

  .ا�ٓ�ر

الس��  ،ملبدٔ� سلطان إالرادة -من حCث املبد�ٔ  – ختضع الترصفات القانونية مفن حCث التكو[ن
الس��  ،التفاوض =ىل مضمون الترصف، ٔ�ما يف الترصفات امجلاعية فٕان مÅدٔ� الشلكية هو ا´ي يطغى

                                                 
1  -  ROUJOU DE BOUBEE (G.) , Essai sur l’acte juridique … , thèse précitée, p. 15. 
2  -  ROUAST (A.), Essai sur la notion juridique … , thèse précitée, p.  145. 
3   - Ibid , p. 147. 
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ل¶س�بة لت�ديد أ�مر � ا، ٔ�و يف اختاذ قرارات امجلعيات العامة، وكذيف ٕاAشاء أ�ش«اص املعنوية
، §ال Ùراجعا åبري يف هذا ا يف الترصف امجلاعي مÅدٔ� سلطان إالرادة وهبذا ½سbلمضمون الترصف، 
�ما ف� يتعلق بنظرية ،  )1(يعوض الرتايض يف هذه الترصفات)  l’adhésion ( الس�� ؤ�ن ©نضاممٔ

البطالن فٕان الترصف امجلاعي خيضع لها مع بعض اخلصوصيات، فÅإالضافة ٕاىل البطالن املطلق ا´ي 
ال¶س�يب ا´ي يقرر يف -ا  ختلف رشط من يقرر يف -ا  غياب رåن من ٔ�راكن الترصف، والبطالن 

  .)2(رشوط الرىض، هناك -االت ٔ�خرى يبطل فهيا الترصف امجلاعي

ختذ دون اÝ�ٔلبية فهناك بطالن يتعلق بتاليق إالرادات، فCُبطل مÂال قرار امجلعية العامة ٔ�نه ا
دم ا-رتام قوا=د لعفCبطل قرار امجلعية العامة :  وهناك بطالن مØعلق �ٕالجراءاتاملرشوطة ´¢، 
 افCبطل قرار امجلعية العامة الختاذها قرار :  ؤ�¨ًريا هناك بطالن مØعلق �الخØصاص©س�تد=اء ٕاJهيا، 

  .خيرج عن نطاق اخØصاصها

ي¶ش{ٔ مركزا قانونيا �ديًدا، وما يعّرب عن ٔ�صالته هو  اعئ�ما من حCث ا�ٓ�ر، فٕان الترصف امجل
   ال�رشيع هو ا´ي حيدد حقوق  ففي ٕاAشاء أ�ش«اص املعنوية، ،)3(الطابع ال�رشيعي لهذه ا�ٓ�ر

فة ٕاىل ٔ�ن �ٓ�ر الترصف �ٕالضا،  لشخص املعنوي، وللك املنظمني 7والزتامات لك امل¶ش�ئني لهذا ا
 ه ئ-ارض[ن ٔ�ثناء ٕاAشا وأ�هنا متتد ٕاىل ٔ�ش«اص مل [كون ؛ الت مع مÅدٔ� Aس�بة التعاقدري ٕاشاكامجلاعي تث

  . )املنظمCـن(

، ومعموا النتاجئ اليت توصل ٕاJهيا )4(هبذه النظرية فرس[نامل ٔ�Ýلب الكØاب و  –-اليا  –وقد ت{ٔ°ر 
، وهبذا [كون الترصف  نفرادية والعقودٕاىل الترصفات © ʼʼ ROUJOU DE BOUBEE ʽʽ أ�س�تاذ

الترصفات القانونية ، فلو قسمنا  )5(ولRس صنفا �ديًدا ،امجلاعي نوع �ديد من ٔ�نواع الترصفات القانونية
ترصفات نظرية ال  ٔ�مك�نا ٔ�ن نلخص  ،وتقس�� ٔ�فقCا حسب ٔ�نوا=ه ، تقس�� معود� حسب ٔ�صنافه

 : يف ا}طط ا�ٓيت ةامجلاعي

                                                 
1   - ROUJOU DE BOUBEE , Essai sur l’acte juridique … , thèse précitée, p.  224. 
2  -  Ibid , p.  259. 
3  -  Ibid , p.  264. 
4   -  PASTRE – BOYER (A.-L.), L’acte juridique collectif … , thèse précitée ;  FLOUR (J.) et    
AUBERT (J.-L.) , … l’acte juridique … , op. cit. , p. 375 ;  CABRILLAC (R.) , L’acte juridique 
conjonctif … , thèse précitée , p. 10 ;  TERRE (F.),  SIMLER (Ph.) et  LEQUETTE (Y.) , … les 
obligations … , op. cit. , p. 48.  
5  -  PASTRE – BOYER (A.-L.), L’acte juridique collectif … , thèse précitée , voir 1èr partie, p.p.  37 – 
143. 
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 [كون لها ،تعبريات عن إالرادة ةحبا  وجود =دّ وهكذا يظهر ٔ�ن هذه النظرية قد اهمتت 
، ومل هتمت �حلا  )العقد امجلاعي(مØقابالن  نٔ�و مضمو¯ )نفراديالترصف امجلاعي ©(مضمو¯ وا-د 
  .اليت �شلك حفوى دراس��او  ،Øقاب�رب عن ثالث مصاحل م ¢ ثالث مضامني مØقاب� تعٔ�[ن [كون هنا

III - العقود نظرية زمرة :  
 التناقضات اليت تطر�ا فكرة دعوىحىت يعاجل   ʼʼ TEYSSIE ʽʽ أ�س�تاذ هبذه النظرية �اء

 فCذ مØعاقد اللزتاماته التعاقدية،اليت متنح �لغري ا´ي [كون مØرضًرا من =دم تن  ،املسؤولية التقصريية
  . ´¢ قÅل ٔ�ن Aرشح هذه النظرية سوف نتعرض �لمعطيات القانونية اليت رافقت ظهورها

هناك بعض احلاالت يف القانون ٔ�[ن [كون هناك مØرضر، Ýري ٔ�نه �لتطبيق احلريف �لقوا=د 
فع دعوى من ٔ��ل �رب الرضر لن جيد املترضر وس�ي� لر  ، املدينالعامة املنصوص =لهيا يف التق�ني

ا´ي ٔ�صابه، كام لو ٔ�قرض خشص خشصا �ٓخر مÅلغا من املال حتت ضامن رهن احملل التbاري �لمد[ن، 

 العقد ©نفرادي 

 الترصف ٕ�رادة م�فردة 

 العقد امجلاعي

امجلاعي  ©نفرادي الترصف

 التقس�مي أ�فقي
�نـــواع التصــرفات القانونية                ٔ
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نني =ىل قمية Ýري ٔ�ن املوثق ٔ�غفل �سجيل هذا الرهن، فbCد ا7ا�ن نفسه دائنا =اد� [زامح �يق ا7ائ 
  ؟ هذا احملل، فهل جيوز هنا ��ا�ن ٔ�ن [رجع =ىل املوثق ٔ�نه ٔ�غفل �سجيل الرهن

ٔ�ن عقد الواك  اكن  ؛ املوثق بدعوى املسؤولية العقدية أ�صل ٔ�ن ا7ا�ن ال ميك�ه الرجوع =ىل
ن قد ترضر من Ýري ٔ�ن ا7ا�. ن قÅل الغري �ل¶س�بة لهذا العقد، وا7ا�ن يعترب م بني املد[ن واملوثق

، فرفع دعوى مسؤولية  واملمتثل يف �سجيل الرهن ، جراء =دم تنفCذ هذا املوثق اللزتامه التعاقدي
مرفوض لعدم توافر  وا´ي مصدره عقد الواك  ،ضد املوثق لعدم تنفCذه اللزتامه ب�سجيل الرهن

  .الصفة

مطابقة قضت حممكة اس�ت��اف �ر½س aرفض ا7عوى حبbة ٔ�ن املوثق ال [كون  ةيف قضي
ٔ�نه  ؛ �عتباره الطرف الثاين يف عقد الواك ، وال [كون مسؤوال ٔ�مام ا7ا�ن ،مسؤوال ٕاّال ٔ�مام املد[ن

  .)1(من قÅيل الغري �ل¶س�بة لهذا العقد

 Aن موقف القضاء يف فر��ن  شرتاط يف مر-� ٔ�وىل فا سا بدٔ� يلني جتاه هذه احلاالت،Ýري ٔٔ
خيفف يف مر-� �نية ب{ٔن ، وبدٔ� )2(يث6ت الغري ٔ�ن =دم التنفCذ ½شلك خط{ٔ تقصري� حىت تقÅل دعواه

ٕا�رته من طرف املتعاقد ا�ٓخر، وخط{ٔ  خط{ٔ عقد� ٕاذا متت ©لزتام التعاقدي=دم تنفCذ «  اعترب
  . )3(»تقصري� ٕاذا متت ٕا�رته من طرف الغري

فCفري  5�ليا يف قرار الغرفة الثالثة حملمكة النقض الفرAس�ية الصادر يف  )4(هذه ال¶سC6ةوتظهر 
 ،مقاولني ٕالجناز مرشوع معني ةٔ�ن رب معل تعاقد مع =دّ  يف حCث تتلخص وقائع القضية،  1992

ٔ�ن ٔ�-د املقاولني معه  ؛ ، فقام ٔ�-د املقاولني aرفع دعوى ضد رب العملخشصا �لت¶س�يق معهم   =نيو 
�ن هذا الت{ٔ¨ري قد س6ب 7 رضًراو  ،مما ٔ�خر هذا أ�¨ري عن ٕاجناز ٔ�شغا7 ،ت{ٔخر يف ٕاجناز مع?ٔ.  

ؤ�يدهتا حممكة النقض مسÅ6ة ذ¢ ب{ٔن سوء توزيع املهام  ، قÅلت حممكة ©س�ت��اف ا7عوى 
 ال [ربطه ٔ�ي عقد هبذا وا´ي ،من طرف رب العمل يعترب خط{ٔ تقصري� يف موا�ة هذا املقاول

                                                 
1   - C. A. Paris, 28 mars 1936, RTD. Civ. , 1936, p. 687, note DEMOGUE, cité par   BACACHE – 
GIBEILI (M.) , La relativité des conventions et les groupes de contrats, L.G.D.J., Paris, 1996, p. 19.    
2  -  TERRE (F.),  SIMLER (Ph.) et  LEQUETTE (Y.) , … Les obligations … , op.  cit. , p. 178. et s. 
3   -   WINTGEN (R.) , Etude critique de la notion d’opposabilité , les effets du contrat à l’égard des tiers 
en droit français et allemand, L.G.D.J. , 2004, p.  283.    

ʽʽBACACHE – GIBEILI̓ قد اس�تعملت أ�س�تاذة-4 ʼ مصطلح اخللط( confusion)  ذ يعتربCن =دم التنف�خط{ٔ عقد� ٕاذا  عند تعبريها عن فكرة ٔ
ٔ�ن مصطلح اخللط يو}  ؛ ʼʼWINTGEN ʽʽا´ي اس�تعم? أ�س�تاذ AʽʽسC6ة ʼʼحنن نفضل اس�تعامل مصطلح ٔ��ره املتعاقد وخط{ٔ تقصري� ٕاذا ٔ��ره الغري، و 

  . بعدم فهم اليشء
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  .)1(امل¶سق 

 7 لغريأ�ن   -بد�ٔ امل  من حCث – فهو يعترب ،وقد ذهب القضاء يف فرAسا ٕاىل ٔ�بعد من هذا
دون ٔ�ن ي{ٔتوا ٕ�ثبات  ،ٕاذا اكن ذ¢ ½س6ب هلم رضًرا ، احلق يف ٕا�رة =دم تنفCذ املتعاقد اللزتاماته

ة التعاقد يقيض ب{ٔن لRس �لعقد Cوقد رشح املس�شار املقرر يف هذه القضية ذ¢ ب{ٔن مÅدٔ� Aس6  .�ٓخر
  .)2(و=ليه مىت اكن =دم تنفCذ عقد يرض �لغري، فٕانه حيق هلم التعويض ،ٔ�ن ينفع ٔ�و يرض الغري

من ش{ٔهنا التوس�يع يف =دد أ�ش«اص ا´[ن ٕ�ماكهنم مساء   ،Ýري ٔ�ن إالقرار مببدٔ� AسC6ة اخلط{ٔ 
د العالقات ©قØصادية ٔ�ن تعدتقصري�، الس�� و  –املت«لف عن تنفCذ الزتاماته التعاقدية  –املتعاقد 

=القات قانونية Ùكون مØدا¨� ف�  التوزيع يتطلب تد¨ل =ّدةو  ، الناجت عن تطور تق�يات إالنتاج
 رضرا ؤ�ن اخللل يف ٕا-دى العالقات ½س6ب ، حتقCق نفس الهدف ©قØصادي �سعى ٕاىلو  ،بRهنا

Øصادي، خفط{ٔ م�تج حمراكت وٕامنا للك خشص مسامه يف حتقCق هذا الهدف ©ق  ،لRس فقط �لمتعاقد
تعاقدوا  نا´[ ، �لتاجر ا´ي تعاقد معه من ٔ��ل بيعها �لفال-ني فقط رضًرا ال ½س6ب خض املياه

وا´[ن تعاقدوا بدورمه مع مصّدر[ن لهذه املواد، وٕامنا  ، بدورمه مع مصانع حتويل املواد الغذائية
  . سØRرضر لك مØد¨ل يف هذه العملية ©قØصادية

وهذا  سوف [كون للك هؤالء احلق يف مطالبة املنتج �لتعويض،بتطبيق مÅدٔ� AسC6ة اخلط{ٔ و 
ٔ�ن نظام املسؤولية العقدية خيتلف عن نظام  ؛ �لمنتج عاقديةالت توقعاتال سوف خيلط ويغري لك 

، فلو رجعنا ٕاىل مس{ٔ  الرضر جند ٔ�ن املسؤول يف املسؤولية العقدية ½س{ٔل عن )3(املسؤولية التقصريية
½س{ٔل عن الرضر املبارش املتوقع وÝري املتوقع،  ب�R يف املسؤولية التقصريية،  فقط الرضر املبارش املتوقع

الفا=لون ©قØصاديون يد¨لون يف حسا�هتم مجيع ا�ٓ�ر املرتتبة عن ف ، خيلط حسا�ت املنتجا مم
، جيد فCه املد[ن نفسه  ل ٔ�كرث من ذ¢ب.  دون متكهنم من ذ¢بة اخلط{ٔ حيول ، ومÅدٔ� Aس�  ترصفاهتم

يل من =دد ومن ٔ��ل التقل  . )4(مسؤوال جتاه الغري مسؤولية ٔ�شد من مسؤوليته جتاه املتعاقد[ن معه

                                                 
1  -   JOURDAIN (P.), note sous Cass. , Civ. 5 fev. 1992, RTD. Civ., 1992, p. 567. 
2  -   WINTGEN (R.) , Etude critique de la notion … , thèse précitée, p. 288. 

  . 312 .، مرجع سابق، ص ... املوجز يف نظرية ©لزتام، ٔ�نور سلطان- 3
  .توقعامل Ýري فهÀي تعوض حىت عن الرضر املبارش شدد =ىل املسؤول ٔ�كرث من املسؤولية العقدية � املسؤولية التقصريية ت -  4
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 للنيمجمو=ة من احمل ت-اول ، لزتامهيض =ىل املتعاقد ا}ل �الغري ا´[ن ميكهنم رفع دعوى التعو 
 ʼʼ TEYSSIE ʽʽ اس�تعامل نظرية مجمو=ات العقود اليت قال هبا

)1(.  

ة ©قØصادية الس�� فكرة ٔ�ن التطور ا´ي عرفØه احليا ʼʼ TEYSSIE ʽʽ قد الحظ أ�س�تاذ
�ٔ[ن يمت فهيا ا�لجوء ٕاىل  ،åبةٔ�دى ٕاىل ظهور معليات اقØصادية مر  ،ورس=ة انتقال أ�موال التخصص

 لb{ٔ رب العمل ٕاىل التعاقد مع =ّدةقد ي معني ، مفن ٔ��ل حتقCق بناء)2(ٔ�ش«اص من ٔ��ل حتقCقها ة=دّ 
لك هذه العقود اخل، و  ... والغاز ،املاءو  ،عامل يف جمال الكهر�ءلك حسب اخØصاصه، و  ،مقاولني

  . ق الهدف املمتثل يف حتقCق البناءCوهو حتق  مرتبطة aرابط

 مفهومه ©قØصادي ٕاىل مفهومونقل  ،دراسة هذا الرابط=ىل قد ركز هذا أ�¨ري حتالي? 
عن طريق  ال [كون ٕاال ٕان حتقCق هذه العملية ©قØصادية : وقد توصل ٕاىل الن�bCة ا�ٓتية ،ينقانو

عل نظاKا مس�تقال عن �يق النظم مرتابطة ف� بRهنا بطريقة جتÙكون مØدا¨� و  ،مجمو=ة من العقود
  .)3(املعروفة يف النظرية الVس�يكCة

�و و-دة  ،ٕاىل القانون بفكرة و-دة احملل ط ©قØصادي بني هذه العقودلرابه Ùرمج اكام ٔ�نٔ
اكن و  عقود فٕاذا مت ٕاaرام =ّدة: ود ٕاىل قسمنيالعق ٕاىل تقس�مي زمر هذا الت�ليل ه، وقد قاد)4(الس6ب

  .جمو=ة العقودمبفØوصف  ،توصف çسلسة العقود، ٔ�ما ٕاذا مت ٕاaراKا çس6ب وا-دٕاهنا س� ف ،حملها وا-د

، ويه تتصف ب{ٔهنا )5(تدور حول ٔ�داء وا-د)   les chaines de contrats( ٕان سلس� العقود
فلك مØعاقد يتد¨ل يف Aش{ٔة عقد[ن =ىل ا�ٔكرث، فهÀي سلس� ت�شلك عن طريق  ،مس�تقمية يف Aش{ٔهتا

 .)6(إالضافة

 

 

 

                                                 
1  -   CABRILLAC (M.) , «  Remarques sur la théorie générale des contrats et les créations récentes de la 
pratique commerciale », in : Mélanges Marty, 1978, p. 235 ;   BACACHE – GIBEILI (M.) , La relativité 
des conventions…, thèse précitée, p. 34;  WINTGEN (R.),  Etude critique … , thèse précitée, p.  284.  
2  -   TEYSSIE (B.), Les groupes de contrats, L.G.D.J., Paris, 1975, p.  8.  
3  -  Idem , p.  28. 
4  -  Ibid , p. 36. 
5  -  Ibid , p. 38. 
6   - Ibid ,  
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وهو حتقCق الهدف  ،ا س6ب وا-دفCجمعه)  les ensembles de contrats(  مجمو=ات العقود ٔ�ما
 .)Ù)1متحور حول خشص وا-د [كون هو مفØاح العملية ؛ ٔ�هنا ويه تتصف �7ا�رية . ©قØصادي

  

  

  

  

  

  

 

  

                                                 
1   - Ibid , p. 175. 

»  1« بkائع 

» 1« مشرتي   

» 2« بkائع     

» 2« مشرتي   

» 3« بkائع   

» 3«مشرتي   
» 4« بkائع   

1لمقkاو   

2مقkاول   
 

4مقkاول   
 

مقkاول 
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�نه ميكن تصنيف العملية يف دا�رة سلس�  )1(بتطبيق هذه النظرية =ىل املثال السابق جندو ٔ
 : ©قØصادي جند ٔ�ن ٔ�طراف سلس� العقود مه فقط العقود، وبتطبيق و-دة احملل كتفسري �لرابط

ٔ�ن حمل عقدهيام  ؛القةوالفالح، ٔ�ما املصنع واملورد فال يعتربان ٔ�طراف يف هذه الع ،التاجرو  ،املنتج
  . الزراعية املنتbاتاملياه، وٕامنا  لRس حمرك خض

و=ليه فقط التاجر والفالح حيق هلام رفع دعوى التعويض =ىل املنتج يف -ا  =دم تنفCذه 
ب�R لو طبقا نظرية AسC6ة اخلط{ٔ لتوسعت املسؤولية ل�شمل  .فقط ٔ�طراف السلس� ٔ�هنم مه ؛اللزتامه

ولRس دعوى مسؤولية ، )2(فعاهنا يه ا7عوى املبارشةا7عوى اليت [ر و .  املوردصاحب املصنع و 
  .)3(املتعاقد جتاه الغري

ذ =ىل هذه النظرية =ّدة م{ٓ¨ذ نظرية  ٔ�ن [متثل أ�ول يف åون :مهنا   اثنني�ركز =ىل ،  )4(ي̈ؤ
ادية مرåبة العقود اكتفت �لوصف دون إالتيان �جلديد، فاكتفت مبالحظة وجود =القات اقØص زمرة 

�طراف العالقة ��عوى جلوء ، مما يفرس ٕاماكنية بRهنا عقود Ùكون مرتابطة ف� تمت عن طريق جتمع =ّدةٔ
ق�ية ت  ٔ�ن [متثل يف åون ،جتمع العقود لس6ب çس�يط عوى املبارشة ال ميكهنا ٔ�ناملبارشة، كام ٔ�ن ا7

�سسها ¨ار�ة عن هذه يف åون ٔ�ن و ،جتمع العقودا7عوى املبارشة س�بقت يف وجودها فكرة ٔ
  .)5(الفكرة

 Cما امل{ٔ¨ذ الثاين ف�ل يف åون ٔ�ن هذه النظرية لRست لها ٔ�ي نظام قانوين ¨اص هبا، فلقد ثمت ٔ
 دعوى املسؤوليةملمتث� يف وا ، رتحت فكرة ا7عوى املبارشة، واق اكتفت مبالحظة وجود جتمع العقود

زمرة  تعترب هل يف مس{ٔ  كام ٔ�هنا مل تفصل .رتح ٔ�ي نظام قانوين لزمرة العقوددون ٔ�ن تق ، التقصريية
  ؟ åيان مس�تقل لها  لRس فات قانونية موجودةجتميع لترص  جمرد ٔ�و ا �ديد اقانوني اترصف العقود 

وبعدها Ýري واحض �ملقارنة مع نظرية الترصف امجلاعي لٔ�س�تاذ  ، معني ٔ�ساس هذه النظرية Ýري
ROUJOU DE BOUBEEʼʼ ʽʽ ٔ�ن  ؛ يف تصنيف الترصفات القانونية ٕاسهاما، و=ليه فال ميكن اعتبارها

                                                 
  .مع مصانع حتويل املواد الغذائية ا´[ن تعاقدوا بدورمه مع مصدر[ن لهذه املواد اتعاقدو مÂال الفال-ني ا´[ن  -1

2  -  JAMIN (Ch.) , La notion d’action directe, L.G.D.J. , Paris, 1991.  
3  -   TEYSSIE (B.), Les groupes de contrats … , thèse précitée, p. 27. 
4  -   FLOUR (J.) et  AUBERT (J.-L.) , …  l’acte juridique … , op. cit. , p. 339 ;  GHESTIN (J.),  
JAMIN (Ch.)  et  BILLIAU (M.) , … les effets … , op. cit. , p. 84 ;  BACACHE – GIBEILI (M.) , La 
relativité … , thèse précitée, p. 47. 

التعاقد، �ٔكرث ٔ�Ýلب القرارات اليت قÅلت ا7عوى املبارشة يف فرAسا اكنت تؤسس ذ¢ =ىل فكرة ٕا�اكر العدا  ا´ي ي¶Øج عن التطبيق احلريف ملبدٔ� Aس�بة  -5
 :  تفصيل ٔ�نظر

 GHESTIN (J.),  JAMIN (Ch.)  et  BILLIAU (M.) , …  les effets … , op. cit. , p. 779.  



 

 

124 

 

 ،ٕا=ادة تصنيف الترصفات القانونية [كون �لبحث يف معيار تصنيفها، ومفهوم الطرف يف ترصف قانوين
 .       ش«اصٕاىل ا�ٔ  �ٓ�ر الترصفات القانونية انرصاف وا´ي يعترب مفØاح فهم مدى

  

  املبح]ث أ�ول
  =دم تعارض فكرة الترصف القانوين الثاليث 

  ةالقانوني اتمع النظرية العامة �لترصف
  
  

اليت ظهرت مع التطور بعد ٔ�ن ب�Rا ٔ�ن نظرية العقد ال ميكهنا ت{ٔطري لك العالقات ©قØصادية 
ت تق�يا ٕاجيادٔ�ن الباحÂني يف سعي دامئ ٕاىل ا´ي تعرفه ا§متعات احلالية، و ©قØصادي ©جîعي و

©قØصادية دا¨ل ا§متع، س¶سعى يف هذا املبحث ٕاىل  أ�فرادمبسا[رة حتقCق رغبات  �ديدة �سمح
 اليت -الت  إالرادةلكن لRس =ىل ٔ�ساس  ،الت{ٔكد من حصة ت{ٔسRس تقس�مي ثاليث �لترصفات القانونية

من ¨الل  ٕاaرازهٕامنا =ىل ٔ�ساس معيار �ديد س�ن�اول ، و ٕاىل الفشل  احملاوالت اليت ت{ٔسست =لهيالك
وين ال هذا بعد ٔ�ن نبني ٔ�ن مفهوم الترصف القان، و )مطلب �ين( ة م�فردة �لعقد مقارنة الترصف ٕ�راد

  ).مطلب ٔ�ول( الترصف ٕ�رادة م�فردة حيرص الترصفات يف العقد و 

  
  املطل]ب أ�ول

 ماهjCة التصــرف القانـوين

  
اكتفى ب��ظمي النظرية العامة �لترصف القانوين، و مل يتضمن التق�ني املدين اجلزا�ري نصوصا تنظم 

عكس التق�ني املدين أ�ملاين ا´ي خصص ما [زيد عن مثانني مادة  ،)1(وهو العقد ،وا-د مهنا نوع
�و التق�ني املدين إاليطايل ا´ي ½شري رصا-ة )185ٕاىل  104من املادة ( لنظرية الترصف القانوين ٔ ،

                                                 
  .املمتملتق�ني املدين اجلزا�ري املعدل و مكّرر من ا 123، ٔ�نظر املادة  ٔ�حاكم ©لزتام ٕ�رادة م�فردة عن طريق ٕاس�نادها ٕاىل ٔ�حاكم العقدنظم املرشع  -1
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م�ه، وبذ¢ [كون املرشع  1324لترصفات القانونية =امة يف املادة ٕاىل ٔ�ن ٔ�حاكم العقد تطبق =ىل ا
  .اجلزا�ري قد سا[ر يف هذا اJهنج املرشع الفرAيس

جوء ٕاىل ٔ�عامل الفقه ال يبقى سوى ا�ل ، يف ظل غياب نص �رشيعي يعّرف الترصف القانوين
  .لت�ديد ماهيته

و7 خيتلف لقانونية، Ýري ٔ�ن مدلٕاّن مصطلح الترصف القانوين كثري ©س�تعامل يف الكØا�ت ا
، ومهنم من حيدده  )فرع ٔ�ول( �ٓخر، مفهنم من حيدده عن طريق مقارنته �لواقعة القانونية  �حثمن 

 . )فرع �ن(عن طريق حتديد العنارص املكونة 7 

  

  الفرع أ�ول
 �لواقعة القانونية تهحتديد ماهية الترصف القانوين عن طريق مقابل 

  

لك -ادث «  :الترصف القانوين �لواقعة القانونية، واليت يقصد هبا  الباحÂنييقابل ٔ�Ýلب 
، فCعرفون الترصف )1(»انونية دون ©عتداد ٕ�رادة حمدثه�ٓ�را ق همادي، يو7 القانون =ىل ٕا°ر -دوث

  . )2(»لك تعبري عن إالرادة يو�ه ٕال-داث �ٓ�ر قانونية«  : القانوين =ىل ٔ�نه

الواقعة القانونية ٔ�مر لهذ[ن التعريفني ٔ�ن اJمتيزي بني الترصف القانوين و يظهر من ٔ�ّول قراءة 
 Ýري ٔ�نه . انونية سلوك عفوي �لشخص، ب�R الواقعة الق فالترصف القانوين سلوك ٕارادي ؛ çس�يط

ٕاذ منزي تعبريات عن إالرادة يف بعض الوقائع  ؛ يف هذا اJمتيزي تظهر لنا صعوبته ٕ�معان النظر والتفكري
[متثل يف ٕارادة اجلاين يف القCام çسلوك  ، تعبريا عن إالرادة يف جرمية القØل زي مÂالمنف ،  القانونية

هذا  . )3(بتعويض ٔ�هل الضحية الزتامه، وا´ي يرتتب =ليه ٔ�°ر } ٕاAسانهو ٕازهاق روح و  ،ٕاجرايم
ما جعل الفقه يتضارب يف مس{ٔ  مدى كفاية وجود إالرادة �لمتيزي بني الترصف القانوين والواقعة 

  ؟ القانونية

  بني الترصف القانوين والواقعة القانونية زيوجود إالرادة اكف �لمتي [رى �انب من الفقه ٔ�ن

                                                 
1  -  ROUJOU DE BOUBEE (G.), Essai sur l’acte juridique collectif … , thèse précitée, p. 10. 
2  -  Ibid . 

  . املنصوص =ليه يف قانون العقو�ت ٕاضافة ٕاىل اجلزاء العقايب-3
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  . )�نيا(Ýري ٔ�ن �انبا �ٓخر [رى ٔ�ن وجودها ال [كفي ٕاّال بتوافر بعض الرشوط فهيا  ، )ٔ�وال(

  : وجود إالرادة معيار اكف �لمتيزي بني الترصف القانوين والواقعة القانونية –ٔ�وال 

، فريون يف  يقسم الفقه الVس�ييك مصادر ©لزتام ٕاىل مصادر ٕارادية ومصادر Ýري ٕارادية
رضها ٔ�ي تê اليت يف ؛ ادر Ýري إالراديةويف الواقعة القانونية املص ، ملصادر إالراديةالترصف القانوين ا

طابقة املرادية االٕ قانونية ال عائوقاللك « :  ا=ىل ٔ�هن ةالقانوني اتعرف الترصفC، ف  القانون =ىل الشخص
وصف الترصف القانوين =ىل  ، فCكفي وجود إالرادة ٕالحلاق)1(»رتبة �ٓ�ر قانونيةاملا، و هيٕالرادة م¶ش�

  . الواقعة

ونية =ىل حساب الوقائع ما يالحظ çش{ٔن هذا التعريف ٔ�نه يوسع من نطاق الترصفات القان
، مما جيعل من معيار اJمتيزي بني الترصفات  ٕاذ جيعل من لك واقعة ٕارادية ترصفا قانونيا ؛ القانونية

القانونية بعض الوقائع  نه يد¨ل يف زمرة الترصفات�ٔ  ؛ القانونية والوقائع القانونية معيارا Ýري دقCق
  .الفضا و  ، ش�به اجلرامئو  ، اكجلرامئ

يف ٔ�طروحØه املتعلقة �لترصف ٕ�رادة  ʼʼ MARTIN DE LA MOUTTE ʽʽ قد تعرض أ�س�تاذ
، واس�ت¶Øج ٔ�نه معيار Ýامض مس�تدال =ىل ذ¢ مبثال  ٕاىل مس{ٔ  تطبيق معيار وجود إالرادة )2(م�فردة

�نه ترصف قانوين ٕاذا Ýري الشخص ٕاقامØه من ٔ��ل تغيري  ٔ�ساس ٕاذ [كCف =ىل؛  )3(تغيري إالقامةٔ
�نه واقعة قانونية ٕاذا Ýري الشخص ٕاقامØه ٔ�غراض ٔ�ساس ، و[كCف =ىل  قوا=د ©خØصاص احمليلٔ

جيب  خشصية، فØطبيق هذا املعيار ½س�تدعي دامئا البحث عن ٔ�س�باب تغيري إالقامة ملعرفة ما ٕاذا اكن
�و واقعة قانونية ، ÙكCيفه =ىل ٔ�ساس ٔ�نه ترصف قانوينٔ.  

جع? يفقد ٔ�مهيته،  ، ٕان حبث هذا املعيار يف مسائل نفس�ية ال ميكن اس�تقاؤها من وقائع احلال
   ف القانوين لمتيزي بني الترص � ال [كفي  ا�ٓخر[ن ٕاىل القول ب{ٔن وجود إالرادة لو-ده باحÂنيكام بعث ب 

  . والواقعة القانونية

  : وجود إالرادة رشط رضوري ٕاّال ٔ�نه Ýري اكف –�نيا 

�ن تلعب إالرادة دورا ٔ�كرب من جمرد  فرس[ناشرتط بعض امل  لتفادي عيوب الرٔ�ي السابقٔ 

                                                 
1  -  DEMOGUE (R.), Traité des obligations en général …  t. II  … , op.  cit. , p. 25 : « Les actes 
juridiques sont donc tous les faits juridiques volontaires conforme à la volonté de leur auteur qui 
produisent un effet de droit.». 
2- MARTIN DE LA MOUTTE (J.) , L’acte juridique unilatéral … , thèse précitée . 
3   - Ibid , p. 23. 
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، وهناك من اشرتط رضورة  )I( ، فهناك من اشرتط ٔ�ن حتدد �ٓ�ر الترصف من قÅل إالرادة توا�دها
  .)II(توافر نية ٕا-داث ا�ٓ�ر القانونية

I – ل إالرادةÅرضورة حتديد ا�ٓ�ر القانونية من ق :  

    : يف ٔ�طروحØه اليت حتمل عنوان ʼʼ GOUNOT ʽʽ هذا املعيار من قÅل أ�س�تاذ مت اقرتاح
[رى ٔ�ن  فهو، )1(»لفردية القانونيةنقدية ملذهب ا ، دراسةيف القانون اخلاص مÅدٔ� سلطان إالرادة «

وجود إالرادة رشط Ýري اكف لتكCيف الواقعة =ىل ٔ�ساس ٔ�هنا ترصف قانوين، فال [كفي ٔ�ن تلعب 
إالرادة دورا سلبيا، وٕامنا جيب ٔ�ن تلعب دورا ٕاجيابًيا، وذ¢ ب{ٔن حتدد إالرادة مضمون ا�ٓ�ر اليت 

بني ا�ٓ�ر القانونية  ʼʼ GOUNOT ʽʽ بذ¢ ميزي أ�س�تاذو ، )2(س�ت¶Øج حىت نقول ٔ�ن هناك ترصفا قانونيا
اليت Ùكون إالرادة يه اليت -ددت مضموهنا، وتê اليت يقØرص دور إالرادة يف ٕا-دا=ا =ىل تفعيل 

�ٓلية م�ظمة مس�بقا من قÅل القانون الوضعي)3(.  

ٔ�ن هناك من  ؛ ٕاىل -د إالفراط من زمرة الترصفات القانونية طبيق هذا املعيارت  يقلص
فهل جيوز رفض  . حيدد القامئ هبا اجلزء ا�ٓخرو  ،الترصفات القانونية اليت حيدد القانون جزء من �ٓ�رها

 351ٕاىل -د åبري من قÅل املواد  مع العمل ٔ�ن ٔ�حاكمه م�ظمة ،م�ح ÙكCيف الترصف القانوين لعقد البيع
؟ وهل جيب ٔ�ن �رفض ÙكCيف  م الضامن، خصوصا ما تعلق مهنا ب{ٔحاك ما يلهيا من التق�ني املدينو 

ٔ�ن ٔ�Ýلب  ؛ ي هو ا´ي حيدد ٔ�حاكKا�عتبار ٔ�ن القانون الوضع ، الترصف القانوين للك العقود املسامة
  ؟ ويرتåون التفاصيل �لنصوص ، املتعاقد[ن يتفقون =ىل مÅدٔ� التعاقد

:  فني خمتلفنييالقانونية تصن ، فهو يصنف نفس العملية  هر ٔ�ن مÅدٔ� هذا املعيار لRس معيليظ 
فCكون عقد البيع مÂال، ترصفا قانونيا ٕاذا اكنت ٔ�حاكمه م�ظمة من قÅل أ�طراف، و[كون واقعة قانونية 

بل ٔ�كرث من ذ¢، ٕانه معيار يوصلنا ٕاىل نتاجئ يصعب  . {ٔ  تنظمي ٔ�حاكمه �لقانون الوضعيٕاذا Ùرåوا مس
، فهل نقÅل فكرة ٔ�ن البيع هو )4(وز االتفاق =ىل خمالفهتاففي عقد البيع  هناك ٔ�حاكم ال جي:  تقÅلها

ترصف قانوين يف اجلزء ا´ي جيوز لٔ�طراف االتفاق =ىل مضمونه، وواقعة قانونية يف اجلزء ا´ي ال 
  جيوز االتفاق =ىل مضمونه؟

  . ٕاّن =دم مطابقة نتاجئ هذا املعيار �لواقع العميل حث ا7ارسني =ىل اس�Åعاده
                                                 

1  -  GOUNOT (E.),  Le principe de l’autonomie … , thèse précitée. 
2- Idem , p. 214. 
3   - Ibid , p. 247. 
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II – ش{ٔة ا�ٓ�ر القانونية =ىل رضورة توافرA ٕا-دا=ا نية توقف :  

من ¨الل م�اقش�ته ملعيار وجود إالرادة  ʼʼ MARTIN DE LA MOUTTE ʽʽذ الحظ أ�س�تا
�ن اجتاه ٕارادة الشخص ٕاىل تغيري قوا=د ©خØصاص ٔ�و =دم اجتاهها ٕاىل  يف -ادثة تغيري إالقامةٔ ،

�ن  Cجبف  ،)1(هذا ما جع? [كCفها =ىل ٔ�ساس ٔ�هنا واقعة قانونية.  ذ¢ ال يؤ°ر =ىل ÙرتRب هذا أ�°رٔ
ف�قول « :  حىت �كون ٔ�مام ترصف قانوين ، Ùكون ٕارادة الشخص قد سعت ٕاىل ٕاAشاء ا�ٓ�ر القانونية

وال غىن عهنا ٕالنتاج  ة ٕا-داث ا�ٓ�ر القانونية رضوريةٔ�ن هناك ترصف قانوين يف لك مرة Ùكون فهيا ني
ٕاذا اكنت Aش{ٔة هذه ا�ٓ�ر ال تتوقف =ىل رضورة  ،، و�لعكس �كون ٔ�مام واقعة قانونية هذه أ�¨رية

  .)å«)2ون املعرب عن ٕارادته قد ٔ�راد ٕا-دا=ا ٔ�م ال

Ýري ٔ�نه عوض ٔ�ن نبحث فقط ّمعا  . هو إالرادة، و  ف{ٔساس الترصف القانوين يبقى دامئا نفسه
، جيب  ٕاذا اكنت ا�ٓ�ر القانونية مرادة من طرف املعّرب عن ٕارادته حىت نقول ٔ�ننا ٔ�مام ترصف قانوين

�ن نبحث ٔ�يضا يف ما ٕاذا اكنت نية ٕا-داث هذه ا�ٓ�ر رضورية ل¶ش{ٔهتأ .  

، ٔ�ن ٕارادة الشخص Ýري  ةفٕانه طبقا لهذا املعيار Ùكون -ادثة تغيري إالقامة واقعة قانوني =ليهو 
حفىت لو مل تتbه ٕارادة مغري إالقامة ٕاىل تغيري قوا=د ©خØصاص .  رضورية لتغيري قوا=د ©خØصاص

  . احمليل، فٕاهنا س�Øغري طبقا ٔ�حاكم قوا=د إالجراءات

رفض م�ح وصف  ʼʼ MARTIN DE LA MOUTTE ʽʽ وجتدر إالشارة ٕاىل ٔ�ن أ�س�تاذ
العقد يف  �نعقاديض {ٔحاكم القضاء الفرAيس اليت ال تق، مس�تدال يف ذ¢ ب الترصف القانوين لٕالجياب

  . )3(�لتعويض ٕامنا-ا  صدور القÅول بعد العدول الفوري، و 

مل يعمتد يف هذا  فهو:  ٔ�نه قابل �لنقاش من زاويتني =ىل الرمغ من �اذبية هذا املوقف ٕاالّ 
الت�ليل =ىل املعيار ا´ي اقرتحØه �لمتيزي بني الترصف القانوين والواقعة القانونية، واملمتثل يف رضورة 

، فٕان  ومن �ة ٔ�خرى هذا من �ة،.  ٕامنا اعمتد =ىل ٔ�حاكم القضاء، و  توافر نية ٕا-داث �ٓ�ر قانونية
 ʼʼ MARTIN س�نوات من م�اقشة أ�س�تاذوهذا ما -دث بعد مرور �سع  ،موقف القضاء قد يتغري

DE LA MOUTTE ʽʽ س�ية بتارخي  لرسالتهA17، فقد قضت الغرفة املدنية أ�وىل حملمكة النقض الفر 

                                                 
1- MARTIN DE LA MOUTTE (J.) , L’acte juridique unilatéral … , thèse précitée. p.  27. 
2- Idem , p. 26 : «  Nous dirons qu’il y a acte juridique toutes  les fois que l’intention de réaliser les effets 
de droit est absolument indispensable et nécessaire à la production de ces effets. Nous serons au contraire 
en présence d’un fait juridique lorsque les résultats produits interviennent sans qu’il soit nécessaire que le 
déclarant ait eu la volonté de les voir se réaliser. ».   
3   - Ibid , p. 289.  
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، وأ��ل )1(ٔ�ن العدول الفوري ال ٔ�°ر 7 =ىل انعقاد العقد ٕاذا اكن إالجياب مقرت¯ ب{ٔ�ل 1958د½سمرب 
  . )2(كام لو وّ�ه إالجياب لشخص معني ، وقد ½س�شف من وقائع احلال ، رصا-ة قد يعرب عنه

وموقف ٔ�نصار املدرسة املوضوعية ا´[ن ينكرون دور  ، بغض النظر عن بعض النقاشات
  . )4(، فٕان معظم فقهاء القانون اخلاص يتفقون =ىل هذا املعيار)3(إالرادة يف ٕاAشاء الترصفات القانونية

  

  الفرع الثاين
 ماهية الترصف القانوين من ¨الل العنارص املكونة 7حتديد 

 

حيدد �انب من الفقه ماهية الترصف القانوين من ¨الل الرتكزي =ىل العنارص املكونة 7، ومه 
، مفهنم  ، Ýري ٔ�هنم خيتلفون يف مصدر هذه ا�ٓ�ر جيمعون =ىل ٔ�ن الترصف القانوين ي¶شئ �ٓ�را قانونية

، ومهنم من  ٕاAشاء �ٓ�ر قانونية عن طريق التعبري عن ٕارادته احلّرةمن [رجعها ٕاىل حق الشخص يف 
      ، فهم يتفقون يف مس{ٔ  رضورة وجود تعبري عن إالرادة وAش{ٔة ا�ٓ�ر القانونية  [رجعها ٕاىل القانون

هل �لشخص حق ½سمح :  Ýري ٔ�هنم خيتلفون ف� يتعلق �لعالقة اليت Ùربط هذ[ن العنرص[ن ، )ٔ�وال (
  . )�نيا(ا´ي [كون مصدرا ل¶ش{ٔة هذه ا�ٓ�ر؟  ، ٔ�م ٔ�ن القانون الوضعي هو انونيةته ٕاAشاء �ٓ�ر قٕالراد

  : العنارص املتفق =لهيا –ٔ�وال 

هناك عنرصان �بتان ومØفق =لهيام يف خمتلف النظر�ت اليت قCلت يف مدلول الترصفات 
  . (II)ورضورة التعبري عن إالرادة ،  A(I)ش{ٔة ا�ٓ�ر القانونية : القانونية، وهام 

I – ش{ٔة ا�ٓ�ر القانونيةA :  

 ومصادر Ýري ٕارادية ويه ،ويه الترصفات القانونية ، تنقسم مصادر ©لزتام ٕاىل مصادر ٕارادية

                                                 
1  -  FLOUR (J.) et  AUBERT (J.-L.) , …  l’acte juridique … , op.  cit. , p. 93. 
2  -  AUBERT (J.-L.), Notions et rôles de l’offre et de l’acceptation dans la formation du contrat, 
L.G.D.J., Paris, 1970. 
3  -  DUGUIT (L .) , Traité de droit constitutionnel … , op. cit. , p.  324. 
4  -  En ce sens,  MARTY (G.)  et  RAYNAUD (P.), Droit civil, introduction générale à l’étude du droit, 
SIREY, 2ème éd, 1972, p.  247 ; WEILL (A.)  et  TERRE (F.), Droit civil, introduction générale, Dalloz,  
4ème éd, 1979, p. 305. ;  FLOUR (J.) et  AUBERT (J.-L.) , … l’acte juridique … , op. cit. , p. 55 ;  
LARROUMET (Ch.) , Droit civil, t. I, introduction à l’étude du droit privé, Economica, 1984, p. 323 ;   
CARBONNIER (J.) , droit civil, introduction, P.U.F. et Thémis, 18ème éd, 1998, p. 284. 
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، فالعقد (2)يةن  حيد�ن نفس الن�bCة، ويه ٕاAشاء �ٓ�ر قانو ام، وهام ½شرتاكن يف åوهن)1(الوقائع القانونية 
=اتق الطرف  والزتامات =ىل ٔ�و حقوقا =ىل =اتق طرف ،حقوقا والزتامات =ىل =اتق الطرفنيي¶شئ 
 Ùمتثل يف الزتام ،كام يف العقود امللزمة جلانب وا-د، والفعل الضار ي¶شئ حقوقا لصاحل املرضور ،ا�ٓخر

  . امل�س6ب يف الرضر جبرب الرضر

تصنيف الترصفات القانونية ٕاىل ترصفات  ٕان التعمق يف حبث موضوع ا�ٓ�ر القانونية ميك�نا من
ويه تê اليت ال  ، ترصفات ¯ق�و  ، ويه تê اليت هتدف ٕاىل ٕاAشاء حقوق �ديدة اكلزواج ،م¶ش�ئة

ترصفات و ،  وٕامنا تنقل حقوقا موجودة يف ذمة خشص ٕاىل �ٓخر ، هتدف ٕاىل ٕاAشاء حقوق �ديدة
كام ٔ�نه ميك�نا من تقد[ر اقØصاد  . )3(ٕاخل ... ويه تê اليت هتدف فقط ٕاىل الكشف عن احلق ، اكشفة
Ýري ٔ�نه ال  . [ر مدى وجود غىن يف هذه الترصفاتمما ½سمح بتقد ، داءاتذ¢ مبقارنة ا�ٔ و  ،العقد 

نية هو عنرص مشرتك ٔ�ن ٕاAشاء ا�ٓ�ر القانو  ؛ الوقائع القانونيةميك�نا من اJمتيزي بني الترصفات القانونية و 
،  فٕانه ال [كفي وجود عنرص ٕاAشاء ا�ٓ�ر القانونية حىت نقول ٔ�ن هناك ترصف قانوين =ليهو  ، بRهنام

  . كذ¢ إالرادة وٕامنا جيب ٔ�ن [كون هناك تعبري عن

II – عن إالرادة وجود تعبري :  

وهذا التعبري عن إالرادة م�صوص =ليه يف  ،تتbه ٕارادة القامئ �لترصف ٕاىل ٕاAشاء �ٓ�ر قانونية
الترصف القانوين هو تعبري عن ٕارادة هتدف ٕاىل « :  لك التعاريف اليت �اءت يف الترصفات القانونية

 القCام به من ٔ��ل اك�ساب، هو لك تعبري عن إالرادة، مت«  ،)4(»ٕاAشاء، تعديل، ٔ�و ٕاهناء حق
هو لك واقعة قانونية ٕارادية مطابقة ٕالرادة القامئ هبا، حتدث �ٓ�ًرا «  ،)5(» حتويل، تعديل، ٔ�و ٕاهناء حق

هو تعبري « ، )7(»هو لك ترصف ٕارادي هيدف ٕاىل ٔ�ن حيدث تعديل يف النظام القانوين« ، )6(»قانونية
 عض التعديالت يف النظام القانوينتعبري عن إالرادة مو�ه ٕاىل ٕا-داث �ٓ�ر قانونية وإالتيان بب

و معل ٕاAساين تتbه فCه إالرادة ٕاىل ٕا-داث ٔ�°ر قانوين معني، حبيث يرتتب أ�°ر ه«  ، )8(»السائد

                                                 
1  -  FLOUR (J.) et  AUBERT (J.-L.) , …  l’acte juridique … , op. cit. , p. 34. 
2-  JOSSERAND (L.), Cours de droit civil français … , op. cit. , p. 08.  
3  -  HEBRAUD (P.) et  VERDOT (R.), Rép .Dr. Civ.,  2ème éd. , 1970, v° «  Acte », p. 6.      
4  -  GOUNOT (E.),  Le principe de l’autonomie … ,thèse précitée , p. 342.  
5  -  CAPITANT (H.) , Introduction à l’étude du droit civil,  3ème éd., Pedone, Paris, 1912,  p. 248. 
6  -  DEMOGUE (R.), Traité des obligations, t. I … , op. cit. , p. 25. 
7  -  DUGUIT (L.) , Traité de droit constitutionnel … , op. cit. , p. 326. 
8  -   CARBONNIER (J.), …  les obligations … , op. cit. , p. 192. 
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�كون بصدد ترصف قانوين مىت اكن تد¨ل إالرادة « ، )1(»القانوين =ىل جمّرد اجتاه إالرادة ٕاىل ٕا-داثه
�مر هام لرتتRب أ�°ر القانوينٔ«)2(.  

�ي ترصف  ٔ�ن ي¶ش{ٔ  ميكن الAس�ت¶Øج من هذه التعاريف ٔ�ن وجود إالرادة رشط ٔ�سايس، ؤ
Cف =ىل ، فقد ي{ٔيت الشخص ٔ�فعاال ٕارادية Ýري ٔ�هنا ال Ùك )Ý)4ري ٔ�نه Ýري اكف ،)3(بدون حتققه قانوين

، فٕان ٕارادة القامئني هبذه  قانونية أ�نه حىت ولو رتب =لهيا القانون �ٓ�ر  ؛ ٔ�ساس ٔ�هنا ترصفات قانونية
  . اأ�فعال مل تتbه ٕاىل ٕا-دا=

فالقØل  ؛ طة متاما ب¶Cة القامئني �ٔ�فعال، مفس{ٔ  Aش{ٔة ا�ٓ�ر القانونية Ýري مرتببل ٔ�كرث من ذ¢
، Ýري ٔ�نه ال يعترب ترصفا )5(العمدي فعل ٕارادي [رتب =ليه القانون ٕالزام القاتل بتعويض ٔ�هل الضحية

ر Aش{ٔة ا�ٓ�فعىل الرمغ من توافر عنرص التعبري عن إالرادة املمتثل يف فعل القØل، وعنرص :  قانونيا
مبعىن  ؛ ت رضوريةتعويض ٔ�هل الضحية، فٕان العالقة بني العنرص[ن لRسالقانونية واملمتث� يف وجوب 

�نه حىت لو مل تتbه ٕارادة القاتل ٕاىل تعويض ٔ�هل الضحية، فٕان ٔ�°ر الزتامه بتعويضهم س�ي¶ش{ٔ ٔ.  

�نه  =ىل Cف الفعلك Aش{ٔة �ٓ�ر قانونية حىت [ و  ،فٕانه ال [كفي وجود تعبري عن إالرادة =ليهو ٔ
العنرص Ýري ٔ�ن هذا  . �رترصف قانوين، وٕامنا جيب ٔ�ن [كون التعبري عن إالرادة هو امل¶شئ لهذه ا�ٓ 

  . فرس[نقد  ٔ��ر ¨الفا بني امل 

  : العنرص ا}تلف فCه –�نيا 

 ؛ة اكف لو-ده ٕال-داث �ٓ�ر قانونيةيف مس{ٔ  ما ٕاذا اكن التعبري عن إالراد باحÂوناخØلف ال 
 �مØيازاتمبعىن هل تعترب إالرادة مصدرا من مصادر القانون؟ مفهنم من [رى ٔ�ن الشخص ال [متتع 

ومهنم من [رى عكس ذ¢،  ، A�ٕ(I)شاء ترصفات قانونية  –مبجّرد ٔ�ن يعّرب عن ٕارادته  –�سمح 7 
  . (II)فالشخص [متتع حبق ٕاAشاء الترصفات القانونية 

I – املوقف املنكر لوجود احلق :  

 كران وجودٔ�مه مدرس�تني تن ) 2( عيوالقانون املوضو ، ) 1(تعترب مدرس�تا القانون الطبيعي 

                                                 
  . 27 .سابق، ص ، مرجع ...مصادر ©لزتام، العقد ، محمد حس�نني م�صور- 1
  . 25 . ، مرجع سابق ، ص ... النظرية العامة لاللزتامات، مصادر ©لزتام، ٔ�جمد محمد م�صور- 2

3   -  RIEG (A.) , Le rôle de la volonté dans l’acte juridique en droit civil français et Allemand, L.G.D.J., 
1961, p. 15.    
4  -  MARTIN DE LA MOUTTE (J.) , L’acte juridique unilatéral … , thèse précitée , p. 26. 

  .ٕاضافة ٕاىل اجلزاء العقايب-  5
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  .احلق 

  : مدرسة القانون الطبيعي – 1

، قانون )1(تتلخص الفكرة أ�ساس�ية لهذه املدرسة يف åون ٔ�نه يو�د ٕاىل �انب القانون الوضعي
وقد اخØلف ٔ�نصار هذه  .و[متثل يف القانون الطبيعي ،مصدره ٔ�مسى من مصادر القانون الوضعي

املدرسة يف مصدر هذا القانون، مفهنم من [رى ٔ�نه قانون موº من هللا يف معظمه، ومهنم من [رى ٔ�نه 
  .)2(وا§ّرد من الغرا�ز اليت تبعده عهنا ،من اك�شاف العقل ال6رشي املتعطش �لعدا 

�لمرشع خمالفة ٔ�حاكم القانون الطبيعي، وٕان -دث ٔ�ن  ي¶Øج عن هذا التصور قا=دة ٔ�نه ال جيوز
كام ٔ�ن  . حق لٔ�ش«اص =دم اخلضوع 7اكن هذا احلمك Ýري =ادل و ، سن املرشع حكام خمالفا 7 

�حاكم القانون الطبيعي واجÅة التطبيق حىت وٕان مل يت�6اها القانون الوضعئ)3(.  

سواء يف الطرح ا´ي [رى  ، ىت �لمرشعملزمة ح هبذا املفهوم وÙكون ٔ�حاكم القانون الطبيعي
Ýري ٔ�نه  . العقل ال6رشي ا§رد من الغرا�ز ، ٔ�و يف الطرح ا´ي [رى ٔ�هنا من صنع ٔ�ن مصدرها هللا

 ا´ ، يف الطرح الثاين اك�شاف ٔ�حاكم القانون الطبيعييصعب يف بعض احلاالت  ٔ�نه ٕاىل إالشارة درجت
  . يتوجب =ىل الباحÂني يف القانون التصدي لهذه الصعوبة عن طريق اجلّد و©جهتاد

اصة ).م .ق 347 – .م .ق 429(سادت هذه أ�فاكر املس�تو-اة من ٔ�عامل ٔ�فالطون  ، ̈و
القانون الروماين، ويه ٔ�فاكر ال هتمت بفكرة احلق، حىت ٔ�ن  يف ).م .ق 322 – .م .ق 384(ٔ�رسطو 

ال يعين سلطة  « JUS »، مفصطلح )4(عن هذه الفكرة به يعرب طلحمل [كن فCه مص لقانون الروماينا
و�دت مع وجوده، وٕامنا مبفهوم ٔ�هنا جمّرد ٕاAشاء قانوين موضوعي و ،  الفرد مبفهوم ٔ�هنا لصيقة çشخصه

، وا´ي هو عبارة عن Ùرåيب من  �لشخص �عتباره جزء من التنظمي ©جîعي) السلطة(م�حت 
  . )5(©مØيازات وأ�عباء

 هو ٕاش�باع املصاحل ©جîعية، وبذ¢ –�ل¶س�بة لهذه املدرسة  –ٕاّن الهدف من القانون 

                                                 
  .يف دو  معينة[كون مطبقا فعليا يف زمان معني والقانون الوضعي هو ذ¢ القانون ا´ي -  1

2  -  GHESTIN (J.), GOUBEAUX (G.), … introduction … , op.  cit. , p. 08.  
�عتبار ٔ�ن القانون الطبيعي هو قانون اخلالق، والقانون " ال طا=ة }لوق يف معصية اخلالق " هذه ا�ٔحاكم تتوافق مع ٔ�حاكم الرشيعة إالسالمCة يف قا=دة - 3

  .الوضعي قانون ا}لوق
4   -  VILLEY (M.) , « La genèse du droit subjectif chez GUILLAUME D’OCCAM » , Archives de 
Philosophie, 1964, p. 92 et s., p. 104.  
5  -  GHESTIN(J.) et  GOUBEAUX (G.), …  introduction … , op. cit. , p. 128. 
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يف =امل  ،   ¨اصا بهاء لك يشء ماك¯يصبح =مل القانون =مل حتقCق العدل دا¨ل ا§متع عن طريق ٕاعط 
     ʼʼ ARISTOTE ʽʽالفCلسوفان  به، هذا ما [متزي )1(مكه =دل شامل مس�متد من الطبيعةمØناسق حي

ا�Yان يؤسسان القانون =ىل طبيعة إالAسان �عتباره جزء  ʼʼ SAINT–THOMASD’AQUIN ʽʽ  و
ا´[ن يؤسسون القانون =ىل طبيعة إالAسان �عتباره  ،عن فقه احملدثني من ٔ�نصار النظرية ،من اللك

  . )2(م�عزال عن ا§متع

احلق �عتباره امØياز و ،  لRس هناك جمال يف هذه النظرية �لت�دث عن احلرية الفردية =ليهو 
، ب�R القانون  ٔ�ن احلق ال ميكن تصّوره ٕاّال �لنظر ٕاىل الشخص �عتباره م�فردا عن ا§متع ؛ �لشخص

  .)3(§متعوبذ¢ ½سمو =ىل الشخص �عتباره م�عزال عن هذا ا ، هو =القات Ùكون بني ٔ�فراد ا§متع

 ،مدرسة القانون الوضعي هناك،  اليت تنكر وجود احلق ٕاىل �انب مدرسة القانوين الطبيعي
  . احلقتنكر يه ٔ�يضا وجود  ʼʼ KELSEN ʽʽو ʼʼ DUGUIT ʽʽواليت من روادها

  : مدرسة القانون الوضعي – 2

ويه �شرتك تعددت أ�طرو-ات اليت ÙكCف =ىل ٔ�ساس ٔ�هنا dبعة ملدرسة القانون الوضعي، 
وال  .نه يفرض نفسه مبجّرد åونه قانون�ٔ  ؛ ال ٔ�مهية يف البحث عن ترب[ر القانون : دةلكها يف فكرة وا-

�مه هذه أ�طرو-ات ٔ�طرو-ة منهيم ٕان اكن =ادال ٔ�م ال، فال قانون Ýري القانون الوضعي، و ٔ         
ʼʼ DUGUIT  ʽʽ وʼʼ KELSEN ʽʽ.  

 �  .�لحق وٕامنا ملراكز قانونية ال وجود:  ʼʼ DUGUIT ʽʽ طرح –ٔ

 التقين،  ٔ�نه =ارض ٔ�مهية وجوده =ىل املس�توىçشدة وجود احلق، كام  ʼʼ DUGUIT ʽʽلقد نفى

 –çشلك دامئ ٔ�و مؤقت  –هل تو�د ٕارادة Ùمتتع :  [مكن مشلك احلق يف ا�ٓيت«  الفقCه فÅال¶س�بة لهذا
ٕان و�دت هذه السلطة، فهÀي بصفة ¨الصة متنحها سلطة فرض رغبهتا =ىل إالرادات أ�خرى؟ 

  . )4(».احلق

                                                 
1  -  VILLEY (M.) , « La genèse du droit … », art.  précité, p. 103. 

                   قد بني أ�س�تاذو ٕان احملدثني من ٔ�نصار النظرية ال جيمعهم مع التقليد[ن سوى ©مس ا´ي اعمتدوه ل�سمية نظر[هتم، فهام نظريتان مØناقضتان -  2
ʼʼ SERIAUX ʽʽ ث قسم مع? ٕاىل قسمنيذCس�ييك، و : ¢ عند دراس�ته لهذه النظرية حVكرث القانون الطب القانون الطبيعي ال�يعي احلديث، لتفاصيل ٔ

�نظرٔ:  
 SERIAUX (A.) , Le droit naturel, P.U.F. , 1993. 
3  -  VILLEY (M.) , « La genèse du droit … », art.  précité, p. 104. 
4  -  DUGUIT (L.) , Traité de droit constitutionnel  … , op. cit. , p. 315 : «  le problème du droit subjectif 
se ramène toujours à ceci : ya – t – il certaines volontés qui ont, d’une manière permanente ou temporaire, 
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ٔ�نه ال ميكن قÅول  ؛ سوى �لنفي – �ʼʼ DUGUIT ʽʽل¶س�بة لـ –ال ميكن ٔ�ن [كون  اجلوابو 
احلق وبذ¢ مل جيد هذا الفقCه ٔ�ي عناء يف ٕاثبات ٔ�ن مفهوم  . ة وجود ٕارادة ٔ�مسى من ٕارادة ٔ�خرىفكر 

ٔ�نه ال ميكن ٕاعطاء تفسري =لمي ملصدر ؤ�ساس هذا الرتتRب السلمي  ؛ ال ميكن ٕادراكه =لميا
  .   لٕالرادات

  ا توصل من ¨اللهية احلق جيب اس�تحضار الت�اليل اليتمن نظر  ʼʼ DUGUIT ʽʽ لفهم موقف
  . ٕاىل نفي ٕاماكنية وجود احلق –¨ري هذا ا�ٔ  –

فرض رغبهتا =ىل ٕارادات هو سلطة ٕارادة =ىل « من فرضية ٔ�ن احلق  ʼʼ DUGUIT ʽʽ ينطلق 
، مث ½س�ت¶Øج من هذه الفرضية ن�bCة ٔ�ن وجود » ٔ�خرى، ؤ�ن مصدر هذه السلطة هو ذات إالرادة

ٔ�هنا  ؛، ويه ن�bCة ال يقÅلها املنطق القانوين احلق ½س�تلزم �لرضورة وجود ٕارادة ٔ�مسى من ٕارادة ٔ�خرى
  . تت{ٔسس =ىل متيزي Ýري مّربر بني ٔ�فراد ا§متع

الن�bCة املتوصل ٕاJهيا عن طريق ©س�ت¶Øاج املنطقي �عîد فرضية ٔ�ن احلق هو سلطة مبا ٔ�ن و 
فٕان الفرضية يف -ّد ذاهتا ال  ؛ ال ميكن تصّورها معليا ،ٕارادة =ىل فرض رغبهتا =ىل ٕارادات ٔ�خرى
  . ميكن تصورها ٔ�يضا من ¯حCة تق�ية ومعلية

اليت  الن�bCة ن طريق بيان ال م�طقCةن عهو aرها ʼʼ DUGUIT ʽʽ ٕان هذا الربهان ا´ي اعمتده
Ýري املفهوم ا´ي  ،خطئه ٕاّال ٕ�ثبات ٔ�ن �لحق مفهوم �ٓخر ا´ي ال ميكن ٕاثباتو  ، تن�در عن الفرضية

  . ʼʼ DUGUIT ʽʽاعمتده

يف الترصف  تهنظري  ʼʼ DUGUIT ʽʽ انطالقا من هذا النفي لوجود مفهوم احلق، ٔ�سس
بل من ٔ�كرثها ٕاغناء �لفكر القانوين، =ىل الرمغ من  . ٔ�دقهاالقانوين، واليت تعترب من ٔ�جود ا7راسات و 

  .ت{ٔثريها احملدود =ىل فقه القانون اخلاص

د¨ل ب¶Cة ٔ�ن حتدث تلك ترصف ٕارادي ي «   :الترصف القانوين =ىل ٔ�نه ʼʼ DUGUIT ʽʽ يعرف
 حقٔ�و كام س�يو�د يف وقت ال ،املوجود وقت -دوث الترصف إالراديتعديالت يف النظام القانوين 

  احلا  ©جîعية املوجودة يف وقت معني طبقا �لقوا=د القانونية « ، ويقصد �لنظام القانوين )1(»معني

                                                                                                                                                             
une qualité propre qui leur donne le pouvoir de s’imposer comme telles à d’autres volontés ? Si ce 
pouvoir existe, il est un droit subjectif . ».     
1  -  DUGUIT (L.) , Traité de droit constitutionnel … , op. cit. , p. 326 : «  Tout acte de volonté intervenant 
avec l’intention que se produise une modification dans l’ordonnancement juridique tel qu’il existe au 
moment où il se produit ou tel qu’il existera à un moment futur donné . ».     
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  .)1(»اليت �سود ٔ�فراد هذا ا§متع املعين، واملراكز القانونية املس�ندة 7

قانونية ت¶شئ مراكز قانونية ٔ�فراده، ونقول ٔ�ن هناك تعديل يف فلك جممتع �سوده مجمو=ة قوا=د 
ة قانونية النظام القانوين يف لك مّرة تصدر فهيا قا=دة قانونية �ديدة، ٔ�و يف لك مّرة تعدل فهيا قا=د

�نواع من  ةبني ثالث – ʼʼ DUGUIT ʽʽحسب  –ميكن اJمتيزي  =ليهو موجودة ٔ�و يمت -ذفها، ٔ
  .احسب طريقة وطبيعة التعديل ا´ي حتدثه �ٓ�ره ،الترصفات القانونية

، وهو ذ¢ الترصف ا´ي يقوم به )Acte règle([متثل النوع أ�ول يف الترصف القا=دة 
ٔ�نه  ؛ ويتصف هذا النوع من الترصفات �ملوضوعية .ٔ�ن حيدث تعديل يف قوا=د القانون الشخص ب¶Cة

ومن ٔ�مÂلته القوانني أ�ساس�ية �لمجمو=ات واالتفاقات امجلاعية  . ميس �ملراكز القانونية لٔ�ش«اص ال
  .)2(�لعمل

�ّما النوع الثاين فهو الترصف الرشط ٔ)Acte condition( هو ترصف حيدد خشصا بذاته، و ،
وع من الترصفات وهذا الن . )3(الترصف وجود قÅل من ع? خيضع لقا=دة موضوعية مل [كن خيضع لهاجيو 

�عتبار ٔ�ن ما ي¶Øج عنه هو حتقCق رشوط لتطبيق بعض القوا=د  ، هو موضوعيو  ، ذو طبيعة خمتلفة
قرار  من ٔ�مÂلته، و )4(ٔ�نه حيدد تطبيق هذه القوا=د =ىل خشص معني ؛ ، وخشيص املوضوعية
، Ýري ٔ�نه حيدد  وظيف العمويمو ا´ي حيقق رشوط تطبيق قانون ال، فقرار التوظيف ه التوظيف
  .اخل ... ©=رتاف �ٔ�بوةو ،الزواج من ٔ�مÂلته ٔ�يضاعني فقط، و =ىل املوظف املتطبيقه 

�ّما النوع أ�¨ري فهو الترصف الشخيص ٔ)Acte subjectif( وهو ذ¢ الترصف ا´ي ت¶ش{ٔ =ىل ،
ري مÂال =ىل هذا النوع هو  مل ينص =لهيا القانون الوضعي =ىل =اتق القامئ �لترصف اتٕا°ره الزتام ، ̈و

  . )5(العقد

، وهو تصنيف يعمتد معيار ʼʼ DUGUIT ʽʽتصنيف الترصفات القانونية ا´ي اقرت-ههذا هو 
:  Ýري ٔ�ن السؤال ا´ي يطرح يف هذا ا§ال هو . حيدثه الترصف يف النظام القانويننوع التعديل ا´ي 

  ما هو دور إالرادة يف ٕاAشاء �ٓ�ر هذه الترصفات القانونية؟

                                                 
1  -  Idem, p.p. 326 – 327 : «  J’entends par ordonnancement juridique ou, d’un mot plus court et plus 
commode, par ordre juridique, l’état social existant à un moment donné d’après les règles de droit 
s’imposant aux hommes du groupement social considéré et les situations juridiques qui s’y rattachent. ».  
2   - Ibid , p. 328.  
3  -  Ibid . 
4

 -  Ibid .  
5  -  Ibid . p. 329 : «  le type par excellence de l’acte subjectif est le contrat proprement dit. ». 
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�نه لRس ٕالرادة املترصف ٔ�ي دور يف ٕاAشاء املراكز القانونية، ٔ�هنا جمّرد  ʼʼ DUGUIT ʽʽ [رىٔ
هذه احلركة  =ىل ٕا°ر -دوث حق القانون ٔ�°را قانونيايل ،طبيعية حتدث حركة جسامنية �لشخصطاقة 

  . )1(إالرادية
 .قد اجتهت نØRه ٕاىل ٕا-داثه، و  ، ٔ�ن أ�°ر القانوين هو ما ٔ�راده الشخص يف الغالبنقول «  

هو ٔ�ن الشخص عند قCامه :  ، فلك ما ميكن ٔ�ن نقو7 هبذا الش{ٔن يف الواقع، هو ٔ�مر Ýري حصيح
قانونية س�ت�دث عن طريق تطبيق قانون طبيعي مس�تقل متاما  ا�حلركة اجلسامنية يعمل مس�بقا ٔ�ن �ٓ�ر 

  .)2(».القانونية ٔ�ن إالرادة يه الس6ب احلقCقي لهذه ا�ٓ�ر ، ، فال ميكن القول، بل ال جيوز القول عنه

، ويه نفس الن�bCة )3(ال وجود 7 مهجمّرد وهو ٕاىل ٔ�ن احلق  ʼʼ DUGUIT ʽʽ خيلص هكذا
  .ا[رغعن طريق حتليل م ʼʼ KELSEN ʽʽاليت توصل ٕاJهيا

  .موضوعية وٕامنا ل�سلسل مقايRس ال وجود �لحق : ʼʼ KELSEN ʽʽطرح –ب 

، Ýري ٔ�نه ʼʼ DUGUIT ʽʽ انطلق مهنامن فرضية مغا[رة لتê اليت  ʼʼ KELSEN ʽʽ ينطلق
تتجسد يف قانونية  سلمي ملقايRس فهو [رى ٔ�ن القانون عبارة عن �سلسل:  يتوصل ٕاىل نفس الن�bCة

، [كون ا7س�تور يف ٔ�=ىل  در�ة م�ه ي لك مقCاس قوته إاللزامCة من املقCاس أ�=ىلس�تقشلك هرم، ½ 
، وٕامنا ٔ�نه  رسة حقلRس ٔ�نه Aش{ٔ عن مما ،و=ليه فٕان العقد يلزم ٔ�طرافه ؛ العقد يف ٔ�سف?الهرم و 

  .)4(ٕاللزامCة م�ه، وهو ½س�متد قوته ا در�ة م�ه أ�=ىل مطابق �لمقCاس

يف =دة ) les normes juridiques (قد طور الفقCه اJمنساوي مفهومه �لمقايRس القانونية 
) Théorie pure du droit( بداية الطبعة الثانية ملؤلفهم�اس�بات، Ýري ٔ�ن الت�اليل اليت قام هبا يف 

)5( 
  : اليت ميكن تلخيصها يف ا�ٓيتو  ، نظر¯مهنجية يفو  كامال  ا�ٔكرثيه 

 املقCاس هو خمطط تفسريي، يعطي معىن �لحوادث اليت ميكن اس�Cعاهبا عن طريق احلواس يف

                                                 
1   - Ibid , p. 358. 
2   - Ibid , p. 324 : «  On dit souvent que le résultat définitif est voulu par le sujet, qu’il constitue l’intention 
du sujet, en réalité ce n’est pas exact, tout ce qu’en peut dire, c’est qu’on voulant déclencher un certain 
mouvement corporel l’agent sait que s’il agit ainsi il se produira un certain résultat par l’application d’une 
loi naturelle  tout à fait indépendante de lui-même. On ne peut pas dire, on ne doit pas dire que la volonté 
est la cause réelle de ce résultat. ».   
3   - Ibid , p. 221 : « Le droit subjectif est une chimère, il n’y a pas de droit subjectif. ». 
4  -  KELSEN (H.) , «  Aperçu d’une théorie générale de l’Etat », Revue du droit public et de la science 
politique, 1926, p. 561  et s.  
5-  KELSEN (H.), Théorie pure du droit, 2ème éd., 1960, (trad. Fr. Charles EISENMANN), Dalloz, Paris, 
Paris, 1962.  
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احلراكت اخلارجCة اليت و  قانوين �لوقائع ½سمح ٕ�عطاء معىنفاملقCاس القانوين .  ماكن معيننين و ازم 
فلو مقنا بت�ليل واقعة معينة ميكن تفسريها =ىل ٔ�هنا ذات طبيعة قانونية ٔ�و ٔ�ن لها ، )1(ميكن مالحظهتا
�و اجلن�ة ، ٔ�و العقد ، ٔ�و احلمك القضايئ ، إالدارئ�و الترصف  ، مÂل املقرر الربملاين ،=القة �لقانونٔ.  

�Cعاهبا يف ترصف ٔ�و مجمو=ة من الترصفات ميكن اس  أ�ول[متثل :  ميك�نا ٔ�ن منزي بني عنرص[ن 
�ما العنرص الثاين فCمتثل  . ٔ�هنا سلوåيات اجîعية ظاهرة ؛ معيننيماكن ن و اعن طريق احلواس يف زمٔ
يف قا=ة يلقون  أ�ش«اص، فاجîع مجمو=ة من  يف نظر القانون إالAساينيف معىن هذا السلوك 

يعين قانو¯ ٔ�ن  هذا املظهر اخلارÃ.  ، مث يصوتون، مهنم من [رفع يده ومهنم من ال [رفعهاخطا�ت
�و �لوس ر�ل يل6س عباءة سوداء ينطق بعبارات يف حق ر�ل  ،مت التصويت =ليههنا¢ قانون ٔ

ق حركة معينة يف �ٓخر، فØفرس قانو¯ ب{ٔنه ٔ�صدر حكام يف حق هذا أ�¨ري، ٔ�و �س6ب ر�ل عن طري
  .)2(ٕاخل ... قØل ر�ل �ٓخر، فCمت تفسري هذا املظهر اخلارÃ =ىل ٔ�نه جرمية قØل

فاملقCاس هو :  ا´ي يضع املقCاس عن املقCاس ذاته إالراديالترصف  ʼʼ KELSEN ʽʽ ميزيو 
�ٔن ما جيب (املعىن اخلاص �لترصف ا´ي هيدف ٕاىل تنظمي سلوك الغري، Ýري ٔ�نه [متزي عنه يف åونه 

:  ولرشح هذه الفكرة ميكن ©س�تعانة ��ٓيت . )sein �نما هو اك (ب�R الترصف هو ،)sollen [كون
) ٔ�يف ٔ�ن  )�ٔ (املمتثل يف ٕارادة من الفرضية و  أ�ولٔ�ن يترصف بطريقة معينة، فاجلزء  )ب)[ريد من  (

املمتثل يف طريقة الترصف اليت ، ٔ�ما اجلزء الثاين و )sein ما هو اك�ن(ترصفا معينا يه  )ب(يترصف 
هو املقCاس ا´ي حيمل معىن و  ،)sollen ما جيب �ٔن [كون(فهÀي  )ب(جيب ٔ�ن يترصف هبا 

  .)3(الترصف

�يضا بني  ʼʼKELSEN ʽʽكام ميزي ٔ)sollen(  )ن [كون�مفا : (  املوضوعيالشخيص و ) ما جيب ٔ
ٕاىل احلصول =ىل سلوك  هو املعىن الشخيص للك ترصف ٕارادي ٔ�ي خشص ½سعى) جيب ٔ�ن [كون
�ملعىن ) ما جيب ٔ�ن [كون( ، Ýري ٔ�ن هذا ال يعين �لرضورة ٔ�ن لهذا الترصف معىن  معني من الغري

املوضوعي، فقد يطلب خشص من ٔ�ش«اص �ٓخر[ن ٔ�ن يترصفوا ترصفا معينا، مبعىن ٔ�نه يطلب مهنم ب{ٔن 
) ما جيب ٔ�ن [كون( ين ٔ�ن مبفهومه الشخيص، Ýري ٔ�ن هذا ال يع) مبا جيب ٔ�ن [كون( يترصفوا 

                                                 
1- Idem , p. 5 : « Un sens spécifiquement juridique, leur signification de droit caractéristique, les fait en 
question les reçoivent de normes qui ont trait à eux ; ce sont ces normes qui leur confèrent une 
signification juridique, de telle sorte qu’ils peuvent être interprétés d’après elles, les normes remplissent 
la fonction de schémas d’interprétation. ».  
2- Ibid , p.p. 2 - 3.  
3- Ibid , p. 7. 
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) ما جيب ٔ�ن [كون( ٔ�نه حىت [رىق  ؛ �ملفهوم املوضوعي) جيب ٔ�ن [كون ما( مبفهومه الشخيص هو 
 �ملفهوم املوضوعي ٔ�ي ٕاىل در�ة مقCاس، جيب ٔ�ن يو�د ) ما جيب ٔ�ن [كون( مبفهومه الشخيص ٕاىل 

مفهوما موضوعيا،  الشخيص) ملا جيب ٔ�ن [كون( موضوعي ٔ�=ىل در�ة يعطي ) ما جيب ٔ�ن [كون( 
�و بتعبري �ٓخر، جيب ٔ�ن يو�د مقCاسٔ) norme (  ىل در�ة يعطي=�الشخيص ) ملا جيب ٔ�ن [كون( ٔ
  . )1(مدلوال موضوعيا فCصبح بدوره مقCاسا

 ،  وهكذا يظهر ٔ�نه ال [كفي ٔ�ن يقرتح القامئ �لترصف مقCاسا حىت [كون هناك هذا املقCاس
ا املعىن �لترصف حىت يصبح الزمان يعطي هذالنفاذ يف ذ¢ املاكن و Cاس ساري ٕامنا جيب وجود مق و 

لRس يف ٕارادة و  ، حصته يف مقCاس ٔ�=ىل در�ة م�هىن ٔ�ن لك مقCاس جيد ٔ�ساس وجوده و مبع ؛ مقCاسا
�يضا ٕاىل حصة املقCاس ٕالزامCته،  ʼʼ KELSEN ʽʽكام [ربط.  )2(الشخص ا´ي ٔ�مىل هذا املقCاسٔ

  .)3(، فال وجود ملقCاس دون جزاء املقCاس حصيح يعين الت{åٔيد =ىل ٕالزامCتهفÅال¶س�بة 7، القول ب{ٔن 

، وذ¢ لRس لالعتبارات املنطقCة و©جîعية يف مÂل هذا النظام ال جمال �ل�ديث عن احلق
 ؛Ýري قانوين –�ʼʼKELSEN ʽʽل¶س�بة لـ  –» احلـق« ، وٕامنا لكون مصطلح ʼʼ DUGUIT ʽʽ اليت ٔ��رها

مجمو=ة قوا=د قانونية، Ýري ٔ�ن  �عتبارهٔ�نه يفØقد عنرص اجلزاء ا´ي يرتتب =ىل خمالفة القانون 
KELSENʼʼ ʽʽ  السلطة ا�لصيقة êه تCٓخر، فهو ال [رى ف�ال ينكر مصطلح احلق، وٕامنا يعطيه معىن 

حىت ½شارك يف ٕاAشاء القا=دة القانونية  ،�لشخص، وٕامنا جمرد ت{ٔهيل مين�ه القانون املوضوعي �لشخص
  . )4(العقد عن طريق

                                                 
1- Ibid , p.p. 10 et 11 : Il faut distinguer la signification objective de la signification subjective :                 
« (sollen) est la signification subjective de tout acte de volonté d’un homme qui, dans son esprit, tend à 
obtenir une conduite d’autrui . Mais tout acte de cette sorte ne possède pas, objectivement, cette 
signification. Ce n’est que lorsqu’il a objectivement aussi la signification d’un sollen que l’on qualifie le 
sollen de (norme). Dire que le sens objectif de l’acte est lui aussi un sollen, c’est exprimer l’idée que la 
conduite que l’acte vise à déterminer est considérée comme devant avoir lieu, non plus seulement du 
point de vue de l’individu qui pose l’acte, mais également du point de vue des tiers désintéressés ; cela, 
même lorsque, dans la réalité, le vouloir qui signifie subjectivement un sollen a cessé d’exister, 
lorsqu’avec la volonté ne disparait pas également la signification, c’est-à-dire le sollen (…). Alors le 
sollen est, en tant que sollen objectif, une (norme) qui (vaut), qui (est en vigueur), qui lie le destinataire. 
Tel est le cas lorsqu’une norme attribue cette signification objective à l’acte de volonté qui pose un sollen, 
lorsque cet acte est habilité par une norme, qui est pour cette raison considérée comme une norme 
(supérieure) .». 
2- Ibid , p. 12 : « La validité objective d’une norme selon laquelle un homme doit se conduire 
conformément à la validité subjective de l’acte de volonté d’un autre homme concernant sa conduite ne 
résulte donc pas du fait positif, réel, qu’est cet acte de volonté ; elle résulte, elle ne peut résulter que d’une 
autre norme (…). L’«existence» d’une norme positive, sa validité, est chose distincte de l’existence de 
l’acte de volonté dont elle constitue la signification objective. ». 
3 - Ibid , p.  255. 
4  -  KELSEN (H.) , « Aperçu d’une … », art.  Précité , p. 621.  
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وقفها املنكر ملحىت و ، )1(ال تظهر احلا�ة ٕاىل التذكري �النتقادات املو�ة �لمدرسة املوضوعية
لوجود احلق، بل [كفي مالحظة ٔ�ن املسلمة اليت تنطلق مهنا واملمتث� يف =دم وجود احلق Ýري مطابقة 

  . ؤ�ن مفهوم احلق ال [زال صامدا ٔ�مام لك ©نتقادات املو�ة �7لواقع القانوين، 

II – املوقف املؤيد لوجود احلق :  

فٕان Kامه تتجسد يف اختاذ لك  =ليهالهدف من القانون هو حتقCق التناسق ©جîعي، و 
ٔ�ن ا§متع هو مجموع ٔ�فراد  ؛ لل قد حيدث يف التوازن ©جîعيالتدابري ©-رتازية واجلزائية للك ¨

للك فرد من ٔ�فراده جمال ¨اص به، وال ميك�ه اخلروج م�ه ٕاّال �7خول يف جمال :  ذو مصاحل خمتلفة
يوجب =ىل  هذا مايف التوازن ©جîعي،  اخØالالو�لتايل التعدي =ىل مصاحله مما حيدث  ،فرد �ٓخر

  . ا¨ل ا§متع ولو �لردعا7و  التد¨ل عن طريق فرض ا-رتام جمال لك فرد د

وهو .  »احلـق«هو ما تعارف ر�ال القانون =ىل �سميته مبصطلح  ،هذا ا§ال اخلاص aلك فرد
  .)2(½شلك جحر الزاوية للك نظام قانوين ن�bCة التطورات ©جîعية و©قØصادية اليت عرفهتا ا§متعات

السادس عرش بظهور =دة حقوق، ر اليت ظهرت مع بداية القرن فقد مسحت حراكت التحر 
وتعرتف هبا مجيع ا7ساتري ا7ميقراطية، كام ٔ�ن التطور ©قØصادي  ،ٔ�صبحت لصيغة �لشخص

لتجس�يد هذه  مالمئة©جîعي جعل حامية العامل من املس�ت«دم رضورية، ولعل إالجراء ا�ٔكرث و
وية مدفو=ة ناكحلق يف عط� س�  : ا�هتاLهاال جيوز �لمس�ت«دم ) جمال(مل حقوق امحلاية هو م�ح العا

وجعل حامية املس�هتê  .ٕاخل...احلق يف حتديد سا=ات العملو احلق يف الضامن ©جîعي، و أ�جر، 
êيضا، وذ¢ مبنح املس�هت�حق ضامن و ، =دة حقوق مهنا حق العمل �ملبيع  من احملرتف رضورية ٔ

  .ٕاخل ... املطابقةو   اجلودة

ة اجîعية ال ميكن جتاهلها، �سمو =ىل لك نقاش ٔ�هنا حقCق حلقهكذا يظهر ٔ�ن مس{ٔ  وجود ا
Ýري ٔ�ن ٔ�نصار هذا املوقف [رون ٔ�ن إالرادة =اجزة عن ٕاAشاء �ٓ�ر قانونية ٕان مل [كن التعبري عهنا ¯جتا 

، مفامرسة احلق يه اليت تعطي القدرة )1(ٔ�ن إالرادة ما يه ٕاّال العضو املنفذ �لحق ؛ )3(عن ممارسة حق
�و ٔ�ي وس�ي� ٔ�خرى ينص =لهيا القانون ،حىت ي¶شئ حقوقا ٔ�خرى عن طريق العقودلصاحÅه ٔ)2(.  

                                                 
1  -  V. DABIN (J.) , Le droit subjectif … , op. cit. , p.p. 17 – 55 ;   HAUSER (J .), Subjectivisme … , thèse 
précitée, p. 61 ;  WICKER (G.)  , Les fictions juridiques, contribution à l’analyse de l’acte juridique, 
L.G.D.J, Paris, 1997, p.p. 41 – 43.    
2  -  MOTULSKY (H.) , Principes d’une  réalisation méthodique du droit, thèse Lyon, 1948, p. 26. 
3   -   STORCK (M.) , Essai sur le mécanisme de la représentation dans les actes juridiques, L.G.D.J. , 
Paris, 1982, p. 34. 
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    يظهر من ¨الل حبث ماهية الترصف القانوين ٔ�ن هذه ا�ٓلية القانونية ال تنحرص يف العقد،
 .وذ¢ لت6ين لك الترصفات اليت قد ميلهيا التطّور ©قØصادي و©جîعي ،وٕامنا ترتك ا§ال مفØو-ا

  

  املطل]ب الثانـي
  تصنjCف التصــرفات القانونkية

  
وانتقاهئا معمتدا فقط =ىل  ٕامنا يتوجب =ليه البحث عهنا تعطى معايري التصنيف �لباحث، و ال
  .، فCتجرد من لك ٔ�فاكر مس�بقة حىت ال يفقد املوضوعية العلمية)3(ٔ�هداف املعرفة العلميةضوابط و 

=دة خصائص، Ýري ٔ�ن التصنيف املقÅول =لميا هو  القانونية يفî[ز التق�يات تقد ت�شارك و 
�¨ذتفقط ذ¢ ا´ي يعمتد ¨اصية وا-دة، هذا ما يربر وجود =دة تصنيفات بعدد اخلصائص اليت ٔ 

  .)4(مكعيار �لتصنيف

  .)فرع �ين(  ، قÅل تطبيقه) فرع ٔ�ول( هذا ما ½س�توجب البحث عن معيار التصنيف 

  

  الفرع أ�ول
 معيار تصنيف الترصفات القانونيةالبحث عن 

  

�وال(ٕان البحث عن معيار لتصنيف الترصفات القانونية يقØيض مقارنة ٔ�و مقاب� صنفني مهنا ٔ(، 
  . )�نيا(مث حتليل مضموهنا 

  : رضورة مقاب� العقد �لترصف ٕ�رادة م�فردة –ٔ�وال 

 لقانونية من ¨الل دراسةتقيض قوا=د املنطق ٔ�نه ال ميكن اس�تخراج معيار تصنيف الترصفات ا

                                                                                                                                                             
1  -  GOUNOT (E.), Le principe de l’autonomie … , thèse précitée.  
2  -  DABIN (J.), Le droit subjectif … , op.  cit. , p. 106. 
3-  IZORCHE (M.-L.) , « Réflexions sur la distinction » … , art. précité, p. 62.  
4 -  EISENMANN (Ch.) , « Problèmes de méthodologie … » … , art. précité, p. 37. 
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 لقانونية من حCث åوهنا ٔ�-اديةت اهذا ما يّربر غياب حماوالت تصنيف الترصفا . صنف وا-د 
)Unilatéral(و ثنائية�ٔ ، )bilatéral(عددة أ�طرافØو م�ٔ ، )multilatéral(  ل ©=رتاف بوجودÅق

  . واملمتثل يف الترصف ٕ�رادة م�فردة ،صنف �ن من الترصفات القانونية ٕاىل �انب العقد

�ول من ¯دى بوجوب ©=رتاف �لترصف ٕ�رادة م�فردة هو أ�س�تاذٔ ʼʼ WORMS ʽʽ  يف
، حفسب هذا أ�¨ري هناك ٔ�ربع مؤسسات قانونية رومانية ميكن )1(1891ٔ�طروحØه اليت ¯قشها س�نة 

يف احلاالت ©س�ت�Zائية اليت (ملصل�ة الغري ©شرتاط :  ويه ،اعتبارها مكصادر الزتام ٕ�رادة م�فردة
  .)3(والنذر ٔ�و الو=د ½ ،الو=د �لمدينةو  ، ةالو=د جبا�ز و ،  )2()يقÅل هبا القانون الروماين

والو=د  تني بعد تطو[رهام، ٔ�ما ف� يتعلق �لنذرالقانون احلديث �ملؤسس�تني أ�ول قد احØفظ 
 �رشيعات احلديثةفمل جيدا ماك¯ هلام يف ال  ، أ�عباء العامة�لمدينة ٔ�[ن يعد ٔ�-د ساكهنا مبشاركته يف 

، وٕامنا ٔ�حCا بعض  ا´ي مل ½س�تورد هاتني التق�ي�ني من القانون الروماين ، �س�ت�Zاء ال�رشيع أ�ملاين
مه اه =ّدة ٔ�ش«اص مبوجب ترصف وا-د يرب يلزتم اجت ب{ٔن ٕاكماكنية الشخص:  التقاليد اجلرمانية القدمية

، وقد اكنت تذåر  «SALMANN»، ويه تق�ية تعرف �مس  وا-د ميثل �يق أ�ش«اصمع خشص 
  .)4(�س�مترار من قÅل الفقهاء أ�ملان عند س�هنم لنظرية ©لزتام ٕ�رادة م�فردة

، فقط دراسة التقاليد وأ�عراف القدمية ف ٕ�رادة م�فردة مل تفرضهإان رضورة ©=رتاف �لترص 
�ن نقÅل  =لينا ٔ�ن املعامالت التbارية تفرض ٕاذ ؛ العملية الس�� يف ا§ال التbاريوٕامنا فرضهتا احلا�ة ٔ

، وذ¢ عن طريق ٕاصدار س�ندات لصاحل بعض أ�ش«اص،  فكرة ٔ�نه ٕ�ماكننا ٔ�ن نلزتم دون اتفاق
�و ٕاكصدار ش�يك ،)A)5ش{ٔته ا´ي قد ال [كون معينا وقتو  ، اكلس�ند ٔ�مر ا´ي يمت دفعه حلام?ٔ .  

ٕا�اكر فكرة ٔ�ن أ�صل يف  –ʼʼWORMS ʽʽعند  –©=رتاف �لترصف ٕ�رادة م�فردة ال يعين 
وقد ساند =دة  . ٔ�ن العقود ال متثل املصدر الوحCد ٕامنا يعين فقط، و  ٕاAشاء ©لزتامات يه العقود

القانون طرق التفسري ومصادر  «يف كتابة  ʼʼ GENY ʽʽ:  يف هذه أ�فاكر مهنم ʼʼWORMS ʽʽ �حÂني
، )7( �اللزتاماتا´ي درس ٔ�حاكم التق�يني أ�ملاين ف� يتعلق  ʼʼ SALEILLES ʽʽو  ،)6( »اخلاص

                                                 
1  -   WORMS (R.),  De la volonté unilatéral … , Thèse précitée. 
2  -  Idem , p.  87. 
3  -  Ibid . 
4   - Ibid , p. 89. 
5  -  Ibid , p . 90. 
6  -  GENY (F.) , Méthode d’interprétation et sources du droit privé positif, L.G.D.J. , Paris, 1899. 
7  -  SALEILLES (R.) , De la déclaration de volonté, contribution à l’étude de l’acte juridique dans le 
code civil allemand (art 116 à 144), Pichon, Paris, 1901.    
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DEMOGUEʼʼ  ʽʽ  ليخمت الس�يد)1(»املفاهمي أ�ساس�ية �لقانون اخلاص، دراسة نقدية« يف كتابة ،    
ʼʼ MARTIN DE LA MOUTTE  ʽʽ  هØسس و  ، لك ا7راسات اليت س�بق�الترصف ٕ�رادة م�فردة يقمي ٔ

  .1951وي¶رش مع? س�نة  ،)2(1949س�نة 

 ، حCث يعرتف  القانون اخلاصالترصف ٕ�رادة م�فردة من ٔ�مه مؤسسات  قد ٔ�صبح اليوم
بîم ٕارساء و  . )4(يف التق�يني املدين كام ٔ�ن املرشع اجلزا�ري قد ٔ�در�ه،  )3(املفرسون بوجودهٔ�Ýلب 

�صبح من املمكن اس�تخراج معيار تصنيف الترصفات القانونية ، ٔ�سس الترصف ٕ�رادة م�فردةٔ  ،
قد عن وذ¢ عن طريق حتليل مضمون مقاب� العقد �لترصف ٕ�رادة م�فردة، ٔ�ي البحث ف� ميزي الع

  . الترصف ٕ�رادة م�فردة

  : حتليل مضمون مقاب� العقد �لترصف ٕ�رادة م�فردة –�نيا 

زاوية مقاب� العقد �لترصف ٕ�رادة م�فردة بني فقهاء القانون العام وفقهاء القانون  اخØلفت
ٕاذ ركز فقهاء القانون العام =ىل  ؛ ملعيار املس�تخرج من ٔ��ل تصنيفهاا اخØالفاخلاص، مما ٔ�دى ٕاىل 

  ).II(، ب�R ركز فقهاء القانون اخلاص =ىل ال¶ش{ٔة )I(ا�ٓ�ر 

I – ركزي املقاب� =ىل مر-� ا�ٓ�رÙ:  

يف  ماها ٔ�نه ½شلك حمورا ؛ نون العام �لترصف ٕ�رادة م�فردةالقا مفرسي من الكÂري اهمت
، من ٔ�مه خصائصها ٕاAشاء قوا=د  ، فلك القرارات إالدارية يه ترصفات ٕ�رادة م�فردة القانون إالداري

ويه ترصفات �س�متد قوهتا إاللزامCة .  ٕاراداهتم عند Aش{ٔهتاقانونية يلزتم �-رتاKا ٔ�ش«اص مل يعربوا عن 
، Ýري ٔ�ن åون )5(ولRس من ٕارادة أ�طراف كام هو الش{ٔن يف القانون اخلاص  ، من القانون الوضعي

ؤ°ر =ىل وجوب ٔ�ساس القوة امللزمة �لترصف ©نفرادي يف القانون العام ال ي هو القانون الوضعي
  . )6(القانونية ش{ٔنه ش{ٔن لك الترصفات»  ة السلطة العامةٕاراد« وجود ٕارادة ٕالAشائه 

                                                 
1  -  DEMOGUE (R.),  Les notions fondamentales … , op. cit. , p.  324. 
2  -  MARTIN DE LA MOUTTE (J.) , L’acte juridique unilatéral … , thèse précitée . 
3   -   MARTIN DE LA MOUTTE (J.) , L’acte juridique unilatéral … , thèse précitée ;  SALEILLES (R.) , 
(R.), De la déclaration de volonté … , op. cit. ;  RIEG (A.) , Le rôle de la volonté … , thèse précitée ; 
CHABAS (F.), De la déclaration de volonté, thèse Paris, 1931 ;    AUBERT (J.-L.) , Notions et rôle … , 
thèse précitée ;   WORMS (R.), De la volonté unilatéral … , thèse  précitée ;  GENY (F.), Méthode 
d’interprétation…, op. cit. ;  IZORCHE (M.-L.) , L’avènement de l’engagement unilatéral … , thèse 
précitée.   

  .مكرر من التق�ني املدين اجلزا�ري املعدل واملمتم 123املادة  -  4
5  -  PASTRE – BOYER (A.-L.), L’acte juridique collectif … , thèse précitée, p. 106. 
6  -   RIEG (A.), Le rôle de la volonté … , thèse précitée, p. 15. 
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، فٕاهنم ال [رون فهيا معيارا  وجود إالرادة وجوب ، وٕان اكنوا [رون Ýري ٔ�ن فقهاء القانون العام
عيار حتمل م  ʼʼ EISENMANN ʽʽاقرتح أ�س�تاذ  ا´ ، الترصف ٕ�رادة م�فردةيصلح �لمتزي بني العقد و 

فهو  ،هوؤ أ�ش«اص ا´[ن ٔ�Aشنه ٕاذا اكنت ٔ��ر الترصف مو�ة ٕاىل Ýري �ٔ  «:  ا�ٓ�ر ا´ي مفاده
وا الترصف اكن الترصف ؤ ت ا�ٓ�ر ٕاىل أ�ش«اص ا´[ن ٔ�Aشترصف ٕ�رادة م�فردة، ٔ�ما ٕاذا و�

  .)1(»عقدا

و�عتبار ٔ�ن  ، يار ي والعقد إالدار يعترب هذا املعيار ¨الصة دراسة الفرق بني القرار إالد
ٔ�ن  ؛ �يق فروع القانون، فال ميكن تعممي نتاجئه وتطبيقها =ىل  س�ت�Zايئاري قانون االقانون إالد

ٕاضافة ٕاىل ٔ�ن القانون إالداري يعرتف بفكرة قدرة ٕارادة =ىل .  املنطق يقيض بعدم تعممي ©س�ت�Zاء
بل ،  ، فإالدارة لها سلطة فرض ٕارادهتا =ىل إالدارات أ�خرى فرض رغبهتا =ىل إالرادات أ�خرى

خيتلف  ه، مما جيعل م�طق)2(ٔ�كرث من ذ¢، هذا القانون يعرتف ٕ�ماكنية ٕاAشاء الزتامات =ىل =اتق الغري
  . عن م�طق �يق فروع القانون

II – ركزي املقاب� =ىل مر-� ال¶ش{ٔةÙ        :   

القانون اخلاص ملقاب� العقد �لترصف ٕ�رادة م�فردة جتعلنا  مفرسيٕان دراسة خمتلف مقار�ت 
يؤسس متيزي العقد عن الترصف   –يف �دئ أ�مر   –، فقد اكن الفقه  نالحظ ٔ�هنا عرفت تطورا

يف  وهبدف التعمق . ٕ�رادة م�فردة =ىل =دد إالرادات املعرب عهنا من ٔ��ل ٕاAشاء الترصف القانوين
ٕاىل دراسة العالقة بني عنرص التعبري عن إالرادة وعنرص ٕاAشاء  ملفرس[نمعيار إالرادة سعى بعض ا

�دت ٕاىل الكشف  -معيار إالرادة اليت اكنت هتدف ٕاىل تدعمي -، Ýري ٔ�ن هذه الت�اليل  قانونيةال�ر ا�ٓ ٔ
ٓ  )1(=دم كفايته �لمتيزي بني العقد والترصف ٕ�رادة م�فردة  عن �يتbاوز  ،خر، كام ٔ�ظهرت معامل معيار 

��  . )2(وهو معيار املصل�ة ر الترصف ٕاىل التعبري عن إالرادة، فكرة خضوع ٔ

  : نقائص معيار =دد إالرادات – 1

 والترصف العقد بني قابل الفقه الVس�ييك العقد �لترصف ٕ�رادة م�فردة مقاب� مكية، فاJمتيزي
                                                 

1  -  EISENMANN (Ch.) , Cours de droit administratif, t. II, L.G.D.J., Paris, p. 389 et s. 
2  -  CHAPUS (R.),  Droit administratif général, t. I, 13ème éd, Montchrestien, p. 467 : «  ce qui est 
déterminant, c’est le contenu de l’acte, ou bien, il est tel que l’acte est destiné à régir le comportement de 
personnes qui sont étrangères à son édiction, c'est-à-dire qui seront des tiers par rapport à lui, ou bien, il 
est tel que l’acte est destiné à régir les relations réciproques de ces auteurs. Au premier cas, il est un acte 
unilatéral, au second cas, il est un acte bilatéral ou, pour employer un terme plus usuel, il est un contrat. ». 
C’est nous qui soulignons. 
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هو تعبري عن ٕارادة خشص وا-د، ب�R  الترصف ٕ�رادة م�فردة:  ٕ�رادة م�فردة يمت =ىل الشلك التايل 
  . العقد هو تاليق ٕارادتني =ىل أ�قل

لعقد ا´ي مقاب� �« :  ن هذه الفكرة بقوهلامع ʼʼAUBERT ʽʽ و ʼʼ FLOUR ʽʽ =رب أ�س�تاذان
عن طريق تاليق ٕارادتني =ىل أ�قل، فٕان الترصف ٕ�رادة م�فردة هو تعبري عن ٕارادة، حيدد  يتكون

،         ʼʼ TERRE ʽʽو=ّرب عهنا كذ¢ أ�ساتذة .  )1(»قانونية ا�ٓ�ر  –يترصف مبفرده  –مبوجهبا خشص 
، فٕان إالرادات اتفاقيف -ني ٔ�ن العقد [رÙكز =ىل « :  بقوهلم LEQUETTE ʼʼ ʽʽ و،  ʼʼ SIMLER ʽʽو

  .)2(».ٕارادة وا-دة الترصف ٕ�رادة م�فردة من صنا=ة

صف =ىل ٔ�نه ترصف ٕ�رادة م�فردة، ب�R و ٕاذا اكن الترصف ¯جتا عن ٕارادة وا-دة فٕانه ي =ليهو 
  . ٕاذا اكن ¯جتا عن =دة ٕارادات فهو عقد

�ول من الحظ نقائص هذا املعيار هو الفقCهٔ ʼʼ DEMOGUE ʽʽ - ن يفرس عندما�اول ٔ
، )3(»)حماو  نقدية(أ�ساس�ية �لقانون اخلاص املفاهمي  «يف مؤلفة  ،لتعاقد مع النفس� الطبيعية القانونية 

وجود تنازع بني مصل�ة الشخص �عتباره ب مع العمل  جواز التعاقد مع النفس �ساءل عن مس{ٔ ٔ�[ن 
�صيال و ٔÅو ¯ئبا هواج�، كام الحظ ٔ�يضا ٔ�نه �عîد معيار =دد إالرادات يعرض التعاقد  �عتباره ممثال ٔ

  .)4(، =ىل ٔ�نه ترصف ٕ�رادة م�فردة ثنايئوا´ي هو ترصف  ، مع النفس

 : ، فٕانه ميكن القول ٔ�ن �لمتعاقد مع نفسه صفØان برصف النظر عن اجلانب الشلكي �لمس{ٔ 
ري �ساؤال من يث هذا أ�مر، و  املشرتيففي البيع Ùكون 7 صفة البائع و  املد[ن يف �ٓن وا-د،ا7ا�ن و 

  ؟ من Ùكو[ن العقدهل مجعه لصفØني ال مينع  : الناحCة التق�ية

ن ي�شلك العقد جبمع ٔ�نه من Ýري املمكن تق�يا �ٔ  يهو يدعقد =اجل الفقه أ�ملاين هذه املس{ٔ ، و 
  .)5(ٔ�ن تق�ية العقد تفرتض وجود =دة ٕارادات ؛ الشخص لصفØني

                                                 
1   -  FLOUR (J.) et  AUBERT (J.-L.) , … l’acte juridique … , op. cit. , p. 362 : « Par opposition au contrat 
qui se forme par la rencontre de deux volontés au moins, l’acte juridique unilatéral est une manifestation 
de volonté par laquelle une personne, agissant seul, détermine des effets de droit. ». 
2   -  TERRE (F.),  SIMLER (Ph.) et  LEQUETTE (Y.) ,   ...Les obligations … , op. cit. , p .41 : « Alors 
que le contrat repose sur un accord de volonté, l’acte juridique unilatéral est l’œuvre d’une seule 
volonté. ». 
3  -  DEMOGUE (R.), Les notions … , op. cit. , p. 202 et s.  
4  -  Idem , p. 303 : « … l’acte bilatéral de sa nature se présente en une forme unilatérale. ». 
5  -  Ibid , p. 304. 
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وره ال ٔ�ن يف م�ظ ؛ عقد يف تعدد إالراداتهذا املوقف ا´ي [رى ال ʼʼ DEMOGUE ʽʽ انتقد
Ùشاؤها العقد يف تعدد إالرادات فقطن فكرة مكAة املراد ٕاbC�ا �لنKîمما ي¶شئ ،  ، وٕامنا يف تقابلها واه

الصفØني لRس من ش{ٔنه فٕان مجع  =ليهو  . )1(يف املصاحل  )hiérarchie( ةيم �زا=ا من ش{ٔنه توليد سل 
ية املصاحل تمت م ٕامنا لكون سل ، و  وهذا ال [رجع لكون ٔ�نه ال تو�د سوى ٕارادة وا-دة ، Ùكو[ن العقد

، هذا )2(=ىل حساب مصل�ة أ�صيل تهٔ�ن ين�از النائب ملصلح  Ýري �زهية، مفن املنطقة و بصفة معيب
  .)3(ما يربر فكرة ٔ�ن التعاقد مع النفس ال [كون حصي�ا ٕاال ٕ��ازة من أ�صيل

 ، وهو معيار تقابل املصاحل ا´ي يعرب عنه  امعيارا �ديد ʼʼ DEMOGUE ʽʽ[ريس وهبذا
يه  وا-دة مصل�ةRس لها سوى رادة وا-دة ٔ�و =دة ٕارادات ل الترصفات اليت حتتوي =ىل إ  «:  اكٔ�يت

فهÀي   ةمØناقض احلٕارادتني ٔ�و ٔ�كرث متثل مص =ىل =ادة ، ب�R تê اليت حتتوي ... ترصفات انفرادية
  . )4(» ... عقود

  : معيار تقابل املصاحل – 2

 معيار تقابل ʼʼ DEMOGUE  ʽʽ قرتح أ�س�تاذا=دد إالرادات، حظة نقائص معيار بعد مال
 ʼʼ MARTIN DE LA MOUTTE ʽʽ ، حىت جميء الس�يد املصاحل، Ýري ٔ�ن موقفه ظل Kجورا لفرتة

  .)5(ا´ي ت6ىن ٔ�فاكره ٕا°ر دراس�ته �لترصف ٕ�رادة م�فردة

وا-د، Ýري ٔ�ن هذا هو مثرة ترصف خشص  - كام تدل =ليه ال�سمية –فالترصف ٕ�رادة م�فردة 
ٔ�نه جيب ٔ�ن منزي بني  ؛ )6(ال يعين ٔ�نه ال ميكن ٔ�ن [كون مثرة ترصف خشصيني ٔ�و ٔ�كرث ترصفوا مبعية

فالترصف ،  )accord de volontés ( وتوافق إالرادات )collaboration de volontés ( تعاون إالرادات
فا´ي ميزي الترصف  مصل�ة وا-دة، دات ما دامت تعرب عنٕ�رادة م�فردة قد ي¶Øج عن تعاون إالرا

 هو ٔ�نه يعرب دامئا عن مصل�ة وا-دة، ب�R العقد يعرب عن توافق مصلحتني ،ٕ�رادة م�فردة عن العقد

                                                 
1  -  Ibid . 
2  -  Ibid , p. 5.  

  .من التق�ني املدين اجلزا�ري املعدل واملمتم 77املادة -  3
4   -  DEMOGUE (R.), Traité des obligations en général, sources des obligations, t. I … , op. cit. , p. 35 : 
«Ceux qui n’en comportent  qu’une seule ou plusieurs ayant le même intérêt sont les actes unilatéraux 
comme le testament, la renonciation, la signification, la mise en demeure. Ceux qui en comportent 
ordinairement  deux ou davantage représentant des intérêts opposés sont les conventions : comme le 
contrat, la novation, la dation en paiement.».    
5  -  MARTIN DE LA MOUTTE (J.) , L’acte juridique unilatéral … , thèse précitée. 
6  -  Idem , p. 38. 
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  .)1(مØقابلتني 

عن ٕارادÙهيام واكنتا تعربان عن  معية خشصني رادات املعرب عهنا، فلو =ربال هيم =دد االٕ  =ليهو 
 اكن ترصفا ٕ�رادة م�فردة، ولو =رب خشص وا-د عن ٕارادته واكن مضموهنا التعبري عن ، مصل�ة وا-دة

  .)3(ا، اكن الترصف عقد)2(مصلحتني مØقابلتني كام يف التعاقد مع النفس

�ن التعبري عن إالرادة وٕان اكن رشطا  ʼʼ MARTIN DE LA MOUTTE ʽʽ و[رى ٔ�يضا أ�س�تاذٔ
، تتلخص ٔ�مهيته يف Ùرمجة  فٕانه ال [زيد عن åونه جمرد عنرص شلكيرضور� ٕالaرام الترصفات القانونية 

هذا املعيار ٕاال بعد رشح  اعîدÝري ٔ�نه ال ميكن  . )4(ة املنجزةيل  املصل�ة ا´ي يعترب جوهر العم عنرص
  . مفهوم املصل�ة، وٕاال بقي معيارا فارÝا ال ميكن تطبيقCة

يف  ©س�تعامل، فهو شائع  �لعلوم القانونية فقط الح املصل�ة لRس مصطل�ا ¨اصطٕان مص
 ʼʼ IHERINGʽʽمبbال الترصف القانوين دون ا§االت أ�خرى، فقد اس�تعم?  اا�لغة، كام ٔ�نه لRس ¨اص

كذ¢ يف  ©س�تعامل، وهو شائع )5(»مجمو=ة من املصاحل حيمهيا القانون«  :ب{ٔنه  يف تعريفه �لقانون
، كام )6(لصفة�و=ادة ما يمت ربط هذا املفهوم  ،» دعوى بدون مصل�ةال «إالجراءات املدنية ٕاذ 

Ýري ٔ�ننا س�نو�ه هذه ا7راسة يف حبث » املصل�ة العامة « ½س�تعمل كذ¢ يف جمال القانون إالداري 
  .مفهوم املصل�ة يف الترصفات القانونية

من يقارب  فرس[نا املوضوع، جند ٔ�ن هناك من امل �سرت�اع خمتلف الت�اليل اليت قCلت يف هذ
ومهنم من [رى ب{ٔهنا ،  )ب(ومهنم من يقارهبا من زاوية الس6ب ،  )�ٔ (مفهوم املصل�ة من زاوية احملل 

  . )ج(aلك çساطة املنفعة 

 ٔ� : املصل�ة واحملل  - 

 فاليشء هو . حمل أ�داءو  ،لزتامحمل ©و  ،بني حمل العقد –القانون املدين  –يمت اJمتيزي يف 

                                                 
1   - Ibid , p. 47. 

ظهر مدى ت{ٔ°ره ب{ٔعامل ،ي  ʼʼ  DEMOGUE ʽʽ نفس املثال ا´ي اس�تعم? أ�س�تاذل  ʼʼ MARTIN DE LA MOUTTE ʽʽ ٕان اس�تعامل أ�س�تاذ-2
  .هذا أ�¨ري

3  -  MARTINE DE LA MOUTTE (J.) , L’acte juridique unilatéral … , thèse précitée, p. 51. 
4   - Ibid , p. 50 : «  la manifestation de volonté est un phénomène certes indispensable, mais de pure forme 
… , une manifestation de volonté, élément formel, ne fait que traduire un intérêt, élément substantiel de 
l’opération accomplie. ».  
5  -  cité par  DABIN (J.), Le droit subjectif … , op. cit. , p. 65. 
6-  VINCENT (J.)  et  GUINCHARD (S.), Procédure civil, Dalloz, Paris, 1999, p. 140. 
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�شلك  ©لزتامات، مفجموع )1(حمال �لعقد ©لزتام، ب�R [كون  وأ�داء هو حمل لاللزتام ،حمل أ�داء 
لعقد العملية و=ليه [كون حمل ا. )2(هحمل العقد، ويه حتقق العملية القانونية املراد حتقCقها من وراء

 ʼʼ DUGUIT ʽʽ �س�تعارة تعبري، ٔ�و )3(مبعىن ٔ�نه الغاية من التعاقد ؛ ٕاaرامه القانونية املراد حتقCقها من
 ،النقود[كون حمل أ�داء اليشء و   املراد ٕا-داثه، ففي البيع مÂالهو املركز القانوين العقد نقول ٔ�ن حمل

       لزتام ب�سلمي اليشء �سلمي النقود، ب�R [كون حمل العقد ©لزتام هو �سلمي اليشء و حمل ©و 
 ،مركز قانوين مقابلو  ،فCتو7 مركز قانوين وهو البائع ،مما حيقق معلية البيع ، ©لزتام ب�سلمي النقودو
 . هو املشرتيو 

، ميكن القول ٔ�ن املصل�ة يف الترصف القانوين تعرب عن  بتطبيق هذا املفهوم =ىل املصل�ة
املصل�ة هو مركز ، ففي البيع مÂال، ما يعرب عن )4(املركز ٔ�و املراكز القانونية اليت ت¶ش{ٔ عن هذا أ�¨ري

وهام  ،مصل�ة البائع ومصل�ة املشرتي : ل¶س�بة حملل العقد، فمنزي مصلحتنياملد[ن �و  مركز ا7ا�ن
  . حتددان طبقا حملل البيع

فٕان مصل�ة املشرتي  ؛لزتام ب�سلمي اJمثن©لزتام ب�سلمي اليشء و©:  مبا ٔ�ن لعقد البيع حملني
كون �لبائع �ل¶س�بة لزتام ب�سلمي اليشء، ٔ�[ن [ل املمتثل يف ©حمل البيع أ�وّ  يعرب عهنا مركز ا7ّا�ن يف
املمتثل يف ٔ�ّما مصل�ة البائع فCعرب عهنا مركز ا7ا�ن يف حمل البيع الثاين و  ،لهذا احملل مركز املد[ن

  .ي [كون �لمشرتي فCه مركز املد[نلزتام ب�سلمي اJمثن، وا´©

  : املصل�ة والس6ب –ب 

 ، [رى أ�س�تاذ  بل ٔ�كرث من ذ¢ . )5(ال يبعد كثريا عن مفهوم الس6بٕان مفهوم املصل�ة 
CARBONNIERʼʼ ʽʽ ينRن مفهوم املصل�ة هو ا�ٔكرث تطابقا مع املصطلح الالت�ٔ  ʼʼ CAUSA ʽʽ 

)6( .  

