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مقدمة ال

1789برزت المذاهب الفردیة و اللیبرالیة في علم القانون بعد الثورة الفرنسیة لعام 

، و هي مذاهب تضع الفرد في المصف األول فیما یتعلق باالعتبارات التي یتأسس 

علیها القانون ، و ذلك في ظل تصور مجرد ال یأخذ واقع المجتمع بعین االعتبار ، 

.إنسانیةیصفه بأنه تصور خال من كل حقیقة مما یجعل أحد المحللین 

العقود و تضمینها ما یرغبون إبرامفي األفرادحریة اإلرادةسلطان مبدأیعني 

و أساس عدالة التعاقدي،هي أساس االلتزام اإلرادةكما یعني أن هذه شروط،فیه من 

التعاقد.

ن غیر الممكن یصبح ماإلرادةو في ضوء المفهوم التقلیدي لمبدأ سلطان 

بحسب األصل تدخل أي شخص من غیر المتعاقدین لتعدیل مضمون العقد ذلك أن 

أن یكون عادال ، إالالمتعاقدین، كما أن العقد ال یمكن إرادةتحدید هذا المضمون رهن 

ال یمكن تقییمه بمنظور اجتماعي، المتعاقد وإلرادةحیث أن تقدیر هذه العدالة یرجع 

ن غیر أطراف التعاقد ، حتى لو كانت هذه الجهة السلطة ص مأو عن طریق أي شخ

القضائیة أو التشریعیة .

بمنظور اجتماعي إلیهاو یترتب على فكرة العدالة المجردة أن المساواة ال ینظر 

، بحیث یكون في مركز الشخص نفسهإرادةالعبرة بالمساواة الذاتیة النابعة عن إنماو

ألثاردركا نتائج تعاقده ، و الذي یفترض أن یكون ممیزا قانوني یخوله أن یلتزم م

أن تعود علیه بالنفع المجرد من القیاس المادي البحث.إالتصرفه ، و التي ال یعقل 

یترتب على فكرة المساواة الذاتیة تركیز التعادل بین المتعاقدین في مراكز 

إرادةمجرد صحة الطرفین بدل من موضوع االلتزامات، حیث یكون العقد عادل ب
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یشكل بذلك قرینة قانونیة على التعادل في االلتزامات ، و و الطرفین من عیوب الرضا

، فانه العقد فقطخالل تكویناألطرافبما أن العدالة المجردة تتناول اختالفات وضعیة 

لتحقیق التوازن العقدي الذي قد حسم التدخلإمكانیةبعد تكوینه صحیحا یستبعد كل 

، أما وازن االنطالق یبرر تدخل القانونبمعنى أخر فقدان ت،أطراف العقد أنفسهمفیه 

فقدان توازن النتیجة فیتحمله المتعاقدان و مهما كانت النتائج .

األلمانيالفیلسوففي الفلسفة في كتابات اإلرادةو ظهرت عبارة مبدأ سلطان 

أین و نقد المنطق التطبیقي،القاألخو المیتافیزیقیافي كتابات أسس یماسال "كانت" 

، فهو یرى أنه یمكن "األخالقمبادئ"المبدأ األسمى في اإلرادةیعتبر أن مبدأ سلطان 

، أفعالهتشریعا عالمیا، یقاضي فیه الشخص نفسه و تنشئالشخص العاقل أن إلرادة

یتجاوز جداهو بذلك یعطیه بعدا واسعا" و اإلرادةو یسمى هذا المبدأ " مبدأ سلطان 

نطاق نظریة العقد لیشكل جمیع فروع القانون.

على أساس أن السوق تحكمه اإلرادةو قد فسر علماء االقتصاد مبدأ سلطان 

هذه القوانین هي التي تحقق النفع للمجتمع و الفرد و من أنقوانین العرض و الطلب و 

ط االقتصادي فال أجل أن نسمح بتنشیط التجارة و التعامل في السوق و تشجیع النشا

.اإلرادةأي عقبة أمام حریة إزاحةبد من 

Laisserو من هنا ظهر مبدأ " دعه یعمل دعه یمر " و faire, laisser

passer .و الذي یعني في ذات الوقت دعه یتعاقد بال قیود »«

ووفقا لهذا الفقه فانه من الغیر المقبول أن یتم تحدید العدالة و التوازن في 

أو بطریقة موضوعیة ، فالتعاقد ذاته و -التعاقدإطارأي من خارج –العقود من الخارج 
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یحقق توازنه الذاتي ، و یؤدي ذلك بطبیعة الذي من خالل مبدأ العرض و الطلب هو 

رفض أي نوع من أنواع التدخل في تنظیم العقد من حیث الشكل أو من إلىالحال 

على ذلك هو "ادعاء عدم العدالة أو عدم توازن حیث المضمون حتى لو كان ما یترتب 

.العقد "

بعد صدور تقنین نابولیون غیر أما في الفكر القانون فقد شاعت تطبیقات المبدأ 

و التي تحمل عنوان : " GOUNOTهو رسالة األستاذ له ول عمل خصص أن  أ

جمع أهم النتائج . أین1مساهمة في نقد الفردیة القانونیة "اإلرادةمبدأ سلطان 

ال سیما في مجال العقود ، و قام بنقدها بحجة أنها تتصور الفرد المبدأالمترتبة على 

و كأنه شخص یعیش بعیدا عن المجتمع المتواجد فیه .

التقنین المدني الجزائري بالقانون إلىتأثر تقنین نابولیون الذي نقل جل أحكامه 

، من أجل حث المجتمع على ل مساواة العقد بالقانونحاو إذالروماني و القانون الكنسي 

و التي تتجاهل حقیقة آنذاكاحترام العهد كما تأثر كذلك بالفلسفة الفردیة التي سادت 

یس منفردین منعزلین بعضهم عن تعایش األشخاص الذین یعیشون في مجتمعات، و ل

، و أن العقد لقانونیةتصرفات االإنشاءقادرة لوحدها على اإلرادة، فهي تعتبر أن بعض

ما بذاته و بذلك یكون العقد قائاإلرادةیمثل التصرف األمثل للتجسید القانوني لهذه 

.، و لو كان من قبل القانون الوضعيمستقل عن أي تدخل خارجي

تأثرت التشریعات المدنیة بفكرة العدالة المجردة ، و یظهر ذلك من خالل عدة 

إقرارها عدم اعتداد المشرع بمبدأ عام في الغبن المادي ، و تطبیقات لها و من بین

1 -GOUNOT (E) , Le principe de l’autonomie de la volontè en droit privé , Contribution à L’étude
critique DE L’individualisme juridique , Thèse , Paris , 1912 , P3 .
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و ... ، عقد الهبة ، الغرر:المشرع بعض العقود غیر متوازنة مادیا بطبیعتها مثل 

یمنع القانون القاضي كذلك في تحریف العبارات الواضحة .

إلىلنظر التقلیدیة قد تم وضعها باالمبادئالمدنیة التي تضمنت التشریعاتإن

ي و االقتصادي و عالقات تعاقدیة سادت في الوقت الذي لم یكن التطور الصناع

الحد البعید الذي یشهده العالم في الوقت إلىالتكنولوجي قد وصال التقدم العلمي و 

و إلنشاءالعقد یعد من أهم األدوات القانونیة إنو قد تغیرت الظروف  و ، الحاضر

التي تحكمه أكثر عرضة للتطور المبادئأصبحت ، و خاصاألشترتیب العالقات بین 

عالقات تعاقدیة اتسمت في إلىمقبوال بالنسبة اإلرادةكانت تطبیق مبدأ سلطان فإذ.

اإللمامالشخص العادي إمكانیةحینها بقدر من التوازن و القدرة على التفاوض و 

االجتماعیة نتائج واقعیة بظروف التعاقد ، فانه ترتب على تطور الحیاة االقتصادیة و

اإلقبال، حیث أدى اإلرادةالتقلیدیة المستوحاة من مبدأ سلطان المبادئمع تتالءمال 

فئتین غیر إلىانقسام المجتمع 19السلع و الخدمات في نهایة القرن إلىالمتزاید 

متكافئتین اقتصادیا مستهلك و محترف أو عون اقتصادي أو متدخل، و من خالل هذا 

إلىلواقع العملي فان افتراض حریة التعاقد و اعتبارها أساس للقوة الملزمة للعقد یقود ا

ترك الطرف الضعیف األكثر قدرة أو كفاءة یفرض شروطه و یشكل بنود العقد دون 

تدخل من الطرف األقل قدرة أو كفاءة .

المنفردة ، ادتهبإر و یترتب على هذا حریة المتعاقد المحترف في تحدید بنود العقد 

في قواعد القانون المدني .مألوفةغیر األخیرةانتشار الشروط التعسفیة ، غیر أن هذه 
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كان الوضع االقتصادي یؤثر في تكافؤ مراكز أطراف العقد فان انقالب إذاو 

اختالل التوازن العقدي أثناء إلىالوضع االقتصادي بین تكوین العقد و تنفیذه یؤدي 

المتعاقد القوي ، إرادةناجمة عن عقدا الذعانكان الشروط التعسفیة في إذا، و تنفیذه

إرادةظرف خارجي أجنبي عن إلىفان اختالل التوازن العقدي أثناء تنفیذ العقد یعود 

حادث استحالة تنفیذ العقد ، أو إلىالمتعاقدین ، و ذلك قد یشكل قوة قاهرة یؤدي 

ن مرهق .یصبح االلتزام المدیطارئ

حاول بعض الفقه تأسیس التوازن العقدي على بعض النظریات التقلیدیة 

، غیر أن الواقع العملي أفرز عدم توافر التساوي بین اإلرادةالمستوحاة من مبدأ سلطان 

المساواة المفترضة ، و كما أن نظریة عیوب الرضا إطارطرفي العالقة التعاقدیة في 

.االقتصادیةاألوضاععدم التوقع المستحدثة نتیجة تطور ال تنطبق علیها نظریة

قانونیة جدیدة تكفل الحمایة معالجاتلذا أصبح من الضروري البحث عن 

قواعد قانونیة بإیجادعقدا مع المحترف سواء إبرامهالالزمة للمستهلك في مرحلة 

إیجادات المدنیة ، و كذا خاصة أو من خالل تطویر القواعد العامة الواردة في التشریع

انهیاره أثناء تنفیذه حالتينظام قانوني جدید یكفل الحفاظ على التوازن العقدي في 

طارئة .ظروفبسبب 

اإلرادةضرورة تجاوز إلىو على هذا األساس ذهب الفقه القانوني المعاصر 

تقوم على حقیقة نظریة جدیدة إلىكمعیار للعقد و مؤشر على عنصر ثبات العقود ، 

اإلشكالیةطرح إلىمعایشة العقد مع الواقع االقتصادي و االجتماعي ، و هذا ما یقودنا 
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یق التوازن تحقفي اإلرادةمبدأ سلطان القواعد التقلیدیة المنبثقة عن التالیة : مدى دور 

؟ .العقدي

راسة في بابین نتطرق في الباب األول مركز الطرف و نشأة و سنتناول هذه الد

العقد و ذلك من انطالقا من تحدید المركز الفعلي للطرف و أثره على حقوق المتعاقد ، 

و ألیة الموازنة بینهما ، و نتطرق في الباب الثاني الى ظروف التعاقد و تنفیذ العقد من 

خالل دراسة أثرها على هذهاألخیر. 
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الباب األول

تكوین العقد في ظل عدم تكافؤ مراكز المتعاقدین

حریة إطالقإلىو التي نادت 1789تأثر قانون نابولیون بمبادئ الثورة الفرنسیة في سنة 

اإلرادة من كل قید و من مظاهر هذه الحریة حریة التعاقد ، و ذلك دون االعتبار للوضع 

.1لسائداالجتماعي ا

ظهرت الضرورة إلى تقدیس الحریة الفردیة و إرساء االقتصادیة،و في ظل ازدهار اللیبرالیة 

قانون العرض و الطلب في تحدید الثمن و ذلك عمال على استقرار المعامالت القانونیة و سرعة 

.2المبادالت التجاریة

ت اإلنتاج في صورة مقاوالت أدى تقدیس الحریة الفردیة إلى ظهور مشاریع كبیرة و تجمعا

اقتصادیة تستحوذ على وسائل مادیة و بشریة تهدف إلى تحقیق أكبر ربح ممكن  ، و ترتب على 

نحو االستهالك ،  و زیادة الطلب إلى اقتناء السلع قبالاإلهذه الوضع االقتصادي الجدید ، ازدیاد 

.3و الخدمات الضروریة

هالك، انقسام المجتمع إلى فئتین غیر متكافئتین  ، فئة ترتب على اإلقبال الواسع إلى االست

خبرة و كفاءة من فئة المستهلكین الذین هم األكثراألعوان االقتصادیین أو المحترفین أو المتدخلین 

أدى هذا الواقع العملي أن افتراض حریة اإلرادة و .4في حاجة إلى السلع و الخدمات الضروریة

ترك الطرف األكثر قدرة أو كفاءة یفرض شروطه و إلىزمة للعقد یقود اعتبارها أساسا للقوة المل

.5قدرة أو كفاءةاألقلیشكل بنود العقد دون تدخل من الطرف 

، محاولة من أجل : نظریة التصرف القانوني الثالثي ، أطروحة لنیل شهادة الدكتورة في العلوم ، تخصص القانون ، جامعة مولود نسیر رفیق-1

.8، ص 2014معمري ، تیزي وزو ، 

erte juridiques (contrat,, La révolte de droit contre le code , La révision nécessaire contre le concMORIN (G)-2

responsabilité , propriété ) , SIREY ,PARIS , 1945 , P11
، حمایة المستهلك في نطاق العقد (دراسة تحلیلیة مقارنة في القانون المدني ) ، شركة المطبوعات للتوزیعوالنشر ،لبنان    أمانح رحیم أحمد-3

55، ص2010
.108، ص1996عدم التكافؤ من المتعاقدین على شروط العقد، دار النهضة العربیة، القاهرة  ، أثر حسن عبد الباسط جمعي-4

5 -LARROUMET (CHRISTIAN ) , Droit civil , T.3, Les obligations, Le contrat , 1èr partie , condition de
formations , ECONOMICA , Paris , 2007 , P91
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و في ضوء ما ذكر ، یمكن القول أن إعمال مبدأ سلطان اإلرادة في الوقت الحاضر و 

و تكریس ،دي إلى تعقید المشكالت في ظل المتغیرات و التطورات التي سبقت اإلشارة إلیها قد یؤ 

لما 1المستهلكین،  و رضوخاإلذعانضعف المستهلك و انتشار الشروط التعسفیة و تفشي عقود 

قد یتعرضون له من قبل المحترفین ، لذلك أصبح من الضروري البحث عن معالجات قانونیة 

قواعد بإیجادسواء ،لمحترفعقدا مع اإبرامهجدیدة تكفل الحمایة الالزمة للمستهلك في مرحلة 

.2قانونیة خاصة أو من خالل تطویر القواعد العامة الواردة في التشریعات المدنیة

عجز مبدأ سلطان اإلرادة في حمایة )الفصل األول(و من خالل هذا الباب نقوم ببیان في 

وم ببیان  عجز نق)الفصل الثاني(االقتصادیة المستجدة  و في األحكاممركز المتعاقد في ظل 

مبدأ سلطان اإلرادة في الموازنة بین ممارسة السلطة الفعلیة من طرف العون االقتصادي و حقوق 

.3المستهلك

سي المقارن ، دار الفكر  الفرنوالتغیر في العقد المدني في القانون اللبنانیور الثباتعنص، سامي بدیع منصور-1
.201،ص1987لبنان

2-LASBORDES (V) , Les contrats déséquilibrés , Presses universitaires D’Aix –Marseille , 2000 , P56 .
3 -kant (E) , Fondements de la métaphysique des mœurs , Trad Victor Delbos à partir de l’édition

de1792 , Texte numérique ,http : perso.wanado.fret critique de la raison pratique , traduction
Barni à partir de l’édition de1788 , Paris 1948 .
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الفصل األول

االقتصادیة المستحدثةاألحكاممركز المتعاقد  في ظل 

فرضیات الإطارأثبت الواقع العملي عدم توافر التساوي بین طرفي العالقة التعاقدیة في 

تنحصر اإلرادةسلطان مبدأالمساواة المزعومة في  ظل أن، و 1اإلرادةالتي وضعها مبدأ سلطان 

الحریة التعاقدیة و القوة الملزمة للرابطة أنفي مساواة نظریة ال توجد على أرض الواقع ، كما 

خیر اإلذعانعقود الطرفین مستقلة و لها سلطان ، و تعدإرادةتعنیان بالضرورة أن التعاقدیة ال

.2بشأن العقداإلرادتینمثال على غیاب تطابق 

التطور التكنولوجي و العلمي جعل من ظروف التعاقد و شروطه عملیة معقدة و ذات أنو 

و االختیار بمحض إلیهانواحي فنیة و تكنولوجیة و قانونیة قد ال تسمح للمستهلك العادي بالتعرف 

على هذا األساس من الضروري تدخل القانون لحمایة مركز  المتعاقد ، و 3في شأنهاإرادته

.4الضعیف بغض النظر عن صفته

مع معطیات التعامل الحدیث اإلرادةمبدأ سلطان الفصل تعارضو نتولى بالبحث في هذا 

).المبحث الثاني) ، و في الحمایة القانونیة لمركز المتعاقد (المبحث األول(

-1- FETZE KAMDEM (I) , L’autonomie de la violenté dans les contrats internationaux , Cour de
droit , VOL 40, N°3 P600 .www.erudit.org.

2-CARBONNIER (j) , Droit civil ( Les obligations) , PUF , T.IV , 20° éd ., 1996 , P15.
3-BLOUGH (R.) , Le forçage du contrat à la théorie centrale , Presses universitaires D’AIX-

MARSEILLE, 2011 , P271
4-LAITHIER (Y-M.) , A propos de la réception du contrat relationnel en droit français , RTD . civ
,n°15 2006 , P 1005 .
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  المبحث األول

  لتعامل الحديثةتعارض مبدأ سلطان اإلرادة مع معطيات ا

على مبدأ  - هاأساسو التي وضعت تشريعاتنا على  –تقوم النظريات القانونية التقليدية       
  ،1للشك يدع مجاالالواقع العملي قد أثبت بما ال  أن غير .نتائجو ما يتفرع عنه من  اإلرادةسلطان 

قدرة و  األكثرترك الطرف  إلىود يق ،و اعتبارها أساسا للقوة الملزمة للعقد اإلرادةأن افتراض حرية 
  . 2و يشكل بنود العقد دون تدخل من الطرف األقل قدرة وكفاءة ،كفاءة يفرض شروطه

فئتين ، المتدخل أو المحترف  إلىحيث أدت فلسفة الليبرالية االقتصادية انقسام المجتمع       
، الذي يكون عادة 3د معهالذي يمثل الطرف القوي في العالقة العقدية التي تجمعه مع المتعاق

مستهلك  حيث يفرض الطرف القوي إرادته و شروط العقد على الطرف الضعيف و ال يكون لهذ 
  . 4األخير سوى أن يرضخ لشروط العقد دون مناقشة

المطلب (أثناء تكوين العقد  اإلرادةو يعتبر مبدأ الحرية التعاقدية من مظاهر مبدأ سلطان      
أمام ظهور نوع جديد من  اإلرادةمبدأ سلطان  اضمحلر المعامالت الحديثة ، غير أنه بتطو ) األول

العقود التي تتضمن أطراف غير متساوية اقتصاديا ، يستأثر المتعاقد القوي بالتحديد االنفرادي 
  ) .المطلب الثاني( لمضمون العقد 

  

  

  

                                                            
1 ‐BLOUGH (R),Op‐cit, P271  

  .9، مرجع سابق، صحسن عبد الباسط جمعي -2
  .55، ص، مرجع سابقأمانح رحيم أحمد- 3

4 ‐FETZE KAMDEM (I),Cour prècitè, P78 .  
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  األولالمطلب 

  مبدأ الحرية التعاقدية
نظرا التصاله  التشريعات،التي نظمتها مختلف  المبادئ أهماقدية من يعتبر مبدأ الحرية التع       

  . 1الدول إليهااالقتصادية و االجتماعية التي تسعى  باألهداف

، ثم إلى طريقة )  الفرع األول(  2سنتطرق في هذا المطلب إلى أساس مبدأ الحرية التعاقدية     
  . ) الثانيالفرع (  3التعبير عن هذه الحرية في تكوين العقد

  األولالفرع 

  الحرية التعاقدية أساس مبدأ

و هذا ما كرسته عدة  ،)أوال(اإلرادة إن مبدأ الحرية التعاقدية مظهر من مظاهر مبدأ سلطان       
  ).ثانيا ( الدولتشريعات 

  مبدأ سلطان اإلرادة : أوال 

باختالف تلف أساسه إن مبدأ الحرية العقدية نتيجة حتمية لمبدأ سلطان اإلرادة و الذي يخ
  . الفقهية االتجاهات

  لقانون الطبيعي ا- 1

قبيل الثورة الفرنسية ظهرت نظريات فلسفية تدعوا إلى ترك المجال لألفراد في النشاط         
  و كانت هذه النظريات تستند خاصة إلى القانون الطبيعي الذي ذهب ،االقتصادي و االجتماعي

                                                            
1  ‐ FETZE KAMDEM (I.) , Cour précité , P601 . 
2 ‐ PONCEAU (R.) , La volonté dans le contrat suivant le code civil , Essai d’une construction nouvel 

Librairie nouvelle de droit et de la jurisprudence ,Arthur Rouseau , Paris , 1921 , P6 . 
3 ‐LEFEBVRE (D.) , Le contrat comme acte juridique consensuel , La presse de l’université , Montreal 

1962 , P12 . 
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  . 1إلى أن اإلنسان يولد حرا 

فلسفيا اإلنسان له الخيار في إنشاء العالقات و القواعد التي يخضع لها، و قانونيا اإلرادة هي      
و يقوم مبدأ . 2مصدر الحقوق الشخصية و هذا ما يبرر الحرية التعاقدية و التفسير اإلرادي للعقد

ا و تلزمهم سلطان اإلرادة على أساس ما لإلرادة من سلطان في مجال العقود ، فهي تقيد أصحابه
بما ارتضوه بحرية و غنى عن القول أن مبدأ سلطان اإلرادة ، هو وليد الفلسفة الفردية التي انتشرت 

و تميزت بازدهار حرية اإلنسان الطبيعية و اتساع   و اكتملت مبادئها في بداية القرن التاسع عشر
  .3نشاط الحرية االقتصادية

   العقد االجتماعي نظرية - 2

، يرى هذا  4الذي يعد من أبرز دعاة هذه النظرية "روسو"نظرية العقد االجتماعي  من رواد       
الفقيه أن اإلنسان كائن اجتماعي ال يقبل العزلة و ينضم إلى منظمة اجتماعية بإرادته الحرة يتنازل 
على جزء من حرياته لصالح الجماعة المكونة للمجتمع بخضوعه لاللتزامات التي تفرضها  اإلرادة 

لجماعية ، و نظرية العقد االجتماعي تعتبر سنًدا قويا لمبدأ سلطان اإلرادة ،  فإذا كانت اإلرادة لها ا
لسلطة  االقوة الكافية إلنشاء المجتمع و ما ينشأ من ذلك من التزامات عامة ،  تجعل الفرد خاضع

بل الحصول على ، في سي 5سياسية انتخبها الشعب يتقيد من خالل ذلك بقوانين ارتضاها األفراد
سلم اجتماعي لتخليصهم من كل مظاهر العنف و النزاعات الوحشية التي عاشها األفراد في ظل 

  . 6سيادة قانون الحياة في الطبيعة

                                                            
1‐ BOURLAMAQUI (J‐J.) , Principe de droit naturel ,Geneve ,  1717 ,hhttp//.www.galica.bnf.fr , P4 . 
2 ‐ PONCEAU (R.) , Op‐cit , P6 
3‐THIBERGE (L.)  ,Op‐cit,p176.  
4  ‐ ROUSEAU  (J‐J.), Du contrat sociale ou principe du droit politique  , Genève  , 1780‐1789  , vol 1, 

Edition en ligne www.rouseauonligne.ch , P222. 
5 ‐ Idem , P222 .  

دراسة  ،)اإلرادة المنفردة والعقد( ،الواضح في شرح القانون المدني ، النظرية العامة لاللتزامات ، نبيل إبراھيم سعد -  6
  . 36، ص  2009مقارنة في القوانين العربية ، الطبعة الرابعة ، دار الھدى ، الجزائر ، 
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يخول العقد االجتماعي : أنه يترتب عن العقد االجتماعي أمرين، األول "روسو" و يرى        
أما .  1يتقيد األفراد بمقتضاها لسلطة القانون - صالحية سن قواعد قانونية -السلطة السياسية 

يلزم العقد االجتماعي األفراد بالخضوع للقواعد القانونية التي تسنها السلطة السياسية   : األمر الثاني
و ال يمكن لألفراد العدول عن احترام قواعد القانون فإذا كانت لها القوة الكافية إلنشاء المجتمع و 

التزامات عامة، فإنه يكون لها ذلك من باب أولى في إنشاء االلتزامات  ما ينشأ عن ذلك من
  .  2الخاصة التي تربط بين دائن و مدين

  الليبرالية االقتصادية - 3

 اإلنتاجبروز طبقة رأسمالية جديدة تحوز على وسائل  1789واكب قيام الثورة الفرنسية سنة       
  3القيود التي تعيق المبادالت التجارية إزالةلفردية و تشجيع المبادرة ا ضرورة إلىو الخدمات نادت 

المجتمع   أفرادأنه تفرض حرية المبادالت االقتصادية تكريس مساواة قانونية بين   walinو يرى 
يترتب على  إذ،  4الحرية التعاقدية مبدأتتجسد هذه المساواة القانونية في العقد من خالل تكريس و 

رضة ، مساواة المتعاقدين في تحديد حرية تحديد مضمون العقد و الدخول المساواة القانونية المفت
وجدت هذه الفلسفة القانونية الجديدة صدى ضمن  . 5في العالقة التعاقدية و اختيار المتعاقد معه

وبرزت توجه  منه، 6 إلى 1في المواد من   1789سنة  اإلنسانحقوق  إعالنالتي كرسها  المبادئ
مبدأ حرية التجارة و الصناعة في القانون الصادر في  إقرارهتقديس الحرية في  المشرع الفرنسي في

، و تظهر بوادر الحرية التعاقدية في  1791و في الدستور الفرنسي لسنة  1791مارس  17و  2
  . 18046  قانون مدني لسنة 1134نص المادة 

                                                            
1 - PONCEAU (R) ,Op-cit , P6 . 
2 - GRYNBAUM (L) , préface de GOBERT Michelle  , le contrat contingent , l’adaptation du contrat 

par le juge sur habilitation du législateur, LGDJ , paris , 2004  ,  p56. 

  .36مرجع سابق، ص  ،نبيل إبراهيم سعد -3
4 -Waline, L’individualisme et le droit, Paris, 1943, cité par Chevallier (J-J)  in Histoire des 

institutions et des régimes politiques de la France de 1789 à nos jours, Dalloz, 1985, 7ème éd., 
P.26. 

5 -Idem , P 26. 
6- GHAZAL (J-P) , De la puissance économique en droit des obligation, thèse pour l’obtention de 

doctorat en droit, Tome 1 , Université de PIERRE MENDES France , Grenoble , 1996 , P38 . 
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سلطانها على المتعاقدين، و  يرى أصحاب المذهب االقتصادي الليبرالي أن اإلرادة تفرض        
أن طبيعة العالقات االقتصادية و االجتماعية بين األفراد و الجماعات تستدعي استبعاد أي إعاقة 

  .1أمام الحرية التعاقدية، تحقيقا للمنفعة و المصلحة العامة و العدالة االجتماعية

، أي 2أمام الحرية التعاقدية استبعاد أي إعاقة الضرورية يجبمن أجل تسهيل المبادالت  و        
أن العالقات التعاقدية بواسطة حرية العرض و الطلب هي مناط العدالة العقدية، و أن المساواة بين 

  .3قدرات و حاجات أطراف العملية العقدية هي التي تحقق مصالح المتعاقدين

و ترجم  ادم سميث  "كل ما هو تعاقدي فهو عدل ": أن  Fouilléeو يقول  الفقيه فوييه        
من  و" دعه يعمل و اتركه يمر"هذا المبدأ في مجال قانون االقتصاد من خالل مقولته الشهيرة  

  .  4سارت سياسة الليبرالية االقتصادية في نطاق القانون الخاص خالله

ي في المشرع الفرنسي المساواة القانونية في  العقود في صورة الحرية التعاقدية ، ه إقرار إن      
، بحيث ال  5الحقيقة مساواة مفترضة ال تجسد المساواة االقتصادية الذي يفرضه الواقع االقتصادي

ترتب على حرية  إذفي العالقات العقدية ،  األفرادالقانون ، مساواة  أمام األفراديترتب على مساواة 
المجتمع  تحوز على  أفراداالقتصادية في يد طائفة قليلة من  القوىالمنافسة في السوق تركيز 

السلع و الخدمات  إلىتفرض بنود العقد على طرف ضعيف في حاجة  ،و الثروة اإلنتاجوسائل 
  .  6الضرورية

                                                            
1 - GHAZAL (J-P) ,Op-cit, P38 . 

 و المدونات المدنية و دراسة موازنة بالفقه اإلسالمي(، االتجاهات العامة في القانون المدني األردني محمد وحيد سوار-2
  .  19، ص 1996الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ، ، مكتبة دار ) العربية

يذه ، مذكرة لنيل شهادة ، مدى  اعتداد القانون الجزائري بمبدأ سلطان اإلرادة في إنشاء العقدوتنفخليفاتي عبد الرحمان -3
  . 40، ص  1987، جامعة الجزائري ، الماجستر

4- FOUILLET alfred , la science sociale contemporaine , 2eme édition , 1885 , P P 45-47  .   

  .55، مرجع سابق  ، صأمانح رحيم أحمد - 5
6 - GRYNBAUM (L), Op-cit , P56 . 
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وجدت الدولة ضرورة تبني نظام اقتصادي جديد في مواجهة التفوق  1870و منذ سنة          
من  األغلبيةو التي تشكل و حماية الفئة الضعيفة في المجتمع  ،االقتصادي للطبقة البرجوازية

الذي عدل المادة  1905مارس  17المؤرخ في   RABIER، و صدر قانون  1عمال و مستهلكين
من  اإلعفاءمن قانون التجارة و فرضت حماية خاصة للمتعاقدين مع شركات النقل من بند  103

  . 2المسؤولية

ستقالل عرفت فرنسا مرحلة التوجه و مع نهاية الحرب العالمية الثانية ، و في مرحلة اال         
ثم ظهرت سياسة اقتصادية ليبرالية جديدة ، و لقد كان قانون المنافسة أحسن مثال  ،االقتصادي

لتنوع النظام العام  و  وجوده في المجال التعاقدي ، و مع تطور المجتمع االستهالكي في سنوات 
  : 3لصالح المستهلكين نظام عام وقائي إلىالستينات ظهرت شيئا فشيئا الحاجة 

  .الكاذب  لإلشهاربالنسبة  1963جويلية 2قانون  -

  .المتعلق بالبيع و البيع في المنزل  1972ديسمبر 22قانون  -

: تراجع الحرية التعاقدية أمام متطلبات حماية المستهلكين  إلى أدىالذي  1978جانفي  10قانون 
  .  4محاربة الشروط التعسفية: مثال 

  ريس مبدأ الحرية التعاقدية في األنظمة القانونية تك: ثانيا 

، (1) سنقوم أوال بدراسة القانون الجزائري  تبنت تشريعات الدول مبدأ الحرية التعاقدية ، و       
 .)3 ( ، و  قانون التجارة الدولية) 2( ثم نعرض إلى القانون الفرنسي

  

                                                            
1 -RANOUIL (V) , L’autonomie de la volonté : naissance et évolution d’un concept , P.U.F , Paris , 

1980 , P45 
2 - GHAZAL (J-P) , De la puissance économique en droit des obligations ,Thèse précité , P38 
3 -INGRID (B) , L’esprit du code civil à travers le titre III DU LIVRE III , DEA de droit privé en 

general , Facultè de Nantes , France , 2003 , P25 . 
4 - Idem , P25 . 
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  ي في القانون الجزائر - 1

 58-75من األمر  106المادة  التعاقدية فيتبنى القانون المدني الجزائري مبدأ الحرية         
 1.... )العقد شريعة المتعاقدين( تقنين مدني  106تنص المادة  إذ ،1975ديسمبر26المؤرخ في 

خاص، و باعتبار أن القانون المدني هو الشريعة العامة في العالقات التي ينظمها القانون ال
تخضع هذه األخيرة إلى المبادئ العامة في القانون المدني، و من ضمن هذه المبادئ مبدأ الحرية 
التعاقدية و هذا يعني أنها تسمح للمتعاقدين تحديد مضمون العقد بكل حرية باعتبار أن العقد هي 

  .  2)قانون المتعاقدين  (الشريعة الخاصة للمتعاقدين

تقنين مدني صدرت بموجب أمر  106التجربة الجزائرية، فإن المادة   غير أنه بالرجوع إلى     
الذي تبنى قواعد االقتصاد  1963في ضل دستور  1975ديسمبر  26بتاريخ  75-58

 76المتعلق بالقانون المدني ساري المفعول في ضل دستور  58- 75و بقي األمر .  3االشتراكي
كي رغم ظهور فيه بعض بوادر االقتصاد الليبرالي، و الذي تبنى هو األخر أفكار االقتصاد االشترا

من المعروف أن من ركائز النظام االشتراكي، هو توجيه الدولة لالقتصاد لتحقيق التنمية 
، و في هذا الصدد يثور التساؤل ما هو  القانون الواجب التطبيق في حالة تعارض  4االقتصادية

تعد األساس القانوني لمبدأ الحرية التعاقدية مع نص  من التقنين المدني الجزائري التي 106المادة
  .5خاص  جاء تطبيق لمبادئ النظام االشتراكي

                                                            

  .1975سبتمبر30مؤرخة في  78،ج ر عدد  1975- 09-26خ في المؤر  58-75حررت في ظل األمر رقم -1
، ملتقى حول حرية المنافسة في " الصناعة على أساس قانون المنافسة الحرة  و مبدأ حرية التجارة" ،  كسال سامية - 2

  . 15، جامعة باجي مختار ، عنابة ، ص 2013أفريل  4-3القانون الجزائري يومي 
األهداف األساسية : ( على أن  64، ج ر  عدد  1963سبتمبر  8مؤرخ في  63 من دستور 10نصت المادة  -3

   .)للجمهورية الجزائرية تتمثل في تشييد مجتمع اشتراكيومحاربة ظاهرة استغالل اإلنسان بكل أشكالها

4 -RANOUIL (V.) , L’autonomie de la volontè : naissance et évolution d’un concept , P.U.F , Paris , 
1980 , P45. 

 .15، مرجع سابق ، ص كسال سامية -5
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من التقنين المدني في فقرتها الثانية  2و لإلجابة عن هذا التساؤل نعود إلى النص المادة      
القانون و قد يكون اإللغاء ضمنيا إذا تضمن القانون الجديد نصا يتعارض مع نص : (التي تنص

  ).القديم أو نظم من جديد موضوعا سبق أن قرر قواعده ذلك القانون القديم

من التقنين المدني الجزائري إشكالية التعارض بين حكم حديث خاص و حكم  2تحل المادة      
 106بالتالي يظل نص المادة  و ،1قديم عام و التعارض بين حكم حديث عام و حكم قديم خاص

ني الجزائري مبدأ عام في العقود، أما الحكم الخاص فيضل نافذا باعتباره يمثل من التقنين المد
  .2منه 106استثناءا واردا على القاعدة العامة التي يضعها القانون المدني في نص المادة 

شرعت الدولة باإلصالحات االقتصادية، في إطار منظومة قانونية  1988من عام  ابتداءو     
 106، و بالتالي اتسع مجال تطبيق نص المادة 3مبادرة الخاصة و تكرسهاتعطي حرية أكثر لل

  . 4تقنين مدني  و زالت العديد من القيود التي تعيق مبدأ الحرية التعاقدية

الذي يتضمن أفكار االقتصاد الليبرالي و عقب ذلك صدرت عدة  1989و صدر دستور         
و التي تجسد كلها مقتضيات مبدأ الحرية  قوانين تحمل في مضمونها أفكار اقتصاد الحر

  .5التعاقدية

حيث شهدت المؤسسة العمومية االقتصادية، االنتقال من المرحلة التنظيمية إلى المرحلة         
التعاقدية، و يتجلى ذلك في مجال العقود و عالقة المؤسسة بعمالها، و بصدور القانون التوجيهي 

                                                            

ص  ،2008، 15، مدخل إلى العلوم القانونية، الوجيز في نظرية القانون، دار هومه، طبعة محمد سعيد جعفور -1
243.  

   . 215، ص 2010النظرية العامة للعقد ، االلتزامات ، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية ، الجزائر ، ، علي فاللي -2
يتضمن إلغاء جميع األحكام التنظيمية التي تخول المؤسسات  1988أكتوبر  18مؤرخ في  201-88مرسوم رقم  -3

أكتوبر  19صادر بتاريخ  42االشتراكية ذات الطابع االقتصادي التفرد بأي نشاط أو احتكار التجارة، ج ر عدد 
1988   

  15مرجع سابق ، ص ، كسال سامية -4
يتعلق بنشر نص تعديل الدستور الموافق عليه في استفتاء  1996نوفمبر  7المؤرخ في 438-96رقم  مرسوم رئاسي -5

  . 1996ديسمبر  8صادر بتاريخ  76في الجريدة الرسمية عدد  1996نوفمبر  28
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أخضع هذه األخیرة للقانون المدني و التجاري، و بالتالي 011-88ومیة رقم للمؤسسات العم

أصبحت تتمتع بحریة في التعاقد.

، أین أخضعها 2د المشرع إلى توحید النظام القانوني المطبق على عالقات العملمكما ع

مع عمالها، أخضعها لنظام قانوني استثنائي فالدولة نظمت األمور و لم یكن للمؤسسة أن تتفاوض

أین حل محل التوجیهات و التنظیمات أسلوب 1990إلى أن صدر قانون عالقات العمل لسنة 

.هذا و قد استفاد المجال المصرفي أیضا من ظاهرة إزالة التنظیم، لما تخلت 3جدید یتمثل في العقد

لى تخلت السلطة التنفیذیة مجسدة في وزیر المالیة، عن اختصاصها في تحدید نسبة الفوائد ع

كما ،104-90القروض لیحول هذا االختصاص للبنوك و ذلك طبقا لقانون النقد و القرض 

قانون النقد و القرض للخواص بإنشاء بنوك أو مؤسسات مالیة، بعدما كان إنشاءها من سمح

المتعلق بالنقد و القرض، على 10-90من قانون 45صالحیات الدولة ال غیر، إذ تنص المادة 

المجلس القرارات الفردیة اآلتیة:أنه " یتخذ

الترخیص بإنشاء البنوك و المؤسسات المالیة الجزائریة و األجنبیة و تعدیل هذه الترخیصات و -أ

5الرجوع عنها...."

، و ذلك من خالل عدة 19896و قد تجسد أیضا مبدأ حریة التعاقد، بعد صدور دستور 

، و 7المتعلق باإلعالم الذي فتح المجال أمام الخواص07-90قوانین الحقة على غرار قانون رقم 

التي تنص:"یمارس حق اإلعالم بحریة مع احترام كرامة الشخص 3و هو ما أكدته صراحة المادة

.1988ینایر 13مؤرخة في 2، ج ر عدد 01-88رقم القانون التوجیھي للمؤسسات العمومیة-1
.15كسال سامیة ،مرجع سابق ، ص-2
.1990ابریل25مؤرخة في17مل ، ج ر عدد یتعلق بعالقات الع11-90قانون -3
افریل 18صادر بتاریخ 16جریدة رسمیة عدد ، یتعلق بالنقد والقرض 1990افریل 14المؤرخ في 10-90قانون -4

2003تشغ27في خة ؤرم52دد ، ج ر ع11-03، المعدل و المتمم باألمر1990افریل 
ى مدبة قارمفیة تقوم بجنة مصرلمنھ 105بموجب المادة بالنقد و القرض أنشأمتعلق ال10-90قانون دل ذي عال11-03مر أد صدور و بع-5
ھ رغم یتبین أنا ممظیمیة م التنكاباالحل على االخالو المعاقبة ھا علیالمطبقة ظیمیة حكام التشریعیة و التنلألك و المؤسسات المالیة البنوم حتراا

حاب الدولة من االقتصاد تضمن سند ابعالمشرع الجزائري ھا نشأأط مستقلةضبعد الضبط التي تفرضھا ھیئات إنھا مقیدة بقوالحریة فتكریس 
.ط االقتصاديالرقابة على النشا

1989فبرایر سنة  23المؤرخ في 1989دستور -6
، 05-12عضوي قانون بل و المتمم دالمع.1990أفریل4مؤرخة في 14عدد المتعلق باالعالم ، ج ر 07-90قانون-7

الذي حرر نشاط السمعي البصري.2012ینایر 15خة في مؤر2ج ر عدد 
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كما أصبح إصدار النشرات الدورية ". اإلنسانية و مقتضيات السياسة الخارجية و الدفاع الوطني
  .حرا يشترط فقط التسريح المسبق

 ، على خالف الدستور الفرنسي، وفي الدستورحرية التعاقدية صراحة تم تكريس مبدأ الو       
منه  37، حيث نصت المادة 1996نوفمبر  16ألول مرة في الجزائر و ذلك بناءا على دستور 

  . 1"حرية التجارة و الصناعة مضمونة و تمارس في إطار القانون"على أن 

  في القانون الفرنسي - 2

تأثرت الثورة الفرنسية التي كان من بين أحد أهدافها ودعائمها األساسية الحرية بهذه         
  ،الذي نصت 1789المذاهب و النظريات، حيث تم إصدار إعالن حقوق اإلنسان و المواطن سنة 

  . 2"األفراد يولدون و يعيشون أحرارا و متساوون في الحقوق" مادته األولى على ما يلي  

و هو   بورتاليس ثر هذا اإلعالن على واضعي القانون الفرنسي  فقد جاء في خطابو قد أ      
تخضع ":4المقدم الى مجلس الدولة الفرنسينابوليون  الذين كلفوا بوضع مشروع قانون 3أحد األربعة

القانون الطبيعي ، فعموما فان مبادئ من العملية المستوحاة  المبادئبعض  إلىالعقود 
فالحرية . حاجياتهمول ما يهمهم ، و ما يحقق لطة في أن يتفقوا بحرية حاألشخاص لهم الس

  . 5"التعاقدية ال توجد إال بواسطة  العدالة و كذا بالنظام العام و المصلحة العامة 

                                                            

  . 1996ديسمبر  8مؤرخة في  76، ج ر عدد 96دستور - 1
2 ‐INGRID  ( B) , Mèmoire prècitè  , p16 . 
3 ‐Idem , P 3 , « , des le début de son règne , Bonaparte a prix l’initiative de la rédaction d’un projet 
de code civile et constitue une commission de quatre  juristes   qui n’étaient ni des théoriciens  , ni 
des philosophes du droit , mai d’abord et avant tout , des praticiens , avocat ou magistrats  . deux 
d’entre  eux  étaient  originaires  des  pays  de  droit  coutumier :  François  tronchet  et  felix  bigot  de 
prèmeneu .les deux autres , jean  portalis et jaques de Maleville étaient issus d’une région de droit 
ècrit » . 

4 ‐ MALINVAUD (P) et FENOUILLET (D) , Droit des obligations , 11ème èd ., Litec , Paris , 2010 , P215. 

، مدى اعتداد القانون  الجزائري بمبدأ سلطان اإلرادة  في إنشاء العقدوتنفيذه ، رسالة لنيل  خليفاتي عبد الرحمان -  5
  .17، ص 1992شهادة الماجستير، جامعة الجزائر ، 
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متبنيا فكرة الحرية التعاقدية مدافعا عنها ،  1804و بذلك جاء القانون المدني الفرنسي لعام        
رادة  هي مصدر الحقوق و االلتزامات ، و هذا ما يتبين  في نص  المادة و ذهب إلى أن اإل

، كما ذهب القضاء الفرنسي هو األخر إلى إبراز اإلرادة و احترام ما تقرره ، و هذا ما 11341
و الذي أخذ بإرادة المتعاقدين دون  15/01/1892أكده القضاء الفرنسي بموجب قرار صادر في 

فقد ورد في هذا القرار أن القانون المطبق في مجال الحقوق التي تنشأ  ، 2حاجة إلى إجراء أخر
حدد أساسا عن طريق إرادة المتعاقدين ، أما إذا لم يعبر عن هذه اإلرادة ال يعن العقد يجب أن 

صراحة و ال ضمنا فان القانون المطبق هو قانون المكان الذي يتم فيه تنفيذ العقد و ليس مكان 
  . 3إنشائه

في : "  4صدر قرار أخر من القضاء الفرنسي جاء فيه مايلي 19/05/1893و بتاريخ        
تنازع القوانين في مواد العقود ، فان القاضي عليه أن يبحث قبل كل شيء على أية قاعدة 

  .  5..".تشريعية اتفق المتعاقدين إلخضاع تصرفهما إليها

عاقدية  ، لم يتضمن الدستور الفرنسي صراحة مبدأ رغم تأثر القانون المدني بمبدأ الحرية الت       
الحرية التعاقدية ، و هذا يعود إلى أن الحرية التعاقدية لم تكن يوما مطلقة، و هذا ما بينته المادة 
السادسة من القانون المدني الفرنسي التي أكدت على أن االتفاقات يجب أن ال تمس بالنظام العام 

كانت حماية و احترام المصلحة العامة عن طريق النظام العام  1804فمنذ سنة  ،و اآلداب العامة
  .6مهمة جدا، فالنظام العام و المصلحة العامة التي كان يحميها ذلك القانون تعتبران قانونا ساميا

                                                            

   ، مرجع سابق،محمد الصبري السعدي: نقال عن  domat و هذا النص نقلته االرادة التشريعية الفرنسية عن - 1
  art 1134 c.  c . f (les convention légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites) 

2 -PONCEAU (R) , Op-cit , P45 
3-INGRID (B) , Mèmoire prècitè , P 40 
4 ‐ Idem , P 40  .  
5 ‐  Ibidem , P 40  .  
6-Article 6 crèe pa la loi de 5-3-1803 , promulguèe le 15mars1803 : (On ne peut déroger, par des 

conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes moeurs.)   .  



 الباب االول                                                       تكوين العقد في ظل عدم تكافؤ مراكز المتعاقدين
 

 
21 

 

هذا التطور للنظام العام لم يتغير حتى يومنا هذا، إذ قرر المجلس الدستوري الفرنسي في        
، فتقرير 1ال توجد قاعدة ذات قيمة دستورية تضمن مبدأ الحرية التعاقدية: " أنه 03/08/1994

، و بالتالي سيكون هناك تنازع " العكس كان سيرفع الحرية التعاقدية إلى مرتبة المبادئ الدستورية 
بين حماية المصلحة العامة و حماية المصلحة الخاصة عن طريق حماية الحرية التعاقدية في 

  . 2م النظام العام، لهذا فالحرية التعاقدية ليست و ال يمكن أن تكون مبدأ دستوريامواجهة أحكا

غير أن الدستور الفرنسي يتضمن عدة مبادئ لها صلة وطيدة بمبدأ الحرية التعاقدية، بل تعد 
  .3من تطبيقاتها، و من أبرز هذه المبادئ نجد مبدأ حرية التجارة و الصناعة

الصناعة في فرنسا، كرد فعل ضد النظام السائد في القرون ظهر مبدأ حرية التجارة و 
الوسطى و الذي يقوم على االمتيازات و التي تحول دون قدرة األفراد في ممارسة أي نشاط فني أو 

و الذي تجسد في الحياة القانونية من خالل إعالن حقوق . ، أو حرفة يراها مناسبة له4مهني
  .1789اإلنسان و المواطن سنة 

-2س المشرع الفرنسي مبدأ حرية التجارة و الصناعة بموجب القانون الصادر بتاريخ كر   
ابتداء من أول أفريل : " على أنه  7 المعروف بمرسوم أالرد، فقد نصت المادة 1791مارس  17

القادم، يكون كل شخص حر في التفاوض أو ممارسة أي مهنة أو نشاط، أو حرفة يراها مناسبة له  
  . 5"بدفع ضريبة بعدما يلتزم

رغم أن مبدأ حرية التجارة و الصناعة لم يتم تكريسه دستوريا في فرنسا، إال أنه ال أحد    
  .6بقاء هذا المبدأ و استمرارهمن يشك 

                                                            
1- Ingrid (B), Mémoire précité. P 40. 
2  -MALINVAUD (P) et FENOUILLET (D) ,Op‐cit, P215 . 
3  - LAJOYE( Ch ) , De la valeur constitutionnelle de la liberté contractuelle , Article , Revue 

descriptif francaise n° 1 ,Université de caen ,  2002 , P 15. 
4 ‐ INGRID (B) , Mèmoire prècitè , P 40 . 

   . 15 مرجع سابق ،، كسال سامية -5
6 - LEFEVRE (D.) , Op-cit , P55 . 
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، نذكر أهمها 1و بالفعل صدرت عدة قوانين في فرنسا تكرس مبدأ حرية التجارة و الصناعة 
، حيث نصت المادة 1973ديسمبر  27ية، الصادر في قانون توجيه التجارة و الصناعات التقليد

إن الحرية و الرغبة في إنشاء المؤسسات هو أساس النشاطات التجارية : "األولى منه على ما يلي
   2."و الحرفية، و يجب أن تمارس في إطار منافسة واضحة و نزيهة

  قانون التجارة الدوليةفي - 3

عرف    Autonomie de la volonté و منذ ظهور اصطالح مبدأ استقالل اإلرادة   
مبدأ الحرية التعاقدية رواجا لدى العديد من فقه قانون التجارة الدولية ، خصوصا في مؤلف 

، بعد أن مهد له من قبل، ومنذ القرن السادس عشر " Foelix " 3كسالمحامي الفرنسي فولي
في    "SAVIGNUY "، و عالم برلين الشهير سافيني DUMOULIN "4شارل ديموالن"األستاذ 

  . 5"نظام القانون الروماني الحالي"كتابه 

 الوظيفةيقتصر على تلك  اإلرادةو مع تطور فكرة تنازع القوانين لم يعد مبدأ قانون         
  6يسمح بذاته بحل تنازع القوانين في العقد ذي الطابع الدولي مبدأ سامي أضحىالتفسيرية ، بل 

صراحة ، أو ضمنا ، أو الذي يحدده  األطرافللقانون الذي يختاره بحيث وفقا له  يخضع العقد 
  . 7القاضي استخالصا من ظروف الحال ، ووقائع القضية المعروضة

المتعلقة  المبادئ أساسهاالرئيسية التي قامت على  المبادئو يعد مبدأ الحرية التعاقدية من   
ها التي تنص تحت عنوان الحرية حيث خصصت له صدر المادة األولى من الدولية،بالتجارة 

                                                            

1 - LAJOYE( Ch.) ,Article précité,  P 15 .  
2 - Idem ,  P13 . 
3 -FOELIX ( M.) , Traité de droit international privé ou du conflit des lois des différentes nations en 

droit international privé , tome 2 ,édition 4 , MARSECQ AINE, LAIBRAIRIE EDITEUR ,Paris 
,1866 , P78.     

4‐IRINA GETMAN (P.) , La tèhorie fondatrice de l’autonomie de la volontè en droit international privé  
Table ronde à paris le 25‐ 26 octobre 2013 , http :www.f.hypotheses.org.P15. 

5‐SAVIGNY  (F.C.V.)  et  HOLWAY  (W.)  ,  System  of  the modern  romaine  law  ,  Vol 1  , MADRAS  : 
J.HIGGINBOTHAM ,Publisher, 1867 , P56 .http://www.books.google.dz. 

6-LEFEVRE (D.) , Op‐cit , P55. 
، القانون الواجب التطبيق على العقد التجاري الدولي ، أطروحة دكتورة في الحقوق ، فرع الملكية الفكرية خالد شويرب-7

  .12، ص 2009-2008ة الجزائر  ، جامع
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إبرام العقد و تحديد أحرار في  األطراف" على أن   « Liberté contractuelle»التعاقدية 
  .  1"محتواه

كلما سنحت له الفرصة  لألطرافالحرية التعاقدية  أهميةو يؤكد قضاء التحكيم بدوره على   
في العقد الدولي لهم الحرية الكاملة  طرافاأل أنلذلك ، ففي العديد من قرارات التحكيم يؤكد على 

  . 2الشروط التعاقدية التي تحقق مصالحهم و التي تعبر عن نيتهم الواضحة إدراجفي 

و يتفق فقه التجارة الدولية في انه نظرا الختالف تنظيم القوانين الوطنية للقوة القاهرة أو 
انه يقع على األطراف في العقد عبء منها بصفة عامة ، ف اإلعفاءلشروط انتفاء المسؤولية أو 

، و  3مفهوم معين للشرط و تحديد مجال تطبيقه و تعيين النتائج التي تترتب على حدوثه إعطاء
في  األطرافحيث يرى أن شروط القوة القاهرة التي يتفق عليها ، أبعد من ذلك  إلىيذهب البعض 

يم حرية التعاقد في تنظ و مبدأ.  4ألنهفكرة العقود الدولية تساهم في توحيد القواعد العامة لهذه ال
حيث Lex mercatoria شكل جزءا أساسيا في تكوين قانون التجارة الدولية شروط القوة القاهرة ت

بعين االعتبار و بالدرجة ، و يأخذه محكمة التحكيم الدولية تعترف به النظم القانونية الوطنية 
العامة  المبادئالتجارة الدولية أو  أعرافعليه  ق، تطببالفصل في نزاع  عندما تتصدى األولى
 . 5للقانون

 

 

  
                                                            

،  2007، الظروف في عقود التجارة الدولية، دار الجامعة الجديدة للنشر، اإلسكندرية ، أثرشريف محمد غنام- 1
  .170ص

  .173، ص نفسه مرجع ، شريف محمد غنام- 2
3‐ANTONMATTEL (P‐H) , Contribution à  l’étude de  la force majeure , Thèse , Montpellier , 1992 , P 

127 . 
4  ‐LEBOULANGER  (P)  , Les contrats entre états et entreprises étrangères  , Thèse  , Paris  II  , 1982  , 
P200 P58. 

  . 174، مرجع سابق ، ص  شريف محمد غنام - 5
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  الثانيالفرع 

  التعبير عن مبدأ الحرية التعاقدية

مجال  الزمة فينجد هذه األفكار في أعمال دوما، أين نعتبر الحرية أساسية و       
تفاقات كل شخص قادر على التصرف، إذ يملك الحرية في أن يرتبط عن طريق كل اال:"االتفاقات

  1"التي تعود عليه بالمنفعة

) أوال(د أو ال يتعاقدإن مبدأ الحرية التعاقدية يقوم على أساس أن اإلنسان حر في أن يتعاق      
قشة شروط العقد و إعطائه المحل ، حر في منا)ثانيا( حر في اختيار الشخص المتعاقد معهو 
  .  2)رابعا(عقد ، و حر في اختيار شكل ال)ثالثا(المضمون الذي يريده و 

  تعاقدالأو عدم  قبول التعاقدمن حيث : أوال

في المقام األول كل شخص حر في أن يتعاقد أو ال يتعاقد، فالعقد يفترض في األصل       
إرادتين حرتين تتجهان إلى إحداث أثر قانوني معين، و بمقتضى ذلك يكون للمتعاقدين الحرية في 

وى بالعقود التي أبرمها برضاه، الشخص ال يلزم في األصل سالدخول في العالقة التعاقدية، ف
، و ال يمكن أن تقوم مسؤوليته ألنه رفض عرض صادر من 3بالتالي فهو ال يجبر على التعاقدو 

  .4البائع ببيعه قطعة أرض ال تلزم الذي قدم له العرض في شيء و بمبلغ يفوق قيمة تلك القطعة

لتعاقد، و ذلك ألنه يوازن بين مصالحه المختلفة، فقد كما أن الشخص حر في أن يرفض ا     
يرى أن مصلحته تكمن في عدم التعاقد، فيفضل عدم الدخول في العالقة التعاقدية، و هذا الرفض 
ليس سوى تعبير عن حريته و بالتالي فهو ليس تعسفا، فحرية الشخص في أن ال يتعاقد تكمن في 

                                                            
1  ‐MONTERO  (E) et DEMOULIN  (M), «  La  formation du contrat depuis  le code civil de 1804 » : Un 

régime en mouvement sous une lettre figée ,Cour précité , P58. 
2 ‐NORDMANN (P), le contrat d’adhésion abus et remèdes , thèse , Impresion offset renggli  fribourg 

,  Lausanne , 1974 , P. 42 . 
  . 29خليفاتي عبد الرحمان ، مرجع سابق ، - 3

4 -FLOUR (J) et AUBERT (J‐L), Les obligations, L’acte  juridique, Tome 1 , 7ème édition , Armon‐COLIN  
Paris , 1996 , P 53 . 
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ا حرية المتعاقد في أن ال يصبح مدينا، فهي من الوضوح ، فأم1حريته في أن يصبح دائنا أو مدين
بحيث ال يحتاج إلى بيان، أما حرية المتعاقد في أن ال يصبح دائنا، فيشهد لها عقد هبة، حيث ال 

  . بد من قبول الموهوب له النعقاد الهبة

 إلى و ينتج عن الحرية في التعاقد أو عدم التعاقد أن الشخص حر في الرجوع عن العرض     
التعاقد، و من أمثلة ذلك، أن تعرض عليه صفقة رابحة أخرى يراها أكثر تحقيقا لمصلحته من 

  . الصفقة المتاحة له، فيعدل عن العرض األول الذي قدمه

فحرية اإلرادة في التعاقد أو ال، تظهر في إصدار الشخص إليجابه أم ال، و هذا كأصل أما       
تعاقد في كون أن من صدر إليه اإليجاب ليس ملزما بالموافقة عليه، بالنسبة للقبول فتظهر حرية ال

كقاعدة عامة، فله أن يقبله أو يرفضه فكل من وجه إليه اإليجاب حر في قبوله أو رفضه، فإذا ما 
  .2قبله  انعقد العقد و إال فإن العرض الذي تقدم به الموجب يسقط، و ال يترتب على ذلك أي أثر

  شخاصمن حيث األ: ثانيا

، و هذا 3في حالة قبول الشخص أن يتعاقد، يكون حرا في اختيار الشخص الذي يتعاقد معه       
لما لإلرادة من دور في تمييز ما يحقق مصلحة صاحبها، ذلك ألن الشخص قد يرى بأن التعاقد 
مع شخص معين يجعل مصلحته تتحقق معه أكثر من غيره من األشخاص، فيلجأ إلى إبرام العقد 
مع هذا الشخص، فالشخص يوازن بين الفرصة المتاحة له و يختار الصفقة التي تحقق مصلحته 

، فمثال في عقد العمل، يقوم 4أكثر من غيرها، فتكون له بذلك الحرية في اختيار المتعاقد معه

                                                            
1‐ WELL (Alex) et TERRE (François), droit civil, Les obligations, 2eme éd, Dalloz, Paris, 1975, P 

53. 
في القانون المدني الجزائري ، الجزء األول ، الطبعة السادسة ، ديوان  ، النظرية العامة لاللتزام بلحاج لعربي -‐2

  . 74، ص 2008المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، 
 

-3‐Aubert(Jean‐Luc),  Notion  et  rôle  de  l’offre  et  de  l’acceptation  dans  la  formation  du 
contrat LGDJ ,Paris,1970, P 307. 

 .29ص . مرجع سابق، خليفاتي عبد الرحمن -4
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المستخدم بإعالن عن التوظيف، و يمكن للمستخدم عن طريق ملف كل مترشح أن  ينتقي 
مالئمة للمنصب بالنظر إلى تكوينه و خبرته و كفاءته، فلشخصية المتعاقد معه  المترشح األكثر

  .  1أهمية كبيرة في التعاقد

محل اعتبار في إبرام ) المتبرع له(في عقود التبرع مثال، تكون  شخصية المتعاقد معه        
 ه أو لصفة فيهالعقد، فمن يهب ماال من أمواله أو يؤدي خدمة إنما يفعل ذلك لشخص معين بذات

كما أن للمتعاقد الحق في طلب الفسخ إذ وقع في غلط في شخصية المتعاقد معه ألن له الحرية 
  . 2في اختيار الشخص المتعاقد معه

كما نجد أيضا أن المشتري حر في اختيار البائع، فله أن يختار البائع الذي يرى أن سلعته        
، فمثال 3رته المالية، و له أن يشتري من المحل الذي يريدهتالئمه أو أن ثمن السلعة يتماشى مع قد

من أراد بيع بيته فله أن يبيعه لمن أراد، و هذا إعماال بمبدأ الحرية في اختيار المتعاقد األخر، فهو 
قد يعرض شخصا : فمثال 4غير ملزم ببيعه لشخص محدد بل له كامل الحرية في اختيار المشتري

وجه شخص أخر لشرائه، فللبائع أن يرفض البيع لهذا الشخص و ال يعتبر بيتا أو محال للبيع و يت
متعسفا، بل له كامل الحق في الرفض و ال يلزم بتقديم أي تبرير لذلك، و لهذا فإن اإلعالن 
الموجه للجمهور ال يعد تعبيرا عن اإليجاب و إنما مجرد دعوة إلى التعاقد، ألن شخصية المتعاقد 

  .5ريا في العقد وهي مازالت غير محددةاألخر تعد عنصرا جوه

                                                            
1  - Flour(Jacques) et Aubert( Jean‐Luc), 7eme éd, op.cit. P 23. 

التوزيع، و، النظرية العامة لاللتزامات، الطبعة األولى، اإلصدار الثاني، دار العلمية األولى للنشرأمجد محمد منصور -2
   120، ص2003عمان ،

3-LAPOYADE DES  CHAMPS (C ) , Droit des obligations, Ellipse , Paris , 1998 , P23 
   208، مرجع سابق، صياسين محمد الجبوري -4

5 -Flour(Jacques) et Aubert( J‐L), 7eme éd, op.cit. P 23 
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وقد ذهبت محكمة النقض الفرنسية إلى االشتراط بأن يكون اإليجاب موجها إلى شخص         
معين و أكدت على اعتبار أن اإليجاب الموجه إلى الجمهور هو إيجاب موجه إلى أول شخص 

  .1يقبله

  من حيث المضمون: ثالثا

) بيع ، إيجار( ية يسمح لألطراف بأن يختاروا نوعية العقد المسمى إن مبدأ الحرية التعاقد       
، و ذلك ال يتيح لألطراف أن ينظموا عالقاتهم بحرية، 2الذي من خالله يتم إعطاء قالب التفاقهما

، و هذه الحرية هي التي يطلق عليها بوجه 3و بالتالي استبعاد جميع النماذج التي يقترحها المشرع
اقدية و هي جوهر مبدأ سلطان اإلدارة، فالعقد هو إتفاق و تطابق إرادتين مما خاص الحرية التع

يستلزم مساهمة كال الطرفين في وضع هذا االتفاق، فيحددان معا شروط و بنود العقد عن طريق 
  .4المفاوضات بينهما

يتفق البائع  ، وفي البيع5ففي عقد اإليجار مثال يتفق المتعاقدان على مدة اإليجار و األجرة        
و المشتري بكل حرية على السلعة المبيعة، و يحددان في العقد الكمية المطلوبة و درجة جودتها و 

، كما يجوز للمتعاقدين أن يتفقا على ما يحقق 6غير ذلك من المواصفات التي يرغبان فيها
تنفيذ المدين مصالحهما، فلهما أن يتفقا على مبلغ التعويض الذي يستحقه الدائن في حالة عدم 

  .  7)و هذا ما يسمى بالشرط الجزائي  (اللتزامه، أو التأخر في تنفيذ ما التزم به

                                                            

، الطبعة "االلتزامات"، شرح القانون المدني، مصادر الحقوق الشخصية نوري حمد خاطر و السرحان عدنان إبراھيم-1
   62، ص2008التوزيع، عمان،واإلصدار الثالث، دار الثقافة للنشراألولى، 

التشريعات ودراسة تحليلية في ضوء إدارة المخاطر" (موضوعية اإلدارة"،  أكرم محمود حسن و بسام مجيد سليمان -2
  .45، ص ، جامعة الموصل)القانونية

3- WELL (A.) et TERRE (F.) , Op-cit, P.54 . 
   .60، ص ابق مرجع س، علي فاللي 4-
  . 40، مرجع سابق ، ص  خليفاتي عبد الرحمان -5
  . 20، مرجع سابق ، ص حسن عبد الباسط الجمعي -6
  . 40، مرجع سابق ، ص  خليفاتي عبد الرحمان -7
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كما يمكن لهم تحديد قيمة التعويض، فللمتعاقدين أن يتفقا على جميع المسائل الجوهرية        
  .1بحرية و على قدم المساواة

لمدين تبعة الحادث المفاجئ أو القوة كما يمكن للمتعاقدين االتفاق على أن يتحمل ا          
القاهرة، و كذلك االتفاق على إعفاء المدين من أية مسؤولية تترتب على عدم تنفيذ التزامه 

، فيمكن أن 2التعاقدي، لكن هذا ال يمنع من االتفاق أيضا على أن تكون مسؤولية المدين مشددة
ة قاهرة تحول بينه و بين تنفيذ التزامه، كما يتحمل المدين مسؤولية عدم التنفيذ، و لو كانت هناك قو 

يمكن االتفاق على أن يكون االلتزام يبذل عناية التزاما بتحقيق غاية بالنسبة للمدين، فتشدد بذلك 
كما أن للمتعاقدين االتفاق على التخفيف من المسؤولية أو اإلعفاء منها، فللمتعاقدين . 3مسؤوليته

تعويض مثال، كما لو اتفق الطرفان على أن ال يتحمل المدين االتفاق على التخفيض من مبلغ ال
تعويضا إال عن الخسارة التي تصيب الدائن دون الربح الذي يفوته عند عدم التنفيذ، أو أن يتفق 

  .4المتعاقدان في عقد النقل أن يكون التعويض على ثمن البضائع في مكان التصدير فقط

كن يوما مطلقة ، و هذا ما تبنته المادة السادسة من القانون غير  أن الحرية التعاقدية لم ت      
  5ال تمس بالنظام العام و األداب العامة أنالمدني الفرنسي التي أكدت على أن االتفاقات يجب 

كانت حماية و احترام المصلحة العامة عن طريق قواعد النظام العام مهمة جدا ،  1804فمنذ سنة 
  .  6العامة التي يحميها ذلك القانون تعتبر أنه قانونا ساميافالنظام العام و المصلحة 

قرر المجلس الدستوري  إذحيث أن هذا التصور للنظام العام لم يتغير حتى يومنا هذا ،          
ال توجد قاعدة ذات قيمة دستورية تضمن مبدأ الحرية : " أنه  1994أوت 3الفرنسي في 

الدستورية ، و بالتالي  المبادئمصاف  إلىرفع الحرية التعاقدية ، فتقرير العكس كان سي 7"التعاقدية
                                                            

   . 94 ، مرجع سابق، ص وأكرم محمود حسن بسام مجيد سليمان -1
   . 95، ص نفسه ، مرجع وأكرم محمود حسن بسام مجيد سليمان -2
  . 45، ص  مرجع سابقخليفاتي عبد الرحمن،  -3
   .40، ص نفسه ، مرجع خليفاتي عبد الرحمن -4

5 -Article 6 de code civile napoleon 1804 décret 24mars1804 : (On ne peut déroger par des 
conventions particulières, aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs.) 

6 - LAJOYE( Ch ) ,Op-cit, p. 15 
7- Idem, P 15. 
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سيكون هناك تنازع بين حماية المصلحة العامة و حماية المصلحة الخاصة عن طريق حماية 
الحرية التعاقدية في مواجهة أحكام النظام العام ، لهذا فالحرية التعاقدية ليست و ال يمكن أن تكون 

  . 1مبدأ دستوريا

 العمومية،قها تتعلق أحكام النظام العام كالسيكيا بتنظيم الدولة و أسسها و تسيير مراف         
  . 2و حرية األشخاص أعمال الحكومةو 

تطور هذا المفهوم كثيرا، فمرونته سمحت باتساعه في كل مرة قضت الحاجات االجتماعية         
نظام عام اقتصادي، نظام عام سياسي و (بذلك، و بفعل أن النظام العام ينقسم إلى مفاهيم مختلفة 

نشهد في يومنا هذا تغيير في مفهوم النظام العام، إذ أن النظام العام الكالسيكي الذي ) اجتماعي
كان أساسا سلبيا، حيث كان المشرع يمنع بعض العقود أو بعض  1804كان موجودا منذ سنة 

مدة (فرض سلطته في جزء من مضمون العقد فالمشرع ي: بينما النظام العام الحالي إيجابي ،البنود
 . 3)الخ... العمل، مدة اإليجار،

هذا التمييز بين النظام العام اإليجابي و النظام العام السلبي يمكن التعمق فيه من أجل         
فمن جهة نالحظ وجود نظام عام توجيهي الذي : 4إيجاد نوعين من النظام العام بنتيجتين مختلفتين

ض المشرع بعض القواعد بغرض توجيه العالقات بين األفراد أو بين األفراد و بفضله يفر 
و من جهة أخرى نشهد بروز نظام عام وقائي، يصلح ) خاصة أو عامة(األشخاص المعنوية 

عامة أو (لحماية الخواص في عالقاتهم فيما بينهم أو في عالقاتهم مع األشخاص المعنوية
  .5)خاصة

  

  

                                                            
1 ‐INGRID (B), Op‐cit, P40. 

  40مرجع سابق، ص  خليفاتي عبد الرحمن، - 2
3 -INGRID (B) , Mèmoire prècitè , P41. 
4 - LAJOYE( Christophe ) ,Op-cit, p. 15 
5 -MALINVAUD (PH) , et FENOUILLET (D) , Op-cit , P215 . 
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  من حيث الشكل : رابعا 

يرى بعض الفقهاء و من أبرزهم الفقيه الفرنسي جاك غستان أن مبدأ الرضائية هو مظهر         
، فإذ كانت مبدأ الحرية التعاقدية من حيث  1من مظاهر التفسير الواسع لمبدأ  الحرية التعاقد

الموضوع هو حرية اختيار مضمون العقد فان مبدأ الحرية التعاقدية من حيث الشكل هو حرية 
  . 2المتعاقدين في اختيار شكل العقد

بين األطراف في تحديد شكل العقد ، و  و يجب التمييز بين الرضائية التي يقصد منها حرية       
 ، إال أن هناك  3الشكلية التي يقصد بها تدخل القانون في تقييد هذه الحرية بفرض شكلية معينة

أن المشرع ينص على عدة شكليات  ا إلىو ذلك استناد، من الشراح من يرفضون هذا التعريف 
،  4رتب المشرع على مخالفتها بطالن العقد فهي شكلية إذاأساس التفرقة هو صحة العقد ، أي و 

أما اذ لم يرتب المشرع على مخالفتها بطالن العقد فهي ليست شكلية ، و بذلك قاموا بتقسيمها إلى 
، و تسمى كذلك ألنها تتصل مباشرة  5ي العقدقسمين شكلية مباشرة و هي تلك التي  تكون ركنا  ف

بتكوين التصرف القانوني ، حيث يترتب على غيابها بطالن التصرف ، أما الشكلية الغير مباشرة 
عتبر أن للشكلية هناك من الشراح من ي، و هي التي  يترتب على مخالفته عدم فعالية الرضا 

   . 6)مصدرها القانون( ية قانونية ، و شكل) مصدرها االتفاق ( شكلية اتفاقية  مصدرين

إال أن هناك من الشراح من عارض هذه الفكرة ، إذ اعتبر أن الشكلية االتفاقية ال تحمل       
) المتعاقدين ( ذات الخصائص التي تحملها الشكلية القانونية ، ففي الشكلية االتفاقية يتمتع األفراد 

يبطل عند تخلف الشكل الذي قضى به االتفاق بحق استبدال الشكل بأخر ، ثم إن التصرف ال 

                                                            
1-GHESTIN (J) , Traité de droit civil , La formation du contrat (L’objet et la cause-les nullité ) , 

4eme édition , LGDJ , France  , P156  
2 - NORDMANN (Ph) , Op-cit , P58  
3 -INGRID (B) , Mémoire précité , P41. 
4  -LAPOYADE DES CHAMPS (Christian), Droit des obligations, Ellipse , Paris , 1998 , P23 . 
5 -LASBORDES (V) , Op-cit , P155 . 

القانون صراحة ، نكون -فعندما يتطلب التصرف القانوني النعقاده أن يتم عن إرادة المتعاقدين في شكل معين ينص عليه  -6
يتفق األطراف على شكل العقد نكون أمام شكلية اتفاقية ، إال أن المشكل ھو  عندماوعندئذ أمام  شكلية مصدرھا القانون ،

أن األطراف قد يشترطان الشكل لالنعقاد أو  اإلثبات ، فعندما يتفق المتعاقدان على أن العقد ال ينعقد ما لم يتم إفراغه في 
-NORDMANN (Ph),Op  :، انظرليهال ينعقد العقد ما لم يتم الشكل المتفق عوقالب معين ، فيكون العقد شكليا

cit,P42 .                                                                                                                                                               
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فضال عن  أنه ال يقيد حرية اإلرادة في التعبير ، و على ذلك فان المتعاقدين إن كان ليس في 
فإنهما ال يستطيعان تحويل التصرف  ،وسعهما تحويل التصرف الشكلي إلى تصرف رضائي

  . 1الرضائي إلى تصرف شكلي أيضا

  ي، و مبدأ الشكلية و الشكلية يجة الخلط بين مبدأ الرضائية و التراضظهر هذا االختالف نت      
فهناك من الفقهاء الذين قسموا الشكلية الى مباشرة و غير مباشرة و اعتبروا أن الفرق بين التصرف 

قيدا بشكل بالنسبة الشكلي و التصرف الرضائي ال يقتصر فقط على كون التعبير عن اإلرادة م
يكون األطراف أحرار   في العقد الرضائي أن حرا بالنسبة للتصرف الثاني ، بل و للتصرف األول

في اختيار شكل العقد  ، بينما في العقد الشكلي يفرض القانون شكلية معينة يترتب البطالن على 
  . 2مخالفتها

ا  من المالحظ أن عبارة  العقد الرضائي يتكون من عقد  و رضائية ، و يقصد بالرضائية هن     
و إنما يحتفظ العقد بطبيعته   ،أن لألطراف حرية اختيار شكل العقد دون أن ينقلب العقد الى شكلي

ركان العقد الرضائي ، و بالنتيجة تتمثل أ 3الرضائية رغم إفراغه في الشكل المختار من الطرفين
السبب ،  ، المحل التراضي : د الشكلي هي  ، بينما تكون أركان العق، السببالمحل،التراضي: في 

  .  4شكلية

التفسير الواسع لمبدأ الحرية التعاقدية و اعتبار حرية اختيار   JACK FLOURو يعارض       
مبدأ الحرية التعاقدية و مبدأ الرضائية مظهران  أن، و يرى  5شكل العقد مظهر الحرية التعاقدية

                                                            
1 -FELIX Onana etoundi , Formalisme et preuves des obligation contractuelle danns l’avant projet 

d’acte uniforme OHADA sur les droit des contrat , ougadougou ,2007 , P452 . www.unidroit.org  . 
2- NORDMANN (Ph), op-cit , p . 42 
3  - LAJOYE( Christophe ) ,Op-cit, p. 15 

  . 128، مرجع سابق ، ص ياسين محمد الجبوري  -  4
5 ‐ FLOUR (J), « Quelques remarques sur l’évolution du formalisme », in Le droit privé français au 

milieu du XX eme siècle. Études offertes à Georges Ripert, Paris, L.G.D.J., 1950, t. I, p. 95, 
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، حيث يعبر األول عن موضوع العقد  مستقالن أنهماتكوين العقد غير  أثناء اإلرادةسلطان  لمبدأ
  . 1بينما يعبر الثاني عن شكل العقد

و تعزيزها و ال  اإلرادةحماية  إلى و مع تطور الشكلية أصبح الدور الجديد للشكل يهدف      
حيث بدأت الشكلية تلعب نفس الدور الذي يلعبه السبب و من هنا ظهر  عليها،يشكل قيدا شكليا 

  . 2و تعزيزها اإلرادةحماية  إلىان متالزمان يهدفان الشكل و السبب معني

المتعاقدين  بإرادةالمشرع أو  بإرادةو بالمحصلة يمكننا القول أنه أكان  الشكل مفروضا        
يلعب نفس الدور الذي يلعبه السبب و هو يهدف لحماية  إذأصبح قاعدة موضوعية غائية ، 

نونية ثانيا ، و انطالقا من هذا الدور أصبح الشكل يلعب دورا و احترام القواعد القا  أوالالمتعاقدين 
  . 3طالما أنه يلعب نفس الدور الذي يلعبه السبب للرضاحمائيا 

و هكذا نرى بأن الشكل بعد أن كان عائقا بوجه بروز السبب في العقد و خصوصا في         
السبب اليوم معنيان  بح الشكل والعهود الغابرة التي تعتبر الشكل ركن كافيا لقيام العقد ، أص

مين وجود العقد أوال ، و تأمين مشروعيته و حماية الطرف الضعيف في العالقة متالزمان لتأ
  . 4التعاقدية ثانيا

  المطلب الثاني

  متساوية األطرافالغير الالعقود 
وقت لم  العالقات التعاقدية التي سادت في إلىلما كان التشريع المدني قد وضع بالنظر        

 ظهرأ، فان ذلك   5هذا الحد الكبير من التقدم إلىتكن الثورة التكنولوجية و الصناعية قد وصلت 

 
                                                            

1 - LASBORDES (V) , Op‐cit , P152 
   123، ص  2014، منشورات زين الحقوقية ، لبنان ، ) دراسة مقارنة ( العقود ، دور الشكل في  محمد علي عبده- 2
  . 12، ص نفسه مرجع ،  محمد علي عبده- 3

4 -LASBORDES (V) , Op‐cit , P152 
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  . 1أثره على نوعية العالقات التعاقدية التي كانت تبدو في أبسط صورها 

و لما كانت الظروف التعاقدية هي التي روعيت عند  وضع النصوص التشريعية و هي التي     
أن نعيد النظر في النظام القانوني  الضروري، فانه من  2اإلرادةسلطان  مبدأسيادة  كانت وراء

الذي يحكم العقود و في المبدأ الذي يسيطر على التعاقد منذ مرحلة التفاوض و حتى تمام التنفيذ 
  .3حينما نجد أن هذه الظروف تغيرت و تبدلت

ادية و غيرها من ظروف المجتمع جعلت حيث أن الظروف االجتماعية و السياسية و االقتص     
، اذ ظهر نوع جديد من المعامالت القانونية  4اإلرادةسلطان "من غير الممكن قبول ذات المبدأ 

الفرع ( 5في النظرية التقليدية للعقد حيث تنشأ وضعية عقدية ما قبل تكوين العقد مألوفةغير 
  .) الفرع الثاني(تكوينه  أثناءضمون العقد و تنعدم المساواة بين المتعاقدين في تحديد م) األول

  الفرع األول

  situation précontractuelleنشأة وضعية قانونية ما قبل التعاقد 

عن سلعهم ، سواء بعرضها في وجهات محالتهم مع كتابة  يعلنواجرت عادة التجار أن      
 إلىشرات خاصة يرسلونها أثمانها عليها ، أو بالنشر عنها مع أثمانها في الجرائد ، أو في ن

دعوة  إنماو  إيجاباال يشكل  اإلعالنعمالئهم ، أو يوزعونها على أفراد الجمهور ، غير أن هذا 
الظاهرة القانونية ،خاصة في  ة االجتماعية ، قد قابلها تطور، و هذه الظاهر ) أوال( 6التعاقد إلى

   .) ثانيا( 7لتعاقدمجال حماية المستهلك ، و ذلك بظهور شكلية جديدة ما قبل ا

                                                            

تطبيقية للنصوص  و دراسة مقارنة مع دراسة تحليلية(، حماية المستھلك أثناء تكوين العقد  السيد محمد عمران -1
  . 55شركائه ، اإلسكندرية ،ص و ، منشأة المعارف جالل حزي) ة المستھلك الخاصة بحماي

   . 66 ، مرجع سابق ، ص أمانح رحيم أحمد -2
3 ‐GRYNBAUM (L) , Op‐cit , P70  

  55، مرجع سابق ، ص حسن عبد الباسط جمعي -4
5 ‐MINGNOT (M) , De la solidarité en général , et du solidarisme contractuel en particulier , Revue de 

la recherche juridique , Presses universitaires D’AIX‐MARSEILLE , 2004 , P2179 

  18، ص مرجع سابق، السيد محمد السيد عمران -6
  12، ص مرجع سابق ، محمد علي عبده 7‐
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  التعاقد إلىالدعوة :أوال

، و مبدأ حسن ) 1(  باإليجابمن خالل مقابلتها  إالالتعاقد  إلىال يمكن تحديد مفهوم الدعوة      
  ) .2( النية 

   اإليجابالتعاقد و  إلىالدعوة - 1

أنهما  إذ ن،اإلذعاال يختلف اإليجاب في النظرية العامة للتراضي عن اإليجاب في عقد       
كالهما يعبر عن عزم صاحبه إلبرام العقد و ذلك من خالل تحديد الشروط األساسية للعقد المراد 

  .  1إبرامه

 أن المبدأ المقرر في النظرية العامة  إذ اإليجاب،غير أنه يختلف األمر من حيث مصدر        

  2ديد في النظرية العامة للتراضيج إيجابيعتبر  اإليجاب إليهمن الموجه  اإليجابللعقد أن تعديل 
للضعيف ، و يترتب على  المتعاقد  القوي بإذعانالتي تتسم  اإلذعانفانه يختلف األمر في عقود 

أن يسلم  إماالصادر من الموجب ، و له  اإليجابال يمكنه مناقشة  اإليجاب إليهذلك أن  الموجه 
شته ، يترتب على هذه الوضعية الفعلية دون مناق اإليجابللشروط التي يضعها الموجب أو يرفض 

اختالف المراكز االقتصادية بين المتعاقدين استئثار الطرف القوي اقتصاديا بمركز  أفرزتهاالتي 
المساواة ، و بالتالي فان المساواة القانونية التي تفرضها نصوص القانون المدني ال تحقق  3الموجب
  . 4اية المستهلكبتدخل نصوص  خاصة  تسعى لحم إالالفعلية  

                                                            

   18،مرجع سابق ، ص السيد محمد السيد عمران -1
2 -BERENGER  (f) , le droit commun des contrats a l’epreuve du droit speciale de la 

consommation , renouvèlement ou substitution , tome 1 , Op-cit , p 152 
3 - BERENGER  (f),Op-cit p 152 

4 -Idem , P 152 
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 إلى اإليجابقد يوجه  إذ،  اإليجابفي صحة  اإليجاب إليهو ال يؤثر عدم تعيين الموجه        
، و يحصل مثل هذا األمر على وجه الخصوص  1الجمهور إلىشخص أو  أشخاص معنيين أو 

 توماتيكيةاألو  اآلالتو الجرائد و التعريفات و  الكتالوجاتبالنسبة للعروض التي تتم عن طريق 
الصادر منه   باإليجاب، و يبقى الموجب ملزم ... كتلك التي توزع تذاكر السفر أو المشروبات الخ

الذي يحدد  02- 04قانون  15، و هذا ما جاء في نص المادة  2إيجابهو ال يمكنه التحلل من 
على نظر  تعتبر كل سلعة معروضة( : الممارسات التجارية  و  التي تنصالقواعد المطبقة على 

  .الجمهور معروضة للبيع 

كانت هذه السلعة معروضة للبيع  أو  إذايمنع رفض بيع سلعة أو تأدية خدمة دون مبرر شرعي ، 
  . 3)كانت الخدمة متوفرة  

إذ أنه إذا كان كل إيجاب مبادرة ، و يميز الفقه في فرنسا بين المبادرة إلى التعاقد و اإليجاب     
مبادرة إلى التعاقد إيجاب ، فقد  يوجه عرض إلى الجمهور للتعاقد  غير أنه إلى التعاقد فليس كل 

يكون مصحوب بتحفظ  أو يكون الشخص المتعاقد معه محل اعتبار ، فان هذا العرض ال يعد 
إيجاب ألن هذا األخير ليس دقيق و بات  و إنما  مصحوب بتحفظ  ، و هذا العرض ليس إال 

                                                            

بول أوال فأول ، في حدود ما من الواضح أن من يوجه إعالنا إلى الجمهور يقصد بذلك التعاقد مع من يتقدم إليه بالق -  1
أن كل من أطلع على على هذا و عدم التقيد بهذا اإلعالن بعد نفاذ تلك السلع ،و عنده من السلع التي أعلن عنها ،

أن و إلى غيره من الجمهور ، و أن كل من أطلع على هذا اإلعالن ، يعلم أنه موجه إليهو اإلعالن بعد نفاذ تلك السلع ،
  كثيرون 

نه في القبول فيستنفذون القدر المعروض ، فاذا وصل قبوله بعد نفاذ السلع المعروضة ، كان وصوله بعد غيره قد يسبقو 
التزم التاجر و ال يلتزم به التاجر ، أما اذا وصل القبول قبل ذلك ، انعقد به العقدو  سقوط اإليجاب ، فال ينعقد به بيع

، مرجع سابق ، يد محمد السيد عمرانالس: انظر ها ، بتنفيذه في حدود ما يكون باقيا لديه من السلع التي عرض
   .18ص

  .105، مرجع سابق ، ص علي فاللي-2
ج ر عدد (  . 2004- 06- 27ت التجارية المؤرخ في ، الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسا 02-04قانون رقم -3

41 . ( 
  . 105، مرجع سابق ، ص  على فاللي-4
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الموجه إليه الدعوة ه الحالة يكون مصدر اإليجاب هو  الجمهور أو ، و في هذ 1دعوى إلى التعاقد
، و يكون مقدم الدعوة إلى التعاقد في مركز الموجه إليه اإليجاب ، و يكون  له الخيار إلى التعاقد

اإليجاب المرفق بالتحفظ المبني ( أن  jean Luc Aubert ، و يرىإما الرفض أو قبول اإليجاب
 يعد إيجاب و إنما دعوة إلى التعاقد ، تخلق هذا األخيرة وضعية عقدية ما على اعتبار شخصي ال

  . 2)و المشتري مركز الموجب قبل التعاقد يكتسي البائع مركز الموجه إليه اإليجاب ،

يصدر من الجمهور ، و القبول يصدر من مقدم العرض  فان هذا العقد  اإليجابو رغم أن       
في الدعوى  اإليجاب إليهالعقد تكون محددة مسبقا من طرف الموجه  الن شروط اإلذعانهو  عقد 

  . التعاقد ، و يبقى متحفظ فقط في شخصية المتعاقد معه التي تكون محل اعتبار إلى

كان الغالب في الواقع هو  إن، و من صاحب العمل أو العامل اإليجابو قد يصدر        
من جانب العامل كأن  اإليجابيمنع وجود صدوره عن صاحب العمل ، لكن هذا الغالب ال 

، و هنا يكون  3يعرض العامل رغبته في التعاقد مبينا المسائل الجوهرية و ما يرغبه في هذا العقد
صادف قبوال من صاحب العمل  و هذه صورة نادرة الوقوع ، و بل وغالبا  إن بإيجابهالعامل ملزما 

، و ذلك  4إيجاباو مجرد دعوة للتعاقد ، و ليس ما يكون الصادر عن العامل في هذه الحاالت ه
العامل في موقف تابع لصاحب  يأتي إذبسبب طبيعة عقد العمل ، و عدم المساواة بين طرفيه 

  . 5إذعانيعتبر عقد العمل عقد  إذالعمل ، 

                                                            
 
1- Aubert(J-L), Notion et rôle de l’offre et de l’acceptation dans la formation du contrat ,Op-
cit, P 307. 

 نة بين القانون الوضعير ادراسة مق( ي عقد العمل ، دور القاضي في تحقيق التوازن فمحمد مصطفى غازي زيدان- 2
  .35، ص 2016الجامعة الجديدة، ر دا) والفقه االسالمي 

 . 350،  ص، مرجع سابقعلي فاللي- 3
   . 82، صسابق  ، مرجعمحمد مصطفى غازي زيدان- 4
  . 350،  صهفسنمرجع  ، محمد مصطفى غازي زيدان -5
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التعاقد بالوعد  بالتعاقد ، الن كالهما يخلقان وضعية عقدية  إلىو يقارب بعض الفقه الدعوة     
 أثارهو القبول ، و تأجل  اإليجاب، غير أن الوعد بالتعاقد عقد صحيح يتالقى فيها  1قبل التعاقد

نكل الواعد عن وعده يمكن للموعود له  إذ، و العقد إتماميوم تعبير الموعود له عن رغبته في  إلى
ال تشكل  التعاقد إلى بينما الدعوة، 2الواعد تنفيذ وعده تنفيذا عينيا بإلزامأن يطالب أمام القضاء 

التعاقد  غير أنه يمكن أن يكون  إلىتعتبر مبادرة  إنما، و و القبول اإليجابعقد لعدم اجتماع 
التعاقد   إلىبالتزامات التي يفرضها عليه القانون في الدعوى الواعد أخل  إذامحل دعوى التعويض 

  . 3 باإلعالمو من هذه االلتزامات االلتزام 

  حسن النية مبدأالتعاقد و  إلىالدعوة  - 2

المبدأ على مرحة تكوين و  إعماللمبدأ حسن النية عدم اقتصار  األخالقييفرض البعد          
مرحلة ما قبل التعاقد ، حيث يفرض التزامات على المتعاقدين  أيضايشمل  إنماتنفيذ العقد و 

طلبات العدالة ، و من أهم هذه يسلكه الرجل العادي النزيه وفقا لمت أنتتضمن السلوك الذي يجب 
  … 4، االلتزام بالضمان باإلعالمااللتزامات االلتزام 

حيث ال  ،5و تبنى القضاء الكندي معيار الرجل العاقل في تحديد السلوك المنافي لحسن النية      
 مإبراالدائن أن سلوك المتعاقد قبل  إثباتيكفي  إنماتدليس أو غش من المتعاقد و  إثباتيشترط 

 ، و هذا ما قضت به  6العقد كان منافي لسلوك الرجل العاقل الذي يتواجد في نفس الظروف

                                                            

1 -RAYMOND (G), La protection du consommateur dans les opèrations de crèdit, Gaz , Pal.,1978 , 
2ème sem , P560. 

االتفاق الذي يعد له كال المتعاقدين أو احداهما بابرام عقد معين في المستقبل ال يكون : ( تقنين مدني  71تنص المادة - 2
   )له أثر اال اذ عينت جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد ابرامه  فيها 

3 - BERENGER (F) , Op-cit  , P 152  
4 - LEFEBVRE (B) , la bonne foi : notion protèiforme ,article , revue n ° 26 , 1996 , P 45 
5 - CROTEU (N) , Le contrôle des clause abusives dans le contrat d’adhèsion et la notion de bonne 

foi ,RDUS , Rn°26 , 1996 , P452 . 
6 - Idem, P452 . 
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يلتزم على ضوء معيار  إذفي حق رب العمل ،  باإلعالمالنقض الكندية بوجود التزام قبل تعاقدي 
  . 1العقد بالمعلومات التقنية المتعلقة بالشركة إبرامالشركاء قبل  بإعالمالرجل العاقل 

بموضوع السلع و  اإلشهارو  باإلعالمو في فرنسا ثار سؤال حول طبيعة الوثائق المتعلقة          
الطبيعة  أساس، و فصل القضاء الفرنسي على كانت تكتسي أثار تعاقدية إذافيما  توجاتنالم

ا المؤرخ في ، و هذا ما ذهبت إليه محكمة النقض الفرنسية في قرار له2التعاقدية للوثيقة االشهارية
الوثيقة االشهارية لها قيمة عقدية متى وردت في شكل واضح و لها : ( ورد فيه 2010مارس  6

ر ، أن التدليس الناتج عن اإلشها، و يترتب على هذا الحل)ى رضا المتعاقد في إبرام العقد اثر عل
، تكون إما التنفيذ قد، و لكن يرتب جزاءات بسبب عدم تنفيذ العالتضليلي ال يرتب جزاء البطالن

  .  3العيني لاللتزام أو فسخ العقد أو التعويض

قانون  17قبل التعاقد و ذلك في أحكام المادة  باإلعالمااللتزام  إلىو تطرق المشرع الجزائري      
المستهلك بكل  إعالمكل متدخل  ألزم إذ، المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش  09-03

الذي يضعه لالستهالك بواسطة الوسم ، ووضع العالمات ، أو بأي  توجنبالم المعلومات المتعلقة
  . 4وسيلة أخرى مناسبة

  تطور وضيفة الشكلية :ثانيا

و  القانون،في قالب ينص عليه  اإلرادةالتعبير عن (  :بالشكليةأنه يقصد    j- flourيرى         
 ،  )إبرامهعدام الفعالية القانونية للعقد المراد يترتب على مخالفة الشكلية التي ينص عليها القانون ان

مع الشكلية الواردة في النظرية العامة للعقد ألنها تقصد العقد  j- flourال يتطابق هذا التعريف ل 
بذاتها ، و يترتب البطالن على مخالفتها ، بينما الشكلية المنصوص عليها في قواعد قانون حماية 

                                                            
1  -LEFEBVRE (B) , la bonne foi : notion protèiforme , Article prècitè , P 334 
2 - DOUCHE (D-N), La sanction de la violation du droit de la consommation dans les contrats de la 

consommation, Thèse de doctorat, Unniversitè de Lorraine, 2012, P 50 . 
3‐ DOUCHE (D-N) , Op‐cit  , P 50 . 

  2013، عالقة قانون حماية المستھلك بقانون المنافسة ، مذكرة لنيل شھادة الماجستر ، جامعة وھران ،  مزاري عائشة -4
  . 33ص 
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، ليست مقصودة بذاتها ، بل هي وسيلة لتحقيق التوازن المعرفي بين  المستهلك ، هي شكلية وقائية
ة ال يترتب البطالن على ، و هي شكليي من شأنها تحقيق مبدأ المساواة، أ1طرفين غير متكافئين

، تكمل القواعد الموضوعية لحماية الطرف أكيد توافق االرادتينمن شأنها ت ، و انمامخالفتها
، و الهدف منها تحقيق التوازن المعرفي بين الطرفين باعالم ي عيوب االرادةالضعيف المتمثلة ف

  .2المستهلك القليل الدراية و العلم بالمنتوج و الخدمة 

في هذا الشأن أنه يجب التوفيق  بين الجزاء المقرر النعدام الشكلية  مازو األستاذو يقول          
، التي قانون االستهالك الفرنسي أحكام،  و ينتقد بشدة  باإلعالمالمحترف بااللتزام  إخاللو اثر 

  3باإلعالمالمؤسسة المالية بالتزامها  إلخالل، من التزامه بدفع فوائد على القرضتبرأ المستهلك 
من شأنها عرقلة االئتمان الذي تقوم عليه المعامالت التجارية و عقود  األحكاميرى مازو  أن هذه و 

المؤسسة المالية بالتزاماتها  بإخاللجال للمستهلك المدين سيء النية التذرع ، و تفسح الماألعمال
أن الشكلية المقصودة  – carbonnier    jو يرى  .4، من اجل التملص من تسديد ديونهباإلعالم

  الموضوعية غائية ، ترتكز على المحتوى و في االلتزام باإلعالم غير مقصودة بذاتها ، و هي شكل
المحترف به على  إخاللفي حالة  إالالقانونية  خالل بااللتزام باإلعالم ال يرتب أثاره، و اإل

و هو على علم بعناصر العقد  كان المستهلك يتعاقد  إذ، و بالنتيجة 5العناصر الجوهرية للعقد

                                                            

،  االسكندريةدار الجامعة الجديدة ، –مقارنة  دراسة تحليلية–، عدم التوازن المعرفي في العقود  براهيم عبد العزيز داودا - 1
  . 61، ص 2014

2- GHESTIN (J) ,Traitè de droit civil ,  La formation du contrat , Le contrat-le consentement , 
Tome1, 4eme èdition  , LGDJ , P253 . 

3 -MAZEAUD (D) , La condition suspensive d’obtention d’un prêt immobilier à l’epreuve de la 
jurisprudence : vers un juste èquilibre , JCP , 1993 , èd , NI , P345 . 

   . 59ص ، مرجع سابق ،  براهيم عبد العزيز داودا - 4
قانون  33-311هذا ما ذهبت اليه و و اذ كان انعدام الشكل ال يأثر على تكوين العقد ، فانه يأثر في اثار العقد -5

-311المقرض بالتزامه باالعالم اتجاه المقترض طبقا للمواد في حالة اخالل : ( االستهالك الفرنسي التي تنص 
يتبرأ المقترض من التزامه و من قانون حماية المستهلك يكون المقترض  ملتزما فقط بأصل الدين ، 13-311و12

  .. ) بتسديد الفوائد على القرض 
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قانون االستهالك التي تبرأ أحكامخالل المحترف بالتزامه باإلعالم ، فانه ال مجال لتطبیق محل ا

.1المستهلك من التزاماته

و مهما یكن الجزاء الذي یترتب عن تخلف الشكلیة ،  فان العقد یبقى رضائي و ال ینقلب في 

هي شكلیة باإلعالمعقد شكلي ، الن الشكلیة المقصودة في االلتزام إلىاألحوالأي حال من 

القانون هو الذي ینص علیها غیر أنها لیست إنماغائیة ، و لو أنها لیست شكلیة اتفاقیة و 

m-و یقول   2تكمل الموضوع من اجل حمایة الطرف الضعیفإنماضروریة النعقاد العقد ، و 

m-nicod)خضوع قواعد الشكل للقواعد الموضوعیة ال یستقیم مع مفهوم الشكلیة ، و أنه إن

مكملة لقاعدة موضوعیة ، یبقى العقد في إنمالیست متطلبة النعقاد العقد و األخیرةكانت هذه إذا

.3عقد شكلي )إلىهذه الحالة رضائي و ال ینقلب 

إعالممن أهم الوسائل التي جاء بها المشرع الجزائري بهدف اإلشهارو یتمثل الوسم و 

المتعلق 1989-2-8المؤرخ في 02-89المستهلك ، حیث تنص المادة الرابعة من القانون 

المستهلك بخصوصیات التي تمیز المنتوج أو الخدمة التي إعالمبحمایة المستهلك على وجوب 

.4یقتنیها بالطریقة المالئمة ، و تتمثل طبقا للقانون في الوسم

المتعلق برقابة الجودة و قمع الغش 39-90التنفیذي رقممن المرسوم 2و عرفت المادة 

أنه : (جمیع االقتراحات أو الدعایات أو العروض أو المنشورات أو التعلیمات المعدة اإلشهار

.5لترویج تسویق سلعة أو خدمة بواسطة أسناد بصریة أو سمعیة بصریة )

1 -CAROBONIER (j) , Les obligation ,Presse universitaire de France , 20 eme édition , 1996 P448.
2006، 2العلوم السیاسیة ، العدد و، حمایة رضا المستھلك عن طریق االعالم ، المجلة النقدیة للقانونجبالي اعمر-2

.31جامعة مولود معمري، تیزي وزو ، ص 
3 -NICOD (M) , Le formalisme en droit des liberalitès , Thèse , Paris XII , 1996 , P 45 .

.1989فیفري 8، مؤرخة في 6المتعلق بالقواعد العامة لحمایة المستھلك ، ج ر عدد 02-89قانون -4
و ل دعمال1990ینایر31، مؤرخة في 5قمع الغش ، ج ر عدد والمتعلق برقابة الجودة39-90مرسوم تنفیذي رقم -5

61ددر عج،2001روبتكأ16ي فخرؤمال315-01مقرذيفینتموسربمممتمال
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  الفرع الثاني

 ظهور مركز تعاقدي قوي أثناء تكوين العقد

إذا كان األصل أن األشخاص أحرار في اتفاقاتهم و اشتراطاتهم المتعلقة بمضمون            
، فإنه من الطبيعي 1التطور االقتصادي الحديث اتجه نحو أسلوب اإلنتاج الضخم غير أن ،العقد

و مثله مثل المنتوج أصبح العقد ذاته صناعيا و  ،أن يحل أسلوب التوزيع الواسع محل المساومة
موحًدا بحيث العقد  يكرر نفس الشروط ، و يستعمل لبيع مئات اآلالف من السلع المتشابهة، مما 

 . contrat type 2د العقود النموذجية أو عقود الجمهور أدى إلى ميال

و نظرا للقوة االقتصادية الكبرى التي يتمتع بها أحد أطراف التعاقد، نتيجة سلطته          
االحتكارية للمنتوج أو خدمة، فإن ذلك سمح له من أن يجعل من العقود التي يبرمها عقود غير 

و موحًدا يعده المحترف مسبقا بنفسه بصفة منفردة، سواء كان تفاوضية، و أصبح العقد نموذج حيا 
، على كل مشتري يرغب في التعاقد 3منتجا أو موزعا يملي بموجبه إرادته و شروطه المعّدة سلفا

معه، و الذي ال يملك مناقشة هذه الشروط أو المفاوضة بشأنها، و الذي لم يبق له سوى خيار 
و هو سيذعن ال محال له، لما للمحترف من احتكار على السلعة رفض التعاقد أو اإلذعان للعقد، 

الحرية االقتصادية أدت إلى الحد من الحرية التعاقدية، فكان من أن  أو الخدمة و الحاصل  يبدو
 .4نتائجها عقد اإلذعان و العقود النموذجية

                                                            

، مقال منشور في موقع              45التحرير ، جامعة بابل ، صمنصور حاتم ، ايمان طارق ، القوة الملزمة للشروط االحادية  -1
www.uobabylone.edu.iq   

نموذج عقد يلزم االشخاص الذين : ( أنه  CONTRAT TYPEالعقد النموذجي "   GHESTIN "  عرف الفقيه  -2
 GHESTIN (V) , La formation du contrat , 3eme) يقبلون بالتعاقد بشروط التي تضمنھا العقد 

edition LGDJ , 1993 , P60   حمتية المؤمن له  و عبد المنعم زمزم ، تفسير نماذج وثائق التأمين :نقال عن
اتجاهاته المعاكسة ، جامعة االمارات و العشرين المتعلق بالجوانب القانونية للتامينو المؤتمر السنوي  الثاني) المستهلك(

  .    21، ص 2014العربية المتحدة ، 
   . 56، مرجع سابق ، ص، ايمان طارق  صور حاتممن -3
  .12، ص2007، الشروط التعسفية في العقود في القانون الجزائري، دار هومة، الجزائر، بودالي محمد -4
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من خالل  المتعاقدين،و نتولى بالبحث من خالل هذا الفرع نقاط اختالل التوازن بين مراكز       
  . )ثانيا( ، أو اختالل التوازن في تحديد مضمون العقد)أوال( اإلرادةاختالل التوازن في التعبير عن 

  ةاإلراداختالل التوازن في التعبير عن :أوال

يترتب على اختالل التوازن في المراكز االقتصادية اختالل في التوازن في العناصر القانونية 
بين اتجاه يرى  اإلذعانو في هذا الصدد اختلف الفقه في تحديد طبيعة عقد  رادة،اإلللتعبير عن 

  . 1)2(و اتجاه يرى أنه عقد ) 1(أنه عبارة عن مركز الئحي 

  النظرية غير التعاقدية أو الالئحية- 1

: 2رأواو ) عقد اإلذعان ( حيث ذهب بعض فقهاء القانون العام إلى إنكار وصف العقد على  
عن مركز قانوني منظم ، تنشئه إرادة منفردة يصدرها الموجب ، فتكون بمثابة قانون أو  أنه عبارة

الئحة مما يبعد وصف العقد عنه ، لما يفترض في هذا األخير من التساوي بين أطرافه ، و كذا 
القانون الخاص  ذلك أن الضرورات االجتماعية تبرر أحيانا منح بعض أشخاص.  3حرية إبرامه
و من ثم وجب تفسيره  المنظم،ضحي عقد اإلذعان اقرب إلى المركز القانوني فأ. ظيم سلطة التن

و قد ترسخ االعتقاد لدى المستهلك و هو يتلقى هذه العقود المعدة  ، الالئحةكما يفسر القانون أو 
ها سلفا ، أنه ال تمييز بين النصوص التشريعية أو التنظيمية و بين الوثائق التعاقدية  من حيث كون

  . 4تفرض عليه فرضا

وصف العقد على عقد  إنكار ئري مع هذا االتجاه من حيثو ال يتفق المشرع الجزا  
 بإرادتهيتضمن بنود وضعها الطرف القوي  اإلذعان، و يتفق معه من حيث اعتبار  عقد   اإلذعان

                                                            

   .12، ص بقاسمرجع ،  بودالي محمد -1
2 - DOMERGUE (M) , Etude d’ensemble sur le contrat d’adhesion , Thèse , Toulouse , 1935 , P109 

،  1985منشأة المعارف ، االسكندرية ، ، في القانون المدني المصري المقارن  ، تفسير العقدعبد الحكيم فوده -3
   .380ص

  .45، مرجع سابق ، ص بودالي محمد-4
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يقصد : ( ة المتعلق بالممارسات التجاري 02-04قانون  3و هذا ما تنص عليه المادة  1المنفردة
  : في مفهوم هذا القانون 

حرر مسبقا من احد أطراف  خدمة، تأدية أوبيع سلعة  إلىاتفاقية تهدف  أوكل اتفاق :العقد-
  ).تغيير حقيقي فيه  أحداث األخيربحيث ال يمكن هذا  األخرالطرف  إذعاناالتفاق مع 

  النظرية االتعاقدية- 2

هي في حقيقتها  اإلذعانعقود  أنقهية و القضائية في األوساط الف اآلنالسائد  الرأيكان  إذ
أن تفسير طبيعة البنود التي تتضمنها يختلف بين  إال،  2عقود و ليست مجرد مراكز قانونية

 إن األوليرى االتجاه  إذعن أصحاب التفسير الواسع ،  اإلذعانأصحاب التفسير الضيق لعقد 
، بينما يرى االتجاه الثاني أن عقد  )أ(القبول مع  اإليجابعقد حقيقي يتقابل فيه  اإلذعانعقد 

    . 3)ب( يتضمن نوعين من البنود بنود الئحية و تعاقدية اإلذعان

  عقد حقيقي اإلذعانعقد - أ

من صياغة أحد المتعاقدين فقط و هو الذي يملك المركز  اإلذعانفي عقد  اإليجاب إن 
متضمنا للشروط و البيانات  إليجابااالقتصادي القوي في العالقة التعاقدية ، حيث يكون 

التفصيلية و الجوهرية  بصورة قاطعة ، و ال يكون للموجب على استعداد للمناقشة و المساومة 
 اإلرادات، فليس هناك تطابق بين  4بشأن العقد اإلرادتانومن ثم يمكن القول بغياب التطابق بين 

في عقود  اإلراداتسلمنا بوجود التطابق بين  إذالحقيقية طبقا لمفهوم النظرية التعاقدية ، و حتى 
فيما  إمالموضوع واحد فقط ، و هو التعاقد ذاته ،  إال، فان هذا التطابق لم ينصرف  اإلذعان

                                                            

ال القانون المقارن ،مقو ،أثر التفوق االقتصادي للمحترف في فرض شروط تعسفية في القانون الجزائري رباحي احمد -  1
  359، ص 5منشور في مجلة اقتصاديات شمال افريقيا  ، عدد 

2 -DOMERGUE (M) , Etude d’ensemble sur le contrat d’adhesion , Thèse prècite , P110 
3 -CHOLEY (J-Y) , L’offre de contracter et la protection de l’adhèrant dans le contrat d’adhèsion , 

Thèse , Paris , 1974 , P66. 
  .35، مرجع سابق ،  حسن جمعي عبد الباسط -4
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مقدم  إرادةواحدة و هي  إرادة أماميخص شروط التعاقد فانه ال يحصل تطابق بشأنها ، حيث نكون 
  .  1السلعة أو الخدمة

اقتصادي أكثر منه نفسي  كراها، غير أنه  كراها اإليجاب إليهموجه و يشوب رضا ال        
  . 2إذعانو من هنا سميت عقود " مذعن له " فالرضا موجود لكنه مفروض على القابل ، أي 

على اعتبار أنها ليست عقودا حقيقية ألن  اإلذعانو لقد شكك البعض في طبيعة عقود   
  .  3اإلذعانيار ، و هذا غير متوفر في عقود عن حرية و اخت إرادتينالعقد هو توافق 

، و ما يالحظ  إرادتانهي عقود حقيقية تلتقي فيها  اإلذعانأن عقود  األخرالبعض  و يرى  
يتعلق بالناحية االقتصادية ، لكن يبقى مع ذلك للقابل الحرية في القبول  إذعانفيها من خضوع و 

  . 4أو الرفض

ما بلغ الضغط الذي يمليه الطرف القوي على المذعن، فانه االتجاه أنه مه هذاو يرى أنصار 
يفسده ، و بالتالي فان القبول في عقد اإلذعان  األقلعلى  أوالذي يعدم الرضا  اإلكراهال يبلغ حد 

  . 5قبول صحيح ينعقد باقترانه باإليجاب عقد حقيقي و صحيح ، استنادا إلى مبدأ سلطان اإلرادة

حيث تطبق النظرية  اإلذعان،ب نظرية التفسير الضيق لعقد ناد إلى هذه النظرية أصحا
و  لم تتقبل  لتفسيرهاأخذا من قاعدة العقد شريعة المتعاقدين أساسا  العقود،التقليدية على هذه 

المحاكم الفرنسية نظرية عقود اإلذعان ، و لم تسلم بها كطريقة متميزة في التفسير ، تغاير الطريقة 
، إذ طالما علم المذعن بشروط هذه العقود ، أو كان في إمكانه العلم  6ساومةالسائدة في عقود الم

بها ، فإنها تكون  حجة عليه و ال يخلو هذا الرأي من المبالغة و التصنع ، مما أدى الى وضع 
                                                            

،  1،االيجاب في عقد االذعان ، مقال منشور في مجلة المحقق الحلي في العلوم السياسية ، عدد  خولة خدوم محمد -1
 www.mouhakiq.com:مقال منشور في موقع  375،ص2014

  87، مرجع سابق ، ص  محمد مصطفى غازي زيدان -2
  87، ص  ، مرجع نفسه مصطفى غازي زيدان محمد -3
  293، مرجع سابق ، ص  عبد الحكيم فوده ،تفسير العقد -4

5 -DEREUX(G) ,Article prècite , P 201 
6 - CHOLEY (J-Y)  , Thèse precite , P45 
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من حيث . خاصة قواعد خاصة به ، تراعي عند انعقاده و تنفيذه و تفسيره بوصفه عقدا ذو طبيعة 
و من حيث تفسير الشك الذي  .المشيئةمعنى  إلىمعنى التسليم منه  إلىقرب أ اعتبار القبول

  . 1مدينا أميكتنف عباراته لمصلحة المتعاقد المذعن دائنا كان 

  -الالئحية و التعاقدية- ة الشروط  نظرية العقود المزدوج- ب

لهما شأن كبير  بصدد الجدل الفقهي حول التفسير الواسع الحر، ظهر نظريتان فقهيتان ،       
  .في مجال عقود االذعان ، هما نظريتا جونو و ديريه 

ما يتضمنه  إلىشطرين ، و ذلك بالنظر  إلى اإلذعانجونو عقد  األستاذيشطر " جونو"نظرية -
دون  األخرمن شروط  الشطر األول الئحي يضعه الطرف القوي في العقد ، ليفرضه على الطرف 

  . 2مناقشة

فوثيقة التأمين  بها،المذعن  إلرادةو ال قبل  المنفردة،الموجب  إرادةود و في هذا الشق تس  
و تفرضها على المستأمن ، و ال  المنفردة، بإرادتهاتتضمن شروط مطبوعة تضعها شركة التأمين 

  . 3فهذا الشق يضم مركزا قانونيا منظما يتمتع فيها الموجب بالسيادة.تقبل نقاشا فيها 

 اإلرادتانعقد شأنه في ذلك شأن كل العقود العادية ، حيث تلعب فيه أما الشطر الثاني فهو 
دورهما المعتاد ، فبالنسبة للوثيقة نجد أن الشروط التعاقدية المتعلقة بمحل التأمين ، و قيمة 

، و مقدار قيمة التعويض المستحق ، و الخطر المؤمن منه ، هي شروط كانت محل  األقساط
  . 4في حقيقتها عقدا بكل مقومات العقداعتبار من الطرفين و تشكل 

و يفسر الشق التعاقدي مثل كل العقود األخرى بالبحث عن النية المشتركة للمتعاقدين ، أما 
بالنسبة للشق الالئحي يفسر بعيد عن الجمود الذي يتبع في مادة العقد ، حيث يتمتع القاضي حيال 

                                                            

  . 293، مرجع سابق ، ص  عبد الحكيم فوده- 1
2  - GOUNOT ( E) , Le principe de l’autonomie de la volente   en droit privè Contribution à l’etude de 

l’individualisme juridique , These , Paris , 1912 , P223 

  93مرجع سابق ، صالمقارن ،  و ، تفسير العقد في القانون المدني المصري عبد الحكيم فوده -  3
4 -  GOUNOT ( E), These precite , P225 . 
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مقتضيات ال يطبقها حرفيا ، بل بما يتفق و ، إذ هذا الشق الالئحي بسلطات رقابية و توفيقية واسعة 
  .  1حسن النية و األوضاع االقتصادية

يرى أن عقد  إذديرية نظريته بمناسبة الحديث عن عقد التأمين ،  األستاذصاغ  :نظرية ديرية-
شروط جوهرية مكتوبة يتعلق بها اتفاق الطرفين المتبادل ، : يتضمن نوعين من الشروط  اإلذعان
أو على األقل تعتبر كذلك من وجهة  تبعية،و شروط . ر فيها نيتهما المشتركة الحقيقية و تنحص

، و  األخر، و هي شروط عامة مطبوعة يعدها احد الطرفين ليفرضها على 2نظر احد الطرفين
فبالنسبة .كالنقل و العمل  اإلذعانليس ذلك قاصرا على التأمين وحده ، بل على كافة عقود 

، فبالنسبة لعقد العمل يعد منها تلك الشروط نجدها تحدد الطبيعة الخاصة للعقدية للشروط الجوهر 
أما بالنسبة للشروط التبعية فتلك المتعلقة . 3المتعلقة بتحديد األجرة و طبيعة العمل و عدد ساعاته

ة كالشروط التي تفرض غرامات مالية عن أوجه المخالفة لالئح المنشأة،بالنظم الداخلية للعمل في 
  .قانونيةأو بعض الشروط التي تعالج مسائل 

الروح التي يجب على  إعطاءديريه أن الهدف من الشروط الجوهرية هو  األستاذو يرى 
القاضي التعرف عليها من خالل النية المشتركة للطرفين ، أما الشروط التبعية فهي شروط ثانوية 

  . 4من ذلك كثرأمكملة اومحددة للشروط الجوهرية ، و ال يتعدى دورها 

   اختالل التوازن في تحديد مضمون العقد :ثانيا

  :تتجلى مظاهر تقييد اإلرادة في العقود اآلتية 

  عقود اإلذعان - 1

  المدنية التشريعاتعلى  اإلرادةاتسمت التصرفات القانونية في ظل هيمنة مبدأ سلطان  

                                                            

  45،تفسير العقد ، مرجع سابق ، ص الحكيم فوده عبد-  1
2-LITTY (O) , Inègalitè des parties et durèe du contrat , ètude de quatre contrats d’adhesion usuels  

LGDJ , 1999 , P85 . 

   45،تفسير العقد ، مرجع سابق ، صعبد الحكيم فوده  -3
4 -COTTET  (P) , Essai critique sur la thèorie de l’accesoire en droit privè , LGDJ , PARIS , 2013 , 
P401 
 



 الباب االول                                                       تكوين العقد في ظل عدم تكافؤ مراكز المتعاقدين
 

 
47 

 

  . 1ن بمجرد صحة التراضيفي مراكز المتعاقدي تفترض المساواةو  القانونية،بالمساواة  

لسيما الطب الواسع نحو االستهالك ، برز  19و في ظل تطور الحياة االقتصادية في القرن 
في مقابل  ،المجتمع أفرادو السلع و الخدمات في يد طائفة معينة من  اإلنتاجتركيز واسع لوسائل 

  .2حاجاتهم الضرورية إلشباعمن المستهلكين الذين يقبلون القتناء  السلع و الخدمات  أخرىطائفة 

ءم مع صناعة الوحدة أو المقاس، لقد ظهر للعيان أن العقد في القانون المدني ظل يتال   
التطور االقتصادي الحديث اتجه نحو أسلوب اإلنتاج  ، بينما3مع عقد المساومة أو المفاوضو 

  .4فإنه من الطبيعي أن يحل أسلوب التوزيع الواسع محل المساومة ، الضخم

و نظًرا للقوة االقتصادية التي يتمتع بها أحد أطراف التعاقد نتيجة سلطته االحتكارية لمنتوج  
أو خدمة فإن ذلك سمح له من أن يجعل من العقود التي يبرمها، عقود غير تفاوضية، و أصبح 

عا يملي العقد نموذجيا و موحًدا يعده المحترف مسبقا بنفسه، بصفة منفردة، سواء كان منتجا أو موز 
 ، و الذي ال يملك5بموجبه إرادته و شروطه المعّدة سلفا، على كل مشتري يرغب في التعاقد معه

مناقشة هذه الشروط أو المفاوضة بشأنها و الذي لم يبق له سوى خيار رفض التعاقد أو اإلذعان 
  .6للعقد، و هو سيذعن ال محالة، لما للمحترف من احتكار على السلعة أو الخدمة

توفير حماية خاصة  إلىلى اثر  ظهور المشاريع االقتصادية الضخمة ظهرت الحاجة و ع
و بداية  19للعامل في مواجهة الشروط التعسفية التي يفرضها صاحب العمل ، و في نهاية القرن 

، حيث يرى أنه ال 7بطرح جديد من خالل دراساته لعقود العمل SALLEILLE (R)جاء  20قرن 

                                                            
1 - DEREUX(G) , De la nature juridique des « contrats d’adhesion » ,Article precite  , P 205 
2 -GHAZAL (J-P) , De la puissance economique en droit des obligations , Tome 1 , thèse pour 

l’obtention de doctorat en droit , nouveau règime , Unniversitè de PIERRE MENDES France , 
Grenoble , 1996 , P196 . 

3- LITTY (O) , Op-cit , P85  .  
4 - MAGNAN-Fabre (Muriel) , Droit des obligations , Tome 1 , Contrat et engagement unilatérale , 

2eme edition , Thémis , Paris , 2007 , P220   

  . 131، مرجع سابق ، ص  محمد الصبري السعدي -5
  . 47، مرجع سابق ، ص نوري حمد خاطر  و عدنان ابراهيم السرحان - 6

7 - wysocki (D) , Les apports de Raymond SALEILLES  en droit sociale , Document , P16 . 
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مفهوم القانون المدني مع العقد في عالقات العمل التي تتسم بانفراد صاحب ينطبق وصف العقد ب
رفض التعاقد دون يأن يسلم لها أو إال  و ال يمكن للعامل .المنفردة بإرادتهالعمل بوضع بنود العقد 

كتقنية قانونية تجسد  اإلذعاننظرية عقد  SALLEILLE (R)مناقشة مسبقة ، و اقترح بذلك 
خاص  تكريس القانون نظام  ضرورة إلىة الفعلية في مراكز المتعاقدين ، و ناد انعدام المساوا

  . 1اإلذعانبحماية الطرف الضعيف في عقد 

ظلت  نظرية مهجورة لم تعتد بها التشريعات المدنية  اإلرادةغير أنه تحت تأثير مبدأ سلطان 
 إلىات مختلف الدول و بعد الحربين العالميتين ، بدأت تشريع 20غاية منتصف القرن  إلى

االعتداد بالنظرية لسيما في بعض تطبيقاتها مثل المسؤولية عن فعل الغير و التزام الضمني 
 .  2بضمان السالمة و األمن

و الحاصل يبدو أن الحرية االقتصادية أدت إلى الحد من الحرية التعاقدية، و كان من  
من بينهم الدكتور عبد المنعم الصدة عقد و قد عرف بعض الفقه في مصر و  ،نتائجها عقد اإلذعان

العقد الذي يسلم فيه القابل بشروط يضعها الموجب و ال يقبل مناقشة فيها، و ": اإلذعان بأنه
ذلك فيما يتعلق بسلعة أو مرفق ضروري يكون محل احتكار قانوني أو فعلي، أو تكون المنافسة 

  .3"محدودة النطاق في شأنها

حيث يصدر  إالفي دائرة معينة ، فهي ال توجد  إالال تكون  إذن،  اإلذعانفعقود    
 اإليجابمن متعاقد يحتكر احتكارا فعليا أو قانونيا شيئا يعد ضروريا للمستهلك، و يصدر  اإليجاب

                                                            

  . 55، ص  1998االلتزام ، دار النهظة العربية ، مصر ، ، مصادر  عبد المنعم فرج الصدة -1
 . 78، مرجع سابق ، ص السيد محمد السيد عمران - 2

3-GHAZAL (J-P) , De la puissance economique en droit des obligations , Thèse precitè , P45 . 

  . 55، ص رجع سابق، م عبد المنعم فرج الصدة-4
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كافة الناس ، و بشكل مستمر ، و يكون واحد بالنسبة للجميع ، و يغلب أن يكون  إلىعادة 
  . 1مطبوعا

، عقد العمل في الصناعات الكبيرة ، و عقد التامين بأنواعه  إلذعاناو من أمثلة عقود    
، و عقد النقل ، و عقد االشتراك في المياه و الغاز و التليفون ، و التعاقد مع مصلحة  2المختلفة

بصورة قاطعة ال تقبل النقاش و ال  إيجابهالبريد و التلغراف ، ففي كل هذه العقود يعرض الموجب 
خر من القبول ، ألنه يتعاقد مع محتكر لسلعة أو مرفق من ضروريات الحياة التي مفر للطرف األ
  .   3ال غنى عنها

إن التقنين المدني الجزائري لم يتناول خصائص عقد اإلذعان إال من جانب القبول فقط، إذ 
القبول في عقود اإلذعان يقتصر على مجرد التسليم بشروط مقررة ": منه  69تنص المادة 

  . "الموجب و ال يقبل مناقشته فيها يضعها

فقرة أولى بتكييف  2المتعلق بالممارسات التجارية في المادة  02-04و تناول  القانون رقم       
بيع  إلىكل اتفاق أو اتفاقية تهدف : (، و عرفته على أنه  4على أساس أنه عقد اإلذعانعقد 

الطرف األخر بحيث ال  إذعانتفاق مع سلعة ، أو تأدية خدمة ،حرر مسبقا من أحد أطراف اال
    5.)تغيير حقيقي فيه  إحداثيمكن لهذا األخير 

                                                            

  . 78، مرجع سابق ، ص عمران السيد محمد السيد - 1
  . 78، صهفسن، مرجع  د السيد عمرانالسيد محم - 2
  . 55، ص رجع سابق، م عبد المنعم فرج الصدة- -3
  . 2004يونيو 27، مؤرخة في  41المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية ، ج ر عدد  02- 04قانون  -4
المتعلق المتعلق  2006سبتمبر 10المتعلق المؤرخ في  306-06مرسوم تنفيذي رقم  2تنص المادة األولى فقرة  - 5

:  56البنود التي تعتبر تعسفية ، ج ر عدد  و المستهلكينو  بالعناصر األساسية للعقود المبرمة بين االعوان االقتصاديين
المتعلق بالممارسات التجارية المؤرخ  02-04من قانون  4،  الحالة  3يقصد بالعقد في مفهوم هذا المرسوم وطبقا للمادة (

المذكور أعاله ، كل اتفاق أو اتفاقية تهدف الى بيع سلعة أو تأدية خدمة ، ، حرر مسبقا من و 2004يونيو سنة   24في 
  )أحد أطراف االتفاق مع اذعان الطرف األخر بحيث ال يمكن هذا االخير احداث تغيير حقيقي فيه 
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المتعلق  306- 06و هو نفس التعريف الذي تبنته المادة األولى من المرسوم التنفيذي رقم        
 االقتصاديين و المستهلكين و البنود التي تعتبر األعوانبالعناصر األساسية للعقود المبرمة بين 

  . 1تعسفية

 خالل المادةالمتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش السلعة من  09/03عرف القانون رقم         
فيبدو من هذا  "عنه بمقابل أو مجانا السلعة كل شيء مادي قابل للتنازل": بالنص 17فقرة  3

  .2التعريف أن نطاق السلعة واسع يشمل كل األشياء المادية

المتعلق برقابة الجودة و قمع الغش الخدمة في  90/39نفيذي رقم و عرف المرسوم الت   
الخدمة هي كل مجهود يقّدم ما عدا تسليم منتوج و لو كان هذا التسليم ": بمايلي  2/4مادته 

  .3"ملحقا بالمجهود المقدم أو دعما له

نص المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش في  09/03و عرفتها كذلك في إطار قانون رقم 
الخدمة كل عمل مقدم، غير تسليم السلعة حتى و لو كان هذا التسليم ": بما يلي  3/6المادة 

  "تابعا أو مدعما للخدمة المقدمة

إذ ذهبت  ،و الفقه الفرنسي القديم، ذهب إلى وضع شروط أخرى لعقد اإلذعان و القضاء     
ي القديم في قرار لها مؤرخ في تطبيق فكرة ناد بها الفقه الفرنس الفرنسية إلىمحكمة النقض 

  :4و الذي أضاف شروط أخرى لعقود اإلذعان و هي 3/6/1969

 .أن يكون الموجب في وضع اقتصادي احتكاري سواء كان هذا االحتكار قانونيا أو فعليا -

 . الناسأن يتعلق العقد بسلعة أو خدمة من الضروريات األولية وفقا الحتياج مجموع  -

                                                            

   .السالف الذكر يتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش  03- 09قانون-1
  . 464ص،  قباسمرجع ، الباقي عمر محمد عبد- 2
  1990يناير  31، مؤرخة في  5قمع الغش ، عدد و  يتعلق برقابة الجودة 39- 90مرسوم تنفيذي -3
  . 464ص،  قباسمرجع ، الباقي عمر محمد عبد- 4
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  العقود النموذجية - 2

عدة  بتحديد التزامات العقد الذي يربطهم، و لكن في - من حيث المبدأ –ينفرد األطراف        
و هذا ما يعرف بالعقد  ،حاالت يمكن أن يحدد مضمون العقد أو جزء منه من طرف الغير

النموذجي، فيمكن تعريف العقد النموذجي على انه نموذج تعاقدي يفرض سلطته، فهو عقد على 
من أجل تفريد االتفاق ) البياض(شكل استمارة أو مطبوعة، و ما على األطراف سوى مأل الفراغ 

، و هو أيضا موّجه لعدد كبير من المتعاقدين و بالتالي فإن الحاجة هي التي دعت إلى 1لشخصيته
  .2إعداد نموذج بدل تحرير عقد خاص في كل مّرة، فهذا أسهل وأقل كلفة

فالعقود النموذجية هي عقود توضع من قبل منظمات متخصصة أو هيئات معينة و أحيانا 
حتّمي، و من أبرزها  العقود الجماعية، و هي تلك  يكون وضع بعض العقود في شكل نموذج أمر

العقود التي تبرمها الهيئة لتنظيم عالقة أفرادها بفرد آخر أو بهيئة أخرى و بتمام إبرامها تنفذ 
، فعقد العمل الجماعي يعد أحسن مثال و أهّمها ففي هذا العقد يقوم اتفاق 3شروطها على كّل فرد

رباب األعمال، و بين نقابة العّمال أو اتحاد نقابات العّمال بين رب العمل أو بين اتحاد من أ
فيتضمن هذا االتفاق الشروط التي يجب إتباعها في عقود العمل الفردية، و هذا للحد مما قد 

  .4يفرضه رب العمل على عامل معّين من شروط قد يضطر هذا األخير بقبولها

وعة و ينتج آثار مختلفة، حيث تتأثر إن تدخل الغير في العقد يمكن أن يكتسي أشكاال متن
بإرادة الغير، و لكن من الناحية النظرية، يكون األطراف أحرار  -في عدة حاالت –إرادة األطراف 

في التعاقد بشروط مختلفة، غير أنه في بعض الحاالت التطبيقية، ال يقبل الشخص المقبل على 
ما يمكن لألطراف أن يسندوا مهّمة تحديد بعض التعاقد إبرام العقد إّال لشروط معينة يفرضها هو، ك

، فمثال فيما يخص عقد البيع ليس من الضروري أن يحّدد الثمن من قبل 5شروط العقد للغير
                                                            

1- Myelamine, L’autonomie de la volent dans les nouvelles relations, ile: //E: juris Maroc.HTM, P04. 
2- MAGNAN-Fabre (M), Droit des obligations, Tome 1, contrat et engagement unilatéral, 2eme éd, 

Thémis, paris, 2007, P230. 
3 -TERRE  (A) et TERRE   (F) , Droit civil , Les obligations ,Op-cit, P45 

  .117، مرجع سابق، صخليفاتي عبد الرحمان -4
5 - Well (A) et Terre (F), Op-cit , p109. 
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إلى التحكيم  1592األطراف، بل يمكن أن تكون محددة حسب القانون المدني الفرنسي في مادته 
ء إمكانية اللجوء إلى تحكيم الغير في التي تسمح للشركا 1854من طرف الغير، و كذلك المادة 

  .1تنظيم الحصص، أما في التشريع الجزائري فيتم اللجوء إلى تحكيم سعر الّسوق

من الناحية العملية، يلجأ األطراف في الكثير من األحيان بسبب جهلهم وقلة خبرتهم إلى    
قد بموجب المشورة طلب النصح من مختصين مثل موثق أو سمسار، فيحرر هذا األخير بنود الع

فتكون بذلك الشروط التي تعوّدوا على اقتراحها، و الصّيغ التي تعّودوا استعمالها هي التي تحدد 
  .2بنود العقد و تحدد بذلك إرادة األطراف

إال أن تطبيق العقود النموذجية يعطي مثاال أخر لتدخل الغير في تحديد مضمون العقد، ففي 
يمات المهنية عقود نموذجية، فيكتفي المهنيون الملزمون بإبرام عقود العديد من المهن، تحرر التنظ

  .3مع مورّديهم أو زبائنهم بالرجوع إلى العقد النموذجي، عوض أن يحّرروا شروط االتفاق بأنفسهم

و العقود النموذجية المهنية رائجة جًدا، فهي تستجيب للحاجة العميقة للتجارة، بالسماح لهم 
بل التعاقد، و كذلك إتباع الحركة السريعة لحياة العمال، كما تسمح أيضا بسّد بتقليص مرحلة ما ق

المتعلقة بمختلف العقود ليست  األحكامالنقص الموجود في التقنين المدني و التجاري، فالعديد من 
  .4مفصلة

ك إذ أراد ذل االنسحابفالعقود النموذجية هي مبدئيا اختيارية، إذ تكون للمتعاقد الحرية في  
التي تم استثناؤها صراحة و في  األحكامو هي ستطبق مادام أنهما اختارا العقد النموذجي ما عدا 

، ال تحدد بعض الشروط فقط من قبل الغير بل كلها كما يحدث في عقود التوزيع 5بعض الحاالت
ليس أين يحدد ثمن البيع من قبل المنتج، فحتى لو اشترى البائع النهائي السلعة من الموزع و 

، أو كما لو أن نقابة أرباب العمل قررت أّنه ال األخيرالمنتج فإّنه سيلتزم بالثمن الذي حدد هذا 
                                                            

1 -NORDMANN (PH) , Op-cit , P61 

  60، مرجع سابق ، ص علي فاللي-2
3- Myelamine, Cour precite, P 104 
4- Well (A) et Terre (F), op.cit, p109. 
5 -NORDMANN (PH) , Op-cit , P61 
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يجب على أعضائها أن يتفاوضوا مع الزبائن، إّال بموجب عقد نموذجي محّرر من طرف مسيري 
  . 1النقابة

مسبقا من طرف كذلك شروط وثيقة التأمين، عقود النقل، عقود البيع بالجملة، كلها محددة 
التكتالت المهنية، فإذا لم يحترم بائع التجزئة، أو عضو النقابة توجيهات هذه األخيرة أو العقد 
النموذجي في عالقاته مع الزبائن، فالعقد المبرم بشروط أخرى يكون صحيحا بمجرد أن تتم 

ّر من المتعاقد الشروط العامة لصّحة العقد، و لكل من يعنيه األمر  أن يطلب التعويض عن الضر 
  . 2المذعن

و العقود النموذجية ليست بالضرورة عقود إذعان و إنما قد تكون وضعت لتوفير الوقت في 
  .3إعداد العقد في ظل سرعة المعامالت و وفرتها، إذ يكون للمشتري حق مناقشة بنود العقد

هو دة في اليوم، و ذات السلع مائة وحفبائع السلع الكهربائية في المحالت الكبرى قد يبيع من 
، بينما اليوم 4ضرورة إعداد مائة عقد -في ظل ضرورة إعداد عقد عن كل عملية بيع - ما يعني  

فة اسم المشتري و تاريخ الشراء في ظل العقد النموذجي فإن إعداد هذه العقود ال يتطلب إّال إضا
لنموذجي مكانا مسبقا لها، عقد اتحديد اسم البائع و بعض البيانات التكميلية التي يترك مصدر الو 
بالتالي يمكن مفاوضة بعض الشروط في العقد عكس عقود إذعان و إن كانت كل عقود إذعان و 

إذ أن العقد النموذجي هو الوسيلة الغالبة إلبرام عقود اإلذعان، نظرا لسهولة إفراغ  5عقود نموذجية
المذعن، غير أّنه ليس كل اقد اإليجاب الموجه للعامة في شكل مكتوب و معد النضمام المتع

نموذجي عقد إذعان، ألن هناك الكثير من عقود نموذجية للطرف األخر مناقشة هذه الشروط عقد
  .6و المفاوضة فيها

                                                            

  .108، مرجع سابق ، ص حسن عبد الباسط جمعي -1
   55، مرجع سابق ، صعبد الحكيم فوده-2

3 - MAGNAN-Fabre (M), Op-cit , P55 
4 -WELL (A) et TERRE (F) , Op-cit , P103 

  .108، مرجع سابق، ص حسن عبد الباسط جمعي -5
  .117بق، ص، مرجع ساخليفاتي عبد الرحمان -6
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و الهدف من العقد النموذجي ليس بالضرورة فرض شروط العقد، و إنما و بالدرجة األولى 
بة اليدوية لعدد من العقود يتساوى مع توفير الوقت و النفقات، حيث من األيسر عدم تكرار الكتا

، و على عكس عقد اإلذعان ال 1السلع و الخدمات المتماثلة التي تتم بيع اآلالف منها كل يوم
يتمتع البائع أو مقدم الخدمة في العقود النموذجية دائما بوصف االحتكار، و ال يمكن اعتبار كل 

  .2ي ال يمكن االستغناء عنهاهذه السلع و الخدمات من الضروريات الالزمة و الت

و بالرغم أن مصطلح العقد النموذجي ليس مرادفا لمصطلح عقد اإلذعان، إّال أنه هذه العقود 
  .تكاد تطيح بحرية الطرف الذي ينظم إليها في التعبير عن إرادته

ي إذ أنها تتميز هذه العقود بالسرعة و التدقيق إلى درجة أن الطرف المنظم إليها يفاجأ بها ف
اللحظة التي يبرم فيها العقد بما ال يتيح له فرصة لإلطالع عليها و التعرف على شروطها، السيما 

  .3أن هذه العقود ال تنشر و ال توزع على الطرف المطلوب منه االنضمام إليها

كما تدفع سرعة التعامل إلى التوقيع على العديد من هذه العقود النموذجية بما ال يترك مجاال 
ألفراد لتوقيع كل عقد على حدة، خصوصا في ضوء الشعور السائد بأن كل ما هو مطبوع أمام ا

  .4واجب االحترام كما لو كان قانونا، كل هذا بالطبع باإلضافة إلى الثقة التقليدية في مقدمها

أقل تقدير من غير معرفة بآثاره و هكذا يتعاقد المتعامل بدون علمه ببنود العقد أو على 
 .بمداهاو 

 

 

 

                                                            

  .324، مرجع سابق ، ص عمر محمد عبد الباقي -1
2 - MAGNAN-Fabre (M) , Op-cit , P55 
3 -Idem, P5 
4-  Ibidem , P55 



االمتعاقدین   زتكوین العقد في ظل عدم تكافؤ مراكالباب األول

55

المبحث الثاني

لمركز المتعاقدالحمایة القانونیة 

یقوم مبدأ سلطان اإلرادة على المساواة الشخصیة المفترضة ، و یكون صحة التراضي 

تقوم علیه قرینة المساواة الشخصیة ، بینما أفرزت الحیاة االقتصادیة مراكز فعلیة األساس الذي

، و الوضع الفعلي الذي أفرزته یستقیم مع عدم مالئمة القواعد التقلیدیة في إعادة 1غیر متساویة

ز التوازن  بین المتعاقدین ، الذي فسح المجال لتدخل القانون  لوضع حد الختالل التوازن في مراك

.2أطراف المتعاقدین

)المطلب األول و نتولى في هذا المبحث عن معاییر اختالل التوازن في مراكز المتعاقدین (

.المطلب الثانيعناصر الحمایة القانونیة لمركز المتعاقد (إلىثم نتطرق  (

المطلب األول

القانونیة لمركز المتعاقدالحمایة رایمع

انونیة التي تفرضها قواعد القانون المدني مع المساواة الواقعیة ،حیث أنه تتعارض المساواة الق

من خالل تكافؤ إلیهاالمساواة على أساس صحة التراضي، أصبح ینظر إلىبعد أن كان ینظر 

أصبحت إنماالمراكز االقتصادیة للمتعاقدین ، حیث أنه لم تعد العالقة تنحصر بین المتعاقدین و 

المتعاقدین من حیث  المعیار ن ،و نتولى بالبحث عن معاییر اختالل التوازن بینالعالقة بین ذمتی

)الفرع الثالث) و المعیار القانوني (الفرع الثاني) و المعیار االقتصادي ( الفرع األولالشخصي (

1 -CROTEU (N) , Op-cit , P56
2 - D. Mazeaud, Loyauté, solidarité, fraternité : la nouvelle devise contractuelle ?, in L’avenir du droit,

droit, Mélanges Terré, Dalloz. PUF. Juris-Class., 1999, p.603.
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  الفرع األول

 الشخصيالمعيار 

 (subjectif    ، يتعلق البعد النفسي   1األخالقييتضمن مبدأ حسن النية بعدين النفسي و       
criterion  (   بماهية االعتقاد الداخلي للشخص المتعاقد على نحو قد يحمله على مراعاة مصالح

، و اعتدت  المدرسة األلمانية فقط دون غيرها )الو أ(  2الطرف المقابل كما يتعامل مع مصالحه
بهذا البعد على أساس افتراض  الصدق و األمانة في المعامالت القانونية ، و يتعلق البعد 

بمؤشرات خارجية أساسها سلوك الرجل العادي في المجتمع  )  ( objective priterion  األخالقي
  .)ايناث( 3التي تؤدي إلى تحقيق التوازن العقدي و العدالة

  )عيوب اإلرادة ( البعد النفسي لمبدأ حسن النية  : أوال

ء يفرض مبدا حسن النية التزام بالنزاهة ، أي امتناع المتعاقدين  عن الغش و التدليس أثنا      
عقد و تنفيذه،غير أنه يثور السؤال مدى انطباق  نظرية عيوب الرضا على حالة اختالل تكوين ال
 .)2(االقتصادية الضرورةحالة و  ،)1(د بسبب انعدام التوازن المعرفي قمراكز أطراف الع يالتوازن ف

 يسلدتلا- 1

تتشكل العالقة بين اختالل التوازن المعرفي و مبدأ حسن النية في الجزاء الذي تفرضه         
وجد  إذ إال اتدليس األخيرنظرية عيوب اإلرادة على السكوت عمدا عن واقعة ، ألنه ال يشكل هذا 

                                                            

    .324، مرجع سابق ، ص عمر محمد عبد الباقي- 1
ذلك أن اطراف العملية  النزاهة و التزامين ، االلتزام بالتعاونالموضوعي لمبدأ حسن النية في  و يجتمع البعد الشخصيو  

لذلك جعل المشرع في المواد من و من االستقامة تؤهلهم أن يكونوا محال للثقة المتبادلة ،تعاقدية ينبغي أن يكونوا على قدر ال
، عرضها الى البطالنق م ج العقود التي تنطوي على التدليس الغلط االكراه االستغالل مشوبة بعيب ي 90الى  81
  . 158، مرجع سابق ، صلي فاللي ع:جعرا

2 -HUYGENS (A) , op-cit , P 40 . 

  .61، ص، مرجع سابق براهيم عبد العزيز داودا- 3



الباب االول                                                       تكوين العقد في ظل عدم تكافؤ مراكز المتعاقدين   
 

 
57 

 

ألنه  ،التزام سابق باإلعالم ، و  يشكل اختالل التوازن المعرفي بين المتعاقدين تدليس معيب للرضا
  . 1يتمتع المتعاقد القوي بقوة اقتصادية تخوله أن يكون على دراية و علم بكل خصائص المنتوج

إال إذا صاحبه نية  ار أن هذا القول مردود فيه الن السكوت عن واقعة ال يشكل تدليسغي        
تظليل المستهلك ، و هذه النية يصعب على المستهلك  إثباتها خصوصا  أن إمكانيات المستهلك 

، و هذا ما  2بسيطة ال تمكنه من إثبات المعلومات التي كان على المتدخل التزام باإلعالم بها
في   إذالقضاء الفرنسي على  أنه يجب التمييز بين سوء نية المدين و عدم حيطته ،  يهإلذهب  
ات النزاهة و الثقة بين يضبإتيان فعل يتنافي مع مقتيشكل سلوك ايجابي من المدين  األولىالحالة 

اتخاذ يمتنع المتعاقد المحترف  إذالمتعاقدين ، بينما يكون سلوك المدين في الحالة الثانية سلبي ، 
  . 3المستهلك وفق  سلوك الرجل العادي إعالمبهدف  األزمةاالحتياطات 

   هار كال ا- 2

يكيف بعض الفقه في فرنسا حاجة الطرف الضعيف إلى السلعة و الخدمة و احتكار        
يار بين قبول التعاقد ضرورة اقتصادية تفرض على المتعاقد الضعيف الخ بها،الطرف القوي 

  . 4بشروط مجحفة على التعرض إلى مخاطر اكبر بسبب عدم التعاقد

ألن  الضعيف،يكيف الفقه هذه الوضعية باإلكراه االقتصادي المعيب لرضا المتعاقد        
   .تصادية التي تفرض عليه القبولالمتعاقد الضعيف ما كان يتعاقد لو لم يكن في حالة الضرورة االق

مؤرخ في   AIXفي قرار صادر عن محكمة استئناف تبنى القضاء الفرنسي هذا الموقف       
بناء على عقد طويل األمد التزم مورد بتزويد صاحب مصنع : (  5تتلخص وقائعها  14/2/1988

قارورة مصنوعة بمادة األلمنيوم ، و على اثر صعوبات   اقتصادية لدى المورد افتقر هذا األخير 

                                                            
1 -CROTEAU (N) , Op-cit, P56 . 
2 -BERNGER (F) , Op-cit , P69 . 