=ىل ٔ�ن هناك تعا½شا بني مفهومني ملصطلح الس6ب، ذ¢ ٔ�ن الترصفات  --اليا - يتفق الفقه
 6ب عن طريق إال�ابة عنالقانونية تربم من ٔ��ل حتقCق هدف معني، و=ليه [كون حتديد مفهوم الس 

                                                 
1  -  LUCAS – PUGET (A.-S.), Essai sur la notion d’objet du contrat, L.G.D.J. , Paris, 2005. 

  .199. سابق، ص، مرجع  ... مصادر ©لزتام، محمد حس�نني م�صور-2
ميكن �لم�ل ٔ�ن [رون ٔ�نه ال  باحÂني�ٔن ٔ�Ýلب ال  ؛ مت ©هîم هبان مس{ٔ  حتليل العقد من زاوية الغاية مل ي�ٔ  Ù ʼʼLUCAS – PUGET ʽʽرى أ�س�تاذة-3

  : يه Ùرى ٔ�نه اعتقاد Ýري مؤسس، لتفاصيل ٔ�كرث ٔ�نظريعرب عن الغاية، و
LUCAS – PUGET (A.-S.), Essai sur la notion … , thèse précitée, p. 44 et s.        
4  -  CABRILLAC (R.) , L’acte juridique conjonctif … , thèse précitée, p. 44. 
5  -  MARTIN DE LA MOUTTE (J.) , L’acte juridique unilatéral … , thèse précitée, p. 43. 
6  -  CARBONNIER (J.) , Droit civil, les obligations … , op. cit. , p. 129. 
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  ملاذا ٔ�aرم الشخص الترصف؟:  يتالسؤال ا�ٓ  

هو الغرض طبقا �لمفهوم الVس�ييك ٔ�و ما يعرف بنظرية الس6ب املوضوعي فٕان الس6ب 
، وهو هبذا املفهوم وا-د )1(ا´ي ½سعى املتعاقد ٕاىل حتقCقه من وراء تعاقده)  but immédiat ( املبارش

، )2(خرلعقود، ففي العقود التبادلية س6ب الزتام لك مØعاقد هو الزتام املتعاقد ا�ٓ يف لك نوع من ٔ�نواع ا
الس6ب هبذا املفهوم هو س6ب و  .)3(نية التربعلزتام هو انب وا-د [كون س6ب ©جلامللزمة  ويف العقود

  .لRس س6ب العقدو  ،لزتام©

فهو ال  –حسب النظرية احلديثة ٔ�و ما يعرف بنظرية الس6ب الشخيص  –ٔ�ّما مفهوم الس6ب 
نفسه  ينحرص يف الغرض املبارش، وٕامنا يتbاوزه لRشمل الباعث ا7افع ٕاىل التعاقد، فال [كون الس6ب

ٕاذ خيتلف �خØالف خشص املتعاقد، ففي البيع مÂال، قد [كون الباعث  ؛ يف النوع الوا-د من العقود
وهو هبذا املفهوم س6ب . ٕاخل...ٔ�و القCام aر-�  ،ٔ�و سداد د[ن ،=ىل التعاقد الرغبة يف رشاء يشء �ٓخر

  .)4(لزتاملRس لالو  ،�لعقد

ن من مجع خصائص ؤ�هداف ٔ�هنا متكَ  ؛ ر ٔ�مهيهتا6ب مقاربة ال ميكن ٕا�اكومقاربة املصل�ة �لس 
من ¨الل  ʼʼ CARBONNIER ʽʽ ، هذا ما الحظه أ�س�تاذ الس6ب مبفهومCه الشخيص واملوضوعي

عن  إاذ ٔ�نه [رى ٔ�ن فكرة الس6ب مبفهومCه الشخيص واملوضوعي ال تعرب جCد ؛ دراس�ته ملفهوم الس6ب
الروماين، وٕامنا مفهوم املصل�ة هو ا´ي يالءم ٔ�كرث �لتعبري اليت ظهرت يف القانون  ʼʼ CAUSA ʽʽفكرة 
ٔ�نه جيب ٔ�ن  ؛ مصطلح املصل�ة يو-د مفهويم الس6بفهو [ري ٔ�ن  ،بل ٔ�كرث من ذ¢ . )5(عهنا

 .)6(الوجود واملرشوعية : ، وبذ¢ فهÀي جتمع نتاجئ النظريتني Ùكون املصل�ة موجودة ومرشو=ة
ا´ي [ري ٔ�ن الس6ب ال  ʼʼ HAUSER ʽʽ مفهوم الس6ب عند أ�س�تاذذا املفهوم تتفق مع هبواملصل�ة 

�و خشصيا)7(يتلخص يف ا7افع ٔ�و املقابلٔ �ٔ�ن الس6ب ال جيد حقCقØه  ؛ )8(، فهو لRس �لرضورة ماد
حىت ) بلاملقا(فCجب ٔ�ن حيتوي =ىل العنرص املادي : ٕاال برتåيب هذ[ن العنرص[ن املادي والشخيص

�عتبار ٔ�ن هذا أ�¨ري [ريم ٕاىل حتقCق -ا�ة فردية، كام جيب ٔ�ن  ،لترصفالقانونية � يضمن النbا=ة 

                                                 
1-  LARROUMET (Ch.) , … les obligations … , op. cit. , p. 448. 
2  -  Idem . 
3  -  Ibid . 
4  -  FLOUR (J.) et  AUBERT (J.-L.) , … l’acte juridique … , op. cit. , p. 185. 
5  -   CARBONNIER (J.), … les obligations … , op. cit., p. 129 : «  une notion comme celle de l’intérêt, 
qui eut peut – être été la plus adéquate de la causa . ». 
6  -  Ibid . 
7  -   HAUSER (J.), Objectivisme … , thèse précitée, p.  272. 
8  -  Idem , p. 273. 
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�عتبار ٔ�ن الترصف القانوين ال  ،حىت يضمن املرشوعية) ا7افع(حيتوي ٔ�يضا =ىل العنرص الشخيص 
  .)1(جيب ٔ�ن يرض �لنظام ©جîعي

  : )UTILITE(املصل�ة يه املنفعة  –ج 

م�فعة مادية ٔ�و معنوية، �ٓنية ٔ�و  « املصل�ة ب{ٔهنا ʼʼ  GERVAIS ʽʽيعرف أ�س�تاذ
قط، بل �شمل ق� معنوية فاملصل�ة لRست مادية فقط، فهÀي ال �شمل الرثوة ف =ليه، و )2(»مس�تقÅلية

فالشخص ا´ي هيب شURا لشخص �ٓخر .  اخل ... ©جîعيةو ،العالقات العائليةو  ،الرشفو ، اكحلرية
مبعىن ٔ�نه ال [كون 7 مقابال ميكن تقوميه مبال، وٕامنا قد [كون  ؛جراء هذا التربع ل�ة مادية 7 منمص ال

�املعوز[ن، �ٔو  ا ٕاذا وهب اليشء ٔ�-د ٔ�فراد =ائلتهكتقوية العالقات العائلية يف -ا  م ،7 مقابال معنو
�و احلصول )موL 7هر�ء مÂال( ية معوزة لقر تقوية =القاته ©جîعية يف -ا  ما ٕاذا وهب اليشء ٔ ،

يف  ©س�تعاملواملصل�ة مبفهوم املنفعة كثرية ،    ما ٕاذا اكنت الهبة لو�ه هللا=ىل الرا-ة النفس�ية يف -ا
يعة إالسالمCة كام ٔ�ن املصل�ة يف الرش  . الفقه املقارن، بل ٔ�كرث من ذ¢، ٔ�صبح املصطل�ني مرتادفني

  . دفع املفسدةيه �لب املنفعة و 

وٕامنا تتاكمل لتبني ٔ�ن مفهوم املصل�ة مفهوم شامل  ، قار�ت ملفهوم املصل�ةهذه املال ت��اقض 
  .تغطيه لك Kام احملل والس6ب من وجود ومرشوعية ٕ�ماكنه

ٔ�ن =دم وجود أ�داء  ؛ ، وهو يغطي وجود احملل©لزتامفوجود املصل�ة رضوري لوجود 
 .عاقد ٕاىل حتقCقها من وراء تعاقدهوا´ي هو املصل�ة اليت ½سعى املت ،يعين =دم وجود حمل العقد

بل ٔ�كرث من ذ¢، فهو [هنÀي مشلكة الس6ب يف  . ود املصل�ة يغطي كذ¢ وجود الس6بووج
من املوهوب  الزتام(النظرية التقليدية ف� يتعلق �لعقود امللزمة جلانب وا-د، واليت ال [كون فهيا مقابل 

ب من هملعنوية اليت يتحصل =لهيا الواوهو املنفعة ا ،كرة املصل�ة تؤكد وجود مقابلٕاذ ٔ�ن ف ؛ )7
  .الهبة مÂال

، ويه ال تتحقق ٕاال مبرشوعية احملل ©لزتامملرشوعية  كذ¢ مرشوعية املصل�ة رضوريةو 
، و=ليه ال [كون )مÂال مركز ا7ا�ن( ٔ�ن املصل�ة يه املركز القانوين املتو7 عن الترصف  ؛ الس6بو 

هذا املركز القانوين مرشو=ا ٕاّال ٕاذ اكن حمل ا7[ن مرشو=ا، ؤ�ن املصل�ة يه الباعث ا7افع ٕاىل 

                                                 
1  -  Ibid . 
2  -  GERVAIS (A.) , «  Quelques réflexions à propos de la distinction des ‘ droits’ et des ‘ intérêts’ » , in : 
Mélanges  ROUBIER (P.), t. I, 1961, p.  230 et s., p. 230. 
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عن طريق   عن احملل والس6برب=ليه لو ٔ�رد¯ ٔ�ن نعو  .رشوعيهتا مطابقة ملرشوعية الس6بالتعاقد مف 
، ب�R تضمن )املنفعة املادية واملرشوعية (ٕان ٔ�حاكم احملل تضمن مصل�ة ا7ا�ن :  مفهوم املصل�ة نقول

ال دعوى « ٕاسقاط املسلمة القائ�  يمت وبذ¢، ) الوجود واملرشوعية(ٔ�حاكم الس6ب مصل�ة املد[ن 
ال «  :رصف القانوين ف�قول=ىل نظرية الت ،املعروفة يف قانون إالجراءات املدنية» بدون مصل�ة

  .»ترصف بدون مصل�ة 

 ما عقد البيع ا´ي يلزتم مبقØضاه البائع بنقل ملكCة يشء =ىل لرشح ٔ�كرث لهذه أ�فاكر س�نعمتدو 
وال حيدث  فالبيع هو عقد تتالىق فCه مصل�ة البائع مبصل�ة املشرتي، ،ٕاىل املشرتي مقابل مثن نقدي

  . نه حيقق م�فعة للك مهنام�ٔ مبعىن  ؛ هناملك م التعاقد ٕاّال ٕاذا حقق العقد مصل�ة

فالبائع دا�ن �لمشرتي �Jمثن وهو مد[ن 7 �ليشء  ،[كون لك من البائع واملشرتي دائنا ومدينا
اليشء املبيع  : ٔ�ن لعقد البيع حملني ؛مدينا �Jمثناملبيع، ب�R [كون املشرتي دائنا �لبائع �ليشء املبيع و 

  .واملرشوعية ،التعينيو  ،الوجود : يهوواJمثن، كام ٔ�ن 7 ثالث رشوط 

لزتام البائع �ل�سلمي، نالحظ ٔ�نه ميثل حمل ا:  املمتثل يف اليشء املبيعو  ،  يتعلق �حملل أ�ّولفف�
ل املمتث� يف ق رشوط احملو=ليه فٕان تطبي . وبذ¢ [كون حمال �لعالقة اليت [كون فهيا املشرتي دائنا

ث� يف ©نتفاع �ليشء املبيع، مما ½سمح واملرشوعية يضمن مصل�ة املشرتي املمت  ،التعينيو  ،الوجود
وا´ي هو املشرتي ف� يتعلق هبذا احملل أ�ول  ،ن ٔ�حاكم احملل �اءت لتضمن مصل�ة ا7ا�ن{ٔ �لقول ب

  .لعقد البيع

لزتام املشرتي بدفع اJمثن، نالحظ ٔ�نه ميثل حمل ا:  اJمثنل يف واملمتث ،ٔ�ّما ف� يتعلق �حملل الثاين
 ،التعينيو  ، ٔ�ي الوجود ؛ وبذ¢ [كون حمال �لعالقة اليت [كون فهيا البائع دائنا، وتطبيق رشوط احملل

مبعىن ٔ�ن احملل Ýري  ؛فلو اكنت النقود مزورة مÂال ،واملرشوعية يه اليت تضمن �لبائع ©نتفاع �Jمثن
ن ٔ�حاكم احملل الثاين هذا ما ½سمح لنا �لقول �ٔ  . ع لن [متكن من ©نتفاع من اJمثنلبائن افإ  ،مرشوع

  . ، وا´ي هو البائع يف هذه احلا  ىل ضامن مصل�ة ا7ا�نهتدف ٔ�يضا إ 

تضمن مصل�ة  - سواء اكنت تتعلق �ليشء املبيع ٔ�و �Jمثن -ٔ�ن ٔ�حاكم احملل يظهر هكذا 
  .والبائع �ل¶س�بة �لمثن ،املشرتي �ل¶س�بة �ليشء املبيع: ا7ا�ن

فÅال¶س�بة �لنظرية ،  يف النظرية التقليدية ٔ�و احلديثةس�ب6ني سواء اكن ذ¢ كام [كون �لبيع 
املشرتي بدفع اJمثن، فوجود هذا  الزتام ،البائع �عتباره مدينا �ل�سلمي الزتامالتقليدية [كون س6ب 
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 الزتامٔ�ما س6ب  . )املد[ن(يضمن مصل�ة البائع  ا´ي هو) املشرتي بدفع اJمثن الزتام(  لزتام©
البائع هو ا´ي  الزتامالبائع ب�سلمي اليشء املبيع، فوجود  الزتامفهو  ،املشرتي �عتباره مدينا بدفع اJمثن

  . )املد[ن(يضمن مصل�ة املشرتي 

فهيا الس6ب هو ا7افع الباعث ٕاىل التعاقد، فهÀي تضمن ٔ�ما �ل¶س�بة �لنظرية احلديثة ٔ�[ن [كون 
فلو  ،)املد[ن(مرشوعية مصل�ة املد[ن، مفرشوعية  س6ب البائع تضمن مرشوعية مصل�ة املشرتي 

ملا  ،�ة العامةقØل �اره، جعل مصل�ة املد[ن تتعارض مع املصلٔ�جرة �ع البائع اليشء من ٔ��ل دفع 
، فهÀي تضمن  كذ¢ أ�مر �ل¶س�بة ملرشوعية س6ب املشرتي . ء©عتدااء هذا يصRب ا§متع من جر 

فٕان ذ¢  ، ، فلو اشرتى هذا أ�¨ري مزنال من ٔ��ل ممارسة ا7=ارة )املد[ن(مرشوعية مصل�ة البائع 
 . ملا يصيبه من جراء هذه ا�ٓفة ،تتعارض مع مصل�ة ا§متع) املد[ن(جيعل مصل�ة البائع 

  

  الفرع الثاين                                                
 لترصفات القانونية�  احلديث تصنيفال 

  

Ýري ٔ�ن حتليل هذا التصنيف  ، )ٔ�وال(ميزي الفقه احلديث ثالث ٔ�صناف من الترصفات القانونية 
  . )�لثا(مما يربر التصنيف املقرتح  ، )�نيا(يبني =دم جتاAسه 

  : التصنيف احلديث �لترصفات القانونيةمضمون  –ٔ�وال 

قÅل م�تصف القرن العرش[ن، ) عقد وٕارادة م�فردة( قد اكن تصنيف الترصفات القانونية ثنائيا ل
�صبح التصنيف ثالثيا، وذ¢ لظهور  ÝROUJOU DE BOUBE ʼʼ ʽʽري ٔ�نه بعد Aرش ٔ�عامل أ�س�تاذٔ

  . )III(وترصفات جامعية ،  )II(عقود و  ،)I(الترصف امجلاعي ف{ٔصبح هناك ترصفات ٕ�رادة م�فردة 

I – الترصف ٕ�رادة م�فردة  :  

=رتاف �لترصف ٕ�رادة م�فردة هام أ�س�تاذان لرمغ من ٔ�ن ٔ�ول من ¯دى بوجوب ©=ىل ا
WORMSʼʼ ʽʽ 

 ʼʼ GENY ʽʽو )1(
يه اليت  ʼʼ MARTIN DE LA MOUTTE ʽʽ ن ٔ�عامل أ�س�تاذفإ  ،)1(
  .)2(وٕارساء ٔ�حاكمه  ،هذا الترصف يعود لها الفضل يف بيان خصائص

                                                 
1  -  WORMS (R.), De la volonté unilatéral … , thèse précitée. 
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بدراسة شام� �لترصف ٕ�رادة م�فردة،  ʼʼ MARTIN DE LA MOUTTE ʽʽ لقد قام أ�س�تاذ 
، مث معد ٕاىل ٕارساء نظام )3(»تد¨ل ٕارادة وا-دة تعرب عن مصل�ة طرف وا-د« :  فقد عرفه =ىل ٔ�نه

 س�تاذومل تمت معارضة ٔ�فاكر ا�ٔ ، )4(بعد ٔ�ن قام ٕ�حصاهئا ، قانوين لعدد من الترصفات ٕ�رادة م�فردة
ʼʼMARTIN DE LA MOUTTE ʽʽ  لب املÝ� فرس[نهو من ٔ�aرز امل ، و  ، بل ذهب ٔ�-دمه فرس[نمن ٔ

خشص ريد الشخص لو-ده =ىل ٔ�ن [ريد مع من الطبيعي ٔ�كرث ٔ�ن [« :  يف عرصه ٕاىل -د القول ب{ٔنه
واملمتثل يف معلية اختاذ  ، وال ميكن �لقانون =دم ÙرتRب نتاجئ عن ترصف معروف aكرثة يف احلياة �ن،
  وجود =القة قانونية Ùربط لية الترصف ٕ�رادة م�فردة يف مس{ٔ ؤ�نه ملن اخلط{ٔ حتديد ٕاشاك ،)5(»القرار

ومن بRهنا ال�رشيع  ، كام ٔ�ن ٔ�Ýلب ال�رشيعات قد ٔ�¨ذت �لترصف ٕ�رادة م�فردة . )6(ا7ا�ن �ملد[ن
�نه جيوز ٔ�ن يمت الترصف �ٕالرادة املنفردة �لمترصف ما  =ىل مكرر 123 اجلزا�ري حCث نص يف املادةٔ

  .  مل يلزم الغري

II – العقد  :  

يلزتم مبوجÅه خشص ٔ�و =ّدة  اتفاق« :  من التق�يني املدين اجلزا�ري =ىل ٔ�نه 54قد عرفØه املادة 
�ش«اص �ٓخر[ن مبنح ٔ�و فعل ٔ�و =دم فعل يشء مأ .«.  

  ؟واالتفاق ، مفا هو الفرق بني العقداالتفاقيظهر من هذه املادة ٔ�ن العقد هو نوع من ٔ�نواع 

[رد ، و )7(ٔ�نه ال ٔ�مهية لهذا اJمتيزي  ʽʽالس�هنوري ʼʼ ةهيمن ٔ�aرزمه الفق لباحÂني[رى الكÂري من ا
ب{ٔن ٔ�حاكم أ�هلية ختتلف يف العقود ذاهتا، ، )8(لمتيزي ٔ�مهية من حCث أ�هليةا´[ن [رون ٔ�ن � =ىل 

  .  )9(ضةو عقود التربع عهنا يف عقود املعا فهÀي ختتلف يف

                                                                                                                                                             
1  -  GENY (F.), Méthode d’interprétation … , op.  cit.  
2  -   MARTIN DE LA MOUTTE (J.) , L’acte juridique unilatéral … , thèse précitée. 
3  -  Idem , p.  38. 
4   - Ibid , p.  41 et s. 
5  -  CARBONNIER (J.) , …  les obligations … , op. cit. , p. 54. 
6  -  Ibid.  

  .80  .، مرجع سابق، ص ...  نظرية العقد، عبد الرزاق ٔ�محد الس�هنوري -7
8  -  PLANIOL (M.)  et  RIPERT (G.), Traité pratique de droit civil … , par  ESMEIN (P.), op. cit. , p. 18 
et s.  

  .80. املرجع نفسه، ص ، ...نظرية العقد  ،عبد الرزاق ٔ�محد الس�هنوري-9
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 [رى ٔ�ن �لمتيزي ٔ�مهية Ùمكن يف åون ٔ�ن الغاية من Ý ʼʼ  CARBONNIER  ʽʽري ٔ�ن أ�س�تاذ
 وبذ¢ ،)1(ٔ�و ٕاهناهئا  ،تتعدى ذ¢ لتبلغ حتويلها االتفاقفقط، ب�R الغاية من  الزتاماتالعقد هو ٕاAشاء 

  .عقد اتفاق، Ýري ٔ�ن لRس لك اتفاق[كون لك عقد  وبذ¢

ٕان إال�ابة =ىل هذا السؤال Ùمكن يف التعريف املعمتد �لتعريف �لعقد، فلو اعمتد¯ التعريف 
ال [كون Jمتيزي العقد عن االتفاق .  )2(»ٔ�°ر قانوينتوافق ٕارادتني =ىل ٕا-داث « :  القائل ب{ٔن العقد هو

�مهية ٔ�ئ .  ٔ�فٕاننا  ،)3(»توافق مصلحتني مØضاربتني« :  ما ٕاذا اعمتد¯ التعريف ا´ي [رى ب{ٔن العقد هو
اليت هتدف  االتفاقاتما ال [كون فهيا تضارب بني املصاحل، كام يف  االتفاقاتفٕاننا س�منزي ٔ�ن هناك من 

واليت ٔ�طلق =لهيا أ�س�تاذ  ، ٔ�ي تê اليت هتدف ٕاىل ٕاAشاء نظام معني ؛ ٕاىل ٕاAشاء ٔ�ش«اص معنوية
DUGUITʼʼ ʽʽ  حتادي االتفاق�سمية© (UNION)

)4(  .  

III –  ف القانوين امجلاعيالترص :  

 ʼʼ ROUJOU DE BOUBEE ʽʽ مت اقرتاح هذا النوع من الترصفات القانونية من قÅل أ�س�تاذ

. )5(»تاليق مجمو=ة من ٕارادات ذات مضمون وا-د، �سعى ٕاىل حتقCق الهدف نفسه«  : وهو يعرفه ب{ٔنه
ميزي الترصف امجلاعي عن  ʼʼ ROUJOU DE BOUBEE  ʽʽ أ�س�تاذ ٔ�ن و=ىل الرمغ من. )5(»نفسه

ʼʼ ROUAST ʽʽالعقد امجلاعي ا´ي اقرت-ه
ب�R  ،يف åون ٔ�ن الترصف امجلاعي ذو Aش{ٔة جامعية ،)6(

فٕان �انب من الفقه يصنف العقد امجلاعي يف زمرة الترصفات  ،العقد امجلاعي هو عقد ذو �ٓ�ر جامعية
  .ٔ�ن ٔ�و�ه الش�به بRهنام تطغى =ىل ٔ�و�ه ©خØالف ؛ )7(امجلاعية

هذا هو ٕاذن تصنيف الترصفات القانونية، Ýري ٔ�ن السؤال ا´ي ي�Åادر ٕاىل أ�ذهان يف هذا 
  طق هذا التصنيف؟و م�ما ه:  ا§ال هو

  : �لترصفات القانونية م�طق التصنيف احلديث –�نيا 

�°رت ٔ�عاملٔ ʼʼ DUGUIT ʽʽ  ها، فهو ميزيكثريا =ىل حتديد مفهوم الترصفات القانونية وتصنيف  

                                                 
1  -  CARBONNIER (J.) , … les obligations … , op. cit. , p. 47. 

  .81. ، املرجع نفسه، ص ... الس�هنوري يف حتلي?، ٔ�نظر مرجعه نظرية العقدهو التعريف ا´ي اعمتده الفقCه و -2
3  -  DEMOGUE (R.), Les notions … , op.  cit. , p. 305 ; Traité de droit civil … , op. cit. , p. 35.  
4  -  DUGUIT (L.) , Traité de droit constitutionnel … , op. cit. , p.  409. 
5   -  ROUJOU DE BOUBEE (G.), Essai sur l’acte juridique collectif … , thèse précitée, p. 15 : « des 
volontés qui ont toutes le même contenu, et qui tendent toutes vers la réalisation d’un même but .» ;  
ROUAST (A.), Essai sur la notion juridique de contrat collectif … , thèse précitée. 
6  -  ROUJOU DE BOUBEE (G.), Essai sur l’acte juridique collectif … , thèse précitée, p. 18. 
7  -  FLOUR (J.) et  AUBERT (J.-L.) , … l’acte juridique … , op. cit. , p. 401.  
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Øعددة أ�طراف، ويصنف هذه أ�¨رية من حCث ال¶ش{ٔة ٕاىل عقود م  الترصفات الفردية عن الترصفات 
�ّما من حCث املضمون فهو يصنفها ٕاىل ترصف قا=دة (UNION) حتاديةاتفاقات او ٔ ،)Acte Règle(، 
) Acte subjectif (وترصف خشيص ،)  Acte Condition ( ترصف رشطو 

)1( .  

، وا´ي جيعل ʼʼ DUGUIT ʽʽهذا التقس�مي املقرتح من طرف ʼʼ ROUETTE ʽʽأ�س�تاذ  انتقد
، Ýري ٔ�نه  ومن العقد واالتفاق نو=ني لهذا اجل¶س ، �¶سامن الترصفات املتعددة أ�طراف ٔ�ي امجلاعية 

فهو جيعل لك هذه  الترصفات يف :  ال ينف ٔ�مهية الترصف امجلاعي، ولكن يف تقس�مي ثاليث �ديد
والترصف امجلاعي ٔ�ج�اسا، ويقسم  ،العقدو  ، جيعل لك من الترصف ٕ�رادة م�فردةٔ�ي  ؛ مرتبة وا-دة

Ýري ٔ�نه يعاب =ىل هذا التقس�مي ٔ�نه .  )2(وعقود جامعية ، رادية جامعيةالترصف امجلاعي ٕاىل ترصفات انف
  .والترصف امجلاعي الس�تعام7  معيار[ن �لقCام هبذا التصنيف ، ال ميزي جCدا بني الترصف ٕ�رادة م�فردة

©عîد جيب ٔ�نه ٕاذا ٔ�رد¯ ٔ�ن نقوم بتصنيف ثاليث، فٕانه  ʼʼEISENMANM  ʽʽ [رى أ�س�تاذ
ل طبقا ملعيار الثالث [متزيان عن أ�و يصح م�طقCا ٔ�ن نقول ٔ�ن الصنف الثاين و  ال ٕاذ ؛ وا-د=ىل معيار 

ٔ�نه يف هذه احلا  [كون أ�حص ٔ�ن  ؛ بعضهام ٕاال عن طريق معيار مغا[ر ؤ�هنام ال يî[زان عن ،معني
بني الصنف  ، مث بتصنيف �ن =ىل در�ة ٔ�قل وذ¢ =ىل ٔ�ساس املعيار أ�ّول ، نقوم بتصنيف ثنايئ

  . )3(وذ¢ =ىل ٔ�ساس املعيار ا´ي ميزيهام ، والثالث  الثاين

طابق ٔ�ن هذا التقس�مي ال يت =ىل التقس�مي الثاليث احلديثبتطبيق هذه القا=دة املنطقCة يظهر 
معيار =دد إالرادات �لمتيزي بني :  س�تعامل معيار[ن من ٔ��ل حتقCقهمت ا هٔ�ن ؛ مع املنطق القانوين

ولك من العقد  ،ٕ�رادة م�فردة والعقد، ومعيار �ٓ�ر الترصف �لمتيزي بني الترصف امجلاعيالترصف 
  .�ٕالضافة ٕاىل ٔ�ن s املعيار[ن م�تقد[ن ،والترصف ٕ�رادة م�فردة

  : التصنيف املقرتح –�لثا 

  كام[ن م�تقد[ن، ر يامت ©س��اد ٕاJهيام من ٔ��ل حتقCق التصنيف الثاليث مع  Yان�[ن ار ٕان املعيا

                                                 
1  -  DUGUIT (L.) , Traité de droit constitutionnel … , op. cit. , p. 409 et s. 
2   -  ROUETTE (G.) ,Contribution à l’étude critique de la notion de contrat, thèse Paris, 1965, p. 44 : « en 
revanche, la notion d’acte collectif connaît un regain d’intérêt ; mais on la voit prendre place au sein 
d’une nouvelle trilogie, à côté de l’acte unilatéral et du contrat, dans un esprit très différent de celui de 
DUGUIT, et être démembrée en deux sous-groupes, les actes unilatéraux collectifs et les conventions 
collectives. ».   
3   - EISENMANN (Ch.) , « Problèmes de méthodologie des définitions et des classifications», A.P.D., 
1966, t. XI, « la logique du droit », p. 25 et s. ; BERGEL (J.-L.) , « Différence de nature égale différence 
de régime», RTD. Civ., 1984,  p. 255 et s., p. 263. 
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  .وهو ٔ�مر خمالف �لمنطق ،س�تعامل معيار[ن خمتلفني لتجس�يد هذا التصنيفٔ�نه مت ا 

 املعيار الواجب ©س��اد ٕاليه لتصنيف الترصفات القانونية هو معيار املصل�ة،  ٔ�ن رٔ�ينا سلفا
ٕاذ قد .  وترصفات ثالثية ،عقودو  ،ترصفات ٕ�رادة م�فردة:  رصفات ٕاىلوهو ½سمح لنا بتصنيف الت

�ن الترصفات  ،عند دراس�ته �لطبيعية القانونية �لتعاقد مع النفس ʼʼ DEMOGUE ʽʽ الحظ أ�س�تاذٔ
يه ترصفات انفرادية Kام اكن =دد إالرادات اليت =ربت عهنا،  ،القانونية اليت تعرب عن مصل�ة وا-دة

  . )1(فهÀي عقود ،ٔ�ّما تê اليت تعرب عن مصلحتني مØقابلتني

=ىل نفس اJهنج عند تعريفه �لترصف  ʼʼ MARTIN DE LA MOUTTE ʽʽ وقد سار أ�س�تاذ
  ؟ م ترصف قانوين ثاليثٔ�ال �كون ٔ�ما  ؟ اذا لو تقابلت ثالث مصاحلمف ،)2(©نفرادي

�ن ق�يات القانونية احلديثةالت  تظهر لنأ  �Âم�هناك -االت تتقابل فهيا ٔ�كرث من مصلحتني، ومن ٔ
ففي  . ©عîد إالجياريو ،©شرتاط ملصل�ة الغري:  هذه احلاالت نذåر =ىل سC6ل املثال ال احلرص

 –يف الغالب  –واليت يه  ،مصل�ة املشرتط:  ©شرتاط ملصل�ة الغري نالحظ توا�د ثالث مصاحل
واملمتث� يف  ،مصل�ة املتعهدو  ،ىض من جراء تنفCذ املتعهد لٔ�داءمعنوية Ùمتثل يف إالحساس �لر

ة، ؤ�¨ريا مصل�ة املنتفع املمتث� يف من املشرتط مقابل تنفCذه �لمشارط املنفعة اليت سØRحصل =لهيا
 الثالث تتقابل مع املصلحتني ، ولك مصل�ة من هذه املصاحل دنفعة اليت سØRحصل =لهيا من املتعهامل 
املمتث� يف  ،مصل�ة البائع : وكذ¢ يف ©عîد إالجياري نالحظ توا�د ثالث مصاحل ، تنيخري ا�ٔ 

ؤ�¨ريا مصل�ة  ، مصل�ة البنك من معلية القرض اليت يربKا مع املس�تفCدو  ،مقابل اليشء املبيع
  .املس�تفCد املمتث� يف متويل مرشو=ه

وهو لك تعبري  ،ترصف قانوين ثاليثهذه أ�م�Â اكفCة لتدعمي فكرة ٔ�نه ميكن القول ب{ٔن هناك 
�و =دد من إالرادات متثل ثالث مصاحل تتقابل فهيا لك مصل�ة مع املصلحتني  ،)3(رادة االٕ عن ٔ

الترصف امجلاعي من هذا  ما هو ماكن : ٔ�ن السؤال ا´ي يبقى يطرح نفسه هو Ýري . أ�خريني
  التصنيف؟

فٕان ذ¢ سRسمح لنا  ؛ فا}اطبني �لترص  ترصف امجلاعي يعمتد =ىل معيار =ددمبا ٔ�ن ال 
 ؤ�¨ريا  ،جامعيعقد انفرادي و جامعي، و م�فردة انفرادي و  ٕ�رادةفCكون لنا ترصف :  بتقس�مي فرعي

                                                 
1- DEMOGUE (R.), Les notions fondamentales … , op. cit. , p. 305  et s.  
2  -  MARTIN DE LA MOUTTE (J.) , L’acte juridique unilatéral … , thèse précitée, p. 37 et s. 

يل، صفة النائب عن لفØح جمال ©فرتاض ب{ٔن يولك خشصني لك من �انب ٕاىل خشص a�ٕرام ترصف معني فCد¨ل Lطرف يف الترصف، فCكون 7 صفة أ�ص -3
  .صفة النائب عن الشخص الثاين، فCجمع الصفات الثالثالشخص أ�ول و 
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 .جامعيترصف ثاليث فردي و 

  

  املبحث الثاين
  الترصف القانوين الثاليث ومفهوم الطرف

  يف الترصف القانوين

 
ع ، فÅتصفح مواد التق�ني املدين جند ٔ�ن املرش الطرف بدقة حيدد القانون الوضعي مفهوم مل

¨ري دليل =ىل ذ¢ ما �اء يف ، و مصطلح املتعاقد مكرتادفنياجلزا�ري ½س�تعمل مصطلح الطرف، و 
العقد �لتدلRس ٕاذا اكنت احليل اليت جل{ٔ ٕاJهيا ٔ�-د  ٕابطالجيوز  « :اليت تنص =ىل  ،م�ه 86نص املادة 
  .»الثاين العقد الطرفٔ�و النائب عنه، من اجلسامة حبيث لوالها ملا ٔ�aرم  املتعاقد[ن

مكرتادفني =ىل الرمغ مما يو�د  ʽʽ طرف ʼʼمصطلح و  ʽʽ املتعاقد ʼʼعمل هذه املادة مصطلح �س�ت
 ؛ بRهنام من اخØالف، فالشخص ا´ي ينظم ٕاىل اتفاقCة جامعية يعترب طرفا فهيا، Ýري ٔ�نه لRس مØعاقد

  .ٔ�نه مل ½شارك يف املفاوضات

بل =ىل مواد كثرية ال  ،فقط 86ال يقØرص =ىل املادة هذا اخللط يف اس�تعامل املصطل�ات و 
  .½سع ا§ال ٕالحصاهئا يف هذه ا7راسة

، Aش{ٔة ا�ٓ�ر القانونية، و التعبري عن إالرادة:  رٔ�ينا سلفا ٔ�ن عنارص الترصف القانوين يه
من يتحمل ا�ٓ�ر  ٔ�و ، ؟ هل هو من يعرب عن ٕارادته هبذا املفهوم مفن هو الطرف . وممارسة حق

  ؟ من ميارس حقه ٔ�و ، القانونية

من  ٔ�خرىdرة ، وdرة من يتحمل ا�ٓ�ر، و يعترب املرشع dرة الطرف من =رب عن ٕارادته
:  =ىل ما ييلمن التق�ني املدين تنص  Å59الرجوع ٕاىل املواد املتعلقة �لرىض جند املادة ف  .ميارس حقا

، ومن هنا ن�ساءل عن الشخص  » ... املتطابقØني ٕارادهتاميمت العقد مبجرد تبادل الطرفان التعبري عن «
  ؟ ا´ي مننح 7 صفة الطرف عند دراسة الرتايض
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¨ري مÂال عن احلا  اليت [كون فهيا القامئ �لترصف هو   التعاقد عن طريق النيابة-ا  تعطينا
 إالرادة، فالتعبري عن  ا´ي س�س�ند ٕاليه ٔ��ر الترصف، و  ق املس�تعملÝري الشخص صاحب احل

  .�ٕالضافة ٕاىل ٔ�ن ا�ٓ�ر س�س�ند ٕاليه . هو صاحب احلق املامرس أ�صيلÝري ٔ�ن  ، يصدر من النائب

، اكن خشص النائب ال خشص  ٕاذا مت العقد بطريق النيابة « : بنصها =ىل ا�ٓيت 73جتي�6ا املادة 
  .» ... هو حمل ©عتبار عند النظر يف عيوب الرىض أ�صيل

½س�ت¶Øج من هذه املادة ٔ�ن املقصود �لطرف عند دراسة الرتايض هو القامئ �لترصف، ٔ�ي 
  .لRس الشخص ا´ي يتحمل ا�ٓ�ر ٔ�و صاحب احلق املامرس، و الشخص ا´ي =رب عن ٕارادته

ينرصف العقد ٕاىل  « : ٔ�نه تنص =ىل 108املادة �bد ف  ٔ�ما �لرجوع ٕاىل املواد املتعلقة ب{ٓ�ر العقد
  . » ... اخللف العاماملتعاقد[ن و 

 -من حCث املبد�ٔ  - يفهم من هذه املادة ٔ�ن �ٓ�ر العقد سواء ٔ�اكنت حقوقا ٔ�و الزتامات تنرصف 
، و�لتايل يعتربون ٔ�طرافا بدليل ٔ�ن العقد ال ميك�ه ٔ�ن [رتب الزتامات يف ذمة  ٕاىل اخللف العام

  .)1(الغري

، فظهرت حماوالت =ديدة  من تعريف الطرف مع تذبذب موقف ال�رشيعتذبذب موقف الفقه 
مØ«لية عن مفهوKام يف النظرية  ، )مطلب �ين(  الغريو  حتاول ٕا=ادة ضبط مفهويم الطرف

  .)مطلب ٔ�ول(الVس�يكCة 

  

  املطلب أ�ول
  الVس�يكCةاJمتيزي بني مفهوم الطرف ومفهوم الغري يف النظرية 

  
 إالرادةمما جعلها تعمتد  ،النظرية الVس�يكCة تنظر ٕاىل العقد =ىل ٔ�نه تاليق ٕارادتني اكنت

فهÀي  ،عîد هذا املعيار ٔ�Aش{ٔ مراكز قانونية جهينة، Ýري ٔ�ن ا)فرع ٔ�ول( 5ٔساس Jمتيزي الطرف من الغري
 حيثنا =ىل تقد[ر هذاهذا ما ،  )فرع �ين(  dرة ٔ�خرى من مركز الغري، وتقرتب dرة من مركز الطرف

                                                 
  .».مة الغري، و لكن جيوز ٔ�ن [كس�به حقاذال [رتب العقد الزتامات يف « :  من التق�ني املدين اجلزا�ري املعدل و املمتم =ىل ما ييل 113تنص املادة  -1
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  ).فرع �لث( املعيار 

  الفرع أ�ّول
  إالرادة �ملفهوم الضيق:  ٔ�ساس اJمتيزي

  
  ٕاّال لٔ�ش«اص ا´[ن =ربوا عن ٕارادهتم يف –يف النظرية الVس�يكCة  –ال تث6ت صفة الطرف 

  .)1(ٕاAشاء الترصف 
هذا ما جيعل البحث يف ٔ�ساس متيزي يعترب هذا املفهوم ن�bCة مÅارشة ملبدٔ� AسC6ة التعاقد، 

  .مفهوم الطرف عن الغري ينحرص يف البحث عن ٔ�ساس مÅدٔ� AسC6ة التعاقد

، ا´ي اكن يقيض  جيد القانون اخلاص الالت�Rوجرماين مصدره التارخيي يف القانون الروماين
يه قا=دة [رى ، و)2(»ني ال ميكهنا ٔ�ن تنفع ٔ�و ترض Ýريمهة من طرف ٔ�ش«اص معينمالعقود املرب  «: ب{ٔن

�ما (I)أ�صل التارخيي ملبدٔ� AسC6ة التعاقد =ىل الرمغ من ٔ�هنا تت{ٔسس =ىل الشلكية  فرسونفهيا امل ٔ ،
مما جعل  ، ؤ�فاكر مذهب ا�ليربالية ©قØصادية ʼʼ KANT ʽʽ احلالية، فقد ت{ٔ°رت ب{ٔعامل العقد فلسفة

 . (II)هاء القانون املدين يؤسسون مÅدٔ� AسC6ة التعاقد =ىل إالرادة ق ف 

�ساس مÅدٔ� AسC6ة التعاقد يف القانون الروماين -ٔ�وال ٔ :  

 ٔ�ن هذا أ�¨ري ؛ )A)3سC6ة التعاقد ٔ�ساسه يف ظل القانون الروماين يف مÅدٔ� الشلكية مÅد�ٔ  جيد
ٕارادتني ال [كفي ٕالAشاء العقد ٕاال ٕاذا اس�تbاب ٕاىل شلك قامئ، قد  فاتفاقاكن جيهل مÅدٔ� الرضائية، 

ال�سلمي  يفو ،كتا�ت معينة يف العقود املكØوبة ٔ�و يف ،ات معينة �ل¶س�بة �لعقود الشفوية[متثل يف عبار 
  . فٕان العقود ال تلزم ٕاّال أ�ش«اص ا´[ن شارåوا يف هذه الشلكية =ليهو  .)4(يف العقود العي¶Cة

ال [مكن يف ٔ�ن ٔ�ساس مÅدٔ� AسC6ة التعاقد يف القانون الروماين  ʼʼ FLOUR ʽʽ أ�س�تاذ[رى 
ٕاذ  ؛)5(=دم كامل تق�ية نظرية ©لزتامات Lلك يفكذ¢  [مكن وٕامنا ،فقط )الشلكية( مجود �ٓلية العقد

�و  ،½س�ت¶Øج من طبيعة ©لزتام ا´ي اكن يتصف بطابع الشخصية ٕاىل -د م�ع لك حوا  ��[نٔ

                                                 
1  -  En ce sens V.,  GHESTIN (J.), JAMIN (Ch.)  et  BILLIAU (M.) , Traité de droit civil, les effets … , 
op.  cit. , p.  382. 
2   - Res inter alios acta aliis ne que nocere ne que prodesse  potest. 
3  -  BACACHE – GEBEILLI (M.) , La relativité des conventions … , thèse précitée, p. 229.  
4  -  ROUETTE (G.), Contribution à l’étude … , thèse précitée, p. 190.  
5  -  FLOUR (Y.) , L’effet des contrats à l’égard des tiers en droit international, thèse Paris II, 1977, p. 14. 
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خصوصا ؤ�ن السلطة اليت خيولها  ،، فشخصية لك من ا7ا�ن واملد[ن عنرص هام يف ©لزتام)1(�لحق
  .اس�Åعاده و�ٔ فCجوز 7 -6سه  ،ا7[ن ��ا�ن قد تصل ٕاىل خشص املد[ن

ٕاذ اكن يعترب ٔ�فراد  ؛ هوم العائ� يف ا§متع الروماينٔ�ول بوادر تاليش مÅدٔ� خشصية العقود هو مف 
، كام ٔ�ن ذمهتم املالية )2(قانو¯ خرا�ٓ  رد ميثلد، فلك فالعائ� الكÅرية مبا فهيا العبيد خشصا قانونيا وا-

مث يليه  . ٔ�و ٔ�ي فرد �ٓخر من ٔ�فراد العائ� ،ٔ�خCه ٔ�و ،من زو�ة املد[نوا-دة، فميكن  اس�تفاء ا7[ن 
اكن رضور� ة �ٓ�ر العقد ٕاذا اكن ذ¢ مراد أ�طراف و ليؤدي ٕاىل ا�ساع دا�ر  ، تاليش مÅدٔ� الشلكية

القانونية املرجوة، فÅداية من القرن الثالث عرش حتّرر العرف القانوين يف ٔ�ورو� من  لتحقCق الغاية
حتت رشط ٕا=الم   ، حوا  ا7[نو  ، ، ف{ٔ�از النيابة يف التعاقد ثة عن القانون الروماينو أ�شاكل املور

  . املد[ن ب{ٔن ا7[ن سRسدد من قÅل املد[ن اجلديد

وت{ٔكد هذا الت«يل عن امجلود ا´ي عرفه القانون الروماين ف� يتعلق �لعقود مع ظهور القانون 
  الك¶يس، ٔ�[ن مت ©=رتاف مببدٔ� الرضائية، Ýري ٔ�ن هذا ©=رتاف مل [كن =ىل ٔ�ساس حرية إالرادة، 

�ن الثريان Ùربط من « [متثل يف وجوب ا-رتام العهود طبقا لقا=دة  ،م�طلق ديين وٕامنا =ىل ٔ�ساسٔ
، هذا ما جيعل ٔ�ساس مÅدٔ� AسC6ة التعاقد يف القانون الك¶يس هو )3(»قروهنا، والر�ال من ٔ�لس¶هتم

  . ولRس إالرادة ،العهد

، فقد اكنت  التعاقدÝريت أ�فاكر الفلسفCة اليت سادت القرن الثامن عرش ٔ�ساس مÅدٔ� AسC6ة 
 ٔ�  ال يتصور بل ٔ�كرث من ذ¢، . ن يصبح ملزتما ٕاّال ٕاذا ٔ�راد ذ¢تعترب ٔ�ن الشخص حّر، ؤ�نه ال ميكن 

 .فكرة ٔ�هنا وليدة Ùرايض أ�ش«اص العالقات ©جîعية ¨ارج فةٔ�نصار هذه الفلس

ٕا=ادة ت{ٔسRس مÅد�ٔ  يف ʼʼ ADAM SMITH ʽʽو ʼʼ KANT ʽʽت{ٔثري فلسفة - �نيا
  : AسC6ة التعاقد

I– فلسفة ʼʼ KANT ʽʽ :اعتربʼʼ KANT ʽʽ  نه��ن إالرادة يه مÅدٔ� لك قانون ٔ�¨اليق، ؤٔ
من إالرادة مجمو=ة من القوا=د �شلك نظاما عقالنيا  فاس�ت¶Øجميكن اك�شاف القانون �لعقل ا§رد، 

« ، وهو [رى ٔ�ن القانون هو  »القانون الطبيعي«ينظم سلوك أ�فراد دا¨ل ا§متع، ٔ�طلق =لهيا �سمية 
 جمرد وس�ي� لتحقCق التعا½ش بني

                                                 
1  -  GHESTIN (J.), JAMIN (Ch.)  et  BILLIAU (M.) , Traité de droit civil, les effets … , op. cit. , p. 370. 
2  -  CHAMPEAU (E.) , La stipulation pour autrui … , thèse précitée, p. 75. 
3  -  RANOUIL (V.) , L’autonomie de la volonté … , thèse précitée, p. 88. 
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  .)1(، وبذ¢ Ùكون ٕارادة الشخص يه مصدر لك ©لزتامات القانونية »ٕارادات أ�فراد 

من قÅل  1848لفقهاء الفرAس�يون هبذه أ�فاكر بعد ٔ�ن مت Ùرمجهتا ٕاىل ا�لغة الفرAس�ية س�نة ت{ٔ°ر ا
 ʼʼ BARNI ʽʽ الس�يد

ٔ�نه جيعل من  ؛ هو رائد مذهب الفردية القانونية ʼʼ KANT ʽʽ، بل اعتربوا ٔ�ن)2(
ص ٔ�ن خيضع لقانون Ýري ذ¢ ا´ي ٔ�و�ده لنفسه، خال ميكن �لش« :  إالرادة املصدر الوحCد �لقانون

ٔ�ن  ؛ رادة الضامن الوحCد حلقوق الفرداالٕ  من كام ٔ�نه جيعل .)Ý«)3ريه مع �تفاقسواء مبفرده ٔ�و 
  . )4(الشخص ٕان مل يقرر بنفسه فٕانه قد يتعرض �لظمل، ٔ�ّما ٕاذا قرر بنفسه فٕان ذ¢ س�يكون مس�Åعًدا

  : الفقه =ّدة مÅادئ Ùمتثل يف وانطالقا من هذه أ�فاكر ٔ�رىس 

 �  : مÅدٔ� الرضائية –ٔ

ال Ùكون  طاء العقد قوته إاللزامCة، ف�bاعتهيقيض هذا املبدٔ� ب{ٔن إالرادة لو-دها اكفCة ٕالع
  .)5( معنيلكمقCدة �-رتام ش

  :مÅدٔ� حرية التعاقد –ب 

 الثانية يتعاقد، ب�Rأ�وىل مفادها ٔ�ن الشخص حّر يف ٔ�ن يتعاقد ٔ�و ال :  هو ½شمل مس{ٔلتني و
  .)6(طراف املتعاقدة اكمل احلرية يف حتديد بنود العقدتتعلق مبضمون العقد، فل�ٔ 

 ٔ�ؤ�ن ال  ، ب¶Cة أ�طراف –عند حفصه لص�ة التعاقد  –، ٔ�ن يلزتم القايض  ي¶Øج عن هذا املبد
تغالل ©س�  [رون ٔ�ن ، هذا ما جعل ٔ�نصار املبد�ٔ  الص�ة يد¨ل ٔ�ي عنرص ٔ�ج�يب عهنا يف حفصه لهذه

ٔ�نه يقوم =ىل فكرة انعدام العدا  يف احلقوق و©لزتامات بني  ؛ ال ½شلك سÅ6ا ٕالبطال العقد
أ�طراف، والناجت عن =دم التاكفؤ بRهنام، ومه ال يتصّورون ٕاماكنية åون ما ٔ�راده أ�طراف جمانبا 

  .)7(�لعدا 

                                                 
1  -  BACACHE – GEBEILLI (M.) , La relativité des conventions … , thèse précitée, p.  232. 
2   -  KANT (E.) , Les fondements de la métaphysique des mœurs, publié en 1785, et La critique de la 
raison pratique, parue en 1788, tous deux traduits par BARNI  en 1848 ;   RANOUIL (V.) ,  L’autonomie 
de la volonté … , thèse précité, p. 55. 
3  -  KANT (E.) , Doctrine du droit, trad. par BARNI , 1853, p. 33, cité par  GOUNOT (E.), Le principe de 
l’autonomie de la volonté … , thèse précitée, p. 54. 
4   - Ibid , p. 78. 
5  -  BACACHE – GIBEILLI (M.) , La relativité des conventions … , thèse précitée, p. 233. 
6  -  FLOUR (J.) et   AUBERT (J.-L.), …  l’acte juridique  ... , op. cit. , p. 62. 
7  -  GOUNOT (E.), Le principe de l’autonomie de la volonté … , thèse précitée, p. 76 : «  tout contrat libre 
libre est un contrat juste, quel que soit, par ailleurs, le contenu. » ;  HAUSER (J.), Objectivisme … , thèse 
précitée, p. 122. 
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  : ا-رتام املرشع والقايض �لقوة امللزمة �لعقد –ج 

  . ما صنعته إالرادة، ال ميكن نقضه ٔ�و تعدي? ٕاّال من قÅل هذه إالرادة

  : مÅدٔ� AسC6ة التعاقد –د 

مبا ٔ�ن إالرادة يه ٔ�ساس القوة امللزمة �لعقد، فٕان هذا أ�¨ري ال [كون ملزما ٕاّال ملن =ّرب عن 
  . ٕارادته

Åادئ ا�ليربالية و�دت هذه املبادئ املس�متدة من العقل اخلالص تدع� لها يف رواج م 
  .©قØصادية

II– فاكر�ٔʼʼ  JEAN – BAPTISTE ʽʽ وʼʼ   ADAM SMITHʽʽ :  

روا�ا åبريا يف املنتصف الثاين  ʼʼ ADAM SMITH ʽʽو ʼʼ JEAN-BAPTISTE  ʽʽالقت ٔ�فاكر
 ٔ�، ويه )عرص أ�نوار(اكر م�سا[رة مع أ�فاكر السائدة يف ذ¢ العرص فمن القرن الثامن عرش، ويه 

��ظمي تبادل الرثوة ب مفادها ٔ�نه يتوجب =ىل ا7و  السامح لٔ�ش«اص  ،=ىل مفاهمي اقØصاديةتت{ٔسس 
 �ÙرLهم يتعاقدون كام  : القانون، وبلغة »د=ه يعمل، د=ه مير« واخلدمات كام ½شاؤون، متاش�يا مع مÅدٔ

  .)1(و©زدهار ©جîعي ،التوازن ©قØصاديو  ،ٔ�ن ذ¢ من ش{ٔنه حتقCق احلرية ؛ ن½شاؤو

حتقCق رغباهتم، فهم لن يربموا  وهيف ا§متع أ�ش«اص من الترصفات اليت يربKا ف هدال ٕان 
عقودا ٕاال ٕاذا قّدروا ٔ�هنا حتقق مصاحلهم، فCكفي تد¨ل ا7و  من ٔ��ل ضامن احلرية واملساواة بني 

اويتني كفCل توافق ٕارادتني حّرتني م�س �عتبارهٔ�ن العقد  ؛ ش«اص جلعل العقود حمققة �لعدا ا�ٔ 
 ، وٕامنا لبنة من فٕان مÅدٔ� حرية التعاقد ال يعترب نتاج فلسفة احلرية فقط =ليهو  . بتحقCق مصاحل مربمCه

  . لبنات حتقCق ا�ليربالية ©قØصادية 

 ٔ�©جîعي بطريقة  ©زدهارو ، حيقق التوازن ©قØصادي »عمل، د=ه ميرد=ه ي«  كام ٔ�ن مÅد
، فهو ال يفكر  ٕاىل ¨دمة الصاحل العام –من حCث املبدٔ�  –ٔ�ن نية الشخص ال �سعى  ؛ Ýري مÅارشة

وده ٕاىل حتقCق ، Ýري ٔ�ن يدا خفCة تق فراد ا§متع، ش{ٔنه يف ذ¢ ش{ٔن �يق �ٔ  ٕاال ف� حيققه من رحب ¨اص
 ة ٔ�كرث فعاليةقه الشخصية يعمل بطريحتقCق مصاحل فهو ببحثه =ىل:  مل [كن يف نØRه حتقCقههدف 

                                                 
1-  FLOUR (J.) et  AUBERT (J.-L.) , …  l’acte juridique … , op. cit. , p. 67.  



 

 

162 

 

  .)1(لتحقCق مصل�ة ا§متع 

القانون املدين، مما جعلهم [ربطون مÅدٔ� حرية  مفرسيا�ليربايل هبذه أ�فاكر =ىل  ٔ�°ر املذهب
 مفهومان �امدان ال» الغري« فهوم م  و» الطرف « مما جعل مفهوم و ، إالرادة التعاقد مببدٔ� سلطان

ٔ�ن  ؛ ة الطرفق هلم صفحتا´[ن ٔ�aرموا العقد من يقÅالن ٔ�ي مرونة يف تعريفهام، فو-دمه أ�ش«اص 
  .رب عن ٕارادته فهو من قÅيل الغريلك من مل يعإالرادة و-دها يه ٔ�ساس القوة امللزمة �لرابطة العقدية، و 

اك ٕاذ ٔ�ن هن ؛ ىل جعل مفهوم الغري مفهوما Ýامضأ�دى هذا امجلود يف تعريف مفهوم الطرف إ 
�نه تث6ت هلم بعض مزا� أ�طرافعن رغبهتم يف ٕاAشاء العقد، Ýري  فUة من أ�ش«اص ممن ال يعّربونٔ .  

  

  الفرع الثاين
  نتاجئ اعîد معيار إالرادة �ملفهوم الضيق 5ٔساس �لمتيزي 

 .قانوينالترصف ال بني الطرف والغري يف 

  

هو ذ¢ الشخص ا´ي ٔ�aرم  –�ملفهوم الضيق �عîد معيار إالرادة  –[كون الطرف 
  .، والغري هو لك من مل يربم الترصف الترصف القانوين

çس6ب وجود فUة من  ، جيعل هذا اJمتيزي مفهوم الغري يف ترصف قانوين مفهوما Ýري واحض
يد¨ل مضن هذه الفUة اخللف  . )2(أ�ش«اص Ùكون مراكزمه القانونية مØقاربة من مراكز أ�طراف

نون =اديون ٔ�و دائنون هلم حق وا7ائنون سواء اكنوا دائ ، )ٔ�وال( سواء اكنوا ¨لفا =اما ٔ�و ¨لفا ¨اصا
  . )نيا�(=ىل عنارص ا´مة املالية ملد[هنم الطرف  ¨اص

من التق�ني  109و  108بدراسة ٔ�حاكم املادتني : اخللف بني مركز الطرف والغري –ٔ�وال 
ويقارب مركز  ،املدين اجلزا�ري نالحظ ٔ�ن مركز اخللف يت{ٔرحج ما بني مركز يقارب مركز الطرف dرة

�و اخللف اخلاص   (I)واء اكن ذ¢ �ل¶س�بة �ل«لف العامٔ�خرى، س الغري dرةٔ ،)II( . 

I – اخللف العام    :  

                                                 
1   - ADAM SMITH , Recherche sur la nature et les causes de la richesse des nations, cité par,  
BACACHE – GEBEILLI (M.) , La relativité des conventions … , thèse précitée, p.  234.  
2

 -  GHESTIN (J.), JAMIN (Ch.)  et  BILLIAU (M.) , Traité de droit civil, les effets … , op. cit. , p. 383. 
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�و من خيلفه يف  ،وهذا هو الوارث ،اخللف العام هو من خيلف السلف يف ذمØه املالية لكهأ
فٕان املوىص 7 س�يكون  ،ٔ�ّما ٕاذا اكن اجلزء املوىص به معينا ذا هو املوىص 7،وه ،جزء Ýري معني مهنا

�عتبار ٔ�ن ا´مة املالية Ùكون دامئا لصيقة çشخص صاحهبا، فٕان  Ýري ٔ�نه . )1(من قÅيل اخللف اخلاص
  .هذا ©س�ت«الف ال [كون ٕاال بوفاة السلف ٔ�ي املورث

الشخص  �شمل أ�صول لك ٔ�موال . اخلصوما´مة املالية �لشخص من مجموع أ�صول و  تتكون
�و اكنت معنوية Lحقوق الت{ٔليف، ب�R �شمل ) وحقوق ،عقاراتو  ،م�قوالت(سواء اكنت مادية ٔ

سوى ذمة مالية  هبذا املفهوم ، وال [كون �لشخص)2(اخلصوم لك ا7يون اليت تقع =ىل الشخص
  .)3(وا-دة، كام ال ميك�ه نقلها جبملهتا ٕاىل خشص �ٓخر ¨الل الفرتة اليت [كون فهيا حCا

عتبار �،  م كثريا من مركز الطرفااملركز القانوين �ل«لف الع –من حCث أ�صل  –يقرتب 
مة من حقوق يف لك ما �شم? هذه ا´ ،مهنا Ýري معينة ٔ�و يف حصة ،ٔ�نه خيلف السلف يف ذمØه املالية

وٕاىل من  ،، فٕان �ٓ�ر هذا العقد س��رصف ٕاىل ورثته خشص عقدا مث تويف م، فٕاذا ٔ�aر  والزتامات
Ýري ٔ�ن  . خشص الوارث اس�مترار لشخص املورث ، =ىل ٔ�ساس اعتبار)4(ٔ�وىص هلم حبصة من Ùركته

ال Ùركة ٕاال بعد «  هذه القا=دة ال تطبق ٕاّال يف القانون الفرAيس، ٔ�ّما يف القانون اجلزا�ري فØطبق قا=دة 
 فØقىض من الرتكة وال ت¶Øقل ٕاىل ب�R ©لزتامات  ،و-دها ت¶Øقلفٕان احلقوق  ليهو=  . »سداد ا7يون 

  . اخللف العام

جتزي قا=دة انرصاف ٔ�°ر العقد ٕاىل اخللف العام �لمتعاقد مع السلف ©حbØاج =ىل اخللف 
  . )5(و�لتارخي ا´ي حيم? العقد ولو مل [كن �بتا ،يف -ا  الصورية سلفاملربم مع ال �لترصف 

اخللف ولقا=دة انرصاف ٔ�°ر العقد ٕاىل اخللف العام اس�ت�Zاءات، فال تنرصف �ٓ�ر العقد ٕاىل 
  : عام يف احلاالت التاليةال

  : عدم انتقال احلق الناشئ عنه ٕاىل الورثةبٕاذا اكنت طبيعة التعامل تقيض  – 1

، كام هو احلال يف الريع )1(حمل ©عتبار يف العقد خشص املتعاقد و[كون ذ¢ يف -ا  åون
مبوت املس�تفCد من الريع، والعقود اليت [كون حملها  ة، فطبيعة احلق هنا تقيض ا�هتاءهاملرتب ملدى احليا

                                                 
  .86. ، مرجع سابق، ص… نظرية ©لزتام، =يل سل�ن =يل؛  339  .، مرجع سابق، ص ... رشح القانون املدين اجلزا�ري، محمد صربي السعدي- 1

2  -  FLOUR (J.) et  AUBERT (J.-L.) , …  l’acte juridique … , op. cit. , p. 17. 
3  -  TERRE (F.),  SIMLER (Ph.)  et  LEQUETTE (Y.) , … Les obligations … , op. cit. , p.  03. 
4  -  art. 873 du code civil français. 

  . 203  .مرجع سابق، ص،  ... املوجز يف نظرية ©لزتام، ٔ�نور سلطان- 5
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وأ�طباء، فٕان طبيعة هذا  ،املهندسنيو  ،اكلعقود اليت تربم مع احملامني ،ة¨دمة تتعلق مبهارة خشصي
ٔ�ن املهارة  ؛ ٔ�و ٔ�طباء ،Kندسني ٔ�و ،لو اكنوا حمامنيالتعامل تقيض بعدم انتقال ٔ�°ر العقد ٕاىل الورثة و 

  . لوارث واملورثلRست نفسها 7ى ا

  : ٕاذا نص القانون رصا-ة =ىل انقضاء العقد بوفاة املتعاقد – 2

، )2(وال ي¶Øقل ٕاىل ورثته ، كام هو احلال �ل¶س�بة حلق ©نتفاع ا´ي ينقيض بوفاة املنتفع
  .)3(بقوة القانون ٔ�و مبوت الوåيل مبوت املولك تنقيض  و�ل¶س�بة ٕاىل الواك  اليت

  : أ�طراف =ىل =دم انرصاف �ٓ�ر العقد ٕاىل الورثةٕاذا اتفق  – 3

كام لو اتفق املتعاقدان يف عقد البيع =ل م�ح املشرتي ٔ��ال يف اسرتداد اJمثن دون انتقال هذا 
  .)4(احلق ٕاىل الورثة

�رى ٔ�ن هذا ©س�ت�Zاء حبا�ة ٕاىل تقCيده çرشط =دم جتاوز قمية احلق املتفق =ىل =دم انرصافه 
قمية ثلث Ùركة املورث، فلو اتفق البائع واملشرتي =ىل ٔ�ن [كون ا7فع �لتقس�يط، ؤ�ن ل ٕاىل الورثة 

احلق يف أ�قساط ال ي¶Øقل ٕاىل الورثة، فٕانه �ا�ز çرشط =دم جتاوز قمية أ�قساط املتبقCة قمية ثلث 
لق بقوا=د اكن االتفاق خمالفا �لنظام العام املتع ،كةٔ�نه ٕاذا جتاوزت قمية ثلث الرت  ؛ رثÙركة املو 

والوصية ال جيوز ٔ�ن تفوق قمية ثلث  ، فاالتفاق س�ي{ٔ¨ذ حمك الوصية بعد وفاة املتعاقد،)5(املرياث
  .الرتكة

مركزا قانونيا يقرتب كثريا من مركز الطرف،  -من حCث أ�صل -[كون �ل«لف العام  =ليهو 
�عتبار ٔ�نه ال ي¶Øقل  ،غريمركزا يقرتب من مركز ال ت ©س�ت�Zائية [كون �ل«لف العامب�R يف احلاال

  ٕاJهيم ٔ�ي ٔ�°ر من �ٓ�ر العقد ا´ي يربمه مور=م، Ýري ٔ�ن مفهوم الغري هنا لRس مبفهوم الغري املطلق ا´ي

  . ال Ùكون 7 مصل�ة يف ترصف املتعاقد[ن 

وملزم  ففي الهبة اليت يربKا املورث يف مرض املوت ال ميكن ٔ�ن نقول ٔ�ن الوارث طرف
ٔ�ن مركزه القانوين يت{ٔرحج بني  ؛ ال =القة 7 هباو ،ٔ�نه من الغري ميكن ٔ�ن نقول ٔ�يضاال ب��فCذها، و

                                                                                                                                                             
  . 203  .، مرجع سابق، ص ... ، رشح القانون املدين اجلزا�ريمحمد صربي السعدي- 1
  .املمتملتق�ني املدين اجلزا�ري املعدل و من ا 852املادة  -2
  .املمتمري املعدل و من التق�ني املدين اجلزا� 586املادة -  3
  .341 .، مرجع سابق، ص ... اجلزا�ري، رشح القانون املدين محمد صربي السعدي- 4
  .املمتملتق�ني املدين اجلزا�ري املعدل و من ا 108املادة -  5
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عترب مركزه قريبا من مر  فٕاذا مل تتbاوز:  مركز الطرف والغري حبسب قمية الهبة Ã� كز الطرفالثلث 
 جتاوز والزتام ب��فCذ عقد الهبة، ٔ�ّما ٕاذا جتاوز الثلث فٕان مركزه س�يكون قريبا من مركز الغري ف�

فال جيوز �لموهوب 7 ©حbØاج �لهبة يف موا�ته، ٔ�ما ف� ال يتbاوز الثلث فٕانه يعترب طرفا  ،الثلث
  .)1(ملزما �لهبة، وهذا ٔ�ن الهبة يف مرض املوت  ت{ٔ¨ذ حمك الوصية

II – اخللف اخلاص :  

مهنا فقط، وهو » معني« ال خيلف اخللف اخلاص السلف يف لك ذمØه املالية، وٕامنا يف جزء 
، فاملوىص 7 [كون ¨لفا »Ýري معني« خيتلف يف ذ¢ عن اخللف العام ا´ي خيلف السلف يف جزء 

من مال املويص، ب�R [كون ¨لفا ¨اصا ٕاذا اكن  س�بعٔ�و ال  ،=اما ٕاذا اكن نصيبه Ýري معني اكلثلث
املنتفع واحملال ٕاليه من قÅيل ٕاخل، ويعترب لك من  ... ٔ�و مبزنل ،çس�يارة لو ٔ�ويص 7 نصيبه معينا، كام

  .)2(اخللف اخلاص كذ¢

ال تنرصف ٕاليه �ٓ�ر العقد ا´ي يعقده السلف،  –من حCث أ�صل  –فاخللف اخلاص 
اليت ال و  ، مفشرتي العقار مÂال، هو ¨لف ¨اص �لبائع، Ýري ٔ�نه ال ش{ٔن 7 �لعقود اليت يربKا البائع

ٕاذا ٔ�Aش{ٔ الترصف ا´ي يربمه البائع حقوقا تتصل �ليشء املبيع قÅل ٔ�ن ي¶Øقل  متس هذا العقار، Ýري ٔ�نه
، فٕان هذه احلقوق و©لزتامات ت¶Øقل ٕاىل هذا اخللف مىت اكنت من  هذا اليشء ٕاىل اخللف اخلاص

 فٕان مركز اخللف و=ليه .)3(، واكن هذا أ�¨ري يعمل هبا وقت انتقال اليشء ٕاليه مس�تلزمات اليشء
  :قرتب من مركز الطرف ٕاذا حتققت ثالث رشوطاخلاص ي

�ن [كون dرخي Aش{ٔة احلقوق و©لزتامات =ىل اليشء سابقا لتارخي انتقا7 ٕاىل  – 1ٔ
ٔ�ن Aش{ٔة هذه احلقوق و©لزتامات =ىل اليشء بعد انتقا7 ٕاىل اخللف اخلاص يعد  : اخللف اخلاص

  �لترصف امل¶شئ لها، وذ¢ لكون ٔ�ن اليشءمبثابة ترصف يف مê الغري، وهو �طل لعدم وجود حمل 

  .وٕامنا انتقل ٕاىل ذمة اخللف اخلاص ،مل يعد يف ذمة املترصف 

 تعترب احلقوق : ٔ�ن Ùكون هذه احلقوق و©لزتامات من مس�تلزمات اليشء – 2
و©لزتامات من مس�تلزمات اليشء ٕاذا اكنت ممك� 7، وذ¢ ب{ٔن [كون اليشء هو حمل ©عتبار 

                                                 
  .املمتملتق�ني املدين اجلزا�ري املعدل و من ا 776املادة -  1
 ؛87. ، مرجع سابق، ص ... ، نظرية ©لزتام=يل سل�ن =يل-  2

 GHESTIN (J.), JAMIN (Ch.)  et  BILLIAU (M .) , Traité de droit civil, les effets … ,op. cit. , p. 387. 
  .املمتملتق�ني املدين اجلزا�ري املعدل و من ا 109املادة -  3
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 ا7=اوىو ر =ىل العقارات ا§اورة، ال خشص مالكه، Lحقوق ©رتفاق املقررة �لعقا ،ر احلقعند تقر[
الترصفات اليت Ùريم ٕاىل  ضامن العيوب اخلفCة، وكذاو  ،اليت Ùريم ٕاىل ضامن التعرض و©س�تحقاق

  .)1(والكوارث الطبيعية ،Lعقود الت{ٔمني ضد احلريق ،ت{ٔمني العقار

ٔ�ن من  : =املا �حلق ٔ�و ©لزتام وقت انتقال اليشء ٕاليهٔ�ن [كون اخللف اخلاص  – 3
أ�حاكم العامة �لعقود ٔ�ن يعمل املتعاقد aلك مش�متالت العقد، فال [كون العقد حصي�ا ٕاّال ٕاذا =مل 

  .)2(املشرتي �ملبيع

  : مركز ا7ائنني –�نيا 

  . (II)وا7ائنني العاديني ،   (I) ا7ائنني املمتاز[نمنزي بني

I – ا7ائنون املمتازون : 

 فرسون[رى بعض امل رهن ٔ�و الكفا  العي¶Cة، و ا´[ن ميلكون ضام¯ ¨اصا اكل ومه ا7ائنون
، ف� يتعلق ب{ٔموال مد[هنم املشمو  )4(ٔ�نه جيب مض هذه الفUة ٕاىل فUة اخللف اخلاص )3(املعارصون

 الضامن ولو ترصف ٔ�ن القانون يقر هلم حق أ�س�بقCة والت�Åع =ىل اليشء حمل ؛ هبذا الضامن اخلاص
، فCحق هلم جحز وبيع العقار املرهون مبا ½شم? هذا احلق من مس�تلزمات، ومه )5(فCه السلف �لبيع

  .ومركز الطرف ¨اصة ،هبذا يقرتبون من مركز اخللف اخلاص =امة

II – ا7ائنون العاديون :    

 لضامن الوفاء بديوهنم، واملمتثل يف قا=دة  )6(ا´[ن ال ميلكون سوى الضامن العام ومه ا7ائنون
هذا ما جعل الفقه الVس�ييك ½ش�هبهم �خللف العام، .  »لك ٔ�موال املد[ن ضام�ة �لوفاء بديونه« 

                                                 
  .345. ، مرجع سابق، ص ... رشح القانون املدين اجلزا�ري، محمد صربي السعدي؛  88. ، مرجع سابق، ص ... نظرية ©لزتام، =يل سل�ن =يل-  1
  .346. ، مرجع سابق، ص... رشح القانون املدين اجلزا�ري، السعديمحمد صربي -  2

3-  GHESTIN (J.), JAMIN (Ch.)  et  BILLIAU (M.) , Traité de droit civil, les effets … , op. cit. , p. 387 ; 
FLOUR (J.) et  AUBERT (J.-L.) , …  l’acte juridique … , op. cit. , p. 336. 

ا7ائنني العاديني �خللف العام، حبbة ٔ�ن العقود اليت يربKا املد[ن ال تؤ°ر =ىل ائنني املمتاز[ن �خللف اخلاص و ٕاحلاق اʽʽ  7=يل =يل سل�نʼʼ½س�Åعد أ�س�تاذ -  4
اكن دائنا ممتازا �ٔ يه جحة قاب� �لنقاش، فØرصفات املد[ن تؤ°ر =ىل ا7ا�ن سواء ، و88. ، مرجع سابق، ص ... لزتام=يل =يل سل�ن، نظرية © : ا7ائنني، ٔ�نظر

  .ا7عوى البوليصيةو  ،ا7عوى الصوريةو  ،ا7عوى Ýري املبارشةو ، يه دعوى الت�Åع  =ّدة وسائل محلاية حقه، ؤ�و دائنا =اد� بدليل ٔ�ن املرشع ٔ�و�د 7
5  -  GHESTIN (J.), JAMIN (Ch.)  et  BILLIAU (M.) , Traité de droit civil, les effets … , op. cit. , p.  387. 

�موال املد[ن مجيعها ضام�ة لوفاء ديونه، و يف -ا  =دم وجود حق ٔ�فضلية « : من التق�ني املدين اجلزا�ري املعدل و املمتم =ىل ما ييل 188تنص املادة - 6ٔ
  . ». مك�سب طبقا �لقانون فٕان مجيع ا7ائنني م�ساوون جتاه هذا الضامن
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كهنم وا7ائنون العاديون ال مي فاخللف العام ال [رث سوى ما يو�د يف ا´مة املالية �لسلف يوم وفاته،
  .)1(اس�تفاء ديوهنم ٕاّال مما تبقى من ا´مة املالية ملد[هنم يوم -لول ٔ��ل الوفاء

يف املركز القانوين بني اخللف العام  [رى ٔ�ن هذا التقريب –يف فرAسا  – Ýري ٔ�ن الفقه احلديث
ٔ�ن اخللف العام يتحمل لك ما يطرٔ� =ىل ا´مة املالية �لسلف سواء  ؛ ا7ائنني العاديني مÅالغ فCهو 

  .)2(احلقوق ٔ�و ©لزتامات، ب�R ا7ائنون العاديون فال يتحملون الزتامات مد[هنم

حص هذا، فٕانه ال يصح ٕاّال يف القانون الفرAيس، فاخللف العام يف القانون اجلزا�ري ال ٕان  و حىت
 .»7يونسداد اال Ùركة ٕاّال بعد « منا ½س�ت{ٔ°ر �حلقوق فقط طبقا لقا=دة ، وإ  يتحمل الزتامات السلف

  .من هذه الناحCة فٕان مركز ا7ا�ن العادي يقرتب من مركز اخللف العام =ليهو 

جتدر إالشارة ٕاىل ٔ�ن �لمتعامل مع املد[ن ٔ�ن حيتج يف موا�ة ا7ائنني العاديني aلك الترصفات و 
كتê الترصفات اليت ٔ�aرKا مع مد[هنم، ما مل Ùكن هذه الترصفات صورية ٔ�و هتدف ٕاىل إالرضار هبم، 

ا7عوى  –وقهم ية حقمن ٔ��ل حام –اص الضامن العام �لمد[ن، و��ائنني العادينيقتاليت Ùريم ٕاىل ان 
  .وا7عوى الصورية ،ا7عوى البوليصيةو  ،Ýري املبارشة

 Penitus(يظهر مما سلف، ٔ�نه ال ميكن اعتبار اخللف وا7ائنني من قÅيل الغري املطلق 

extranei(عاقد[نØسوا مRطرافا ٔ�هنم ل� ،، =ىل الرمغ من ٔ�هنم Ýري مØعاقد[ن، كام ٔ�نه ال ميكن اعتبارمه ٔ
  . ، وهو ما ميزي الطرف عن الغري)3(ال ميكهنم تعديل العقد وال نقضه ٔ�نه كام

هذا ما يبني ٔ�ن اعîد معيار إالرادة �ملفهوم الضيق �لمتيزي بني مفهوم الطرف والغري ال ½سمح 
، Ýري ٔ�هنم )4(ٕاىل ٕا=ادة النظر يف مفهوم الطرف فرس[نبني املفهومني، مما محل بعض امل  بفصل مطلق

 .)5(انتقادات الذ=ة من املمتسكني هبذا املعيارتلقوا 

  

                                                 
1  -  FLOUR (J.) et  AUBERT (J.-L.) , … l’acte juridique … , op. cit. , p. 336. 
2  -  GHESTIN (J.), JAMIN (Ch.)  et BILLIAU (M.) , Traité de droit civil, les effets … , op. cit. , p. 388. 

  .املمتملتق�ني املدين اجلزا�ري املعدل و من ا 106املادة -  3
4   - GHESTIN (J.), «  introduction (Rapport français) » in : FONTAINE (M.)  et GHESTIN (J.), Les 
effets du contrat à l’égard des tiers (comparaisons franco – belges), L.G.D.J., 1992, p. 4 et s. ; 
GUEFUCCI – THIBIERGE (C.) , « De l’élargissement de la notion de partie au contrat …  à 
l’extension de la portée du principe de l’effet relatif », RTD. Civ., 1994, p. 274 et s. ; DELMAS   SAINT 
– HILAIRE (Ph.) , Le tiers à l’acte juridique, L.G.D.J., 2000.   
5   - AUBERT (J.-L.) , «  A propos d’une distinction renouvelée des parties et des tiers », RTD. Civ., 1993, 
p. 26 et s.  
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  الفرع الثالث
 تقد[ر معيار إالرادة �ملفهوم الضيق

  

املعارص[ن املمتسكني مبعيار إالرادة �ملفهوم  فرس[نمن ٔ�شهر امل  ʼʼ AUBERT ʽʽ يعترب أ�س�تاذ
صلية �لقانون املدين ٕاذ ¯دى يف مقال Aرشه يف ا§� الف  ؛ الغريالضيق �لمتيزي بني مفهويم الطرف و 

 ع ٕاىل ٕا=ادة النظر فCهÝري ٔ�ن هناك =دة ٔ�س�باب تدف ، )ٔ�وال(رضورة اس�Åقاء هذا املعيار ب 1993س�نة 
  . )�نيا(

  : جحج اس�Åقاء معيار إالرادة �ملفهوم الضيق –ٔ�وال 

يف  ʼʼ GHESTIN ʽʽ حماو  أ�س�تاذ مقاال ي¶Øقد فCه 1993س�نة  A ʼʼ AUBERT ʽʽرش أ�س�تاذ
عترب ٔ�ن النتاجئ اليت توصل ٕاJهيا أ�س�تاذ الغري، ٔ�[ن اموضوع ٕا=ادة اJمتيزي بني مفهويم الطرف و 

GHESTINʼʼ ʽʽ  ري مق�عة، بل تظهرÝ- ة بعض ©عتباراتbC�1(خطرية -ن(.  

  : يف ا�ٓيت ʼʼ GHESTIN ʽʽ تتلخص اقرتا-ات أ�س�تاذ

ن �ٔ :  اJمتتع بصفة الطرف يف ترصف قانوين ٕاذا توافر فCه رشطان [رى ٔ�نه حيق للك خشص
  ؤ�ن [كون قد =ّرب عن ٕارادته من ٔ��ل ٕاAشاء هذا أ�°ر القانوين، ،يتحمل ٔ�°را من �ٓ�ر هذا الترصف

      ،ادهتم -ني Aش{ٔة العقدومه من =ّربوا عن ٕار  ،أ�طراف املتعاقدة:  وهو يقسم أ�طراف ٕاىل فUتني
  .)2(=ّربوا عن ٕارادهتم بعد Aش{ٔة العقد مه منو ،املرتبطةوأ�طراف 

  

 

 

 

 

                                                 
1  -  AUBERT (J.-L.) , « A propos … » … , art. précité, p. 263 : « les conclusions de l’auteur … ne m’ont 
pas convaincu : elles me paraissent même à certains égards dangereuses. ».   
2   - GHESTIN (J.), « Introduction … » … , art. précité, p. 27. 
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Ýري ٔ�نه ميزي بني الغري املرتبط ب{ٓ�ر العقد  . لك من مل يعّرب عن ٕارادته مطلقا ب�R الغري هو
، والغري املطلق )1(مبوجب القانون، اكحلاالت اليت يعطي فهيا القانون احلق يف اس�تعامل ا7عوى املبارشة

  .)2(ا´ي [كون ملزما فقط �-رتام العقد

 

  

  

 

  

  

  

  

                                                 
[كون �لمقاولني الفرعيني و العامل ا´[ن ½ش�تغلون حلساب املقاول يف تنفCذ العمل، حق « : من التق�ني املدين اجلزا�ري املعدل و املمتم ٔ�نه 565تنص املادة -  1

  .حنن من سطر   .» ... مبا جياور القدر ا´ي [كون مدينا به �لمقاول وقت رفع دعوى مÅارشةمطالبة رب العمل 
2  - GHESTIN (J.), «Introduction » … , art. précité, p.35. 

 الطــــــرف

=رب عن ٕارادته من ٔ��ل ٕاAشاء 
 الترصف

  طرف مØعkاقد

 =ّرب عن ٕارادته -ني Aش{ٔة الترصف

  طرف مرتÅــط

)انضم(=رب عن ٕارادته بعد Aش{ٔة الترصف  

  الغCــر

 ٕارادهتم مطلقامل يعربوا عن 

  الغري املطلق

 ال متتد ٕاليه �ٓ�ر العقد

  الغري املرتبط

اكلزتام : متتد ٕاليه �ٓ�ر العقد بقوة القانون
رب العمل بدفع ٔ�جرة العامل ٕاذا مل [متكن هذا 

 أ�¨ري من احلصول =لهيا من املقاول  
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ملعيار إالرادة ٕ�ضافة  توس�يعهيف  ʼʼ GHESTIN ʽʽ أ�س�تاذ ʼʼ AUBERT ʽʽ =ارض أ�س�تاذ
 ،معيار حتمل �ٓ�ر الترصف �لمتيزي بني الطرف والغري، وقد توزعت جحج معارضته بني جحج مهنجية

  .ؤ�خرى موضوعية تتعلق �ملضمون

ال يقيض هذا اJمتيزي اجلديد =ىل التدا¨ل املوجود بني املركز القانوين  : مفن أ�س�باب املهنجية
فÅالرجوع ٕاىل اJمتيزي املقرتح من طرف  ؛ املعروف يف اJمتيزي الVس�ييك ،ين �لغري�لطرف واملركز القانو

، ب�R يعطي صفة الغري �لم�ال 7 يف  جند ٔ�نه يعطي صفة الطرف �لوارث ʼʼ GHESTIN ʽʽ أ�س�تاذ
 ، =ىل الرمغ من ٔ�ن sهام ½س�ت«لف املتعاقد أ�صيل يف احلقوق و©لزتامات الناجتة)1(حوا  العقد

  .)2(عن العقد

ٕاذ ال [هنÀي الغموض ا´ي يطر-ه اJمتيزي الVس�ييك ا´ي  ؛ كام ٔ�نه ال ٔ�مهية لهذا اJمتيزي املقرتح
، فØمت مقاب� أ�ش«اص )L’opposabilité(يعمتد =ىل مقاربة مÅدٔ� AسC6ة التعاقد مببدٔ� جحية العقد 

لك من ف.  )3(وا´[ن ال خيضعون ٕاال ملبدٔ� جحية العقد ، هيلزتمون ب امللزتمني �لعقد �ٔ�ش«اص ا´[ن ال
ال  –فقط  –فUة من الغري تبقى و  وفUة من الغري ملزمون �لعقد، ، وا7ائنني ، اخللفو  ، املتعاقد[ن

ومركز الغري  ،، مما ٔ�و�د فUة تتوسط مركز الطرف مبعىن املتعاقدٕامنا ختضع ملبدٔ� جحيتهو  ،تلزتم �لعقد
�ما ©قرتاح ا´ي )4(ويه فUة اخللف وا7ائنني املمتاز[ن، )  penitus extranei( مبعىن الغري املطلقٔ ،

فهو يقسم الطرف ٕاىل طرف مØعاقد وطرف مرتبط، ويقسم الغري  ʼʼ GHESTIN ʽʽ �اء به أ�س�تاذ
ٕاىل Ýري مرتبط وÝري مطلق، مما جيعل الغموض املتعلق �لفUة اليت يت{ٔرحج مركزها القانوين بني مركز 

ٔ�نه ال [هنÀي الغموض ا´ي  ؛ فٕانه ال ٔ�مهية لهذا اJمتيزي اجلديد =ليهو  . )5(ومركز الغري قامئا الطرف 
الVس�ييك، كام ٔ�نه ال يفصل يف توزيع �ٓ�ر العقد ٕاىل أ�طراف فقط، وٕامنا يبقى دامئا  طر-ه اJمتيزي

  . )6(يوزعها بني أ�طراف والغري املرتبطني

                                                 
1  -  AUBERT (J.-L.) , « A propos … » … , art.  précité, p. 269. 

ال Ùركة ٕاال بعد « ٔ�ن الوارث ال ½س�ت«لف املورث ٕاالّ يف احلقوق طبقا لقا=دة  ؛ هذا أ�مر حصيح يف القانون الفرAيس، ب�R ال يصح يف القانون اجلزا�ري -  2
  . »سداد ا7يون

، فCكون العقد هبذه الصفة جحة ةاجîعي ةٕامنا يعين ٔ�نه ال ميك�ه جتاهل العقد åواقعانرصاف �ٓ�ر العقد ٕاىل الشخص، و  ال يعين اخلضوع ٕاىل مÅدٔ� جحية العقد- 3
حسن النية ©حbØاج بعقد البيع يف موا�ة املا¢ احلقCقي ا´ي مل [كن طرفا فCه، كام جيوز �لغري اJمتسك بعدم تنفCذ العقد åواقعة =ليه، فCجوز �لمشرتي 

ا�ة املشرتي، دية �لصانع يف مو م¶ش�ئة �لمسؤولية التقصريية �لمتعاقد ا´ي ٔ�¨ل �لزتاماته، اكحلادث ا´ي ي�س6ب فCه عيب يف صنا=ة �ٓ ، فØقوم املسؤولية العق
  :مسؤولية تقصريية جتاه لك خشص ٔ�صRب من جراء احلادث، فالغري يثري سوء تنفCذ العقد åواقعة مس�توجÅة �لتعويض، ٔ�نظرو 

WINTGEN (R.) , Etude critique de la notion d’opposabilité … , thèse précitée. 
4- AUBERT (J.-L.) , « A propos … » … , art précité, p. 270. 
5  -  Idem . 
6  -  Ibid . 
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قد وضع معيارا ملنح  ʼʼ GHESTIN ʽʽعية، فٕان أ�س�تاذو ٔ�س�باب املوض� ف� يتعلق ٔ�ما
ومل يعد قادرا =ىل  ،قد Ùراجع كثريا ٔ�ن مÅدٔ� سلطان إالرادة:  ٔ�سسه =ىل فكرة ،الشخص صفة الطرف
مما ½س�توجب =دم اس�ت¶Øاج جمال القوة امللزمة �لعقد من مÅدٔ� سلطان إالرادة  ،ٔ�ن حيمك نظرية العقد

خص ٕاّال ٕاذا شفال متنح صفة الطرف �ل  =ليه، و )1(كذ¢ من مÅدٔ� املنفعة ©جîعية �لعقدٕامنا فقط، و 
  :  توافر فCه رشطان

  .)2(ٕاAشاء �ٓ�ر العقد فعيل ٔ�ثناءتعبري عن ٕارادة  -

  Ùرايض فعيل الك�ساب صفة ا7ا�ن ٔ�و املد[ن يف العقد -

�بدى أ�س�تاذٔ ʼʼ AUBERT ʽʽ  بعض التحفظات ف� يتعلق بتطبيق هذا املعيار من طرف
 شخص ا´ي قÅل التعهد ا´ي ٔ�aرمه ، فقد وافقه -ني م�ح صفة الطرف �ل ʼʼ GHESTIN ʽʽ أ�س�تاذ
عتبار ٔ�ن هذا أ�¨ري قد قÅل التعهد، وبذ¢ [كون قد =رب عن جتاه املتعهد 7، � �مسه املتعهد
اخللف  و لغري، شرتاط ملصل�ة ا��ه هذه الصفة ٕاىل املنتفع يف ©، Ýري ٔ�نه قد =ارضه يف م )3(ٕارادته
  .)4(ٕاىل احمليل كذاو  ،اخلاصالعام و 

=ّرب عن ٕارادته يف ٔ�ن يصبح دائنا شرتاط [كون قد شك فCه، ٔ�ن املنتفع ا´ي يقÅل ©مما ال 
، حىت ولو اكن لقÅو7 )5(�لمتعهد، Ýري ٔ�ن هذا ال يعين ٔ�ن ٕارادته قد شارåت فعليا يف ٕاAشاء الترصف

  .)6(ٔ�ن قÅول املنتفع لالشرتاط ال يعد رشطا لوجود حقه ؛ ٔ�°ر رجعي

ٔ�نه حىت وٕان اكن  ؛ ٔ�ّما ف� يتعلق �خللف العام فقد ا=رتض =ىل ٕاعطاهئم صفة الطرف
عن ٕارادة  صادر عتباره مبثابة تعبريقÅلوه، فٕان هذا القÅول ال ميكن ا املرياث ال يد¨ل يف ذمهتم ٕاال ٕاذا

  .)7(واليت ال يعملوهنا ،وهناملاليت يع  ©لزتاماتل ٕاJهيم احلقوق وت¶Øق ٔ�نه لترصف، بدليلا م¶شئ

   فٕان أ�س�تاذ غري،من ال ʼʼ GHESTIN ʽʽ أ�س�تاذعتربه ال ٕاليه ا´ي اوف� يتعلق �حمل أ�¨ري 
ʼʼ AUBERT ʽʽ ساءل عن الفرق بني مركزه ومركز�شاء  اخللف يAهام مل ½شاراك يف ٕاVالعام، ف

                                                 
1-  GHESTIN (J.) , … formation … , op. cit. , p.  202 et s. 

  :  ىل اس�Åعاد صفة الطرف عن أ�صيل يف عقد النيابة، ٔ�نه مل يعرب فعليا عن ٕارادته ٔ�نظرإ  ʼʼ GHESTIN ʽʽبعث هذا الرشط �ٔ�س�تاذ-2

 GHESTIN (J.), «Introduction … » … , art. précité, p.  30.  
3- AUBERT (J.-L.) , « A propos … » … , art. précité, p.  273. 
4  -  Ibid. 

تعبري عن إالرادة، �ٔن التعبري عن إالرادة قد [كون ٕاجيابيا  وجود ٔ�ن وجود مصل�ة املتعهد يفرتض ؛AUBERTʼʼ ʽʽال نتفق يف هذه املس{ٔ  مع أ�س�تاذ -5
  .املعدل واملمتم من التق�ني املدين اجلزا�ري 68ٕاجيابيا وقد [كون سلبيا ف� يتعلق �لقÅول، هذا ما Ùريم ٕاليه املادة 

6   - AUBERT (J.-L.) , « A propos … » … , art. précité,  p.  273. 
7  -  Idem . 
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=ىل الرمغ من ٔ�نه يتحمل  ،وال نعطهيا �لم�ال ٕاليه ،نعطي صفة الطرف �ل«لف العام ذاالترصف، فلام
  .)1(احملا  ٕاليه من احمليل؟ ©لزتاماتو قاحلقو 

 وزه ا7قةتع ʼʼ GHESTIN ʽʽ خنلص مما سلف ٕاىل ٔ�ن املعيار املقرتح من طرف أ�س�تاذ
هو Ýري ، و )2(فهو [كCف املراكز القانونية -ا  حبا  ،ٔ�نه ال يمت تطبيقه çشلك مس�تقر ؛ والوضوح

زا =ىل مر-� Aش{ٔة الترصف، الغري مركَ صفة فØارة مينح صفة الطرف و :  ؤسس =ىل قوا=د مهنجيةم
وفكرة انتقال  ،ة امللزمة �لعقد، وهو بذ¢ خيلط مابني فكرة القو )3(وdرة ٔ�خرى [ركز =ىل مر-� التنفCذ

) La circulation de l’obligation ( لزتامانتقال ©
، فهل يعترب امØداد �ٓ�ر العقد ٕاىل اخللف ن�bCة )4(

؟ ونفس السؤال  مور=م ٕاJهيم الزتاماتو  ٔ�و ن�bCة النتقال حقوق ،لتوس�يع مÅدٔ� القوة امللزمة �لعقد
�ل¶س�بة ٕاىل اخللف اخلاص، مبعىن هل ي¶Øقل حق ©رتفاق مÂال، ٕاىل املشرتي ن�bCة ا�ساع القوة 

البيع  امللزمة �لعقد ا´ي امêØ به البائع اليشء، ٔ�و ن�bCة انتقال حق امللكCة ٕاىل املشرتي عن طريق
  ؟ بني البائعاملربم ب�Rه و 

النظر يف  =ىل ٕا=ادة ʼʼ GHESTIN ʽʽ اكن لهذه املالحظة أ�¨رية دورا åبريا يف حث أ�س�تاذ
 اال يعين ٔ�ن اس�Åقاء اJمتيزي الVس�ييك ٔ�مر  ا، Ýري ٔ�ن هذ)5(�ديد ااقرتح  متيزي ف التقس�مي ا´ي اقرت-ه، 

لفUة  لت�ديد املركز القانوينه الباحث عند اعîده =ليه �اخصوصا مع الغموض ا´ي يو  ا،م�اس�ب أ�مر 
  . ولRسوا Ýريا ، افهم لRسوا ٔ�طراف ، �ل¶س�بة لعقد معني معينة من أ�ش«اص

  : رضورة ٕا=ادة النظر يف معيار إالرادة �ملفهوم الضيق –�نيا 

ٕاىل فكرة توس�يع معيار إالرادة يف  ʼʼ AUBERT ʽʽ تعترب ٔ�Ýلب ©نتقادات اليت و�ها أ�س�تاذ
ال يعين ٔ�ن اJمتيزي الVس�ييك ا´ي يعمتد =ىل  أ�ن هذ م�طقCة، Ýري مفهويم الطرف والغرياJمتيزي بني 

الشخص  ار ا´ي ي¶Øج عنه ٔ�ن الطرف هؤ�ن هذا املعي ؛ ٕالرادة �ملفهوم الضيق هو اA�ٔسبمعيار ا
ال ميكن  )6(ي¶شئ لنا فUة من أ�ش«اص فقط، ا´ي =رب عن ٕارادته من ٔ��ل ٕاAشاء أ�°ر القانوين

 وال ميكن اعتبارمه كذ¢ من قÅيل الغري املطلق لت{ٔ°رمه �لعقد. اعتبارمه طرفا مبفهوم الطرف املتعاقد

                                                 
1  -  Ibid , p. 274. 
2  -  Ibid . 
3  -  Ibid . 
4   - Ibid , p. 275. 
5   - GHESTIN (J.), « Nouvelles  propositions pour un renouvellement de la distinction des parties et des 
tiers »,  RTD. Civ. , 1994, p.  277 et s.  

  .واملنتفع يف ©شرتاط ملصل�ة الغري ،اخللف اخلاصم ، و �شمل هذه الفUة اخللف العا - 6
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ق املنط، و ) catégorie hybride ( فهو بذ¢ يو�د لنا فUة جهينة متزج الصفØني ،امØداد �ٓ�ره ٕاJهيمو  
  .السلمي يفرض ٔ�ن ال Ùكون هذه الفUة

 ٔ��ن احلقوق  �عتبارال جيوز ال�ساؤل عن ٕاماكنية انتقال صفة الطرف ٕاضافة ٕاىل ذ¢، ٔ      
�ال جيوز ٔ�يضا؟ و  )1(وحوا  احلق ،كام يف حوا  ا7[ن ،ميكهنا ٔ�ن ت¶Øقل من خشص ٔ�خر ©لزتاماتؤ 

�و  انقضاءٕاماكنية  �عتبار ©لزتامٔ�و اك�ساهبا دون انقضاء  ،ال�ساؤل عن ٕاماكنية انقضاء صفة الطرفٔ
  ؟ )2(وإال¯بة ،كام يف التbديد ©لزتام انقضاءصفة ا7ا�ن ٔ�و املد[ن دون  اك�ساب

 ، مفا يه ٕاال مركزاك�ساهباب{ٔن صفة الطرف ميكن فقدها كام ميكن  لباحÂنييقر الكÂري من ا
 رادة لو-ده منمعيار االٕ  اعîد، كام يقرون ٔ�يضا ب{ٔنه ال ميكن )3(كام ميكن فقده اك�سابهميكن  قانوين

�نه مل  �عتبار،  ٔ�نه س�يجعل من أ�صيل يف التعاقد عن طريق النيابة Ýريا ؛ ٔ��ل م�ح صفة الطرفٔ
ٕاىل اJمتيزي بني  –-اليا  -هذا ما دفع �لفقه  . هو ا´ي =رب عن ٕارادته وٕامنا النائب ، يعرب عن ٕارادته

ٔ�نه ما �دوى اJمتيزي بني الطرف والغري ٕاذا اكن مفهوم الطرف ينحرص  ؛ الطرفالشخص املتعاقد و 
  ؟)4(يف من =رب عن ٕارادته ٕالAشاء الترصف

  

 املطلkب الثاين
  اJمتيزي بني مفهويم الطرف والغري يف النظرية احلديثة

  
نقائص اJمتيزي الVس�ييك بني مفهويم الطرف والغري يف  )5(نواملعارص  باحÂونالحظ ٔ�Ýلب ال 

 ʼʼ GHESTIN ʽʽ ترصف قانوين، ؤ�ول من اقرتح متيزيا �ديدا هو أ�س�تاذ
، ا´ي القت مÅادرته )1(

                                                 
  .من التق�ني املدين اجلزا�ري املعدل واملمتم 257ٕاىل  239ٔ�نظر املواد من -  1
  .من التق�ني املدين اجلزا�ري املعدل واملمتم 296ٕاىل  287ٔ�نظر املواد من -  2

3  - AYNES (L.), La cession de contrat et les opérations juridiques à trois personnes, Economica, Paris, 
1984, p. 204 ; GOUTAL (J.-L.) , Essai sur le principe de l’effet relatif du contrat, L.G.D.J., Paris, 1981, 
p. 237 ; LARROUMET (Ch.) , Les opérations juridiques à trois personnes … , thèse précitée, p. 370.  
4-  CABRILLAC (R.) , L’acte juridique conjonctif … , thèse précitée, p.  29. 
5  -  CABRILLAC (R.) , L’acte juridique conjonctif … , thèse précitée, p. 27 ; DELMAS SAINT – 
HILAIRE (Ph.) , Le tiers à l’acte juridique … , thèse précitée, p. 17 ; BACACHE – GIBEILLI (M.) , La 
relativité … ,  thèse précitée, p. 262 ; WINTGEN (R.) , Etude critique … , thèse précitée, p. 51 ; ROUX 
(J.-M.) , Le rôle créateur … , thèse précitée, p. 264 ;GULFUCCI – THIBIERGE (C.) , «  De 
l’élargissement de la notion de partie au contrat … à l’élargissement de la portée du  principe de l’effet 
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ا´ي [رى ٔ�نه جيب اس�Åقاء اJمتيزي  ʼʼ AUBERT ʽʽ انتقادات الذ=ة، الس�� من طرف أ�س�تاذ
اليت Ùرى ٔ�ن اقرتاح أ�س�تاذ  ʼʼ GUELFUCCI-THIBIERGE ʽʽ الVس�ييك، ومن أ�س�تاذة

ʼʼGHESTIN ʽʽ س�ييك بل اقرتحت متيزيا �ديد م�تقدVمتيزي الJقاء اÅ�هنا مل تنادي �س�فرع ( ا، Ýري ٔ
فرع (يعدل يف اقرتا-ه  و ، =ىل هذه ©نتقادات ʼʼ GHESTIN ʽʽ لريد يف أ�¨ري أ�س�تاذ ،) ٔ�ول
 وٕان اكنت توسع فCه، ،إالرادة Ýري ٔ�ن املالحظ هو ٔ�ن لك هذه أ�عامل اكنت ÙرÙكز =ىل معيار ،) �ن

، Ýري  مل يقوموا بدراسات ¨اصة aمتيزي مفهوم الطرف عن الغري نا´[ باحÂنئ�عامل بعض ال  =ىل ¨الف
طلق �وس¶ .  رادةٔ�هنم قد ٔ�شاروا ٕاىل ٔ�ن مفهوم الطرف [رتبط مبفهوم املصل�ة ٔ�كرث مما [رتبط مبفهوم االٕ 

  .) فرع �لث(  من هذه املالحظة القرتاح معيار �ديد

  

  الفـــــرع أ�ول
  ʼʼ GUELFUCCI.THIBIERGE ʽʽة موقف أ�س�تاذ

  .من مفهوم الطرف يف ترصف قانوين
  

 ،)�نيا( ʼʼ GUELFUCCI.THIBIERGE ʽʽ قÅل ٔ�ن نتعرض ملفهوم الطرف عند أ�س�تاذة
يف ش{ٔن اJمتيزي بني  ʼʼ GHESTIN ʽʽ ا لالقرتاح أ�ول لٔ�س�تاذهتو�سوف نلخص ©نتقادات اليت 

�وال(الطرف والغري يف الترصفات القانونية ٔ( .  

 : ©نتقادات - ٔ�وال

املفهوم الVس�ييك يف  سرت�اعمقالها � ʼʼ GULFUCCI-THIBIERGE ʽʽ بدٔ�ت أ�س�تاذة
ٕاذ ٔ�نه  ؛ اJمتيزي بني مفهويم الطرف والغري، ٔ�[ن الحظت ٔ�ن املفهوم الVس�ييك �لطرف مفهوم ضيق

، كام اس�ت¶Øجت ٔ�ن تطبيق هذا )2(ينحرص يف أ�ش«اص ا´[ن =ربوا عن ٕارادهتم يف ٕاAشاء العقد
ٔ�هنم مل ½شارåوا يف ٕاaرام الترصف، وعن  ؛ لف العاماخل نرف عاملفهوم يؤدي ٕاىل �زع صفة الط
Ýري  ، فعىل الرمغ من ٔ�نه أ�صيل اكلقارص ا´ي ميثل من طرف ٔ�بيه ،أ�ش«اص املمثلني متثيال قانونيا

                                                                                                                                                             
relatif », … art. précité, p.  275 et s; GHESTIN (J.), « Nouvelle propositions sur un renouvellement de la 
distinction des parties et … » … ,art. précité , p. 277. 
1- GHESTIN (J.), « introduction» … , art. précité, p. 07. 
2  -  GUELFUCCI – THIBIERGE (C.) , « De l’élargissement … » … , art. précité, p. 280. 
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 ،مما هو ا°ر ٕالرادته يع ٔ�كرثن م��ه هذه الصفة س�يكون ٔ�°را �ل�رش �ٔ  ؛ ٔ�نه ال ميكن م��ه صفة الطرف
  .)1(يف ٕاAشاء الترصفات القانونية Ýري جمدية –يف أ�صل  –واليت يه 

يتعلق �Jمتيزي بني مفهويم ف�  ʼʼ GHESTIN ʽʽ مث راحت تعرض ©قرتاح أ�ول لٔ�س�تاذ
اف ٔ�ثناء وأ�طر  ،والغري، وا´ي مفاده ٔ�نه جيب اJمتيزي بني أ�طراف ٔ�ثناء Aش{ٔة الترصف الطرف
Ýري  : ونو=ان من الغري طرف مØعاقد وطرف مرتبط، : ا´ي ي¶Øج عنه نو=ان من أ�طرافو  تنفCذه،
  . وÝري مرتبط مطلق 

عîد أ�س�تاذ يف ٕاJهيا ٔ�ن ا، لتض  ʼʼ AUBERT ʽʽ ها أ�س�تاذامث عرضت ©نتقادات اليت ٔ�بد
GHESTINʼʼ ʽʽ  سة، مما جعلAاbØري مÝ دى ٕاىل وصو7 ٕاىل اقرتا-ات�=ىل معيار إالرادة هو ا´ي ٔ

، كام ٔ�هنا �ساند هذا أ�¨ري يف انتقاداته Ýري ٔ�هنا ال )2(يناقشها و½س�تعبدها ʼʼ AUBERT ʽʽ أ�س�تاذ
دار بني  ا´ي ٔ�مام النقاش –فهÀي Ùرى ٔ�نه ال ميكن ،  فكرة اس�Åقاء اJمتيزي الVس�ييك �سانده يف

ٕاال  –ف� يتعلق �Jمتيزي بني مفهويم الطرف والغري  ʼʼ AUBERT  ʽʽ و GHESTIN ʼʼ ʽʽأ�س�تاذ[ن 
  :  )3(اختاذ ٔ�-د املوقفني

هذا ©فرتاض و  ،Ýري م�اسب ʼʼ GHESTIN ʽʽ اعتبار �ٔن اقرتاح أ�س�تاذ : املوقف أ�ول
اس�Åقاء فكرة توس�يع معيار إالرادة، واس�Åقاء اJمتيزي الVس�ييك ا´ي يعمتد =ىل معيار  =دم ½س�توجب

  .ʼʼ AUBERT ʽʽ ، وبذ¢ Aساند موقف أ�س�تاذ إالرادة �ملفهوم الضيق

حصيح من حCث املبدٔ� الس�� ف�  ʼʼ GHESTIN ʽʽ اعتبار ٔ�ن اقرتاح أ�س�تاذ:  املوقف الثاين
يتعلق برضورة توس�يع معيار إالرادة، ف�حتفظ مببدٔ� رضورة توس�يع معيار إالرادة، Ýري ٔ�نه جيب البحث 

لتفادي التناقضات اليت ٔ�و�دها معيار إالرادة �ملفهوم الضيق، واملمتثل يف ٕارادة  مالمئةعن معيار ٔ�كرث 
 .ٕاAشاء الترصف ٔ�و حتمل �ٓ�ره

مفهوKا  ʼʼ GUELFUCCI-THIBIERGE ʽʽ ةانطالقا من هذه املالحظات صاغت أ�س�تاذ
  . ملصطلح الطرف يف ترصف قانوين

  : ©قرتا-ات –�نيا 

  لك خشص خيضع«  : الطرف =ىل ٔ�نه ʼʼ GUELFUCCI-THIBIERGE ʽʽ تعرف أ�س�تاذة

                                                 
1  -  Idem , p.  282. 
2  -  Ibid , p.  290. 
3  -  Ibid , p.p.  291 – 294. 
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ع من ويه هبذا التعريف توس ،)1(»ملبدٔ� القوة امللزمة �لعقد، سواء نتج ذ¢ عن ٕارادته ٔ�و عن ال�رشيع 
بدال من  ،ٕاذ جتع? يتعلق مبدى خضو=ه ٕاىل القوة امللزمة �لترصف ؛ مفهوم الطرف يف ترصف قانوين

كام ٔ�هنا Ùرى ٔ�ن خضوع الشخص ٕاىل القوة امللزمة �لترصف ال .  ٕاىل ٕاAشائه ة الشخصمدى اجتاه ٕاراد
فCك�سب ، ، وٕامنا قد يلزتم الشخص �خلضوع ٕاىل العقد مبوجب ال�رشيع  Ùكون بقوة إالرادة فقط

فØضيف معيار ال�رشيع ٕاىل  . وٕامنا ٔ�ن ال�رشيع يقيض بذ¢ ، الشخص صفة الطرف ال ٔ�نه ٔ�راد ذ¢
  . �ح صفة الطرفإالرادة يف م 

، فهÀي ʼʼ GHESTIN ʽʽ ٕاضافة ٕاىل ذ¢، فٕاهنا تعمتد نفس مهنجية التقس�مي ا´ي يعمتده أ�س�تاذ
  .)2(ومر-� التنفCذ ،متزي يف م�ح صفة الطرف بني مر-� ال¶ش{ٔة

�و عن طريق  ،ه، يعترب طرفا مبوجب ٕارادته لك خشص ٔ�aرم العقد بنفس ففي مر-� ال¶ش{ٔةٔ
 ،¯ئب �التفاق كام يف الواك ، ويعترب طرفا مبوجب ال�رشيع لك خشص ٔ�aرم العقد مبوجب نيابة قانونية

�ولئك ا´[ن  مهو ،متزي بني أ�طراف مبوجب ٕارادهتم ٔ�ما يف مر-� التنفCذ فهÀي ،كام يف الوالية والتقدمئ
والشخص ا´ي  ،اكحملال ٕاليه ،رادهتم ٔ�ثناء التنفCذمث ٔ�صبحوا ٔ�طرافا �ٕ  اكنوا من قÅيل الغري ٔ�ثناء ال¶ش{ٔة

ومه اخللف وأ�ش«اص املمثلني  ،يقÅل التعهد ا´ي ٔ�aرمه الغري �مسه، وأ�طراف مبوجب ال�رشيع
  . مبوجب القانون اكلقارص مÂال

  ال©طراف

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
1   - Ibid , p.  295.  
2  -  Ibid , p.  296 et s. 

                             طراف �ٔ ا ا
ط�اف      

طراف يف مر-� ال¶ش{ٔة�ٔ ا  

رادهتم إ طراف مبوجب ا�ٔ  -1
 )طراف املتعاقدة�ٔ ا(

 طراف مبوجب ال�رشيعا�ٔ  -2

طراف يف مر-� التنفCذا�ٔ   

  طراف مبوجب ٕارادهتم ا�ٔ -1
احملال ٕاليه، املتعهد �مسه يف التعهد ( 

  )عن الغري

 طراف مبوجب ال�رشيعا�ٔ  -2
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فUة ال ختضع �لعقد ال مبوجب ٕارادهتا وال مبوجب :  فUتني بني فهÀي متزي ٔ�ما ف� يتعلق �لغري
وفUة ختضع �لقوة امللزمة �لعقد، وتتكون  ،ا7ائنون العاديون، ويه �شمل الغري املطلق و  ال�رشيع

ٔ�ن  ؛ يظهر =دم التbاAس يف هذا التقس�ميوهنا  ©شرتاط ملصل�ة الغري،ٔ�ساسا من املنتفعني يف 
  يف مصاف أ�طراف مبوجب ال�رشيع؟ مللزمة �لعقد، فلامذا مل يصنفاملنتفع خيضع �لقوة ا

      أ�س�تاذة و ʼʼ AUBERT ʽʽ انتقادات لك من أ�س�تاذ ʼʼ GHESTIN ʽʽ وظف أ�س�تاذ 
ʼʼ GUELFUCCI - THIBIERGE ʽʽ رشه س�نةA 1(1994لي«لص ٕاىل اقرتاح �ديد يف مقال(.  

  

  الفرع الثاين
  ʼʼ ʽʽ GHESTIN©قرتا-ات اجلديدة لٔ�س�تاذ 

  

 ʼʼ GUELFCCI-THIBIERGE ʽʽ و ʼʼ AUBERT  ʽʽ بعد ©نتقادات اليت و�ها أ�س�تاذان
مبعىن  ؛ ا´ي -اول فCه التوس�يع من معيار إالرادة �ملفهوم الضيق ʼʼ GHESTIN ʽʽ ٕاىل اقرتاح أ�س�تاذ

ٕ�ضافة معيار امØداد �ٓ�ر العقد ٕاىل الشخص، معد  ،الشخص ا´ي =رب عن ٕارادته ٕالAشاء العقد
ٓ ٕاىل اقرتاح معيار  ʼʼ GHESTIN ʽʽ أ�س�تاذ �خر [متثل يف åون ٔ�ن صفة الطرف ال متنح ٕاال لٔ�ش«اص 

�ن Ùكون هلم نفس و  ، ، ٔ�و �Y[ن -لوا حملهم ا´[ن [كون هلم مركز قانوين مماثل لٔ�طراف املتعاقد[نٔ
  .)2(لطرف املتعاقد �ل¶س�بة �لعقد©مØيازات اليت [متتع هبا ا

ٕاال لٔ�ش«اص ا´[ن تعاقدوا ب{ٔنفسهم ٔ�و عن طريق  –هبذا املفهوم  –ال تث6ت صفة الطرف 
Jهيم املركز القانوين �لمتعاقد، Ýري ٔ�نه ال تث6ت تث6ت ٔ�يضا لٔ�ش«اص ا´[ن ي¶Øقل إ  ممثل قانوين، كام

وال �لمتعاقد من  ،)3(الزتامات مبوجب العقدهذه الصفة �لشخص ا´ي ت¶ش{ٔ يف ذمØه حقوق ٔ�و 
�ن متتد بعض �ٓ�ر العقد أ�صيل ٕاىل الشخص حىت [كفئ�نه ال ؛  )1(وال �لم�ال ٕاليه ،)4(الباطنٔ  

                                                 
  .Aرش املقال اجلديد بعد مرور س�ن�ني من Aرشه �لمقال أ�ول-  1

2  - GHESTIN (J.), « Nouvelles propositions … » … , art. précité, p. 787 : «  la qualification de partie doit 
être réservée aux personnes dont la situation est suffisamment semblable aux parties contractantes elles-
mêmes pour qu’elles puissent être considérées comme assimilées ou substituées à ces dernières et qu’elles 
disposent en leur nom propre des mêmes prérogatives que les parties contractantes à l’égard du contrat. ».    
3  -  Ibid . 

  :ن قÅيل الطرف مبوجب ال�رشيع، ٔ�نظرم ʼʼGULFUCCI – THIBIERGE  ʽʽ تعتربه أ�س�تاذة-  4
GULFUCCI – THIBIERGE (C.) , « De l’élargissement … » … , art.  précité, p.  297. 