  .497، مرجع سابق ، ص مزغيش عبير-  3
  .496، مرجع نفسه ، ص  مزغيش عبير-  4

5 - HUYGENS ( A) , op-cit , P 55 . 
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المصنوعة بمادة األلمنيوم ، قام هذا األخير بتزويد المصنع بقارورات أقل جودة مصنوعة للقارورات 
بمادة الحديد ، و على اثر حلول موسم االصطياف و اإلقبال الكبير للزبائن على القارورات اضطر 

رفع صاحب المصنع دعوى قضائية يطالب فيها . صاحب المصنع قبول القارورات األقل جودة 
، على أساس أن قبوله بالقارورات لم يكن حرا و إنما صادر عن ضرورة اقتصادية فقط  بالتعويض

صدر قرار عن محكمة   .  توجاتهنمتفرض عليه التعاقد و تجنب  عزف الزبائن  اإلقبال على 
AIX  تنعدم حرية االختيار قي قبول صاحب المصنع ، ألن القبول صادر تحت "   ورد فيه

  . 1" عليه التعاقد ، وتشكل هذه الضرورة االقتصادية إكراه معيب للرضا ضرورة اقتصادية تفرض

غير أنه يرى جانب أخر من الفقه ، على أنه ال يمكن تكييف الضرورة االقتصادية على        
أساس  اإلكراه المعيب للرضا ، ألن هذا األخير ال يستعمل  وسائل غير قانونية إلجبار الطرف 

إنما تعود الضرورة االقتصادية إلى الواقع الفعلي الذي افرزه السوق  كما ال  ، و 2الضعيف للتعاقد
  .  3يهدف المتعاقد القوي تحقيق غاية غير مشروعة و إنما يهدف إلى تحقيق فائدة  مشروعة

، ألن ة على أساس اإلكراه المعيب للرضاو في رأينا ال يمكن تكييف الضرورة االقتصادي       
، بينما روعة بهدف تحقيق غاية غير مشروعةي استعمال المكره وسائل غير مشهذا األخير يقتض

ال تنطبق هذه الشروط على حالة الضرورة االقتصادية التي هي واقع اقتصادي بحث ال شأن لها 
  .بإرادة المتعاقدين

  لمبدأ حسن النية األخالقيالبعد : ثانيا

لسلوك لتزامات على عاتق المتعاقدين ، باالمتثال ترتب ا أخالقيةيشكل مبدأ حسن النية قاعدة      
، و يشكل معيار  الرجل العادي النزيه مقياس في تحديد السلوك تقتضيه القواعد االجتماعية

على أنه سلوك  اإلذعانبالغير ، حاول  بعض الفقه تأسيس التعسف في عقد اإلضرار التعسفي و 
                                                            

1 - HUYGENS (A), op-cit , P  55 . 
   . 55، مرجع سابق ، ص مزغيش عبير -2
، جامعة محمد خيضر  3ية لضبط السوق ، مقال منشور في مجلة المفكر ، العدد ، العقد كوس عيساوي عزالدين -3

  . 66ص ،بسكرة
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و بعض الفقهاء   STOFFEL-MUCKا ذهب ، بينم 1)1( للحق  االجتماعية ضيفةللو منافي 
بشكل يخالف القاعدة عكس ذلك و يرى أن التعسف هو تجاوز لحدود الحرية  إلىفي فرنسا 

 . 2)2( القانونية الملزمة التي تحد من حرية اإلرادة

  -)التعسف في استعمال الحق نظرية(- االجتماعية للحق  ضيفةللو التعسف سلوك منافي - 1

الذي  األمراللتزام الثاني في مبدأ حسن النية التزام بالتعاون بين المتعاقدين يترتب عن ا       
 . 3)التعسف في استعمال الحق ( حسن النية  مبدأيفرض على المتعاقدين سلوك ال يتنافى مع 

 إنما، و ة في قواعد النزاهة و الثقة فحسبأنه ال ينحصر مبدأ حسن الني  demogueيرى       
مصالح  رأيه يحقق ، و ذلك ألن العقد بحسب، يفرض التعاون بين المتعاقدين قيأخاليشمل بعد 

النية وفقا لمعيار الرجل هذا يقتضي على المتعاقدين سلوك ال يتنافى مع قواعد حسن  ، ومتقابلة
  . 4، و هذا عمال بالنظرية االجتماعية للعقد التي تكون العدالة أساسهاالعادي

د المتعاقدين وضعيته االقتصادية في التعسف في تحديد شروط العقد و يرى أن استغالل اح     
ر ، عنصو يتضمن الخطأ حسبه عنصرين ،5يشكل خطأ وفق مقتضيات مبدأ حسن النية

دركا أو ، و عنصر شخصي يتمثل في أن يكون المعتدي مموضوعي يتمثل في اعتداء على حق
ن أن مبدأ حسن النية يقتضي التعاون بيذلك . 6على حق الغيراالعتداء  كان في وسعه أن يدرك

، و يجب أن يكون الهدف من التعاون تحقيق مصالح متبادلة  بشكل المتعاقدين في تكوين العقد

                                                            
1 -CROTEAU (N) , Op-cit , P425 . 
2 -STOFFEL-MUNCK (P) , L’abu dans les contrat (essai d’une tehorie) , LGDJ , Paris , 2013 , P420  
3-CATHIARD (A) , L’abus dans les contrats conclus entre professionnels : L’apport de l’analyse 

èconomique du contrat , Presses universitaires D’AIX-MARSEILLE , 2006 , P281 . 
4 -DEMOGUE (R) , De la violence comme  vice de consentement , revue ,dalloz ,1914 , P 450 . 
5 - Idem , P451 . 

، مبدأ حسن النية في تنفيذ العقود ، رسالة ماجستير قدمت في القانون الخاص ، دار الرسالة المال صالح الجبار ناجي  - 6
   . 45، ص 1975للطباعة ، العراق ، 
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، و بالنتيجة  فان  استغالل ود العقد  مصلحة المتعاقد الضعيفيراعي  الطرف القوي في إدراج بن
   . 1ية  يشكل تعسف في استعمال الحقحد المتعاقدين وضعيته العقدية في إدراج شروط تعسفأ

ل مقابلة الحرية من خال demogueو حاول  جانب من الفقه تبرير هذا الطرح الذي جاء به      
، و هذا الوضع هو الذي 2، و يرون أن التعبير عن اإلرادة ناتج عن ممارسة الحقالتعاقدية بالحق

ألن اإلرادة عاجزة على  ،مال الحقيفسر تأسيس الشرط التعسفي على نظرية التعسف في استع
إنشاء أثار قانونية ، إن لم يكن التعبير عنها ناتجا عن ممارسة الحق ، ألن اإلرادة ما هي إال 
العضو المنفذ ، فممارسة الحق هي التي تعطي القدرة لصاحبه حتى ينشأ حقوق أخرى عن طريق 

  . 3العقد

ست إال مظهرا من مظاهر ن حرية التعاقد ليو يقارب هذا االتجاه  بين الحرية و الحق أل    
ال يمكن التمييز بين الحق و الحرية و أن  المحاوالت  "   ANCELيرى األستاذ  الحرية ، و 

الفقهية المختلفة في التمييز بين الحق و الحرية انتهت بنتائج متعارضة ، هذا ما يبين أنه ال 
  . 4"يمكن فصل الحق عن  الحرية 

، الن مجال الحرية أوسع من فقه أن الحق وجه من أوجه الحريةب أخر من الو يرى جان     
   Rouast، و يقول الفقيه له حرية فليس كل حرية يقابلها حقإذا كان كل حق يقاب ، و الحق

     . 5"  الحق وجه من أوجه الحرية ألن الحرية تشمل الحق و ال ترادفه"

فكرة    إقرارلمبدأ حسن النية من حيث  األخالقيالبعد  و تبنت محكمة االستئناف الكندية      
، و احتواء التعسف في استعمال الحق وضعية التعسف في استغالل وضعية التفوق االقتصادي

                                                            
1 - HUYGENS (A) , Op-cit  , p 62 . 

   . 45، مرجع سابق ، ص رفيق نسير  -2
  . 140، مرجع نفسه ، ص  رفيق نسير -3

4 -ANCEL (P), Critère et sanction de l’Abu de droit en matière contractuelle, cahier de droit de 
l’entreprise, 1998, P 150. 

5 -ROUAST (A) , Les droit discrétionnaires et les droit contrôlés , RTD CIV , 1944 , P 144 .    
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يكون استعمال ( :  1الذي ورد فيه  houleفي قضية  1990قرار مؤرخ في سنة  ذلك  من خالل 
 ) .يعد السلوك الذي ترتضيه القواعد االجتماعية الحق حسب قواعد العدالة و النزاهة ، و الذي 

يفرض التفسير الواسع لمبدأ حسن النية جزاء " في هذا الشأن   Brigitte lefebvreتقول و 
  . 2) "على استغالل المحترف وضعية التفوق االقتصادي

عقدية و تبنت محكمة النقض الفرنسية  هذا االتجاه و اعتبرت أن  التعسف في الوضعية ال      
، و بالنتيجة إخالل بااللتزام عقدي  طبقا لنص األخالقييشكل إخالل بمبدأ حسن النية في بعده 

، حيث صدر قرار عن الغرفة المجتمعة  3من القانون المدني الفرنسي 1135و  1134المواد  
ع في إذ لم يتم تحديد ثمن المبي: ( ورد فيه 1995ديسمبر  1المؤرخ في لمحكمة النقض الفرنسية 

العقد األساسي ، و اتفق المتعاقدين على أن يقوم البائع بتحديده الحقا ، يترتب على حالة تعسف 
  .  4)البطالن  إلى األثريمتد  أنالبائع في تحديد الثمن فسخ العقد و التعويض ، دون 

ا ، و هذا معمال الحق هو أساس الشرط التعسفييتبين من هذا القرار أن التعسف في است      
يشكل عيب في اذ ال ،  التعسفي يتجلى في األثر الذي رتبته محكمة النقض الفرنسية على الشرط

تكوين العقد ، و انما يمتد الى تنفيذه من خالل الجزاء الذي أقرته المحكمة في التعويض و 
  .5الفسخ

ي أساسه نية وأيد الفقه الفرنسي هذا القرار غير أنه اختلف بين طرف يرى أن الشرط التعسف      
المنصوص عليها في المادة  األوليالمتعاقد القوي في اإلضرار بالغير الواردة في الحالة 

الغرض في تحقيق  أساسهأن التعسف  أخر، و يرى جانب  6تقنين مدني جزائري 1مكرر 124
                                                            

1 -LEFEBVRE (B) , la bonne foi : notion protèiforme ,article , revue n ° 26 , 1996 , p 4 
2 -Idem ,  45. 
3-  Ibidem, p 45. 
4 - HUYGENS (A), Op-cit , p.65 . 
5 -Idem , p.66 . 

  :الحاالت اآلتية  يشكل االستعمال التعسفي للحق خطأ في: (مكرر قانون مدني جزائري  124تنص المادة  - 6
  .إذا وقع بقصد اإلضرار بالغير  -
    .رمي إلى تحقيق فائدة قليلة بالنسبة للضر الناشئ للغير إذا كان ي -
  . )ا ذا كان الغرض منه الحصول على فائدة غير مشروعة -
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فة للساالثالثة التي جاءت بها نص المادة او هذا المفهوم ينطبق مع الحالة  ،فائدة غير مشروعة
  . 1، ألن التعسف يأتي فعل خارج عن النظام العام و اآلدابالذكر

، ألن المتعاقد القوي ال يهدف من خالل ال ينطبق مع مفهوم الشرط التعسفيو هذا المفهوم      
، و إنما يهدف المتعاقد القوي إلى تحقيق تحقيق مصلحة غير مشروعة أوتعاقده اإلضرار بالغير 

ا ذهب إليه بعض الفقه على أساس أن المتعاقد القوي يبحث عن ميزة ، و هذا م2ميزة مفرطة
مفرطة ، و التعسف غالبا ما يصاحبه نفوذ اقتصادي ، فالميزة المجحفة التي تمثل نتيجة الشرط 
التعسفي و هدفه ، تتمثل في ذلك التفاوت الشاسع بين الضرر الذي يلحق الغير و بين المنفعة 

  .3، دون أن تقترن بغاية غير مشروعة التي تعود على صاحب الغير

 التعسف تجاوز حدود الحرية التعاقدية- 2

يرى جانب من الفقه أنه ال يشكل التعسف تجاوز في حدود  الحق ، ألنه يستند بطبيعته           
ممارسة حرية بشكل يجاوز حدودها  على أساس قواعد  إالبينما  التعسف ما هو  ،قانون يقره الى

ما  إذن، فالتعسف  4صة تحد من هذه الحرية بهدف حماية المصلحة العامة و الخاصةقانونية خا
نصوص  إلىيستند  و هو مستقل عن مبدأ حسن النية  ،)أ(تعسف في ممارسة سلطة واقع  إالهو 

  ) .ب(خاصة تقره 

  

                                                            

 - بن يوسف بن خدة  – 1، التعسف في العقود ، مذكرة لنيل شھادة الماجستر ، جامعة الجزائر  عنتري بوزار شھناز - 1
  . 13ص ،2012-2013

2  -PLEGION‐ZIKA  (C‐M)  ,  La  notion  de    clause  abisive  au  sense  de  l’article  132‐1  de  code  de  la 
consommation , These de doctorat , Droit privè , Universitè Panthèon‐Assas , Paris, 2013 , P55   

تطبيقات المسؤولية اختلف الفقه في تكيف نظرية التعسفي في استعمال الحق، بين رأي يرى انھا ليست الى تطبيق من - 3
 ىاتجاه اخر يروانقسم ھذا الراي الى اتجاھان ، اتجاه يرى أن التعسفي ھو تصرف خارج حدود الحق ،والتقصيرية ،

يرى االتجاه الثاني أن التعسفي يختلف وأن التعسفي ھو تصرف في حدود الحق غير أنه خطأ ذو طبيعة متميزة  ،
نقسم ھذا الراي الى اتجاھان ، اتجاه يرى أن التعسف وسيلة اخالقية تندمج في اواختالفا كليا عن المسؤولية التقصيرية

الرأي الراجح فقھا ھو الراي  ويرى اتجاه أخر أن التعسف يتجاوز المباديء العامة في القانون ،واستعمال الحق ،
الى محمد مصطفى  لرجوعاألول القائل أن التعسف في استعمال الحق ھو خطأ تقصيري ، للمزيد من التفاصل ، ا

  .      228، ص مرجع سابق  غازي زيدان،
4 ‐STOFFEL‐MUNCK (P) , L’abu dans les contrat (essai d’une tehorie) ,Op‐cit ,P420 . 
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  التعسف ممارسة سلطة واقع - أ

موضوعية  أوء العتبارات شكلية خلو نظرية التعسف في استعمال الحق من النقد سواتال        
تقنين  مدني جزائري بعد تعديل القانون المدني بموجب أمر  1مكرر124فبالنظر إلى موقع المادة 

نص المادة  إلىالتي كانت تقع ضمن األحكام العامة للقانون  ، 411الذي قام بنقل المادة  05-10
، و بالنتيجة فان التعسف في الفعل الشخصي الواردة ضمن أحكام المسؤولية عن 1مكرر124

استعمال الحق نظرية أجنبية عن العقد ألنها لم ترد ضمن األحكام العامة و ال في المواد الخاصة 
  . 2بالعقد

االتجاه الذي تبنى نظرية التعسف في استعمال الحق أساس الشرط التعسفي ، يساوي  إنو        
وضيفة اجتماعية ، حدد القانون مضمونها   بين الحق  و الحرية ، من حيث أن كالهما يؤديان

 STOFFELغير أنه تتعارض الوظيفة اجتماعية مع مبدأ الحرية التعاقدية بذاته ، حيث يرى 
MUNCK    أنه ال يمكن أن تؤدي الحرية التعاقدية وضيفة اجتماعية ، ألن ذلك يتعارض مع

، و ما في األمر 3يود أمام المبادرة الفرديةالق إزالةالتي يقوم عليها النظام الرأس مالي ، في  المبادئ
أنه تحافظ الحرية التعاقدية على قداستها لكن تدخل الدولة في الحقل االقتصادي ، يجعلها مبدأ 

محدد بقيود ال يجوز للمتعاقد تجاوزها ، المتمثلة في القانون الذي يسمو على  إنماغير مطلق و 
  . 4الفرد إرادة

                                                            

  : يعتبر استعمال الحق تعسفا في الحاالت اآلتية : ( المتعلق بالقانون المدني  58-75المادة من أمر  تنص -1
  .ضرار بالغير إذا وقع بقصد اإل -
    .إذا كان يرمي إلى تحقيق فائدة قليلة بالنسبة للضر الناشئ للغير  -
  . )إذا كان الغرض منه الحصول على فائدة غير مشروعة  -

  .13، مرجع سابق ، صعنتري بوزار شهناز  -2
3 -STOFFEL-MUNCK (P) , L’abu dans les contrat (essai d’une tehorie) , Op-cit , P420 
4 -LUCAS de LEYSSAC (C) ,  Transparence , dèpendance et partenariat ,  Colloque Lille , 1996 , P5 : 
( L’èpoque de l’èconomie administrèe est rèvolue [..] La règle de droit ne doit pas peser sur le fonctionnement 

normal du marchè) . 
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إذا كان أساس الحق واقعة  كل منهما، حيث أساسالحرية خاصة في  و  يختلف الحق عن       
 إنمانص قانوني معين و  إلى، بينما ال تستند الحرية قاعدة قانونية في نشأته إلىقانونية يستند 

العامة ، كما أن الحق ينشأ للشخص الذي حدده القانون بينما  المبادئ إلىتنشأ الحرية مستندة 
، و يكون موضوع الحق محدد بينما موضوع الحرية غير ير محددينشخاص غالحرية تنشأ أل
  . 1محدد و وواضح

و يتبين من خالل التمييز بين الحق و الحرية أن التحديد األحادي لبنود العقد حرية و ليس      
ي أفرز مراكز و إنما ينشا عن الواقع االقتصادي الذ، حق ألنه ال يستند إلى نص قانون معين 

، و  يمثل التحديد األحادي لبنود العقد ممارسة سلطة واقع ، و هذا ما جاء به  متساوية عقدية غير
 (V) Lasbordes  2في كتابه العقود الغير المتساوية "les contrats desiquilibrès  "   أنه

أفرز الواقع االقتصادي سلطة فعلية يتمتع بها صاحب المركز القوي في الساحة االقتصادية يخوله 
و يرى   ،لطة فرض بنود العقد على الطرف الضعيف و ال يمكن لهذا األخير مناقشتهاس

lasbordes  أنه يترتب عن تعسف المتعاقد القوي في استعمال سلطة التفوق االقتصادي انتشار
  . 3الشروط التعسفية

  يخالف قاعدة قانونيةالتعسف - ب

، حيث ال 4مبدأ حسن النية المنبثقة عنيختلف التعسف عن االخالل بالقواعد األخالقية        
أن السلوك  إثباتيكفي  إنماو  ،أن التعسف مخالف لقواعد النزاهة و الثقة في التعامل إثباتيشترط 

                                                            

،مدخل الى العلوم القانونية ، دروس في نظرية الحق ، الجزء الثاني ، دار هومة ،الجزائر   محمد السعيد جعفور -  1
  45، ص 2011

2 -LASBORDES (V) , op-cit , p .  214 . 
3 - Idem , P .  214 . 
4 - STOFFEL-MUNCK (P) , L’abu dans les contrat (essai d’une tehorie) , Op-cit , P420 . 
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، أو يشكل 1بتوازن العقد الذي ينظمه قانون حماية المستهلك إخالليحظره القانون ألنه يشكل 
  . 2اعتداء على توازن السوق الذي يحدد قواعده قانون المنافسة

  )   قانون حماية المستهلكاالخالل ب(بتوازن العقد  اإلخالل-
في قانون مدني مبدأ حسن النية أساس  142من خالل نص المادة  األلمانيتبنى القضاء        

  3المتعلق بالشروط العامة 1976ديسمبر  9من قانون  10أن المادة  إذة ، الشروط التعسفي إبطال
منحت القضاء سلطة تقديرية واسعة في رقابة أثر الشروط العامة على التوازن العقدي ، و العمل 

من نفس القانون على تحديد معنى الشروط العامة التي تحقق   9على تحقيقه ، كما نصت المادة 
  . 4المحترف بما يخالف مبدأ حسن النية ةمنافع مبالغ فيها لفائد

، لم يتبنى القضاء الفرنسي مبدأ حسن النية كمعيار في تحديد  أللمانياو على عكس القضاء      
  5ربطه بالقانون الذي يحدد السلوك الذي يمكن اعتباره تعسفا إنما، و  اإلذعانالتعسف في عقد 

في  اإلرادةأنه يمثل القانون قيد على حرية ،  STOFFEL-MUNCKطرح   إليههذا ما ذهب و 
كل تجاوز المحترف حدود حريته في تحديد مضمون العقد تعدي  تحديد مضمون العقد ، و يش

  . 6على القوة الملزمة للقواعد القانونية
 إلىالمتعلق بالممارسات التجارية  02-04قانون حماية المستهلك رقم  إليهو  هذا ما ذهب     

 1- 132، و كذا نص المادة  7منه 29تحديد الشروط التي تعد تعسفية من خالل نص المادة 
عامة أمام وجود  مبادئقانون االستهالك الفرنسي ، و على هذا األساس ال يمكن للقاضي تبني 

  . نص خاص 
                                                            

1-LUCAS de LEYSSAC (C)  ,  Op-cit , P85 
2-CATHIARD (A)  , Op-cit , P89 

، مذكرة لنيل شهادة الماجستر في  -دراسة مقارنة–، الشروط التعسفية في عقد االستهالك سي طيب محمد امين-  3
  .  56، ص 2008القانون الخاص ،جامعة ابو بكر بلقايد تلمسان ،  

  . 56، نفس المرجع، ص سي الطيب محمد أمين -  4

5-CATHIARD (A)  ,Op-cit, P56 . 
6 -STOFFEL-MUNCK (P) , L’abu dans les contrat (essai d’une tehorie) , Op-cit , P420 . 

 (:روط تعسفية ،والتي تتمثل فيالمتعلق بالممارسات التجارية على ثمانية ش 02- 04من القانون  29تضمنت المادة و-7
  . .....)أو امتيازات مماثلة معترف بها للمستهلك / و أو امتيازات ال تقابلها حقوق/ و اخذ حقوق
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  )المنافسة ونانقبقواعد  اإلخالل(بتوازن السوق  اإلخالل-

يضمن قانون المنافسة أحكاما تخص حماية المستهلك من  اآلثار السلبية للممارسات         
 إخالليد المنافسة و احتكار السوق و هذه الممارسات تعد المنافية للمنافسة التي ترمي إلى تقي

الذي يفرض التعاون بين المتعاقدين قبل التعاقد و أثناء تكوين  األخالقيبمبدأ حسن النية في بعده 
  .  1العقد و تنفيذه

و من المعروف أن المنافسة ترمي إلى تحقيق الفعالية االقتصادية و تحسين معيشة          
ن ، و المستهلك هو المعني بالدرجة األولى بالعملية التنافسية ، بما توفره له من االختيار المستهلكي

الحر بين عدد من السلع و الخدمات و بما تحققه من خفض لألسعار تساعد على رفع قدراته 
سلوكا الطبيعي يعتبر عمال غير مشروع و  الشرائية و لذا فان تقييد المنافسة و إخراجها عن مسارها

  . 2محظور يخل بأهداف المنافسة الحرة كوسيلة للتنمية االقتصادية و االجتماعية

ضمن اإلصالحات االقتصادية التي  1995و يندرج قانون المنافسة الجزائري الصادر في       
   3من القانون التوجيهي الخاص بالمؤسسات العمومية االقتصادية 01- 88تستمد أساسها القانون 

تها أيضا في كونه من النصوص الرسمية التي اعترفت ضمنيا بمبدأ حرية التجارة و كما تكمن أهمي
حرية التجارة و الصناعة " حيث نص على أن  1996الصناعة قبل أن يكرسها الدستور في 

  . 4"مضمونة  

، في المجاالت التجارية و الصناعيةٕان قانون المنافسة فتح المجال واسعا للتزاحم و التنافس و      
، و إذا كانت القيود  5و هذه الحرية المتاحة لممارسة النشاط االقتصادي تحتاج إلى تنظيم و ضبط

                                                            
1 - LEFEBVRE (B) , la bonne foi : notion protèiforme , Article prècitè , P47 . 

،  23، مجلة المدرة الوطنية لإلدارة ، العدد ممارسات المنافية للمنافسة، حماية المستهلك من المحمد الشريف كتو-2
  . 57، ص  2002

   1988يناير  13مؤرخة في  2يتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية االقتصادية ، ج ر عدد  01-88قانون  -3
   . 1996ديسمبر   8، مؤرخة في  76،ج ر عدد 96من دستور   37المادة  - 4
   . 57، مرجع سابق  ، ص  محمد الشريف كتو -5
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،  تلعب دور في حماية المستهلك التي تضعها السلطة على حرية المنافسة متعددة و متنوعة 
  . 1ضمان سلع و خدمات بأقل ثمن و أكثر جودةو 

ة المستهلك عن نظيره في قانون حماية المنافسة  غير أنه يختلف التعسف في قانون حماي         
حماية  إلىحماية المستهلك من اختالل توازن العقد ، بينما الثاني ال يهدف  إلىفاألول يهدف 

العون االقتصادي الضعيف ، و على العكس يضمن بقاء المتعاملين االقتصاديين األكثر كفاءة 
فقانون حماية المستهلك يضمن توازن العقد بينما  جودة ، األكثر بالمتوجاتالذين يزودون السوق 

  . 2قانون المنافسة يضمن توازن السوق

و  يؤثر القانونين على النشاط االقتصادي بصفة عامة ،بينما  يختلفان من حيث  أنه يضمن       
استقرار المعامالت القانونية و ذلك    إلىقانون حماية المستهلك توازن العقد من خالل السعي 

العقد ، بينما يضمن قانون المنافسة توازن  إبطالأو تعديل الشرط التعسفي دون  إبطالبالتدخل في 
السوق من خالل الحفاظ على المنافسة الحرة ، بمنع العراقيل التي تزيل حرية العون االقتصادي 

 من ث األقلجودة و  األكثر المنتوجاتالسوق ، و حرية المستهلك في اختيار  إلىفي الدخول 
  .     3كفاءة نتيجة المنافسة الحرة النزيهة األقلزوال المتعاملين االقتصاديين  إلىاألمر الذي يؤدي 

حسن النية من حيث عدة و  لمبدأبقواعد المنافسة عن السلوك المنافي  اإلخاللو يختلف       
المسؤولية،  ديمس المصلحة الخاصة و تنطبق عليه قواع األخير، و من أهمها أن هذا  4أوجه

المتعلقة خصوصا بتوازن السوق ، بينما يمس السلوك المنافي لقواعد المنافسة بالمصلحة العامة 
  . 5يرتب القانون جزاءات جزائية في مواجهة السلطة العامةو 

  

                                                            

العلوم  و حقوق المستهلك ، مقال منشور في المجلة النقدية للقانون و نشاط التنافسي، الموازنة بين ال ارزيل الكاهنة -1
  .  126، ص 2011، كلية الحقوق ، جامعة مولود معمري ، تيزي وزو ،  2السياسية ، العدد 

2 - STOFFEL-MUNCK (P) , L’abu dans les contrat (essai d’une tehorie) , Op-cit , P440 . 
3 -  Idem ,P441 . 
4 - CROTEAU (N) , Op-cit , P425 . 
5 - STOFFEL-MUNCK (P) , L’abu dans les contrat (essai d’une tehorie) , Op-cit , P440 . 



نيدقاعتملا زكارم ؤفاكت مدعالعقد في ظل  نيوكت                                                       لوالباب األ  

 

 
 

68 
 

  لثانياالفرع 

  المعيار االقتصادي

التنوع  عكف الفقه القانوني على دراسة عقد اإلذعان و بيان الخصائص المميزة لها، إّال أن
، فبات 1دها التقني أبرز عقوًدا تتماثل في ظروفها مع عقد اإلذعانالمعاصر للمنتوجات و تعق

الخدمات بالمفهوم التقليدي؟ لع و التساؤل ملحا، هل أن أساس اإلذعان في العقود هو احتكار الس
  .)اثاني( 2أم أن فكرة اإلذعان تشمل واقع المستجدات العلمية الحديثة؟، ) أوال(

  التبعية االقتصادية: أوال

المركز االقتصادي و حالة  )1(حالة االحتكار  حالتين،حالة تبعية اقتصادية في  أمامنكون      
  .)2(القوي في السوق

  حالة االحتكار- 1

يكاد ينعقد اإلجماع لدى الفقه التقليدي على أن عقد اإلذعان هو عقد يسلم فيه القابل بشروط 
و يكون ذلك متعلق بسلعة أو مرفق ضروري سجل ، ة عها الموجب و ال تقبل المنافشمقررة يض

  .3احتكار قانوني أو فعلي و موضع منافسة محدودة النطاق
إعطاء تفسير للمقصود بالقوة االقتصادية للمهني و لتقدير االحتكار، حاول بعض الفقهاء 

على أساس حجم المشروع الذي يستغله المهني و بالنظر إلى الوسائل التي يملكها في ممارسة 
  .4نشاطه و كذلك حصة المشروع في الّسوق

                                                            

   50، مرجع سابق ، ص ايمان طارق و منصور حاتم - 1
   . 56، مرجع نفسه ، صايمان طارق و منصور حاتم - 2

3-LASBORDES ( V) , Op-cit , P231. 
4-NORDMAN (PH) , Op-cit , P96 
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إلى أن المقصود باالحتكار  1و في هذا السياق، ذهب جانب من الفقه و القضاء في مصر
ذلك المركز االقتصادي الذي يخول صاحبه احتكار سلعة أو خدمة تعد من الضروريات األولية 

  . 2رف النظر عنهاالتي ال يمكن للمتعاقد المذعن أن يص

ترك  ،و أمام عدم تنظيم المشرع الفرنسي إلى وقت غير بعيد للحماية الالزمة للطرف المذعن
الباب واسعا للقضاء لالجتهاد إلى حد بسط نطاق الحماية على من ال ينطبق عليهم هذا الوصف 

  .3بالمعنى القانوني السليم

، إذ صدر قرار ئص عقد اإلذعان أنه خاصية من خصا عرف القضاء الفرنسي االحتكار  
إن ميزة االحتكار لدى شركة : "ورد فيه 1992جانفي  28عن محكمة استئناف باريس بتاريخ 

FR3  تتجلى في تفوق الشركة في رقم أعمالها عن منافسيها، و كذا الوسائل التي تملكها في
  .4"ممارسة نشاطها، و بذلك تكون العقود التي تبرمها الشركة محددة مسبقا

لم تعد تتالءم مع ضرورات  ،عقد اإلذعان اقتصر نطاقه على حدود ضيقة و عليه نجد أن 
التي أصبحت ال  ،حماية المستهلك في مواجهة تجمعات اإلنتاج و شبكات توزيع الّسلع و الخدمات

ا تتعامل إّال من خالل شروط معدة سلفا ال يكون بوسع المستهلك الذي يرغب  في التعاقد إّال قبوله
، إال أن تراجع القضاء الفرنسي في موقفه، و قضى 5دون السماح له بتعديل مضمونها أو مناقشتها

و ذلك لعدة اعتبارات أهمها أن فكرة  ،بأن اإلذعان ال يقتصر سببه في احتكار السلعة و الخدمات
حد األشخاص إلى السلعة أو أاالحتكار نفسها نسبية تختلف من شخص ألخر، إذ قد يحتاج 

و هذا ما يدفعه إلى قبول بنود العقد كما وضعها الشخص الذي  ،لخدمة محل العقد أكثر من غيرها
                                                            

  .20مرجع سابق ، ص،  ايمان طارق و منصور حاتم إيمان طارق- 1
القدرة على فرض شروط العقد مع اليقين من عدم انصراف " ويقول الدكتور عبد المنعم فرج الصدة أن االحتكار يعني - 2

د المحتكرولن يتمكن من الحصول على محل التعاقد نظر لنوعية المتعاقد اآلخر عن التعاقد ألنه لن يجد بديال عن المتعاق
 و ، مصادر االلتزام ، مطبعة مصطفى البابي الحلبيعبد المنعم فرج الصدة راجع ." السلعة أو الخدمة النادرة في الّسوق

  . 50، ص  1960أوالده ، مصر ، 
3-LARDEUX (G) , Op-cit, P222. 
4- Lasbordes (V), Op.cit, p237. 

   .20، مرجع سابق ، صحاتم منصور و إيمان طارق -5
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، في حين أّنه 1يقدم السلعة أو تلك الخدمة الضرورية، فهنا يعد هذا العقد بالنسبة له عقد إذعان
ربما ال يعد كذلك بالنسبة لشخص آخر ليس في ظروفه نفسها و ليس مضطر إلى السلعة محل 

  .2لعقدا

أن االحتكار ليس الميزة الوحيدة  و من خالل ما سلف توصل الفقه و القضاء في  فرنسا إلى
للتبعية االقتصادية ، و لكن انعدام حرية اختيار المتعامل االقتصادي يولد مركز اقتصادي قوي في 

  .3السوق يفرض هذا األخير شروطه على المتعاقد  معه

  المركز االقتصادي في السوق  - 2

ترتب على تطور الحياة االقتصادية ، نمو عالقة وثيقة بين اإلنتاج و التجارة ، ينشأ عن هذه 
الوضعية تعدد األطراف الفاعلة في الحقل االقتصادي ، وذلك في ضمان انتقال المنتوج أو الخدمة 

د ، و ، غير أنه تختلف موازين القوى الفاعلة في زمرة العق 4من المنتج إلى المستهلك النهائي
يترتب على ذلك أن احتكار السلعة أو الخدمة لم يعد السبب الوحيد للهيمنة االقتصادية على 

عالقة تعاقدية نشوء  إلى يؤديتركيز مبيعات المورد في جانب موزع معين ،  ، حيث  5السوق
 ا، و ال يمكن لهذزع في فرض شروط العقد على الموردإلى هيمنة المو  يؤدي، مما غير متساوية

  . 6األخير إال قبول شروط العقد دون مناقشة

                                                            

  .22، صسابق، مرجع  حاتم منصور و إيمان طارق  -1
الخدمات ويبدو موقفه رافضا لتأصيل صفة اإلذعان باحتكار السلعوبادر القضاء الفرنسي بالعدول عن موقفه السابق،و -  2

على  Laditeأن استحواذ شركة  T eiseireفي قضية  1985نوفمبر  14إذ قضت محكمة استئناف باريس بتاريخ 
انظر "  من إجمالي العرض في الّسوق من شراب األدوية ال يجعلھا مركز قوي في العالقة العقدية %27.9نسبة 

lasbordes (V) , Op-cit , p237 .    
ورد  NIKOUة في قضي 1995نوفمبر  14صدر قرار أخر عن الغرفة التجارية بمحكمة النقض الفرنسية بتاريخ و -3

إن احتكار الشركة لبيع قطع الغيار في الّسوق ال يكفي وحده لتبرير صفة اإلذعان على العقود التي تبرمھا " فيه 
  lasbordes (V) , Idem , p237 : انظر " الشركة

   20، مرجع سابق ، ص مزغيش عبير -4
5 -LARDEUX (G) , Op-cit, P222 . 

  .500، ص ،مرجع سابق مزغيش عبير - 6
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تكون قد  المورد،يرى مجلس المنافسة في فرنسا أن أسباب التفوق االقتصادي للموزع على   
  . 1للموزع التبعية االقتصادية بالنسبةأو بسبب  اقتصاديا،المورد  ضعف

ي اختيار المتعاقد و يبرز اختالل التوازن االقتصادي في هذه الحالة  ، في انعدام الحرية ف
 األخيرمعه ، مما يفرض  المتعاقد القوي اقتصاديا على المتعاقد الضعيف شروط العقد الن هذا 

  . 2أخرليس له الخيار في التعاقد مع متعاقد 

و تحدث وضعية الهيمنة على السوق ، في حالة التجمعات االقتصادية التي تقيد المنافسة 
سيما في حالة استغالل احد الموزعين وضعية التبعية االقتصادية  في السوق ، و تبرز هذه الحالة ل

بحيث يفرض تعديل العقد  بشروط تجارية غير مبررة يفرضها الموزع  بإرادته المنفردة تحت طائلة 
 . 3قطع العالقة التجارية

كان مجمع كورا أحد الموزعين لسلع المورد و تبلغ حصة ، cora حيث أنه في سابقة
، و لم تكن  السلع التي يوردها  المورد ذات الواردات التي يشتريها مجمع كورا من 67.5/100

را من المتعاملين الهامين ، و بالتالي يعد مجمع كو الية و إنما تتعرض لمنافسة شديدةجودة ع
فرض مجمع كورا على المورد تعديل العقد باإلرادة المنفردة للمجمع و ذلك تحت  للمورد، و بالنتيجة

الفسخ االنفرادي للعقد ، غير أن هذا السلوك لم يعتبره مجلس المنافسة في فرنسا سلوك  طائلة 
، و  1986ديسمبر  1من األمر الصادر بتاريخ  2-8، في تفسيره  لنص المادة  4منافي للمنافسة
أصبح تعسفا البند الذي ينص على تعديل العقد  بشروط تجارية  1996جويلية 1بصدور قانون

، و في هذه الحالة يعفى المتعاقد الضعيف من عبء تحت طائلة قطع العالقة التجارية غير مبررة 

                                                            
1- LASBORDES (V) , op.cit, p227. 
2 -HUYGENS (A)  , Thèse prècite   , P . 45 
3 - Idem , P75 
4 -THIBIERGE (L)  , op-cit, p 247.  



الباب االول                                                       تكوين العقد في ظل عدم تكافؤ مراكز المتعاقدين   
 

 
72 

 

على عاتق المؤسسة  ، و تقوم المسؤولية التقصيرية1إثبات التعسف من قبل المؤسسة المهيمنة 
  .التي تتعسف في استعمال وضعية التبعية االقتصادية 

   انعدام التوازن المعرفي : ثانيا

لفقه القانوني إلى هجر الفكرة التقليدية لعقود اإلذعان لّتحل محله فكرة دعا البعض من ا
حديثة مؤداها أن عقد اإلذعان هو العقد الذي يستقل أحد أطرافه قبل اإلبرام، بتحديد مضمونه كليا 

، و بصورة عامة و مجردة، و ينحصر دور الطرف المذعن في قبول هذا العقد الذي تم 2أو جزئيا
بمعرفة الطرف اآلخر دون مناقشة أو مفاوضة، و ال محل الشتراط االحتكار  إعداده مسبقا

، بل أن صفة اإلذعان تتأتى 3القانوني أو الفعلي لسلعة ضرورية إلشباع صفة اإلذعان على العقد
من عدم قدرة المستهلك على مناقشة شروط العقد المعدة مسبقا من الطرف اآلخر، و قلة خبرته في 

و االقتصادية و القانونية و تفوق المنتج في مجال التعاقد و تمكنه من فرض  النواحي الفنية
  .4الشروط المختلفة دون مفاوضة

جانفي  9بموجب قرار صادر بتاريخ  Toulouseو في هذا السياق قضت محكمة استئناف 
وت في يتبين من اختالف نوع النشاط الذي يباشره أطراف العالقة العقدية، التفا": ورد فيه 1996

 الخبرة و المعرفة في مجال المعاملة بين المتعاقدين المحترفين، و بالتالي فإن مشتري البرنامج 

                                                            
1 -selon ordonane de 86-1243 du 1 er decembre 1986 relative a la liberte du prix et de la concurrence 

modifie modifie par loi 96-588 du premier juillet 1996 ;(Engage la responsabilité de son auteur et 
l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou artisan : 

…………………-. D'obtenir ou de tenter d'obtenir, sous la menace d'une rupture brutale des relations 
commerciales, des prix, des délais de paiement, des modalités de vente ou des conditions de 
coopération commerciale manifestement dérogatoires aux conditions générales de vente )  .  

  .22، مرجع سابق، ص حاتم منصور و إيمان طارق - 2
   .22، مرجع نفسه، صحاتم منصورو  رقإيمان طا -3

4-CALAIS-AULOY (JE) , TEMPLE (HE) , DROIT DE LA CONSOMMATION ,8eme edition , 
DALLOZ , France , 2010 , P55 . 
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المعلوماتي لم يكن من أهل االختصاص و الخبرة الفنية التي تمكنه من مناقشة بنود 
 . 1"العقد

  الفرع الثالث

  المعيار القانوني

المستهلك من جهة الذي  االقتصادية،في المراكز  أفرز الواقع االقتصادي فئتين غير متساويين    
يمثل الطرف الضعيف و العون االقتصادي الذي يمثل الطرف القوي الذي يفرض بنود العقد على 

  .2المستهلك

معيار الرجل العادي في تحديد الطرف في ظل الواقع االقتصادي الجديد ، ألن  يتالءمال      
مما  )أوال( واعد القانون المدني ، ال يمكنها تحقيق المساواة الفعليةالمساواة القانونية التي فرضتها ق

و ذلك من خالل تحديد مفهوم ، تدخل المشرع في ضمان حماية خاصة للمركز القانوني للمستهلك
، و وضع قرينة قانونية باختالل التوازن )ثانيا( الطرف و تمييز المستهلك عن العون االقتصادي 

  ) .ثالثا( 3دينالمعرفي بين المتعاق

   ) .الرجل العادي(في ظل أحكام القانون المدني  دقاعتممركز ال:أوال

يعتد القانون المدني بالمساواة في مركزي المتعاقدين، و تكمن هذه المساواة في نظر المشرع      
المدني في العناصر النفسية و الجسدية  لشخص المتعاقد دون أن يولي االهتمام لظروف التعاقد  

                                                            
1- LASBORDES (V) , Op-cit, P227. 

2-LAITHIER (Y-M) , A propos de la rèception du contrat relationnel en droit francais ,Op-cit , P 
1005 . 

3 -Collart-Dutilleul (F) , Op-cit , P58 . 
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، و ال يولي 1قاس تصرفات المتعاقد بمعيار الرجل العادي في نفس الظروف الزمانية و المكانيةو ت
القانون للظروف الشخصية التي تحيط بالمتعاقد، ألن القاعدة القانونية عامة و مجردة تخاطب 
األشخاص بصفاتهم ال بذواتهم و على هذا األساس أطلق الفقه المدني القديم على معيار الرجل 

  .العادي اسم المعيار القانوني

و تالزم ظهور فكرة المعيار القانوني بفكرة اإلنصاف ، التي ناد إليها أرسطو بمناسبة عجز      
العدل القانوني عن معالجة الحاالت الفردية المستعصية بموجب القانون الذي يمتاز بالعمومية و 

يار الرجل العادي صدى في القانون  هو ما لم يحقق فكرة إدراك الحلول المالئمة ، ووجد مع
، إذ يجد هذا المعيار مجال في التطبيق في نص المادة  2المدني الجزائري بموجب عدة نصوص

في االلتزام بعمل ، إذا كان المطلوب من المدين أن : ( تقنين مدني جزائري التي ورد فيها  172
في تنفيذه من العناية كل ما يبذله يحافظ على الشيء أو أن يقوم بإدارته أو أن يتوخى الحذر 

الشخص العادي ، و لو لم يتحقق الغرض المقصود ، هذا ما لم ينص القانون أو االتفاق على 
  ) . و على كل حال يبقى المدين مسئوال عن غشه أو خطئه الجسيم . خالف ذلك 

ن يعتني بالعين يجب على المستأجر أ: ( تقنين مدني جزائري  495و تنص كذلك المادة          
  ) .المؤجرة أن يحافظ عليها مثل ما يبذله الرجل العادي 

غير أنه عجز معيار الرجل العادي في تحقيق المساواة ، إذ ترتب على تطور الحياة         
االقتصادية  انقسام المجتمع إلى فئتين ، مستهلك و محترف  ، و يمثل هذا األخير الطرف القوي 

المنفردة على المستهلك الذي يمثل مركز ضعيف  بإرادتهية يفرض  شروط في العالقة التعاقد
  . 3يرضخ لشروط العقد دون مناقشتها

                                                            
1 -Collart-Dutilleul (F) , Op-cit , P58 . 

 55، ص  ، مرجع سابقأمانح رحيم أحمد -2

3- -LASBORDES (V) , Op-cit , P78 . 
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و يكمن ضعف المستهلك في انعدام المعرفة و الخبرة في شؤون السلعة و الخدمة، غير أن        
عارض من ال يعود سبب نقص اإلدراك إلى وقوع إرادة المستهلك في عيوب الرضا أو إصابته ب

  ، و إنما إلى إخالل المحترف بالتزامه بتوضيح خصائص السلعة و الخدمة 1عوارض األهلية

و على هذا األساس ال يمكن اعتبار المستهلك رجل عادي في ضوء ظروف العقد الغير        
   . 2متساوية

، الذي  1804احد مؤسسي القانون المدني لسنة   Portalisو هذا ما جاء على لسان         
طبيعة القاعدة القانونية عامة  ، ألن 3يرى ضرورة صدور تشريعات خاصة لحماية المستهلك

مجردة تخاطب جميع أفراد المجتمع بصفاتهم و ليس بذواتهم ، و القانون المدني باعتباره الشريعة و 
نه أشخاص محددين و  ال يمك إلىالعامة ال ينصرف إلى فئة معينة على حساب فئة أخرى ، أو 

أن يعالج نزاعات فردية منعزلة ، ألن في ذلك يتعين صدور تشريعات خاصة بكل نوع من 
  . 4النزاعات  يوميا

 في ظل القوانين المستحدثة دقاعتممركز ال: ثانيا

االقتصادي و العون  )1(ري المستهلك عرفت بعض التشريعات و من ضمنها التشريع الجزائ     
ي شأن الحماية المقررة للعون االقتصادي الذي يتعامل في غير غير أنه لم تتفق التشريعات ف )2(

 .)3(تخصص 

  

                                                            
1 -Collart-Dutilleul (F) , Op-cit , P58  

2 -LASBORDES (V) , Op-cit , P7 . 
3 -BERENGER (F), op-cit , p 65 . 
4 -Idem , p 65 : ( la loi statue sur tous , elle considère les hommes en mass , jamais comme particulier 
, elle ne doit point se mêler des faits individuelle ou des litiges qui divisent les citoyens s’il en était 
autrement , il faudrait journellement faire de nouvelles lois sur leur multitude étoufferont leur dignité 
et nuirait à leur observation le jurisconsulte seront sans fonctionset le législateur entrainé par les 
détails se serai bientôt plus que jurisconsulte , les intérêts particulières assiègeraient la puissance 
législative ils la détourneraient à chaque instants de l’intérêt générale de la société ) . 



الباب االول                                                       تكوين العقد في ظل عدم تكافؤ مراكز المتعاقدين   
 

 
76 

 

  المستهلك- 1

لم يتضمن أي من القانون المدني المصري أو الفرنسي من أي من نصوصها لفظ        
  . 1المستهلك صراحة ، كما خليا من أي من أحكام تنظم عقود االستهالك

الصادر عن مجلس الجماعات  13جيه األروبي رقم فقرة ب من التو  2و عرفته المادة        
كل شخص طبيعي يتصرف في ( بأنه  1993االقتصادية األوربية في الخامس من ابريل عام 

  .2)عقود لغايات ال تندرج في إطار النشاط المهني 

المتعلق بالممارسات  02- 04و عرف المشرع الجزائري المستهلك في إطار القانون رقم       
كل شخص طبيعي أو معنوي يقتني سلعا قدمت (  :أنهمنه على  3ة بالنص في المادة التجاري

  .3)للبيع أو يستفيد من خدمات عرضت و مجردة من كل طابع مهني 

المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش  03-09ثم أعاد صياغة تعريفه في إطار القانون رقم      
ص طبيعي أو معنوي يقتني ، بمقابل أو مجانا ، كل شخ: المستهلك : " بالنص  3في المادة 

سلعة أو خدمة موجهة لالستعمال النهائي من أجل تلبية حاجاته الشخصية أو تلبية حاجة 
  . 4"شخص أخر أو حيوان متكفل به 

منها ما يتعلق بشخص  عناصر،و بدراسة هذه التعريفات السابقة يتبن أنها تشمل على عدة        
  . 5و منها ما يتعلق بالدافع إلى التعاقد االستهالك،ما يتعلق بمحل  و منها المستهلك،

مناط ، و المهني في جانب أخر و ي جانبميزت التعريفات السابقة ضمنا بين المستهلك ف         
 هذا التمييز هو احتواء اختصاص المهني لمضمون المعاملة محل التعاقد دون المستهلك الذي ال

                                                            

 . 73، مرجع سابق ، ص  عمر محمد عبد الباقي-1
  .  36ص  ، مرجع سابق ، عنتري بوزار شهيناز-2
   2004يونيو  27المؤرخة في  41يحدد بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية ، ج ر عدد  02-04قانون -3
  .2009مارس 8مؤرخة في  15يتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش ، ج ر عدد  03-09قانون -4
   55، مرجع سابق ، ص عمر محمد عبد  الباقي-5
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  . 1ة للحكم على ما يسعى القتنائه أو الحصول عليه من سلع و خدماتيتمتع بالقدرة الفني 

يدخل في هذا النطاق تعاقد المستهلك على السلع و الخدمات ، و ال تمييز بين السلع        
القابلة لالستهالك الفوري مثل المواد الغذائية و المنتجات الصيدلية ، و بين السلع المعمرة مثل 

، أما الخدمات فهي متعددة  2و األجهزة المنزلية التي تستهلك على التراخي السيارات و األثاثات
سواء كانت مادية كالنقل و اإلصالح و التنظيف، أم مالية كالتأمين، أم فكرية أو ذهنية كالعالج 

  . 3الطبي و االستشارات القانونية

استعمالها  إلىو  الفوري،يهدف المستهلك إلى استهالك السلعة متى كانت قابلة لالستهالك        
و بالتالي ال يعد مستهلكا من يتعاقد على  التراخي،حتى تستهلك متى كان استهالكها يتم على 

  . 4ألن المال ال يستهلك في هذه الحالة البيع،السلعة بهدف إعادة 

  العون االقتصادي- 2

لذي يتعاقد من خالل يعتبر المهني الطرف الثاني  في عقود االستهالك يعرف بأنه الشخص ا     
أما بالنسبة للتعريف التشريعي يكون  ،يكون له صفة التاجر أنممارسة مهنة و ليس بالضرورة 

 . 5جدير بالذكر أن للمحترف في القانون الجزائري تعاريف عدة و تطلق عليه اصطالحات عدة 

دمات في نص المتعلق بضمان المنتوجات و الخ 266- 90فيعرفه المرسوم التنفيذي رقم       
الصانع أو الوسيط أو حرفي أو تاجر أو  أوالمنتج " باستعمال مصطلح المحترف أنه  2المادة 

                                                            
1- BERENGER (F), op-cit , P 65 . 
2-RZEPECKI (N) ,prèface WIEDERKEHR Georges ,droit de la consommation et thèorie gènèrale du 

contrat , press universitaires D’AIX – MARSEILLE , annèe 2002, P 361 . 

بأن  1998فريل أ 27فيما يتعلق بالخدمات على وجه الخصوص ،  قضى مجلس الدولة الفرنسي في  و وتطبيقا لذلك - 3
من تقنين االستهالك منوط بجميع مؤدى الخدمات  113/2االلتزام بإعالم المستهلك الذي أنشأته الفقرة األولى من المادة 

يتعلق بصفة خاصة باألداءات ذات الطبيعة الطبية ، وقد خلص الفقه  و دون مراعاة للصفة التجارية التي يتسم بها نشاطهم
عمر محمد عبد  : ي العالج ينبغي اعتباره في مواجهة الطبيب مستهلكا بشكل نهائي ، راجع من ذلك الى أن الراغب ف

   . 55، مرجع سابق ، ص  الباقي
   . 73، مرجع نفسه ، ص عمر محمد عبد الباقي  - 4
   . 38، مرجع سابق ، ص عنتري بوزار شهيناز-5
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موزع و على العموم كل متدخل ضمن إطار مهنته في عملية عرض المنتوج أو الخدمة 
فيعرفه مصطلح عون اقتصادي  02-04ية رقم ،و يستعمل قانون الممارسات التجار  1" لالستهالك

ه القانونية كل منتج أو تاجر أو حرفي أو مقدم خدمات أيا كانت صفت" بأنه  3في ضوء المادة 
  .2"تحقيق الغاية التي تأسس من أجلهايمارس نشاطه في اإلطار المهني العادي أو يقصد 

فسماه بالمتدخل و عرفه ضمن المادة  03-09أما قانون حماية المستهلك و قمع الغش رقم     
المتدخل هو كل شخص طبيعي أو معنوي يتدخل في عملية عرض المنتوجات : " بمايلي  7- 3

  . 3"لالستهالك 

  امتداد صفة المستهلك إلى العون االقتصادي - 3

غير أنه يظهر ) أ(يتعامل في غير تخصصه مستهلك  اختلف الفقه في شأن اعتبار المهني الذي 
   . )ب( من نصوص قانون االستهالك الجزائري أن المشرع الجزائري يمد إليه الحماية

  مدى مالئمة اعتبار المهني الذي يتعامل في غير تخصصه مستهلكا - أ

انقسم الفقه في هذا الشأن إلى طرف مؤيد العتبار المهني الذي يتعامل في غير تخصصه       
و طرف وسط بين االتجاهين الذي تبنى معيار عدم االرتباط  لذلك،طرف معارض  مستهلكا و

  . 4المباشر بين تخصص المهني و العملية المتعاقد عليها

  االتجاه المؤيد -

هذا االتجاه إلى امتداد الحماية القانونية المقررة للمستهلك إلى المهني الذي  أنصاريهدف        
يقوم بإبرام التصرفات التي تخدم مهنته خارج نطاق تخصصه ، لما يؤدي ذلك إلى استفادة أكبر 

،  5عدد ممكن من األشخاص المتعاقدين من القواعد الحمائية التي تضمنتها قوانين االستهالك
                                                            

  . 1990سبتمبر 19مؤرخة في  40الخدمات ، ج ر عدد و المتعلق بضمان المنتوجات 266- 90مرسوم تنفيذي - 1
  . 2004يونيو  27المؤرخة في  41يحدد بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية ، ج ر عدد  02-04قانون- 2
  . 2009مارس 8مؤرخة في  15قمع الغش ، ج ر عدد  و الذي يتعلق بحماية المسستهلك 03-09قانون - 3

4-LASBORDES (V) , op-cit , P  214   . 

   . 55 ، مرجع سابق ، ص باقيال محمد عبد  - 5
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الطبيب الذي يشتري المعدات الطبية الالزمة لعيادته و التاجر الذي يشتري األثاث : مثال لذلك و 
، و من رواد هذا الرأي األستاذ مازو الذي يرى أنه ال يقتصر معيار   1الالزم لمباشرة نشاطاته

مستهلك على محل العقد أو هدفه و إنما يشمل انعدام تخصص المتعاقد في تحديد مفهوم ال
  .  2موضوع السلعة أو الخدمة

يناير  10من القانون الفرنسي الصادر في  35و يجد هذا االتجاه أساسه في نص المادة       
ني في جانب ، و المه –بالمفهوم السابق  - م و الذي جمع بين المستهلك و غير المهني  1978

   . 3أخر في جانب

، أنه رغم أن الحل الذي توصل  و يرى بعض الفقه الفرنسي تعليقا على هذا الحكم األخير     
 ع العقد أجنبيا عن مهنة المحترف إليه يلبي مقتضيات العدالة ، إال أنه ال يكفي أن يكون موضو 

نتيجة حتمية للتقنية إنما ينبغي أن يكون عدم اختصاص صاحب المهنة حقيقيا على نحو يظهر ك
ن أن الفجوة االقتصادية بي  huet، و يرى األستاذ  4العالية المتعلقة بالمنتوج محل المعاملة

عية اقتصادية أساسها انعدام المساواة بين المتعاقدين لكن في المتعاقدين ينتج عنها وضعية تب
مه التقليدي و العون صورة جديدة عن الصورة التقليدية التي تنحصر بين المستهلك في مفهو 

 . 5االقتصادي

 

  

                                                            

ذلك حينما اعتبرت أنه يعد من قبيل المستھلكين كل  و أيدت محكمة النقض الفرنسية في بعض أحكامھا ھذا االتجاهو - 1
مزارع تعاقد على تركيب نظام إلطفاء ومن بائع األسماك تعاقد ألغراض المھنة على شراء جھاز إلطفاء الحريق

كذلك أحد المشتغلين بالعقارات لدى تعاقده على شراء جھاز إنذار تأسيسا على أنه بالنسبة وريق أيضا بموقع نشاطھالح
بالتالي يجوز أن يستفيد من أحكام ولمضمون العقد  ، كان في نفس حالة الجھل التي يصاب بھا أي مستھلك أخر ،

  LASBORDES (V) , op . cit , P 224: انظر .1978يناير   10القانون الصادر في 
2 -Mazeaud (D) , Le juge face au clauses abusives , AIX Marseille , France , 1993 , P 47 .  
3 -article 35 de la  Loi n°78-23 du 10 janvier 1978 sur la protection et l'information des 

consommateurs de produits et de services modifiè la loi n°89-421 du 23 juin 1989 : 
( Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels, ou consommateurs, peuvent 

être interdites, limitées ou réglementées, par des décrets en Conseil d'Etat.) . 
4 - LASBORDES (V) , op . cit , p 223 . 
5- ( l’inegalitè des parties n’est pas nouvelle , mais elle prèsente aujourhui des aspects nouveaux ) , 

Ghestin (J) , Traitè de droit civile , Le contrat , formation , LGDJ , 3eme èd , 1993 ,P65 . 
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   االتجاه المعارض-

يرى أنصار هذا االتجاه أنه يجب تخصيص الحماية القانونية المقرة للمستهلك لطرف           
العقد األقل خبرة ، و األقل كفاءة فيما يتعلق بمجال المعاملة سواء من الجوانب االقتصادية ، أم 

ة و القانونية ، و من ثم يخرج ضمنا عن أطر هذه الحماية كل من من الجوانب الفنية و اإلداري
  . 1يقوم بإبرام تصرفات قانونية موجهة ألغراض المهنة أو الحرفة بالمعنى الواسع

و تعرض هذا االتجاه بدوره إلى النقد من طرف بعض الفقه ، الذين يرون أنه يجب قصر          
لهذه الفئة دون سواها ، خاصة أن التمييز بين المهنيين  الحماية القانونية المقررة للمستهلكين

بحسب تخصصاتهم يؤدي إلى صعوبات في التطبيق يتعذر حلها في ضوء أن القانون يحتاج دائما 
  . 2لوضع المخاطبين به في طوائف محددة

  . االتجاه الوسط  ـ

 ير تخصصه مستهلكا ذي يتعاقد في غأضاف الفقه الفرنسي شرطا العتبار صاحب المهنة ال      
و هو أال تكون العملية المتعاقد عليها ذات صلة مباشرة بممارسة مهنة ، بمعنى تتوافر في هذا 

،  3المهني صفة المستهلك إال بقدر عدم االرتباط المباشر بين تخصصه و العملية المتعاقد بشأنها
تعاقده تنفيذا لعمل من و بالتالي فان صاحب المهنة حتى يصير مستهلكا يجب أال يكون مضمون 

                                                            

شأن الشروط التعسفية إلى  أن حث صراحة  م في 1993ابريل  5لعل ذلك هو ما حدا بالتوجيه األروبي الصادر في و  -1
يتجه سلوكه .. هو كل شخص : " على تبني مفهوم أكثر حصرا للمستهلك فقد نص في مادته الثانية بان المستهلك

 1986افريل 15هذا ما تبنته محكمة النقض الفرنسية في قرارها المؤرخ في و ،" ألغراض ال تندرج في إطار نشاطه المهني 
من ثم ال يجب استفادته من القواعد و ال يتساوى المهني الذي تعاقد خارج اختصاصه مع المستهلك ،( فيه الذي ورد ...

 . LASBORDES (V) , op . cit , p 223 : انظر. ) القانونية المقررة لحماية المستهلك 

2 -RZEPECKI (N) ,Op-cit ,P 361 . 
3 -LASBORDES (V) , Op-cit , p 223 
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أعمال حرفته ، حتى إذا جاء تعاقده بمناسبة نشاطه المهني فان عمله يجب أال ينصب على 
  . 1غايات مربحة

  موقف المشرع الجزائري - ب

لهذا االتجاه الفقهي الذي يرى امتداد الحماية  و جاء موقف المشرع الجزائري موافقا        
، ما دام يظهر المحترف أحيانا غير مختص عند إبرامه لعقد  القانونية إلى العون االقتصادي

المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية  04/02، و ذلك عند إصداره القانون رقم  2معين
تعسفية ، يهتم بحماية المستهلك و الذي رأى  أن يضع فيه نظاما عاما للحماية من الشروط ال

و تجلى هذا الموقف بوضوح . من تعسف العون االقتصادي  العون االقتصادي على حد سواءو 
من خالل  نصه في المادة األولى من القانون السابق على أنه يهدف إلى تحديد قواعد و مبادئ 
شفافية و  نزاهة الممارسات التجارية التي تقوم بين األعوان االقتصاديين ، و بين هؤالء و 

  . 3إعالمه المستهلكين ، و كذا حماية المستهلك و

قيام عقد  02-04و هكذا أصبح الزما لإلفادة من قواعد الحماية التي يوفرها القانون رقم      
  .اإلذعان بين محترف و محترف أو بين محترف و مستهلك

التسوية في  إلىو يثور التساؤل حول مدى مالئمة هذا االتجاه التشريعي الذي يذهب       
  .المستهلكينبين المحترفين و الحماية من الشروط التعسفية 

                                                            

احدى و  في شأن عقد مبرم بين شركة كهرباء فرنسا 1995يناير  24قضت محكمة النقض الفرنسية في تطبيقا لذلك و‐1
  اللتينالخدمات  و من قانون االستهالك الفرنسي تسري على عقود توريد األموال 132/1الشركات التجارية ، بان المادة 

كان ذلك بصدد النظر في نزاع تتلخص وقائعه في و لهما صلة مباشرة بالنشاط المهني الذي يزاوله الشريك في العقد ،
بين مؤسسة كهرباء فرنسا يقضي بعدم مسؤولية  و  تمسك دار الطباعة بالصفة التعسفية لشرط وارد في عقد ابرم بينها

 متى كان ذلك راجعا إلى إضراب  ئيعن األضرار التي قد تلحق بدار الطباعة بسبب انقطاع التيار الكهربا هذه الشركة
 RZEPECKI : انظر . ، حيث استخلصت أن هذا العقد له صلة مباشرة بالنشاط الذي تمارسه دار الطاعة  عاملينال

(N) , Op‐cit , P155                                                                      
  89، مرجع سابق ، ص بودالي محمد - 2
  89، صنفسه ، مرجع بودالي محمد - 3
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ة للمستهلك ال يمكن وضعها موضع التنفيذ إال إذا كانت اإلفادة من يقيذلك أن الحماية الحق      
و الذي تعد حاجات  االقتصاديين،حمايته غير قابلة لمدها على جميع األعوان لل المهيأةالقواعد 

  .  L.leveneur1حمايتهم غير متماثلة على حد تعبير األستاذ 

و يبدو أن المشرع اختار االنضمام إلى االتجاه الفقهي في فرنسا و الذي يعارض فكرة إفادة        
و يرى توسيع نطاق الحماية إلى المحترفين  التعسفية،المستهلكين فقط من الحماية ضد الشروط 

و يوجد في  ،معينما دام أن المحترف يظهر أحيانا غير مختص عند إبرامه لعقد  .المجالفي هذا 
مع غياب كل سلطة تفاوضية نتيجة عالقات القوي غير المتكافئة  العقد،وضعية إذعان وقت إبرام 
  . 2بينه و بين المتعاقد األخر

ضف إلى ذلك أننا أصبحنا في إطار قانون حماية المستهلك في الجزائر ازاء مفهومين        
و مفهوم ثاني واسع لم يستثن  02- 04قانون من  9/3مفهوم أول ضيق أوردته المادة : للمستهلك 

المتعلق بمراقبة النوعية و  39-90من المرسوم التنفيذي رقم  3/2المستعمل الوسيط أوردته المادة 
منتوجا أوخدمة معدين لالستعمال الوسيط  –بثمن أو مجانا  –كل شخص يقتني : قمع الغش بأنه 

  . 3أخر أو حيوان يتكفل به أو النهائي ، لسد حاجاته الشخصية أو حاجة شخص

  دقاعتمال زكر لم نتائج تحديد القانون:ثالثا 

إضفاء قرينة العلم   االقتصادي،يترتب على تحديد القانون مفهوم المستهلك و العون         
   .)2(و قرينة الجهل لدى المستهلك  )1( بموضوع السلعة أو الخدمة لدى العون االقتصادي

  

 
                                                            

1-LEVENEUR (L) , Vente entre professionnelles et clause limitative de responsabiltè 
Contrats , Conc.,consom.,1994 , Chron.3 . 
2 -MAZEAUD ( D ) , L’attraction du droit de la consommation , REVUE , DALLOZ , 1998 , 
P105  

   . 1990يناير 31، مؤرخة في  5قمع الغش ، ج ر عدد  و الجودةالمتعلق برقابة  39-90المرسوم التنفيذي - 3
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  قرينة على العلم صفة العون االقتصادي - 1

أفرزت التطورات االقتصادية عالقات تعاقدية يحكمها تفاوت معرفي صارخ بين المحترف         
معظمها األمر الذي  إلىالمهني الذي يمتلك كل وسائل المعرفة و بين المستهلك الذي يفتقر 

ن االستهالك ، و على هذا األساس وضع تقني 1يتطلب وسائل قانونية مالئمة لحماية المستهلك
شرط ، و ال نجد في  أوالفرنسي قرينة مطلقة بالعلم على عاتق المهني دون إحاطته بأي قيد 

التشريع الجزائري اثر لهذه القرينة غير أنه يمكن استنباطها من فرض قانون االستهالك الجزائري 
رينة العلم التي تقع ما يدل على ق اعلى المحترف المهني التزام باإلعالم دون تقييده بشروط ، و هذ

على عاتق المحترف المهني ألنه بطبيعة الحال ال يمكن فرض التزام باإلعالم على شخص يجهل 
  . 2بالمعلومات الواقعة على عاتقه باإلعالم بها

  انعدام العلم مفترض لدى المستهلك- 2

أحد أهم الوسائل  و ذهب الفقه في فرنسا  إلى  أن االلتزام باإلعالم قبل التعاقدي ، يمثل      
،  و يكتسب أهمية خاصة في قوانين 3القانونية المستخدمة في تحقيق المساواة بين طرفي العقد

، حيث وضع  المشرع الفرنسي في تقنين االستهالك على عاتق المهني قرينة مطلقة 4االستهالك
ة مطلقة بالجهل ، شرط ، و بالمقابل وضع لصالح المستهلك  قرين أوبالعلم دون إحاطتها بأي قيد 

يجعل شروط وجود االلتزام باإلعالم قبل التعاقدي تكاد تكون منعدمة ، بحيث أن هذا  أمرو هو 
  . 5االلتزام أصبح يطبق بشكل تلقائي دون حاجة إلى إحاطتها بقيود

أنه باإلضافة إلى قرينة   "N.RZEPECKI"و تعليقا على هذا المسلك التشريعي يرى الفقيه      
المفروضة على عاتق المهني ، أضاف المشرع الفرنسي قرينة ثانية تنص على الجهل العلم 

                                                            

   . 49، مرجع سابق ، ص  ابراهيم عبد العزيز داود - 1
  . 49، مرجع نفسه ، ص  ابراهيم عبد العزيز داود -2

3 -GHESTIN (J) , La formation du contrat , Le contrat-Le consentement , Op-cit , P56 .  
4 - PEGLION-ZIKA (C-M) ,Op-cit , P120 . 
5 -CANSELIER (G) , A propos de la distinction de la reticence dolosive et de l’inexecution de 

l’obligation d’information , La revue de la recherche juridique , Droit prospectif , N°, 2005 , P1444 . 
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المطلق للمستهلك ، هذه القرينة الغير قابلة إلثبات العكس تؤدي إلى تعديل مفهوم الدائن بااللتزام 
 . 1باإلعالم

قات تحليل العال إلىالمستهلك كطرف ضعيف دفع الفقه  إلىو مما ال شك فيه أن النظرة      
االستهالكية من منظور اجتماعي يراعي مصلحة المستهلك عن طريق قواعد حمائية وقائية ، فإذا 
كانت النظرية العامة للعقد تحتوي على بعض النظريات التي توفر بعض الحماية لهذا الطرف مثل 

الة نظرية عيوب اإلرادة إال أن عيوب و مثالب هذه النظرية أصبحت تحول دون تقديم حماية فع
  . 2لهذا الطرف

  المطلب الثاني

  المتعاقد رضاحماية لالوسائل البديلة 

، عجز المساواة القانونية التي ة في المراكز الفعلية للمتعاقدينيترتب على اختالل المساوا       
، حيث يكون المستهلك حقيق توازن معرفي بين المتعاقدينتفترضها النظرية التقليدية للعقد في ت

، و بالمقابل يكون العون االقتصادي في مركز المعرفة بموضوع السلعة و الخدمة رة وعديم الخب
ال يعود اختالل التوازن المعرفي إلى عيب في الرضا ه ، غير أن3قوي ملم بكل خصائص المنتوج

ألنه ال يشترط في إثبات الشرط التعسفي وقوع المستهلك في عيوب الرضا ، و إنما الواقع 
وف التعاقد تخلق فجوة بين المتعاقدين اقتصاديا و معرفيا ، يؤدي ذلك الى االقتصادي و ظر 

                                                            
1  ‐ RZEPECKI  (N), OP‐CIT,  P 78 : « Faisons pendant  à  la présomption  irréfragable de  connaissance 

qu’il  fait  peser  sur  le  professionnel,  le  droit  de  la  consommation  a mis  en  place  une  seconde 

présomption  au profit du  consommateur, une présomption  irréfragable d’ignorance  légitime qui 

entraine une modification de la définition du créancier de l’obligation d’information » . 

  . 69، ص ، مرجع سابق  إبراهيم عبد العزيز داود -2

   . 69، ص، مرجع نفسه   إبراھيم عبد العزيز داود -3
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ة دون مناقشة مسبقة من المستهلك العون االقتصادي بحرية ادراج بنود العقد بإرادته المنفرد استئثار
  . 1، و له سوى قبول شروط العقد أو رفضها

ن تدخل القانون لحماية المستهلك و ذلك و ترتب على انعدام التوازن المعرفي بين المتعاقدي       
و إما  ) الفرع االول(من خالل  الحماية القانونية للتراضي سواء  في حق المستهلك في  اإلعالم 

  .  )الفرع الثاني( حق العدولفي 

  الفرع األول

  االلتزام باإلعالم

، بتشريعات خاصة  فسح تدهور مبدأ سلطان اإلرادة في العقد المجال أمام تدخل القانون       
تضمنت قواعد خاصة ، تتميز عن القواعد التقليدية في القانون المدني ، غير أن السؤال الذي 
يثور هو ما دور القواعد الخاصة في حماية المستهلك هل هو دور مكمل للقواعد التقليدية أم بديل 

  .  2عنها ؟

، غير أنه يعتبر وسيلة بديلة ) أوال(قليدية و يجد االلتزام باالعالم  مكانته ضمن القواعد الت       
  . 3)ثانيا(لبعض النظريات التقليدية في حماية الرضا و الوقاية من عيوب الرضا 

  الوجود القانوني و الفعلي لاللتزام باإلعالم ضمن  القواعد التقليدية   : أوال 

وشرط العلم الكافي ، )2(، ضمان العيوب الخفية )1(سنتناول من هذه القواعد مبدأ حسن النية  
  .)3(بالمبيع

  .النيةمقابلة االلتزام باإلعالم بمبدأ حسن -1 

   :تنص فيهاالتي تقنين مدني  107/1 في المادةورد  عام،مبدأ حسن النية مبدأ  إن      

                                                            
1- PEGLION– ZIKA (C – M) ,Op-cit , P120 . 
2 - RZEPECKI (N),  Op-cit , p 47 . 
3 -Idem , p 47 . 
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  ).يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه و بحسن النية ( 

تقنين مدني نقول أنه يشمل مبدأ حسن النية  107ادة القراءة الحرفية لنص الم إلىو بالرجوع      
مرحلة تنفيذ العقد دون  تكوينه ، غير أن هذا  القول مردود فيه ألن مبدأ حسن النية يجد تطبيقات 
عديدة في نصوص القانون المدني المتعلقة بتكوين العقد و من هذه التطبيقات نظرية عيوب 

  .تقنين مدني 90 إلى 81الواردة في المواد   1اإلرادة

تنفيذ  إلىتشير تقنين مدني فرنسي  1134/3المادة أنه إذا كانت  MESTER و يقول الفقيه      
"   أثار العقد" ، ألن هذه األخيرة واردة في القسم المعنون  2العقد فذلك ليس إال لدواعي شكلية فقط
  .   3من نصوص القانون المدني الفرنسي

المدين  إخاللأنه ال يلتزم أحد بإعالم الطرف األخر إال إذا أدى  jack guestinو  يرى         
بهذا االلتزام  وقوع  رضا الدائن في عيوب ، ألنه إذا كان لهذا االلتزام دور في حماية رضا 

 .   4المتعاقدين ، فانعدامه يؤدي إلى عيب في الرضا

، الذي يرى أن    M.LUCAS de LESSACو هو نفس التحليل الذي جاء به الفقيه          
 un organisme»و انما يتفرع منها ،  5االلتزام باإلعالم ليس مستقل  عن المبادئ العامة للعقد

juridique parasite »     و يرى أن االمتناع عن الكتمان التدليسي هو المبرر لوجود ،
تعاقدي هو وسيلة قانونية ذهب أن االلتزام باإلعالم قبل ال إذااللتزام باإلعالم قبل التعاقدي ، 

                                                            
1-MESTRE (J) et LAUDE (A), L’interpretation active du contrat par le juge et l’execution du 

contrat, PUAM , 1993 , P45 . 
2 -Idem, P45 . 
3 -GHESTIN (J) , La retisance , le dol et l’ereur sur la qualitè substantielle , DALLOZ , 1971 , P 152  
4-  LUCAS de LEYSSAC (C)  , L’obligation de renseignement dans les  contrats , LGDJ , 1978 , P 
305 
5-Idem, P 305 . 
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و هذا االلتزام المبنى على مبدأ حسن النية يتضمن شقين أولهما  . 1لمحاربة الكتمان التدليسي
سلبي و الثاني ايجابي ، و يتمثل الشق السلبي بضرورة عدم كتمان الحقيقة و أما الشق االيجابي 

  .  2فهو يتصل باإلدالء بالبيانات و المعلومات

دأ حسن النية مساواة قانونية تتجسد في االلتزام بالتعاون بين المتعاقدين سواء أثناء يفرض مب      
تكوين العقد أو تنفيذه ، و يقوم القاضي بتقدير وفاء المتعاقدين بالتزامهما وفق  معيار الرجل 
العادي ، و هذا ما جاء به  القضاء الفرنسي الذي يرى أن إعالم  البائع المشتري بالعناصر 

  . 3جوهرية في العقد كاف في تشكيل رضا المشتريال

اعتبار اختالل التوازن المعرفي بين المتعاقدين مفترض يعفي الدائن من إثبات  أنغير          
نية التظليل التي يقتضيها التدليس ، فال يشكل نية المحترف بتظليل المستهلك عنصر في إثبات 

هذا ما يبين أن االلتزام باإلعالم مستقل عن مبدأ حسن إخالل المحترف  بااللتزام باإلعالم ، و 
  .4النية

مستقل عن النظرية  و من الفقهاء الذين جاهدوا من اجل االعتراف بااللتزام باإلعالم كااللتزام      
، و أوضح أن د هذا االلتزام كااللتزام مستقلالذي ناد إلى ضرورة وجو    Julgartالعامة الفقيه

عيوب الرضا لحماية المتعاقد الضعيف  نظرية لتزام تكمن في عدم كفاية حكمة فرض هذا اال
نتيجة للصعوبات التي يواجهها المتعاقد في إثبات وقوعه  قصور في الحماية المقررة ،بسبب وجود 

  . 5التدليس أوفي الغلط 

 
                                                            

1-LASBORDES (V) , op-cit , P  214   . 

 55، مرجع سابق ، ص محمد عبد  الباقي  - 2

-3-  LUCAS de LEYSSAC (C)  , Op-cit , P 305 
4-Idem,P21 
5  - M.De .  JULGART, l’obligation de rensegnements dans les contrats , DALLOZ , 1945 , P85 . 
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  ضمان العيوب الخفية - 2

، عن طريق إمداده االلتزام قبل التعاقدي باإلعالم حماية المستهلك من خالل تقرير تحقق       
، و قد ضائه بالقدر الذي يتحدد به موقفهيكون لها تأثير على ر بكل المعلومات و البيانات التي 

، و ذلك 1، و االلتزام بضمان العيوب الخفيةااللتزام قبل التعاقدي باإلعالم تتماس دوائر كل من
، حيث يمكن في هذه الحالة  في محل العقد باإلخفاءعندما يكون عدم اإلفضاء بالبيانات متعلقا 

حريك المسؤولية العقدية ة المدين بااللتزام قبل التعاقدي باإلعالم  تإضافة إلى تقرير مسؤولي
، و تطبيقا لذلك قضت محكمة باريس بمسؤولية من خالل إثارة ضمان العيب الخفي ،للمتعاقد

مؤجر عن عدم إخطاره المستأجر بقرب المنزل المؤجر من بيت يدير أعمال منافية لآلداب 
   .2العامة
، و أحكام االلتزام قبل التعاقدي التداخل الواقع بين أحكام الضمانك و يساعد على ذل      

باإلعالم وجود قدر من التطابق بين الشروط الالزمة لقيام كل منهما ، حيث يشترط التزام البائع 
بالضمان  أن يكون العيب خفيا ، و مؤدى ذلك أن البائع ال يضمن العيب الظاهر ، و يستفاد من 

علم المشتري به وقت عدم أن معيار ظهور هذا العيب هو   3تقنين مدني 379/2نص المادة 
البيع  و بالتالي فان البائع ال يضمن العيب متى قام بإعالم المشتري بكافة أوصاف المبيع و من 

  . 4بينها العيب الذي أصبح ظاهرا أو معلوما له
الخفي ، إال أنه يبقى لكل من  و رغم التداخل بين االلتزام باإلعالم و نظرية ضمان العيب      

االلتزامين ذاتيته المستقلة و ذلك استنادا إلى إمكانية قيام المسؤولية عن اإلخالل بااللتزام قبل 
ض الدائن عن الضرر ، بعيدا عن نظرية االلتزام بالضمان حيث يلتزم بتعوي 5التعاقدي باإلعالم

                                                            

  . 105، مرجع سابق ، صباقي ال محمد عبد  عمر- 1
  15، مرجع سابق ، ص  ابراهيم عبد العزيز داود- 2
  )غير أن البائع ال يكون ضامنا للعيوب التي كان المشتري على علم بها وقت البيع (  :تقنين مدني379/2 المادة- 3
، مبدأ حسن النية في العقود ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير ، فرع قانون العقود المدنية ، جامعة العربي  بن يوب هدى- 4

  . 90، ص  2013-2012بن مهيدي ، أم بواقي ، 
  . 105، مرجع سابق ، ص عمرمحمد  عبد الباقي- 5
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جراء مخالفة االلتزام قبل التعاقدي باإلعالم على أساس المسؤولية التقصيرية   ألنه  الذي لحق به
  . 1ال يتطلب أن يكون هناك ما يوجب الضمان على عاتقه

  شرط العلم الكافي بالمبيع  - 3

: مصري   قانون  مدني 419تقنين مدني جزائري التي تقابلها المادة  352تنص المادة      
، و يعتبر العلم كافيا إذ اشتمل العقد على بيان المشتري عالم بالمبيع علما كافيايجب أن يكون (

  .ألساسية بيانا يمكن من تعريفهالمبيع و أوصافه ا

ذكر في عقد البيع أن المشتري عالم بالمبيع سقط حقه في طلب إبطال المبيع بدعوى عدم  ٕاذاو 
  ) .لبائع علمه به ، إذا أثبت تدليس ا

و يقصد بالعلم الكافي اإلحاطة بأوصافه األساسية التي تبين للمشتري مدى صالحيته         
ألداء الغرض المقصود منه ، و لذلك يعتبر العلم الكافي أوسع نطاق من مجرد تعيينه وفقا للقواعد 

  .  2شتريالعامة ، و هو ما يبرر النص عليه استقالال ،  رغبة في تحقيق حماية أفضل للم

و بتحليل عناصر هذه المادة نجد تقابال بين أحكام العلم الكافي بالمبيع و بين االلتزام قبل         
  : 3التعاقدي باإلعالم في النقاط األتية

فانه فيما يتعلق بالوقت الذي استلزم فيه المشرع للمشتري العلم الكافي بالمبيع ، و          
مثل هذا العلم لن يجد أهميته بالنسبة للمشتري إال في مرحلة ما قبل بأوصافه األساسية ، نجد أن 

  . 4التعاقد

و  يتماثل الهدف المرجو منه مع هدف تقرير االلتزام قبل التعاقدي باإلعالم و هو العمل        
  على تنوير رضا الطرف الضعيف المقبل على التعاقد بدرجة تسمح له باإلقبال على إبرام العقد في 

                                                            

  210، ص سابق ، مرجع الباقيعمر محمد عبد  -1
  91، مرجع سابق ، صيوب هدى بن  -2
  212، مرجع سابق ، ص عمر محمد عبد الباقي -  3

4 -RZEPECKI (N)  , Op -CIT , P 47 . 
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  . 1وجود إرادة حرة خالية من العيوب المبطلة لهاظل 

  وسيلة وقائية من عيوب الرضا باإلعالمااللتزام :ثانيا

و هذا ما تبنته  العامة،تتجلى حقيقة االلتزام باإلعالم في استقالليته عن المبادئ و القواعد      
  . 2قوانين حماية المستهلك بهدف تحقيق حماية فعالة للمستهلك

اللتزام باإلعالم في قانون حماية المستهلك بتوسع مجال الحماية المقررة للمستهلك و ذلك يقوم ا   
  . 3يتجلى من خالل عدة أحكام خاصة و ال يتسنى لنا دراستها إال بمقارنتها مع النظرية العامة

 و أثاره من حيث ،)1(من خالل تحديد مضمونه  باإلعالمخصوصية االلتزام  بإبرازو نقوم        
  .)3( الجزاء و)2(اإلثبات

بكل المعلومات الوثيقة الصلة  االدالءبيلتزم المتعاقد المحترف  :مضمون االلتزام باإلعالم  - 1
  .) ب(غة عبارات العقد بوضوح او بصي ) أ(بموضوع العقد 

  بالمعلومات الوثيقة الصلة بموضوع العقد دالءباإلالتزام - أ

المحترف االلتزام باإلعالم قبل التعاقد إال تلك المعلومات  على للعقدال تفرض النظرية العامة       
فإنها ال تدخل في محل  الثانوية،أما المعلومات الغير جوهرية أو  العقد،الوثيقة الصلة بموضوع 

  . 4االلتزام و بالتالي ال يلتزم المدين اإلدالء بها

  .لكن متى تكون هذه المعلومات وثيقة الصلة بموضوع العقد ؟ 

تكون المعلومات وثيقة الصلة بموضوع العقد إذا كان لها دور في تحديد رضاء الدائن        
بالمعلومات و تقوده إلى تعديل و تغيير سلوكه ، سواء كانت هذه المعلومات هي التي ستدفعه إلى 

                                                            
1 - RZEPECKI (N)  , Op -CIT , P 47 . 
2 - M.De .  JULGART  , Op-cit , P85  

  . 45، مرجع سابق ، ص ابراهيم عبد العزيز داود -  3
   45، مرجع نفسه ، ص  ابراهيم عبد العزيز داود-4
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و عدم التعاقد أو أنها ستدفعه إلى التعاقد و لكن بدون شك نحو الحصول على مزايا أفضل ، 
بحماية المستهلك و اشتملت على البيانات و المعلومات التي  اءت النصوص القانونية الخاصةج

بمقتضى المادة ،  و هذا ما جاء به المشرع الجزائري  1يجب على المحترف نقلها إلى المستهلك
يجب على كل متدخل : ( المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش التي تنص  03- 09قانون 17

وضع  لمستهلك بكل المعلومات المتعلق بالمنتوج الذي يضعه لالستهالك بوساطة الوسم وأن يعلم ا
  . 2)العالمات أو بأية وسيلة أخرى مناسبة 

  وضوح صياغة العبارات - ب

م التواصل بين طرفيه وضع موضوع التعاقد في قوالب تقي الغاية من الصياغة هي إن       
زعات أو خالفات ، فالصياغة لن تقوم من فراغ بل يفترض بطريقة واضحة و تكفل تنفيذه دون منا

 و كامل ، و على هذا هناك وجود موضوع له معنى محدد يراد التعبير عنه بشكل صحيح وواضح
، و هذا ما ينسجم مع القواعد العامة  3وثيقة عقدية أيتبادل بين الموضوع و الشكل عند تحرير 

ذا ما أخذ به أداة التعبير و هب إنماو ،د بالتعبير بحد ذاته ال تعتد هذه القواع إذفي تفسير العقد، 
  . 4المصري و  القضاء الفرنسي

و ما تجدر مالحظته أن المشرع الجزائري و على غرار المشرع المصري قد تشدد في بعض      
و هذا ما  ،، من حيث صياغة بعض شروطها بشكل ظاهر التأمينالعقود و ال سيما عقد  أنواع

  . 5تقنين مدني مصري 750تقنين مدني جزائري المقابلة لنص المادة  622ه المادة نصت علي

                                                            

  . 92مرجع سابق ، ص  تفسير العقد ، ، عبد الحكيم فوده-1

  .قمع الغش  و ، المتعلق بحماية المستھلك 2009-03-8، مؤرخة في  15ج ر عدد ، 03-09قانون -2

3   - GHESTIN (J) , La formation du contrat , Le contrat –le consentement , Op‐cit , P45 

،  2017اثره في تفسير العقود ، دار الجامعة الجديدة للنشر ، االسكندرية ،   و ، مبدأ المالئمة ايمن احمد الدلوع - 4
   85ص
  :يقع باطال كل ما يرد في وثيقة التامين من الشروط االتية : (تقنين مدني جزائري 622نصت المادة  - 5
  .السقوط وكان متعلقا بحالة من األحوال التي تؤدي الى البطالن ،ول ظاھركل شرط مطبوع لم يبرز بشك -
شرط التحكيم اذا ورد في الوثيقة بين شروطھا العامة المطبوعة ، ال في صورة اتفاق خاص منفصل عن الشروط  -

  ) العامة
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، فانه حظر قراءتهاة یصعب و درج القضاء الفرنسي بشأن وثائق التأمین المحررة بحروف دقیق

حیث استلزم المستأمنیناستخدام الحروف الدقیقة في صیاغة الشروط الهامة التي تمس مصالح 

أن تكون مدونة بحروف واضحة متمیزة عن باقي شروط الوثیقة فال یكفي أن تكون بحروف كبیرة 

.1كانت تماثل غیرها من شروط الوثیقة و ال تمیزها عما عداهاإذا

و هذه الشكلیة تتمیز عن الشكلیة التقلیدیة من حیث :عیوب الرضاقرینة على ةیانعدام الشكل-2

و )ب(2ط العلم الفعلي بشروط العقد شتر یالو)أ(طبیعتها الوقائیة و هي غیر مقصودة بذاتها 

.)ج(3یتها دون مراعاة الهدف منها اخذ الشروط بحرفهذا ما یبرر 

ئیة لاللتزام باإلعالم وقاةمصاحبالةیالشكل-أ

-jیرى  flourأنه یقصد بالشكلیة) دة في قالب ینص علیه القانون ، التعبیر عن اإلرا:

4)یترتب على مخالفة الشكلیة التي ینص علیها القانون انعدام الفعالیة القانونیة للعقد المراد إبرامهو 

-jال یتطابق هذا التعریف ل  flourع الشكلیة الواردة في النظریة العامة للعقد ألن الشكلیة م

یة وقائیة ، لیست مقصودة بذاتها المنصوص علیها في قواعد قانون حمایة المستهلك ، هي شكل

ي من شأنها تحقیق مبدأ ، أالمعرفي بین طرفین غیر متكافئینبل هي وسیلة لتحقیق التوازن

من شأنها تأكید توافق اإلرادتین ، و إنما ن على مخالفتهاة ال یترتب البطال، و هي شكلیالمساواة 

تكمل القواعد الموضوعیة لحمایة الطرف الضعیف المتمثلة في عیوب اإلرادة ، و الهدف منها 

.5تحقیق التوازن المعرفي بین الطرفین بإعالم المستهلك القلیل الدرایة و العلم بالمنتوج و الخدمة 

الشكل ال یؤثر على تكوین العقد ، فانه یؤثر في أثار العقد و هذا ما و إذ كان انعدام

في حالة إخالل المقرض بالتزامه (:ون االستهالك الفرنسي التي تنصقان33-311إلیهذهبت 

85،  مرجع سابق ،صایمن احمد الدلوع-1

:على الشكلیة في عقود اإلذعان بقولها السالف المتعلق بالممارسات التجاریة2فقرة 04/02قانون 2-4أكدت المادة -2

أن ینجز العقد على شكل أو فاتورة أو سند ضمان أو جدول أو وصل تسلیم أو سند أو أي وثیقة أخرى مهما كان یمكن(

.)شكلها أو سندها تتضمن الخصوصیات أو المراجع المطابقة لشروط البیع العامة المقررة مسبقا 

381مرجع سابق ، صتفسیر العقد ، ، عبد الحكیم فوده-3

4-FLOUR (J) , AUBERT (J-L) et SAVAUX (E) , Les obligations , l’acte juridique , Paris , Armand-
colin , 9eme èd , 2000 ,citè par Fréderic Bérenger , Op-cit , p 158
5-Idem , P 158 .



الباب االول                                                       تكوين العقد في ظل عدم تكافؤ مراكز المتعاقدين   
 

 
93 

 

من قانون حماية المستهلك يكون  13-311و  12-311باإلعالم اتجاه المقترض طبقا للمواد 
   .1)زامه بتسديد الفوائد على القرضالمقترض  ملتزما فقط بأصل الدين ، و يتبرأ المقترض من الت

لجزاء المقرر النعدام الشكلية بين ا و يقول األستاذ مازو في هذا الشأن أنه يجب التوفيق        
اثر إخالل المحترف بااللتزام باإلعالم في اتخاذ المستهلك قرار التعاقد ،  حيث  ينتقد أحكام و 

قانون االستهالك الفرنسي ، التي تبرأ المستهلك من التزامه بدفع فوائد على القرض ، إلخالل 
زو أن هذه األحكام من شأنها عرقلة االئتمان الذي ، و يرى ما 2المؤسسة المالية بالتزامها باإلعالم

تقوم عليه المعامالت التجارية و عقود األعمال ، و تفسح المجال للمستهلك المدين سيء النية 
  .  3التذرع بإخالل المؤسسة المالية بالتزاماتها باإلعالم  ، من اجل التملص من تسديد ديونه

غير مقصودة بذاتها   باإلعالمية المقصودة في االلتزام أن الشكل  carbonnier- jو يرى        
بااللتزام باإلعالم ال يرتب  اإلخاللو هي شكلية غائية ، ترتكز على المحتوى و الموضوع ، و 

يتعاقد و بالنتيجة إذ كان المستهلك  ،خالل المحترف  بالعناصر الجوهرية للعقدا أثاره إال في حالة
فانه ال مجال لتطبيق إحكام قانون  ،باإلعالمالل المحترف بالتزامه خو علم بعناصر العقد  محل ا

  .   4االستهالك التي تبرأ المستهلك من التزاماته

، دون  باإلعالمو رتب قانون حماية المستهلك الجزائري  عقوبات جزائية على مخالفة االلتزام      
 31تنص المادة  إذ،  إبطالهاو حد التعديل من التزامات المستهلك أو تخفيضها أ إلىأن تصل 

يعتبر عدم اإلعالم باألسعار و التعريفات مخالفة :( المتعلق بالممارسات التجارية  02-04قانون 

                                                            
1 -ARTICLE311-33 crèe parloi 93-949 , datè de 26-7-1993 annexe JORF ,27juillet 1993 : (Le prêteur 

qui accorde un crédit sans saisir l'emprunteur d'une offre préalable satisfaisant aux conditions fixées 
par les articles L. =311-8 à L. 311-13 est déchu du droit aux intérêts et l'emprunteur n'est tenu qu'au 
seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu. Les sommes perçues au titre des intérêts, 
qui sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, seront restituées par 
le prêteur ou imputées sur le capital restant dû ) . 

   . 45، مرجع سابق ، ص ابراهيم عبد العزيز داود  - 2
3 -MAZEAUD (D) , la notion de clause pénale , LGDJ , 1992 , cite par BERENGER Frèdèric , op-cit 
, P 73 .  
4- CARBONNIER (J) ,Les obligations ,TIV , èd ., 1975 , P448  . 
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دج    5.000(القانون ، و يعاقب بغرامة من خمسة أالف دينار  هذامن  7و  6و  4ألحكام المواد 
  . 1)دج  100.000(إلى مائة ألف دينار 

  علم الفعلي بشروط العقد عدم اشتراط ال- ب

الشكلية التي يفرضها المشرع في االلتزام باإلعالم تختلف عن الشكلية التي جاءت  إن          
، و إنما 2في النظرية العامة للعقد ، الن الشكلية المصاحبة لاللتزام باإلعالم ليست مقصودة بذاتها

نظرية التقليدية للعقد لحماية رضا المتعاقد شكلية غائية تكمل القواعد الموضوعية التي جاءت بها ال
بطالن العقد ، و يقتصر دورها في تأكيد  إلىمثل نظرية عيوب الرضا  ، و  ال ِيؤدي مخالفتها 

انعدام الشكل  المصاحب لاللتزام باإلعالم قرينة  : (   aynes – (L)توافق اإلرادتين ، و يقول 
  . 3)عيب في الرضا 

م الشكل المصاحب لاللتزام باإلعالم ال يؤدي بحد ذاته إلى بطالن العقد  و اذا كان انعدا      
 إثباتو تعفي المستهلك من   ،غير أنه تشكل قرينة بحد ذاتها في وقوع المستهلك في عيب الرضا

، حيث يتسنى للمستهلك المطالبة بإبطال العقد ، ألن إثبات شروط هذا  4عناصر التدليس أو الغلط
خالل به يتخذان مظهرا ماديا يسهل فيه اإلثبات و يعوض ضيق نظرية عيوب االلتزام و اإل

  . 5اإلرادة

و هذا ما ذهب إليه القضاء الفرنسي الذي لم يعد يشترط نية التضليل كعنصر معنوي لقيام       
التدليس  بل يكفي مجرد الكتمان ، و لذلك ذهبت محكمة فيري الفرنسية إلى أن الكتمان ال يمكن 

                                                            

  . 2004يونيو  27مؤرخة في  41المتعلق بالممارسات التجارية ، ج ر عدد  02- 04نون قا -1
   . 45، مرجع سابق ، ص  ابراھيم عبد العزيز داود -2

3 -AYNES (L) , Formalisme et prevention , in le droit de credit au consommateur ,LITEC ,1982 , P63  
4-ABDALLA (F-A) , Aspects du formalism dans les contrats civils (etude comparative) , Publication 

de l’universitè du Caire à khartoum , le Kaire , 1974 , P56 
5 -RZEPECKI (N) , Op-cit , P45 
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، إال إذا شكل ذلك مخالفة   1مدني فرنسي 1116ره تضليال مؤديا إلى تطبيق نص المادة اعتبا
  . 2لاللتزام باإلعالم المفروض على البائع

  اخذ الشروط بحرفيتها دون مراعاة الهدف منها - ج

التصادم الحادث من السيارة  لألضرارو بصدد عقد التأمين يتضمن شرطا بضمان المؤمن       
الدواب ، قضت محكمة  إحدى أو أخرىلسيارة  أوالمشاة  ألحديها ، سواء وقع الحادث المؤمن عل

الحادثة لسيارته من ارتطامها  األضرارالفرنسية باستحقاق المستأمن للتعويض بسبب  األولىالدرجة 
  3االصطدام بسيارة أخرى ، اثر خطا وقع من قائدها –على حد قول المستأمن –بالرصيف لتفادي 

تشمل كل حادث تسببت فيه واحدة  « collision »برت محكمة الموضوع أن كلمة تصادم و اعت
بينها و بين   Contact matérielمن المركبات ، حتى و لو لم يحدث اتصال مادي  أكثر أو

أن محكمة  أساسالسيارة المؤمن عليها ، و لكن محكمة النقض الفرنسية  نقضت الحكم على 
قانون مدني  1134الواضحة و المحددة للشرط ، مخالفة بذلك حكم المادة  األلفاظالموضوع حرفت 

  . 4فرنسي

نقضت محكمة النقض الفرنسية حكما ألزم شركة التأمين  ،و في مجال التفسير الضيق أيضا     
بدفع تعويض للمستأمن رغم تغيير استعمال السيارة الواردة بالوثيقة على أنها مخصصة للنزهة و 

 Lux etعبارة  األولىفقد فسرت محكمة الدرجة  .االستعمال التجاري  إلىة المهن أعمال
Affaires  ي كانت عليه السيارة وقت الحادث تفسيرا واسعا ليشمل حالة االستعمال التجاري الذ

عامة تمتد لتشمل  Affairesقد أيدت محكمة االستئناف هذا الحكم و استندت في ذلك أن كلمة و 

                                                            
1-Article 1116 code civil francais napleon 1804 , decret de 24mars1804 : (Le dol est une cause de 

nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est 
évident que sans ces manœuvres l'autre partie n'aurait pas contracté.) 

  .377عمر محمد عبد الباقي، مرجع سابق، ص -  2
3 - ABDALLA (F-A) , Aspects du formalism dans les contrats civils (etude comparative) , Op-cit , 
P89 

  . 381، تفسير العقد ، مرجع سابق ، ص عبد الحكيم فوده-4
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  1ت محكمة النقض على قضاة الموضوع تحريفهم لعبارات الشرط الواضحةكل نشاط ، و قد أخذ
فإذا  .الذي أعلن عنه المستأمن بالوثيقةإذ إن كلمة أعمال ال يجب فهمها خارج النشاط الوظيفي 

، فإنها تكون قد تكب أي إهمال في إعالنه عن الخطرأعلنت محكمة االستئناف أن المستأمن لم ير 
  .   2مدني 1134/1فة بذلك نص المادة حرفت شرط العقد مخال

حيث ال  االقتصادي،وواضح من هذه القرارات عدم مراعاة النية المشتركة للمتعاقدين أو الهدف 
 .  3يجوز للقاضي تحريف عبارة غامضة تحت ستار التفسير

 باعتبارهسواء ينفرد االلتزام باإلعالم عن نظرية عيوب الرضا   : جزاء مخالفة االلتزام باإلعالم- 3
  ) .ب(أو باعتباره التزام تعاقدي ) أ(التزام غير تعاقدي 

   مسؤولية التقصيريةال-أ

لم ير القضاء المصري و الفرنسي مانعا من الحكم بالتعويض ، و ذلك على أساس          
، حيث ذهبت محكمة النقض المصرية 4المسؤولية التقصيرية ،باإلضافة إلى الحكم ببطالن العقد

أثبت أحد المتعاقدين أنه كان واقعا في غلط ، ثم أثبت  إذايجوز بطالن العقد : ( قول بأنه ال إلى
أنه لوال هذا الغلط لما أقدم على التعاقد ، و يجوز مع القضاء ببطالن العقد ، أن يحكم بالتعويض 

باعتباره إذا ترتبت أضرار بأحد المتعاقدين ، و يكون ذلك ال على اعتبار أنه تصرف قانوني ، بل 
واقعة مادية ، متى توافرت شروط الخطأ الموجب للمسؤولية في جانب المتعاقد األخر الذي تسبب 

  .5)بخطئه في هذا اإلبطال  

  

                                                            

  . 382، صسابق ، مرجع عبد الحكيم فوده-1

2-code civile francais de1804 napoleon article 1134:( Les conventions légalement formées tiennent 
lieu de loi à ceux qui les ont faites . ) 

   381، تفسير العقد ، مرجع سابق ، ص عبد الحكيم فوده-  3
  

4 - ABDALLA (F-A) , Op-cit , P89 

  . 260، مرجع سابق ،ص  عمر محمد عبد الباقي - 5



الباب االول                                                       تكوين العقد في ظل عدم تكافؤ مراكز المتعاقدين   
 

 
97 

 

  المسؤولية التعاقدية- ب

العبرة في تكييف االلتزام  أنFabre- MANGNAN يرى جانب من الفقه و من بينهم       
 إلىيستند  1بمعيار وضيفي إنماوقت نشأة االلتزام ، و  إلىد ليس بمعيار زمني الذي يستن باإلعالم

وقت تنفيذ العقد و  أثارهالتزام تعاقدي ألن يرتب  إالليس  باإلعالمأن االلتزام  إذوقت حدوث أثاره ، 
 . 2تكوينهلو أن نشأته هو قبل 

 هو عليهمثل ما ال يقتصر جزاء اإلخالل بااللتزام قبل التعاقدي باإلعالم على البطالن  و      
  .  3و إنما تشمل أيضا التعويض اإلرادة،في نظرية عيوب 

و يأتي دور االلتزام قبل التعاقدي باإلعالم في سد الفجوة الناشئة فيما يتعلق بحماية        
إذ يكفي في هذه الحاالت إثبات قيام شروط هذا االلتزام حتى يتسنى له طلب  ،المستهلك من الغلط

 األخرحد المتعاقدين باإلفضاء للمتعاقد جانب من الفقه أنه يعتبر إخالل أ و يذهب إبطال العقد ،
  . 4من أهم الحاالت األساسية للكتمان التدليسي المؤدي إلى بطالن العقد

د السكوت و و قد أيد قضاء النقض الفرنسي الحديث ذلك المبدأ ، حيث ذهب إلى أن مجر      
حد الطرفين التزام بتقديم معلومات كل حالة يقع فيها على عاتق أ ك في، و ذلالكتمان يعتبر تدليسا

، فقد قضى بأن التدليس يمكن أن يتكون من مجرد السكوت  5أو بيانات معينة إلى المتعاقد األخر
، و التي يكون من شأن علمه بها قبل يخفي عن المتعاقد األخر واقعة مامن جانب الطرف الذي 

                                                            
1 -Fabre- MANGNAN (M),  De l’obligation d’information dans les contrats, Essai d’une théorie, 

LGDJ. 1992,Citè par :  GHAZEL (J-P) , Le nouveau droit des contractants :Est ont-allè trop loin ? , 
Article precite  , P10 . 

قانون حماية  و دراسة مقارنة في القانون المدني( أثره في معيار التدليس و ، الخداع االعالني  رضا متولي وهدان- 2
 55، ص 2008القانون ، المنصورة ،  و ، دار الفكر) سالمي الفقه اال و المستهلك

يتوقف تحديد ه نأ Huet ىير   ذاسريان اثاره ، انما بوقت و مأن العبرة بتكييف االلتزام باالعالم ليس بوقت تنفيذ االلتزا- 3-
االلتزام باالعالم على أنه تعاقدي ، اذ أنه يحقق هذا ما يبرر تكييف و طبيعة االلتزام باالعالم على المنفعة التي يحققها ،

 :منفعة تعاقدية تترجم الى توازن عقدي أثناء تنفيذ العقد للمزبد من التفاصل الرجوع
  Huet ,Responsabilitécontractuelle et responsabilité délictuelle, Essai de délimitation entre les deux 

ordres de responsabilité, Thèse , Paris , 1978 , P45 
4 - CANSELIER (G) , Op-cit , P144 

  .55، ص مرجع سابقرضا متولي وھدان ، -5
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، و أن اإلخالل بالتزام قبل التعاقدي العقد إبرامو بين التعاقد دون  إبرام العقد أن يحول بينه
 . 1باإلعالم يعتبر كتمانا تدليسيا مؤديا إلى إبطال العقد

و يرى بعض الفقه أن اإلشهار التجاري يعتبر دعوة إلى التعاقد، غير أنه استقر الفقه على        
احبه، و حتى يكون اإليجاب ملزما البد من اقترانه اعتبار اإلشهار التجاري إيجابا باتا و ملزما لص

و  ،وصفه عرضا باتا بنية إبرام العقدو تتوفر فيه شروط اإليجاب ب، بميعاد صريحا كان أو ضمنيا 
  . 2تضمن عناصر و شروط البيع الجوهرية إذذلك 

سالتها في ر   Fabre magnanو هذا ما ذهب إليه الفقه في فرنسا ، حيث ترى األستاذة        
، أن للوثيقة االشهارية قيمة  )  ( obligation d’information dans les contratsالمعنونة  

، و يترتب على تضليل  3تعاقدية  ألن اإليجاب الصادر في الوثيقة االشهارية إيجاب ملزم
ترتب على المستهلك جزاءات مدنية ، غير أنها ال تمس تكوين العقد ، و إنما تلحق بتنفيذه ، ألنه ي

الجهل بالمعلومات عدم تنفيذ االلتزامات الناشئة عن العقد ، و متى كان اإلخالل بهذا االلتزام بحد 
  . 4ذاته مؤثرا على انتفاع المتعاقد بالشيء المقتنى االنتفاع الكامل وفقا للغرض المخصص له

بفسخ  1994- 10-25و في هذا السياق قضت محكمة النقض الفرنسية في قرار مؤرخ في        
عقد بيع أجهزة معلوماتية إلخالل البائع بإعالم و نصح المشتري ، و قررت المحكمة في هذا 

، و نظرا لما تتسم به هذه  5الصدد  أن البائع نظرا لما يتمتع به من خبرة في مجال المعلومات
ائح الالزمة عن األجهزة من تعقد في تركيبها ، كان عليه أن يقدم للمشتري كافة البيانات و النص

                                                            
1 - CANSELIER (G) , OP-cit, p1444 
2 -DOUCHE (D-N) , La sanction de la violation du droit de la consommation , Thèse de  doctorat en 

droit privée, université de lorraine , France , 2012 , P 50 . 
3 - MAGNAN-FABRE (M) ,De l’obligation d’informmation danns le contrats , Essais d’une tehorie , 

LGDJ , PARIS 1994 ,P144 . 
4 -Idem ,  P144 . 

   260، مرجع سابق ، ص عمر محمد عبد الباقي- 5
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و أن يوجهه نحو اختيار الجهاز  ،و كان عليه كذلك أن يقوم  بدراسة احتياجاته ،هذه األجهزة
  . 1كما كان عليه أن يقدم له المساعدة الفنية لتسهيل تشغيل هذه األجهزة ،األفضل

  الفرع الثاني

  حق العدول

ألنها تنفرد بأحكام تخالف المبادئ  للعقد،يجد حق العدول أساس ضمن النظرية العامة  ال     
، و هذا من خالل اقرار السلطة االنفرادية للمستهلك في العدول عن  العامة و األنظمة القانونية

من عيوب الرضا  الضعيفو هذا ما تقتضيه ضرورة الحماية القانونية للطرف  ،)أوال(العقد 
 .)ثانيا(

  حق العدول سلطة انفرادية للمستهلك: أوال 

يخول القانون للمستهلك سلطة العدول عن العقد بإرادته المنفردة تقابل السلطة الفعلية       
   .المحترف في فرض بنود العقد بارادته المنفردةللمتعاقد 

مما ينفرد حق العدول على  العقد،يمثل حق العدول اعتداء على بعض المبادئ العامة في       
و من هذه األحكام التي استحدثها حق العدول  استثنائية،كام بعض األنظمة القانونية المشابهة بأح

  )  .2(، و استقاللية حق العدول عن بعض النظم القانونية ) 1( 2 فكرة العقد الغير الالزم

  لعقد ل ةمز لملا ةو قلا مادعنا- 1

غير أنه يشكل اعتداء على مبدأ القوة  )أ(ال يمثل حق العدول اعتداء على مبدأ الرضائية         
 . )ب(الملزمة للعقد 

  

                                                            

القانون ، العدد  و السياسة  لك من خالل االلتزام باإلعالم العقدي ، مقال منشور في مجلة، حماية المستھ احمد خديجي - 1
  15، جامعة قاصدي مرباح ، ورقلة ، ص 11

  .69، ص 2016، حق الرجوع عن العقد ، منشورات زين الحقوقية ، بيروت ،  ريان ناصر - 2



الباب االول                                                       تكوين العقد في ظل عدم تكافؤ مراكز المتعاقدين   
 

 
100 

 

  استقاللية حق العدول عن مبدأ الرضائية - أ

  اختلف الفقه في فرنسا بصدد هذه المسألة حيث ذهب البعض و من بينهم الفقيه الفرنسي       
M.Code  أن تكوين العقد يتراخى إلى غاية نهاية األجل الذي حدده القانون للمستهلك لممارسة
يرى أن التوقيع على العقد ال يقصد به القبول و إنما   توضيح رأيهو في محاولته ل ،حق العدول

، حيث 1يمثل فقط تعبير عن اإلرادة و يشكل بذلك حق العدول اعتداء صارخ على مبدأ الرضائية
و إنما هو في الحقيقة ما زال في طور  ،أن العقد الذي يتضمن حق العدول ال يبرم بصفة نهائية

التي منحها المشرع للمشتري ما هي إال فترة للتفكير و التروي  قانونية لتكوين ، و أن المهلة الا
  . 2في أمر هذا العقد

و من الواضح أن القول بفكرة انعقاد العقد على مرحلتين هو قول ال يستند إلى أي أساس       
قسام يعترف أي تشريع بفكرة ان  إذ من المعلوم أن العقد ينشأ من التراضي عليه ، و لم ،قانوني

 حيث،  (la ponctuation )، وهذا ما ذهبت إليه النظرية األلمانية  3التراضي على مرحلتين
أنه ال يمكن تجزئة التراضي إلى عناصر شخصية  Riegو من أبرزهم الفقيه  ذهب الفقه األلماني

، و ينعقد العقد بمجرد تالقي اإلرادتان ، و ما في  4و عناصر موضوعية و إنما يشكل وحدة
و يكون ذلك على أساس رخصة  ,ألمر أن العقد يكون قابل لإللغاء باإلرادة المنفردة للمستهلكا

                                                            

1 - BERENGER (F) , Op-cit , P 105 . 
خر البحث عن أساس العقد المتضمن الحق في العدول في الوعد بالتعاقد ،وشبھوا الفترة المتاحة للمشتري قد حاول البعض األو - 2

في التمسك بحق في العدول بفترة الوعد ، لكن انتقاد شديد وجه لھذا الرأي على اعتبار أن الواعد يبقى مالكا للشيءولثماره في 
الحق في العدول ، كما أن المشتري في العقد المتضمن حق العدول يملك أن  فترة الوعد بينما تنتقل الملكية للمشتري صاحب

فسخه ، أو أال يمارس ھذا الحق فيحصن العقد بينما الموعود له ال يملك اال أن يوافق على الوعد فيقتصر دوره على التعبير عن 
لبيع بشرط التجربة ،و  ذلك أن المتعاقد الذي والتمس آخرون األساس القانوني للعقد المتضمن الحق في العدول في ا.  القبول 

يملك حق العدول يتاح له   رؤية المبيعوتجربته فان لم يقبله أرجعه للبائع ،وفي ھذا تطابق مع البيع بشرط التجربة ،والواقع أنه 
يقتصر حق المشتري على من غير المقبول األخذ بھذه النظرة القاصرة إلى الحق في العدول ، ففي العقد المقترن بشرط التجربة 

قبول المبيع أو رفضه ، في حين يتسع المجال لصاحب الحق في العدول فھو يملك اإلبقاء على العقد مع تغيير البيع أو رده مع 

النظام القانوني للعقد االلكتروني في التشريع الجزائري،   عجالي بخالد: الرجوع  استرداد الثمنللمزيد من التفاصيل
  .244، ص  2014، رسالة لنيل شھادة دكتوراه في العلوم ، جامعة مولود معمري ، دراسة مقارنة 

3 - BERENGER (F) , Op-cit , P  82 . 
4-RIEG (A) , La «  punctation » , Contribution à l’ètude de la formation successive du contrat, 

Mèlanges JAUFFRET (A) , 1974 , P593 , Citè par : BERENGER (F) , Idem , P 106 . 
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ل ذلك إهدار للقوة الملزمة للعقد على أساس نص و يشك ،من القانون الذي يجيز المستهلك ذلك
 .  1القانون

ن العقد يرتب كل أثاره بمجرد عدول اعتداء على مبدأ الرضائية ألو في رأينا ال يشكل حق ال     
تكوينه و خالل مهلة المقررة للعدول ، و على هذا األساس يعرض الفقه الراجح فكرة العقد غير 

  .الالزم كأساس لحق العدول 

 حق العدول استثناء من مبدأ القوة الملزمة للعقد      - ب

أنه ال يمكن إعمال القواعد التقليدية التي كرستها مبدأ سلطان   carbonnierيرى          
بمعنى   ،اإلرادة على المستهلك ، باعتبار أن قواعد القانون المدني تعتد بالمساواة القانونية

ر و الحيطة ، بينما يظهر المستهلك طرف ضعيف في العالقة رجل عادي متوسط الحذ المتعاقد 
،و بالتالي  يتدخل القانون بقواعد خاصة لحماية الرضا من خالل حق العدول ، و هذه  2التعاقدية

أنه  Foyer (J)القواعد تشكل استثناء من مبدأ القوة الملزمة للعقد ، و هذا ما ذهب إليه الفقيه 
  .3مبدأ القوة الملزمة للعقد تكريسا للمنظومة القانونية الجديدة يمثل حق العدول اعتداء على

و بالرجوع إلى النصوص القانونية التي أقرت حق العدول فانه يتم تنفيذ العقد بين         
و  ذهب القضاء القانونية المقررة لحق العدول، المتعاقدين بمجرد تبادل الرضا و خالل المهلة 

- 06المؤرخ في  12-88من القانون الفرنسي رقم   1ء نص المادة الفرنسي من  خالل استقرا
في كافة العمليات التي يتم فيها البيع عبر ( المتعلق باألنصبة التراثية  التي جاء فيها  01-1988

المسافات فان المشتري المنتج و ذلك خالل سبعة أيام من تاريخ تسلم المبيع ، الحق في إعادته 

                                                            
1 -BERENGER (F) , Ibidem , P 105 
2 -CARBONNIER (J) , Les biens , Les obligations ,Tome 2 , PUF ,2004, P221 . 
3 -BERENGER (F) , Op-cit , P397 . 
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نفقات من جانبه سوى رد  بداله بأخر ، أو رده و استرداد الثمن دون أيةإلى البائع الست 
  .  1)المصاريف

ال يشكل حق العدول اعتداء على مبدأ الرضائية الن العقد صحيح يرتب كل  و في رأينا       
أثاره ، غير أن حق العدول يشكل اعتداء على مبدأ القوة الملزمة للعقد  ألن المستهلك يعدل عن 

  .  2تقنين مدني جزائري 106د بإرادته المنفردة مخالفا نص المادة العق

    حق العدول عن بعض النظم القانونية المقاربة استقاللية- 2

في العديد من الخصائص،  المنفردة،ينفرد حق العدول عن بعض صور إنهاء العقد باإلرادة      
، و حق احد )أ(عقد لتعيب اإلرادة إبطال ال بثالث التي تتمثل في طلبو سنكتفي في هذه الصور 

  .)ب(المتعاقدين في فسخ العقد باإلرادة المنفردة 

  حق العدول و طلب إبطال العقد لتعيب اإلرادة- أ

و ال يدرج  المستهلك،إلى تجنب التسرع و عدم التأني الذي يقع فيه  عدوليهدف حق ال       
ليس في شكلها  اإلرادة،إال أنه يتعلق بالرضا و  للرضا،ضمن العيوب التقليدية هذا األخير 

غير أنه ال تتحدد مجال ،3التقليدي، و إنما في مظهر جديد لها هو عيب التسرع في التعاقد
و إنما بالنظر إلى ضرورة حماية  األخر،الحماية في هذا العيب بالنظر إلى سلوك المتعاقد 

 . 4 لشخصي و الذاتي و عدم خبرته في موضوع المعاملةالمستهلك من ضعفه ا

 

  

                                                            

   .96، مرجع سابق ، ص عمر محمد عبد الباقي-1
   .245، مرجع سابق ، ص  عجالي بخالد- 2

3 -BERENGER (F) , Op-, cit P58 

  . 221، مرجع سابق ، ص عمر محمد عبد الباقي - 4
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، و إنما يقتصر كل تعامل بين المستهلك و البائع ، ليشملعدولو ال يمتد إعمال خيار ال      
، البيع الذي يبرم بين المستهلك في غير  1على تعاقدات معينة و مثال ذلك في القانون الفرنسي

حاول بوسائل اإلغراء و التسهيالت المختلفة انتزاع رضا أماكن البائع ، باعتبار أن البائع عندئذ ي
المستهلك ، دون ترو منه أو تفكير في أمر التعاقد ، و ذلك خالفا لنظرية عيوب اإلرادة التي 

  . 2تصلح للتطبيق في كافة المعامالت

  في التعاقد و فسخ العقد باإلرادة المنفردة   الحق في العدول- ب

قواعد العدالة و مبادئ حسن النية ، فالعدالة تقضي  علىسخ العقد ف يتأسس الحق في         
عدم التزام شخص بعقد لم ينفذ طرفه األخر االلتزام المقابل ، و يتنافى مع قواعد حسن النية 

في عدول على عقد لم يقم أحد طرفيه بتنفيذ االلتزامات الناشئة عنه ، و ذلك خالفا لل اإلبقاء
  . 3شرحناها أناسات أن أساسه فكرة العقد الغير الالزم التي سبق و التعاقد الذي وجدت الدر 

عن الفسخ ، في أن هذا األخير جزاء لعدم قيام المدين بتنفيذ  و يختلف الحق في العدول      
في  العدولبينما الحق في  ،4التزامه العقدي ، و يلتزم المدين بالتعويض جزاء عدم تنفيذ العقد

و  و ال يترتب على المدين دفع أي تعويض  ،محض يبتعد عن فكرة الجزاء التعاقد هو حق إرادي
ذلك في ضوء هدفه المتمثل في االستيثاق من رضا المتعاقد فيما يتعلق بتمهله و تريثه لدى إبرام 

  . 5العقد

  

  

                                                            

  .85، مرجع سابق ، ص ريان عادل ناصر -1
2 -LASBRDES (V) , Op-cit , P255 - 
3- ROMAIN (L) ,les fondements de l’exigence de la bon foie en droit français des contrats ,Mémoire 

de DEA de droit français de contrats , 2001-2002 , école doctoral , lil 2 , P155 
4 - Idem , P58 

  . 250. ، مرجع سابق ، ص  عمر محمد عبد الباقي-  5
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  الحق في العدول وسيلة عالجية من عيوب الرضا : ثانيا 

مثل ما هم في  األخرسلوك المتعاقد  إلىبالنظر  ال تتحدد مجال الحماية في هذا العيب        
التعاقد من عدم  أثناءضرورة حماية المستهلك قبل أو  إلىبالنظر  إنما، و نظرية عيوب الرضا

، و على عكس المشرع الفرنسي و بعض التشريعات )1(1رؤية المبيع أو من التسرع و عدم التدبر
لعدول في التعاقد عن بعد رغم أنه كرس عدة قوانين ع الجزائري الحق في ار لم يتناول المش األخرى

تنظم العقد االلكتروني ، غير أنه تدارك هذا األمر و نظم حق العدول في بعض العقود التي 
و كرس نوع جديد من البيوع لم يكن معروف  ،يتحاشى فيها تسرع المستهلك في اإلقبال عن التعاقد

  .)2( 2يتمثل في البيع المنزلي

  في التعاقد لعدم رؤية المستهلك للمبيع قبل أو أثناء إبرام العقد  العدول الحق في- 1

المستهلك للمبيع قبل و أثناء إبرام العقد من أهم األسباب التي تمنحه الحق  يعد عدم رؤية        
ه بما يسمى الفقه اإلسالمي  بهذا األمر وواجه في التعاقد لدى رؤيته ، لذلك اهتمالعدول في 

  . )أ( 3رؤيةبخيار ال

في البيع عبر المسافات و ذلك لمواكبة  العدولتضمن القانون الفرنسي الحق في و        
  .)ب( 4القانوني أواالقتصادي  أواألساليب الحديثة في التعامل التي ال يؤلفها المجتمع التجاري 

  

  

                                                            
1 -RZEPECKI (N) , op.cit , p 84 . 

، التوازن العقدي عند نشأة العقد ، أطروحة لنيل درجة الدكتورة علوم في القانون ، كلية الحقوق جامعة عرعار عسالي  -2
  . 163، ص  2015-2014الجزائر ، 

  . 72، ص  2015، حق الرجوع عن العقد ، منشورات زين الحقوقية ، لبنان ، ريان عادل ناصر - 3
، المؤسسة الحديثة للكتاب ، ) دراسة مقارنة ( أحكام العقد في الشريعة االسالمية ، محمود عبد المجيد المغربي  - 4

 . 25، ص 2002طرابلس ، 
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  اإلسالميخيار الرؤية في الفقه - أ

م يراها المشتري سواء قام البائع بتعيين المبيع أو لم الحنفي أنه يجوز بيع عين ل اإلماميرى      
يقم ، و يجوز للمشتري في هذه الحالة فسخ العقد و االمتناع عن تنفيذه لعدم رؤية المبيع ، و 

بيع العين التي لم يراها المشتري باطل ، حيث ال يصح بيع العين  أنالشافعي  اإلمامبينما يرى 
 األخر، و يرى البعض  1مبيع وصفا ينفي عنه الجهالة أو لم يتمالغائبة سواء تم تعيين ووصف ال

خيار الرؤية  إعمالال يجوز فيها  ،من الفقه أن في العين الموصوفة وصفا ينفي عنها الجهالة
، بينما في العين الغير معينة بالذات ، فيجوز للمشتري فسخ  إبرامهفالعقد صحيح الزم بمجرد 

  . 2العقد لعدم رؤية المبيع

فهو   اإلسالميةالمشرع الجزائري اعتد بالمذهب المالكي كمصدر تفسيري للشريعة  أنو بما      
في مجلس العقد و لم  حاضرةكانت العين المبيعة  إذاحيث يرى المالكي أنه ا، المذهب الذي يهمن

نافذا ها بعد رؤيتها كان البيع صحيحا و اشترا فإذيكن في رؤيتها مشقة وجب أن يراها ليصح العقد 
 إذااشتراها دون أن يراها فال يصح البيع أصال و هو الحكم أيضا  إذو ال خيار للرؤية فيه أما 

كانت العين غائبة  إذاأما .  3كانت العين قريبة من مجلس العقد بحيث يمكن رؤيتها دون مشقة
تي عن مجلس العقد أو كان في رؤيتها مشقة جاز بيعها شرط وصفها بكل الصفات المميزة ال

جاءت العين على  إذاتنفي عنها الجهالة ، و يكون للمشتري في هذه الحالة حق فسخ العقد 
  . 4العين المبيعة إلى أسندتالتي  األوصافخالف 

و في رأينا و رغم عدم اعتداد المشرع الجزائري بحق العدول في بيوع المسافات غير أنه    
في  أولمصدر احتياطي  اإلسالميةن الشريعة تقنين مدني جزائري فا 1نص المادة  إلىبالرجوع 

                                                            

  . 72، مرجع سابق ، ص ريان عادل ناصر - 1
، مشروعية خيار الرؤية في الفقه االسالمي ، مقال منشور في مجلة االكاديمية للدراسات  رباحي احمدوعماري ابراهيم -2

 . CHLEF.DZ-WWW.UNIVمقال منشور في موقع  . 110، ص 15،2016االسالمية ، عدد  و ةاالجتماعي
   . 73، مرجع سابق ، ص ريان عادل ناصر - 3
  110،  مرجع سابق ، ص عماري ابراهيم و رباحي احمد -  4
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على  اإلسالميخيار الرؤية الذي تبناه الفقه  إعمالحالة عدم وجود نص تشريعي ، فانه يمكن 
  .بيوع المسافات 

  التعاقد عن بعد في القانون الوضعي - ب

يتفاوض مع  األخيريقصد ببيوع المسافات البيوع التي تتم دون الوجود المادي للبائع ، فهذا      
المشتري على عملية البيع بواسطة وسيلة االتصال المسافي و المشتري يبادله الموافقة بذات 

  . 1أيضاالوسيلة 

ذكر الوسائل التي تتم عبرها هذه البيوع  ومنه  51و لقد أشار المشرع اللبناني في الفصل       
  . 2خرى معتمدة لذلكأمنها الهاتف أو االنترنت أو أية وسيلة 

البائع و –نجد وجود فاصل مكاني بين البرنامج  فإنناأما فيما يتعلق بالبيع عبر التلفزيون        
  . 3المشتري ، و بالتالي يدخل هذا النوع من البيوع بالبيع عبر المسافات–بين المشاهد 

ة أو هذا و لقد حددت المهلة التي بموجبها يستطيع المستهلك العدول عن قراره بشراء سلع      
من تاريخ التعاقد  إماأيام تسري اعتبارا  10استئجارها أو االستفادة من الخدمة و ذلك خالل مهلة 

  . 4فيما يتعلق بالخدمات أم من تاريخ التسليم فيما يتعلق بالسلعة

من تقنين االستهالك الفرنسي أن للمستهلك مدة سبعة  20/01- 121جاء في المادة  فقد       
  منه  6فقد عبر عنها في المادة  األوربيرسة حقه في العدول عن العقد أما التوجيه كاملة لمما أيام

                                                            

  55، مرجع سابق ، ص عمر محمد عبد الباقي-1
   72، مرجع سابق ، ص ل ناصرريان عاد -2
  72، ص مرجع نفسه ، ريان عادل ناصر - 3
ن االستھالك الفرنسي المضافة أحكام تقنيوالمتعلق بالتعاقد عن بعد 97/07باستقراء نصوص التوجيه االروبي رقم  -4

عقود ود البيعيالحظ أن حق المشتري في العدول عن العقد يشمل كل عقو 741-2001ھذا التقنين بالمرسوم  رقم إلى 
نظيراتھا ، فإنھا من جانب  و إذا كان ذلك أصال ثابتا في تلك النصوص و الخدمات التي تتم بوسائل االتصال االلكترونية

  :من تلك االستثناءاتو أخر أوردت استثناءات ال تقبل ممارسة الحق في العدول عن العقد
  :لعدول عقود الخدمات التي يبدأ تنفيذھا قبل انتھاء المدة المقررة ل-
  . العقود الواردة على سلع أو خدمات تتقلب أسعارھا-

  .  التلف و السلع التي ال يمكن إعادتھا للبائع بطبيعتھا أو السلع سريعة الھالك-
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  . 1عمل أيامبسبعة 

العقود االلكترونية رغم أنه أصدر عدة  عن ع الجزائري الحق في العدولر لم يتناول المشو        
  . 2االلكترونيينالمتعلق بالتوقيع و التصديق  04-15 نظم التعاقد عن بعد و منها قانونقوانين ت

البيع على ( في التعاقد لمعالجة تسرع المستهلك في االقبال على التعاقد عدولالحق في ال- 2
   ) مستوى المنزل

أصدر المشرع الجزائري في عدة قوانين و تنظيمات نصوص تتضمن حق العدول عن       
 03/11 رقم األمر من 1 مكرر 119 المادة نص في و تناوله ،  3التعاقد خالل مدة قانونية معينة

يمكن أي شخص اكتتب تعهد أن : ( تنص التي 10/04 بأمرالمعدل  4المتعلق بالنقد و القرض
  11 المادة ، و هذا ما ورد في ) من تاريخ التوقيع عن العقد   أياميتراجع عنه في اجل ثمانية 

 2015سنة  مايو 12 الموافق 1436  رجب 23 في المؤرخ 114 -15 رقم التنفيذي المرسوم من
 أو بتسليم البائع يلزم ال : ( االستهالكي القرض مجال في العروض كيفيات و بشروط المتعلق
 .القرض على بتحصله  المشتري طرف من إخطاره بعد إال العقد موضوع السلعة تمويل
د العق إمضاء تاريخ من تحسب عمل ثمانية أيام مدته للعدول اجل للمشتري يتاح انه غير      
 . 5)بهما  المعمول والتنظيم للتشريع طبقا

للمستهلك  أيام المشرع الجزائري ألول مرة البيع على مستوى المنزل و حدد مدة سبعة وكرس      
 في العروض وكيفيات بشروط المتعلق  أعاله المرسوم من 11 المادة نص للعدول عن العقد فجاء

                                                            
1 - RZEPECKI (N) , Op.cit , p 84 . 

  2015فبراير  6مؤرخة في  6التصديق االلكترونيين ، ج ر عدد و المتعلق بالتوقيع 04-15قانون   -2
  . 163، مرجع سابق  ، ص  عرعار عسالي-3
  04- 10المتمم  بأمر  و القرض ، المعدلو المتعلق بالنقد 2003غشت  27، مؤرخة في  52، ج ر عدد  03/11أمر -4

   2010سبتمبر 1مؤرخة في 50عدد  ج ر
يفيات العروض في ك و ،  يتعلق بشروط 2015مايو 13، مؤرخة في  24،  ج ر  114-15المرسوم التنفيذي رقم  -5

  مجال القرض االستهالكي
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بيع المنتوج على مستوى المنزل فان مدة ا يتم عندما م: (  1يلي كما االستهالكي القرض مجال
  .تقديم السلعة  أوالعدول تكون سبعة أيام عمل مهما يكن تاريخ التسليم 

  ) .ال يمكن إجراء أي دفع نقدي قبل انتهاء هذه المدة  
   التفكير إلى لمهلة القانونية المدة يمد إذ  ذلك من أبعد إلى يذهب الجزائري المشرع أنّ  كما    
 في جاء ما ، وذلك العقد عن الرجوع مصطلح صراحة وأطلق الرجوع حق لممارسة الثين يوماث

و  المتعلق بالتأمينات 07- 95رقم األمرالذي يعدل و يتمم  06/04 قانون من  22المادة  نص
 لمدة األشخاص على التامين عقد لمكتتب يجوزباستثناء عقود تأمين المساعدة ، : ( التي تنص

 ثالثين أجل خالل استالم وصل مع مضمونة برسالة العقد عن يتراجع أن أدنى، حدك   شهرين
 .للقسط األول الدفع من ابتداء يوما

 خالل التامين عقد تكلفة خصم بعد تتقاضاه، الذي القسط إعادة األخير هذا على يجب     
 موضوعها والتي ،مؤمنه إلى المكتتب قبل من الموجهة الرسالة الستالم الموالية ثالثين يوما

  . 2)العقد  عن التراجع
: و نصت المادة الثالثة منه 1982ديسمبر 22في  1138صدر القانون الفرنسي رقم و       

  .املة كيجوز للعميل في الرجوع في التعاقد بموجب خطاب موصى عليه يرسله خالل سبع أيام "

به وكل تنازل عن هذا الحق يعتبر أيام العطلة تحسب من تاريخ تقديم الطلب أو التعهد         
  . 3"باطال 

    

                                                            

  ركذلاف اللسا كيفيات العروض في مجال القرض االستھالكي و المتعلق بشروط 114-15 المرسوم -1

مارس  12مؤرخة في  15، ج ر عدد  2006فبراير  20الموافق  1427محرم عام  21مؤرخ في  06/04قانون  -2
  1415شعبان عام  23المؤرخ في  07-95يتمم االمر رقم و الذي يعدل .المتعلق بالتأمينات 2006

  . 163، مرجع سابق  ، ص  عرعار عسالي -3
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  الثانيالفصل 

 هحقوق المتعاقد و موازنة بين مركزال
و فق تصور المشرع لفكرة توازن العقد من خالل صحة التراضي، يكون من الطبيعي 
والمنطقي أال يعتد بالتفاوت المادي معياًرا للتوازن، و على هذه النهج سارت كل التشريعات التي 

  .تبنت النظرة الشخصية لاللتزامات

ازن في حد ذاتها، ألنها تشترط المساواة في إن عدم تأثير الغبن على العقود مرده فكرة التو 
إليها من  االلتزامات المتقابلة و المترتبة عن التصرفات القانونية، و لكن هذه المساواة ال ينظر

عبرة بالمساواة الذاتية النابعة الذي يقاس بمعيار خارج عن إرادة المتعاقدين، و إنما ال جانبها المادي
الذي أن يلتزم مدركا لنتائج تعاقده، و كون في مركز قانوني يخوله ن إرادة الشخص نفسه، بحيث يع

و التي ال يعقل إال أن تعود عليه بالنفع المجرد من القياس  ،يفترض أن يكون مميًزا ألثار تصرفه
المادي البحت، ألن فكرة توازن العقد من خالل صحة التراضي، ال يمكن لها أن تلتقي مع نظرية 

  .1عن تبنيهاالغبن المجرد، فضال 

إن مصطلحي التوازن و المساواة يلتقيان مع الغايات و هي العدالة، حيث تطبق قاعدة  
العدالة على العقد الذي يفترض أن العالقات بين طرفيه تكون متوازية، فالعدالة كقيمة سامية تبرر 

الة، مبني على المساواة و التوازن بين المتعاقدين في عالقات التبادل، ألن التصور المجرد للعد
  .2و هو مستقل عن الرجوع إلى الوضعية الحقيقية لألطراف ،تقسيم مجرد للحقوق و الواجبات

فإنه بعد  ،و بما أن العدالة المجردة تتناول اختالفات وضعية األطراف خالل تكوين العقد فقط
ف العقد أنفسهم الذي قد حسم فيه أطرا ،تكوينه صحيحا تستبعد كل أمكانية التدخل لتحقيق التوازن

                                                            

  .90، ص2012-2011، التوازن في العقد، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، جامعة الجزائر،  دحمون حفيظ -  1
2 -MONTERO (E) et DEMOULIN (M)  , Op-cit , P85 
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اختالل توازن االنطالق یبرر بالتوازن االنطالقي، أي أنخر تهتم العدالة التعاقدیةبمعنى آ

.1تدخل القانون، أما فقدان النتیجة فیتحمله المتعاقدان، و هذه مهما كانت النتائج

دام یتمثل انعالمتعاقدین، و بین فعلیة افرز انعدام مساواة الجدید غیر أن الواقع االقتصادي 

Stoffelالمساواة كما یقول MUNCKیمارسها و القانون ة واقعیة مستقلة عن العقد في سلط

.2المتعاقد القوي على الضعیف، بحیث یرضخ هذا األخیر لشروط وضعها مسبقا

و أفرز انعدام المساواة االقتصادیة انعدام المساواة المادیة في حقوق و التزامات الطرفین 

و ف هذا األخیر،المنفردة من شأنه تعسبإرادتهبنود العقد بإدراجقد المحترف حیث انفراد المتعا

.3خاصةوط التي تعد تعسفیة بنصوصیشكل القانون حدا لها من خالل منع الشر 

ويصخلشارو ظنملاینبنز او لتايفضر اعتلا)المبحث األول(و في هذا الفصل نتناول في 

.4الحمایة القانونیة للشروط التعسفیة)يالمبحث الثان(و في لي عفلا

1-LASBORDES (V) , Op-cit , P55
2-STOFFEL (M) ,L’abu dans le contrat (essai d’une tehorie),Op-cit ,P85
3-HELLERINGER (GE) , Les clauses du contrat (Essai de typologie) , LGDJ ,France , P85
4-STOFFEL (M) , L’abu dans le contrat (essai d’une tehorie), Op-cit , P155 .
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المبحث األول

يلعلفاويصخلشاورظنلماینبي قدعلانوازتاليفالتعارض 

المساواة القانونیة التي تفرضها قواعد القانون المدني مع المساواة االقتصادیة الفعلیة تتالءمال 

ر أنه ال تعود انعدام المساواة بین المتعاقدین برز في السوق عالقات تعاقدیة غیر متكافئة ، غیإذ، 

و إنما تعود إلى یر متوازنة ، تتضمن بنود غإذعان، فلیست كل عقود 1عدم تكافؤ المراكزإلى

.2سلوك المتعاقد  المحترف الذي یتنافى مع القانون و قواعد العدالة و المنفعة

ز المتعاقدین انعدام المساواة المادیة في مضمون و یترتب على انعدام المساواة الفعلیة في مراك

و على هذا األساس القانونیة،كافي في توازن العالقات اإلرادة غیرمما أصبح مبدأ سلطان العقد،

.3تبني نظام قانوني جدید یعایش الواقع االجتماعي للعقدضرورة إلى ظهرت ال

إلىثم نتطرق )المطلب األول(ور شخصي و لهذا نتناول بالبحث التوازن العقدي في ظل منظ

.المطلب الثاني (تطور وضیفة العقد   (

المطلب األول

التوازن العقدي في ظل المنظور الشخصي

تأثر المشرع في التقنیات المدنیة بمبدأ سلطان اإلرادة، و یكرس المشرع المدني مقولة 

"فویي لمدني، فإن صحة التراضي هو مقیاس ، إذ أنه في نظر المشرع ا4"كل ما هو عقد عدل:

.5التوازن العقدي، دون أن یولي األهمیة للتفاوت المادي

الجوهریة في تحقیق توازن االلتزامات اإلرادةفي دور األولى مسألتین تتمثلو نتناول بالبحث 

.)رع الثانيالف(في تحقیق توازن مادي كفایة اإلرادةعدم و تتمثل الثانیة في، )األول الفرع(

1 -STOFFEL (M) ,L’abu dans le contrat (essai d’une tehorie), Op-cit , P155 .