 

 

178 

 

  . )2(مماثال ملركز الطرف املتعاقد ا جيب ٔ�ن [كون مركزه القانوين½س�تحق صفة الطرف، وٕامن 

          ف� يتعلق çرشط ©مØيازات فٕان أ�س�تاذهذا ف� يتعلق çرشط املركز القانوين، ٔ�ما 
ʼʼ GHESTIN ʽʽ ن تث6ت صفة الطرف �لشخص�ٕاال ٕاذا ث6ت 7 امØياز تعديل ٔ�و  ،[رى ٔ�نه ال جيب ٔ

مفجرد توافر الشخص =ىل ٕاماكنية طلب البطالن القضايئ .  )3(عن طريق Ùراض �ديد االتفاقٕاهناء 
، كام يف  ق �لعقدٔ�ن هناك من الغري من حيق هلم طلب البطالن املطل ؛ ال مين�ه صفة الطرف

�[ن جيوز ��ا�ن ٔ�ن [رفع دعوى ٕابطال الترصف ا´ي ٔ�aرمه مدينه قصد إالرضار  ا7عوى البوليصيةٔ
فٕانه  ،من اعتبار ٔ�ن ا7ا�ن من قÅيل الغري اص ضامنه العام، فهنا =ىل الرمغبه، وذ¢ عن طريق ٕانق

يف طلب البطالن اليت  ماكنيةهذه االٕ و  ،)4(جيوز 7 طلب بطالن العقد ٔ�و الترصف ا´ي ٔ�aرمه مدينه
  .)5(ال ميكهنا ٔ�ن متن�ه صفة الطرف ،يقرها املرشع لهذا ا7ا�ن

 –يف اقرتا-ه اجلديد  –مينح صفة الطرف  ʼʼ GHESTIN ʽʽ ميكن القول ٔ�ن أ�س�تاذ =ليهو 
   العقد ٔ�و ٕاهناءه عن طريق االتفاق،ٔ�و �Y[ن اك�س�بوا حق تعديل  ،الترصفلٔ�ش«اص ا´[ن ٔ�aرموا 

 .ا´ي =اىن م�ه اقرتا-ه أ�ول ، القضاء =ىل ٕاشاكل التدا¨ل يف املراكز القانونيةبذ¢ [رى ٔ�نه متو 
  .)�نيا(ٔ�و الغري  )ٔ�وال(الطرف  : فCكون �لشخص ٔ�-د املركز[ن القانونيني �ل¶س�بة �لترصف القانوين

 ٔ�  : مركز الطرف –وال 

والطرف عند مر-� ،  )I(بني الطرف عند مر-� ال¶ش{ٔة  ʼʼ GHESTIN ʽʽ ميزي أ�س�تاذ
 . )II(التنفCذ 

I – ش{ٔة الترصفA أ�طراف عند : 

من  ، ب{ٔحاكم العقد عن ٕارادهتم ب{ٔنفسهم ب{ٔن يلزتموا تث6ت هذه الصفة لٔ�ش«اص ا´[ن =ربوا
  . من �ة ٔ�خرى�ة، وأ�ش«اص ا´[ن مت متثلهيم 

 

                                                                                                                                                             
  :ن قÅيل أ�طراف ٔ�ن املركز القانوين �لطرف قد حّول ٕاليه، ٔ�نظرم ʼʼ AUBERT ʽʽ يعتربه أ�س�تاذ-1

 FLOUR (J.) et AUBERT (J.-L.), … l’acte juridique … , op. cit. , p.p.  321- 322. 
2   - GHESTIN (J.), « Nouvelles propositions … » … , art.  précité, p.  787. 
3   - Ibid , p. 788 : «  la qualité de partie doit être réservée aux personnes qui ont conclu le contrat par un 
accord de volontés ou qui ont acquis le droit de le modifier ou d’y mettre fin par un autre accord de 
volontés. ».  
4   - TERRE (F.), SIMLER (Ph.) et LEQUETTE (Y.) , … les obligations … , op.  cit. , p.  855. 
5  -  GHESTIN (J.), « Nouvelles propositions … » … , art.  précité, p. 788. 
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 : أ�ش«اص املتعاقد[ن ا´[ن =ربوا عن ٕارادهتم ب{ٔنفسهم – 1

ال يثور ٔ�ي ٕاشاكل �ل¶س�بة ٕاىل م�ح صفة الطرف ٕاىل الشخص ا´ي =رب عن ٕارادته بنفسه يف 
الطرف يف احلوا   ٕاشاكال لRس �ل¶س�بة لت�ديد مركز ٕاAشاء الترصف، Ýري ٔ�ن تق�ية حوا  العقد تطرح

  ؟ 7 �ل¶س�بة �لترصف حمل احلوا  وٕامنا �ل¶س�بة ملركز احملال ،نفسها

مل ينظم املرشع اجلزا�ري =ىل غرار املرشع الفرAيس تق�ية حوا  العقد، واكتفى ب��ظمي حوا  
لRس =ىل ٔ�هنا عقود  فٕان ذ¢ وٕان اكن قد تعرض لها يف بعض احلاالت، ،)1(احلق وا7[ن فقط

فات عقد رئRيس، Lحوا  عقد إالجيار، فٕاذا �ع املؤجر العني ٔ�هنا من خملٕامنا =ىل اعتبار و  ، ٔ�ساس�ية
، فٕان إالجيار ا´ي اكن ب�Rه وبني املس�ت{ٔجر سÅRقى ¯فذا يف حق  ٔ�نه مالكها �عتباراملؤجرة 
فٕان  ،�ع رب العمل رشكته ٕاىل خشص �ٓخر ل، فلووكذ¢ أ�مر �ل¶س�بة لعقود العم ،)2(املشرتي

�aرKا رب العمل تبقى ¯فذة يف موا�ة رب العمل اجلديدعقود العمل اليت ٔ .  

م مبوجÅه خشص ½سمى احمليل بتحويل زت ا´ي يل االتفاقتعرف حوا  العقد =ىل ٔ�هنا ذ¢ 
 فرس[نبذ¢ يعطي مج� من امل و .  )3(حقوقه والزتاماته يف عقد معني ٕاىل خشص ٔ�خر ½سمى احملال 7

وا´ي اكن طرفا يف العقد  ، ٔ�نه [متتع بنفس حقوق والزتامات احمليل �عتبار ، صفة الطرف �لم�ال 7
  .)4(حمل احلوا 

ٔ�ن  ؛ ال مينح احملال 7 صفة الطرف يف العقد حمل احلوا  Ýʼʼ GHESTIN ʽʽري ٔ�ن أ�س�تاذ 
، مفجرد اJمتتع �حلقوق و©لزتامات الناش�ئة عن العقد ال تعطي صفة  ٕارادته مل �شارك يف ٕاAشاءه

  .)5(الطرف فCه

  : مثلنيأ�ش«اص امل  – 2

ٕان فكرة اJمتثيل القانوين ٔ�و النيابة تعيب معيار رضورة التعبري عن إالرادة يف ٕاAشاء العقد من 
  . رف،  فأ�صيل ال يعرب عن ٕارادتهٔ��ل م�ح صفة الط

                                                 
  .املمتملتق�ني املدين اجلزا�ري املعدل و من ا 257ٕاىل  239ٔ�نظر املواد من -  1
  .من التق�ني املدين اجلزا�ري املعدل واملمتم 511املادة -  2

3  - MALAURIE (Ph.), AYNES (L.)  et STOFFEL – MUNCK (Ph.),  Les obligations, 4ème éd, Defrenois 
et Lextenso, Paris, 2009, p.p. 477 – 488.  
4  -  V.  TERRE (F.),  SIMLER (Ph.) et  LEQUETTE (Y.) , … les obligations … , op. cit. , p. 386 ;   
MALAURIE (Ph.),  AYNES (L.)  et STOFFEL – MUNCK (Ph.), Les obligations … , op.  cit. , p. 485 
5   - GHESTIN (J.),  « Nouvelles propositions … » … , art. précité, p. 788 : «  en revanche, le cessionnaire 
reste toujours tiers au contrat prétendument cédé. ».  
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هو ا´ي س�يكون  هٔ�ن ،)1(=ىل ٔ�ن أ�صيل هو الطرف ولRس النائب فرس[نيتفق ٔ�Ýلب امل 
مرتبطا وملزتما �لعقد، Ýري ٔ�ن هذا ال يعين ٕاخراج النائب متاما من جمال العقد، =ىل أ�قل ف� يتعلق 
 �ل¶ش{ٔة، فالنائب هو ا´ي [كون حمل ©عتبار عند النظر يف عيوب الرىض، ويف ٔ�°ر العمل ببعض

  .  )2(الظروف ٔ�و افرتاض العمل هبا

بني -ا  ما ٕاذا اكنت ٕارادة أ�صيل قد شارåت بطريقة Ýري  ʼʼ GHESTIN ʽʽ ميزي أ�س�تاذ
  . » النيابة القانونية «مل �شارك ٕاطالقا يف ٕاaرامه  ، ٔ�و» النيابة االتفاقCة «ام العقد مÅارشة يف ٕاaر 

  �  : -ا  النيابة االتفاقCة –ٔ

سعت ٕاىل ٔ�ن يمت ، فٕارادته يه اليت صيليابة االتفاقCة بناء =ىل رغبت ا�ٔ الن متثيل يف اJ يمت 
م بني أ�صيل والنائب  اكن ٔ�ساس النيابة عقد مرب هكذا [كون احلال لكام طرف النائب، متثلهيا من

يف -ا  ممثيل أ�ش«اص املعنوية ا´ي ميارسون سلطاهتم يف ظل العقد امل¶شئ �لشخص و ،اكلواك 
  . املعنوي

ٔ�ن اJمتثيل القانوين اكن  ؛ لRس املمثلو  يف هذه احلاالت، [كون الشخص أ�صيل هو الطرف
  . )3(ٕ�رادة أ�صيل

  :-ا  النيابة القانونية –ب 

يف ٔ�ن يمت  صيلا�ٔ  فال دور ٕالرادة ،يمت متثيل أ�صيل يف النيابة القانونية بناء =ىل ٕارادة املرشع
  .متثيلها من طرف النائب، كام يف والية أ�ب =ىل ابنه القارص

                                                 
ٕان اكن العقد، فهو املتعاقد حكام و يرتتب يف ذمØه ©لزتامات اليت ت¶ش{ٔ عن و « :  224 .، مرجع سابق، ص ... نظرية العقد، عبد الرزاق ٔ�محد الس�هنوري-  1

،  ... رشح القانون املدين، محمد صربي السعدي؛  45. ، مرجع سابق، ص ... النظرية العامة لاللزتامات، =يل سل�ن =يل؛  »النائب هو ا´ي تعاقد عنه
  ؛ 144  .سابق، صمرجع 

FLOUR (J.) et AUBERT (J.-L.) , … les obligations … , op. cit. , p. 323 : «  la représentation est un 
procédé technique par lequel une personne (le représentant) conclut un contrat pour le compte du autre 
personne (le représenté) …  » ; LARROUMMET (Ch.) ,  …  conditions de formation … , op. cit. , p.134 
– 137 ; MAZEAUD (H., L. et J.)  et (F.) CHABAS, Leçons de droit civil, obligations … , op. cit., p. 
143 ;TERRE (F.) , SIMLLER (Ph.)  et LEQUETTE (Y.) , … les obligations … , op. cit. , p. 136 et s.   

2
�محد شويق عبد الرحامن  ʼʼ[رى أ�س�تاذ -ٔʽʽ ن النائب طرف يف العقد ا´ي يبارشه حلسا�ملا و « :  75. و إالرادة املنفردة، ص ب أ�صيل، ٔ�نظر مرجعه، العقدٔ

و، Ýري ٔ�نه يتعاقد �مس أ�صيل يعّرب عن ٕارادته هٕان اكن ٔ�ن النائب و  ؛، وحنن ال نتفق معه يف ذ¢ » قد ا´ي يبارشه حلساب أ�صيليف الع النائب طرفااكن 
ٕاالّ ٔ�عترب ¨ار�ا عن -دود النيابة، كام ٔ�نه ميارس حقوق أ�صيل يف ٕاaرام العقد ال حقوقه هو، ٕا=الم املتعاقد معه هبذه الصفة و حلسابه، بدليل ٔ�نه يتوجب =ليه و 

  : صيل �ٔكرث حول تق�ية النيابة ٔ�نظرلتفا.  فلو �ع مÂال، فٕانه يترصف يف ملكCة أ�صيل ال يف ملكCته
 STORCK (M.) , Essai sur le mécanisme de la représentation dans … , thèse  précitée.  
3  -  GHESTIN (J.), « Nouvelles proposition … » … , art.  précité, p. 789. 
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 معيار التعبري عن إالرادة يف م�ح صفة الطرف يفقد معناه يف هذه احلا ، خصوصا  اعîدٕان 
[رى ٔ�نه ميكن م�ح  Ý ʼʼ GHESTIN ʽʽري ٔ�ن أ�س�تاذ أ�صيل Ýري ٔ�هل �لتعبري عن ٕارادته، اكن وٕان

ٔ�نه جيوز ٔ�ن يمت التعبري عن ٕارادة خشص من قÅل خشص ٔ�خر =ىل سC6ل  ؛ )1(صفة الطرف لٔ�صيل
وحفاظا =ىل مصاحل الشخص ا´ي مت التعبري عن  ، ©س�ت�Zاء ٕاذا اكن ذ¢ يف -دود ال�رشيع

  . )2(ٕارادته

II – ذCأ�طراف عند مر-� التنف :  

-ا  ٕاقرار :  ا�ٓيتميكن تلخيص احلاالت اليت يصبح فهيا الشخص طرفا يف مر-� التنفCذ يف 
 . )3( اخللفو ، ) 2( نظامم ٕاىل خشص معنوياالٕ و ،  )1( النائب -دود نيابته فCه جتاوزا أ�صيل مل

  : أ�صيل صفة الطرف بعد ٕاقراره لتbاوز النائب -دود نيابته اك�ساب – 1

اس�تعمل ٕارادته ¨ارج احلدود ، فCكون بذ¢ قد  قد حيدث ؤ�ن يتbاوز النائب -دود نيابته
°ر قانوين ه ال [كون �لترصف ا´ي ٔ�aرمه ٔ�ي �ٔ ولت 7، فCفقد هبذا اخلروج صفة النائب، كام ٔ�ناليت خ

  . ٔ�نه يعترب من قÅيل الغري �ل¶س�بة لهذا الترصف ؛ )3(�ل¶س�بة لٔ�صيل

، ٔ�نه حىت وٕان  ي =ليهل لهذا التbاوز فٕان �ٓ�ر الترصف س�رس Ýري ٔ�نه يف -ا  ٕاقرار أ�صي
، فٕان إالقرار  حقوق أ�صيل عند ٕاaرامه �لترصف ن�bCة خرو�ه عن -دود نيابته ½س�تعمل النائب

وٕان مل  صيل صفة الطرف عند تنفCذ الترصف،يعطي ا�ٔ و  ،عن -دود نيابتهالنائب  خروج يتbاوز
  . [كن [متتع هبا عند ٕاaرامه

  : أ�ش«اص ا´[ن انظموا ٕاىل خشص معنوي – 2

�طرافا يف   -  ن ½شرتي ٔ�سهم رشكة خفCةمك -معنوي اص ا´[ن انظموا ٕاىل خشصأ�ش« يصبحٔ
دد من حقهم ممارسة فاملسامهون اجل.  ٔ�ي عقد ٕاAشاء الرشكة ؛ �لشخص املعنوي امل¶شئالعقد 

 .)4(وتعديل العقد ٔ�و ٕاهنائه من ¨الل امجلعية العامة �لمسامهني ،امØيازاهتم 5ٔطراف

 

                                                 
1  -  Idem , p. 791. 
2  -  Ibid . 

  .216. ، مرجع سابق، ص ... العقدنظرية ، عبد الرزاق ٔ�محد الس�هنوري- 3
  .املمتمتق�ني التbاري اجلزا�ري املعدل و مكّرر من ال  715املادة  -4
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  : اخللف – 3

ê �س�ت�Zاء ت ،يف العقود اليت [كون قد ٔ�aرKإان موت السلف يعطي �ل«لف صفة الطرف 
وأ�مر  ، ٕالجيار ينقل هذه الصفة ٕاىل ورثته، مفوت املس�ت{ٔجر يف عقد ا املرتبطة �العتبار الشخيص

 . )1(نفسه �ل¶س�بة �لحوا 

    : مركز الغري –�نيا 

كز مبعىن لك من لRس هلم مر  ؛ هذه الطائفة لك من ال تتوافر فCه صفة الطرف يف يد¨ل
ا7ائنون العاديون و  ،يد¨ل مضن هذه الفUة الغري املطلق  هبذا املفهومو .  قانوين مماثل �لطرف املتعاقد

، كام يد¨ل ٔ�يضا مضن هذه الفUة اخللف  ةحىت ولو ث6ت هلم ا7عوى Ýري املبارش  ٔ�-د أ�طراف
 . )2(اخلاص ٔ�-د أ�طراف

 ،ملصل�ة الغري يعترب من قÅيل الغري ©شرتاطٔ�ن املنتفع من  ʼʼ GHESTIN ʽʽ و[رى أ�س�تاذ 
وس�نده يف ذ¢  ،ت 7 احلق الناشئ عنه ب{ٔ°ر رجعييث6 ©شرتاط=ىل الرمغ من ٔ�ن تعبريه عن قÅول 

ا´ي  ©شرتاطو½س�تZين -ا   ،)3(ٔ�و ٕاهنائه ©شرتاطهو åون ٔ�ن املنتفع ال ½س�تطيع تعديل عقد 
  .)4(�لمنتفع الزتاماتي¶شئ حقوقا و 

�نه يتحمل القوة امللزمة عريف دا�ن ٔ�و مد[ن مبوجب العقد، و تكام [رى ٔ�ن الطرف هو من ال ٔ
�ّما الغري فهو  ،حيتج به ف� يتعلق �حلقوق� يتعلق �اللزتامات، و �لعقد فٔ–  �ال  –من حCث املبدٔ

امال ون دائنا ٔ�و مدينا مبوجب العقد ٕاع[ك  -اس�ت�Zاء –يعترب دائنا وال مدينا مبوجب العقد، Ýري ٔ�نه 
ما يه فائدة :  هذا ما يقود¯ ٕاىل طرح السؤال التايل.  )5(�الس�ت�Zاء ا´ي يعرفه مÅدٔ� AسC6ة التعاقد

مع ٔ�¨ذ  فقط، çرشح مÅدٔ� AسC6ة التعاقد كØفي[  ٔ�نه نقطة البداية، ٕاذ هذا اJمتيزي ا´ي يعيد¯ ٕاىل
لقايض يف بعض احلاالت سلطة تعديل نه تث6ت �فإ  ، �ٕالضافة ٕاىل ذ¢.  ته بعني ©عتباراس�ت�Zاءا

 ؟ ، فهل ميكن اعتباره طرفا فCه)6(العقد

  

                                                 
1  -  GHESTIN (J.), «  nouvelles proposition …  » … , art.  précité, p. 793. 
2  -  Idem , p. 796 . 
3  -  Ibid , p. 797 . 
4  -  Ibid , p. 798 . 
5  -  GHESTIN (J.), JAMIN (Ch.)  et  BILLIAU (M.) , Traité de droit civil, les effets … , op. cit. , p.  415. 

  .املمتملتق�ني املدين اجلزا�ري املعدل و من ا 281/2، 184/2، 112/2، 110املادة -  6
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  الفــرع الثاين
 الطرف هو صاحب املصل�ة:  اJمتيزي املقرتح

  

=ىل مÅدٔ� AسC6ة التعاقد،  الغري يف املقار�ت السابقة ٔ�ساس اJمتيزي بني مفهويم الطرف و  [رÙكز
اليت س�يطرت =ىل فكرة العقد ¨الل القرن الثامن عرش ن�bCة ت{ٔثري  ،وا´ي جيد ٔ�ساسه يف إالرادة

�فاكر فلسفةٔ ʼʼ KANT ʽʽ و ʼʼ SMITH ADAM ʽʽ ن  ،=ىل الفكر القانوين�واليت تتلخص يف åون ٔ
  .العقد ملزم ٔ�ن ٕارادة أ�طراف ٔ�رادت ذ¢

تيار فكري يؤسس القانون ل القرن التاسع عرش انتقادات من قÅل القت هذه أ�فاكر ¨ال
 ،)1(ٕاذ [رى ٔ�ن القانون لRس من ابتاكر إالرادة، وٕامنا من ابتاكر الوعي امجلاعي ؛ =مل ©جîع =ىل

  .)2(وهو وليد احلياة ©جîعية ،فالقانون يتكون بطريقة عفوية

=ليه لٕالرادة، مع العمل ٔ�ن القانون وليد التفكري، و يعاب =ىل هذه املدرسة ٔ�هنا تنكر ٔ�ي دور 
يعمل =ىل التوفCق بني املدرس�تني،  ʼʼ BATIFFOL ʽʽ هذا ما جعل أ�س�تاذ فعنرص إالرادة Kم،

=ىل مÅادئ العقل ا§رد، كام ٔ�نه ٔ�يضا  �العîدفالقانون حسب هذا أ�¨ري، هو لRس من صنع إالرادة 
يت Ùكون مس�تق� متاما عن وال ،لRس مجمو=ة من القوا=د العفوية املس�ت¶bØة من الوقائع ©جîعية

وٕامنا هو معل فكري ¯جت عن دراسة وحتليل الوقائع ©جîعية، فهو ي¶Øج عن التقاء ©خØيار  إالرادة،
  .)4(ٕامنا åيف جيب ٔ�ن جتريأ�مور، و  ال خيرب¯ åيف جترينه إ  ،)3(إالرادي ومالحظة الوقائع

انطالقا من هذه أ�فاكر ميكن ٕا=ادة قراءة مÅدٔ� القوة امللزمة �لعقد، فÅعدما اكن يفهم ٔ�ن العقد 
، )5(ملزم ٔ�ن أ�طراف ٔ�رادوا ذ¢، ظهر تيار [رى ٔ�ن العقد ملزم ٔ�ن القانون م��ه هذه القوة امللزمة
 اتفاقفالعقد ال [كون ملزما ٔ�ن أ�طراف ٔ�رادوا ذ¢، وٕامنا ٔ�ن القانون يضفي الطابع إاللزايم =ىل 

أ�طراف، وٕاال فكCف س�نفرس ٔ�ن املد[ن يبقى ملزتما بدينه رمغ ا=رتاضه =ىل ذ¢؟ ملاذا تلزتم ٕارادة 
ا´ي  لعقداي{ٔمر �-رتام القانون هو ا´ي  ؟ »وقت التعاقد« ٕ�رادة املايض» معارضة التنفCذ«احلارض 

                                                 
1   - DUGUIT (L.) , Traité de droit constitutionnel … , op. cit. , p.  94.  
2   - Ibid , p. 95. 
3  -  BATIFFOL (H.) , Problème de base de philosophie du droit, L.G.D.J., Paris, 1979, p. 101.  
4  -  ROUBIER (P.), Théorie générale du droit, 2ème éd, Sirey, Paris, 1951, p. 198. 
5   - GOUNOT (E.),  Le principe de l’autonomie de la volonté … , thèse précitée, p. 342 ; ROUETTE (G.), 
(G.), Contribution à l’étude critique de la notion de contrat … , thèse précitée, p. 398.   
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هو ٔ�ساس القوة امللزمة �لعقد، Ýري ٔ�ن السؤال ا´ي  فالقانون ٕاذن . )1(عن طريق اتفاق إالرادات ¶Øجي 
من ٔ��ل حامية  ؟ ٔ�و ؟ هل من ٔ��ل حامية إالرادة ملاذا يعطي القانون العقد هذه القوة إاللزامCة: يثور

  ما هتدف ٕاليه هذه إالرادة؟

وٕامنا  ٔ�ن قميهتا ال Ùمكن يف ذاهتا،ما يه ٕاال وس�ي�، و  ٔ�ن إالرادة ʼʼ GOUNOT  ʽʽ [رى أ�س�تاذ
   ،)2(، فالقانون ال حيمي إالرادة، وٕامنا الهدف ا´ي Ùريم ٕاىل حتقCقه يف أ�هداف اليت �سعى ٕاىل حتقCقها

 ا´ي [رى ٔ�ن التعبري عن إالرادة هو ʼʼ MARTIN DE LA MOUTTE ʽʽ و½سانده يف ذ¢ أ�س�تاذ
شلك حمض، فهÀي �شلك العنرص الشلكي ا´ي يرتمج ، Ýري ٔ�هنا  ميكن ©س�تغناء عهنا ظاهرة ال

فالقانون ال حيمي  .)3(عنرص املصل�ة ا´ي ½شلك العنرص اجلوهري يف العمليات القانونية املراد ٕاaراKا
  . صل�ة اليت تعرب عهنا هذه إالرادةا حيمي املٕامن، و  إالرادة

  :  وي¶Øج عن هذه القراءة اجلديدة ملبدٔ� القوة امللزمة �لعقد النتاجئ التالية 

مصل�ة ٔ�-د  االتفاقحيق �لمرشع التد¨ل يف لك مرة ال حيقق فهيا مÅدٔ� حرية  -
 ؛ س املصاحل اليت ½سعى ٕاىل حتقCقهاالتفاق =ىل ٔ�سالمبا ٔ�ن القانون يعطي القوة إاللزامCة :  أ�طراف

  ، فٕانه حيق �لمرشع التد¨ل محلاية هذه املصاحل يف لك مرة ال يوفق فهيا مÅدٔ� حرية التعاقد يف حتقCقها
 .ٔ�ن املبدٔ� يف -د ذاته مقرر من ٔ��ل حتقCق هذه املصاحل ؛ هذا ال ميس �ملبد�ٔ و 

صل�ة يه ٔ�ساس العقد، فٕان هذا مبا ٔ�ن امل:  حيق �لمرشع التد¨ل محلاية مصاحل الغري -
، وبذ¢ تربز لك ٔ�و الشهر ،5ٔن يفرض التوثيق ،ية مصاحل أ�ش«اصلك تد¨ل �لمرشع محلا يربر

 .©س�ت�Zاءات الواردة =ىل مÅدٔ� الرضائية

مÅدٔ� AسC6ة التعاقد، ا´ي يعترب  =ىل كام ٔ�ن هذه القراءة اجلديدة  ملبدٔ� القوة امللزمة �لعقد تؤ°ر
فهل  ،لزما ن�bCة ٔ�ن القانون حيمي املصاحل اليت مت التعبري عهنان�bCة ملبدٔ� القوة امللزمة، فٕاذا اكن العقد م

 لك خشص [كون العقد قد ٔ�¨ذ مصلحته بعني ميتد العقد ٕاىل من =رب عن ٕارادته فقط، ٔ�و ٔ�نه ميتد ٕاىل
 ٓ �هل الطرف هو من =رب عن ٕارادته، ٔ�و ٔ�نه لك خشص 7 مصل�ة  مرشو=ة  : خر©عتبار؟ مبعىن 

  ؟ يف العقد
                                                 

1   - ROUETTE (G.), Contribution à l’étude critique de la notion de contrat … , thèse précitée, p. 346. 
2  -   GOUNOT (E.), Le principe de l’autonomie … , thèse précitée, p. 351 : «  la volonté est un 
instrument, un moyen,  elle n’a pas de valeur en soi et pour soi, mais à raison des fins auxquelles elle sert, 
ce que le droit protège ce n’est pas la  volonté elle – même mais le but de cette volonté . ».     
3   -  MARTIN DE LA MOUTTE (M.) , L’acte juridique unilatéral … , p. 41 : « … une manifestation de 
volonté, élément formel, ne fait que traduire un intérêt, élément substantiel de l’opération accomplie … ».   
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يف العقد، =ىل ٔ�ن هذه أ�¨رية ال متثل  رادةاالٕ  ا´[ن اهمتوا مبس{ٔ  دور باحÂونل جيمع ٔ�Ýلب ا
  .)1(سوى وس�ي� ٔ�و عنرصا شلكيا يف معلية التعاقد، ؤ�ن املصل�ة يه العنرص اجلوهري يف التعاقد

انطالقا من هذه أ�عامل بدٔ� التفكري يف الربط بني مفهوم الطرف ومفهوم املصل�ة، فعرف 
الشخص ٔ�و مجمو=ة أ�ش«اص «  : الطرف يف ترصف قانوين =ىل ٔ�نه ʼʼ CABRILLAC ʽʽ أ�س�تاذ

 ،فالطرف يف ترصف قانوين هو لك من 7 مصل�ة يف الترصف ،)2(»ا´[ن جتمعهم مصل�ة وا-دة 
ولRس النائب،  ،ولRس من =رب عن ٕارادته، ففي التعاقد عن طريق النيابة [كون أ�صيل هو الطرف

  .ولRس النائب ،ٔ�ن أ�صيل هو صاحب املصل�ة ؛ =ىل الرمغ من ٔ�ن النائب هو ا´ي =رب عن ٕارادته

معرب عهنا يف العقد، وهبذا املفهوم تث6ت صفة  صفة الطرف تث6ت للك من Ùكون مصلحتهف
ٔ�ن �ل«لف  ؛ )3(ٔ�هنم [رثون مصل�ة مور=م، كام تث6ت ٔ�يضا �ل«لف اخلاص ؛ الطرف �ل«لف العام

  من مس�تلزمات اليشء ا´ي انتقل ٕاJهيم،   ©لزتاماتٔ�ن احلقوق و �عتبار ،اخلاص مصل�ة يف العقد
  .ٔ�ن مصل�ة احمليل انتقلت ٕاليه مبوجب احلوا  ؛ كام تث6ت ٔ�يضا صفة الطرف هبذا املفهوم �لم�ال ٕاليه

العقد ٕاال يف  ت{ٔ°ر �ملصل�ة املعرب عهنا ٔ�ن مصلحهتم ال ت  ؛ ال تث6ت ��ائنني Ýري ٔ�نه هذه الصفة
  .ويه -ا  ٕاعسار مد[هنم ، اس�ت�Zاء

  

وظهور مفاهمي  ،ٔ�نه بفقدان مÅدٔ� سلطان لس�يطرته =ىل نظرية العقد ،ميكن القول خØاما
ظهرت احلا�ة ٕاىل ٕا=ادة تفسري املبادئ املس�ت¶Åطة م�ه، الس�� مفهوم الطرف يف ترصف  ،�ديدة
 . هو لRس طرفا فCهو  ،فلRس من املنطق ٔ�ن نقول ٔ�ن خشص مرتبط ب{ٓ�ر عقد ،قانوين

  

  

  

                                                 
1-ROUETTE (G.), Contribution à l’étude critique de la notion de contrat … , thèse précitée, p. 636 ; 
MARTIN DE LA MOUTTE (J.) , L’acte juridique  unilatéral … , thèse  précitée, p. 41 ; DEMOGUE 
(R.), Traité des obligations, effets … , op. cit., p. 35 ; CABRILLAC (R.) , L’acte juridique conjonctif 
… , thèse précitée, p. 50.   
2- CABRILLAC (R.) , L’acte juridique conjonctif … , thèse précitée, p. 50 : «  la partie à un acte 
juridique est une personne ou un groupe de personnes réunies au sein d’un intérêt … ». 

  .ʼʼ GHESTIN ʽʽعكس ما ذهب ٕاليه أ�س�تاذ-3
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  الباب الثاين
  النظام القانوين �لترصف القانوين الثاليث
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 ٔ�Øصادية ٔ�ن نظرية العقد ال ميكهنا ٔ�ن �س�توعب مجيع العالقات ©ق  ينا يف الباب السابقر
=دة  حCث ٔ�صبحت العالقات ©قØصادية �س�توجب تد¨ل ؛ عاملاملس�ت�دثة مبوجب قانون ا�ٔ 

�لتايل ظهرت رضورة البحث =ىل نوع �ديد من الترصفات ميك�ه ، و ٔ�ش«اص من ا�ل حتقCقها
  .احØواء مجيع العالقات اليت ت¶ش{ٔ عن مÂل هذه العمليات ©قØصادية

الترصف :  ٔ�سفرت لك وا-دة =ىل اقرتاح نوع �ديد من الترصفات، و  تعددت احملاوالت
مل ت{ٔيت هذه  Ýري ٔ�نه.  ، والعمليات القانونية الثالثية وزمرة العقودالترصف امجلاعي، و ©حتاد، 
اقرتح�ا مفهوم  ، ´ا ٕان اكنت قد ٔ�تت حبلول معليةو  ،�حلل اجلذري لٕالشاكل -يف نظر¯ – احملاوالت

بعد ٔ�ن ب�Rا رضورته  ، ت القانونيةا´ي ب�Rا =دم تعارضه مع م�طق الترصفا، و  الترصف القانوين الثاليث
  . ©عîد ©جياري لٔ�صول املنقو ، ومن ¨الل دراسة ©شرتاط ملصل�ة الغري التطبيقCةالنظرية و 

الس�تكامل هذا البحث ا´ي هيدف ٕاىل وضع �ٓلية �ديدة �سمح بت{ٔطري العالقات ©قØصادية و
وضع ٔ�سس النظام القانوين لهذا النوع ، يتوجب  اليت �س�توجب تد¨ل ٔ�كرث من خشصني لتحقCقها

لRشمل �يق  الترصفات اليت تتحقق  ، التعممي، حىت يتحقق التجريد و  اجلديد من الترصفات القانونية
©عîد ، و يف ©شرتاط ملصل�ة الغري ، فهو ال ينحرصفهيا رشوط الترصف القانوين الثاليث

 .©جياري

، ) فصل ٔ�ول( قانوين الثاليث ٔ�حاكم تنظم Aش{ٔته ، �لترصف ال Lلك الترصفات القانونية
  . )فصل �ين( ٔ�حاكم تنظم �ٓ�ره و 
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  صل أ�ول الف

 النظام القانوين ٕالaرام الترصف القانوين الثاليث

  
�لرجوع ٕال القسم الثاين من الفصل الثاين من الباب أ�ول من الكØاب الثاين �لتق�ني املدين 

والس6ب، كام  ،احمللو  ،الرىض:  ٕاّال ٕاذا توافرت فCه رشوطجند ٔ�ن العقد ال ي¶ش{ٔ حصي�ا  ، اجلزا�ري
  .، وذ¢ مبوجب نصوص ¨اصة ٔ�نه قد يضاف رشط رابع [متثل يف الشلك

 ٔ�تقCيد ٕاaرام  –يف أ�نظمة املت{ٔ°رة مببدٔ� سلطان إالرادة  –، ال جيوز �لمرشع  من حCث املبد
، Ýري ٔ�ن اسرت�اع التطّور التارخيي لهذا املبدٔ�  د من حرية أ�طرافالترصفات القانونية çرشوط حت

ريق قوا=د ، عن ط)1(¯بليون تق�نيقد نص =لهيا ، ف سن هذه الرشوط يف ٔ�وج ازدهاره يبني ٔ�نه مت
قانوهنا اخلاص =ىل رشط مطابقة Aش{ٔة =لّق قا=دة ٕاماكنية صنع إالرادة كام ٔ�نه  . �ٓمرة ال جيوز خمالفهتا

�ّما املرشع اجلزا�ري فٕانه مل يعلق رصا-ة مس{ٔ  åون  . بطالنه يف -ا  =دم املطابقة، و )2(�ل�رشيعالعقد ٔ
  .، Ýري ٔ�نه يفهم ذ¢ مضنيا من ٔ�حاكم البطالن)3(العقد رشيعة املتعاقد[ن =ىل رشط Aش{ٔته حصي�ا

 ٔ�فهو ال ي¶ش{ٔ ،  اقانوني ا، فÅاعتباره ترصف والترصف القانوين الثاليث ال خيرج عن هذا املبد
يتوجب دراسة  ا، ´ ٕاّال يف ٕاطارها، كام ٔ�نه ال [كون ملزما لٔ�طراف  حصي�ا ٕاّال بتوافر هذه الرشوط

 . )مÅحث �ن(ختلف هذه الرشوط  جزاء ، مث )مÅحث ٔ�ول(رشوط Aش{ٔة الترصف القانوين الثاليث 

                                                 
  .يعترب تق�ني ¯بليون ٔ�ّول تق�ني مØ{ٔ°ر مببدٔ� سلطان إالرادة-  1

2  -  art 1134 du code civil français : «  les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui 
les ont faites … ».   

  .» ... العقد رشيعة املتعاقد[ن« : من التق�ني املدين اجلزا�ري املعدل واملمتم =ىل ٔ�ن  106تنص املادة -  3
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  املبحث أ�ول
 رشوط Aش{ٔة الترصف القانوين الثاليث

  

رشوط مØعلقة :  رشوط انعقاد الترصفات القانونية ٔ�هنا تنقسم ٕاىل نو=نييت6َني من مراجعة 
ورشوط ¨ار�ة عن إالرادة، ٔ�و�دها املرشع حامية �لمصل�ة ،  )مطلب ٔ�ول(�ٕالرادة يف -َد ذاهتا 

  . )مطلب �ن(العامة والنظام العام 

  

  املطلkب أ�ول
  الرشوط املتعلقة �ٕالرادة

  
Ýري  . كن تصور وجوده دون وجود إالرادةالثاليث معل ٕارادي، فال ميمبا ٔ�ن الترصف القانوين 

مبا ٔ�ن و  ، )فرع ٔ�ول(ٔ�ن ا7ور ا´ي اكنت تلعبه يف الفقه الVس�ييك قد Ùراجع يف الفقه احلديث 
فٕانه البد من اتفاقهم عن طريق تاليق  ؛  يصدر عن ثالثة ٔ�ش«اص =ىل أ�قلالترصف الثاليث

 . )فرع �ن(مصاحلهم 

  

  الفرع أ�ول
  إالرادة يف الترصف الثاليث

  

فكرة ٔ�ن الشخص حّر يف ٔ�ن يقÅل  ،سادت ¨الل القرن التاسع عرش وبداية القرن العرش[ن
يعرض عنه، وٕان قÅ?، [كون �لطرفني احلرية الاكم� يف حتديد ٔ�حاكم  ٔ�ن ٔ�و ،إالجياب املو�ه ٕاليه
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�ملضمون، وال حيد من هذه احلرية سوى العقد ا´ي س�يربمانه، سواء تê املتعلقة �لشلك ٔ�و 
  .)1(النظام العام وا�ٓداب العامة مقØضيات

تعترب هذه الفكرة حوص� ت{ٔثري مÅدٔ� سلطان إالرادة =ىل نظام Aش{ٔة الترصفات القانونية، ٔ�[ن 
، Ýري ٔ�ن هذه الهمينة عرفت Ùراجعا ملحوظا )2(عرف هذا املبدٔ� مر-� س�يطرة وهمينة =ىل نظرية العقد

اكن ينظر ٕاىل   مافÅعد :  )4(، فعرفت بذ¢ نظرية العقد حتّوال åبريا من حCث فلسفهتا)3(وقØنا احلايل يف
ظاهرة « ، ٔ�صبح ينظر ٕاليه =ىل ٔ�نه  العقد =ىل ٔ�نه تطابق ٕارادتني من ٔ��ل ٕا-داث �ٓ�ر قانونية

  .)5(»اجîعية

ٕارادة املتعاقد[ن يه اليت حتدد فÅعدما اكنت :  ي¶Øج عن هذا التغيري يف املفهوم ن�bCة جوهرية
وسعهيا يف توجCه ٕارادة  ،، هذا ما يعطي ّجحة لتد¨ل ا7و  �ٓ�ر العقد، ٔ�صبحت حتددها ٕارادة ا§متع

  .)6(أ�طراف

 ،وحتديد مضموهنا قد حظيت بدراسات مØعددة ،ٕان اكنت مس{ٔ  دور إالرادة يف Aش{ٔة العقود
فٕان دورها يف الترصفات الثالثية مل [كن موضوع دراسة مس�بقة، ومن ٔ��ل سّد هذا الفراغ سوف 

  . )�نيا(مث دورها يف حتديد مضمونه  ، )ٔ�وال(نبحث دور إالرادة يف Aش{ٔة الترصف الثاليث 

  : دور إالرادة يف Aش{ٔة الترصف الثاليث –ٔ�وال 

مث مدى  ، (I)ت¶شئ الترصف الثاليث س¶Åحث الرشوط الواجب توافرها يف إالرادة حىت 
    .(II) ٕاAشائه كفا[هتا يف 

I – الرشوط الواجب توافرها يف إالرادة حىت ت¶شئ الترصف الثاليث :  

Lلك الترصفات القانونية، ال ي¶ش{ٔ الترصف الثاليث ٕاّال عن ٕارادة سلمية ¨الية من العيوب،  
  ؟ مبعىن ٔ�ن =دد إالرادات هو ا´ي حيدد  لكن هل وجود ثالث ٕارادات اكف ٕالAشاء الترصف الثاليث

                                                 
1  -   PLANIOL (M.) , Traité élémentaire de droit civil … , op. cit. ;  GOUNOT (E.), Le principe de 
l’autonomie de la volonté … , thèse précitée ;  DEMOGUE (R.),  Les notions fondamentales du droit 
privé … , op. cit.    
2  -  RANOUIL (V.) , L’autonomie de la volonté … , thèse précitée, p. 17 et s. 
3  -  FLOUR (J.) et ( AUBERT (J.-L.) , …  l’acte juridique … , op.  cit. , p. 72 et s. 
4   -  MORIN (G.) , La révolte du droit contre le code, la révision nécessaire des concepts juridiques … , 
op. cit . ; ROUETTE (G.), Contribution à l’étude critique de la notion de contrat … , thèse précitée.     
5  -  SALEILLES (R.) , De la déclaration de la volonté, contribution à l’étude de l’acte juridique … , op. 
cit. , p. 11 et s.  
6  -  DURAUD (P.), « La contrainte dans la formation du contrat » , RTD. Civ. , 1944, p. 73 et s.  
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  طبيعة الترصف؟

ٔ�ن الطبيعة الثالثية �لترصف ال ت¶Øج عن ؛  الصورة طرح إالشاكلية هبذه يفهناك مغالطة 
وهذا التقابل  ، ) 2( =دد إالرادات املعّرب عهنا، وٕامنا عن تقابل املصاحل اليت تعرب عهنا هذه إالرادات 

  . ) 1( ال حيدث ٕاال بعد ٔ�ن يمت إال=الن عن  ٕارادات أ�طراف 

  : رضورة إال=الن عن إالرادة – 1
ٔ�ن ا�ٓ�ر  ؛ [ن الترصف القانوين، فهو Ýري اكفرضوري لتكو ٕاذا اكن وجود إالرادة رشط 

فٕان التعبري عن إالرادة يتكون من  =ليه، و )1(القانونية ال ت¶ش{ٔ ٕاّال ٕاذا مت ٕاظهار إالرادة وإال=الن عهنا
، وهو إال=الن عن هذه  ، وعنرص ¨ارÃ اجîعي وهو إالرادة ،عنرص دا¨يل نفساين:  عنرص[ن

صبح شURا ميكن ٕادراكه وفهمه، كام ت ½سمح لٕالرادة Lعنرص دا¨يل، ب{ٔن  هو ا´يإالرادة، فإال=الن 
  .)2(جيعلها قادرة =ىل ٕاAشاء ا�ٓ�ر القانونية

مبعىن ٔ�ن [ريد  ؛ وجود قصد قانوين:  {ٔ الترصف القانوينحىت ي¶شCجب توافر رشطان ف 
حىت تصبح هذه إالرادة  ،الشخص ا�ٓ�ر القانونية الناجتة عن الترصف، ووجود ٕا=الن عن إالرادة

  .قاب� ٕالدراLها من قÅل الغري، فهدف التعبري عن إالرادة هو ٕا=الم الغري �لقصد القانوين لصاحÅه

 ؛لك سلوك ٕاAساين  معىن قانوينل½س�شُف القصد القانوين من سلوك الشخص، Ýري ٔ�ن لRس 
يمت التعبري عن إالرادة عن  ، وقدحىت [كون كذ¢ جيب ٔ�ن ينصّب يف لغة قانونية مØعارف =لهيا ٔ�نه

  .طريق سلوك ٕاجيايب ٔ�و سليب

والتعبري  فCجب اJمتيزي بني التعبري الرصحي،  ٕاذا مت التعبري عن إالرادة عن طريق سلوك ٕاجيايب
ٕاذ [كون رصحيا ٕاذا اكن املظهر ا´ي يت«ذه موضو=ا �لكشف عن إالرادة يف -د ذاته، فهو :  الضمين

، و[كون كذ¢ ٕاذا مت )3(حىت يفهمه –هذا التعبري  –املو�ه ٕاليه  ال حيتاج ٕاىل تفسري من طرف
الهاتف ٔ�و ٔ�ي وس�ي� تواصل (، ٔ�و الVم مÅارشة )خل ا... حتر[ر عقد، رسا ، فاåس(اس�تعامل الكØابة 

                                                 
1-  FLOUR (J.) et   AUBERT (J.-L.) , … l’acte juridique … , op. cit. , p. 90 ; STARCK (B.),  
ROLAND (H.)  et  BOYER (L.) , Droit civil, les obligations … , op. cit. , p. 78 ;  TERRE (F.),  
SIMLLER (Ph.)  et LEQUETTE (Y.) , … les obligations … , op. cit. , p. 80.   
2- GORE (F.), « Rapport général », in : Les modes non formels d’expression de la volonté, travaux de 
l’association (H.) CAPITANT, t. XX, Dalloz, 1972, p. 9. 

 .152. ، مرجع سابق، ص ... نظرية العقد، عبد الرزاق ٔ�محد الس�هنوري-  3
 RIEG (A.) , « Rapport sur les modes non formels d’expression de la volonté en droit civil français», in : 
les modes non formels d’expression de la volonté, travaux de l’association  CAPITANT (H.) , t. XX, 
Dalloz, 1972, p. 41.  
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ا ٕاذا مل [كن املظهر ي، و[كون مضن )1(والبمك الصم د، ٔ�و عن طريق إالشارة املس�تعم� عن)لفظية ٔ�خرى
موضو=ا يف -ّد ذاته  �لكشف عن إالرادة، وبذ¢ [كون حبا�ة ٕاىل ٔ�ن يمت تفسريه من  ا´ي يت«ذه

�ن يترصف خشص يف يشء ال ميلكه، ولكن  مÂال ذ¢و  ،)2(حىت يمت فهمه ،طرف من وّ�ه ٕاليهٔ
، Ýري ٔ�ن مس{ٔ  تفسري التعبري الضمين ال ترتك �لتقد[ر )3(عرض =ليه رشاءه، فذ¢ دليل قÅو7 �لرشاء

تد¨ل القايض لتفسري  ، ، فٕاذا تعارض تفسريه مع تفسري املعّرب عن إالرادة ملن وّ�ه ٕاليه الشخيص
 . اليت رافقت ذ¢ التعبري الضمين واملالçسات ،هذا التعبري، و7 يف ذ¢ ٔ�ن ½س�تعني بظروف احلال

Ãي مظهر ¨ار� ، عكس)4(كام قد يمت التعبري عن إالرادة عن طريق سلوك سليب، فال [كون 7 ٔ
  . التعبري الضمين ا´ي يتجسد عن طريق اختاذ موقف معني

والقصد القانوين Ýري مؤكد، فال  ،ٕاذ Ùكون إالرادة Ýري معلنة ؛ يعترب السكوت سلواك سلبيا
صل، Ýري ٔ�نه ميكن اعتباره كذ¢ يف بعض احلاالت اليت اره تعبريا عن إالرادة من حCث ا�ٔ ميكن اعتب

 çو الترصف ٕ�رادة ، وهو -ل ال ميكن تصوره �ل¶س�بة  سات[كون فهيا مرافقا لبعض املال�لٕالجياب ٔ
ى ٕاماكنية ، فØبق)5(ٔ�ي اختاذ سلوك اجيايب ، ٔ�ن sهام يفرتضا من الشخص القCام مببادرة ؛ م�فردة

 .»نعkم «ٕاذ [كفي �لتعبري عنه قول لكمة  ؛ )6(عتباره جمّرد انضامم ٕاىل فكرة� ،تصوره يف القÅول فقط

 ال –جمّرًدا من ٔ�ي ظرف مالçس  –=ىل ٔ�ن السكوت يف -ّد ذاته  لباحÂونٔ�Ýلب ايتفق 
ٔ�نه Kام مت ©جهتاد يف اس�ت«الص مدلول إالرادة، فالشك يف  ؛ ميكن ٔ�ن ½شلك تعبريا عن إالرادة

�ن هذا ©جهتاد لن يصل ٕاىل -ّد ٔ�ن ½س�ت«لص من امØناع الشخص عن إال=الن عن ٕارادته دال  ٔ
فالعدم ال ي¶Øج وجودا، ولو ٔ�¨ذ¯ بعكس ذ¢، جلعلنا كثريا من الناس مرتبطني .  عهناالتعبري  عن

Ýري ٔ�ن السكوت ٕاذا ارتبط بظروف معينة اعترب قÅوال، فالسكوت ال يعترب  . )7(بترصفات مل [رضوهنا
 نونال ترتك جماال �لشك يف داللته، وقد -ّدد القا ،تعبريا عن إالرادة ٕاال ٕاذا اكن مالçسا لظروف

                                                 
1- GHESTIN (J.), Traité de droit civil, conditions … , op. cit. , p. 201 ;  FLOUR (J.) et  AUBERT (J.-
L.) , … l’acte juridique … , op. cit. , p. 91 ; CARBONNIER (J.) , … les obligations … , op. cit. , p. 78. 
2- RIEG (A.) , « Rapport sur les modes non formels … » … , art. précité, p. 41. 

 .153  .، مرجع سابق، ص ... نظرية العقد، عبد الرزاق ٔ�محد الس�هنوري-  3
4- HAUSSER (J.),  Objectivisme et subjectivisme dans l’acte juridique … , thèse précitée, p. 80. 
5- FLOUR (J.) et  AUBERT (J.-L.) , … l’acte juridique … , op. cit. , p. 100. 
6  -  RIEG (A.) , « Rapport sur les modes non formels … » … , art. précité, p. 43. 

�جمد محمد ؛  157. ، مرجع سابق، ص ... نظرية العقد، عبد الرزاق ٔ�محد الس�هنوري؛  64  .ص ، مرجع سابق، ... املوجز يف نظرية ©لزتام، ٔ�نور سلطان- 7ٔ
  .88 .، مرجع سابق، ص ... رشح القانون املدين اجلزا�ري، محمد صربي السعدي؛  58  .، مرجع سابق، ص ... النظرية العامة لاللزتامات، م�صور

 PETIT (B.) , Ency. Dr . Civ., fasc. 3 – A , v°  « Contrat et obligations, consentement »,  p. 14 ;  TERRE 
(F.),  SIMLER (Ph.) et  LEQUTTE (Y.) , … les obligations … , op. cit. , p. 101.  
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  : )1(احلاالت اليت [كون فهيا السكوت مالçسا 

ذا اكنت طبيعة املعام�، ٔ�و العرف التbاري، ٔ�و Ýري ذ¢ من الظروف تقيض �عتبار إ  -
 حمرتف يف التbارة طلبية، وسكت عن الرد ملدة ٔ�ربع وعرش[ن سا=ة، س�تمللو ا امالسكوت قÅوال، ك

واليت تعترب من  –يتعلق �لسكوت عن الرشوط إالضافCة ، ٔ�ما ف� )2(عترب قابال لهذه الطلبيةفٕانه ي 
، فقد تغري  ، ؤ�ضاف رشطا يف الفاتورة كام لو ٔ�رسل dجر بضا=ة ملن طلهبا –احلاالت ا�ٔكرث ش�يو=ا 

  .)4(ه كذ¢، ٔ�صبح ال يعترب )3(فÅعدما اكن يعترب السكوت فهيا قÅوال:  موقف القضاء يف فرAسا مهنا

سابق بني املتعاقد[ن، كام لو اعتاد dجر توريد سلعة ٕاىل معيل 7 ٕاذا اكن هناك تعامل  - 
  .)5(دون ٔ�ن ي¶Øظر رّدا، فCعترب سكوت العميل قÅوال

فRسكت، ٔ�و Lعرض  اكلهبة تعرض =ىل املوهوب 7:  ليهٕاذا اكن إالجياب ملصل�ة من و�ه إ  -
  .)6(بتخفCض بدل إالجيار يو�ه املؤجر ٕاىل املس�ت{ٔجر فRسكت

�و نص القانون =ىل ٔ�ن  ،السكوت كذ¢ قÅوال، ٕاذا نص العقد رصا-ة =ىل ذ¢كام [كون ٔ
  .، حفاالت اعتبار السكوت قÅوال Ýري حمّددة =ىل سC6ل احلرص)7([كون السكوت قÅوال

�لتني تعرب عهنام إالرادتني رضورة تعبري لك ٕارادة عن مصل�ة تقابل املصلحتني ا – 2
  : تنيأ�خر 

�ن معيار تصنيف الترصفات القانونية هو لRس =دد إالرادات اليت  –ف� س�بق  –قد رٔ�ينا ٔ
فٕان اكن  حل اليت تعرب عهنا هذه إالرادات،تتد¨ل يف ٕاAشاء الترصف القانوين، بل هو تقابل املصا

ٔ�نه ال ½شلك سوى  ؛اء الترصف القانوين، فهو Ýري اكفالتعبري عن إالرادة رشط رضوري ٕالAش

                                                 
  .املمتملتق�ني املدين اجلزا�ري املعدل و من ا 68املادة  -1

2   - Cass. 2ème Civ. , 6 juillet 1966, Bull. Civ. II, N° 737, p.  519. 
  .162  .، مرجع سابق، ص ... ، نظرية العقدعبد الرزاق ٔ�محد الس�هنوري-  3

4   - Cass. Com, 16 juillet 1980, bull. Civ. IV, N° 300, p. 529. 
5-  TERRE (F.),  SIMLER (Ph.) et  LEQUTTE (Y.) , … les obligations … , op.  cit. , p. 109 ;  PETIT 
(B.), …  « Contrat et obligations », art. précité, p. 14 ;  CHAUVEL (P.) , Rep. Dr. Civ., t. V, V°               
«  Consentement », p. 15. 
6  -  TERRE (F.),  SIMLER (Ph.), et  LEQUTTE (Y.) , … les obligations … , op.  cit. , p. 103. 

البيع =ىل رشط التجربة، جيوز �لمشرتي ٔ�ن يقÅل املبيع ٔ�و [رفضه  و=ىل البائع ٔ�ن ميك�ه من التجربة، فٕاذا رفض  يف« :  مدين جزا�ري 355/1تنص املادة - 7
  .» ... سكت املشرتي مع متك�ه من جتربة املبيع، اعترب سكوته قÅوال، فٕاذا انقضت هذه املدة و  ... لهيااملشرتي املبيع جيب =ليه ٔ�ن يعلن الرفض يف املدة املتفق =
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وا´ي يعترب العنرص اجلوهري �لعملية القانونية  ،عنرص املصل�ة العنرص الشلكي، ا´ي يرتمج
  .)1(املنجزة

واليت  مت هبا التعاقد عن طريق النيابة،وتظهر هذه الفكرة ب{ٔكرث وضوح عند حتليل ا�ٓلية اليت ي 
يت6ني من ¨اللها ٔ�ن املصل�ة يه حمل ©عتبار، ولRس إالرادة اليت يتلخص دورها يف تفعيل احلقوق 

  .Aشاء ترصفات قانونية�ٕ صية يف شلك قدرة �سمح لصاحب احلق الشخ 

ال عن ٕارادة  ،a�ٕرام الترصف عن طريق التعبري عن ٕارادته هو يف النيابة Cقوم النائبف 
، Ýري ٔ�ن هذه إالرادة تعَرب عن مصل�ة أ�صيل، بدليل ٔ�نه جيب ٔ�ن يعمل املتعاقد معه وقت )2(أ�صيل

فٕان التعبري عن  =ليهو  ؛ )3(وٕاّال فٕان �ٓ�ر العقد لن تنرصف ٕاىل أ�صيلٕاaرام العقد بصفØه كنائب، 
ٔ�نه ال يعَرب عن ٕارادته، وٕامنا ٔ�ساس الزتامه هو مصلحته  ؛ لRس هو أ�ساس يف الزتام أ�صيل إالرادة

  . اليت =ّرب عهنا النائب

�عتبار املصل�ة اليت تعرب  ال [كون لٕالرادة بعد قانوين ٕاال:  ما ييل مما سلف ميكن ٔ�ن Aس�ت¶Øج
عنرص جوهري [متثل يف املصل�ة اليت تعترب :  ميكن تقس�مي إالرادة القانونية ٕاىل عنرص[ن =ليهو  . عهنا

قدرة الشخص يف تفعيل حقه  ٕالAشاء الترصفات ٔ�ساس الزتام الشخص، وعنرص شلكي [متثل يف 
  .القانونية

جيرب¯ =ىل قÅول فكرة ٔ�ن الشخص  فٕان القانون الوضعي من �ة ٔ�خرى، و  هذا من �ة
، åسكوت القابل ٕاذا اكن إالجياب مو�ا ملصلحته  ٕ�ماكنه ٕاaرام الترصف دون ٔ�ن يعّرب عن ٕارادته

، وٕامنا هو املصل�ة اليت تعرب  فٕان ٔ�ساس ٕاaرام الترصفات القانونية هو لRس إالرادة =ليه، و )4(احملضة
ملصلحته القرار ا´ي يت«ذه الشخص، ٕاذا قدر ٔ�نه مطابق  ، فإالرادة ما يه ٕاال ذ¢ عهنا هذه إالرادة

�و حبق املتعلقة حبقه  ،ترصفات القانونيةملامرسة ©مØيازات القانونية يف ٕاAشاء ال  ٔ�و �لمصل�ة اليت ميثلهأ
  . من ينوب عنه

ميكن ٔ�ن Aس�ت«لص مما سلف، ٔ�نه حىت ي¶ش{ٔ ترصف قانوين جيب ٔ�ن [كون هناك تعبري عن 
، كام ٔ�نه ميكن ©س�تغناء عن التعبري عن إالرادة ٕان مل [كن  مصل�ة قانونية لصاحب احلقإالرادة ينقل 

                                                 
1  -  MARTIN DE LA MOUTTE (J.) , L’acte juridique unilatéral … , thèse précitée, p. 38. 

 .لسابق ذåرها ʼʼ STORCK ʽʽ �ٔكرث تفاصيل يف موضوع النيابة، ٔ�نظر معل أ�س�تاذا´ي [كØفي بنقل ٕارادة أ�صيل، وهذا ما ميزيه عن الرسول -  2
  .املمتماملعدل و لتق�ني املدين اجلزا�ري من ا 75املادة -  3
  .املمتملتق�ني املدين اجلزا�ري املعدل و من ا 68/2املادة -  4
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رضور� �لتعرف =ىل مصل�ة املترصف، ؤ�ن =دد املصاحل املمتزية الوا-دة عن أ�خرى هو ا´ي 
اعترب الترصف عقدا، ب�R ٕاذا اكن هناك  ا½سمح بتصنيف الترصفات القانونية، فٕاذا اكن تقابال وا-د

ففي ©شرتاط ملصل�ة الغري، وا´ي يعترب وا-د اعترب الترصف ترصفا ثالثيا، تقابلني يف ترصف 
½شرتط فCه خشص ½سمى املشرتط =ىل خشص �ٓخر ½سمى املتعهد ب{ٔن يقوم ب{ٔداء  ثالثيا ترصفا قانونيا

مفصل�ة  . د ثالث مصاحل مØقاب� ف� بRهناجو ، يظهر و  معني ملصل�ة خشص �لث ½سمى املنتفع
، كام لو ٔ�aرم  ، ويه قد Ùكون مادية ٔ�و ٔ�دبية ومصل�ة املنتفع ، املشرتط تقابل مصل�ة املتعهد

�و ٔ�aرم اشرتاطا من ٔ��ل ضامن )مصل�ة مادية(املشرتط ©شرتاط من ٔ��ل سداد د[ن �لمنتفع ٔ ،
�ما مصل�ة املتعهد فهÀي ممتزية عن مصل�ة املشرتط ،  )مصل�ة معنوية(©عتناء çشخص مريض هيمه ٔ

 ،، ويه Ùمتثل يف املقابل ا´ي سØRحصل =ليه من املشرتط، ٔ�ما مصل�ة املنتفع فهÀي �لية واملنتفع معا
ولRست حبا�ة ٔ�ي تعبري عن إالرادة حىت يمت التعرف =لهيا، ويه Ùمتثل يف الز�دة اليت س�ت�دث يف 

  .ذمØه املالية

îما يف ©ع�    املس�ت{ٔجرو  ، فٕان مصاحل لك من الرشكة املؤجرة ، د إالجياري لٔ�صول املنقو ٔ
وضامنه  ،Ùمتثل مصل�ة الرشكة املؤجرة يف حتصيل فوائد القرض:  نيخريالبائع تتقابل الوا-د مع ا�ٔ و 

 ، ب�R مصلحهتا اليت تقابل عن طريق اس�تعامل تق�ية امللكCة، ويه مصل�ة تقابل مصل�ة املس�ت{ٔجر
 ،ثل يف الزتام البائع �لتعاون، ٔ�ما مصل�ة املس�ت{ٔجر يف موا�ة الرشكة املؤجرةÙمت  فهÀي مصل�ة البائع

فØمتثل يف  ، ، ب�R مصلحته يف موا�ة البائع فØمتثل يف متكني هذه أ�¨رية ٕا�ه من ©نتفاع  �ٔ�صل

  . اJمثن ثل يف قÅضمت ، ٔ�ّما مصل�ة البائع فØ  ضامن ©س�تحقاق والعيوب اخلفCة

II – شاء الترصف الثاليثAمدى كفاية إالرادة يف ٕا :  

حىت نعتد  دور يف الكشف عن مصل�ة صاحهبا ٕالرادةٔ�نه جيب ٔ�ن [كون ل ّد ا�ٓنلقد ب�Rا حل
لكن هل  . امهة يف ذات الترصف، ؤ�ن تتقابل مع إالرادات أ�خرى املس هبا يف الترصف الثاليث

؟ ٔ�م جيب ٔ�ن تنصب هذه  بتوافر هذ[ن الرشطني يصبح التعبري عن إالرادة اكف ٕالaرام الترصف
  ؟  إالرادة يف قالب معني

فهÀي تمت مبجرد تبادل أ�طراف التعبري عن  ، )1(أ�صل يف الترصفات القانونية ٔ�هنا رضائية 
ياة ©قØصادية، 7وره يف �سهيل املبادالت ، وملبدٔ� الرضائية ٔ�مهية �لغة يف احل )1(ٕاراداهتم املتطابقة

                                                 
  .من التق�ني املدين اجلزا�ري املعدل واملمتم 59املادة -  1
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، هذا ما يفرس اجتاه املرشع ٕاىل  الترصفات هذه التbارية، Ýري ٔ�ن 7 عيب [متثل يف صعوبة ٕاثبات
  . )2( واعîد مÅدٔ� الشلكية ، ، وحىت الت«يل عنه يف بعض الترصفات التقليص م�ه

1 –  �   .رضائية الترصف:  املبدٔ

  هذا.  مبجّرد تبادل الرتايض بني ٔ�طرافه  -يف أ�نظمة القانونية الرضائية – يربم الترصف القانوين
Ýري ٔ�نه ال جيب ٔ�ن يفهم من هذا املبدٔ�  انعدام الشلك، وٕامنا حرية  . يعرف مببدٔ� الرضائية ما 

، فٕان هذا العقد يبقى  حتر[ر عقد بيع م�قول ٔ�مام موثق =ىل ، فٕاذا اتفق البائع واملشرتي)1(الشلك
ٔ�ن أ�طراف اخØاروا aلك حرية هذا  ؛ن ٔ�ّن إالرادة س�تفرغ يف شلك معني، =ىل الرمغ م رضائيا
  . الشلك

، فلRس ٕافراغ  فالعقد ال [كون شلكيا ٕاّال ٕاذا ٔ�لزم املرشع أ�طراف ٕ�فراÝه يف قالب معني
 يف قالب معني ، وٕامنا الشلك هو ٕارÝام أ�طراف =ىل ٕافراغ ٕارادهتم إالرادة يف قالب معني هو الشلك

شهره =ىل حتر[ره ٔ�ما ضابط معويم، ٔ�و  ، فاالشرتاط ملصل�ة الغري هو رضايئ، حىت لو اتفق أ�طراف
  .اخل ... يف جريدة يومCة

�كرث معومCة م�ه -باحÂنيعند بعض ال  - تق مÅدٔ� الرضائية½ش� ٔ �، وهو مÅدٔ� حرية  من مÅدٔ
وهام تطبيقني  ، حرية التعاقد مÅدٔ�[ن مî[ز[نالرضائية و ، Ýري ٔ�ن أ�حص هو اعتبار لك من  )2(التعاقد

يتعلق مÅدٔ� الرضائية çشلك الترصف، ب�R : ملبدٔ� سلطان إالرادة يف مر-� Aش{ٔة الترصفات القانونية
، كام يف بيع )3(، ٔ�نه من ¯حCة نظرية قد يعمتد املرشع مÅدٔ� دون ا�ٓخر مÅدٔ� حرية التعاقد مبضمونه

�[ن يمت اعîد مÅدٔ� حرية التعاقد دون مÅدٔ� الرضائية، هذا ما يبني ٔ�هنام مÅدٔ�[ن مî[ز[ن ،العقارٔ.  

ٔ�نه يلزم الشخص  ؛ ية، فهو ٔ�كرث ٔ�¨القCة من الشلكيةملبدٔ� الرضائية ٔ�مهية ٔ�¨القCة واقØصاد
لكي معني، الحظ غياب ٕاجراء ش إاذ �سمح 7 بنقض التعهد ا´ي تعهده ، ب�R الشلكية �-رتام تعهده

. الحظ ٔ�ن ٕاجراءات الشهر Ýري حمرتمة افCجوز لبائع عقار مÂال، =دم ا-رتام تعهده قÅل املشرتي ٕاذ
 ��ن الثريان Ùربط من قروهنا، والر�ال من « هذا ما جعل ٔ�نصار القانون الك¶يس ا´ي يؤم�ون مببدٔٔ

                                                 
1   -  FLOUR (J.), «  Quelques remarques sur l’évolution du formalisme », in : le droit privé français au 
milieu du XX siècle », études offertes à (G.) RIPERT, L.G.D.J., Paris, 1950, p. 96.  
2  - V. GHESTIN (J.), Traité de droit civil, conditions … , op. cit. , p. 28. 
3  -  FLOUR (J.), « Quelques remarques sur l’évolution … » … , art. précité, p. 91. 
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مÅدٔ� الرضائية ٔ�كرث اس�تbابة كام ٔ�ن .  ½س�Åعدون مÅدٔ� الشلكية يف الترصفات القانونية )1(» ٔ�لس¶هتم
Ýري  كام جيعلها ،ٔ�كرث رس=ةو  ،�لمعطيات ©قØصادية، فهو جيعل الترصفات القانونية ٔ�كرث çساطة

وملكّفة، �ٕالضافة ٕاىل ٔ�هنا ال تعطي ٔ�ي  ،وبطيئة ،ملكفة، عكس الشلكية اليت جتعل الترصفات معقدة
�مهية �لتعبري الضمين لٕالرادةٔ)2(.  

يث رضائيا ما مل يتعلق بعقار ٔ�و A�ٕشاء خشص معنوي ٔ�و بنقل ملكCة طا�رة [كون الترصف الثال
عامل يف يشء ٔ�و سفCنة، وبعبارة =امة، يف لك احلاالت اليت ال ينص فهيا املرشع رصا-ة =ىل ٔ�ن الت

قا �لتق�ني املدين االشرتاط ملصل�ة الغري، وا´ي يعترب رضائيا يف لك أ�حوال طبف . معني [كون شلكيا
و©لزتام القامئ بني املشرتط واملتعهد، يصبح  ،يفصل بني الزتام املتعهد قÅل املنتفع ٔ�نه ؛ اجلزا�ري

ٔ�نه ال جيوز الفصل بني ترصفات هتدف  ؛  نظرية الترصف القانوين الثاليثشلكيا ٕاذا تعلق بعقار يف
  .ٕاىل حتقCق معلية وا-دة

   .الشلكية:  ©س�ت�Zاء – 2

، فCنعقد الترصف دون )3(ٕاذا اكنت طرق التعبري عن إالرادة فCه حّرة[كون الترصف رضائيا 
بني أ�طراف ٔ�و  ، و[كون الترصف معتدا به سواء -ا�ة ٕاىل ٕافراغ التعبري عن إالرادة يف شلك معّني 

  .و[كون شلكيا ٕاذا فرض املرشع وجوب التعبري عن إالرادة بطريقة معينة ، يف موا�ة الغري

ٕاّال ٕاذا رتب املرشع  ، ال يعترب الشلك املفروض من املرشع شلكية من فرس[نهناك من امل 
، فêØ أ�شاكل اليت يفرضها املرشع دون ٔ�ن [رتب =ىل خمالفهتا بطالن )4(=ىل خمالفØه بطالن الترصف

فرس[ن Ýري ٔ�ن هناك من امل  . ركزون =ىل حصة الترصف يف تصنيفهمفهم [.  )5(الترصف ال تعترب شلكية
، فCعترب الترصف رضائيا مىت اكن أ�طراف ٔ�حرارا يف )6(معيار حرية التعبري عن إالرادةمن [ركز =ىل 

ٕ�تباع طريقة فرضت  ، و[كون شلكيا مىت اكنوا ملزمني اخØيار الطريقة اليت س�يعربون هبا عن ٕارادهتم
=دم  ٕاىل ن الترصف، ففي -االت قد يؤديال يؤدي �لرضورة ٕاىل بطال =دم توافر الشلكية و  ،=لهيم

=ىل الشلك ا´ي يرتتب » شلكية مÅارشة« ، فCطلقون مصطلح  فقط نفاذ الترصف يف موا�ة الغري
                                                 

1   -  MONTERO (E.)  et  DEMOULIN (M.) , «  La formation du contrat depuis le code civil de 1804 : un 
régime en mouvement sous une lettre figée », http://www.creda.ccip.fr, p. 01. 
2  -  FLOUR (J.) et  AUBERT (J.-L.) , … l’acte juridique … , op. cit. , p.  216.  
3   - Ibid , p. 214. 

. ص.، مرجع سابق، ص ... مصادر ©لزتام، محمد حس�نني م�صور؛  39و  38 . ص. ، مرجع سابق، ص ... النظرية العامة لاللزتامات، ٔ�جمد محمد م�صور- 4
  .56و    55

  .» ... ال تث6ت الكفا  ٕاالّ �لكØابة«  : املدين اجلزا�ري املعدل واملمتم من التق�ني 645تنص املادة -  5
6  -  FLOUR (J.) et  AUBERT (J.-L.) , …  l’acte juridique … , op. cit. , p.  216 et s. 
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=ىل الشلك ا´ي يرتتب =ىل » شلكية Ýري مÅارشة« =ىل =دم ا-رتامه بطالن الترصف، ومصطلح 
  . )1(يف موا�ة الغري ختلفه =دم نفاذ الترصف

 ن كتابة الترصف فقط، كام قد Ùكونفقد Ùكو : لف أ�شاكل اليت ½س�توجهبا املرشعختت
Ýري ٔ�ن ما ½س�تدعي  .ٔ�و وجوب شهره يف جسل ٕاداري معني وجوب كتابته من طرف ضابط معويم،

  .التدقCق هو اJمتيزي بني الشلك ا´ي يقرر لٕالثبات والشلك ا´ي يقرر �لص�ة

 ؛لك املقرر �لص�ةنفس ٔ�°ر الش -من الناحCة العملية – لف الشلك املقرر لٕالثبات[كون لت«
�ّما مس{ٔ  ٔ�نه ميكن ٕاثبات هذا الترصف عن  ٔ�ن الترصف ا´ي ال Aس�تطيع ٕاثباته [كون Ýري فعالٔ ،

ف �ازع املتعاقد معه يف وجود الترصف لت«ل� ٔ�ن الطرف ا´ي ي  ؛ ريق إالقرار، ف{ٔمهيهتا نظرية فقطط
  . ملا -دث �زاع çش{ٔن التنفCذ ، لترصفٔ�نه لو اكن يف نØRه ٕاقرار ا ؛ الكØابة، ال ن¶Øظر م�ه ٕاقراًرا

 �    : اشرتاط الكØابة -ٔ
قد ½شرتط املرشع ٔ�ن يمت ٕافراغ التعبري عن إالرادة يف ورقة مكØوبة، Ýري ٔ�نه جيب ٔ�ن منزي 

تê احلاالت اليت  يه يف الغالب-ا  [رتب فهيا املرشع جزاء =ىل =دم كتابة الترصف، و:  -التني
ٕاذ جيب ٔ�ن حتّرر الترصفات اليت  ؛ ½شرتط فهيا املرشع حتر[ر الترصف من طرف ضابط معويم

تتضمن نقل ملكCة عقار ٔ�و حقوق عقارية ٔ�و حمالت جتارية ٔ�و صناعية ٔ�و لك عنرص من عنارصها، 
صناعية،  ولك نقل ٔ�سهم رشكة ٔ�و حصص مهنا، ٔ�و عقود ٕاجيار زراعية ٔ�و جتارية ٔ�و مؤسسات

، فØكون الكØابة هنا )2(وٕاال اكنت �ط� ،وكذ¢ الترصفات امل¶ش�ئة ٔ�ش«اص معنوية من طرف موثق
و-ا  ½شرتط فهيا .  معيار حرية التعبري عن إالرادةو  ،شلكية Va املعيار[ن، معيار حصة الترصف

وهنا Ùكون الكØابة شلكية الكØابة لٕالثبات، فØ«لف الكØابة جيعل الترصف Ýري ¯فذ يف موا�ة الغري، 
و-ا  ال [رتب فهيا املرشع  . ار حصة الترصفمبعيار حرية التعبري عن إالرادة، وال Ùكون كذ¢ مبعي

�[ن ٔ�وجب املرشع حتر[ر )3(جزاء بتاd =ىل ختلف الكØابة، كام يف ©عîد إالجياري لٔ�صول املنقو ٔ ،
Ý ،شلك جيعل عنارصه واحضة ال مغوض فهياç غفل ٕا[راد جزاء عن =دم التحر[ر، فهنا ال العقد�ري ٔ�نه ٔ

 Vابة شØلكىميكن اعتبار الكa املعيار[ن . 
  

                                                 
1   - Ibid , p. 216. 

  .املمتملتق�ني املدين اجلزا�ري املعدل و من ا 1مكرر  324املادة -  2
  .، السالف ا´åر90 - 06املرسوم التنفCذي رمق -  3
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  : الشهر –ب 

�و ٔ�°ًرا من هذه  ،قد ½شرتط املرشع شهر الترصف يف ٔ�-د السbالت إالدارية حىت ي¶Øج �ٓ�رهٔ
تطبق =ىل لك ترصف ¯قل ، واليت  ا�ٓ�ر، ولعل ٔ�مه قوا=د الشهر يه تê املتعلقة �لشهر العقاري

  . مللكCة عقار ٔ�و حق عقاري

هناك نظامني �لشهر، شهر خشيص وشهر عيين، يمت ©عîد يف نظام الشهر الشخيص يف 
ٕاذ يمت مسك  ؛ يف هذا النظامٕا=الن الترصفات =ىل ٔ�سامء املترصفني ا´[ن [كونون حمل ©عتبار 

أ�ّول حسب الرتتRب أ�جبدي ٔ�سامء املترصفني، وا�ٓخر =ىل ٔ�ساس الرتتRب الكرونولوÃ  : جسلني
لتقدمي الترصفات �لشهر، و=ليه لو ٔ�راد خشص ٔ�ن يعرف ما ٕاذا اكن املا¢ قد ترصف يف عقاره، مفا 

{ٔن املا¢ ب هياف واملّدة الزم�ية اليت [ريد ٔ�ن يت{ٔكد ،=ليه سوى ٔ�ن يتقدم ٔ�مام احملافظ �مس ولقب املا¢
�ّما يف الشهر العيين فCمت مسك بطاقات عقارية، ختصص لك بطاقة لعقار معني، ٔ ،êمل يترصف �مل
½سbل فهيا لك الترصفات اليت تلحق هذا العقار، مف�ل ©عتبار يف هذا النظام هو العقار نفسه 

  .ولRس مالكه

بل ٔ�كرث من ذ¢، ال ي¶Øج  . )1(مسياولو اكن ر  ،ال ت¶Øقل امللكCة يف القانون اجلزا�ري �لعقد
  .)3(ٕاذا مل [كن مشهرا ، وال يف موا�ة الغري)2(العقد املوثق �ٓ�را قانونية ال بني أ�طراف

قد ف، اكلسbل التbاري،  يف جسالت ٔ�خرىكام ٔ�ن املرشع ½شرتط شهر ترصفات ٔ�خرى 
، و-دد  �لسbل التbارياشرتط شهر ©عîد إالجياري لٔ�صول املنقو  ٔ�مام املركز الوطين 

  .)4(ٕاجراءاته، Ýري ٔ�نه مل ينص =ىل ٔ�ي جزاء =ىل ختلفه

ٔ�ن العقد يبقى دامئا سار�  ؛ ائية[رى �انب من الفقه ٔ�ن ٕاجراءات الشهر ال متس مببدٔ� الرض
      ، Ýري ٔ�ن أ�س�تاذ)5(يف موا�ة أ�طراف، فٕاغفال الشهر جيعل العقد Ýري ¯فذ يف موا�ة الغري فقط

ʼʼ FLOUR ʽʽ ن الشهر يعترب شلكية�ٔ�نه ٕاذا اكن Ùرايض أ�طراف ال [كفي ٕالعطاء الترصف  ؛[رى ٔ

                                                 
  .املمتملتق�ني املدين اجلزا�ري املعدل و من ا 793املادة -  1
 18املؤرخ بـ  92 .ع.ر.م وت{ٔسRس السbل العقاري، جتضمن ٕا=داد مسح ا�ٔرايض العاي ، 1975نومفرب  12املؤرخ يف  75/74من أ�مر  16تنص املادة - 2

شاء، نقل، ترصحي، تعديل، ٔ�و انقضاء حق عيين، ال ت¶Øج ٔ�°را حىت بني أ�طراف ٕاال من االتفاقات الرامCة ٕاىل ٕاA الترصفات إالدارية و « :  =ىل ٔ�نه 1975نومفرب 
  .  » dرخي Aرشها يف مجمو=ة البطاقات العقارية

إالشهار  ل¶س�بة �لغري ٕاال بفعللك حق عيين �ٓخر يتعلق بعقار، ال وجود 7 �لك حق ملكCة، و « :  ا´åر =ىل ٔ�نهالسالف  75/74من أ�مر  15تنص املادة - 3
  . » 7 من يوم وفاة ٔ�حصاب احلقوق العي¶CةمللكCة بواسطة الوفاة [كون مفعومن dرخي هذا إالشهار يف البطاقات العقارية، Ýري ٔ�ن نقل او 
  .، السالف ا´åر06/90املرسوم التنفCذي رمق -  4

5  -  MAZEAUD (H.,L.et J.) , Leçons de droit civil … , op. cit. , p. 64. 
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�عترب ذ¢ مساسا  ، واكن يف -ا�ة ٕاىل ٕاجراء معني حىت Ùكمتل فعاليته الفعالية الاكم�ٔ ،
  . والترصف Ýري املشهر ال [كون اكمل الفعالية يف موا�ة الغري ، )1(�لرضائية

  : إالرادة يف حتديد مضمون الترصفدور  –�نيا 

قÅل ٔ�ن يمت الترصف Ùكون هناك مر-� تفاوض يمت ¨اللها حتديد �ل ٔ�حاكمه، والفقه 
 - م�ساو�ن يف املركز ©قØصادي  -يد¨ل طرفان :  الVس�ييك ي6ين فكرة الترصف العقدي كام ييل

ومت قÅولها aلك حرية من  البنود[كون الطرفان قد ¯قشا لك يف نقاش حّر ي¶هتÀي �تفاق، ويفرتض ٔ�ن 
=ّدة اس�ت�Zاءات لهذا  يف وقØنا الراهن ظهرت Ýري ٔ�نه .ما يعّرب عنه مببدٔ� حرية التعاقد، هذا )2(الطرفني

 ٔ�وذ¢ بوضع ٔ�حاكم ال جيوز خمالفهتا، ٔ�و ما  ة أ�ش«اص،ن�bCة تد¨ل املرشع وتوجهيه ٕالراد ،املبد
=د هو لRس وجود القوا ،إالرادة يف حتديد مضمون الترصفيعرف �لقوا=د ا�ٓمرة، وما حيد من دور 

  .وٕامنا كرثهتا ،ا�ٓمرة

د، ٔ�حرار يف اخØيار اقد ٔ�و =دم التعاقيقيض مÅدٔ� حرية التعاقد ب{ٔن أ�ش«اص ٔ�حرار يف التع
الطرف ا´ي سØRعاقدون معه، ٔ�حرار يف حتديد رشوط العقد ومضمونه بناء =ىل م�اقشة ٔ�ساسها 

  .)3(د من هذه احلرية سوى ٔ�حاكم النظام العام وا�ٓداب العامةاملساواة، وال حي

حىت Ùكون هناك حرية حقCقCة يف ٕاaرام الترصفات القانونية جيب ٔ�ن Ùكون هناك  Ýري ٔ�نه
مساواة يف املراكز ©قØصادية لٔ�طراف، فال يعقل ٔ�ن Ùكون حرية م�اقشة عند ٕاaرام ترصف مع 

، واحلياة العملية تث6ت لنا ٔ�ن هذه املساواة ال تتحقق يف لك )4(طرف [كون Kمينا =ىل السوق
أ�حوال، هذا ما جعل املرشع يتد¨ل عن طريق توجCه ٕارادة أ�ش«اص من ا�ل حتقCق العدا  

  . ©جîعية

 لكام اكنت إالرادة Ýري حّرة يف حتديد مضمون العقد ٔ�و الترصف،  )5(ف�كون ٔ�مام توجCه �رشيعي
جياري لٔ�صول املنقو  Ùكرث تد¨الت املرشع هبدف احلفاظ =ىل النظام ويف ©عîد االٕ  الترصف، 

                                                 
1-  FLOUR (J.), « Quelque remarques …  » … , art. précité, p. 94 et s. 
2  -  GAUDMET (E.) , Théorie générale des obligations, Sirey, 1965, publiée par  GAUDMET (J.) et 
DEBOIS (H.), réimpression de l’édition de 1937, p. 52.  
3  -  PLANIOL (M.) , et  RIPERT (G.), Traité pratique de droit civil … , op. cit. , p.p.  19 et 20. 

  .السالف ا´åر ،09 - 96من القانون  1/1املادة -  4
5- Sur cette notion V°,  JOSSERAND (L.), Cours de droit civil … ,op. cit. , p. 223 ;  CADORET (V.) , 
Réflexions sur les contrats d’affaires, plaidoyer pour une théorie réaliste du contrat, thèse Montpellier I, 
2012, p. 85 et s. 
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العام ©قØصادي، فال جيوز ٔ�ن تربم معلية ©عîد إالجياري لٔ�صول املنقو  ٕاّال مع مؤسسة مالية، 
ممول ال [متتع بصفة املؤسسة املالية، ال يعترب هذا الترصف  و�ٔ فلو ٔ�aرم ترصف بني مس�ت{ٔجر و�ئع 

  . ا اجيار� لٔ�صول املنقو اعîدً 

 ؛عîد إالجياري لٔ�صول املنقو كام ٔ�ن املرشع ال يرتك لٔ�طراف حرية يف حتديد موضوع ©
، حفىت لو اتفقوا =ىل )1(ٕاذ ال جيوز لٔ�طراف ٔ�ن يربموا ترصفا [كون حم? لRس ذا اس�تعامل Kين

واكن احملل اس�هتاليك، فٕان الترصف لن [كCف اخلصائص املتعلقة �العîد إالجياري لٔ�صول املنقو ، 
  . =ىل ٔ�ساس ٔ�نه اعîد ٕاجياري

-ّد ٔ�يضا املرشع من حرية أ�طراف ف� يتعلق aزمن حتديد القمية املتبقCة من سعر اقØناء 
  .)2(أ�صل، ف{ٔوجب ٔ�ن حتدد ٔ�ثناء إالaرام، وال ترتك ٕاىل هناية املدة Ýري القاب� لٕاللغاء

جعلها حتدد =ىل طراف حرية يف حتديد مدة إالجيار Ýري القاب� لٕاللغاء، و كام ٔ�نه مل يرتك ل�ٔ 
الك احملاس�يب ٔ�و اجلبايئ، وا´ي حتدد قوا=د حسابه عن هت©و ،العمر ©قØصادي :ٔ�ساسني فقط
  .)3(طريق التنظمي

، وٕامنا �شرتك فCه لك الترصفات فقط �لترصفات الثالثية التوجCه ال�رشيعي ال يتعلقو
، ويف )4(ٕاذا اكن �زع اليد ¯شئ عن فعل البائع ،ونية، ففي البيع ال جيوز االتفاق =ىل =دم الضامنالقان

وال يف  ،عقد الرشكة ال جيوز �لرشاكء االتفاق =ىل ٔ�ن ال ½سهم ٔ�-د الرشاكء يف ٔ�ر�ح الرشكة
  .)6(أ�فراد ال جيوز االتفاق =ىل أ�جر ، كام ٔ�نه يف عقد القرض بني)5(خسا�رها

قد Ùراجع ن�bCة تد¨ل املرشع من ٔ��ل  ،فدور إالرادة يف حتديد مضمون الترصفات القانونية
حتقCق الصاحل العام، وهذا راجع ٕاىل ت{ٔخر فلسفة املذهب الفردي ¨الل القرن العرش[ن، بعد مالحظة 

�نه ال حيقق العدا  بني أ�فراد، فالرتايض لو-ده، ال حيقق العدا  =ىل -د قول الفقCهٔʼʼ IHERING ʽʽ:  
هو مبثابة ٕاعطاء رخصة  املبادالت ©جîعية،قات و ©س�تbابة �لمطالبة �حلرية املطلقة يف العال «

                                                 
  .، السالف ا´åر 09 - 96من القانون  1/3املادة -  1
  .،السالف ا´åر 09 - 96من القانون  11املادة -  2
  .، السالف ا´åر 09 - 96من القانون  12/2املادة -  3
  .املمتملتق�ني املدين اجلزا�ري املعدل و من ا 378املادة -  4
  .املمتملتق�ني املدين اجلزا�ري املعدل و من ا 426املادة -  5
  .املمتملتق�ني املدين اجلزا�ري املعدل و من ا 454املادة -  6
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فالعدا  لRست من ، )1( »=ىل لك ما يقع حتت ٔ�يدهيم ء©س�Cالصيد لقراصنة مع ٕاعطاهئم حق 
 ،ختضعاحلرية  والضعيفاخØصاص الترصفات القانونية، وٕامنا من اخØصاص القانون، فÅني القوي 

  .والقانون حيّرر

  

  الفــرع الثاين
  تالقــي املصـــــاحل

  

 ٔ�ن الترصف قد يمت دون ٔ�ن [كون هناك تعبري  ؛ تاليق املصاحل ال تاليق إالراداتركز¯ =ىل 
، فهنا يمت الترصف çسكوت  ، كام يف -ال توجCه ٕاجياب �لمصل�ة احملضة ملن وّ�ه ٕاليه عن إالرادة

  .، ٔ�ن مصلحته قد تالقت مع مصل�ة املوجب دون -ا�ة ٕاىل ٔ�ن يعّرب عن ٕارادته أ�¨ريهذا 

ن ٕارادته الناقل مبجرد قCام لك طرف �لتعبري ع –يف لك أ�حوال  –وال يمت الترصف 
سوف  ، ، وحىت نبني ٔ�نه لRس هنا¢ شلك حمدد لتاليق املصاحل بتاليق هذه املصاحل، وٕامنا  ملصلحته

قÅل ٔ�ن نعرض åيفCة تالقهيا يف الترصف القانوين الثاليث  ، ) ٔ�وال (نعرض åيفCة تالقهيا يف العقود 
  . )�نيا(

  : تاليق املصاحل يف العقود –ٔ�وال 

 .(II)وصور ¨اصة ،  (I) هناك صورة =امة لتاليق املصاحل يف العقود

I – ةjالصورة العام :  

رب هذا ا�ٓخر، وحىت يعت عن إالرادة تعبري عن إالرادة التعبري  -حبمك طبيعة أ�ش�ياء -½س�بق 
، ؤ�ن [كون   جيب ٔ�ن [كون دقCقا حمّددا �لرشوط اجلوهرية �لعقد املراد ٕاaرامهالتعبري عن إالرادة ٕاجيا�

  . ، وٕاال ٔ�عترب جمّرد دعوة ٕاىل التعاقد �d ال حتفظ فCه

                                                 
1   -  VON IHERING ( R.) , L’évolution du droit, traduit sur la 3ème éd. Allemande, par O. DE 
MEULENAERE, Marescq, Paris, 1901, p.  96 : « La liberté illimitée dans les relations et les transactions 
sociales est une prime donnée à l’extorsion, un permis de chasse délivré aux pirates et aux brigands, avec 
droit de prise sur touts ceux qui leur tombent entre les mains. ». 
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فCعترب بدوره مبثابة  ،ر قÅول مغا[ر لهذا إالجيابÝري ٔ�ن إالجياب ال يالقCه دامئا قÅول، فقد يصد
�[ن يمت م�اقشة  ،�سمى هذه املر-� مبر-� التفاوض هكذا حىت يصدر قÅول هنايئ،، و )1(ٕاجياب �ديدٔ
  . واالتفاق =لهيا aلك حرية، وت¶هتÀي هذه املر-� ٕ�جياب هنايئ يليه قÅول ،لك الرشوط

  : العادية كام ييلميكن تلخيص مرا-ل التعاقد يف صورها 

  .يمت فهيا م�اقشة رشوط العقد مبا يتفق مع مصاحل أ�طراف:  مر-� تفاوض – 1
ال يعترب لك عرض �لتعاقد ٕاجيا� �ملفهوم التقين، فإالجياب هو ذ¢  : صدور ٕاجياب – 2

  .واخلايل من لك ل6س ،الباتو  ،التعبري عن إالرادة ا7قCق

يعمتد الفقه =ىل معيار و  . اكن شامال للك املسائل اجلوهرية ٕاذا[كون التعبري عن إالرادة دقCقا 

فاملسائل اجلوهرية يه تê املسائل اليت  اجلوهرية عن املسائل التفصيلية، Jمتيزي املسائلنوع العقد 
، ففي البيع مÂال، يعترب تعيني اليشء املتنازل عنه واJمثن من املسائل )2(يصعب حتديد نوع العقد بدوهنا

  .)3(ريةاجلوه

كام [كون التعبري عن إالرادة �d ٕاذا اكن �ازما يف داللته =ىل نية التعاقد، ووجوب åون 
التعبري عن إالرادة �ازما يثري مس{ٔ  التحفظات، اليت تعين تê القCود اليت يوقف =لهيا املتعاقد متام 

  ؟ العقد، فهل لك حتفظ ½سقط صفة إالجياب عن التعبري عن إالرادة

 حتفظ مØوقف =ىل إالرادة احملضة �لموجب، كام لو اكن مو�ا �لجمهور : التحفظات نو=ان
واحØفظ مقدم العرض حبقه يف اخØيار املتعاقد معه، كام حيدث يف ٕا=ال¯ت التوظيف، ٕاذ ال ميكن 

Ýري ، وحتفظ )4(ٔ�نه ٔ�ّول من =رب عن ٕارادته �لقÅول ،�لمرتحش أ�ول ٔ�ن يطالب �حلصول =ىل الوظيفة
إالرادة احملضة �لموجب، Lعرض بيع سلعة معينة، لكهنا مØوفرة aمكية حمدودة، فلك قÅول  ىلوقف =Øم 

لRس لك حتفظ ½سقط صفة إالجياب عن التعبري  =لjCهو  . ا�هتاء السلعة ينعقد به العقديصادف =دم 
  .=ىل إالرادة احملضة �لموجب ½سقط هذه الصفة عن إالرادة، فقط التحفظ املتوقف

مل يتضمن =ّدة خCارات مل ½س�تقر املوجب  او[كون التعبري عن إالرادة ¨ال من لك ل6س ٕاذ
مثن نقدي، ٔ�و  : رته Ýري ٔ�نه مل ½س�تقر =ىل البديل=ىل وا-د مهنا، مكن يعرض التنازل =ىل ملكCة س�يا

                                                 
  .املمتملتق�ني املدين اجلزا�ري املعدل و من ا 66املادة -  1

2- AUBERT (J.-L .) , Notions et rôles de l’offre et de l’acceptation dans la … ,thèse précitée, p.  52.  
 .املمتماملعدل و لتق�ني املدين اجلزا�ري من ا 351املادة   -3

4  -  TERRE (F.),  SIMLER (Ph.) et  LEQETTE (Y.) , … les obligations … , op. cit. , p. 90. 
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فهل يقصد البيع ٔ�و  ،ٔ�ن ٕارادته Ýري واحضة ؛ يشء معني، فال يعترب هذا التعبري عن إالرادة ٕاجيا�
  .)1(املقايضة

عن ا7عوة ٕاىل التفاوض، واملمتث� يف ذ¢ العرض ا´ي يتقدم به  هبذا املفهوم خيتلف إالجياب
، 5ٔن يتصل dجر مبقاول يعرض )2(قد ت¶هتÀي a�ٕرام عقد معني ، الشخص هبدف ا7خول يف م�اقشة

بتقدمي عروض ختتلف   -بعد ا7راسة -، فCقوم هذا املقاول زي حمل جتاري=ليه دراسة Ùلكفة جته
قد Ùكون ٔ�ساسا لت�ديد العنارص اجلوهرية �لعقد  اليت والتق�ية املس�تعم�، ،�خØالف املواد أ�ّولية

  .)3(املراد ٕاaرامه

مهنم ، و وقد اخØلف الفقه يف حتديد الطبيعة القانونية لٕالجياب، مفهنم من [رى ٔ�نه واقعة قانونية
  .)4(قانوينمن [رى ٔ�نه ترصف 

يف رسالته اليت حتمل  ʼʼ WORMS ʽʽ هو أ�س�تاذ ،ٕاّن ٔ�ول القائلني ب{ٔن إالجياب ترصف قانوين
�[ن بدٔ� هذا الباحث مبالحظة بعض )5( » إالرادة املنفردة مكصدر من مصادر ©لزتام «عنوان ٔ ،

دون ٔ�ن يطابق ذ¢  ،احلاالت يف القانون الروماين، ٔ�[ن يلزتم الشخص مبجرد التعبري عن ٕارادته
�[ن يلزتم الشخص دون وجود عقد معني ،ٔ�و النذر عن ٕارادة مقاب�، اكلو=د جبا�زة التعبري تعبريأ)6( ،

هو ©لزتام ٕ�رادة  ،يف موا�ة الغري -باحث�ل¶س�بة لهذا ال  -{ٔساس الزتام املوجب �لبقاء =ىل ٕاجيابهف
حCث -لّل العقد =ىل ٔ�ساس ٔ�نه مجموع ترصفني ٕ�رادة  ،وقد ذهب ٕاىل ٔ�بعد من ذ¢ . )7(م�فردة
�ش«اص معينني، ٔ�و اكن مقرت¯  ٔ�و ،فإالجياب هو ترصف قانوين ٕاذا اكن مو�ا لشخص،  )8(م�فردةٔ

  .وهو العقد ،دة، وتطابقه مع القÅول ا´ي هو بدوره ترصف قانوين ي¶Øج ترصفا �لثامب

                                                 
1  -  AUBERT (J.-L.) , Notions et rôles … , thèse précitée, p. 91. 
2  -  PETIT (B.), … « Contrat et obligation…», art. précité, p. 07. 
3  -  CARBONNIER (J.) , … les obligations … , op. cit. , p. 68. 

 : �ٔكرث تفصيل ٔ�نظر-  4
 AUBERT (J.-L.) ,  Notions et rôles de l’offre … , thèse précitée, p.p.  80 – 104. 
5  -  WORMS (R.), De la volonté unilatéral … , thèse précitée, p. 165. 
6   - Ibid , p.p.  32 et 64. 
7  -  WORMS (R .), De la volonté unilatérale … , thèse précitée, p. 176 : « C’est de sa volonté seule 
qu’émane cet engagement annexe (obligation de s’en tenir à son offre pendant un délai), et pour le 
former, il n’a pas plus demandé une acceptation que l’autre partie n’en a donnée.  
Reconnaissons donc nettement qu’il ya  … ,  un engagement né simplement d’une déclaration unilatérale 
de volonté, émanée  du débiteur. ».    
8   - Ibid, p.p. 184 – 185 : «  On est ainsi amené à scinder tout contrat en deux parties, l’offre et 
l’acceptation. Mais celle – ci, elle-même, crée des charges pour l’acceptant, ne fut-ce que l’obligation de 
s’en tenir à sa parole une fois qu’elle est parvenue à destination. On peut donc dire que tout contrat se 
divise en deux parties : l’engagement de l’offrant et l’engagement de l’acceptant. Or ces deux 
engagements ont chacun leurs conditions de validité distinctes, puisque chacun exige consentement et la 
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جيوز العدول عنه يف  [كون واقعة مادية [رى ٔ�ن إالجياب Ý ʼʼ WORMS ʽʽري ٔ�ن أ�س�تاذ
  : احلاالت التالية

  .ط وصول العدول قÅل إالجيابول إالجياب ٕاىل املو�ه ٕاليه، çرش قÅل وص -
  .بعد مرور املّدة اليت -ّددها املوجب �لبقاء =ىل ٕاجيابه -
  .وجييب ،بعد ا�هتاء املّدة اليت ٔ�عطاها املوجب 7 حىت يفكر -

يف القرن  ʼʼ WORMS ʽʽ ا التكCيف املقرتح من طرف أ�س�تاذوٕان اكن يصعب تقÅل هذ
�ٓنذاك فكرة Aش{ٔة ©لزتام عن ٕارادة م�فردة القضاء ن�bCة رفض الفقه و  ،التاسع عرش ?Åفٕانه ½سهل تق ،

-اليا، خصوصا ؤ�ن ٔ�Ýلب ال�رشيعات احلالية تنص رصا-ة =ىل ©لزتام ٕ�رادة م�فردة، ومن بRهنا 
  .)1(ال�رشيع اجلزا�ري

 وهو التعبري الثاين عن إالرادة، وا´ي جيب ٔ�ن يطابق إالجياب حىت يمت : صدور قÅول – 4
  .)2(»نعjم« العقد، فهو املصادقة =ىل إالجياب، ٕاذ [كفي �لتعبري عنه قول لكمة 

وال ميكن تصور القÅول ٕاّال çس�يطا مصادقا لٕالجياب، ولو احØوى =ىل طلب تعديل ٔ�-د 
وتعذر انعقاد العقد، Ýري ٔ�نه ال يعترب القÅول ا´ي  ،ٔ�عترب ٕاجيا� �ديدا ،إالجياباها العنارص اليت احØو 

، كام ال يعترب ٔ�يضا ٕاجيا� مقابال، ذ¢ القÅول ا´ي [ريم ٕاىل )3([ريم ٕاىل تدقCق حمل العقد ٕاجيا� مقابال
  .)4(ٕاذ ال ميكن جتنب تطبيقها يف لك -ال من أ�حوال ؛ املوجب بقا=دة �رشيعية =امة �ٓمرةتذكري 

هناك -االت يمت فهيا قÅول بعض إالجياب دون البعض ا�ٓخر، فٕاذا تبني من طبيعة التعامل 
�ن  ،ٔ�ن العرض ال يقÅل التجزئة، فالقÅول اجلزيئ لٕالجياب ال يعتد به، ٔ�ما ٕاذا تبني من طبيعة التعاملٔ

، Ýري ٔ�نه يف بعض احلاالت قد )5(�ل¶س�بة �لجزء ا´ي مت فCه القÅول فCمت العقد ،العرض يقÅل التجزئة
  يقØرص القÅول =ىل املسائل التفصيلية دون املسائل اجلوهرية، فهل يمت العقد بقÅول املسائل التفصيلية؟

                                                                                                                                                             
capacité de celui qui s’engage, puisque chacun a son objet et sa cause propres. Chacun deux, même, a sa 
date distincte (…). En un mot donc, nous sommes en face de deux actes distincts, ayant chacun leurs 
conditions, leur date, leur effets propre. Le contrat n’est dès lors rien de plus que la somme de deux 
déclarations de volonté  unilatérales. ».          

  .املمتملتق�ني املدين اجلزا�ري املعدل و الفصل الثاين مكّرر من الباب أ�ول من الكØاب الثاين من ا-  1
2  -   FLOUR (J.) et   AUBERT (J.-L.) , … l’acte juridique … , op. cit. , p. 97 ; TERRE (F.),  SIMLER 
(Ph.) et  LEQUETTE (Y.) , … les obligations … , op. cit. , p. 98 ; CARBONNIER (J.), … les 
obligations … , op. cit. , p. 80 ; MALINVAUD (Ph.) , Les obligations … , op. cit. , p. 60. 
3   - Cass 1er Civ. , 27 Mai 1961, Bull. Civ., I , n° 271. p. 125.  
4   - Cass 1er Civ. , 21 janv. 1958, Bull. Civ .,I, n° 50. p. 38. 
5-  TERRE (F.),  SIMLER (Ph.) et  LEQUETTE (Y.) , … les obligations … , op. cit. , p. 99. 
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دقCقا  ا�لرجوع ٕاىل ٔ�مه التطبيقات اليت �اءت يف التق�ني املدين اجلزا�ري، واليت حتدد حتديد
من  351اجلوهرية يف لك نوع من العقود، جند ٔ�ن من املسائل اجلوهرية حتديد احملل، فاملادة املسائل 

 467، واملادة لعقد البيع املسائل اجلوهرية ،اJمثنحتديد اليشء املبيع و من التق�ني املدين اجلزا�ري جتعل 
، لعقد ©جيار ومّدته من املسائل اجلوهرية ،وبدل إالجيار ،لتق�ني جتعل حتديد العني املؤجرةمن نفس ا

  .)1(ٕاذا مل يعني احملل -بطبيعة احلال - والعقد ال يمت 

 ، مفهنم من [رى ٔ�نه ترصف قانوين،يف ÙكCيف القÅول كتعبري عن إالرادة فرسوناخØلف امل 
كنا نتفق  وٕان .)2(ٔ�ن القابل لRس 7 ٕارادة يف حتديد �ٓ�ر الترصف åونمن [رى ٔ�نه واقعة مادية  ومهنم

كام  ،يه اليت حتدد رشوط العقد اليت احØواها إالجياب لRست ٕارادة القابل ٔ�ن يف åون مع هذا الرٔ�ي
وٕامنا ٔ�°ر القرتان القÅول �ٕالجياب، ٔ�ما ٔ�°ر القÅول فهو انعقاد العقد،  ،لRست ٔ�°را �لقÅول العقد�ٓ�ر  ٔ�ن

  .°ر، وهبذا [كون القÅول ترصف قانوينويظهر لنا ٔ�ن ٕارادة القابل قد اجتهت ٕاىل ٕا-داث هذا ا�ٔ 

عن ٕارادة مو�ه ٕال-داث ٔ�°ر ، فالقÅول هو تعبري باحÂنيلرٔ�ي ا´ي ذهب ٕاليه =دد من ال وهو ا
�ن ٕاAشاء ترصف قانوين حيتاج ٕاىل « :  [رى ʼʼ HEBRAUD ʽʽ وهو ٕاaرام العقد، فأ�س�تاذ ،قانوينٔ

القÅول ، و )3(»ٕاذا ٔ�¨ذت م�فص� ميكن ÙكCيفها =ىل ٔ�هنا ترصفات قانونية ة عنارص �نوية،تد¨ل =دّ 
 ʼʼ WORMS ʽʽ ما ذهب ٕاليه ٔ�يضا أ�س�تاذ وهذا . عنرص يف ٕاAشاء العقد

                وأ�س�تاذ )4(
ʼʼ DEMOGUE ʽʽ س « :  ا´ي [رىRول اكٕالجياب، ترصف قانوين، ولÅة التق�ية، القCنه من الناح�ٔ

  .فالعقد هو مجموع ترصفني ٕ�رادة م�فردة ،)5(»عن إالرادة جمّرد تعبري

وال حيدث هذا التطابق مبجرد صدور تعبريان عن إالرادة يعّربان عن  : تطابق املصاحل – 4
  .مصاحل ٔ�حصاهبام، وٕامنا حيدث التطابق بعمل لك طرف مبصل�ة الطرف الثاين

لتاليق إالرادات واملصاحل يف العقود، Ýري ٔ�ن هناك -االت  )6(هذا هو ا}طط الVس�ييك
 .  ي�شوه فهيا هذا ا}طط ، ويه تعرف �لصور اخلاصة �لرتايض

                                                 
 .املمتملتق�ني املدين اجلزا�ري املعدل و من ا 94املادة -  1

2  -  AUBERT (J.-L.) , Notions et rôles … , thèse précitée, p. 304 : «  Ainsi, l’acceptation se rapproche 
beaucoup plus de la notion de fait juridique dont l’effet n’est pas spécialement voulu par son auteur. ». 
3  -  HEBRAUD (P.), cité par  AUBERT (J.-L.) , Notions et rôles … , thèse précitée, p. 304 : «  un acte 
juridique principal suppose, pour sa complète réalisation, le concours d’éléments multiples, qui, envisagés 
séparément, peuvent aussi être qualifiés d’actes juridiques. ».     
4  -  WORMS (R.), De la volonté unilatéral … , thèse précitée, p. 189. 
5  -  DEMOGUE (R.), Traité de droit civil … t. II … , op. cit. , p. 172 : «  techniquement l’acceptation, 
comme l’offre, est un acte juridique et non pas une simple déclaration de volonté. ».  

  .هذا املصطلحام ٔ�ول من اس�تعمال ه ʼʼAUBRT  ʽʽو ʼʼFLOUR  ʽʽٕان أ�س�تاذان-  6
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II – الصور اخلاصة :  

سرنكز =ىل التعاقد  ااالت اخلاصة، ´لن ½سعنا ا§ال يف هذه ا7راسة ٕاىل التعرض ٕاىل لك احل
التعاقد يف -ا  åون إالجياب مو�ه �لمصل�ة و ،  )2( النفسالتعاقد مع و ،  )1( ق النيابةعن طري

  . )3( احملضة �لمو�ه ٕاليه

  : التعاقد عن طريق النيابة – 1

حمل ٕارادة خشص �ٓخر ½سمى أ�صيل يف ٕاaرام  ،النيابة يه -لول ٕارادة خشص ½سمى النائب
حبيث تنرصف �ٓ�ر هذا ، )2(، فالنائب يعرب عن ٕارادته هو حلساب ومصل�ة أ�صيل)1(ترصف قانوين

الترصف، فCكون مطالبا ب��فCذ  ، فCتحمل احلقوق و©لزتامات الناجتة عن)3(الترصف ٕاىل أ�صيل
  .وبنفسه �حلقوق الناجتة عنه ،لزتامات، كام [كون 7 احلق �ملطالبة مÅارشة©

بعض الترصفات  يف مجيع ٔ�نواع الترصفات القانونية، فهناك –هبذا املفهوم  –ال تصح النيابة 
، بل جيب =ىل الشخص ٔ�ن يقوم هبا بنفسه، كام لو وّ�ه اJميني لشخص، فال فهيا النيابة اليت ال جتوز

  . )4(ٕاaرام عقد زواج عن طريق النيابة ٔ�يضا جيوز 7 تعيني ¯ئب ٔ�دائه، كام ال جيوز

 ٓ �خر، ويه فالنيابة تق�ية قانونية �سمح لشخص ب{ٔن يعرب عن ٕارادته ملصل�ة وحساب خشص 
لتاليق املصاحل، �عتبار ٔ�نه يمت التعبري عن مصل�ة ٔ�-د  )5(هبذا املفهوم �شوه ا}طط الVس�ييك

، فأ�صل ٔ�ن يصدر لك من إالجياب والقÅول من )النائب(أ�طراف من قÅل خشص ٔ�ج�يب عن العقد 
ف، هذا ما قÅل أ�طراف ، Ýري ٔ�نه يف هذه احلا  يصدر ٔ�-دهام من خشص �لث ٔ�ج�يب عن الترص 

وٕامنا املصل�ة اليت يعرب عهنا هذا  ،هو لRس التعبري عن إالرادة ،يؤكد ٔ�ن املس{ٔ  اجلوهرية يف التعاقد
  .¨ريفٕان العقد يمت حلساب هذا ا�ٔ  ،التعبري، ومبا ٔ�ن النائب يعرب عن مصل�ة أ�صيل

  : التعاقد مع النفس – 2

 ،النتاجئ املنطقCة لتق�ية النيابة يف التعاقدتعترب مس{ٔ  ٕاaرام العقد عن طريق خشص وا-د من 

                                                 
  .86  .، مرجع سابق، ص ... ، نظرية ©لزتاممحمد حس�نني م�صور-  1

2
 -  STROCK (M.) , Essai sur le mécanisme de la représentation … , thèse précitée, p. 239. 

  .206. ، مرجع سابق، ص ... نظرية العقد، عبد الرزاق ٔ�محد الس�هنوري-  3
 . املمتمتق�ني أ�رسة اجلزا�ري املعدل و  امللغاة من  20 املادة-  4
وهو يف نظر¯ املصطلح اA�ٔسب لرشح الصورة  ،AUBERTʼʼ ʽʽ وʼʼ  FLOUR ʽʽٕاّن ٔ�ول من اس�تعمل مصطلح ا}طط الVس�ييك هام أ�س�تاذ[ن-  5

  : العامة �لرتايض، لتفاصيل ٔ�كرث انظر
 FLOUR (J.) et   AUBERT (J.-L.) , … l’acte juridique … , op. cit. , p. 86.s 
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صور ٔ�ن يعرب خشص وا-د ميكن ٔ�ن نت =ليهاليت تقيض جبواز تعبري خشص عن مصل�ة خشص �ٓخر، و  
  : وٕان تعّددت صفاته، ويتحقق ذ¢ اك�ٓيت ،مبعىن ٔ�ن يتعاقد الشخص مع نفسه ؛ عن مصلحتني

 �يتعاقد الشخص مع نفسه بصفØه ٔ�صيال من �ة، و¯ئبا عن Ýريه من �ة ٔ�خرى، كام لو  –ٔ
  .بيعهل اشرتى النائب اليشء ا´ي وّلك 

لو وّلك من طرف صاحب  يتعاقد الشخص مع نفسه �عتباره ¯ئبا عن الطرفني، كام –ب 
  .لعقار ا´ي وّلك لبيعهوولك يف نفس الوقت من خشص �ٓخر لرشاء عقار، فRشرتي 7 ا ،عقار لبيعه

يف هذا النوع من التعاقد، تعرب ٕارادة وا-دة عن مصلحتني خمتلفØني ومØقابلتني، مما يثري ٕاشاكل 
وواجÅه بتحقCق مصل�ة أ�صيل، ٔ�و ٕاماكنية التوفCق بني  ،åيفCة ٕاماكن النائب التوفCق بني مصلحته
  مصلحيت أ�صيلني ا�Yّ[ن ينوب عهنام؟

��ر أ�س�تاذٔ ʼʼ  س�هنوري الʽʽ  ن لتق�ية التعاقد مع النفس فائدة�هذا إالشاكل، Ýري ٔ�نه [رى ٔ
معلية، ففي بعض احلاالت [كون هذا النوع من التعاقد ٔ�فضل لٔ�صيل، كام لو تقدم الويص ب{ٔحسن 
عرض الس�bUار مال القارص، ٔ�ما ف� يتعلق بتفادي تغليب النائب مصلحته =ىل مصل�ة أ�صيل، 

عض التدابري، ٕاكرشاف هيئة قضائية =ىل معلية التعاقد، ٔ�و اشرتاط موافقة فهو يقرتح اختاذ ب
  .)1(أ�صيل

ه، فٕاذا اعمتد¯ معيار =دد إالرادات �كون بصدد ضا التعاقد مع النفس مشلكة ÙكCيفكام يثري ٔ�ي
وٕان اكن  ،، Ýري ٔ�نه ٕاذا اعمتد¯ معيار تقابل املصاحل، فٕاننا س�نالحظ ٔ�ن النائب)2(ترصف ٕ�رادة م�فردة

 .)3(يعّرب عن ٕارادته، فٕانه يعرب عن مصلحتني مØقابلتني

هو ا´ي اقرتح  ʼʼ  DEMOGUE ʽʽ =ىل الرمغ من ٔ�ن هشارة ٕاليه هو ٔ�نÝري ٔ�ن ما جيب االٕ 
رادة م�فردة ٕامنا =ىل ٔ�نه ترصف �ٕ ، و  ٔ�نه عقدفٕانه مل [كCف التعاقد مع النفس =ىل ،معيار تقابل املصاحل

ٕامنا يتطلب أ�مر قÅل ٕارادة وا-دة و ، ذ¢ ٔ�نه [رى ٔ�ن العقد ال ميكن ٔ�ن ي¶ش{ٔ من )4(ذو �ٓ�ر عقدية

                                                 
 .227. ، مرجع سابق، ص ... نظرية العقد، عبد الرزاق ٔ�محد الس�هنوري-  1

2  - (R.) DEMOGUE (R.), Les notions fondamentales de droit civil … , op. cit. , p. 305 : «  Il y a donc 
plus qu’acte unilatéral ayant les effets d’un contrat (si nous persistons à employer ces formules assez 
scolastiques …).     
3   -   MARTIN DE LA MOUTTE (J.) , L’acte unilatéral … , thèse précitée, p. 37 ;  CABRILLAC (R.) , 
L’acte juridique conjonctif … , thèse précitée, p. 46 ;  DEMOGUE (R.), Traité des obligations en 
général … t. I … op. cit. , p. 36 ;  WICKER (G.) , Les fictions juridiques … , thèse précitée, p. 75. 
4-  DEMOGUE (R.), Traité des obligations en général, t. I … , p. 109 : « Nous y voyons avec 
RUMELIN, avec BARASSI, un acte unilatéral, car il ne présente pas la caractéristique du contrat, le choc 
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ٕامنا Aش{ٔهتا بواسطة =دة ٕارادات ال ، و  ٔ�ن املهم هو لRس Aش{ٔة =القات بني ذمØني ؛قلٕارادتني =ىل ا�ٔ 
 ʼʼ MARTIN DE LA MOUTTE  ʽʽ [رجع الفضل يف اعتباره عقدا لو  .)1(جيب ٔ�ن تقل عن اثن�ني

رة قدرة التعبري عن إالرادة =ىل ٕاAشاء ضاف =لهيا فك�ٔ و ،  ʼʼDEMOGUE  ʽʽا´ي اسرتجع حتاليل 
ا´ي ½شرتط لصحته  ʼʼ DEMOGUE ʽʽ، عكس)2(ن يعمل به الغريلو-ده دون -ا�ة �ٔ  �ر القانونيةا�ٓ 

  .صبح ما هيم هو فقط =دد املصاحل املتقاب�بذ¢ �ٔ ، و (3)=مل الغري به

إالجياب (فV التعبريان  ،التق�ية ٔ�ن تاليق إالرادات ال يمت �لشلك الVس�ييكيظهر من هذه 
  . من قÅل ٕارادة وا-دة املصاحل ذهه ، و�لتايل يمت التعبري عنيصدران عن خشص وا-د) القÅولو 

  : التعاقد يف -ا  åون إالجياب مو�ه �لمصل�ة احملضة �لمو�ه ٕاليه – 3

يف هذه احلا  ال �كون حبا�ة ٕاىل  هلك أ�و�ه �لمو�ه 7، فٕانكام لو اكن إالجياب ¯فعا من 
، كام يف الهبة اليت ال �شرتط فهيا الرمسية، )4(تعبري عن إالرادة من طرف املوجب 7 حىت يمت العقد

ولRس إالرادة، فالقانون يعرتف بîم العقد دون  ،هذا ما يؤكد ٔ�ن املصل�ة يه اجلوهر يف التعاقد
ٕان =ليه ظاهرة ال -ا�ة �لكشف عهنا،  و  ٔ�ن مصلحته ؛ن إالرادة من املوجب 7صدور ٔ�ي تعبري ع

  .اكنت مصل�ة ٔ�-د أ�طراف ظاهرة فال -ا�ة ٔ�ن يعّرب عن ٕارادته

  : تاليق املصاحل يف الترصفات القانونية الثالثية –�نيا 

مس{ٔ  تاليق املصاحل يف الترصفات القانونية الثالثية عن تالقهيا يف العقود، فهÀي ال  ال ختتلف
فÅال¶س�بة لالعîد إالجياري، يبدٔ� أ�مر  . وٕامنا Ùكون مفØو-ة =ىل مجيع الصور ،تث6ت يف شلك حمدد

لالزم عندما يقرر ٔ�-د أ�ش«اص جتديد ٔ�و تطو[ر مرشو=ه، فCقوم بت�ديد التجهزيات وجحم اJمتويل ا
ويعرض  ،و½س�تدرج مهنم عروضا مفّص�، ليتbه ٕاىل البنك ،´¢ ،مث يتو�ه بعد ذ¢ ٕاىل البائعني

  . =ليه مرشوع متوي?

                                                                                                                                                             
de volontés opposées qui ont fini par s’accorder (…) RUMELIN a présenté une théorie assez proche de la 
vérité(…) un acte unilatéral produisant les effets d’un contrat. ». 
1- Ibid , p. 111 : « Le contrat résulte non pas de ce que les rapports s’établissent entre deux patrimoines, 
ce qui a lieu aussi dans les actes unilatéraux, mais de ce que des rapports s’établissent entre plusieurs 
patrimoines par l’intermédiaire de plusieurs volontés. (Elles peuvent être en nombre moindre que les 
patrimoines, mais il en faut deux au moins). ». 
2 -  MARTIN DE LA MOUTTE (J.) , L’acte juridique unilatéral … , thèse  précitée, p.p.  37-43.  
3-  DEMOGUE (R.), Traité des obligations …  t.  I … , op. cit., p.  113 et s.  

  .من التق�ني املدين اجلزا�ري املعدل واملمتم 68/2املادة -  4
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يف -ال قÅول البنك املرشوع يطلب من املس�مثر تقدمي ملف اكمل حيتوي نفس العرض املقدم 
نقول ٔ�ن إالجياب هو ذ¢  =لjCهولكن �مس البنك، ويمت =ىل ٕا°ر ذ¢ ©عîد إالجياري، و  ،البائعمن 

، وهو يف حقCقة أ�مر ٕاجياب مو�ه كذ¢ ٕاىل  )البنك(العرض ا´ي يقدمه البائع �لرشكة املؤجرة 
�ّما  . لRس بيعو  ،ٔ�نه هو ا´ي ¯قش اJمثن، كام ٔ�ن البائع يعمل ب{ٔن العملية يه اعîد ٕاجياري ؛املس�ت{ٔجرٔ

ٕاضافة ٕاىل Aس�بة الفوائد،  ،ٔ�نه يت�دد =ىل ٔ�ساس مثن رشاء العتاد ؛ بدل إالجيار فهو حتصيل -اصل
  .مما يبني مدى اهîم املس�ت{ٔجر aمثن البيع

وهناك -االت ينصح فهيا البائع املشرتي ��لجوء ٕاىل هذه العملية Jمتويل مرشو=ه، ّمما جيعل 
  . طراف بعملية ©عîد إالجياري قليل أ�مهيةمس{ٔ  م�اقشة =مل لك ا�ٔ 

مصل�ة  : ف�Cدث التطابق بني املصاحل الثالث ،ٔ�ما القÅول فCصدر معَية بني البنك واملس�ت{ٔجر
واملمتث� يف متويل املرشوع و©حØفاظ  ،مصل�ة البنك، و واملمتث� يف بيع العتاد وحتقCق الفائدة ،البائع

وحتقCق  مصل�ة املس�ت{ٔجر املمتث� يف توس�يع اس��ره ٔ�¨ريا، و ن القرضمبلكCة العتاد =ىل سC6ل ضام
�هدافه ©قØصاديةٔ.  

ٔ�ن التقاء  ؛ فاملهم ٔ�ن تلتقي مصل�ة املشرتط �ملتعهد ،ٔ�ما �ل¶س�بة لالشرتاط ملصل�ة الغري
 . �عتبار ٔ�ن ©شرتاط هو دامئا ملصلحته احملضة ،هاتني املصلحتني مبصل�ة املنتفع ٔ�مر مفرتض

  

  املطلjب الثانـي
 الرشوط Ýري املتعلقة �ٕالرادة

  
  . )فرع �ن(، والس6ب )فرع ٔ�ول( Ùمتثل هذه الرشوط يف احملل 
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  الفـــــرع أ�ول
  احملkل

  

وإالجامع =ىل رضورة  ،½شلك احملل ٕا-دى املعطيات القانونية اليت يمت فهمها مÅارشة
åونه قد شلك ملدة طوي� الترصف القانوين  ، كام ٔ�نه مفهوم مرتبط ارتباًطا وثيقا �لعقد .)1(وجودها

القCام ( الوحCد، و�عتبار ٔ�ن العقد مجمو=ة الزتامات، فقد مت تفسري احملل =ىل ٔ�ساس ٔ�نه حمل ©لزتام 
�و ٔ�نه قد تطّور ، فهل هذا هو املفهوم الوحCد �لم�ل،  )©مØناع عن معل، ٔ�و ٕاعطاء يشء ٔ�و بعمل،ٔ

  ش{ٔنه ش{ٔن املفاهمي القانونية أ�خرى؟

�والّ (سوف نتعرض ٕاىل التطور التارخيي 7  ، )�نjCا(قÅل ٔ�ن ندقق مفهوم احملل ٔ( .  

  : التطَور التارخيي ملفهوم احملل –ٔ�وال 

�لرجوع ٕاىل كتب dرخي القانون اخلاص، ميكن القول ٔ�ن فكرة احملل اكنت معروفة يف القانون 
، فال يقوم العقد حصي�ا ٕاّال ٕاذا اكن 7 )2(الروماين، فقد اكن ½شلك العنرص اجلوهري الثاين يف العقد

 ʼʼ POTHIER ʽʽ ٕاىل الفقCه تعريفه çشلك =لمي ه [رجع الفضل يفÝري ٔ�ن ،(I)حمل 
ا´ي مجع ،  )3(

، فصدقت  مس�تعمال املنطق ا7[اكريت ، ؤ�=اد صياغهتا يف شلك =لمي ، مÅادئ القانون الروماين
، فقد اس�تغل اJمتيزي بني )4(»مل خيرتع شURا، Ýري ٔ�نه اك�شف لك يشء« :  =ليه املقو  اليت مفادها ٔ�نه

¯بليون  تق�نياليت اعمتدها  ، (II)لRس�ت¶Øج رشوط حصة احملل  ،©لزتام بعمل و©لزتام ٕ�عطاء يشء
  .(III)  ف� بعد

I – مفهوم احملل يف القانون الروماين :  

تتعلق أ�وىل :  من ٔ�مه خملفات القانون الروماين املس�توº من قانون جوس�ت¶Cان قا=دdن
 اليت حيتوهيا العقد، ب�R تتعلق الثانية بوجوب حتقق رشوط معينة داءاتا�ٔ بوجوب وصف جمّرد للك 

                                                 
1  -  HEBRAUD (P.), «  Rôle respectif de la volonté et des éléments objectifs dans les actes juridiques », 
in : Mélanges  MAURY (J.), t. II, Dalloz – Sirey, 1960, p. 240 et s.   
2- OURLIAC (P.)  et   DE MALAFOSSE (J.), Histoire du droit privé, T I, les obligations, 2ème éd, 
P.U.F. – Thémis, 1969, p. 80.    
3  -  LUCAS – PUGET (A.-S.), Essai sur la notion d’objet du contrat, L.G.D.J. , Paris, 2005, p. 41. 
4- DUBOUCHET (P.), La pensée juridique avant et après le code civil, L’hermès, coll. philosophie du 
droit, 4ème éd., Paris, 1988, p. 86.  
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  .العتبار العقد حصي�ا 

، فقد متكن الفقهاء الرومان من تعيني لك ما )1(من هذه الرشوط قد مت اس�تقاء نظام احملللو 
لRس من طبيعة ©لزتامات ٔ�ن جتعلنا « :  ميكن ٔ�ن يلزتم به الشخص، بدليل تعريفهم لاللزتام نفسه

praestareو  dareو facere: مالكني، ٔ�و ٔ�ن Ùكس�6ا حق ارتفاق، وٕامنا ٕاجÅار خشص اجتاهنا =ىل
)2(« ،

س�ن�اول رشح  ا، ´ٔ�و الفرAس�ية ،يف ا�لغة العربية �ملعىن ا7قCق املصطل�ات ما يقابلهاولRس لهذه 
  . )2(مث ٕاعطاء القوا=د الرومانية اليت اكنت ٔ�ساسا �لنظام القانوين احلايل �لم�ل  ،)1( معا�هيا

  : الرومانية PRAESTARE و  FACEREو DARE رشح املصطل�ات – 1

اليت و  ،اليت وردت فهيا املصطل�ات هو كرثة النصوص الرومانيةٕاّن ما يثري صعوبة رشح هذه 
  .)3(قÅل امليالد 49ٔ�ّول مرة س�نة  اهمت مجع 

يعين  » DARE«من ¨الل دراسة هذه النصوص ورش�ا، اتفق الفقه الفرAيس القدمي =ىل ٔ�ن 
و©مØناع عن معل، ب�R املصطلح  ، يعين يف �ٓن وا-د القCام بعمل » «FACEREنقل امللكCة، 

PRAESTARE» « تهCن الفقه احلديث ½شكك يف هذا )4(فٕانه يعين ٕاعطاء يشء دون نقل ملك�، Ýري ٔ
  .ويعيد النقاش من �ديد ،التفسري

نقل حق امللكCة، وٕان  شاكال åبريا، فهو يعين يف الغالبإ  » DARE«مفهوم مصطلح  ال يثري
ٕاذ جند يف إالصالح  ؛ ليت ال يمت فهيا نقل ملكCة اليشءاكن ½س�تعمل يف بعض العمليات القانونية ا

��ال  =ىل ٕاAشاء وهام عبارdن �س�تعمالن  « PIGNUS DARE»و  « DARE PIGNUS »الالتRين 
، ويتوجب =ليه )5(ٔ�[ن ال ت¶Øقل ٕاىل ا7ا�ن املرهتن سوى احليازة =ىل سC6ل الضامن ؛ الرهن احليازي
اكن ½س�تعمل عند التعبري  –عند الرومان  –فهذا املصطلح ، مثاره ٕاىل املد[ن بعد الوفاءٕا=ادة اليشء و 
  .)6(وٕاAشاء احلقوق العي¶Cة =ىل ٔ�ش�ياء الغري ،عن نقل امللكCة

                                                 
1  -  LUCAS – PUGET (A.-S.), Essai sur la notion d’objet … , thèse précitée, p. 45. 
2  -  Ibid , p. 48 : «  Obligationum substantia non in co consistit, UT aliquod corpus nostrum AUT 
servitutem nostram faciat, sed ut alium nobis ad dandum aliquid vel faciendum, vel praestandum ».   
3  -  MACQERON (J.) , Histoire des obligations, le droit romain, Publication du centre d’histoire 
institutionnelle et économique de l’antiquité classique, séries Mémoire et travaux, 2ème éd. , Aix – en 
Provence, 1975, p. 235 et s.    
4  -  RIPERT (G.) et   BOULANGER (J.) , Traité de droit civil … ,op. cit. , p. 100 ;  MACQUERON 
(J.), Histoire des obligations … , op. cit. , p.  235. 
5  -  MACQUERON (J.) , Histoire des obligations…, op. cit., p. 235. 
6  -  LUCAS – PUGET (A.-S.), Essai sur la notion d’objet … , thèse précitée, p.  50. 
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�ما املصطلح ٔ»FACERE«  ?س�ية �لفعل  مفهوم واسعفAوهو يرتمج ٕاىل ا�لغة الفر ،« Faire » 
ومعومCة  . ، ٔ�و الوفاء بد[ن به من ٕاعطاء يشءٔ�ي القCام بعمل، وهو هبذا املعىن ½شمل لك ما نقوم 

لك أ�داءات سواء اكنت  طلحس، فمبفهوم تقين يغطي هذا املصهذا املصطلح ت¶شئ بعض ©لتبا
، )1(يف تعريف ©لزتام عند الرومان « non facere »ٕاجيابية ٔ�و سلبية، هذا ما يفرس غياب مصطلح 

�[ن يمت فهيا اس�تعامل مصطلحٔ �Âنه جند بعض أ�م�، وهذا اJمتكني )2(��ال  =ىل احليازة »Ý »facereري ٔ
السالف  فرسونحس�± �اء به امل  « DARE »جيب ٔ�ن [كون من جمال  ،من اليشء دون نقل امللكCة

  .ذåرمه

فقد ركّز الكÂري مهنم =ىل =مل ، »«PRAESTAREيف معىن مصطلح  فرسونقد اخØلف امل و 
واليت تعين ، « PRAES »  أ�وىل : ٔ�صول ا�لغة لت�ديد معناه، فهو مصطلح مرåب من لكمتني

واليت تعين ٔ�ن الشخص يضع نفسه يف الوا�ة، ،  « STARE »الشخص الضامن، ٔ�ّما الثانية فهÀي 
�ّما الفقCه)3(ٔ�ن معىن هذا املصطلح مييل ٕاىل فكرة املسؤولية الRس�ت¶Åطو ٔ ، ʼʼ SAVIGNY ʽʽ  ن�فريى ٔ

ٔ�ن هذا  ؛ قد ٔ�نتقد يف ذ¢، و  هذا املصطلح يدل =ىل أ�داءات الناجتة عن ©لزتامات Ýري التعاقدية
املصطلح مل يمت العثور =ليه يف الكØا�ت القدمية املتعلقة �ملسؤولية التقصريية فقط، بل يف تê املتعلقة 

  .)4(�ملسؤولية العقدية ٔ�يضا

وهكذا يظهر ٔ�نه �لرجوع ٕاىل أ�صل ا�لغوي �لمصطلح، نØ6عد كثريا عن ©قرتا-ات الفقهية 
[متثل يف وضع يشء ما حتت ترصف  ،يعين ٔ�داء مادي « PRESTARE »اليت Ùرى ٔ�ن املصطلح 

يف ٔ�ن هذا أ�¨ري ينقل  » DARE « خشص دون نقل امللكCة ٕاليه، فCجعلون الفرق ب�Rه وبني املصطلح
  .امللكCة

واليت تعين  ،الفرAس�ية » PRESTER « هو ٔ�صل لكمة » PRAESTARE « ٕان مصطلح
، لRشمل لك »ٔ�داء« مبعىن ،  « Ý ،« PRESTATIONري ٔ�نه تطور حىت ٔ�صبح يعين »ٕاعjارة«

  .)5(ولRس فقط إال=ارة ،الترصفات اليت يقوم هبا الشخص

ٔ�ن Kمهتا  ؛ Kام اكنت املعاين اليت ت{ٔ¨ذها هذه املصطل�ات، فٕاهنا ال تؤ°ر يف نظام ©لزتامات
ي ميزي بني ، عكس القانون احلايل ا´ هو وصف حمتوى ©لزتامات فقط ، يف القانون الروماين

                                                 
1  -  Idem , p.  49. 
2  -  Ibid , p. 50. 
3  -  Ibid ,  
4   - Ibid ,  
5  -  dictionnaire de l’académie française, 1er éd. , 1964.  
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 لص من املسؤولية الناجتة عنه بذلو©لزتام ببذل عناية ا´ي [كفي �لت« ،©لزتام بتحقCق ن�bCة
  .، وٕاّال اس�توجب أ�مر التعويض ، ففي القانون الروماين لك ©لزتامات جيب حتقCقها اجلهد الالزم

  : الرشوط اليت مت اس�تقاء نظام احملل احلايل مهنا – 2

،      » PRESTARE « و، »DARE  «مل يمت اس�تقاء نظام احملل احلايل من معاين املصطل�ات 

، واليت ميكن تقس�ميها  وٕامنا من -االت بطالن العقود املعروفة يف القانون الروماين، »   FECERE «و
ؤ�¨ريا  ، )ب( والبطالن ٔ�س�باب طبيعية ، )�ٔ ( البطالن لعدم املرشوعية:  ٕاىل ثالث -االت

  .)ج( البطالن لعدم توافر الشلك

 �  : البطالن لعدم املرشوعية –ٔ

لRس �ملفهوم ،و  هو املرشوعية �ملفهوم الواسع -يف هذا ا§ال -واملقصود من املرشوعية
، فهÀي �شمل لك خمالفة �لقانون ٔ�و ا�ٓداب العامة، فال ميكن التعاقد ٕاذا اكن مضمون العقد الضيق

 neque contra lèges, neque contra bonos »:  ا�ٓداب العامة طبقا �لقا=دة الرومانيةخمالفا �لقانون ٔ�و 

mores pacisci possumus »
 )1(.  

ٔ�هنم  ؛ ½رشحون كثريا معىن ا�ٓداب العامةوما يالحظ عند الرومان، هو ٔ�ن الفقهاء ال 
يعتربون ٔ�ن هذا املفهوم ال حيتاج ٕاىل رشح، فهو من البدهييات �ل¶س�بة هلم، فا�ٓداب من املسائل 

  .)2(الفطرية اليت يو7 =لهيا إالAسان

 : البطالن ٔ�س�باب طبيعية –ب 

[رى الفقهاء الرومان ٔ�نه ٕاذا مت االتفاق =ىل ٕاعطاء يشء ال ميكن ٕاعطاؤه، فٕان هذا االتفاق ال 
Ùمتثل يف =دم ٕاماكنية تنفCذه، وأ�ش�ياء اليت ال ميكن ٕاعطاؤها تنقسم ٕاىل  ،7 ٔ�س�باب طبيعيةٔ�مهية 

   .موجودة Ýري ؤ�ش�ياء ،ٔ�ش�ياء ¨ار�ة عن التbارة: قسمني

، )3(وحق إالAسانية ،يه تê أ�ش�ياء اليت تد¨ل يف حق ا�ٓلهة ،أ�ش�ياء اخلار�ة عن التbارة
ب�R تتضمن الثانية  . اخل ... املدافنوأ�ش�ياء اليت تربم هبا الطقوس ا7ي¶Cة، و  ،تتضمن أ�وىل املعابد

 .اخل ...أ�هنار و  ،واملواÇ ،الشمس، وأ�ش�ياء اململوكة من الشعب الروماين، اكلطرقو املاء، و الهواء، 

                                                 
1  -  cité par  LEGENDRE (P.), «  Revisiter les fondations du droit civil », RTD. Civ., 1990, p. 639 et s., p. 
642.   
2  -  LUCAS – PUGET (A.-S.), Essai sur la notion d’objet … , thèse précitée, p. 58. 
3  -   PATAULT (A.-M.) , Introduction historique au droit des biens, P.U.F., Paris, 1989, p. 89.  
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كام يعترب العقد �طال  .)1(اخل ... وامحلامات ،وكذ¢ أ�ش�ياء اليت Ùكون ملاك �لمدينة اكملسارح
 .)2(ٔ�س�باب طبيعية ٔ�يضا، ٕاذا اكن حم? يشء Ýري موجود ٔ�و ٔ�داء مس�تحيل

  : البطالن ٔ�س�باب شلكية –ج 

، واليت قد  ٕاّال ٕاذا اس�توىف الشلكية ، ، فال يمت العقد فCه حصي�ا اكن القانون الروماين �امدا
�و يف  )3(حىت [كون العقد حصي�ا ، معينة جيب ٔ�ن يقوم هبا املتعاقد[ن دي¶Cة Ùمتثل يف طقوسٔ ،

  .اخل ... ال�سلمي

II – هCاحملل عند الفق POTHIER ʼʼ ʽʽ :  

، بل اكن من ٔ�وائل الفقهاء ا´[ن ٔ�سسوا  يعترب هذا الفقCه ٔ�ول من درس احملل çشلك =لمي
مبعىن ٔ�نه  ؛ تنفCذهو  ، لرشوط ٕاAشاء العقد، حبيث اكن س�باقا يف ٕاعطاء صفة العمومCة  نظرية العقد

جيمع احملور أ�ول :  ، فقد نظم رشوط حصة العقد يف حمور[ن)4(اكن من مؤسيس النظرية العامة �لعقد
 ،وا´ي يعرف -اليا �ٕالåراه ،انعدام احلريةو  ،واملمتث� يف الغلط ،لك العيوب اليت ميكن ٔ�ن �شوه العقد

وانعدام العالقة يف الشخص ا´ي يتعهد، ٔ�ما احملور الثاين  ،انعدام الس6بو  ،©س�تغاللو ،التدلRسو 
  .)5(»ما ميك�ه ٔ�ن [كون حمال لاللزتام« : وقد محل عنوان  ،فقد خّصصه �لم�ل

 ،قد مجع ٔ�حاكم القانون الروماين ʼʼ POTHIER ʽʽ يظهر من هذا التنظمي لرشوط العقد ٔ�ن
، حCث  طريقة معاجلته لرشط احملل هو �لقانون الروماين، وما يظهر ت{ٔ°ره  ونظمها çشلك =لمي

و©لزتام �لقCام بعمل ٔ�و ©مØناع  ، اس�تلهم ٔ�فاكره من متيزي القانون الروماين بني ©لزتام ٕ�عطاء يشء
  . )2(ورشوطه عندما [كون فعال  ،)1(، جفمع رشوط احملل عندما [كون شURا  عن معل

1 –  Rارشوط احملل عندما [كون شU :  

ما يه أ�ش�ياء اليت ميكهنا ٔ�ن :  عند معاجلته لهذه املس{ٔ  سؤ© ʼʼ POTHIER ʽʽ طرح
  Ùكون حمال لاللزتام؟

                                                 
1  -   GIRARD (P.-F.), Manuel élémentaire de droit romain, 8ème éd., 1929, réédité en 2003, par Dalloz, p. 
261.  
2  -  LUCAS – PUGET (A.-S.), Essai sur la notion d’objet … , p.p.  62 - 63.  
3  -  GIRARD (P.-F.), Manuel élémentaire … , op. cit. , p. 91 et s. 
4- POTHIER (R.-J.), Traité des obligations, selon les règles tant du for de la conscience que du for 
extérieur, t. I, Rouzeau – Montant, imprimeur du roi, Paris, 1761.   
5  -  Idem , p. 147 : « De ce qui peut faire l’objet et la matière des obligations. ».   
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لك أ�ش�ياء املوجودة يف « : وقد اكنت ٕا�ابته =ىل هذا السؤال حتتوي ٔ�فاكًرا م�ظمة وواحضة
  .)1(»التbارة ٕ�ماكهنا ٔ�ن Ùكون حمال لاللزتام

�يضا ٕامنا أ�ش�ياء Ýري املعينةاليت ٕ�ماكهنا ٔ�ن Ùكون حمال لاللزتام، و  فقط أ�ش�ياء املعينةلRس ٔ،  
اخل، فاحملل هنا Ýري معني Ýري ٔ�نه  ... مجال ٔ�و بقرة،ٔ�و 5ٔن يتعهد خشص حنو �ٓخر ٕ�عطائه حصا¯، 

حمّدد معنو�، ب�R ٕاذا اكن =دم التعيني جيعل اليشء Ýري حمدد 5ٔن يلزتم خشص ٕ�عطاء خشص �ٓخر 
ٕاذا اكن هناك معيار لت�ديد هذا  ،فٕان هذا ©لزتام [كون حصي�ا ،ٔ�و مق�ا دون حتديد مقداره ماال،

كام ٔ�ن أ�ش�ياء Ýري املوجودة ميكن ٔ�ن  ،)2(دد مقدارهحيمعيار  هناك ٕاذا مل [كن ،املقدار، و[كون �طال
وهو =دم جواز  ،، ولهذه القا=دة اس�ت�Zاء)ç)3رشط ٔ�ن Ùكون قاب� �لوجود ، Ùكون حمال لاللزتام

ملد[ن ٔ�ن Ùكون حمال من اميكن لٔ�ش�ياء Ýري اململوكة   ٔ�خCـراو  ،)4(التعامل يف الرتكة املس�تقÅلية
  .)5(، وٕان مل [متكن املد[ن من الوفاء يلزم �لتعويض 7ا�نمن اçرشط ٔ�ن ال Ùكون مملوكة  ،لاللزتام

  : رشوط احملل عندما [كون معال – 2

املس{ٔ  بنفس الطريقة اليت =اجل هبا رشوط åون احملل شURا، فقد هذه  ʼʼ POTHIER ʽʽ =اجل
ما يه أ�فعال اليت ميكهنا ٔ�ن Ùكون حمال لاللزتامات؟ ؤ��اب =ىل :  عنون حتالي? çسؤال [متثل يف

جيب ٔ�ن  ، حىت ميكن لفعل ٔ�ن [كون حمال لاللزتام« :  اك�ٓيت –قÅل ٔ�ن يدققه  –السؤال بصفة =امة 
  .)6(»ٔ�ن ©س�ت�ا  تبطل ©لزتام ؛ [كون ممك�ا

قد ٔ�غفل فكرة مرشوعية احملل،  ʼʼ POTHIER ʽʽ ٕاىل -ّد القول ٔ�ن فرس[نقد ذهب بعض امل و 
 ʼʼ POTHIER ʽʽ ٔ�ن ؛ Ýري ٔ�ننا ال نتفق مع هذا الرٔ�ي . )7(�س�ت�Zاء أ�ش�ياء Ýري املتداو  يف التbارة

، وبذ¢ ال ميك�ه ٔ�ن  ي{ٔ¨ذ حمك الفعل املس�تحيل يؤكّد ٔ�ن الفعل ا}الف �ل�رشيع وا�ٓداب العامة
  .)8([كون حمال لاللزتام

  

                                                 
1  -  Ibid , p. 148. 
2  -  Ibid , p. 149. 
3  -  Ibid , p. 150. 
4   - Ibid , p. p. 150 - 151. 
5   - Ibid , p. 154. 
6   - Ibid , p. 155. 
7   -  V.   OURLIAC (P.)  et  DE MALFOSSE (J.), Histoire de droit privé, t. I, les obligations, P.U.F.- 
Thémis, 2ème éd., 1969, p. 153 : «  POTHIER n’indique pas que l’objet doit être licite ».    
8  -  POTHIER (R.-J.), Traité des obligations … , op. cit. , p. 157. 
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III –  بليون تق�نياحملل يف¯:  

املصطلح أ�ول  اس�تعمل، فقد  »حمل ©لزتام« و ، » حمل العقد« مل ميزي تق�ني ¯بليون بني 
  .)4(1130 ، و)3(1129املادتني ، ب�R اس�تعمل املصطلح الثاين يف )2(1127، و )1( 1126يف املادتني 

1130)4(.  
من مالحظة هذه النصوص، ميكن القول ٔ�ن املرشع الفرAيس اكن يقصد حمل العقد، ذ¢ ٔ�نه 

قÅل ٔ�ن ½س�تعمل مصطلح حمل ©لزتام، وما اس�تعمل مصطلح حمل  ،اس�تعمل مصطلح حمل العقد
تعرف العقد، �س�تعمل فكرة اليت  1101ٕاّال ٔ�ن العقد هيدف ٕاىل ٕاAشاء الزتامات، فاملادة  ،©لزتام

العقد هو اتفاق يلزتم مبوجÅه خشص ٔ�و =ّدة ٔ�ش«اص اجتاه « :  يف تعريفها) العقد( الهدف من التق�ية 
  .)5(»خشص ٔ�و =ّدة ٔ�ش«اص، ٕ�عطاء يشء، ٔ�و �لقCام بعمل ٔ�و ©مØناع عن القCام بعمل

هذا  . مب�ل ©لزتام ،ل العقدومبا ٔ�ن العقد ينظم من ¨الل الزتامات اليت ي¶ش�هئا، مت �شC6ه حم
القانون املدين الفرAيس القدمي هبذا  مفرسيقد ت{ٔ°ر أ�داء حمال �لعقد، و  1126ما يفرس اعتبار املادة 

 ʼʼ LAROMBIERE ʽʽ اخللط، وهو ظاهر يف ٔ�عامل
ا´ي [رى ٔ�ن حمل  ʼʼ DEMOLOMBE ʽʽ و )6(

 ʼʼ POTHIER ʽʽمت توارث هذه أ�فاكر من ٔ�عامل ، وقد)7(العقد ما هو ٕاّال حمل ©لزتام ا´ي ي¶Øج عنه
ʽʽ قا يف تعريف احملل تعريفا =لمياا´ي اكن س�با.  

  : تدقCق مفهوم احملل –�نيا 
 فرس[نٔ�ن هنا¢ من امل ، و  وحمل ©لزتام ، ٔ�ن مفهوم احملل يت{ٔرحج بني حمل العقد رٔ�ينا سلفا

هذه ا7راسة حرص مفهوم  ¨الل وس�ن�اول من،  من ال ميزي بني املفهومني =ىل الرمغ من اخØالفهام
  . (I)وحمل أ�داء  ،وذ¢ بعد متيزيه عن حمل ©لزتام ، (II) حمل الترصف 

                                                 
1  -  art. 1126 du code civil français : «  tout contrat a pour objet une chose qu’une partie s’oblige à donner, 
ou qu’une partie s’oblige à faire ou à ne pas faire ». 
2  -  art. 1127 du code civil français : «  le simple usage ou la simple possession d’une chose peut être 
comme la chose même l’objet du contrat ».   
3   -  art. 1129 du code civil français : «  il faut que l’obligation ait pour objet une chose au moins déterminé 
déterminé quant à son espèce… ».  
4  -  art. 1130 du code civil français : « les choses futures peuvent être l’objet d’une obligation… ».  
5  -  art. 1101 du code civil français. 
6   -  LAROMBIERE (L.) , Théorie et pratique des obligations, Commentaires des titres III et IV, livre 
III du code napoléon, t. I, édité par (A.) Durand, 1857, p. 189 et s.  
7   -  DEMOLOMBE (Ch.) , Cours de code napoléon, vol. XXIV, traité des contrats ou des obligations 
conventionnelles en général, t. I, Imprimerie générale, Paris, 1877, p. 282 : « Cela est d’autant plus 
évident, que ce que nous appelons, avec nos textes, l’objet du contrat, n’est autre chose que l’objet même 
de l’obligation, qui en résulte. ».      
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I – وحمل أ�داء ،متيزي حمل العقد عن حمل ©لزتام :  

  .س¶Åحث يف الفقه الفرAيس ااكتفى بذåر رشوط حصته، ´مل يعرف املرشع اجلزا�ري احملل، و 

[متثل يف يشء يلزتم ٔ�-د  ،من التق�ني املدين الفرAيس ٔ�ن للك عقد حمل 1126تقيض املادة 

Cو الق�املعارص[ن ال [رون لهذه  فرس[نٔ�Ýلب امل و  .ام به، ٔ�و ©مØناع عن القCام بهأ�طراف ٕ�عطائه، ٔ
» شـيء«، ومصطلح »الزتام« الوارد مبصطلح » عقjد« املادة من معىن، ٕاّال ٕاذا مت اس�Åدال مصطلح 

�وللك الزتام حمل [متثل يف ٔ�داء، قد [كون ٕاعطاء يشء« :  ، فØصبح املادة اك�ٓيت»ٔ�داء«صطلح مبٔ ، 
  .)1(»القCام بعمل، ٔ�و ©مØناع عن معل

 وهذا ©قرتاح الفقهÀي .اخلدمة فهام حمالن لٔ�داءفأ�داء ما هو ٕاال حمل ©لزتام، ٔ�ما اليشء و 
فرسون حCث �ساءل امل  ؛ ¯بليون تق�نيبدٔ�ت ٔ�ول ال�ساؤالت مع ظهور مل يتكّون يف يوم وا-د، فقد 

حCث  ؛ فَرسوها تفسريا واسعا؟ و  1126الواردة يف املادة  « chose »» يشء«حول معىن لكمة 
�عطوها معىن ½شمل اليشء ا´ي جيب ٕاعطاؤه، والعمل ا´ي جيب القCام به ٔ�و =دم القCام بهٔ)2(.  

ٔ�هنام ؛ » مال ٔ�و ¨دمة« اس�تعامل مصطلح يشء، وٕامنا مصطلح  املفرسون احلاليون ال حيّبذ
و[رجع الفضل يف  . )3(ولRس اليشء ، ٔ�كرث دقة، �ٕالضافة ٕاىل ٔ�ن حمل ©لزتام حبد ذاته هو أ�داء

 ، ا´ي مت اعîد ٔ�فاكره من قÅلʼʼ ZACHARIAE ʽʽ اJمتيزي بني اليشء وأ�داء ٕاىل الفقCه أ�ملاين
، )5(1933س�نة  ʼʼ DEMOGUE ʽʽ ، وأ�س�تاذ)4(1838س�نة  ʼʼ RAU ʽʽو ʼʼ AUBRY ʽʽ  أ�س�تاذان

 ، كام ٔ�نه يعرض هذا ، ٕاذ اكن ٔ�ّول من اس�تعمل مصطلح ٔ�داء �لتعبري عن الوفاء �اللزتام)5(1933
ال ميك�ه ٕاجÅار ا7ا�ن =ىل « ٕاذ عند ذåره �لوفاء ركّز =ىل ٔ�ن املد[ن  ؛ »حمل ©لزتام« أ�داء =ىل ٔ�نه 

�و ،القCام بعملٔ�و وأ�داء قد [متثل يف ٕاعطاء يشء،  .)6(»قÅول ٔ�داء Ýري أ�داء ا´ي هو حمل ©لزتامٔ 
  ؟ فف� [متثل حمل أ�داء . ©مØناع عن معل ٔ�و

                                                 
1  -  MAZEAUD (H.,L.et J.) , Leçons de droit civil … , op. cit. , p.  232. 
2  -  LUCAS – PUGET (A.-S.), Essai sur la notion d’objet … , thèse précitée, p. 98. 
3   -  ANCEL (M.-E.) , La prestation, caractéristique du contrat, Economica , Coll. recherches juridiques, 
Paris, 2002, p. 76.  
4   -  AUBRY (Ch.) et   RAU (Ch.), Cours de droit civil français d’après la méthode de ZACHARIAE, t. 
IV, obligations, 6ème éd. , par BARTIN , éd. techniques, 1942, p.  456 : « tout contrat exige un objet, c’est 
– à – dire une prestation à laquelle l’une des parties s’engage envers l’autre. La prestation peut consister 
dans la livraison d’une chose, ou dans l’accomplissement de tout autre fait positif ou négatif. ».    
5  -  DEMOGUE (R.), Traité des obligations … t. III  … , op. cit. , p. 75. 
6   - ZACHARIAE  précise que le débiteur « ne peut forcer le créancier à accepter une autre prestation que 
celle qui est l’objet de l’obligation .». Cet extrait est cité est traduit de l’allemand par  ANCEL (M.-E.) , 
La prestation … , op. cit. , p. 78.  
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[متثل يف ٔ�داء يقوم به املد[ن، فأ�داء  ،ٔ�ن للك الزتام حمل ʼʼ DEMOGUE ʽʽ [رى أ�س�تاذ

املعارص[ن يف ذ¢، مس��د[ن =ىل نص املادة  فرس[ن½سانده كثري من امل ، و )1(يعين مضمون ©لزتام
  .)3(، اليت تلزم ٕ�عطاء ماكنة �ليشء �عتباره حمال لٔ�داء)2(من التق�ني املدين الفرAيس 1128

ٕاال �عتباره حمال لٔ�داء، ولRس  ،مبفهوم اليشءن ال هيمتون وهكذا ٔ�صبح الفقهاء الفرAس�ي
مون ©لزتامات الناش�ئة عن هو مض --اليا -ٔ�و العقد، فاملهم يف نظرية احملل ،�عتباره حمال لاللزتام

�ما  اكن ينظر ٕاليه =ىل ٔ�نه يشء ٕاذ ؛ ملادية اليت عرف هباوهبذا بدٔ� خيرج مفهوم احملل =ىل ا . العقدٔ ،
ينظر ٕاىل احملل نظرة  - -اليا –، ف{Ýٔلب الفقه )4(ه =ىل ٔ�نه العملية املراد حتقCقهاا�ٓن ف{ٔصبح ينظر ٕالي

�ّما أ�داء مفا هو ٕاّال  اليت هيدف أ�طراف ٕاىل حتقCقها املشرتكة مبعىن ٔ�ن احملل هو الغاية ؛ خشصيةٔ ،
�ي ذ¢ السلوك ا´ي س�يعمتده املد[ن لتحقCق مصل�ة ا7ا�ن،  ؛ جمرد ما ي¶Øظره ا7ا�ن من املد[نٔ

، )5(مفهوم حمل العقد عن مفهوم مادة العقد�س�تدعي متيزي  ، Ýري ٔ�ن هذه النظرة الشخصية �لم�ل
 املشرتكة هو الغاية ،، ب�R حمل العقد »املال ٔ�و اخلدمة« ٔ�و مبعىن ٔ�دق  ، اليشء مفادة العقد Ùمتثل يف

  .)6(اليت [ريد ٔ�طراف العقد حتقCقها

، وهذه )7(هو العملية القانونية املراد حتقCقها ،مف�ل العقد ٔ�و ٔ�ي ترصف قانوين �ٓخر =ليهو 
، حمل العقد �ل¶س�بة �لبائع هو الزتام  مÂال عقد البيع ، ففي العملية تعّرب عهنا ©لزتامات أ�ساس�ية

املال ٔ�و (العقد �ل¶س�بة �لمشرتي هو الزتام البائع ب�سلمي اليشء ، ب�R [كون حمل  املشرتي بدفع اJمثن
، وميثل  لك مهنام من وراء تعاقدهام ا اكن ½سعى ٕاJهييتال ٔ�و الغاية املشرتكة ، فهذا الهدف )اخلدمة

، و�ل¶س�بة  ، وا´ي [متثل �ل¶س�بة �لبائع يف �سلمي اليشء ويه حمل أ�داء ،دة العقداملال واخلدمة ما
  .، وا´ي بدوره ميثل حمل ©لزتام دو �لمشرتي يف �سلمي النق

  

                                                 
1  -  DEMOGUE (R.), Traité de droit civil…, t. III, op.cit., p.75 : «  toute obligation a pour objet une 
prestation du débiteur (…). De la prestation, c’est – à – dire du contenu de l’obligation … ».  
2  -  art. 1128  du code civil français. 
3  -  GHESTIN (J.), Traité de droit civil, conditions … , op. cit. , p. 568.  

  .117. ، مرجع سابق، ص ... النظرية العامة لاللزتام، ٔ�محد شويق محمد عبد الرحامن- 4
  .147يف مرجعه املذåور سابقا يف الصف�ة  ʼʼ POTHIER ʽʽٕاّن ٔ�ول من اس�تعمل هذا املصطلح هو الفقCه-  5

6   - ANCEL (M.-E.) , La prestation … , op. cit. , p. 76. 
7   -  V.  DEMOGUE (R.), Traité  des obligations en général, les sources, t. II , Rousseau, Paris, 1923, p. 
545 : « En traitant ainsi de la théorie de l’objet comme celle de l’utilité du contrat, nous rejetons à dessein 
toute conception matérielle de l’objet que l’on admet d’ordinaire. Selon nous c’est sur des concepts  que 
des contractants s’accordent » ;  MALAURIE (Ph.) , L’ordre public et le contrat, Mathot – Braine, Paris, 
1953, p. 179 : « il est ce que nous nous proposons d’atteindre  ou de réaliser en agissant ».      
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II – حمل الترصف القانوين الثاليث :  

، فهو يعّرب عن الهدف من وراء هذا التعاقد،  ما [ريده أ�طراف من وراء تعاقدمهاحملل يرتمج 
، وهذا  تتطابقهتم çشلك جيعلها ا، يتوجب =ىل أ�طراف ٔ�ن ي¶سقوا ٕاراد ٔ�نه حىت يمت العقد حصي�ا

والبحث ف�  ، ٔ�س�باب معينة، و فأ�طراف [ريدون شURا دقCقا ؛ ملموسالتطابق ال يمت =ىل ٔ�مر Ýري 
هو لRس اليشء  ،، مف�ل العقد ٔ�و الترصف çشلك =ام)1(ٔ�راده أ�طراف يعين حماو  حتديد حمل العقد

، عكس ما يذهب ٕاليه ٔ�Ýلب  دهتعاق، وٕامنا هو ما س�يلزتم به الشخص مبوجب  مبعىن املال ٔ�و اخلدمة
�و يف العقار ،فريون يف اليشء املبيع واJمثن ،ا´[ن يو-دون بني حمل العقد ومادة العقد فرس[نامل ٔ 

، وهو ما تعّرب  ٔ�ن حمل البيع هو نقل ملكCة يشء و�سلمي مثن نقدي ؛ املؤجر وبدل إالجيار حمال �لعقد
  . عنه ©لزتامات أ�ساس�ية �لبيع

، وهو مراد  هو الهدف من ©لزتامو  ،هو أ�°ر القانوين املراد من قÅل أ�طراف ٕاذن احملل
، هذا  ، فهو املراد املشرتك ٔ�طراف الترصف املد[ن من قÅل ، ولكن حىت لRس فقط من قÅل ا7ا�ن

راد وٕامنا يف امل ، اليت ال تبحث يف املراد املشرتك لٔ�طراف ، ما ميزي نظرية احملل عن نظرية الس6ب
ك رت [كون املراد املش ، ، ففي ©عîد إالجياري لٔ�صول املنقو  الشخيص للك طرف يف الترصف

 ، والبائع هو حتقCق معلية ©عîد إالجياري ، الرشكة املؤجرةو  ، ٔ�طرافه املمتثلني يف املس�ت{ٔجر
 . حمل ©عîد إالجياريهو ، و  بو=د ملزم جلانب وا-د �لبيع Àياملمتث� يف رشاء من ٔ��ل ٕاجيار م�هت و 

�Rن منزي بني املراد املبارش ، ملراد الشخيص للك طرف� ف� يتعلق ب�واملراد Ýري املبارش،  ، فCجب ٔ
فهو خيتلف من  ،، ب�R مراده Ýري املبارش فÅال¶س�بة �لمس�ت{ٔجر [كون مراده املبارش هو متويل اس��ره

   تغطية Aشاطات Ýري مرشو=ة ٔ�و ، تبCRض أ�موال ٔ�و ، ، فقد [كون ز�دة الرثوة مس�ت{ٔجر �ٓخر
  . اخل، وهذا ما تبحث فCه نظرية الس6ب ...

  

  الفــرع الثاين
  السkÅب

  
  ʼʼ ERNST ʽʽ اكن ٔ�وهلم أ�س�تاذو  ، يف فائدة وجود مصطلح الس6ب نفرس[شكك بعض امل 

                                                 
1  -  TERRE (F.),  SIMLER (Ph.)  et  LEQUETTE (Y.) , … Les obligations … , op. cit. , p. 51. 
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هل يعترب الس6ب « :  البلجييك بعنوان املدين يف مقال Aرشه مبناس�بة مراجعة التق�ني 1826س�نة 
بل ٔ�كرث من  . ء النصوص اليت تعاجل هذا املفهوم، طالب فCه ٕالغا »رشطا جوهر� لص�ة االتفاقات
  .)1(ٔ�هنا تو7 ¨لطا يف املفاهمي ؛ ذ¢، فقد اعتربها مصدر تغليط

 ، فÅقى Kجورا ٕاىل ٔ�ن اعمتده عن مساندة هذا الرٔ�ي –يف بلجياك  – فرسونف امل ز ع
ف{ٔعطاه س�ندا قو� مبا اكن [متتع به هذا الفقCه من ماكنة =لمية، وقد اكن ،  ʼʼ LAURENT ʽʽ أ�س�تاذ

  .)2(ٔ�هنام مفهوم وا-د ؛ [رى ٔ�ن التق�ني البلجييك قد �انب الصواب عندما مّزي بني احملل والس6ب

ا´ي اس�ت¶Øج ٔ�ن  ʼʼ TIMBAL ʽʽ من طرف أ�س�تاذ –يف فرAسا  –مت اعîد هذا الت�ليل 
، وقد اكنت حتالي? �ذابة ٕاىل -ّد انضامم خنبة من )3(الس6ب تعقد دون نفع رشوط ٕاAشاء العقود نظرية

،                   ʼʼBAUDRY ʽʽ و،  ʼʼ BARDEʽʽ: الفقهاء ٕاىل هذا املوقف، نذåر مهنم =ىل سC6ل املثال

 ʼʼ PLANIOL ʽʽ و ʼʼ HUC ʽʽو، ʼʼ LACANTINERIE ʽʽ و
)4(.  

مل [كن ا´ي  ، هذه الفكرة من واقع القانون الروماين اقد اس�توحو  هؤالء املفرس[ن يظهر لنا ٔ�ن
، فأ�ساس يف  الشلكية يعمتد طبيعي يف نظر¯ لكونه اكن قانو¯ هو ٔ�مر، و  حيتوي =ىل نظرية الس6ب

ٕامنا مدى حتقق الشلك املطلوب ٕالAشاهئا، فٕاذا قام خشص ، و  هو لRس ما ٔ�راده أ�طراف ،Aش{ٔة العقود
 فٕانه س�يلزتم هبا بغض النظر عام اكن [ريده، ، [رتب =ليه القانون الروماين �ٓ�را معينةبطقس معني 

   .)5(طالقا ر�ل القانونمفس{ٔ  ما بعثه ٕاىل ذ¢ ال هتم إ 

حلايل، مفاذا اكن يقصد مبصطلح ٕاذا اكن القانون الرماين ال يعرف معىن نظرية الس6ب �ملفهوم ا
causa civilis)( ؟  

هو ٕاما الطقوس ٔ�و اللكامت يف ، و (6)اكن يقصد هبذا املصطلح س6ب ٕالزامCة العقد ٔ�و الترصف
�و الكØابة يف العقود الكØابية،   )contrats verbis (  العقود الشفويةٔ  ) contrats litteris .( 

                                                 
�ورد أ�س�تاذ-1ٔ ʼʼ(M.) TIMBAL ʽʽ ه اليت ¯قشها س�نة  14ذا املقال املتكون من هØطروح�حتمل  الفرAس�ية، واليت جبامعة تولوز 1882صف�ة يف ملحق ٔ

 :  عنوان

De la cause dans les contrats et les obligations en droit romain et en droit français.  
2   -  cité par  TIMBAL (M.) , De la cause dans les contrats et les obligations en droit romain et en droit 
français, thèse Toulouse, 1882, p. 407 et s.  
3  -  Ibid . 
4  -   MAURY (J.) , Rep. Civ., 2èmeéd., v°« Cause », p. 02. 
5 -  VON IHERING  (R.) , Esprit du droit romain dans les diverse phases de son développement, t. IV, 
2èm  éd., Marescq, Paris, 1880, p. 200 : « Le motif d’un acte est absolument sans influence pour le 
caractériser au point de vue juridique. ». 
6-  SEFERIADES (P.), Etude critique sur la théorie de la cause, thèse Paris, rousseau, Paris, 1897, p. 24.  
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اليت تبطل -اليا لعدم وجود  ، الرومان يبطلون هبا العقودٔ�ما ف� يتعلق �لكCفCة اليت اكن 
بيع مزنل ا-رتق وقت ٕاaرام  مÂال ، ، فلو ٔ�¨ذ¯ مÂال ، فقد اكنوا يبطلوهنا لعدم وجود احملل الس6ب

لعدم وجود الس6ب مبفهوم  ، القوانني املس�متدة م�ه، و  يبطل يف القانون الفرAيس هذا العقدالعقد، فٕان 
�ما يف القانون الروماين فقد  لن يتحصل �ملقابل =ىل ملكCة املزنل، و  املقابل، فاملشرتي س�يدفع اJمثنٔ ،
، هل  ، فلو مت ت{ٔ�ري مزنل ملدة س�نة كذ¢ أ�مر �ل¶س�بة لٕالجيارو  . اكن يبطل لعدم وجود احملل

؟ س�تكون  لو هتدم املزنل çس6ب قوة قاهرة ، ةس�يكون املس�ت{ٔجر ملزما بدفع بدل إالجيار ملدة س�ن
 حتليل هذا العقد سRمت مبعىن ٔ�نه ٔ�ن إالجيار من العقود املس�مترة ؛ ؛ إال�ابة بال يف القانون الروماين

 س�نة، ½ساوي  ، ومجموع مدة هذه العقودÙكون مدهتا ٔ�قل ،ٕاجيار مماث� سلس� من عقود عن طريق
بذ¢ ٕاذا هê ، ومن بRهنا احملل، و رشوط حصة إالجيار Lلكا يتوجب ٔ�ن يتوافر يف لك عقد مهنو 

توصل  قدذ تصبح �ط� لعدم وجود احملل، و اليت مل تنف، و العقود املشلك �لسلس� من احملل فٕان جزء
 موقف هذا ما يفرس.  (1) القانون الفرAيس ٕاىل نفس الن�bCة �س�تعامل فكرة =دم وجود املقابل مفرسي

ʼʼ ERNST ʽʽ يف =دم معلية مفهوم الس6ب .  

ا س�نكØفي مبالحظة ٔ�ن ، وٕامن حضهادحىت ن فرس[نيف هذه ا7راسة جحج هؤالء امل  لن نناقش 
الزتام ٔ�راده أ�طراف، ولك  ،، فااللزتام العقدي)2(½س�Åعدون هذا الرٔ�ي --اليا - فرس[نٔ�Ýلب امل 

خشص [رىض ب{ٔن يلزتم جتاه خشص �ٓخر، [كون مدفو=ا �عتبارات حتقCق هدف ½سعى ٕاليه من وراء 
رغبة الوصول ٕاىل الهدف ا´ي سطرته مس�بقا، فقط  -دامئا –هذا ©لزتام، فٕارادة املتعاقد تطغى =لهيا 

  .)3(ا§نون من يتعاقد دون السعي وراء حتقCق هدف معني

دون البحث يف  ،ٔ�ن إالرادة املعّرب عهنا Ùكفي ٕالAشاء ©لزتام مÅدٔ� سلطان إالرادة يقيض
الهدف ا´ي �سعى ٕاىل حتقCقه، Ýري ٔ�ن املنطق يقيض بتقCيد هذا املبدٔ�، فقد يلزتم الشخص من ٔ��ل 

م حتقCق هدف ال ½ساوي الهدف ا´ي حيققه املتعاقد معه، ٔ�و قد يلزتم لتحقCق هدف خمالف �لنظا
وس�ي� محلاية املصل�ة الفردية �لمتعاقد[ن،  ،العام وا�ٓداب العامة، لهذا يظهر ٔ�ن رشط وجود الس6ب

                                                 
1- Ibid , p.p.  25-27  

�نظراالرد =لهيو   ٔ�كرث حول هذا الرٔ�ي، جحbهفاصيل لت-  2ٔ ،  :  
 CAPITANT (H.) , De la cause des obligations (Contrats, engagements unilatéraux, legs), Dalloz, 
Paris, 1927, p.  29 et s. 
3  -  CAPITANT (H.) , De la cause … , op. cit. , p. 01 : «  toute personne qui consent à s’obliger envers 
une autre est déterminée par la considération d’un but qu’elle se propose d’atteindre par la voie de cette 
obligation. La volonté de celui qui contracte une obligation est toujours et nécessairement dominée par le 
désir d’arriver à une fin envisagée par lui, s’obliger sans but ne pourrait être que l’acte d’un fou. ».     
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�ّما رشط مرشوعية الس6ب فهو  مفعطيات العدا  تقيض ٔ�نه ال جيب ٔ�ن يلزتم الشخص دون مقابلٔ ،
تعترب من الثوابت  ٕان نظرية الس6بف =لjCهو  . �لتايل املصل�ة العامةو ،وس�ي� محلاية النظام العام

  .يف الوقت الراهن ونية اليت ال ميكن جتاهل دراس�هتاالقان

سوف حندد خصائصه يف الترصف  ، )ٔ�وال(بعد التعرض ملضمون نظرية الس6ب يف العقد 
  . )�نيا(القانوين الثاليث 

  : مضمون نظرية الس6ب يف العقود –ٔ�وال 

�ي بني الس6ب املوضوعي والس6ب  ؛ العقدس6ب ميزي الفقه الVس�ييك بني س6ب ©لزتام و ٔ
حتت ت{ٔثري العمليات القانونية املس�ت�دثة يف قانون أ�عامل، بدٔ�ت تتغري  ، Ýري ٔ�نه(I)الشخيص 
�لشخصية، ٔ�و ما ميكن ٔ�ن Aسميه  -ا´ي هو مفهوم مادي - س6ب ©لزتام Åدٔ� يتلون املفاهمي، ف 

 . (II)  خشصنة الس6ب املادي

I  - متيزي بني س6ب ©لزتام وس6ب العقدJا :    

القانون املدين =ىل  مفرسو ٕاذ يتفق ؛ د مفهوم الس6ب حمل نقاش يف الفقهمل تعد رضورة وجو 
علق مبضمون Ýري ٔ�ن الوضع خيتلف ف� يت . وهري يف ٕاAشاء الترصفات إالراديةٔ�ن الس6ب رشط ج

، وهذ[ن )1(تصّور خشيص و�ٓخر موضوعي ، ٕاذ هناك تصّور[ن مØعا½شني �لس6ب ؛ نظرية الس6ب
  .التصّور[ن هام ن�bCة الوظيفة اليت ½سعى مفهوم الس6ب ٕاىل حتقCقها

½سامه يف الت{ٔكد من ٔ�ن لك خشص 7 مقابل عن  هو من �ة،:  حيقق الس6ب وظيفØني
½سمح  ،، وهذا حتقCقا �لمصل�ة اخلاصة للك طرف، ومن �ة ٔ�خرى)رقابة وجود الس6ب(الزتاماته 

هذا ، و )رقابة مرشوعية الس6ب(النظام العام وا�ٓداب العامة و  ،تقد[ر مدى مطابقة العقد �ل�رشيعب 
من التق�ني  97هذه ©زدواجCة يف الوظيفة هو ما Ùريم ٕاىل حتقCقه املادة  . حتقCقا �لمصل�ة العامة

  .)2(املدين اجلزا�ري

:  خيتلف مضمون الس6ب يف الفقه حبسب الوظيفة اليت يؤدهيا، فCكون 7 مفهومان ه=لjCو 
�و ما يعرف çس6ب )رقابة وجود الس6ب(�لرتكزي =ىل الوظيفة أ�وىل ٔ �، ي{ٔ¨ذ الس6ب مفهوما ماد

                                                 
1  -  RIEG (A.) , Le rôle de la volonté … , thèse précitée, p.  301.  

  : ويه موجودة �لغة الفرAس�ية» دون س6ب« فقرة  97من املادة  تسقط -  2
«  le contrat est nul lorsqu’on s’oblige sans cause …  ». 
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ٔ�نه  ؛ مادي هو هبذا املعىن، و )2(مبعىن املقابل ا´ي يتحصل =ليه الشخص من الزتامه ؛ )1(©لزتام
اليت Ùزيد من ٔ�صول املد[ن، واليت تعترب تعويضا عن ) مال ٔ�و ¨دمة(يعرب عن القمية ©قØصادية 

، )3(فٕان جوهر الس6ب هو اقØصادي ومادي =لjCهو  .امزت الز�دة اليت عرفهتا خصومه ن�bCة حتم? إالل
، و[كون )4(رتي بدفع اJمثنهو الزتام املش ،ففي عقد البيع مÂال، [كون س6ب الزتام البائع بنقل امللكCة

  .الزتام البائع بنقل امللكCة ،س6ب الزتام املشرتي بدفع اJمثن

، فٕان الس6ب س�ي{ٔ¨ذ مفهوما )رقابة مرشوعية الس6ب(ٔ�ّما ٕاذا ركز¯ =ىل الوظيفة الثانية  
العقد، فهو ، فCقصد به الباعث ا7افع ٕاىل التعاقد، وا´ي لواله ملا ٔ�قدم املتعاقد =ىل ٕاaرام )5(خشصيا

  .)6(الباعث الرئRيس ا´ي حث ٕارادة املتعاقد =ىل ©رتباط عن طريق العقد

وا-د ) س6ب ©لزتام ٔ�و الس6ب مبفهوم النظرية التقليدية(وٕان اكن الس6ب املوضوعي  Ýري ٔ�نه
يف النوع الوا-د من العقود، ففي إالجيار مÂال، س6ب الزتام املؤجر بوضع اليشء املؤجر يف حCازة 

س6ب العقد ٔ�و الس6ب ( هو الزتام هذا أ�¨ري بدفع بدل إالجيار، فٕان الس6ب الشخيص ،املس�ت{ٔجر
خيتلف حىت يف النوع الوا-د، فقد يؤجر الشخص عقاًرا ميلكه حىت يتحصل ) فهوم النظرية احلديثةمب 

  .اخل، فهو لRس وا-د �ل¶س�بة للك املؤجر[ن ... =ىل املال، ٔ�و حىت يعفي نفسه من حراس�ته

  حماو ، ومن بني الرتåيبات املقرت-ة  Ùرåيهبام توفCق بني هذ[ن املفهومنيمن ٔ��ل ال -اول الفقه 
ʼʼ CAPITANT ʽʽ

، فÅعد ٔ�ن اس�تعرض مجيع أ�فاكر الVس�يكCة، اقرتح تعريف الس6ب =ىل ٔ�نه )7(
) la contreprestation (أ�داء املقابل

�لنظام  Øهس6ب خمالف ç تفسري بطالن العقد  ، Ýري ٔ�نه يصعب)8(
  ين�ازون ٕاىل احملاو  اليت قام هبا أ�س�تاذ فرس[ن، هذا ما جعل امل هبذا التعريف العام وا�ٓداب العامة

                                                 
�و الس6ب القصدي )cause contrepartie( ، الس6ب املقابل)cause abstraite( ©صطالح يف هذا ا§ال لRس �بتا، فقد جند الس6ب ا§رد-  1ٔ ،

  .وهو الس6ب �ملفهوم املادي ،ٔ�و املبارش، ويه لكها مصطل�ات Ùريم ٕاىل معىن وا-د
2

 -  RIEG (A.) , Le rôle de la volonté … , thèse précitée, p. 302. 
3  -  ROUJON DE BOUBEE (G.), Essai sur l’acte juridique collectif … , thèse précitée, p. 231. 

مبعىن ٔ�نه احملل �ل¶س�بة  ؛ن الزتام املشرتيمن ٔ�مه ©نتقادات اليت و�ها ٔ�نصار النظرية املناقضة لنظرية الس6ب، هو ٔ�ن س6ب الزتام البائع [مكن يف مضمو- 4
علق çس6ب يت نفسه ف� حىت [كون س6ب الزتام البائع موجودا ٔ�و مرشو=ا، وأ�مر ،مرشو=االعقد �ل¶س�بة �لمشرتي موجودا و  �لمشرتي، فCكفي ٔ�ن [كون حمل

  . ٔ�ن رشوط احملل Ùكفي لتحقCق وظيفة الس6ب ؛ٔ�ي الس6ب املادي ال م�فعة من وجوده ؛الس6ب مبفهوم النظرية التقليدية فٕان الزتام املشرتي، و=ليه
هو س6ب العقد لكها مصطل�ات تفCد نفس املعىن، و يه والس6ب ا7افع ٔ�و الباعث، و ،الس6ب النفساينو  ،تتعدد املصطل�ات، فقد جند القصد Ýري املبارش- 5

�و الس6ب الشخيصٔ.  
  .130. مرجع سابق، ص،  ... ٔ�محد شويق محمد عبد الرحامن، النظرية العامة لاللزتام-  6

7  -  CAPITANT (H.) , De la cause des obligations … , op. cit. 
8   - Ibid , p. 29 et s. 
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  ʼʼ MAURY ʽʽ 
)1(.  

�سسٔ ʼʼ MAURY ʽʽ = رهانهaحتلي?  ىل �مالحظة موقف القضاء من نظرية الس6ب، فÅدٔ
ا7افع ٔ�و الباعث ا´ي حيث الشخص =ىل « :  ، مث عّرفه =ىل ٔ�نه)2(�لبحث عن وظيفة الس6ب

حبيث حيمل يف طياته عنرصا ، ) ا7وافع تتعدد(©لزتام، Ýري ٔ�ن هذا ا7افع ٔ�و الباعث [كون خمتارا 
ا7افع الباعث ا´ي (، وهو بذ¢، حياول التوفCق بني النظرة الشخصية )3(»ٔ�و عنارص موضوعية

، )حيمل يف طياته عنرصا ٔ�و عنارص موضوعية(ضوعية والنظرة املو ، ) حيث الشخص =ىل ©لزتام
هذه النظرة التوفCقCة عند دراس�ته لس6ب  ʼʼ MARTIN DE LA MOUTTE ʽʽ وقد اعمتد أ�س�تاذ

يف ٔ�-د  ضم�لمحل الشخص =ىل الترصف، وهو ي هو ا7افع ا´ي« :  الترصف ٕ�رادة م�فردة
  .)4(»خصائص موضوع الترصف ٕ�رادة م�فردة

II – يسAخشصنة الس6ب املوضوعي يف القضاء الفر :  

تفسريها  ٔ�نه ال ميكن  –¨الل العرش[ن س�نة املاضية  –مراجعة ٔ�حاكم القضاء الفرAيس تبَني 
ٕاذ ٔ�هنا  ؛ )الس6ب الشخيص(د وس6ب العق) الس6ب املوضوعي(س6ب ©لزتام  : من ¨الل مفهويم

مبا  مل ÙكØفلتقد[ر وجود الس6ب، و) أ�طرافالهدف ا´ي سعى ٕاليه ( ىل عنارص خشصية =د متتع 
  ).املقابل(اكنت �شرتطه النظرية التقليدية 

وا´ي قىض ، 1992مارس  11نذåر قرار حممكة النقض الفرAس�ية الصادر يف  لتوضيح ذ¢و 
قد �اء هذا القرار يف قضية  .)5(وب{ٔ°ر رجعي ،[رتب ٕاهناء عقد القرض) املقاو (ٔ�ن ٕابطال عقد البناء 

فاجته ٕاىل البنك �لحصول =ىل  ،ٔ�راد خشص ٔ�ن ي6ين مزنال خشصيا:  çس�يطة تتلخص وقائعها يف ا�ٓيت
  .ٕاaرام عقد بناء املزنل مع مقاول قرض من ٔ��ل

بعد مÅارشة إالجناز ٔ�ن البناء Ýري مطابق 7فرت الرشوط املتعلق بذ¢ التخصيص ظهر 
(lotissement) ت  =ليهٕابطال عقد البناء، و ، فمتCمس{ٔ  حصة عقد القرض موضوع نقاش؟بق  

                                                 
1  -  MAURY (J.) , « Le concept et le rôle de la cause des obligations dans la jurisprudence », bulletin de 
la société de législation comparée, 1950, p. 485 et s.  
2  -  Idem , p.p. 485 – 493. 
3   - Ibid , p. 494 : «  est un mobile, un motif de l’obligé, mais un mobile, un motif choisi, portant sur un ou 
des éléments objectifs. ».  
4  -  MARTIN DE LA MOUTTE (J.) , L’acte juridique unilatéral … , thèse précitée, p.p. 224 – 225 :       
«  La cause dans l’acte unilatéral est le motif déterminant de l’auteur de l’acte, motif qui s’incorpore dans 
une qualité de l’objet de l’acte unilatéral. ».   
5   - Cass. Civ. 3ème, 11 mars 1992, Bull. Civ. III, N° 79.  
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ٔ�نه لفحص املرشوعية يمت تقد[ر الس6ب  ؛ مطرو-ة مس{ٔ  مرشوعية س6ب القرض مل Ùكن
ٔ�ن بناء مزنل ال خيالف النظام العام وا�ٓداب  ؛ وهو مرشوع ، مبعىن ا7افع ٕاىل التعاقد لشخيصا

6ب، واليت يمت مراقÅهتا عن طريق حفص س6ب ©لزتام اكنت العامة، Ýري ٔ�ن مس{ٔ  وجود الس 
  .مطرو-ة

�لرجوع ٕاىل ٔ�حاكم النظرية التقليدية ٔ�ي وجود املقابل، فٕان الزتام البنك بدفع القرض يقاب? 
فالس6ب  ،يقاب? الزتام البنك بدفع القرض والزتام املقرتض بدفع أ�قساط، دفع املقرتض ٔ�قساط رده 

معمتدة  ،حفمكت بعدم وجود الس6ب:  Ýري ٔ�ن حممكة النقض الفرAس�ية ذهبت ٕاىل عكس ذ¢ .موجود

يف ذ¢ =ىل انعدام ا7افع ٕاىل ٕاaرام عقد القرض، فاملقرتض قد اقرتض من ٔ��ل بناء مزنل، ومبا ٔ�ن 
  .فٕان القرض ينعدم فCه الس6ب ،عقد البناء مت ٕالغاؤه

 Aن حممكة النقض الفر�س�ية قد اعمتدت عنرصا خشصيا لتقر[ر وجود يظهر من هذا القرار ٔ
، خمالفة بذ¢  ، فقد ركّزت =ىل موضوع ٕانفاق القرض )املقابل(وا´ي هو مفهوم مادي  ،الس6ب

وا´ي يقيض ب{ٔن موضوع ٕانفاق القرض ال ٔ�مهية 7 يف تقر[ر وجود ،  1989القرار املبدٔ� الصادر س�نة 
  .)1(الس6ب

مارس  3ٔ�شهرها القرار الصادر يف  ، يف =ّدة قرارات فرAس�يةف حملمكة النقض الهذا املوقÙكَرر 
جويلية  3القرار الصادر يف و  ، اكن ٔ�-دهام دافعا ٕالaرام الثاين ، يف قضية ٔ�aرم فهيا عقدي بيع ،1993
ومن ٔ��ل  يف قضية ٔ�aرم فهيا خشصني عقد ٕاجيار رشائط من رشكة خمتصة من ٔ��ل ت{ٔ�ريها، ،1996

 ،فØبني هلام ٔ�ن هذه الصفقة مس�تحي�، ) Aسمة 1314(ذ¢ اس�ت{ٔجرا حمال يف ¯حCة قلي� الساكن 
 1993مارس  17فطلبا ٕابطال عقد ٕاجيار الرشائط النعدام التbارة يف املنطقة، والقرار الصادر يف 

Cق التخفCضات ٔ�ن املشرتي مل [متكن من حتق  ،ا´ي قىض ٕ�بطال عقد رشاء عقار النعدام الس6ب
لك هذه القرارات اعمتدت =ىل عنارص خشصية لتقد[ر وجود  . C6ة اليت اكنت دافعه ٕاىل التعاقدالرضي 

  .)2(الس6ب من =دمه

          هذا التلون الشخيص ملفهوم س6ب ©لزتام مع التعريف ا´ي يقرت-ه أ�س�تاذيتوافق 
ʼʼ REIGNE ʽʽ  ، خرىبعد دراس�ته §مو=ة من احلاالت اليت�:  [كون فهيا العقد مØدا¨ال مع عقود ٔ

                                                 
1   - Cass. Civ.  1er février 1989, D., 1989, informations rapides, p. 76 : «  la cause de l’obligation de 
l’emprunteur réside dans la remise des fonds prêtés. ».  

�ورد هذه القرارات أ�س�تاذ-2ٔ ʼʼ (J.) MESTREʽʽ  نظرو�   :=لق =لهيا، ٔ

RTD. Civ., 1996,  p.  901 et s.  
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اه ٔ�-د أ�طراف« وي{ٔ¨ذه الطرف  ،الس6ب هو الهدف املشرتك بني أ�طراف، ٔ�و الهدف ا´ي يت̈و
  .)1(»يف اس�ت�ا  بلوغ أ�طراف الهدف العقدي ،ا�ٓخر بعني ©عتبار، فCرتمج =دم وجود الس6ب

  : خصائص الس6ب يف الترصف القانوين الثاليث –�نيا 

عقد ٕاىل الترصف القانوين ال يصعب نقل النتاجئ اليت توصلنا ٕاJهيا ف� يتعلق �لس6ب يف ال
         ٔ�نه ال خيتلف يف åونه مجموع ترصفات انفرادية، فٕاذا اكن العقد حبسب تعبري أ�س�تاذ ؛الثاليث

ʼʼ WORMS ʽʽ ثالث ترصفات  ، فٕان الترصف الثاليث هو مجموع)2(هو مجموع ترصفني ٕ�رادة م�فردة
والس6ب املوضوعي ٕاىل الترصف  ،س¶�قل نتاجئ اJمتيزي بني الس6ب الشخيص =ليهٕ�رادة م�فردة، و 

 .(II)قÅل نقل موقف الفقه احلايل ا´ي يضفي الطابع الشخيص =ىل الس6ب املوضوعي ،  (I)الثاليث 

I – الس6ب املوضوعي والس6ب الشخيص يف الترصف القانوين الثاليث :  

،  ʼʼ MAURY ʽʽ حسب تعبري أ�س�تاذجيب حبث الس6ب يف ©لزتامات أ�ساس�ية لالتفاق 
ل يف الزتام البائع بنقل واليت Ùمتث ،ففي البيع مÂال، نبحث الس6ب يف ©لزتامات أ�ساس�ية فقط

  .)3(والزتام املشرتي بدفع اJمثن، =ىل الرمغ من ٔ�ن البيع يو7 الزتامات ٔ�خرى، امللكCة

تعبري املشرتط عن ٕارادته يف :  ترصفات ٕ�رادة م�فردة ةثالث ©شرتاط ملصل�ة الغرييف منزي 
 ،وترصف املنتفع ، تعبري املتعهد عن ٕارادته يف حتمل ©لزتام جتاه املنتفعو  ، ٕاAشاء حق ملصل�ة املنتفع

 ةحمققاليت ٔ�-اطت �لترصف، مفصل�ة ا´ي ال [كون حبا�ة ٕاىل التعبري عن ٕارادته çس6ب الظروف 
الزتام املشرتط جتاه املتعهد، والزتام املتعهد  : ال منزي ٕاال الزتامني املتعهد، Ýري ٔ�ننامن ترصيف املشرتط و 

س�نطبق çش{ٔنه ٔ�حاكم  اال اجتاه املتعهد، ´و ،، ٔ�ما املنتفع فال يلزتم ال اجتاه املشرتط جتاه املنتفع
  .الس6ب يف العقود امللزمة جلانب وا-د

-ا  ما ٕاذا اكن املشرتط ½شرتط ملصل�ة املنتفع �لوفاء :  الزتام املشرتط -التنيو=ليه منزي يف 
، و-ا  åون ©شرتاط  اللزتام املشرتطري، فCكون الوفاء �7[ن مقابال بد[ن سابق جتاه هذا أ�¨

�و ، صداقØه ٔ�و ، ، مÂل الفوز بود املنتفع)4(ٔ�[ن [كفي يف هذه احلا  ©عتبار الشخيص مكقابل ،ترب=أ 

                                                 
1  -  REIGNE (Ph.), La notion de cause efficiente du contrat en droit privé français, thèse Paris II, 1993, p. 
279 : «  le but contractuel commun aux parties ou poursuivi par l’une d’elle et pris en compte par les 
autres, l’absence de cause se traduisant par l’impossibilité pour les parties d’atteindre ce but contractuel ».     
2-  WORMS (R.), De la volonté unilatéral … , thèse précitée, p. 185 : «  le contrat n’est dès lors rien de 
plus que la somme de deux déclaration de volonté unilatérales ».  
3  -  MAURY (J.) , … « Cause », art. précité, p. 487. 
4  -  Ibid , p. 496. 
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�ّما ف�  . ا´ي سØRحصل =ليه من طرف املشرتطفهو املقابل  ،ٔ�ّما س6ب الزتام املتعهد . اخل...  امØنانهٔ
  .)1(ي{ٔ¨ذ حمك املتربع 7 ا´ ،ملنتفع فال يلزتم ب{ٔي الزتاميتعلق �

ٕاaرام هذا ف� يتعلق بوجود الس6ب، ٔ�ّما ف� يتعلق مبرشوعيته، فهو الباعث ا7افع ٕاىل 
 -من حCث أ�صل -ٔ�نه من أ�مور النفسانية، اليت تعترب  ؛©شرتاط، وهو خيتلف من خشص �ٓخر

  .هو رشوة املنتفع ،عكس ذ¢، كام لو مت ٕاثبات ٔ�ن الباعث ٕالaرام ©شرتاط مرشو=ة ما مل يمت ٕاثبات

فات ٕ�رادة ترص  ةٕاذ منزي ثالث ؛ اري لٔ�صول املنقو وكذ¢ أ�مر �ل¶س�بة لالعîد إالجي
تعبري رشكة و  ، تعبري البائع عن ٕارادته يف نقل ملكCة العتاد ٕاىل رشكة ©عîد إالجياري: م�فردة

، ؤ�¨ريا تعبري  ودفع اJمثن ٕاىل البائع ، ©عîد إالجياري عن ٕارادهتا يف نقل حCازة العتاد ٕاىل املس�تفCد
ات أ�ساس�ية املتفر=ة عن ©عîد إالجياري املس�تفCد عن ٕارادته يف دفع بدل إالجيار، ويه ©لزتام

  .لٔ�صول املنقو 

ونقل حCازة العتاد ٕاىل  ، [كون س6ب الزتام رشكة ©عîد إالجياري يف دفع اJمثن ٕاىل البائع
 .ام املس�تفCد بدفع بدالت إالجياروالزت  ،هو الزتام البائع بنقل ملكCة العتاد ٕاJهيا ،)املس�ت{ٔجر(املس�تفCد 

الزتام هذه أ�¨رية هو  ،6ب الزتام البائع بنقل ملكCة العتاد ٕاىل رشكة ©عîد إالجياريكام [كون س 
فهو الزتاKا  ،بدفع اJمثن، ٔ�ّما س6ب الزتام املس�تفCد بدفع بدالت إالجيار ٕاىل رشكة ©عîد إالجياري

  .إالجياري ©عîدفع ٕاىل ٕاaرام بنقل حCازة العتاد ٕاليه، ولفحص مرشوعيته، نبحث يف ا7ا

II – ٕاسقاط موقف الفقه احلايل من نظرية الس6ب =ىل الترصف القانوين الثاليث :  

 نواملشرتك ا´ي ½سعى ٕاليه القامئالس6ب =ىل ٔ�نه الهدف  ʼʼ REIGNE ʽʽ يعَرف أ�س�تاذ
ن بعني وا�ٓخر  وني{ٔ¨ذه القامئو  ،�لترصف، ٔ�و الهدف ا´ي ½سعى ٕاليه ٔ�-د القامئني �لترصف

  .)2(©عتبار، و=ليه يعترب الس6ب Ýري موجود ٕاذا تبني اس�ت�ا  بلوغ القامئني �لترصف هدفهم املقصود

[كون الس6ب ٕاAشاء حق �لغري خيتاره املشرتط العتبارات  ففي ©شرتاط ملصل�ة الغري
ٕاذا مل تتحقق هذه ©عتبارات الشخصية، كام لو مت  يعترب ©شرتاط بدون س6ب خشصية، و=ليه

و[كون الس6ب يف ©عîد  .مث تبني ٔ�نه لRس من =ائلته ،©شرتاط لشخص =ىل ٔ�نه قريب املشرتط
 إاذ =ليهبو=د ملزم جلانب وا-د �لبيع، و  Àيو   هو الرشاء من ٔ��ل ت{ٔ�ري م�هت إالجياري لٔ�صول املنق

                                                 
  .كام هو احلال يف العقود امللزمة جلانب وا-د، اكلكفا ، فا7ا�ن ال يلزتم جتاه الكفCل، مبا يغين من البحث يف س6ب الزتامه-  1

2  -   REIGNE (Ph.), La notion de cause … , thèse précitée, p. 279. 
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ٔ�نه ½س�تحيل حتقCق معلية  ؛ ٔ�عترب الس6ب Ýري موجود ،الت إالجيارمل [متكن املس�تفCد من دفع بد
  .©عîد إالجياري

 ٔ�نه ينظر ٕاىل الترصف Lلك، ولRس ٕاىل الترصفات املكونة 7 =ىل ؛ منيل ٕاىل هذا التعريف
  -دى، كام ٔ�نه ½سهل معاجلة بعض أ�وضاع اليت يصعب -لّها بتطبيق املفهوم الVس�ييك �لس6ب، 
  : هذا املوقف نذåر بعض أ�م�Â ولتدعمي 

لنفرتض ٔ�ن خشصا ٔ�aرم مع بنك عقد قرض حىت ي6ين مزنال، مث ¯ز=ه خشص �ٓخر يف ملكCة 
س�ييك، ال Ùكون لهذه بتطبيق املفهوم الV . اس�تحقهاو  ،القطعة أ�رضية اليت اكن س�ي6ين =لهيا املزنل

ٔ�ن  ؛ رشوط Aش{ٔته، فالس6ب موجودٔ�نه يبقى حصي�ا مس�توفCا ل  ؛ =ىل عقد القرض الواقعة �ٓ�ر
 Ýري ٔ�نه . ب دفع ٔ�قساط الرد هو �سلمي القرضس6ب �سلمي القرض هو دفع ٔ�قساط رده، وس6

ٔ�ن الس6ب هبذا املفهوم هو الهدف ا´ي  ؛ ديد �لس6ب، يفقد عقد القرض سÅ6هبتطبيق املفهوم اجل
الس�تحقاق الغري  واملمتثل يف بناء مزنل، ومبا ٔ�نه اس�ت�ال حتقCق هذا الهدف ،½سعى ٕاىل حتقCقه املقرتض

  .فٕان الس6ب ينعدم �لقطعة أ�رضية،

كذ¢ يف ©شرتاط ملصل�ة الغري، لو تبني �لمشرتط ٔ�ن املنتفع لRس هو الشخص ا´ي ٔ�راد 
Ýري ٔ�نه صعب  ٔ�ن ½شرتط ملصلحته، �سمح 7 ٔ�حاكم ©شرتاط ملصل�ة الغري ٔ�ن ينقض املشارطة،

�ي ٕاAشاء حق �لغري خيتاره  ،=ىل الفقه ترب[ره، لكن بتطبيق نظرية الس6ب مبفهوم الهدف املشرتكٔ
مما  ،املشرتط حتقCقا ٔ�غراض خشصية، فٕان الس6ب س�Rعدم لعدم حتقق املصل�ة الشخصية �لمشرتط

  .يفرس نقض ©شرتاط

 ، فٕاذا مت فسخ العالقة الت{ٔ�ريية بني واحلال نفسه �ل¶س�بة لالعîد إالجياري لٔ�صول املنقو
 العتاد، فٕانه يصعب =لهيا ٕابطال البيع هذه أ�¨رية واسرتجعت ،رشكة ©عîد إالجياري واملس�تفCد
ٔ�ن س6ب البيع يبقى موجودا، فس6ب دفعها اJمثن �لبائع هو نقل  ؛ بتطبيق املفهوم الVس�ييك �لس6ب

ملفهوم اجلديد، يبطل البيع النعدام الس6ب، وذ¢ الس�ت�ا  حتقCق ، Ýري ٔ�نه بتطبيق إاJهيا ملكCة العتاد
  .معلية ©عîد ©جياري متثل يفوامل ،  كةرت شامل هدف ال 
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  املبحث الثاين
  جزاء ختلف رشوط ٕاAشاء الترصف القانوين الثاليث

  
حصي�ا ٕاال ٕاذا اس�توفاها، وٕان مل  العقد ينعقدوضع الرومان رشوطا النعقاد الترصف، فال 

  . جزاء البطالن ها Ùرتب =ليه ½س�توف 

اكن البطالن اللكي خيتلط الن اجلزيئ، و البطبني البطالن اللكي و  ميزيون ما يونالرومان  اكن
فال  ،5ٔنه مل [كنيس القدمي، ذ¢ ٔ�ن العقد يعترب و اليت عرفت يف القانون الفرA ،مع فكرة ©نعدام

فٕانه ي{ٔ¨ذ  -ٕان اكن ال ميس لك الترصفو  - ٕامنا جمرد واقعة، ٔ�ما البطالن اجلزيئو  انونيايعترب ترصفا ق
  .)1(حمك البطالن اللكي يف اجلزء ا´ي يطا7

فهيا يه -االت يقوم الروماين �س�تدعي التوقف عندها، واكنت هناك -االت يف القانون 
  .طرافÝري ٔ�نه ½شلك غبنا ٔ�-د ا�ٔ  ،حصي�ا الترصف 

الرومان دعوى ¨اصة لرفع هذا الغنب، Ýري ٔ�ن ٕاجراءاهتا اكنت ختتلف عن ٕاجراءات ٔ�Aش{ٔ 
قد اعمتدت هذه ا7عوى يف القانون ، و دعوى البطالن، فهÀي اكنت م��ة من الربيطور الروماين

فقد مت ٕاAشاء ،  (lettre de rescision)الفرAيس القدمي مبوجب م��ة من املê تعطى aكØاب ¨اص 
 ٔ�  .(2)متنح هذا الكØاب مقابل دفع رسوم )ٔ�ي احملامك -اليا ( مام الربملا¯تماكتب ¨اصة 

 ،ʼʼ D’ARGENTRE ʽʽ : من ٔ�مÂال ،فقهاء åبار واجهتاد اكن القانون الفرAيس القدمي نتاج ٔ�عامل
 ʼʼ  POTHIERʽʽو ،ʼʼ DOMAT ʽʽو ، ʼʼ  FAVRE ʽʽو،ʼʼ  GUY COQUILLE ʽʽو ،ʼʼ DUMOULIN ʽʽو

هو ٔ�ن هناك  ،ما يالحظ يف هذه احلقÅة Ýري ٔ�ن. �ديد ٔ�=ادوا ٕاحCاء الفكر القانوين من ،�ٓخر[نو 
اليت اكن يطبق فهيا ٕاما قانون �س�ت�Zاء بعض املناطق  ،قانون مو-د يطبق =ىل لك القطر الفرAيس

�و القانون املكØوب ،عرافا�ٔ ٔ.  

ا´ي  هو ذ¢، و وامرالن ا�ٔ بط:  البطالن اكن يعرف القانون الفرAيس القدمي ثالثة ٔ�نواع من
هو ذ¢ ا´ي ي¶Øج عن ، و عرافبطالن ا�ٔ ، و  ر الصادرة من السلطةواما�ٔ ي¶Øج عن بعض املناشري و 

                                                 
1-  HARTMANN (E.) , Etude sur la distinction des actes inexistants et des actes annulables dans le droit 
romain, l’ancien droit français et le code civil, Nancy, 1889, p.  99.  
2- Ibid , p. 62 et s.  
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    شامل فرAسا،يف ¯حCة �ر½س، و عراف ا´ي اكن م��رشا هو ي¶متي ٕاىل قانون ا�ٔ ، و لب��ت�رشيع ا
هو ذ¢ البطالن ا´ي ، و بطالن القانون ٔ�¨رياو  هذان النو=ان يعطيان احلق يف دعوى البطالن،و 

، وهو اكاللزتام بدون س6ب ا´ي مل ينص =ليه القانون الفرAيس، و جيد ٔ�ساسه يف القانون الروماين
اليت اكن مينحها ال�رشيع الروماين يف -ا  ، و action en rescision)(1) ( لغنبيعطي احلق يف دعوى ا

   ،املشوب بعيب من عيوب الرىض �طل يف ذاته ٔ�ن العقدعيوب الرىض، فالرومان مل [كونوا [رون 
  .)2(مرباطورجيب ٔ�ن [كون البطالن م��ة من االٕ  مناإ و 

خصوصا يف التوضي�ات اليت ٔ�بدهتا  بظهور تق�ني ¯بليون، بدٔ�ت تتجسد الفكرة ب{ٔكرث وضوح
التفاقCة من مرشوع من كتاب العقود ٔ�و ©لزتامات ا 194حممكة النقض الفرAس�ية خبصوص املادة 

�[ن اقرتحت احملمكة توحCد القوا=د �ل¶س�بة  ؛ من تق�ني ¯بليون 1304ن املادة يه ا�ٓ التق�ني ، ؤ
 عرش س�نواتوكذ¢ ٔ�ن [كون التقادم يف ، )   action en rescision(  دعوى الغنبو  7عوى البطالن

ثالثني س�نة �ل¶س�بة ( ل احلكومة ، عكس ما اقرتحØه ا�لجنة املعينة من قÅ للكى ا7عويني �ل¶س�بة
االتفاقات اليت Ùكون  ال Ùكون  ٔ�ن ،يضا، كام اقرتحت �ٔ )وات �ل¶س�بة �لغنبعرش س�ن، و �لبطالن

لRس هناك -ا�ة �لطعن فهيا ٔ�نه ، و  م ما م�عه القانوناليت مل حترت ال تê و ملزمة، خمالفة ل�ٓداب العامة
  .  )3(هو ٔ�بديا´ي ، و ٔ�نه [كفي فهيا ا7فع به ؛�لبطالن

، كام ٔ�نه اكن ½س�تعمل ٔ�نه مل يعد هنا¢ مê ؛ يف تق�ني ¯بليون مت توحCد ٕاجراءات ا7عويني
املصطل�ني مكرتادفني ف� يتعلق ٕ�لغاء العقود اليت اكنت مشوبة بعيب من عيوب الرىض، �س�ت�Zاء 

�[ن اكن ال ½س�تعمل ٔ�بدا مصطلح بطالن ،ترصفات القارص، و القسمة، و -ا  الغنب يف بيع العقارٔ)4(       

  ال متنح دعوى الغنب �لراشد ٕاال يف -ا  الغنب ا´ي [زيد عن الربع يف -ا و - هو ما نعرفه -الياو  -

                                                 
ساس، و من حCث ا�ٔ �ٔ جراءات -اليا، سواء من حCث االٕ  املعروفة ) action en nullité pour lésion ( ويه ختتلف عن دعوى البطالن لغنب -1

تعطى مبوجب كتاب ¨اص يه و، )chancellerie royale(ٕاال ٕاذا مت الîسها مكن�ة من املê  ا7عوى ٕاذ ال تقÅل ؛ جراءاتفهÀي ختتلف عهنا من حCث االٕ 
)lettre de rescision( ،  ٔث ا�Cبيع العقار، فٕان دعوى الغنب تقوم لت«لفساس، فٕاذا اكنت دعوى البطالن لغنب ال ومن حå لك  جتوز ٕاال يف عقود معينة

  : كرث انظر�ٔ رشوط  حصة الرتايض، لتفاصيل 
 SOLON (M.), Traité des nullités des conventions et des actes en matière civil, Librairie de 
jurisprudence de H. TARLIER, Bruxelles, 1836, p 40 ;  HOPPE (Ch.-E.), Droit romain, de la 
mancipation ou de la vente solennelle per æs et libram, droit français, des actions en nullité et en 
rescision des conventions, thèse Strasbourg, 1866, p. 56 ;  TRUCHOT (E.) , Droit romain, des caractères 
généraux de l’in integrum restitutio, droit français, des actions en nullité et en rescision des conventions, 
thèse Dijon, 1874, p. p. 41-42. 
2-  HOPPE (Ch.-E.), … des actions en nullité ... , thèse précitée, p. 57.  
3- Ibid , p. 246.  
4-  TRUCHOT (E.) , … des actions en nullité … , thèse précitée, p. 61.  
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�و الغنب ا´ي [زيد عن س�بعة ٔ�جزاء من اثنا عرش من مثن بيع العقار ،قسمة ٔ)1(.  

فقد مت  ©نعدامنظرية ف� يتعلق ب  ٔ�ما، ) action en rescision ( هذا ف� يتعلق بدعوى الغنب
  .)2(الت«يل عهنا لكرثة ©نتقادات اليت و�ت ٕاJهيا

فٕان  ،برصف النظر عن هذا التطور التارخيي جلزاءات =دم ا-رتام رشوط Aش{ٔة الترصف
حصي�ا ٕاّال ٕاذا اس�توىف مجيع رشوطه،  ال ي¶ش{ٔ  كغريه من الترصفات القانونية،الترصف القانوين الثاليث 

  .جتع? قابال لٕالبطال Ýري جوهريةقد Ùكون قد Ùكون جوهرية تؤدي ٕاىل البطالن املطلق، و  يتوال

فهو جزاء =دم مالحظة الرشوط اليت وضعها املرشع ٕالAشاء :  �لبطالن ¨اصيتان ٔ�ساسØRان
هيدم الترصف ب{ٔ°ر رجعي، فCصبح و5ٔنه مل الترصفات القانونية، ٔ�ي ٔ�نه جزاء يتعلق �ل¶ش{ٔة، كام ٔ�نه 

  .والفسخ ، )3([كن، وبذ¢ فهو [متزي عن =دم النفاذ

�و  ،جتاه خشص معنياقد حيدث ٔ�ن [كون الترصف حصي�ا، Ýري ٔ�نه ال ميكن ©حbØاج به ٔ
مبعىن ٔ�نه حيق لهذا الشخص ٔ�و هؤالء أ�ش«اص  ؛ ش«اص ا´[ن مل ½شارåوا يف ٕاaرامهجتاه لك ا�ٔ ا

  .=دم ©=رتاف بوجود هذا الترصف

ٔ�نه ال  ؛ [كون ¯فذا اجتاههم =ليه، و  جتاه أ�طرافافاالشرتاط ملصل�ة الغري مÂال، ي¶Øج ٔ��ره 
ميكهنم جتاهل وجوده، وهو ال ي¶Øج ٔ�ي ٔ�°ر �ل¶س�بة �لغري، دائين املشرتط مÂال، فهو ال ي¶شئ يف 

واملطالبة  ،فال ميكهنم جتاهل وجوده ،وال الزتاما، Ýري ٔ�نه [كون ¯فذا يف موا�هتم ،هتم ال حقاذم
  .ٕاىل املتعهد) مد[هنم(�ملقابل ا´ي دفعه املشرتط 

[كون الترصف حصي�ا يف بعض احلاالت ف� بني أ�طراف، ٕاّال ٔ�نه ال ميكهنم ٔ�ن حيتجوا  Ýري ٔ�نه
ا´[ن [كون من مصلحهتم  ،عندما [ريد املرشع حامية الغري ن احلال موا�ة الغري، هكذا [كوبه يف

ا´ي [كون جزاء =دم توافره =دم نفاذ الترصف يف موا�ة هؤالء  ،العمل �لترصف، فCفرض الشهر
  .)4(الغري

                                                 
1- V. art. 887, 1070, 1476, 1872 et art. 1674 du code civil français.   

جلديدة، م¶شورات احلليب عبد الرزاق ٔ�محد الس�هنوري،  رشح القانون املدين، النظرية العامة لاللزتامات، نظرية العقد، اجلزء الثاين، الطبعة الثانية ا -2
  .ما يلهياو  605. ، ص1998احلقوقCة، لبنان، 

3  -  WINTGEN (R.) , Etude critique de la notion d’opposabilité … , thèse précitée. 
�ٓخر ولك حق عيين  لك حق �لملكCة،« : السالف ا´åر  السbل العقاريت{ٔسRس و تعلق ٕ�=داد مسح ا�ٔرايض العام امل  75/74من أ�مر رمق  15املادة تنص - 4

  .حنن من سطر ،» ... ، ومن dرخي هذا إالشهار يف البطاقات العقاريةال وجود 7 �ل¶س�بة �لغري ٕاالّ بفعل إالشهار يتعلق بعقار،
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 ،هناك -االت ٔ�خرى [كون فهيا الغري حبا�ة ٕاىل امحلاية، كام لو ٔ�هدى املد[ن ٔ�مالاك ٔ�قر�ئهو 
من ٕاجراءات احلجز، فهنا مينح املرشع 7ائ¶Cه ٕاماكنية املطالبة بعدم نفاذ ترصفاته يف حىت [هترب 

  .)1(موا�هتم عن طريق ا7عوى البوليصية

ترصف Aش{ٔ حصي�ا اكمل أ�راكن، Ýري ٔ�ن ٔ�-د ٔ�طرافه مل ينفذ الزتاماته، =ىل ٔ�ّما الفسخ فCتقرر 
�نه جزاء يتقرر يف مر-� التنفCذمبعىن  ؛�لترصف �لزتاماته الناش�ئة عنه فهو جزاء ٕا¨الل ٔ�-د القامئنئ .  

ن نظرية البطالن ختتص بتقد[ر مدى ا-رتام ٔ�طراف الترصف �ٔ  مما سلف، ميكن القول
، ؤ�حاكم )مطلب ٔ�ول(لرشوط Aش{ٔته، ولتفصيل ٔ�حاكم هذه النظرية، س�ن��اول مفهوم البطالن 

  . )مطلب �ن( تهممارس� 

  

  أ�ولاملطلب 
  مفهوم البطالن

  

�ن املرشع اجلزا�ري يقّرر جزاء القابلية  ح التق�ني املدين اجلزا�ريتصفمن ¨الل  نالحظ ٔ
، فالترصف [كون قابال لٕالبطال ٕاذا وقع املترصف يف  لٕالبطال لت«لف رشط من رشوط حصة الرىض

ب�R يقرر  . )5(ٔ�و اس�تغالل،  )4(ٔ�و ٕاذا اكن حضية تدلRس،  )3(ٔ�و ٕاذا مت ممارسة ٕاåراه =ليه ،)Ý)2لط
�و الشلك يف العقود  ، )8(ٔ�و الس6ب،  )7(ٔ�و احملل ، )6(جزاء البطالن املطلق ٕاذا ختلف رشط الرىضٔ

كام يف ترصفات  ،ٔ�ّما ف� يتعلق ب{ٔحاكم أ�هلية، فٕان ختلفها قد يؤدي ٕاىل البطالن . )9(العقود الشلكية

                                                 
هذا الترصف يف  =دم نفاذصدر من مدينه ترصف ضار به، ٔ�ن يطلب للك دا�ن -ل دينه و « :  ل واملمتممن التق�ني املدين اجلزا�ري املعد 191املادة تنص - 1

  .، حنن من سطر » ... حقه
  .املمتملتق�ني املدين اجلزا�ري املعدل و من ا 81املادة -  2
  .املمتملتق�ني املدين اجلزا�ري املعدل و من ا 88املادة -  3
  .املمتملتق�ني املدين اجلزا�ري املعدل و من ا 86املادة -  4
  .املمتملتق�ني املدين اجلزا�ري املعدل و من ا 90املادة -  5
  .املمتملتق�ني املدين اجلزا�ري املعدل و من ا 59املادة -  6
  .املمتمعدل و من التق�ني املدين اجلزا�ري امل 93املادة -  7
  .املمتملتق�ني املدين اجلزا�ري املعدل و من ا 97املادة -  8
  .املمتملتق�ني املدين اجلزا�ري املعدل و من ا 1مكرر  324املادة -  9
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قد يؤدي يف Ýري هذه  احلاالت ٕاىل القابلية و فات الضارة رضرا حمضا �لممزي، والترص  ، =دمي اJمتيزي
  .لٕالبطال

Ýري ٔ�ن هذه احلاالت لRست يه الوحCدة اليت قد تبطل الترصف، فاملرشع قد ٔ�ورد نصوصا 
ٕاذا اكن خمالفا  ،، ففي مواد الت{ٔمني [كون الترصف �طال)1(مØفرقة يؤدي =دم ا-رتاKا ٕاىل البطالن

مل ينص عقد إالجيار  ا، وكذ¢ إالجيار من الباطن ٕاذ)2(من التق�ني املدين 624ٕاىل  619من  �لمواد
  .)4(ٕاذا مل حيرر يف شلك مكØوب ،، و[كون عقد الرشكة �طال)3(أ�صيل رصا-ة =ىل هذا احلق

، فٕانه يف بعض  عدم توافر رشوط انعقاد الترصفلجزاء  ساس ا�ٔ  يف  وٕان اكن فالبطالن 
اكالتفاق =ىل  ، ٕاذ ٔ�ن املرشع قد مينع بعض االتفاقات جزاء لعدم ا-رتام موضوع الترصفت احلاال

وال  ، ، ٔ�و االتفاق =ىل ٔ�ن ال ½سهم ٔ�-د الرشاكء ال يف ٔ�ر�ح الرشكة)5(ٕاسقاط الضامن يف عقد البيع
  .اخل ... )6(يف خسا�رها

و�ٓ�ره  ، )فرع ٔ�ول(يتطلب فهم البطالن فهم اJمتيزي بني البطالن املطلق والبطالن ال¶س�يب 
  . )فرع �ن(=ىل النظام القانوين هلام 

  

  الفرع أ�ول
  البطالن ال¶س�يباJمتيزي بني البطالن املطلق و 

  

واحلاالت اليت تؤدي ٕاىل  ،لقد -دد املرشع اجلزا�ري احلاالت اليت تؤدي ٕاىل البطالن املطلق
 وحندد �ٓ�ره =ىل النظام القانوين للك ،س¶Åحثه ايزي، ´البطالن ال¶س�يب، Ýري ٔ�نه مل يبني معيار هذا اJمت 

  . )�نيا(مث يف الفقه احلديث  ، )ٔ�وال(والبطالن ال¶س�يب يف الفقه الVس�ييك  ،من البطالن املطلق

                                                 
النوع من  =ىل هذا)   gommage ou carriardage de clause( »مسح الرشوط« امس  CARBONNIER ̓ʼ    ʽʽأ�س�تاذ يطلق   -1

�نظر البطالن، ٔ : CARBONNIER (J.) , … Les obligations … , op. cit. , p. 190.           
  .من التق�ني املدين اجلزا�ري املعدل واملمتم 625املادة -  2
  .مكرر من التق�ني املدين اجلزا�ري املعدل واملمتم469املادة -  3
  .من التق�ني املدين اجلزا�ري املعدل واملمتم 418املادة -  4
  .من التق�ني املدين اجلزا�ري املعدل واملمتم 384املادة -  5
  .من التق�ني املدين اجلزا�ري املعدل واملمتم 426املادة -  6
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القانوين للك من البطالن املطلق والبطالن معيار اJمتيزي و�ٓ�ره =ىل النظام  –ٔ�وال 
  :ال¶س�يب يف الفقه الVس�ييك

I – متيزيJخطورة العيب:  معيار ا.  

�ن�لرجوع ٕاىل كتاب الرشائع املدنية جند ٔ ʼʼ DOMAT ʽʽ اول جزاء ختلف رشوط��انعقاد  ي
    :الثانية فØحمل عنوانٔ�ما ، »-ل االتفاقات Ýري الباط� « : عنوان وىل حتملا�ٔ :  االتفاقات يف نقطتني

اليت تت«لف فهيا تê الترصفات  ،يقصد �لترصفات الباط�، و »االتفاقات الباط� يف مصدرها «
فهÀي تê اليت ، ، ٔ�ما الترصفات القاب� �ل�لبطبيعهتا  يه ال Ùمتتع بصفة االتفاقخصائص ٔ�ساس�ية، و

  .(1)كام حيدث يف -ا  اJمثن التافه يف البيع ،Ýري ٔ�هنا قاب� �ل�ل çس6ب تدلRس ٔ�و Ýنب ،تبقى قامئة

ول يقرتب من مفهوم ا�ٔ :  ٔ�نه اكن ميزي بني جزاء[ن ʼʼ DOMAT ʽʽ يظهر من دراسة معل
 .البطالن ال¶س�يبهو مل ميزي بني البطالن املطلق و ، ف  لٕالبطالالقابلية ف ،ٔ�ما الثاين ، ©نعدام

�ما �لرجوع ٕاىل ٔ�عاملٔ ʼʼ POTHIER ʽʽ دbن ف��هذا الفقCه ا´ي ت{ٔ°ر به كثريا حمررو تق�ني  ٔ
  .)2(الترصف القابل �ل�ل، و ¯بليون ميزي بوضوح بني الترصف املنعدم

�هنم اكنوا  ،تق�ني ¯بليون يف القرن التاسع عرش نالحظ مبراجعة بعض الكØا�ت ملفرسيكام ٔ
�و البطالن  ©نعدام:  ميزيون بني نو=ني من اجلزاءات اليت ترتتب =ىل ختلف رشوط Aش{ٔة الترصفٔ

و �ٔ  ،اكلرىض ،هو ذ¢ البطالن ا´ي يرتتب =ىل ختلف رشط من رشوط الوجود، و بقوة القانون
بطال ا´ي يرتتب =ىل االٕ و  وع ٕاىل القايض �لنطق به،لرجال �كون فCه حبا�ة ٕاىل او. ٔ�و الس6ب احملل

ٔ�ن ٕارادته مل  ؛ طرافا�ٔ ي يؤدي �لرضورة ٕاىل Ýنب ٔ�-د ا´، و ختلف رشط من رشوط حصة الرتايض
  .)3(هو حبا�ة دامئة ٕاىل رفع دعوى لتقر[رهة، و Ùكن سلمي

                                                 
1-  DOMAT (J.) , Les lois civiles … , op. cit. , p.p.  29-31.  
2-  HARTMANN (E.) , Etude sur la distinction … , op. cit. , p.p.  200-208.  
3- V.  LAURENT (F.) , Principe de droit civil, t. XIV, 3èm éd., Bruylant- Christophe éditeur, Bruxelles, 
1878, p. 508 : « Les auteurs ne s’accordent pas ; tantôt ils appellent nul, tantôt nul de plein droit ou 
inexistant le contrat auquel il manque une des conditions requises pour son existence ; et ils appellent 
annulable le contrat qui a une existence légale, mais qui peut être annulé. Nous choisissons parmi les 
expressions celles qui sont les plus simples , en appelant inexistant le contrat qui n’a pas d’existence 
légale et nul le contrat annulable.» ;  DEMANTE (A.M.) , Cours analytique de code civil, t. I, Gustave 
Thorel éditeur, Paris, 1849, p. 351 : « Sous le nom de nullité on comprend en droit deux idées fort 
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            وقد =رب عنه الفقCه ،)1(العرش[ن القرنمل يظهر ٕاال مع بداية فٔ�ما التقس�مي الثاليث  
ʼʼ CAPITANT ʽʽ جٕان عيب الترصف القانوين قد ي  « :  (2)اك�ٓيتØ¶ د ا�ٔ  عن-�  :التاليةس�باب الثالثة ٔ

لRس  هالعنارص الرضورية ٕالAشائه، ويف مÂل هذه احلاالت ظاهر ٔ�ن ٕاذا ختلف عنرص من -° 1
 Jمتيزي هذه  ©نعدام½س�تعمل الفقه مصطلح ميك�ه ٔ�ن ي¶Øج ٔ�ي ٔ�°ر قانوين، و  ٔ�نه ال، و �لترصف ٔ�ي قمية

  .احلاالت

ا�ٓداب، ٔ�حاكما خمالفة �لنظام العام و من نظمة ال�رشيعية، كام لو تضٕاذا مل حيرتم الترصف ٔ�-د ا�ٔ  -2°
 ؛، فٕانه ال ميك�ه هو ٔ�يضا ٔ�ن ي¶Øج ٔ�ي ٔ�°ر قانوينٔ�و =دم ا-رتامه الشلك الرمسي ا´ي يوجÅه ال�رشيع

  .�لبطالن املطلقٔ�نه انعقد خمالفا �ل�رشيع، تعرف هذه احلا  

 ح القانون �لمعينلرىض، ½سمرادة ٔ�و ا عن إالرادة معيبا ب{ٔ-د عيوب االٕ ٔ�¨ريا، قد [كون التعبري -° 3
قابل  بطال الترصف ٔ�مام احملامك، نقول يف هذه احلا  ٔ�ن الترصف�لسعي من ٔ��ل إ  يف هذه احلا 

   .لٕالبطال

يتكون من ٔ�عضاء،  )3(العقد aاك�ن } النظرية الVس�يكCة مفرسوش�به ولرشح هذا التقس�مي       
الس6ب و احملل، و الرىض، (ولك عضو يقابل رشط من رشوط الص�ة، فغياب رشوط الوجود 

                                                                                                                                                             
distinctes dans leur principe, mais qui se rapprochent  dans leur conséquence, savoir, la nullité 
proprement dite, ou nullité de droit, et l’annulabilité ou nullité par voie d’action.» ;  AUBRY (Ch.) et  
RAU (Ch.), Cours de droit civil français … t. I … , op. cit. , p. 230.   

 ʼʼ CAPITANTʽʽلكØاب املد¨ل 7راسة القانون املدين �لفقCه 1929الطبعة اخلامسة لس�نة و  1898لس�نة  أ�وىلة بني الطبعة ما يدل =ىل ذ¢ هو املقارن - 1
 ٔ�  .1929تقس�� ثالثيا يف طبعة و ،  1898[ن اعمتد تقس�� ثنائيا �لبطالن يف طبعة 

2-  CAPITANT (H.) , Introduction à l’étude du droit civil, notions générale, 5èm éd., Pedone, Paris, 
1929, p 314 : « L’imperfection d’un acte juridique peut résulter de l’une des trois causes suivantes : 
1° Un des éléments essentiels, indispensables à sa formation, fait défaut. En pareil cas, il est bien évident 
que l’acte n’a aucune valeur et ne peut produire aucun effet juridique. Pour caractériser cette situation, la 
doctrine emploie un terme très énergique : elle dit qu’il est inexistant. 
2° L’acte viole une prescription légale ; par exemple, il contient des dispositions contraires à l’ordre 
public ou aux bonnes mœurs ; ou bien il était soumis à des formes solennelles qui n’ont pas été observées. 
Cet acte ne peut, lui non plus, produire aucun effet juridique, puisqu’il a été passé en violation de la loi, il 
est frappé d’une nullité, dite nullité absolue. 
3° Enfin, la manifestation de volonté est imparfaite, soit parce qu’elle émane d’un incapable non 
régulièrement habilité, soit parce qu’elle est entachée de l’un des vices précédemment cités. Pour protéger 
l’intéressé contre ses conséquences, la loi lui permet d’en faire prononcer l’annulation par les tribunaux. 
On dit que l’acte est annulable, ou atteint d’une nullité relative.». 

  :عن هذه الفكرة aروح من الفاكهة اك�ٓيت ʼʼ ROUBIER ʽʽ=رب الفقCه -3

«  On a insufflé la vie au concept d’acte juridique (…) on nous la montré naissant ou mort, ou mort-né ; 
on nous a fait assisté à sa maladie ou à sa guérison ; récemment encore on nous présentait un cas de 
suicide. » ,  ROUBIER (P.), Essai sur la responsabilité précontractuelle, thèse Paris, 1911, p. 302.  
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�ّما ٕاذا اجمتعت  . م�عدمأ�ي  ؛ فCو7 مCتا ،يؤدي ٕاىل فقدان الترصف لعضو رضوري حلياته) والشلكٔ
، فٕان العقد ال يو7 مCتا وٕانّام )عيوب إالرادة(Ýري ٔ�هنا اكنت مشوبة بعيب  ،يف الترصف رشوط وجوده

 ،البطالن املطلق يتعلق �Jمتيزي بني ©نعدام و ٔ�ما ف� .)1(مريضا قابال �لعالج، فCكون البطالن Aس�يب
ون الوجود القانوين، ففي -ا  ©نعدام ال [كالوجود الفعيل و فهم [ركزون =ىل فكرة اJمتيزي بني 

 ال ،ٔ�و الس6ب ،ٔ�و احملل ،ال قانونيا، فالعقد ا´ي ال يتوافر فCه الرىض، و�لترصف ال وجودا فعليا
Ýري ٔ�نه [كون 7 س6ب  ،ما العقد ا´ي تتوافر فCه هذه الرشوط، �ٔ لو فعيلميكن ٔ�ن [كون 7 وجود و 

  .)2(}الفØه �ل�رشيعٕان مل [كن 7 وجود قانوين ، و فٕانه [كون لهذا العقد وجود فعيل ،Ýري مرشوع

 )la nature des choses( »طبيعة أ�ش�ياء« هذا اJمتيزي =ىل فكرة  فرسونيؤسس هؤالء امل 
، فٕاذا اكن العيب خطريا كام لو )3(اليت تعطي حق تقد[ر مدى خطورة العيب ا´ي شاب الترصف

�و احمللّ  ،انتفى الرىضٔ،  ٔ��و اكن خمال ،�لتقادمهو Ýري قابل ، و الترصف [كون م�عدما و الس6ب، فٕانٔ 
�ما ٕاذا مل [كن  فCكون الترصف �طال بطال¯ مطلقا،) ا�ٓدابالنظام العام و ( ٔ�حاكم ال�رشيع  حبمك من ٔ

  .)4(Cا، فٕان البطالن س�يكون Aس6 )إال�ازة(مبعىن ٔ�نه اكن قابال �لعالج  ؛العيب خطريا

ا´ي ي{ٔ¨ذ  ʼʼ GAUDMET ʽʽ س�تاذخصوصا من ا�ٔ ،  (5)لقCت فكرة ©نعدام انتقادات كثرية
؛ ٔ�ن مع نظرية  م، واليت جيب هدKااليت ت¶ش{ٔ عن الترصف املنعد ،=لهيا ٔ�هنا ال تعرتف حبا  الظاهر

 جيب نت معيبة [كون لها �ٓ�ر قانونيةلك الترصفات Kام اكو  ،ال يو�د ترصف م�عدم ،الوضع الظاهر
 فكرة تقس�مي البطالن ٕاىل مطلق ½س�تقر =ىل، و ، هذا ما جعل الفقه يت«ىل عهنا çرس=ة)6(بطالهاإ 
ٕاذا ا�ٓداب اكن مطلقا، ٔ�ما ، ٔ�و اكن خمالفا �لنظام العام و Aس�يب، فٕاذا ختلف رشط من رشوط الوجودو 

                                                 
1- GAUDMET (E.) , Théorie générale des obligations … , op. cit. , p.  141 et s ; TERRE (F.),  SIMLER 
(Ph.) et  LEQUETTE (Y.) , … les obligations … , op. cit. , p. 75 ;  FLOUR (J.) et  AUBERT (J.-L.) , 
… l’acte juridique … , op. cit. , p. 332. 
2-  JAPIOT (R.) , Des nullités en matière d’actes juridiques, essai d’une théorie nouvelle, thèse Dijon, 
1909, p.  282.  
3  -  DEMOGUE (R.), Traité des obligations en général, les sources … t. IV   ... , op. cit. , p.18 ;  
DROGOUL (F.), Essai d’une théorie générale des nullités, étude de droit civil, thèse Aix – 
MARSEILLE, Arthur Rousseau éditeur, Paris, 1902, p. 264 et s. ;  GUELFUCCI – THIBIERGE 
(C.), Nullités, restitutions et responsabilité, L.G.D.J., Paris, 1993, p.p.  205 – 209.  

املطلق يف  الشلك، ب�R يقرر البطالن-ا  غياب الرىض، احملل، الس6ب و هذا التقس�مي ا´ي يقرر ©نعدام يف  ʼʼ CARBONNIER ʽʽ يعمتد أ�س�تاذ-4
  : =دم مرشوعيته، ٔ�نظر-ا  اس�ت�ا  احملل و=دم تعي�Rه و 

 CARBONNIER (J.) , … les obligations … , op. cit. , p.p. 189 – 190. 
  .608 - 605  .ص. ، مرجع سابق، ص ... نظرية العقد، اجلزء الثاين... ، الرزاق امحد الس�هنوريعبد : لتفصيل هذه ©نتقادات انظر -5

6-  GAUDMET (E.) , Théorie générale des obligations, … op. cit. , p. 161 :« L’acte a une existence au 
moins apparente. Il a produit effet.».   



 

 

238 

 

هذا ما جيعلنا �ركز نتاجئ هذا املعيار =ىل هذ[ن  .ااكن AسC6 ،ختلف رشط من رشوط حصة الرتايض
 .النو=ني فقط

II – لبطالن املطلق والبطالن ال¶س�يب النظام القانوين� :  

والبطالن ال¶س�يب [رÙكز =ىل  ،يتو7 عن معيار خطورة العيب نظام قانوين �لبطالن املطلق
  : ثالث مÅادئ ٔ�ساس�ية

 ؛ال حيتاج البطالن املطلق ٕاىل صدور حمك يقّرره : يتقرر البطالن املطلق بقوة القانون – 1
  ؟ ٔ�نه ال -ا�ة ٕاىل تقر[ر العدم، لكن هل يعين هذا =دم ا�لجوء ٕاىل احملمكة

�و بني طرف من ٔ�طرافه وخشص من الغري 7 مصل�ة  ،قد يثور �زاع بني ٔ�طراف الترصفٔ
ٔ�نه ال جيوز  ؛ حول مس{ٔ  بطالن العقد، وال ميكن ٔ�ن يمت الفصل يف هذا الزناع ٕاّال من قÅل احملمكة

الفصل  ال [متثل يف  الزنا=ات ب{ٔنفسهم، Ýري ٔ�ن الطلب ا´ي سØRقدم به أ�طرافلٔ�ش«اص الفصل يف
فٕان  =ليه، و )1(مالحظته، فهو موجود حىت قÅل ا�لجوء ٕاىل احملمكةيف يف بطالن الترصف، وٕامنا 

  . ، وٕامنا دعوى ٕاهناء الزناع ا´ي و7ه الترصف ا7عوى هنا لRست دعوى ٕابطال �ملفهوم الرصحي

ٔ�ن الترصف يف هذه احلا  [كون موجودا Ýري ٔ�ن  ؛ قرر البطالن ال¶س�يب بقوة القانونوال يت
صادر  ،ال ميكن هدم العالقات اليت ي¶ش�هئا ٕاّال عن طريق ترصف س�يادي =ليه، و  ٔ�-د رشوطه خمتل

ولRس بطالن  ،، هذا ما يفرس اس�تعامل مصطلح ٕابطال الترصف)القضاء(عن سلطة خمتصة 
  .)2(الترصف

مبا ٔ�ن العقد الباطل بطال¯ مطلقا  : وز للك من 7 مصل�ة املطالبة �لبطالن املطلقجي – 2
  .يو7 معدوما، فٕان املطالبة به ما يه ٕاّال املطالبة �الس�تفادة بوضع قامئ مس�بقا

    ،املتعاقد القارص:  ب�R ال جتوز املطالبة �لبطالن ال¶س�يب ٕاّال ممن تقرر هذا البطالن ملصلحته
  .واملتعاقد ا´ي اكن تعبريه عن إالرادة معيبا ب{ٔ-د عيوب الرىض

                                                 
1  -  FLOUR (J.) et  AUBERT (J.-L.) , …  l’acte juridique … , op. cit. , p. 233. 