.85، مرجع سابق ، صدحمون حفیظ-2

3-HELLERINGER (GE) , Op-cit , P95

.85، مرجع سابق ، صدحمون حفیظ-4

5-MONTERO (E) et DEMOULIN (M) , Op-cit , P85
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  األولالفرع 

 دور اإلرادة في توازن االلتزامات الجوهرية

تقابل  إلى اإنمالتقابل المادي و  إلىالتوازن العقدي في المنظور الشخصي  إلىال ينظر        
، و هذا من خالل قرينة قانونية بوجود توازن عقدي على ) أوال( 1إرادتانااللتزامات باعتبارها تقابل 

   . )ثانيا( 2أساس صحة الرضا

  دور اإلرادة في تحديد االلتزام الجوهري:أوال 

و تأثر  ، )1(الرضاتلعب اإلرادة دور في تحديد االلتزامات الجوهرية من خالل نظرية عيوب       
  . )2(في قواعد المحل و السبب  أيضا األخيرةهذه 

  نظرية عيوب الرضا - 1

، صحة التراضي شرط من شروط العقد ، و العبرة هي سالمة رضاء المتعاقد من العيوب إن     
 العيوب،هذه  بقيام رضا سليم تنشأ التزامات جوهرية ، ما كان يتعاقد المتعاقد دونها ، و نتناولو 
  .استظهار هذه الفكرة الجوهرية في عنصر الرضا نحاولو 

  الغلط - أ
نه تصور إالغلط هو وهم يقوم في ذهن الفرد يجعله يعتقد األشياء على غير حقيقتها ،       

خاطئ لألمور و األشياء ، حيث يتبين للشخص أن للشيء مواصفات معينة إال أن الحقيقة غير 
  .  3ذلك

  

                                                            
1-ROMAIN (L) , Op-cit , P5 

 .45، ص  1984تأثير الغلط عليها في القانون المقارن ، جامعة باتنة ، و ، وجود االرادة لبنى مختار -2
مصادر االلتزام ، الجزء األول ،  ئري النظرية العامة لاللتزامات،،شرح القانون المدني الجزا محمد صبري السعدي- 3

  .801، ص 1992التوزيع ، الجزائر ،  و النشر و ،دار الهدى للطباعة)ةاإلرادة المنفرد و العقد(التصرف القانوني 
د عن إبرام يكون الغلط جوهريا إذ بلغ حدا من الجسامة بحيث يمتنع معه المتعاق: (  82هذا ما يتبين من نص المادة و    

  . ) العقد لو لم يقع في هذا الغلط
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قنين مدني الغلط الجوهري المعيب للرضا ت 85إلى  81و حدد المشرع الجزائري في المواد      
  و يستخلص مما ورد في األحكام القانونية أن الغلط  العقد،و الذي يقع فيه المتعاقد وقت إبرام 

  . 1أخرىو مؤثر من جهة  جهة،الجوهري غلط جسيم من 
 دعي تدخل، و األهمية تستو الغلط الذي بلغ حدا من الخطورةو الغلط الجوهري الجسم ه      

، و العبرة في تقدير جسامة الغلط هي بنفسية المتعاقد و النتائج المترتبة القانون لحماية الضحية
  .على هذا االعتقاد الخاطئ 

و زيادة إلى الميزة التي اشرنا إليها أنفا ، البد أن يكون الغلط الجوهري مؤثرا ، أي أن يكون  
  .م المتعاقد على انجاز العقد هو الدافع إلى التعاقد، و أنه كان وراء تصميم و عز 

ن مدني حق تقني 81و بقيام شروط الغلط الجوهري في نفس المتعاقد تخوله نص المادة 
  . 2مطالبة إبطال العقد

  التدليس  - ب
ن مدني ، غير أنه لم تقني 87و  86لتدليس في المادتين اتناول المشرع الجزائري أحكام        
  .3بأنه حيل يلجأ إليها المتعاقد إليقاع معه في غلط يدفعه للتعاقدأما الفقهاء فقد عرفوه  ،يعرفه 
يتمثل العنصر المادي في الوسائل   إذمعنوي ، و يتكون التدليس من عنصرين مادي و       

، و هذه الوسائل كما يتضح من  4المختلفة التي تستعمل لتضليل المتعاقد و دفعه إلبرام العقد
 تقتصر على الحيل المختلفة و الكذب بل تشمل كذلك بعض الدني منين قت 86نص المادة 

  . 5، أي الكتمان لعمدياحاالت السكوت 
                                                            

  . 200، مرجع سابق ، ص ي فالليعل - 1

  ). يجوز للمتعاقد الذي وقع في غلط جوهري وقت إبرام العقد ، أن يطلب إبطاله:( تقنين مدني جزائري 81تنص المادة  - 2
مما أدى ببعض الفقه إلى القول أن العقد يبطل ليس بسبب التدليس في حد ذاته ،وٕانما للغلط الذي وقع فيه المتعاقدوفي  - 3

فان الغلط ال يغني عن التدليس ، ألن عيب الغلط يقع فيه المتعاقد من تلقاء نفسه بينما المدلس يقع في غلط بسبب رأينا 
قانون مدني تمنع  85قانون مدني في حق المدلس عليه مستحيل ، ألن المادة  85الغيروهذا ما يجعل تطبيق نص المادة 

سن النية ، بينما المدلس يكون دائما سيء النية تحرمه من حماية من وقع في غلط أن يتمسك به  على وجه يتعارض مع ح
  . 200، مرجع سابق ، ص علي فاللي: القانون ، راجع 

4-GRYNBAUM (L) , Op-cit , P85 
   185، مرجع سابق ، ص علي فاللي - 5
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و يقتضي أن يكون  ،و يتمثل العنصر المعنوي في نية التضليل و الخداع عند المستهلك     
  .1الغرض من الحيل المستعملة بشتى أنواعها خداع المدلس عليه و إيقاعه في غلط يدفعه للتعاقد

  اإلكراه - ج
  .فيهعقد ال يرغب  إبرام إلىالفرد فيدفعه  إرادةبه  تتأثرعند الفقهاء هو ضغط  اإلكراه       

الخوف الذي  أوالرهبة  إنما، و  2هي التي تفسد الرضاء اإلكراهو في الحقيقة ليست وسائل 
ن نص المادة تحدثه هذه الوسائل في نفس المتعاقد هي التي تفسد الرضاء ، وهذا ما يستخلص م

في نفس المكره تم تحت سلطان رهبة بينة يبعثها  إذقانون مدني التي تقضي ببطالن العقد  88
  . 3المتعاقد دون وجه حق

 إذاو تعتبر الرهبة قائمة على بينة : ( ن مدني الرهبة البينة بأنها تقني 88و عرفت المادة       
احد  أو، ا جسيما محدقا يهدده هوها أن خطر كانت ظروف الحال تصور للطرف الذي يدعي

  ....) .الشرف ، أو المال  أوالجسم  أو، في النفس أقاربه
المتعاقد ما كان يتعاقد لو لم تكن  أنو هذا يعني  الرضا،و يترتب على الرهبة البينة إفساد      

م الجس أوفي النفس  أقاربه،احد  أو هو،ظروف الحال تصور له أن خطرا جسيما محدقا يهدده 
  . 4أو المال الشرف، أو

  
                                                            

ه هو الدافع الى التعاقد و يشترط في التدليس أن يكون مؤثرا ،وهذا يعني أن يكون الغلط الذي وقع فيه المداس علي- 1
يجوز ابطال العقد للتدليس اذا كانت الحيل التي لجأ اليها احد المتعاقدين او النائب : ( قانون مدني  86،وتنص المادة 

،ويشترط في التدليس أيضا أن يكون صادر من المتعاقد ...) عنه من الجسامة بحيث لوالها لما ابرم الطرف الثاني العقد
ابطال ...للمتعاقد المدلس عليه ان يطلب : (... أنه ليس  87أما إذا كان صادرا من الغير فتقضي المادة أو ممن يمثله 

، اذ يعتد المشرع اذن )  العقد ، ما لم يثبت أن المتعاقد األخر كان يعلم أو كان من المفروض حتما أن يعلم بهذا التدليس
محمد الصبري : المستفيد منه عالما به حقيقة او حكما ، راجع بالتدليس الصادر من الغير بشرط ان يكون المتعاقد 

  . 159، مرجع سابق ، ص السعدي
 ..85مرجع نفسه ، ص الصبري السعدي ،محمد - 2
  2003،النظرية العامة لاللتزام ، مصادر االلتزام في القانون المدني الجزائري ، الطبعة الخامسة ،  علي علي سليمان-3

  . 35ص 
  . 25، مرجع سابق ، ص ليمانعلي علي س -4
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  االستغالل -د
الهوى  أوفهو استغالل الطيش البين : االستغالل لغة هو االنتفاع بدون حق ، أما اصطالحا       

الجامح الذي يعتري المتعاقد بغرض دفعه إلى إبرام عقد يتحمل بمقتضاه التزامات ال تتعادل بتاتا مع 
  . 1من غير عوض أوالعوض المقابل 

منها عدم المساواة بين أفراد المجتمع في شتى الميادين  جديدة،برز تطور المجتمع حقائق أو       
 األمر الضعفاء،يفرضون شروطهم على  األقوياءبحيث أصبح  الثقافية،االقتصادية و االجتماعية و 

  .  2الذي جعل الفقهاء و المشرعين يهتمون بهذه الظاهرة
إذا كانت (:على أنه قنين المدنيمن الت 90المسألة في المادة  عالج المشرع الجزائري هذهو       

حد المتعاقدين متفاوتة كثيرا في النسبة مع ما حصل عليه  هذا المتعاقد من فائدة بموجب التزامات أ
ن المتعاقد اقد المغبون لم يبرم العقد إال أل، و تبين أن المتعد أو مع التزامات المتعاقد األخرالعق

جاز للقاضي بناء على طلب المتعاقد المغبون أن  ،تغل فيه طيشا بينا أو هوى جامحااألخر قد اس
  ).يبطل العقد أو أن ينقص التزامات هذا المتعاقد

و في رأينا فان االستغالل عيب من عيوب الرضا ألن العبرة بالدرجة األولى هي         
التزامات المتعاقدين النتيجة المترتبة بالضعف النفسي للمغبون ، بينما يترجم االختالل في تعادل 

ن تقني 90على عملية االستغالل ، و هذا ما يتبن من الحكم االستثنائي الذي أوردته نص المادة 
و يجوز في عقود المعاوضة أن يتوقى الطرف األخر دعوى اإلبطال  ( مدني في فقرتها الثالثة 

د هذا الحكم االستثنائي الخاص بعقود ، و يفي) إذ عرض ما يراه القاضي كافيا لرفع الغبن 
المعاوضة أن عقود التبرع تخضع لنظرية االستغالل ، و بالنتيجة فان العبرة في تقدير االستغالل 

  .هي بالعنصر النفسي 
  
  
  

                                                            

   .58، مرجع سابق ، ص  علي فاللي-1
2- -THIBIERGE (L) , Op-cit P155 . 
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  تكييف بعض األنظمة الخاصة بالمحل و السبب على أساس نظرية عيوب الرضا- 2

تحديد شروط المحل و  إلىيمتد ذلك  أنالرضا ، دون في تقدير سالمة  اإلرادةيقتصر دور         
في تحديد بعض عناصر المحل  اإلرادة، غير انه يمتد دور  1السبب الذي يتولى القانون  تحديدها

 أساسالمتعاقدين و كانت تلك العناصر مرتبطة  إلىكانت جوهرية بالنسبة  إذا) ب(و السبب) أ(
 . 2بمصلحة المتعاقدين

  المحل- أ

ليها المحل ، و يحدد ماهية عد النظام العام العقدي الفكرة الجوهرية التي يقوم عيضبط قوا
 إذا، و يرتب القانون البطالن المطلق على مخالفة القاعدة الجوهرية في ركن المحل ، حيث أنه العقد

كان محل االلتزام معين بالذات ، وجب تعيينه بكل صفاته الجوهرية التي تميزه عن غيره و  إذا 
علق محل العقد بأشياء مثلية  يكفي تعيين المحل بنوعه حتى يقوم العقد و هذا ما تنص عليه  ت

  .    3تقنين مدني 94المادة 

، و لذلك ذهب رأي في الفقه مسائل الثانوية في العقدو ال يشترط القانون المدني تعيين ال      
لى قبول الشروط التي تسمح للبائع المصري إلى أن فهم النصوص التشريعية على هذا النحو يقود إ

  .4ال تؤدي إلى تغيير نوعه هابتعديل أوصاف المبيع طالما أن

  

                                                            

  . 75، مرجع سابق ،صنسير رفيق-1
، دار المطبوعات الجامعية ، اسكندرية ، ) دراسة مقارنة(، فكرة الجوهرية في العالقة العقدية  صالح ناصر العتيبي-2

  85، ص 2009
اذ لم يكن محل االلتزام معينا بذاته وجب أن يكون معينا بنوعه ،ومقداره : (تقنين مدني جزائري فقرة أولى 94تنص المادة -3

  .)،واال كان باطال 
  . 45، صسابق مرجع ،  حسن جمعي عبد الباسط-4
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و تطبيقا لذلك فإن بائع السيارات يمكن أن يسلم سيارة من ذات النوع مع إجراء ما يشاء من 
 تعديالت على تصميمها أو تركيبها أو أوصافها الداخلية بدون أن يكون للمشتري حق االعتراض

  .1على ذلك

المحل نه من األفضل التوجه نحو الرضا و و بهدف حماية التوازن العقدي ، يرى بعض الفقه أ      
 أن، فالرضا و المحل يرتبطان من حيث  2، فهما يؤديان دور مهما في تحديد االلتزام الجوهري

تلك اإلرادة على  الرضا يرد على المحل ، فإرادة األثر القانوني للعقد تقتضي بالضرورة أن تنصب
يترتب البطالن النسبي على عدم تعيين   إذ، 3موضوع أو محل معين ، فالمحل يعتبر تجسيد للرضا

  .بالذات  كان االلتزام معين إذانوع المحل إذا كان االلتزام معين بالنوع أو  الصفات الجوهرية للمحل 

 - قواعد النظام العام- القانون  نه يختلف المحل و التراضي من حيث أنه يضبطإو في رأيي ف     
بطبيعتها ركن  المحل ، بينما تضبط إرادة المتعاقدين  ركن التراضي  بحيث تتحول المسائل الثانوية 

حد المتعاقدين ، و يترتب البطالن النسبي بسبب سبة إلى أالتعاقد بالن إلىكانت دافع  إذاجوهرية  إلى
  األوصاف دافعةبتعيين نوعه و ذلك إذ كانت هذه عدم تعيين البائع ألوصاف المبيع و لو قام 

منه  3524تقنين مدني جزائري عن المادة   94للتعاقد بالنسبة للمشتري و هذا ما يميز نص المادة 
التي تفرض علم المشتري بالمبيع علما كافيا بحيث يترتب على إخالل البائع بالتزامه باإلعالم 

ق م ج  بتعيين محل االلتزام  94ينما تكتفي المادة ب.  5بطالن نسبي على أساس تعيب الرضا
  . المثلي بنوعه 

  

                                                            

  . 45مرجع  سابق، ص ،حسن جمعي عبد الباسط - 1

  . 71، مرجع سابق ، صصالح ناصر العتيبي - 2
يجب أن يكون المشتري عالما علما كافياويعتبر العلم كافيا اذا  : (  تقنين مدني جزائري فقرة االولى  352ص المادة تن-3

  .)أوصافه األساسية التي يمكن التعرف عليه  و اشتمل العقد على بيان المبيع
  . 45، مرجع سابق ، صعمر عبد الباقي-4
  . 45، مرجع نفسه ، صعمر عبد الباقي-5
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  السبب  – ب

 . و االستغالل  اإلكراهو  و التدليسنتناول بالبحث عالقة السبب غير الصحيح بكل من الغلط 

  مدى العالقة بين السبب غير الصحيح و الغلط-

حديثة للسبب حيث يختلط الغلط في لقد طرح مشكل الغلط في الباعث مع ظهور النظرية ال      
، فأصبح شيئا واحدا في حين يترتب على كل منهما جزاء معينا فالغلط  1السبب بالغلط في الباعث

في السبب يجعل العقد باطال أما الغلط في الباعث يجعله  قابل لإلبطال فقط ، و لقد تمت معالجة 
  .2هذا الوضع من طرف التشريعات بطرق مختلفة

النسبة للقانون الفرنسي طرح هذا المشكل عند هجر القضاء الفرنسي المعيار الموضوعي فب      
كانت االعتقادات  إذاللغلط  و اعتمد المعيار الذاتي الذي يتطلب البحث عن نفسية المتعاقد ، و ما 

سكا ، غير أن هذا لم ينل من موقف القضاء الفرنسي الذي بقى متم 3الخاطئة هي الدافع إلى التعاقد
بالمجال التقليدي للغلط متجاهال الغلط في الباعث كونه أمرا خارجا عن دائرة التعاقد  و ال عالقة له 

و في أالصفة الجوهرية   للشيء  لجوهري، و هيبالحالتين اللتين تمثالن دون غيرهما محل الغلط ا
  : ليتين في الحالتين التا إالذات صفة المتعاقد و هكذا ال يعتد بالغلط في الباعث 

  .للشيءإذا كان متصال بالصفة الجوهرية  -

  . 4إذا جعل منه المتعاقدان شرطا من شروط العقد -

و المعلوم أن القضاء الفرنسي يتمسك منذ زمن بعيد بالسبب بمعنى سبب االلتزام ، دون أن         
ة للسبب قضى القضاء التعاقد ، و استنادا للغلط في الفاعلية القانوني إلىيغفل البواعث الدافعة 

                                                            

   . 85، مرجع سابق ، ص لي فالليع- 1
  .  85، ص، مرجع سابقمحمد الصبري السعدي- 2

3 -HELLERINGER (G) , Op-cit , P86 

  . 168، مرجع سابق ، ص  علي فاللي-4
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عقد  إبرامتبين أن والدة المؤمن له قد سبق لها  إذا،  1الفرنسي ببطالن عقد التأمين ضد خطر معين
لن يستحق من  إذبن من هذا التأمين الثاني ، التأمين مماثل ضد ذات الخطر ، حيث ال يستفيد اإل

  .   2ما يغطي الضرر المؤمن منه حال تحققه إالالشركتين معا 

انصب  فإذ .العقدلتزام و سبب مما سبق يتضح أن المستقر عليه هو التمييز بين سبب اال      
السبب الموهوم على األول كان العقد  باطال بطالنا مطلقا ، باعتباره غلطا مانعا يحول دون انعقاد 

ى الثاني انصب السبب الموهوم عل إذأما .تقنين مدني فرنسي  1131العقد و هذا ما تقتضيه المادة 
  . 3باعتباره أحد عيوب الرضا لإلبطالكان العقد قابال 

  مدى العالقة بين السبب غير الصحيح و التدليس -

من خالل رسالته للدكتورة حول   Chauvelالفقيه الفرنسي  أبرزهميرى جانب من الفقه و       
ذات الوقت غيابا جزئيا  يعد في، عن التدليس  الناشئعدم التوازن االقتصادي  أن ، 4اإلرادةعيب 

بين التزامات و األداءات  المأمولو ذلك بقدر الخلل االقتصادي الحادث ، فالتوازن ، لسبب االلتزام 
  . 5المتعاقدين إلرادةتتم بدون تشويه  أنالمتقابلة يجب 

م  و تعرض هذا االتجاه الفقهي للنقد على أساس أنه يمثل خلطا بين سبب العقد و سبب االلتزا     
من حيث أنه يتحدث عن السبب المالئم الدافع للتعاقد و الذي ما كان العقد ليتم دون وجوده ، و 

                                                            

  . 169، ص سابق، لمرجع  علي فاللي-1
للنشر ، االسكندرية ، ، دار الجامعة الجديدة عيوب االرادة و ، السبب بين نظريتي السبب مصطفى أحمد ابو عمرو-2

  . 104، ص 2016
 . 105، مرجع سابق، ص مصطفى احمد ابو عمرو -3

4- CHAUVEL (G) , Le vice de consentement , Thèse , Paris II , 1981 , P 55 . 

  . 117، مرجع سابق ، ص   مصطفى أحمد ابو عمرو - 5
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الواقع أن السبب الدافع أو السببية المالئمة تتعلق بسبب العقد ال سبب االلتزام ، فمسلم أن 
ك المشروعية بكافة درجاتها  تندرج ضمن عالقة  عيوب الرضا بسبب العقد ، و ليس ضمن تل

   . 1العالقة بسبب االلتزام

   باإلكراهعالقة السبب غير الصحيح -

و  اإلكراهوجود عالقة بين  إلى  Chauvelالفقيه الفرنسي  أبرزهميذهب جانب من الفقه و         
يؤثر على توازن االلتزامات عيب في اإلرادة  اإلكراه، و تأتي هذه العالقة من حيث أن سبب االلتزام

وقع هذا الخلل في و الذي لواله لما  ، داءات المتقابلةخلال بين االلتزامات و األ شيءفين المتقابلة
  . 2حرة مستنيرة و مستقلة إرادةمن خالل  إالال ينشأ  المأمول، فالتوازن التوازن العقدي

نه يخلط بين سبب االلتزام و سبب العقد  ألن هذا االتجاه من النقد على أساس أ و لم يسلم         
 إذ إال اإلرادةال يعيب  اإلكراه، حيث أن  3 السببية المالئمة ترتبط بسبب العقد أوفكرة السبب الدافع 
و ذلك  اإلرادةالتعاقد ، بحيث لوال وجود تلك  إلى األساسخوفا كان هو الدافع  أونشأت عنه رهبة 

  .   4العقد إبرامالخوف لما تم 

  االستغالل عالقة السبب غير الصحيح ب-

التعاقد الذي يحمل المغبون على التعاقد   إلىتمثل حالة الضعف النفسي الدافع الشخصي          
و ال . ، بحسب ظروف كل حالة على حدة  ألخرو هذا هو سبب العقد ، و الذي يختلف من عقد 

يكفي لدى المغبون أحد أوجه الضعف الواردة بالنص المعني ، بل يجب فضال عن ذلك أن يكون 
أن تغالل المتعاقد المستغل لهذه الحالة لدى المغبون بحيث يكون هذا المتعاقد قد أراد هناك اس

                                                            

  . 117، مرجع سابق ، ص   مصطفى أحمد ابو عمرو-1
2  - CHAUVEL (G)  , Thèse precite , P 23  

  . 129، مرجع سابق ، ص  مصطفى أحمد ابو عمرو-  3
  . 170ص ،جع سابق، مر  علي فاللي- 4
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، بل قد يكون هو الذي دفع عالما بتلك الحالة ، و من ثم يكونيستغل هذه الحالة لدى ضحيته
  .  1التعاقد إلىالمغبون 

و ذلك خالفا لعالقة  االستغالل،و صفوة القول أنه توجد عالقة واضحة بين سبب العقد و        
بينما ترتبط بسبب  االلتزام،تستقل عن سبب  اإلرادةو بعبارة عامة فان عيوب  االلتزام،بسبب  األخير

  . 2واضحا العقد ارتباطا

  قرينة على التوازن العقدي صحة التراضي :ثانيا 

اقدين دون يقوم التوازن العقدي في التشريعات المدنية على المساواة الشخصية بين المتع     
الذي يفرض كفاية التراضي لقيام بعض العقود الغير متوازنة من الناحية  األمر ،)1( الماديةالمساواة 
  . )2(  3المادية

  المحل و السبب في تحقيق التوازن الموضوعي في العقد  رو دعدم كفاية - 1

إلى  األهميةولي دون أن ي العقد،تضمن القانون المدني السبب باعتباره ركن من أركان قيام       
 . ) ب(  4، و يترتب على ذلك عدة نتائج قانونية)أ(في تحقيق التوازن العقدي  ظيفيالو دوره 

  المشرع المدني بفكرة السبب الجزئي إقرارعدم - أ

 .السببهي غريبة عن نظرية  إنما العقد،المتقابلة في  األداءفكرة التعادل أو التناسب بين  إن       
و .  5ال في القانون المدني الفرنسي و ال في نظيره المصري و الجزائري صراحة، لم ترد أنهاكما 

بل هي ركن يتطلبه  يرى البعض أن فكرة السبب ال تحتمل أن توصف بأنها غير كافية أو أنها زائدة

                                                            

   176، ص 1966، نظرية االستغالل في القانون المدني المصري ، منشأة المعارف ، االسكندرية ، توفيق حسن فرج - 1
  . 117، مرجع سابق ، ص مصطفى أحمد ابو عمرو- 2

3 -Moury (J), Une embarrassante notion : L’économie du contrat , Recueil DALLOZ , N°24 , 2000 , 
P381 

 . 85، مرجع سابق ، صدحمون حفيظ -4
  . 85، مرجع سابق ، صعرعار عسالي-5
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ينعقد العقد ، مقاييس ، و قد يحدث أن يتخلف هذا الركن و في هذه الحالة ال  أيالقانون ليس له 
  . 1وجود مادي أيهو ركن قانوني ليس له  إذافالسبب . أما مسألة الكم فهي بعيدة عن فكرة السبب 

و  رغم أن نظرية االستغالل تقوم على شق مادي و شخصي ، فالقاضي  يستند  لنظرية      
فمن خالل نظرية  التوازن بين االلتزامات المتقابلة ، إلعادة -و ليس لنظرية السبب–عيوب الرضا 

 اإلرادةكان سبب عدم التعادل ناتجا عن عيب في  إذاما  إلىعيوب الرضا يستطيع القاضي التعرف 
   . 2من عدمه

  استبعاد رقابة موضوعية على توازن العقد - ب

أخلقة ئي انعدام مبدأ عام للغبن، و المشرع المدني بنظرية السبب الجز  إقراريترتب على عدم      
  .3لقانونيةالتصرفات ا

   انعدام مبدأ عام للغبن-

، و على ذلك محل الحماية القانونية بصفة خاصةيؤثر الغبن على ناقصي األهلية الذين هم         
فالقاصر أو كبير السن  الذي توفر له عارض من عوارض األهلية يستطيع إبرام العقود مع تمكنه 

ل فان الغبن ال يسمح لكامل األهلية بطلب إبطال من الطعن عليها في حالة إثبات الغبن ، و بالمقاب
  . 4العقد إال على سبيل االستثناء

و على غرار نظيره الفرنسي وردت العقود التي تتأثر بالغبن على سبيل الحصر في القانون         
نه وضع الحدود الدنيا على التشدد في هذا النحو لدرجة أ و لقد حرص المشرع ،المدني الجزائري

تقنين  358، و من حاالت الغبن ما نصت عليه نص المادة  5تسمح بفتح باب الطعن بالغبن التي
                                                            

  . 141، مرجع سابق ، ص  مصطفى أحمد أبو عمرو-1
  . 141، مرجع نفسه، ص  مصطفى أحمد أبو عمرو-2
   85، مرجع سابق ، ص زمام جمعة- 3

4-LARROUMET Christian , Les obligation , Le contrat , Tome 3 ,Edition ECONOMICA , PARIS  , P 
373 . 

  . 110، ص ، مرجع سابق حسن عبد الباسط جميعي -5
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خمس فللبائع الحق في طلب تكملة الثمن إلى أربعة إذ بیع عقار بغبن یزید عن ال":مدني 

."أخماس ثمن المثل

أخلقة التصرفات القانونیة-

یقوم العقد لدى القانون الروماني و الكنسي على فكرة العدالة التبادلیة و التناسب بین 

الثمن العادل  :داءات و هذا ما ناد به القدیس توماس الكویني و أسسها على ثالث قواعد هي ألا

غیر أنه من الصعوبة البحث عن الثمن العادل في .1األجر العادل ، مبدأ تحریم القرض لفائدة

خسارة ، كما أن العدالة التبادلیة تتعارض أوضوء تطور المبادالت التجاریة و قیامها على ربح 

یكون الغبن أنیجب نه أالصدد یرى بوتیي امع ضرورة استقرار المعامالت القانونیة ، و في هذ

.2فاحش من اجل إعمال فكرة العدالة التبادلیة

و في منتصف القرن الثامن عشر و غداة الثورة الفرنسیة و تحریر تقنین نابولیون ، تأثر 

، فتكریسا للحریة االقتصادیة تتحدد قیمة الشيء بواسطة حریة كر االقتصادي بالثورة اللیبرالیةالف

المتعاقدین دفع ما لم إلزاملیس للقاضي و ال المشرع الطلب، وق قواعد العرض والتجارة ، وف

ال یتوقف تحدید قیمة إذ،اللیبرالیة االقتصادیةأفكار، و أیدت المدرسة الفیزیوقراطیة 3یتفقا علیه

إنماو ،الوفرةأوالمتعاقدین مثل الندرة إرادةمؤشرات خارجیة عن أوالشيء على معاییر 

.4المتعاقدین و القیمة الذاتیة للشيءإرادةصر تحدید قیمة الشيء على ضوء یقت

أطرافالتدخل لتحقیق التوازن الذي قد حسم فیه إمكانیةبعد تكوینه صحیحا یستبعد كل 

اختالل توازن االنطالق یبرر تدخل القانون  أما أن LASBORDESالعقد أنفسهم ، حیث یرى 

تمنع أي تدخل في محتوى ألنهایجة فیتحمله المتعاقدان ، و هذه عدالة توازنیة فقدان توازن النت

.85، مرجع سابق ، صزمام جمعة-1

.78، مرجع سابق ، ص عرعار عسالي-2

3 -Moury (J) , Une embrrassante notion : L’èconomie du contrat , Article precite , P381.

.78، ص سابق، مرجع عرعار عسالي-4
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العقد في الوقت الذي يبدأ فيه مسار التنفيذ مهما كانت النتائج ، و يجب أن يحترم العقد بعد 
  . 1و تكوينه كاحترامنا للقانون نشأته

هذا االتجاه الذي يبحث في سالمة إرادة كل من الطرفين  أنو مما ال ريب فيه        
المتعاقدين، ال يبطل العقد بسبب الغبن إال إذ كان مظهًرا النتهاز حالة الضعف النفسي لدى أحد 

متعاقدين الهوى الجامح أو المتعاقدين من طرف المتعاقد اآلخر، و هي حالة استغالل أحد ال
  . 2تقنين مدني 90الطيش البين لدى المتعاقد المغبون و ذلك وفقا لما نصت عليه نص المادة 

و توافقا مع المشرعين األلماني و المشرع الجزائري و على خالف المشرع الفرنسي    
أّسس الغبن من ، و الثقة المشروعة في المعامالت على مبدأي التضامن االجتماعي  السويسري وو 

جهة أخرى على النظرية الشخصية و التي جعل منها سبب إبطال العقد، و هي نظرية ال تعتد عند 
 .3قيمته الشخصية بالنظر إلى ظروف المتعاقدعلى قيمته المادية بل على تقدير الشيء 

   متوازنةلاإقرار المشرع لبعض العقود الغير - 2

عقود رغم ما يعتريها من التباين البين حصوله أو توقعه بين تقديمات ببعض الالمشرع قر أ       
متى  قودالتوازن االقتصادي أو المادي في ذات العطراف العملية التعاقدية، و ذلك من خالل قرينة أ

  .4صح فيها التراضي

يأبه و الطارق لهذه العقود، يظهر له ألول وهلة أن المشرع ال يهتم بالتوازن في العقود، و ال 
، يتجلى التباين البين حصوله أو 5بالتأمل للعقود التي يقرها المشرع ، و ال يعني بالتكافؤ، إذبالتعادل

توقعه من تقديمات أطراف العملية العقدية، سواء كان سبب اختالل التوازن هو الظروف االقتصادية 

                                                            
1 -LASBORDES (V) , Op-cit , P420 

  .43مرجع سابق، ص دحمون حفيظ، - 2
  202، مرجع سابق ، ص  علي فاللي- 3
  .43، مرجع سابق، صدحمون حفيظ - 4

5 -LASBORDES (V) , Op-cit , P85 
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أو طبیعة العقد في حالة عقود الغرر، أو عقد مستقل یدعى بالنیابة ، في حالة عقد اإلذعان 

.1في التعاقد

هو فن العدل و الخیر، غایة األمر غیر أن هذا القول مردود فیه، ألن القانون ال یقر الظلم و

اإلرادة بحد ةأن المشرع یعتد بالعدالة المفترضة بین التزامات التعاقدیة بمجرد صحة التراضي، وقدر 

:يتأیمافيص صو لخالىعدقو لعاهذهثلمتتو،2ذاتها بتحقیق التوازن

عقد الغرر-أ

تولى المشرع، على غیر عادته، تعریف العقد االحتمالي مطلقا علیه لفظ الغرر متأثًرا شكلیا 

إذ كان الشيء المعادل محتویا على حظ ":تقنین مدني 57/2، إذ تنص المادة 3الشریعةبفقهاء

عتبر عقد یالربح أو الخسارة لكل واحد من الطرفین على حساب حادث غیر محقق، فإن العقد 

."غرر

من إقرار المشرع عقود الغرر هو اعتداده بالمساواة المجردة دون الموضوعیة و و الحكمة

.4فإن الغرر هو من عناصر تكوین العقد الذي یفترض وجوده في ذمة الطرفینبالتالي

إن التوازن في عقود الغرر ینظر إلیه من أن المتعاقدین في درجة متساویة من االحتمال

بأن یكونا غیر متأكدین من نتیجة العملیة العقدیة، فیأمل كل طرف في العقد أن تكون العملیة 

ال یكون أي طرف متأكد من انه سوف یتعرض ألیة مخاطر أنو ،ن یتأكد من ذلكلصالحه دون أ

.5من خالل العملیة التعاقدیة، بحیث تتوافر لدیهم نفس العناصر التي یمكنهم من تقدیر الخطر

1 - LASBORDES (V) , Op-cit , P85
.44، مرجع سابق، صحفیظدحمون -2
، بحث 3عالقاتھا بعقد التأمین ، ص و، قاعدة الغرر في الشریعةعالء الدین الزعتري:للمزید من التفاصیل راجع -3

WWW.IEMFPEDIA.COMمنشور في موقع 
.45، صسابقمرجع دحمون حفیظ،-4

5-BENABENT (A) , Droit civil , les contrats spèciaux civils et commerciaux ,LGDJ , 15eme edition ,
2016 ,P42 .
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مقدار مبلغ التأمین مع درجة أهمیة بجالء في عقد التأمین، حیث یتناسبو هو ما یظهر 

لسبب یقع على المؤمن له عند إبرام العقد، التزام باإلعالن عن جمیع المعلومات الخطر، و لهذا ا

، و یترتب على إغفال 1المتوافرة لدیه و التي تسمح لشركة التأمین بتقدیر المخاطر التي تتحملها

.2إعطاء هذه المعلومات أو إعطاء معلومات كاذبة من طرف المؤمن له بطالن عقد التأمین

نعقد اإلذعا-ب

عقد اإلذعان هو ذلك العقد الذي ینفرد الموجب بوضع شروطه و بنوده بوصفه محتكًرا و یسلم 

لها القابل دون مناقشة أو مساومة و ال تفاوض، و إن سمي شبه عقد إال أن المشرع اعتد به عقًدا

یحصل القبول في عقد ":ن المدني اآلتي نصهاتقنیمن ال70من خالل المادة 3أقر بصحتهو

.4"إلذعان بمجرد التسلیم لشروط مقررة یضعها الموجب و ال تقبل المناقشة فیهاا

مدني ، باحترام حریة 1134/1فالقاعدة العامة في القضاء الفرنسي هي تطبیق حكم المادة 

التعاقد ، و ال ینال من ذلك اختالل التوازن االقتصادي بین طرفي التعاقد ، أو عدم مناقشة شروطه 

لیس هناك ثمة عیب من عیوب الرضا إذشدتها ، طالما أن الطرف المذعن تعاقد حرا مختارا ، أو

.5له فرصة العلم بشروط العقد فقد قام الرضا صحیح  و العلم یكفل التراضيأتیحت، و طالما 

من هذا المنطلق خلعت محكمة النقض الفرنسیة صراحة على عقد التأمین صفة الرضائیة ، 

و اإلذعانحكمها ، فسوت بذلك بین عقد أعماللتي تحتم اللجوء للنیة المشتركة للمتعاقدین ، و ا

.6العقود العادیة

1-article 1974 code civile français crée par la loi 1804-03-10 promulgue le 20mars 1804 stipule : ( tout
contrat de rente viager crée sur la tète d’une personne qui est morte au jour du contrat , ne produit
aucun effet ).

.70، مرجع سابق ، صدحمون حفیظ-2

3 -LITTY (O) , Inègalitè des parties et durèe du contrat , ètude de quatre contrats d’adhesion usuels –
Op-cit , P85

.60، مرجع سابق ، صدحمون حفیظ-4

22، رجع سابق ، صر عساليعرعا-5

6-LASBORDES (V) , Op-cit , P155
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عقد الهبة -ج

یشكل عقد الهبة مظهرا  الختالل التوازن في العقود بطبیعتها ، غیر أن العقد یبقى صحیح ما 

و إنما ود التبرع تخلو كلیا من التقابلأن عقدام رضا المتعاقدین صحیح ، غیر أن هذا ال یعني 

الل نیة التبرع تخافيمنفعة معنویة تتجسد وینظر إلیه وفق منظور شخصي ، حیث أن المقابل ه

، و تختلف عقود التبرع عن عقود المعاوضة في هذا األمر في أن في األولى تتجه 1لدى المتبرع

المتعاقد في الثانیة نحو إرادةة معنویة بینما تتجه الحصول على منفعإلىالمتعاقد الواهب إرادة

ففي العقود الصوریة یكون الثمن زهیدا ال یتناسب مع طبیعة عقد البیع فیكیف ،مقابل موضوعي

المتعاقدین عقدا حقیقیا بعقد أخفىإذا:(تقنین مدني 199وفق نص المادة هبةعلى انه عقد 

.ین و الخلف العام هو العقد الحقیقيظاهر فالعقد النافذ فیما بین المتعاقد (

و في البحث عن معیار التمییز بین عقد المعاوضة و التبرع ذهبت محكمة النقض الفرنسیة 

لى أن عالوة على العنصر المادي یكون جوهر عقد الهبة في إ1989فیفري 14في قرار مؤرخ في

تصرف الواهب في ماله دون دي  من خالل بة  في عنصر ماعناصر عقد الهنیة التبرع ، و تتمثل

.2تمثل في نیة التبرعالم، و عنصر معنوي عوض

و یجمع الفقه على أن انعدام التوازن في عقد الهبة یقصده و یریده الواهب ، لذلك فالغبن ال 

یهإل، و هناك من یستبعد أیضا عیب االستغالل في عقد الهبة و هذا ما ذهبت بل في عقد الهبةیق

.3ألن جوهر العقد الالتوازن138صراحة القانون المدني األلماني في نص المادة 

.63، مرجع سابق، ص عرعار عسالي-1

.63، مرجع نفسه، ص عرعار عسالي-2

.60، مرجع سابق ، صدحمون حفیظ-3
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  الثانيفرع 

  في تحقيق التوازن المادي في االلتزامات  اإلرادةعدم كفاية مبدأ سلطان 

من خالل سالمة الرضا  المتعاقدين،تحقيق العدالة المجردة بين  اإلرادةمبدأ سلطان يفرض          
 المتعاقدين،قتصادي الجديد أفرز انعدام المساواة الفعلية بين الالواقع ا أنغير  اإلرادة،من عيوب 

  .)ثانيا( 1و التناسب) أوال(يترتب على ذلك غياب عناصر العدالة العقدية من التقابل و 

  نعدام التقابلا:أوال

  ) .2(و الجوهرية ) 1(يتجسد انعدام التقابل في االلتزامات في انعدام التقابل في االلتزامات الثانوية  

  .انعدام التقابل في االلتزامات الثانوية - 1

و تنفيذه  )أ( مرحلة تكوين العقدنقوم بإيراد عقد البيع كنموذج من هذه العقود و نقوم بدراسة         
  ) .ج(2انقضائهو ) ب(

  أثناء تكوين العقد- أ

تقنين مدني جزائري أن المشرع لم يتشدد في تحديد أوصاف  94يتبين من نص المادة         
ن يتم تحديد المحل بالنوع فقط ، و يعني ذلك أن ركن المحل يتوفر في العقد أالمبيع بل انه اكتفى ب

أوصاف المبيع و مميزاته طالما اكتفى بتحديد حتى و إن لم يقم البائع في عقد البيع بتحديد كافة 
  . 3نوعه و بيان مميزاته األساسية

                                                            
1- LASBORDES (V)  , Op-cit , P355 . 
2 -Idem , P355 . 

إال  و مقداره و إذا لم يكن محل االلتزام معينا بذاته ، وجب أن يكون معينا بنوعه( :تقنين المدنيالمن  94تنص المادة - 3
  .  كان العقد باطال

  ...... ) .و يكفي أن يكون المحل معينا بنوعه إذ تضمن العقد ما يستطاع تعيين مقداره    
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حتى و إن لم يقم البائع بتحديد كافة أوصاف  ،و يعني ذلك أن ركن المحل يتوفر في العقد       
  .1المبيع و مميزاته طالما اكتفى بتحديد نوعه و بيان أوصافه األساسية

التشريعية على هذا النحو إلى قبول الشروط التي تسمح للبائع  و يقود فهم هذه النصوص       
  .2بتعديل أوصاف المبيع طالما أنها ال تؤدي إلى تغيير نوعه

  العقد    أثناء تنفيذ- ب

  :مظاهر اختالل التوازن المتمثلة في  أهمأحد  إلىنتطرق     

  ن مخاطر التسليم ماإلعفاء عن المسؤولية -

حيث  ،ري أي نص يحدد مكان تسليم المبيعص القانون المدني الجزائال نعثر في  نصو        
  . 3فسحت في ذلك المجال للمتعاقدين لالتفاق

و إذ كانت األعراف التجارية قد جرت على أن يتم تسليم السلع الكبيرة الحجم أو األجهزة       
فان البائعون يحرصون  ،الكهربائية التي تحتاج إلى عناية خاصة في المكان الذي يحدده المشتري

و ال يتطرق  ، 4على أن تتضمن عقود البيع شروطا تجعل تبعة أخطار النقل على عاتق المشتري
ن هذه أو أن يطالب باستبعادها نظرا أل  يناقش مثل هذه الشروط أنذهن المشتري العادي  إلى

وط مقبولة في بل و تبدو مثل هذه الشر ، ال تخالف أي مبدأ قانوني - من حيث األصل–الشروط 

                                                            

  110مرجع سابق ، ص ،حسن عبد الباسط جميعي -  1
  . 150، مرجع نفسه ، صد الباسط جمعي حسن عب -  2
إذا كان محل االلتزام معينا بالذات وجب تسليمه في المكان الذي : ( من القانون المدني المصري  347تنص المادة  -  3

  ) .كان موجودا فيه وقت نشوء االلتزام ، ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك 
4 -LASBORDES (V) , op-cit , p395  
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ضوء النصوص القانونية التي تقرر انتقال الملكية فور التعاقد و بدون حاجة  لتسليم المبيع ، و 
  . 1على ذلك فالمشتري باعتباره المالك يتحمل المخاطر التي تهدد المبيع منذ لحظة التعاقد

الداعية إلى إعادة  و لقد تضمنت الدائرة التجارية في محكمة النقض الفرنسية وجهة النظر       
و  ،1971مايو 3ا الصادر في التوازن في العقود التي يرد بها مثل هذه الشروط و ذلك في حكمه

جاء في منطوق هذا الحكم بعدم االعتداد بهذا الشرط لثبوت وصف التعسف فيه بسبب غياب رضا 
  . 2المشتري و ألنه و إن كان قد وقع على العقد فان رضاؤه لم يكن إال ظاهري

  اإلعفاء عن المسؤولية للتأخر في التسليم -

و المشرع الجزائري على غرار  التسليم،كامل الحرية في تحديد الوقت الذي يتم فيه  لألطراف        
  . 3نظيره الفرنسي لم ينظم زمان التزام البائع بالتسليم تاركا ذلك إلى حرية اختيار المتعاقدين

الفقهية في هذا المجال فال نجد أي موقفا معارضا إليراد شرط  و بالرجوع إلى الدراسات         
  .اإلعفاء من المسؤولية عن التأخر  في التسليم 

أن الشروط  لة في العقود المتداولة لوجدنا على سبيل المثالو إذا ما أردنا بحث هذه المسأ        
 ،التسليمعن مسؤولية التأخر ء من ا، و منها بيع السلع الكهربائية تقضي باإلعفالعامة في عقود البيع

نه من الواجب أن يحرص األطراف و القضاء إو إذا كان من غير الممكن منع مثل هذه الشروط ف
 .4على تطبيقها بحسن النية، و يعني ذلك التأكد من عدم انطواء عمل البائع على الغش

  

                                                            

قانون مدني جزائري على العين المعينة بالذات ، وذلك مع مراعاة اإلشھار العقاري  165ما تقضي به نص المادة  ھذاو-  1
االلتزام بنقل الملكية ، أو أي حق عيني أخر من شانه أن ينقل بحكم القانون الملكية أو الحق : ( إذ ورد البيع على عقار 

  . )م المتعلقة باإلشھار العقاريذلك مع مراعاة األحكاوبالذات يملكه الملتزم ،العيني ، إذا كان محل االلتزام شيئا معينا 
2 -LASBORDES (V) , Op-cit , P395 . 

يجب أن يتم الوفاء فورا بمجرد انم يترتب االلتزام نهائيا في ذمة ( من التقنين المدني المصري  347/1تنص المادة -  3
  .) بغير ذلك المدين، ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي (
  . 150، ص ، مرجع سابقحسن عبد الباسط جميعي -  4
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  أثناء انقضاء العقد-ج 

عمال أالطرف الذي يتعامل معه يقبل ما يقوم به من يحاول المحترف بشتى الطرق أن يجعل       
نموذجي محرر   ، و من ذلك على سبيل المثال ما ورد في عقدن أن يحق له المطالبة بفسخ العقددو 

بمعرفة إحدى الشركات المنتجة للسيارات بأنه في حالة تغيير موديل السيارة أو تجهيزاتها أو 
  . 1شرط من شروطهفي أي ال يتعدل عقد الشراء  ،مكمالتها

المنفردة في  بإرادتهو على النقيض من ذلك فان المحترف يضع شروطا تسمح له بفسخ العقد        
  .   2الظروف التي يقدر ضرورة فسخ العقد فيها

في استخدام سلطة فسخ  األخرتقييد حق الطرف  إلىقد يضع المتعاقد عادة شروطا تهدف  و      
  .المنفردة بإرادتهالعقد 

و من .  3الرغبة في فسخ العقد إلعالنمهلة قصيرة من بين هذه الشروط ما يرد اشتراط  و       
 و ليس ،في تنفيذ العقد أ هذه الشروط كذلك التزام المتعاقد بدفع مبلغ من المال مقدما على سبيل البد

في االستمرار في  لم يرغب العميل إذمع اعتبار هذا المبلغ تعويضا للمحترف   باعتباره داللة عدول
  . 4تنفيذ العقد

  في االلتزامات الجوهرية  لباقانعدام الت- 2

يترتب على اإلرادة تحديد االلتزامات الجوهرية التي كانت دافعة إلى التعاقد غير أنها تعجز في       
هذا تحديد االلتزامات الجوهرية لطبيعتها و التي تؤدي دور في توازن االلتزامات الجوهرية ، و على 

الشق المادي في نظرية  و إرساء، األساس تدخل المشرع في تنظيم الغبن المجرد في بعض العقود 
  . 5عيوب الرضا

                                                            

   150، ص  سابق ، مرجعحسن عبد الباسط جميعي -1
2 -LITTY (O) ,Op-cit , P85 . 
3 -GRYNBAUM ( L) , Op-cit , P85. 

  150، ص سابق، مرجع  حسن عبد الباسط جميعي-4
   55، مرجع سابق ، ص عرعار عسالي-5
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كرس المشرع بعض حاالت الغبن المادي  : الوجود القانوني و الفعلي لحاالت الغبن المجرد- أ
  . 1المجرد و من بينها الغبن في بيع العقارات و القسمة الرضائية

  ي بيع العقارالغبن ف-

على غرار نظيره الفرنسي وردت العقود التي تتأثر بالغبن على سبيل الحصر في القانون       
المدني الجزائري و لقد حرص المشرع على التشدد في هذا النحو لدرجة انه وضع الحدود الدنيا التي 

إذ بيع ": م.ق 358و من حاالت الغبن ما نصت عليه نص المادة ، تسمح بفتح باب الطعن بالغبن 
  . 2"عقار بغبن يزيد عن الخمس فللبائع الحق في طلب تكملة الثمن إلى أربعة أخماس ثمن المثل

 1118المشرع الفرنسي في المادة  إليهبما ذهب  متأثراو يحمي المشرع البائع دون المشتري       
  3...)معينين لألشخاصو بالنسبة بالنسبة لعقود معينة أ إالالغبن ال يعيب االتفاقات : ( تقنين مدني 

و في رأينا فان اقتصار الحماية على البائع دون المشتري يبين أن الغبن استثناء من النظرية         
  .تنفيذ التصرفات القانونية  و  العامة في العقد التي تكون اإلرادة أساس إبرام

  الغبن في القسمة الرضائية-

تعلق األمر بتفاوت حقوق و ليس التزامات  إذارضائية بنص خاص لقد عالج المشرع القسمة ال      
و حق النقض يتقرر  ،4لحق أحد المتقاسمين غبن جراء تفاوت في القسمة جاز نقضها فإذالطرفين ، 

و مع ذلك فان تخويل المتقاسم مثل هذا الحق له ، عادة في التصرفات الناقلة  للملكية كما في البيع 
  و هذا ما   مة يجب أن تقوم على مبدأ العدالة و تحقيق المساواة بين المتقاسمينألن القس، ما يسوغه 

  

                                                            

1  - COTTET (P)  , Op-cit , P85 
2 - Bencheneb (A), Op-cit , P97 
3 -art 118.ccf : ( la lésion ne vicie les conventions que dans certains contrats ou a l’égard de certain 

personnes , ainsi qu’il sera expliqué en la même section ) . 
   . 87، مرجع سابق ، ص عرعار عسالي -4
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  . 1من التقنين المدني الجزائري 732نصت عليه المادة 

ثبت فيها غبن يزيد أ إذاو قضت المحكمة العليا بأنه يجوز نقض القسمة الحاصلة بالتراضي       
و من ثم فان القضاء ببطالن  ،لتالية للقسمةعن الخمس و يجب أن ترفع الدعوى خالل السنة ا

لوجود الغبن و كونها غير منصفة يعتبر خطأ في تطبيق القانون ذلك  1956القسمة التي تمت سنة 
  . 2أن القسمة الودية إذا مرت عليها مدة قانونية تعتبر نهائية و لو كانت غير عادلة

  المشرع الشق المادي في نظرية عيوب الرضا إقرار- ب

تشمل الشق المادي في صورة  إنماو  فقط اإلراديعلى العنصر  اإلرادةال ترتكز نظرية عيوب      
  .االستغالل و الغلط في القيمة

  نظرية االستغالل-

من التقنين المدني فان المقصود بالمظهر المادي هو التفاوت بين  90باستقراء نص المادة        
ما يأخذه من عوض في مقابل ذلك، و هو يكون في عقود ما يعطيه المتعاقد تنفيذا اللتزامه و 

، و يكون في عقود الغرر في التفاوت في حظ الربح و ضالمعاوضة في التفاوت بين التزام و عو 
  . 3الخسارة

                                                            

يجوز نقض القسمة الحاصلة بالتراضي اذا اثبت المتقاسمين أنه لحقه منها : ( تقنين مدني جزائري 732لمادة نصت ا-1
غبن يزيد عن الخمس على أن تكون العبرة في التقدير بقيمة الشيء وقت القسمة ،ويجب أن ترفع الدعوى خالل السنة 

لقسمة من جديد اذا أكمل للمدعي نقدا أو عينا ما نقص من و يضع ا و التالية للقسمة ، ،وللمدعي عليه أن يوقف القسمة
  ) .حصته 

و يضع القسمة من جديد اذا أكمل للمدعي نقدا أو عينا ما نقص من  و التالية للقسمة ، ،وللمدعي عليه أن يوقف القسمة
  ) .حصته 

 الثالث، العدد ، 1992 يةالقضائ المجلة 43462 القضية ملف 1987 / 12 / 16 في المؤرخ األعلى المجلس  قرار-2
   14. ص

  . 206، مرجع سابق ، ص  علي فاللي-3
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فالتفاوت شكالن قد يكون ما بين التزامات المغبون  المدني،التقنين من  90و حسب المادة         
  . أو بين التزامات المغبون و التزامات المستغل قد من فائدة ،العو ما حصل عليه بموجب 

و ثار تساؤل في الفقه فيما إذا كان تصور عيب االستغالل ممكنا في عقود التبرع ، حيث       
التبرع  وإلى وجوب تطبيق نظام االستغالل على عقود المعاوضة  Benchenebيذهب األستاذ  

تقنين مدني التي  90بعض الفقه من خالل استقراء نص  المادة  على حد سواء ، و يؤيد هذا الرأي
" : لم تستبعد عقود التبرع من مجال تطبيقها على أساس الفقرة الثالثة من نفس المادة و التي نصت 

عرض ما يراه القاضي  إذا،  اإلبطالو يجوز في عقود المعاوضة أن يتوقى الطرف األخر دعوى 
  . 1"كافيا لرفع الغبن 

حيث أن شروط و يرى اتجاه أخر عدم تصور نظام االستغالل في عقود التبرع ، من       
  .  2وجود تفاوت بين األداءات و هذا غير متصور في عقود التبرع االستغالل يقوم على 

يكون المقابل  األخيرةعقود التبرع ألن هذه  إلىو في رأينا ال يمكن أن ينصرف االستغالل        
  .بينما تقوم نظرية االستغالل على التفاوت المادي في التزامات المتعاقدين   برع فيها نية الت

  الغلط في القيمة-
سه أن الغلط في القيمة أو في الحساب االقتصادي ال يجد أسا benchanebيرى األستاذ         

  3الغبن ظرية و هذا ما يقربه من ن ،، و  لكنه أكثر صلة بتوازن  األداءاتفي نظرية عيوب اإلرادة
وقع في صفة جوهرية للشيء  إذاو قد استند القضاء الفرنسي على فكرة الغلط لتبرير وجود غبن 

أن الغلط في الحساب  carbonnierفالغلط في شيء يخفي عادة غلط في القيمة ، و ذهب 
رضا االقتصادي  الذي ال يقترن بالتدليس هو في الحقيقة غلط في القيمة و ال يؤثر في صحة ال

مخاطر لألعمال و  عادة من وقع فيه ، ألنه على أساس أن الغلط في الحساب االقتصادي يتحمله
، بينما يرى بعض الفقهاء أن عدم التوازن االقتصادي ال يمكن تأسيسه على الغلط في  4االئتمان

                                                            

  . 207، مرجع سابق ، ص  علي فاللي- 1
  . 201، مرجع سابق ، ص  زمام جمعة - 2

3 -Bencheneb (A), Op-cit , P97 
4  -CARBONNIER (J), Le droit civile , Op-cit , P72 . 
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، و لم یهتم بالغبن كقاعدة عامة تطبق على كل العقودیأخذفي القیمة خاصة أن المشرع لم 

بالتفاوت الذي قد یوجد بین االلتزامات ، و ذلك في ظل وجود أحكام االستغالل الواردة في نص 

لمجرد أن التزاماته غیر تقنین مدني التي ال یستفید فیها المتعاقد من الحمایة القانونیة90المادة 

متعادلة مع التزامات المتعاقد األخر ، بل یجب أن یكون هذا التفاوت الكبیر بین االلتزامات ناتجا 

.1عن استغالل طیش أو هوى المتعاقد المغبون

التناسبنعداما:انیثا

ن تقدیر الطابع أالتجاریة بالقول ببالممارساتالمتعلق 02-04ن قانو 5/2تسمح نص المادة 

للشروط ینظر إلیه في إطار كلي للعقد و إنماو منعزلة،التعسفي للشرط أو البند ال ینظر إلیه بصفة 

.2المختلفة التي یتضمنها

1-132المادة و یالحظ أن صیاغة النص السابق لم یكن بالتوفیق الالزم الذي علیه نص 

أنه ال یمكن اعتبار الشرط تعسفیا توجه منطقیا من حیث و یبدو هذا ال.الفرنسيمن قانون االستهالك 

یعطي للمتعاقد أخریكون هناك شرط أنمن الممكن إذحد المتعاقدین مزایا معینة بمجرد أنه یمنح أ

األمر مسلم به في حالة إذا كانت األداءات هذا و إذ كان .3الثاني مزایا تعید التوازن في العقد

إال أن الصعوبة تكمن في تقدیر المقابل في حالة ما إذ كانت األداءات المتقابلة من طبیعة واحدة

هو الحال إذ وجد من جهة أولى شرط یقضي بتحدید مسؤولیة كما ،المتقابلة  من طبیعة مختلفة

.4یعطي للمستهلك الحق في فسخ العقد بإرادة منفردة

.170، مرجع سابق ، صعلي فاللي-1
2 -Bencheneb (A) , Op-cit , P97

95، مرجع سابق ، صبودالي محمد-3
94، مرجع نفسھ ، صبودالي محمد-4
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و مع ذلك ليس هناك من حل أخر غير النظر للعقد باعتباره كال ال يتجزأ، أو كيانا واحد        
يتضمن العديد من الشروط ، و انه يجب النظر إلى االلتزامات المتقابلة في مجموعها من اجل 

 يئاز جالط ر شالي فك لذى لجتي و ،1ود التوازن العقدياعتبار الشرط تعسفي و التأكد من عدم وج
  .) 2( هدف العقد التعاقدية معتعارض االلتزامات  و )1( طر فمال

  الشرط الجزائي المفرط- 1
يترتب على التفاوت في حقوق و التزامات المتعاقدين اإلخالل بالتوازن الظاهر بين المتعاقدين،      

قانون االستهالك  1-132و المادة  02-04قانون  29و يشكل ذلك شرط تعسفي وفقا للمادة 
   . 2الفرنسي

لشرط في البند الذي يفرضه المحترف على المستهلك بأداء تعويض و يظهر الطابع التعسفي ل     
على عدم تنفيذ التزام ال يتناسب مع الضرر الذي أصابه، و قد يتمثل التعسف في الفائدة على 
القرض المفرطة التي يفرضها البنك على المتعامل معه، و يقدر الطابع التعسفي في الشرط بالنظر 

  . 3الهدف من العقدإلى شروط العقد بأكملها و 
  هدف العقد التعاقدية معتعارض االلتزامات - 2

يتمثل التفاوت في هذه الحالة بالنظر إلى مدى توافق البند التعاقدي مع الهدف من العقد بحد       
  . 4 ذاته

) الموزع ( يلتزم المانح  إذو تتجلى مظاهر التعسف في عقد مبرم بين الموزع و المورد ،       
الجغرافي  اإلطارضمن ) المورد ( الممنوح له  إلىالمنتجات محل العقد خالل مدة العقد بتوريد 

يكون هو الموزع الوحيد لهذه  أن، أي  5حق القصر) المورد (المحدد و بالمقابل يكون للممنوح له 

                                                            
1-RZEPECKI (N) , Op-cit , P85  
2-GRYNBAUM (L) , Op-cit , P85 
3-LASBORDES (V) , op-cit , p 319 . 

اثاره ، مذكرة للحصول على درجة الماجستير ، كلية الدراسات العليا في جامعة  و عقد الفرنشايز،   طارق بكر البشتاوي-4
  . 20، ص  2008النجاح الوطنية في نابلس ، فلسطين ، 

5-LASBORDES (V), op-cit , p 319 
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»:1المنتجات في منطقة نشاطه ، و هو ما یعرف بعقد التوزیع الحصري contracte or

Agreement Exclusive Distribution ».

على االعتبار الشخصي ، و هذا یعني أنه تلحظ فیه شخصیة 2و یقوم عقد الفرانشیز

اختالل على الطبیعة الشخصیة لهذا العقد ، و یترتب 3المتعاقد على مستوى انعقاد العقد و تنفیذه

قم في شخصیة هذا األخیر مقومات تمكنه الحفاظ التوازن العقدي بین المانح و المانح له ، إذ لم ت

على سمعة المانح و شهرته التجاریة ، و هذا ما جاء في قرار محكمة النقض الفرنسیة المؤرخ في 

المتعلق بعقد الفرانشیز  ، حیث قضت بإبطال قرار محكمة االستئناف على أساس 10-1-1995

ورد یتعارض مع هدف المانح  بالحفاظ على أن عقد التوزیع الحصري المبرم بین الموزع و الم

.4سمعته و شهرته التجاریة

المطلب الثاني

یفة العقدظتطور و 

انحصار الرابطة العقدیة في العالقة الشخصیة بین اإلرادةیترتب على مبدأ سلطان 

األخر لمتعاقد یلتزم أحد المتعاقدین أو كالهما في مواجهة امدیونیة،المتعاقدین باعتبارها رابطة 

.5شيءإعطاءو االمتناع عن العمل أو أیتعلق محله بقیام بالتزام

مالیة یكون عن رابطةأصبحت الرابطة العقدیة عبارة االجتماعیة،غیر أنه بظهور المذاهب 

فیه ، و بذلك یعد العقد شیئا مادیا العبرة فیهاألساسال أشخاصه العنصر فیها محل االلتزام

1-LASBORDES (V) , op-cit , p 319

والممنوح لھ  franchisorعملیة الفرانشیز ھي عالقة تعاقدیة بین طرفین ھما المانح    :عرفھ االتحاد الدولي للفرانشیز -2
franchissee ، یلتزم بمقتضاھا المانح بنقل المعرفة الفنیةوالتدریب للممنوح لھ ، الذي یقوم بالعمل تحت اسم معروف

franchisseeوفي ھذا العقد یقوم الممنوح لھ franchisorوكومسیطر علیھا من قبل المانح او شكل اجراءات ممل
بحیث تكون مخاطرو استغالل ھذه العملیة علیھویتحملھا وحده -محل الفرانشیز–باستثمار اموالھ الخاصة في العمل 

.20نقال عن دعء طارق بكر البشتاوي عقد الفرنشایزواثاره ، مرجع سابق، ص :
3-RZPECKI (N) , Op-cit, P 60 .
4-LASBORDES (V) , op-cit , p 319 .

، "دراسة في دور االرادة المنفردة في النطاق العقدي "عالء حسین علي ، االنفرادیة في سیاق االلتزامات التعاقدیة  -5
.37، ص 2011منشورات زین الحقوقیة ، بیروت ، 
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.1بقیمته المالیة

تأسیس إلىو أمام عجز مبدأ سلطان اإلرادة في تحقیق التوازن العقدي ، ظهر توجه جدید 

و التي ترى ضرورة مد وضیفة العقد إلى تحقیق العدالة و العدالةالعقد على متطلبات المنفعة و 

.)الفرع الثاني(2أو نوعي)الفرع األول(لمنفعة و ذلك إما وفقا منظور كمي ا

األولالفرع 

)تطور االجتهاد القضائي(التوازن العقدي في ظل المنظور الكمي

جهود القضاء بذلك و سمحت عقدي،توازن السبب تحقیقعجزت النظریة التقلیدیة في 

الكمي ، و ذلك من خالل ارساء حد تحقیق التوازن إلىالفرنسي مد نطاق تطبیق نظریة السبب 

يعو نلانز او تلاةر و ر ضلابققحیاليمكلانز او تلانأیرغ،)أوال(وضیفة جدیدة لاللتزام األساسي

.ثانیا(ةیفسعتلاطو ر شلاةحفاكمةینقتعمق افتو یالة ریهو جلااتامتز لاالن ز او تنأل (

یة االلتزام األساسي أداة في توازن االلتزامات العقد:أوال

)1(تبني نظریة جدیدة في السببفيجهود القضاءللعقد تطوریترتب على المفهوم المادي 

.3)2(التعاقد العدالة و المنفعة في مبادئإرساءمن شأن هذه النظریة و 

یفة السبب الماديظتطور و -1

یرى الفقه التقلیدي أن وجود السبب ركن في قیام العقد فالتزام كل متعاقد هو سبب التزام 

و یترتب على عدم وجود السبب بطالن العقد، و یقصد بتقابل السبب تقابل ،المتعاقد األخر

.4االلتزامات الجوهریة التي تحدد جوهر العقد و تكییفه القانوني

.38، مرجع سابق ، صعالء حسین علي-1

2 -LARROUMET (Ch) , op-cit , p 380 .
.85مرجع سابق ، صزمام جمعة ،-3

4-GUEGUEN (J-M) , Le renouveau de la cause en tant qu’instrument de justice contractuelle , Article ,
DALLOZ , n°44 , 1999 , P352.
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يترتب على تخلف سبب  إذفكرة البطالن الجزئي للعقد لم تكن معروفة لدى الفقه و القضاء ،   إن   
تطورت وضيفة  20عية للعقد في القرن االلتزام بطالن العقد كليا ، و بظهور  النظرية االجتما

  . 1السبب ، و أصبح البطالن يقتصر في االلتزام الذي ال يقابله سبب ، دون ان يمتد إلى العقد كله

و إنما يقوم  ،االلتزامات الجوهري التي تمثل مقومات العقد بإبطالالقاضي ال يقوم  أنغير      
تضمن فعالية تنفيذ التابعة لاللتزامات الجوهرية  رةاألخيبإبطال االلتزامات الثانوية ، ألن هذه 

  .2االلتزامات الجوهرية

إعادة صياغة مفهوم سبب االلتزام،  يتناسق مع تطور   M. louis Lucasحاول األستاذ       
تكون  أنوظيفة العقد ، و يرى انه من الضروري تقدير السبب وفقا لمنظور مادي اقتصادي، دون 

، و على هذا األساس يكون معيار تقابل همية عند تقدير تقابل االلتزاماتة أاالعتبارات الشخصي
  . 3في تقديره مراعاة  المنظور النوعيااللتزام كمي و موضوعي ، دون 

ع التي تقوم على االعتبار غير أنه ال يتالءم تطبيق المفهوم المادي للسبب مع عقود التبر       
انه يجب التميز بين عقود   M.louis Lucasيه ، و على هذا األساس يرى الفقالشخصي

فان معيار ، المعاوضة و التبرع ، حيث إذا كان معيار تقدير السبب في  عقد المعاوضة  مادي 
  . 4تقدير السبب في عقد التبرع  شخصي

بطالن الجزئي للعقد النعدام سبب في ال السابقة األولى  Chronopostو تعود قضية         
الذي تتلخص  1991كتوبر أ 22صدر قرار عن محكمة النقض الفرنسية الصادر بتاريخ   االلتزام اذ
حد الشركات التجارية الواقع مقرها خارج العاصمة الفرنسية طرد يحتوي على سلمت أ:  5وقائعه في

                                                            
-1 -LARROUMET (Ch) , op-cit , p 380 . 

  . 225، مرجع سابق ، ص  رفيق نسير -  2
3 -LUCAS (P, L), La lésion et le contrat, L.TENINE, France, 1926, PP 122-125. (De part son 

caractère objectif, la cause doit s’arrêter devant ce qui est d’ordre subjectif, elle n’intéresse que le 
patrimoine et non la personne, de part son caractère quantitatif elle doit s’arrêter devant ce qui est 
d’ordre qualitatif, elle exprime l’équilibre des patrimoines et non l’indépendance des personnes). 

4-ARSSAC RIBEYROLLE Audrey, Essai sur l’économie du contrat, thèse de doctorat, université 
Clermont 1, P 300. 

  . 288، مرجع سابق ، ص صالح ناصر العتيبي  -  5



 الباب االول                                                       تكوين العقد في ظل عدم تكافؤ مراكز المتعاقدين
 

  
 

140 
 

إلرساله إلى إحدى الجهات في  1991يناير  23بعض الوثائق لشركة نقل شهيرة ، و ذلك في 
يناير كما هو متفق عليه  23يناير و ليس في  24سلم الطرد إلى المرسل إليه بتاريخ باريس ، و قد 

  . 1، و اعترضت الشركة المرسل إليها على هذا التأخير

فقد كان الطرد يحتوي على المستندات الخاصة بدخول إحدى المزايدات و كان يتعين تقديم         
ة  برفضها تعويض الشركة المرسلة على أساس و قد ردت الشركة الناقل ،يناير 23العرض في 

ن تبذل كل أو المتضمنة شرط ينص على أن الشركة تلتزم ب، الشروط العامة التي تم التعاقد عليها 
جهدها من اجل أن تسلم المراسالت في المواعيد المحددة و لكن إذا أصاب المرسل ضرر من ذلك 

، و بناء على ذلك قامت الشركة المتضررة برفع دعوى  2مقابل النقل إالفان الشركة ال تلتزم بإيراد 
قضائية للمطالبة بتعويضها عن األضرار التي أصابتها ، و قد قضت المحكمة بإلزام الشركة الناقلة 

و رفضت تطبيق الشرط المخفف من المسؤولية ، بتعويض الشركة المرسلة عما أصابها من ضرر 
نت على عدم قدرتها على تحقيق المواصفات و الضمانات استنادا إلى أن الشركة الناقلة قد بره

الالزمة للخدمة المنوط بها و التي تحمل فيها كل خصوصيتها و فائدتها ، و هو ما يشكل خطأ 
و رأت أن الشركة المرسلة قد عجزت عن  ، غير أنه ذهبت عكس ذلك محكمة االستئناف 3جسيم

فكرة الخطأ الجسيم ، و لذلك قد رأت وجوب احترام إثبات ارتكاب الشركة الناقلة لخطأ يندرج تحت 
الشرط المحدد لمسؤولية الشركة الناقلة ، و لكن محكمة النقض الفرنسية تجاوزت البحث في مسالة 

صصة في النقل السريع ن الشركة الناقلة و بوصفها متخأمدى توافر جسامة الخطأ ، و قضت ب
ن تسلم خدمة التي تقدمها ، فقد التزمت بأة للو سمعة معينيفترض فيها أن تحافظ على مستوى 

ها في أداء هذا االلتزام الجوهري  و بسبب تقصير  ،الطرود الخاص بالشركة المرسلة في ميعاد محدد
ن الشرط المحدد للمسؤولية في العقد و الذي يتناقض مع محتوى االلتزام الذي التزمت به ، يجب فإ

  . 4أن يعتبر و كأنه  غير مكتوب

                                                            
1 - ARSSAC RIBEYROLLE Audrey, Essai sur l’économie du contrat, Thèse précité, P85 
2 - GUEGUEN (J-M) , Article précité , P352 

  . 288، مرجع سابق ، ص  صالح ناصر العتيبي -3
4- RZPECKI (N), Op-cit, P 60. 
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و هذا االلتزام الجوهري للشركة الناقلة هو نفسه جوهر العقد ، فهل يمثل االلتزام المقابل الذي       
ن يدفع مقابال أكثر بكثير من ذلك الذي كان يتعين تق من يتعاقد معها و الذي ارتضى أيقع على عا

  .  1عليه أن يدفعه مقابل النقل العادي للبريد

 في التعاقد العدالة و المنفعة  مبادئ إرساء- 2

العدالة و المنفعة في  مبادئ إرساءيترتب على تطور نظرية السبب الجزئي محاولة القضاء       
  ) .ب(التناسب  ، و) أ(ذلك بجالء في  التقابل  التعاقد ، و يتجلى

  - جهود القضاء الفرنسي في مد نطاق  نظرية  الغبن-التقابل-أ 

تدخل القضاء الفرنسي  ،تعارض مع تقنية االعتداد بالغبنظافة إلى التدخل التشريعي المباإل      
بن بالرغم من في قبول الطعن بالغ 2لذلك لم يتردد القضاء، لفرض التوازن بين االلتزامات التعاقدية 

على حساب إهدار المبدأ المقيد  3من الضروري تفضيل العدالة في العقد غياب النص حينما بدا
فعلى سبيل المثال أخذت محكمة النقض  ،القانون المدني الفرنسي  من 1118/1الوارد بنص المادة 

منذ زمن طويل في تكريس قبول الطعن بالغبن و قضت بتخفيض أتعاب الوكالء ، و الوسطاء 
  . 4المحترفين في حالة عدم توازن األتعاب مع الخدمة المقدمة

 المبرمة بين المهنيين و  لعقودن اأكما قضت محكمة النقض بتخفيض أجور المهنيين في ش      
الخ حينما ثبت عدم توازن األتعاب مع ....جراحاعمالئه سواء كان هذا المهني محاميا أو طبيبا أو 

فجاء هذا و قد بحث الفقه عن األساس القانوني لتلك الحلول القضائية  .من خدمةما يقدمه المهني 
أطباء طة مهنيين و رجال قانون و دم بواسالخدمة لها طابع فني مهني تق(  : أن MAURY 5عن 

                                                            

  . 288، مرجع سابق ، ص  صالح ناصر العتيبي -1
2 -CHENEdE (F) , De l’autonomie de la volontè à la justice commutative du mythe à la réalité , 

Annuaire de l’institut Michel villey , 2012 , P155 
3 - Idem , P582 . 

   250، مرجع سابق ، ص  حسن جمعي باسط - 4
5 -Maury , Essai sur le rôle de la notion d’équilibre en droit civile français , Thèse , Toulouse , 1920 
,P39  
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القيمة المقدرة مقدما للخدمة   ، أما المتعاقد المحترف فيمكن أن يخطئ فيالخ....ومهندسين 
  . 1)العقد  إبطاليتمكن من  أنينقص من مقابل الخدمة دون  أناستثناء فان القضاء يمكنه و 

حقيق يمثل الخطوة األولي نحو ت و  يعتبر هذا القضاء المستقر في غاية األهمية نظرا ألنه     
خذ ، فالقضاء قد أ)المهنيين ( كفاءة و خبرة  في مواجهة المتعاقد األكثر  حماية المتعاقد األقل كفاءة

في االعتبار اختالف صفات المتعاقدين و اتجه الى حماية الطرف غير المحترف عديم الخبرة في 
ن المتعاقد ام القضاء فرضت تخفيض األتعاب ألك، لذلك فإننا نجد أن أح2مواجهة المهني المحترف

 بذلك مقابل الخدمة المطلوبة و األخر كان هو نفسه محترفا قادرا على التقييم الدقيق لألتعاب في 
نه دته تحل محل إرادة األطراف  غير أتدخل القاضي جعل إرا: ( أن  NANCYقضت محكمة 

 .  3)مهنيين ليس له محل حينما يكون أطراف التعاقد محترفين او 

و في رأينا فان مد محكمة النقض نطاق الغبن يوضح وجود الفراغ التشريعي في القانون       
و بالتالي ال يؤدي ذلك الى جعل الغبن مبدأ عام للتوازن العقدي ألن االجتهاد القضائي ال  ،الفرنسي

  .يرقى إلى مبدأ قانوني عام 

   -حالة االلتزام التعسفي-التناسب- ب

القضاء الفرنسي بتطور وضيفة السبب و يظهر ذلك خالل عدة قرارات قضائية  تأثر          
  . 4انعدام السبب أساسأسست بطالن الشرط التعسفي على 

 إبطال إلى 1990ديسمبر  19حيث ذهبت محكمة النقض الفرنسية في قرارها المؤرخ في         
مين أي قبل أمين بميعاد سريان عقد التأالت الشرط الذي يحدد ميعاد رفع دعوى التعويض ضد شركة

                                                            

   250مرجع سابق ، ص  حسن جمعي باسط ، -  1
2 ‐COTTE (P) , Op‐cit , P95 

   250، مرجع سابق ، ص  حسن جمعي باسط -  3
4 ‐GUEGUEN (J-M), Le renouveau de la cause en tant qu’instrument de justice contractuelle, Article 

précité, P352 
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ألن   1قانون مدني فرنسي 1131البطالن على انعدام السبب طبقا للمادة  أسستو  ،انقضاء العقد
و يقابل ذلك حصول شركة التأمين على ميزة  ،هذا الشرط يحرم المؤمن له من مزايا عقد التأمين

القرار الصادر عن  بإبطالمحكمة النقض قضت  األساسو على هذا  ،مفرطة ال يقابلها سبب
  . 2محكمة االستئناف

توبر أك 22و في نفس السياق صدر قرار عن محكمة النقض الفرنسية الصادر بتاريخ         
حد الشركات التجارية الواقع مقرها خارج العاصمة أسلمت : 3الذي تتلخص وقائعه في 1991

رساله إل 1991يناير  23نقل شهيرة ، و ذلك في  الفرنسية طرد يحتوي على بعض الوثائق لشركة
 23يس في و ليناير  24د إلى المرسل إليه بتاريخ ، و قد سلم الطر إلى إحدى الجهات في باريس

و قضت ، مرسل إليها على هذا التأخير، و اعترضت الشركة الكما هو متفق عليه من نفس الشهر
 أنصفها متخصصة في النقل السريع يفترض فيها ن الشركة الناقلة و بو محكمة النقض الفرنسية بأ

 ةن تسلم الطرود الخاصخدمة التي تقدمها، فقد التزمت بأتحافظ على مستوى معين و سمعة معينة لل
فان الشرط  ا في أداء هذا االلتزام الجوهري بالشركة المرسلة في ميعاد محدد و بسبب تقصيره

يجب أن يعتبر  حتوى االلتزام الذي التزمت بهع مم بسانتي الالمحدد للمسؤولية في العقد و الذي 
  . 4كأنه  غير مكتوبو 

فهل يمثل االلتزام المقابل الذي  العقد،و هذا االلتزام الجوهري للشركة الناقلة هو نفسه جوهر      
يقع على عاتق من يتعاقد معها و الذي ارتضى أن يدفع مقابال أكثر بكثير من ذلك الذي كان يتعين 

 . 5يدفعه مقابل النقل العادي للبريد عليه أن

  

                                                            
1 -LASBORDES (V) , Op-cit , P582 
2-RZPECKI (N), Op-cit, P 60. 
3-DOUCHE (D-N), Thèse précité, P137. 