2
 nullité( =ىل هذا النوع من البطالن ٕامس البطالن ©خØياري ʼʼ LEQUETTE ʽʽو ʼʼSIMLER ʽʽ وʼʼ TERRE ʽʽ يطلق أ�ساتذة-  

facultative  (نظر ؛ مقاب� �لبطالن بقوة القانون�  : ٔ�نه [كون �لقايض سلطة تقد[رية يف تقر[ره ٔ

 TERRE (F.),  SIMLER (Ph.) et  LEQUETTE (Y.) , … les obligations … , op. cit. , p. 308. 
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  و=ليه فٕان البطالن ال¶س�يب ميكن تفاديه، : العقد ا´ي ال [كون ٕاالّ مريضا ميكن =ال�ه –3        
، ما =دى مسائل ©س�تغالل ٔ�[ن )2(امخلايسٔ�و عن طريق التقادم  ، )1(إال�ازةوذ¢ ٕاما عن طريق 

  . )3(بعد مرور س�نةتتقادم ا7عوى 

هذا ف� يتعلق �لبطالن ال¶س�يب، ب�R البطالن املطلق ال ميكن تفاديه ٔ�و مس�ه، فهو Ýري 
  .تقادم حسب ٔ�نصار الفقه الVس�ييكقابل لٕال�ازة وال �ل 

معيار اJمتيزي و�ٓ�ره =ىل النظام القانوين للك من البطالن ال¶س�يب والبطالن  –�نيا 
  : احلديثاملطلق يف الفقه 

         ،الحظ الفقه احلديث ٔ�ن النظرية الVس�يكCة ت6ين نتاجئها =ىل �شC6ه العقد aاك�ن }
ورشوطه ب{ٔعضاء هذا الاك�ن، مما جع? ½شكك يف هذه النتاجئ �عتبار ٔ�هنا تت{ٔسس =ىل فرضية Ýري 

سب النظرية مؤكدة؛ كام ٔ�ن ٕاد¨ال مفهوم الترصف املنعدم قد ٔ�فرغ حمتوى البطالن املطلق، حف 
 وكذ¢ الشلك يف العقود إالحØفائية ،والس6ب ،احمللو  ،الVس�يكCة يؤدي غياب الرىض

)solonnels( يؤدي احملل املس�تحيلٕاىل ©ن �Rو ،عدام، ب�ٕاىل  ،ٔ�و Ýري املرشوع ،Ýري املعني ٔ
ولRس لبطالنه بطال¯  ،جيعل الفقه الVس�ييك من عيب أ�هلية -ا  ٕالبطال العقدكام ، )4(البطالن

 ،من التق�ني املدين الفرAيس جتع? من نفس مرتبة الرتايض 1108مطلقا، =ىل الرمغ من ٔ�ن املادة 
  .الس6بو  ،احمللو 

                ،)6(ʼʼJAPIOTʽʽو ،)ʼʼDROGUOULʽʽ)5 يل ½ساندأ�Ýلب الفقه احل هذا ما جعل 
اعîد فكرهتم املمتث� يف -ا  من -االت الترصف، و البطالن يف نقدمه لفكرة ٔ�ن   )ʼʼ GAUDMET ʽʽ)7و

ٕاذا اكن  ،قد مينح للك ذي مصل�ة)  droit de critique(هو حق يف نقد الترصف  البطالن ٔ�ن åون
   ٕاذا اكن العيب ميس مبصل�ة هذه الطائفة فقط ،قد مينح لطائفة معينة، و العيب ميس �ملصل�ة العامة

ا´ي ٔ�°ر =ىل النظام القانوين للك ، ) I( يار نوع املصل�ة احملميةهكذا ظهر مع و  . )مصل�ة ¨اصة( 
 ).II(البطالن ال¶س�يب و من البطالن املطلق 

                                                 
    .املمتمتق�ني أ�رسة اجلزا�ري املعدل و  من 83املادة -  1
  .املمتملتق�ني املدين اجلزا�ري املعدل و من ا 101املادة -  2
  .املمتملتق�ني املدين اجلزا�ري املعدل و من ا 90املادة -  3

4- TERRE (F.),  SIMLER (Ph.) et  LEQUETTE (Y.) , … les obligations … , op. cit. , p. 76.  
5 -  DROGOUL (F.), Essai d’une théorie générale des nullités, étude de droit civil … , thèse précité. 
6-  JAPIOT (R.) , Des nullités en matière d’actes juridiques … , thèse précitée.  
7-  GAUDMET (E.) , Théorie générale des obligations … , op. cit.  



 

 

240 

 

I – متيزيJحامية املصل�ة العامة وحامية املصل�ة اخلاصة:  معيار ا.  

وٕامنا Lحق ، ) مCتا ٔ�و مريضا ( مل يعترب الفقه احلديث البطالن �Lا  ي¶ش{ٔ =لهيا الترصف 
اليت نص =لهيا املرشع، ويمت متيزي البطالن املطلق عن البطالن  ،مدى ا-رتامه لرشوط ال¶ش{ٔة تقد[ر

ال¶س�يب �لنظر ٕاىل املصل�ة اليت اكن [ريم املرشع ٕاىل حتقCقها من وراء سن هذا الرشط، فٕاذا اكن 
اكن الترصف  ،حامية املصل�ة العامة ٕاىل املرشع هيدف من وراء سن القا=دة اليت ¨الفها الترصف

اكن الترصف  ،مطلقا، ب�R ٕاذا اكن هيدف من وراء س�هنا ٕاىل حامية املصل�ة اخلاصة بطال¯ �طال
ذ¢ البطالن ا´ي جيزي =دم ا-رتام قا=دة قانونية  ،فCكون البطالن ال¶س�يب . )1(�طال بطال¯ AسC6ا

زي =دم ا-رتام قا=دة قانونية ذ¢ البطالن ا´ي جي ،، ب�R البطالن املطلق حتمي املصل�ة اخلاصة
  .حتمي املصل�ة العامة

واعîده حق  ،ينكر احلا  الصحية �لترصف �عتبارهأ�ول :  هذا املعيار من �انبني مت انتقاد
؟ ٔ�ما اجلانب الثاين ا´ي انتقد فCه فهو اعîده  )2(التقد[ر، ٔ�لRس حق التقد[ر هو مراقÅة حصة الترصف

، كام ٔ�نه يصعب وضع )3(ومفهوم املصل�ة اخلاصة =ىل الرمغ من تدا¨لهام ،العامة=ىل مفهوم املصل�ة 
ٕاضافة ٕاىل ٔ�ن املرشع قد  ،)4(ٔ�نه ال تو�د -دود واحضة املعامل بني املفهومني ؛ هذا اJمتيزي -زي التطبيق

�[ن يصعب فهيا ÙكCيف املصل�ة احملمية �لعامة، فلو  ،قد قرر البطالن املطلق يف بعض احلاالتٔ
�¨ذ¯ مÂال، عيب =دم وجود احملل، هل ميكن ÙكCف املصل�ة احملمية �لعامة؟ مع العمل ٔ�ن املرشع ٔ

  . يقرر فCه البطالن املطلق

 ،بون أ�وىل =ىل الثانيةمفهوم املصل�ة العامة مبفهوم املصل�ة اخلاصة، ومه يغلَ  باحÂونيقابل ال 
         ،احلرية العامةو  ،اخلاصة، مفصل�ة أ�من العامصل�ة فØحقCق املصل�ة العامة ٔ�مسى من حتقCق امل

الص�ة و  ،أ�من اخلاصو  ،حلرية الشخصيةاك املصل�ة اخلاصة اخل، �سمو =ىل ... الص�ة العامةو 
لRس من طبيعهتا، Ýري و  ،وهكذا يظهر ٔ�ن معومCة املصل�ة �س�متد من معومCة مداها .)5(اخل ... الفردية
وعن مÅدٔ�،  ،ٔ�ن املصل�ة تعرب عن فكرة ؛ ال ½شرتط ٔ�ن �شمل هذه املصل�ة مجيع ٔ�فراد ا§متع Ýري ٔ�نه

                                                 
1   -  FLOUR (J.) et  AUBERT (J.-L.), … l’acte juridique … , op. cit. , p. 235 ;  TERRE (F.),  SIMLER 
(Ph.) et  LEQUETTE (Y.) , … les obligations … , op. cit. , p. 76 ;  MAZEAUD (H., L. et J.) , Leçons de 
droit civil … , par (F.) CHABAS, op. cit. ,  p. 301.  

  .140 – 139  .ص. مرجع سابق، ص، ... النظرية العامة لاللزتام،ٔ�محد شويق محمد عبد الرحامن
2  -  TERRE (F.),  SIMLER (Ph.) et  LEQUETTE (Y.) , … les obligations … , op. cit. , p. 77. 
3  -  DEMOGUE (R.), Les notions … , op. cit. , p. 175. 
4  -  FLOUR (J.) et  AUBERT (J.-L.) , … l’acte juridique … , op. cit. , p. 235. 
5  -  GHESTIN (J.) et GOUBEAUX (G.) , Traité de droit civil, introduction … , op. cit. , p.  551 et s. 
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�ن  ʼʼ DEMOGUE ʽʽ[رى أ�س�تاذ اجيمتع =ليه لك ٔ�فراد ا§متع، ´ٔ�و مÅدٔ�  ،وال يعقل ٔ�ن تو�د فكرةٔ
  . واملبادئ يف ا§متع ،، مما جيعلها تتغري بتغري أ�فاكر)1(املصل�ة العامة تتلخص يف مصل�ة اÝ�ٔلبية

�و  ،تê املصل�ة اليت ال يتعدى مداها خشص وا-د مبقاب� هذا املفهوم Ùكون املصل�ة اخلاصةٔ
  .[كون =ددها ش�به معدوم �ملقارنة مع =دد ٔ�فراد ا§متع ،مجمو=ة من أ�ش«اص

�ن =دم وجود احملل ال ميس مبصل�ة ٔ�Ýلبية ٔ�فراد ا§متع،  طبيق هذا املفهوم =ىل العقدبت يظهر ٔ
�و أ�طراف ا´[ن ال [كون اللزتاKم مقابال، عكس =دم مرشوعية احملل، مفنع  ،وٕامنا مبصل�ة الطرفٔ

  .إالجتار �لاك�ن ال6رشي مÅدٔ� يتفق =ليه ٔ�Ýلبية ٔ�فراد ا§متع، وأ�مر نفسه �ل¶س�بة لعدم وجود الس6ب

يطالبون �لت«يل عن مÅدٔ� اJمتيزي بني البطالن املطلق والبطالن  باحÂنيض ال هذا ما جعل بع
  .)2(وٕاعطاء لك عيب بطال¯ ¨اصا به ،ال¶س�يب

ن�bCة =دم وجود -دود  ،من بقاء بعض املسائل Ýامضة يف ما يتعلق هبذا املعيار =ىل الرمغ
والبطالن ال¶س�يب  ، البطالن املطلق، Ýري ٔ�ن اJمتيزي بني)3(رصحية بني املصل�ة العامة واملصل�ة اخلاصة

  .يبقى Kام ملا 7 من �ٓ�ر =ىل النظام القانوين للك مهنام

II – النظام القانوين �لبطالن املطلق والبطالن ال¶س�يب :  

لبطالن، هذا ما يعرف �لبطالن قد ال يلb{ٔ أ�طراف ٕاىل القضاء حىت ميارسوا ٔ�حاكم ا
�ن Aش{ٔته هو اتفاق ٔ�طراف الترصف =ىل ، فالبطالن االتفايق ؛ ليهو خيتلف عن التقاتفايق، و االٕ ٔ 

، Ýري ٔ�ن [كون مضمونه ٕالغاء ٔ�حاكم االتفاق أ�ول ،ل فهو اتفاق الحق �لترصفئ�ما التقا ،اكنت �ط�
هذا النوع من البطالن ¯در يف احلياة اليومCة، فغالبا ما حتدث �زا=ات يف مسائل البطالن جتعل 

�مرا حمتوما، مفا يه ٔ�حاكم البطالن؟ا�لجوء ٕاىل القضاء ٔ  

  : مه يف الفقه الVس�ييك يف ا�ٓيتختتلف ٔ�حاكم البطالن يف الفقه احلديث عن ٔ�حاك

  :  مس{ٔ  البطالن بقوة القانون – 1

[رى الفقه الVس�ييك ٔ�ن البطالن املطلق يتقرر بقوة القانون، ؤ�ن دور القايض يتلخص يف 
�[ن يفحص فCه القايض وجود البطالن ٔ�و  ،دون حفصه، عكس البطالن ال¶س�يب ،مالحظته فقطٔ

                                                 
1  -  DEMOGUE (R.), Les notions … , op. cit. , p. 172. 
2  -  REIGNE (Ph.), La notion de cause … , thèse précitée, p. 49. 
3-  MEKKI (M.) , L’intérêt général et le contrat, contribution à une étude de la hiérarchie des intérêts en 
droit privé, L.G.D.J., Paris, 2004, p. 602.  
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هل يعين البطالن املطلق ٕا=دام دور القايض يف :  =دمه، Ýري ٔ�ن السؤال ا´ي يطرح يف هذا املقام
  ؟ تقر[ره

  ٔ�ن أ�حاكم فCه Ùكون اكشفة  ؛ [رى الفقه الVس�ييك ٔ�ن البطالن املطلق يعدم دور القايض
 .فالقايض ال يفحص يف البطالن املطلق وجوده من =دمه، وٕامنا [كØفي مبالحظته م¶ش�ئة،ولRست 

وٕامنا تقرره فقط، ولو اكن  ،ٔ�هنا ال ت¶شئ احلق ؛ فلك ٔ�حاكم البطالن اكشفة ،هو ٔ�مر قابل �لنقاشو 
احلمك م¶ش�ئا ف� يتعلق �لبطالن ال¶س�يب ملا ٔ�مكن تفسري أ�°ر الرجعي 7، فاملنطق يقيض ٔ�ن Ùكون 

ننا نالحظ ٔ�نه يف مسائل املرشوعية، فإ  هذا من �ة، ومن �ة ٔ�خرىال¶ش{ٔة من يوم النطق �حلمك، 
ٕاذا اكن الترصف خمالفا �لنظام العام ٔ�و ا�ٓداب القايض ال [كØفي مبالحظهتا وٕامنا يفحصها، فCقدر ما 

  .)1(فٕان 7 سلطة تقد[رية، مما جيعل دوره قامئا =ليه العامة، و

          ال يتعلق �Jمتيزي بني البطالن املطلق ،ٔ�ن البطالن بقوة القانون مما سلف ميكن القول 
يف  من تق�ني أ�رسة اجلزا�ري 107تنص املادة  ن، مفثالوٕامنا بواقعة حتقق البطال ،والبطالن ال¶س�يب

 �ط� ) �حلجز(تعترب ترصفات احملجوز =ليه بعد احلمك « :  =ىل ا�ٓيت املعتوهحمك ترصفات ا§نون و 
  . »وقت صدورها فاش�يةة و احلجز ٕاذا اكنت ٔ�س�باب احلجز ظاهر وقÅل 

ٔ�ن دور القايض يتلخص يف مالحظة  ؛ [كون البطالن بقوة القانون بعد احلمك �حلجز =ليهو 
مبعىن ٔ�ن �لقايض سلطة تقد[رية يف احلمك  ؛ واحلمك �حلجز ٕالبطال الترصف، و[كون اخØيار� ،الترصف

�و مØفش�يا ٔ�ثناء ٕاaرام الترصف ،ٔ�ن =ليه حفص ما ٕاذا اكن اجلنون ٔ�و العته ظاهرا ؛ به قÅل احلجزٔ)2( ،
وال  ،حمك بقوة القانون: نو=ان من أ�حاكم) طالن املطلقالب(فCكون يف النوع الوا-د من البطالن 

  . ياري [كون دور القايض فCه -اساموحمك اخÙ،  Øكون �لقايض فCه سلطة تقد[رية

  : صاحب احلق يف املطالبة �لبطالن – 2

اص حىت ال يتحملوا مبا ٔ�ن البطالن هو حق يف انتقاد الترصف مين�ه القانون لبعض أ�ش«
  ه الصفة يطرح ٕاشاكل حتديد صاحب هذا احلق؟ ذفٕانه هب ،�ٓ�ره

جيوز  « :ف� يتعلق �لبطالن املطلق �حلل ا´ي �اء به الفقه الVس�ييك الفقه احلديث حيتفظ
ال يعمتد أ�ساس ا´ي يؤسس =ليه  ، Ýري ٔ�نه»ن املطلق �لترصفللك ذي مصل�ة ٔ�ن يطالب �لبطال

                                                 
  .ا�ٓداب العامة Ýري حمّددة تفصيال، مما جيعل مس{ٔ  تقد[رهيام من سلطة القايضمسائل النظام العام و  -1
  .ما يلهياو  532. ، مرجع سابق، ص ... ية احلقنظر ... املعتوه، ٔ�نظر محمد سعيد جعفور، يف تفصيل حمك ترصفات ا§نون و  - 2
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البطالن سابق ��عوى، وٕامنا يؤسس جواز املطالبة �لبطالن املطلق من : الفقه الVس�ييك هذا احلل
 لك ذي مصل�ة =ىل فكرة املصل�ة العامة، ف± ٔ�ن الترصف خمالف �لمصل�ة العامة جيب مضاعفة 

  .)2( املرشو=ةمن ٔ��ل ٕار�اع أ�وضاع ٕاىل احلا  )1(ٕاماكنية بطالنه

ويعمتد ٔ�يضا الفقه احلديث احلل املقرتح من طرف الفقه الVس�ييك ف� يتعلق �لبطالن 
Ýري ٔ�نه  . يف ذ¢، فال يتقرر لV الطرفني ال¶س�يب، فهو ال يتقرر ٕاّال �لطرف ا´ي Ùكون 7 مصل�ة

ف اخلاص املطالبة به، واخلل ،وذ¢ �لسامح �لورثة ،[رى رضورة ٕاضفاء بعض املرونة =ىل هذا احلل
واخللف   ةال عنه، ٕاذا اكن من مصل�ة الورثو=دم اعتبار =دم مطالبة الطرف املقرر 7 هذا احلق تناز

  .)3(اخلاص املطالبة �ٕالبطال

  : انقضاء حق املطالبة �لبطالن – 3

 ٕال�ازة، وقد اكن الفقه الVس�ييك [رفض فكرةو� ،ينقيض حق املطالبة �لبطالن �لتقادم
�عتبار ٔ�ن الترصف Aش{ٔ مCتا، ويقÅل تقادم دعوى البطالن ال¶س�يب،  ،تقادم دعوى البطالن املطلق

فٕان الفقه  ،، ٔ�ما ف� يتعلق �ٕال�ازة)Ý)4ري ٔ�ن الفقه احلديث [رى ٔ�ن مجيع ا7=اوى قاب� �لتقادم
  .فال جيوز ٕا�ازة الترصف الباطل بطال¯ مطلقا ،احلديث حيتفظ �حلل الVس�ييك

– ʼʼ GUELFUCCI ٕاىل �انب هذ[ن املعيار[ن الشائعني يف الفقه، اقرتحت أ�س�تاذة

THIBIERGE ʽʽ  ة مرشوعية الترصف ، �لثا امعيارÅمتثل يف مراق].  

  : حتليلها �ٓلية البطالن =ىل ثالثة نقاط ʼʼ GUELFUCCI – THIBIERGE ʽʽ ركزت أ�س�تاذة

 ،فهو جزاء خمالفة ٕا-دى قوا=د Aش{ٔة العقد، سواء تعلقت �لرىض : البطالن هو جزاء قانوين
�و الشلك ،ٔ�و الس6ب  ،ٔ�و احمللٔ)5(.  

ا´ي  ،وبذ¢ فهو [متزي عن حق انتقاد الترصف : البطالن هو -ا  من -االت الترصف
ٔ�ن هذا احلق ما هو ٕاّال وس�ي� لتقر[ر هذه  ؛عض أ�ش«اص حىت ال يتحملوا �ٓ�رهمين�ه القانون لب

                                                 
1-  TERRE (F.),  SIMLLER (Ph.)  et  LEQUETTE (Y.) , … les obligations … , op. cit. , p. 312. 
2  -  GAUDMET (E.) , Théorie générale des obligations … , op. cit. , p. 163. 
3   - Ibid , p. 167. 
4-  FLOUR (J.) et  AUBERT (J.-L.) , … l’acte juridique … , op. cit. , p. 237. 
5-  GULFUCCI-THIBIERGE (C.) , Nullités … , thèse précitée, p. 209. 
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ويه ا7فع �لبطالن، كام قد يتد¨ل  ،، بدليل ٔ�نه ميكن ا�لجوء ٕاىل وس�ي� ٔ�خرى)البطالن(احلا  
  .)1(مع العمل ٔ�ن لRس �لقايض حق انتقاد الترصف ،القايض من تلقاء نفسه

و ٔ�ش«اص معينني، وٕامنا �ٔ  ،فهو ال ½سعى ٕاىل حامية خشص معني : البطالن موضوعي يف Ýايته
الناشئ عن خمالفة  ،½سعى ٕاىل اسرت�اع املرشوعية املنهتكة، وذ¢ ٕ�لغاء املركز القانوين Ýري املرشوع

  .)2(مØعلقة çرشوط ٕاAشاء الترصف ،معلية إالaرام لقا=دة �ٓمرة

ذ =ىل هذا املعيار ٔ�نه ال ½سمح �Jمتيزي بني البطالن املطلق والبطالن ال¶س�يب فالبطالن  ،ي̈ؤ
بني البطالن اللكي يه متزي ، وʼʼ GUELFUCCI – THIBIERGE ʽʽ مو-د يف مفهومه عند أ�س�تاذة

  .)3(، وذ¢ �لنظر ٕاىل الهدف ا´ي اكنت �سعى ٕاليه القا=دة املنهتكةفقط والبطالن اجلزيئ

فٕان احللول ،  ʼʼ GUELFUCCI – THIBIERGE ʽʽ بغض النظر عن اقرتا-ات أ�س�تاذة
فقد يعمتد -لوال مس�متدة من الفقه  ،املس�متدة من املعيار اجلديد ال تلزم املرشع كام سرنى الحقا

 .-لوال من الفقه احلديث، و معتدا جبسامة العيب ،الVس�ييك

  

  الفرع الثاين
�ٓ�ر البطالن  

  

والبطالن  ، قÅل م�اقشة �ٓ�ر البطالن جيب إالشارة ٕاىل ٔ�ن اJمتيزي بني البطالن املطلق
�و AسC6ا ٔ�لغي  ،ال¶س�يب =دمي أ�°ر ف� يتعلق ب{ٓ�ر البطالن، فٕاذا مت تقر[ر البطالن سواء اكن مطلقأ

  .و=اد أ�طراف ٕاىل احلا  اليت اكنوا =لهيا قÅل ٕاaرامه ،الترصف

Ýري ٔ�ن هذا الزوال [كون dرة  ، )ٔ�وال(ٕان زوال الترصف ب{ٔ°ر رجعي هو القا=دة يف البطالن 
  . )�نيا(وdرة جزئيا، هذا ما ½س�تدعي دراسة مدى هذا الزوال  ،لكيا

  : زوال الترصف ب{ٔ°ر رجعي –ٔ�وال 

                                                 
1  -  Idem , p.p. 213 – 216. 
2  -  Ibid , p. 223. 
3   - Ibid , p. 292. 
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 quod nullum est ( : تقيض القا=دة الرومانية ب{ٔن ٔ�°ر البطالن هو حرمان الترصف من �ٓ�ره

nullum producit effectum ( ل، وٕامنا �ل¶س�بة �لاميضÅس فقط �ل¶س�بة �لمس�تقRيضا، وهذا ل�ٔ)1(.  

ٕاذ ال ميكن ٕالغاء  ؛ فٕان �ٓ�ره س�تكون =ىل املس�تقÅل ،ٕاذ مت تقر[ر البطالن قÅل تنفCذ الترصف
ما مل [كن، فCتلخص ٔ�°ر البطالن =ىل ٕابقاء احلا  =ىل ما يه، ٔ�ّما ٕاذا مت النطق �لبطالن بعد تنفCذ 

  ،الترصف، فٕان �ٓ�ره س�تكون =ىل املايض واملس�تقÅل، ويف هذه احلا  [كون لٔ�°ر الرجعي ٔ�ساس
عن طريق ٕا=ادة أ�طراف ٕاىل احلا  اليت  وهو ٕازا  ا�ٓ�ر اليت مت تنفCذها قÅل النطق �لبطالن، وذ¢

  .)2(اكنوا =لهيا قÅل ٕاaرام الترصف

، ½سرتجع لك وا-د مهنم ما ٔ�داه =ىل ٔ�ساس دفع Ýري  ففي العالقات بني أ�طراف
الرشكة املؤجرة و  ، فٕاذا اكن الترصف اعîدا ٕاجيار� لٔ�صول املنقو  ½س�تعيد البائع العتاد. )3(املس�تحق

  .اهاواملس�تفCد أ�قساط اليت ٔ�دَ  ، دفعتهاJمثن ا´ي 

يظهر ٔ�ن هذا املبدٔ� çس�يط، Ýري ٔ�نه ٕاذا -اولنا وضعه -زي التطبيق تظهر صعو�ت كثرية، 
، والرشكة املؤجرة  ، Ýري ٔ�نه ٕاذا اكن يعمل �لعيب جيب =ليه دفع التعويض فÅال¶س�بة �لبائع يعيد اJمثن

، فٕانه ال ميكن �لبائع ٔ�ن ½سرتجع مهنا العتاد  طرف املس�تفCدÝري ٔ�نه ٕاذا مت اس�تعام7 من  ، تعيد العتاد
فاالسرت�اع قد  ،هذه إالشاكالت ال متنع ٕابطال الترصف، و   اكن =لهيا قÅل ٕاaرام الترصفيف احلا  اليت

  . [كون عي¶Cا ٔ�و مبقابل

 لو كام:  ٔ�ما يف العالقات مع الغري، فٕان أ�°ر الرجعي �لبطالن قد يو7 لنا بعض إالشاكالت
، فٕاذا مت ٕابطال  وترصف فCه املس�تفCد �لبيع، ) س�يارة(اشرتط املشرتط لصاحل املس�تفCد ماال معينا 

  ©شرتاط مفا هو -ال البيع؟ 

ٔ�نه [كون يف هذه احلا  من قÅيل الغري ا´ي هيمه  ؛ سØR{ٔ°ر املشرتي ببطالن ©شرتاط
=ىل اليشء، هذا ما جعل الفقه [كCف مركزه ا´ي يعد ٔ�ساس ملكCة املتنازل 7 و  ، مصري ©شرتاط

  .)4(=ىل ٔ�ساس اخللف اخلاص

                                                 
1  -  TERRE (F.),  SIMLLER (Ph.)  et  LEQUETTE (Y.) , … les obligations … , op. cit. , p. 326. 
2  -  CARBONNIER (J.) , … obligations … , op. cit. , p. 194.  

  .التق�ني املدين اجلزا�ري املعدل واملمتممن  143املادة -  3
4  -  FLOUR (J.) et  AUBERT (J.-L .) , … l’acte juridique … , op. cit. , p. 267. 
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ٕاّن هذه إالشاكالت تؤكد رضورة حتديد ٔ�و تقCيد مÅدٔ� رجعية البطالن، سواء يف العالقات ما 
�و يف العالقات مع الغري ،  (I)بني أ�طراف ٔ )II(.  

I – ود الواردة =ىل ¨اصية رجعية البطالن ف� يتعلق �لعالقات ما بني أ�طرافCالق:  

 ادةوالعقد الباطل بطال¯ AسC6ا بعد احلمك ٕ�بطا7 ٕا= ،يرتتب =ىل العقد الباطل بطال¯ مطلقا

ورده ما ،  بهمبعىن اسرت�اع لك طرف ما وىف ؛ف=لهيا قÅل ٕاaرام الترص  واأ�طراف ٕاىل احلا  اليت اكن 
ٕاذا اس�ت�ال الرد عينا : -االت ةدفع ٕاليه بغري حق، Ýري ٔ�ن هذه القا=دة ال جتد لها تطبيقا يف ثالث

�و العتبارات املصل�ة العامة  )2(ٕاذا اكنت حامية مصل�ة ٔ�-د أ�طراف متنع ذ¢ و  ،)1(ٔ ،)3( .  

  :الرد عينا اس�ت�ا  رد أ�طراف ٕاىل احلا  اليت اكن =لهيا قÅل الترصف الس�ت�ا  – 1

�ن [رده çس6ب الطبيعة  ، قد ½س�تحيل =ىل الطرف ا´ي دفع ٕاليه بغري حق ٔ�داء معينأ
، فال ميكن ملن  ، كام يف ©شرتاط ملصل�ة الغري ٕاذا اكن احلق الناشئ عنه حق اس�تعامل اخلاصة 7

اع اخلدمة ، ال ½س�تطيع الراåب ٕار� ، وكذ¢  يف عقد النقل اشرتط حق سكن 7 ٔ�ن [رد ©س�تعامل
  . اليت تلقاها من الناقل

وال يتقCد يف تقCميه  ، [راعي فهيا قمية أ�داء،  )1(يقدر القايض يف هذه احلاالت تعويضا =ادال
، Ýري ٔ�ن هذا احلل قد يو7  ٔ�ن اتفاقهم =دمي أ�°ر بعد البطالن ؛ لقمية اليت ٔ�عطاها املترصفون �7

ففي ©عîد إالجياري مÂال، ½سرتد املس�ت{ٔجر بدالت إالجيار -االت ال حترتم فهيا معطيات العدا ، 
 اوكذ ، جتس�يدهو  ، ، لك�ه ال ½سرتد املصاريف اليت رصفها ٔ�ثناء دراسة املرشوع اليت قد دفعها

وٕامنا هو ٔ�مر موجود يف العقود  ، ، وال [كون هذا أ�مر ¨اصا �لترصفات الثالثية مصاريف العتاد
فCكØفي القايض بتقد[ر تعويض  ، ، ال ميكن رد اجلهد املبذول �لعامل مÂال، ففي عقد العمل  ٔ�يضا

املمتث� يف احلق  يف العط� املدفو=ة أ�جر،  ، ، لكن ما هو احلل �ل¶س�بة لتبعات عقد العمل =ادل 7
، هل جيب =ىل القايض ٔ�ن يضيف يف  ٔ�شهر 6اخل، فٕاذا مت ٕابطال العقد بعد  ... ضامن التقا=دو 

بعني ©عتبار  -=ادة- ؟ ال ي{ٔ¨ذ القضاء حق العامل يف نصف شهر عط� مدفو=ة أ�جر التعويض
يف فرAسا يطالبون ٕ�لغاء أ�°ر الرجعي �لبطالن يف هذه  فرس[نهذا ما جعل بعض امل  ، هذه املسائل

ليت ، فٕاذا اكن أ�ساس هو احلا  ا ، Ýري ٔ�ن أ�¨ذ هبذا احلل يغري مس{ٔ  ٔ�ساس البطالن)2(احلاالت

                                                 
�و ٕابطا7، فٕاذا اكن  يعاد املتعاقدان ٕاىل احلا  اليت اك¯ =لهيا قÅل العقد، يف -ا  بطالن العقد« :  املمتملتق�ني املدين اجلزا�ري املعدل و من ا 103املادة تنص  -  1ٔ

  .» ... مس�تحيال �از احلمك بتعويض =ادل
2  -  MAZEAUD (H., J. et L.), Leçons de droit civil … , par (F.) CHABAS, op. cit. , p. 325. 
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�و مريضا مل  ، ، فٕان ذ¢ يتعارض مع فكرة Aش{ٔة الترصف مCتا )الفقه الVس�ييك(Aش{ٔ =لهيا الترصف ٔ
فٕان قÅول فكرة بقاء ا�ٓ�ر �ل¶س�بة  ، ، ٔ�ّما ٕاذا اكن أ�ساس هو حق تقد[ر الترصف يمت =ال�ه

  . )1(ولRس ٔ�ساس إالبطال ،جيعل من حق التقد[ر وس�ي� حتريك �ٓلية البطالن ،�لاميض
�=ىل م�ه در�ة  ؛ ف�حن Aسانده النظر عن هذا النقدبغض ٔ �ٔ�ن لك مÅدٔ� يتعارض مع مÅدٔ

واليت يه ٔ�مسى  ، ، ومبا ٔ�ن مÅدٔ� رجعية البطالن يتعارض مع معطيات العدا  جيب خمالفØه �س�ت�Zاء
اس�ت�Zاء ، وهو  اس�ت�Zاء =دم أ�¨ذ �لرجعية فهيا  -يف بعض احلاالت -جيب فٕانه ، مÅادئ القانون

  . »مÅدٔ� العدا «املمتثل يف و  ، يت{ٔسس =ىل ٔ�مسى املبادئ القانونية

  : اس�ت�ا  الرد العتبارات حامية مصل�ة ٔ�-د أ�طراف – 2

وذ¢ حامية ملصل�ة ٔ�-د ٔ�طراف  ، ال ي{ٔ¨ذ املرشع يف بعض احلاالت مببدٔ� رجعية البطالن
ة يف رد ما ، وحق ¯قص أ�هلي )�ٔ ( مثار كام يف اك�ساب احلا�ز حسن النية ملا قÅضه من ، الترصف

  .) ب( =اد =ليه �لنفع فقط

 �  :اك�ساب احلا�ز حسن النية ملا قÅضه من مثار –ٔ

[كسب احلاجز ما يقÅضه من ال�ر، « :  من التق�ني املدين اجلزا�ري =ىل ٔ�نه 837تقيض املادة 
  .مادام حسن النية

�ما ال�ر املدنية فØعترب مقÅوضة يوما . من يوم فصلهاوتعترب ال�ر الطبيعية ٔ�و الصناعية مقÅوضة ٔ
  . » فCوم

ٕاذ ٔ�ن التطبيق اجلامد �لقا=دة يقيض ب{ٔن يمت  ؛ متثل هذه القا=دة اس�ت�Zاء ملبدٔ� رجعية البطالن
  ؟ ما يه رشوط متتع الطرف بصفة احلا�ز حسن النية:  ، Ýري ٔ�ن السؤال)2(وال�ر ، رد اليشء

املبيع،  ، فاملشرتي -ا�ز �ليشء 7 ما¢ و5ٔنهس�يطرة الفعلية =ىل اليشء احلا�ز هو من 7 ال 
Ýري ٔ�نه لن  ، ٔ�و احلق املشرتط لصاحله ، ، واملنتفع -ا�ز �ليشء واملوهوب 7 -ا�ز �ليشء املوهوب

ٕاذا مت اشرتاط يشء  =ليهو ، )3([كون حسن النية ٕاّال ٕاذا اكن جيهل العيب ا´ي شاب Aش{ٔة الترصف
، فٕانه  واكن هذا أ�¨ري جيهل ٔ�ن هذا ©شرتاط �طل لعدم مرشوعية الس6ب مÂال ، ملصل�ة املنتفع

                                                 
 : يف تفصيل هذا النقد ٔ�نظر-  1

 WICKER (G.) , Les fictions juridiques … , thèse précitée, p. 281. 
2  -  TERRE (F.),  SIMLLER (Ph.)  et  LEQUETTE (Y.) , … les obligations … , op. cit. , p. 334. 
3  -   CHARPENTIER ( E. M.) , « Le rôle de la bonne foi dans l’élaboration de la théorie du contrat », 
Revue juridique Thémis, N° 40 – 03, éd. Thémis, Montréal, 2006, p.  299 et s.   
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لمه �لعيب ٔ�نه -از اليشء بصفØه مالاك لعدم = ؛، سريد اليشء دون ال�ر يف -ا  بطالن الترصف
 . ا´ي شاب Aش{ٔة الترصف

  

  : لنفع فقطرد ¯قص أ�هلية ما =اد =ليه � –ب 

ٕاذا اكن ٔ�-د  ،لترصف حرفCاال تطبق قا=دة رد أ�طراف ٕاىل احلا  اليت اكنوا =لهيا قÅل ا
ا =اد =ليه مبنفعة من ¯قص ٔ�هلية، فهبدف حاميته قىض املرشع اجلزا�ري ب{ٔن ال [رد ٕاّال م أ�طراف

  .)1(الترصف ا´ي ٔ�aرمه جراء تنفCذ

  يظهر ٔ�ن املرشع قد ٔ�ورد هذا القCد =ىل مÅدٔ� رجعية البطالن هبدف حامية ¯قص أ�هلية، 
ن تنفCذ الترصف =ىل بدليل ٔ�نه جعل عÎ ٕاثبات اغتناء ¯قص أ�هلية م ،ومعاقÅة املتعاقد[ن معه

عة =ىل ¯قص مبعىن ٔ�نه ٕاذا مل [متكن هذا املتعاقد من ٕاثبات ٔ�ن ٔ�°ر الترصف قد =اد مبنف ؛ املتعاقد معه
�ما ف� يتعلق حبق ¯قص أ�هلية يف  ،)2(أ�هلية، فٕانه لن [رد ٕاليه ما وفَاه مبوجب تنفCذ الترصفٔ

  .)3(©سرتداد، فٕان املتعاقد معه سريد 7 لك ما دفعه

  .حرمان امللوث من اسرتداد أ�داء:  اس�ت�ا  الرد العتبارات املصل�ة العامة – 3

ٕاذ يقرر ٔ�نه ال يعتد بطلب البطالن ٕاذا اكن سÅ6ه  ؛هذه القا=دة قد ٔ�رىس القانون الروماين
 ،« Nemo auditur propriam turpitudinem allegans »: املدعي )4(فظا=ة ٔ�و خساسة  ٔ�و ش�نا=ة،

 ؛شارåوا يف هذه اخلساسةٕاذا اكنوا قد  ،=لهيا قÅل الترصف وال جمال لرد أ�طراف ٕاىل احلا  اليت اكنوا
  . )5(فالقا=دة هتدف ٕاىل حرمان امللوث من اسرتداد أ�داء ، يضا�ٔ  مبعىن ٔ�هنم اكنوا ملوثني

�و  ،ال جيب فهم هذه القا=دة =ىل ٔ�نه ال جيوز �لطرف ا´ي ٔ�aرم ترصفا Ýري مرشوع Ýري ٔ�نهٔ
فٕانه جيوز 7  ، فٕاذا مل [كن قد نفذ أ�داء املتو7 عن الترصف:  Ýري ٔ�¨اليق من حق ٕا�رة البطالن
  .، وال مينع ٕاّال من ©سرتداد يف -ا  تنفCذه لٔ�داء ا7فع �لبطالن من ٔ��ل =دم التنفCذ

                                                 
  .من التق�ني املدين اجلزا�ري املعدل واملمتم 103/2املادة -  1
  .ال [رد القارص ما ٔ�نفقه يف جماالت ا�لهو-  2
  .159. ، مرجع سابق، ص ... النظرية العامة لاللزتام، ٔ�محد شويق محمد عبد الرحامن-  3

4  -  Turpitude. 
5  - (F.) TERRE, ( Ph.) SIMLLER  et (Y.) LEQUETTE , … les obligations … , op. cit. , p. 335. 
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 ،الفقهو  ،هذا هو مفهوم املبدٔ� وطريقة تطبيقه يف القانون الروماين، Ýري ٔ�ن موقف ال�رشيعات
  .همØذبذب ف� يتعلق بتطبيق والقضاء

Vول اكن الفقه الÅكرامة القضاء ؛ دعوى امللوثس�ييك [رى بعدم قa 1(ٔ�ن النظر فهيا ميس( ،
، فلRس �لقضاء رفض النظر يف ا7=اوى اليت Ùكون خمالفة �لنظام العام  Ýري ٔ�ن هذا الت{ٔسRس ضعيف

ٔ�نه ½سامه يف Ùكر½س ترصفات خمالفة  ؛ و ا´ي [كون خمالفا �لنظام العام، بل العكس ه وا�ٓداب
  .)2(ة�لنظام العام وا�ٓداب العام

        ،اJمنساو  ،ٔ�ملانياو  ،سو½رسا:  ٕان �رشيعات كثرية تب¶هتاف ذه احلbة=ىل الرمغ من ضعف ه 
 =دم وال =ىل ،اخل، Ýري ٔ�ن هنا¢ من ال�رشيعات من مل تنص ال =ىل تطبيق القا=دة ... اس�بانياو 

قÅل  ال�رشيع اجلزا�ريو  ،ال�رشيع املرصي يف ظل التق�ني املدين امللغىو  ،تطبيقها، اكل�رشيع الفرAيس
  .هذا ما فØح جماال واسعا لالخØالفات يف جمال القضاء . 2005تعديل 

، فهناك ٔ�حاكم متزي بني الترصفات Ýري  قد تضاربت ٔ�حاكم القضاء يف فرAسا يف هذا ا§ال
اكلبيوع اليت تعقد aمثن  ، ، فCكون الرد ممك�ا ف� يتعلق �ٔ�ول والترصفات Ýري أ�¨القCة ، املرشو=ة

، وÝري ممكن )4(، ٔ�و تê املتعلقة �سرتداد السلع اليت بيعت يف السوق السوداء)3(ٔ�=ىل من ال�سعرية
ؤ�حاكم   ،)5(وترتك بRت الزوجCة ، ، اكلقرض ا´ي مينح المرٔ�ة حىت هترب مع عش�يقها يف الثانية

خمالف  Ýري Ýري ٔ�نه ، ٕاذ قد رفض القضاء الرد يف ترصف Ýري مرشوع ؛ ٔ�خرى ال تعمتد هذا اJمتيزي
  .)6(¨ارج ٕاطار بنيك) مع�(اكن يتعلق a�ٕرام =القات رصف  ا لٔ�¨الق ٕاذ

، وٕامنا تفصل -ا  حبا ، فٕاذا اكن الرد قد كذ¢ وهناك ٔ�حاكم ٔ�خرى ال تعمتد هذا اJمتيزي
�ّما ٕاذا اكنت در�ة خساسة مع?  حيمك �لرد ، طالب به الطرف ا´ي يعترب ترصفه ٔ�قل خساسةٔ ،

  .)7(مساوية ٔ�و ٔ�كرث من خساسة الطرف ا�ٓخر فريفض طلبه

                                                 
1-(G.) MARTY  et (P.) RAYNAUD, Droit civil … , op. cit. , p. 244. 

  .45. ص ، اجلزا�ر،3. ديوان املطبو=ات اجلامعية،ط،إالجراءات ©س�ت�Zائية- نظرية اخلصومة- قانون إالجراءات املدنية،نظرية ا7عوى، بوçشري حمند ٔ�مقران- 2
3  -  Com. 25 Octobre  1949, J.C.P. , semaine juridique, éd. générale, 1949, II, p. 5225. 
4   - Cass. Civ. , 30 juillet 1884, cité par,  (F.) TERRE, ( Ph.) SIMLLER et (Y.) LEQUETTE, … les 
obligations … , op. cit. , p. 326. 
5  -  Arrêt de la chambre des requêtes de la cour de cassation, 17 avril 1923, D. , 1923, I , p. 172.  
6   - Cass. 1er civ. , 16 juillet 1959, bull.Civ. , I, p. 298. 
7   -  MARTY (G.)  et  RAYNAUD (P.), Droit civil … , op. cit. , p. 250 ;  TERRE (F.),  SIMLLER (Ph.)  
et  LEQUETTE (Y.) , … les obligations … , op. cit. , p. 338. 
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، فٕاذا اكن  ٕاىل نتاجئ [رفضها املنطق ة حرمان امللوث من ©سرتدادتطبيق قا=د يؤدي
ا ٕاذا ، ٔ�مّ  فٕان رفض ©سرتداد س�يؤدي ٕاىل Ùكر½س الترصفات الباط� ، أ�طراف قد نفذوا �ٓداءاهتم

فٕان هذا  ، ، ورفضنا ©سرتداد وطرف مل ينفذ ، ٔ�و طرفني قد نفذا ٔ�داءهام ، اكن هناك طرف
وÝري ¯فذ يف موا�ة  ، فCكون الترصف ¯فذا يف موا�ة ٔ�طراف ، س�يؤدي ٕاىل هضم مÅادئ العدا 

  .ا�ٓخر[ن

 و=دم أ�¨ذ �ملبدٔ� الروماين ،قد ٔ�صاب يف تفسريه ٔ�حاكم البطالن �رى ٔ�ن القضاء اجلزا�ري

Ýري ٔ�ن املرشع قد اسقط  .)1(ا´ي حيرم امللوث من ©سرتداد لعدم متاش�يه مع الهدف من البطالن 
من التق�ني املدين تقيض حبرمان  103حCث ٔ�ضاف فقرة يف املادة  2005هذا ©جهتاد مبوجب تعديل 

  .سرتدادمن �س6ب يف =دم مرشوعية العقد ٔ�و اكن =املا به من ©

II – ود الواردة =ىل ¨اصية الرجعية يف ما يتعلق �لعالقات مع الغريCالق :  

ال يتوقف ٔ�°ر رجعية البطالن =ىل العالقات بني ٔ�طراف الترصف الباطل فقط، وٕامنا ½شمل 
وا´[ن Ùكون حقوقهم مØوقفة =ىل هذا الترصف، كام لو  ، حىت الغري املتعاملني مع هؤالء أ�طراف

فأ�صل هنا، ٔ�ن املشرتي  ،مث ٔ�بطل ©شرتاط ،ترصف املنتفع يف اليشء ا´ي اشرتط ملصلحته �لبيع
تطبيقا �لقا=دة  ،لهذا اليشء قد ٔ�صبح معدوما) البائع(�عتبار ٔ�ن ٔ�ساس ملكCة املنتفع  ،س�يفقد اليشء

  .)2(ايال ميكن �لشخص ٔ�ن ينقل حقا ال ميلكه خشص :  هالرومانية اليت تقيض ٔ�ن

 ٕاذ [كون لك ما¢ ؛ من العالقات التbارية�ٔ  ونيةهذا ال�سلسل يف ٕالغاء العالقات القان هيدد
يطالبون بعدم تطبيق الرجعية ف�  فرس[ن، مما جعل بعض امل  وال حق مملكهحلق Kدد aزوال حقه لز 
مبعىن ٔ�نه ال  ؛  يتعلق �ٔ�طراف يف هذه احلا وا�لجوء ٕاىل الرد مبقابل ف� ، يتعلق �لعالقات مع الغري

، Ýري ٔ�ن اÝ�ٔلبية يطالبون بتوحCد )3(جيب ٕابطال الترصف ن�bCة بطالن الترصف ا´ي احندر م�ه
  :  لقCود لتفادي سلبيات هذه القا=دة، مع وضع بعض ا)4(البطالن =ىل لك الترصفات امل�سلس�

  : املواد العقاريةيف  – 1
                                                 

الصادر يف  30072، والقرار رمق 26/01/1987الصادر يف  44571، والقرار رمق 12/04/1987الصادر يف  43098راجع قرار ا§لس أ�=ىل رمق  - 1
  .45 .، ذåرها أ�س�تاذة بوçشري حمند ٔ�مقران، مرجع سابق، ص16/12/1983

2   - Nemo plus juris ad alium transferre potest quam ipse habet. 
3   - GUELFUCCI – THIBIERGE (C.) , Nullité, restitutions … , thèse précitée, p. 200 et s. 
4  -  TEYSSIE (B.), Les groupes de contrats … , thèse précitée, p. 166 ;  PELLE (S.), La notion 
d’interdépendance … , thèse précitée, p. 388 ; TERRE (F.),  SIMLLER (Ph.)  et  LEQUETTE (Y.) , … 
les obligations … , op. cit. , p. 339. 
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Ýري ٔ�ن  ،امêØ به البائع العقار يببطالن الترصف ا´ -من حCث أ�صل -يت{ٔ°ر املشرتي 
  : هنا¢ مؤسس�تني قانوني�ني تعطل أ�°ر الرجعي �ل¶س�بة 7

 �  :  )1(التقادم املكسب –ٔ

س�نة دون  15ملدة  Cة العقارية للك من -از عقاراتقيض ٔ�حاكم التقادم املكسب ٕ�س�ناد امللك 
[كون  يف مواد البطالن ال¶س�يب واملالحظ يف هذا الش{ٔن هو ٔ�ن تقادم دعوى البطالن ، انقطاع

 ،)2(=ىل ٔ�ن ال يتbاوز عرش س�نوات من يوم ٕاaرام الترصف ،خبمس س�نوات من يوم زوال الس6ب
املكسب ال ميكن ، ؤ�ن التقادم )3(ومخسة عرش س�نة من يوم ٕاaرام الترصف يف مواد البطالن املطلق

 ؛بطالن يه ¯قصةال كام نالحظ ٔ�يضا، ٔ�ن املواعيد يف مواد  . �رته ٕاال بعد مرور مخسة عرش س�نةإ 
ٔ�ن ا7عوى جيب ٔ�ن Ùرفع قÅل ا�هتاء اليوم أ�¨ري، ب�R [كون امليعاد يف مادة التقادم املكسب اكمال، 

  .)4(فال تث6ت امللكCة ٕاّال بعد ا�هتاء اليوم أ�¨ري

كن ٕا�رته ٔ�نه ال مي ؛ شلك قCدا =ىل مÅدٔ� رجعية البطالن�رى ٔ�ن التقادم املكسب ال ½  =ليهو 
        ،، وحىت نقÅل ٔ�ن ½شلك قCدا، جيب ٔ�ن Ùكون ٕا�رته مزتام�ة مع البطالنهذا أ�¨ريٕاّال بعد تقادم 

، فٕان هذا  بطالن، وف� يتعلق �7فع �ل  وٕار�اع أ�طراف ٕاىل احلا  اليت اكنوا =لهيا قÅل الترصف
 ،ا7فع يثار يف -ا  =دم تنفCذ أ�داءات، فٕاذا طالب ٔ�-د ٔ�طراف الترصف الباطل طرفا �ٓخر �لتنفCذ

  .، هذا ما يبني ب{ٔنه ال ميكن ٕا�رته يف هذه احلا  ٔ�ن أ�داءات مت تنفCذها دفع هذا أ�¨ري �لبطالن

  : نظرية أ�وضاع الظاهرة –ب 

 �سعاكٕالجيار ٕاذا مل تتbاوز مدته  ،إالدارة اليت يربKا مشرتي العقاريقÅل الفقه ٔ�ن ترصفات 
، تطبيقا لنظرية )5(س�نوات تبقى حصي�ة، حىت لو ٔ�بطل عقد البيع ا´ي اك�سب امللكCة من ¨ال7

و=ىل املبدٔ� الروماين  ،اليت تت{ٔسس =ىل مÅدٔ� حسن نية الغري عند ٕاaرامه �لترصف ،أ�وضاع الظاهرة
« Error communis facit jus » اخلط{ٔ الشائع يو7 احلق القائل ب{ٔن

 )6(.  

                                                 
  .املمتمعّدل و من التق�ني املدين اجلزا�ري امل 827املادة -  1
  .املمتملتق�ني املدين اجلزا�ري املعدل و من ا 101املادة -  2
  .املمتملتق�ني املدين اجلزا�ري املعدل و من ا 102املادة -  3
  .173 –  172. ص. بوçشري حمند ٔ�مقران، مرجع سابق، ص:  امليعاد الناقص، ٔ�نظريف تفصيل امليعاد الاكمل و -  4

5  -  FLOUR (J.) et   AUBERT (J.-L.) , … l’acte juridique … , op. cit. , p. 269. 
6  -  DEMOGUE (R.), Les notions … , op. cit. , p. 71 et s. ; CALAIS – AULLOY (J.) , Essai sur la 
notion d’apparence en droit commercial, L.G.D.J., Paris, 1959, p. 8 et s. 
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ٔ�ن  ؛ )1(نية يو7 �ٓ�را قانونيةال سن ح ن ©عتقاد اخلاطئ �لغري =ىل �ٔ  كذ¢ يتفق الفقهو 
ضامن ٔ�من العالقات القانونية بغض النظر عن املصل�ة الفردية لٔ�ش«اص، باملصل�ة العامة تقØيض 

��در من حامية الفرد ا´ي يعمل �حلقCقة ،يف اخلط{ٔ حفامية اÝ�ٔلبية اليت وقعت ٔ)2( .  

  : يف مواد املنقوالت – 2

ٕاَن الغري حسن النية محمي من طرف قا=دة احليازة يف املنقول س�ند امللكCة، فلو اشرتى خشص 
  . ضائعا، فٕان من ضاع م�ه املنقول لن [متكن من اسرتداده من هذا الغري م�قوال

  : ©لزتام �لضامن ىلالقCود الواردة = – 3

و�=ه لرشكة اعîد اجياري من  ،اشرتى dجر عتاد معينا:  لرشح هذا القCد Aس�تعني مبثال
��ل ت{ٔ�ريه �لمس�تفCد، مث بعد مّدة رفع هذا التاجر دعوى ٕابطال عقد الرشاء، و�لتايل ٕا=ادة ٔ

 ،=لهيا قÅل التعاقد، فهل س�متتد �ٓ�ر هذا البطالن ٕاىل ©عîد إالجياري املتعاقد[ن ٕاىل احلا  اليت اك¯
  مع العمل ٔ�ن البائع ملزم بضامن ©س�تحقاق؟

فٕان البائع ال ميك�ه �زع ملكCة العتاد من  ،طبقا لقا=دة ال جيوز التعرض ممن وجب =ليه الضامن
[كون   فٕان الرد ،التاجر ومن �=ه العتاد، ٔ�ما ف� يتعلق �لعالقة بني هذا  رشكة ©عîد ©جياري
، فØكون هناك  و[رد 7 البائع اJمثن ، مبعىن [رد التاجر قمية العتاد ٕاىل �ئعه ؛ مبقابل بعد تقر[ر البطالن

 اليت [رفعها املشرتي ،يطالب aرفض دعوى البطالن ʼʼ GAUDMET ʽʽ مقاصة، هذا ما جعل أ�س�تاذ
  .)3(املبيعا´ي [كون قد ترصف يف اليشء 

  البطالن اجلزيئ:  مدى مشولية البطالن –�نيا 

 -وأ�هلية  ،اكلرىض ، ¨اصة تê اليت تتعلق �لترصف لكية -تؤدي بعض ٔ�س�باب البطالن 
ٕاىل بطالن لك الترصف، فال يصح م�ه ٔ�ي جزء، Ýري ٔ�ن هنا¢ من أ�س�باب ما ال �شمل الترصف 

يف هذه احلا  تطرح مس{ٔ  مشولية  . خمالفا �لنظام العام ن من الترصفٔ�و بند[ ،Lلك، كام لو اكن بند
  ؟ ٔ�و يبطل البند املعيب فقط ، ، فهل يبطل لكية البطالن �لترصف

                                                 
1  -  MAZEAUD (H .) , « La maxime error communis facit jus », RTD. Civ. , 1924, p. 929 et s, p. 363. 
2  -  GHESTIN (J.), Traité de droit civil, introduction … , op. cit. , p. 835. 
3  -  GAUDMET (E.) , Théorie générale des obligations … , op. cit. , p. 161. 
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ٕاذا اكن العقد يف شق م�ه �طال ٔ�و « : من التق�ني املدين اجلزا�ري =ىل ٔ�نه 104تنص املادة 
ني ٔ�ن العقد ما اكن ليمت بغري الشق ا´ي قابال لٕالبطال، فهذا الشق و-ده هو ا´ي يبطل، ٕاّال ٕاذا تب

  .» وقع �طال ٔ�و قابال لٕالبطال، فCبطل العقد لكه

قامئا ف� =دى الشق ا´ي  –من حCث أ�صل  –½س�ت«لص من هذا النص ٔ�ن العقد يظل 
 مت ٕابطا7 ٔ�و بطالنه، ٕاّال ٕاذا تبني �لقايض ٔ�ن العقد ما اكن ليمت بغري الشق ا´ي وقع �طال ٔ�و قابال

لٕالبطال، و=ىل الطرف املمتسك �لبطالن اللكي ٔ�ن يث6ت ٔ�ن النية املشرتكة لٔ�طراف ما اكنت لتتbه 
  . ٕاىل ٕاaرام الترصف بغري هذا الشق

، واليت ال تت6ني ٕاّال بعد تفسري  فٕان البطالن خيضع ملبدٔ� النية املشرتكة لٔ�طراف =ليهو 
ٕاذ جيب البحث عهنا لت�ديد ما  ؛ املشرتكة لٔ�طرافØوقف =ىل النية الترصف؛ مبعىن ٔ�ن البطالن م 

�و تقر[ر  ،حىت يمت تقر[ر البطالن ال¶س�يب ،ٕاذا اكن الشق املبطل هو ا7افع ٕاىل ٕاaرام الترصف ٔ�م الٔ
  .البطالن اللكي

ال يعتد فهيا املرشع �لنية املشرتكة لٔ�طراف حىت يقرر البطالن  Ýري ٔ�ن هنا¢ -االت
واالتفاقات املتعلقة بعدم ضامن التعرض  ، )1(التفاق =ىل ٕابقاء الرشوط التعسفCةاجلزيئ، كام يف -ا  ا

من املسؤولية املدنية ) الرشكة املؤجرة( ، واالتفاق املتعلق ٕ�عفاء املؤجر )2(الشخيص يف عقود البيع
�و جتاه طرف �ٓخر يف احلاالت اليت يقرر املرشع ٔ�ن هذه املسؤولية من النظام العام،  ،جتاه املس�ت{ٔجرٔ
  .)3(ويبقى ©عîد إالجياري لٔ�صول املنقو  قامئا ،فCبطل االتفاق

واجتهت نية  ،قد نص املرشع =ىل -ا  حتّول الترصف ٕاذا توافرت فCه ٔ�راكن ترصف حصيح
ٔ�نه لن  ؛ يف -زي البطالنوحنن ال �رى ٔ�ن هذه احلا  تد¨ل  .)4(أ�طراف ٕاىل هذا الترصف اجلديد

وٕاAشاء ترصف �ديد كام يف التقايل، وٕامنا س�يعاد ÙكCيف الترصف قÅل الفصل يف  ،يمت ٕابطال ترصف
  .  فCمت تفادي البطالن ، بطالنه، فCكCف ٕاىل ترصف Ùكون رشوطه قامئة

اليت تعترب ٔ�ن  ،�لنظرية الVس�يكCةيظهر من هذه أ�حاكم ٔ�ن املرشع اجلزا�ري مل ي{ٔ¨ذ 
وجب بطالنه، ٔ�ّما ٕاذا اكن  ،، فٕاذا اكن العيب س�يؤدي ٕاىل وفاة الترصف البطالن Ýري قابل �لتجزئة

                                                 
  .من التق�ني املدين اجلزا�ري املعدل واملمتم 110املادة  -1
  .من التق�ني املدين اجلزا�ري املعدل واملمتم 378املادة -  2
  .، السالف ا´åر09 – 96من أ�مر  17/2املادة -  3
  .من التق�ني املدين اجلزا�ري املعدل واملمتم 105املادة -  4



 

 

254 

 

�و ٕا�ازته بصفة لكية ، ٕاما ٕابطا7:  فهنا [كون ملن تقرر البطالن لصاحله خCار[ن ، قابال �لشفاءٔ  ،
هذه النظرية، وٕامنا ٔ�¨ذ �لنظرية احلديثة اليت �سعى ٕاىل ال ميكن تصّور البطالن اجلزيئ يف  =ليهو 

  .)1( )املصل�ة العامة واملصل�ة اخلاصة(التوفCق بني املصاحل 

  

  املطلب الثاين
�حاكم ممارسة البطالنٔ 

  
  ٕاّما عن طريق طلب يقدم ٕاىل احملمكة من قÅل طرف يف  ، ال يتقرر البطالن ٕاّال حبمك 

ن طريق ا7فع �لبطالن من قÅل ٔ�و حىت من قÅل الغري ٕاذا اكن البطالن مطلقا، وٕاما ع ،الترصف 
 ٔ�  . ا´ي طلب م�ه قضائيا تنفCذ الترصف الباطل  ،ٔ�طراف الترصف -د

 مث  ،) فرع �ن( صاحب احلق يف ٕا�رتهو  ،) فرع ٔ�ول(س�نعرض -االت ممارسة البطالن  
  . )فرع �لث(ٔ�حاكم انقضائه 

  

  الفرع أ�ول
  -االت ممارسة البطالن

  
حىت يضفي =لهيا صفة  ،مل يعمتد املرشع اجلزا�ري معيار نوع املصل�ة اليت حيمهيا البطالن

ٕاذ نالحظ ٔ�نه ٔ�ضفى صفة البطالن املطلق =ىل البطالن ا´ي  ؛ ٔ�و البطالن ال¶س�يب ،البطالن املطلق
�و الس6ب =ىل الرمغ من ٔ�ن املصل�ة احملمية هنا يه املصل�ة ، [كون ¯جتا عن =دم وجود احمللٔ  

�ٓ¨ذا بذ¢ مبعيار خطورة العيب)2(اخلاصة  ،)3(.  

                                                 
  :حول معيار البطالن اجلزيئ ٔ�نظر لتفاصيل ٔ�كرث-  1

 MEKKI (M.) , L’intérêt général … , thèse précitée, p.p.  582 – 596. 
2  -  FLOUR (J.) et  AUBERT (J.-L.) , … l’acte juridique … , op. cit. , p. 241. 

  .ٕامنا ٔ�¨ذ من املعيار[نخطورة العيب بصفة مطلقة ٔ�يضا، و  ال معيارمعيار نوع املصل�ة بصفة مطلقة، ومل يعمتد املرشع ال -  3
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:   يه، فٕان -االت البطالن ال¶س�يب بغض النظر عن املعيار ا´ي اعمتده املرشع اجلزا�ري
غياب :  املطلق يه البطالنب�R -االت  . ©س�تغاللو ،التدلRسو  ،إالåراهو  ،الغلطو  ،نقص أ�هلية

  .والشلكية يف الترصفات الشلكية ،الس6بو  ،احمللو  ،الرتايض

مÅّي¶ني خصائص  )�نيا(و-االت البطالن املطلق  ،) ٔ�وال(س�نفصل -االت البطالن ال¶س�يب 
  . هذه احلاالت يف الترصف القانوين الثاليث

  : -االت البطالن ال¶س�يب –ٔ�وال 

، )1(البطالن ال¶س�يب ٕاذا اكن الترصف دا�را بني النفع والرضريعترب نقص أ�هلية من -االت 
الثالثية، لكون ٔ�ن ٔ�Ýلهبا ترصفات ٔ�عامل، ٔ�[ن  القانونية Ýري ٔ�نه يصعب تصّور هذا العيب يف الترصفات

�و من  ،سواء اكنت الكØابة رشطا ، وسن أ�طراف �عتبار ٔ�هنا Ùكون مكØوبة ،يالحظ فهيا هويةٔ
  .طبيعة وعرف التعامل يف جمال أ�عامل املسائل اليت فرضهتا

  . )2(الثالثية القانونية هذا ما س�يجعلنا �ركز حبثنا =ىل العيوب أ�خرى ملا Ùمتزي به يف الترصفات

I – الغلط:  

�و  ، وهو [متثل يف تصور ما هو حصيح =ىل ٔ�نه خط{ٔ  الغلط هو سوء تقد[ر املعطياتٔ ،
  .)3(العكس

ٔ�هنا ال  ؛ ٕابطال لك الترصفات اليت ت¶ش{ٔ عن تعبريات وامهة أ�¨ذ مببدٔ� سلطان إالرادة يضØيق 
، Ýري ٔ�ن أ�¨ذ بفكرة املصل�ة،  تعّرب عن ٕارادة الشخص، مما هيدد ٔ�من العالقات القانونية دا¨ل ا§متع

ٔ�نه ينعدم معه  ؛ ال جيعل من لك Ýلط سÅ6ا ٕالبطال الترصف، بل الغلط اجلس�مي فقط هو ا´ي يبط?
  .هدف حتقCق مصل�ة القامئ �لترصف

تتفق ٔ�Ýلب ال�رشيعات =ىل غرار املرشع اجلزا�ري =ىل ٔ�ن الغلط ال يبطل الترصف ٕاّال ٕاذا 
�  ؟ مفا معىن الغلط اجلوهري  ،)4(اكن جوهر

                                                 
  .ما يلهياو   542 . سابق، ص، مرجع  ... نظرية احلق ... ،محمد سعيد جعفور:  ف� يتعلق حبمك ترصفات ¯قص أ�هلية ٔ�نظر-  1
  .املمتملتق�ني املدين اجلزا�ري املعدل و من ا 90ٕاىل  81يف تفصيل هذه العيوب ٔ�نظر املواد من -  2
. ، مرجع سابق، ص ... النظرية العامة لاللزتامات، ٔ�جمد محمد م�صور؛  92  .، مرجع سابق، ص ... النظرية العامة لاللزتام، ٔ�محد شويق محمد عبد الرحامن- 3

  ؛115
 FLOUR (J.) et  AUBERT (J.-L.) , … l’acte juridique … , op. cit. , p. 129 ;  MALINVAUD (Ph.) , 
Droit des obligations … , op. cit. , p. 71. 

  .املمتملتق�ني املدين اجلزا�ري املعدل و من ا 81املادة -  4
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�بلغ -ّدا من اجلسامة حبيث ميتنع معه القامئ �لترصف عن ٕاaرام  إاذ [كون الغلط جوهر
، و=ليه فٕان حتديد الغلط اجلوهري ال [كون =ىل ٔ�ساس معيار موضوعي  الترصف لو مل يقع فCه

، ف�فس  ، وٕامنا [كون =ىل ٔ�ساس معيار خشيص يت�دد بناء =ىل ٕارادهتم مس�تقل عن ٕارادة أ�طراف
 . وÝري جوهري يف ترصف �ٓخر ،ف معنيالغلط قد يعترب جوهر� يف ترص 

ٕاذ  ؛ اال واسعا من -االت إالبطال لغلطجم عيار هبذا املفهوم الضيقتطبيق هذا امل  س�يفØح
هذا ما جعل املرشع يقCد  . م الترصف لو مل يقع يف هذا الغلط[كفي ٔ�ن يرصح املدعي ب{ٔنه ما اكن ليرب 

  . )ç)1رشط =دم تعارضه مع مقØضيات حسن النية ،ا�لجوء ٕاىل ٕابطال الترصف لغلط حق

 ، والغش ، =دم اس�تعامل إالåراهو  ،ٕان مقØضيات حسن النية تقØيض من أ�طراف =دم اخليانة
والرحب  ، أ�¨القو  ،، كام تقØيض ٔ�يضا ٔ�ن [كون الترصف Ýري خمالف �لرشع ٔ�ن [كونوا معقولنيو   

وجيب   ٔ�ن يتعارض مع أ�¨الق والرحب املشرتك،، فطلب ٕابطال الترصف لغلط ال جيب )2(املشرتك
ٔ�ن العالقات العي¶Cة يه =القات  ؛  املشرتك يف تقر[ر البطالن لغلطالرتكزي =ىل فكرة الرحب

، فال  اقØصادية، فٕاذا اكن الغلط ا´ي وقع فCه الطرف ال يتعارض مع حتقCقه رحبا من وراء الترصف
فٕانه  ، يف الترصف تهالغلط ا´ي وقع فCه ال يعدم مصلح اكن  ؛ مبعىن ٔ�نه ٕاذا جيوز 7 اJمتسك �لغلط

  .ال جيب ٔ�ن يقيض القايض 7 �ٕالبطال

ٔ�ن القايض ½سهل  ؛ يظهر لنا ٔ�ن أ�¨ذ مبعيار املصل�ة ٔ�رحج من أ�¨ذ مبعيار إالرادة =ليهو 
إالرادة يبقى ، ب�R معيار  =ليه تقد[ر مصل�ة الطرف يف الترصف من حتليل العالقة يف -د ذاهتا

  . )3(ٔ�ن مس{ٔ  تقد[ر اجلسامة Ùكون �لمتعاقد ال �لقايض ؛ خشصيا يصعب الفصل فCه معيارا

  ،DELACROIXولتوضيح الفرق بني املعيار[ن، Aسرتجع حمك القضاء الفرAيس يف قضية لو-ة 
Ýري حقCقØه، ، مث تبني 7 ٔ�ن أ�مر =ىل  اليت اشرتاها مشرت مØوهام ٔ�ن الف�ان اكن [ز[ن هبا غرفØه 

  . )Ý ،)4ري ٔ�ن احملمكة رفضت طلبه فطلب ٕابطال العقد لغلط يف صفة جوهرية �ليشء

                                                 
  .املمتمملدين اجلزا�ري املعدل و من التق�ني ا 85/1املادة -  1

2   -  CHARPENTIER (E.,M.) , « Le rôle de la bonne foi … » … , art. précité, p. 316 : «  la bonne foi 
suppose … que les parties s’abstiennent de toute traîtrise, de toute violence, de toute malhonnêteté, de 
toute fraude ; mais aussi qu’il soit vraisemblable et raisonnable ; enfin que le contrat ne heurte ni le droit 
divin, ni les bonnes mœurs, ni même le ‘ profit commun’. » .  

. فهتاو-ده مبعر ٕان املعايري الشخصية ال جتد لها ماكن يف الفقه إالساليم ا´ي هو ذو �ز=ة موضوعية، فال ميكن =مل رسا�ر النفوس ٕاذ خيتص هللا عز و�ل - 3
، ا§د أ�ول، دار اJهنضة العربية، مصادر احلق يف الفقه إالساليم، عبد الرزاق ٔ�محد الس�هنوري:  هذا ما ٔ�فقد نظرية الغلط ماك�هتا يف الفقه إالساليم، ٔ�نظر

  .  75 .ص
4  -  tribunal civil de la saine, 8 déc. 1950, Gaz. Pal. , 1951, N° 1, p. 153. 
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وا´ي هو معيار خشيص، فٕان تقد[ر اجلسامة [كون من اخØصاص  لو طبق�ا معيار اجلسامة
 ، Ýري ٔ�ن احملمكة رفضت)1(، جيب =ىل احملمكة تقر[ر إالبطال املدعي، و=ليه ٕاذا ٔ�قام ا7ليل =ىل ذ¢

ال aرٔ�ي من وقع  ،�لرٔ�ي ا§رد ة، �ٓ¨ذ ترب جس�� يف رٔ�ي اÝ�ٔلبيةإالبطال حبbة ٔ�ن هذا الغلط ال يع 
  .، مقCدة معيار اجلسامة حبbة ضامن حامية الترصفات العقدية)2(يف الغلط

ٕاذ يمت حتديد هل  ؛ فٕان املس{ٔ  س�تطرح بطريقة مغا[رة Ýري ٔ�نه لو طبق�ا معيار املصل�ة
  ؟ٔ�و مل يعدKا ، هل ٔ�=دم الغلط مصل�ة املشرتي:  اس�توجب الغلط إالبطال بناء =ىل السؤال التايل
 ٔ�ن قمية ا�لو-ة ال Ùمكن يف Ùز[ن الف�ان لغرفØه هبا ٔ�م  ؛ والغلط يف هذه احلا  ال يعدم مصل�ة املشرتي

  .جودهتا الف�ية يف وٕامنا ، ال

هو ذ¢ الغلط ا´ي يعدم مصل�ة  ،�رى ٔ�ن الغلط املس�توجب ٕالبطال الترصف =ليهو 
، فالغلط ال يعترب جس��  الطرف، وهو تعريف çس�يط حيقق مجيع الرشوط الواجب توافرها يف الغلط

 ؛، وهو هبذه الصفة لن يتعارض ٔ�بدا مع معطيات حسن النية ٕاذا مل يعدم مصل�ة الطرف يف الترصف
، وٕاذا انعدمت املصل�ة ال ميكن القول ٔ�ن طلب إالبطال  ٔ�نه ال جيوز إالبطال ٕاّال ٕاذا انعدمت املصل�ة

  .  يتعارض مع معطيات حسن النية

وتظهر خصوصية الغلط يف الترصفات الثالثية يف رشط اتصال املترصفني ا�ٓخر[ن �لغلط، 
ٔ�ن لك ظروف الترصف  ؛ غلطالوقوع يف ال ففي ©عîد ©جياري لٔ�صول املنقو  ال ميكن تصور

 Åكون مÙكون موثقةنيÙ ن معطيات العتاد�، و=ليه =دم مطابقة العتاد لهذه  ة =ىل دراسات، ؤ
�ما ف� يتعلق �الشرتاط ملصل�ة الغري،  . ٕامنا يف جمال التدلRسو  ، املعلومات ال يد¨ل يف جمال الغلطٔ

  .مث تبني العكس ، ، كام لو اعتقد ٔ�نه من ٔ�قر�ئه فقد يقع املشرتط يف Ýلط يف صفة املنتفع

، وهنا ال  أ�ول [متثل يف اك�شاف العيب قÅل تعبري املنتفع عن قÅو7:  جيب ٔ�ن منزي فرضني
�ما الفرض الثاين فCمتثل يف اك�شاف العيب  يلb{ٔ املشرتط ٕاىل الغلط مبا ٔ�ن 7 حق نقض املشارطةٔ ،

 ،-ا  اتصال العيب �ملتعهد واملنتفع يف �ٓن وا-د:  منزي فرضني ٔ�يضا ، وهنا بعد تعبري املنتفع عن قÅو7
�[ن ال جيوز ٕابطال  ٔ�[ن جيوز ٕابطال الترصف لغلط، و-ا  اتصال العيب �ملنتفع دون املتعهدٔ ،

                                                 
1  -  MAZEAUD (H.-L. et J.) , Leçons de droit civil … , par (F.) CHABAS, op. cit. , p. 166 : « Dans une 
thèse purement subjective cette erreur devrait être retenue, l’errant s’est trompé, sa volonté n’est pas 
saine. » .     

 : ف� يتعلق مبعيار رٔ�ي اÝ�ٔلبية ٔ�نظر-  2
 FLOUR (J.) et  AUBERT (J.-L.) , … l’acte juridique … , op. cit. , p. 135. 
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ٔ�ن املتعهد حسن  ؛ ٔ�و ©س�ت�Âار �حلق ، وتغيري املنتفع ، وٕامنا نقض املشارطة فقط ،الترصف Lلك
  . ت�Âار �حلق ال ينفي مصل�ة املشرتطو©س�  النية،

II – سRالتدل:  

فرضية توا�د العيوب أ�خرى،  الترصفات القانونية الثالثيةالتدلRس يف  وجود فرضية تفوق
، فالترصفات القانونية  ، وٕامنا �لظروف اليت حتيط به وهذا ال يعود ٕاىل طبيعة الترصف يف -د ذاته

و©حØيال ن�bCة حتمكهم  ، ٔ�[ن يو�د ٔ�ش«اص موهوبون يف النصب ، الثالثية شائعة يف جمال أ�عامل
هذا ما جعل ٔ�Ýلب ال�رشيعات �سن قوانني ج�ائية  . الرصف مع  انعدام أ�¨القو  ، يف قوا=د التbارة

  .وٕامنا =ىل التدلRس ، لن �ركز يف هذه ا7راسة =ىل اجلرامئ، و  ٔ�عاملل

ٕاذا اكنت احلي� اليت ٔ�ّدت ٕاىل وقوع  - يف مواد العقود - [كون التدلRس سÅ6ا يف إالبطال
=ىل  86، و½سهل تطبيق ٔ�حاكم املادة )1(ٔ�و النائب عنه ، املتعاقد يف Ýلط صادرة من ٔ�-د املتعاقد[ن

سRرسي حمك الغلط �ل¶س�بة �لتدلRس ف� يتعلق  ، ، ففي ©شرتاط ملصل�ة الغري الترصفات الثالثية
ف{ٔول ما جيب مالحظته هو  ، ، ٔ�ّما يف مواد ©عîد ©جياري لعيبçرشط اتصال أ�طراف �

وذ¢ عن  ، ، Ýري ٔ�نه ميكن ٔ�ن يصدر من البائع اس�Åعاد صدور التدلRس من رشكة ©عîد ©جياري
وذ¢ عن طريق ٕاعطاء بيا¯ت  ، ، ٔ�و من املس�ت{ٔجر طريق الترصحي جبودة العتاد =ىل Ýري حقCقØه

  . ¨اطئة عن قدراته املالية

فال [كون حضيته رشكة ©عîد إالجياري فقط،  التدلRس من البائع ٔ�و النائب عنهٕاذا صدر 
رشكة ©عîد  معد إالجياري ٔ�ن ½شرتك املس�ت{ٔجر ٔ�ن من خصوصيات ©عî ؛ ٕامنا املس�ت{ٔجر ٔ�يضاو 

ب�R  ، )ملكCة قانونية(كة ©عîد ©جياري متلكه ملكCة قمية ، فرش  ©جياري يف ملكCة العتاد
، وهبذا يتحقق اتصال لك أ�طراف �لعيب، ٔ�ما )2( )ملكCة اقØصادية(املس�ت{ٔجر ميلكه ملكCة اس�تفادة 

، فكCف يتحقق  ٕاذا صدر التدلRس من طرف املس�ت{ٔجر فٕان الضحية يه رشكة ©عîد إالجياري
  اتصال البائع �لعيب؟

رٔ�ينا سلفا ٔ�ن البائع قصد �شجيع رشكة ©عîد إالجياري =ىل قÅول عرض املس�ت{ٔجر يعطي 
Ùمتثل يف ©لزتام  �لتعاون و©لزتام  ،ضام¯ت �لمؤجر يف -ا  ٕالغاء العالقة ب�Rه وبني املس�ت{ٔجر

                                                 
  .من التق�ني املدين اجلزا�ري املعدل واملمتم 86املادة -  1

2  -   GOYET (Ch.), Le louage et la propriété à l’épreuve du crédit-bail et du bail surerficiaire, L.G.D.J. , 
Paris, 1983.  
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=دم اتصا7 حبbة  ، ، وهذ[ن ©لزتامني مينعان البائع من ©=رتاض =ىل ٕابطال الترصف �السرتداد
حىت لو -لّلنا املس{ٔ  بفصل العالقات س�نصل ٕاىل الن�bCة نفسها، ٕابطال العالقة بني  هٔ�ن ؛ �لعيب

فØعمل الزتام البائع �السرتداد فRسرتجع  ، املؤجر واملس�ت{ٔجر يؤدي ٕاىل اسرت�اع الرشكة املؤجرة �لعتاد
التدلRس من املس�ت{ٔجر ال ½شرتط اتصال ، و=ليه يف -ا  صدور  البائع العتاد و5ٔنه مت ٕابطال البيع

  . العيب �لبائع ٕالبطال ©عîد ©جياري

ٕاذ ال ميكن ٕاåراه  ؛ Cصعب تصّورهام يف ترصفات أ�عاملٔ�ما ف� يتعلق �ٕالåراه و©س�تغالل ف 
 .كام ال يتصور فهيا الطRش والهوى ،رشكة جتارية

  

  : -االت البطالن املطلق –�نيا 

احملمية هو ا´ي حيدد نوع البطالن يف ال�رشيع اجلزا�ري، وٕامنا نوع البطالن لRس نوع املصل�ة 
هو  ، ٕاذ ال شك يف ٔ�ن بطالن الترصف لعدم وجود الس6ب ؛ و ا´ي حيدد نوع املصل�ة احملميةه

 ،)مصل�ة الطرف ا´ي تعاقد بدون س6ب(=ىل الرمغ من ٔ�ن املصل�ة احملمية ¨اصة  ، بطالن مطلق
  .5ٔنه بطالن مقرر محلاية املصل�ة العامةو ، )1(و�لن�bCة تطبق =ليه أ�حاكم املتعلقة �لنظام العام

�و ما يطلق =لهيا بعض  رصفلغياب الرشوط أ�ساس�ية لوجود الت البطالن املطلق يقررو ٔ ،
والشلكية يف  ، الس6بو  ، احمللو  ، الرىض:  ويه ،مبعىن ٔ�معدة الترصف ؛ )2(أ�راكن فرس[نامل 

  .الترصفات الشلكية

يثار البطالن املطلق لغياب الرتايض يف احلاالت اليت ال حيدث فهيا تطابق إالجياب   
�و يف احلاالت اليت )4(كام يف -ا  =دم =مل ٔ�-د أ�طراف بتعبريات أ�طراف أ�خرى ، )3(�لقÅولٔ ،

�و  ، ٕاذا مل [كن ممك�ا ، ويثار البطالن املطلق لغياب رشط احملل ،)5(يطلق =لهيا الفقه الغلط املانعٔ
كام يثار البطالن  ،)6(، ٔ�و ٕاذا مل [كن مرشو=ا ، ٔ�و معينا ٔ�و قابال �لتعيني موجودا ٔ�و قابال �لوجود

                                                 
  .اخل ... جيوز للك ذي مصل�ة ٔ�ن يطالب به، كام جيوز �لقايض ٔ�ن يتعرض 7 من تلقاء نفسه، و ميكن ٕا�رته يف ٔ�ي مر-� اكنت =لهيا ا7عوى-  1
  .ٕامنا اس�تعمل مصطلح رشط�ني املدين اجلزا�ري مصطلح رåن و مل ½س�تعمل التق -  2
  .املمتملتق�ني املدين اجلزا�ري املعدل و من ا 59املادة -  3
  .املمتملتق�ني املدين اجلزا�ري املعدل و من ا 61املادة -  4
  :  لتفصيل الغلط املانع، ٔ�نظر-  5

  MAZEAUD (H., L. et J.) , Leçons de droit civil … , par (F.) CHABAS, op. cit. , p. 159. 
  .املعدل واملمتم من التق�ني املدين اجلزا�ري 95ٕاىل  92املواد من -  6
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يثار البطالن املطلق ٔ�¨ريا  و، )1(ٕاذا مل [كن موجودا ٔ�و مرشو=ا ، املطلق لغياب رشط الس6ب
، ويه ختتلف �خØالف نوع  ٕاذا مل يمت ا-رتام إالجراءات اليت نص =لهيا املرشع ،النعدام الشلك

 .الترصف

  

  الفرع الثاين
 صاحب احلق يف ٕا�رة البطالن

   

 س{ٔ مب  واحض ف� يتعلق çشلك والبطالن ال¶س�يب ٔ��ر اJمتيزي بني البطالن املطلق تظهر ٔ�مهية
�وال (جيوز لها طلب البطالن املطلق فهناك طائفة  . حتديد صاحب احلق يف ٕا�رة البطالنٔ(  ،

  . )ا�ني (جيوز لها طلب البطالن ال¶س�يب وطائفة 

  : صاحب احلق يف ٕا�رة البطالن املطلق –ٔ�وال 

كن ٔ�عوان السلطة العامة ، كام مي )I( ميكن للك ذي مصل�ة ٔ�ن يثري البطالن املطلق
  . )II(ٕا�رته

I – حصاب املصل�ة�  : حتديد ٔ

[ريم محلاية  لكونه أ�طراف ال جيب ٔ�ن يفهم من =دم حرص حق طلب البطالن املطلق =ىل
ٕاذ [كفي تطبيق ٔ�حاكم الرشوط إالجرائية  ؛ ٔ�ن هذا احلق مقرر للك أ�ش«اص  ، املصل�ة العامة
 ،  أ�ش«اص Ýري املعنيني �لترصف لك س�Åعادال،  »ال دعوى من Ýري املصل�ة« لرفع ا7عوى 

  : ملعنيون �لترصف مهفا

 : أ�طراف – 1

ميكن ٕا�رته من قÅل  لبطالن املطلقٕان ٔ�ول من حيق هلم ٕا�رة البطالن املطلق مه أ�طراف، فا
الطرف ا´ي -دد إالبطال  قÅلعكس البطالن ال¶س�يب ا´ي ال ميكن ٕا�رته ٕاال من  ، لك أ�طراف

  .     )1(ملصلحته

                                                 
  : من التق�ني املدين اجلزا�ري ��لغة العربية ، Ýري ٔ�ن النص ��لغة الفرAس�ية حيتويه 97الوجود من نص املادة سقط رشط  - 1

ou pour une cause contraire à l’ordre public ou aux sans cause   Le contrat est nul lorsqu’on s’oblige «
bonnes mœurs.». C’ est nous qui soulignons. 
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�ما ٕاذا تويف ٔ�-دا  ٕاذا اكن ٔ�-د أ�طراف قارصا من الويل املطلق وجيوز ٕا�رة البطالنٔ ،
، ما مل يت6ني من طبيعة التعامل ٔ�و من نص القانون  أ�طراف فٕان حق البطالن ي¶Øقل ٕاىل ¨لفه العام

 .)2(عكس ذ¢

  

 :اخللف اخلاص –2

  جيعلمبا  ، رضرا الترصف ½س6ب هلم ٔ�ن رشطç  ،جيوز �ل«لف اخلاص طلب بطالن الترصف
 رشوط ، وحقهم يف البطالن حق ٔ�صيل، فال ½شرتط توافر الن قامئةمصلحهتم يف طلب البط

  .ا7عوى Ýري املبارشة حىت يبارشوا هذا احلق

فCجوز �لمس�تفCد يف ©عîد إالجياري لٔ�صول املنقو  طلب بطالن عقد الكفا  العي¶Cة 
  . يه العتاد فا الك حمل العني تٕاذا اكن ،�ٓخركفل مدينا تل  الرشكة املؤجرةا هتاليت ٔ�aرم ، الباط�

 : نوا7ائن –3

، كام لو الحظ  يف ذ¢ت هلم مصل�ة ٕاذا اكن طلب بطالن ترصف مد[هنم �ائنني� جيوز 
لتنفCذ =ىل مثن ا من ٔ��ل اJمتكن من ، �از هلم بطالنه الرشكة املؤجرة بطالن ©عîد ©جياري دائنو
�ي مÅارشة ؛ ، ودعوامه دعوى ٔ�صلية ا´ي س�س�تعيده هذه أ�¨رية العتادٔ)3(.  

الن طال جيوز هلم اJمتسك بب هفٕان ) Penitus extranei (�ملفهوم الضيق ٔ�ما �ل¶س�بة �لغري
ٔ�نه ال مصل�ة هلم يف ذ¢، فال جيوز لصاحب مصنع م�افس طلب بطالن ©عîد  ؛ الترصف

  . صنعهمل �ٓالت  �لب ©جياري ا´ي ٔ�aرمه املس�تفCد من ٔ��ل

II – عوان السلطة العامة�ٔ :  

 :  النيابة – 1

�عتبار ٔ�هنا ملكفة �حلرص =ىل  ، جيوز �لنيابة رفع دعوى بطالن ترصف �طل بطال¯ مطلقا
  .، الس�� احلفاظ =ىل النظام العام تطبيق القانون

                                                                                                                                                             
  .املمتملتق�ني املدين اجلزا�ري املعدل و من ا 99املادة -  1
 .املمتملتق�ني املدين اجلزا�ري املعدل و من ا 108املادة -  2

3  -  AUBERT (J.- L.) , «  Le droit pour le créancier d’agir en nullité des actes passés par son débiteur », 
R T D. Civ., 1969, p. 692 et s. ,p. 694.    
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  Ýري ٔ�ن ما جيب إالشارة ٕاليه، هو ٔ�ن هذا احلق ال يتوا�د يف لك ٔ�نواع البطالن املطلق، وٕامنا 
  .)1(يف ذ¢ البطالن ا´ي يت{ٔسس =ىل =دم مرشوعية احملل ٔ�و الس6ب، ٔ�و خمالفهتام ل�ٓداب العامة

 : احملمكة –2

 ٔ�نه ميس  ؛ )2(تقّر ٔ�Ýلب ال�رشيعات ٔ�ن �لمحمكة ٔ�ن حتمك من تلقاء نفسها �لبطالن املطلق

  .، Ýري ٔ�ن ما يالحظ هو ٔ�ن لRس لك -االت البطالن املطلق متس �لنظام العام �لنظام العام

  : صاحب احلق يف ٕا�رة البطالن ال¶س�يب –�نيا 

 بطال¯ AسC6ا �لطرف ا´ي جعل 7 القانون حق إالبطال،يتقرر حق ٕابطال الترصف الباطل 
، çرشط ٔ�ن ال  صاحب احلق يف إالبطال سلطة تقد[رية يف طلبهول، )3(يتقرر للك أ�طراف ال فهو

هذه احلا  هتدد ٔ�من  ، وال جيوز لٔ�طراف ا�ٓخر[ن طلب إالبطال حىت وٕان اكنت يتقادم طلبه
�و ٕا�ازته �لترصف،  ، Ýاية تقادم حق من تقرر البطالن ملصلحتهØبقى =القهتم معلقة ٕاىل ف  ، =القهتمٔ

�و  ، ي يدفعه من دلسهذا هو اJمثن ا´ٔ ٔ�  .   لطرف أ�خرا يف ٔ�و اس�تغل طRشا ، åراه

كام  . ¶س�بة لناقص أ�هلية �ل وحىت النائب، اكلويل ،يتقرر حق طلب إالبطال �ل«لف العام
، �عتبار ٔ�نه  حق طلب إالبطال ٕاىل اخللف اخلاص �لطرف ا´ي قرر 7 القانون حق إالبطال ¶Øقلي 

اشرتطه بعد ، و=اد و  ، فلو اشرتط القارص عقارا �لمنتفع فهممكالت اليشء ا´ي تلقاه من سل من
وى Ýري ٔ�ن دع،   اJمتسك ٕ�بطال ©شرتاط أ�ول، �از �لمنتفع الثاين ملنتفع �ٓخر تهاكîل ٔ�هلي 

 . ائين من تقرر إالبطال ملصلحته7 ال تتقررإالبطال 

  

  الفرع الثالث
 سقوط حق اJمتسك �لبطالن

  

                                                 
1  -  TERRE (F.),  SIMLLER (Ph.)  et  LEQUETTE (Y.) , … les obligations … , op. cit. ,p. 313. 

  ؛141. ، مرجع سابق، ص ... النظرية العامة لاللزتام ، ٔ�محد شويق محمد عبد الرحامن- 2
 TERRE (F .),  SIMLLER (Ph.)  et  LEQUETTE (Y.) , … les obligations … , op. cit. , p.  309. 

  . من التق�ني املدين اجلزا�ري املعدل واملمتم 99املادة  -3
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�و التقادم  ،) ٔ�وال(، وذ¢ çس6ب إال�ازة  قد يفقد الشخص حقه يف طلب البطالن       ٔ
  .)1()�نيا(

 : إال�ازة –ٔ�وال 

 يرتتب =ليه انفراديترصف قانوين  «:إال�ازة =ىل ٔ�هنا  ʽʽمحمد سعيد جعفور ʼʼأ�س�تاذ  يعرف

 ٕاسقاط حق ٕابطال العقد القابل لٕالبطال �لزنول عنه رصا-ة ٔ�و مضنا ممن خو7 القانون ذ¢  
  .)2(»  بعد ٔ�ن اكن Kددا �لزوال�dوصريورة العقد املؤيد 

  : التعريف ٔ�ن لٕال�ازة ثالثة خصائص يظهر من هذا

 : إال�ازة ترصف قانوين انفرادي -1

، يزنل مبقØضاه عن  إال�ازة تعبري ٕارادي صادر من املتعاقد ا´ي تقرر حق إالبطال لصاحله 
 بقÅول املتعاقد الثاين حىت ي¶Øج ©قرتان، وال [كون هذا التعبري حبا�ة ٕاىل  حقه يف املطالبة �ٕالبطال

�°ره، هذا ما جعل ٔ�Ýلب الفقه [كCفه =ىل ٔ�ساس ٔ�نه ترصف ٕ�رادة م�فردةٔ)3( .  

 :  إال�ازة تتضمن الزنول عن احلق يف إالبطال -2

ليصل ٕاىل تصحيح  ال يتعداهوالزنول عن احلق يف إالبطال فقط، ينحرص ٔ�°ر إال�ازة يف 
  .)5(الفقه الVس�ييك مفرسيكام ذهب ٕاىل ذ¢ ،   )4(العيب

 : إال�ازة ترصف اكشف -3

                                                 
كام يف الغلط ٕاذ ال جيوز ملن وقع يف Ýلط ٔ�ن [متسك به =ىل و�ه  ،التقادم إال�ازة  و ريب البطالن ٔ�س�باب Ýهناك -االت يفقد فهيا الشخص حق طل -2

لن ن��اول و  ،ٔ�و كام يف ©س�تغالل ٔ�[ن ال جيوز ملن وقع فCه اJمتسك �لبطالن ٕاذا مت ٕا-داث التوازن يف أ�داءات ،رض مع ما يقيض به مÅدٔ� حسن النيةيتعا
 : لتفصيل �ٔكرث حول هذه احلاالت انظر.  �ٔنه ال ميكن ٕادرا�ا مضن النظرية العامة ؛ هذه املسائل يف هذه ا7راسة

 DUPEYRON (Ch.) , La régularisation des actes nuls, L.G.D.J., Paris, 1973.  
  .23. ، صالفقه إالساليمٕا�ازة العقد يف القانون املدين و ، محمد سعيد جعفور –1

�نور ؛  144. ، مرجع سابق، ص ...النظرية العامة لاللزتام ، ٔ�محد شويق محمد عبد الرمحن؛  47. ، املرجع نفسه، ص ... ٕا�ازة العقد، محمد سعيد جعفور –2ٔ
  .259 .، مرجع سابق، ص ... رشح القانون املدين اجلزا�ري، محمد صربي السعدي؛  161 .، مرجع سابق، ص ... مصادر ©لزتام، سلطان

 FLOUR (J.) et  AUBERT (J.- L.) , …  L’acte juridique … , op. cit. , p. 250 ;  LARROUMET (Ch.) , 
… conditions de formation … , op. cit. , p. 565 ;  TERRE (F.),  SIMLER (Ph.) et  LEQUETTE (Y.) , 
… les obligations … , op. cit. , p. 314 ;  MARTIN DE LA MOUTTE (J.) , L’acte unilatéral … , thèse 
précitée, p. 127. 

  .16 - 15  .ص. ، مرجع سابق، ص ... ، ٕا�ازة العقدمحمد سعيد جعفور -3
5-  DROGOUL (F.), Essai d’une théorie générale des nullités … , thèse précitée , p.  235 ;  AUBRY 
(Ch.) et  RAU (Ch.) , Cours de droit civil … , par BARTIN, op. cit. , p.  385. 
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ال من ٕاaرامه  ٔ�و الترصف من وقت ، يرتتب =ىل إال�ازة سقوط احلق يف طلب ٕابطال العقد 
هذا  ٔ�هنا ت¶ش{ٔ مبوجب ؛ الترصف =ىل ٕا°ر صدور إال�ازة ٕاAشاء �ٓ�روال يرتتب  . وقت صدورها

  .)1(تصبح يف م�{ٔى من الزوال ن�bCة زوال احلق يف إالبطالو  ، تت{ٔيد مبوجهبإامنا و  ، أ�¨ري

 ،)I( نو=ا معينا من العيوبٕاَال ٕاذا صدرت يف جمال ي��اول ) III(ال [كون لٕال�ازة ٔ�°ر
 . )II( ت فهيا رشوط معينةر وتواف

  

-I جمال إال�ازة : 

 عن ي¶Øج فالبطالن املطلق : مع نوع البطالن -حسب النظرية الVس�يكCة -تتالزم إال�ازة
�لتايل ال جتوز جيعل مس{ٔ  =ال�ه مس�تحيال، وو  ،حCوي �لترصف فCو7 مCتاو  غياب رشط رضوري

فCكون الترصف مريضا قابال  ٔ�ما البطالن ال¶س�يب فCنتج عن غياب رشط Ýري حCوي، . ٕا�ازته
  . �ا�زة مما جيعل مس{ٔ  ٕا�ازته ، �لعالج

فٕاذا اكن :  حتتفظ النظرية احلديثة هبذا التالزم، Ýري ٔ�هنا تؤسسه =ىل معطيات املصل�ة
، ب�R  اكن البطالن مطلقا ، هيدف ٕاىل حامية املصل�ة العامة - ا´ي مل حيرتم ٔ�ثناء ٕاaرام العقد -الرشط 

الشخص ال ميك�ه ٔ�ن جيزي فٕان  =ليهو .  اكن البطالن AسC6ا ، ٕاذا اكن هيدف ٕاىل حامية املصل�ة اخلاصة
وجيوز للك ذي مصل�ة ٔ�ن  ، ما يرض �ملصل�ة العامة، كام ٔ�ن البطالن املطلق من النظام العام

جواز ٕابطا7 متنع عنه ٕاماكنية  يف عمومCةوهذه ال،  ٔ�ن يثريه من تلقاء نفسه �لقايضو  ، [متسك به
  . )2(إال�ازة

Ùكون  ال ٔ�[ن ، ٕاىل ٔ�نه جتوز إال�ازة يف بعض -االت البطالن املطلق باحÂنيذهب بعض ال  
 ،املطلق، ٔ�و زال داعي املصل�ة العامة فهيا ٕ�لغاء النص املقرر �لبطالن  املصل�ة احملمية مصل�ة =امة

، ال هتدف ٕاىل حامية  ، ف{ٔحاكم بطالن الترصف لعدم وجود احملل ٔ�و الس6ب مÂال )3(ٔ�و بتعدي?
ترصفات قد تصطدم كام ٔ�ن بعض ال  . اممرشوعيهت ٔ�حاكم بطالنه لعدم عكس ،) 4(املصل�ة العامة

                                                 
  .53-52 . ص. ، رسا  سابقة، ص ... ٕا�ازة العقد، محمد سعيد جعفور - 1

2-  FLOUR (J.) et  AUBERT (J.-L.) , … L’acte juridique … , op. cit. , p. 355.  
3-  FLOUR (J.) et  AUBERT (J.-L .) , … l’acte juridique … , op. cit. , p. 255 ;  COUTURIER (G.) , La 
confirmation des actes nuls, L.G.D.J., Paris, 1972, p. 241 et s.; TERRE (F.),  SIMLER (Ph.) et  
LEQUETTE (Y.) , … les obligations … , op. cit. , p. 316.  
4-  TERRE (F.),  SIMLER (Ph.)  et  LEQUETTE (Y.) , … les obligations … , op. cit. , p. 316.  
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½شمل النظام العام عام ٔ�ن النظام ال ؛ ا�ٓداب العامة دون ٔ�ن متس �ملصل�ة العامة�لنظام العام و 
، حفق  ، ومن ٔ�حاكم النظام العام ©قØصادي رشوط العمل)1(النظام العام ©قØصاديالس�يايس و 

�ملصل�ة العامة،  ال متس Ýري ٔ�هنا ،اكنت ٔ�س�بوعية ٔ�و س�نوية من النظام العام�ٔ العامل يف العط� سواء 
إال�ازة تت{ٔسس  فٕاذا اكنت =ليهو  . ٔ�aرم عقد معل حيرمه من هذا احلق وٕامنا متس مبصل�ة العامل ا´ي

  . =ىل املصل�ة اخلاصة، فٕانه من املنطق ٔ�ن جتوز ٕا�ازة هذه أ�نواع من الترصفات

 ال [زول البطالن:  ، ٔ�ما موقف املرشع اجلزا�ري فهو �ت هذا هو موقف الفقه من إال�ازة

  .)2(املطلق �ٕال�ازة 

II -  إال�ازةرشوط :  

�ن Ùكون و  ، )1(حىت Ùكون إال�ازة حصي�ة جيب ٔ�ن تصدر ممن 7 حق ٕابطال الترصفٔ
�ن تتbه ٕارادته ٕاىل ت{ٔييد �ٓ�ر و  ، )3( ، كام جيب ٔ�ن يعمل �لعيب )2( ٕارادته ساملة من العيوبٔ

  . )5( ، ٕاضافة ٕاىل رضورة صدور إال�ازة يف وقت الحق عن ٕاaرام الترصف )4( الترصف

 جيب ٔ�ن تصدر إال�ازة من الشخص:  تصدر إال�ازة ممن 7 احلق يف ٕابطال الترصفٔ�ن  -1 
املمتثل و  ، هذا الرشط ¯جت عن تعريف إال�ازة يف -د ذاهتا، و  ا´ي 7 حق طلب ٕابطال الترصف

 . يف التنازل عن حق طلب إالبطال

، ؤ�ن ال [كون  الترصف½شرتط يف ا§زي ٔ�هلية :  ٔ�ن Ùكون ٕارادة ا§زي ساملة من العيوب - 2
�و اس�تغالل ، ٔ�و تدلRس ، ٔ�و ٕاåراه ، قد ترصف ن�bCة Ýلطٔ)3(. 

 ف½شرتط =مل ا§زي �لعيب ا´ي شاب الترص : مل ا§زي �لعيب ا´ي شاب الترصف= -3
فٕان إال�ازة ال �شمل سوى تê اليت =مل  ، ٕاذا تعددت العيوب =ليه، و  ا´ي هو بصدد ٕا�ازته

  .)4(هبا

ا´ي  ،  ا§زي حبق إالبطالمليتحقق هذا الرشط بعو :  زة الترصفٕارادة ا§زي ٕاىل ٕا�ا اجتاه -4
 . )1(هو بصدد التنازل عنه

                                                 
1-  FLOUR (J.) et  AUBERT (J.-L.) , … l’acte juridique … , op. cit. , p.p. 199-213.  

.املمتماملعدل و  لتق�ني املدين اجلزا�ريمن ا 102املادة  - 2 
  ؛ 94 - 92  . ص.، مرجع سابق، ص ... ٕا�ازة العقد، محمد سعيد جعفور_ 3

 FLOUR (J.) et  AUBERT (J.-L.) , …  l’acte juridique … , op. cit. , p.  251. 

.260  .، مرجع سابق، ص ... ، رشح القانون املدين اجلزا�ريمحمد صربي السعدي -
4
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½س�شف هذا الرشط من صور :  صدور إال�ازة يف وقت الحق عن انعقاد الترصف -5
�و ٔ�ن ميارس احلقوق اليت  يار�خØ اف 5ٔن ينفذ ا§زي الترص  ، اليت ميكن ٔ�ن Ùكون مضنية ،إال�ازةٔ ،

ٕاىل ما اكن =ليه قÅل ، ٔ�و ٔ�ن يقوم بترصفات حتول دون ٕا=ادة احلال  ك�س�هبا مبوجب الترصف املعيبا
 .ميكن ٔ�ن تصدر إال�ازة يف وقت سابق =ىل الترصف ال =ليهو  . الترصف ٕاذا مت تقر[ر البطالن

ٔ�هنا ال ختضع  ؛ اتفٕانه جيوز ٕاثباهتا aلك وسائل إالثب ، ٔ�ما ف� يتعلق ٕ�ثبات إال�ازة
  .)2(اكن الترصف ا§از شلكياولو  ، لشلك معني

III - ٓ�ر إال�ازة�:  

َ  ، ٕاذا متت إال�ازة مطابقة لرشوطها فCصبح  ، د الترصف aزوال خطر املطالبة ٕ�بطا7ت{ٔي
  . )2( دون املساس حبقوق الغري ، )d� )1 ف� يتعلق ب{ٔطرافه

�ٓ�ر إال�ازة ف� بني أ�طراف- 1 :  

ٕابطال العقد �ٕال�ازة [زول حق « : من التق�ني املدين اجلزا�ري =ىل ٔ�نه 100تنص املادة 
حفق طلب ٕابطال  =ليهو  . » ... ا´ي مت فCه العقد ٕاىل التارخي د إال�ازة�س��الضمنية و الرصحية ٔ�و 

�ازة ٔ�°ر رجعي، مبعىن ٔ�ن لالٕ  ؛ ال من dرخي صدور إال�ازة ، العقد [زول من dرخي ٕاaرام العقد
، ويف هذه املسائل منيل ٕاىل ما  الترصف القابل لٕالبطال ية يه وس�ي� تثC6ت �ٓ�ر العقد ٔ�والرجع و 

ٔ�ن الترصف القابل  ؛ يف ٔ�ن ال فائدة ÙرÏ من الرجعية يف هذا املقام ʽʽجعفورʼʼذهب ٕاليه أ�س�تاذ 
فال -ا�ة ٔ�ن [كون لٕال�ازة ٔ�°ر  =ليهو  . بطا7 ٔ�و ٕا�ازتهإ ترصف قامئ م�تج �ٓ�ره ٕاىل -ني  لٕالبطال

   .)3(من ٔ��ل تثC6ت �ٓ�ر الترصف ،رجعي

املرشع اجلزا�ري ال يقÅل إال�ازة ٕاال يف الترصفات القاب�  كونل وÙرجع =دم ٔ�مهية الرجعية
اليت ال متس �ملصل�ة العامة،لاكن و  ،لٕالبطال، فلو اكن يقÅلها يف الترصفات الباط� بطال¯ مطلقا

  .ٔ�ن الترصف الباطل ال ي¶شئ �ٓ�را قانونية ؛ �لرجعية ٔ�مهية

   .بطال الترصفإ من ممارسة حق طلب ذ¢ حبرمانه و  ،ال �رسي �ٓ�ر إال�ازة ٕاال =ىل ا§زي
كام يف الترصفات املتعددة أ�طراف  ، ٕاذا تعدد أ�ش«اص ا´[ن [كون هلم حق طلب إالبطال =ليهو 

                                                                                                                                                             
. 89 . ، ص ، املرجع نفسه ... ٕا�ازة العقد، محمد سعيد جعفور - 1 

2-  GAUDMET (E.) , Théorie générale des obligations … , par (H.) DEBOIS et (J.) GAUDMET, op. 
cit., 174 ;  TERRE (F.),  SIMLER (Ph.) et  LEQUETTE (Y.) , … les obligations … , op. cit. , p.  318.  

.203 -  201 . ص.، مرجع سابق، ص ... ٕا�ازة العقد ،محمد سعيد جعفور - 
3
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فٕان حق أ�طراف  ، لكهمكام لو �ع املالكون =ىل الش�يوع م ،  )1(ٔ�[ن ميثل =دة ٔ�ش«اص طرفا وا-دا
  . ا´[ن مل جيزيوا الترصف يبقى قامئا

من التق�ني  100املقصود[ن يف املادة  Ýري ٔ�هنا ال تلزم اخللف اخلاص ، امتلزم إال�ازة اخللف الع        
   . املدين اجلزا�ري مبصطلح الغري

  

  : غريإال�ازة ف� يتعلق �ل�ٓ�ر  - 2

[زول حق ٕابطال العقد �ٕال�ازة «:  من التق�ني املدين اجلزا�ري =ىل ٔ�نه 100تنص املادة 
.  » .الضمنية و �س��د إال�ازة ٕاىل التارخي ا´ي مت فCه العقد، دون ٕا¨الل حبقوق الغريالرصحية ٔ�و 

  ؟ مفن مه الغري ا´[ن قصدهتم هذه املادة

 ٔ�نه مل [كسب شURا معينا ؛ املادة ال يعترب ا7ا�ن العادي من قÅل الغري ا´[ن قصدهتم هذه
، وحىت ٕان اكنت إال�ازة )2(عام لهذا أ�¨ري�لضامن ال ، وٕامنا حقه مضمون �´ات يف ذمة املد[ن

 ، فٕان الترصف املرض �سعى ٕاىل ٕاخراج املال من ذمة املد[ن من ٔ��ل حرمان ا7ا�ن من التنفCذ =لهيا
وٕامنا هو هتريب مكو¯ت ا´مة املالية ا´ي ال [كون �لرضورة عن طريق إال�ازة،  ، هو لRس إال�ازة

  )3(لRس إال�ازةو  ، فالغش هو املرض ،ٕاخل ... ٔ�و التربع ، فقد [كون عن طريق الهبة

�ن الغري املقصود يف هذه املادة هو اخللف اخلاص ا´ي انتقلت ٕاليه هذه يظهر مما سلف ٔ
لتوضيح هذه احلا  س¶سرتجع املثال الVس�ييك املمتثل يف بيع ، و  لصفة يف مر-� ما قÅل إال�ازةا

، مث  بعد ٔ�ن يصبح راشدا»  ب «يC6عه مرة �نية لشخص مث ، » �ٔ  «عقار من قÅل قارص لشخص 
» ب «هبذه إال�ازة يف موا�ة الشخص  ففي هذه احلا  ال جيوز ©حbØاج . ٔ�ولجيزي البيع او يعود 

  .من التق�ني املدين اجلزا�ري 100طبقا �لامدة 

�ن املرشع اجلزا�ري ال جيزي ؟ خصوصا و  � وجود مÂل هذا احلمكعن =وحنن هنا ن�ساءل ٔ
رصف م�تج �ٓ�ره ٕاىل Ýاية هو ت ، ، فالترصف القابل لٕالبطال الترصف الباطل بطال¯ مطلقإا�ازة 

                                                 
  .السالفة ا´åر)  L’acte juridique conjonctif(  س{ٔ  الطرف املتعدد أ�ش«اص يف رسالتهم  ʼʼ CABRILLAC ʽʽس�تاذلقد =اجل ا�ٔ  -1

املمتملتق�ني املدين اجلزا�ري املعدل و من ا 188املادة  - 2 
.206 .، مرجع سابق، ص ... ، ٕا�ازة العقدمحمد سعيد جعفور - 3 
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يعترب  ،يف هذه احلا »  ب «�لشخص  بعد بلوÝه سن الرشد �لعقار القارصفٕان بيع  =ليهو  . ٕابطا7
�ٔ  «بيع املربم مع الشخصٔ�نه ال جيوز 7 البيع ٕاال ٕاذا ٔ�بطل ال  ؛ مبثابة بيع مê الغري «.  

  :التقادم - �نيا

فٕان  ، )I( املطالبة �لتقادم تتقادم اكنت ، وٕاذا �رة التقادم عن طريق املطالبة ٔ�و ا7فعإ ميكن 
  . )II( قادم ال يتقادما7فع �لت

I - مدعوى التقاد :  

. )2(طلق عن مCعاد دعوى البطالن امل ،) 1(  ¶س�يبخيتلف مCعاد تقادم دعوى البطالن ال   

  : تقادم دعوى إالبطال-1

، مفا هو ا7افع ٕاىل جعل امليعاد قصريا )1(تتقادم دعوى البطالن ال¶س�يب مبرور مخس س�نوات
ما هو ٔ�ساس هذا امليعاد و  ،)2(املمتثل يف مخسة عرش س�نةو  ، �ملقارنة مع مCعاد التقادم يف احلقوق

  ؟ القصري

يؤسس الفقه الVس�ييك التقادم القصري يف البطالن ال¶س�يب =ىل فكرة إال�ازة الضمنية ٔ�و 
يعترب مØنازال عن حقه يف  ، فالشخص ا´ي ال [رفع دعوى إالبطال ¨الل مخس س�نوات:  املفرتضة
اليت ، وقد دمع الفقه الVس�ييك هذه الفكرة بفكرة ٔ�ن العيوب  ي ٔ�نه قد ٔ��از الترصف�ٔ  ؛ )3(إالبطال

  . تؤدي ٕاىل البطالن ال¶س�يب جيوز ٕا�ازهتا

ة اليت يت{ٔسس =لهيا ، ويه الفكر  ٔ�ما الفقه احلايل فCؤسس التقادم القصري Ýىل فكرة املصل�ة
 =ليهو  . ٕاذ يتقرر البطالن ال¶س�يب ٕاذا اكن العيب ميس �ملصل�ة اخلاصة لٔ�طراف ؛ البطالن =امة

ال يث6ت هذا احلق ، و ا´ي تقرر البطالن ملصلحتهرف فٕان حق املطالبة به ال تث6ت ٕاال �لط
Ýري ٔ�نه ال  ،، فCكونون ٔ�طرافا يف ترصف Kدد �لزوال ال �لغريو ، لٔ�طراف ا�ٓخر[ن يف الترصف

، وهبدف ٔ�َال تطول قَرص املرشع �ٓ�ال طلب  ٔ�ي ترصف من ٔ��ل ٕاهناء هذه الوضعية اختاذجيوز هلم 

                                                 
املمتملتق�ني املدين اجلزا�ري املعدل و من ا 101املادة  - 1 

املمتملتق�ني املدين اجلزا�ري املعدل و من ا 308املادة  - 2
 

3-  FLOUR (J.) et  AUBERT (J.-L.) , … l’acte juridique … , op. cit. , p.  258.  
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ٔ�نه جيوز يف هذا أ�¨ري املطالبة به من لك ذي  ؛ إالبطال عكس �ٓ�ال طلب البطالن املطلق
  .)1(، كام جيوز ٔ�يضا �لقايض التد¨ل من تلقاء نفسه مصل�ة

البطالن فCه بعد مرور س�نة  دعوى ال ½رسي التقادم امخلايس =ىل ©س�تغالل ا´ي تتقادم
  ؟ )3(، وال نفهم ملاذا مَزي املرشع هذا العيب عن �يق العيوب)2(من dرخي اaرامه

ٔ�نه  ؛ ن اليوم ا´ي [زول فCه هذا الس6بيبدٔ� رس�ن التقادم امخلايس يف -ا  نقص أ�هلية م
أ�هلية رشط لقÅول دعوى البطالن ف ، هو Ýري قادر =ىل ممارس�تهو  ، ال ميكن ٔ�ن يث6ت حق لشخص

،Vراه مفن يوم  شåما يف -ا  إال�ويف لك  ، اك�شافهامالتدلRس من يوم و  ، ويف الغلط انقطا=هٔ
  .)4(عرش س�نوات من يوم ٕاaرام الترصف أ�حوال ال جيب ٔ�ن يتbاوز مCعاد رفع ا7عوى

  : تقادم دعوى البطالن املطلق -2

، وقد مت انتقاد )a)5رام الترصفإ ن املطلق مبرور مخسة عرش س�نة من تتقادم دعوى البطال
ال ميكن  ، �عتبار ٔ�ن العيب ا´ي ي¶شئ البطالن املطلق ، فكرة تقادم دعوى البطالن املطلق

، فلو اكن الس6ب Ýري مرشوع ال  ٔ�ن الوقت ال جيعل ما هو Ýري مرشوع مرشو=ا؛  )6(تصحي�ه
  .ميكن ٔ�ن يصبح مرشو=ا بعد مرور مخسة عرش س�نة

ول يف [متثل ا�ٔ :  ب{ٔساسني ،لبطالن ال¶س�يبيربر متديد أ��ل يف البطالن املطلق �ملقارنة مع ا
رغبة املرشع يف مضاعفة ، ٔ�ما الثاين ففي  ذي مصل�ة احلق يف طلب البطالن املطلقåون ٔ�ن للك 

  .)7(�لنظام العام ةخمالف �عتبار ٔ�هنا،  �ملصل�ة العامة تعلقةمل او  ، الباط� اتالترصف لغاءحظوظ إ 

II - ا7فع �لتقادم :  

مل يمت بطالنه، و ،فٕاذا مل يمت تنفCذ الترصف ،)8(طبقا لقا=دة ٔ�بدية ا7فوع ا7فع �لتقادم ال يتقادم
ا�ٓخر[ن �لتنفCذ، فٕانه  أ�طراف وطالب ٔ�-د أ�طراف ، بطالنه، وانقىض مCعاد رفع دعوى البطالن

  .جيوز هلم اJمتسك �لبطالن

                                                 
1-  TERRE (F.),  SIMLER (Ph.) et  LEQUETTE (Y.) , … les obligations … , op. cit. , p.  322.   

.املمتماملعدل و من التق�ني املدين اجلزا�ري  90املادة  - 2 
املغرم؟ل ½سعى بذ¢ ٕاىل معاقÅة الطاÐش و ه - 3 
.املمتملتق�ني املدين اجلزا�ري املعدل و من ا 101املادة  - 4 
.املمتماملعدل و لتق�ني املدين اجلزا�ري من ا 102املادة  - 5 

6-  MAZEAUD (H., L. et J.) , Leçons de droit civil … , par  CHABAS (F.), op. cit. , p. 316.  
7-  TERRE (F.) , SIMLER (Ph.)  et  LEQUETTE (Y.) , … les obligations … , op. cit. , p. 324.  
8- FLOUR (J.) et  AUBERT (J.-L.) , … l’acte juridique … , op. cit. , p. 261.  
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ٔ�ن  ؛ املوقفمت انتقاد هذا املبدٔ� �عتبار ٔ�ن البطالن قد تقادم، Ýري ٔ�ن الفقه مل ½ساند هذا 
�هداف التقادمو  ، و�لتايل فٕانه حيقق ٔ�غراض املبدٔ� ½سامه يف ٕابقاء الوضع =ىل ما هو =ليهٔ)1(.  

  

  

  

  

 الفصل الثاين
�ٓ�ر الترصفات القانونية الثالثية 

  
مÅدٔ� القوة امللزمة :  ٔ�[ن[رى ٔ�نصار مÅدٔ� سلطان إالرادة ٔ�ن �ٓ�ر الترصف القانوين حيمكها مÅد   

 �يه ٔ�ساس القوة امللزمة �لعقد؛  فإالرادة،  إالرادةا�Yان يت{ٔسسان =ىل ، و  AسC6ة االتفاقات�لعقد ومÅدٔ
ٕاذ تت{ٔسس ٕالزامCة العقد =ىل فكرة ٔ�ن ٕارادة الشخص يه اليت ٔ�Aش{ٔت الترصف ويه اليت -ددت 

. من تعاقد معهال ميك�ه تعديل هذه ا�ٓ�ر ٕاال �تفاق �ن مع ، و لنفسه اخØاره، مما جيع? ملزما مبا  �ٓ�ره
 =ىل =اتق الغريوال حقوق  الزتامات ال ومن نتاجئ هذه الفكرة ٔ�يضا، ٔ�ن ال جيوز �لشخص ٔ�ن ي¶شئ

�ن القايض ملزم بعدم  ٔ�نصاركام [رى ٔ�يضا .  �عتبار ٔ�ن هذا أ�¨ري مل يعرب عن ٕارادتهٔ �هذا املبدٔ
بحث عن النية املشرتكة ، وذ¢ ب{ٔن يلزتم �ل  عند تفسريه �لترصف أ�طراف ٕارادةاخلروج عن 

  . عند تفسريه �لعبارات الغامضة لٔ�طراف
، فال  مÅدٔ� العدا ، خصوصا عند تعارضها مع  ال تتقCد ٔ�Ýلب ال�رشيعات احلالية هبذه النتاجئ

، ما  ميكن �لقايض ٔ�ن يلزتم ٕ�رادة أ�طراف يف عقود إالذ=ان ٕاذا الحظ ٔ�ن هنا¢ رشوطا تعسفCة
، كام ال ميكن 7 ٔ�يضا ٔ�ن  ليقÅلها لوال احØاكر املتعاقد معه �ل«دمة ٔ�و السلعةاكن الطرف الضعيف 

يلزتم ب{ٔحاكم العقد ٕاذا الحظ ٔ�ن املعطيات ©قØصادية وقت التنفCذ قد تغريت عن تê اليت اكنت 
   .ٕاخل ... وقت ال¶ش{ٔة

                                                 
1- TERRE (F.),  SIMLER (Ph.) et  LEQUETTE (Y.) , … les obligations … , op. cit. , p. 324.  
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قCاس مÅدٔ� القوة قد ٔ�صبح مÅدٔ� العدا  -اليا هو م ، ف هذا ما ذهب ٕاليه ٔ�يضا املرشع اجلزا�ري
  . )مÅحث �ن(ومÅدٔ� AسC6ة االتفاقات )   مÅحث ٔ�ول(  امللزمة �لترصفات القانونية

  

 املبحث أ�ول
 القوة امللزمة �لترصف القانوين الثاليث

 

، فال جيوز  العقد رشيعة املتعاقد[ن« : التق�ني املدين اجلزا�ري =ىل ٔ�نمن  106تنص املادة 
لعقد هو اتفاق مبعىن ٔ�ن ا ؛ »يقررها القانون، ٔ�و لٔ�س�باب اليت  الطرفني �تفاقنقضه وال تعدي? ٕاال 
مصدر قوهتا إاللزامCة يه ، ذ¢ ٔ�ن  ال جيوز نقضها ٔ�و تعديلها ٕاال �تفاق الطرفنيوم¶شئ لاللزتامات، 

فميكن نقض ، "رها القانون و لٔ�س�باب اليت يق�ٔ : "  املرشع اجلزا�ري ٔ�ضاف عبارة Ýري ٔ�ن . إالرادة

، هذا ما حيث =ىل  ٕاذا قرر القانون ذ¢ ،عتداد ٕ�رادة أ�طرافلزتامات ٔ�و تعديلها دون ©هذه ©
  ؟ هل يه إالرادة:  ٕا=ادة النظر يف ٔ�ساس القوة امللزمة �لعقد

، كام ٔ�هنا يه  ساس القوة امللزمة �لعقد يه اليت حتدد وتفرس ٔ�حاكم تفسريهتاجئ نقاش �ٔ ٕان ن 
 ،، ولنقل هذه النتاجئ ٕاىل الترصفات القانونية الثالثية سلطة القايض يف تعديل ٔ�حاكم العقداليت تربر 

�¨ريا سلطة و  ، )مطلب �ن(تفسريهو  ، )مطلب ٔ�ول(سوف نناقش ٔ�ساس القوة امللزمة �لترصف ٔ
 ).مطلب �لث(قايض يف تعدي? ال

  

  املطلب أ�ول
  امللزمة �لترصف القانوين الثاليثٔ�ساس القوة 

  

فسواء  ، خØالف صنف الترصف� ر الترصفات القانونيةٔ�ساس القوة إاللزامCة �ٓ� ال خيتلف
فٕان ٔ�ساس القوة  ، ٔ�و اكن ترصفا قانونيا ثالثيا ، ٔ�و ترصفا ثنايئ أ�طراف ، اكن ترصفا ٕ�رادة م�فردة

  .امللزمة هو نفسه
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ٔ�هنام ٔ�رادا  ؛ فالعقد يلزم طرفCه،  اكن الفقه الVس�ييك يؤسس القوة إاللزامCة =ىل إالرادة
عîد هذا أ�ساس [كون الترصف �و . ٔ�نه ٔ�راد ذ¢ ؛ الترصف ٕ�رادة م�فردة يلزم صاحÅهذ¢، و 

يؤسس  Ýري ٔ�ن هناك اجتاه يف الفقه احلديث . )فرع ٔ�ول(ٔ�هنم ٔ�رادوا ذ¢  ؛ الثاليث ملزما ٔ�طرافه
 . )فرع �ن(رادة املرشع إ ويه :  أ�طرافرادة إ رادة Ýري إ القوة امللزمة �لترصف =ىل 

 

 

 

 

  

  الفرع أ�ول
 يثٕارادة أ�طراف 5ٔساس القوة امللزمة �لترصف القانوين الثال

  

�ن مر-� همينة مÅدٔ� سلطان إ   )1(اعتربت إالرادة ٔ�ساسا �لقوة امللزمة �لترصفات القانونية
Ýري ٔ�ن  ، يف هذه احلقÅة الزم�ية" إالرادة سلطان " =ىل الرمغ من =دم ش�يوع املصطلح  ،)2(إالرادة

مÅدٔ� سلطان إالرادة من  ، وا´ي يعترب مفهومه اكن مطبقا �مØياز ن�bCة س�يادة فلسفة الفردية القانونية
ٕامنا =ىل و  ، ، فاكن مÅدٔ� سلطان إالرادة ن�bCة ذ¢ هيمين لRس =ىل نظرية العقد فقط ٔ�-د د=امئها

  . القانون املدين Lلك

 ¯بليون تق�ني رى مفرسو=ليه مل [و  . ٕامنا ركنه أ�سايسو  ، إالرادة ٔ�ساسا �لعقد فقط مل �شلك
من  1134بدليل ٔ�ن املادة  ، ٔ�نه من البدهييات [رون ٔ�ي ٕاشاكل يف قÅول مÅدٔ� القوة امللزمة، بل اكنوا

فارÝة لرشح  مج� ½س�تعملون فرسونفقد اكن امل  ،)3(م�اقشة ةالتق�ني املدين الفرAيس مل Ùكن موضوع ٔ�ي
 ٔ�  .)4("ٔ�نه العقد  ؛ العقد يلزم aلك çساطة: " Ùمتثل يف ،هذا املبد

                                                 
.هو العقدو  ،مل [كن يعرف يف تê الفرتة سوى صنف وا-د من الترصفات القانونية - 1 

2-  RANOUIL (V.) , L’autonomie de la volonté … , thèse précitée. 
3 - Ibid , p. 71. 
4 -  GOUNOT (E.), Le principe de l’autonomie … , thèse précitée, p. 129 : « Le contrat oblige, tout 
simplement parce qu’il est contrat » . 
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سلطان  مصطلحفٕان  ،ٕاذا اكن مÅدٔ� سلطان إالرادة مطبق معليا ¨الل القرن التاسع عرش
ʼʼ WORMS ʽʽ لية أ�¨رية من هذا القرن يف ٔ�عاميف القانون املدين ٕاال يف العرش  مل يظهرإالرادة 

)1(              

ʼʼ GENY ʽʽو
)2(. 

معتربا  ، Aشاء ©لزتاماتإ ة ٔ�ن إالرادة املنفردة ٕ�ماكهنا =ىل فكر  ʼʼWORMS  ʽʽ دافع أ�س�تاذ
املقدر لها ، و  من خملفات الشلكية الرومانية ٔ�ن فكرة اشرتاط توافق ٕارادتني حىت ت¶ش{ٔ ©لزتامات

هذه الفكرة ، معتربا ٔ�ن مÅدٔ� )3(اكخØفاء الرومان ن�bCة تطور احلضارة ، ©خØفاء ن�bCة تطور القانون
ٔ�ن ذ¢ يعترب  ؛  املركز القانوين �لغري ٕ�رادته[متثل يف åون ٔ�ن الشخص ال ميك�ه ٔ�ن يغري ، çس�يط

حقوق س�يادية =ىل  7 �عتبار ٔ�ن ، مساسا حبقوق هذا الغري، لكن ميك�ه ٔ�ن يغري مركزه القانوين
، ؤ�ن لك تعبري عن إالرادة 7 )5(كام ٔ�عترب ٔ�ن العقد ما هو ٕاال مجموع ترصفني ٕ�رادة م�فردة،  )4(نفسه

تعمال مصطلح مس�  ،ٔ�ول من قارب بني لفظي سلطان وٕارادة  ʼʼ WORMS ʽʽ، وبذ¢ اكن )6(سلطانه
  ).L’indépendance du vouloir humain ( س�تقاللية ٕارادة إالAسانا

�ما أ�س�تاذٔ ʼʼ GENY ʽʽ  فقد اس�تعمل هذه العبارة عند رش-ه لقوا=د تفسري الترصفات
، كام -دد ا§ال ا´ي جيب ختصيصه لسلطان )7(ٔ�[ن طالب برضورة متتع إالرادة çسلطاهنا ، القانونية

  . )8(إالرادة يف مواد الترصفات القانونية

، خصوصا ʼʼ CAPITANT ʽʽ يف كتا�ت أ�س�تاذ ية القرن العرش[نمع بداشاع هذا املصطلح و 
، مث يف )9( »املد¨ل ٕاىل دراسة القانون املدين «:  ا´ي حيمل عنوانو ،  1904در س�نة ايف كتابه الص

ٕان اكنت و  ، بصفة شام� املبد�ٔ ، Ýري ٔ�هنا مل �رشح هذا  يف خمتلف املراجع اليت �رشح نظرية العقد
�[ن تناول هذا املبدٔ� ،  1912س�نة  ʼʼ GOUNOT ʽʽ س�تاذق يف بعض تطبيقاته ٕاىل ٔ�ن �اء ا�ٔ تتعمٔ

                                                 
1-  WORMS (R.), De la volonté unilatérale … , thèse précitée, p. 199.  
2-  GENY (F.), Méthode d’interprétation et sources de droit privé positif, L.G.D.J., Paris, 1899, p.173.  
3-  WORMS (R.), De la volonté unilatérale … ,thèse Précitée, p. 199 :« On considère encore que la 
volonté d’un individu ne peut avoir effet, en principe, que si elle s’est concertée, accordée, avec celle d’un 
de ses semblables. N’est-ce pas là simplement un reste des formalismes anciens, destiné à disparaitre 
comme eux, dans la suite de l’évolution juridique, devant le grand principe, le seul auquel puisse s’arrêter 
notre intelligence, de l’indépendance du vouloir humain ? ».  Nous qui soulignons.  
4- Idem , p.p. 6-7 : «Ce principe est des plus simples. Je ne puis, assurément, dit la théorie nouvelle, 
modifier la situation d’autrui par ma seule volonté : ce serait empiéter sur ses droits. Mais je dois pouvoir, 
par ma seule volonté, modifier ma propre situation : car j’ai des droits souverains sur moi-même.».  
5- Ibid , p.185.  
6- Ibid , p. 191.  
7 -  GENY (F.) , Méthodes d’interprétation … , op. cit. , p. 144. 
8 - Ibid , p. 173. 
9- CAPITANT (H.) , Introduction à l’étude du droit civil, 2èm éd. , Dalloz, paris,1904, p. 33 et s. 
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مÅدٔ� سلطان إالرادة يف القانون اخلاص، مسامهة يف  « :بصفة شام� يف رسالته اليت حتمل عنوان 
                  ʼʼ DEMOGUE ʽʽ =ىل و�ه اخلصوص ٔ�عامل، و )1( »لفردية القانونيةذهب اا7راسة النقدية مل

مÅدٔ� سلطان إالرادة من ٔ�مه مÅادئ القانون ٔ�ن  ʼʼ DEMOGUE ʽʽ ؛ فقد اعترب ʼʼ SALEILLES ʽʽ و
ٕاال  ،، ؤ�نه ال [ك�سب حقوقا ٕاال ٕاذا ٔ�راد ذ¢ ، ، وي¶Øج عنه ٔ�ن الشخص ال [كون ملزما)2(املدين

ا´ي ½سمح بت�ديد �ٓ�ر الترصفات  ، كام ي¶Øج عنه كذ¢ مÅدٔ� حرية االتفاقات . �لقدر ا´ي ٔ�راده
فهو ا´ي  ، ، كام حيدد كذ¢ طرق تفسريها انقضاهئا ورشوط التعاقد وطرق ، برتايض أ�طراف

مما يدمع فكرة مسو إالرادة الباطنة عن  ، يبعث �لقايض ٕاىل البحث عن النية املشرتكة لٔ�طراف
 .)3(إالرادة الظاهرة

�ما الفقCهٔ ʼʼ SALEILLES ʽʽ َرا �لنظرية أ�ملانية°ٔ}Øاملتعلقة بقدرة التعبري عن إالرادة  ، فقد اكن م
، ويه )4(اليت نقلها ٕاىل القانون الفرAيس يف =دد من مؤلفاته، و  شاء ©لزتاماتٕاA م�فردة =ىل  ٕ�رادة

 ه يتوجب =ىلكام ٔ�ن . �ٕالرادة الظاهرة ال الباطنة ©عتدادجيب  ا´ ، اجîعيةواقعة  العقد تعترب ٔ�ن
 ال [كØفيؤ�ن  - عند تفسريه �لعبارات الغامضة - يبحث يف الظروف احمليطة �لترصف ٔ�ن  القايض

اكن ½سعى ٕاىل التوفCق بني مÅدٔ�  ʼʼ SALEILLES ʽʽ فالفقCه ،)5(�لبحث عن النية املشرتكة �لمتعاقد[ن
ا´ي  ، فهو يعترب ٔ�ن احلق سابق يف وجوده عن القانون ، �لقانون ©جîعيوالتصور  سلطان إالرادة

،  ال [كون ل�ٓ�ر القانونية اليت ت¶ش�هئا إالرادة قوة ٕالزامCة ٕاال وفقا �لقانون، Ýري ٔ�نه  [كØفي بتكر½سه
      بفكرة  ،  » اداهذا =دل ٔ�نه اكن مر  «فكرة وهو يلخص ٔ�فاكره يف مج� çس�يطة يقرتح فهيا تغيري 

 . »)6(=دله جيب ٔ�ن [راد ذ¢ ٔ�ن «

                                                 
1-  GOUNOT (E.), Le principe de l’autonomie … , thèse précitée.  
2 -  DEMOGUE (R.), Les notions … , op. cit. , p. 147. 
3 - Ibid , « Le principe de l’autonomie de la volonté est un des plus importants du droit civil. A cause de 
lui, chacun se trouve obligé seulement lorsqu’il l’a voulu et possède des droits dans la mesure où il a 
voulu les avoir. A cette idée se rattache …, la liberté des conventions. Ce principe est d’une étendue 
immense, car il permet … de régler à sa volonté la formation des contrats, leur mode d’extinction ... 

C’est aussi la liberté des conventions qui est à la base de ce mode d’interprétation des obligations 
consistant à rechercher la commune intention des parties, car elle aboutit à donner la prédominance à la 
volonté tacite à défaut de volonté expresse. ». 
4-  SALEILLES (R.)  , Essai d’une théorie générale de l’obligation d’après le projet de code civil 
allemand, Pichon , Paris, 1890 ; De la déclaration de la volonté, contribution à l’étude de l’acte 
juridique dans le code civil Allemand, Pichon, Paris, 1901 ; Introduction à l’étude du droit civil 
Allemand, L.G.D.J., Paris, 1904 ; Essai d’une théorie générale de l’obligation d’après le premier projet 
de code civil Allemand, 3ème éd., L.G.D.J., Paris,1914.  
5-  SALEILLES (R.) , De la déclaration de la volonté … , op. cit. , p. 217.   
6 - Ibid , p. 251. 
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Vساسا �لترصفات مصدرا �لقانون و س�ييك من إالرادة جيعل مذهب الفردية القانونية ال�ٔ
، ʼʼ SALEILLES ʽʽ و ʼʼ DEMOGUE ʽʽ لك من فهاهذه يه نظرية سلطان إالرادة اليت عرَ  ، القانونية

  . وشهرة ، اكنت ا�ٔكرث aروزا Ý ʼʼ GOUNOT ʽʽري ٔ�ن ٔ�طرو-ة

يبني ٔ�هنا لي¶Øقدها و  ، بتعريف شامل لنظرية سلطان إالرادة ʼʼ GOUNOT ʽʽ قام أ�س�تاذ 
واملمتث� يف  ، وٕامنا متثل فقط وس�ي� لتحقCق ٔ�هداف القانون ،فإالرادة ال متثل القانون:  تصور ¨اطئ
فها مع القانون الوضعيإ ، فإالرادة لن Ùمتكن من  الصاحل العام ًCكÙ شاء قانوهنا اخلاص ٕاال بقدرA، 

مين�ه  ، لترصفات القانونيةAشاء اإ واسع يف جمال  اخØصاصٔ�هدافه املثىل، فسلطان إالرادة ما هو ٕاال و 
  . )1(القانون

، فالعقد ال [كون  ي¶Øج عن هذا التصور ٔ�نه ال ميكن لٕالرادة ٔ�ن Ùكون ٔ�ساسا �لترصف القانوين
مث مل  ،فلو ٔ�Aش{ٔت عقدا البار-ة:  ٔ�ن هذا املعىن س�يكون فارÝا ؛ نه نتاج تاليق ٕارادات حرة�ٔ ملزما 

فٕاذا �اءتين ٕارادة البار-ة  ؟ ٔ�رد تنفCذه اليوم، فهل س�يكون ٕالراديت البار-ة سلطان =ىل ٕاراديت اليوم
ٔ�ن ٕاراديت يه  ؛ ، فلن ٔ�حس ٔ�نين حر من ٔ��ل جحز ممتلاكيت ، حتت لباس حمرض قضايئ) العقد(

بق اوٕامنا يف مدى تط ، إالرادةمكن يف [ن ٔ�ساس القوة امللزمة �لترصف ال فإ  و=ليه .)2(اليت ٔ�لزمØين
، فالقوة امللزمة �لترصف Ùكون ¯جتة عن )3(الترصف مع مÅادئ العدل اليت ٔ�و�دها القانون املوضوعي

  .)4(مطابقØه �ل�رشيع

 ، dرة من ا�ل ٔ�يَدت ٔ�Ýلب ال�رشيعات هذا التصور، فÅدٔ�ت تتد¨ل يف الترصفات إالرادية
  .)6(، وdرة من ٔ��ل حامية أ�طراف الضعيفة اقØصاد�)5(©جîعيحامية النظام العام ©قØصادي و

الشخص يف بعض ٕاذ ٔ�صبح  ؛ نتج عن هذا التد¨ل تقليص حمسوس ملبدٔ� حرية االتفاقات
 -يف بعض احلاالت -، كام ال [كون 7 اخليار)7(مل [رغب فهيا ٕانو  ، aرام بعض العقودإ أ�حCان جمربا =ىل 

                                                 
1-  GOUNOT (E.), Le principe de l’autonomie … , thèse précitée, p.341 : « [la volonté] n’est un organe 
de création juridique que dans la mesure où elle s’adapte à ce but supérieur et aux lois objectives qui en 
découlent. Son autonomie n’est au fond qu’une large compétence. » 
2- Idem , p. 345.  
3- Ibid , p. 348 
4- Ibid, p. 378.  

 : ©جîعي انظررث حول النظام العام ©قØصادي ولتفاصيل ٔ�ك -5
 FLOUR (J.) et  AUBERT (J .-L.) , … l’acte juridique … , op.  cit. , p. 199 et s.  

6–  êمام املنتج واحملتكر -=ادة  –[كون املس�هت�  .ضعيفا ٔ
  .بت{ٔمني العقار ضد الكوارث الطبيعية حىت يؤجرهش«اص ملزمون قانو¯ a�ٕرام ت{ٔمني =ىل الس�يارات، كام ٔ�ن املؤجر ملزم ا�ٔ  -7
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،  بل ٔ�كرث من ذ¢ . )1(ئفة معَينة حيددها املرشعإاَال يف -دود ط ، يف اخØيار املتعاقد معه -احلاالت
  .)3(الرشوط التعسفCةو ،  )2(فقد مت املساس مببدٔ� القوة امللزمة عن طريق تنظمي الرشط اجلزايئ

نظرية العقد بصفة ¨اصة،  ةمسلامت مÅدٔ� سلطان إالرادو  =دم التطابق بني ٕارادة املرشعجعل  
ن�bCة =دم التطابق بني ٕارادة  )4(ٔ�زمة الهزتاز ٔ�سسها تعRش ، الترصف القانوين بصفة =امة نظريةو 

  ن ٔ�ساس �ديد ملبدٔ� يبحثون ع ملفرس[نهذا ما جعل بعض ا . املرشع ومسلامت مÅدٔ� سلطان إالرادة

 .القوة امللزمة

  

  الفرع الثاين
  القانون 5ٔساس القوة امللزمة �لترصف القانوين الثاليث

  

ٕاال يف ظل ، ) �نيا(لن ي�س�ىن لنا البحث يف ٔ�ساس �ديد �لقوة امللزمة �لترصفات إالرادية 
�وال(فلسفة �ديدة �لقانون تناقض فلسفة الفردية القانونية ٔ( .  

  تطَور فلسفة قانون �ديد:  ٔ�وال  -

{ٔنصارها [رون ٔ�ن ف ، طريق العقلنظرية القانون الطبيعي ٔ�نه ميكن اك�شاف القانون عن  Ùرى
ش ا´ي ما هو سوى وس�ي� تعا½و  ، جياد نظام يطلقون =ليه �سمية القانون الطبيعيإ العقل ٕ�ماكنه 

، هذا )5(وبذ¢ Ùكون إالرادة املصدر الوحCد للك ©لزتامات القانونية . إالرادات الفردية دا¨ل ا§متع
[رى ٔ�ن القانون  فهو،  د هذه النظريةانتقإاىل  )6(ما بعث جبانب من الفقه يعرف �ملدرسة املوضوعية

                                                 
املعمتدة رصا-ة هبذه الصفة ، انظر و  ،املؤه� قانو¯ الت{ٔ�رئ�و رشاكت  ،ٔ�و املؤسسات املالية ،ال ميكن اaرام ©عîد ©جياري لٔ�صول املنقو  ٕاال مع البنوك -1

  .، السالف ا´åر09 - 96 أ�مرمن  1املادة 
  .املمتملتق�ني املدين اجلزا�ري املعدل و ا من 183املادة  -2
  .من التق�ني املدين اجلزا�ري املعدل واملمتم 110املادة  -3

  : لتفاصيل ٔ�كرث حول ا�ٔزمة اليت تعRشها نظرية العقد، انظر -4
 ROUETTE (G.), Contribution à l’étude … , thèse précitée. ;  BATIFFOL (H.)  , « La crise du contrat et 
sa portée », A.P.D. , t. III, 1968, p. 27 et s. ;  MORIN (G.) , La révolte du droit contre le code, la révision 
nécessaire des concepts juridiques … , op. cit. 
5-  VILLEY (M.) , « Kant dans l’histoire du droit », Leçons d’histoire de la philosophie du droit, 1962, 
p. 251 et s. 
6 -  GHESTIN (J.) et  GOUBEAUX (G.) , …  Introduction … , op. cit. , p. 16. 
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 ) consciences collectives( تê القوا=د اليت ت¶Øج عن الوعي امجلاعي [متثل يف
فٕان دور  =ليهو . (1)

�ما إالرادة فال دور لها =ىل إالطالق )2(املرشع ينحرص يف مجع هذه القوا=دٔ ،  . 

رادي إ ، فهو معل  سن القوانني معل فكري ٔ�ن  -�لرجوع ٕاىل الواقع القانوين - يت6ني Ýري ٔ�نه
القانون القانون الطبيعي و (ني املدرس�تني تافٕان تصور توفCق ما بني ه =ليهو  . ¯جت عن وعي وتبَرص 

، كام ٔ�نه  ٔ�ن القانون لRس من صنع إالرادة عن طريق ا-رتام بعض القوا=د العقلية ؛ ممكن) املوضوعي
، فهو ت{ٔسRس فكري )3(مس�تق� عن لك تد¨ل ٕارادي ، ع اجîعيةلRس مجمو=ة قوا=د مس�متدة من وقائ

ٔ�ن مالحظة الوقائع فقط ال متكن من وضع نظام قانوين،  ؛ ين6ين =ىل مجمو=ة من املعطيات ©جîعية
وٕامنا ٕاعامل الفكر يف هذه الوقائع هو ا´ي جيعلنا Aس�ت¶Øج نظاما قانونيا صاحلا �لمجمتع ا´ي اس�ت¶Øج 

، وبذ¢ [كون  ٕامنا هو =مل التنظميو ،  [كØفي بتدو[ن جتربة احلياةو  ، فالقانون ال يفرس الوقائع .)4(م�ه
، فٕان القانون ال ½رشح  ، و�لتايل)5(ٔ�هداف ومÅادئ حتقCق ٔ�ن التنظمي ½سعى ٕاىل ؛ لٕالرادة دور åبري

  .ٕامنا مييل ما جيب ٔ�ن حيدثو  ، ما -دث

Aشاء إ فأ�وىل �ش�يد بدور إالرادة يف :  تاكمالنت يتعلق مب�اسن النظريتني فٕاهنام  ف� أ�م
الترصفات القانونية، ٔ�ما الثانية فٕاهنا تلزم برضورة أ�¨ذ بعني ©عتبار أ�هداف املسطرة من قÅل 

  .املرشع

 ،¨اص، Ýري ٔ�ن å 7يان  ج ا§متعال ميكن تصوره ¨ار ، و ٕان إالAسان اك�ن اجîعي بطبعه
طاملا اكنت هذه  ،الترصفات القانونية ت¶شئفٕانه ٕ�ماكن ٕارادته ٔ�ن  =ليهو  . وممتزي عن �يق ٔ�فراد ا§متع

  .الترصفات �سعى ٕاىل حتقCق أ�هداف ©جîعية املسطرة من قÅل املرشع، ٔ�و =ىل أ�قل ال ختالفها

�°ر هذا التطور =ىل ٔ�ساس القوة امللزمة �لترصفات إالرادية -�نيأ :  

تفسري  عطاءإ من  املدرسة املوضوعيةعي و النظرة التوفCقCة بني مدرسة القانون الطبي نمتك   
ن �ٔ  ؛ فالترصف القانوين ال [كون ملزما ٕاَال يف احلدود اليت [رمسها القانون ، �ديد ملبدٔ� القوة امللزمة

  .(6)لزامCة �لترصفا´ي مينح القوة االٕ املرشع هو 

                                                 
1 -  DUGUIT (L.) , Droit constitutionnel … , op. cit. ,p. 91. 
2 -  BACACHE-GIBEILI (M.) , La relativité … , thèse précitée, p.  246. 
3 - Ibid , p. 247. 
4 -  BATIFFOL (H.) , Problèmes de base de philosophie de droit , L.G.D.J., Paris, 1979, p. 101. 
5 - Ibid , p. 102. 
6 -  GOUNOT (E.), Le principe de l’autonomie … , thèse précitée, p. 342 et s ; ROUETTE (G.), 
Contribution à l’étude…, thèse précitée, p. 398 et s. ; TERRE (F.),  SIMLER (Ph.) et  LEQUETTE 
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ٕامنا ٔ�ن القانون جعل التفاق إالرادات و ، فالترصف ال [كون ملزما �عتبار ٔ�ن أ�طراف ٔ�رادوه 
، وٕاال åيف (1)لRست ٔ�صليةو  ، يه سلطة مش�تقة ، ، فالسلطة املعرتفة لٕالرادة الفردية �ٓ�را قانونية

  ؟ رمغ ا=رتاضهميكن تفسري بقاء املد[ن ملزتما �لزتامه 

، فCكون ما ٔ�راده  ٕاال يف -ا  رفض التنفCذ من قÅل أ�طراف مÅدٔ� القوة امللزمة ال يثور
هل إالرادة السابقة :  ، مفا يه إالرادة اليت جيب تغليهبا(2)ه -اليان[ريدو  مبا Ýري مدمع ،أ�طراف سابقا

  ؟ ليةأ�م إالرادة احل

 فال ، ٕاذا مت تغليب إالرادة السابقة، و  ضاع اس�تقرار املعامالت ٕاذا مت تغليب إالرادة احلالية 

ىل إالرادة =ىل ٔ�ساس ٔ�نه ال ميكن تغليب إالرادة = ؛ يعقل ٔ�ن [كون ٔ�ساس هذا التغليب هو إالرادة 
مس{ٔ  ختلو  ، ٔ�ساس القوة امللزمة يه ٔ�ن القول ب{ٔن إالرادة ʼʼ ROUETTE ʽʽس�تاذا [رى ا�ٔ ´ . إالرادة

حبbة ٔ�ن االتفاق هو ، " إالجراء " مبعىن  ؛ القول ٔ�ن ٔ�ساسها هو اتفاق إالرادات، و )3(من املنطق
هو جمرد مجع بني مسائل Ýري مbØاAسة عن طريق اس�تعامل مصطل�ات واسعة  ،ا´ي ي¶شئ العقد

�ساس الزتام املترصف ٕ�رادة م�فردة مع ا7ليل =ىل ذ¢ هو =دم توافق هذا التفسريو  .(4)املعىنٔ  ،
، فعىل ماذا يت{ٔسس الزتام املترصف ٕ�رادة  فٕاذا اكن ©لزتام العقدي يت{ٔسس =ىل اتفاق إالرادات

  ؟ م�فردة

، حفسب هذا "هرم تدرج القوانني " حبل ذيك يف نظريته املعروفة ب  ʼʼ KELSEN ʽʽ �اء
�س�متد و  ، ، Ùكون مصنفة يف شلك هرم(5) مجمو=ة قوا=د قانونية ٔ�Aش{ٔهتا إالرادة يفالقانون  [متثل الفقCه

دىن مبا ٔ�ن القوا=د العقدية Ùكون يف �ٔ و  ،)6(=ىل مهنالزامCة من القا=دة ا�ٔ لقا=دة أ�دىن يف الهرم قوهتا االٕ ا

                                                                                                                                                             
(Y.), … les obligations … , op. cit. , p. 26 : «  la force obligatoire ne vient pas de la promesse, mais de la 
valeur que le droit attribue à la promesse. ». 
1 -  TERRE (F.),  SIMLER (Ph.) et  LEQUETTE (Y.) , … les obligations … , op. cit. , p. 25. 
2 -  ROUETTE (G.), Contribution à l’étude … , thèse précitée, p. 407. 

عن العقد ؛ �ٔن اخللط بني هذ[ن املصل�ني هو ا´ي جيعل النتاجئ ) إالراداتاتفاق (ٔ�نه جيب اJمتيزي بني االتفاق  ʼʼROUETTES ʽʽ أ�س�تاذيؤكد  - 3
=ليه فال جيب القCام ب{ٔي اس�ت¶Øاج ف� ، و  )norme(عن العقد مكقCاس  ٕارادات اكتفاق، فال جيب اخللط بني العقد  ب{ٔساس القوة امللزمة �لعقد ¨اطئةاملتعلقة 

 :، انظر املقCاس ٕاAشاءيتعلق بدور االتفاق يف 
 ROUETTES (G.), Contribution … , thèse précitée, p. p.  344 – 346. 
4 - Ibid , p.  346 : « prétendre découvrir immédiatement et directement le fondement de la force 
obligatoire du contrat, c’est-à-dire, de la norme, dans l’accord de volonté, c’est-à-dire la procédure, au 
prétexte que l’accord de volonté forme le contrat, c’est mêler deux questions hétérogènes grâce à l’emploi 
de mots au sens vague .» . 

مبعىن ٔ�ن  ؛فٕان مرد ذ¢ هو القانون ،يعرتف بوجود احلق، فهو وٕان اكن [رى ٔ�ن إالرادة ٕ�ماكهنا ٕاAشاء ©لزتامات ʼʼ KELSEN ʽʽ ال يعين هذا ٔ�ن - 5
  .القانون مينحها اخØصاص ٕاAشاء ©لزتامات، ولRس ٔ�ن لها حق يف ذ¢

  .ا7س�تور يف ٔ�=ىل الهرم ʼʼ KELSEN  ʽʽ يضع -  6
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 pacta sunt(ال�رشيعيةيه القا=دة و ، =ىل مهنالزامCة من القا=دة ا�ٔ الهرم، فٕاهنا �س�متد قوهتا االٕ 

servanda  ( ، ٕرشيع هو ا´ي يعطي القوة اال�ة لالتفاقاتفالCلزام)فاالتفاق يف تعبري)1 ،ʼʼ KELSEN ʽʽ   
 . (2)ال [كون ملزما ٕاال �لقدر ا´ي يعتربه فCه النظام القانوين واقعة م¶ش�ئة �لقانون

يتعلق بتدرج القوانني قد مت  ، فٕان فكرته ف� لوجود احلق ʼʼ KELSEN ʽʽ �اكرإ =ىل الرمغ من 
من  106حCث جنده ينص يف املادة  )3(اعîدها من طرف ٔ�Ýلب ال�رشيعات، الس�� ال�رشيع اجلزا�ري

، فالعقد ملزم �ل¶س�بة لٔ�طراف مبوجب هذا » ... العقد رشيعة املتعاقد[ن « : =ىل ٔ�ن ،التق�ني املدين
ن �ٔ  ؛، فالترصف القانوين الثاليث ملزم القانونيةا´ي ميكن نقل حمكه ٕاىل لك الترصفات و  ،النص

ملاذا ٔ�عطى املرشع سلطة سن القانون : لكن السؤال ا´ي يثور يف هذا ا§ال هو . القانون يقرر ذ¢
  لالتفاق؟

وال يف  ،ال ´اهتا ، ٔ�ن إالرادة ما يه ٕاال وس�ي� ال قمية لها ʼʼ GOUNOT  ʽʽ [رى أ�س�تاذ
ٕامنا الهدف ا´ي �سعى ٕاليه هذه و  ، فالقانون ال حيمي إالرادة . أ�هداف اليت ختدKإامنا çس6ب ذاهتا، و 

ٕامنا ٔ�نه مطابق لٔ�هداف العليا و  ، إالرادة، فالترصف إالرادي ال [كون محميا ٔ�ن القامئ �لترصف ٔ�راده
  . )4(املسطرة من قÅل املرشع

ٔ�ن هذا املفهوم  ؛ نفهم نظامه ٔ�كرث ، الثاليثتطبيقه =ىل الترصف القانوين بنقل هذا املفهوم و 
، كام ٔ�ن �لترصف دور ¯فع دا¨ل  اجلديد يعترب الترصفات ملزمة ٔ�هنا هتدف ٕاىل حتقCق مÅادئ العدا 

  : ا§متع

فلو ال مÅدٔ� القوة امللزمة لالتفاق Jمتكن :  الترصف القانوين ملزم ٔ�نه حيقق العدا  ©جîعية - 
قانونية النعدام الوس�ي� ال ، دون ٔ�ن حيصل دائنوه =ىل ٔ�داءاهتم ، أ�داءات اليت تلقاهااملد[ن من مجع 

  .)5(©لزتاماتلزمة حيقق التوازن بني احلقوق والقوة املمفبدٔ�  و=ليه . لتحصيلها

                                                 
1 -  BATIFFOL (H.) , Problèmes … , op. cit. , p. 50 et s. ; GHESTIN (J.) et  GOUBEAUX (G.) , … 
introduction … , op. cit. , p. 18. 
2 -  KELSEN (H.) , « La théorie de la convention », A.P.D. ,1940, p.p.   33 - 76, p .47 : « La convention 
est obligatoire dans la mesure où l’ordre juridique la considère comme un état de fait créateur de droit. ». 

  .املمتماملعدل و لتق�ني املدين اجلزا�ري من ا 01انظر املادة  -  3
4-  GOUNOT (E.), Le principe de l’autonomie … , thèse précitée, p. 351 : « La volonté est un instrument, 
instrument, un moyen, elle n’a pas de valeur en soi et pour soi, mais à raison des fins auxquelles elle sert. 
Ce que le droit protège ce n’est pas la volonté elle-même, mais le but de cette volonté. L’acte de volonté 
n’est pas protégé parce qu’il est voulu, mais parce qu’il est conforme à certains fins supérieurs. ».  
5 - Ibid , p. 358. 
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 اجعل املرشع الترصف القانوين ملزم:  الترصف القانوين ملزم ٔ�ن دوره ¯فع دا¨ل ا§متع-
حىت  جيب ٕاذ ؛ ، فهو وس�ي� التبادالت املالية ©قØصاديةيلعبه يف احلياة ©جîعية وي ��ور ا´

، فاملرشع قد ٔ�رىس مÅدٔ� القوة امللزمة حىت  مان�ٔ اتتطور هذه التبادالت  توفري جو من ©س�تقرار و 
 .)1(حيمي ثقة ا7ا�ن �ملد[ن

، كام ٔ�نه  )�سهيل املبادالت دا¨ل ا§متع( ٔ�نه حيقق املصل�ة العامة  االتفاق ٕاذن حيمي القانون
  .�عتبار ٔ�ن من وظائف القانون Ùكر½س احلر�ت الفردية ،حيميه ٔ�نه حيقق املصل�ة اخلاصة

ٔ�ن  ؛ ٔ�ن مÅدٔ� سلطان إالرادة ال يفرس القوة امللزمة �لترصف القانوين -�خØصار -ميكن القول
لزامCة =ىل الترصفات القانونية ضام¯ الس�تقرار املعامالت ©قØصادية، يضفي صفة االٕ القانون هو ا´ي 

   سلطة القايض يف تعديلهاو  ،وهذا أ�ساس هو ا´ي ½سمح لنا بفهم ٔ�حاكم تفسري الترصفات القانونية

  املطلب الثاين
 تفسري الترصف القانوين الثاليث

  
، فٕان ٔ�حاكم تفسريه ال ختتلف  ثالث ترصفات انفرادية�عتبار الترصف القانوين الثاليث مجموع 

  . �عتبارها مجموع ترصفني قانونيني ٕ�رادة م�فردة ، عن ٔ�حاكم تفسري العقود

ال خيتلف تفسري الترصف القانوين عن تفسري القانون من حCث åونه هيدف ٕاىل حتديد املعىن 
  : ، Ýري ٔ�نه خيتلف عنه من حCث قوا=ده)2(ا7قCق لنص Ýامض

عامل التحضريية ٕاذا اكن النص القانوين حيتاج ٕاىل تفسري، ب�R يمت البحث ا�ٔ  يمت ا�لجوء ٕاىل -
  .(3)ٕاذا اكن بند من بنود الترصف Ýامضا ،عن النية املشرتكة لٔ�طراف

، ب�R ال  رادة العامة�عتباره تعبري عن االٕ  ، ري القانون�لمحمكة العليا سلطة يف رقابة تفس -
ٔ�هنا مس{ٔ  تد¨ل يف ظل السلطة التقد[رية لقايض  ؛ سلطة رقابة تفسري الترصفات القانونية[كون لها 

  . )4(املوضوع

                                                 
1 -  GHESTIN (J.) et  GOUBEAUX (G.), …  introduction … , op. cit. ,p. 133. 
2- GHESTIN (J.),  JAMIN (Ch.)  et  BILLIAU (M.) , … les effets … , op. cit. , p.  07. 

.املمتمتق�ني املدين اجلزا�ري املعدل  و من ال  111/2املادة  -   3 
من التق�ني املدين، كام لو توقفوا عند املعىن احلريف لٔ�لفاظ =ىل الرمغ  111/2لكن يبقى �لمحمكة العليا سلطة مراقÅة مدى تفسري قضاة املوضوع حلمك املادة  -  4

  .من ٔ�ن املادة السالفة ا´åر متنع ذ¢
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فٕاذا اكن التفسري هيدف ٕاىل البحث عن املعىن :  ÙكCيفهجيب اJمتيزي بني تفسري الترصف و  كام
من ٔ��ل حتديد  ، ٕاىل ربط العملية ب{ٓلية قانونية حمددة هيدف ، فٕان التكCيف ا7قCق �لعبارات الغامضة

  .)1(نظاKا القانوين

طريقة sس�يكCة مس�متدة مÅارشة من مÅدٔ� :  هناك طريقØني لتفسري الترصفات القانونية
  )2(، جتعل القايض يبحث يف النية املشرتكة لٔ�طراف مbØاوزا املعىن احلريف لٔ�لفاظ سلطان إالرادة

=ىل اعتبار ٔ�ن العبارة ال Ùكون حمل  ʼʼ GOUNOT ʽʽ ويه طريقة انتقدها أ�س�تاذ، )فرع ٔ�ول( 
، كام ٔ�نه ال  تê املس{ٔ ب مبعىن انعدام نية مشرتكة هلام ف� يتعلق  ؛ ٕاال ٕاذا مل ين�Åه ٕاJهيا أ�طراف ت{ٔويل

جعل معيار  ، �ٕالضافة ٕاىل ٔ�ن(3)يعقل ٔ�ن ال يفصل الترصف يف صعو�ت مس�تقÅلية ت¶Åه لها أ�طراف
ٔ�ن النية املشرتكة يف  ؛ ٔ�مر مصطنع القانونية النية املشرتكة املعيار الوحCد يف تفسري الترصفات

هذا ما جشع ظهور الطريقة .  ، فلك طرف يعطهيا ت{ٔويال خيدم مصلحته املسائل الغامضة Ýري موجودة
 ،يض ٕاىل معطيات حسن النيةيلb{ٔ القا {ٔن باليت تقيض ، و  اليت تعرف �لطريقة املوضوعيةالثانية 

 .  )فرع �ن( يف -ال وجود عبارة Ýامضة حمل ت{ٔويل والعدا  ، العرفو 

  

  الفرع أ�ول
 الطريقة الشخصية

  

قÅل ٔ�ن نتعرض لسلطة ، ) ٔ�وال ( سوف نتعرض لتوجهيات التفسري اليت و�ها املرشع �لقايض
  . )�نيا( يف ظل هذه الطريقة ا§لس أ�=ىل �لقضاء يف مواد التفسري

  : توجهيات التفسري املتعلقة �لطريقة الشخصية - ٔ�وال

مل يبدع حمررو التق�ني املدين الفرAيس عند حتر[رمه لتوجهيات التفسري املنصوص =لهيا يف املادة 
،                    ʼʼ DOMAT ʽʽوما يلهيا، وٕامنا اكتفوا بنقل ٔ�حاكم التفسري اليت �اء هبا لك من 1156

                                                 
1-  TERRE (F.),  SIMLER (Ph.) et  LEQUETTE (Y.) , … les obligations … , op. cit. , p.  353. 
2 -  BORE (J.) , La cassation en matière civil , Sirey, Paris, 1980, p.  308.  
3 -  GOUNOT (E.) , Le principe de l’autonomie … , thèse précitée, p.  207. 



 

 

282 

 

ʼʼ POTHIER ʽʽو
ف� يتعلق �ٔ�حاكم اليت مل ا ٕاىل ٔ�حاكم ال�رشيع اجلزا�ري، و ، واليت نقلت يف ٔ�Ýلهب)1(

  .سالمCة نصت =لهيا�عتبار ٔ�ن الرشيعة االٕ  ، اجلزا�ري فهÀي سارية يف القانون ، يذåرها املرشع

�و ٔ�ن ، ) I( هال ٕاما ٔ�ن Ùكون واحضة ال جمال لت{ٔوي :  حمكني  -صلمن حCث ا�ٔ  -ت{ٔ¨ذ العبارة ٔ
  . )II( ، فØكون حمل ت{ٔويل [كون معناها Ýري واحض

I - وضوح العبارة :  

ٕاذا اكنت عبارة العقد  « : من التق�ني املدين ٔ�نه 111تقيض ٔ�حاكم الفقرة أ�وىل من املادة 
 .» ... واحضة فال جيوز ©حنراف عهنا عن طريق ت{ٔويلها �لتعرف =ىل ٕارادة املتعاقد[ن

 ىلن املعىن الظاهر �لعبارات إ لقايض املوضوع ٔ�ن ينحرف عيتضح من هذا النص ٔ�نه ال جيوز 
هو ذ¢ املعىن  ، ، واملعىن الظاهر �لعبارة عن طريق ت{ٔويلها �لتعرف =ىل ٕارادة املتعاقد[ن معىن �ٓخر

 ال يعتد القايض �د=اء ٔ�-د أ�طراف ب{ٔنه اكن يقصد �لتايل، و ا´ي جرت =ليه العادة يف فهم ا�لفظ

  .)2(معىن �ٓخر خمالفا �لمعىن ا´ي جرت =ليه العادة 

 ؛ ا يوجب نقض احلمكمم ، يعترب �شوهيا لها - هبذا املعىن -فاالحنراف عن عبارة العقد الواحضة 
حىت يعطي معىن �ٓخر �لعبارة ٔ�نه ال جيوز لقايض املوضوع ٔ�ن حيتج مبس{ٔ  التعرف عن ٕارادة املتعاقد[ن 

  .خمالفا ملا دلَت =ليه

، فلواله Jمتكن القايض من فرض ٕارادته هو )3(�اء هذا النص ملنع �شويه مضمون الترصف
Rمت خرق ٔ�حاكم املادة س وبذ¢  ،(4)حبbة ٔ�ن العبارة يف -ا�ة ٕاىل ت{ٔويل ،بدال من ٕارادة أ�طراف

  .» ...العقد رشيعة املتعاقد[ن  « :{ٔن باليت تقيض  ، من التق�ني املدين اجلزا�ري 106

، Ýري ٔ�ن املرشع الفرAيس مل ي{ٔت حبمك مماثل وÙرك )5(نص املرشع املرصي =ىل مÂل هذا احلمك
 ٔ� le contrôle de la ( ا´ي يعرف مببدٔ� رقابة �شويه الترصفو  ، املس{ٔ  �لقضاء ا´ي ٔ�رىس هذا املبد

                                                 
1 -  CARBONNIER (J.) , …  les obligations … , op. cit. , p.  265. 

  . 166 .، مرجع سابق، ص…  النظرية العامة لاللزتام، ٔ�محد شويق محمد عبد الرحامن -2
 : ، انظر يف مÂل هذا املعىن الباطنة إالرادة  هذا النص يقدم فكرة إالرادة الظاهرة =ىل -3

 RIEG (A.) , Le rôle de la volonté … , thèse précitée, p.  388. 
4 -  BORE (J.), La cassation en matière civil … , op.  cit. , p.p. 414 - 415. 

  .من التق�ني املدين املرصي 150/1املادة  -5
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dénaturation   ( مؤرخ يف � يلقى قÅوال شامال Ýري ٔ�ن هذا املبدٔ� مل ،(1) 1872ٔ�aريل  15يف قرار مÅدٔ
  . )2( ، مث لطبيعة هذه الرقابة )1( س¶Øعرض ملوقف الفقه ف� يتعلق مببدٔ� رقابة ال�شويه ا، ´ يف الفقه

 : موقف الفقه من مÅدٔ� رقابة �شويه الترصف - 1

، كام ٔ�نه ال  �شويه الترصف مÅدٔ� Ýري م�طقئ�ن مÅدٔ� رقابة  ʼʼ DEREUX ʽʽ [رى أ�س�تاذ
مراقÅهتا و  ، ٔ�ن مس{ٔ  البحث عن نية أ�طراف يه مس{ٔ  موضوع ؛ ٕاىل احلا�ة العملية½س�تجيب 

 ،، �ٕالضافة ٕاىل ٔ�ن فكرة اJمتيزي بني الترصف الواحض)2(يعترب تد¨ال يف اخØصاص قايض املوضوع
فقد ال تعرب العبارة  ، مساندي رٔ�ي اس�Åعاد رقابة ال�شويهالترصف موضوع الت{ٔويل فكرة م�تقدة عند و 

  .  مما ½س�تدعي اس�Åعاد هذه النظرية ، الواحضة أ�لفاظ عن ٕارادة صاحهبا

،   ال يعين دامئا وضوح إالرادةفاكر، فوضوح العبارة عندمهالقضاء املرصي هذه ا�ٔ يعمتد الفقه و 
 جيوز �لقايض ٔ�ن يعدل عن املعىن املس�متد من العبارة الواحضة ليت6ني القصد احلقCقي ٕالرادة  ،  �لتايلو

  .)3(أ�طراف

ا´[ن [رون ٔ�ن وضوح عبارة  ، املرصيني فرس[ن=رتاض عن هذا الرٔ�ي من بعض امل مت ©
ال جيب =ىل قايض املوضوع تفسري العبارات  =ليه، و  الترصف يؤدي �لرضورة ٕاىل وضوح إالرادة

  .هذا الرٔ�ي Kجور يف مرصو . )4(الواحضة

�نه ال جيوز ت{ٔويل العبارة ٕاذا اكنت  ذإ  ؛ نادي برضورة رقابة �شويه الترصفمنيل ٕاىل الرٔ�ي امل ٔ
، فCصبح القامئ  س�يعطي �لقايض سلطة تطبيق ٕارادته هو ال ٕارادة املتعاقد[ن هذا ٔ�ن ؛ واحضة

كام ٔ�ن فØح جمال التفسري يف -ا  وضوح العبارة .  وٕان =َرب عهنا بوضوح ، �لترصف جيهل الزتاماته
  .من التق�ني املدين 106يؤدي ٕاىل ا�هتاك ٔ�حاكم املادة 

 : طبيعة الرقابة - 2

                                                 
1 - cité par,  TERRE (F.),  SIMLER (Ph.) et  LEQETTE (Y.) , … les obligations … , op. cit. , p.  364. 
2 -  DEREUX (G.), De l’interprétation des actes juridiques privés, thèse Paris, 1905, p. 88 et s.  

نظرية ©لزتام، املصادر إالرادية ، ٕاaراهمي ا7سويق ٔ�بو ا�ليل؛  813 . ، مرجع سابق، ص ... اجلزء ا�ٔول  ... الوس�يط  ... ،عبد الرزاق �ٔمحد الس�هنوري - 3
  .  242 .، ص1995، مطبو=ات �امعة الكويت، الكويت، لاللزتام

، مرجع سابق،  ... النظرية العامة لاللزتام، ٔ�محد شويق محمد عبد الرحامن؛  284. ، ص1948، دكتوراه القاهرة، الترصف القانوين ا§رد، =افCةمحمد ٔ�بو  - 4
  .167 - 166. ص.ص
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مفحمكة النقض :  الترصف حمدودٔ�ن البعد العميل لرقابة �شويه  ʼʼ MARTY ʽʽ [رى أ�س�تاذ
دقCقة، Ýري ٔ�هنا �سمح هلم بتفسري فات اليت Ùكون عباراهتا واحضة و املوضوع من تفسري الترص قضاة  متنع

فٕاهنا ال تعرب  ، دقة العبارات=ىل الرمغ من وضوح و  هٔ�نت ٕاذا اعمتدوا =ىل ٔ�س�باب تبني هذه الترصفا
ٔ�س�باب، فعىل قايض ل�شويه الترصف ما يه ٕاال مراقÅة  فٕان رقابة =ليه، و )1(عن ٕارادة أ�طراف

، وٕاال اكن حمكه قابال  Ùرك املعىن الواحضو  ، تفسريال املوضوع ٔ�ن يبني أ�س�باب اليت دفعته ٕاىل 
  . )2(�لنقض

تصورا �ٓخرا مس�توº من املدرسة  ، يقابل هذا التصور املس�توº من املدرسة الشخصية
دقCقة فٕانه ال جيوز �لقايض ت{ٔويلها ملا �كون ٔ�مام عبارة واحضة و :  ا�ٓيت يفاملوضوعية يتلخص مضمونه 

وٕان قام القايض  ،)3(ٔ�ن ال حمل �لتفسري ٔ�مام وضوح العبارة ؛ Jهياإ اكنت أ�س�باب اليت ½س��د  Kام
فٕان حممكة النقض س�Åطل حمكه لRس لقصور أ�س�باب اليت اعمتد  ، �لتفسري =ىل الرمغ من وضو�ا

 ٕاذ مارس سلطة التفسري يف جمال ال [كون 7 ©خØصاص فCه  ؛ وٕامنا لعدم تطبيقه القانون ،=لهيا

  .(4)بذ¢

من التق�ني املدين  111ملادة من اأ�وىل  ي{ٔ¨ذ املرشع اجلزا�ري �لتصور املوضوعي، فالفقرة
 ٕاذا اكنت عبارة العقد واحضة فال جيوز ©حنراف عهنا عن طريق ت{ٔويلها « : واحضة ا7ال  =ىل ذ¢

ال يعين �لرضورة  قاطعة جحة الرٔ�ي القائل ٔ�ن وضوح العبارة ،  » ... �لتعرف =ىل ٕارادة املتعاقد[ن
ىل اعتداد =، ٔ�ن هذه الفقرة تدل  املتعاقد[نل العبارة الك�شاف ٕارادة وا´ي يؤوَ  ، وضوح إالرادة

 . ٕالرادة الباطنة�املرشع �ٕالرادة الظاهرة ال 

II - مغوض العبارة :  

ٕاذا اكن هناك حمل  ... «: من التق�ني املدين =ىل ٔ�نه 111ٔ�حاكم الفقرة الثانية من املادة تقيض 
لت{ٔويل العقد، فCجب البحث عن النية املشرتكة �لمتعاقد[ن دون الوقوف عند املعىن احلريف لٔ�لفاظ، 

عاقد[ن، وفقا مبا ي¶Åغي ٔ�ن يتوافر من ٔ�مانة وثقة بني املتس�هتداء يف ذ¢ بطبيعة التعامل، و مع ©
  . ».�لعرف اجلاري يف املعامالت

                                                 
1- MARTY (G.) , La distinction du fait et du droit, thèse Toulouse, 1929, p.  318. 

  . 292 .، مرجع سابق، ص ... القانون املدين اجلزا�ريمحمد صربي السعدي، رشح  -2
  RIEG (A.) , Le rôle de la volonté … , thèse précitée, p.  391 et s.-3  

4 -  BORE (J.) , La cassation en … , op. cit. , p.  418 et s.  
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ٕاذا اكنت عبارات  املتعاقدة Ùريس هذه الفقرة مÅدٔ� وجوب البحث عن النية املشرتكة لٔ�طراف
 la règle des(  القوا=د يف التفسري قا=دة  ʼʼ DEMOLOMBE ʽʽ الترصف Ýري واحضة، وا´ي يعتربه

règles( 
 ،يتعلق أ�ول بت�ديد الفارق بني ما هو حمل ت{ٔويل:  ٕاشاكلني، Ýري ٔ�ن هذا املبدٔ� يطرح  (1)

، فهناك  ٕاذ ٔ�ن مس{ٔ  الوضوح AسC6ة ختتلف من خشص �ٓخر حسب در�ة ثقافØه ؛ وما هو واحض
ال ميكن فهم ٔ�حاكKا ٕاال بفهم ا§ال التقين موضوع  -ت التق�ية ا7قCقة يف بعض ا§اال - ترصفات

تعلقة الترصفات امل و  ، العمليات البنكCة املس�ت�دثةو  ، ب{ٔحاكم البورصة لترصفات املتعلقةالترصف، اك
مبا ٔ�ن حممكة النقض يه صاحÅة ©خØصاص يف مراقÅة تطبيق  Ýري ٔ�نه . ٕاخل ... مبسائل التك�ولوجCا

�ما إالشاكل الثاين فCتعلق �لبحث عن نية .  فهÀي اليت تتكفل aمتيزي الواحض من الغامض ، القانونٔ
  . ، �عتبارها مس{ٔ  خشصية نفسانية يصعب اك�شافها يف -د ذاهتاأ�طراف 

=دم التوقف عند املعىن احلريف و  ، لتفسري التعبري عن إالرادة جيب البحث عن إالرادة احلقCقCة
       قد =رب أ�س�تاذ، و  ال تفسري الترصفات القانونية، هذا ما ميليه مÅدٔ� سلطان إالرادة يف جم �لعبارة

ʼʼ DEREUX ʽʽ ن يبحث عن النية  «:  عن هذه الفكرة ��ٓيت�جيب =ىل مفرس الترصف القانوين ٔ
لك مÅدٔ� يضاف ٕاىل هذا و  ،(2)»ن القامئني �لترصف ب{ٔكرب حرص ممك ٔ�و ،احلقCقCة �لقامئ �لترصف
  .(3) املبدٔ� يعترب =دمي الفائدة

 تصَورها من قÅل أ�طراف،و  ، املسائل اليت مت التعبري عهنا هذا ف� يتعلق �حلاالت اليت تعاجل
  ؟ (4)لكن ماذا عن احلاالت اليت تعاجل املسائل اليت مل يمت التعبري عهنا

، فال  س�يكون من الس«افة البحث عن نية أ�طراف يف املسائل اليت مل يفكر فهيا هؤالء
ة النظر ٕاىل طبيعو  ، ٔ�حاكم العرفو  ، مك�ب{ٔن تطبيق القوا=د امل ، ميك�نا إالق�اع يف هذه احلا 

  .(5)ٕاذ ال ميكن تفسري العدم ؛ التعامل س�ميكن من تفسري الترصف

�و ما =رب  ما يمت حتديده يف هذه احلا  هو تبعات إالرادة يف موا�ة الظروف Ýري املتوقعةٔ ،
 القايض ال يفرس مبعىن ٔ�ن ؛ها �لوقائع من ٔ��ل تفسري مبطابقة إالرادة  ʼʼ GOUNOT ʽʽ عنه أ�س�تاذ

                                                 
1 - cité par,  GHESTIN (J.) , JAMIN (Ch.) et BILLIAU (M.) , … les effets … , op. cit. , p. 34.  
2 -  DEREUX (G.), De l’interprétation … , thèse précitée, p. 02 : « L’interprète d’un acte juridique privé 
doit rechercher avec le plus de soin possible l’intention de l’auteur de cet acte. ». 
3 - Ibid . 
4 -  GOUNOT (E.) , Le principe de l’autonomie … , thèse précitée, p. 207 : « Les incertitudes et les 
obscurités ne proviennent pas de ce que sur un point déterminé la volonté est mal exprimée, mais de ce 
que sur ce point elle n’a pas existé. ». 
5 -  DEMOGUE (R.) , Les notions … , op.  cit. , p. 298.  
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ٕامنا حياول ٔ�ن يفرتض ما س�تكون إالرادة قد -ددته يف -ا  و  ،ٕاذ ال يو�د ما يفَرس  ؛ يف هذه احلاالت
ٕامنا تمت عن طريق و  ، معاجلهتا لهذه الظروف، وال تمت هذه املطابقة وفقا ٕالرادة مفرتضة افرتاضا حمضا

هذا املبدٔ� ½س�يطر =ىل القانون aرَمØه، و .  )مصاحل أ�طراف واملصل�ة العامة( نيةا�ٓ تقد[ر املصاحل 
�و الترصفات إالدارية ؛ سواء تعلق أ�مر بتفسري ال�رشيعٔ .  

ميكن تصنيفها ، و  قايض يف البحث عن نية أ�طرافضوابط ½س�ت{Aٔس هبا الال من يدعدالهناك 
  .حيتوهيا الترصفضوابط ال و  ،ترصفضوابط حيتوهيا ال :  ٕاىل صنفني

  : الضوابط ا7ا¨لية يف تفسري الترصف -1

ثقة بني و  ، ما ي¶Åغي ٔ�ن يتوافر من ٔ�مانةو  ، مÂل طبيعة التعامل ، مهنا ما �اء ذåره يف ال�رشيع
اليت �س�ت{Aٔس هبا ٔ�Ýلب احملامك يف ا7ول اليت تعمتد و  ، ، ومهنا ما �اء يف ال�رشيع الفرAيس(1)املتعاقد[ن
  .(2)جرماين الالت�Rوالقانون 

، فٕاذا  موضو=هٔ�ي حبسب طبيعة الترصف و  ؛ )3(يفرس الترصف حبسب طبيعة التعامل
 ،املعىن ا´ي تقØضيه طبيعة الترصفوجب =ىل القايض اخØيار  ، احمتلت العبارة معاين خمتلفة

،  Ùرك الترصف لٔ�حاكم اليت تقØضهيا طبيعته قصدمه  -من حCث املنطق - فسكوت أ�طراف يعين
، ال جيب =ىل املس�ت{ٔجر مطالبة الرشكة املؤجرة  فٕاذا اكن عيب يف العني حمل ©عîد إالجياري

، وٕامنا جيب  ٔ�ن طبيعة الترصف تقيض ب{ٔن هذه أ�¨رية ال تتbاوز يف تد¨لها ا§ال املايل ؛ بضامهنا
  . =ليه مطالبة البائع �لضامن

، [رجع ٕاىل ما ي¶Åغي ٔ�ن )4(القايض بطبيعة التعامل �لكشف عن نية أ�طراف مل ½س�هتد ٕانو 
 ʽʽالس�هنوري ʼʼ س¶س�تعني �ملثال ا´ي اس�تعان به أ�س�تاذو .  )5(وثقة بني أ�طراف ، يتوافر من ٔ�مانة

، فٕاذا  التعاملجيب =ىل املوجب 7 ٔ�ن يفهم العبارات وفقا ملا تقØضيه أ�مانة يف :  لرشح هذا الضابط
امل تقيض من ، فٕان أ�مانة يف التع متكن املوجب 7 من معرفة ذ¢و  ، ل6س يف التعبريو و�د خط{ٔ 

                                                 
، مرجع  ... ، رشح القانون املدين اجلزا�ريمحمد صربي السعدي:  من يصنف هذه الضوابط =ىل ٔ�هنا ضوابط تفسري ¨ارجCة، انظر فرس[نهناك من امل  -1

 .296  .سابق، ص
اجمد : احملامك أ�ردنية، انظروما يلهيا، و  496. ص مرجع سابق،، ... اجلزء ا�ٔول .... الوس�يط  ... ،عبد الرزاق ٔ�محد الس�هنوري:  مهنا احملامك املرصية، انظر -2

  . ما يلهياو  165  .، مرجع سابق، ص ... النظرية العامة لاللزتاماتمحمد م�صور، 
  .املمتملتق�ني املدين اجلزا�ري املعدل و من ا 111/2املادة  –3
  .من التق�ني املدين اجلزا�ري املعدل واملمتم 111/2املادة  –4
  .497. ، مرجع سابق، ص ... اجلزء ا�ٔول ... الوس�يط ... ،عبد الرزاق ٔ�محد الس�هنوري–5
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�و اكن ½س�تطيع  ، نظرا لكونه قد فهمه =ىل حقCقØه ،من ٕاهبام يف التعبري ل ما وقعاملوجب 7 ٔ�َال ½س�تغٔ
، ؤ�ن جيعل من  سب ظاهرها، ويقابل ذ¢ اطمئنان املوجب 7 ٕاىل العبارات ح  فهمه =ىل ذ¢

  . املعىن املقصود من املوجب ، املعىن الظاهر

 .فÅنوده مØاكم� تفرس بعضها البعض،  كام ٔ�ن الترصفات القانونية لك ال يتجزٔ� �ل¶س�بة ٔ�طرافه
عرق� الوصول ٕاىل النية املشرتكة  ذ¢ ٔ�ن من ش{ٔن ؛ ال جيوز جتزئة بنود الترصف عند تفسريه =ليهو 

  . )1(لٔ�طراف

تبني �لقايض ٔ�ن ٔ�-د هذه املعاين جيعل �لترصف ٔ�°را و  ، وٕاذا تعددت املعاين لعبارة معينة
. ، توجب =ليه ÙرجCح املعىن ا´ي يو7 أ�°ر القانوين قانونيا، ب�R املعاين أ�خرى ال جتعل 7 ٔ�°را

�ما يف ال�رشيع )2(ساليم بعبارة ٕاعامل الVم ¨ري من ٕاهام7ويعرب عن هذا الضابط يف الفقه االٕ ٔ ،
  .)3(من التق�ني املدين 1158الفرAيس فقد نصت =ليه املادة 

، فٕان هذا ال يعين ٔ�ن  ٕاذا مت ختصيص -ا  �´åر يف الترصف من ٔ��ل رشح ©لزتامو 
مت و ،، فلو مت بيع مس�مثرة فالحCة(4)فقط أ�طراف قد ٔ�رادوا حتديد �ٓ�ر الترصف =ىل احلا  املذåورة

             ا}ازنو  ،�سَمل احليوا¯ت، فٕان هذا ال يعين ٔ�ن البيع ال ½شمل ا�ٓالت الزراعيةختصيص 
  .ٕاخل ... إالسطبالتو 

  : الضوابط اخلارجCة يف تفسري الترصف -2

ا´ي يفهم م�ه العادات ، و )5(ينص القانون =ىل ©س�هتداء �لعرف اجلاري يف املعامالت
اف �سعى ٕاال حتقCق ، حCث ٔ�ن أ�عر  وفقا ملهناج الناس يف حCاهتمرية يف التعامالت اليومCة ااجل

وجب محلها =ىل املعىن ا´ي يتفق مع  ، ٕاذا اكنت العبارة حتمتل ٔ�كرث من معىن =ليهو  . مصاحلهم
ما مل [كن خمالفا  ، عرف ¨اص وجب العمل �لعرف اخلاص، Ýري ٔ�نه ٕاذا تنازع عرف =ام و  رفالع

ٔ�ن من  ؛ ال عرضيا مØغريا ،½شرتط يف العرف ٔ�ن [كون مس�تقرا �بتاو .  العامةا�ٓداب �لنظام العام و 

                                                 
.169  .، مرجع سابق، ص ... ، النظرية العامة لاللزتامٔ�محد شويق محمد عبد الرمحن -  1 
.295 . ، مرجع سابق، ص ... اجلزا�ريرشح القانون املدين ، محمد صربي السعدي - 2 

3- art. 1158 du code civil  français : « Les termes susceptibles de deux sens doivent être pris dans le sens 
qui convient le plus à la matière du contrat. ».  
4- art. 1164 du code civil français : «  Lorsque dans un contrat on a exprimé un cas pour l’explication de 
l’obligation. On n’est pas censé avoir voulu par-là restreindre l’étendue que l’engagement reçoit de droit 
aux cas non exprimés. ».  

.املمتمين اجلزا�ري املعدل و من التق�ني املد 111/2املادة  - 5 
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املرشع الفرAيس يعطي أ�ولوية يف تفسري الترصفات ٕاىل الب� ا´ي Aش{ٔ و©س�تقرار، و  ٔ�راكنه التكرار 
 ٕاذ ٔ�ن ؛ هذه القا=دة ف� يتعلق �ملناطقحÅذ لو نص املرشع اجلزا�ري =ىل مÂل ، و )1(فCه الترصف

، فالعرف يف  تنوع الثقافات فهيا جيعل ملثل هذا احلمك ٔ�مهية �لغةو  ،شساعت احلزي اجلغرايف �لجزا�ر
  . وعنه يف بالد الطوارق ،بالد القÅائل خيتلف عن العرف يف بالد أ�وراس

بقي و  ، وٕان مل [متكن القايض من الوصول ٕاىل معىن العبارة بعد ©س�ت��اس aلك هذه الضوابط
ٕاذ ٔ�رىس قا=دة ٔ�ن  ؛ ق�ني املدينت من ال  �112حلل يف املادة  ء، فٕان املرشع قد �ا شكه يف نفس

�س�ت�Zاء ترصفات إالذ=ان اليت يفرس الشك فهيا ملصل�ة الطرف  ، الشك يفرس ملصل�ة املد[ن
  . املذعن

 ٔ�  : تفسري الشك ملصل�ة املد[ن كقا=دة =امة - 

، وبقي  طريق ©س�ت��اس �لضوابط املذåورة �ٓنفإاذا مل هيتد القايض ٕاىل تفسري الترصف عن 
 ، )2(، وجب =ليه ÙرجCح هذا الشك ملصل�ة املد[ن 7يه شك يف ٕازا  الغموض ا´ي شاب العبارة

  : ولهذه القا=دة مربرات =دة نذåر مهنا 

 ،زناع بني أ�طراف حول =دم تنفCذ الزتام معنيال، فٕاذا اكن  صل هو aراءة ذمة إالAسانا�ٔ  -
، )3(فٕان الطرف املزعوم ٔ�نه مل ينفذ الزتامه يبقى aريء ا´مة ٕاىل -ني تقدمي املد=ني ا7ليل =ىل ذ¢

 معل �لقا=دة اليت تقيض ب{ٔن الشك يفرس ملصل�ة ، وٕاذا شك القايض يف يقCنه حول جحية ا7ليل
  .املد[ن

القانونية �لطرف  تقيض ٔ�حاكم العدا  ب{ٔن Ùكون امحلاية يف الترصفات:  ٔ�حاكم العدا  -
مر يتطلب هذا ا�ٔ ، و  صل يف الترصفات إالرادية ٔ�ن مييل ا7ا�ن ©لزتام =ىل املد[نٔ�ن ا�ٔ  ؛ الضعيف

ال  ا´ ، ارة [كون ¯جتا عن خط{ٔ ا7ا�نفٕان الغموض ا´ي [كون يف العب =ليهو  . التC6انم�ه الوضوح و 
  .)4(جيوز ��ا�ن ا}طئ ٔ�ن ½س�تفCد من خطئه

                                                 
1- art. 1159  du code civil français : « Ce qui est ambigu s’interprète par ce qui est d’usage dans le pays ou 
le contrat est passé. ». 

  .املمتملتق�ني املدين اجلزا�ري املعدل و من ا 112/1املادة  -2
  .» ... ٕاثبات ©لزتام=ىل ا7ا�ن « : املمتمي املعدل و من التق�ني املدين اجلزا�ر  323تنص املادة  -3
  .165 .، ص1986 ،، جم� ©جهتاد القضايئ12/03/1983قرار احملمكة العليا الصادر بتارخي  -  4
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لية ©عîد ©جياري مÂال، لك ، ففي مع  املد[ن الطرف الضعيف دامئا يف الترصفال يعترب 
 ٔ�، بل هو مد[ن ف� يتعلق بتفسري بعض  ، فاملد[ن ال [كون مدينا بصفة مطلقة طرافه دا�ن ومد[ن

فٕان القا=دة ال حتمي الطرف الضعيف دامئا،  و=ليه . ن ف� يتعلق بتفسري البعض ا�ٓخر، ودا� البنود
 ، فCمت تفسري الشك ملصلحته [نففي الترصفات اليت [كون فهيا ٕاذ=ان قد [كون الطرف القوي هو املد

 =ىل م�ع ت{ٔويل العبارات الغامضة يف هذا النوع من الترصفات 112نصت الفقرة الثانية من املادة  ا، ´
  .مرضا �لطرف الضعيف ت{ٔويال

  : املذعـن=دم جواز تفسري الشك تفسريا مرضا �لطرف  - ب

، ال جيوز تفسري الشك  من التق�ني املدين اجلزا�ري 112طبقا ٔ�حاكم الفقرة الثانية من املادة 
 ،، وال هيم هنا من ٔ�مىل البند ، سواء اكن هذا الطرف دائنا ٔ�و مدينا تفسريا مرضا �لطرف املذعن

Ýري ٔ�ن هذا ال يعين  . املفعوللبند تبقى القا=دة سارية ن هو ا´ي ٔ�مىل احفىت لو اكن الطرف املذعَ 
 ،وٕامنا يفرس ملصل�ة املد[ن =ىل ٔ�ن ال يرض مبصل�ة ا7ا�ن ، تفسري البند ملصل�ة الطرف املذعن

ٔ�هنام  ؛ 112 هكذا يمت التوفCق بني القا=دتني املنصوص =لهيام يف املادةوا´ي هو الطرف املذعن، و 
  .لRس�تا مØناقضتانو  ،قا=دdن مØاكملتان

  

  : =ىل لتفسري الترصفرقابة ا§لس ا�ٔ  - نيا�

Ýري ٔ�نه [راقب رشوط ممارسة التفسري من قÅل ، ) I( =ىل تفسري الترصفال [راقب ا§لس ا�ٔ 
  . )II( قضاة املوضوع

I -  ٔىل ال [راقب تفسري الترصفا§لس ا�= :  

=ىل ا�ٔ ملوضوعية اليت ال جيوز �لمbلس من املسائل ا -من حCث املبد�ٔ  - ٕان تفسري الترصف
ٔ�هنا  ؛ ٔ�ن ٔ�حاكم العقد لRست قوا=د قانونية ؛ ، فلقايض املوضوع سلطة تقد[رية يف ذ¢ مراقÅهتا

من التق�ني املدين  106فٕاهنا ختلو من ¨اصية العموم، فاملادة ،  )1(حىت لو اكنت رشيعة لٔ�طراف
�ن العقد رشيعة عند نصها =ىل  مل �سع من التق�ني املدين الفرAيس 1134اجلزا�ري واليت تقابل املادة ٔ

، وٕامنا Ùريم فقط ٕاىل ٔ�ن ʼʼ DEMOGUE ʽʽ س�تاذىل �شC6ه العقد �لقانون حسب ا�ٔ إ  املتعاقد[ن

                                                 
  .املمتملتق�ني املدين اجلزا�ري املعدل و من ا 106املادة  -1
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هو حرص املرشع =ىل ٔ�ن  ، ا7ليل =ىل ٔ�ن ٔ�حاكم العقد Ùمتزي عن القانون، و )1(ٔ�حاكم العقد ملزمة
       تعترب ٔ�حاكم الترصف =ليهو  . )2(ال يف ٔ�حاكم القانون ، يمت البحث عن نية أ�طراف يف ٕاراداهتم

  . جمرد وقائع موضوعية  -�س�ت�Zاء ما متث? �ل¶س�بة لٔ�طراف -

، ف{ٔحاكKا ال  رادية العتبارها من مسائل املوضوع=ىل ٔ�حاكم الترصفات االٕ ال يفرس ا§لس ا�ٔ 
، Ýري ٔ�ن هنا¢ بعض الترصفات اليت  العمومÙرىق ٕاىل در�ة القا=دة القانونية خللوها من ¨اصية 

  . =ىل�ٔ طالب الفقه وجوب تفسريها من قÅل ا§لس ا

=ىل يف قاشا ف� يتعلق çسلطة ا§لس ا�ٔ تثري مس{ٔ  تفسري االتفاقات امجلاعية �لعمل ن
ت¶شئ ،  ، تعترب ترصفا من ترصفات القانون اخلاص، Ýري ٔ�هنا من �ة ٔ�خرى ٔ�هنا من �ة ؛تفسريها

حناء �ٔ بل قد �شمل فUة معينة �شمل مجيع ش«اص، ة، فهÀي تطبق =ىل فUة åبرية من ا�ٔ قوا=د =ام
 ،ش«اص ا´[ن خيضعون لها صفة العمومCة =ىل ٔ�حاكKافال يعطي هذا العدد الكÅري من ا�ٔ ، �ٔ )3(الوطن

االتفاقات امجلاعية ٕان تفسري :  من �انب �ٓخر؟ و  حىت العامل ا´[ن مل [رضون هبا خصوصا ؤ�هنا تلزم
  ، خصوصا ؤ�ن من طرف قضاة املوضوع قد يعطي لنفس احلمك معاين خمتلفة �خØالف اجلهة القضائية

  .)4(=ىللتفسري ال خيضع لرقابة ا§لس ا�ٔ ا 

حتررها املؤسسات اخلاصة الكربى نفس النقاش ف� يتعلق �لعقود اJمنوذج اليت  �رد ق
 Lلتنظمي =القاهتا مع املتعاملني معها ، ٕاخل...  البنوكو  ، النقلرشاكت و ، رشاكت الت{ٔمني  . �Âم�ومن ٔ

  .ٕاخل...  ©عîد املس��ديو ، الترصفات اJمنوذج ©عîد ©جياري

�عتبار ٔ�ن و-دة  ، ىل تفسري الترصفات اJمنوذج=ٔ�نه ال جيوز �لمbلس ا�ٔ  فرس[نمل ا بعض[رى 
هنا¢ من [رى ، Ýري ٔ�ن (5)�ٕالضافة ٕاىل ٔ�هنا مل تصدر عن سلطة =امة،  التحر[ر ال جتعل مهنا تنظ�

 املعقول ٔ�ن تفرس رئ�نه من Ý ؛ وع من الترصفات رضوري=ىل لتفسري هذا النٔ�ن رقابة ا§لس ا�ٔ 
، ومنيل ٕاىل (6)ٔ�حاكما حررت بطريقة مطابقة مع =دة ٔ�ش«اص بطريقة خمتلفة حسب اخØالف احملمكة

  .ٕاليه من توحCد التفسري القضايئهذا الرٔ�ي ملا يؤدي 

                                                 
مؤرخ   17. ع.ر .، يتعلق بعالقات العمل، ج1990افريل  21املؤرخ يف  11 - 90 أ�مرمن  120راجع حمتوى االتفاقات امجلاعية املنصوص =لهيا يف املادة  -1

  . املعدل واملمتم 1990ٔ�aريل  25يف 
  .السالف ا´åر 11 - 90 أ�مرمن  114املادة  -2
�و وطنيا، كام ميكن ٔ�ن Ùك�يس طابعا حمليا  ... جمال تطبيقها...  حتدد االتفاقات امجلاعية « : السالف ا´åر 11 -  90 أ�مرمن   155املادة -  3ٔ ��و �ؤ .«.  

4-  DURAND (P.) , « Le dualisme de la convention collective », RTD.civ. , 1939, p.  533 et s., p.  538.  
5- cité par,  BORE (J.), La cassation … , op. cit. , p. 440 et s.  
6- Ibid .  
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II -  ٔة ا§لس ا�Åىل ملدى ا-رتام قضاة املوضوع لرشوط ممارسة التفسريمراق= :  

�لرضورة =دم تد¨ل  ، ترصف من اخØصاص قايض املوضوعتفسري ال  ٔ�ن قا=دة ال تعين
ممارسة ة املوضوع لرشوط =ىل، ا´ي يبقى 7 دامئا احلق يف مراقÅة مدى ا-رتام قضاا§لس ا�ٔ 
=ىل يف فقد قىض ا§لس ا�ٔ  ، بارات الواحضة=دم جواز تفسري الع : واليت ميكن ٔ�ن نذåر مهنا التفسري،

املس�ت{ٔجر طعن يف قرار ا§لس القضايئ مدعيا و ...  «:  ��ٓيت 1983جويلية  13القرار املؤرخ يف 
 ، وÝري مهبمة ، ه واحضة، بل عبارات ا´ي حيتوي =ىل ل6س ٔ�و مغوض) 11البند ( حتريف بنود العقد

  .(1)». ؤ�ن املوافقة الكØابية ال تعين التنازل ا´ي يمت لصاحل احملل

، ومل ميتنع عن ذ¢ �عتبار  =ىل حفص مدى وضوح العبارةيظهر من هذا القرار ٔ�ن ا§لس ا�ٔ 
�هنا من مسائل املوضوعٔ.  

يفرس الشك :  لقا=دة=ىل سلطة مراقÅة مدى تطبيق قضاة املوضوع كام ٔ�ن �لمbلس ا�ٔ 
بارات تفسريا مرضا ، فٕاذا اكن تفسري قضاة املوضوع �لع )2(ملصل�ة املد[ن �س�ت�Zاء عقود إالذ=ان

  . ، وجب نقض حمكهم مبصل�ة املد[ن

هو ، و  وفضال عن هذ[ن الرشطني هناك رشط جوهري جيب =ىل قضاة املوضوع التقCد به 
ولRس �لقايض البحث يف ظروف ومهية  ، طراف من ظاهر الترصفوجوب اس�ت«الص نية ا�ٔ 

  . )3(الس�ت«الصها

  الفرع الثاين
  الطريقة املوضوعية

  

بل حيتوي =ىل قوا=د تفسري  ، املدين اجلزا�ري قوا=د تفسري خشصية فقط التق�ني ال يتضمن
منا تبحث يف قوا=د ¨ار�ة ، وإ  موضوعية ال تتوقف فقط عند البحث عن النية املشرتكة لٔ�طراف

فالترصفات القانونية جيب ٔ�ن .  ٕاخل ... العدا و  ، Ùمتثل يف قوا=د حسن النية ، أ�طراف عن خشص

                                                 
  .63. ، صأ�ول، العدد A ،1986رشة القضاء 23713، ملف رمق 1983جويلية  13املؤرخ يف  أ�=ىلقرار ا§لس  -1
  .303 .، مرجع سابق، ص ... رشح القانون املدين اجلزا�ري،محمد صربي السعدي -2
�نه اكن جيب =ىل ...  «: ب{ٔنه 223 .، ص2002، 01، ا§� القضائية، العدد رمق  208925، ملف رمق 2000�انفي  18يقيض قرار احملمكة العليا املؤرخ يف  -3ٔ 

  .» ... الظاهرة �لعقد أ�طرافتفرس العقد بناء =ىل نية حممكة dم�غست ٔ�ن تعمل سلطهتا و 
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، بل aلك ما هو من مس�تلزمات هذا  ال تلزم أ�طراف مبا ورد فهيا فقط =ليه، و  تنفذ حبسن نية
ن ، مفضمو)1(والعدا  حبسب طبيعة ©لزتامات املتفر=ة عنه ، والعرف ، ©لزتام وفقا �لقانون
ٕاذ حيدد جزء من مضموهنا من طرف  ؛ طراف [كون �لرضورة من صنع ٕارادة ا�ٔ الترصفات القانونية ال

  .)2(القانون

، متاش�يا مع املذهب إالرادي،  ٕاىل القول ٔ�ن هذه أ�حاكم خشصية فرس[نذهب بعض امل 
، Ýري ٔ�ن )3(ٔ�حاكم العدا و  ، العرفو  ، ففرسوا السكوت =ىل ٔ�نه اتفاق مضين =ىل تطبيق القانون

ٕاذ ال ميكن ٔ�ن يفهم من سكوت أ�طراف اتفاق ٕاراداهتم =ىل تطبيق ٔ�حاكم  ؛ هذا الرٔ�ي م�تقد
، فكCف ميكن  ٕاذا مل [متكن القايض من حتديد النية املشرتكة لٔ�طرافو  . والعرف ، العدا و  ،القانون

  ؟ (4) ٔ�ن نقول ٔ�ن ٕاراداهتم اجتهت حنو تطبيق قا=دة معينة

ا ، هذ ا§متع ال ميكهنم تصَور لك احلاالت اليت ½س�تدعهيا تنفCذ ترصف معني ش«اص يفٕان ا�ٔ 
  اكن من مس�تلزماته ٕاذا ، طراف مبا مل [رد يف الترصفلزام ا�ٔ إ ٕاىل   -يف نظر¯ -ما حث املرشع 

  . والعدا  ، العرفو  ، حسب ٔ�حاكم القانون 

مث ٕاىل سلطات ا§لس ، ) ٔ�وال(ة سوف نتعرض ٕاىل توجهيات التفسري يف الطريقة املوضوعي
  . )�نيا(=ىل يف مراقÅة مدى تطبيق قضاة املوضوع لهذه التوجهيات ا�ٔ 

  توجهيات التفسري يف الطريقة املوضوعية:  ٔ�وال

فCثور �زاع çش{ٔنه، وقد [كون لهذا  ، قد حيدث ٔ�ن ½سكت الترصف عن موضوع معني
�و مل  ،aرام هذا الترصفإ أ�طراف ٕاىل هذا املوضوع ٔ�ثناء  كام لو مل يتفطن:  السكوت ٔ�س�باب =دةٔ

ٔ�هنم اكنوا يتوقعون ٔ�نه لن يثور  ؛ ، ٔ�و ٔ�هنم مل [ريدوا ٕا�رته [ريدوا ٕا�رته خش�ية تعطيل ٕاaرام الترصف
  هل ميكن �لقايض يف هذه احلا  ٔ�ن [رجع ٕاىل النية املشرتكة لٔ�طراف حىت حيل الزناع؟ف  . �زاع çش{ٔنه

الرجوع ٕاىل  هو املراد م�ه ، ٕ�ماكنية رجوع القايض ٕاىل ٕارادة أ�طراف هو قول جمازي ٕان القول
، هذا ما جعل  )لو =اجلوا هذه احلا  يف الترصف لاكنوا قد =اجلوها اك�ٓيت( إالرادة املفرتضة هلم 

                                                 
  .املمتملتق�ني املدين اجلزا�ري املعدل و من ا 107املادة  -  1
  . خصوصا ما تعلق �لقوا=د ا�ٓمرة -  2

3-  MAZEAUD (H., J. et L.) , Leçons de droit civil … , par (F.) CHABAS, op. cit. , p. 336.  
4-  LOPEZ SANTA MARIA (J.) , Les systèmes d’interprétation des contrats, thèse Paris, 1968, p. 67 :    
« J’avoue que je n’arrive pas à comprendre comment, si la volonté des parties n’est pas décelable, on 
puisse expliquer l’emploi des usages au moyen de la volonté, même tacite. ».  
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 ،ونحيث املفرس =ىل ©س��اد =ىل القانو  ، املرشع يت«ىل عن الطريقة الشخصية يف هذه احلاالت
  . )II(لزام أ�طراف مبا مل يتفقوا =ليه إ ٔ�ن تطبيق هذه القوا=د يؤدي ٕاىل  Ýري.  )I( العدا و  ،العرفو 

I - مضمون توجهيات التفسري يف الطريقة املوضوعية :  

، )1(س�تلزمات الترصف طبقا �ل�رشيع لزام أ�طراف مبا هو من م إ تتلخص هذه التوجهيات يف 
  . )3( العدا و  ، )2( العرفو 

  : ال�رشيع - 1
قوا=د مفرسة ممك� و  ،متعرف بقوا=د النظام العا ،تنقسم القوا=د القانونية ٕاىل قوا=د �ٓمرة ¯هية

  .تعرف بقوا=د النظام اخلاص ،ش«اصٕالرادة ا�ٔ 

حتت طائ� البطالن، فال جيوز لٔ�ش«اص االتفاق رة القوا=د ا�ٓمال جيوز االتفاق =ىل خمالفة 
يطلق و  ، التعرض الشخيص الصادر من البائع االتفاق =ىل =دم ضامن =ىل تعديل رشوط الزواج، ٔ�و

      ٕان -دث و  ، نه ال غىن عهنا يف تنظمي ا§متع�ٔ  ؛ ٔ�يضا =ىل هذه القوا=د �سمية قوا=د النظام العام
ٓ وتو�د قا=دة قانونية  ، تعلق الزناع حبا  مل يعاجلها أ�طراف يف االتفاقو  �ال ، فٕان القايض  مرة تعاجلها

  . (1)وٕاَال اكن حمكه مس�توجÅا �لنقض ، ٕامنا يطبق القانون بتطبيق القا=دة ا�ٓمرةو  ، يفرس الترصف

، فهÀي ال Ùكون  ٔ�ما القوا=د املمك� فهÀي تê القوا=د اليت جيوز لٔ�طراف االتفاق =ىل خمالفهتا
 .حاكم العقود املسامة ممك��ٔ �ل  ٔ�ن ؛ ٔ�مÂلهتا كثريةو .  طرافيق ٕاَال ٕاذا مل ختالفها ٕارادة ا�ٔ واجÅة التطب 

رشط ٔ�ن يمت  ، طراف عن نRهتم يف خمالفة هذه القوا=د وجب =ىل القايض تطبيقهافٕاذا مل يعرب ا�ٔ 
 CكÙساس ترصف مسمى�طراف ٕان مل يتفق ا�ٔ  -مك� Ùكون ملزمة القا=دة املو .  يف الترصف =ىل ٔ

ٕامنا و  ،فٕان القايض يف هذه احلاالت ال يفرس الترصف ، و=ليه ش{ٔهنا ش{ٔن القا=دة ا�ٓمرة -ا=ىل خمالفهت
  .(2)[مك?

  : (3)العرف – 2

                                                 
1 -  BORE (J.), La cassation … , op. cit. , p. 233. 
2 -  TERRE (F.),  SIMLER (Ph.)  et  LEQUETTE (Y .) , … les obligations … , op. cit. , p. 359. 

�ن  أ�حص��لغة العربية مصطلح عرف ، واكن من ، و (usage) من التق�ني املدين ��لغة الفرAس�ية مصطلح 107اس�تعمل املرشع اجلزا�ري يف املادة  - 3ٔ
 املادي ختتلف العادة عن العرف يف åون ٔ�ن العادة يه العنرصو   .) coutume(ٔ�ن مرادف مصطلح عرف ��لغة الفرAس�ية هو؛ ½س�تعمل مصطلح العادة 

  : حىت تتحول ٕاىل عرف حتتاج ٕاىل عنرص معنوي [متثل يف ©قØناع ٕ�لزامCهتا ، لتفاصيل اكرث انظرو  ،�لعرف
 GENY (F.) , Méthodes d’interprétation … , op. cit., p.p.  345 – 356. 
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 107دة ٕان حث املرشع القايض =ىل Ùمك� ٔ�حاكم الترصف مبقØضيات العرف مل يقØرص =ىل املا
من التق�ني املدين ختضع  871فاملادة :  ٕامنا هناك نصوص ٔ�خرى تقيض بذ¢، و  من التق�ني املدين فقط

وجب =ىل م�ه ت 671املادة ، و  وملا جرى به العرف ، ©رتفاق �لقوا=د املقررة يف س�ند ت{ٔسRسهحق 
تقيض بوجوب مرا=اة  م�ه 356املادة ، و  لوفةزا  مضار اجلوار Ýري امل{ٔ إ القايض مرا=اة العرف يف 

ت{ٔجر �لقCام تلزم املس�  م�ه 464املادة ، و  ي س�تعمتد ٔ�سعاره لت�ديد اJمثنالعرف يف حتديد السوق ا´
تلزم املس�ت{ٔجر بدفع بدل  498املادة ، و  ٔ�ي العرف ؛ اجلاري هبا العملو  ، �لرتم�ت اخلاصة �ٕالجيار

  .ٕاخل ... ٔ�ي عرف اجلهة ٕاذا مل يمت االتفاق =ىل مCعاد ا7فع ؛ إالجيار يف املواعيد املعمول هبا يف اجلهة

حىت يف بعض املعامالت و  ، املهنيةو  ، وساط التbاريةالعرف هو ما جرى به العمل يف ا�ٔ و 
  . )2(طرافت القانونية ف� مل يتفق فCه ا�ٔ ، ومن ش{ٔنه Ùمك� الترصفا(1)©جîعية

، فعىل ماذا س�يعمتد القايض يف تفسري  قا=دة ممك�ون تنازع بني عرف و ٔ�ن [كقد حيدث و 
  ؟ العرف ٔ�و القا=دة املمك�:  الترصف

 املس{ٔ  اليت مل قا=دة عرفCة يفعرف يف -ا  تنازع قا=دة ممك� و جيب ٔ�ن يعمتد القايض =ىل ال
ما ت¶هتÀي بعبارة ما   -=ادة - ، وذ¢ ٔ�ن النصوص املمك� يف -د ذاهتا طراف عن ٕارادهتميعَرب فهيا ا�ٔ 

  ٔ�ن العرف مىت و�د اكنت 7 قوة القا=دة ا�ٓمرة الاتفاق ٔ�و عرف يقيض خبالف ذ¢، و مل يو�د

  .طرافه �تفاق ا�ٔ Øجيوز خمالف  

  : مÅادئ العدا  – 3
ٕاىل الظروف  طراف من الترصف مÅارشة من ٔ�ن ½س�شف ٕارادة ا�ٔ  ٕان مل [متكن القايض [رجع

، فٕان مل  ٔ�خص القوا=د املمك� و=ىل و�ه ، ، فٕان مل [متكن [رجع ٕاىل ال�رشيع اليت ٔ�-اطت Aش{ٔته
  . ٕاىل مÅادئ العدا ، وٕان مل [متكن فعليه الرجوع  [رجع ٕاىل العرف متكن[ 

ص وره اخلاصمدلو7 من خشص �ٓخر، فللك قاض ت ٕان مفهوم العدا  مفهوم Ýري دقCق خيتلف
ادئ يصف التفسري عن طريق ©س��اد =ىل مʼʼ RIEG ʽʽ Å س�تاذ، هذا ما جعل ا�ٔ  ملفهوم العدا 

ٔ�نه س�ت�دث بعض  ؛ )interprétation par adjonction( ضافةالعدا  �لتفسري عن طريق االٕ 

                                                 
1-  TERRE (F.),  SIMLER (Ph.)  et  LEQUTTE (Y.) , … les obligations … , op. cit. , p. 359.  
2-  MAZEAUD (H.,L et J.)  et  CHABAS (F.), Leçons de droit civil … , op. cit. , p. 337.  
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هذا ما يَربر ختوف ٔ�نصار مÅدٔ�  ،(1)التعديالت يف مضمون الترصف ن�bCة تد¨ل ٕارادة القايض
  .سلطان إالرادة من اس��اد القايض =ىل مÅادئ العدا  يف تفسري الترصفات القانونية

II -  طراف مبا مل يتفقوا =ليهٕالزام ا�ٔ :  تاجئ التفسري املوضوعين  

ف Ùمتثل يف الزتامات مل يتفق املوضوعي ٕا-داث ٕاضافات يف مضمون الترص من نتاجئ التفسري 
: ؤ�مه ©لزتامات اليت ٔ�ضافها القضاء الفرAيس عن طريق هذا النوع من التفسري.  طراف çش{ٔهناا�ٔ 

  . )3(©لزتام �ملراقÅة و، ) 2(©س�شارة ©لزتام بتقدمي املعلومات وو، ) 1(©لزتام �لسالمة 

 : (2) ©لزتام �لسالمة -1 
ا´ي Aش{ٔ ٔ�ول مرة من قÅل  ،يضيف القضاء الفرAيس ٕاىل ٔ�Ýلب الترصفات ©لزتام �لسالمة

 يتلخص مضمونو .  ، ليعمم =ىل مجيع عقود النقل ةالقضاء يف جمال النقل عن طريق السكك احلديدي
  .(3)هذا ©لزتام يف وجوب نقل املسافر ساملا ٕاىل Ýاية وصو7 ٕاىل و�ته

 فCلزتم مس�مثر مدينة املاليه:  (4) ظهر هذا ©لزتام بعد ذ¢ يف العديد من الترصفات
يلزتم البائع çسالمة املشرتي عن طريق ©لزتام ب�سلميه م�تو�ات ، و  طفال ٔ�ثناء لهومهçسالمة ا�ٔ 

  فا�سع تطبيق هذا ©لزتام =ىل =دد åبري من ،(5)سالمØه ٔ�و ٔ�مالكه هيدد ¨الية من ٔ�ي عيب
  .)6(الترصفات 

  : ©س�شارةام بتقدمي املعلومات و©لزت  - 2

  ،نواع من العقود، ف{ٔلزم ٔ�حصاب الواكالت العقارية�ٔ ء الفرAيس هبذا ©لزتام يف =دة قىض القضا 
©س�شارة عند و ،الالزمة بتقدمي لك املعلومات وكذا اجلرا-ني ،املقاولنيو  ،واملهندسني املعامريني

                                                 
1-  RIEG (A.) , Le rôle de la volonté … , thèse précitée , p.  403.  
2- V.  RIEG (A.) , Le rôle de la volonté … , thèse précitée, p.p.  404 - 405 ;  BORE (J.), La cassation … , 
op. cit., p. 271. 
3 - Cass. Civ. 1er, 7 Mars 1989, RTD. Civ. , 1989, p. 548, obs. (P.) JOURDAIN. 

  : لالطالع =ىل ٔ�كرب =دد من ٔ�م�Â العقود اليت يضيف فهيا القضاء الفرAيس ©لزتام �لسالمة، انظر -  4
 BORE (J.) , La cassation … , op. cit., p. 271 et s. 
5 - Cass.civ.1er, 11 juin 1991, Bull.civ.,1. N°201,p.132. 
6 -  ARSAC-RIBEYROLLES (A.) , Essai sur la notion d’économie du contrat, thèse Clément 1,2005, p. 
 44. 
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هم aرامه، ونصح إ مه بصدد  طراف aلك معطيات الترصف ا´[نلب، كام ٔ�لزم املوثقني ٕ�=الم ا�ٔ الط
�ن جتعل الترصف ¯جعا حمققا �لهدف املطلوب من قÅلهم جراءات اليت من ش{ٔهنا aلك االٕ ٔ(1).  

aكCفCة اس�تعامل العتاد، وٕاعطائه كام ٔ�لزم كذ¢ القضاء الفرAيس البائع احملرتف ٕ�=الم املشرتي 
، Ýري ٔ�ن هذا ©لزتام ال يصل ٕاىل -د (2)طريقة تفادي ٔ�خطارهو  ، هيع املعلومات حول مواد صنعمج 

�و املنتج عن ٔ�رسار الصنع ، ٕافشاء البائعٔ(3).  

  :©لزتام �ملراقÅة - 3

الشخص ا´ي الت{ٔكد من هوية و  ، يلزتم البنك ا´ي يقوم بت{ٔ�ري خزنته احلديدية �ملراقÅة
طفال حىت ال من ½س�مثر خممي صيفي مبراقÅة ا�ٔ  ، كام يلزتم مدى ٔ�هليته يف ذ¢و  ، يتقدم لفØحها

، كام يلزتم ٔ�يضا صانع الس�يارات مبراقÅة جودة قطع (4) يصيبوا ٔ�نفسهم ب{ٔرضار ال يقَدرون خطورهتا
لزتام �ملراقÅة يضع =ىل =اتق فاال.   (5)وٕامنا تصنع 7 من قÅل رشاكت ٔ�خرى ، الغيار اليت ال يصنعها هو

  . حلرص =ىل =دم ترضر املتعاقد معهمطراف Kمة اا�ٔ 

فااللزتام �لسالمة يلزتم :  وهذه ©لزتامات واجÅة لكها يف ©عîد ©جياري لٔ�صول املنقو 
 ،وذ¢ ب{ٔن ال ½سمل 7 عتادا قد ½شلك خطرا =ىل سالمØه اجلسدية ، به البائع يف موا�ة املس�ت{ٔجر

©س�شارة الالزمة الس�تعامل  يلزتم كذ¢ بتقدمي املعلومات و، كام ٔ�و قد ينفجر فCحطم 7 مصنعه
الرشكة و  ، البائع(طراف م �ملراقÅة فهو يقع =ىل مجيع ا�ٔ ، �ٔما ف� يتعلق �اللزتا احلفاظ =ليهو  ، العتاد

، ويتوجب =ىل املس�ت{ٔجر  ، فCتوجب =ىل البائع مراقÅة مطابقة العتاد قÅل �سلميه)املس�ت{ٔجرو  ،املؤجرة
ٕا=الم الرشكة املؤجرة بعدم املطابقة حىت ال �سمل اJمثن، كام يتوجب ٔ�يضا =ىل الرشكة املؤجرة ٕا=الم 

بصفة =امة ال¶شاط، و  نع املس�ت{ٔجر من مزاو البائع بعدم ال�سلمي ٕاذا اك�شفت ٔ�ن هنا¢ موانع مت 
  . يتوجب =ىل لك طرف ٔ�ن يعمل أ�طراف ا�ٓخر[ن aلك خطر هيددمه ٕاذا اك�شفه قÅلهم

  : =ىل يف مراقÅة التفسري يف ظل الطريقة املوضوعيةسلطات ا§لس ا�ٔ  - �نيا

                                                 
1 -  BORE (J.), La cassation … , op. cit. ,p.  272 ;  GHESTIN (J.),  JAMIN (Ch.)  et  BILLIAU (M.) , 
…  Les effets … , op. cit. , p. 56. 
2 - Cass. Com., 11 juillet 1988, Bull. civ. ,4. n°250, p. 172. 
3 - Cass. Com., 12 novembre 1992, Bull.civ.4, n° 352, p. 251. 
4 -  GHESTIN (J.),  JAMIN (Ch.)  et  BILLIAU (M.) , …  les effets … , op. cit. , p. 58. 
5 -  TEYSSIE (B.), Les groupes de contrats … , thèse précitée, p. 204. 
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، وال حيد من هذه السلطة ٕاال ما يتعلق  تفسري ال�رشيعو  تطبيق =ىل سلطة مراقÅة�لمbلس ا�ٔ 
املعاهدات، ٔ�و ما ال يد¨ل يف نطاق و  ،بة اك7س�تور�ل�رشيعات اليت تفوق ال�رشيع العادي مرت 

  .)1(اجلزايئداري و ت اليت تد¨ل يف اخØصاص القضاء االٕ اخØصاصه كتê ال�رشيعا

=ىل ال [رى ٔ�ن ا§لس ا�ٔ  ʼʼ BORE ʽʽس�تاذمÅادئ العدا  ، فٕان ا�ٔ ف و ٔ�ما ف� يتعلق �لعر 
، واس�تZىن احلاالت اليت (2)ٔ�ن هذه املسائل من اخØصاص قايض املوضوع ؛ التفسريو  [راقب التطبيق

  .(3)=ىل سلطة مراقÅة التطبيقٔ�[ن �لمbلس ا�ٔ  ، ينص ال�رشيع رصا-ة =ىل وجوب تطبيقها

ال مÅدٔ� من مÅادئ و ،ئ�نه يف -ا  =دم وجود نص �رشيع ؛ حنن ال نتفق مع هذا الرٔ�يو 
وىل من التق�ني ة القانون طبقا ملقØىض املادة ا�ٔ قوا=د العدا  قو و  ،�لعرف سالمCة يصبحالرشيعة االٕ 

  .)5(، عكس ما ذهب ٕاليه القضاء الفرAيس)4(املدين

  . يظهر مما س�بق ٔ�ن سلطات القايض يف التفسري قد تصل به ٕاىل -د تعديل الترصف

 

 

 

 

  

  املطلب الثاين

  سلطات القايض يف تعديل الترصف القانوين الثاليث

  

                                                 
1-  BORE (J.),  La cassation … , op. cit. , p.  285.  
2 - Idem , p. 86. 
3 -  Ibid , p. 260. 

، فٕاذا مل إالسالمCةوٕاذا مل يو�د نص �رشيعي، حمك القايض مبقØىض مÅادئ الرشيعة  ...  «: من التق�ني املدين اجلزا�ري املعدل واملمتم =ىل ٔ�ن  01تنص املادة  -  4
  .يو�د فمبقØىض العرف

  .» . قوا=د العدا فمبقØىض مÅادئ القانون الطبيعي و فٕاذا مل يو�د 
5- Cass. Civ. 1840, cité par  BORE (J.) , La cassation … , op. cit. , p. 286. 
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ٔ�نه مبثابة القانون �ل¶س�بة  ؛ يقيض مÅدٔ� القوة امللزمة لالتفاقات ٕ�لزامCة مضمون الترصف
  .�تفاق مهنمو ، طرافال تعدي? ٕاال من قÅل ا�ٔ ضمون ولٔ�طراف، وب{ٔنه ال جيوز نقض هذا امل

 ٔ�طراف تعديل ، ا´ي ال ½سمح ٔ�-د ا�ٔ  ن إالرادةمن ٔ�مه تطبيقات مÅدٔ� سلطا يعترب هذا املبد
بل ٔ�كرث من .  ٔ�نه ريض به ؛  ٔ�و جمحفا يف حقهلو اكن ©لزتام مرهقا 7و  ، الترصف ٕ�رادته املنفردة

ت¶ش{ٔ عن االتفاق الزتامات Ýري =اد ،  ٔ�ن ذ¢، ال يعرتف ٔ�نصار مÅدٔ� سلطان إالرادة بفكرة ٔ�نه ميكن
  .(1) » =ادل تعاقديلك ما هو  «:اليت مفادها ٔ�ن  ʼʼ Alfred FOUILLEE ʽʽ ممتسكني مبقو 

Ýنه �لرجوع ٕاىل الوقع العميل�نالحظ ٔ�ن إالرادة احلرة ال ت¶شئ =القات =اد  يف لك  ري ٔ
ٕاذا مل [كن  )ذ=انود االٕ عق(حî الطرف القوي ٕارادته =ىل الطرف الضعيف  س�يفرض، ف  أ�حوال

كام ٔ�نه قد حتدث ٔ�-داث جتعل من ©لزتامات املتاكفUة عند  ، هناك Ùاكفؤ اقØصادي بني أ�طراف
              هذا ما جعل الفقه يقر مبقو  . ف الطارئة، كام حيدث يف الظرو التنفCذ عند ال¶ش{ٔة Ýري مØاكفUة

ʼʼ LACORDAIRE ʽʽ ،  ق التوازن يف ©لزتاماتلب بتد¨ل القايض لتعديل الترصف و يطاوCحتق.  

 Ýري ٔ�نه وضع 7 -دودا،  ،اجلزا�ري هذه الفكرة ف{ٔقَر مÅدٔ� القوة امللزمة لالتفاقاتسا[ر املرشع 
اكن هذا ©خØالل يف �ٔ ، سواء  وذ¢ عن طريق م�ح القايض سلطة ٕا=ادة التوازن يف ©لزتامات

  .)فرع �ن(اكن بفعل هذه إالرادة  ٔ�و، ) فرع ٔ�ول(طراف ن ¯جت عن -ادث ¨ارج عن ٕارادة ا�ٔ التواز 

  الفرع أ�ول
الناجت عن -ادث سلطة القايض يف رد ©خØالل يف التوازن ©قØصادي �لترصف 

  نظرية الظروف الطارئة:  طراف¨ارج عن ٕارادة ا�ٔ 
  

                                                 
، من ¨الل ٔ�طروحØه الشهرية مÅدٔ� ʼʼ GOUNOT ʽʽعند ر�ال القانون لٔ�س�تاذʼʼ FOUILLEE ʽʽيعود الفضل يف شهرة مقو  الفCلسوف الفرAيس -  1

  .ʼʼ FOUILLEE ʽʽ س�نة وفاة 1912دراسة نقدية �لفردية القانونية، و اليت ¯قشها =ام : سلطان إالرادة
ٕاذ ذåر ʼʼ FOUILLEE ʽʽ  7قام ٔ�وال çرشح مÅدٔ� سلطان إالرادة، ٔ�[ن اسرتجع كثريا ٔ�عامل: فكرتنييف  ʼʼ GOUNOT ʽʽميكن تلخيص معل     

 La(=مل ©جîع املعارص : ، ٔ�ما الثاين فCحمل عنوان) L’idée moderne du droit  ( الفكرة احلديثة �لقانون: مرجعني، حيمل املرجع أ�ول عنوان

science sociale contemporaine  (  ر مقولته الشهرية  يف الصف�ةåن ذ]�ٔ410.  
، Ýري ٔ�نه مل يقرتح بديال 7، مس�Åعدا قدرة هذا املبدٔ� =ىل ٔ�ن [كون ٔ�ساسا �لنظرية العامة �لترصف القانوين إالرادةمث =اد يف مر-� �نية لي¶Øقد مÅدٔ� سلطان 

  .من ٔ�طروحØه 26ذ¢ يف الصف�ة املبدٔ� و ة ٕاىل اقرتاح بديل لهذا لقد ٔ�كَد =ىل ٔ�نه ال ½سعى يف هذه ا7راسو 
�ٓخر [متثل يف وٕاذا اكن مÅدٔ� سلطان إالرادة ه: ههو ٔ�ن أ�طرو-ةما ½س�ت«لص من هذه  �ا´ي يعَرب  رضورة حتقCق التوازن العقدي، و املبدٔ�، فCجب تقCيده مببدٔ

  : »القانون حيررع و يه اليت ختض ريةوالضعيف احلما بني القوي  « : ʼʼ Jean Baptiste Henri LACORDAIRE ʽʽ عنه يف القانون مبقو 
« Entre le fort et le faible c’est la liberté qui asservit, la loi qui libère». 
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  نظمة القانونية القدمية، الرفض يف ا�ٔ حجا ما بني القÅول و ت{ٔر  (1)لقد عرفت نظرية الظروف الطارئة
ٔ�نه [رى ٔ�نه ال جيوز �لشخص ٔ�ن يت�لل من الزتامه  ؛ تطبيقهااكن ينادي بعدم  ʼʼ ULPIEN ʽʽ فالفقCه

 ، و=ليه ن، ٔ�ما ٕاذا اكن مرهقا فهو ممك ٕاال يف -ا  القوة القاهرة اليت جتعل تنفCذ ©لزتام مس�تحيال
  .(2)يلزتم املد[ن ب��فCذه

  الفقCه، ٔ�ما (3)من هذه القا=دة �=رتافه هبذه النظرية يف بعض العقود ʼʼ JUSTINIEN ʽʽخفف
ʼʼ CICERON ʽʽ نواع العقود�ٔ�نه [رى ٔ�ن ٔ�حاكم العدا  تقيض  ؛ فقد ا=رتف هبذه النظرية يف مجيع ٔ

  .(4)�لت«يل عن مÅدٔ� القوة امللزمة لالتفاقات ٕاذا طرٔ�ت حوادث وخمية الرضر

[رى  ʼʼ Saint Thomas D’AQUIN ʽʽ ، فالفقCه(5)قد اعمتد رواد القانون الك¶يس هذه النظريةو 
  .(6)ٕاذا تغريت الظروف اليت Aش{ٔت فهيا ،من الطبيعي ٔ�ن ال يفي الشخص �لزتامه هٔ�ن

 ٔ�هنا ال تîىش مع مÅد�ٔ  ؛ بظهور مذهب الفردية القانونية النظريةمت الت«يل عن هذه ٔ�نه Ýري 
ليون ¯ب  تق�نيكام ٔ�ن .  )7(هحىت �لتلميح ٕاJهيا يف كتا�ت ʼʼ POTHIER ʽʽ ، ومل يقم الفقCه سلطان إالرادة
كن ٔ�ن نتصور ٔ�ن ٔ�نه ال مي ؛ ٔ�ن التق�ني [رفضها ʼʼ CARBONNIER ʽʽ س�تاذ، و[رى ا�ٔ  مل ينص =لهيا

  .(8)ليون اكنوا جيهلوهناحمرري تق�ني ¯ب 

 اليت ت{ٔ¨ذ بنظرية الظروف الطارئة بعد تق�ني القانونية =ىل الرمغ من صدور بعض النصوص

ب�R يت�6اها القضاء  ،فالقضاء املدين [رفضها:  يف فرAسا بقي مØذبذ�ٕاال ٔ�ن موقف القضاء ، )9(¯بليون 
 1876مارس  06تارخي إالداري، فقد ٔ�رىس القضاء املدين مÅدٔ� اس�Åعاد النظرية يف القرار الصادر ب 

لRس من حق  : قيض ب{ٔنها´ي ي، و  )CRAPONNE(، يف قضية ق�اة  وىل حملمكة النقضعن الغرفة ا�ٔ 
�ن ي{ٔ¨ذوا بعني ©عتبار الوقت - Kام ظهرت هلم =دا  قضاهئمو  ،حوالي -ال من ا�ٔ �ٔ يف  - احملامكٔ، 

                                                 
1 - V. LOUVEAU (A.) , Théorie de l’imprévision en droit civil et en droit administratif, thèse Rennes, 
1920 ;   BRUSIN (A.), Essai sur la notion d’imprévision et sur son rôle en matière contractuelle, thèse 
Bordeaux, 1922 ;  VOIRIN (P.) , DE l’imprévision dans les rapports de droit privé, thèse Nancy, 1922. 
2 -  BRUSIN (A.), Essai sur la notion d’imprévision … , thèse précitée, p. 88. 
3 -  VOIRIN (P.) , DE l’imprévision … , thèse précitée, p. 44. 
4 -  BRUSIN (A.), Essai sur la notion d’imprévision … , thèse précitée, p.p. 91 - 92. 
5 - Idem, p.p. 93 - 94. 
6 - Ibid , p. 98.  
7 -  BRUSIN (A.), Essai sur la notion d’imprévision … , thèse précitée, p. 105 ;  VOIRIN (P.) , De 
l’imprévision … , thèse précitée, p. 47 ;  GHESTIN (J.),  …  Les effets … , op. cit. , p. 315. 
8 -  CARBONNIER (J.) , … les obligations … , op. cit. , p. 268 : « Le problème de l’imprévision ne 
pouvait donc être ignoré des rédacteurs du c.c. (…) ; et la solution, dans l’a. 1134, fut délibérément 
négative. ». 
9- V.  FLOUR (J.) et  AUBERT (J.-L.) , … l’acte juridique … , op. cit. , p.p. 302 - 304.  
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 داري فقد ت6ىن نظرية الظروف الطارئة، ٔ�ما القضاء االٕ (1)طرافاتفاقات ا�ٔ والظروف حىت يعدلوا 
  .(2)س�� يف جمال الصفقات العمومCةال

فٕان التق�ني املدين  ٔ�ما يف اجلزا�رلطارئة يف فرAسا، هذا ف� يتعلق بتطور نظرية الظروف ا
  ). �نيا(°رها =ىل الترصف �ٔ و ، ) ٔ�وال(س¶س�تعرض رشوط تطبيقها ، و (3)يعمتدها

  : رشوط تطبيق نظرية الظروف الطارئة -ٔ�وال
رشوط تتعلق �حلادث :  ميكن تقس�مي رشوط تطبيق نظرية الظروف الطارئة ٕاىل ثالثة ٔ�قسام

رشوط تتعلق ، و) II( حمل تطبيق النظرية القانوين �لترصفرشوط تتعلق و، ) I( يف -د ذاته
  . )III( �ملد[ن
       )I(- الرشوط املتعلقة �حلادث :  

  . )2( جسامة ٔ�°ره املادي =ىل املد[نو  ، )1( ويه Ùرتبط بطبيعة احلادث

 : طبيعة احلادث - 1

�ن و ،  )1( =اماو  اس�ت�Zائيا½شرتط يف احلادث حىت [كون مس�توجÅا لتد¨ل القايض ٔ�ن [كون ٔ
ن ال تتوافر فCه �ٔ ، كام ½شرتط ٔ�يضا )ج( [كون Ýري مØوقعٔ�ن و  ، )ب( aرام الترصفإ حيدث بعد 

  .)د( خصائص القوة القاهرة

 ٔ��ن [كون احلادث اس�ت�Zايئ و=ام  - ٔ : 
 فال يتعلق �ملد[ن ،ؤ�ن ½شمل مجمو=ة من الناس ،يقصد بذ¢ ٔ�ن [كون احلادث Ýري م{ٔلوف 

    ،بل ½شمل احلوادث ©جîعية اكحلروب ، يقØرص =ىل احلوادث الطبيعية و-دها، وهو ال )4(و-ده 
وبذ¢ خيرج من جمال تطبيق هذه النظرية  . )5(ٕاخل...  ارتفاعهاسعار و اخنفاض ا�ٔ و     ،اكحلروب

  . ٕاخل...  ٔ�و فساد بضائعه ، احلوادث اخلاصة çشخص املد[ن كتعرض مØجره حلريق

                                                 
1 - cité par  RIEG (A.) , «  Effet obligatoire des conventions », Notarial Répertoire, 1989, V° Fasc. 11, p . 
. 12 :  « … Attendu que la règle qu’il consacre (art.1134 c.c.F.), est générale et absolue, et régit les 
contrats dont l’exécution s’étend à des époques successives, de même que ceux de toute autre nature ; que 
dans aucun cas il n’appartient aux tribunaux, quelque équitable que puisse leur paraitre leur décision, de 
prendre en considération le temps et les circonstances pour modifier les conventions des parties et 
substituer des clauses nouvelles à celles qui ont été librement acceptées par les contractants … ». 
2- Ibid , p. 13.  