         250، مرجع سابق ، ص  حسن جمعي باسط-4
  288، مرجع سابق ، ص  صالح ناصر العتيبي-5
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  فكرة توازن االلتزامات الجوهرية مع تقنية مكافحة الشروط التعسفية توافقعدم : ثانيا

ال ن هذه األخيرة الكمي في االلتزامات الجوهرية في قمع الشروط التعسفية أل يكفي التقابل ال      
  ذلك بمحاولة معالجة الشرط التعسفي من  بين، و لبيان ذلك نالجوهريةااللتزامات  تنصب على

  .)2( 1و السبب) 1(خالل تقنية الغبن 

  الغبن- 1

كما هي معروفة في القواعد  ،تقترب فكرة الميزة المفرطة في الشرط التعسفي مع فكرة الغبن      
 العامة من حيث ترتيب الفكرتين لضرر مباشر يلحق بالعدالة العقدية يؤدي الى عدم التوازن بين

، و تقترب فكرة الغبن مع معيار عدم التوازن الظاهر الذي يعد تبني 2حقوق و التزامات المتعاقدين
مغلف لفكرة الغبن المجرد أي النظرية المادية للغبن ، من حيث تسليمه بفكرة عدم التكافؤ بين 

  : ه منها األداءات المتقابلة ، غير أن معيار عدم التوازن الظاهر يختلف عن الغبن من عدة وجو 

اره على عدم التعادل في الثمن  اقتصعدم عدم تحديد عدم التكافؤ برقم معين ، و من حيث      
- مثل الغبن–و أخيرا من حيث عدم اقتصاره  ،امتداده لمختلف الشروط التي يتضمنها عقد اإلذعانو 

  .   3 على المزايا المالية ، و إنما يشمل المزايا الغير المالية

كيد على هذا االختالف بين فكرة الغبن و عدم التوازن الظاهر ، حرص المشرع الفرنسي و للتأ     
من قانون االستهالك التي نصت على أن تقدير  1- 132على إضافة الفقرة السابعة إلى المادة 

ل الثمن مع الطابع التعسفي للشرط ال يقع ال على تعريف المحل الرئيسي للعقد ، و ال على تعاد
، و هو تأكيد على أن الهدف من هذا النظام مكافحة عدم التوازن المالزم لشروط و الخدمةالمبيع ا

  .العقد و ليس ضمان التعادل الكلي بين األداءات المتقابلة 

                                                            
1 -COTTET (P) , Op-cit , P95 
2-GUEGUEN (J-M)  , Article precite , P352 
3-RZPECKI (N) , Op-cit, P 61 . 

  . 150، مرجع سابق ، ص بودالي محمد- 4

5 - RZPECKI (N) , Op-cit, P 60 . 
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ات يتحدد عن طريق المنافسة يضاف إلى ذلك أن األصل في أسعار المنتجات و الخدم        
وفقا آلليات السوق مع مراعاة مصلحة المستهلك كما أن المحل الرئيسي للعقد تراعى فيه إرادة  الحرة

  . 1زن العقدي المنشودالطرفين مما يجنب المساس بالتوا

  تعميم نظرية الغبن لحماية جميع G.Ripertو الزال الفقه في فرنسا يرى منذ عهد        

  .2بما فيهم المستهلكين « économiquement faibles »" الضعفاء اقتصاديا"المتعاقدين  
ب الغبن الذي يلحق بالطرف كما انه كلما كنا بصدد عقد إذعان وجب إبطاله بسب   

   :3بمانعين هما -بحق –غير أن فكرة تعميم نظرية الغبن تصطدم الضعيف، 
أنه وسيلة غير مجدية، ألن الغبن هو عدم توازن األداءات المتبادلة، و أنه ليس هناك تالزم -

بين اإلذعان و بين عدم تعادل األداءات، أو انه ال يترتب دائما عدم تعادل بين األداءات من 
ذلك أن فكرة الغبن تتعلق . تعاقدين للشروط التي انفرد الطرف األخر بوضعهاواقع إذعان أحد الم

) بالكيف(بمحل العقد، أما اإلذعان فيتعلق باإلرادة، و من ثم فإنه ال يجوز أن نحمي فكرة متعلقة 
Une notion qualitative  بواسطة فكرة ذات طابع كميUne notion quantitative4   

بن على نطاق واسع يؤدي ذلك إلى عدم االستقرار في المعامالت و لو افترضنا العمل بالغ
   .اهتزاز األمن القانوني 

ينا ال يمكن تمديد نظرية الغبن الى الشروط التعسفية ، ألن المشرع الجزائري حصر أو في ر       
في نظرية داءات  دون سواها التي تنفرد عن انعدام التعادل في األ اإلذعانالشرط التعسفي في عقود 

 :المتعلق بالممارسات التجارية التي تنص 02- 04من قانون  3الغبن و ذلك من خالل نص المادة 
 :يقصد بمفهوم هذا القانون ما ياتي(

                                                            

  . 150، مرجع سابق ، ص بودالي محمد- 1
2 -RIPERT (G) . , La règle morale dans les obligations civiles, 4ème éd, LGDJ, Paris, 1949, P96.  

  . 150، مرجع سابق ، ص بودالي محمد- 3
4-LARROUMET (Ch) , op-cit , p 380 .  
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تأدية خدمة ، حرر مسبقا من أحد أطراف االتفاق  وأبيع سلعة  إلىاتفاقية تهدف  أوكل اتفاق  :عقد
  .) تغير حقيقي فيه  أحداث األخيربحيث ال يمكن لهذا  األخرالطرف  إذعانمع 

  السبب  - 2

لم يكن مبنيا على  إذاثر  أيااللتزام ال ينتج  إن :على) مدني فرنسي (  1131نصت المادة       
 أثارمن  أثراو يعتبر هذا النص .ب غير مشروع على سب أو،  1مبنيا على سبب صحيح سبب وكان

حا يكون صحي أنو التي كانت تشترط في السبب وجوب . األخذ بالنظرية التقليدية في السبب 
  . 2يكون موجودا أنمشروعا ، عالوة على اشتراطها و 

حل االلتزام هو م إنماو لما كانت هذه النظرية تعتبر سبب االلتزام في العقود الملزمة للجانبين       
ن عدم وجود محل االلتزام المقابل معناه عدم وجود السبب إ، فو هو تنفيذ هذا االلتزام المقابلالمقابل 

  . 3بطالن العقد إلى، مما يؤدي 

و ال يمكن تطبيق نظرية السبب على  الشروط التعسفية، ألنها تنصب على تقابل االلتزامات      
عقد و تكييفه القانوني ، و يترتب  بطالن العقد عند انعدام وجود الجوهرية ، التي تحدد  مقومات ال

 السبب  ، بينما يختلف األمر في الشرط التعسفي ، حيث يقتصر البطالن على الشرط التعسفي دون
نصب على التزامات ثانوية تابعة لاللتزامات الجوهرية ليست ي أن يمتد إلى العقد برمته ، ألنه

و هذا ما نصت عليه نص المادة   ،4تنفيذ العقد أثناءتلعب دور  إنماو في تكوين العقد  ضرورية
من قانون حماية المستهلك الفرنسي على أن تقدير الشرط التعسفي ال يقع على  7فقرة  1- 132

  . 5تعريف المحل الرئيسي للعقد و ال على تعادل الثمن مع المبيع أو الخدمة

                                                            
1-RENAULT-BRAHINSKY ( C ) , L’essentiel du droit des obligations , Gualino , 7eme édition , 

2011-2012, P53 
  . 54، مرجع سابق ، ص بودالي محمد - 2
  . 54، مرجع نفسه، ص بودالي محمد - 3

4 - RENAULT-BRAHINSKY ( C ) , L’essentiel du droit des obligations, Op-cit , P85 
5- DOUChE (D-N) , Thèse-précité , P137 . 
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ال تشمل نظریة السبب الشروط إذو ما قلناه في نظریة الغبن یقال في نظریة السبب ، 

02-04من قانون 3طبقا للمادة  اإلذعانینحصر نطاقها في عقود األخیرةن هذه التعسفیة أل

إذالسالف الذكر ، و عالوة على ذلك فالقضاء الجزائري لم یتبنى تطبیقات لنظریة السبب الجزئي 

األنظمةتبقى نظریة قضائیة بحثة تبناها القضاء الفرنسي و ال یمكن تعمیم النظریة في كل 

.القانونیة

لفرع الثانيا

)تطور القواعد القانونیة (التوازن العقدي في ظل المنظور النوعي 

یشمل المزایا الغیر مالیة إنماال یقتصر المنظور النوعي على المفهوم الكمي للتوازن العقدي و 

.تعسفیةالتي یستأثر بها المحترف عند إدراجه شروط 

، و یستقل الشرط )أوال(1مستقل عن القواعد العامةو تتضمن الشروط التعسفیة نظام قانوني

.)ثانیا(عن الشروط التعسفیة في النظریة العامة اإلذعانالتعسفي في عقود 

عناصر الشرط التعسفي:أوال

یتمیز النظام القانوني للشرط التعسفي عن النظام العام الكالسیكي سواء من حیث العنصر  

.)3(الو ضیفي، أو )2(عي ، أو  الموضو )1(عضويال

عضويالعنصر ال-1

ختلف مفهوم الحمایة التي یوردها قانون حمایة المستهلك من الشروط التعسفیة مع مفهوم ی

المساواة القانونیة بین ، حیث تفترض هذه األخیرة 2الحمایة التي تقررها التشریعات المدنیة للمتعاقد

، مدى خضوع المرافق العامة و مرتفقیها لقانون حمایة المستهلك ، مجلة المدرسة الوطنیة لإلدارة ، محمد بودالي-1

52، ص 24،2002عدد

.21، نفس المرجع، صمحمد بودالي-2
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تنصب الحماية على موضوع التعسف دون التمييز في نطاق الحماية من حيث  إذالمتعاقدين ، 
 . 1األشخاص

و يختلف األمر في قانون حماية المستهلك الذي يفرض حماية قانونية خاصة لمركز       
هلك حماية خاصة ضد الشروط و هذا ما ذهب إليه القانون الفرنسي الذي افرد للمست ،المستهلك

المتعلق بحماية المستهلك ضد  1978-1- 10المؤرخ في  23-78التعسفية بموجب القانون رقم 
  .  2و الذي ألحقه فيما بعد كجزاء ال يتجزأ من قانون حماية المستهلك ،الشروط التعسفية

تتعلق   1993ابريل  5و من جهته لم يتوان المشرع الفرنسي في سن تعليمة خاصة في       
بالشروط التعسفية المبرمة مع المستهلكين ، مما يجعل هذه الحماية تنصرف للمستهلكين فقط فضال 

علما و   ،و استثناء المحترفين صراحة من الحماية 2عن وضع التعليمة لتعريف المستهلك في المادة 
و الذي  ،1995فيفري  1في القانون الفرنسي بموجب قانون  إدخالهانصوص هذه التعليمة قد تم  أن

ن نصوص قانون إو بالنتيجة ف،  1-132عدل مواد قانون االستهالك و بوجه خاص المادة  
  .3و الذي تم إلغاؤه 1978قد عوضت نصوص قانون  1995االستهالك لسنة 

 02-04أما موقف المشرع الجزائري فجاء موافقا لالتجاه األول عند إصداره للقانون رقم       
يضع فيه نظاما عاما للحماية من  أنو الذي رأى  ،قواعد المطبقة على الممارسات التجاريةالمحدد لل

و تجلى هذا بوضوح من خالل نصه  ،4الشروط التعسفية يهتم بحماية المستهلك و العون االقتصادي
تحديد قواعد و مبادئ  شفافية و نزاهة  إلىفي المادة األولى من القانون السابق على أن يهدف 

                                                            

قانون مدني جزائري التي ال تميز بين الشركاء في الحماية القانونية من شرط إعفاء  426دة هذا ما يتبين من نص الماو - -1
إذا وقع االتفاق على إن :(  1فقرة  426احد الشركاء في المساهمة في أرباح الشركة أو في الخسارة ، إذ تنص المادة 

  ) .ال ال في خسائرها ، كان العقد باطو احد الشركاء ال يسهم في أرباح الشركة
  . 86مرجع سابق ، ص  ،  الشروط التعسفية في العقود في القانون الجزائري ، بودالي محمد- 2

3-DOUChE  (D-N), Thèse-précité , P137 . 
  . 78ك ، مرجع سابق ، ص مرتفقيھا لقانون حماية المستھل و ، مدى خضوع المرافق العامة محمد بودالي -4
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ممارسات التجارية التي تقوم بين األعوان االقتصاديين و بين هؤالء و المستهلكين و كذا حماية ال
  .  1المستهلك و إعالمه

و مدى اعتبار  المحترفين،و مدى اعتبارها من  العامة،بشأن المرافق  إشكالو أخيرا طرح       
  .2يوفرها قانون حماية المستهلكمن الحماية التي  لإلفادةالمستهلكين  المنتفعين من خدماتها من

دأب مجلس الدولة في فرنسا على تحرير المرافق االقتصادية من قيود ووسائل القانون العام         
في المرافق العامة  األمربينما يختلف . اإلدارة على األقل فيما يتعلق بالجوانب المالية و كذا طرق 

تبقى خاضعة لقواعد القانون العام و ال تلجأ  اإلدارين القانو  مبادئالتي قامت على أسسها  اإلدارية
استثناء ، و خاصة تلك التي تقدم خدمات دون مقابل و كانت بداية  إالوسائل القانون الخاص  إلى

  . Bac d’eloka "3 "هذا التمييز مع صدور قرار محكمة التنازع في قضية 

جانفي  12المؤرخ في  88/01ن القانون رقمم 5أما عن موقف المشرع الجزائري تميز المادة        
بين هذه األخيرة  المؤسسات االقتصادية االقتصادية المتعلق بالقانون التوجيهي الستقاللية 1988

، و بين الهيئات العمومية ذات 4 الهيئات العمومية ذات الطابع التجاري و الصناعي من جهةو 
خاضعة لقواعد القانون الخاص و بالتالي يمكن أن  اذ تبقى األولى من جهة اخرى ، اإلداريالطابع 

، بينما تخضع الثانية الى قواعد القانون المقررة للمستهلكها من الحماية بستفيد المنفعين من خدمات
من القانون  2كما نصت المادة  ،عها من الحماية المقررة للمستهلكاالداري و ال يستفيد المتعاملين م

 جانفي الخاص بالقواعد المطبقة على المؤسسات العمومية االقتصادية 12المؤرخ في  88/04رقم

 

                                                            

  . 52، ص  قباس، مرجع محمد بودالي-1
2 - PEGLION-ZIKA (P-M) , Thèse-précité, P25 . 

المتعلق بالقانون التوجيهي الستقاللية المؤسسات العمومية االقتصادية ،  1988جانفي12لمؤرخ في  01-88قانون رقم-  3
  . 1988جانفي  13مؤرخة في  2ج ر عدد 

جانفي  13، مؤرخة في  2يتعلق بالقواعد المطبقة على المؤسسات العمومية االقتصادية ، ج ر عدد  04-88نون قا -  4
1988  
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  . 1عبارة عن أشخاص معنوية تخضع لقواعد القانون التجاري األخيرةعلى أن هذه  

  العنصر المادي  -2-

مقتضاه ضرورة توفر مزايا مبالغ فيها للمحترفين تؤدي بالضرورة الى اختالل التوازن العقدي       
  . 2مات المتقابلة المترتبة على العقدبين االلتزا

و في الحقيقة هذه المزايا تشمل المزايا المالية و الغير مالية ، حيث تغطي جميع أنواع المزايا       
ألن الغرض من القانون بحد ذاته هو حماية المستهلكين أو غير المحترفين من خطر الشروط 

المالية قد تكون أهم من المزايا المالية   ألنه في  ، لذلك فان الحماية من المزايا غير 3التعسفية
مجال المزايا المالية يعرف المتعاقد المبلغ الذي يدفعه ، أما في مجال المزايا غير المالية فقد تكون 

  . 4مبهمة بالنسبة للمستهلك أو غير المحترف

من قانون  29لمادة في نص ا  و على هذا األساس يختلف معيار عدم التوازن الظاهر الوارد      
أن الشرط التعسفي ال يحدد : المتعلق بالممارسات التجارية عن الغبن من عدة وجوه منها  04-02

، و من حيث عدم اقتصار الغبن على عدم التعادل في الثمن   5فيه القانون عدم التكافؤ برقم معين
ا من حيث عدم اقتصاره مثل و أخير . و إنما يمتد إلى مختلف الشروط التي يتضمنها عقد اإلذعان 
 . 6الغبن على المزايا المالية، و إنما يشمل المزايا الغير المالية

 

  

                                                            
-1-PEGLION-ZIKA (P-M) , Thèse-précité, P25 . 

ص  ، جامعة بغداد ،) دراسة مقارنة(، اختالل التوازن العقدي الناجم عن الشروط التعسفية  حسين عبد اهللا عبد الرضا -  2
270 .  

3 -GUEGUEN (J-M), Article précité, P352 

  .271، ص سابقمرجع ، حسين عبد اهللا عبد الرضا -  4
   97مرجع سابق ، ص  ، ة في العقود في القانون الجزائريالشروط التعسفي،بودالي محمد - 5
  68، ص ، مرجع نفسهبودالي محمد -  6
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  العنصر الوظيفي - 3

ختلف الشرط التعسفي في عقد اإلذعان عن الشرط التعسفي الذي تضمنته النظرية العامة ي       
العام الذي يخضع له كل  ، أو النظام) أ(للعقد سواء من حيث طبيعة االلتزام الذي ينصب عليه 

  . )ب(واحد منهما 

  تطور دور االلتزام الثانوي في العقود -أ

رادة ، أصبح يلعب عماال لمبدأ سلطان اإلإلى حرية التعاقد إبعد أن كان االلتزام الثانوي يخضع      
ط الشر ال يقع ذ إدور في تحقيق التوازن العقدي من خالل الحماية القانونية من الشرط التعسفي ، 

 مات الثانويةو إنما يقع على االلتزا ،في حالة العبارات الواضحة  التعسفي على االلتزام الجوهري
،غير أنه يعتبر القاضي عبارة العقد الغامضة شرط تعسفي يفسره القاضي لمصلحة الطرف 

  .1المذعن

  حالة عبارة العقد واضحة :المبدأ-

د حقيقي يماثل العقود العادية يتضمن االلتزامات أنه يتضمن عقد اإلذعان عق جونويرى        
،  تنحصر فيها نيتهما المشتركة  2الجوهرية التي يقوم على أساسها تتعلق بها اتفاق الطرفين المتبادل

، عن هذا العقد تتضمن االلتزامات الثانوية الناشئمنفردة للمركز القانوني  بإرادةو تنظيم  ،الحقيقية
و هي التزامات ليست جوهرية  ،حد الطرفين ليفرضها على األخريعدها أهي شروط عامة مطبوعة و 

فان  األساسو على هذا  ،3التزامات تابعة لاللتزام الجوهري و ضامنة لتنفيذه إنماو  ،في قيام العقد
 منفردة بإرادةهو الذي كان محل تنظيم  األخيرن هذا ، ألالشرط التعسفي يتعلق بااللتزام الثانوي فقط

 

                                                            
1 - GOUNOT ( E) , Le principe de l’autonomie de la volonté   en droit privé  ,Op-cit , P45 . 
2- Idem , P45 . 
3 - Ibidem , P45 . 
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  . 1ف ، بينما االلتزامات الجوهرية كانت محل اتفاق متبادل بين الطرفينللمحتر  

افريل  5و ساند القانون الفرنسي هذا االتجاه  التوجيه االروبي من خالل التعليمة المؤرخة في      
المتعلق بحماية  1978- 1- 10المؤرخ في  23-78و قانون االستهالك الفرنسي رقم   1993

ن التزام جوهري ، و ذلك مع مراعاة أأن الشرط التعسفي ال ينصب على المستهلك التي تقضي 
 . 2تكون عبارات العقد واضحة

كان ال يتضمن القانون الجزائري صراحة نص يقضي باستثناء االلتزامات  إذو في رأينا       
 الجوهرية من نطاق الشروط التعسفية ، لكن يمكننا أن نستشف ذلك ضمنيا من خالل نص المادة

ن يعفي الطرف أ يجوز للقاضي أن يعدل هذه الشروط و: ( قانون مدني التي ورد فيها  110
  ) .المذعن منها ، و ذلك وفقا لما تقضي به العدالة و يقع باطال كل اتفاق على خالف ذلك 

 أنأنه ينحصر البطالن في الشرط التعسفي وحده دون   110حيث يتبين من نص المادة        
امل العقد ، و هذا ما يؤخذ بنا إلى القول أن الشرط التعسفي ينصب على االلتزام الثانوي ك إلىيمتد 

يقضي ببطالن العقد  أنفقط ، ألن إذا انصب الشرط التعسفي على االلتزام الجوهري القاضي يمكنه 
تضمن ة ، فابطال القاضي الشرط الذي يالن االلتزام الجوهري يحدد ماهية العقد و مقوماته األساسي

 . 3الثمن في عقد البيع يؤدي الى بطالن العقد بقوة القانون ، ألن الثمن يحدد ماهية العقد

 

  
                                                            

 : 1993افريل 2تنص التعليمة االروبية المؤرخة في  - 1
(L’appréciation du caractère abusif de  la clause ne porte ni  sur  la définition de  l’objet principale du 
contrat ni sur  l’adéquation entre  le prix et  la rémunération d’une part, et  les services ou  les biens à 
fournir en contrepartie, d’une autre part, pour autant que ces clauses soient rédigées de façon claire 
et compréhensible) 

  : ك الفرنسيقانون االستھال 1-132تنص المادة و - 2
(L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du première alinéa ne porte ni sur  la 
définition de  l’objet principale du contrat ni  sur  l’adéquation du prix ou  service offert pour 
autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible). 
3 ‐ Douche (D‐N), Thèse‐précité, P137. 
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  حالة عبارة العقد غامضة : الستثناء ا -

و ينطبق هذا  ،بالبحث عن النية المشتركة للمتعاقدينفي التفسير    تقضي القواعد العامة           
  .تي تنحصر فيها نية المتعاقدين المشتركةالتفسير على االلتزامات الجوهرية ال

لم يتوصل القاضي التعرف على النية المشتركة للمتعاقدين يفسر القاضي الشك  إذو        
يتم تفسير  ر عن عقود المساومة التي تقضي أنو يختلف هذا التفسي المذعن،لمصلحة الطرف 

  .1الشك لمصلحة المدين

صادرة  نهاأأي  ،تكييف العبارة الغامضة على أنها شرط تعسفي و يعود هذا االختالف إلى          
  2.يتمكن المتعاقد معه مناقشتها أنالمنفردة للمحترف دون  اإلرادةعن 

و قانون  19933افريل 5روبي من خالل التعليمة المؤرخة في التوجيه األ و هذا ما ذهب إليه       
المتعلق بحماية المستهلك التي تقضي  1978-1-10المؤرخ في  23-78االستهالك الفرنسي رقم 

عبارات العقد ن تكون و ذلك مع مراعاة أ ب على التزام جوهري ،أن الشرط التعسفي ال ينص
  . 4واضحة

  ) النظام العام الحمائي ( تطور مفهوم النظام العام - ب

ل النظام العام تدخ األخيرةمع  التطور الذي عرفه مجال المنافسة و االستهالك في السنوات        
، و لهذا منع المشرع الجزائري الشروط التعسفية في العقود  5االقتصادي الحمائي لحماية المستهلك

                                                            

  . 66،تفسير العقد ، مرجع سابق ، ص  عبد الحكيم فوده - 1
العقود ، مذكرة لنيل شھادة الماجستر في الحقوق ، فرع العقودوالمسؤولية ،جامعة  و ، النظام العام مندي أسيا يسمينة - 2

  8، ص 2009- 2008يوسف بن خذة  ، 
  :  1993افريل 2تنص التعليمة االروبية المؤرخة في - 3

(L’appréciation du caractère abusif de la clause…, pour autant que ces clauses soient rédigées de façon 
claire et compréhensible) 

   :قانون االستھالك الفرنسي 1-132تنص المادة و - 4
(L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du première alinéa ne porte ni sur la définition 
de l’objet principale du contrat ni sur l’adéquation du prix ou service offert pour autant que les clauses 
soient rédigées de façon claire et compréhensible). 

  .55، مرجع سابق ، ص  يسمينة مندي أسيا -   5
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المتعاقدة  األطراف، و قد يلزم و المستهلكين) المهنيين (المبرمة ما بين المنتجين أو البائعين 
 األطرافحماية  إلىهادف بااللتزامات كما هو الحال في النظام العام الحمائي االجتماعي ال

  .1المتعاقدة الضعيفة

 األخيرو يختلف النظام العام االقتصادي الحمائي مع النظام العام الكالسيكي في أن هذ       
ترتب البطالن المطلق للعقد على يو  ،دف الى المحافظة على المباديء األساسية في المجتمعهي

يهدف الى حماية في المجال االقتصادي ، و  لحمائي، بينما يقتصر مجال النظام العام ا2مخالفته
ال يثير القاضي بطالن الشرط اذ  بطالن النسبي على مخالفته ،يترتب ال ، المتعاقد الضعيف 

   . 3 التعسفي اذ لم يثيره الطرف الضعيف ألنه بطالن يتعلق  بالمصلحة الشخصية للمستهلك

 إلىيهدف  األخير هذاالعام التوجيهي في كون  و يختلف النظام العام الحمائي مع النظام      
توجيه االقتصاد مثل القواعد  إلىحماية المصلحة العامة التي تشمل كل القواعد الملزمة و الهادفة 

  . 4المتعلقة بمالية الدولة و قانون النقد

ة في شرط باطل طبقا للنظرية العام إدراجحول مدى اعتبار  الفرنسي،و ثار جدل في الفقه       
  .5القانون المدني شرط تعسفي بمفهوم قانون حماية المستهلك؟

العنصر األول يتمثل  :نه يتضمن الشرط التعسفي عنصرينأ stoffell-munk يرى األستاذ       
في سلوك المحترف الذي يتجاوز حدود حريته التعاقدية ، و يتمثل العنصر الثاني في القانون الذي 

دي في لشرط التعسفي و ال يرتب عليه أي اثر ، بينما قواعد النظام العام العقيحد من القوة الملزمة ل
ال تتضمن إال العنصر الثاني، ألنها  تعد من النظام العام بمجرد نص ظل النظرية العامة للعقد 

و ال يولي القانون أهمية لطبيعة  ،القانون عليها بصيغة الوجوب و يرتب البطالن على مخالفتها
عاقد في تكييف القاعدة على أنها أمرة، بينما يفرض القانون إثبات الطبيعة التعسفية للشرط سلوك المت

                                                            
1 - PEGLION-ZIKA (P-M) , Thèse-précité, P25 
2- STOFFEL-MUNCK (Ph), L’abu dans le contrat (essais d’une théorie), Op-cit P65 . 
3 - Idem, P45 . 
4 -Ibidem , P78  
5 - PEGLION-ZIKA (P-M) , Thèse-précité, P25 
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في توازن  ، و  أن هذا الشرط يترتب عليه إخاللتعاقدية تجمع بين مستهلك و محترفبأن العالقة ال
  .حقوق و التزامات المتعاقدين ظاهر بين

رية المحترف في تحديد ح علىالتعسفي قيد الى أن الشرط  stoffell-munkو توصل           
بينما تنعدم هذه الحرية كليا في قواعد النظام العام العقدي التي يمنع القانون مخالفتها    بنود العقد،

  . 1ويرتب القانون البطالن المطلق في حالة االتفاق على مخالفتها

نجد أن هناك تداخل  الجزائري دنيباستقراء نصوص القانون الم و على غرار القانون الفرنسي،      
: "  022- 04قانون  29و الشرط الباطل بطالن مطلق، حيث أنه تنص المادة  بين الشرط التعسفي

تعتبر بنود و شروط تعسفية في العقود المبرمة بين المستهلك و البائع ال سيما التي تمنح هذ 
  : األخير

حين أنه يتعاقد هو بشروط يحققها متى  فرض التزامات فورية على المستهلك في العقود ، في
  " أراد

و هذه النصوص ال تخالف نصوص القانون المدني الذي تضمن قواعد أمرة يترتب البطالن      
ال يكون االلتزام قائما إذا علق على ( ن مدني جزائري تقني 205إذ تنص المادة  مخالفتها،على 
  .)الملتزم رادة واقف يجعل وجود االلتزام متوقف على محض إ، شرط

ين الشرط التعسفي إيجاد أساس في المقاربة ب ة الشروط التعسفية في فرنسالجن حاولت  و        
 بإرادته، و ذلك من خالل تكييف سلوك المحترف الذي يدرج بند باطل في العقد الشرط الباطلو 

المحترف في التعاقد  على أنه تعسف في استعمال حريته في التعاقد ،  و بررت سلوك،  3 المنفردة
على أنه يكون إما تعسف في استغالل القوة االقتصادية إلدراج شرط تعسفي  و إما أنه إيهام 

، و هذا ما جاءت به التعليمة  4المستهلك على أنه ملزم بالقاعدة المخالفة لقواعد النظام العام
                                                            

1 - STOFFEL-MUNCK (Ph), L’abu dans le contrat (essais d’une théorie), Op-cit P65. 
  .يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية السالف الذكر  02-04قانون - 2

3- STOFFEL‐MUNCK (Ph), L’abu dans le contrat (essais d’une théorie), Op‐cit ,P65 . 
4 -Idem,P32 . 
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قود تقديم خدمات الضمان في ع: ( الصادرة عن لجنة الشروط التعسفية التي ورد فيها  05- 94رقم
  : في السيارات المستعملة تعد باطلة البنود التي تتضمن 

  . 1)إيهام المستهلك أنه ال يخوله العقد حق المطالبة القضائية  -

غير أن هذه المقاربة التي تبنتها لجنة الشروط التعسفية مردود  فيها ، ألن قواعد النظام العام        
ية لسلوك المحترف ألنه يعد البند باطل بمجرد مخالفة النصوص القانونية الكالسيكي ال تولي األهم

مضمون البند التي نصت على الزاميتها ، بينما يتضمن الشرط التعسفي عنصرين سلوك المحترف و 
،  و بالتالي يمكن للمحترف إثبات عكس قرينة التعسف التي وضعها القانون في القائمة 2بحد ذاته

نون االستهالك الفرنسي بإثبات أنه لم يتجاوز حدود حريته في التعاقد و أن البند ال الرمادية من قا
يؤدي إلى اإلخالل بالتوازن الظاهر بين حقوق و التزامات المتعاقدين ، مثال يمكن للمحترف إثبات 
أن شرط االختصاص المحلي ليس شرط تعسفي الن إلزام المستهلك باالنتقال أالف الكلومترات من 

كنه إلى المحكمة ال يؤدي إلى اإلخالل بالتوازن الظاهر بين حقوق و التزامات المتعاقدين ، بينما مس
توصل المستهلك إلى إثبات أن بند من العقد  باطل بطالن مطلق ،  إثبات   إذال يمكن للمحترف 

قة على أن عدم مخالفته للقاعدة اآلمرة ألن مخالفة بنود العقد لمضمون لقاعدة األمرة قرينة مطل
، و يعود هذ الفرق بين البند التعسفي و القاعدة اآلمرة في أن  3النص مخالف لقواعد النظام العام

في هذه األخيرة ال يملك المحترف الحرية في إدراج بند مخالف لقواعد النظام العام ، بينما  تتقيد 
، و هذا ما ذهب إليه التوجيه  حرية المتعاقد في إدراج شرط تعسفي دون أن تلغي حرية اإلرادة كاملة

 ال تخضع البنود:" منه التي ورد فيها  2/1في نص المادة  1993افريل  5االروبي المؤرخ في 

 

                                                            
1-recommandation n° 94-05 qui préconise : « que soient éliminées des contrats de prestataires de 

garantie de véhicules d’occasion les clauses ayant pour objet ou pour effet  :  
   - De laisser croire au consommateur que tout recours judiciaire est exclu ». 
2-Douche (D-N), Thèse-précité, P137. 
3-Idem, P137. 
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المنصوص عليها في النصوص التشريعية و التنظيمية و االتفاقيات الدولية لنصوص هذا  
   .1)القانون

   يفستعال طر شلل ةلقتسالم ةيتاذال:ثانيا 

يقوم القانون المدني على المساواة المجردة بين المتعاقدين ، األمر الذي يوسع من دائرة      
االتفاقات بين المتعاقدين ، دون االعتبار للمساواة المادية بين المتعاقدين مادام رضا المتعاقدين 

 تتالئم االتفاقات صحيح ، بينما تتدخل قوانين حماية المستهلك لوضع حد لتعسف المحترف ، مما ال
  . 2ما بين المتعاقدين تطبيقا للقاعدة المكملة مع الشرط التعسفي

  الشرط الرامي إلى إسقاط أو إنقاص الضمان القانوني للعيب الخفي من قبل البائع - 1

على غرار زيادة الضمان أجاز المشرع الجزائري كمبدأ عام إنقاص الضمان و إسقاطه بموجب      
ن مدني و لكنه نص على بطالن شرط إنقاص الضمان أو إسقاطه إذا كان تقني 384نص المادة 

عالما بعيب المبيع و تعمد إخفائه عن المشتري غشا منه ، و هو بمثابة اشتراط منه لعدم مسؤوليته 
 . 3عن الغش و هو أمر غير مشروع

سقاط ضمان البائع علما أن المشرع الفرنسي قد اعتبر الشرط الذي يرمي إلى إنقاص أو إ       
 1643المحترف للعيب في الشيء المبيع غير مكتوب و بالتالي باطال وفقا لما نص عليه المادة 

قانون مدني ، و هذا هو الصائب ألن علم البائع المحترف مفترض ، و بالتالي فان تعمد إخفائه عن 

                                                            
1-directive de5 avril 1993 , article 1/2 stipule ; (  les clauses contractuelles qui reflètent les disposition 

législative ou réglementaire ainsi que dispositions ou principe des conventions internationales , dont 
les états ou la communauté sont parties , notamment dans le Domain des transports , ne sont pas 
soumise au disposition de la présente directive ) ,claire – marie peglion – zika , Thèse-précité , p 16. 

2 -LAROUMET (ch), Op-cit, P98.  
التفاق فال يجوز للدائن أن يطالب إذا جاوز الضرر قيمة التعويض المحدد في : (تقنين مدني جزائري  185تنص المادة -3

  ).من هذه القيمة إال إذ أثبت أن المدين قد ارتكب غشا أو خطأ جسيما
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يه البائع المحترف سيء المشتري مفترض ، و هذا ما كرسه المشرع الفرنسي منذ الخمسينات من تشب
  . 1النية نتيجة لما يفترضه من علم البائع بالمبيع و بعيوبه

  شرط اإلعفاء من المسؤولية أو التخفيف منها  - 2

قد يرمي الشرط االتفاقي إلى اإلعفاء من المسؤولية مطلقا و قد يرمي إلى التخفيف منها فقط        
األخر، ضرار دون البعض على تعويض بعض األالتعويض ليقتصر كاالتفاق على إنقاص مدى : 

  . 2خالله دعوى المسؤولية و كاالتفاق على تقصير األجل القانوني الذي ترفع 

قانون مدني هو جواز شرط اإلعفاء من المسؤولية في مجال  178و األصل وفقا لنص المادة      
  .3 المسؤولية العقدية و بطالنه في المسؤولية التقصيرية

األصل هو حرية المتعاقدين في تعديل قواعدها و ذلك نتيجة منطقية لالعتراف بحقهم في و       
و بمفهوم المخالفة لنص  اآلداب،إنشاء الرابطة العقدية كل ذلك في حدود القانون و النظام العام و 

  . 4ن هذا الجواز ينص على األخطاء التشريعية اليسيرة فقطإمدني جزائري ف 178/2المادة 

جسيم  عن الغش و ما يلحق به من خطأ  أما إذا كان الشرط يرمي إلى اإلعفاء مما قد ينشأ       
-06، غير انه ذهب خالف ذلك المشرع الجزائري من خالل  المرسوم التنفيذي رقم 5نه يعد باطلإف

  : تعتبر تعسفية البنود التي يقوم خاللها العون االقتصادي( أنه  5الذي تنص في مادته  306

 لتخلي عن مسؤوليته بصفة منفردة بدون تعويض المستهلك في حالة عدم التنفيذ الكلي أوا -

  

                                                            

  69، صسابق مرجع  لشروط التعسفية في العقود في القانون الجزائري ،ا ،بودالي محمد-1
2-LASBORDES (V) , Op-cit , P329 . 

يجوز االتفاق على أن يتحمل المدين تبعة الحادث الفجائي أو القوة : ( ريفقرة أولى تقنين مدني جزائ 178تنص المادة -3
  .)القاهرة 

  . 69، صسابقمرجع  ،ة في العقود في القانون الجزائريلشروط التعسفي ،بودالي محمد-4
  . 70 ، ص هسفن، مرجع  بودالي محمد -5
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  .1. )الجزئي أو التنفيذ غير الصحيح لواجباته 

السياق قطع المشرع الفرنسي دابر الخالفات و الجدل الفقهي و القضائي  سو في نف        
فاستغنى عن التفرقة  ،مخففة من المسؤوليةعدم جواز الشروط المعفية أو ال أوالذي ثار بشأن جواز 

العمدية أو الجسيمة ، و نص صراحة في المادة  األخطاءاليسيرة و  األخطاءالسالفة الذكر بين 
 أو إسقاط إلىقانون االستهالك على أنه في مجال عقد البيع فان الشرط الذي يرمي  1- 132
  . 2ر في ذات الوقت غير  مكتوبحق المشتري في التعويض يعتبر شرط تعسفي و يعتب إنقاص

و في رأينا فان القدرات الفنية التي يتمتع بها المحترف تجعل شرطا الخطأ الجسيم و الغش 
الخطأ الجسيم الصادر عن البائع  أوالغش  إثباتالمستهلك من  إعفاءو هذا ما يفسر  مفترضان،
  .المحترف 

 اهرة   االتفاق على مسؤولية المستهلك في حالة القوة الق- 3

يجوز االتفاق على أن يتحمل المدين تبعة : (  األوليفي الفقرة  دني متقنين  178تنص  م         
  ) .الحادث الفجائي أو القوة القاهرة 

ليست من النظام تقنين مدني  127السالفة الذكر أن نص المادة  178تبين من نص المادة ي       
تها و هذا ما يميز نظرية الحادث الطارئ عن نظرية القوة العام و إنما يجوز االتفاق على مخالف

   . 3القاهرة

، و جعلت شرط تحمل المستهلك تبعة القوة نين حماية المستهلك ذهبت عكس ذلكغير أن قوا     
  : على أنه  12في مادته  306-06القاهرة تعسفي ، و هذا ما جاء به المرسوم التنفيذي رقم 

                                                            

البنود التي تعتبر و المستهلكينو بين األعوان االقتصاديين يحدد العناصر األساسية للعقود المبرمة 306-06مرسوم تنفيذي - 1
  . 2006سبتمبر 11المؤرخة في  56عدد  تعسفية،ج ر

  . 70مرجع سابق ، صلشروط التعسفية في العقود في القانون الجزائري ،ا،  بودالي محمد - 2
  .70، ص هفسنمرجع  ،بودالي محمد -3
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  : تعتبر تعسفية البنود التي يقوم خاللها العون االقتصادي( 

  . 1)بمقابل دفع تعويض بفسخ العقد اال ة عدم السماح للمستهلك في حالة القوة القاهر -

  نيالمبحث الثا

  الحماية القانونية للمتعاقد من الشروط التعسفية
بعد عجز مبدأ سلطان اإلرادة في حماية المستهلك من الشروط التعسفية ، ذهبت مختلف       

، و هذا ما  2التشريعات إلى البحث عن نظام قانوني خاص بحماية المستهلك من الشروط التعسفية
 إلىتشريعات الدول  معظمفي تحديد مضمون العقد ، حيث ذهبت  اإلرادةكرس فكرة عدم كفاية 

  .  3فكرة سمو الحق الوضعي على الشخصي من خالل تشريعات خاصة بحماية المستهلك إرساء

سة و سنقوم في هذه المبحث بتحديد مضمون العقد و العناصر التي تتدخل فيه ، و ذلك بدرا     
، و نتناول في المطلب الثاني القوة األولالعنصر المادي في تحديد مضمون العقد في المطلب 

  .  4التحرير األحاديةالملزمة للشروط 

 المطلب األول

  عدم كفاية االرادة في تحديد مضمون العقد
طة بين لاللتزام و العقد مفهومان موضوعي يعتبر العقد رابطة مالية و شخصي يعتبره راب        

ن تفسير بعض النظم القانونية و ذلك من ع عجز األخير، غير أن هذا  5شخصين دائن و مدين

                                                            

يحدد العناصر األساسية للعقود المبرمة بين األعوان االقتصاديينوالمستھلكينوالبنود التي تعتبر  306- 06مرسوم تنفيذي  -1
  .تعسفية السالف الذكر

2 ‐LASBORDES (V) , Op‐cit , P89 
زين ) دور اإلرادة المنفردة في النطاق التعاقدي  دراسة في(، االنفرادية في سياق االلتزامات التعاقدية  عالء حسين علي-3

  37، ص 2011الحقوقية للنشروالتوزيع ، بيروت ، 
   85، مرجع سابق ، حاتم منصور  و ن طارقايما - 4
   37، مرجع سابق ، ص سين عليحعالء -  5



 تكوين العقد في ظل عدم تكافؤ مراكز المتعاقدين                                                         باب األولال

 
 

161 
 

ر في تبني نظام أخ إلى، مما ظهرت الضرورة )الفرع األول(المنفردة  باإلرادةخالل مقابلته بااللتزام 
  . 1)الفرع الثاني(تصنيف التصرفات القانونية و هو معيار تقابل المصالح  

 األولالفرع 

  المنفردة باإلرادةفي التمييز بين العقد و االلتزام  اإلرادةعدم كفاية 

قابل الفقه الكالسيكي العقد بالتصرف بإرادة منفردة مقابلته كمية، فالتميز بين العقد و التصرف      
التصرف بإرادة منفردة هو تعبير عن إرادة شخص واحد، بينما : بإرادة منفردة يتم على الشكل التالي

     2.عقد هو تالقي إرادتين على األقلال

مقابلة العقد الذي ": عن هذه الفكرة بقولهما « Aubert »و  « Flour »عبر األستاذان      
يحدد  بإرادة منفردة هو تعبير عن إرادةيتكون عن طريق تالقي إرادتين على األقل، فإن التصرف 

  .3"أثار قانونية -يتصرف بمفرده –بموجبها شخص 

 يوصف على أنه تصرف بإرادة منفردةو عليه إذ كان التصرف ناتجا عن إرادة واحدة فإنه       
  .4بينما إذا كان ناتجا عن إرادات فهو عقد

، و عند محاولة مقابلة فكرة العقد بالتصرف االنفرادي غير أنه في مالحظة بعض العقود
، )الو أ(لتبرير فكرة التعاقد مع النفس  معيار ال يكفي اإلرادات، نجد أن معيار تقابل   5مقابلة كمية

، و على هذا )ايانث( تتسق فكرة العقد مع طبيعة الشركةفانه ال  أخرىهذا من جهة ، و من جهة 
 .  6ظهر اتجاه فقهي جديد يرى أن تقابل المصالح معيار قيام العقد األساس

                                                            
1-RENAULT-BRAHINSKY (C)  , Op-cit , P51. 

  .142، مرجع سابق، صنسير رفيق- 2
3-FLOUR (J) et Aubert (J-L), L’acte juridique, Op-cit, P 362. 
4 -Idem, P 362. 

   .142، مرجع سابق، صنسير رفيق- 5
  37، مرجع سابق ، ص عالء حسين علي- 6
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عندما  « Demogue »أول من الحظ نقائص هذا المعيار هو الفقيه : التعاقد مع النفس  : أوال-
المفاهيم األساسية للقانون الخاص "حاول أن يفسر الطبيعة القانونية للتعاقد مع النفس، في مؤلفه 

 .1)"محاولة نقدية(

أين تساءل عن جواز التعاقد مع النفس، بحيث يتعارض معيار تعدد اإلرادات مع جواز التعاقد      
 كفي لوحده كمعيار للعقد، و إنما تكمن فكرة العقدمع النفس، ليخلص أن معيار تعدد اإلرادات ال ي

، ألن تقابل المصالح تتم بصفة معينة و غير نزيهة، فمن المنطق أن 2أيضا في تقابل المصالح
ينحاز النائب لمصلحته على حساب مصلحة األصيل هذا ما يبرر فكرة أن التعاقد مع النفس ال 

  . )3(يكون صحيحا إال بإجازة من األصيل

هذا المفهوم إلى الشركة، يتضح أن إضفاء الطبيعة العقدية لشركة أمر مردود فيه، ألن بنقل 
  . 4الشركة طبيعتها تقتضي تعاون الشركاء من أجل تحقيق مشروع ذو هدف مشترك

 الشركة:ثانيا

عرفت الشركة في أغلب التشريعات الغربية منها و العربية على أّن  إرادة األطراف هي التي         
فيكفي توافق األطراف على هدف واحد مربح " سلطان اإلرادة"و تحدد آثاره عمال بمبدأ   ،شئ العقدتن

 .5إلعطاء ميالد الشركة

غير أن اعتبار الشركة عقد أمر مردود فيه، ألن فكرة العقد ال تنسجم مع بعض أنواع 
يكفي المساواة المجردة و الشركات، التي يولي المشرع للعنصر المادي أهمية في قيام الشركة، إذ ال 

  .6إنما تتطلب الشركة قيام عناصر موضوعية

                                                            
1 -DEMOGUE , Les notion…. , Op‐cit , P 202 . 

   .144، مرجع سابق ، ص نسير رفيق - 2
  .144، ص نفسه، مرجع  نسير رفيق -3
   .144، ص ، مرجع نفسه رفيق نسير - 4

، دار الخليج ) دراسة مقارنة ( ، الوسيط في النظام القانوني لمجالس إدارة الشركات المساھمة العامة  تركي مصلح حمدان -5
   http// :books.google.fr   84 ،ص 2014التوزيع ،وللنشر

   84، نفس المرجع ، ص مدانحتركي مصلح  - 6
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»بعد مالحظة نقائص معیار عدد اإلرادات، اقترح األستاذ  Demogue معیاًرا تقابل «

Martin«، غیر أن موقفه ظل مهجوًرا حتى مجيء السید 1المصالح de la moute« الذي تبنى

.2تبنى أفكاره إثر دراسته للتصرف بإرادة منفردة

و العقد ، حیث  ي إلى تصرف بإرادة منفردةالتصرف القانونو على إثر هذه الدراسة، ینقسم 

یكون أساس هذا التقسیم هو عدد المصالح في كل تصرف، فالتصرف بإرادة منفردة یعبر دائما عن 

.)3(مصلحة واحدة ، بینما العقد یعبر عن توافق مصلحتین متقابلتین

إرادة منفردة، ألن التقابل الذي بنقل هذا المفهوم إلى الشركة، یتضح أن الشركة هو تصرف ب

یعرفه العقد في القاعدة العامة، ال تعرفه فكرة الشركة التي تفرض بالضرورة نوعا من التعاون الوثیق 

ذات ة كرة استحدث القانون التجاري الجزائري الشركو تطبیقا لهذه الفلتحقیق هدف مشترك،

1996دیسمبر9المؤرخ في 27-96بموجب األمر رقم ة ذات الشخص الوحید المسؤولیة المحدود

یتناسق مع مفهوم الشركة في هذا ما الو 4شخص واحد فقطالتي تتأسس من منه 645المادة في 

طبیعیان أو اعتباریان أو شخصان قاون مدني التي تجعل الشركة تتكون من 416في نص المادة 

أكثر

، إال أنه یجب التمییز بین تعاون اإلرادات 5و رغم أن الشركة تعبیر عن عدة إرادات

(Collaboration de volente)إلرادات و توافق ا(Accord de volente) فعقد الشركة ینتج

بینما العقد یعبر عن تحقیق غرض مشترك و هو غرض الشركةمن تعاون إرادات الشركاء من أجل 

.6مصلحتین متقابلتینتوافق 

:اتجاهین في تحدید الطبیعة القانونیة للشركةإلىو  انقسم الفقه 

I- نظریة العقد

شریعة حمو ربي في العهد  البابلي في العراق لتنتقل إلىهذه النظریة تعود األصول التاریخیة ل

القضاء أحكامالزال جانب من الفقه و إذ، 7القانون الفرنسيإلىأصول هذه النظریة بعد ذلك 

بالفكرة العقدیة للشركة على الرغم من أن نظریة النظام وجدت تأییدا من لألخذالفرنسي یمیالن 

1 -DEMOGUE , Traité des obligations en général, sources des obligations, T1,ROUSEAU , 1923 , Paris, P35
2 - DE LAMOUTE (M), L’acte juridique unilatéral, Essai sur sa technique en droit civil, Serey , Paris , 1951 , P38.

.144، مرجع سابق، صنسیر رفیق-3
11/12/1996مؤرخة في 77ج ر عدد ،1996دیسمبر 9المؤرخ في 27-96األمر رقم -4

5 - DE LAMOUTE (M) , Op-cit, P38.
144، ص سابقمرجع ، نسیر رفیق-6
84، صسابقمرجع ،تركي مصلح حمدان-7



 نيدقاعتملا زكارم ؤفاكت مدع لظ يف دقعلا نيوكت                                                        لوألا بابال

 
 

164 
 

فكرة حديثة  إالو التي ال ترى في الشركة  ،بعض الباحثين الفرنسيين في تحديد طبيعة الشركة
، فان الفقه انونية للشركة وفقا لهذه النظرية، و لتحديد الطبيعة الق1أساسها التنظيم و ليس العقد

باعتبارها عقدا بين شخصين  للشركة الناشئ اإلراديالتقليدي يرى ضرورة االعتداد مباشرة بالعمل 
 أطرافالناتج عن  اإلرادينتاج ذلك العمل  إال، و بالتالي فان الشركة من وجهة نظرهم ماهي فأكثر

  . 2هذا العقد

  اضمحالل الفكرة التعاقدية- 2

 19القرن  أواسطفي  اإلرادةتراجعت الفكرة التعاقدية في الشركة بعد اضمحالل مبدأ سلطان  
و  ،3على االعتبار المالي إنماهور شركات األموال التي ال تقوم على االعتبار الشخصي و و ظ

عجزت الفكرة التعاقدية للشركة تفسير بعض المظاهر العقدية التي تقوم عليها شركة األموال و هذا 
 ما أدى بالفقه القانوني إلى البحث عن نظرية جديدة قادرة على معالجة الضعف و القصور التي

.                                                                                        4شابت النظرية العقدية

غير أنه ال يقوم مثل  العقد،للشركة و هو  المنشئالعمل  إلىو يعود ظهور هذه النظرية    
مصالح تتضافر ال أنبل بدال من ذلك  المصالح،تضارب و التعارض في سائر العقود على ال

  . 5لتحقيق هدف مشترك واحد يكمن في تحقيق الربح و اقتسامه فيما بينهما

التشكيك في النظرية التعاقدية عند حد تقابل و تعارض المصالح بين على حد أو لم يقف  
أن المشرع يتدخل في تنظيم الشركات  أخذ البعض يشكك فيها على أساس إنماأطراف العقد، و 

االنصياغ لها ، ال سيما في شركات  إالفالعديد من الشركات تتضمن نصوص أمرة ال يسع الشركاء 

                                                            

  .84، صقابسمرجع ، تركي مصلح حمدان-  1
2 -DE LAMOUTE (M) , Op-cit, P38. 

ع ، مصر التوزي و العربية للنشرمركز الدراسات  ، غير المتعاقد في تنفيذ العقد ، دور أحمد بن علي،الحميدي السعدي- 3
  . 85، ص 2016

   84،  مرجع سابق، صتركي مصلح حمدان -  4
5 -MAHMOUDI (R) , La gouvernance de société par action simplifié ,Thèse de doctorat , 

Université de  Paris Saclay , 2016 , P85 . 
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التنظيم  إلىحيث تضاءلت الصفة التعاقدية لهذا النوع من الشركات و أصبحت أقرب  ،1موالاأل
أصبح األمر  إنمامتروكا للشركاء ، و  دارتهاإلم يعد تكوين الشركة و  إذالعقد ،  إلىالقانوني عنها 

   .2 المشرع و ما يفرضه في هذا الصدد من أحكام أمرة إرادةحد كبير على  إلىيتوقف 

و نتيجة لذلك أخذ المفهوم التعاقدي للشركة بالتراجع في بداية القرن العشرين بفعل التطور  
ستوحاة من نظريات نظرية النظام المو كان ذلك موعدا لميالد  الكبيرين،الصناعي و التجاري 

  . 3تحقيق مصلحة الجماعة إلىتستند بالدرجة األولى  العام التيالقانون 

مما  ،و في بداية القرن العشرين أخذت الدولة تتدخل في النشاط االقتصادي و االجتماعي   
ى أن وجود ، و ترتكز هذه النظرية علفي تنظيم الشركات أمرةترتب عليه تدخل المشرع بنصوص 

، و بالتالي فانه ال يجوز للشركاء مخالفة وجود قيود على الحرية التعاقدية تنظيم للشركات يعني
كيان مستقل يسيطر  ت، بمعنى أن الشركة عبارة عن شخص معنوي ذالنظام الشركة  اآلمرةالقواعد 

   . 4على اإلرادات الفردية التي ساهمت في إنشائه

 الفرع الثاني

  مصالحالعقد تقابل 

الحقيقة التعبير في  ، اذ  يشكل التعبير عن االرادة في قيام العقد  معيار تشكل المصلحة        
  .المتعاقد من العقد امصلحة التي يريدهالعن 

، و على هذا األساس يمكن تكييف بعض )أوال(لمادي للعقد عناصر تكوينه ا يحدد المفهوم       
  . )ثانيا(س السبب النظم المتعلقة بالتراضي على أسا

  
                                                            

  . 30، مرجع سابق ،صعالء حسين علي  -1
  .47ع ، ص ، نفس المرج عالء حسين علي-2
  85، صمرجع سابق ، أحمد بن علي بن الحميدي السعدي  - 3
  84،  مرجع سابق، ص تركي مصلح حمدان- 4
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  العقد حديد مضمونعناصر ت:أوال

، و  )1(يترتب على معيار المصلحة في تصنيف العقود إعطاء مفهوم جديد لطرف العقد        
الذي  ف و تابع للسببص، و بالنتيجة يصبح التراضي وا)2(ساء المفهوم المادي للمحل و السببإر 

  . )3( لصياغةانعبر عنه بعنصر 

  )الطرف( عضويلالعنصر ا-1-

يكون  إذ،  1تحليل الخصائص التي يتضمنها الطرف إلى قه في مصر ذهب جانب من الف         
، و يتسع  االطرف هو من يعبر بالتصرف عن مصلحة ذاتية قانونية ومباشرة ، فيتأثر بأحكامه

زن و توافق توا إيجادب من العقد المتعاقدانمفهوم مصطلح المصلحة من خالل الهدف الذي يسعيان 
  .  2بين مصالح قانونية متعارضة

أثاره ، و بالتالي ال  إليهنصرف تال  ألنهال يعد النائب طرف في العقد  األساسو على هذا       
   .   3وسيلة أو أداة في يد األصيل استعملها للتعبير عن ارادتههو  إنمايحقق العقد له مصلحة ، و 

 حداث أي تصرف قانوني معين هو في حقيقة األمر  حيث أن األثر المترتب على إ       

تحقيقها من وراء إبرام هذا  تي يريدلا 4إرادة شخص التصرف امصلحة المرجوة التي اتجهت إليهال
و من ذلك نخرج بنتيجة مفادها أن مصلحة شخص التصرف تكمن في اعتبار هذه  ،التصرف

تحقيق  األمرال تتعدى في واقع  إرادتهير عن فهدفه من التعب ،إلرادتهالمصلحة هي المصدر الفعلي 
 . 5حاجة ضرورية إشباعفائدة أو منفعة معينة أو 

                                                            

  184، ص 1982، بدون ناشر ، 5، المدخل لدراسة القانون ، الكتاب الثاني ، نظرية الحق ، ط أحمد سالمة-  1
  184، صنفسهمرجع ، أحمد سالمة -  2
  222، ص مرجع سابق ،عديأحمد بن علي بن الحميدي الس-  3
   222، ص مرجع نفسه ،السعدي أحمد بن علي بن الحميدي -  4
  223، ص ، نفس المرجعأحمد بن علي بن الحميدي السعدي -  5
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بل هي ذاتها  لحة هي السبب الدافع للتصرف من خالل التعبير عن اإلرادة،و ليست المص      
  .اإلرادةتعد قرينة عن قيام هذه 

في تحديد الطرف المشرع الجزائري المذهب الموضوعي  و على غرار المشرع المصري اعتنق       
للتطبيقات التي يتطلبها التطور القانوني  بإقراره، و ذلك  1ألنظمة متعددة األطراف، من خالل تبنيه 

 - المدين و الدائن-من شخص أحد المتعاقدين 2و االقتصادي ، كما في حالة نقل الحق و االلتزام
  . 3جواز االشتراط لمصلحة الغير ، فضال عن اقرارهن المتعاقدين الى ذمة غير هذي

 يالعنصر الماد- 2

  .)ب(و السبب  )أ( مفهوم مادي للمحل إرساءيترتب على معيار المصلحة   

   المحل - أ

هو  يتم التمييز في القانون المدني بين محل العقد و محل االلتزام، و محل األداء فالشيء        
ل االلتزام بينما يكون االلتزام محال للعقد، فمجموع االلتزامات تشكل محل األداء، و األداء هو مح

محل العقد و هي تشكل العملية القانونية المراد تحقيقها من وراءه، و عليه يكون محل العقد العملية 
ل قو ن  "Duguit"القانونية المراد تحقيقها من إبرامه، بمعنى أنه  الغاية من التعاقد، أو باستعارة تعبير 

  .4أن محل العقد هو المركز القانوني المراد إحداثه

                                                            

يجوز للدائن أ يحول حقه إلى شخص أخر إال إذا منع ذلك نص القانون، أو : (تقنين مدني جزائري 239تنص المادة - 1
  ) .تتم الجوالة دون حاجة إلى رضا المدين  و اتفاق المتعاقدان ، أو طبيعة االلتزام

  ) .شخص أخر يتحمل عنه الدين  و ين المدينتتم حوالة الدين باتفاق ب: ( تقنين مدني جزائري  251تنص المادة -  2
يجوز للشخص أن يتعاقد عن التزامات يشترط لمصلحة الغير ، إذا كان له : ( تقنين مدني جزائري  116تنص المادة -  3

  ) .في تنفيذ هذه االلتزامات مصلحة شخصية مادية كانت أو أدبية 
  . 147، مرجع سابق ، ص  نسير رفيق-  4
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العقود التي إلىي عقد البیع، ثم ننقل هذا المفهوم و سنقوم بدراسة تقابل المراكز القانونیة ف

.1نظمها القانون بتشریعات خاصة

" نقول أن المحل في العقد هو المركز القانوني المراد إحداثه، ففي Duguitباستعارة تعبیر "

.2نقود، و محل االلتزام هو تسلیم الشيء و تسلیم النقودالبیع مثال یكون محل األداء الشيء و ال

عملیة البیع، قبینما یكون محل العقد االلتزام بتسلیم الشيء و االلتزام بتسلیم النقود، مما یحق

.3فیتولد مركز قانوني مقابل، و هو المشتري

تصرف القانوني تعبر عن بتطبیق هذا المفهوم على المصلحة، یمكن القول أن المصلحة في ال

على عقد العمل ، المركز أو المراكز القانونیة التي تنشأ عن هذا األخیر ، و بتطبیق هذا المفهوم 

یكون من مصلحة صاحب العمل قیام العامل إذ، األجرهي العمل و أساسیة من عناصر یتكون 

و یتولد في هذه الحالة ،آجرهبالعمل ، و یكون من مصلحة العامل التزام صاحب العمل بتسدید 

.4ن هما صاحب العمل و العاملمركزین قانونیی

حیث عناصره،و یترتب على ربط المصلحة بالمحل تدخل القانون في ضبط شروط المحل و 

أناألساسیة التي یجب األجرالوطني و عناصر لألجرأدنىیتدخل القانون في فرض حد 

.ة المتعاقدین و حمایة النظام العام االجتماعي، و ذلك بهدف  ضمان مصلح5یتضمنها

1 - DE LAMOUTE (M) , Op-cit, P38
2 -DUGUIT (L) , Traité de droit constitutionnel , A.Fonemoing édition ., Paris , 1927 , P85

147، مرجع سابق ، ص نسیر رفیق-3
.109، ص مرجع سابق، غازي زیدانمحمد مصطفى-4
: ( یفھم من عبارة مرتب حسب ھذا 1990أفریل 25مؤرخة في 17، ج ر عدد 11-90من قانون 81تنص المادة -5

ن ، مایلي :ھذا القانو
األجر األساسي الناجم عن التصنیف المھني في الھیئة المستخدمة .-
قدمیھ العامل ، أو مقابل الساعات اإلضافیة بحكم ظروف عمل خاصة ، ال سیما العمل ألتعویضات المدفوعة بحكم ا-

لتناوبي 
اإللزامي ، بما فیھا العمل اللیلي وعالوة المنطقة .وو العمل المضر

68ددج ر ع1991مبردیس21مؤرخ في 29-91نون قا:بو متمم لدعم)نتائجھ والعالوات المرتبطة بإنتاجیة العمل-
20ج رعدد 1994أفریل11ؤرخ في م03-94وم تشریعي رسم-
الذین یفقدون ة األجراءلمتضمن الحفاظ على الشغل و حمایا1994مایو 26مؤرخ في 09-94مرسوم تشریعي-

34، ج ر عدد عملھم بصفة ال إرادیة
.43، ج ر عدد 1996یولیو 9مؤرخ في 21-96رقم أمر-
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السبب-ب

طبقا للمفهوم الكالسیكي أو ما یعرف بنظریة السبب الموضوعي فإن السبب هو الغرض 

و السبب بالنسبة لهذه ،ل علیها المتعاقد عند تنفیذ التزامهصالمباشر و  النتیجة األولى التي یتح

متعاقد النظریة هو سبب االلتزام و لیس سبب العقد، و هو بهذا المفهوم قد یتمثل في محل التزام ال

اآلخر، أو في االستالم المسبق للشيء محل التعاقد أو في الوفاء المسبق بالتزام سابق، أو في نیة 

.)1(التبرع

أما مفهوم السبب حسب النظریة الحدیثة أو ما یعرف بنظریة السبب الشخصي، فإن العبرة 

الشخصیة التي دفعت لنفسیة وارات اتكون بسبب العقد ال بسبب االلتزام و یتمثل السبب في االعتب

.)2(المتعاقدین إلى إبرام العقد، و السبب بهذا المفهوم یغطي السبب غیر المشروع

إن سبب ،الشخصيفیق بین السبب الموضوعي و و بمقارنة المصلحة بالسبب، یمكن التو 

و مما هو أكید ،المقابلااللتزام یقترب من الباعث باعتباره تمثل ذهني للغرض و هو تنفیذ االلتزام 

غیر أن عنصر المصلحة ، )3(أنه تتضمن عقود المعاوضة عدة بواعث تشكل في مجموعها السبب

یوحد مفهوم السبب، ألنه یجب أن تكون المصلحة موجودة و مشروعة و بالتالي فهي تجمع نتائج 

السبب عند األستاذ الوجود و المشروعیة و المصلحة بهذا المفهوم تتفق مع مفهوم :النظریتین

"Hausser" الذي یرى أن  السبب ال یتلخص في الدافع أو في المقابل، فهو لیس بالضرورة مادیا

.)4(أو شخصیا فالمقابل ال یغطي مفهوم السبب إال بتركیب العنصر المادي و بالعنصر الشخصي

-التراضي تابع وواصف للسبب-العنصر الشكلي-3

عن طریق تحلیل إنما، و إرادتان التقتحلل باالنطالق من التراضي كتنظام العقد ال یإن

األمورإلىن ذلك سیكون مع ضمها إ، فباالعتباراإلرادةخذ كان یجب أإن، و الحیاة االجتماعیة

.246، مرجع سابق، ص علي فاللي-1

.255، مرجع نفسه ، ص علي فاللي-2

.85، مرجع سابق، ص عبد الرحمان المحاسنةمحمد یحي -3

4-HAUSSER , objectivisme et subgectivismedans l’acte juridique , LGDJ , PARIS , 1971 , P 278.
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، و ينتج عن هذا التحليل القانوني للعقد أن التعبير 1حيز الوجود إلىجعلتها تظهر  و العناصر التي
ن عن تمام السبب و ل رغبة فقط ، يعلن فيها المتعاقدايمث إنماو  إرادةو القبول ليس  اإليجابعن 

دور  إن" جونو ، و يقول تتحقق بجمع شقيها لدى طرفي العقدالمحل ، أو عن وجود مصلحة 
وصف االلتزام  ورف القانوني و تمييزه عن غيره،  و القبول هو توضيح التص اإليجاببالتصريح 

، و يقابل هذا الرأي الرأي القائل  2"تفصيل للعقد  إعطاءأي  مقابل، و ما يعرضه الطرف األخر، ال
و القبول هو التقاء و تماثل وصف السبب عند متعاقد مع وصف  اإليجابأن الذي يلتقي في 

 . 3للسبب األخرالمتعاقد 

، أن التراضي يصطلح عليه في التعامل بالقدر بع لهو دليل أن التراضي واصف للسبب و تا      
الذي يصف السبب ، فنجده في العقود المتكررة يتم بتبادل عبارات بسيطة بل أنه في بعض العقود 

، كأن يضع العقدالذي يشرع في تنفيذ نتيجة  ، مثال ذلكستغنى عنه و يفترض وجوده افتراضاي
قد ال يتدخل البائع  في  ، ويأخذ ما يقابل ذلك من الخبز، و 4مشتري الخبز النقود أمام البائع

ف من ، و أن التراضي يزداد توضيحا عندما يتم في العقود الغير متكررة و التي سببها ال يعر العملية
، فان ما يتم فعله هو أن ماتيكيةبيع عن طريق األالت األتو ، و كذلك القبل الطرفين  على وجه الدقة

و السلع بداخلها و ال يعرف من ذا الذي سيتعاقد معه ،  اآللةالبائع يتمم السبب من ناحيته فيضع 
  . 5افتراضا إالللكافة هنا ، و ال نستطيع القول بوجود التراضي  إيجابهافتراض أنه وجه  إلىفنلجأ 

الضيقة بين التراضي و السبب ، حيث أن التراضي الفقيه سفرباديس عن العالقة  يتساءلو        
، و الحقيقة أن هذه العالقة بين التراضي و السبب هي التي ساعدت على توي على السببيح

                                                            

  .85ع سابق، ص ، مرجمحمد يحي عبد الرحمان المحاسنة-1 
2-GOUNOU (E) , Le principe de l’autonomie de volonté en droit privé ,Op-cit ,P116 

   240، مرجع سابق، ص محمد يحي عبد الرحمان المحاسنة-3
4 -FLOUR (J) et Aubert (J-L) , L’acte juridique , Op-cit , P 362 . 

   240، ص بقسا، مرجع محمد يحي عبد الرحمان المحاسنة -5
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االستغناء عن السبب بين نصوص القانون كنتيجة من هذه الدراسة و جعلتنا نقول أن شرط 
  . 1أو النتيجة اإلرادةالمشروعية يلحق بالتعبير عن 

، أن الصلة تنقطع بين رغبات األطراف و تراضيبال اإلرادةو أهم ما يمكن أن يقال عن صلة       
لكن  المتعاقدينمن قبل  ، حيث أن هذه النتيجة كانت مرغوبةمنذ حصول التراضي هااألثر الناتج عن

مات من العقد ، و ما ينتج من التزارغبة كافية للدخول في نظام العقدالرغبة ال تنتج التزامات، فال ههذ
   .2للعقد، و ذلك شرط عدم مخالفة النصوص القانونية اإللزاميةمصدرها القوة 

  على أساس السبب  تكييف بعض النظم المتعلقة بالتراضي:ثانيا

يترتب على المفهوم المصلحي للسبب تكييف بعض األنظمة القانونية المتعلقة بالتراضي        
  ) .2(العقد  مجموعة، و ) 1( اإلرادةالنظم نظرية عيوب  ، و من هذه أساسا على أساس السبب

  اإلرادةعيوب - 1

، هذا العارض يجعل يخرج التراضي عن الصورة المعتادةعيب عارض  اإلرادةعيب  إن      
، و في هذه أن يكون ذلك مؤكدا نتيجة للعارض المتعاقد يعلن تمام السبب و كفايته بالنسبة له دون

 يقاس صحة العقد على كفاية السبب إنما، و 3العيب على العيب بحد ذاتهالحالة ال يقاس صحة 
ذي وقع في كان السبب كافيا عند المتعاقد ال فإذ، تعاقد الذي وقع في العيب من عدمهبالنسبة للم

كان السبب غير كافيا عند المتعاقد الذي وقع في غلط عد العقد  إذا، و العيب  عد العقد صحيحا
  . 4غير صحيح

المتعاقد أو من ينوبه دون  إلىو يعود الحق في رفع دعوى البطالن لعدم تمام السبب         
سواهما ، ألن البطالن من النظام الخاص و يخص المصلحة الخاصة للمتعاقدين دون سواهما ، و 

                                                            

 . 240، ص سابق، مرجع محمد يحي عبد الرحمان المحاسنة-1
2-BLOUGH (R) , Op-cit , P85 . 