  .املمتملتق�ني املدين اجلزا�ري املعدل و من ا 107املادة  -  3
  .187. ، مرجع سابق، ص ... النظرية العامة لاللزتام، ٔ�محد شويق محمد عبد الرمحن -  4
  .57. ، ص1998رسا  لنيل شهادة ا7كتوراه يف القانون، لكية احلقوق، �امعة اجلزا�ر،  ،سلطة القايض يف تعديل العقد، عبد امحليد aن ش�نRيت -  5
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 : aرام الترصفإ ٔ�ن حيدث بعد  - ب

فٕانه ½شرتط  =ليهو  . ©قØصادي الالحق ٕالaرام الترصف نظرية الظروف الطارئة �لتطور تعتد
لو قام صاحب مس�مثرة فالحCة  ، مفثال)1(ؤ�°ره الحقا النعقاد الترصف ، ٔ�ن [كون س6ب احلادث

اليت عند بداية اس�تعاملها جَفت ا�ٓ�ر يف الناحCة و ، �قØناء عتاد فال} عن طريق ©عîد ©جياري 
، ال ميك�ه اJمتسك هبذا الظرف  ، فٕانه يف هذه احلا  ½س�مثر فهيا ن�bCة ©س�تغالل املكÂف لها

ٔ�ن س6ب هذا الظرف اكن سابقا ٕالaرام ©عîد  ؛ جيارلطلب ختفCض بدالت االٕ ) فاف ا�ٓ�رج(
  .©جياري

�ن [كون Ýري مØوقع - جٔ :  

 شاكال منإ مس{ٔ  توقع احلادث تثري ، و  وقعهٕان وصف احلادث ب{ٔنه اس�ت�Zايئ يدل =ىل =دم ت
�و =دم توقع ٔ�°ره =ىل التوازن  ، هل يقصد من =دم التوقع =دم توقع احلادث:  الناحCة النظريةٔ

، فٕان نتاجئه قد تتbاوز aكÂري -دود  ؟ ٔ�نه حىت لو ظهر ٔ�ن احلادث مØوقع (2)©قØصادي  �لترصف
نون عقودمه رشوطا ، هذا ما جعلهم يضمَ  مØوقعة عند أ�ملان ، فقد اكنت احلرب العاملية أ�وىل التوقع

ىل فاقت Ýري ٔ�ن طبيعة احلرب العاملية أ�و ، �6ود احلربب مسوها  ، تبني هلم طرق الت{ٔقمل مع احلرب
، مفا هو املعيار ا´ي جيب اعîده �لقول ٔ�ن -اد� معينا اكن مØوقعا  )3(املدةتوقعاهتم من حCث الشدة و 

  ؟ ٔ�م ال

�نه جيب اس�Åعاد تطبيق نظرية الظروف الطارئة ٕاذا اكن الفارق  ʼʼ VOIRIN ʽʽ س�تاذ[رى ا�ٔ ٔ
، وال جيب اس�Åعاد تطبيقها  ٔ�و عن طريق ©حîل العلمي ، يقCنا ايف القمية الناجت عن احلادث مØوقع

 ،(4)ا´ي مفاده ٔ�ن لك يشء ممكن يف هذه احلياة ، ٕاذا اكن الفارق مØوقعا عن طريق ©حîل الواسع

  .(5)ق =ىل هذا املعيار ب{ٔنه Ýري دقCقÝري ٔ�نه يعود ويعلَ  

 ٕاىل معطيات ٕامناعطيات خشصية و م  ٕاىل ، مس{ٔ  حتديد هل اكن احلادث مØوقعا ٔ�م ال ال ختضع
  .�رى ٔ�نه من املس�تحسن ÙرLها لقايض املوضوع ا´ي ينظر فهيا -ا  حبا  ا، ´ موضوعية

                                                 
1-  DEMOGUE (R.), Traité des obligations en général, t. VII, effets … , op. cit. ,p. 701. 

  .375 .، مرجع سابق، ص ... النظرية العامة �لعقد، =يل فCاليل -  2
3-  VOIRIN (P.) , De l’imprévision … , thèse précitée , p. 145. 
4 - Idem , p. 173. 
5- Ibid ,  p. 174.  
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�ال تتوافر يف احلادث خصائص القوة القاهرة - دٔ(1)  :  

�لغة الفرAس�ية اليت �س�تعمل من التق�ني املدين � 107½س�شف هذا الرشط من نص املادة 
وٕان مل يصبح " ا´ي ½س�تعمل عبارة  ، ¨الفا �لنص ��لغة العربية) sans devenir impossible( عبارة

صل ٕاذا اكن تنفCذ  تعديل العقد من حCث ا�ٔ يفهم مهنا ٔ�نه جيوز �لقايض قد واليت، "  مس�تحيال
وهذا املعىن ¨اطئ، ´ا �رى ٔ�نه من  ، ٕاذا اكن التنفCذ مرهقاجيوز ٔ�ن يعد7 كذ¢و  ،©لزتام مس�تحيال

       ،"دون ٔ�ن يصبح مس�تحيال " بعبارة " مس�تحيال ٕان مل يصبح و " املس�تحسن اس�Åدال عبارة 
، وهذا حىت يمت رفع لك ل6س قد اس�Åدال الفاصلتني خبطني =ىل السطر لبيان ٔ�هنا مج� ا=رتاضيةو 

  .(2)ميس �ملعىن

ا هو الفرق بني ، مف من التق�ني املدين 107ٕاذا اكن احلادث ½شلك قوة قاهرة فال تطبق املادة 
 الظرف الطارئ؟القوة القاهرة و 

فالقوة القاهرة جتعل تنفCذ  ،القوة القاهرة ظاهر من املادة نفسهإان الفرق بني الظرف الطارئ و 
�Rذه مرهقا ©لزتام مس�تحيال، بC؛ الظرف الطارئ جيعل تنف �، وي¶Øج عن هذا (3)مبعىن ملكف نقد

  : ©خØالف ن�Cجتني

فالقوة القاهرة �شمل مجيع ٔ�نواع :  الطارئجمال القوة القاهرة ٔ�وسع من جمال الظرف  -
  .، عكس الظرف الطارئ ا´ي ½شمل فقط الترصفات اليت تقَوم فهيا ©لزتامات �لنقود الترصفات

�رى ٔ�نه ال جيب اشرتاط :  ال �شرتط العمومCة يف القوة القاهرة عكس الظرف الطارئ -
، فلو  ب املد[نٔ�ن ال [كون احلادث çس6ٕامنا [كفي ، و  يف احلادث حىت [كون قوة قاهرةالعمومCة 

aرامه عقد رمس لو-ة ما، فٕانه س�يعفى من هذا ©لزتام ن�bCة اس�ت�ا  تنفCذه، إ شلَت يد رسام بعد 
  ٔ�ن -ادثة الشلل مل �شمل مجمو=ة من الناس؟ ؛ فال يعقل ٔ�ن نطالبه �لتنفCذ

  : جسامة أ�°ر املادي �ل�ادث =ىل املد[ن - 2

                                                 
  : لتفصيل ٔ�حاكم القوة القاهرة انظر -  1

  ANTONMATTEI (P.-H.) , Contribution à l’étude de la force majeure, L.G.D.J. , Paris, 1992. 
Ùرتب =ىل -دو=ا ٔ�ن تنفCذ ©لزتام ة =امة مل [كن يف الوسع توقعها و Ýري ٔ�نه ٕاذا طرٔ�ت حوادث اس�ت�Zائي: " اك�ٓيت 107فØصبح الفقرة الثالثة من املادة  - 2

  " . ... صار مرهقا �لمد[ن حبيث هيدده خبسارة فاد-ة -دون ٔ�ن يصبح مس�تحيال - التعاقدي
3-  LARROUMET (Ch.) , … Conditions de formation, op. cit. , p. 409.  
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فال . )1(ب{ٔن هيدده خبسارة فاد-ة ،رهاقا نقد� �لمد[ن يف تنفCذ ©لزتامإ جيب ٔ�ن ي¶شئ احلادث 
�ثقل التنفCذ فقط، كام لو طرٔ�ت ٔ�حوال جوية جعلت نقل البضا=ة عن  ٕاذا يعترب احلادث ظرفا طارئأ

املد[ن وبنفس التاكليف، ف ،طريق اجلو من ٔ��ل �سلميها مس�تحيال، Ýري ٔ�ن نقلها عن طريق الرب ممكن
  .اJمتسك �لظرف الطارئ يف هذه احلا  ال ميك�ه

ذ الظروف  ويعتد يف تقد[ر اخلسارة الفاد-ة اليت يتعرض لها املد[ن مبعيار موضوعي ، وال ت̈ؤ
 الشخصية �لمد[ن بعني ©عتبار، فØظل اخلسارة فاد-ة حىت لو اكن ت{ٔثريها =ىل املد[ن ضئيال çس6ب

يف مجيع و . )2(ت{ٔثريها =ىل املد[ن جس�� ن�bCة فقرهتظل Ýري فاد-ة حىت لو اكن ائه الفاحش، و °ر 
  . رهاق ٕاىل السلطة التقد[رية لقايض املوضوع، خيضع رشط االٕ  حوالا�ٔ 

II -  الرشوط املتعلقة �لترصف حمل تطبيق نظرية الظروف الطارئة :  

�ن و ، ) 1(جيب ٔ�ن [كون الترصف من الترصفات املعَرب عن ©لزتامات فهيا بو-دة نقدية ٔ
  ).2([كون مرتاÕ التنفCذ 

�ن [كون الترصف من الترصفات اليت تتضمن الزتامات معَرب عهنا بو-دة نقدية - 1ٔ : 

 من التق�ني املدين  107ملادة ا´ي ورد يف الفقرة الثالثة من ا" خسارة فاد-ة"مصطلح  يو}
هو ذ¢ ©لزتام املعَرب عنه بو-دة نقدية، اكاللزتام  ،ب{ٔن ©لزتام املشمول بنظرية الظروف الطارئة

جيار يف ©عîد دفع ٔ�قساط االٕ و  ،جيارزتام بدفع بدل ©جيار يف عقد االٕ ©لو ،بدفع اJمثن يف عقد البيع
 .ٕاخل ... ©جياري

�ن [كون الترصف مرتاÕ التنفCذ - 2ٔ : 

  الترصفات اليت [كون فهيا الزمنتê   -يف هذا ا§ال -ال يقصد �لترصف املرتاÕ التنفCذ 

، كام يف ©عîد ©جياري ٔ�[ن )3(عنرصا جوهر�، حبيث يعترب 5ٔداة قCاس لٔ�داء املس�تحق فقط 
�و كام يف اشرتاط ريع ملدى  جيار7فع مس�تحقات االٕ و ، نتفاع �لعتاد[كون الزمن ٔ�داة قCاس لالٔ ،

ٕامنا يقصد به ٔ�يضا، ، و  داء املس�تحقمقCاس ا�ٔ بح زمن حCاة املنتفع هو ٔ�[ن يص  ، احلياة �لمنتفع

                                                 
  .املمتملتق�ني املدين اجلزا�ري املعدل و من ا 107/3املادة -  1
، مرجع  ... ا�ٔولاجلزء   ... الوس�يط، عبد الرزاق ٔ�محد الس�هنوري؛ 188.، مرجع سابق، ص ... النظرية العامة لاللزتام، ٔ�محد شويق محمد عبد الرمحن -  2

  .877. سابق، ص
  . 30. ، مرجع سابق، ص ... النظرية العامة لاللزتام، ٔ�محد شويق محمد عبد الرمحنانظر يف هذا املعىن،  -3
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�ي تê اليت ميكن تنفCذها يف aرهة من الزمن الترصفات الفوريةٔ ،)1(  ، ٔ�ن ال [كون التنفCذ çرشط 
  .)a)2راممزتام�ا مع االٕ 

s ن [كون�، بل [كفي ٔ�ن [كون  التنفCذ ا ©لزتامني املتقابلني مرتاخCكام ٔ�نه ال ½شرتط ٔ
  . )3(اكن ا�ٓخر مزتام�ا مع ©نعقادلو و  ، ٔ�-دهام

III - الل التوازن بني أ�داءاتØن ال [كون �لمد[ن يدا يف اخ�ٔ :  

�ن ½س�تفCد من أ�حاكم  ال جيوز �لملوث اليت تقيض ب{ٔنه من املبادئ العامةهذا الرشط ½س�متد ٔ
يقوم بنك مبنح  ، 5ٔن رهاق راجعا �لمد[نجيب ٔ�ن [كون س6ب االٕ  ال =ليهو .  (4)اليت يقررها القانون

 ، مث يطلب تعديل بدل يف السوق فريتفع سعره ، قروض بدون رشوط من ٔ��ل رشاء عتاد معني
�ن و  ، ر العتاد يف السوقحبbة ارتفاع سع ، جيار يف ©عîد ©جياري ا´ي اكن قد اaرمه سلفااالٕ ٔ

  . جيار لن تغطي مثنه احلايلبدالت االٕ 

ٕامنا و  ، ال [كون �لقايض تقد[ر ترصف املد[ن =ليهو  ، يتصف هذا الرشط خباصية املوضوعية
مالحظة مصدر ©خØالل يف التوازن فقط، فلRس �لقايض حفص مرشوعية م�ح قروض بدون 

ن�bCة م�ح القروض  ، سعار هو ز�دة الطلب7 فقط مالحظة ٔ�ن مصدر ارتفاع ا�ٔ وٕامنا  ، رشوط
  . بدون رشوط

�°ر تطبيق نظرية الظروف الطارئة =ىل الترصف - �نيأ :   

�از ...  «:  من التق�ني املدين اليت تنص =ىل ٔ�نه 107يفهم من نص الفقرة الثالثة من املادة 
�ن  ، » ... بعد مرا=اة ملصل�ة الطرفني ٔ�ن [رد ©لزتام املرهق ٕاىل احلد املعقول�لقايض تبعا �لظروف و ٔ

ذ¢ مبرا=اة ، و  رد ©لزتام ٕاىل احلد املعقولٔ�°ر تطبيق نظرية الظروف الطارئة =ىل الترصف هو 
ها ذختااا يه التدابري اليت جيوز �لقايض مف.  مصل�ة الطرفنيو  ، ضابطني هام الظروف احمليطة �لتنفCذ

  ؟ يف ظل هذ[ن الضابطني

                                                 
1- V. en ce sens,  FLOUR (J.) et  AUBERT (J.-L.) , … l’acte juridique … , op. cit. , p. 58. 
2-  VOIRIN (P.) , De l’imprévision … , thèse précitée, p. 191.  

 .56 .، رسا  سابقة، ص ... سلطة القايض يف تعديل العقد، عبد امحليد aن ش�نRيت -3
،  ... النظرية العامة لاللزتام، ٔ�محد شويق محمد عبد الرحامن؛  101 .، مرجع سابق، ص ... النظرية العامة لاللزتام، =يل سل�ن =يلراجع يف هذا املوضوع،  -4

 ؛ 69 – 62 .ص.، رسا  سابقة، ص ... سلطة القايض يف تعديل العقد، امحليد aن ش�نRيتعبد ؛  191 – 190 . ص.مرجع سابق، ص
 VOIRIN (P.) , De l’imprévision … , thèse précitée, p.p.  196 - 212. 
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، ميكن مجعها يف  رهاق =ىل املد[نوز �لقايض اختاذها من ٔ��ل رفع االٕ هناك =دة تدابري جي
  . )II(فس«ه و ، ) I( تعديل الترصف:  معليتني

I - تعديل الترصف :  

 ،°ر املناسب �لظرف الطارئ هو تعديل ٔ�حاكم العقدٔ�ن ا�ٔ  ʼʼ VOIRIN ʽʽ س�تاذ[رى ا�ٔ 
  .(1)هداف التعاقدية �لطرفنياملس�تbدة من ٔ��ل احملافظة =ىل ا�ٔ توضيهبا حسب الظروف و 

وٕامنا ٔ�لزمه فقط مبرا=اة الظروف ومصل�ة  ،املرشع �لقايض طريقة معينة لهذا التوضRبمل حيدد 
جيوز ، و  )1( من مكه ٔ�و åيفه �ٕالنقاصسواء  ، قمية الزتام املد[ن ٕانقاصجيوز �لقايض  و=ليه . الطرفني

جيوز 7 وقف ، كام  )2( رهاق عنه يقلل من خسارة املد[ن فزييل االٕ 7 الز�دة من الزتام ا7ا�ن حىت
  ).3( تنفCذ الترصف ٕاىل Ýاية انقضاء الظرف

  : نقاص من الزتام املد[ناالٕ  - 1

نص =ليه  هبدف التقليل من اخلسارة اليت قد تلحق املد[ن من جَراء تنفCذه ©لزتام كام
�و åيفا، جيوز �لقايض االٕ  الترصفٔ Öَ 5ٔن �شرتط رشكة تتاجر يف  (2)نقاص من الزتام املد[ن ،

، ف�Cدث -ادث طارئ ي¶Øج عنه  العقارات =ىل مورد مواد البناء توريد مكية تفوق ما حتتويه خمازنه
  .فريتفع سعرها ، د البناء يف السوقق� مكيات موا

  : اختاذ ٔ�-د التدبري[ن  -يف هذه احلا  - جيوز �لقايض

 ٔ� .حتتوهيا خمازنه فقطذ¢ جبع? يورد المكيات اليت ، و  من الزتام املد[ن Öَ  إالنقاص  -  

و[مكل  ، زنهامن الزتام املد[ن åيفا، وذ¢ جبع? يورد المكيات اليت حتتوهيا خم إالنقاص   - ب
  .حبيث تتفق مع اJمثن املتفق =ليهاالتفاق مبواد بناء ٔ�قل جودة 

 ا7ا�نبتحميل  ٕازالتهلRس و  ،رهاقٔ�ن الهدف هو رد االٕ  ؛ صل�ة ا7ا�نمع مرا=اة م هذا لكه
  .ٕا�ه

 : الز�دة من الزتام ا7ا�ن - 2

                                                 
1-  VOIRIN (P.) , De l’imprévision … , thèse précitée, p. 196 : « La seule solution adéquate est la révision 
des modalités du contrat, leur adaptation aux circonstances nouvelles afin de maintenir en équation les 
buts contractuels. ». 

 .63. ، رسا  سابقة، ص ... سلطة القايض يف تعديل العقد، عبد امحليد aن ش�نRيت -2
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تعهد البائع يف ©عîد لو ، كام  نقاص م�هماكن االٕ إ طبيعة الزتام املد[ن تقيض بعدم  ٕاذا اكنت
، مث -دثت ظروف اس�ت�Zائية =امة ٔ�َدت ٕاىل اخنفاض قمية العم�  ©جياري بتوريد عتاد ٔ�ملاين الصنع

�لمد[ن يف -ا  توريده �لعتاد �ملبلغ املتفق =ليه قÅل  ٕارهاقا، مما يو7  �ملائةاحمللية مبا يفوق مخسني 
العتاد ال ن �ٔ  ٕاذ إالنقاصومما ال شك فCه هو ٔ�ن طبيعة الزتامه ال تقÅل .  اخنفاض قمية العم� احمللية

جيوز �لقايض الز�دة من  ، طرافمصل�ة ا�ٔ ، ومرا=اة �لظروف و  ا ، ففي هذه احل يصنع ٕاال يف ٔ�ملانيا
ٔ�ن الهدف من نظرية  ؛ �ملائة=ىل ٔ�ن ال تصل هذه الز�دة ٕاىل مخسني ،  لسعرالزتام ا7ا�ن aرفع ا

  .=ىل حساب ا7ا�ن ٕازالتهلRس و  ، لكه =ىل املد[ن إالرهاقالظروف الطارئة هو =دم حتميل 

 : وقف تنفCذ ©لزتام - 3

، فCقيض  ؤ�ن مس{ٔ  زوا7 لRست �لبعيدة ، قد يقدر القايض ٔ�ن الظرف الطارئ مؤقت
�و ملدة Ýري حمددة يمت حتديدها aزوال ٔ�°ر الظرف الطارئ ، بوقف تنفCذ الترصف ملدة حمددةٔ)1(.  

رهاق النامج ي جيوز �لقايض اختاذه ٕالزا  االٕ ا´ ، يعترب وقف التنفCذ تدبريا من تدابري التعديلو 
 مع دو  اكن املد[ن ½س�تورد العتاد مهنا، ا7بلوماس�ية، كام لو توÙرت العالقات )2(عن الظرف الطارئ

�لقايض وقف الترصفات اليت اaرKا هذا املد[ن مع املتعاملني احملليني لغاية زوال التوÙر يف  فCجوز
 . العالقات مع تê ا7و 

II - فسخ الترصف :  

ٔ�ن القانون مل يعط  ؛ الظروف الطارئةز فسخ العقد çس6ب ٔ�نه ال جيو  فرس[ن[رى بعض امل 
  . (3)رهاقديل اليت Ùريم ٕاىل التخفCف من االٕ ، وٕامنا م��ه فقط سلطة التع �لقايض هذه السلطة

çرشط ٔ�ن  ، فريى ٔ�نه ميكن �لفسخ ٔ�ن ½شلك ٔ�°را �لظرف الطارئ ʼʼ VOIRIN ʽʽ س�تاذٔ�ما ا�ٔ 
     س�تاذا�ٔ و  ʼʼ MAZEAUD ʽʽساتذة قد ذهب كذ¢ ا�ٔ و .  )4([كون مصحو� بتعويض =ادل ��ا�ن

ʼʼ CHABAS ʽʽ هنم مل يَربروه� ʽʽرشوان حسن رشوان ٔ�محد ʼʼ س�تاذ، كام ٔ�ن ا�ٔ (5)ٕاىل هذا احلل Ýري ٔ

                                                 
  .681 .، مرجع سابق، ص ... ولاجلزء ا�ٔ  ... ، الوس�يطعبد الرزاق ٔ�محد الس�هنوري -1

2-  VOIRIN (P.) , De l’imprévision … , thèse précitée , p.p. 205 - 206.  
، جزء ٔ�ول، مصادر ©لزتام، مكØبة دار الثقافة �ل¶رش القوانني املدنية الوضعيةو  إالساليمالنظرية العامة لاللزتامات، دراسة مقارنة بني الفقه ، م�ذر الفضل -3

 .، ص2000ال¶رش، الكويت، ، ا7ار اجلامعية �لطبا=ة و إالرادة املنفردةمصادر ©لزتام، العقد و ، محمد حس�نني م�صور؛  283 .ص ،1996عامن، والتوزيع،
، رسا   ... العقدسلطة القايض يف تعديل ، عبد امحليد aن ش�نRيت؛  190 .، مرجع سابق، ص ... النظرية العامة لالÙزام، ٔ�محد شويق محمد عبد الرمحن؛   360

  .172 .ص ،1991، اجلامعة املفØو-ة، ليC6ا،، مصادر ©لزتام1النظرية العامة لاللزتام، جزء ، محمد =يل البدراوي؛  68 .سابقة، ص
4-  VOIRIN (P.) , De l’imprévision … , thèse précitée, p.p. 207 - 212. 
5 -  MAZEAUD (H., L. et J.)  et  CHABAS (F.), Leçons de droit civil … , op. cit. , p.p. 857 - 862. 
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½ساند ٔ�يضا فكرة جواز فسخ الترصف، Ýري ٔ�نه ½شرتط ٔ�ن Ùكون الظروف الطارئة قد ٔ�َدت ٕاىل 
  .(1)اهنيار التوازن ©قØصادي �لعقد

ٔ�ن املرشع اجلزا�ري  ؛ القائل جبواز الفسخ الهنيار التوازن ©قØصادي الرٔ�يحنن منيل ٕاىل و 
من التق�ني  561فقد ٔ��از فسخ عقد املقاو  çس6ب الظروف الطارئة يف املادة  ،يعمتد هذا املعيار

    Ýري ٔ�نه ٕاذا اهنار التوازن ©قØصادي بني الزتامات لك من رب العمل : "...  املدين اليت تنص =ىل
 أ�ساستداعى بذ¢ ، و   Ùكن يف احلس�بان وقت التعاقداملقاول çس6ب حوادث اس�ت�Zائية =امة ملو 

�و بفسخ العقد أ�جرةا´ي قام =ليه التقد[ر املايل لعقد املقاو  �از �لقايض ٔ�ن حيمك aز�دة ٔ .".  

  

  الفرع الثاين
  سلطة القايض يف رد ©خØالل يف التوازن ©قØصادي �لترصف

  طرافالناجت عن ٕارادة ا�ٔ 
  

من  امما Aش{ٔ عهنو  ، القرن العرش[ن امعرفه ن[Yا� [نالتك�ولوÃ الكÅري التطور الصناعي و  ٔ�دى
، مما قَوى  ، فظهرت ا7=اية çش�ىت صورها تنوع يف اخلدمات والسلع ٕاىل تطور ٔ�ساليب ال�سويق

دف احملافظة =ىل هبو .  التعاقد لٔ�عوان ©قØصاديني ا�ساع نطاقو  ، فرادهتالåية 7ى ا�ٔ الزن=ة ©س�
، فظهرت عقود إالذ=ان اليت حيصل القÅول  عوان ©قØصاديون رشوط تعاملهم معهممعالهئم وَ-د ا�ٔ 

  .)2(وال يقÅل املناقشة فهيا ، فهيا مبجَرد ال�سلمي �لرشوط اليت يضعها املوجب

الطبيعة  ٕا�اكر، فذهب فريق ٔ�ول ٕاىل  طبيعهتأ��رت هذه العقود �دال åبريا يف الفقه خبصوص 
�طرافهحرية املناقشة بني ٔ�ن العقد يفرتض املساواة و  ؛ العقدية لالتفاقات اليت [كون فهيا ٕاذ=انٔ ،    
امل�شلك من ٔ�Ýلب فقهاء القانون ٔ�ما الفريق الثاين و  .)3(وهام ٔ�مران م�عدمان يف عقود إالذ=ان

  : وذ¢ �لس�ب6ني التاليني ، يغري من الطبيعة العقدية �لعقد، فريى ٔ�ن إالذ=ان ال )1(اخلاص

                                                 
  .564.، ص1994، �امعة القاهرة،ٔ�°ر الظروف ©قØصادية =ىل القوة امللزمة �لعقد، رشوان حسن رشوان ٔ�محد -  1
ال تقÅل سلمي لرشوط مقررة يضعها املوجب ومبجَرد ال� حيصل القÅول يف عقود إالذ=ان « :  من التق�ني املدين اجلزا�ري املعدل و املمتم =ىل ٔ�نه 70تنص املادة  -  2

  .» .املناقشة فهيا
ا´ي [رى يف كتابه  ʼʼRaymond SALEILLES  ʽʽ ف{ٔنصاره من القانون اخلاص يزتمعهم:  القانون العامهذا الفريق =ىل القانون اخلاص و  ٔ�نصاريتوزع  -  3

ٔ�ن ٕارادة الطرف  ؛ عقد إالذ=ان ترصف ٕ�رادة م�فردة ٔ�ن" دراسة الترصف القانوين يف التق�ني أ�ملاينالتعبري عن إالرادة، مسامهة يف : " ا´ي حيمل عنوان
�ما ٔ�نصاره من القانون العام فCزتمعهم). 229انظر الصف�ة (ٕامنا يه رشط يضعه الطرف القوي لتنفCذ الترصف ٔ�ساس�ية يف معلية اaرام الترصف، و املذعن لRست ٔ 
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 ٕاجيابهم فكرة العقد ٔ�ن Ùكون رشوطه ¯جتة عن تفاوض، فقد يقوم املوجب بعرض ز ال �س�تل -
، حفىت القانون  هو ٔ�مر معروف م�ذ القدم، و  �لموجب 7 سوى قÅو7 ٔ�و رفضه ال [كونو ، مج�

  .الروماين اكن يعرف البيع aمثن �بت

بدليل ٔ�ن القانون نظم ٔ�حاكما تتعلق  ، أ�طرافال �س�تلزم فكرة العقد املساواة بني  -
  .�لرشوط التعسفCة

من التق�ني املدين اليت تقيض ب{ٔنه ال  112ٔ�ما �ل¶س�بة �ل�رشيع اجلزا�ري، فظاهر من نص املادة 
=ان خيضع لنفس ٔ�حاكم ، ٔ�ن عقد إالذ جيوز ٔ�ن [كون ت{ٔويل العبارات الغامضة مرضا مبصل�ة املد[ن

، Ù111مكل املادة  �112عتبار ٔ�ن املادة  ، ٔ�ي البحث عن النية املشرتكة �لمتعاقد[ن ؛ التفسري
  .وبذ¢ فٕانه يعرتف �لطبيعة العقدية 7

، ميكن متيزي هذا أ�¨ري من ¨الل  جتاوزا لالخØالفات الفقهية املتعلقة بتعريف عقد إالذ=ان
  : ¨اصيتني

   ،، فهو يف هذا النوع من العقود [كون دامئا مو�ا �لجمهور إالجيابتتعلق أ�وىل خبصائص  -
، و[كون دقCقا حمددا للك  ٕاذ يصدر =ىل حنو مس�متر ¨الل فرتة زم�ية معينة ؛ لRس لشخص معنيو 

  .(2)، كام ٔ�نه يصدر يف شلك دعوة ٕاىل ©نضامم ٕاىل عقد منوذجاجلوهرية والتفصيلية رشوط العقد

، مما ½سمح  طراف =ىل الثاين يف املركز ©قØصاديعلق بتفوق ٔ�-د ا�ٔ ٔ�ما اخلاصية الثانية فØت -
  عنٕاما ، و  ا عن احØاكر �لسلعة ٔ�و اخلدمة، وينجم هذا التفوق ©قØصادي ٕام 7 ٕ�مالء رشوطه

  . كام لو يتفق املتعاملون ©قØصاديون =ىل توحCد الرشوط ، املنافسة غياب 

ٕاذ  ؛ الترصفات املذعنة بصفة =امةو  ، ية مصدر اخلطر يف عقود إالذ=انهذه اخلاص �شلك 
½سمح املرشع �لقايض يف هذه احلاالت  ا، ´(3)�سمح �لطرف القوي �لتعسف يف وضع رشوطه

                                                                                                                                                             
ʼʼLéon DUGUIT  ʽʽ ، نه ¨الفا لو�7  إاللزامCةا´ي [رى ٔ�ن القوة  ʼʼ SALEILLES ʽʽ هو ٔ�يضا [رى ٔ�ن عقد إالذ=ان ترصف ٕ�رادة م�فردة، Ýري ٔ

 ,L’Etat, le droit objectif et la loi positiveانظر كتابه ( يف القانون Ùمكن  إاللزامCة[رى قوته  ʼʼ DUGUIT ʽʽ يف إالرادة، فٕانÙمكن 

Dalloz, Paris, 1901, p.55..(  
 : قهاء املرصيني انظر يف تفصيل ذ¢قد سانده يف ذ¢ مجيع الف و . 247. ، مرجع سابق، ص ...ا�ٔول  ، اجلزء ... الوس�يط، عبد الرزاق ٔ�محد الس�هنوري - 1

  ؛208. ، ص1983، �امعة القاهرة، نظرية العقد و إالرادة املنفردة، عبد الفØاح عبد البايق
 PLANIOL (M.)  et  RIPERT (G.), Traité pratique de droit civil … , par  ESMEIN (P.), op. cit. , p. 
122 ;  LARROUMET (Ch.) , … Conditions de formation, op. cit. , p. 245. 
2 -  FLOUR (J.) et  AUBERT (J.-L.) , … l’acte juridique … , op. cit. , p. 115. 
3 - Ibid , p. 116. 
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تعديل هذه الرشوط التعسفCة ٔ�و ٕاعفاء الطرف و  ، �لتد¨ل �مس العدا  خلرق مÅدٔ� القوة امللزمة
  . املذعن مهنا

، فال يعرتف بوجود الرشوط (1)إالذ=انع اجلزا�ري بني مفهويم التعسف و [ربط املرش 
، عكس املرشع الفرAيس ا´ي يقÅل فكرة التعسف يف العقود الرضائية،  التعسفCة ٕاال يف عقود إالذ=ان

  .)2(وذ¢ من ٔ��ل توس�يع جمال امحلاية يف هذا النوع من الرشوط

 ط اجلزايئ ٕامنا عن الرش و  ، فقط عن الرشوط التعسفCة ©قØصاديل التوازن اخØال ال ينجم
 ، مث سلطته يف )ٔ�وال(س�ن��اول سلطة القايض يف تعديل الرشوط التعسفCة بصفة =امة  ا، ´ كذ¢

  . )�نيا(تعديل الرشط اجلزايئ  

  : سلطة القايض يف تعديل الرشوط التعسفCة بصفة =امة - �ٔوال  

ٕاذا مت العقد بطريقة إالذ=ان واكن قد  «: التق�ني املدين اجلزا�ري فٕانهمن  110طبقا �لامدة 
ذ¢ ، و  وط ٔ�و يعفي الطرف املذعن مهناتضمن رشوطا تعسفCة، �از �لقايض ٔ�ن يعدل هذه الرش 

ط التعسفي مرتبط ، فٕان الرش ». ، ويقع �طال لك اتفاق =ىل ¨الف ذ¢ وفقا ملا تقيض به العدا 
املتعلق �لقوا=د املطبقة =ىل  04/02هذا ما تؤَكده املادة الثالثة من القانون رمق ، و  بعقد إالذ=ان

  ... : يقصد يف مفهوم هذا القانون مبا ي{ٔيت « : املامرسات التbارية حCث تنص

لك اتفاق ٔ�و اتفاقCة هتدف ٕاىل بيع سلعة ٔ�و ت{ٔدية ¨دمة، حَرر مس�بقا من ٔ�-د :  عقد -4
 ... ذا أ�¨ري ٕا-داث تغيري حقCقي فCهطرف ا�ٓخر حبيث ال ميكن هٔ�طراف االتفاق مع ٕاذ=ان ال

لك بند ٔ�و رشط مبفرده ٔ�و مشرتاك مع بند وا-د ٔ�و =َدة بنود ٔ�و رشوط :  رشط تعسفي -5
 .» .الظاهر �لتوازن بني حقوق وواجÅات ٔ�طراف العقد إال¨اللٔ�خرى من ش{ٔنه 

  ٕاذا ) II(لتعديل الرشط ٔ�و ٕالغاءه  يظهر من ¨الل هذ[ن النصني ٔ�نه جيوز �لقايض التد¨ل
�ن [كون الرشط تعسفCا و  ، ٔ�ن يمت االتفاق عن طريق إالذ=ان:  توافر رشطانٔ)I.(  

I - رشطا تعديل الرشط التعسفي :  
�ن حيتوي ، و ) 1( ذ=انتعسفي ٔ�ن يمت االتفاق عن طريق االٕ ½شرتط لتعديل الرشط ال ٔ

  . )2( الترصف رشطا تعسفCا

                                                 
جوان  27ؤرخ يف ، م 41 .ع. ر .، يتعلق �لقوا=د املطبقة =ىل املامرسات التbارية، ج 2004جوان  23املؤرخ يف  02 -  04من القانون رمق  03املادة  -1

2004.  
2-  TERRE (F.),  SIMLER (Ph.) et  LEQUETTE (Y.) , … les obligations … , op. cit. , p. 260. 
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 : طريق إالذ=انٔ�ن يمت االتفاق عن  - 1

¢ االتفاق ا´ي ½سمل فCه من التق�ني املدين اجلزا�ري عقد إالذ=ان ب{ٔنه ذ 70تعَرف املادة 
وال ميكن تصور هذا ال�سلمي دون وجود  ،ليت يضعها املوجب دون ٔ�ن يناقشها�لرشوط االشخص 

  .½سمح �لطرف القوي ٕ�مالء رشوطه =ىل الطرف الضعيف (1)ضغط اقØصادي

جر فكرة التفوق ©قØصادي حىت [كCف الترصف =ىل ٔ�نه عقد هب فرس[نمل ا¯دى بعض 
توس�يع يف مفهوم إالذ=ان يَربرون هذا ال و  .)2(ٕاذ=ان، موسعني مفهومه لRشمل لك العقود اJمنوذجCة

  : �لتايل

 ٔ��صبح املس�هتê حبا�ة :  حامية املس�هتê يه الغاية أ�ساس�ية من تنظمي عقود إالذ=ان - ٔ
، مما ½س�توجب اهîم املرشع يف  بني احملرتفنيواملعرفة ب�Rه و  يف ظل التفاوت يف اخلربة ماسة �لحامية

 .)3(كثافة التوزيعو  إالنتاجاليت اكن ظهورها ن�bCة حمتية لتنوع  ، التوازن يف العقود اJمنوذجCة ٕا=ادة

الطرف و  [رى ٔ�نصار هذا املوقف ٔ�ن حتديد الطرف القوي:  AسC6ة فكرة ©حØاكر -ب
، فالضعف  ٕامنا [رجع ٕاىل العالقة يف -د ذاهتا، و   املركز ©قØصادي للك مهنامال [رجع ٕاىل ،الضعيف

لRس ©حØاكر ا´ي و  ، كام ٔ�ن القوة ¯جتة عن ©-رتاف ، ¯جت عن احلا�ة ٕاىل اليشء ٔ�و اخلدمة
، فٕان  نفس اخلدمة، فعىل الرمغ من وجود =دة حمامني يقدمون  العالقة ٕاطاريعترب فكرة ¨ار�ة عن 

 .بعضهم ٔ�كرث ا-رتافCة ، مما جيعلهم ال يناقشون ٔ�تعاهبم
 وقوة يف املراكز ضعفا -©-رتافCة عن سواء اكن ¯جتا عن ©حØاكر ٔ�و -يو7 إالذ=ان 

  .جود ضغط اقØصادي Kام اكن مصدره�رى ٔ�نه ال ميكن تصور ٕاذ=ان دون و  االقانونية، ´

 : تعسفCأ�ن حيتوي الترصف رشطا  - 2

واجÅات حقوق و �لتوازن بني  إال¨اللمن ش{ٔنه  الرشط التعسفي هو لك رشط ٔ�و بند
، فقد [كون البند Ýري )1(ٔ�و مشرتاك مع بند ٔ�و بنود ٔ�خرى ، ، سواء �لنظر ٕاىل البند مبفرده طرافا�ٔ 

  .مع بند �ٓخر من نفس الترصف ٕارشاكه، Ýري ٔ�نه [كون كذ¢ ٕاذا ما مت  تعسفي �لنظر ٕاليه م�فردا

                                                 
هنا ال جمال ٕال�رة ف النفيس ٔ�مام املتعاقد ا�ٓخر؛ و العنف فCكره الشخص =ىل قÅول الرشوط، ٔ�و الضععن عوامل Ýري اقØصادية اكلقوة و  قد يتو7 الضغط - 1

  .ٔ�ن ٕ�ماكن الطرف الضعيف ٕا�رة البطالن ؛ فكرة إالذ=ان
رجب ؛ 468 - 467.ص.، ص2004©سك�درية،  ، م¶ش{ٔة املعارف،القانونامحلاية العقدية �لمس�هتê، دراسة مقارنة بني الرشيعة و ،معر محمد عبد البايق -  2

اجلوانب القانونية �لمر-� السابقة =ىل ، محمد عبد الظاهر حسني؛  169  .، ص2000، دار اJهنضة العربية، القاهرة،التفاوض =ىل العقد، åرمي عبد ©7
  .53 - 52 .ص.، ص2001/2002، .ن .ب .، دالتعاقد

  .312 . مرجع سابق، ص ، ... امحلاية العقدية �لمس�هتê، عبد البايقمعر محمد  -3
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مل يعاجل املرشع اجلزا�ري عكس املرشع الفرAيس -ا  åون البند Ýري تعسفي �لنظر ٕالية 
، Ýري ٔ�نه ٕاذا مت ٕارشاكه مع بند ٔ�و بنود ٔ�خرى  ٔ�و ٕ�رشاكه مع بنود ٔ�خرى من نفس الترصف ،لو-ده

حبيث جيعل تنفCذ  الترصف أ�ولٔ�و تنفCذه مرتابطا مع  ٕاaرامه[كون  ، من ترصف �ٓخر بني الطرفني
�-د الترصفني مرهقا �لطرف املتعاقد معه،ٔ  ٔ�  .يف تقد[ر¯ صبح تعسفCا

�ما عن زمن  أ�طرافواجÅات ©خØالل يف التوازن بني حقوق و  معيار التعسف هوو ٔ ،
ٔ�نه  ؛ (2)إالaرامفقد ٔ�حسن املرشع عندما مل ينص =ىل ٔ�ن التقد[ر [كون زمن  ، تقد[ر هذا ©خØالل

ويصبح ظاهرا ٔ�ثناء التنفCذ ن�bCة معطيات مل [كن يعلمها  ، إالaرامقد [كون ©خØالل Ýري ظاهر زمن 
لقايض ا لتقد[ر أ�طراف، فÅرتك زمن تقد[ر ©خØالل الظاهر بني حقوق وواجÅات  الطرف الضعيف

  . ن املرشع قد وسع يف جمال امحلاية[كو

II - صور تد¨ل القايض :  

تعديل ، و  واجÅات أ�طراف�لتوازن بني حقوق و  إال¨اللٕان ٔ�°ر الرشوط التعسفCة هو 
Ýري .  دون املساس جبوهر الترصف ، هذه الرشوط يقØيض اختاذ التدابري الالزمة لرفع هذا ©خØالل

بعدم طراف ال [كون ٕاَال واجÅات ا�ٔ يف التوازن بني حقوق و ٔ�نه ٕاذا ارت{ٔى القايض ٔ�ن رفع ©خØالل 
  .(3)، �از 7 ٕاعفاء الطرف الضعيف م�ه تطبيق الرشط التعسفي

  : سلطة القايض يف تعديل الرشط اجلزايئ - �نيا

  ، بعد ٔ�ن حندد )II( س¶رشح احلاالت اليت جيوز فهيا �لقايض تعديل الرشط اجلزايئ

  . )I(مفهومه 

I  - مفهوم الرشط اجلزايئ: 

                                                                                                                                                             
 ؛ملامرسات التbارية، السالف ا´åريتعلق � 02 - 04من القانون  03املادة  -1

Art. L.132-1 alinéa 5 du c. consommation français : « le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se 
référant, … également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou 
l’exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l’un de l’autre. ». 
2 - art. L.132-1 alinéa 5 du c. consommation français :« le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se 
référant, au moment de la conclusion du contrat … ». 

  .املمتملتق�ني املدين اجلزا�ري املعدل و امن  110املادة  -  3
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طراف مبقØضاه التعويض ا´ي يلزتم به ذ¢ الرشط ا´ي يقدر ا�ٔ  )1(يقصد �لرشط اجلزايئ
، فCلزتم الطرف ا}ل �لزتامه ب{ٔداء معني لصاحل الطرف  املد[ن يف -ا  =دم التنفCذ ٔ�و الت{ٔخر فCه

  .، وهو رشط كثري التوا�د يف ©عîد ©جياري(2)ا�ٓخر

  : خصائص الرشط اجلزايئ - 1
، وهو  )�ٔ ( ¨الل ب��فCذ ©لزتامهو تعويض عن االٕ :  ٔ�ساس�ي�نياصيتني �لرشط اجلزايئ ¨

  ).ب( تعويض حيدد جزافا

 ٔ� : ¨الل ب��فCذ ©لزتامالرشط اجلزايئ هو تعويض االٕ   - 

�و الت{ٔخر يف  ، �لتعويض يف -ا  =دم تنفCذ ©لزتام تفايقاالالرشط اجلزايئ هو التقد[ر ٔ
ٔ�حاكم التعويض  ٔ�حاكمهتنفCذه، وهذا الطابع االتفايق �لتعويض ال يغنيه عن وجوب خضوع 

  .العالقة الس�بC6ة، ٕاضافة ٕاىل رشط إال=ذارو  ،الرضرو  ،اخلط{ٔ :  املمتث� يفو  ، )3(القضايئ

  : رضورة توافر خط{ٔ عقدي من �انب املد[ن - 

جيب =ليه ٔ�ن  ، املنصوص =ليه يف الرشط اجلزايئ حىت [متكن ا7ا�ن من املطالبة �لتعويض
دم التنفCذ دون ٔ�ن يث6ت التعدي ٕاذ [كفي ٔ�ن يث6ت = ؛ ، وهو ٔ�مر سهل يث6ت خط{ٔ املد[ن

ا´ي ½شرتط ، و  أ�ج�يبيتوجب =ىل املد[ن ٕاذا ٔ�راد ٔ�ن ينفي خط{ٔه ٔ�ن يث6ت الس6ب وإالدراك، و 
  .ال ميكن تفاديهو ، [كون Ýري مØوقعفCه ٔ�ن 

  : حصول رضر ��ا�ن - 

، )4(ال [كون التعويض احملدد يف االتفاق مس�تحقا ٕاذا ٔ�ث6ت املد[ن ٔ�ن ا7ا�ن مل يلحقه ٔ�ي رضر
، فال يتوجب =ىل  ٔ�ن الرضر مفرتض كذ¢ هو التعويض يف -ا  الرشط اجلزايئ ائصصخمن و 

                                                 
  ؛1982القاهرة، ر اJهنضة العربية، ، داالترصفات القانونيةالرشط اجلزايئ يف العقود و ، اaراهمي ا7سويق ابو ليل: يف تفصيل الرشط اجلزايئ انظر -  1

 MAZEAUD (D.) , La notion de clause pénale, thèse Paris 7, L.G.D.J. ,1992. 
 .، مرجع سابق، ص ... الرشط اجلزايئ، اaراهمي ا7سويق ابو ليل؛  1112 .، مرجع سابق، ص ...ا�ٔول اجلزء  ... الوس�يط، عبد الرزاق ٔ�محد الس�هنوري - 2

11. 
   جيوز �لمتعاقد[ن ٔ�ن حيددا مقدما قمية التعويض �لنص =لهيا يف العقد، ٔ�و يف اتفاق الحق، « : املمتملتق�ني املدين اجلزا�ري املعدل و من ا 183تنص املادة  -3
  .» .181ٕاىل  176تطبق يف هذه احلا  ٔ�حاكم املواد و 
  .املمتمدين اجلزا�ري املعدل و من التق�ني امل 184املادة  -  4
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الرشط اجلزايئ ٕاذا ٔ�ث6ت  التعويض املشرتط عن طريق ميكن �لمد[ن =دم دفع Ýري ٔ�نه ،املرضور ٕاثباته
�ن ا7ا�ن مل يلحقه ٔ�ي رضرٔ)1(.  

  : الرضروجود =القة س�بC6ة بني اخلط{ٔ و  - 

ٕامنا جيب ٔ�ن [كون هذا الرضر ¯جت عن اخلط{ٔ ا´ي اقرتفه ، و  ال [كفي ٔ�ن يلحق ا7ا�ن رضرا
  .املد[ن

  : رضورة ٕا=ذار املد[ن �لتنفCذ - 

اجلزايئ مؤسسا ٕاَال ٕاذا بَني يف طلبه ٔ�نه قام ٕ�=ذار لن [كون طلب ا7ا�ن مبس�تحقات الرشط 
�و ٔ�ن هناك اتفاق يقيض ب{ٔن [كون املد[ن معذرا مبجرد -لول )2(املد[ن =ىل الو�ه املبني يف القانونٔ ،

��ل ا7[ن دون -ا�ة ٕاىل ٔ�ي ٕاجراءٔ)3(.  

 : الرشط اجلزايئ تعويض حمدد جزافا  -  ب

=ليه ال ميكن ٔ�ن [كون التعويض حلدوثه، و قد[ر الرضر Ùكون سابقة ذ¢ ٔ�ن معلية تو 
  .حوال مع الرضرمØناس�با يف لك ا�ٔ 

  .حاكم ٔ�ن لتق�ية الرشط اجلزايئ =دة مزا�يظهر من هذه ا�ٔ 

  : مزا� الرشط اجلزايئ -2

  : طراف ، فهو بذ¢ مينح =دة مزا�زايئ يمت االتفاق =ليه من قÅل ا�ٔ �عتبار ٔ�ن الرشط اجل

 ٔ� .بذ¢ ميكن ��ا�ن ٔ�ن يتحصل =ليه يف ٔ��ل قصري، و  مقدار التعويضب التنازع حول جينَ  - 
 .ٕاذ لRس =ىل املد[ن ٕاثبات الرضر ؛ ½َسهل رشوط املطالبة به -ب
  .، خصوصا يف -ا  حتديد قمية مرتفعة �لرشط اجلزايئ طراف =ىل التنفCذحيَفز ا�ٔ  -ج

، �عتبار ٔ�ن الطرف )1(يعترب ©عîد ©جياري من ا§االت اخلصبة �لرشوط اجلزائية
�ال ميكن �لمس�ت{ٔجر ا�لجوء ٕاىل ٔ�حاكم :  نطرح ال�ساؤل التايل و=ليه . سايس فهيا يه البنوكا�ٔ ٔ

  ؟ الرشوط التعسفCة ٕاللغاء هذه الرشوط ٔ�و التعديل فهيا

                                                 
  .77 .، مرجع سابق، ص ... عبد امحليد aن ش�نRيت، سلطة القايض يف تعديل العقد -  1
  .املمتملتق�ني املدين اجلزا�ري املعدل و من ا 179املادة  -  2
  .املمتملتق�ني املدين اجلزا�ري املعدل و من ا 180املادة  -  3
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=ىل الرمغ من ٔ�ن ©عîد ©جياري من الترصفات اليت يقÅل املس�ت{ٔجر رشوطها دون م�اقشة 
، وبذ¢ [كون رåن إالذ=ان مØوافر فهيا، فٕان املس�ت{ٔجر ال  البنوك لهذه ال¶شاطات çس6ب احØاكر

�لتايل فٕانه ال Øين العتاد ٕالش�باع -ا�ة خشصية، ؤ�نه ال يق  ؛ ½س�تفCد من ٔ�حاكم الرشوط التعسفCة
  .يعترب مس�هتلاك

II - احلاالت اليت جيوز فهيا �لقايض تعديل الرشط اجلزايئ :  

، نالحظ ٔ�ن هنا¢  من التق�ني املدين اجلزا�ري 185ٕاىل  183املواد من �سرت�اع ٔ�حاكم 
  . )2(-ا  يتد¨ل فهيا �لز�دة فCهو  ،)1( من الرشط اجلزايئ قاصلٕالنلتني يتد¨ل فهيام القايض -ا

 : الرشط اجلزايئ ٕانقاص - 1

  ).ب( لاللزتاميف -ا  التنفCذ اجلزيئ و ،)�ٔ ( [كون ذ¢ يف -ا  åون الرشط اجلزايئ مفرطا

 ٔ� : -ا  åون الرشط اجلزايئ مفرطا-

       ، )2(جيوز �لقايض ٔ�ن ينقص من الرشط اجلزايئ ٕاذا اث6ت املد[ن ٔ�ن التقد[ر اكن مفرطا
، فال  ٔ�نه جيب ٔ�ن [كون التقد[ر لٔ�رضار مÅالغا فCه ٕاىل در�ة åبرية إالفراطظاهر من مصطلح و 

ٕامنا جيب =ليه ٔ�ن يث6ت ٔ�نه يفوقه ٕاىل -د يفوق الرضر، و  ٔ�ن التعويض املقدر[كفي ٔ�ن يث6ت املد[ن 
  .إالفراط

=ليه  أ�=ىلال رقابة �لمbلس ، و سلطة التقد[رية لقايض املوضوعٕاىل ال  إالفراطخيضع معيار 
  .)3(يف ذ¢

 : -ا  التنفCذ اجلزيئ لاللزتام - ب
املتبقي، فٕانه جيوز 7 ٔ�ن  مل [متكن من تنفCذ اجلزءو ، ٕاذا قام املد[ن ب��فCذ جزء من ©لزتام

، ف{ٔحاكم )4(ختفCض قميته -يف -ا  ما ٕاذا طالبه ا7ا�ن بدفع الرشط اجلزايئ - يطلب من القايض
مبا ٔ�ن الرضر يقل ب��فCذ جزء من ©لزتام ن الرشط اجلزايئ يقابل الرضر، و �ٔ  ؛ العدا  تقيض بذ¢

   حسن النية جيوز �لقايضق العدا  و لمن م�ط، فٕانه  ام لكهعن الرضر ا´ي [كون بعدم تنفCذ ©لزت 

                                                                                                                                                             
  ).لحقامل(ي من العقد اJمنوذÃ املعمتد من قÅل بنك الربكة اجلزا�ر  17املادة  -  1
  . املمتملتق�ني املدين اجلزا�ري املعدل و من ا 184/2املادة  -  2
  .83 .، رسا  سابقة، ص ... سلطة القايض يف تعديل العقد، عبد امحليد aن ش�نRيت -  3
  .املمتملتق�ني املدين اجلزا�ري املعدل و من ا 184/2املادة  -  4
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�ن ينقص من قمية الرشط اجلزايئ بقدر ما مت تنفCذه من ©لزتام -ٕاذا قَدر ذ¢ - ٔ.  
 : ز�دة قمية الرشط اجلزايئ - 2

ٕامنا لتbاوز الرضر قمية و  ،ال Ùكون ز�دة قمية الرشط اجلزايئ ن�bCة لسوء تقد[ر الرضر
يظهر ، و  )ç)1س6ب غش املد[ن ٔ�و ارÙاكبه خلط{ٔ جس�مي ، الرشط اجلزايئالتعويض املنصوص =ليه يف 

من ٔ�حاكم تعديل الرشط اجلزايئ ٔ�ن القايض ال ميك�ه التعرض لهذه املس{ٔ  من تلقاء نفسه، فاس�تعامل 
  ، " ... ٕاذا اث6ت املد[نجيوز �لقايض ٔ�ن خيفض مÅلغ التعويض و "  لعبارة  184لثانية من املادة الفقرة ا

، " ... ب{ٔكرث من هذه القمية، ٕاَال ٕاذا اث6ت ٔ�ن يطالبفال جيوز ��ا�ن ...  "لعبارة  185واس�تعامل املادة 
  .)2(أ�طرافيدل =ىل ٔ�ن تد¨ل القايض مرهون =ىل املطالبة به من قÅل 

احلق لكام اقØضت ٔ�حاكم العدا  ذ¢،  ٕاحقاقٔ�ن املرشع مينح القايض سلطة  يظهر مما س�بق
  .الغا�ت يف القانوند املبادئ و ٔ�ن مÅدٔ� العدا  هو س�ي ؛ Ýري مكرتث مببدٔ� القوة امللزمة لالتفاقات

  

  املبحث الثاين
  نطاق �ٓ�ر الترصف القانوين الثاليث

  
تفسري،  ٕاىل الو هييات اليت ال حتتاج ٕاىل ترب[رمن البد -لفرتة طوي�و  -اعترب مÅدٔ� AسC6ة العقود

رب هذا املبدٔ� �ل¶س�بة ، فقد اكن يعت التحضريية لتق�ني ¯بليون أ�عاملفمل [كن املبدٔ� حمل ٔ�ي نقاش يف 
  .(3)أ�ساس�ياتلغالبية الفقه �ٓنذاك من حملرريه و 

ٕاذ Aرش مقاال بعنوان  ؛ ʼʼ SAVATIER ʽʽ أ�س�تاذٔ�ول من بَني ٔ�نه يف -ا�ة ٕاىل توضيح هو 
»Åة مC6سA ��[ن وضع مÅدٔ� AسC6ة العقود حتت ،  (4)ٔ��ر جضة åبرية 1934س�نة » العقود املزعومدٔٔ

التفاقات ا:  ، فالحظ ٔ�ن هناك مخسة ٔ�نواع من االتفاقات تتعارض طبيعهتا مع املبد�ٔ  اخØبار الواقع
ترصفات امل¶ش�ئة حلقوق النيابة، ال و  ،الترصفات الناق� �لحقوقو  ،ٔ�هليتهاملتعلقة حبا  الشخص و 

                                                 
  املمتماملعدل و لتق�ني املدين اجلزا�ري من ا 185املادة  -  1
، ديوان نظرات قانونية خمتلفة، =يل =يل سل�ن: ٔ�نه اكن =ىل املرشع ٕاعطاء القايض سلطة التعديل من تلقاء نفسه، انظر ʽʽ=يل =يل سل�ن  ʼʼ [رى ©س�تاذ -  2

  .182.، ص1994املطبو=ات اجلامعية ، اجلزا�ر،
3-  BACACHE-GIBEILI (M.) , La relativité des conventions … , thèse précitée, p. 227.  
4 -  SAVATIER (R.) ,« Le prétendu principe de l’effet relatif des contrats »,RTD. civ. , 1934, p. 525 et s. 
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�¨ريا ، و  )عقود الت{ٔمني(لية القانونية كذ¢ االتفاقات احملددة �لشخص ا´ي سØRحمل املسؤوو ٔ
  .(1)الترصفات امل¶ش�ئة لٔ�ش«اص املعنوية

ويعتربون املتنازل  ، فهو [رى ٔ�نه لRس من املعقول ٔ�ن يتbاهل الغري الترصف الناقل �لملكCة
فCبقى موجودا  ، ل الغري وجود الشخص املعنوي، كام ال يعقل ٔ�يضا ٔ�ن يتbاه عن امللكCة مالاك لها

 ،، مما يقيض =ىل الغاية من وجوده، فالترصفات امل¶ش�ئة ٔ�و املهنية لاللزتامات �ل¶س�بة لٔ�طراف فقط
  .(2)لعقود امل¶ش�ئة ٔ�و املهنية لها� ا=رتاف الغري ٕاَال يف لها تطبيقا ال جتد

الفقه من س�باته ف� يتعلق مببدٔ� AسC6ة العقود،  قالذا املهب ʼʼ SAVATIER ʽʽ أ�س�تاذٔ�خرج 
 ʼʼ WEILLʽʽأ�س�تاذ[ن، كام aَرر به ٔ�يضا لك من أ�فاكربه رصاع  ٔ�حىيو 

 ʼʼCALASTRENGʽʽو )3(
)4(  

 ʼʼ GOUTAL ʽʽأ�س�تاذكذ¢ فعل ، و  علقØني مببدٔ� AسC6ة االتفاقاتاملت  ٔ�طروحØهيامٔ�مهية 
)5(.  

حمق يف مسا  وجوب خضوع الغري ٕاىل �ٓ�ر  ʼʼ SAVATIER ʽʽ أ�س�تاذتفطن الفقه ٕاىل ٔ�ن 
، Ýري ٔ�ن هذا اخلضوع ال [متثل يف ©لزتام  ٔ�ن =دم خضوعهم 7 س�يفقده الهدف من وجوده ؛ العقد

ٕامنا يف رضورة ٔ�¨ذها بعني ©عتبار، فالغري ال يلزتمون ب{ٔحاكم عقد البيع املربم بني و  ، ب{ٔحاكمه
، فلو اكن خشص ½س�تعمل شURا =ىل  أ�طراف�-رتام ما اتفق =ليه  ، Ýري ٔ�هنم يلزتمونأ�طراف

نه يتوجب =ليه ٔ�ن يتوقف عن اس�تعام7 إ ، ف ا´ي ٔ�عطاه رخصة بذ¢ ، اعتبار ٔ�نه مê لصديقه
    هذا ما يعرف مببد�ٔ .  فCكون ملزتما �-رتام عقد البيع ، خر�ٓ رد ٔ�ن يC6عه هذا الصديق لشخص مبج
                       ʼʼWEILL ʽʽ، ا´ي لوال تطَور مفهومه بفضل أ�س�تاذ[ن  »موا�ة الغريجحَية العقد يف « 

  .ند°ر مÅدٔ� AسC6ة التعاقدالٕ  ʼʼ CALASTRENG ʽʽ و

�دتيه اليت  ، ٕان رغبة الفقه يف تدقCق مفهوم مÅدٔ� AسC6ة االتفاقاتٔ  �جحية ٕاىل Ùكر½س مÅدٔ
ال  ٔ�صبح، بل  ٔ�هنام مØاكمالن ؛ الو�ه الثاين لنفس العمليةا´ي ½شلك االتفاق يف موا�ة الغري، و 

  .ميكن حتديد نطاق العقد çرشح مÅدٔ� دون ا�ٓخر

، بل وجعل بعض الترصفات Ýري قاب�  اعمتد املرشع اجلزا�ري مÅدٔ� جحية العقد يف موا�ة الغري
  .لالحbØاج هبا يف موا�ة الغري ٕاذا مل يمت شهرها

                                                 
1 - Idem , p.p.  527 - 528. 
2 - Ibid ,  p. 529. 
3 -  WEILL (A.) , Le principe de la relativité des conventions en droit privé français, Dalloz, Paris, 1938. 
4 -  CALASTRENG (S.), La relativité des conventions, Etude de l’art 1165 du code civil, Sirey,1939. 
5 -  GOUTAL (J.-L.) , Essai sur le principe de l’effet relatif du contrat, L.G.D.J., Paris, 1981. 
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ملبادئ اليت ختضع لها لثاليث يف جمال حتديد نطاق �ٓ�ره ٕاىل نفس اخيضع الترصف القانوين ا
      اق يف موا�ة الغري، مث مÅدٔ� جحية االتف )ٔ�ولمطلب (س�ن��اول مÅدٔ� AسC6ة االتفاقات  ا، ´ العقود

 ).مطلب �ن( 

  أ�ولاملطلب 
  مÅدٔ� AسC6ة االتفاقات

  

ٕاىل  )1(العبارة الالتي¶Cة اليت مفادها ٔ�ن االتفاق ال ميك�ه ٔ�ن ينفع ٔ�و يرض الغري ٔ�صل[رجع 
ٕاذا وىف بعض :  نذåر مهنا (3)تطبيقات ʼʼ JUSTINIEN ʽʽ 7 ، فقد وردت يف قانون(2)القانون الروماين

رفض  ميكهنم ، فٕان �يق الورثة ورثة املد[ن بد[ن مور=م حسب نصيهبم يف الرتكة دون ٕاثبات ا7[ن
القسمة اليت و  ، الورثة Ýري املوفون ن ترصف الورثة املوفون ال يلزم�ٔ  ؛ الوفاء ٕاىل Ýاية ٕاثبات ا7[ن

Ýري ٔ�ن السؤال ا´ي يطرح يف هذا  . ٔ�نك لست طرفا فهيا ؛ تمت يف غيابك ال ميكهنا ٔ�ن متس حبقوقك
  اين؟ما هو ٔ�ساس هذه القا=دة يف القانون الروم:  ا§ال هو ا�ٓيت

حىت  يف الترصف اليت جيب ٔ�ن تتوافر ، ٔ�ساس هذه القا=دة يف القانون الروماين هو الشلكية
، فالترصف ال [كون ملزما ٕاال ٕاذا اس�توىف رشوطا شلكية قد Ùمتثل يف النطق ببعض (4)ينعقد حصي�ا

�لن�bCة ال ، وأ�طراف، و�س�تلزم هذه الشلكية حضور (5)ٔ�و �سلمي اليشء ، ٔ�و كتاaهتا ، العبارات
مÅدٔ�  ظهر ٕاذن.(6)ا´[ن اس�توفوا هذه الشلكية ٔ�و الطقوس أ�ش«اص[كون مرتبطا �لترصف سوى 

لطة ٔ�نه مل يعرتف لها çس ؛، Ýري ٔ�نه مل [كن يت{ٔسس =ىل إالرادةA(7)سC6ة االتفاقات يف القانون الروماين
ٕاَال بظهور مÅدٔ� سلطان مل يصبح املبدٔ� يت{ٔسس =ىل إالرادة ، و لطة ٕاAشاء الترصفات القانونيةçس

  . إالرادة

                                                 
1- res inter alios acta aliis neque nocere neque prodesse potest. 
2 -  CALASTRENG (S.), La relativité … , thèse  précitée, p. 5. 
3 -  WINGTGEN (R.) , Etude critique de la notion d’opposabilité … , thèse  précitée, p. p.  12 - 13. 
4 -  TERRE (F.),  SIMLER (Ph.)  et  LEQUETTE (Y.) , … les obligations … , op. cit. , p. 384. 
5 -  ROUETTE (G.), Contribution à l’étude critique de la notion de contrat … , thèse  précitée, p. 176 et 
s. 
6 -  TERRE (F.),  SIMLER (Ph.)  et  LEQUETTE (Y.) , …  les obligations … , op. cit. , p. 384. 

 - 
�ن فكرة ظهور مÅدٔ� AسC6ة االتفاقات يف القانون الروماين فكرة ¨اطئة، لتفاصيل ٔ�كرث انظر ʼʼ WINTGEN ʽʽ أ�س�تاذ[رى 7ٔ:  

 WINTGEN (R.) , Etude critique … , thèse  précitée, p. p. 12 - 16. 
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التاسع عرش من البدهييات اليت ال نقاش فهيا، C6ة االتفاقات يف القرن الثامن و ٔ�عترب مÅدٔ� Aس 
 أ�مر، (1)½شككون يف بداهته فرس[ن[ن عرف ٔ�زمة، حCث بدٔ� بعض امل Ýري ٔ�نه يف بداية القرن العرش 

�-دثتلوال ٔ�ن ظهرت فكرة جحية العقد يف موا�ة الغري اليت  ،ٔ�ن يؤدي ٕاىل امض�ال7 ٔ�وشكا´ي ٔ 
  .    ʼʼ SAVATIER ʽʽ أ�س�تاذو�ها 7  اليت ردت =ىل ©نتقاداتو  ،التوازن

فٕانه مل ½سمل من ال�شكCك يف ٔ�ساسه،  ،وٕان سمل املبدٔ� من ال�شكCك يف بداهتهÝري ٔ�نه 
تفسري �ديد �لمبدٔ� [كون  ٕاجيادظهور احلا�ة ٕاىل و  ، خصوصا بعد Ùراجع م�طق مÅدٔ� سلطان إالرادة

يظهر من الرضوري  و=ليه . أ�عاملمîش�يا مع الترصفات القانونية اليت ظهرت مؤخرا بظهور قانون 
قÅل التعرض �لمعىن ا´ي ، ) فرع ٔ�ول(التعرض ملعىن مÅدٔ� AسC6ة االتفاقات يف الفقه الVس�ييك 

 . ذ¢ من ٔ��ل تقد[ر التطور ا´ي عرفه هذا املعىن، و  )رع �نف( ٕا�هحياول الفقه احلايل ٕاعطاءه 

  

  أ�ولالفرع 
  التفسري الVس�ييك ملبدٔ� AسC6ة االتفاقات

  

مÅدٔ� AسC6ة االتفاقات ا´ي عرف يف القانون الروماين، Ýري ٔ�ن حمرريه مل  )2(اعمتد تق�ني ¯بليون
ٕاذ ال متتد �ٓ�ر العقد يف القانون  ؛ الشلكيةاملمتثل يف و  ،أ�¨ريا´ي اعمتده هذا  أ�ساسيعمتدوا 

، كام ٔ�ن مفَرسي التق�ني ¨الل  ا´[ن مارسوا الطقوس الشلكية امل¶ش�ئة 7 أ�ش«اصالروماين ٕاَال ٕاىل 
  .القرن التاسع عرش مل يعمتدوا تفسري حمرري التق�ني

 ، مث ملعناه عند مفَرسيه )ٔ�وال(س¶Øعرض ملعىن مÅدٔ� AسC6ة االتفاقات عند حمرري تق�ني ¯بليون 

                                                 
ببَني ٔ�نه و )  Traité des obligations, tome7( :ا´ي درسه بدقه يف مؤلفه  ʼʼ DEMOGUE ʽʽ ا�ٔس�تاذٔ�ول من شكك يف بداهة املبدٔ� هو  - 1

 .» مÅدٔ� AسC6ة العقود املزعوم «ا´ي Aرش مقا7 السالف ا´åر  ʼʼ SAVATIER ʽʽ أ�س�تاذلRس بدهيÀي كام يظهر، مما Kد �ٓخر[ن ٔ�شهرمه 
مبناس�بة الطبعة  1807، و مل [كن حيمل �سمية تق�ني ¯بليون، و بدٔ� حيمل هذه ال�سمية ابتداء من س�نة 1804مارس  21صدر التق�ني املدين الفرAيس يف  -  2

ني �لمناقشة الطبعة اجلديدتال�رشيعية عندما عرضت ال�سمية و  ٕ�لقاء خطاب ٔ�مام الهيئة ʼʼ BRIGOT-PREMENEU ʽʽ قد لكَف الس�يداجلديدة 7، و 
  : ، لتفاصيل �ٔكرث انظر1807 ٔ�وت 22يف 

 FENET (P.-A.), Rec. Complet  des travaux préparatoires du code civil au conseil d’Etat, p. cxix et s. 
�ربعني معركة، مفعركة  يفٕان جمدي وخفري ال [مكن يف انتصاري « :  ا´ي قال ʼʼNAPOLEON BONAPARTE  ʽʽقد شَلك هذا التق�ني مفخرة و ٔ

waterloo  ش ٕاىلRرة لك هذه ©نتصارات؛ ما ال ميكن مس�ه، ما س�يعåهو تق�يين املدين أ�بدس�متسح من ا´ا. «.  
(Ma vraie gloire n’est pas d’avoir gagné quarante batailles ; waterloo effacera le souvenir de tant de 
victoire, ce que rien n’effacera, ce qui vivra éternellement, c’est mon code civil). V°, M. Le GENERAL 
MONTHOLON, Récit de la captivité de l’empereur NAPOLEON à Sainte-Hélène, PAULIN, Libraire-
éditeur, Paris,1847, t. I, p . 401.    
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  ).�نيا(

  : ي تق�ني ¯بليونمعىن مÅدٔ� AسC6ة االتفاقات عند حمرر - ٔ�وال

 لكفهم و  ، ، =ني جلنة تتكون من ٔ�ربعة ر�ال قانون بعد جناح ¯بليون يف انقالبه الس�يايس 
  ، اثنان مهنم من شامل فرAسا ٔ�[ن اكن يطبق قانون  ٔ�ول مرة يف التارخي التق�ني املدينبتحضري مرشوع 

حمام سابق ٔ�مام aرملان �ر½س، وشغل م�صب  ʼʼ François TRONCHET ʽʽ: وهام ،  (1)العادات
، قÅل ٔ�ن )LOUIS 16(مدافع عن لو½س السادس عرش و  ،حمك الهيئة الت{ٔسRس�ية ¯ئب يف ظل
، حمايم سابق ٔ�مام aرملان  ʼʼ  Félix BRIGOT de PREAMNEU ʽʽ حملمكة النقض، ويصبح رئRسا 

، وقد اك¯ من الثوار  ليصبح حمافظا �لحكومة ٔ�مام حممكة النقض ، ، مث ¯ئبا �§لس ال�رشيعي �ر½س
 : هام، و  ٔ�ي ج�وب فرAسا ؛ Cنمتيان ٕاىل ب� القانون املكØوبٔ�ما االثنان ا�ٓخران ف  .Ý (2)ري امل�شدد[ن

ʼʼ Jean-Etienne-Marie PORTALIS ʽʽ ول فلسفي، وهو  ،، حمام سابق صاحب ثقافة واسعةCوذو م
، )3(نظامهليون و Ýري ٔ�نه حتول ٕاىل م�ارصي ¯ب  ،ٔ�شهر حمرري التق�ني، اكن من م�ارصي امللكCة

  .(4)مبحمكة النقضحمام سابق ٔ�مام aرملان بوردو قÅل ٔ�ن يصبح قاضيا  ʼʼJacques DE MALVILLE ʽʽو

ملبدٔ� AسC6ة االتفاقات ٕاَال بعد معرفة ر�ال  اه هؤالء احملرر[نال ميكن معرفة املعىن ا´ي ٔ�عط
  ).II( الظروف اليت ٔ�-اطت هبم ٔ�ثناء صياغتهو ، ) I( القانون ا´[ن ت{ٔ°روا هبم

I - ر�ال القانون ا´[ن ت{ٔ°روا هبم حمررو التق�ني :  

 ʼʼ TRONCHET  ʽʽو،ʼʼ BRIGOT DE PREAMNEU ʽʽو، ʼʼ MALVILLE ʽʽت{ٔ°ر لك من

ʼʼ Robert Josef POTHIER ʽʽ �لفقCه
)5(�Rب ، ʼʼ PORTALIS ʽʽ هCفقد ت{ٔ°ر �لفقʼʼ Jean DOMATʽʽ 

  .(1)خصوصا مؤلفه ال�رشيعات املدنية يف ÙرتRهبا الطبيعي

                                                 
القانون املكØوب املس�توº من القانون الروماين يف اجلنوب، يطبق قانون العادات يف الشامل، و فرAسا، فقد اكن  ٔ�حناءمل [كن يطبق قانون وا-د يف لك  -  1

  :  لتفاصيل ٔ�حاكم هذه املؤسسات الفكرية القانونية انظر
 ARNAUD (A.-J.), Essai d’analyse structurale du code civil français, la règle du jeu dans la paix 
bourgeoise, L.G.D.J., Paris, 1973 ; NIORT (J.-F.), Homo civilis , contribution à l’histoire du code civil 
français, P.U.A.M. , 2004, p. 78 et s. 
2 -  NIORT (J.-F.), Homo civilis … , thèse  précitée, p .80. 
3-  CHARTIER , PORTALIS (J.-L.),  le père du code civil, FAYARD, Paris , 2004, p. 57 et s. 
4 - Ibid , p. 111. 

وال  ʼʼ POTHIER ʽʽ �لرجوع  ٕاىل املناقشات املتعلقة �لتق�ني املدين الفرAيس ٔ�مام جملس ا7و ، نالحظ ٔ�ن هؤالء احملرر[ن الثالثة حييلون دامئا ٕاىل -  5
ارجع  ٔ�كرث، لتفاصيل  ٔ�شار ٕاىل هذا أ�¨ري ف� يتعلق �لعقودا´ي ʼʼ  BRIGOT DE PREAMNEU   ʽʽ �س�ت�Zاء ʼʼ DOMAT ʽʽ حييلون ٕاىل

 : ٕاىل
 FENET (P.-A.), Recueil complet des travaux préparatoires …  , t. VIII, p. 217 et s. 
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  : ʼʼ DOMAT ʽʽمظاهر ت{ٔ°ر احملرر[ن �لفقCه - 1

ʼʼ DOMAT ʽʽ ¯بليون تبني ت{ٔ°ر حمرريه �لفقCههناك =دة مواد يف تق�ني 
م�ه  612، فاملادة )2(

، عكس  اليت تقيض ٔ�نه ال جيب ٔ�ن يتbاوز حق ©نتفاع املمنوح �لشخص املعنوي ثالثني س�نة
مUة س�نة =ىل افرتاض ٔ�نه ميك�ه ٔ�ن  أ�صلا´ي هو يف و  ، ©نتفاع ا´ي مينح �لشخص الطبيعي

ʼʼ DOMAT ʽʽ يعRش مUة س�نة م{ٔخوذة من عند
املتعلقة �ملسؤولية، فقد ٔ�شار  أ�حاكمكذ¢ ، و  )3(

 ʽʽDOMATʼʼ رصا-ة ٕاىل ٔ�هنا مس�تو-اة من ٔ�عامل ʼʼThomas Laurent MOURICAULTʽʽ الس�يد
  . (4)عند عرضه لها ٔ�مام الهيئة ال�رشيعية

�رساها=دة مواد ف� يتعلق بنظرية ©لزتامات من القوا=د اليت  قØباسكام قد مت أʼʼDOMAT ʽʽ  
ال�رشيع يعترب Ýري =دة لك عقد خمالف �لنظام العام و قاو ،  (5)قا=دة العقد رشيعة املتعاقد[ن:  ٔ�مÂلهتامن 

 ،االتفاقات، ٔ�ما ف� يتعلق مببدٔ� AسC6ة (7)، وكذ¢ قا=دة جيب ٔ�ن ينفذ العقد حبسن نية(6)مرشوع
لرتايض، فال ميكن �لشخص ٔ�ن يربم مبا ٔ�ن االتفاقات تربم عن طريق ا « : يؤسسه =ىل الرتايض هفٕان
تفاقا لصاحل خشص �ٓخر ما مل متنح 7 سلطة بذ¢ من هذا أ�¨ري، كام ٔ�نه ال ميكن ٔ�ن نرض �لغري عن ا

  .(8)». طريق االتفاقات

                                                                                                                                                             
1 -  DOMAT (J.) , Les lois civiles dans leur ordre naturel, tome I, 2èm éd., PIERRE AUBUIN, Libraire de 
messeigneurs les enfants de France, PIERRE EMERY, et CHARLES CLOUZIER, Paris, 1697.  

�عاملاليت مت اس�تقاؤها من  أ�حاكمال ½سعنا يف هذه ا7راسة التعرض مجليع  -  2ٔ ʼʼ DOMATʽʽ،  ي تفوقÀكرث انظر ةالثالمثائفه�  :حمك، لتفاصيل ٔ
 GILLES (D.) , La pensée juridique de J. DOMAT. Du grand siècle au code civil, thèse Aix-Marseille 3, 
2004, p. 670 et s. 

  : التحضريية لتق�ني ¯بليون، ٔ�نظر أ�عاملعند دفا=ه عن هذه املادة ٔ�مام الهيئة ال�رشيعية ¨الل  ʼʼ GALLI ʽʽ هذا ما ٔ�َكده الس�يد -  3
 GALLI (P.G.) , « Présentation au corps législatif», in : FENET (P.-A.), Recueil complet des  travaux 
préparatoires … tome XI, op. cit. , p. 215 : « Comment ! Parce qu’un homme peut vivre cent ans, il 
faudra décerner l’usufruit aussi pour cent ans à une ville ou autre communauté ! Je ne comprends pas bien 
la conséquence de ce principe : mais je comprends bien la doctrine de l’immortel DOMAT, qui lui-même 
devança l’opinion de notre code, et n’eut pas de peine à dire qu’il y aurait eu bien plus de raison de fixer 
cet usufruit à trente années seulement. » 
4 -  MOURICAULT (Th. L.) , « Discussion devant le corps législatif», in :   FENET (P.-A.), Recueil … 
t. VIII … , op. cit. ,p. 421 : « toutes recueillies dans ses lois civiles, ouvrage profond qui sera toujours 
utilement médité. ». 
5 -  DOMAT (J.) , Les lois civiles … , op. cit. ,p. xxv (25). 
6 - Idem , p. xxviii (28). 
7 - Ibid , p. xxvi (26). 
8 - Ibid , p. 71 :« Comme les conventions se forment par le consentement, personne ne peut en faire pour 
un autre s’il n’a pas pouvoir de lui. Et on peut encore moins faire préjudice par des conventions à des 
tierces personnes. ». 
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من   ʼʼ POTHIER ʽʽ املرتبة الثانية بعد ٔ�عاملتصنف يف   ʼʼ DOMAT ʽʽ هذا ما جعل ٔ�عامل
  .(1)حCث ت{ٔثريها =ىل تق�ني ¯بليون

  : ʼʼ POTHIER ʽʽ مظاهر ت{ٔ°ر احملرر[ن �لفقCه -2

من ٔ�شهر فقهاء عرصه، فقد طَور نظرية القانون املدين  ʼʼ Robert Josef POTHIER ʽʽ يعترب 
  .معمتدا =ىل ٔ�¨الق ا7�نة املس�يحية، )La morale ( أ�¨القمؤسسا ٕا�ها =ىل فكرة 

    ،املواد املتعلقة �حملل:  åر مهنا =ىل سC6ل املثالذ، ن تق�ني ¯بليون ب{ٔعام7 كثرية مظاهر ت{ٔ°رو 
�ما ف� يتعلق ب{ٓ�ر العقد، فCجب  . )2(©س�تغاللو ، التدلRسو  ، إالåراهو  ، املواد املتعلقة �لغلطو ٔ

، فهو يعرض احملل =ىل ٔ�نه حتديد (3)ٕاىل ٔ�ن هذا الفقCه ميزي بني �ٓ�ر العقد و�ٓ�ر ©لزتام إالشارةٔ�وال 
، كام ٔ�ن هذا الت�ديد يتعلق �ليشء ا´ي يصلح ٔ�ن [كون حمال  لRس �ٓ�ر ©لزتامو  ، �ٓ�ر العقد

 أ�طرافمبعىن ٔ�نه ال ميكن �ليشء ٔ�ن ½شلك حمال �لعقد ٕاال ٕاذا اكن خيص  ؛ أ�طرافكذ¢ و  �لعقد
  .(4)طبقا لقا=دة ٔ�نه ال ميكن �لشخص ٔ�ن ½شرتط سوى لنفسه ، املتعاقدة

ال [كون لالتفاقات ٔ�°ر ٕاَال �ل¶س�بة  «:  مرتبط بفكرة احملل همففهوم مÅدٔ� AسC6ة االتفاقات عند
AسC6ة مل تظهر فكرة و. (5)» املتعاقدة أ�طراففقط بني ش�ياء اليت شلكت حمال لالتفاق، و ل�ٔ 

ٔ�ذهان يف هذا إاىل Ýري ٔ�ن السؤال ا´ي ي�Åادر . (6)ٕاال يف تق�ني ¯بليون االتفاقات مس�تق� عن احملل
  مÅدٔ� AسC6ة االتفاقات =ىل مÅدٔ� سلطان إالرادة؟ ʼʼ POTHIER ʽʽ اكن يؤسس له:  هو ا§ال

، جيب ٔ�ن نفهم ٔ�وال åيف  مÅدٔ� AسC6ة االتفاقات ʼʼ POTHIER ʽʽ حىت نفهم åيف اكن يؤسس
  .اكن يؤسس مÅدٔ� =دم ٕاماكنية ©شرتاط ٔ�و التعهد لصاحل الغري

                                                 
1 -  GILLES (D.) , La pensée juridique de DOMAT … , thèse  précitée, p. 670. 
2 -  POTHIER (R.J.), Traité des obligations, selon les règles tant du for de la conscience que du for 
extérieur, t. I, par  M. SIFFREIN, éd. L’EDITEUR, Paris, 1821, p.p. 91 - 105.  

من املرجع  196ٕاىل الصف�ة  170، ٔ�ما موضوع �ٓ�ر ©لزتام مفن الصف�ة 170ٕاىل الصف�ة  139موضوع �ٓ�ر العقد من الصف�ة  ʼʼ POTHIER ʽʽ =اجل - 3
  .السابق املذåور يف الهامش

4 -  POTHIER (R.J.), Traité des obligations … , op. cit. , p. 117 : « De ce qui peut être l’objet des 
contrats. Que ce ne peut être qu’une chose qui concerne les parties contractantes, suivant la règle, qu’on 
ne peut valablement stipuler ni promettre que pour soi. ».  
5 - Ibid , p.p. 139 - 140 : « Ce principe est qu’une convention n’a d’effet qu’à l’égard des choses qui ont 
fait l’objet de la convention, et seulement entre les parties contractantes. ». 

  :بني الفكرتني، وهو [رى ٔ�ن ربط مÅدٔ� AسC6ة االتفاقات بفكرة احملل جيع? ٔ�كرث وضو-ا، لتفاصيل ٔ�كرث انظر هذا الفصل PLANIOLʼʼ ʽʽ أ�س�تاذتقد ن ا -  6
  :انظر

 PLANIOL (M.) , Traité élémentaire de droit civil … , op. cit. , p. 383. 
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�نه ٕاذا ٔ�aرم�ا عقدا Aشرتط من ¨ال7 ملصل�ة الغري، فٕان الزتام املتعاقد  ʼʼ POTHIER ʽʽ [رىٔ 

ٔ�ن مصل�ة املشرتط ال ميكن  ؛ لRس قانونياو  ،س�يكون الزتاما طبيعيا) تنفCذ هذا ©شرتاط( الثاين  
�ما ٕاذا اكن ميكن  ،)1(، و=ليه فٕان =دم الوفاء هبذا ©لزتام لن ي¶Øج ٔ�رضارا يف ذمة املشرتط تقوميها مبالٔ

ٕامنا اشرتاطا �لنفس، كام و  ، فٕانه لن يعترب اشرتاطا لفائدة الغري ،تقومي مصلحتنا مبال يف هذا ©شرتاط
 ؛م مبال، فهنا مصلحيت تقوَ  كنت ملزما ب�6اء هذا املزنل 7و  ، بناء مزنل ٔ�محد لو اشرتطت =ىل خشص

  .(2)ٔ�ن هذا ©شرتاط خيلصين من الزتايم جتاه ٔ�محد

لورثة �عتبار اذ¢ ©شرتاط ا´ي [كون ملصل�ة  ، ال يعترب ٔ�يضا اشرتاطا ملصل�ة الغريو
�هنم Ùمك� �لشخصية القانونية �لمتويفٔ(3).  

�ن س6ب م�ع ©شرتاط ٔ�و التعهد ملصل�ة الغري ال [مكن يف ا-رتام ٕارادة الغري،  مما س�بقيظهر ٔ
�و املتعهد يه انعدام مصل�ة مادية �لمشرتطلتق�ية القانونية يف -د ذاهتا، ووٕامنا يف ٕاشاكل يتعلق �ٔ، 

  .َمما يعيق Aش{ٔة الزتام قانوين

 åون ٔ�هنم مل ½شارåوا يفهو  ʼʼ POTHIER ʽʽ كام ٔ�ن س6ب =دم امØداد �ٓ�ر العقد ٕاىل الغري عند
Cه اكن يعمتد مÅدٔ� Ýري ٔ�ن هذا ال يعين ٔ�ن هذا الفق . (4) ، ٔ�ي ٔ�َهنم مل يعربوا عن ٕارادهتم معلية الرتايض
، وٕامنا اكن يعمتد مÅدٔ� الرضائية ا´ي اكن قد (5)ٔ�ن هذا املبدٔ� مل [كن قد ظهر بعد ؛ سلطان إالرادة

           ٕاىل ٔ�ن ٕاضافة ،=ليه ال ميكن �لشخص ٔ�ن يلزتم مبا مل [رض بهو . (6)ظهر يف القانون الك¶يس

                                                 
1-  POTHIER (R. J.) , Traité des obligations … , op. cit. , p. 119 : « … car ce que j’ai stipulé de vous 
pour ce tiers étant quelque chose à quoi je n’ai aucun intérêt qui puisse être appréciable à prix d’argent, il 
ne peut résulter aucun dommages et intérêts envers moi du manquement de votre promesse : vous y 
pouvez donc manquer impunément. Or, rien n’est plus contradictoire avec l’obligation civile que le 
pouvoir d’y contrevenir impunément. ».  
2 - en ce sens voir,  POTHIER (J. R.), Traité des obligations … ,op. cit. , p. 121. 
3 - Ibid , p. 123 : « C’est stipuler ou promettre pour nous même, et non pour autrui, lorsque nous stipulons 
ou promettons pour nos héritiers puisqu’ils sont en quelque façon la continuation de nous-mêmes. ». 
4 - Ibid , p. 140 : « La raison de la deuxième partie du principe [ une convention n’a d’effet qu’à l’égard 
des choses qui ont fait l’objet de la convention, et seulement entre les partie contractantes]  n’est pas 
moins évidente : l’obligation qui nait des conventions et le droit qui en résulte étant formés par le 
consentement et le concours des volontés des parties, elle ne peut obliger un tiers, ni donner de droit à un 
tiers, dont la volonté n’a pas concouru à former la convention. ». 

  : يف ٔ�واخر القرن التاسع عرش، لتفاصيل ٔ�كرث انظر إالرادةظهر مÅدٔ� سلطان  -  5
 RANOUIL (V.) , Le principe de l’autonomie de la volonté … , thèse précitée. 
6 - « On lie les bœufs par les cornes et les hommes par les paroles », cité par,  MAZEAUD (H. , L. et J.) , 
J.), Leçons de droit civil … , par  CHABAS (F.), op. cit. , p. 45. 
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ʼʼ POTHIER ʽʽ  ن [كون حمال سوى اليشء ا´ي هيم�[ربط فكرة �ٓ�ر العقد مب�?، وال ميكن ٔ
  . �لعقد فأ�ش�ياء اليت ختص الغري ال ميكهنا ٔ�ن �شلك حمال ، و=ليه(1)خيَصهمو  ، أ�طراف املتعاقدة

Cة اكن يؤسس فكرة Aسʼʼ POTHIER ʽʽ  6 ملا ذåر ٔ�=اله، ميكن القول ٔ�ن الفقCه¨الصة و 
  .االتفاقات =ىل مÅدٔ� الرضائية

 -IIة التق�نيÝثناء صيا�  : الظروف اليت ٔ�-اطت �حملَرر[ن ٔ

�ن هناك  ʼʼ BONNECASE ʽʽ ليون اس�ت¶Øج أ�س�تاذالل دراسة فلسفة ٔ�حاكم تق�ني ¯ب من ¨ٔ
dن =ىل أ�قل س�يطرdس�ية فكرAن تؤمن هبام الثورة الفرdحاكمه، وهام فكر�، مما يبني ت{ٔثري (2)=ىل ٔ

  .مÅادئ الثورة يف صانعي التق�ني

فكرة وجود قانون طبيعي ½سمو =ىل مجيع ال�رشيعات :  تتلخص هاتني الفكرتني يف
دامئ ال يتغري، يو�د قانون =املي،  ʼʼ:  املوضوعية، هذا ما =َرب عنه الكØاب اJمتهيدي ملرشوع التق�ني

هذه الفكرة . ʽʽ (3)[متثل يف العقل �عتبار ٔ�نه ½سَري لك ال6رش:  مصدر للك ال�رشيعات املوضوعية
ٕاذ  ؛ يون، كام ٔ�ن ت{ٔثريها �يل =ىل تق�ني ¯بل  لRست جبديدة، فهÀي اليت بعثت �ملؤم�ني هبا ٕاىل الثورة

عليه الرجوع ، ف  ٕان مل جيد القايض مبا حيمك،  ، بل ٔ�كرث من ذ¢ ٔ�ن هناك ٔ�حاكم =دة حتيل ٕاىل العدا 
�ي ٕاىل العقل ؛ إالنصافٕاىل مÅادئ العدا  و ٔ.  

 ،ملكCتهو  ، حرية ٕارادتهو  ، فكرة ٕاعطاء إالAسان ماكنة =ليا يف التنظ�ت هبدف حامية خشصهو 
ٕان  «:  يرصح ʼʼ PORTALIS ʽʽ هذا ما جعل.  ¯جتة عن ٔ�فاكر فلسفCة Ùرى يف الفرد ٔ�ساس ا§متع

هذه الفكرة ما يه ٕاَال انعاكس ملضمون ٕا=الن حقوق و . )4(». الغاية �لقانونأ�ش«اص مه املبدٔ� و 
  .، ف{ٔساس القانون هو إالرادة احلَرة لٕالAسان العاقل1789إالAسان الصادر س�نة 

 عامل�ٔ بليون يت{ٔسس =ىل الرتايض كام يف يظهر مما س�بق، ٔ�ن مفهوم AسC6ة االتفاقات يف تق�ني ¯
ʼʼ DOMAT ʽʽ و ʼʼ POTHIER ʽʽ،  س بفكرة حرية وRس�ية هذا الت{ٔسAادئ الثورة الفرÅقد عززت م

ا´ي ٔ�صبح مÅدٔ� AسC6ة االتفاقات يت{ٔسس و  ، طلقا لظهور مÅدٔ� سلطان إالرادةواليت اكنت م� إالرادة،
  .القرن العرش[نلقرن التاسع عرش و ٔ�ي ¨الل ا ؛ =ليه بعد ظهور التق�ني

                                                 
1 -  POTHIER (R. J.) , Traité des obligations … , op. cit. , p. 117. 
2 -  BONNECASE (J.), La pensée juridique française depuis 1804 à l’heure présente, Delmas, 
Bordeaux,1933. 
3-  FENET (P.-A .), Recueil complet … , t. II, op. cit. , p.  03. 
4 - Ibid , t. VII,  p. 43.  
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  : عند مفرسي التق�نيمعىن املبدٔ�  - �نيا

 يناد�ن  ا�Y[ن اك¯ ʼʼ POTHIER ʽʽ و ʼʼ DOMAT ʽʽٕان ت{ٔ°ر حمرري تق�ني ¯بليون �لفقهيني 

، (1)» �لعدا  أ�وليةالقوا=د  «5ٔهنا ، جعل ٔ�حاكم التق�ني تعرض و  النيةحسن دامئا مببدٔ�ي العدا  و 
فٕان مÅدٔ� AسC6ة االتفاقات اكن  =ليهو  . )2(مل خيرج عن هذه ا�لغة أ�وائلكام ٔ�ن خطاب املفرس[ن 

ملن مل يعرب عن ٕارادته يف  ، فال جيوز �لغري إالرضارمن =دم  تقØضيهما و  أ�¨القيت{ٔسس =ىل فكرة 
�و ½س�تفCد من حق، فالطرف �ل¶س�بة هلم هو من  ، ٔ�ن يتحمل الزتاما ¯جتا عنه ، االتفاق ٕاAشاءٔ

، ومن خيرج عن هذه الطائفة فهو من  ½شارك يف الرتايض ٕاما ٔ�صا  عن نفسه ٔ�و عن طريق اJمتثيل
  .وال متتد �ٓ�ر االتفاق ٕاليه ، الغري

وخصوصا بتê املنصوص  - Ý1789ري ٔ�ن ت{ٔ°ر احملرر[ن ٔ�يضا مببادئ الثورة الفرAس�ية لعام 
ا´ي تطور بعد  إالرادةغرست يف التق�ني ٔ�وليات مÅدٔ� سلطان  -إالAسان=لهيا يف ٕا=الن حقوق 

س =ىل فكرة ؤ�صبح يت{ٔس ،، فØغري ت{ٔسRس مÅدٔ� AسC6ة االتفاقاتʼʼ ADAM SMITH ʽʽ ان�شار ٔ�فاكر
  .مقCاس لك االتفاقاتٔ�ن إالرادة يه ٔ�ساس و 

، (3)يه ٔ�ساس لك االتفاقات =ىل الفقه ¨الل القرن التاسع عرشس�يطرت فكرة ٔ�ن إالرادة 
 إالرادةٔ�ن عبارة سلطان  ؛ (4)إالرادة=ىل الرمغ من ٔ�ن هذه الفكرة مل Ùكن تعرف �مس مÅدٔ� سلطان 

  : ذ¢ راجع لس�ب6نيمل تظهر ٕاال يف هنايته ، و 

 (l’école de l’exégèse) القرن التاسع عرش ٕاىل مدرسة الت{ٔويل  مفرسييف انîء  أ�ول[متثل  -

=ليه تتلخص Kمة ر�ال القانون يف ، و )5(اليت تؤمن بفكرة مشولية ال�رشيع املكØوب للك القانون
  .(6)البحث عن ٕارادة املرشعو  ، اس�تحضاره

فكري  من قمية لك معل إالحÅاطٔ�َدت س�يطرت هذه املدرسة ¨الل القرن التاسع عرش ٕاىل 
 لRس ر�ال قانونو ، (praticiens)  اجلامعة Ùكون مطبقني �لقانون ٔ�صبحتقانوين انتقادي �لقانون، و 

                                                 
1 -  BRIGOT DE PREAMNEU (F.) , « Présentation au corps législatif sur les contrats », in : FENET 
(P.-A.), Recueil complet … , t. VII, op. cit. , p. 215. 
2- MALLVILLE , TAULIER, DURANTON et MARCADE , cité par ,  ROUETTE (G.), Contribution à 
l’étude critique de la notion de contrat … , thèse précitée, p. 596. 
3 -  RANOUIL (V.) , L’autonomie de la volonté … , thèse précitée, p. 71. 
4 - Idem , p. 73. 
5- Ibid , p.79. 
6 -  GHESTIN (J.) et  GOUBEAUX (G.) , …  introduction … , op. cit. , p. 108. 
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(jurisconsultes)  حاكم ؛ ٕاذ اكن�       ، وقد رشح العميد(1)¯بليون تق�نيينحرص التدر½س يف رشح ٔ
ʼʼ AUBRYʽʽ  جبامعة 1857يف خطابه مبناس�بة ا7خول اجلامعي لس�نة )  Strasbourg ( ما جيب
هذا ما جعل الباحÂني ¨الل  ،(2)»لكن ال�رشيع فقط...  معانيهلك ال�رشيع ب{ٔلفاظه و ...  «: ر½سهتد

 ʼʼGOUNOT  ʽʽ أ�س�تاذهذا القرن ميتنعون عن دراسة املبادئ العامة �لقانون، فقد اكنوا كام وصفهم 

حىت و  ،ٔ�و قانون طبيعي، ) ما وراء املادة( ٔ�و مCتافزييقCا  ،يØ6عدون �لغر[زة عن لك ما ½سمى فلسفة
يد¨ل ٔ�ساسا يف اهîمات فلسفة  إالرادة، مع العمل ٔ�ن مÅدٔ� سلطان (3)عن النظرية العامة �لقانون

  .القانون

   املبدٔ� املرتتب عن فلسفØه و  ،åون ٔ�ن مذهب الفردية القانونيةٔ�ما الس6ب الثاين فCمتثل يف  -
  .(4)الظهورلتايل مل [كو¯ ملزمني �7فاع و �مل [كو¯ Kدد[ن �لنقد ، و) إالرادةمÅدٔ� سلطان ( 

رشح التق�ني املدين معمتد[ن =ىل فكرة ٔ�ن إالرادة يه ٔ�ساس  دامئا حياولوناملفرسون فقد اكن 
، ولعل ما سا=د =ىل ذ¢ هو åون  =ىل الرمغ من =دم ظهور مصطلح سلطان إالرادة ،االتفاقات

مفبدٔ� الرضائية ذو :  إالرادةٔ�حاكم تق�ني ¯بليون تîىش مع النتاجئ اليت ترتتب =ىل مÅدٔ� سلطان 
ق� أ�حاكم ا�ٓمرة يف تق�ني ¯بليون تîىش مع و  ، يîىش مع سلطان إالرادة أ�¨القCةو  ا7ي¶Cة أ�صول

الشلكية � يتعلق ببعض العقود العي¶Cة و اليت ت¶Øج عن مÅدٔ� سلطان إالرادة، ٔ�ما ف ، فكرة حرية التعاقد
  .فقد مت اعتبارها جمرد ٕارث ورثوه من القانون الروماين ، اليت �اء هبا

ٕاذ اعتربوا ٔ�ن إالرادة يه ٔ�ساس مÅدٔ� القوة  ؛ Øد هذا التفسري لRشمل �ٓ�ر العقدكام قد ام 
�لتايل ٔ�صبح مÅدٔ� AسC6ة االتفاقات ن�bCة ، و رب طرفا ٕاال من =رب عن ٕارادتهؤ�نه ال يعت ، امللزمة �لعقد

  . م�طقCة ملبدٔ� سلطان إالرادة

تلخيصا ملا سلف، ميكن القول ٔ�ن مÅدٔ� AسC6ة االتفاقات مل يعد يفرس =ىل ٔ�ساس الرتايض كام 
 مبذهب الفردية، القرن التاسع عرش مفرسي، وذ¢ ن�bCة ت{ٔ°ر  عند حمرري تق�ني ¯بليوناكن ذ¢ 

مفهوم الغري نو=ا من و  ،، مما ٔ�ضفى =ىل مفهوم الطرف ان إالرادةطصبح يعترب ن�bCة بدهيية ملبدٔ� سلف{ٔ 
ٔ�ن ٔ�ساس القوة امللزمة يه  ، العقد ٕاAشاء؛ فالطرف هو فقط من =رب عن ٕارادته من ٔ��ل  امجلود
  .القوة امللزمة لالتفاق، مففهوم مÅدٔ� AسC6ة االتفاقات مرتبط ب{ٔساس مÅدٔ�  إالرادة

                                                 
1 -  RANOUIL (V.) , L’autonomie de la volonté … , thèse précitée, p. 79. 
2 - cité par  BONNECASE  (J.) , La pensée juridique française … , op. cit. , p.  238. 
3 -  GOUNOT (E.), Le principe de l’autonomie de la volonté … ,thèse précitée, p. 08. 
4 -  RANOUIL (V.) , L’autonomie de la volonté … ,thèse précitée, p. 80. 
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ٕاذ بتصفح ٔ�Ýلب كتب القانون جندها  ؛ هم ٕاىل Ýاية هناية القرن العرش[نوقد ساد هذا الف 
 .ن مÅدٔ� سلطان إالرادةماملس�ت¶bØة =ىل ٔ�نه من البدهييات  ، تعرض مÅدٔ� AسC6ة االتفاقات

  الفرع الثاين
 التفسري احلايل ملبدٔ� AسC6ة االتفاقات

  

   ٕاجياد تفسري �ديد ملبدٔ� AسC6ة االتفاقات مع Ùراجع مÅدٔ� سلطان إالرادة،ظهرت احلا�ة ٕاىل 
مما ٔ�دى ٕاىل كرثة ©س�ت�Zاءات الواردة .  ظهور املدرسة املوضوعية اليت ال تؤمن حىت بوجود احلقو 

  .=ليه

روح  «يف كتابه  ʼʼ IHERING ʽʽ بدٔ�ت فكرة انتقاد مÅدٔ� سلطان إالرادة عند الفقCه أ�ملاين
وٕامنا   الهدف من وجود القانون هو لRس Ùكر½س إالرادة ا§َردة، ٔ�نٔ�[ن رشح ، » القانون الروماين

انون، فهو ال [رى يف إالرادة جوهرا �لق ، ٔ�هدافهاو  ةاليت �سعى ٕاىل حتقCق مصاحل احلياإالرادة Ùكر½س 
=ليه يتوجب =ىل القانون و .  Cقهاأ�هداف اليت �سعى هذه إالرادة ٕاىل حتق فاجلوهر [مكن يف املصاحل و 

�يضاكام [رى .  ٕاىل حتقCقها املصاحل اليت �سعىبط هذه إالرادة وفقا لٔ�هداف و ض ٔ Ù ن�ك إالرادة دون ر ٔ
  .(1)تتصارع فCه إالرادات (arène) ، هو مبثابة جعل القانون اخلاص مدر�ا رومانيا  ضابط

ي [رى ا´ ، ظهور الفكر ©شرتايكرادة مع ظاهرة انتقاد فكرة مÅدٔ� سلطان االٕ  ٔ�كرث وتفامقت
 ،، فال يعقل ٔ�ن Ùكون إالرادة الفردية املصدر الوحCد �لقانون ٔ�ن إالAسان اك�ن اجîعي بطبعه

ميكن  ، و=ليه جîعيةٕاذ يتوجب ٔ�ن متارس هذه إالرادة وفقا �لمصل�ة © ؛ الهدف الوحCد 7و 
  .[رمغها =ىل ٔ�مور �مس حامية الضعفاء ٔ�ن�لمرشع 

:  ، فÅدٔ�ت تظهر قوانني ال حترتم مÅدٔ� سلطان إالرادة ال�رشيع الفرAيس هبذه الفلسفة ت{ٔ°ر
، وكذ¢ 1898كقانون العمل ا´ي حيمي العامل ا´ي يعترب الطرف الضعيف يف =القة العمل س�نة 

ة قانون يفر  ، كام بدٔ� الفقه 1910ال-ني س�نة الفو  ،ىل العامل=ض الت{ٔمني إالجÅاري ضد الش�يخ̈و
  .القضاء يقÅل فكرة التعسف يف اس�تعامل احلقو 

                                                 
1
 - VON IHERING (R.) , L’évolution du droit … , op.  cit. , p.  321. 
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�°ر Ùراجع مÅدٔ� سلطان إالرادة =ىل املبادئ اليت اش�تقت م�ه، فظهرت =َدة اس�ت�Zاءات لهأ .
اك7عوى املبارشة اليت جيوز �لعامل  : åَرسها ال�رشيع ،فظهرت اس�ت�Zاءات =دة ملبدٔ� AسC6ة االتفاقات

انتقال يف -ا  بيع العقار املس�ت{ٔجر و  إالجياراكنتقال  ، العقودانتقال ، و (1)رفعها مÅارشة =ىل رب العمل
كام يف -ا  خصخصة  ، حىت انتقال عقود العملو  ، )الس�يارة مÂال( الت{ٔمني يف -ا  بيع اليشء املؤمن

االتفاقات ٕاَال ٔ�نه ظل رمغ كرثة اس�ت�Zاءات مÅدٔ� AسC6ة  الغريب ٔ�نهو  ،(2)ٕاخل ... املؤسسات العمومCة
نتقاده مل [كن من هذه ، Ýري ٔ�ن اʼʼ SAVATIER ʽʽ مل يمت انتقاد هذا الوجود ٕاَال من أ�س�تاذو ، موجودا

=ىل انتقاداته عن  ʼʼ CALASTRENG ʽʽ أ�س�تاذةو  ʼʼ WEILL ʽʽ قد رد لك من أ�س�تاذالزاوية، و 
 �لرد ٔ�طروحØه   ʼʼ GOUTAL ʽʽوقد اس�Åق أ�س�تاذ .  طريق رشح مÅدٔ� نفاذ العقد يف موا�ة الغري

معرتفا ب{ٔن كرثة ©س�ت�Zاءات قلَصت من  ا7ور ا´ي يلعبه مÅدٔ�  ، قÅل طرح إالشاكل=ىل هذا النقد 
  .Ý ،(3)ري ٔ�هنا مل تفقده هذا ا7ور AسC6ة االتفاقات كقا=دة معلية

ٔ�نه  ؛ نه=دم ٕاماكنية ©س�تغناء ع و  يف مس{ٔ  رضورة املبد�ٔ  ʼʼ GOUTAL ʽʽ نتفق مع أ�س�تاذ
، Ýري ٔ�ننا ن�ساءل çش{ٔن هذه  ½شلك تق�ية ½س�تحيل رشح �ٓ�ر العقد ٔ�و ٔ�ي ترصف بدونه

؟ ٔ�م ٔ�هنا ¯جتة عن ربط مفهوم مÅدٔ�  هل يه اس�ت�Zاءات ¯جتة عن املبدٔ� يف -د ذاته:  ©س�ت�Zاءات
  AسC6ة االتفاقات مببدٔ� سلطان إالرادة ا´ي جيعل القوة امللزمة �لعقد يف إالرادة؟

هذا الفرد يب مÅدٔ� سلطان إالرادة هو جعل الفرد الهدف أ�مسى �لقانون، مbØاهال ٔ�ن ٕان ع 
جعل ا§متع هو الهدف  جيب �لتايل، و ظر ٕاليه Lعنرص من هذا ا§متعجيب الن ، و=ليه يعRش يف جممتع
  . لRس الفردو  ، أ�مسى �لقانون

ال جيب Ùرك جمال السلطة  ، و=ليه(4)رشوطه احليويةقانون هو احملافظة =ىل ا§متع وفهدف ال
  . ٕامنا �لقانون حىت ال يتعسفو  ، لتقد[ر صاحب احلق ، اليت خيَولها احلق لصاحÅه

ٕالرادة ٕامنا من قÅل ا، و  نوين من قÅل إالرادة ا§َردةال جيب ٔ�ن حتمك نظرية الترصف القا و=ليه
القانونية اليت �س�متد  فالقانون هو ا´ي ½سمح لهذه إالرادة A�ٕشاء ا�ٓ�ر ، العاق� حتت ضامن القانون

حلرية ٔ�ن ½سمح لٔ�ش«اص حتديد معامل مس�تقÅلهم عن طريق ا ٔ�ن من مقØضيات ؛ قوهتا م�ه

                                                 
  .املمتملتق�ني املدين اجلزا�ري املعدل و من ا 565املادة  -  1
 ؛1992  دكتوراه، �امعة اجلزا�ر، ، رسامÅدٔ� AسC6ة العقد، فريدة زواوي: لتفصيل ©س�ت�Zاءات انظر -  2

 GOUTAL (J.-L.) , Le principe de l’effet relatif … , thèse  précitée, p.p. 44 – 52. 
3 -  GOUTAL (J.-L.) , Essai sur le principe de l’effet relatif … , thèse  précitée, p. 60. 
4 - RUD VON IHERING , L’évolution du droit, traduit sur la 3èm éd. Allemande par O. DE 
MEULENAERE, éd. Marescq, 1890, Paris, p. 288. 
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فالترصف القانوين هو وس�ي� حتمك يف  ، )ٕاخل ... البيع، إالجيار، عقد العمل(الترصفات القانونية 
مÅدٔ� AسC6ة االتفاقات هو و .  قÅلاملس�ت  هذا املس�تقÅل عن طريق حتديد املركز القانوين �لشخص يف

  . )�نيا(يف ظل العدا  ©جîعية ، ) ٔ�وال(وس�ي� ضامن هذا التحمك يف املس�تقÅل 

   : طريق الترصف القانوينملس�تقÅل عن مÅدٔ� AسC6ة االتفاقات ضامن التحمك يف ا - ٔ�وال

هذا الضامن ، و  يعترب مÅدٔ� AسC6ة االتفاقات ضام�ا ٔ�من املراكز القانونية اليت ت¶ش{ٔ عن الترصف
  .)II(كذ¢  الغري ٕامنا ½شملو  ،)I(فقط أ�طراف ال ½شمل

I -  ة االتفاقات ضامنC6سA �  : من املراكز القانونية لٔ�طراف�ٔ مÅدٔ

القانوين �لعالقات  ©س�تقرارو ضامن أ�من لتحقCقها القانوناليت ½سعى هداف ا�ٔ  بني من
من ٔ��ل حتقCق هذا الهدف ٔ�ي ضامن ٔ�من واس�تقرار املراكز القانونية لٔ�طراف يف ترصف ، و  القانونية
ٔ�ن مد �ٓ�ر  ؛ رب قا=دة حامية �لقامئني �لترصف، ٔ�قر القانون مÅدٔ� AسC6ة االتفاقات ا´ي يعت قانوين

  . �ملراكز القانونية اليت ٔ�راد  أ�طراف من ¨اللها تنظمي مس�تقÅلهم سالغري من ش{ٔنه ٔ�ن ميالترصف ٕاىل 

ا�ن من م�ع ا7 ملوعود به يف الترصفطالبة املد[ن ب��فCذ أ�داء امبالسامح لغري ا7ا�ن ن ش{ٔن مف
ٕاAشاء و  ، ا، مينع الترصف من حتقCق الغاية اليت ٔ�aرم من ٔ��له بذ¢و  ، ©س�تفادة من هذا أ�داء

، اكلسامح  فالسامح لغري املس�تفCد يف ©عîد ©جياري من ©س�تفادة  �لعتاد.  املركز القانوين ��ا�ن
، من ش{ٔنه حرمان املس�تفCد من مركز ا7ا�ن ا´ي اكن  مÂال 7ا�ن املس�تفCد من اس�تغالل العتاد

فضامن حتقCقه لهذا املركز هو مÅدٔ� AسC6ة  و=ليه.  الل ٕاaرامه لالعîد ©جياري½سعى ٕاىل حتقCقه من ¨
  .االتفاقات

، فلو مسحنا (1)من التق�ني املدين اجلزا�ري 188كام يعترب مÅدٔ� AسC6ة االتفاقات ضام�ا �لامدة 
ٔ�نه س�Rقص من  ؛ هفٕان ذ¢ س�هيدد حقوق �يق دائ¶C ،ٔ�-د دائين املس�تفCد من اس�تغالل العتاد

  .ضامنه العام

يضمن مÅدٔ� AسC6ة االتفاقات املراكز القانونية لٔ�طراف، جيب ٔ�ن Aرشح من بعد ٔ�ن ب�Rا åيف 
 هو الطرف؟

                                                 
  .»...  املد[ن مجيعها ضام�ة لوفاء ديونه ٔ�موال «:  =ىل املعدل واملمتم من التق�ني املدين اجلزا�ري 188تنص املادة  -  1
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ٕامنا هو و  ، ، Ýري ٔ�ن ٔ�ساس الرتايض هو لRس إالرادة الطرف هو من شارك يف الرتايض
،  الترصف الثاليث هو تاليق ثالث مصاحل مØقاب�، و  د هو تاليق مصلحتني مØقابلتني، فالعق املصل�ة

  .  من تالقت مصاحلهم يف ترصف وا-دفأ�طراف مه

  الترصفات القانونية ال ت¶شئ �ٓ�را قانونية بذاهتا كام اكن يَدعي ٔ�نصار مÅدٔ� سلطان إالرادة، و 
وٕاَال فكCف س�نفَرس رåن الشلكية ٕاذا اكنت إالرادة يه مصدر ا�ٓ�ر .  )1(ٕامنا ت¶ش{ٔ ا�ٓ�ر ٕ�رادة القانونو 

  .)2(مل يمت شهره إاذ ، حىت ما بني أ�طراف االعقار ال ي¶Øج �ٓ�ر ؟ مع العمل ٔ�ن بيع  القانونية

ال يف الرتايض كام اكن و ، =ليه فٕان مÅدٔ� AسC6ة االتفاقات ال جيد ٔ�ساسه ال يف ٕارادة أ�طرافو 
لقانون هو مصدر ا�ٓ�ر فا.  ٕامنا جيد ٔ�ساسه يف القانون، و ʼʼ DOMAT ʽʽو ʼʼ POTHIER ʽʽ يقول

هو ضامن اس�تقرار هذه املراكز ، و  لقانونية اليت ت¶ش{ٔ عن الترصفمبعىن ٔ�نه مصدر املراكز ا ؛ القانونية
  .اتقفالقانون هو مصدر ٕالزامCة مÅدٔ� AسC6ة االتفا �لتايلو . عن طريق مÅدٔ� AسC6ة االتفاقCات

حتديد يت يمت اليت تعترب وس�ي� ٕاظهار املصل�ة ال ، Ýري ٔ�ن هذا ال يعين ٕالغاء لك دور لٕالرادة
احلاالت اليت ال ½شرتط فهيا القانون التعبري عن إالرادة يه فقط احلاالت اليت ، و  الطرف من ¨اللها

ٕان ٔ�عطى لٔ�ش«اص حق ٕاAشاء لك الترصفات القانونية، و  فالقانون،  Ù(3)كون فهيا املصل�ة ظاهرة
 ، مصاحله، فCجوز �لشخص ٕاAشاء لك الترصفات اليت حتقق  فٕانه قد -دد سلطات هذا احلق

مت ©نتقال من قانون  فقد ، النظام العامو  �ملصل�ة العامة =ىل ٔ�ن ال ميس ، القانون ضامن ´¢و 
  .  )حتقCق أ�هداف احليوية �لمجمتع(  ٕاىل ٕارادة القانون) سلطان إالرادة (إالرادة 

II - من املراكز القانونية �لغري�  : مÅدٔ� AسC6ة االتفاقات ضامن ٔ

ضامنه ٕان مس{ٔ  ضامن مÅدٔ� AسC6ة االتفاقات ٔ�من املراكز القانونية �لغري تظهر ٔ�كرث بداهة من 
. هرصف قانوين �ٓ�ره اجتاهٕاذ ٔ�ن املركز القانوين �لغري سØRَرضر لو ٔ�Aش{ٔ ت ؛ �لمراكز القانونية لٔ�طراف

  .فٕان دور مÅدٔ� AسC6ة االتفاقات يف حامية مراكز الغري ال حيتاج ٕاىل حتاليل ¨اصة و=ليه

قات =ىل املراكز القانونية من هنا تظهر خماطر ©س�ت�Zاءات الواردة =ىل مÅدٔ� AسC6ة االتفا
 ةيكز القانون اتقØيض =دم مساس الترصف �ملر  ، ٔ�ن امحلاية املطلقة الس�تقرار املراكز القانونية ؛�لغري

يعترب من املصاحل  ) la sécurité juridique( ن القانوين، فأ�م ´[ن مه لRسوا ٔ�طرافا فCهلٔ�ش«اص ا

                                                 
1-  ROUETTE (G.) , … étude critique de la notion de contrat … ,thèse précitée, p. 636. 