  . 240، ص سابق، مرجع محمد يحي عبد الرحمان المحاسنة-3
  . 152، ص 2000والفقه اإلسالمي ، دار هومة ، الجزائر ،  ، اجازة العقد في القانون المدني محمد السعيد جعفور-4
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ي ، فما هو البطالن النسبي و ما ه اإلجازةانطالقا من هذا األساس  تتبلور فكرة البطالن النسبي و 
  . 1العقد ؟ إجازة

عيب من  إرادتهيقصد بالبطالن النسبي ، الحق الذي يخوله القانون للمتعاقد الذي شابت        
، و في هذه الحالة يكون السبب ن خالل مدة معينة حددها القانونللتمسك بحق البطال اإلرادةعيوب 

 إذابينما  فيتمسك بحق البطالن  اإلرادةغير كاف لتمام العقد بالنسبة للمتعاقد الذي وقع في عيب 
 إرادتهأن السبب كاف بالنسبة له رغم أن  اإلرادةعيب من عيوب  إرادتهرأى المتعاقد الذي يشوب 

  . 2ز وصحيحئ،أصبح العقد جا دةار ، و أنه كان يتعاقد و لو وقع في عيب اإلمعيبة

، و أن ساس البطالنة السبب من عدمه هو أكفاي يتبن من نظام البطالن النسبي أن         
 إجازةيمكنه ) االستغالل  اإلكراهالغلط ، التدليس (عيب من العيوب  إرادته شابتالشخص الذي 

  . 3العقد إبرامأن السبب كاف بالنسبة له ، و أنه كان سيتعاقد لو علم بالعيب وقت  رأى إذالعقد 

   مجموعة العقد- 2

فته الحياة االقتصادية ال سيما فكرة التخصص أن التطور الذي عر    teyssieالحظ األستاذ       
و سرعة انتقال األموال أدى إلى ظهور عمليات اقتصادية مركبة ، أين يتم فيها اللجوء إلى عدة 

جل شراء منزل يلجأ المشتري إلى اقتراض مبلغ من المال في بنك أجل تحقيقها ، فمن أأشخاص من 
  . 4مقابل شراء منزل

خير تحاليله على دراسة هذا الرابط و نقل  مفهومه االقتصادي إلى مفهوم و قد ركز هذا األ       
إن تحقيق هذه العملية االقتصادية ال يكون إال عن طريق : قانوني و توصل إلى النتيجة اآلتية 

                                                            

  .229، مرجع سابق، ص ةمحمد يحي عبد الرحمان المحاسن- 1
 .229، ص نفسه، مرجع محمد يحي عبد الرحمان المحاسنة- 2
  .229، ص مرجع نفسه محمد يحي عبد الرحمان المحاسنة،-3

4 - TEYSSIE (B), Les groupe de contrats, LGDJ,1975., P8 . 
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مجموعة من العقود تكون متداخلة و مترابطة فيما بينها بطريقة تجعل نظامها مستقال عن باقي 
  . 1ي النظرية الكالسيكيةالنظم المعروفة ف

كما انه ترجم الرابط االقتصادي بين هذه العقود إلى القانون بفكرة وحدة المحل ، أو و حدة         
السبب و قد قاد هذا التحليل إلى تقسيم زمرة العقود إلى قسمين ، فإذ تم إبرام عدة عقود و كان 

  . 2بسبب واحد فتسمى مجموعة العقودمحلها واحد  ، فإنها ستوصف بسلسلة العقود ، و إذ تم 

غير أن وحدة السبب ، أو وحدة المحل ال يشكالن وحدهما الرابط االقتصادي بين هذه         
كان سبب عقد القرض هو واقعة الشراء ، فان القرض وسيلة للشراء  إذاالعقود ، ففي المثال السابق 

اعث الدافع إلى التعاقد ، إذ يمثل عملية و ليس سبب له ، و هكذا تبنى بعض الفقه في فرنسا الب
الن عقد البيع بطالن عقد القرض الشراء الهدف االقتصادي من عقد القرض ، و يترتب عن بط

  .  3العكس صحيح ، إذ يترتب على بطالن عقد البيع بطالن عقد القرضو 

 األساسو على هذا  ،قتصادي بين هذه العقودالتعاقد الرابط اال إلىو يترجم الباعث الدافع        
، و هذا ما  4أخرالشروط التي يتضمنها عقد  إلىيتم تقدير التوازن االقتصادي في العقد بالرجوع 

نه يقدر طبيعة الشرط التعسفي أ إلىقانون استهالك التي تذهب  1/5-132جاء به نص المادة 
ذ هذين العقدين يخضع فيه تنفي أو إبرامعندما يكون  أخرالشروط التي قد يتضمنها عقد  إلىبالرجوع 

    .  5كما هو الحال بالنسبة للقرض المرتبط بالبيع لألخرحدهما قانونا أ

                                                            

  . 121، مرجع سابق ، رفيق نسير- 1
2 -RZEPECKI (N) , Op-cit , 420 . 

  . 121، مرجع سابق ، رفيق نسير-  3
  . 26 مرجع سابق ، ص الشروط التعسفية في العقود في القانون الجزائري ،، بودالي محمد-  4

5-ARTICLE 132-1/5  abrogé par ordonnance n°2016-301DU 14 MARS 2016 article  34 ( sans préjudice 
des règle d’interprétation aux articles 1156 à 1161 . 1163 et 1164 du code civile , le caractère abusif 
d’une clause s’apprécie en se référant  au moment de la conclusion du contrat , à toutes les circonstances 
qui entourent sa conclusion , de même qu’à toutes les clauses du contrat . il s’apprécie également  au 
regard de celle contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l’exécution du contrats 
dépendent juridiquement l’une de l’autre .)   
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، و حاول كييف العقد مع العدالة و المنفعةو بظهور المذاهب االجتماعية ظهرت ضرورة ت       
Maury    الذي  الباعث أوالدافع (  :موقف القضاء و عرفه إلىالبحث عن وضيفة السبب استنادا

الباعث يكون مختارا ، بحيث يحمل في طياته  أوهذا الدافع  أنيحث الشخص على االلتزام ، غير 
خالل العشرين سنة  –سي ، و  يتبن من خالل مراجعة أحكام القضاء الفرن1)عنصرا موضوعيا 

سبب و ) السبب الموضوعي ( سبب االلتزام : أنه ال يمكن تفسيرها من خالل مفهومي  -الماضية 
) الهدف الذي سعى إليه األطراف( :أنه تعتمد على عناصر شخصية إذ، )السبب الشخصي ( العقد 

  . 2، و عناصر موضوعية المتمثلة في العدالة و المنفعة

، و الذي  1992مارس  11و لتوضيح ذلك نذكر قرار محكمة النقض الفرنسية الصادر في      
ار في قضية ، فقد جاء هذا القر عقد القرض و بأثر رجعي أن إبطال عقد البناء يرتب إنهاء قضى

إلى البنك للحصول على  يبني منزال شخصيا ، فاتجه أنأراد شخص : تتلخص وقائعها كاألتي
  . 3جل إبرام عقد بناء منزل مع المقاولالقرض من أ

لتخصيص ظهر بعد مباشرة االنجاز أن البناء غير مطابق لدفتر الشروط المتعلق بذلك ا      
(lotissement) لة صحة عقد القرض موضوع نقاش؟ طال عقد البناء ، و عليه بقيت مسأ، فتم إب  

منزل البناء الدافع الى التعاقد مشروع ، اذ أن ألن ب القرض مطروحة لم تكن مشروعية سب       
عن طريق  لة السبب و التي يتم مراقبتهان مسأأغير ، ال يخالف النظام العام و اآلداب العامة

  . 4فحص سبب االلتزام كانت مطروحة

بدفع القرض يقابله بالرجوع إلى أحكام النظرية التقليدية أي وجود  المقابل ، فان التزام البنك         
فالسبب موجود ،  قرض، يقابله التزام البنك بدفع الالتزام المقترض بدفع األقساط ، و هذا األخير 

ة ذهبت إلى عكس ذلك فحكمت بعدم وجود السبب معتمدة في ذلك غير أن محكمة النقض الفرنسي
                                                            

1 -MAURY ( J) , « Le concept  et le rôle de de la cause des obligation dans la jurisprudence », Bulletin 
de société de législation comparée , 1950 , P39  

  . 225، مرجع سابق ، ص نسير رفيق  -  2
3 -RZEPECK (N), Op-cit , P250 
4 - MAURY ( J) , Op-cit , 1950 , P39 
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ن عقد د القرض ، فالمقترض قد اقترض من أجل بناء منزل ، و بما أعلى انعدام الدافع إلى إبرام عق
  .1ن القرض ينعدم فيه السببإالبناء تم إلغاءه ، ف

 ير وجود السبب ، ويظهر من هذا القرار أن محكمة النقض اعتمدت عنصرا شخصيا في تقر      
، مخالفة بذلك القرار المبدأ فقد ركزت على موضوع إنفاق القرض ،)المقابل ( الذي هو مفهوم مادي 

ن موضوع إنفاق القرض ال أهمية له في تقرير وجود ، و الذي يقضي بأ1989الصادر سنة 
  .2السبب

، بعد   régnéتعريف الذي يقترحه و يتوافق هذا التلون الشخصي لمفهوم  سبب االلتزام مع ال     
بب الس( :و يرى أن دراسته لمجموعة من الحاالت التي يكون فيها العقد متداخال مع عقود أخرى 

، و يأخذه  الطرف األخر  حد األطرافالهدف الذي يتوخاه أ أو، هو الهدف المشترك بين األطراف
  3.)وغ األطراف لهدف العقدبعين االعتبار ، فيترجم عدم وجود السبب في استحالة بل

  المطلب الثاني

  التحرير األحاديةالقوة الملزمة للشروط 

، و ال يكون أمام المتعاقد ة انفراد المحترف بسن شروط العقدترتب على مبدأ الحرية التعاقدي       
 معه سوى الرضوخ أو رفض التعاقد، و ال يستقيم هذا الواقع العملي مع المساواة المفترضة التي

تدخل المشرع بقوانين خاصة لحماية الطرف  إلىأقامتها قواعد القانون المدني ، مما ظهرت الضرورة 
  . 4الضعيف

طرف تدخلت الدولة في الحقل االقتصادي بقوانين خاصة لحماية المستهلك الذي يشكل ال       
 إلىدية التي تدعو التقلي المبادئ، غير أن هذا ال يستقيم مع بعض الضعيف في العالقة التعاقدية
                                                            

  . 225، ص ، مرجع سابقرفيق نسير-  1
  225، صهسفن مرجع ، رفيق نسير-  2
  . 225، ص نفسه، مرجع رفيق نسير-  3
  .  85 ، مرجع سابق ، صعبد الباسط  حسن جمعي-  4
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، و على هذا األساس في العالقات التعاقدية لإلرادةو تكريس القوة الملزمة  ،الفرد إرادةسلطان 
، و هو أولوية الحق الوضعي على ي أساس جديد للقوة الملزمة للعقدتبن إلىظهرت الضرورة 

مواجهة الشروط خاصة للمتعاقد في  قانونيةحماية  إلى، الذي أدى )الفرع األول( 1الشخصي
         . ) الفرع الثاني(التعسفية و البنود غير متوازنة 

  الفرع األول

  تطور فلسفة قانون جديد

في تحديد مضمون العقد ،  اإلرادةيترتب على تدخل القانون في العالقات التعاقدية تقييد      
األساس من  الضروري ، و على هذا 2القوة الملزمة للعقد أساس اإلرادةيتعارض ذلك مع اعتبار و 

ضع خ، و الذي يرتب نظام قانوني جديد ي) أوال(جديد لمبدأ القوة الملزمة للعقد  أساسالبحث على 
  ) . ثانيا(له العقد 

  القانون أساس القوة الملزمة للعقد: أوال 

 أنيرون  فأنصارها القانون عن طريق العقل،  نه يمكن اكتشافترى مدرسة القانون الطبيعي أ      
، و الذي ما هو سوى  وسيلة لتعايش 3نظام يطلقون عليه القانون الطبيعي إيجاد بإمكانهالعقل 
المصدر الوحيد لكل االلتزامات القانونية  اإلراداتالفردية داخل المجتمع ، و بذلك تكون  اإلرادات

 أنهو يرى انتقاد هذه النظرية ، ف إلىهذا ما دفع بجانب من الفقه يعرف بالمدرسة الموضوعية 
و عليه فان دور المشرع ينحصر في . القانون يتمثل في تلك القواعد التي تنتج عن الوعي الجماعي 

 .4اإلطالقفال دور لها على  اإلرادة أماجمع هذه القواعد ، 

                                                            

  89، مرجع سابق ، صسامي بديع منصور -  1
2 -PENIN (O) , La distinction de la formation et de l’exécution du contrat , LGDJ , Paris , 2012 , P48. 

   . 45، مرجع سابق ، ص نسير رفيق-  3
4-PENIN (O) ,Op-cit , P8  .  
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و هو علم  يحدث، أنيرسم ما يجب  إنمادور القانون ليس تفسير الوقائع ، و  أنغير         
لتحقيق الحق  أداةن العقد إ، و بالتالي فمبادئو  أهدافتحقيق  إلىنظيم يسعى ن التالتنظيم ، أل

حد أتلك الممنوحة بالقاعدة القانونية ، فليس من  إالال يملكون  األفراد أن، و هذا يعني  1الوضعي
، فعندما يعالج الفقه المدني  المحكمة بحق غير مكرس بالحق الوضعي أماميتمسك  أنيستطيع 

، و بالتحديد العقود ، فان الشروط التي يفرضها القانون هي التي در الحقوق الشخصيةمسألة مصا
  . 2الفقه باالعتبار يأخذهاالقانونية التي  اآلثارن تنتج الفردية بأ لإلراداتتسمح 

 كائن اجتماعي بطبعه ، و ال يمكن تصوره خارج المجتمع ، له كيان خاص ، اإلنسان أنغير  
التصرفات القانونية ، و بالتالي  تنشئ أن إرادته بإمكان، و عليه  3المجتمع رادأفمتميز عن باقي و 

 ٕانماالفردية ، و  اإلرادات أوالمعطاة للحق الوضعي  األهميةتطرح من زاوية  أنفان المسالة ال ينبغي 
ي الثان أما اإلطاريرسم  األول أن إذ ،الشخصي ن العالقة بين الحق الوضعي و تبي أخرىمن زاوية 

هي القاسم المشترك في تكوين كل عقد ، لكن يجب  اإلرادة نأ، و نقصد بذلك  اإلطاريترجم ذلك 
  . 4القانوني إطارهاتكون االراد في  أن

  دور القانون في تكوين العقد: ثانيا 

، و في تحديد التوازن الظاهر بين االلتزامات )1 (يتدخل القانون في تحديد العناصر األساسية للعقد 
  .) 2( 5عاقديةالت

  تحديد العناصر األساسية في العقد -1-

  ) .ب( و السبب) أ(المحل  عناصر التي تدخل في تكوين كل منيتدخل القانون في تحديد ال      

  

                                                            
1- DOUCHE (D-N) , Thèse-précité , P137 . 
2 -Idem, P137 . 
3 -Ibidem , P78 . 

  . 78، مرجع سابق ، ص عنتري شھيناز- 4
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  المحل - أ

من  54معنى العقد بمفهومه الكالسيكي الوارد في المادة يكتف المشرع الجزائري في تحديد  لم     
  أولىفقرة  04-02عقد ، حيث عرفه في المادة تبني مفهوم حديث لل إلى القانون المدني بل ذهب

 أوكل اتفاق : " أن  إلىالمحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية  02- 04من القانون رقم 
 إذعاناالتفاق ، مع  أطرافحد أتأدية خدمة ، حرر مسبقا من  أوبيع سلعة  إلىاتفاقية تهدف 

  . 1 "تغيير حقيقي فيه  حداثإ األخيرث ال يمكن هذا ، بحي األخرالطرف 

تعريف لعقد  إعطاء إلىالمشرع الجزائري اهتدى  أنو من خالل التعريف السابق يمكن القول      
  . 2المتعلقة بتكوينه و تفسيره األحكامبعدما اكتفى في القانون المدني ببيان  اإلذعان،

و يبدو أن . مصطلح سلعة  بدال " منتوج " ل مصطلح استعما و قد جرت عادة المشرع إلى       
 90/266من المرسوم التنفيذي رقم  22عم من مفهوم السلعة ، بدليل ان المادة أمفهوم المنتوج 

كل ما يقتنيه المستهلك من : المتعلق بضمان المنتوجات و الخدمات عرفت المنتوج من جهتها بأنه 
المتعلق برقابة  90/39من المرسوم التنفيذي رقم  2/1 كما أن المادة.  3منتوج مادي او خدمة

كل منقول مادي يمكن ان يكون موضوع : الجودة و قمع الغش عرفت المنتوج من جهتها بأنه 
  . 4معامالت

                                                            

 .ى الممارسات التجارية السالف الذكرالمتعلق بالقواعد المطبقة عل 02-04قانون- 1
  . 78، مرجع سابق ، ص عنتري شهيناز- 2
، الصادر  5، ج ر عدد  1990يناير 30الخدمات ، المؤرخ في  و المتعلق بضمان المنتوجات 90/266تنفيذي  مرسوم-3

  . 1990يناير31بتاريخ 
  . قمع الغش السالف الذكر و المتعلق برقابة الجودة 90/39مرسوم تنفيذي  -4
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السلعة تقتصر على المنقوالت المادية سواء تلك التي تهتلك  أنو بناء على ذلك يمكن القول      
أو تلك التي تهتلك بعد مرور فترة من الزمن و هي السلع المعمرة  بأول استعمال لها كالغذاء ،

  . 1كالسيارات و األجهزة المنزلية و غيرها

العقار ذو  أولم يتحدث عن المسكن  -مثل النصوص التي سبقته –غير أن النص المذكور       
لدى المشرع  ألجدراالطابع السكني ، و نظرا لألهمية التي ينالها المسكن في حياة الناس كان من 

-04اعتباره محل الحماية التي تقررها القوانين الحمائية و منها الحماية التي يوفرها القانون رقم 
022.  

و طبقا للنظرية العامة للعقد يجب تحديد العناصر الجوهرية في العقد ، و لضرورات حماية      
من خالل المرسوم ها علياالتفاق  المستهلك يحدد  المشرع الجزائري العناصر الجوهرية التي يجب

المتعلق بتحديد العناصر األساسية للعقود المبرمة بين األعوان االقتصاديين  306-06التنفيذي رقم 
تعتبر عناصر : (منه التي تنص 2، و ذلك في المادة كين و البنود التي تعتبر تعسفيةو المستهل

العناصر المرتبطة  االقتصادي و المستهلك  بين العونفي العقود المبرمة  إدراجهاأساسية يجب 
بالحقوق الجوهرية للمستهلك و التي تتعلق باإلعالم المسبق للمستهلك و نزاهة و شفافية العمليات 

  . 3. )أو الخدمات و كذا الضمان و الخدمة ما بعد البيع /التجارية و أمن و مطابقة السلع و

أساسا بما  2المذكورة في المادة  األساسيةالعناصر  من هذا المرسوم تتعلق 3و  طبقا لنص المادة 
  : يأتي 

  .أو الخدمات و طبيعتها /خصوصيات السلع و-

  .األسعار و التعريفات -
                                                            

1 -RZEPECKI (N) ,Op‐cit , P85 .   

  .ى الممارسات التجارية السالف الذكرالمتعلق بالقواعد المطبقة عل 02- 04قانون-2
و البنود التي تعتبر  المستهلكينو د المبرمة بين األعوان االقتصاديينيحدد العناصر األساسية للعقو  306-06مرسوم تنفيذي -3

 . تعسفية السالف الذكر
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  .كيفيات الدفع -

  .شروط التسليم و أجاله -

  .أو التسليم /عن الدفع و التأخيرعقوبات -

  .الخدمات  أو/كيفيات الضمان و مطابقة السلع و-

  .النزاعاتشروط تسوية -

  . ) .إجراءات فسخ العقد -

  السب - ب

نستخلص من تعريف المستهلك في  نصوص قانون االستهالك الجزائري أن السبب في عقد        
من  3/2، و هذا ما جاءت به نص المادة  1خدمة أواالستهالك هو االستهالك الشخصي لسلعة 

: ( الغش التي عرفت المستهلك على أنهبة النوعية و قمع المتعلق بمراق 39- 90المرسوم التنفيذي 
او خدمة معدين لالستعمال الوسيط او النهائي لسد  منتوجا  –مجانا  أوبثمن  -كل شخص يقتني 
  . 2)حيوان يتكفل به  أو أخرخاصة بشخص  أوحاجاته الشخصية 

شخص : (المستهلك أنه  3المتعلق بالممارسات التجارية 02-04من قانون 3/2و عرفت المادة    
  .) و مجردة من كل طابع مهني ....و معنوي يقتني سلعا قدمت للبيع أطبيعي 

. القضاءالتعريف للفقه و  أمرغالبية التشريعات التي تركت بذلك و المشرع الجزائري خالف         
 أوأن السبب في عقد االستهالك هو االستهالك الشخصي لسلعة   M-Raymondحيث يرى 

تكييف العقد من السبب الموضوعي الن سبب  إلى األقربأن السبب الشخصي هو  إذ مة،خد

                                                            

  85، مرجع سابق ، صعنتري شهيناز-  1
  .المتعلق برقابة الجودةوقمع الغش السالف الذكر  90/39مرسوم تنفيذي -  2
  .سالف الذكر المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية ال 02-04قانون-  3
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يتوقف تكييف العقد   إذ،  ألخرااللتزام هو نفسه في كل العقود بينما سبب العقد يختلف من عقد 
  .  1العقد إبرام إلىعلى دافع المتعاقدين 

لموضوعي لتكيف العقد و يستند في السبب ا إلىأنه يجب الرجوع  Mauryبينما يرى            
كان السبب في عقد الغرر هو حظ  إذاالتمييز بين عقد الغرر و عقد المساومة ، حيث  إلىذلك 

، غير أن هذه النظرية  2الخسارة ، فان السبب في عقد المساومة هو االلتزام المقابل أوالربح 
و سبب قريب مباشر قصدي ، بينما تعرضت للنقد من قبل جانب من الفقه  ، ألن سبب االلتزام ه

شخصية  ألغراضالتعاقد يتمثل في الشراء  إلىالسبب في عقد االستهالك هو غير مباشر و دافع 
  . 3غير مهنية

 ب هي العناصر الموضوعية التي تنشأبطرح جديد ، و يرى  أن السب -Boyer Lو جاء       
مستحيل ، و يقدم مثال عن ذلك في عقد االلتزام ، بحيث غيابها يجعل تحقيق الهدف التعاقدي 

     .  4غياب واقعة متنازع فيها تجعل عقد الصلح بدون موضوع إذالصلح ، 

عناصر   إلىالنقد على أساس أن عقد االستهالك يستند  إلى -Boyer Lو تعرضت نظرية         
  . 5شخصية في قيام السبب و هي تلبية حاجات شخصية و ال يستند عناصر موضوعية

و في رأينا تبقى نظرية الباعث الدافع إلى التعاقد األقرب إلى تكييف عقد االستهالك ، ألن         
الباعث يتغير من عقد إلى أخر ، بحيث يكون الغرض من إبرام عقد االستهالك   تلبية حاجات 

  . شخصية للمستهلك ، بينما يكون سبب االلتزام هو نفسه في كل العقود

  

                                                            

1-RAYMOND , Commentaire de la loi n°92-60 du 18 janvier 1992 , Renforçant la protection des 
consommateurs dans les contrats consomation , 1992 , P56.  

2-MAURY , Observations sur la jurisprudences tant que source du droit , DALLOZ , 1950 , P55  
3-RZEPECKI (N) , Op-cit , P 363 
4-BOYER (L) , La notion de transaction , Contribution à l’étude des consepts de cause et d’acte 

déclaratif , Thèse Toulouse , 1947 , P 10 . 
5-RZEPECKI (N) , Op-cit , P 363 
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التحدید القانوني للتوازن الظاهر -2

التي تضمن التوازن یتدخل القانون في تحدید مضمون العقد من خالل قواعد أمرة و مكملة 

(ب) .و منع الشروط التعسفیةفي بنود العقد (أ) 

البنود المتوازنة-أ

.1تتمثل البنود المتوازنة في قواعد أمرة و مكملة

القاعدة اآلمرة -

قابل المالي للسلعة، كما یلتزم اتجاه الدائن بناء على یلتزم المدین بدفع الثمن الذي یمثل الم

الوضع الظاهر، مما یضفي القانون حمایة تشریعیة على المركز القانوني للمستهلك، في تقدیر 

.2الثمن، و كذا في التزامه اتجاه الدائن الظاهر

ء یقوم القانون بتحدید لقانون العرض و الطلب، لكن استثنااالمبدأ العام أن األسعار تحدد وفق

.ثمن السلع اإلستراتیجیة

من 4الذي عدل المادة 2010غشت 15المؤرخ في 05-10من قانون 3نصت المادة 

على أن تحدد بصفة حرة أسعار السلع 3المتعلق بالمنافسة19/7/2003المؤرخ في 03-03األمر 

.4الحرة و النزیهةقواعد المنافسةالسلع و الخدمات اعتماد على

یرة الوضع الجدید نسبیا المتمثل في ذلك التوجه الذي شرعت اهذا المبدأ وضع أساسا لمس

من لحریة االقتصادیة، غیر أنه استثناءاألساس على افي و القائم ، 1989الجزائر في تبنیه بعد 

1 - J. CALAIS-AULOY et TEMPLE (H) , Droit de la consommation, 8e éd., Dalloz, coll. Précis droit privé,
2010 , P45

، 2013الفرنسي ، مصر ، والقضاء المصريو أحمد شوقي محمد عبد الرحمن ، النظام العام العقدي ، تأصیل قواعد القانون المدني في الفقه-2

.155ص 
2003یولیو 20مؤرخة في 43یتعلق بالمنافسة ، ج ر عدد 03-03أمر -3
و03-03یـعـدل ویتـّمم األمـر رقم 2010غشت 18، مؤرخة في 4ج ر عدد ، المتعلق بالمنافسة201غشت 15المؤرخ في 05-10قانون -4

2003یولیو سنة 19الموافق1424جمادى األولى عام 19في المؤرخالمتعلق بالمنافسةو
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تراتیجي أو تتدخل الدولة في حاالت أسعار السلع ذات الطابع االسلمبدأ العام یتدخل القانون لتحدیدا

.1استثنائیة أخرى

قتصادیة في تحدید أسعار السلع و  رغم التأكید على المبدأ العام القاضي بحریة األعوان اال

، إال أنه یمكن للدولة في 2الخدمات وفقا لقواعد اللعبة التي تحكم المنافسة في ظل االقتصاد الحرو 

أن تتدخل و تفرض قیود على حریة العون االقتصادي  بتحدید األسعار بعض الحاالت االستثنائیة 

03-03من األمر 5حیث تنص المادة ،و فرضها بالنسبة لبعض السلع ذات الطابع االستراتیجي

یمكن تقنین أسعار السلع  و الخدمات التي تعتبرها الدولة ذات طابع استراتیجي، «على ما یلي: 

».مجلس المنافسةبموجب مرسوم بعد أخذ رأي 

التي عدلالمتعلق بالمنافسة 2010غشت 15المؤرخ في 05-10قانون 4المادةكما نصت 

ــكن مأعاله ی4لمادة اتـــطـــبـــیــقـــا ألحـــكـــام «لمتعلق بالمنافسة على أنه: ا03-03أمر من 5مادةال

تجانسة من الـسلع والخدمات أو لماتحـــدد هــــوامش وأســـعــــار الـــســـلع والخــــدمـــات أو األصـــنـــافأن

.3».علیها عن طریق التنظیمأو التصدیقتسقـیفها

معنى ذلك أن الدولة یمكنها وضع إجراءات استثنائیة للحد من مشكلة ارتفاع األسعار أو 

أو كارثة أو صعوبات ط بسبب اضطراب خطیر للسوق (أزمة)لتحدیدها في حالة ارتفاعها المفر 

6، و ذلك بموجب مرسوم لمدة ستة 4ض المناطق و حالة االحتكار الطبیعيفي التموین في بع

أشهر بعد أخذ رأي مجلس المنافسة، و نشیر في هذا الصدد أن هذه االستثناءات لم ترد على 6

.5سبیل الحصر و إنما هي على سبیل المثال

126،  مرجع سابق ، صأرزیل الكاهنة -1
126، ص،  مرجع نفسهل الكاهنة أرزی-2
مؤرخة في 36ج ر عدد 2008یـونـیو25وافق مال1429جـمادى الـثــانیـة عام 21مؤّرخ في 12-08رقم قانونمن 4مادة بالعدلت -3

السالف الذكر المتعلق بالمنافسة2010غشت 15المؤرخ في 05-10قانون من4، و المادة 2008یولیو2
41، مرجع سابق ، صشریف كتو-4
.62، مرجع سابق ،  ص ةكسال سامی-5
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ي مجال البیع على و نظم المشرع الجزائري بعض العقود بتشریعات و تنظیمات خاصة ، فف

واجه المقتني في المجال العقاري مشاكل دائمة بسبب سیطرة المرقین العقاریین على ،1التصامیم

و المقتنین، توازن في العالقة العقدیة بینهمسوق العقار و قدرتهم على فرض شروط تعسفیة أخلت بال

حقیق التوازن العقدي فصدر ما تدخلت الدولة لضبط و تنظیم قواعد النشاط العقاري بما یضمن ت

و كرس المشرع ضمانات قصد حمایة المقتني في المحدد لقواعد الترقیة العقاریة ، 04-11قانون 

.2مواجهة المرقي العقاري و ذلك في سبیل تحقیق التزام المرقي العقاري بتسلیم البنایة

شاریع العقاریة المعدة للبیع أو یشترط في المبادرین بالم04-11قانون 12إذ أنه طبقا للمادة 

اإلیجار أن یكونوا من المحترفین الذین یملكون مهارات في هذا المجال و القدرات المالیة الكافیة، 

المرقي العقاري االنتساب لصندوق الضمان و الكفالة الذي یمكن من هذا القانون 55ادة مالوتلزم 

قب القانون بالحبس و الغرامة كل امتناع من ا، و یعالمقتنین من استرجاع ما دفعوه من دفعات الثمن

.3االنتساب للصندوق

ق المسؤولیة عن الضمان العشري من حیث السالف الذكر نطا04-11ویوسع قانون 

منه تجعل كل من مكاتب الدراسات و المقاولین و المتدخلین اآلخرین 46، إذا أن المادة 4األشخاص

بالتضامن مع مسئولونلعقاري في إطار تنفیذ مشروعه على التصامیم الذین لهم صلة بالمرقي ا

.5المرقي العقاري

وذجي مالمتضمن دفتر الشروط الن85-12صدر المرسوم التنفیذي رقم نون القلهذا اا تطبیقو 

قي القاري باالكتتاب في ر الذي یحدد االلتزامات و المسؤولیات المهنیة للمرقي العقاري و الزام الم

.6أو الضمانات القانونیة المطلوبةینات مجمیع التأ

156، النظام العام العقدي ، مرجع  سابق، صأحمد شوقي محمد عبد الرحمن-1
المحدد لقواعد الترقیة العقاریة ، مذكرة لنیل درجة 11-04، عقد البیع على التصامیم في إطار القانون كتو المیة-2

.50، ص 2013ولود معمري ، تیزي وزو ، المسؤولیة ،جامعة موالماجیستر في القانون ،فرع العقود
51، ص سابق مرجع ، كتو المیة-3
2011مارس 6مؤرخة في 14یحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقیة العقاریة ، ج ر عدد 04-11قانون -4
.156، النظام العام العقدي  ، مرجع سابق ،  صأحمد شوقي محمد عبد الرحمن-5
، ج ر وذجي الذي یحدد االلتزامات و المسؤولیات المهنیة للمرقي العقاريمالمتضمن دفتر الشروط الن85-12المرسوم التنفیذي رقم .-6

.2012فبرایر 26مؤرخة في 12عدد 
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بإعدادها ومن المعروف أن عقد التأمین من العقود التي تنفرد شركات التأمین و

قبول التعاقد و التوقیع على النماذج و العقود التي یقدمها المؤمن علىطباعتها، بینما ینحصر دور 

.1المؤمن

لمصري و الفرنسي إلى التدخل لتنبیه و لقد سعى المشرع الجزائري و على غرار نظیره ا

و ذلك من خالل ،2المؤمن له إلى بعض شروط وثیقة التأمین حتى یتعاقد و هو على بینة من أمره

وسائل عدیدة كاشتراط الكتابة و ألوان مختلفة كذلك ألزم المشرع المؤمن بإدراج شروط و استبعاد 

المؤمن له بمدى حقوقه و التزاماته المترتبة البعض منها بهدف مقاومة الشروط التعسفیة و تعریف

قانون مدني 750قانون مدني جزائري المقابلة للمادة 622لذلك فقد نصت المادة ،دعلى العق

:3یكون باطال ما یرد في وثیقة التأمین من الشروط اآلتیة«مصري 

ال إذا كان ذلك الشرط الذي یقضي بسقوط الحق في التعویض بسبب خرق القوانین أو النظم إ-

.عمدیهالخرق جنایة أو جنحة 

الشرط الذي یقضي بسقوط حق المؤمن له بسبب تأخره في إعالن الحادث المؤمن منه إلى -

السلطات أو تقدیم المستند إذ تبین من الظروف أن التأخر كان لعذر مقبول.

تؤدي إلى البطالن كل شرط مطبوع لم یبرز بشكل ظاهر و كان متعلق بحالة من األحوال التي-

أو السقوط.

شرط التحكیم إذا ورد في الوثیقة بین شروطها العامة المطبوعة ال في صورة اتفاق خاص منفصل -

عن الشروط العامة.

.156أحمد شو قي محمد عبد الرحمن ، النظام العام العقدي  ، مرجع سابق ،  ص-1

.156أحمد شو قي محمد عبد الرحمن، مرجع نفسه ،  ص-2

السالف الذكر .المتممومعدلي الن، المتضمن القانون المد1975سبتمبر26المؤرخ في 58-75رقم قانون -3
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.»كل شرط تعسفي آخر یتبین أنه لم یكن لمخالفته أثر في وقوع الحادث المؤمن منه-

المؤرخ في 06-04المعدل و المتمم بقانون 07-95قانون التأمین 12و قد حددت المادة 

:1مضمون محل التزام المؤمن في تأمین األضرار كما یلي2006فبرایر 20

الخسائر و األضرار الناتجة عن الحاالت الطارئة.-

الخسائر و األضرار التي یتسبب فیها أشخاص.-

مدنیا عنها.مسئوالیكون المؤمن له -

الخسائر و األضرار الناتجة عن خطأ غیر متعمد من المؤمن له.-

رار التي تسببها األشیاء أو الحیوانات التي یكون المؤمن مسئوال عنها، و هذه الخسائر و األض-

من القانون المدني الجزائري.140إلى 138األخیرة تحیلنا إلى المواد من 

القواعد المكملة-

فرز  تطور  الحیاة االقتصادیة في القرن التاسع عشر نوع جدید من المعامالت ، لم تكن أ

بنود وضعها الطرف القوي إلى، حیث یخضع فیها الطرف المذعن 2ي قواعد القانونمعروفة ف

وى قبول أو رفض البنود ، و ال یمكن للطرف المذعن س3بإرادته المنفردة  دون مناقشة مسبقة

، و إذا كان الدور التقلیدي للقاعدة المكملة هو تكملة إرادة المتعاقدین ، فان إرادة الطرف التعاقدیة

ن غیر حرة في تحدید مضمون العقد و على هذا األساس یثور السؤال هل تحتفظ القاعدة المذع

.4المكملة بدورها التقلیدي الغیر ملزم في عقود اإلذعان ؟

إلى جونو،جیني،ساليفي بدایة القرن العشرین ،  ذهب بعض الفقهاء و من أبرزهم 

لفلسفة إعماال، و اكتساء الطبیعة الملزمة ، و ذلك ضرورة إعادة صیاغة مفهوم القاعدة المكملة 

ال ینحصر دورها أنیجب إذ.اإلرادةقدیس قواعد المنفعة و العدالة علىالقانون الجدید التي تقوم بت

الطرف الضعیف غیر حرة في تحدید مضمون العقد ، و إرادةالمتعاقدین مادام أن إرادةفي تكملة 

.میناتأالمتعلق بالت1996ینایر 25المؤرخ في 07-95یعدل و یتمم القانون رقم 15ر عدد ج2006فبرایر 20مؤرخ في 04-06قانون -1
2 - J. CALAIS-AULOY et TEMPLE (H) , Droit de la consommation, Op-cit, P45
3 - Idem, P45
4 -PLEGION-ZIKA (C-M) , Op-cit , P 241
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من خالل ارساء مفهوم  تحديد مضمون العقد ،تقييد إرادة المحترف في  إلى أثرهايمتد  أنيجب 
  . 1ملزمة ال يمكن مخالفتهاقاعدة بذلك و تصبح   règle dispositive وظيفي للقاعدة المكملة

القاعدة  أن متطلبات المنفعة و العدل التي تقوم عليها القاعدة القانونية تجعل جينيو يرى       
و إنما يمتد إلى تحقيق مصلحة المتعاقدين  ،المكملة ال ينحصر دورها في تفسير إرادة المتعاقدين

  .  2وفقا لألهداف االجتماعية

 "règle dispositive"  من خالل هذا المفهوم الجديد   المكملةالقاعدة  أن سالي و يرى      
  . 3كن مخالفتها إال ببيان أسباب ومعقولة وواهيةغير أنه ال يم المكملة،ليست إال صورة للقاعدة 

بطرح جديد في تقسيم التزامات المتعاقدين في عقود اإلذعان ، حيث يرى أنه  جونوو جاء      
يتضمن عقد اإلذعان نوعين من االلتزامات التزامات جوهرية تخضع لمبدأ العقد شريعة المتعاقدين 

نوية تابعة لاللتزامات الجوهرية يقوم المتعاقد المحترف يتفق المتعاقدين عليها ، و التزامات ثا
  غة مفهوم القاعدة المكملةاضرورة إعادة صي و على هذا األساس يرى. فردة بتحديدها بإرادته المن

و ذلك ، تزامات الثانوية في العقد لال تقتصر في تكملة إرادة المتعاقدين و إنما تمتد إلى تحديد اال اذ 
العدالة و المنفعة ،ألن هذه األخيرة ناجمة عن االرادة المنفردة للمحترف ، و   قواعد  على أساس

 الى تجسد  د و إنما يمت، إرادة المتعاقدين  تفسير بالنتيجة يكون دور العقود المسماة ليس في 
  . 4 العدالة وفقا  لألهداف الموضوعية المألوفة

، و يرى أن  5( -des norme semi –impérative)النظرية األلمانية   batiffolو تبنى        
القاعدة المكملة يمكن للمتعاقدان االتفاق على مخالفتها في عقود المساومة ، بينما يختلف األمر في 

                                                            
1-SALEILLES (R), De la déclaration de volonté, Contribution à l’étude de l’acte juridique dans le 

Code civil allemand, art. 116-144, Pichon, Paris, 1901 , P45 
2-GENY (F) , Science et technique en droit privée , positif , tome 3 , Élaboration technique du droit 

positif ,Sirey , 1921,P21 : (évaluant en bon sensé les intérêts enjeu et mesurée sur l’opinion commun 
de publique en générale .) 

3- SALEILLES (R), De la déclaration de volonté,Op-cit ,P45 
4 -GOUNO (E), Op-cit , P 97 : ( but objectif normale de ces diverses opérations ) . 

  220، ص سابق، مرجع  حسن عبد الباسط جمعي -  5
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عقود اإلذعان ، حيث تنقلب الى قاعدة ملزمة ألن اإلرادات الحقيقية ال تتطابق و ال تتوافق ما دامت 
  .1ديد مضمون العقدإرادة الطرف المذعن غير حرة في تح

 1971في رسالة الدكتورة المؤرخة في سنة   Robert daint Remyو هذا ما جاء به      
أن عقود اإلذعان ليست فيها فقد جاء " مراجعة الشروط التعسفية الواردة في عقد اإلذعان " المعنونة 

حقيقية ال تتوافق و ال ، فاإلرادات ال23إال مثاال مستمرا على غياب تطابق اإلرادات بشأن العقد
، و حتى ما إذا كان هناك تطابق و توافق بين إرادات اإلذعانبعقود  األمرتتطابق حينما يتعلق 

أما  احد أال و هو انعقاد العقد ذاته، فانه ال تتعلق إال بموضوع و  4المتعاقدين بصدد عقود اإلذعان
هي  تطابق بشأنها ألننا بصدد إرادة واحدة وعن الشروط الواردة بالعقد فان اإلرادات ال تتوافق و ال ت

و على هذا األساس تبنى القضاء الفرنسي معيار الشرط غير مغالي  .إرادة مقدم السلعة أو الخدمة
  .5فيه أو بمعنى أخر مقبول لنفاذ الشروط الواردة في مواجهة الطرف األقل خبرة

تشكل هذه االلتزامات  فإنهازامات ثانوية كانت الشروط التعسفية تنصب على الت إذاو في رأينا       
مستلزمات العقد ، و تتدخل القواعد المكملة لتكملة العقد في حالة وجود شروط تعسفية  طبقا لنص 

و ال يقتصر العقد بما ورد فيه فحسب ، بل يتناول أيضا ما : ( ن مدني التي تنص تقني 107المادة 
 . )العدالة ، بحسب طبيعة االلتزام هو من مستلزماته وفقا للقانون و العرف و 

 
  

                                                            
1-CALAIS-AULOY (J) et TEMPLE (H) , Droit de la consommation, Op-cit, P45 : (Par ces règles 

supplétives les législations cherche à établir un équilibre)- 
2-Article 35 de la loi de 10 janvier 1978 qui organisent la lutte contre les clauses abusives : (Sont 

abusives les clauses qui apparaissent imposées aux non-professionnels ou consommateurs par un 
abus de la puissance économique de l’autre partie et confèrent à cette dernière un avantage execif).  

  220، ص سابق، مرجع  حسن عبد الباسط جمعي- 3
  . 26 مرجع سابق ، ص الشروط التعسفية في العقود في القانون الجزائري ،،بودالي محمد  -  4

5-Article 1/1 de  la  loi de 95/96 de 26juilllet 1996  ,  JORF n°28 : ( Dans les contrats conclus entre 
professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont 
pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, 
un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. ) . 



 تكوين العقد في ظل عدم تكافؤ مراكز المتعاقدين                                                       لوالباب األ

 
 

189 
 

   منع الشرط التعسفي - ب
بإعالم و حماية   المتعلق1978جانفي  10قانون  35ذهب المشرع الفرنسي في  المادة         

المستهلك للسلع و الخدمات إلى وضع تعريف للتعسف من خالل ما يحصل عليه المحترف من 
 إذا منح  هذا األخير ميزة فاحشة ، و لم يحدد المشرع بحيث ال يعتبر الشرط تعسفيا إال،  1نتيجة

 إذابعض العقود  إلبطالهذه الميزة على غرار الغبن الذي يكون سببا  إليهالفرنسي رقما معينا تصل 
نظرا لعدم  تعسفيا،و على ذلك فان هذا المعيار ال يصلح وحده العتبار الشرط . بلغ حدا معينا 

  .2ينوضوحه و عدم تحديده برقم مع
 26المعدل للقانون  1995فيفري  1بتاريخ  95-96المشرع الفرنسي قانون  إصدارلكن بعد        

المتعلق  1993افريل  5المتعلق باالستهالك استجابة للتوجيه االروبي المؤرخ في  1993جويلية 
ه في مادة بالشروط التعسفية ، و القاضي بوجوب تعديل قوانين الدول األروبية األعضاء لتنسجم مع

من قانون  1/1الشروط التعسفية ، أصبح تعريف الشروط التعسفية منصوص عليه بموجب المادة 
من نتيجتها أن تخلق على حساب غير المحترف  أوتلك التي يكون موضوعها : ( بأنها  95-96
  3)المستهلك عدم توازن ظاهر بين حقوق و التزامات أطراف العقد  أو

، ففي مجال الحماية من 4بعد من ذلكأ إلى األلمانيه الفرنسي ذهب المشرع و خالفا لنظير         
القانون المتعلق بالشروط العامة للعقود ، و الذي  1976ديسمبر  9الشروط التعسفية أصدر بتاريخ  

كما تشريعي وضع قائمة بالشروط الباطلة و قد تبنى النظام ال،  1977افريل  1بدأ العمل به في 
ستناد الى مبدأ حسن النية تقدير الطابع التعسفي للشرط ا لقضاء بسلطةلس الوقت اعترف في نف
  . 5من القانون المذكور 9بموجب المادة 

                                                            

1- CALAIS-AULOY (J) et TEMPLE (H) , Droit de la consommation, Op-cit  , P45  
2-Idem,P22 . 
3-Ibidem , P 45 . 

  220، ص سابق، مرجع  حسن عبد الباسط جمعي- 4
  . 26 مرجع سابق ، ص الشروط التعسفية في العقود في القانون الجزائري ،،بودالي محمد - 5
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للشرط التعسفي في عام و حذا المشرع الجزائري حذو األنظمة الجرمانية ، فأعطى تعريف        
كل بند أو : ( رسات التجارية  بأنه المتعلق بالمما 04/02من الفقرة الخامسة من القانون   3المادة 

شرط بمفرده أو مشترك مع بند واحد أو عدة بنود أو شروط أخرى من شأنه اإلخالل الظاهر بالتوازن 
  . 1)بين حقوق وواجبات  أطراف العقد

و يستفاد من المادة السابقة أنه ال تقتصر الحماية القانونية من الشروط التعسفية على         
  .حده و إنما تمتد و تشمل العون االقتصاديالمستهلك و 

  نيالفرع الثا
  الحماية القانونية من الشروط التعسفية آليات

 القانونيةيضمن المشرع حماية فعالة من الشروط التعسفية من خالل تعدد مصادر الحماية       
و القضائية )  الثانيالفرع ( و التنظيمية )  األولالفرع (التشريعية  خالل الحمايةمن  إليهانتطرق و 
  ) .الفرع الثالث(

  يةعالتشريالحماية :أوال 
حيث  ،التي سارعت إلى إصدار قانون في هذا المجال األوربيةتعتبر ألمانيا من أوائل الدول         

ن المتعلق بالشروط العامة للعقود، و التي بدأ العمل به في القانو  1976ديسمبر  9أصدرت بتاريخ 
 .الباطلةحيث وضع قائمة بالشروط  ،د تبنى فيه المشرع األلماني النظام التشريعيو ق 1977بريل أ

 .ببطالنهاكما اعترف في نفس الوقت بسلطة القضاء في تقدير بعض هذه الشروط و من ثم الحكم 
  . 2قسمين على أساس مدى قابليتها للتقويم أم ال إلىو قسم المشرع األلماني الشروط التعسفية 

تدعى القائمة السوداء الواردة  األولى، قائمتين من الشروط التعسفية األلماني القانونضمن و ت       
تتعلق على وجه الخصوص بإطالة أجل التسليم   األلمانيمن قانون االستهالك  10في نص المادة 

                                                            

  .سالف الذكر المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية ال 02- 04قانون-1

  . 26 مرجع سابق ، ص الشروط التعسفية في العقود في القانون الجزائري ،، بودالي محمد- 2
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قد ، و حقه في إبطال الع 1جل إضافي طويل لتنفيذ التزامهنفيذ التزام المحترف ، ونصه على أأو ت
دون أساس مادي مبرر أو في تعديله أخذا في االعتبار مصالحه دون االكتراث بعدم قبول المستهلك 

  . 2لذلك
كانت تنسجم مع  إذاللقضاء السلطة التقديرية في استبعاده  أجازأما القائمة الرمادية و التي        

أصناف من الشروط  من هذا القانون و تشمل عشرة 11عليها المادة  ت، و نصمعايير التعسف
محترف في رفع األسعار المنتجات بحق ال:  3التعسفية الباطلة ، و تتعلق على وجه الخصوص

الخدمات ، التي لم تسلم أو يوفى ثمنها في خالل مدة أربعة أشهر ، و باستبعاد أو تحديد حق و 
ي الحبس و غيرها المستهلك في رفض المنتوج أو الخدمة ، أو في حقه في استبعاد أو تحديد الحق ف

  . 11 من الشروط التعسفية المذكورة في نص المادة
الذي وضع قائمتين للشروط  اليسير،و لم يسلك المشرع الفرنسي مسلك المشرع األلماني         

التعسفية الباطلة و إنما اختار نظاما أكثر تعقيدا يتميز بتعدد مصادر قوائم الشروط التعسفية و 
 حيث يعد التشريع المصدر الثاني بعد المصادر،لقانوني لكل مصدر من هذه باختالف االلتزام ا

  .4التنظيم
قام بتعريف الشرط التعسفي في  1978جانفي 10حيث صدر أول قانون االستهالك في            

التعسف في استعمال القوة االقتصادية من خالل فرض على غير المحترف : ( على أنه  35المادة 
الشروط التعسفية ر أنه لم يحدد هذا القانون ، غي 5)بند يخول للمتعاقد معه ميزة مفرطة  أو المستهلك

ي استعمال القوة ف فزة المفرطة و التعس، مما اختلف الفقه و القضاء في تحديد مفهوم المي

                                                            
1-CALAIS-AULOY (J) et TEMPLE (H) , Droit de la consommation, Op-cit  , P45  .   
2- Idem, P78 . 
3-Ibidem, P4. 
4-Article 35 de la loi de 10 janvier 1978 qui organisent la lutte contre les clauses abusives : (Sont 
abusives les clauses qui apparaissent imposées aux non-professionnels ou consommateurs par un abus 
de la puissance économique de l’autre partie et confèrent à cette dernière un avantage execif.)  .  
5-CALAIS-AULOY (J), Les clause abusives dans les contrats types en France et en Europe , Les 
clause abusives en droit Français , Op-cit , P 117  .  
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ملحقا بقانون االستهالك  إضافة إلى 1995، و هذا ما أدى بالمشرع الفرنسي في عام االقتصادية
فيها عناصر الشرط كن اعتبارها تعسفية ، إذا توافرت ضمن قائمة بيانية و غير حصرية لشروط يميت

و قد جاءت شاحبة على حد . 1993لعام  األوربية هي قائمة مستوحاة من التعليمة و. التعسفي 
اسيم ، و للقوة اإللزامية التي تتميز بها المر ، إذ من جهة تفتقر Calais –auloy 1  تعبير األستاذ

من  1-132المادة لطابع التعسفي للشرط وفقا لنص امن جهة أخرى تحمل المدعي عبء إثبات 
ق سبعة عشرة نوعا من الشروط التعسفية و تتعلق على ، و يضم الملحقانون االستهالك

  :2الخصوص
إضرار استبعاد أو تحديد المسؤولية القانونية للمحترف في حالة وفاة المستهلك أو إصابته  ب-

  .جسمانية ، نتيجة عمل أو امتناع صادر عنه 
و جزء منها في حالة القانونية للمستهلك قبل المحترف أالحقوق مالئم استبعاد أو تحديد بشكل غير -

  .عدم التنفيذ الكلي أو الجزئي أو التنفيذ المعيب ألحد التزامات المحترف  
   إرادتهمحترف اللتزامه على محض التزام المستهلك بشكل نهائي ، و تعليق تنفيذ ال-

نسبة الى    la loi chatelالمسمى قانون  2005جانفي  28و أخيرا أصدر المشرع الفرنسي قانون 
النائب في الجمعية الوطنية الذي كلف قبل عامين بمهمة برلمانية تتعلق بإعالم ، و تمثيل و حماية 

  . 3المستهلكين

شرع الفرنسي من خالل تحديد قائمة الشروط التعسفية في و سلك المشرع الجزائري مسلك الم    
، و اإلحالة  إلى التنظيم في تحديد الشروط المتعلق بالممارسات التجارية 02- 04قانون  29المادة  

-04قانون  30و هذا ما نصت عليه نص المادة  4التعسفية كمصدر من مصادر الشروط التعسفية
يمكن تحديد  ،دف حماية مصالح المستهلك و حقوقهبه( :المتعلق بالممارسات التجارية   02

                                                            
1-CALAIS-AULOY  (J) et STEINMETZ (F) , Droit de la consommation , 5èeme èdition , DALLOZ , 

2000 , P 171 . 

  27مرجع سابق ، ص الشروط التعسفية في العقود في القانون الجزائري  ، ،  بودالي محمد-  2
3-SAHRI (F) , La protection juridique de consommateur contre les clauses abusives a travers la loi 04-
02 du 23/6/2004 et le décret exécutif 06/306 du 10/09/2006 , RSJ , N°12 , 2008 , Université Annaba , P 
217 .  

  . 27، ص مرجع سابق، في العقود في القانون الجزائري الشروط التعسفية،  بودالي محمد-  4
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، ببعض منع العمل في مختلف أنواع العقودالعناصر األساسية للعقود عن طريق التنظيم ، وكذا 
  ) .الشروط التعسفية 

المتعلق بالممارسات التجارية على ثمانية شروط  02- 04من القانون  29و تضمنت المادة  
  :  1و التي تتمثل في تعسفية،

  . أو امتيازات مماثلة معترف بها للمستهلك/ أو امتيازات ال تقابلها حقوق و / حقوق و  خذأ-

في حين أنه يتعاقد هو بشروط يحققها  العقود،فرض التزامات فورية و نهائية على المستهلك في -
 .أرادمتى 

 . المستهلك امتالك حق تعديل العقد األساسية أو مميزات المنتوج أو الخدمة المقدمة دون موافقة-

أو التفرد في اتخاذ قرارات البث في مطابقة  العقد،التفرد بحق تفسير شرط أو عدة شروط من -
 .بهاالعملية التجارية للشروط التعاقدية إلزام المستهلك بتنفيذ التزاماته دون أن يلزم نفس 

 .تهذمرفض حق المستهلك في فسخ العقد إذا اخل هو بااللتزام أو عدة التزامات في -

 .تنفيذ خدمة  أجال أوالتفرد بتغيير أجال تسليم منتوج -

   .2تهديد المستهلك بقطع العالقة التعاقدية ، لمجرد رفض المستهلك الخضوع لشروط تجارية معينة-

  يةالتنظيم الحماية:ثانيا 

يد الحماية التنظيمية من الشروط التعسفية من خالل تحد 306-06نظم المرسوم التنفيذي رقم      
  .)2( 3و إنشاء لجنة الشروط التعسفية )1( مو سر م بجو مب قائمة الشروط التعسفية

                                                            

  . ية السالف الذكرالمتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجار  02-04قانون- 1
 . 52، مرجع سابق ، صهيناز عنتري ش- 2
البنود التي  و المستهلكين و يحدد العناصر األساسية للعقود المبرمة بين األعوان االقتصاديين 306-06مرسوم تنفيذي - 3

  .السالف الذكر تعتبر تعسفية 
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  منع الشروط التعسفية بموجب مرسوم - 1

التنظيم كمصدر لتحديد  إلىالمتعلق بالممارسات التجارية  02- 04من قانون  30تشير المادة     
تحديد  يمكن حقوقه،بهدف حماية مصالح المستهلك و ( :التعسفية ، حيث نصت على أنالشروط 

ببعض  العقود، أنواعوكذا منع العمل في مختلف  التنظيم،العناصر األساسية للعقود عن طريق 
  . 1) الشروط التي تعتبر تعسفية 

في المرسوم الشروط التعسفية  إلىالمشرع الجزائري  تعرض 02- 04عالوة على القانون      
البنود التي يقوم خاللها  تعسفية،تعتبر "  :منه 5الذي نص في المادة  306 -06التنفيذي رقم 

هذه  إطارتبين بوضوح أن الشروط المذكورة في " تعتبر " العبارة المستعملة .." .االقتصاديالعون 
   :منهاشرطا نذكر  12المادة هي من الشروط التعسفية بقوة القانون وتضمنت 

 .أنفاالعناصر األساسية للعقود و التي سبق و أن عرضتها  تقليص-

 .للمستهلكبدون تعويض  منفردة،فسخه بصفة  أواالحتفاظ بحق تعديل العقد -

  .  2)بمقابل دفع تعويض  إالعدم السماح للمستهلك في حالة القوة القاهرة بفسخ العقد ، -

  لجنة البنود التعسفية- 2

المحدد للعناصر األساسية  306-06م التنفيذي رقم هي لجنة مستحدثة بموجب المرسو        
و هي لجنة  .تعسفيةللعقود المبرمة بين األعوان االقتصاديين و المستهلكين و البنود التي تعتبر 

، و ممثل عن الوزير المكلف بالتجارة تتكون من ، 3ذات طابع استشاري تابعة مباشرة لوزارة التجارة
ارة و زائد عضوين عن الغرفة الجزائرية للتج ،ممثل عن وزير العدل و عضو مجلس المنافسة

  . 4الصناعة و عضوين عن جمعيات المستهلكين ذات الطابع الوطني

                                                            

  . السالف الذكر  المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية 02- 04قانون -1
  . 55، مرجع سابق ، صعنتري شھيناز-2
  50مرجع سابق ، صلتعسفية في العقود في القانون الجزائري ، الشروط ا، بودالي محمد-3
  140، مرجع سابق ، صنةيل كھيأرز-4
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عوان االقتصاديين للجنة البنود التعسفية مهمة البحث في كل العقود التي يحررها األ و أوكلت       
و إذا الحظت وجود مخالفات تصدر توصيات  التعسفي،البنود ذات الطابع  مع المستهلكين على

القيام بدراسات و خبرة تتعلق بكيفية  الىإمكانية لجوءها  اأيضا من مهامه.جارةالتترفع إلى وزير 
  . 1تطبيق تلك العقود

  ةيئالقضا ةيامحلا-ثالثا

نظام قضائي خاص مستقل عن القواعد  علىتقوم الحماية القضائية من الشروط التعسفية       
السلطة التقديرية ، أو من حيث ) 1(، سواء من حيث دعوى مكافحة الشروط التعسفية  العامة

  ) .2(للقاضي 

  الشكل ثيح نم- 1

تفرض متطلبات الحماية القانونية للمستهلك الخروج عن بعض القواعد التقليدية و السماح      
و التخفيف عن المستهلك من  ،)أ( التعسفيةلجمعيات حماية المستهلك رفع دعوى ضد الشروط 

  .  2)ب( عبء إثبات الشرط التعسفي

  ىو عدلا عفر ل ةر شابم ريغلا ةفلصا- أ

من أجل سد نقائص األسلوب ، ابتدعت لدعوى بدعوى حذف الشروط التعسفيةتسمى هذه ا      
، تقوم بمباشرة الدعوى الجمعيات المتخصصة 3، و من أجل جعل نظام الحماية أكثر نجاعةالعالجي

ا ون قد ضمن عقوده شروطا تحمل طابعلتمثيل جماعة المستهلكين ضد كل عون اقتصادي يك
  . 4، و عموما تباشرها جمعيات حماية المستهلكتعسفيا

                                                            

  . 143، صقباسمرجع  ،أرزيل كهينة -  1
2-SAHRI (F), Op-cit , P 217  .  
3-GAUDEMET (S) , Op-cit , P85 . 
4 - AULOY (J-C) TEMPLE (H) , Op-cit , P672 . 
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المتعلق بالممارسات  04/02من القانون رقم   65تجد هذه الدعوى أساسها ضمن المادة      
ي حالة مخالفة أحكام هذا التجارية التي تنص بإمكان جمعيات حماية المستهلك رفع دعاوي ف

هكذا يعد إدراج الشروط التعسفية مخالف ألحكام قانون الممارسات التجارية ، و بالتالي  ، والقانون
تتمثل هذه الدعوى في  و فيحق لجمعيات حماية المستهلك رفع دعوى بما أن النص جاء عاما ،

 .1المطالبة بإلغاء الشروط التعسفية

بطال شروط وردت في عقود قد سبق فإنها ال تهدف إلى إ الدعوى،بالنسبة لنطاق مباشرة هذه       
ستبرم  أساسا لعقودو إنما غايتها وقائي تهدف إلى حذف للشروط الواردة في وثائق تكون  إبرامها،
  . 2مع المستهلكين مستقبال

  إثبات الشرط التعسفي - ب

على أن  الستهالكاانون من ق -L 1- 132رأينا سابقا أن المشرع الفرنسي نص في المادة       
هي على سبيل البيان و الذكر ال الحصر، و يمكن النظر إليها  للشروط التعسفية مة المدرجةالقائ

عقد ، كما أردفت نفس المادة على أنه في حالة النزاع حول ها تعسفية بمعايير الشرط التعسفيباعتبار 
  .  3، فان المدعي ال يعفى من عبء إثبات الطابع التعسفي للشرطيتضمن شرط من الشروط السابقة

تقف على نقيض القائمة السوداء المعروفة في القانون  تعسفيةمما جعل قائمة الشروط ال      
األلماني كما تضمن العقد لشروط من تلك الشروط ال يمكن اعتباره حتى بمثابة قرينة على الطابع 

  . 4التعسفي للشرط المذكور في القائمة

                                                            

قانون االجراءات  2دون المساس بالمادة : ( المتعلق بالممارسات التجارية السالف الذكر  02-04قانون  65تنص المادة -1
معيات حماية المستهلك ،والجمعيات المهنية ااالتي أنشأت طبقا للقانون ،وكذلك  كل شخص طبيعي أو الجزائية   يمكن ج

  .معنوي ذي مصلحة، القيام برفع دعاوي أمام العدالة ضد كل عون اقتصادي قام بمخالفة أحكام هذا القانون 
 . ) . ذي لحقهم كما يمكن التأسيس كطرف مدني في الدعاوي للحصول على تعويض الضرر ال      

  . 67، ص ، مرجع سابقعنتري بوزار شهيناز-  2

3-AULOY (J-C), Les clause abusives dans les contrats types en France et en europe , Acte de la table 
ronde du 12 décembre 1990,les  clause abusives en droit français , LGDJ ,1990 , P 117 . 

4 -SAHRI (F) ,Op-cit , P 217 . 
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ن هناك افتراض أبالقول ب29في المادة القائمة المدرجةأما في القانون الجزائري فتسمح 

و بالنتیجة فان المتعاقد المضرور یعفى من إثبات الطابع التعسفي الثمانیة،للطابع التعسفي للشروط 

.291للشرط إذا كان من قبیل الشروط المحددة في المادة 

أما إذا تعلق بشروط أخرى غیر تلك التي ورد ذكرها في المادة السابقة ، فان المتعاقد المضرور 

.2دعىاواعد الثبوتیة البینة على من یقع علیه عبء إثبات الطابع التعسفي للشرط وفقا للق

من حیث الموضوع-2

ة التقدیریة تشكل السلط،)أ(ةاصخصو صنبجو مبيضالقلیةدیر لتقة الطلساونانلقاس ر ك

أو،)ب(الشرط التعسفي أهمیة كبیرة سواء في تقدیر وجود الشرط التعسفي للقاضي في تقدیر 

.3)ج(جزاءه

ة للقاضي السلطة التقدیریتكریس-أ

دور القضاء على إبطال المراسیم التي 1978مارس 24اقتصر بموجب المرسوم المؤرخ في

.4هذه األخیرة ربطت إبطال الشروط التعسفیة بوجود مراسیمأنعلما السابق،صدرت تنفیذا للقانون 

ى النظام الموروث عن لم یسهم في القضاء علو ، ریعیة بعد ذلكالنصوص التشتكما تواتر 

الذي ساهم في تقویة حمایة المستهلكین و مرورا 1992جانفي 18بدءا بقانون ،1978قانون 

إلىو لم تبادر هذه القوانین كلها .الذي تقنن بموجبه قانون االستهالك 1993جویلیة 26بقانون 

.5منح القاضي صراحة سلطة إبطال الشروط التعسفیة غیر المذكورة في المرسوم

68، مرجع سابق ، ص عنتري بوزار شهیناز -1

.100مرجع سابق ، صالشروط التعسفیة في العقود في القانون الجزائري ، ،بودالي محمد -2

41، صنفسهمرجع ، بودالي محمد-3

41، مرجع نفسه ، صبودالي محمد -4

5-AULOY (J-C) ,Les clause abusives dans les contrats types en France et en Europe , Acte de la table
ronde du 12 décembre 1990,les clause abusives en droit français ,Op-cit , P118
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تقديرية في معالجة الشرط لقاضي سلطة او أمام غياب النصوص القانونية التي تخول       
-132استناد إلى نص المادة  –في اجتهاد نوعي لها  –ية ، اتجهت محكمة النقض الفرنسالتعسفي

كتوب على أساس الوضعية عسفي و كأنه غير مإلى اعتبار الشرط الت الستهالكاانون من ق 1
  .  1ميزة مفرطةاالقتصادية للمحترف التي تخول له أن يفرض على عميله 

لمحكمة النقض الفرنسية في قرارها الشهير المؤرخ في  األولىذهبت الغرفة المدنية  أخيراو       
 كنون االستهالامن ق 1-132نص المادة  إلىنه يجوز للقاضي و استنادا ، الى أ1993ماي  26

، و ذلك باستبعاد و غير مباشر على الشروط التعسفيةيبسط رقابته بشكل ا أنو في غياب مرسوم 
  . 2تطبيقها

 أننا إال ،على السلطة التقديرية للقاضيصراحة الجزائري المشرع  لم ينصهذا اإلطار  و في        
 04/02من القانون رقم  29من عبارة استعملها المشرع في نص المادة  اإلرادةيمكننا استلهام هذه 

ال ....... .تعسفيةتعتبر بنود و شروط "  :األولي بالقولالمتعلق بالممارسات التجارية في الفقرة 
قائمة الشروط التعسفية واردة  أنو هذا دليل ....."   األخيرالبنود و الشروط التي تمنح هذا  سيما

غير أنه يثور السؤال ما  لالجتهادقاضي ألن المشرع فسح المجال لل الحصر،على سبيل المثال ال 
  . 3القاضي في تقدير الشرط التعسفي ؟ إليهاهي المعايير التي يستند 

فان معيار الشرط التعسفي يتمثل في اإلخالل  02-04من قانون  2/5وفقا لنص المادة  و       
  . déséquilibre significatif 4ين حقوق و التزامات طرفي العقد  الظاهر بالتوازن ب

رنسي من قانون االستهالك الف 1-132و قد نقل المشرع الجزائري هذا المعيار عن المادة        
علما أن .   1993، و الذي نقله بدوره عن التعليمة األروبية لسنة  من قانون االستهالك الفرنسي

معيار التعسف في :  قبل تبنيه للمعيار السابق كان يتبنى معيارين هما 1978القانون الفرنسي لسنة 
                                                            

1-GAUDEMET (S) , Op-cit , P95 . 
2-AULOY (J-C), Les clause abusives dans les contrats types en France et en europe, ,les  clause 

abusives en droit français ,Op-cit , P118 . 

  .67، مرجع سابق ، ص عنتري بوزار شهيناز- 3
4-GAUDEMET (S) , Op-cit , p75 
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 ، و معيار الميزة المفرطة L’abus de puissance èconomiqueالقوة االقتصادية 
L’avantage excessif  1 .  

  الشرط التعسفيوجود تقدير - ب

و ، -العدالة-تتمثل عناصر تقدير الشرط التعسفي في عناصر نص عليها القانون المدني         
  . 2المستهلك عناصر نص عليها قانون حماية

   - العدالة–ي ندلما وننقالا يف-

على العدالة كمعيار يتم على أساسه تعديل الشروط  –مدني جزائري  110المادة  تنص         
تحقيق  إلى، و يرى جانب من الفقه أنه مبدأ أخالقي يهدف 3التعسفية أو إعفاء الطرف المذعن منها

دهم عن التعسف ، و هذا اإلحساس المساواة بين األفراد على نحو يقيم التوازن فيما بينهم ، و يبع
و يضيف هذا الجانب . إعفاء المذعن منه حرك القاضي في تعديله للشرط أو الطبيعي هو الذي ي

، ن الطبيعي، و أساس القيم األخالقية الصحيحةالعدالة هي قاعدة من قواعد القانو" من الفقه أن 
، كما أنها يجب ى نحو يقيم التوازن بينهمإلى تحقيق المساواة بين األفراد، عل إذ أن العدالة تهدف

فتخفف  في كل مراحله ، سواء في التفاوض، أو عند إبرام العقد او تنفيذه أن تسيطر على العقد 
  . 4" بذلك من جمود القانون أو تتالقى ما به من ثغرات

الشرط  العدالة معيار يعتد به القاضي في تقدير ، تقنين مدني 110طبقا لنص المادة  و       
اذن يملك كامل الحق لتقرير ما إذا كان الشرط تعسفيا و ال معقب لمحكمة النقض على  التعسفي

دله اذا كان من ، كان له أن يع، فإذا تبين له شرطا أنه تعسفيا 5ن ذلك من مسائل الواقعتقديره ، أل
يد بحد معين سوى ، و هو في ذلك غير مقفيكون له أن يلغيه إالثر التعسف و شأن ذلك أن يزيل أ

                                                            

  . 94  ، صمرجع سابق ،ة في العقود في القانون الجزائريالشروط التعسفي، بودالي محمد-1
2-GAUDEMET (S) , Op-cit , p75 
3-PONCEAU (R) , Op-cit , P15 

  . 45، مرجع سابق ، ص  سي الطيب محمد امين-  4
 . 45 ، ص  نفسه، مرجع سي الطيب محمد امين-  5



 تكوين العقد في ظل عدم تكافؤ مراكز المتعاقدين                                                       لوالباب األ

 
 

200 
 

النظر الى العقد باعتباره كال ال يتجزأ أو كيانا واحد   التناسب و في هذه الحالة يقتضي      
جل تزامات المتقابلة في مجموعها من أيتضمن العديد من الشروط ، و أنه يجب النظر الى االل
  . 1اعتبار الشرط التعسفي و التأكد من عدم وجود التوازن العقدي

تناسب يشمل معيار التعادل و حيث أن ال يشمله،و التناسب مصطلح أوسع من التقابل و         
 بعادأحد أ" أن التناسب هو     GHESTIN إليهالتبادل و يشمل كذلك المساواة ، و هذا ما ذهب 

و انتهاك المساواة يقع عندما يغيب المعقول و التناسب بين الحقوق و االلتزامات بين   2"المساواة 
  .  3المتعاقدين

  لك قانون حماية المسته يف -

معيار اإلخالل الظاهر  ،معيار التعسف في استعمال القوة االقتصادية تتمثل هذه المعايير في
  .معيار الميزة المفرطة ، ين حقوق و التزامات طرفي العقد بالتوازن ب

اتسم  ،معيار التعسف في استعمال القوة االقتصادية أن -مع البعض  - يجب االعتراف       
جل الحصول على الميزة أالمحترف يستخدم قوة اقتصادية من  ذلك أنبالغموض و عدم الدقة 

. مالزمة للمشروعات الكبرى و القوية اقتصاديا  ةغير أن القوة االقتصادية ليست صفو  .المفرطة
تاجر صغير أن يتمتع باحتكار محلي يماثل  بإمكانفضخامة المشروع ال تعني دائما القوة  ما دام 

  . 4امشروعا وطني

و أمام هذا الغموض حاول الفقه البحث عن المقومات و العناصر التي تكشف عن القوة        
أن المؤشر على السلطة أو القوة االقتصادية للمحترف  إلىفذهب رأي أول  . 5االقتصادية للمحترف

                                                            
1-LASBORDES (V) , Op-cit , P318 . 
2- Ghestin (J), La protection de la partie faible dans les rapports contractuels, Op-cit, P352 . 