  .السالف ا´åر ، 74 - 75 أ�مرمن  16املادة  -  2
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 ؛)1(ٔ�و يعدل قانو¯ معينا ، املرشو=ة اليت يتوجب =ىل املرشع ٔ�ن يضعها نصب عي¶Cه يف لك مَرة ½سن
 ،َال �لتضحية ب{ٔ-د هذه القميٕان اكن ال جمال إ التطَور، و لقمي أ�ساس�ية اليت �س�بق العدل و ٔ�هنا من ا
  .(2)اهبقانوين هو �ٓخر قمية جيب التضحية فأ�من ال

املمتث� يف ©شرتاط و  ، �لرجوع ٕاىل ٔ�مه ©س�ت�Zاءات الواردة =ىل مÅدٔ� AسC6ة االتفاقات
 ،، جند ٔ�هنا �شلك اس�ت�Zاء �ملفهوم الVس�ييك ملبدٔ� AسC6ة االتفاقات التعهد عن الغريو  ملصل�ة الغري

  . اعمتد¯ نظرية الترصف الثاليث اÝري ٔ�هنا لن �شلك اس�ت�Zاء ٕاذ

فٕان هذا الغري ال  ، ٔ�نه ٕاذا تعهد خشص عن الغري (3)�لرجوع ٕاىل تق�ية التعهد عن الغري�bد ف 
?Åد هبذا التعهد ٕاَال ٕاذا قCن التعهد حيقق مصلحته الزتم به ؛ يتق��ما ٕاذا مل [رى  مبعىن ٔ�نه ٕاذا ارت{ٔى ٔٔ ،

  .ها التعهد س�يحقق مصلحته ف? ٔ�ن [رفضٔ�ن هذ

=ىل  يف هذه احلا  [كCف الترصف، و  عهد ب��فCذ التعهد ٔ�و التعويضيف -ا  الرفض يلزتم املت و
  .، وال �رى فCه اس�ت�Zاء ملبدٔ� AسC6ة االتفاقات ٔ�نه عقد

 ،، فCكCف الترصف =ىل ٔ�نه ترصف ثاليث �عتبار تاليق ثالث مصاحل ٔ�ما يف -ا  القÅول
  ؟  وقد يثار �ساءل ف� يتعلق بC6ان مصل�ة املتعهد.  نيتتقابل لك وا-دة املصلحتني أ�خري 

، فالشخص ا}تل فقط هو ا´ي يترصف دون  ٕان نظرية الس6ب تبني ٔ�ن للك ترصف �عث
، كام لو اكن  تعهدد مصل�ة يف ٔ�ن يقÅل هذا الغري ال فللمتعه ، و=ليه سعي وراء حتقCق هدف معنيال 

فهنا .  اول املد[ن معال معيناعهد مقاوال دائنا ملقاول �ٓخر، فCتعهد اجتاه رب معل ب{ٔن ينجز هذا املقاملت 
 Ùموال  ، ا�نمصل�ة املقاول ا7 متثل�حىت ½س�تطيع  ، مقابل العمل ىل ذمة املقاول املد[نإ يف دخول ٔ

�ن التعهد عن الغري ال هذا ما يبني .  فالبحث يف الس6ب يبني لنا املصل�ة املقصودة.  اس�تفاء دينهٔ
  . ½شلك اس�ت�Zاء ملبدٔ� AسC6ة االتفاقات

�ما ف� يتعلق �الشرتاط ملصل�ة الغري فقد ب�Rا ف� س�بق ٔ�نه  هذا ف� يتعلق �لتعهد عن الغرئ ،
  . ترصف قانوين ثاليث

                                                 
1- POLLAND- DULIAN (F.) , «  A propos de la sécurité juridique » , RTD. civ. 2001, p. 491 et s., p. 
491. 
2 - Ibid . 
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مÅدٔ� AسC6ة االتفاقات ٕاىل ضامن اس�تقرار املراكز القانونية اليت ت¶ش{ٔ عن الترصف،  ٕاذن ½سعى
 ٔ�ٕاذا اكنت هذه ©س�ت�Zاءات يه وس�ي� حتقCق هذا  ، هذا ما ½سمح ٕ�ماكنية تصور اس�ت�Zاءات �لمبد

ٕاذ  ؛ )1(كام يف ا7عوى املبارشة اليت يقرها املرشع �لمقاول الفرعي مÅارشة =ىل رب العمل ، ©س�تقرار
يطالبه فهيا مبا جياور القدر ا´ي [كون رب  ، جيوز �لمقاول الفرعي رفع دعوى مÅارشة =ىل رب العمل

عمل ٔ�نه لRس مع ال ، ٕاذ ال يعقل ٔ�ن يفي رب العمل �لمقاول أ�صيل ؛ ينا به �لمقاول أ�صيلالعمل مد
  .  اجتاه من نفذه هف �لزتامو ي مل ٔ�نهو  ، هو من نفذ العمل

 : ق العدل يف املبادالت ©قØصاديةمÅدٔ� AسC6ة االتفاقات وس�ي� لتحقC - �نيا

، فCتحصل الطرف املويف اللزتامه =ىل  يعترب الترصف القانوين وس�ي� �لتبادالت ©قØصادية
فادة من صص ©س�تخت، و=ليه مفن العدل ٔ�ن  م الغري بتقدمي ٔ�ي ٔ�داءمقابل هذا الوفاء، ب�R ال يلزت 

  .)2(هو الطرف، و  فقط هو ٔ�هل ´¢ الترصف ملن

، مما ½س�تلزم ٕا=ادة حتقCق  كام ٔ�ن الوفاء �اللزتام حيدث اخØالال يف التوازن بني ا´مم املالية
  يه ا´مم اليت جيب ٕا=ادة التوازن بRهنا؟ ام:  ، Ýري ٔ�ن السؤال ا´ي يطرح نالتواز 

 ،بني ذمم أ�طراف و©لزتاماته الترصف عن طريق ٕاAشاء احلقوق التوازن ا´ي حيقق [كون
=ليه و .  ٔ�نه ال يقدم شURا �ملقابل ؛ وال جيب ٔ�ن ½س�تفCد الغري من ©لزتامات الناش�ئة عن الترصف
ق العدل يف اليت �سعى ٕاىل حتقC ، يظهر مÅدٔ� AسC6ة االتفاقات كقا=دة من قوا=د الفطرة السلمية

  . فال ½س�تفCد من مل يقدم مقابل ، املبادالت ©قØصادية

، ٕاذا اكنت هذه أ�¨رية �سعى  ٔ�يضا بتقÅل اس�ت�Zاءات ملبدٔ� AسC6ة االتفاقات هذا الفهم ½سمحو 
ون مقابل ، فلRس من العدل ٔ�ن يبقى املقاول الفرعي بد ، كام يف ا7عوى املبارشة ٕاىل حتقCق العدل

  . =ىل الرمغ من ٔ�نه مل يقدم ٔ�ي ٔ�داء ،مÅلغ املقاو  ½س�تفCد املقاول أ�صيل من، و  لٔ�داء ا´ي ٔ�وىف به

ا´ي  ، هذه يه أ�هداف اليت ½سعى القانون ٕاىل حتقCقها من وراء ٕاقرار مÅدٔ� AسC6ة االتفاقات
ٔ�ن جعل ٕارادة أ�طراف 5ٔساس �لمبدٔ� من  ؛ ال يف ٕارادة أ�طراف ، جيد ٔ�ساسه يف ٕارادة القانون

=ىل  ، ، فال يعقل ٔ�ن تؤسس ا7عوى املبارشة مÂال ش{ٔنه ٔ�ن يفقد ©س�ت�Zاءات الواردة =ليه مَربراهتا
رب العمل قد اتفقا =ىل ٔ�ن يفي هذا أ�¨ري مÅارشة ف�قول ٔ�ن املقاول أ�صيل و  ، ٕارادة أ�طراف
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، Ýري ٔ�ن ت{ٔسRسه =ىل ٕارادة القانون  م قCام املقاول أ�صيل بذ¢�لعامل ٔ�و املقاول الفرعي يف -ا  =د
 ،ففي لك -ا  ال حيقق فهيا مÅدٔ� AسC6ة االتفاقات أ�هداف املرجوة م�ه:  ½سمح بترب[ر ©س�ت�Zاءات

، جيوز اخلروج  ©س�تقرار يف املراكز القانونيةو ، املمتث�  ٔ�ساسا يف العدل يف املبادالت ©قØصاديةو 
  . لتحقCق أ�هداف اليت جعز املبدٔ� عن حتقCقهاعنه 

، Ýري ٔ�ن  �كون قد بRَ�ا أ�هداف اليت [رجوها القانون من ٕاقراره ملبدٔ� AسC6ة االتفاقات هبذاو 
�و مبعىن �ٓخر حتديد هذه ا�ٓ�ر ال¶سC6ة معىن املبدٔ� لن يتbَىل ٕاال بعد عرض مضمونهٔ ، .  

، (1)ت مينع من جعل الغري دائنني ٔ�و مديننئ�ن مÅدٔ� AسC6ة االتفاقا فرس[ن[رى ٔ�Ýلب امل 
ويذهب �ٓخرون مهنم ٕاىل القول ٔ�ن مÅدٔ� AسC6ة االتفاقات جيعل مÅدٔ� القوة امللزمة �لترصف م�حرصا بني 

�طرافهٔ(2).  

�ما  ©لزتامات قدرته =ىل ٕاAشاء احلقوق و[متثل أ�ول يف:  �لترصف القانوين ٔ�°ران ٔ�ساس�يانٔ ،
من التق�ني املدين اجلزا�ري تقيض  106، فاملادة  ٕاAشاء قانون ¨اص �ملتعاقد[نالثاين ففي قدرته =ىل 

يرتتب =ىل و  . يه مبثابة قانون حيمك املتعاقد[نمبعىن ٔ�ن ٔ�حاكم العقد  ؛ {ٔن العقد رشيعة املتعاقد[نب
�ن القايض س�يلزتم هبذه أ�حاكم لي�ل ، و  ضوع ٕاىل ٔ�حاكم العقدذ¢ ٔ�ن أ�طراف ملزمون �خلٔ

مقايRس ٔ�و  فالترصف القانوين 7 ٔ�ن يضع.  الزنا=ات اليت قد تثور يف املس�تقÅل بني أ�طراف
ويه ختتلف .  �ٓخر، �لترصف سلطة ضبط قانوين ٔ�و مبعىن ؛ (normes juridiques) قانونية (3)ضوابط

من الترصفات ما ال ت¶شئ حقوقا والزتامات =ىل  ٔ�ن هناك ؛ زتامات©لعن سلطة ٕاAشاء احلقوق و
املمتثل يف ذ¢ االتفاق ا´ي حيدد مبوجÅه و ،  (le contrat cadre)مÂالها العقد إالطار ، و  =اتق أ�طراف

�لعقود − =ادة−اليت �سمى ، و  املس�تقÅلية اليت س�تكون بRهنم أ�طراف القوا=د اليت س�تحمك العقود
�و  مقايRسٕامنا يو7 و ،  حقوق =ىل =اتق أ�طرافإالطار ال يو7 الزتامات و  العقد، فهذا (4)التطبيقCةٔ

  .©لزتامات، ٔ�ي امل¶ش�ئة �لحقوق و التطبيقCة ضوابط يتوجب =ىل أ�طراف ا-رتاKا عند ٕاaرام العقود

                                                 
1 -  CARBONNIER (J.) , … les obligations … , op. cit. , p. 228 ;  LARROUMET (Ch.) , Traité de Droit 
civil …  Effets … , op. cit. ,p. 877 ; MAZEAUD (H., L. et J.) , Leçons de droit civil … , par  CHABAS 
(F.) op. cit. , p. 875 ;  TERRE (F.) ,  SIMLER (Ph.) et  LEQUETTE (Y.) , … les obligations … , op. 
cit. , p. 384 ; GOUTAL (J.-L.) , Essai sur le principe de l’effet relatif … , thèse  précitée, p. 22. 
2- GHESTIN (J.) , Traité de droit civil … Effets … ,op. cit. , p.  610  : « le contrat n’a en principe 
d’effets obligatoires qu’entre les parties. ».  

�ٔن القانون و-ده ا´ي يضع قوا=د قانونية  ؛ )règle(هناك من ½س�تعمل مصطلح قا=دة، ولكن لRس مبفهوم و  ) norme (مبعىن مقCاساس�تعملنا مصطلح  -3
 .أ�ش«اصالترصفات القانونية =امة، ٔ�ما املعىن ا´ي �ريده فهو سلطة ضبط سلوك مCة، اليت تفØقدها ٔ�حاكم العقد و مبفهوم العمو 

4 -  TERRE (F.),  SIMLER (Ph.) et  LEQUETTE (Y.) , … les obligations … , op. cit. , p. 153. 
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 قانونلترصف ملزم يف مس{ٔ  ٔ�°ر ٕاAشاء ٔ�ن ا− Aسانده يف ذ¢و  - ʼʼ ANCEL  ʽʽ [رى أ�س�تاذ
هذه القوة امللزمة اجتاه الغري يه اليت تعرف مببدٔ� نفاذ وحىت �لغري، و  ،لٔ�طراف )القانونية املراكز( 

  . (1)الترصف يف موا�ة الغري

لو قام ف:  فالترصف ٕان مل [كن ¯فذا يف موا�ة الغري لن [كون ¯جعا حمققا لهدف أ�طراف
، فالغري لن  الغري، اكن Ýري ¯جعمل [كن البيع ¯فذا يف موا�ة ، و خشص بC6ع يشء لشخص �ٓخر

بذ¢ لن حيقق البيع الغرض من ، و  ٕامنا يبقى البائع هو املا¢و  ، يعتربوا املشرتي مالاك لهذا اليشء
  .ٕاaرامه

ش{ٔة من امل¶  ©لزتامات واحلقوق االتفاقات هو AسC6ة ميكن القول ٔ�ن معىن مÅدٔ� AسC6ة و=ليه
أ�°ر القانوين ، فال ميكن ٕاAشاء  ةاحلقوق AسC6©لزتامات و  Ùكون ، في البيع مÂال، ف لترصفا قÅل

قوق ف� احلٕامنا جيب حرص هذه ©لزتامات و ، و  ©لزتام �ل�سلمي =ىل =اتق خشص من الغرياملمتثل يف 
امة ال =، فٕان الزامCته )2(مراكز قانونية ٕاAشاءٔ�ما ف� يتعلق مبضمون البيع ٔ�و ٔ�°ر  ، بني البائع واملشرتي

�Aش{ٔهاملزمون �ال=رتاف هبذه املراكز اليت  أ�ش«اصفلك  ،أ�طرافتنحرص =ىل املتعاقد[ن ٔ�و ٔ 
  . ٕامنا مÅدٔ� نفاذ العقد يف موا�ة الغريو  ، البيع، وهذا أ�°ر ال حيمكه مÅدٔ� AسC6ة االتفاقات

�°ر م¶شئ �لحقوق :  ٔ�ساس�يانٔ�ن �لترصف ٔ�°ران  -تلخيصا ملا س�بق – ميكن القولٔ
 effet créateur de norme( قانونيةال لمقايRسٔ�°ر م¶شئ �حيمكه مÅدٔ� AسC6ة االتفاقات، و  ،©لزتاماتو

juridique(  ، و� . حيمكه مÅدٔ� نفاذ العقد يف موا�ة الغري ،قانونيةالراكز املٔ

  

  املطلب الثاين
  نفاذ الترصف الثاليث يف موا�ة الغري

  

من  ٔ�طرافهحرص �ٓ�ره ف� بني و  ، �عتداد الغري به - كام رٔ�ينا سلفا – جنا=ة الترصف Ùرتبط 
  .ش{ٔنه ٔ�ن ميس برضورة وجود تق�ية الترصف يف -د ذاهتا

                                                 
1 -  ANCEL (P.),« Force obligatoire et contenu obligationnel du contrat », RTD. Civ. , n°4, 1999, p.  771 
et s. , p. 807. 
2-  TERRE (F.),  SIMLER (Ph.) et  LEQUETTE (Y.) , … les obligations …  , op. cit. ,p.  387.  
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جنا=ة اهرة بني مÅدٔ� AسC6ة االتفاقات و اكتفت ٔ�ول احملاوالت الفقهية �س�تخراج التناقضات الظ
بداية  ا´ي ٔ�صبح م�تقدا م�ذ، و (2)الس6ب ٕاىل التصَور الفردي لنظرية ©لزتامات ٕار�اع، و (1)الترصف

، Ýري ٔ�نه مل يث6ت ٔ�هنا اكنت تنادي  ، حCث ظهرت تيارات م�اقضة �لمذهب الفردي القرن العرش[ن
 ، وٕامنا اكنت �سعى ٕاىل تفسري بتحويل مÅدٔ� AسC6ة �ٓ�ر االتفاقات ٕاىل مÅدٔ� ا�ٓ�ر املطلقة لالتفاقات

اليت ا�هتت ، و  ترصف ٕاىل الغريامØداد بعض �ٓ�ر ال و  ، هذا التناقض الظاهر بني مÅدٔ� AسC6ة االتفاقات
  . �قرتاح مفهوم �ديد [متثل يف نفاذ الترصف يف موا�ة الغري

 �  . )فرع �ين( ٔ�حاكم تطبيقهقÅل ٔ�ن نتعرض ٕاىل ، ) فرع ٔ�ول( سوف Aرشح ٔ�ساس هذا املبدٔ

  

  الفرع أ�ول
  مÅدٔ� نفاذ الترصف يف موا�ة الغرئ�ساس 

  

ترب[ر �ٓ�ر العقد من القرن العرش[ن هبدف تفسري و  متت صياÝة هذا املبدٔ� يف هناية الثالثي¶Cات
  . يف موا�ة الغري

يه فقط اليت  ، ٔ�ن ا�ٓ�ر اليت ت¶Øج عن العقد �عتباره ترصفا قانونيا (3)[رى ٔ�نصار هذه النظرية
، وقد مت )ٔ�وال(اجîعية فØكون مطلقة Øج عنه �عتباره واقعة قانونية و اليت ت¶  ، ب�R ا�ٓ�ر Ùكون AسC6ة

، Ýري ٔ�ن  ة الغري من قÅل الفقهمÅدٔ� نفاذ العقد يف موا�و  ، اعîد هذا اJمتيزي بني مÅدٔ� AسC6ة االتفاقات
ر ل يف نفاذ �ٓ�يقرتح ٔ�ساسا �ٓخر [متث، و  واملمتثل يف العقد الواقعة ، املقرتح أ�ساسضهم ½شكك يف ع ب 

  . )�نيا(جتاه الغري ) (normes juridiques قانونية  قايRسالترصف ٔ�و العقد امل¶شئ مل

  : نفاذ ٔ��ر الترصف يف موا�ة الغري �عتباره واقعة قانونية - ٔ�وال

  ).II(قÅل نقده ، ) I( أ�ساسس�نعرض مضمون هذا 

I - مضمونه :  

                                                 
1 -  SAVATIER (R.) , «  Le prétendu principe de l’effet relatif … » … , art. précité.  
2 - Ibid , p.  540. 
3 - WEILL (A.) , La relativité des conventions en droit privé français … , thèse précitée  ;  
CALASTRENG (S.) , La relativité des conventions … , thèse précitée. 
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يف  ʼʼ Alex WEILL ʽʽأ�س�تاذانٔ�ول من صاغ مضمون مÅدٔ� نفاذ العقد يف موا�ة الغري هام 
 ʼʼSimone ، و»AسC6ة االتفاقات يف القانون اخلاص الفرAيس «:  اليت حتمل عنوان ٔ�طروحØه

CALASTRENG ʽʽ  طروحهتايف�ا�Yان يعرضان املبدٔ� و  ،»AسC6ة االتفاقات « : اليت حتمل عنوان ٔ
�ما  ،)مÅدٔ� AسC6ة االتفاقات( طراف فقطل�ٔ و ) مÅدٔ� القوة امللزمة �لعقد(اف العقد ملزم لٔ�طر :  اكلتايلٔ

 مبعىن ٔ�نه =ىل الرمغ من AسC6ة العقد فٕانه يو7 بعض النتاجئ ؛ ، فالعقد ¯فذ يف موا�هتم �لغري �ل¶س�بة

  .يف موا�ة الغري 

نون املوضوعي يلحق بعض مالحظة ٔ�ن القافقد متت :  هذا الت�ليل هو املالحظة ٔ�ساس
ة الغري ، فمت اقرتاح مÅدٔ� نفاذ العقد يف موا� مما يتعارض مع مÅدٔ� AسC6ة االتفاقات ، لغري� ا�ٓ�ر 

 .)1(هو مÅدٔ� مقÅول يف الفقه احلايل، و  ملعاجلة هذا التعارض

ة اجîعية العقد واقع يؤسس ٔ�نصار هذه النظرية مÅدٔ� نفاذ العقد يف موا�ة الغري =ىل فكرة ٔ�ن
عن هذه  ʼʼ CALASTRENG ʽʽ أ�س�تاذةقد =َربت ، و  ، ؤ�نه ال ميكهنم جتاهلها �ل¶س�بة ٕاىل الغري

، ال ميكن ٔ�ي طفل  تê مÂال اليت تقرت�ا لعبة احللقة:  س¶س�تعني بصورة «:  الفكرة ب�شC6ه مجيل
، Ýري ٔ�ن هذا إالز=اج، فال ميك�ه ٔ�ن يفرض =ليه املتعة ٔ�و  ٔ�ن يلزم طفال �ٓخر �7خول ٕاىل احللقة

عندما متر  ٔ�و مØعة ٕاز=ا�اقد �س6ب 7 اليت  ، [كون ملزما �لتعامل ب�سامح مع -لقة ٔ�صدقائه أ�¨ري
  . (2)»، فهذه احللقة ¯فذة يف موا�ته =ىل ٔ�هنا واقعة ٔ�مامه

، (3)فقط يف موا�ة الغري أ�طرافمن قÅل وا�ة الغري ال [كون مس�تعمال نفاذ العقد يف مو 
لشخص ا´ي Cجوز � ، ف )4(كن�bCة عن الزتاKم �-رتامه أ�طرافوٕامنا قد ½س�تعم? الغري يف موا�ة 

                                                 
1-  FLOUR (J.) et  AUBERT (J.-L.) , … L’acte juridique … , op. cit. , p. 316 ; LARROUMET (Ch.) , 
Droit civil … Effets … , op. cit. , p. 879 ;  MAZEAUD (H., L. et J.) , Leçons de droit civil … , par (F.) 
CHABAS, op. cit. , p. 886 ;  TERRE (F.) ,  SIMLER (Ph.) et  LEQUETTE (Y.) , … les obligations … , 
op. cit. , p. 387 ;  MALAURIE (Ph.),  AYNES (L.)  et  STOFFEL-MUNK (Ph.) , Les obligations … , 
op. cit. , p. 408 ;  GOUTAL (J.-L.) , Essai sur le principe de la relativité … , thèse  précitée, p. 33 ;  
DUCLOS (J.) , L’opposabilité, essai d’une théorie générale, L.G.D.J. , 1984. 
2 -  CALASTRENG (S.) , La relativité des conventions … , thèse précitée, p. 21. 

امللكCة، ٔ�و åواقعة م¶ش�ئة ملراكز قانونية، Lعقد  ٕاثبات، ¨اصة ٕاثباتاس�تعامل العقد åوس�ي�  - عن طريق مÅدٔ� نفاذ العقد يف موا�ة الغري –ميكن لٔ�طراف  - 3
  .ملزمة للك ا§متعٔ�نه واقعة  ؛اهتاKام �ملساس ��ٓداب العامةاملرٔ�ة ميكهنام من العRش معا دون ج ا´ي ي¶شئ مركز قانوين �لر�ل و الزوا

4-  CALASTRENG (S.), La relativité des conventions … , thèse  précitée, p. 337 : « qui sont tenus de 
respecter loyalement la situation établie …  sont à même d’en attendre la stricte observation. ». 
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، =ىل  رفع دعوى تقصريية =ىل الطرف ا}ل �لزتامه اللزتاKم أ�طرافيترضر من جراء =دم تنفCذ 
  .(1)�لرضراعتبار ٔ�ن =دم التنفCذ هو واقعة مسÅ6ة 

      أ�س�تاذ[نيف كتا�ت  ، ٔ�ول مرة فكرة åون ٔ�ن العقد ½شلك واقعة اجîعية مل [كن ظهور
ʼʼ WEILL ʽʽ وʼʼ CALASTRENG ʽʽفأ�س�تاذ ؛ ، وٕامنا قد ظهرت يف كتا�ت سابقةʼʼ GOUNOT ʽʽ 

فٕانه لن  ، و�لن�bCة Cقة åون العقد واقعة اجîعيةاكن يعيب =ىل مذهب الفردية القانونية ٔ�نه اغفل حق 
، وخضعت  �ٓ�ر قانونية ٕاَال ٕاذا انصهرت يف احمليط ©جîعي ا´ي تو�د فCه ٕاAشاءي�س�ىن لٕالرادة 

�َما أ�س�تاذ ،)2(لقوان�Rهٔ ʼʼ DEMOGUE ʽʽ فØٕامنا درس بدراسة ت{ٔثري ا§متع =ىل الترصف، و  فمل [ك
الفردية اليت اكنت سائدة يف بداية القرن التاسع ؛ رافضا فكرة احلضارة  ت{ٔثري الترصف =ىل ا§متع ٔ�يضا

 1165ة ٕاذ اعترب ٔ�ن الصياÝة اليت �اءت هبا املاد ؛ وÙروجي ٔ�فاكرها ، عرش بعد جناح الثورة الفرAس�ية
عند ظهور التق�ني،  ، اك§متع ا´ي ساد فقط يف ا§متعات ذات الزن=ة الفردية من تق�ني ¯بليون تصلح

هو [رى ٔ�ن هذه الصياÝة ¯جتة عن الفلسفة القانونية ، و  (3)ت ذات الزن=ة امجلاعيةال تصلح يف ا§متعاو
 اعتربت العقود مبثابة مساس هبذه احلرية،، و  متدت فكرة حرية إالAسان مكبد�ٔ اليت اع و  ، السائدة �ٓنذاك

واقعة  -يف واقع أ�مر – لك ترصف قانوين يعتربب�R .  -َددت �ٓ�ره ف� بني أ�طراف فقط و=ليه
  .(4)تت{ٔ°ر هبا =ىل ا7وامتؤ°ر فهيا و  ،اجîعية �س�بح يف حبر من الترصفات إالAسانية

[ر�ن ٔ�ن التصور الفردي  ʼʼ DEMOGUE ʽʽ و أ�س�تاذ ʼʼ GOUNOT ʽʽ فلك من أ�س�تاذ
ال [رى ذ¢،  Ý ، ʼʼ WEILL ʽʽري ٔ�ن أ�س�تاذ �لقانون يعيق فكرة تصور العقد =ىل ٔ�نه واقعة اجîعية

العقد واقعة  (، جمَرد =دم ا=رتاض رصحي من تق�ني ¯بليون [كفي ٕالعطاء رشعية �لفكرة  فÅال¶س�بة ٕاليه
  .(5))اجîعية

                                                 
1- FLOUR (J.) et  AUBERT (J.-L .), … l’acte juridique … , op. cit. , p. 317 : « il est admis qu’un tiers 
peut se prévaloir de l’existence d’un contrat dont la mauvaise exécution lui a causé préjudice : il peut 
invoquer la faute commise par le contractant dans  l’exécution du contrat pour lui demander réparation de 
son dommage. ». 
2-  GOUNOT (E.), Le principe de l’autonomie de la volonté … ,thèse  précitée, p. 142 : « Comme tout 
phénomène juridique, le contrat est un fait social ; que la volonté individuelle ne peut produire des effets 
de droits qu’à la condition de se socialiser, c’est-à-dire de s’insérer dans le milieu social et de se plier à 
ses lois. ». 
3 -  DEMOGUE (R.), Traité des obligations … t. VII … , op. cit. ,p. 68. 
4 - Ibid , p. 77 : « En effet, tout contrat, tout acte juridique est un fait social. Il est plongé, noyé dans un 
milieu de droits et d’actes humains. Il y réagit forcément. Ainsi chacun de nos actes produit ses 
conséquences à l’infini, en longues ondes de répercussions. ». 
5 -  WEILL (A.) , La relativité des conventions … , thèse précitée, p. 279 et s. 
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واقعة اجîعية  قد القت فكرة ت{ٔسRس نفاذ العقد يف موا�ة الغري =ىل اعتبار هذا أ�¨ري
 . بعض ©نتقادات

II - نقده :  

�ول من ٔ��ر هذا النقد هو أ�س�تاذٔ ʼʼ ANCEL ʽʽ ٓ�ر العقد ٕاىل�، ا´ي [رى ٔ�ن فكرة امØداد 
الترصف املوجود بني الواقعة القانونية و فCه ٕاغفال �لمتيزي اجلوهري  ، الغري �عتباره واقعة قانونية

، قانونية قوا=د ¶شئلترصف ا´ي ي � ؛ ¨الفا  ʼʼ AMSELEK ʽʽ ه أ�س�تاذوَحض ا´ي و  ،(1)القانوين
فر ظروف تطبيق قا=دة قانونية موجودة =ىل وٕامنا تو  ، قانونية حبد ذاهتا الواقعة لRست م¶ش�ئة لقوا=د

  .(2)واقعة معينة

 يف نفس املرتبة من) ا´ي ينقل حق امللكCة �لمشرتي(عقد البيع  ٕان نظرية العقد الواقعة تضع
�ن القايض ، =ىل الرمغ من  )اليت تنقل امللكCة �لورثة( -ادثة الوفاة حCث النفاذ يف موا�ة الغري مع ٔ

 ، و=ليه ع املتعلق çشخص املا¢ اجلديدال يقوم ٕاَال بتطبيق ٔ�حاكم املرياث عندما يفصل يف الزنا
�حاكم (ٕامنا نفاذ القانون و  ، )الوفاة(هو لRس نفاذ الواقعة  ، فالنفاذ ا´ي نت�دث عنه يف هذا ا§الٔ

ما  و=ليه ، ملتعلقة بعقد البيع=ات ا، ب�R يطبق القايض ٔ�حاكم العقد عندما يفصل يف الزنا )املرياث
العقد  رشوطٕانَام ، و  تطبيقه ٔ��رقد س القانون �عتبار ٔ�ن العقد هو لR ، [كون ¯فذا يف موا�ة الغري

سلطة العقد يف ، و  (3)لRست AسC6ة، و  العقد Ùكون ملزمة �لجميع ي¶ش�هئا، فاملراكز القانونية اليت  ذاته
 �لعقد  القانوين الضبط   سلطة  ٔ�و  ، �لعقد  قCاس�يةامل   بفكرة السلطة  عهناعَرب ي  ٕاAشاء مراكز قانونية

)le pouvoir normatif du contrat(.  

، يعين وجود قوا=د قانونية  ٕان اعتبار العقد مبثابة واقعة ف� يتعلق بنفاده يف موا�ة الغري
فاذ نفاذا =ليه ال ميكن اعتبار هذا النو  ، �ٓ�را قانونية - تنفCذهمبا فهيا Aش{ٔته و  -ق بواقعة العقد تلح

��ور  ٕا�اكرهذا فCه و  ، �لقا=دة القانونية اليت تلحق ا�ٓ�ر القانونية بواقعة العقد �لعقد، وٕامنا نفاذ
  .الترصفات القانونية بصفة =امةو  ، ا´ي [متتع به العقد التقRCيس

  : القوة امللزمة �لترصفف =ىل ٔ�ساس �لعقد ٔ�و �لترص  قRCيسنفاذ أ�°ر الت  - �نيا
                                                 

1 -  ANCEL (P.),« Force obligatoire et contenu obligationnel du contrat » … , art. précité, p.  806 : « or 
cette idée du contrat comme fait juridique à l’égard des tiers nous parait extrêmement critiquable, car elle 
nie la différence substantielle entre les actes et les faits juridiques. ». 
2 -  AMSELEK (P.) , « L’acte juridique à travers la pensée de Charles EISENMANN », in : la pensée de   
EISENMANN (Ch.), dir.,(P.) AMSELEK, Economica, 1986, p. 31 et s. , p.p.  36 - 37. 
3 -  ANCEL (P.) , « Force obligatoire et contenu obligationnel … », art. précité, p.  806. 
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 موجودة يف كتا�ت ، �لترصفٕان فكرة نفاذ الترصف يف موا�ة الغري =ىل ٔ�ساس القوة امللزمة 
مÅدٔ� ممكل ملبدٔ� القوة  ، ، فÅعضهم [ركز =ىل فكرة ٔ�ن مÅدٔ� نفاذ الترصف يف موا�ة الغري مفرس[ن=دة 

  . (II)امللزمة �لترصف ٕاىل الغري د مÅارشة القوةد، ٔ�ما البعض ا�ٓخر فمي (I) امللزمة �لعقد

I - نفاذ الت �رضوري ملبدٔ� القوة امللزمة رصف يف موا�ة الغري مÅدٔ� ممكل ومÅدٔ
  : �لترصف

�حصاب هذا الطرح مه أ�ساتذةٔ : ʼʼ Jacques GHESTIN ʽʽ  ،و ʼʼ Christophe JAMIN ʽʽ  ،

جعل  �سعى ٕاىل ، ظاهرة =امة ٔ�ن نفاذ الترصف يف موا�ة الغري«، ومه [رون ʼʼ Marc BILLIAU ʽʽو
، فٕان هذا أ�¨ري لن  ٔ�نه ٕاذا مسح هلم بعدم ©=رتاف �لترصف ؛ الغري يعرتفون بوجود الترصف

  .بعض أ�م�Â من ٔ��ل إالق�اع بذ¢يرضبون و . )1(»[كون ¯جعا حىت ف� بني أ�طراف

. �لتايل تنقص من ضامنه العام، و ، تنقص قمية احلق من ا´مة املالية �لمحيل  احلق مÂالحفوا 
احلوا  ، فٕان  مبعىن ٔ�نه ميكهنم التنفCذ =ىل احلق احملال ؛ احلوا  لو افرتضنا ٔ�نه ميكن 7ائ¶Cه جتاهلف

فٕانه لن Ùكون  و=ليه . امئا مالاك �لحق �ل¶س�بة 7ائ¶Cهٔ�ن احمليل سÅRقى د ؛ س�تفقد ٔ�°رها الناقل �لحق
  .(2)، فوجودها ½ساوي =دمه لهذه احلوا  ٔ�ي جنا=ة قانونية

، َمما  احلال 7ٔ�ن احلوا  تربم بني احمليل و  ؛ ، يعترب احملال =ليه من قÅيل الغري ٕاضافة ٕاىل ذ¢
دام الصفة، فهو مل ميَكن احملال =ليه من طلب رفض ا7عوى اليت [رفعها =ليه احملال 7 يف الشلك النع

  .(3)بذ¢ س�تفقد احلوا  لك معناهاو .  يتعاقد معه

، فلو افرتضنا ٔ�ن الغري ميكهنم جتاهل الرشط،  كذ¢ أ�مر ف� يتعلق çرشط =دم املنافسةو 
Ùكون الن�bCة نفسها �ل¶س�بة و  .(4) =ىل خمالفة الرشط ، فٕانه ميكهنم االتفاق مع املد[ن بعدم املنافسة

  .)5(، فلو ٔ�مكن الغري جتاهلها لفقدت الغاية من وجودها �لعقود الناق� �لملكCة

                                                 
1-  GHESTIN (J.),  JAMIN (Ch.)  et  BILLIAU (M.) , … Les effets … , op. cit. , p.  417. 
2 - Ibid . 
3 -  SAVATIER (R.) , « Le prétendu principe … » …  , art. précité, p. 528 : «  La cession de créance 
perdrait tout son sens si elle ne permettait pas au cessionnaire d’agir contre le tiers débiteur. ». 

  .بغض النظر عن مسؤولية املد[ن بعدم املنافسة جتاه دائنه -  4
5-  GHESTIN (J.),  JAMIN (Ch.)  et BILLIAU (M.) , … Les effets … , op. cit. , p. p. 417 - 418. 
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الغري مÅدٔ� رضوري  ن ¨الل هذه أ�م�Â ٕاىل ٔ�ن نفاذ العقد يف موا�ةخيلص هؤالء أ�ساتذة م
يصلح ) القوة امللزمة(هذا أ�ساس ملبدٔ� نفاذ العقد يف موا�ة الغريو  ،(1)ممكل ملبدٔ� القوة امللزمةو 

  .أ�طراف �ملبدٔ� يف موا�ة الغري حbØاجوال ، 5ٔساس الحbØاج الغري �ملبدٔ� يف موا�ة أ�طراف

َمت انتقاد هذا املوقف من قÅل بعض أ�ساتذة ا´[ن ال [رون ٔ�ن نفاذ العقد يت{ٔسس =ىل قوته 
ا´ي يعرب عن AسC6ة  ، ففي اعتبارمه ميكن ملبدٔ� القوة امللزمة ٔ�ن يفرس مÅدٔ� AسC6ة االتفاقات.  امللزمة

 Ýري ٔ�نه . ي¶شئ حق ٔ�و الزتاما يف ذمة الغريال ميك�ه ٔ�ن  يعين ٔ�ن إالتفاق ا´يو  ، القوة امللزمة لالتفاق
ٔ�ن هذه  ؛ ئ� Aش{ٔت مسؤولية تقصرييةال ميك�ه تفسري وجوب ا-رتام الغري لالتفاق حتت طا

ا-رتام احلقوق اليت ، وٕامنا ت¶ش{ٔ عن خط{ٔ =دم  العقد رشوطلتقصريية ال ت¶ش{ٔ عن خمالفة املسؤولية ا
  .(2)، ال عن مÅدٔ� قوته امللزمة نفاذ العقد ¯جت عندمه عن واقعة وجود العقد ف{ٔساس ، دٔ�Aش{ٔها العق

��اب أ�س�تاذٔ ʼʼ GHESTIN ʽʽ ن اس�تحرض حتالي?  ،(3)عن هذا ©نتقاد يف مقال مس�تقل]�ٔ
ل =ام 7راسة القانون مد¨ «:  حتت عنوان ʼʼ GOUBEAUX ʽʽ اليت Aرشها يف مؤلف مع أ�س�تاذ

�ن احلق هو وس�ي� لت�ديد املركز القانوين �لشخص يف موا�ة الغري، وال  «:  اليت مفادها، و » املدينٔ
، Ýري ٔ�نه ٕاذا اكن احلق عي¶Cا، Lحق امللكCة  Ùكون احلا  مس�تدعية �لنقاش ٕاذا اكن احلق حق دائ¶Cة

فٕان احلق هو  =ليهو  . ٕاذ من واجهبم ا-رتامه ؛ هبذا احلقمÂال، فال ميكن القول ٔ�ن الغري Ýري معنيني 
، مما [ريس مÅدٔ� النفاذ العام (4)» ا�ٓخر[ن املكونني �لمجمتع أ�فراد=القة قانونية ما بني الشخص و 

 هذا النفاذ العام   عن  املتو7©لزتام   يعرف، و  (5)خشصية ٔ�و   حقوقا عي¶Cة  اكنت  سواء  ،�لحقوق
ا´ي يعين الزتام امجليع �المØناع عن ، ) obligation passive universelle(» �اللزتام العام السليب «

  .ç(6)سلطات صاحب احلق إال¨اللالقCام ب{ٔي معل من ش{ٔنه 

، اقرتح تطبيق فكرة  فكرة النفاذ العام �لحقوق ʼʼ GHESTIN ʽʽ أ�س�تاذ بعد ٔ�ن اس�تحرض
، ولRس  مبعىن ٔ�ن الزتام الغري �لعقد [كون �المØناع فقط ؛ اذ العام �لحق الشخيص =ىل العقودالنف

                                                 
1 - Ibid , p. 418 : « il est permis de dire que l’opposabilité est un complément nécessaire de la force 
obligatoire du contrat. ». 
2 -  GOUTAL (J.-L.) , Essai sur le principe de l’effet relatif … , thèse précitée, p. 41; BERTRRANT 
(F.), Essai sur l’opposabilité des contrats au tiers, thèse Paris 2, 1979, p. 188 et s; FLOUR (Y.) , L’effet 
des contrats à l’égard des tiers … , thèse  Paris 2, 1977, p .4.  
3 -  GHESTIN (J.), « Introduction», in : Les effets du contrat à l’égard des tiers, dir.  GHESTIN (J.) et  
FONTAINE (M.) … , op. cit. , p. 4 et s. 
4 -  GHESTIN (J.) et GOUBEAUX (G.) , …  introduction générale … , op. cit. , p. 181. 
5 -  GHESTIN (J.), « Introduction »… , art. précité, p. 16. 
6 -  AUBRY (Ch.) et RAU (Ch.) , Cours de droit civil français ( d’après la méthode de ZACHARIA), t. 
II, 5èm éd., op. cit., p. 172. 



 

 

340 

 

م ب{ٔي معل اجيايب من ٔ��ل ، فا7ا�ن ال ميك�ه ٔ�ن يطلب من الغري القCا(1)ٔ�و بقCام بعمل ، يشء مبنح
  . [متثل يف =دم عرق� التنفCذ العادي �لعقد ، ٔ�هنم ال يلزتمون ٕاَال �لزتام سليب ؛ التنفCذ

يف موا�ة الغري،  أ�¨ريمما ال شك فCه هو ٔ�ن جنا=ة العقد مرتبطة ٕاىل -د åبري بنفاذ هذا 
ٔ�ن =دم  ؛ ٕان مل Ùكن ¯فذة يف موا�ة الغريمعىن  ٔ�ي ، لن [كون لها فالعقود الناق� �لملكCة مÂال

حظة تبقى Ýري ، Ýري ٔ�ن هذه املال ا=رتاف الغري هبذا ©نتقال �لملكCة يفقد العقد الغرض من وجوده
           ، هذا ما بعث �ٔ�س�تاذ القوة امللزمة �ٔ ذ العقد يف موا�ة الغري =ىل مÅداكفCة لت{ٔسRس مÅدٔ� نفا

ʼʼ ANCEL ʽʽ ر°� ٕاAشاء ه يفٔ�°ر و  ،©لزتاماتاحلقوق و ٕاAشاء الترصف املمتثل يف ٕاىل اJمتيزي بني ٔ

 .حىت يؤسس مÅدٔ� نفاذ العقد يف موا�ة الغري =ىل مÅدٔ� القوة امللزمة �لعقد ، املراكز القانونية 

II - القوة امللزمة �لعقد �  : مÅدٔ� نفاذ الترصف امØداد ملبدٔ

�ٓ�ر  ٕالزامCةيف مقال خصصه ملبدٔ� القوة امللزمة �لعقد عن مدى  ʼʼ ANCEL ʽʽ أ�س�تاذ�ساءل 
اليت مفادها ٔ�ن العقد [كون ¯فذا ، و  نظرية العقد الواقعةٔ�ن انتقد ، خصوصا بعد  العقد �ل¶س�بة �لغري

              أ�س�تاذ، مركزا انتقاده =ىل ٔ�عامل  يف موا�ة الغري =ىل ٔ�ساس ٔ�نه ½شلك واقعة �ل¶س�بة هلم
ʼʼ AMSELEK ʽʽ متيزي بني الواقعة والعقدJن العقد ي¶شئ قوا=د م�ظمة لسلوك ، و  يف ا�اليت مفادها ٔ

ط تطبيق قوا=د ٕامنا ÙكØفي بتوفري رشو، و  اليت ال ت¶شئ مÂل هذه القوا=دكس الواقعة ع ، أ�فراد
 {ٔن العقد ¯فذ يف موا�ة الغري =ىل ٔ�ساس ٔ�نه واقعة جيعلبفٕان القول  و=ليه .اكنت موجودة مس�بقا

  .هو ٔ�مر تعوزه الص�ة �ل¶س�بة 7، و  مس{ٔ  النفاذ ¨ار�ة عن العقد

�ني املدين الفرAيس تفسريا من التق  1165ٔ�نه ال جيب تفسري املادة  ʼʼ ANCEL ʽʽ أ�س�تاذ[رى 
ال تعين ٕاماكن  ، »ال مديناك�ه ٔ�ن جيعل من الغري ال دائنا ؤ�ن العقد ال مي  «مبعىن ٔ�ن مسلمة  ؛ حرفCا

بل ٔ�كرث من ذ¢،  . ، فهم ملزمني �-رتام احلقوق و©لزتامات املتفر=ة عنه قدجتاهل الغري لهذا الع
ٕان اكن ، و  ٔ�مر مØفق =ليه يف الفقه -الياهو ، و  )2(جيوز لٔ�طراف ©حbØاج هبا يف موا�هتم فٕانه

  .هناك ¨الف يف ت{ٔسRسه

من يؤسس نفاذ العقد يف موا�ة الغري =ىل فكرة نفاذ احلقوق  فرس[نسلفا ٔ�ن هناك من امل  رٔ�ينا
=ىل العقود الناق� �لحقوق ، ومه يعمتدون يف رشح هذا الت{ٔسRس  اليت ي¶ش�هئا العقد ٔ�و الترصف

                                                 
1 -  GHESTIN (J.), « Introduction»… , art. précité, p. 17. 
2-  ANCEL (P.), « La force obligatoire … » … , art. précité, p.  804. 
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، �عتبار ٔ�ن احلقوق  اليت جيوز فهيا �لمشرتي ٔ�ن حيتج ٔ�مام امجليع مبلكCته �ليشء ا´ي اشرتاه ، العي¶Cة
مبا فهيا العقود امل¶ش�ئة  ، ، ليعمموا هذه الن�bCة =ىل مجيع العقود )1(العي¶Cة ¯فذة يف موا�ة امجليع

  . �لحقوق الشخصية

ٔ�نه يد¨لنا يف -لقة  ؛ هو [رى ٔ�نه Ýري مق�عهذا الت{ٔسRس، و  ʼʼ ANCEL ʽʽ أ�س�تاذ¯قش 
هو يف ، و  موا�ة الغري مÂال، حيتج الوارث مبلكCته �ليشء املوروث يف إالرثففي -ا  :  مفرÝة

 نفسه اليشءو  . =د املرياث اليت جعلت م�ه املا¢ٕامنا بقواو  ، احلقCقة ال حيتج �حلق ا´ي انتقل ٕاليه
 �ل¶س�بة �لمشرتي ا´ي حيتج يف موا�ة الغري مبلكCة اليشء ا´ي اشرتاه، فهو حيتج �لعقد الناقل

 .)2(�لملكCة ا´ي اaرمه 

، فهو  فكرة العقد الواقعةٔ�ما ف� يتعلق �لرٔ�ي ا´ي يؤسس نفاذ العقد يف موا�ة الغري =ىل 
يؤكد ٔ�ن �لعقد قوة ، بل و  والواقعة القانونية لط بني مفهويم الترصف القانوينخئ�نه  ؛ متاما ½س�Åعده

�ن ما Aسميه بنفاذ العقد يف موا�ة الغري ما ، و  ٔ�و يف موا�ة الغري أ�طرافسواء يف موا�ة  ، ملزمةٔ
  .)3(هو ٕاال القوة امللزمة �لعقد يف موا�ة الغري

مفهويم القوة امللزمة هو [رى ٔ�ن هذا الت{åٔيد ال يظهر م�اس�با ٕاال çس6ب اخللط املوجود بني و 
ن القا=دة مفن املتفق =لية �ٔ  . حقوق والزتامات ٕاAشاءاملمتثل يف  ، القوة امللزمة ملضمونهو  ، �لعقد

ال يؤهل ٔ�ش«اص  -أ�صلمن حCث  –ٔ�ن القانون و  ، املتعاقدة أ�طرافسوى  صالعقدية ال خت
 ، أ�طرافٕان اكنت القا=دة العقدية ال تلزم سوى ، Ýري ٔ�نه و  ٕالAشاء الزتامات �لغريالقانون اخلاص 

ن املركز القانوين الناجت عن العقد إ و  ، )4(فٕان الت{ٔهيل القانوين لٔ�ش«اص A�ٕشاء العقود ملزم �لجميع
  . مبوجب هذا الت{ٔهيل القانوين هو ملزم �لجميع �لن�bCة

 

  الفرع الثاين
  يف موا�ة الغري ٔ�حاكم مÅدٔ� نفاذ الترصف

  

                                                 
  .اخل... الطا�رات و  ،السفنو  ،اكلعقارات أ�ش�ياءالشهر ف� يتعلق �نتقال ملكCة بعض  ٕاجراءمع مرا=اة  -1

2-  ANCEL (P.), « La force obligatoire … » … , art. précité, p. 805.  
3- Idem , p. 807. 
4- Ibid . 
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�حاكم مÅدٔ� نفاذ الترصف يف موا�ة الغري �خØالف طبيعة ©لزتامات اليت ت¶ش{ٔ عنه، ختتلف ٔ
�حاكمفٕان دراسة   و=ليه . عي¶Cة حقوقعنه قد ت¶ش{ٔ ، و  قد ت¶ش{ٔ عن الترصف حقوق خشصيةفٔ  �مÅدٔ

�وال(�س�تدعي حبهثا يف الترصفات امل¶ش�ئة �لحقوق الشخصية  ، نفاذ الترصف يف موا�ة الغرئ( ، 
  . )�نيا(الترصفات امل¶ش�ئة �لحقوق العي¶Cة يف و

  : نفاذ الترصفات امل¶ش�ئة �لحقوق الشخصية يف موا�ة الغري -ٔ�وال

اكنت حصي�ة ال ال Ùكون الترصفات امل¶ش�ئة �لحقوق الشخصية ¯فذة يف موا�ة الغري ٕاال ٕاذا 
�ي مل �س��فذ لك  ، اكنت سارية املفعوللباط�، و ٕاذ ال ميكن ©حbØاج �لترصفات ا ؛ عيب فهيأ

مبا ٔ�ن و   .هبأ�ن [كون الغري قد =مل ، و )1(ٕاذ ال �دوى من ©حbØاج بترصف اس��فذ �ٓ�ره ؛ �ٓ�رها
  .)I(، فٕاننا س�نخصص حبثنا لرشط العمل أ�ولنييف رشح الرشطني  ٔ�سهبتالنظرية العامة قد 

من  ٕاAشاؤهايف موا�ة الغري هو ا´ي جيعلها ¯جعة حمققة لٔ�هداف اليت مت  نفاذ الترصفات ٕان
  .  )II(ضموهنا ام الغري مبلزت املمتث� يف او  ، ٔ��لها

I - رشط رضوري لنفاذ احلقوق الشخصية الناش�ئة عنه يف موا�هتم:  =مل الغري �لترصف 

فراد ا§متع ا´ي ت¶ش{ٔ فCه،  ظاهرة �ٔ رياحلقوق الشخصية ٔ�هنا حقوق خفCة Ýمن خصوصيات 
�طراف العالقة  ٔ�و املس�ت«دم �لعامل ال يعلمه سوى ، ا7ائ¶Cة ا´ي [ربط رب العمل �ملقاول حفقٔ

فال يعترب  ، ا احلق ٕاال ٕاذا اكنوا =ىل =مل بههذ �-رتامفٕانه من املنطق ٔ�ن ال يلزم الغري  ، و=ليه القانونية
ٕاال ٕاذا اكن  )3(�لتايل قCام مسؤوليته التقصريية، و)2(املتعاقد �لزتامه التعاقدي ٕا¨اللاك يف ر الغري مشا

ا´ي ال يقوم  ،ٔ�نه ال ميكن ٔ�ن تقوم املسؤولية التقصريية ٕاال بÅZوت رåن اخلط{ٔ  ؛ =املا بوجود هذا احلق
�ي العمل ب{ٔن السلوك املت«ذ ½شلك تعد� =ىل حقوق الغري ؛ إالدراكٕاال بعنرص ٔ)4(.  

القضاء يف فرAسا =ىل ٔ�ن هنا¢ الزتام =ام يقع =ىل الغري �-رتام احلقوق الشخصية جيمع الفقه و 
لك خشص  «:  ، فقد قضت حممكة النقض التbارية الفرAس�ية ب{ٔن الناش�ئة عن الترصفات القانونية

                                                 
  .اكلعقود الفورية الواردة =ىل اخلدمات -1
 ʼcontrat d’exclusivitéʽبيع dجر مج� بضا=ة ٕاىل dجر جتزئة مرتبط بعقد امØياز مع dجر مج� �ٓخر: �اللزتام التعاقدي إال¨اللاملشاركة يف  ٔ�م�Âمن  -2

هو يعمل هبذا العقد، ٔ�و اكس�ت«دام =امل مرتبط بعقد معل مع مس�ت«دم �ٓخر مل ½رس-ه و ) Ýري dجر امجل� املتعاقد معهٔ�ي عقد مينعه من رشاء سلعة من عند (
  .ٕاخل ... بعد، مع العمل هبذا العقد

  .مسؤولية املتعاقد يه مسؤولية عقدية -3
ما و  299 .، مرجع سابق، ص ... مصادر ©لزتام، ٔ�نور سلطان: ، انظرراكإالدالتقصريية يف عنرصي التعدي و Ùمتثل عنارص قCام رåن اخلط{ٔ يف املسؤولية  -4

  .يلهيا
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جتاه املتعاقد  تقصريي إ ، يعد مرÙكÅا خلط ية مع =لمه بذ¢�لزتاماته التعاقد إال¨الل½سا=د الغري =ىل 
  .)2(قد ت{ٔكد هذا احلمك يف =دة م�اس�باتو  ،)1(». إال¨اللاملترضر من هذا 

[ك�سب من جراء و  ، �لزتاماته التعاقدية إال¨اللقد [كØفي الغري مبسا=دة ٔ�-د املتعاقد[ن =ىل 
كام لو اشرتى خشص  ، من طرفهام هبا إال¨اللهذه املسا=دة حقوقا م�افسة حلقوق املتعاقد اليت مت 

 فهنا . ومل ت¶Øه مدة الو=د ، س�يارة اكن يعمل ٔ�ن صاحهبا مرتبط çش{ٔهنا بو=د بC6ع لصاحل خشص �لث
ٕاذ [متثل يف =دم نفاذ البيع يف موا�ة املوعود  ؛ ٕان اكن اجلزاء خيتلفو  ، ء الفرAيس �بتموقف القضا

 . )3(7 �لبيع

مÅدٔ� ©لزتام العام �-رتام احلقوق الشخصية الناش�ئة عن  ٔ�رىس، ٔ�ن الفقه قد  يظهر مما س�بق
 مفا هو ٔ�ساس هذا املبدٔ�؟ ، الترصفات القانونية

نفاذ الترصف يف موا�ة  مغا[رة لفكرة =ىل فكرةهناك من الفقه من يؤسس هذه املسؤولية 
 ).2( رة نفاذ الترصف يف موا�ة الغريهناك من يؤسسها =ىل فكو  ،) 1(الغري

ت{ٔسRس مÅدٔ� ©لزتام العام �-رتام احلقوق الشخصية الناش�ئة عن الترصفات  -1
 : نفاذ الترصف يف موا�ة الغري فكرة Ýري قانونية =ىلال

�و  ،)ب( ٔ�و املسؤولية العقدية ،)�ٔ ( قد يؤسس هذا املبدٔ� =ىل فكرة ©شرتاك يف اخلط{ٔ ٔ
  . )ج( التعسف يف اس�تعامل احلق

 ٔ�  : فكرة ©شرتاك يف اخلط{ٔ  -

لنيل شهادة  ٔ�طروحØه، ا´ي -اول يف ʼʼ HUGHENEY ʽʽ أ�س�تاذصاحب هذه الفكرة هو 
Ùكون موازية  ، ت{ٔسRس نظرية ©شرتاك يف اخلط{ٔ يف القانون املدين 1910ا7كتوراه يف القانون س�نة 

  .)4(لنظرية ©شرتاك يف اجلرمية املعروفة يف القانون اجلزايئ

                                                 
1- Cass. Com.,11 octobre 1971, Bull. Civ. , IV. n°237, p. 221 : « Toute personne qui, avec connaissance, 
aide autrui à enfreindre les obligations contractuelles pesant sur lui, commet une faute délictuelle à 
l’égard de la victime de l’infraction.»    

 : يف مقاʼʼ VIRASSAMY ʽʽ  7 أ�س�تاذ ٔ�وردهاراجع القرارات اليت  -2
 VIRASSAMY (G.) , « La connaissance et l’opposabilité», in : Les effets du contrat à l’égard des tiers 
… , dir.,  GHESTIN (J.) et  FONTAINE (M.), op. cit. , p. 132 et s. 
3 - Idem , p. 137. 
4- (P.) HUGUENEY (P.), Responsabilité civile des tiers complice de la violation d’une obligation 
contractuelle, thèse  Dijon, 1910.  
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الرشيك يف =دم  الغري ʼʼ، ف{ٔصبح مصطلح  القانون اخلاص ٔ�°رت ٔ�فاكره =ىل الباحÂني يف
Ýري  ،)1(القانون املدين مفرسي شائع ©س�تعامل عند )ʽʽ )  Tiers complice de l’inexécutionالتنفCذ

�ن ما يعاب =لهيا هو ٔ�هنا تؤسس ©شرتاك =ىل فكرة ٔ�ن املتعاقد ا}ل �لزتامه [رÙكب خط{ٔ ٔ
�املدين،  القانون اجلزايئ خيتلف عن ©شرتاك يف القانون �ٔن ©شرتاك يف، �ٕالضافة ٕاىل )2(تقصري

�ن ©شرتاك م�صوص =ليه و  ، مما جيعلها ملزمة �لجميع ، ذ¢ ٔ�ن ٔ�حاكم التجرمي ٔ�حاكم �رشيعيةٔ
�حاكم العقد ٕاراديةٔ �Rري ملزمة �لجميعو ، �رشيعيا، بÝ ن �لتايل يه�القول �الشرتاك يعين القول  ، كام ٔ

� . هو ٔ�مر مرفوضو  ، ب{ٔن الغري [رÙكب خط{ٔ عقد

 : فكرة املسؤولية العقدية - ب

�اللزتام العقدي، فقد  إال¨اللفكرة اشرتاك الغري يف   ʼʼ DEMOGUEʽʽ أ�س�تاذت6ىن 
©شرتاك =ىل  ، Ýري ٔ�نه ال يؤسس هذا(3)خصص 7 عنوا¯ اكمال يف مؤلفه املتعلق بنظرية ©لزتامات

، فهو [رى ٔ�نه  ٕامنا =ىل املسؤولية العقدية معمتدا =ىل فكرة العمل �لترصفو  ، املسؤولية التقصريية
، ي¶شئ العقد الزتامات  املنتفعط ملصل�ة الغري حقوقا �لمشرتط و بنفس الطريقة اليت ي¶شئ هبا ©شرتا

مع  ، تعاقد =ىل إال¨الل �لزتامه التعاقدييصبح الغري ا´ي ½سا=د امل و  . الغري=اتق املتعاقد[ن و =ىل 
تعاقد والغري فٕان مسؤولية لك من امل  ، و=ليه من اليوم ا´ي سا=ده فCه م�ضام 7 ، =لمه بذ¢

  .(4)مسؤولية عقدية

، هو ٔ�نه ال ميكن اعتبار الشخص م�ضام ٕاىل الترصف  ما ميكن قو7 يف ش{ٔن هذه النظرية
مفجرد  ، ٕاذا اكن  الترصف يو�ه 7 عرضا فCه مصل�ة حمضة السكوت ٕاالَ ال مبجرد و ، مبجرد =لمه به

                                                 
1- V. par ex. ,  LAROUMET (Ch.) , Droit civil …  t. III … , op. cit. , p. 880, qui intitule le paragraphe n° 
746 comme suit : « complicité d’un tiers dans la violation d’une obligation contractuelle. » ;  
MALAURIE (Ph.),  AYNES (L.)  et  STOFFEL- MUNCK (Ph.) , Les obligations … , op. cit., p. 548 :  
« Ainsi en est-il de la faute commise par un tiers à l’encontre d’un contractant, ce que l’on appelle le tiers 
complice de la violation d’une obligation entre contractants. » ;  MAZEAUD (H., L. et J.)  par  
CHABAS (F.), Leçons de droit civil … t. II … , op. cit. , p. 880.  
2-  DEMOGUE (R.), Traité de droit civil … , t. VII … , op. cit. , p. 600 : « Nous n’admettons pas ce 
système si simple ( proposé par HUGHENEY), car en principe, le contrat créant pour le contractant des 
obligations spéciales, le fait d’y manquer ne peut être assimilé à un délit ou quasi-délit. ». 
3- Idem , p. 590 et s. 
4- Ibid , p. 600 : « De même que la stipulation pour autrui crée des droits pour le stipulant et pour le tiers, 
de même le contrat crée des obligations pour le contractant et pour les tiers. Du jour ou le tiers ayant 
connaissance du contrat aide à le méconnaitre, il devient adhérant à ce contrat. (…) Nous dirons donc que 
la responsabilité du tiers, comme celle du débiteur, est contractuelle. ». 
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 ٕاىل عقد ميكن ٔ�ن نعترب الشخص م�ضام فال ، فقط ©لزتام السليب �-رتامه العمل �لترصف يو7
  . إال=المٔ�ن من خصائص عقد الزواج ؟ خصوصا و  الزواج مبجرد =لمه به

  : فكرة املسؤولية التقصريية - ج

�ن مسؤولية الغري ا´ي ½سا=د املتعاقد =ىل خمالفة الزتاماته  ʼʼ WEILL ʽʽ أ�س�تاذ[رى ٔ
وجب دعوى ¯جتة عن هذا العقد مب  خمالفة  يف  اشرتك  ا´ي  الغري  ال يتابع« :  التعاقدية تقصريية

سا=دة مل ٔ�و � ، ثحل=ىل ٔ�ساس اخلط{ٔ ا´ي ارÙكÅه � فقط ، قÅل ا7ا�ن يتابع الغري من ، ... العقد
عالقة القانونية بني هذا هذا اخلط{ٔ هو ا´ي ½شلك ال ، حىت ال ينفذ الزتاماته ، �لمتعاقد )1(تدلRس�يةال 

  .)2(» .ا7ا�نالغري و 

مفاد هذا الت�ليل ٔ�ن املسؤولية اليت تقع =ىل =اتق الغري يه مسؤولية تقصريية تت{ٔسس =ىل 
مبعىن ٔ�ن خمالفة الغري  ؛ )3(املمتثل يف åون اخلط{ٔ املس6ب �لرضر ½س�توجب التعويض ، املبدٔ� العام

  .ٔ�حاكم العقود اليت =لموا هبا ½شلك خط{ٔ ½س�توجب التعويض

يؤسس نفاذ العقد يف موا�ة الغري =ىل فكرة العقد  WEILL ʼʼʽʽ  أ�س�تاذرٔ�ينا سلفا ٔ�ن 
  خط{ٔ ½س�توجب التعويض؟ الواقعة، فهل خمالفة واقعة قانونية معينة ½شلك

ال يربر  ،ٔ�نه واقعة قانونية ٔ�ساسٕان القول ب{ٔن العقد ٔ�و الترصف ينفذ يف موا�ة الغري =ىل 
؛ ٔ�ن هذا النفاذ  اسؤولية الناجتة عن خمالفة ٔ�حاكKامل  ٔ�ساس نفاذ العقد ٔ�و الترصف هو فكرة ٔ�ن

خصوصا ؤ�نه ال =ىل الترصف؟، فكCف تؤسس املسؤولية الناجتة عن خمالفهتا  يؤسس =ىل الواقعة
 ʽʽWEILLʼʼ.   يعترب �ل¶س�بة �لغري ترصفا وٕامنا واقعة يف فهم أ�س�تاذ

ات ت{ٔسRس مÅدٔ� ©لزتام العام �-رتام احلقوق الشخصية الناش�ئة عن الترصف -2
  : يف موا�ة الغري ترصفالقانونية =ىل فكرة نفاذ ال 

                                                 
 .هو يعمل ٔ�ن هذا العمل ½شلك خمالفة اللزتامات هذا أ�¨ريسا=د املتعاقد =ىل القCام بعمل و مبعىن ٔ�نه  -1

2-  WEILL (A.) , La relativité des conventions … , thèse précitée, p.p.  414 - 415 : « le tiers qui s’associe à 
la violation d’un contrat n’est pas poursuivi en vertu d’une action issue de ce contrat … ; le tiers est 
actionné par le créancier uniquement en raison de la faute qu’il a commise en poussant ou en aidant 
dolosivement le débiteur à ne pas s’exécuter ; c’est cette faute qui constitue le lien de droit entre le tiers et 
le créancier. ». 

  .املمتملتق�ني املدين اجلزا�ري املعدل و من ا 124املادة  -3
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  ʼʼ WEILL ʽʽ مييلون ٕاىل الطرح ا´ي �اء به  باحÂونٔ�Ýلب ال 
فهم [رون ٔ�ن مسؤولية :  (1)

، Ýري ٔ�هنم ال  الغري الرشيك يف خمالفة ٔ�حاكم العقد تعترب من �ٓ�ر مÅدٔ� نفاذ الغري يف موا�ة الغري
هذه ٕامنا =ىل ٔ�ساس ٔ�ن ، و  نه عقد واقعة�ٔ ¯فذ يف موا�ة الغري =ىل ٔ�ساس  ½شارåونه فكرة ٔ�ن العقد

التنظميي ٔ�و  أ�°رن�bCة  ٔ�و ، �لعقد �عتبارها امØدادا ملبدٔ� القوة امللزمةا�ٓ�ر تنفذ يف موا�ة الغري 
، مما جيعل خمالفة ٔ�حاكم الترصف مبثابة خط{ٔ ¯جت عن =دم ا-رتام العقد �عتباره ترصفا  �لعقد تقRCيسال 

  .لRس واقعة قانونيةو  ، قانونيا

=ىل فكرة نفاذ العقد يف موا�ة هذا ما ½سمح �لقول ٔ�ن املسؤولية التقصريية الناجتة تت{ٔسس 
 .�-رتام املراكز القانونية اليت ي¶ش�هئا الترصف القانوين الغري ٔ�ن القانون يلزم  ؛ الغري

 -IIالهدف من نفاذ الترصف يف موا�ة الغري : 

؟ مبعىن ٔ�ن احلقوق  حقوقا مطلقة أ�طرافهل مÅدٔ� نفاذ الترصف يف موا�ة الغري س�يكسب 
  الترصف س�تكون ملزمة حىت �لغري؟اليت ت¶ش{ٔ عن 

ٔ�ن مÅدٔ� نفاذ العقد يف موا�ة  ؛ =ىل هذا ال�ساؤل س�تكون �لنفي من حCث املبد�ٔ  إال�ابةٕان 
[متثل يف ا-رتام  ، ٕامنا ٕاAشاء الزتام Ýري مايل =ىل =اتقهمو  ، الغري ال يعين ٕاAشاء الزتامات يف ذمم الغري

حتقCق و  ، ذ¢ من ٔ��ل ضامن جنا=ة الترصفو  ، الترصف ية اليت ت¶ش{ٔ عن العقد ٔ�واملراكز القانون 
مÅدٔ� نفاذ الترصف يف موا�ة الغري قد يرتمج ٕان ف ، من ٔ��ل حتقCق هذا املسعىو  .ٕاAشائهالهدف من 

  : يف

 : الزتام الغري بعدم القCام بعمل -1

بعدم القCام ب{ٔي معل من  ، يلزتم الغري مبوجب =لمه �ملراكز القانونية اليت Aش{ٔت عن الترصف
هذا ©لزتام هو ما ، و  ائ� قCام مسؤوليته التقصرييةحتت ط ، ش{ٔنه املساس هبذه املراكز القانونية

  . يعرف �اللزتام العام �-رتام احلقوق الشخصية الناش�ئة عن الترصفات القانونية

                                                 
1-  TERRE (F.),  SIMLER (Ph.) et  LEQUETTE (Y.) , … Les obligations … , op. cit. , p. 390 ;  
FLOUR (J.) et  AUBRT (J.-L.) , … l’acte juridique … , op. cit., p. 318 ;  MAZEAUD (H., L. et J.) ,  
Leçons de droit civil … , par  CHABAS (F.), op. cit., p. 890  ;  GHESTIN (J.),  JAMIN (Ch.)  et  
BILLIAU (M.) , … Les effets … , op. cit. , p. 436 ;  LARROUMET (Ch.) , …  Effets … , op. cit. , p. 
881 ;  MALAURIE (Ph.) ,  AYNES (L.)  et  STOFFEL- MUNCK (Ph.) , Les obligations … , op. cit. , 
p. 410.   
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بيع  ملزم بعدم ، مج� �ٓخرdجر جود عقد امØياز بني dجر جتزئة وفØاجر امجل� ا´ي يعمل بو 
، ٕاذا �ع 7 السلع يعترب مشاراك 7 يف =دم ا-رتام الزتاماته التعاقدية هٔ�ن ؛ السلع لهذا التاجر �لتجزئة

    الغري  عقد ©مØياز يلزم فوجود  ، صاحب حق ©مØياز  امجل�  اه �ئع�لتايل تقوم مسؤوليته جتو
  .ي اك�س�به dجر امجل� املتعاقدل من ش{ٔنه املساس �المØياز ا´بعدم القCام ب{ٔي مع ) جتار امجل�(

قانون  ش{ٔنه ش{ٔن )1(رصا-ة =ىل م�ع مÂل هذه املامرسات اجلزا�ري مل ينص قانون املنافسة
يقيض ب{ٔن املتاجرة  ، املوضوع هذا ، Ýري ٔ�ن هناك اجهتاد حملمكة النقض الفرAس�ية يف املنافسة الفرAيس

=ىل ٔ�ساس  ، تو7 مسؤولية تقصريية �لتاجر Ýري املعمتد ، عقد توزيع امØيازييف سلع Ùكون موضوع 
  .)2(املنافسة Ýري املرشو=ة

 : الترصف التعاقد مع الغري ٔ�طرافرشعية رفض  - 2

، فهل  Ýري مو�ه لشخص معني ٕاجيابهٕاذا اكن  دال ميك�ه رفض التعاقٔ�ن الشخص  أ�صل
 من البائعني ٔ�ن [رفض البيع لبائع Ýري مØعاقد؟ جيوز ملنتج معني اaرم عقد امØياز مع =دد

املتعلق �ملنافسة تعسفا يف  13 - 03من القانون رمق  11يعترب رفض البيع طبقا لنص املادة 
 ٔ�ٕاال ٕاذا اكن هنا¢ مربر رشعي، فهل ميكن اعتبار عقد  ،خرىاس�تغالل وضعية التبعية ملؤسسة 

  .©مØياز مربرا رشعيا لرفض البيع

�لتايل يرتتب =ىل ، و ص من احلرية التbارية لٔ�طرافعقود ©مØياز ٔ�هنا تقلمن خصائص 
ٔ�ن  ؛ ، مما يربر رفض البيع �لغري قCام املسؤولية العقدية لٔ�طراف إالرادي=دم ا-رتام هذا التقCيد 

  .املبدٔ� يف القانون هو مرشوعية دفع املضار

�ٓ�ر الترصف ٕاىل بعض الغري امØداد - 3 : 

تبني ٔ�ن لهذا النوع من  ، بعض الترصفات القانونية اليت [كون موضوعها حتويل حقٕان دراسة 
الترصفات خصوصية جعلت املرشع يقÅل فكرة ٔ�ن هذه الترصفات ت¶Øج �ٓ�را متتد ٕاىل نوع معني من 

، ا´ي )3(اليت تمت دون -ا�ة ٕاىل رىض املد[ن ، من ٔ�م�Â هذه الترصفات جند حوا  احلق.  الغري

                                                 
. ع   .ر .ق �ملنافسة، جاملتعل 2003يوليو  19املؤرخ يف  04 - 03رمق  ا�ٔمرتضمن املوافقة =ىل ي  2003ٔ�كتوaر  25املؤرخ يف   13 - 03راجع القانون رمق  -1

  . 2003يوليو  20يف  مؤرخ ،  43
2- Cass. Com., 21 février 1978, Bull. Civ. , IV. n° 73, p. 59.  

  .املمتملتق�ني املدين اجلزا�ري املعدل و من ا 239املادة  -3
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 ،قÅل احمليل ٕابداءهاaلك ا7فوع اليت اكن جيوز 7 ) ا7ا�ن اجلديد(جيوز 7 ٔ�ن [متسك قÅل احملال 7 
، فهذه ا7فوع ما يه ٕاال  ، مع العمل ٔ�نه ٔ�ج�يب عن احلوا  )1(وaلك ا7فوع املس�متدة من عقد احلوا 

  .املعين بهامØداد �لقوة امللزمة لعقد احلوا  يف موا�ة هذا الغري 

  : يف موا�ة الغري الترصفات اليت [كون حملها حق عيين نفاذ - �نيا

�حاكمختتلف ٔ C¶الف اليشء موضوع هذا احلق،نفاذ الترصفات اليت [كون حملها حقا عيØا �خ  
 .)II( )2(ٕارادة املرشع بطبيعته ٔ�و حبمك عقارا ٔ�و ، )I( م�قوال

        I -  عيين وارد =ىل م�قولالترصفات اليت [كون حملها حق :  

يف -ا�ة ٕاىل مÅدٔ� نفاذ  عي¶Cة واردة =ىل م�قول قاالترصفات اليت [كون حملها حقو  ال Ùكون
احليازة يف املنقول س�ند طبقا �لقا=دة اليت تقيض ب{ٔن  ،حىت حتقق جناعهتا ، الترصفات يف موا�ة الغري

�لترصفات الناق�  أ�مرأ�مر خمالف ´¢ يف ال�رشيع اجلزا�ري ، سواء تعلق Ýري ٔ�ن ، ملكCة
�و الترصفات Ýري الناق� �لملكCة  ، )1(�لملكCةٔ)2( .  

 : الترصفات الناق� �لملكCة- 1

من ٔ��ل جنا=ة  -يف القانون الفرAيس -ف يف موا�ة الغريال �كون حبا�ة ٕاىل مÅدٔ� نفاذ الترص 
 ؛{ٔن احليازة يف املنقول س�ند ملكCةذ¢ طبقا �لقا=دة اليت تقيض ب، و  مللكCة املنقولرصفات الناق� الت

  حامية التbارة  ٔ�ن قوا=د؛  )3(مبعىن ٔ�نه ال جيوز املطالبة مبلكCة م�قول [كون يف يد -ا�ز حسن النية
العقد ٔ�و ، فال �دوى من ©حbØاج بنفاذ  �سهيل املعامالت ف� يتعلق �ملنقوالت تقيض بذ¢و 

عكس الوضع يف ال�رشيع اجلزا�ري ٔ�[ن ال [كون  ، يف موا�ة احلا�ز حسن النية ، الترصف =امة
مشرتيني تنازع لتوضيح هذا املعىن نرضب مÂال -ا  و الفصل ملبدٔ� احليازة يف املنقول س�ند امللكCة، 

يازة ٕاىل املشرتي انتقلت احل و  ، كام لو �ع خشص سلعة لشخصني مØتاليني،  =ىل السلعة املبا=ة
  ©حbØاج بعقده يف موا�ة املشرتي الثاين؟ أ�ولالثاين، فهل جيوز �لمشرتي 

                                                 
  .املمتماجلزا�ري املعدل و لتق�ني املدين من ا 248املادة  -1
  .اخل ... احملالت التbاريةو  ،السفنو  ،اكلطا�رات -2

3-  BILLIAU (M.) , « L’opposabilité des contrats ayant pour objet un droit réel », in : les effets du 
contrat à l’égard des tiers, dir. , (M.) FONTAINE  et ( J.) GHESTIN, L.G.D.J. , Paris, 1992, p.  204. 
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يو�د نص رصحي يف ال�رشيع الفرAيس يعاجل هذه املس{ٔ  بتكر½س مÅدٔ� احليازة يف املنقول س�ند 
ال ، و)ç)1رشط ٔ�ن [كون حسن النية ، ، ذ¢ ٔ�نه مينح امللكCة �ل�ا�ز ولو اكن املشرتي الثاين امللكCة

  .[كون حسن النية ٕاذا اكن يعمل �لبيع ا´ي س�بق رشاءه 

 =ىل هذا السؤال ٕال�ابة ، ´ا تقØيض ا ٔ�ما يف ال�رشيع اجلزا�ري فال يو�د مقابال لهذا النص
  : اJمتيزي بني فرضني

 ٔ�  : -ا  åون اليشء املبيع من املثليات -

اليت تقدر يف التعامل عن و  ، املثلية يه تê اليت يقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء أ�ش�ياء
 ،ال ت¶Øقل ملكCهتا ٕاىل املشرتي مبجرد متام العقدو . )2(ٔ�و الوزن ، ٔ�و الكCل ، ٔ�و القCاس ، طريق العد
  .)3(وٕامنا �لفرز

�ن حيتج يف موا�ته بعقده  أ�ولجيوز �لمشرتي  ال ،فٕاذا انتقلت احليازة ٕاىل املشرتي الثاينٔ
من التق�ني املدين  166ٕامنا جيوز 7 طبقا �لامدة ، و  ٔ�ن امللكCة مل ت¶Øقل ٕاليه ؛ ٔ�وال العقد ٔ�aرم ٔ�نه لكون

�و املطالبة  بائعاجلزا�ري اس�Uذان القايض من ٔ��ل احلصول =ىل يشء مماثل من السوق =ىل نفقة ال ٔ ،
  .التعويضبقمية اليشء و 

  : اليشء املبيع من القمييات-ا  åون  - ب

اليت ت¶Øقل حبمك القانون ، و  يت ال يو�د لها مÂيل يف السوقال أ�ش�ياءالقميية يه تê  أ�ش�ياء
  .)4(مبجرد متام العقد

، فٕان ذ¢ ال  انتقلت احليازة ٕاىل هذا أ�¨ريو  ، ٕاذا قام البائع بC6ع اليشء نفسه ملشرت �ٓخر
، فامللكCة قد انتقلت ٕاىل املشرتي  ٔ�ن البيع الثاين يعترب مبثابة بيع مê الغري ؛ يعين انتقال امللكCة ٕاليه

مما ½سمح  ، )5(أ�ول، و=ليه فٕان هذا البيع الثاين ال [كون ¯فذا يف حق املشرتي  حبمك القانون أ�ول
�ما ف� يتعلق �ملشرتي الثاين، مفا =ليه سوى املطالبة ٕ�بطال البيع طبقا  7 �سرت�اع اليشء املبيعٔ ،

  .من التق�ني املدين 397من املادة  أ�وىلٔ�حاكم الفقرة 

                                                 
1- art. 1141 du code civil français.  

  .املمتملتق�ني املدين اجلزا�ري املعدل و من ا 686املادة  -2
  .املمتملتق�ني املدين اجلزا�ري املعدل و من ا 166املادة  -3
  .املمتملتق�ني املدين اجلزا�ري املعدل و من ا 165املادة  -4
  املمتماملدين اجلزا�ري املعدل و لتق�ني من ا 397املادة  -5
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�ن املرشع اجلزا�ري =ىل ¨الف املرشع الفرAيس أ�حاكميظهر من هذه ٔ ،  �[كرس دامئا مÅدٔ
  .دون اشرتاط العمل بوجوده ،الغري نفاذ الترصف يف موا�ة

 : الترصفات Ýري الناق� �لملكCة -2

من التق�ني  948ا´ي تعرفه املادة  ،من ٔ�شهر الترصفات Ýري الناق� �لملكCة الرهن احليازي
�ن  الرهن احليازي عقد يلزتم به خشص، ضام¯ 7[ن =ليه ٔ�و =ىل Ýريه« :  املدين اجلزا�ري اك�ٓيتٔ ،

6س اليشء ، شURا [رتب =ليه ��ا�ن حقا عي¶Cا خيو7 -  ٕاىل ٔ�ج�يب يعينه املتعاقدان½سمل ٕاىل ا7ا�ن ٔ�و 
ا7ائنني التالني 7 يف املرتبة يف ٔ�ن يتقاىض حقه ، ؤ�ن يتقدم ا7ائنني العاديني و  ٕاىل ٔ�ن ½س�تويف ا7[ن

  .».من مثن هذا اليشء يف ٔ�ي يد [كون

هو حق ا7ا�ن يف اس�تفاء دينه من مثن اليشء  )1(يظهر من هذه املادة ٔ�ن الرهن احليازي
�رى ٔ�نه اكن =ىل املرشع اشرتاط ال�سجيل لتثC6ت dرخي انعقاد  الت�Åع، ´اتقدم و مع امØياز ال  ، ناملرهو
  .بذ¢ يقطع جمال التنازع بني ا7ائنني حول dرخي الرهنٔ�نه مينح مزية التقدم، و  ؛ الرهن

�و أ�ج�يب  ، ا7ا�نيف يد  اليشء املرهون الغري ٕاال ٕاذا اكنال [كون الرهن ¯فدا يف موا�ة ؤ
لRس =ىل ٔ�ساس انتقال  ، بذ¢ [رجع املرشع اجلزا�ري لRس�شهد �حليازة، و )2(ا´ي ارتضاه املتعاقدان

 .الغري ٕا=الم، فØلعب بذ¢ احليازة دور  ٕامنا =ىل ٔ�ساس وجود حق ��ا�ن =ىل اليشءو  ، امللكCة

II - كون حملها حق عيين عقاري الترصفات اليت] :  

¯فذة يف موا�ة الغري ٕاال ٕاذا اكنت  �الترصفات اليت [كون حملها حقا عي¶Cا عقارال Ùكون 
�و Ýري ¯ق� �لملكCة  ، )1(مشهرة، سواء اكنت ¯ق� �لملكCة ٔ)2( . 

 : الترصفات الناق� �لملكCة - 1

احلقوق العي¶Cة ال ت¶Øقل امللكCة و  «:  ري =ىل ٔ�نهمن التق�ني املدين اجلزا� 793تنص املادة 
اليت ينص  إالجراءات، ٕاال ٕاذا روعيت  ، سواء اكن ذ¢ بني املتعاقد[ن ٔ�م يف حق الغري أ�خرى

ال ت¶Øقل  ، فامللكCة العقارية » .�ٔ�خص القوانني اليت تد[ر مصل�ة الشهر العقاريو ، =لهيا القانون
  . ، وذ¢ حىت �ل¶س�بة �لغري ٕامنا ت¶Øقل �لشهر، و  مبجرد انعقاد الترصف ولو اكن رمسيا

                                                 
  .املمتملتق�ني املدين اجلزا�ري املعدل و ٕاذا اكن حم? عقارا ½سمى الرهن العقاري، انظر الفصل من الباب الثالث من الكØاب الرابع من ا -1
  .املمتملتق�ني املدين اجلزا�ري املعدل و من ا 961املادة  -2
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ا´ي  ، أ�رايضاملتعلق مبسح و  ،السلف ا´åر 74 - 75من ©مر 15هذا يؤكده نص املادة 
، ال وجود 7 �ل¶س�بة �لغري ٕاال  ، ولك حق عيين �ٓخر يتعلق بعقار لك حق ملكCة« :  ينص =ىل ٔ�ن

، Ýري ٔ�ن نقل امللكCة بواسطة الوفاة [كون  اقات العقاريةيف البط إالشهارمن dرخي هذا و  إالشهاربفعل 
  . » .مفعو7 من يوم وفاة ٔ�حصاب احلقوق العي¶Cة

مبعىن ا7ليل ا´ي ال  ؛ جيب التذكري ٔ�نه ال يو�د يف القانون اجلزا�ري مفهوم ا7ليل الاكملو 
هر ال ، كام ٔ�ن الش  امللكCة، و=ليه فٕان الترصف املشهر ال ½شلك دليال قاطعا =ىل  عكسه ٕاثباتيقÅل 

 وٕامنا ، ٔ�ن مد[ر مصل�ة الشهر ال ½سهر =ىل حصة وجود احلق ؛ ½شلك دليال =ىل حصة الترصف
 .فقط =ىل اس�تفاء الترصف الناقل 7 لرåن الشلكية

  

 : الترصفات Ýري الناق� �لملكCة - 2

ا´ي هو ، و  الرمسي مÂال، ففي الرهن  ملكCةنفسه ف� يتعلق �لترصفات Ýري الناق� �ل  أ�مرو 
، [كون 7 مبقØضاه ٔ�ن يتقدم =ىل ا7ائنني  عقد [كسب به ا7ا�ن حقا عي¶Cا =ىل عقار لوفاء دينه

ال ميكن ©حbØاج به يف  ، )1(التالني 7 يف املرتبة يف اس�تفاء حقه من مثن ذ¢ العقار يف ٔ�ي يد اكن
  .)2(موا�ة الغري ٕاىل ٕاذا مت قCده

[كون ٕاجراء ¯قال �لحق العيين يف :  �لشهر وظيفØان يف ال�رشيع اجلزا�رييظهر مما س�بق ٔ�ن 
يف  ، ب�R يؤدي الوظيفة الثانية فقط . ه يف موا�ة الغريذراك ملبدٔ� نفاحمو  ، الترصفات الناق� 7

 . الترصفات Ýري الناق� �لملكCة

  

  

  

  

  

                                                 
  .املمتمي املعدل و لتق�ني املدين اجلزا�ر من ا 882املادة  -1
  .املمتملتق�ني املدين اجلزا�ري املعدل و من ا 904املادة  -2
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حØواء �طار نظري ½سمح �لقانون الوضعي تقدمي إ  يف هذه الت�اليل من �اطموح  [مكن
ترصف لك مهنم م�فصال عن ا�ٓخر، ي  ، ية اليت يتد¨ل فهيا ٔ�كرث من خشصنيالعالقات ©قØصاد

½سمح بتاليق ثالثة مصاحل ٔ�ش«اص  ، من الترصفات القانونية ا�ديد اذ¢ ٕ�رساء قوا=د تنظم نو=و 
  .الشخصني ا�ٓخر[ن مî[زة عن مصلحيت �ة لك وا-د مهنمÙكون مصل

بيقا ٔ�نه قد ٔ�صبح تط ، خصوصا و  مفهوما ال ميكن جتاه? ٔ�صبح مفهوم الترصف القانوين الثاليث
�كرث مما هو تطبيق مØبرص فCه،  ، ٕان اكن يبقى جمرد تطبيق عفوي، و  عامليومCا يف احلياة العملية ل�ٔ ٔ

�هنا عقودينظرون ٕاJهيا =ىل  واملفرسون ل�رشيع [زال افهناك العديد من الترصفات القانونية اليت الٔ ، 
ٔ�هنا معليات ال تتحقق ٕاال بتعاون ٔ�كرث من  ؛ بني ثالثة ٔ�ش«اص ما =ىل الرمغ من ٔ�هنم يوزعون �ٓ�رها

  .خشصني

اكنوا حياولون دامئا تصنيف هذه  شاكل [مكن يف ٔ�ن املفرس[نلعل مرد =دم مالحظة هذا االٕ 
مببادئ 5ٔهنم ال [زالون ممتسكني و  ، اليت يقرت�ا التق�ني، و  الترصفات اجلديدة مضن القوالب املوجودة

؛ ، كام فعلوا يف ©عîد إالجياري لقوالباكنوا حياولون Ùرåيب هذه ا ، كرث، ٔ�و =ىل ا�ٔ  مدرسة الت{ٔويل
الو=د جيار و مع عقد االٕ  ، الرشكة املؤجرةملنتج و عقد البيع املربم بني احCث اس�تعانوا يف تفسريه برتåيب 

©شرتاط وكام فعلوا كذ¢ يف .  واملس�تفCد جياريبني رشكة ©عîد االٕ  املربم ب وا-د�لبيع امللزم جلان
 ، املتعهد ٕ�جيابب العقد ا´ي [كون بني املشرتط و ا´ي مت تفسريه عن طريق Ùرåي ، ملصل�ة الغري

  ).الفضا ( ٔ�و حىت بواقعة قانونية  ، ٔ�و الزتام ٕ�رادة م�فردة
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هو  ، جعز تق�ية العقد =ىل احØواء مجيع العالقات اليت تتفرع عن هذه العمليات ©قØصاديةٕان 
من ٔ��ل التنC6ه ٕاىل رضورة ٕارساء ٔ�حاكم نوع �ديد من  ، ا´ي بعث بنا ٕاىل عرض هذا الت�ليل

[كون ٕ�ماكنه احØواء لك العالقات اليت تتفرع عن العمليات القانونية املتو7ة عن  ، الترصفات القانونية
�ي اJمتويل ؛ ال س�� يف ا§ال البنيك ، التbارية أ�عاملممارسة ٔ .  

ٕامنا جيب اس�Åاقهام يف بعض ، و  رشح ما �اء به ال�رشيع والقضاء احث يفال تقØرص Kمة الب
Ýري اكم� طاملا مل  ، الت�اليل اليت �س�Åقهام تبقى جمرد ٔ�عامل نظريةهذه ، مع التنC6ه ٕاىل ٔ�ن  احلاالت
  .اهن[كرسا

تطبيقات 7 يف احلياة اقØضت حماو  اقرتاح مفهوم الترصف القانوين الثاليث بيان وجود 
، مس�تعينني يف ذ¢ بفكرتني  بيان ٔ�ن مفهومه ال يتعارض مع م�طق الترصفات القانونية =امةالعملية، و 

من  ،ʽʽالطرفʼʼو ʽʽاملصل�ةʼʼهام فكريت ، و  هîم الاكيف من قÅل الباحÂني�ال  - يف نظر¯ - حتظيا مل
ٕامنا ، و   الترصفات القانونية يف العقد والترصف ٕ�رادة م�فردةٔ��ل بيان ٔ�ن املنطق القانوين ال حيرص

  .يرتك ا§ال واسعا ٔ�مام البحث

يعمتد =ىل  ، املفهوم اجلديد فقد اقØضت اعîد م�طق �ديدٔ�ما معلية صياÝة نظام قانوين لهذا 

 إالرادةٔ�ن التصور ا´ي [رى يف  ؛ ، ونظرية الس6ب نظرية احملل، و  جتديد لك من نظرية االتفاق
الترصف ع الترصفات القانونية يف العقد و هو ا´ي حرص ٔ�نوا ، مقCاس الترصفات القانونيةمصدر و 

  . ٕ�رادة م�فردة

عن املصاحل اليت ، و  sس�يكCا ٔ�ن العقد يمت بتطابق إالرادات بغض النظر عن مضموهناس يدرَ 
، كام يف الترصفات  نفسها ، فCعترب الترصف عقدا حىت لو اكنت إالرادات تعرب عن املصل�ة تعرب عهنا

 .املعنويAشاء الشخص يه إ و نفسها ٔ�[ن Ùكون للك إالرادات املصل�ة ، امل¶ش�ئة لٔ�ش«اص املعنوية
[كون  ترصفات ٕ�رادة م�فردة، و  بقليل من إالمعان ٔ�ن تصنيف الترصفات ٕاىل عقود  يظهر Ýري ٔ�نه

�[ن   )collaboration de volontés(ٕاذ جيب اJمتيزي بني تعاون إالرادات  ؛ بتقابل املصاحل ٔ�و توافقهأ
�[ن تعرب لك ٕارادة )  accord de volontés ( توافق إالراداتو  ، عن مصل�ة وا-دةتعرب لك إالرادات ٔ

، هذا ما ½سمح بتصور تعبريات عن ٕارادات تعرب عن ثالثة مصاحل  عن مصل�ة ممتزية عن أ�خرى
  .Ùمتزي لك وا-دة عن أ�خريني

، فCنحرص بذ¢ مفهومه يف  كام يدرس ٔ�يضا ٔ�نه جيب البحث عن وجود احملل دا¨ل العقد
�ليا  ا´ي يظهر ، حمل أ�داءو  حمل ©لزتامو  حمل العقد، دون اJمتيزي بني  اليشء موضوع الترصف
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فميتد جمال البحث ٕاىل العملية ©قØصادية  ، ٔ�ن حمل الترصف هو العملية املراد حتقCقها من ¨ال7 

فهو ميثل املقابل، فظهرت =دة  ، ٔ�نه جيب البحث عن وجود الس6ب دا¨ل العقد ٔ�يضا، و Lلك
، Ýري ٔ�نه بظهور فكرة اقØصاد العقد امØد جمال  )ت ا§ردةالترصفا( ترصفات ¨الية من الس6ب 

  .البحث ٕاىل العملية ©قØصادية Lلك كذ¢

  .هذه املفاهمي اجلديدة يه اليت مسحت ٕ�رساء تصور �لنظام القانوين �لترصفات القانونية الثالثية

،  ة م�طقهامالترصف ٕ�رادة م�فردلترصف القانوين ٕاىل �انب العقد و ٕاد¨ال فرضية ا ال هيدم
هتدم ©س�ت�Zاءات اليت اكنت مو�ة ملبدٔ�  بدليل ٔ�ن هذه الفرضية اجلديدة ، عمل =ىل Ùكر½سهٕامنا يو 

�نه �عتبار هذا ، Ýري  ، فاالشرتاط ملصل�ة الغري يعترب اس�ت�Zاء ٔ�نه ي¶شئ حقا �لغري AسC6ة التعاقدٔ
، كام �ٔهنا هتدم إالشاكالت املتعلقة �ملناز=ات القضائية ال  أ�¨ري ترصفا قانونيا ثالثيا [زول ©س�ت�Zاء

، كام  اليت يتد¨ل فهيا ٔ�كرث من خشصني ، املصل�ة يف العالقات ©قØصادية�لصفة و س�� تê املتعلقة 
وب اخلفCة حCث Ùرفض دعوى املس�تفCد ضد البائع من ٔ��ل ضامن العيحيدث يف إالعîد ©جياري 

عتبار ©عîد ©جياري � ه يمت القضاء =ىل هذا إالشاكل، Ýري ٔ�ن املصل�ةة و çس6ب =دم وجود الصف
  .املس�تفCد طرف يف الترصف؛ ٔ�ن لك من البائع و ترصفا قانونيا ثالثيا 

لثاليث ٕاىل �انب العقد         �ٕالضافة ٕاىل هذه الفائدة العملية من ٕاد¨ال الترصف القانوين ا
ٕ�د¨ال تصنيف ثاليث  ، فائدة نظرية Ùمتثل يف ٕا°راء نظرية الترصف القانوين، هناك  إالرادة املنفردةو 

 برتåيب هذا التصنيف مع التصنيف ا´ي اقرت-ه، [متثل يف معيار املصل�ة، و  يعمتد =ىل معيار وا-د
 ʽʽMARTIN DE LA MOUTTEʼʼ وا´ي =د7 أ�س�تاذ  ʼʼ  ROUGOU DE BOUBEE ʽʽ أ�س�تاذ

، وترصفات ثالثية  جامعيةو  ، وعقود انفراديةجامعيةٕ�رادة م�فردة انفرادية و ترصفات :  يصبح 7ينا
  .جامعيةانفرادية و 

  العمودي التصنيف

  

  

  ترصف قانوين ثاليث جامعي               ترصف قانوين ثاليث                    

                          •                                        •  
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  عقد جامعي                                عقد                              

                          •                                         •  

  

  جامعي ترصف ٕ�رادة م�فردة                  ترصف ٕ�رادة م�فردة               

                                  •                                         •  

 أ�فقي   التصنيف

  ةتصنيف الترصفات القانوني                     
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  :ملحق

  منوذج عقد اعîد اجياري لٔ�صول املنقو 
  

  

  

  



 

 

358 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

359 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

360 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

361 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

362 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

363 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

364 

 

  

  

 

 

 

 قامئة املراجع

 

  : ��لغة العربية - ٔ�وال

I - ب العامةØالك : 

، مطبو=ات �امعة  لاللزتام إالرادية، املصادر  نظرية ©لزتام، ٕاaراهمي ا7سويق �ٔبو ا�ليل •
  . 1995،  ، الكويت الكويت

املنفردة يف الفقه  إالرادة، العقد و  لنظرية العامة لاللزتاما،  الرحامن�ٔمحد شويق محمد عبد  •
  . 2005 ، إالسك�درية،  ، م¶ش{ٔة املعارف الفرAيسوقضاء النقض املرصي و 

، اJمتوييل يف القانون املقارن إالجيار، ا�لزينغ �ٔو عقد  العقود ا7ولية، ٕالياس ¯صيف •
  . 2008،  ، بريوت أ�وىل، الطبعة  م¶شورات احلليب احلقوقCة

، دار الثقافة �ل¶رش  ر ©لزتاممصاد  ، النظرية العامة لاللزتامات  ، ٔ�جمد محمد م�صور •
  . 2003،  عامن  ، التوزيعو 

�ٔنور سلطان • ،  

  .  1996 ، إالسك�درية،  ، م¶ش{ٔة املعارف املوجز يف مصادر ©لزتام  -1
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، دار الثقافة  إالساليم، دراسة مقارنة �لفقه  أ�ردينمصادر ©لزتام يف القانون املدين  -2
  . 2007،  عامن ، التوزيع�ل¶رش و 

 -نظرية اخلصومة - ، نظرية ا7عوى قانون إالجراءات املدنية ، بوçشري حمند امقران •
  . 2008،  ، اجلزا�ر 3. ، ط ت اجلامعية، ديوان املطبو=ا إالجراءات ©س�ت�Zائية

  ، جعفور محمد سعيد •

، الطبعة الثام�ة  ، الو�زي يف نظرية القانون أ�ولاجلزء   ، مد¨ل ٕاىل العلوم القانونية  -1
  . 2011،  ، اجلزا�ر دار هومة  ، عرش

، دار  أ�وىل، الطبعة  ، دروس يف نظرية احلق ، اجلزء الثاين مد¨ل ٕاىل العلوم القانونية -2
  . 2011،  ، اجلزا�ر هومة

  .1994،  ، القاهرة ، دار اJهنضة العربية الت{ٔ�ري اJمتوييل  ، الصغريحسام ا7[ن عبد الغين  •

  ، عبد الرزاق امحد الس�هنوري •

  ، الوس�يط يف رشح القانون املدين -    

  1964، مصادر ©لزتام، دار اJهنضة العربية، القاهرة،  اجلزء أ�ول -1          

  .1968، دار اJهنضة العربية، القاهرة، ©لزتام�ٓ�ر اجلزء الثاين، إالثبات و  -2          

  .1964اجلزء الثالث، أ�وصاف، احلوا ، ©نقضاء،دار اJهنضة العربية، القاهرة، -3          

املقايضة، مطابع دار ، البيع و أ�ولالعقود اليت تقع =ىل امللكCة، ا§�  اجلزء الرابع، -4          
  . 1960 القاهرة،ال¶رش �لbامعات املرصية، 

  .1969، القاهرة، اجلزء العارش، الت{ٔمCنات الشخصية والعي¶Cة، دار اJهنضة العربية -5          

  ،نظرية العقد -     

  .1998اجلزء أ�ول، م¶شورات احلليب احلقوقCة، لبنان،  -6          

  .1998م¶شورات احلليب احلقوقCة، لبنان،  اجلزء الثاين، -7          

  .1983، �امعة القاهرة، القاهرة، املنفردة إالرادةعقد و نظرية ال، عبد الفØاح عبد البايق •
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، ديوان املطبو=ات اجلامعية، العامة لاللزتام، مصادر ©لزتام النظرية، =يل سل�ن =يل •
  .1990اجلزا�ر، 

  .1988بريوت، ، امل¶شورات احلقوقCة، الطبعة الثالثة، العقود املسامة، åرåيب مروان •

، ا7ار اجلامعية، القاهرة، املنفردة إالرادةالعقد و ، مصادر ©لزتام، محمد حسني م�صور •
2000 .  

، مصادر رشح القانون املدين اجلزا�ري، النظرية العامة لاللزتامات، محمد صربي السعدي •
الطبعة الثانية، دار الهدى، اجلزا�ر، ، املنفردة إالرادة، الترصف القانوين، العقد و أ�ول©لزتام، اجلزء 

2004.  

، اجلامعة ، مصادر ©لزتامأ�ولالنظرية العامة لاللزتام، اجلزء ، محمد =يل البدراوي •
  .1991املفØو-ة، ليC6ا، 

، إالسك�درية، ا7ار اجلامعية �ل¶رش، االئîنالنقود واملصارف و ، مصطفى رشدي ش�ي�ة •
1999.  

، املؤسسة احلديثة �لكØاب، لبنان، )دراسة مقارنة( عقد ا�لزينغ ، الشايف¯در عبد العز[ز  •
2004.  

، إالسك�درية، دار اجلامعة اجلديدة �ل¶رش، مكوضوع �لت{ٔ�ري اJمتوييل أ�رض، هاين دويدار •
1999.  

، دار اJهنضة العربية، القاهرة، بدون اجلوانب القانونية لٕالجيار اJمتوييل، و�دي س�يد قامس •
  .Aرشس�نة 

 

II  - ب املتخصصة وØالرسائلالك : 

، دار اJهنضة الترصفات القانونيةالرشط اجلزايئ يف العقود و ا7سويق �ٔبو ا�ليل،  ٕاaراهمي •
  .1982العربية، القاهرة، 
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، الطبعة الثانية، دار ٕا�ازة العقد يف القانون املدين والفقه إالساليم ،جعفور محمد سعيد •
  .2009هومة، اجلزا�ر، 

  .2000، دار اJهنضة العربية، القاهرة، التفاوض =ىل العقد، إال7رجب åرمي عبد  •

، �امعة ٔ�°ر الظروف ©قØصادية =ىل القوة امللزمة �لعقدرشوان حسن رشوان �ٔمحد،  •
  . 1994القاهرة، مرص، 

  .1992، رسا  دكتوراه، �امعة اجلزا�ر، اجلزا�ر، مÅدٔ� AسC6ة التعاقدزواوي فريدة،  •

، رسا  دكتوراه، �امعة اجلزا�ر، سلطة القايض يف تعديل العقد، عبد امحليد aن ش�نRيت •
  .1998اجلزا�ر، 

  .2000، إالسك�درية، ، مؤسسة الثقافة اجلامعيةٔ�ساس ©لزتام العقدي، عبد الرحامن عياد •

، م¶ش{ٔة القانونê، دراسة مقارنة بني الرشيعة و امحلاية العقدية �لمس�هت، معر محمد عبد البايق •
  . 2004، إالسك�دريةاملعارف، 

  .1948، رسا  دكتوراه، القاهرة، مرص، الترصف القانوين ا§رد، محمد �ٔبو =افCة •

، دون ب� Aرش، اجلوانب القانونية �لمر-� السابقة =ىل التعاقد، محمد عبد الظاهر حسني •
2001/2002.  

 

III - النصوص القانونية  :  

  : اجلزا�رية - 1
 ٔ� : النصوص ال�رشيعية  - 

 78 . ع .ر .ج ،، يتضمن القانون املدين1975س6مترب  26مؤرخ يف  58 -75 رمق  ٔ�مر •
  .املعدل واملمتم ،1975س6مترب 30مؤرخ يف 

، يتضمن ٕا=داد مسح أ�رايض العام 1975نومفرب  12مؤرخ يف  74 -75ٔ�مر رمق  •
  .1975نومفرب 18مؤرخ  92. ع. ر. وت{ٔسRس السbل العقاري، ج
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 03. ع. ر .جياري، جلق �العîد االٕ ، يتع1996�انفي  10مؤرخ يف  09 -96ٔ�مر  •
  .1996�انفي  14مؤرخ يف 

مؤرخ يف  43. ع .ر .ج، يتعلق �ملنافسة،2003يوليو  19مؤرخ يف  03 -03ٔ�مر رمق  •
  .املعدل واملمتم ،2003يوليو  20
 52. ع .ر .ج، يتعلق �لنقد و القرض، 2003ٔ�وت  26مؤرخ يف  11 -03قانون  •

  .املعدل واملمتم، 2003ٔ�وت  27مؤرخ يف 
،حيدد القوا=د املطبقة =ىل املامرسات 2004يونيو  23مؤرخ يف  02 -04قانون  •

  .املعدل واملمتم ،2004جوان  27مؤرخ يف  41. ع .ر .جالتbارية،
ق çرشوط ممارسة اA�ٔشطة ، يتعل2004ٔ�وت  14مؤرخ يف  08 -04قانون رمق  •

�وت  18مؤرخ يف  52. ع .ر .التbارية، جٔ2004.  
ون إالجراءات املدنية ، يتضمن قان2008فربا[ر  25مؤرخ يف  09 -08قانون رمق  •

�aريل  23مؤرخ يف  21. ع .ر .وإالدارية، جٔ2008. 
 
  

 :النصوص التنظميية   -  ب
åيفCات ٕاشهار ، يتعلق بت�ديد 2006فربا[ر  20مؤرخ يف  96 -06مرسوم تنفCذي رمق  •

  .2006فربا[ر  26مؤرخ يف  10. ع. ر. ج جياري لٔ�صول املنقو ،معليات ©عîد االٕ 
  

 :أ�ج�بية - 2
  .1948جويلية  29املؤرخ يف  131صادر �لقانون رمق التق�ني املدين املرصي ال •

) مكرر( 22مرصية =دد . ر.،جاملتعلق �لت{ٔ�ري اJمتوييل 1995لس�نة  95مق قانون ر •    
  .1995يونيو  2مؤرخ يف 

  

  ��لغة الفرAس�ية - �نيا
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I  - Ouvrages généraux, Traités et Manuels : 
 
 

• AUBRY (Ch.) et RAU (Ch.-F.),  
                    1- Cours de droit civil français d’après la méthode de 

ZACHARIӔ, t. IV, 5ème éd. , par RAU (G.), FALCIMAIGNE (O.) et GAULT 
(M.), Imprimerie et librairie générale de jurisprudence MARCHAL et BILLARD, 
Paris, 1902. 

                    2- Cours de droit civil français, t. IV, 6ème éd., par BARTIN, 
éd. Libraire Technique, Paris, 1942. 

• BATIFFOL (H.) , Problèmes de base de philosophie de droit, L.G.D.J., 
Paris, 1979. 

• BERGEL (J.-L.) , Théorie générale de droit, 3ème éd., Dalloz, Paris, 1985. 

• BEUDANT (C.), Cours de droit civil français, t. IX, obligations, par 
LAGARDE (G.) et PEROT (R.), Boisseau, Paris, 1953. 

• BONNECASE (J.), La pensée juridique française depuis 1804 à l’heure 
présente, ses variations et ses traits essentiels, Delmas, Bordeaux,1933. 

• CAPITANT (H.) , Introduction à l’étude du droit civil, A. Pedone, 3ème 
éd. , Paris, 1912. 

• CARBONNIER (J.), Droit civil, t. IV, Les obligations, P.U.F. (coll. 
Thémis), 20ème éd. , Paris, 1996. 

 • CHAPUS (R.), Droit administratif général, t. I, 13ème éd. , Montchrestien, 
Paris, 1999. 

• COLIN (A.)  et CAPITANT (H.) , Cours élémentaire de droit civil 
français, t. II, l0ème éd. , par JULLIOT DE LA MORANDIERE (L.), Dalloz, Paris, 
1948. 

• DEMANTE (A. M.) , Cours analytique de code NAPOLEON, t. V, 
continué depuis l’article 980 par, COLMET DE SANTERRE (E.) , Henri Plon 
imprimeur-éditeur, Paris, 1865.  

• DEMOGUE (R.), 

                    1- Les notions fondamentales de droit privé, réimpression de 
l’édition de 1911, La mémoire de droit, Paris, 2001. 

                    2-Traité des obligations en général, sources des obligations, t. 
I , Rousseau, Paris, 1923. 

                    3- Traité des obligations en général, sources des obligations, t. 
II  suite, Rousseau, Paris, 1923. 
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                    4- Traité des obligations en général, effets des obligations, t. 
VII , Rousseau, Paris, 1933. 

• DEMOLOMBE (Ch.) ,  

                    1- Cours de code Napoléon, Volume  XXIV, traité des contrats 
ou des obligations conventionnelles en général, t. I, éd. DURAND et LAURIEL, 
1868. 

                    2- Traité des contrats ou des obligations conventionnelles en 
général, t. I, Imprimerie générale, Paris, 1877.  

• DOMAT (J.) , Les lois civiles dans leur ordre naturel, t. I, PIERRE 
AUBRUIN, Libraire de messeigneurs les enfants de France, PIERRE EMERY et 
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  أ�ولالباب 
  مفهوم الترصف القانوين الثاليث
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 92..........................................................................................  : الو=د �لبيع -2
 93...................................................... : �لبيع عن الو=د إالجيار=دم قابلية فصل  -3
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 182...............................................................................................  :اخللف -3

  182..................................................................................................  :مركز الغري -�نيا

  183.......................................................................................  اJمتيزي املقرتح: الفرع الثاين

  الباب الثاين
الثاليثالنظام القانوين �لترصف القانوين   
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 246...........لترصف الس�ت�ا  الرد عينا اس�ت�ا  رد أ�طراف ٕاىل احلا  اليت اكنوا =لهيا ا -1
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ٕالAشاهئا مظهرا من  عترب تعدد الترصفات القانونية اليت �س�تدعي تد¨ل ٔ�كرث من خشصنيي        
يف جمال التعامالت  ©ن�شارواسعة  --اليا -، ويه املعارصة ©قØصاديةمظاهر تعَقد التق�يات 

  .اخل ...نقل البضائع كذا قانون الت{ٔمني، و و  البنكCة،

، يف Ùكو[ن الترصفا´[ن سامهوا  بني أ�ش«اص اليت ت¶ش{ٔ  العالقات �شابك ال ميكن حتليل      
هذا ما يبني .  حتلل فهيا لك =القة م�فص� عن العالقات أ�خرى املتفر=ة عن الترصف مبقاربة جمزئة

بداهة =دم تالؤم التكCيف العقدي ملثل هذه الترصفات، ورضورة تصور نوع �ديد من الترصفات 
    .  الترصف القانوين الثاليث:  نه احØواء هذا التعدد يف العالقات القانونيةالقانونية [كون ٕ�ماك

تقابل احل تî[ز الوا-دة عن أ�خرى، و اتفاق بني ثالث مص {ٔنهب يعرف الترصف القانوين الثاليث      
  .مهنا املصلحتني أ�خريني لك وا-دة

      
  
 
 
  

 
          La pluralité des actes juridiques faisant  intervenir plus de deux personnes pour 
leur réalisation est sans doute l’une des manifestations juridiques de la complexité 
contemporaine des techniques économiques. Ces actes juridiques sont aujourd’hui courants 
dans le domaine bancaire, des assurances, et des contrats de transport de marchandises … 
etc. 

       L’analyse de l’enchevêtrement des relations qui naissent entre les personnes qui 
participent à la réalisation de l’acte ne peut se satisfaire d’une approche parcellaire de 
chacune des relations considérées isolément. Ce qui met en évidence l’inadaptation de la 
qualification contractuelle desdits actes  et la nécessité de concevoir un nouveau type d’actes 
qui puisse contenir cette pluralité de relations juridiques : L’acte juridique trilatéral.  

       L’acte juridique trilatéral se définit comme une convention entre trois intérêts qui se 
distinguent les uns des autres et que chacun d’ entre eux s’oppose aux deux autres.   
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