  . 220، مرجع سابق ، ص  زمام جمعة-  3
  . 93مرجع سابق ، صالشروط التعسفية في العقود في القانون الجزائري  ، ،  بودالي محمد-  4

5-AULOY (J-C) , Les clause abusives dans les contrats types en France et en Europe , ,les  clause 
abusives en droit français ,Op-cit , P118 



 تكوين العقد في ظل عدم تكافؤ مراكز المتعاقدين                                                       لوالباب األ

 
 

201 
 

و هو كاف العتبار هذا الشرط  جسيم،يتجلى منذ اللحظة التي يماثل فيها الشرط عدم تعادل 
  .1باطال

و الذي ينجر بدوره عن  المسيطر،أن التعسف يتأتى من الوضع  إلىوذهب رأي ثان         
ألن التعسف في استخدام السلطة  فيها،حصول المحترف على شروط مالئمة له بصورة مبالغ 

  .2االقتصادية في نطاق المنافسة يتجاوز بشكل كبير جدا نطاق الشروط العقدية المفروضة

على أساس أن السيطرة الفنية و  المعيار،التشكيك في جدوى هذا  إلىثالث  و ذهب رأي        
 إلى الرأيانتهى هذا  . 3المستهلكالتقنية هي التي تسمح للمحترف من فرض الشروط التعسفية على 

  .  على المشرع الفرنسي اختيار هذا المعيار أخذعدم جدوى معيار القوة االقتصادية ، 

من قانون الممارسات  3/5رع الجزائري بهذا المعيار و اكتفي نص المادة لم يأخذ المش         
  :يأتييقصد بهذا المفهوم ما ( :3/5تنص المادة  اذبالتوازن الظاهر،  اإلخاللالتجارية بمعيار 

مشتركا ، مع بند أخر أو مع بنود أو شروط أخرى  أوكل بند أو شرط بمفرده : الشرط التعسفي -
المشرع الجزائري  أحسنو  ، )التوازن الظاهر في حقوق و التزامات المتعاقدينب اإلخاللمن شأنه 

المشرع الجزائري و على خالف المشرع الفرنسي ال يعتد بالشرط  أنعندما لم يتبنى هذا المعيار ذلك 
  .4بالتفاوت في مراكز المتعاقدين أصالالتي تتسم  اإلذعانفي نطاق عقود  إالالتعسفي 

الذي ينظم قواعد  1978جانفي  10قانون  35رع الفرنسي من نص المادة ذهب المشو      
مكافحة الشروط التعسفية ، إلى وضع تعريف للتعسف من خالل ما يحصل عليه المحترف من 

و لم يحدد المشرع رقما .  5نتيجة  بحيث ال يعتبر تعسفيا إال إذ منح هذا األخير ميزة مفرطة فاحشة
زة على غرار الغبن الذي يكون سببا إلبطال بعض العقود إذا بلغ حدا معينا تصل إليه هذه المي

                                                            
1-STARCK (B) , Sur le régime juridique de clause de non responsabilité ou limitative de responsabilité 

, DALLOZ , 1974 , P157  
2 -Ghestin (J) , La protection de la partie faible dans les rapports contractuels , Op-cit, P352. 
3-Idem,P21 . 

  42،الشروط التعسفية في العقود في القانون الجزائري ، مرجع سابق ، ص بودالي محمد - 4
5- COTTET (P) , Op-cit , P85 
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نظرا لعدم وضوحه و  تعسفيا،و على ذلك فان هذا المعيار ال يصلح وحده العتبار الشرط . معينا
 .  1عدم تحديده برقم معين

لتعسفية و ثار تساؤل فيما يخص كيفية تقدير الميزة المفرطة ووجوب النظر إلى جميع الشروط ا    
و الراجح هو وجوب النظر إلى جميع الشروط التعاقدية   لتقدير عدم  حدة،أم لكل شرط على 

قد يبدو تعسفيا ، إال أنه قد يكون مبررا  –بصفة منفردة  –ألن الشرط إذا نظر إليه  .العقديالتوازن 
ولية المحترف الذي تحديد مسؤ الى إذ نظرنا إليه من خالل جميع شروط العقد كما هو الحال بالنسبة 
  .2يقابله شروط أخرى تتناول تخفيضا في ثمن السلعة لفائدة المستهلك

معيار القوة : و خالصة القول أن المشرع الفرنسي وضع معيارين لتحديد الشرط التعسفي هما      
  . 3االقتصادية للمحترف ، و معيار الميزة المفرطة

الظاهر في  اإلخاللميزة المفرطة ، و اكتفى بمعيار و لم يتبنى المشرع الجزائري معيار ال     
 اإلخاللو هو ترديد لمعيار  اإلصالحيةمن الناحية  األثرالحقوق و االلتزامات ذلك انه عديم 

  . 4ميزة فاحشة إلىالظاهر في الحقوق و االلتزامات ألن هذا األخير يؤدي بطبيعته 

اإلخالل الظاهر " المعيارين السابقين بمعيار  ذكرنا سابقا أن المشرع الفرنسي استعاض عن و     
  . 19935، و الذي استمده من خالل تبنيه التعليمة األروبية لسنة" بالتوازن 

 ن شيئا لم يتغير من حيث الموضوع ، بمعنى أن المعيار الجديد ليسو يرى بعض الفقه أ        

  . 6فكرة الغبن وفقا لنظريته الماديةسوى ترديدا لمعيار الميزة المفرطة و الذي يقترب بدوره من  

                                                            
1 -HELLERINGER (G) , Op‐cit , P75 
2 -Idem , P85 

  .78، الشروط التعسفية في العقود في القانون الجزائري ، مرجع سابق ، صبودالي محمد  - 3
  . 77، ص ، مرجع نفسهبودالي محمد -  4

 5-CALAIS-AULOY (J) et STEINMETZ (F) , Droit de la consommation, 5ème èdition , DALLOZ , 
2000 , P 171 . 

6‐COTTET (P) , Op‐cit , P85 
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بالقول بأن تقدير الطابع التعسفي للشرط أو  02- 04من قانون  2/5و تسمح قراءة المادة       
و إنما ينظر إليه في إطار كلي للعقد و للشروط المختلفة التي  منعزلة،البند ال ينظر إليه بصفة 

: بالتوفيق الالزم الذي عليه نص المادة و يالحظ من صياغة النص السابق لم يكن  ،يتضمنها
ار و يبدو هذا التوجه منطقيا من حيث أنه ال يمكن اعتب.  من قانون االستهالك الفرنسي 1- 132

إذ من الممكن أن يكون هناك شرط  معينة،حد أطراف العقد مزايا الشرط تعسفيا لمجرد عدم منح أ
  .1العقد أخر يعطي المتعاقد الثاني مزايا تعيد التوازن في

إال . داءات المتقابلة من طبيعة واحدة مسلم به في حالة ما إذا كانت األ و إذا كان هذا األمر     
 مختلفة داءات المتقابلة من طبيعة المقابل في حالة ما إذا كانت األ أن الصعوبة تكمن في تقدير

، من جهة أخرى كما هو الحال إذا وجد من جهة أولى شرط يقضي بتحديد مسؤولية المحترف 
  . 2يعطي المستهلك الحق في فسخ العقد بإرادة منفردة

و مع ذلك ، ليس هناك من حل أخر غير النظر للعقد باعتباره كال ال يتجزأ أو كيانا واحدا       
و انه يجب النظر إلى االلتزامات المتقابلة في مجموعها من اجل . يتضمن العديد من الشروط 

  .3و التأكد من عدم وجود التوازن العقداعتبار الشرط تعسفيا 

  تقدير القاضي جزاء الشرط التعسفي  - ج

ذكرنا سلفا أن الشرط التعسفي ينصب على التزام ثانوي ، و على هذا األساس فمن الطبيعي        
و باعتبار  ،أن نقوم بربط تقدير جزاء الشرط التعسفي بالتمييز بين المسائل الجوهرية و الثانوية 

  .4د تبادل منفعة فمن الضرورة ربط تقدير جزاء الشرط التعسفي بالمنفعةالعق

  

                                                            
1-HELLERINGER (G) , Op-cit , P75 . 
2-Idem, P78 . 

  . 78، مرجع سابق ، ص زمام جمعة- 3
  . 141، ص سابق، مرجع  صالح ناصر العتيبي- 4
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  الثانوي و الجوهري ماز تلال التمييز بين ا-

يمكن التمييز بين المسائل الجوهرية و الثانوية من خالل مقارنة جزاء الشرط التعسفي و       
للنظرية العامة و نتناول البطالن  الجزاءات المقررة لحاالت بطالن شرط من شروط العقد طبقا

  .المطلق ، و تحور العقد ، و االنعدام 

يرى االتجاه الحديث في الفقه أن المصلحة هي معيار التمييز بين البطالن المطلق و         
مس الخلل المصلحة العامة باعتبارها مسألة جوهرية تنص  إذايكون البطالن مطلق  إذالنسبي ، 

كان الخلل يمس المصلحة الخاصة التي  إذرية ، بينما يكون البطالن نسبي على التزامات جوه
   1تشكل مسألة غير جوهرية تنصب على التزامات ثانوية

ت ثانوية ، يترتب عنه ينصب على التزاما التعسفي خلل يمس المصلحة الخاصة و الشرط      
لشروط التعسفية بطالن ن ان بطالو مصلحة المستهلك ألن من شأ يتالءم، و ذلك بطالن نسبي

لعقد الباطل التي ال غنى له حرمان المستهلك من االستفادة من السلعة أو الخدمة موضوع ا مطلق،
على العقد قائما و بالتالي من السلعة أو  اإلبقاء أنهالبطالن النسبي من ش إعمالن إ، فعنها

 .  2الخدمة

إذ كان العقد باطال أو (  105نص المادة  د فيالمدني الجزائري على تحول العق تقنيننص ال       
قابال لإلبطال و توفرت فيه أركان عقد أخر فان العقد يكون صحيحا باعتباره العقد الذي توفرت 

  .  )أركانه ، إذ تبين أن نية المتعاقدين كانت تنصرف إلى إبرام هذا العقد

تضي توفر أنقاض العقد الباطل أن التحول يقالسالفة الذكر  105يتبين من نص المادة        
المسائل الجوهرية الالزمة لقيام العقد الجديد ، فال يجوز استيفاء تلك المسائل من خارج نطاق العقد 

                                                            

  141، ص سابق، مرجع صالح ناصر العتيبي -  1
  141، ص هفسن ، مرجعصالح ناصر العتيبي -  2
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الباطل  ، فلو باع شخص منزال سبق أن تهدم ، ووقع البيع لذلك باطال ، ما جاز تحول العقد إلى 
  . 1ق مع قصد المتعاقدينمنزل أخر يملكه البائع حتى و لو تبين أن ذلك يتف

أما إذ تبين أن المسائل الجوهرية التي اتفق عليها الطرفان بمقتضى العقد األصلي الباطل        
و لم يمسها البطالن أمكن عندئذ تحول ، تشكل جميع المسائل الجوهرية الالزمة لقيام العقد الجديد 

  .2مة لقيام العقديالعقد دون النظر إلى المسائل الثانوية التي ال تعد الز 

ب عليه تحول العقد، ألنه ال مسالة ثانوية في العقد، فانه ال يترت  و باعتبار الشرط التعسفي   
في تحديد شروط العقد و أركانه، و إنما يقوم القاضي بإبطال الشرط التعسفي تدخل المسائل الثانوية 

  . 3فقط دون أن يمتد ذلك إلى تحول العقد

من قانون استهالك فرنسي بطالن الشرط التعسفي، و  1- 132ص المادة يترتب على ن و     
اعتبرته شرط غير مكتوب ، و بالنتيجة ال يجوز للقاضي تعديل الشرط التعسفي ، و إنما يتعين 

  . 4عليه إبطال الشرط التعسفي و إزالة آثاره المستقبلية

مقاربة بين بطالن الشرط التعسفي، و على هذا األساس يرى بعض الفقه في فرنسا أنه يمكن ال      
جديد للبطالن ال يحتاج إلى نص يقرره يجعل شروط العقد  األخير نظامهذا  ألن العقد،و انعدام 

  . 5غير مكتوبة ال يجوز للقاضي إعادة كتابة العقد

غير أنه يختلف انعدام العقد عن الشرط الغير مكتوب في حالة الشرط التعسفي ، ألن هذا         
، بينما  يمثل انعدام  6خير يشكل مخالفة اللتزام ثانوي و ال ينال من الشروط الجوهرية في العقداأل

العقد حالة من حاالت البطالن التي ينعدم فيها نص يقرره ، تنعدم فيه الشروط الجوهرية لقيام العقد 

                                                            

  .152، مرجع سابق ، صعلي فاللي-  1
  . 141 ، ص سابق، مرجع صالح ناصر العتيبي-  2

3 - HELLERINGER (G) , Op-cit , P58 . 
4 -PLEGION-ZIKA (C-M) , Op-cit ,P235. 
5 - Idem , P89 .   

  .141، ص سابق، مرجع  العتيبي صالح ناصر -  6
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یحتاج انعدام العقد لحكم یقرره و إنما یكون دور القاضي كاشف فقط ، على عكس الشرط و ال

.1التعسفي الغیر مكتوب التي تكون فیه للقاضي السلطة التقدیریة في إیقاع بطالن الشرط التعسفي

(ن مدني جزائريتقنی104تنص المادة :المنفعة - إذا كان العقد في شق منه باطال أو قابل :

لإلبطال فهذا الشق وحده هو الذي یبطل إال إذا تبین أن العقد ما كان لیتم بغیر الشق الذي وقع 

.فیبطل العقد كله لإلبطال،باطال أو قابال  (

قانون مدني جزائري یمكن للقاضي بطالن الشرط الباطل أو 104یتبین من نص المادة 

.القانونیة لالنقسام من الناحیة المادیة و ا كان العقد قابالو ذلك إذالعقد،القابل لإلبطال دون بطالن 

حیح من العقد و عالوة على القابلیة لالنقسام، یتطلب إلعمال اإلنقاص أن یكون الشق الص

للوجود الذاتي المستقل في نظر المتعاقدین، أي أن یكون انقسام العقد متفقا مع إرادة المتعاقدین قابل 

.2قق إال إذا كان الشق الباطل غیر جوهري في نیة المتعاقدین و قصدهما، و هذا ال یتح

لعكسیة أي إذا و في الحالة االتعاقد،و بعبارة أخرى یتعین أن یكون الشق الباطل غیر دافع الى 

و القابل لإلبطال دافع إلى التعاقد ففي هذه الحالة یقضي القاضي بإبطال العقد كان الشرط الباطل أ

.3كله

غیر أن امتداد البطالن إلى كل العقد في حالة كون الشق الباطل جوهریا لدى من یتمسك 

ریع و القضاء لوضع عدة قیود بهدف الحد من اإلبطال الكلي ابه لیس مطلقا ألنه قد یتدخل التش

قانون من ال110و هذا ما نصت علیه المادة ، 4من التعاقدياألللعقد ،و تحقیق المنفعة و ضمان 

(المدني على  جاز للقاضي أن إذ تم العقد بطریقة اإلذعان  و كان قد تضمن شروطا تعسفیة :

ان یعفي الطرف المذعن منها ، و ذلك وفقا ما تقضي به العدالة  و یقع ویعدل هذه الشروط أ

.)باطال كل اتفاق على خالف ذلك  

.141، صقباس، مرجع صالح ناصر العتیبي-1

2 -COTTET (P) , Op-cit , P85.

تأصیلیة مقارنة و، نظریة إنقاص التصرف القانوني في القانون المدني المصري ، دراسة تحلیلیةعبد العزیز المرسي-3

.264، ص 2006

.386، مرجع سابق ، صزمام جمعة-4
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  الثاني الباب
  في ظل الوضع االقتصادي الجديد تنفيذ العقد

اني و استوحى مسيحي و القانون الرومبتعاليم الدين ال 1804تأثر قانون نابوليون لسنة  
القانونية و من ابرز هذه المبادئ ضرورة الوفاء بالعهود ، و ترجمه  إلى  منهما بعض المبادئ 

و ذلك   force obligatoire des conventionصيغة قانونية تتمثل في مبدأ القوة الملزمة للعقد 
تقنين  106لجزائري هذا المبدأ إلى المادة ، و نقل منه القانون اتقني مدني 1134في نص المادة 

ا تأسيسه على مبدأ سلطان و في محاولة لتبرير هذا المبدأ ، حاول بعض الفقه في فرنس .مدني 
ن  العقد أداة تبصر إرادة سليمة فإأنه ما دام المتعاقدان تعاقدا بحرية و  RIPERT، إذ يرى اإلرادة

  . 1ثناء تنفيذ العقدالقتصادية أأمين ضد تغير الظروف او توقع  و يشكل  ت

ال من خالل التمييز إو بعض الفقه في فرنسا  RIPERTو ال يمكن تبرير نظرية التوقع لدى 
ثناء التنفيذ في تعديل العقد بذلك انه ال يمكن للقاضي التدخل أبين تكوين العقد و تنفيذه ، و يقصد 

يضمن استقرار المعامالت القانونية و أو نقضه بسبب تغير الظروف االقتصادية ، اذ أن العقد 
  . 2كذلك استقرار المنفعة و المصالح لدى المتعاقدين

ض ، أدت أن أصبح تنفيذ بعية لسيما بعد الحربين العالميتينن حدوث أزمات اقتصادغير أ
توقعات المتعاقدين مع الظروف االقتصادية  تتالءم، و هكذا ال العقود مرهق و في بعضها مستحيل

  .دة المستج
ال يتالءم هذا الوضع االقتصادي الجديد مع األهداف االقتصادية و االجتماعية للمشرع  

، و ذلك اعتبارا أن متطلبات المنفعة لعقد في تحقيق العدالة و المنفعةخاصة مع ذلك الدور المنوط با
في مدى البحث و على هذا األساس نقوم ب ،أعلى مرتبة من توقعات المتعاقدينو العدالة هي في 

و سلطة ) الفصل األول ( اإلرادةلتوازن االقتصادي في ظل  مبدأ سلطان  دور القاضي في رد
  .) الفصل الثاني ( القاضي في تطويع العقد 

                                                            
1-RIPERT (G) , La règle morale dans les obligations civiles , LGDJ ,4ème edition , P45 
2- PENIN (O) , La distinction de la formation et de l’exècution du contrat , LGDJ , 2012 , P45. 
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الفصل األول

في تنفیذ العقداإلرادةمبدأ سلطان ردو 

ي تعدیل ، غل ید القاضي فالتي تضعها قواعد القانون المدنيواة المفترضة یترتب على المسا

، یكونان قد توقعا المستقبل في سلیمة حرةبإرادة، و ذلك على أساس أن المتعاقدان أبرما العقد 1العقد

ال یمكن 2شكل اتفاق یخولهما تقدیر الوقائع المستقبلیة و المصالح التي تعود لكل واحد منهما

، بین طرفینألن العقد عبارة عن عالقة شخصیة قوته الملزمة، إلهدارو ال القانون التدخل للقاضي

3التشریعیة الفرنسیة عناإلرادةو هذا ما نقلته ،و یكتسي مرتبة القانون من حیث قوته الملزمة

domat  التي تنص1804ادر سنة تقنین مدني فرنسي الص1134المادة بموجب:

(les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.)4

القانون المدني الفرنسي إعدادو القائمین على PORTALISأن تأثرGHAZELو یرى 

فیصل بین إیجادضرورة إلى، یؤدي 5بمثابة قانونو اعتبار العقدDomatعمالبأ1804سنة 

.6للعقداإللزامیةتنفیذه ، ألن هذا التمییز هو الوحید الذي یمكنه تبریر القوة تكوین العقد و 

.386، مرجع سابق ، صزمام جمعة-1

2 -GRYNBAUM (L) , Op-cit , P85 .

.45، مرجع سابق ، صمحمد الصبري السعدي-3

21ص،ق سابع رجم،یقرفر سین- 4

21ص،سهنفع رجم،یقرفر سین-5

6 -GHAZAL (J-P) , De la signification du mot loi dans l’article 1134 alinèa 1er du code civil , RTD .civ
, 2001 , P65 .
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تؤدي قواعد تكوین إذ، الوظیفيو یبرز هذا الفیصل بین تكوین العقد و تنفیذه لسیما في المعیار 

.1التي یرتبها العقداآلثارالعقد دور في قیام عقد صحیح ، بینما تضمن قواعد التنفیذ فعالیة تنفیذ 

قد عن تلك الظروف القائمة في عدم استقرار الظروف االقتصادیة أثناء تنفیذ العأنغیر 

، ألن العقد باعتباره عالقة 2اإلرادةتكوینه ،ال یحقق المساواة القانونیة التي یفترضها مبدأ سلطان 

دالة و المنفعة قواعد العإرساءإلىاالجتماعیة التي تسعى األهدافشخصیة بین طرفین  ال یحقق 

قانون و القاضي في تعدیل العقد تدخل المن الضروري أصبح المنظورهذا التعاقدیة ، و في 

الفقه و القانون إلیه، و هذا ما ذهب اإلرادةدرجة أعلى من كالعدالة و المنفعة في التعاقد تكریسو 

.3و القضاء

، و في تنفیذ العقد في ظل هیمنة مبدأ سلطان االرادةبدراسة )األولالمبحث (و نقوم في 

.اإلرادةفي ظل تدهور مبدأ سلطان یذ العقدتنفإلى)المبحث الثاني(

األولالمبحث

اإلرادةسلطان مبدأالعقد في ظل هیمنة تنفیذ

من إالیقوم أناألخیراستقرار المعامالت القانونیة و ال یمكن لهذا اإلرادةیفرض مبدأ سلطان 

و ال یتدخل أثارهعقد صحیح یرتب كل رامإبتم إذ، حیث 4خالل التمییز بین تكوین العقد و تنفیذه

ع المتعاقدان الظرف القاضي أثناء تنفیذ العقد في تعدیل العقد و فسخه تحت مبرر عدم توق

مین لتغیر الظروفاختالل توازن عقدي، و یشكل بذلك العقد أداة تأإلىاالقتصادي التي أدت

1-THIBIERGE (L) , Op-cit , P75.
2-Idem , P75.

.98، مرجع سابق ، صامي بدیع منصورس-3

4-PENIN (O) , Op-cit , P85.
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عیر متوقع  أو ثبنود عقدیة بهدف مالئمة العقد للحادبإدراجاالقتصادیة ، حیث  یقوم المتعاقدان  

.1التفاوضإعادةلألطرافبنود تخول 

للعقد في مطلب أول باعتباره ضمان استقرار المعامالتالملزمةالقوة مبدأفينقوم بالبحث 

اسة التضامن بین تكوین العقد و تنفیذه و ذلك ضمان الستمرار المعامالت نقوم بدر والقانونیة ،

.)المطلب الثاني(2القانونیة و الحفاظ على التوازن العقدي

األولالمطلب

للعقدالملزمةالقوةمبدأ

یةاالثارالقانونإنشاءإلىسعتقدالشخصإرادةتكونو،قانونیةأثارالصحیحالعقدیرتب

ینفذالمدینالمتعاقدأنفنقول،3القانونيللتصرفاتنفیذإالهوماالعقديلاللتزامالمتعاقدتنفیذو 

القانونیةاالثارولدتالتيهيالعقدطرافأإرادةنأل،)األوالالفرع(قانونيتصرفباعتبارهالعقد

الذيالمدینذمةفيقانونیةأثارالقانونبیرت،العقديبالتزامهالمتعاقدینحدأاخاللحالةفيبینما

ینفذالمدینالمتعاقدنأفنقولإحداثهافيدوراألطرافدةالرایكوننأدون،العقديبالتزامهأخل

.)الثانيالفرع(4قانونیةواقعةباعتبارهالعقد

ول الفرع األ 

القوة الملزمة للعقد  باعتبار العقد تصرف قانونيمبدأ

martin(األستاذیرى  de la moutte(فیجب اإلرادةساس التصرف القانوني هو أن أ ،

أن، فنقول تصرف قانونيأمامحتى نكون القانونیةاآلثارإنشاءإلىالشخص سعت إرادةتكون أن

1 -LAURENT (F) , Principes de droit civil francais , T.I,èd.Bruylant-christophe,1978, P12.

102، مرجع سابق ، صعرعار عسالي2-

3 - PENIN (O) , Op-cit , P105

.124، مرجع سابق ، ص رفیق نسیر-4
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هذه  إلنتاجالقانونية ضرورية و ال غنى عنها  اآلثار إحداث هناك تصرف قانوني كل مرة تكون نية 
  .  1األخيرة

عقد  ألن هذا العقد ملزمان بتنفيذ مضمون ال أطرافالعقد تصرف قانوني ، فان  أن و باعتبار     
األطراف بما  التزام، فالمقصود بإلزامية تنفيذ العقد هو 2ال يحقق غايته طبيعته الملزمة ذواألخير 
، و في األخير عدم جواز تنفيذ العقد بما يتعارض )ثانيا ( و تنفيذ العقد بما جاء فيه ) أوال ( أبرماه 

  ).ثالثا ( و حسن النية

يتضمن مبدأ القوة الملزمة للعقد التزام المتعاقدين : ةيقدعال همتاماتز اللاب ءافالو ب األطراف التزام:أوال
  . )2(و يترتب على ذلك عدة نتائج  ،)1(بتنفيذ العقد 

  محتوى مبدأ القوة الملزمة للعقد- 1

العقد شريعة المتعاقدين، فال يجوز نقضه و ال " :أن تقنين مدني علىمن  106تنص المادة       
     . ..."تعديله إال باتفاق الطرفين

                                                            
1 -MARTIN de Lamoute (j)  , Op-cit , P 420 . 

قانونية كل الوقائع القانونية اإلرادية المطابقة إلرادة منشئيها ،والمرتبة و يرى جانب من الفقه الكالسيكي ان التصرفات ال-2
ألثار قانونية ، فيكفي وجود اإلرادة إللحاق وصف التصرف القانوني على الواقعة ،وما يالحظ بشان هذا التعريف انه يوسع 

التمييز بين التصرفات القانونيةوالوقائع من نطاق  التصرفات القانونية على حساب الوقائع القانونية مما يجعل من معيار 
القانونية معيارا غير دقيق، ألنه يدخل في زمرة التصرفات القانونية بعض الوقائع كالجرائم ، وشبه الجرائم ،والفضالة  ،   يرى 

وني ، فال جانب أخر من الفقهومن أبرزهم جونو أن وجود اإلرادة شرط غير كاف لتكييف الواقعة على أساس أنها تصرف قان
يكفي أن تلعب اإلرادة دورا سلبيا ،وٕانما يجب أن تلعب دور ايجابيا ،وذلك بان تحدد مضمون اآلثار التي ستنتج حتى نقول 

أن هناك تصرف قانونيا  ، غير أن هذا الرأي بدوره يقلص من زمرة التصرفات القانونية إلى حد اإلفراط ، الن هناك من 
بها الجزء األخر ، ويرى الفقه الراجحوالذي نؤيده ،   د القانون جزء من  أثارها ، ويحدد القائم التصرفات القانونية التي يحد

وهو أن التصرف القانوني أساسه اإلرادة ،غير أنه عوض أن نبحث عما كانت اآلثار القانونية مرادة من طرف المعبر عن 
فيما إذا كانت نية إحداث هذه اآلثار ضرورية لنشاتها إرادته حتى نقول أننا أمام تصرف قانوني ، يجب أن نبحث ابيضا 

 . 126-125-124، مرجع سابق ، ص رفيق نسير: انظر . للمزيد من التفاصيل .
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فإن الحقوق  و معنى ذلك أن للعقد قوة ملزمة اكتسبها من إرادة المتعاقدين، و من ثم      
بع من الحرية المعطاة للفرد في تحديد مضمون العقد تكون واجبة التنفيذ دون االلتزامات التي تنو 

  ، و لهذا ونلتي يقررها القاننقض أو تعديل، إال إذا اتفق األطراف على خالف ذلك أو لألسباب ا
  . 1سنبحث القوة الملزمة للعقد كمظهر من مظاهر سلطان اإلرادة في تنفيذ العقد

إن نشأة العقد صحيحا و قام القاضي بتفسيره  في حالة الغموض و تكييفه تحددت االلتزامات 
ه في ، و من ثم وجب على المتعاقدين على حد سواء التقيد به و تنفيذ2و تولدت للعقد قوته اإللزامية

جميع ما اشتمل عليه، و لقد ظهرت هذه القاعدة نتيجة سيطرة مبدأ سلطان اإلرادة على قانون العقود 
، فمن خالل مبدأ القوة الملزمة 3الكالسيكية، فقد وصف أغلب التشريعات العقد بأنه شريعة المتعاقدين

د ال يمكن أن يتم العق: نستخلص ثالثة نتائج رئيسية هي 106للعقد المنصوص عليه في المادة 
  .4..."نقضه باإلرادة المنفردة، و ال يمكن للقاضي أن يعدله، و يجب أن ينفذ بحسن نية

سنة  Canal de Craponrوقد تأكدت إلزامية و قداسة العالقة العقدية منذ قضية قناة كربور 
 ريب 1567 إن مالكا ألحدى القنوات المائية قد تعهد في عام: " 5التي تتلخص وقائعها في 1876

األراضي المجاورة مقابل مبلغ من النقود يساوي ثالث سوالت يدفعها المنتفعون بالقناة، و بعد مرور 
ثالثة قرون صار مقابل اإلنتفاع بمياه القناة زهيد القيمة، كما ارتفعت من جهة أخرى نفقات الصيانة 

دعوى ضد مالك األراضي التي يتحملها المالك إلى أضعاف ما كانت عليه، رفع خلف المتعاقد 
لطلبه، و ألزمت المنتفعين  « AIX »المجاورة يطالب بزيادة األجرة فاستجابت محكمة استئناف أكس 

                                                            
1-article1134 code civile français :  
(Les conventions   légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. 
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi 
autorise.) . 
2 -BERGEL (J-L) , Théorie générale du droit , éd .  Dalloz , 3ème édition , 1999 , P78 . 

  . 85، ص 1996، الوجيز في مصادر االلتزام ، منشأة المعارف ، اإلسكندرية ،أنور سلطان - 3
4 -THIBIERGE (L) , op-cit , P440  

مارك بيو ، ترجمة منصور القاضي ، مفاعيل العقد أو أثاره ، المطول في  ، بالتعاون مع كريستوف جامانو جاك غستان-5
 .373، ص 2008التوزيع ، سنة  و النشروشرح القانون المدني الطبعة الثانية ،مجد المؤسسة الجامعية للدراسات
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م و 1876مارس  6من القناة بأجر إضافي، إال أن محكمة النقض نقضت حكم االستئناف في 
شريعة المتعاقدين ،  مدني، و  العقد 1134قررت أن الحكم المطعون فيه جاء مخالفا لنص المادة 

و أن هذه القاعدة العامة تطبق على العقود ذات التنفيذ المتتابع في فترات متالحقة أو أية عقود من 
صيغة أخرى، و ال يجوز بحال من األحوال للمحاكم مهما بدت لها عدالة الحلول، أن تأخذ بعين 

شروطا جديدة بتلك الشروط التي الزمان و الظروف لتعديل اتفاق الطرفين، و أن تستبدل  االعتبار
 .  1"انعقدت عليها اإلرادة الحرة للمتعاقدين

يمنع القانون الوطني و المقارن المساس بقداسة العالقة التعاقدية، فهذه األخيرة نشأت        
  بمعنى أن القانون  ،بمضمون معين يجب أن تستند به إلى أن تنفذ أو تزول بسبب من األسباب

لتزام الناشئ عن المتعاقدين يعد بمثابة شريعة لهم، كما لو كان ، فاال intangibleمقدس ال يمس
ناشئا عن مصدر تشريعي تماما، و يترتب على ذلك أن ارتباط المتعاقدين باإلتفاق فيما بينهم يعادل 

  .2إلتزامهم بنص قانوني
ء الدائن أو جماعة الدائنين و ال يمكن للمدين أن يتحلل من التزامه بإرادته المنفردة، إال برضا     

كأطراف متعاقد معها، و هذا اإللتزام ال يلزم المتعاقدين فحسب بل يلزم القاضي أيضا، إذ يحظر 
  .3عليه المساس بالرابطة العقدية الناشئة بين المتعاقدين

  
  

                                                            

يمكن أن نجري مقارنة بين العقدوالقانوني في هذه الحالة ، فإذا كان كالهما له قوة ملزمةويمكن أن يحل العقد بالطريقة - 1
التي تم بها ،وكذا القانون يلغى بذات الطريقة التي انشيء بها ، وجوب توافر حسن النية في تنفيذ كل منهما ، إال إنهما 

مكن أن يخالف قانونا أخر على عكس االتفاق الذي تم بين الطرفين ال يمكن أن يخالف قواعد يفترقان من حيث أن القانون ي
انظر عبد الرزاق احمد  السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ، المجلد األول ، نظرية . أمرة من القانون 

  . 698، ص 2000نشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، سنةااللتزام بوجه عام ، مصادر االلتزام ، الطبعة الثالثة الجديدة ، م
-2007، أساس مبدأ القوة الملزمة للعقدوحدودها ، مذكرة لنيل درجة الماجيستر ، جامعة تلمسان ،  عبد القادر عالق-2

  . 64، ص  2008
 . 45، مرجع سابق ، ص خليفاتي عبد الرحمان- 3
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نتائج مبدأ القوة الملزمة للعقد-2

أو في مواجهة )أ(یترتب على مبدأ القوة الملزمة للعقد عدة نتائج سواء في مواجهة المتعاقدین 

.)ب(القاضي

اسة اإللتزام بالنسبة للمتعاقدینقد-أ

إرادته لتزام كل طرفیه بتنفیذه فال یستطیع أي منهما أن یتحلل منه بمتى انعقد العقد صحیحا ا

المنفردة إال في الحدود التي یسمح بها القانون، كما ال یعتد بأي تعدیل فیه تم باإلرادة المنفردة ألحد 

.1المتعاقدین ألن القول بغیر ذلك یؤدي إلى عدم االستقرار في المراكز القانونیة

قداسة االلتزام بالنسبة للقاضي-ب

التغییر في العقد، كما هو ممنوع علیه بالنسبة للقانون  ال یملك القاضي إمكانیة التعدیل أو 

فال یصح للقاضي أن یعدل عقًدا صحیحا بحجة أن التعدیل تقتضیه العدالة ، و یترتب على ذلك أن 

للمتعاقدین 2یكون تطبیق العقد أمام القاضي في حكم تطبیق القانون و ذلك ألن العقد یعتبر قانونا

بل یقصد فقط المقصود بهذا أن العقد شبیه بالقانون من جمیع الوجوهفي حدود ما جاء فیه، ولیس 

ذكره عمر بن سعید ، االجتھاد القضائي وفقا لألحكام القانون المدني  .29500ملف رقم 1983-2-7قرار مؤرخ في -1
إذا كان موضوع الطلب الفصل في قضیة الطرد (36ص-، 2001الطبعة األولى ، الدیوان الوطني لألشغال التربویة ، 

ن الذي یملكھ المدعي فان المجلس بفصلھ في صحة عقد اإلیجار یربط المدعي بدیوان السكن المعتدل للقراء ، من المسك
.ارتكب ھفوة تجاوز السلطة والذي لم یكن طرفا في النزاع ، خرق أحكام القانون (

م بعض الشبان المتوقع تجنیدھم كانت تتم الخدمة العسكریة في فرنسا بطریقة القرعة، فأبر:(تتلخص وقائع القضیة في -2
كان مؤمنا على نفسھ من خطر التجنید وعقودا مع شركة للتأمین ضد مخاطر االقتراع، فمن وقعت علیھ القرعة1853سنة 

أفریل سنة 13صدر قانون  1854عوضتھ الشركة بشخص آخر یقومھ مقامھ بالخدمة العسكریة فلما قامت حرب القرم سنة 
ھذا القانون ،وبصدور 1832مارس 24ھا قانون دین إلى ما یقرب نصف النسبة التي كان یحددرفع نسبة المجن1854

Remplacementارتفع معدل وقوع حادثة التجنید عن طریق االقتراع ارتفاعا كبیر كما ارتفعت أسعار المستبدلین 
أمام محكمة استئناف ما عرضت القضیةفشعرت شركة التأمین أنھا مھددة بخسارة فادحة، فامتنعت عن تنفیذ التزاماتھا فل

جاء في و، غیر أن محكمة النقض نقلت الحكم1854أوت سنة 18قضت بفسخ عقد التأمین في Grenobleجرونوبل 
ال الحادث الفجائي اللذان یجعالن تنفیذ االلتزام وحكمھا أن القانون الذي رفع عدد المجندین لم تكن لھ صفة القوة القاھرة

.61، مرجع سابق ،صجمیلة بولحیة:نظرا)مستحیال 
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قوة االلتزام الناشئ عن القانون، أو بعبارة أخرى ما تعّهد به المدين له  له عنه  أن االلتزام الذي ينشأ
  .1قوة ما يفرضه القانون نفسه

التزمت أحكام القضاء الفرنسي و خصوصا أحكام محكمة النقض بقاعدة عدم قابلية العقد        
أن المدين ال  1856لتعديله من طرف القاضي، حيث قضت هذه األخيرة في قرار صادر سنة 

يستطيع أن يتحرر أو يتخفف من التزاماته استنادا إلى ظروف طارئة إال إذا بلغت هذه الظروف 
  . 2 مبلغ القوة القاهرة بحيث يعدو تنفيذ اإللتزام مستحيال

 تكريس مبدأ القوة الملزمة للعقد و سار القضاء الجزائري على نهج القضاء الفرنسي بشأن       
بعض قرارات اإلجتهاد القضائي في الجزائر، نجد أنها استقرت على قاعدة العقد فمن خالل تصفح 

 3شريعة المتعاقدين فال يجوز نقضه، و ال تعديله إال باتفاق الطرفين أو لألسباب التي يقررها القانون
و قد نقض المجلس األعلى عدة قرارات   .، و يجب تنفيذه طبقا لما اشتمل عليه و بحسن النية 

من القانون  106عن المجالس القضائية بسبب خرقها و عدم احترامها مقتضيات المادة  صدرت
نقض القرار المطعون ضده نتيجة رفض تعويض ": ، نذكر منها على سبيل المثال4المدني الجزائري

الطاعن عن الخسارة التي لحقته بسبب عدم تنفيذ المطعون ضده ما التزام به، في حين أنه ثبت أن 

                                                            

   أن شركة التأمين تضمن للمؤمن له التبعات المالية الناتجة عن : أمين من المتفق عليه في الشروط العامة لعقد الت-1
ال تضمن األضرار التي يسببها المؤمن لنفسه  و بمناسبة سير المركبو المادية التي يسببها للغير أثناء و األضرار الجسمانية

  .مؤمنا على جميع األخطار  ن، إال إذا كا
منحه تعويضا قد و فان قضاة الموضوع بقضائهم خالف ذلك .ميع األخطار و لما ثبت أن المطعون ضده لم يؤمن على ج

ذكره عمر  78387ملف رقم  1992-6-16صدر بموجب قرار مؤرخ في : استحق قرارهم النقض و خرقوا نصوص العقد ،
  . 37بن سعيد ، مرجع سابق ، 

من للمؤمن له التبعات المالية الناتجة عن أن شركة التأمين تض: من المتفق عليه في الشروط العامة لعقد التأمين - 2
ال تضمن األضرار التي يسببها المؤمن  و بمناسبة سير المركبة و المادية التي يسببها للغير أثناء و األضرار الجسمانية
  . 38ص ، مرجع سابق،  لي فالليع :رظنأمؤمنا على جميع األخطار  نلنفسه ، إال إذا كا

  . 75 ، مرجع سابق ، ص عبد القادر عالق- 3
  . 38ص ، مرجع سابق،  لي فالليع- 4
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، و هو ما اعتبره المجلس األعلى خرقا "الطرف المطعون ضده هو الذي أنهى تلقائیا عقد اإلیجار

.1لقاعدة العقد شریعة المتعاقدین المؤكدة قانونا

تنفیذ العقد بحسب ما جاء فیه:یاثان

فرض القوة الملزمة للعقد على أطرافه تنفیذ كل ما تضمنه من شروط أو بنود أي جمیع ت

الحقوق و االلتزامات المقررة، و یتمثل تنفیذ العقد بحسب ما جاء فیه الوجه الثاني من مبدأ القوة 

.2الملزمة للعقد

تعرف على یرها للفإذا كانت عبارة العقد واضحة فال یجوز اإلنحراف عنها عن طریق تفس

إذا ":من التقنین المدني الجزائري في فقرتها األولى111، و بهذا تقضي المادة إرادة المتعاقدین

ارات العقد واضحة فال یجوز اإلنحراف عنها عن طریق تأویلها للتعرف على إرادة كانت عب

.، فال مجال للتفسیر أو التأویل إذا كان ما ورد في العقد واضحا ال یكتنفه الغموض..."المتعاقدین

أما إذا كانت عبارة العقد غامضة تحتمل أكثر من تأویل، فإنه ال مفر من أن یقوم القاضي 

.3، كي یلتمس ما قصدته اإلرادة المشتركة للمتعاقدینفسیرهابت

ةنیلانسحبدقعلاذیفنت:اثلاث

إن القانون ال یجیز للمتعاقد أن یقوم بتنفیذ العقد بطریقة تتم عن سوء نیته أو بطریقة یكون 

أ حسن النیة اإللتزام و یقتضي مبد، 4تعمال حقه في المجال العقديالشخص فیها متعسفا في اس

و یقصد بالنزاهة و اإلخالص أن یمتنع المتعاقد عن كل غش أو .ة بین المتعاقدینالنزاهبالتعاون و 

و لقد أشار المشرع إلى هذا اإللتزام في عّدة مواد ،تدلیس یجعل تنفیذ اإللتزام عسیًرا أو مستحیال

لمبیع إلى یلتزم البائع بما هو الزم لنقل الحق ا":التي تنص علىدنيمنینقت361منها المادة 

.5"المشتري و أن یمتنع عن كل عمل من شأنه أن یجعل نقل الحق عسیًرا أو مستحیال

26، التنفیذ العیني لاللتزامات العقدیة ، دار الفكر الجامعي ، اإلسكندریة ، صعادل جبري محمد حبیب-1
680الوسیط في شرح القانون المدني الجدید ، مرجع سابق ، ص، عبد الرزاق السنھوري-2
.388، مرجع سابق ، صعلي فاللي-3
45، ص 1975النشر ، بغداد ، و، مبدأ حسن النیة في تنفیذ العقود ، دار الرسالة للطباعةالجبار ناجي المال صالح-4

5 -ROMAIN (L) , Op-cit , P45
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و إلى جانب النزاهة يتحمل المتعاقد التزاما بالتعاون طبقا لمقتضيات حسن النية، و يقتضي هذا   
تنفيذ اإللتزام اإليجابي القيام بعمل يتمثل في إطالع و إشعار المتعاقد معه بكل األحداث التي تهم 

  .1العقد، و ال يقتصر هذا اإللتزام على مرحلة تنفيذ العقد، بل يشمل كذلك مرحلة تكوينه

  الفرع الثاني

  مبدأ القوة الملزمة للعقد باعتبار العقد واقعة قانونية 

 المدين ذمة في قانونية ثارأ القانون يرتب ، العقدي بالتزامه المتعاقدين  حدأ في حالة إخالل      

 تترتب إنما و ، اآلثار هذه نشأة في دور العقد أطراف إلرادة يكون أن دون ، العقدي بالتزامه خلأ الذي

 الواجباتو  الحقوق عن يتميز العقد أوجده الذي الفعلي فالوضع ، قانونية واقعة العقد باعتبار اآلثار هذه

  ال بينما األطراف إرادة نع ناتجة واجبات و حقوق يرتب العقد أن حيث ، 2المتعاقدين يتحملها التي

 يعود إنما و العقدي بالتزامه المدين إخالل ببسب األطراف يتحملها التي  القانونية اآلثار  اإلرادة ترتب

  . 3العقدي بالتزامه المدين إخالل في تتمثل مادية واقعة إلى  سببها
 فإن يرتبها الذي هو القانون إنما و اإلرادة عن ناشئة ليست العقد يرتبها التي اآلثار أن باعتبار و        

  . )ثانيا( الغير مواجهة في و ،)أوال( المتعاقدين مواجهة في قانونية أثار يرتب العقد
   المتعاقدين مواجهة في العقد أثار:أوال

 إذا العيني التنفيذ في ويتمثل قانونية ثارأ العقدي بالتزامه المدين إخالل حالة في القانون يرتب       

 حالة في بينما ، )1( 4العقدي االلتزام لمضمون ا جبريا تنفيذ يكون و ، ممكنا مازال االلتزام تنفيذ كان

     5الفسخ و )2( التعويض بينها من و اضيالق ابه ضيقي جزاءات القانون يرتب العقد تنفيذ استحالة

)3(.  

                                                            

  . 263، مرجع سابق ، ص  علي فاللي- 1
   . 223 ، مرجع سابق ، ص رفيق نسير- 2
  . 153، ص  هفسن جعمر ،  رفيق نسير- 3
  26، مرجع سابق ، ص عادل جبري محمد حبيب- 4
  . 78 ، مرجع سابق ، ص عالق عبد القادر- 5
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 تنفيذ عن المدين اخالل حالة في أي ، العقد في به زمإلت ما عين بتنفيذ المدين يلتزم :العيني التنفيذ- 1

  للعقد الملزمة القوة لمبدأ تطبيقا  يشكل ما هذا و ،)أ( تنفيذه على الجباره القانون يتدخل اختياريا التزامه

 .1 )ب( قانونية واقعة باعتباره

 القاضي يتدخل بالتزامه المدين إخالل حالة في انه العيني، بالتنفيذ يقصد :العيني التنفيذ مفهوم- أ

 . 2العقدي التزامه مضمون بتنفيذ إللزامه الدائن من بطلب

 إشكاالت ُيثير موضوعه أن غير العيني، االلتزام مضمون وضوح النظرية الناحية من لنا يبدو

 أن غير بإعطاء، االلتزام حالة في سؤال يطرح ال العيني االلتزام كان إذا أنه حيث العملية، الناحية من

 للدائن يمكن هل بناية، بتشييد بالتزامه يخل مقاول :مثال ،بعمل بالقيام زامااللت حالة في هنفس ليس األمر

  . 3القسرية؟ األساليب باستعمال إلزامه
 العيني، التنفيذ مبدأ مع تتالءم التي االلتزامات أن ،" BARTOLE "بارتول اإليطالي الفقيه يرى و

 العيني التنفيذ مبدأ مع يتنافر فإنه بعمل بالتزام مراأل يتعلق حينما أما مال، نقل على ترد التي تلك هي

 عقد في الوسيط كتابه في "POTHIER"  الفقيه يرى و ، 4بالتعويض  التزام إلى العقدي االلتزام ينقلب و

 و "MANU MILITARI" الجبرية بالقوة باالستعانة المؤجر الشيء حيازة المستأجر بمقدور أنه اإليجار
 بشخصه المساس دون عليها إكراهه فيمكن 5المدين بشخص مرتبطة غير واقعة تشكل هذه أن أضاف

 شكل في مؤلفات بنسخ شخص نحو يلتزم كأن بعمل بالقيام شخص التزام حالة في أنه غير حريته و

 التزامه، تنفيذ رفض فإذا امهالتز  تنفيذ على قسًرا إرغامه يستطيع لن الدائن أن الواضح من مادية، دعامة

  .6بالتعويض التزام إلى ةبالضرور  ريصا
                                                            

  . 26،  مرجع سابق ، ص عادل جبري محمد حبيب-  1
  26، ص ،  مرجع نفسه عادل جبري محمد حبيب-  2
  26، ص ،  مرجع نفسه عادل جبري محمد حبيب-  3

4‐ BARTOLE , Cour de droit international privée ,www.cour‐de‐droit.net , p45 . 
 نفسھا تفرض الملكية سند النية بحسن المنقول في الحيازة قاعدة فإن للغير المنيع بالمال المدين تصرف حالة في أنه POTHIERويرى -5

 :أنظر مستحيل، أصبح التزامه ألن ائنالد لمصلحة بالتعويض المدين ذمة في جديد التزام يتولدوللعقد، الملزمة القوة مبدأ على
. P6 ),P(ITE PAR PENIN ,C 173 ,P °146N , 1OLV ,Traite de droit des obligations , OTHIERP 

  .19، ص، مرجع سابقعادل جبرى محمد حبيب- 6
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 هذا و لتنفيذه، القاضي تدخل يقتضي الذي االلتزام ذلك العيني بالتنفيذ يقصد فإنه رأينا، في و 

 المادة نص في صدى يجد الرأي هذا و نفقته على لكن المدين وساطة دون االلتزام تنفيذ يمكن أنه يعني

 للدائن جاز التزامه بتنفيذ المدين يقم لم إذ بعمل، االلتزم في" :تنص التي  جزائري مدني  قانون 170

 يكون و "ممكنا التنفيذ هذا كان إذ المدين نفقة على االلتزام تنفيذ في القاضي من ترخيصا يطلب أن

  .اعتبار محل المدين شخصية كانت إذا ممكن، غير التنفيذ هذا
 انطباق فكرة MAZEAUD األساتذة يعارض :للعقد الملزمة القوة مبدأ مع العيني التنفيذ تطابق- ب

 هو التزامه تنفيذ المدين رفض أن  يرى حيث ، للعقد الملزمة القوة مبدأ على لاللتزام العيني التنفيذ مبدأ

 على جاء و ، 1بالتعويض االلتزام هو جديد لإللتزام أثر فهو بالتالي و العقدية، المسؤولية نهع نشأت خطأ

 لم فإذا 2التزامه بتنفيذ الطرفين من كل قيام في التزام ينشأ عقد يبرم حينما أنه MAZEAUD األستاذ لسان

 للعقد، جزئي أو كلي تنفيذ عدم هناك يكون حينما أخرى بعبارة أو معيبا، تنفيذا نفذ أو االلتزام، ذلك ينفذ

 .3خطئه عن الناجم الضرر بإصالح بمقتضاها المدين يلتزم جديدة قانونية رابطة تنشأ

 بإعادة الضرر يزيل الذي التعويض هو العيني، التعويض أن فهم يمكن النظرية هذه إطار في و

 الذي الحكم  العيني بالتعويض حكما فيعتبر طأ،الخ يقع لم لو عليه يكون أن يجب كان ما إلى الحال

 وقع ما بإزالة السلبي االلتزام في و به، التزم ما عين بتنفيذ المدين بإلزام االيجابي االلتزام في يقضي

  .4لاللتزام مخالفا

                                                            
1  - GOULZT (J) ,L’exécution forcèe en nature ,Thèse Paris II , 2007 , P75 
2 - MAZEAUD ( H et L ) :Traitè thèorique et pratique de la responsabilitè civile delectuelle et 
contractuelle , 4eme edition , tome 1 , n°100 ,PARIS , 1946-1947 , P 98 
3-Idem, P 9 . 

انه في حالة تصرف المدين بالمال المبيع للغير فان قاعدة الحيازة في المنقول بحسن النية سند الملكية  بوتييه و يرى-  4
اصبح يتولد التزام جديد في ذمة المدين بالتعويض لمصلحة الدائن الن التزامه و اتفرض نفسها على مبدا القوة الملزمة للعقد ،

  Op-cit , P 67   PENIN , (O) :مستحيل 
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 و العيني، التعويض و العيني  التنفيذ بين خلط ،MAZEAUD  فريق رأي عن نتج أنه الواقع و
 المدنية للمسؤولية العملي و النظري الوسيط هممؤلف في الرأي هذا على الفريق هذا تراجع عليه

  .1التعاقدية و التقصيرية

 التزامه تنفيذ إلى بالمدين تأدي التي الوسائل إلى المؤلف فصول أحد في الفريق هذا  يشير حيث

 العينية اإلدانة عنوان تحت الفصل هذا جاء قد و التعويض فكرة مع  الوقت نفس في تتنافى و ، عينا

LA CONDAMNATION EN NATURE) (2، ما عين تنفيذ هو العيني التنفيذ أن المؤلف هذا يشير و 

 أداء على الدائن بمقتضاه يحصل التعويض طرق من طريق فهو العيني  التعويض أما المدين، به التزم

 هذا في تناولوا بأنهم أنفسهم مازو ذةتااألس اعترف فقد  ذلك من أهم و .ياألصل األداء من بدال عيني

 التعويض حاالت ليست و العيني، التنفيذ اقتضاء في الحق فيها للدائن  يكون التي الحاالت الفصل

  .3العقدية المسؤولية عن الناشئة

 أن صحيحا ليس" أنه جوسران الفقيه فيقول الرأي هذا المصري و الفرنسي الفقه من جانب انتقد و

 القانونية، الرابطة عندئذ تتأكد ذلك من العكس على بل تنفيذه، يرفض المدين أن لمجرد ينقضي االلتزام

  .4للعقد الملزمة القوة مفعول يظهر و

 يحل بالتعويض، االلتزام هو جديد إللتزام مصدًرا تعتبر المسؤولية أن  إلى أخر رأي يذهب و

 سواء تغيير أي يحدث أن دون قائما  االلتزام يظل العيني التنفيذ حالة في أما ، 5األصلي االلتزام محل

 أن شأنه من االلتزام تنفيذ عدم فإن كذلك، األمر كان إذا و الموضوعية، أو الشخصية عناصره في

                                                            
  19، ص، مرجع سابقعادل جبرى محمد حبيب‐  1

2 -ROUVIERE (F) , Le contenu du contrat :Essai sur la notion d’inexècution .Thèse PUAM , 2005 , 
P78 

  . 30، صسابق مرجع ، عادل جبرى محمد حبيب‐  3
4- JOSSERAND (l),Cour de droit civil positif francais , 2e edition , Tome11 , Paris , 1933 , n° 480 ; 
STARK (B) :Essai d’une thèorie generale de la responsabilitè civile concidere en sa double fonction de 
garantie et de peine privèe , paris ,1947 , P 290 et s. 
5 - ROUVIERE (F) , Le contenu du contrat :Essai sur la notion d’inexècution .Thèse prècite , P78  .  
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 LA CONTRAINTE» العام القهر يحل بهذا و العقد، عليها ينطوي التي الملزمة القوة يثير و يحيى

PUBLIQUE »     1عينيا تنفيذا العقدي االلتزام تنفيذ على يجبره و للمدين، اإلرادي النشاط محل.  

  عليها ينطوي التي الملزمة القوة لمبدأ تطبيق و إثراء هو لاللتزام، العيني التنفيذ فإن رأينا في و

 التنفيذ حالة في االلتزام يتجدد ال و العقد، مضمون تماما يطابق العيني التنفيذ محل أن حيث االلتزام،

 دون االلتزام تنفيذ لعينيا التنفيذ يقتضي لكن االلتزام، مضمون أو أطراف حيث من سواء العيني،

  .2المدين إرادة محل يحل الذي العام القهر خالل من ذلك و نفقته، على و بالمدين االستعانة

 :دنيم نينقت 160 المادة تنص االلتزام، بآثار المتعلقة المدني القانون نصوص إلى بالرجوع و
 180 للمادتين طبقا إعذاره بعد المدين يجبر" كذلك  المادة تنص و ."به تعهد ما بتنفيذ ملزم المدين"

  ."ممكنا ذلك كان متى عينيا، تنفيذا التزامه تنفيذ على 181 و

 و للعقد الملزمة القوة لمبدأ أثر هو العيني التنفيذ أن لنا يتبين المادتين، نص استقراء خالل من  
 االلتزام، تنفيذ أسلوب في كوني التجديد لكن اإللتزام، مصدر في تجديد أي على العيني التنفيذ ينطوي ال

 يجبر " عبارة من يفهم ما هذا و 3التزامه تنفيذ على المدين إلجبار اإلكراه باستعمال يكون الذي و

  .164 المادة نص في جاءت التي و ..."المدين

 عن المترتب الجزاء إلى الملزم األثر ينقلب المدين بسبب للعقد العيني التنفيذ استحالة حالة في و        

  .4العقد ليس و العقدية المسؤولية يكون االلتزام مصدر أن حيث العقد، بتنفيذ المدين إخالل

 التزام إلى للعقد العيني بالتنفيذ االلتزام ينقلب  ،عينا المدين التزام تنفيذ استحالة حالة في   :التعويض:2

  .)ب( 5العقدية المسؤولية إنما و العقد مصدره يكون ال لكن  )أ(بالتعويض

                                                            

  . 30، صسابق مرجع ، حبيبعادل جبرى محمد - 1
2 - ANCEL (P) , Force obligatoire et contenu obligationnel , RTD .civ , 1999, P771. 

  .30، صسابق مرجع  عادل جبرى محمد حبيب، -  3
4‐PENIN (O) , Op‐cit , P78. 

5 - ROUVIERE (F) , Le contenu du contrat :Essai sur la notion d’inexècution .Thèse prècite , P78. 
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  بالتعويض  المقصود- أ

 يمكن ال األمر هذا لكن به، مسلم أمر العيني التنفيذ حالة في التزامه تنفيذ على المدين إجبار إن      

 و .1 عينا   تنفيذه للمدين يمكن فال مستحيال، االلتزام تنفيذ أصبح إذا أما ممكنا، ذلك كان إذا إال تصوره
 عدم عن المدين ائلةمس يمكن فال فيه، للمدين يد ال أجنبي سبب إلى راجعة تكون قد التنفيذ  استحالة

 تنفيذ عدم عن المدين يسأل الحالة هذه ففي المدين، لتصرف راجعة االستحالة كانت إذا أما التنفيذ،

  .2العقدية وليةالمسؤ  تترتب بالتالي و بالدائن الضرر إلحاقه و العقدي بااللتزام إخالله و التزامه

 بقوته اإلخالل و العقد عن الناشئة االلتزامات تنفيذ لعدم المقررة الجزاءات من التعويض يعتبر و

 طريق عن بمقابل بالتنفيذ يسمى ما إلى يلجأ أن إال للدائن يبقى ال و ، 3االلتزامات لهذه نتيجة الملزمة

 و ،النقدي أو العيني بالتعويض ابهأص ما جبر و متضرر كطرف حمايته إلى يهدف الذي التعويض،
 المادة في نص إذ ، 4التعويض بطريق التنفيذ عنوان تحت المسؤولية هذه الجزائري المشرع أدرج قد

 بتعويض عليه حكم عينا االلتزام ينفذ أن المدين على استحال إذا" :أنه على المدني القانون من 176

 و فيه، له يد ال سبب عن نشأت التنفيذ استحالة أن يثبت لم ما التزامه، تنفيذ عدم عن الناجم الضرر
  "التزامه تنفيذ في المدين تأخر إذ كذلك الحكم يكون

   جديد لاللتزام مصدر العقدية المسؤولية- ب

 لم لكنه و جديد، لاللتزام مصدر العقدية المسؤولية أن في مازو، األستاذ مع الفقه بعض يتفق و

 مع يرى بل ، 5اختياًرا بتنفيذه المدين قيام عدم بمجرد ينقضي األصلي امااللتز  أن القول حد إلى يذهب

 ال األصلي، اللتزامه عينيا تنفيذا يعتبر به، إلتزام ما بعين القيام على المدين قهر أن التقليدية النظرية
                                                            

1  - ROUJOU DE BOUBEE (M-E) , Essai sur la notion de rèparation , Thèse , LGDJ , 1974 , P78. 
2  - OLIVIER Penin, op.cit, p74. 

، )العقدواالرادة المنفردة(انوني ،النظرية العامة لاللتزام في القانون الجزائري ، الجزء االول التصرف الق بلحاج العربي-  3
  . 264 ، ديوان المطبوعات الجامعية ، بن عكنون الجزائر، ص 2001

  . 30، مرجع سابق ، صعادل جبرى محمد حبيب- 4
  . 263، مرجع سابق ، ص  علي فاللي-  5
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أماالقهري،العینيالتنفیذمرحلةهيالتعویض،تسبقمرحلةهناكأنأيبالتعویض،لإللتزامتنفیذا

.1األولالطریقتعذرإذاإالینشأفالنقدي،غیرأونقدیابالتعویضاإللتزام

للقوةأثرهوالعینيالتنفیذبینماللعقد،الملزمةللقوةاءجز هوالتعویضأننرىبدورنانحنو

.للعقدالملزمة

القضائيالفسخ-3

القوةحلتستهدفالتيالفسخدعوىفيیفصلهووواسعةتقدیریةسلطةالقاضيیملك

منحأو،المدینوفاءمهلةإقرارورفضهأوالفسخطلبقبولإماالقانونخولهإذللعقد،الملزمة

طلبرفضو،للمدینتعویضمنحمعالعقدفسخأو،2التنفیذمنالمدینإعفاءمعللدائنتعویض

المدینذمةفيبقيماأنللقاضيتبینإذ،العقديداءاألمنتبقىمالتنفیذأجالالمدینمنحوالفسخ

المتعاقدانیتجنبقدوبذلكتأثرتالالدائنمصلحةأنوتنفیذهتملمابالنسبةضئیلالتزاماتمن

طلبهبماالقاضيیتقیدحینها،3التعویضطریقعنأوعیناإللتزاماتهالمدینبتنفیذالعقدفسخ

.علیهالمعروضالنزاعلظروفولمصلحتهمامراعاةذلكوالمتعاقدان،

الغیرمواجهةفيالعقدأثر:ثانیا

،الدائنزلمركقانونيوحقیقياستقرارتوفیریكفلأویحققالعقدتنفیذفيالمتعاقدغیرتدخلإن

صوربعضفيجلیایظهر،4التعاقدیةاتالعالقفيأصیلكطرفالمتعاقدلغیرالقانونيفالحلول

.75، مرجع سابق ، صلحاج العربيب-1

.75، صفسهن، مرجع لحاج العربيب-2

ٕاذا كان سبب استحالة تنفیذ و إذا كان سبب استحالة التنفیذ راجعة لتصرف المدین یحكم القاضي بفسخ العقد مع التعویض-3

OLIVIER:راجع.التزام المدین راجعة لسبب أجنبي عن ارادة المدین، یحكم القاضي بالفسخ دون التعویض (P), op.cit,

p75.

4 - ANCEL (P) , Force obligatoire et contenu obligationnel ,Op-cit, P771.
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 المؤجر للعقار المشتري في مثلةالمت و ،)1( للعقود القانوني االنتقال أو للعقود القانونية الحوالة

 إيجار عقد إليهم يمتد الذين باألقارب المتعلقة األحكام في جليا يظهر كما ، الجديد العمل صاحبو 

 . )2( 1 المشرع إلرادة وفقا األماكن

   للعقود القانونية الحوالة من المستفيد العاقد- 1

 العقار ببيع المستأجر قيام عند ذلك و للعقار الجديد المالك للعقود القانوني االنتقال من يستفيد        

 يؤثر أن دون ، الجديد العمل صاحب إلى العمل عقود كذلك تنتقل و ،)أ ( المستأجر غير إلى المؤجر

 العمل صاحب مع العمل عقود استمرار و المنشأة ذات بقاء على  لالعم صاحب الشخص تغير

  ).ب ( 2الجديد

   المؤجر العقار مشتري- أ

 خلفا أنه اعتبارا العقار مشتري إلى جارياال عقد  أثر انصراف مسألة الجزائري المشرع نظم لقد      

  : جزائري مدني تقنين 109 المادة تنص إذ مدني، تقنين  3مكرر 469 و 109 مادتين في خاص

 هذه فان  خاص خلف إلى ذلك بعد انتقل بشيء تتصل شخصية حقوق و التزامات العقد أنشأ إذا ( 

 و مستلزماته من كانت إذا الشيء فيه ينتقل الذي الوقت في الخلف هذا إلى تنتقل الحقوق و االلتزامات
  . 3 ) ليهإ الشيء انتقال وقت بها يعلم الخاص الخلف كان

 إذ ( :القانون هذا من 3مكرر 469 المادة تنص مدني، تقنين 109 المادة لنص تطبيقا و        

  . ) الملكية إليه انتقلت من حق في نافذا اإليجار يكون جبرا أو إراديا المؤجرة العين انتقلت

                                                            
1- FAUVARQUE-COSSON (B)  , Op-cit , P85. 
2- Idem , P85. 

الحميدي  أحمد بن علي بن: ي تفاصيل هذه المادة الرجوع الى تقنين مدني مصري ، ف 146و تقابلها نص المادة -  3
  278، ص 2016التوزيع ، مصر ، و ، دور غير المتعاقد في تنفيذ العقد ، مركز الدراسات العربية للنشر  السعدي
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 أن )المشتري ( الجديد المالك مواجهة في اإليجار عقد لنفاذ يشترط أنه نذكر القول نافلة من و      

 مشوبا غير حيحاص صدر إذ إال كذلك اليكون هو و ،السابق المالك مواجهة في قائما دالعق هذا يكون

  . 1بالمالك لألضرار المستأجر و المؤجر بين تواطؤ هنالك حالة في العقد يبطل إذ ،الصورية أو بالغش

 العين ملكية قالانت في للمؤجر خاصا خلفا للعقار المشتري اعتبار على المترتبة اآلثار تتمثل و        

 صفة اكتسابه و ،المستأجر مواجهة في المؤجر محل يالمشتر  حلول ثم من و ،للمشتري المؤجرة

  .  2االيجارية العالقة في المتعاقد

 مواجهة في المشتري  إلى المؤجر المالك من الحقوق كافة تنتقل للمشتري المؤجرة العين بانتقال و    

 و ،للمشتري المبيع بتسليم فيه لبائعا يلزم و ،االيجارية العالقة في المتعاقد ةصف يكتسب و ،المستأجر
 خلفا يعتبر المشتري كان لما و للبائع الثمن بأداء فيه المشتري يلزم و ،3استحقاقه و عيوبه ضمان

 و ، جرةباأل له بالوفاء المستأجر مطالبة في بالبيع أجرالمست أخطار بعد الحق له نإف للمؤجر خاصا
 هذا إلى المؤجر من الملكية انتقال ريختا من للعقار الجديد المالك إلى األجر بدفع المستأجر يلزم هنا

  . 4المالك
   الجديد العمل صاحب- ب

 أغلب نإف ، التعاقدية الحرية مبدأ هو العقدية الروابط يحكم الذي المبدأ أن من الرغم على        

 شخص تغير عند العمل عقود استمرار فكرة تنظيم و تكريس إلى سعت الحديثة العمل تشريعات

 صاحب تغير أن التشريعات هذه فقررت ، نشاطها استمرار و المنشأة ذات بقاء مع ،العمل صاحب

  . 5الجديد العمل صاحب مع العمل عقد استمرار على يؤثر ال العمل

                                                            

  . 280، ص  سابقمرجع  ،أحمد بن علي بن الحميدي السعدي  - 1
  .281، ص نفسهمرجع  ،ن علي بن الحميدي السعدي أحمد ب - 2

3 - FAUVARQUE-COSSON (B)  , Op-cit , P85. 
، ص  1997، مطبوعات جامعة االمارات " في دولة االمارات العربية المتحدة "جار ي، شرح احكام اال عبد الناصر توفيق العطار-  4

353 .  
5 - GRATTON (L) , Les clauses de variation de travail , Thèse dactyl , Paris I , 2009 ,P75  .  
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 تغيير أن على 11- 90 الفردية بالنزاعات المتعلق القانون في الجزائري المشرع ذهب حيث      

 من 74 المادة تنص إذ الجديد العمل صاحب مع العمل عقود استمرار على يؤثر ال المستخدمة الهيئة

 العمل عالقات جميع تبقى ، المستخدمة للهيئة القانونية الوضعية في تغيير حدث إذ ( : القانون هذا

  . 1 ) العمال و الجديد المستخدم بين قائمة التغيير يوم بها المعمول

 ادةالم نص في المدني القانون إليه ذهب ما مخالفا العمل قانون في المصري المشرع ذهب حيث      

 أو تصفيتها، أو المنشأة، حل للقانون، طبقا الناشئة االلتزامات بجميع الوفاء من يمنع ال ( :على منه 9

 أو  بالوصية أو ،باإلرث انتقالها أو غيرها في المنشأة إدماج على يترتب ال و .) إفالسها أو إغالقها،

 إنهاء ، التصرفات من ذلك غير أو اإليجار أو النزول أو - العلني بالمزاد كان لو و -  بالبيع أو ، بالهبة

 تنفيذ عن السابقين األعمال أصحاب مع بالتضامن مسئوال الخلف يكون و المنشأة عمال استخدم عقود

 المتعاقد صفة الجديد العمل صاحب اكتساب على يترتب و.  2العقود هذه عن الناشئة االلتزامات جميع

 بعد على ترتكز التعاقدية العالقة كانت أن بعد حيث ، يدالجد العمل صاحب مع العمل عقود استمرار

 عقد في األمثل المعيار هي التي المنشأة مصلحة  هي و موضوعي بعد على ترتكز أصبحت شخصي

  .  3العمل

 بمسؤوليته - المنشاة إليه ألت الذي- الجديد العمل رب على التزاما المشرع وضع لقد و      

 توجيه يتعين ال أنه التضامني االلتزام هذا مقتضى من و العمال قبل السابق العمل رب مع بالتضامن

 من القديم العمل بصاح ذمة تبرأ ال بالتالي و .السابق العمل صاحب  إلى به الخاص الطلب

                                                            

  . 1990أفريل  25، مؤرخ في  17ل الفردية ، ج ر عدد المتعلق بعالقات العم 11-90قانون -  1
  . 280، ص  سابقمرجع  ،أحمد بن علي بن الحميدي السعدي -  2
   . 280، ص  نفسهمرجع  ،أحمد بن علي بن الحميدي السعدي -  3
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 صاحب مع بالتضامن عنها مسؤول يظل بل ، المنشاة انتقال قبل ذمته في نشأت التي االلتزامات

  . 1الجديد العمل

   األماكن في لألقارب البقاء حق- 2

  . الورثة إلى اإليجار حق ينتقل ال ( : جزائري مدني تقنين 2مكرر 469 المادة تنص   

 انتهاء  إلى العقد يستمر ، ذلك خالف على اتفاق يوجد لم ما ، المستأجر وفاة حالة في أنه غير      

 إذ العقد إنهاء أشهر ستة )6( منذ معه عادة يعيشون كانوا الذين للورثة يجوز الحالة هذه في و مدته

  . ) حاجاتهم عن يزيد اإليجار أصبح و مواردهم إلى بالنسبة باهظة تكاليفه أصبحت

 حق من يستفيدون الذين األقارب طائفة المصري القانون حدد الجزائري القانون خالف على و      

 لسنة 49 رقم قانون 29 المادة إليه ذهبت ما هذا و ، المورث وفاة بعد المؤجرة األماكن في ءالبقا

 من المستفيدين مخالفتها على االتفاق تقبل ال أمرة بنصوص الحصر سبيل على حددت التي 1977

 المستأجر والدي من أي و ، األوالد و الزوجة : 2وهم األصلي المستأجر وفاة حالة في القانوني االمتداد

 تركه أو وفاته لحظة في المستأجر مع اإلقامة شرط توافرت متى ، األولى الدرجة من األقارب هم و

  . 3 للعين

  

  

  

  

                                                            

 2002/2003، بدون ناشر ، " القانوني للكفيل العيني  المركزو "الشخصي  و ، أحكام الضمان العيني السيد عيد نايل-  1
  . 50، ص 

  . 50، ص قسابع جمر، السيد عيد نايل - 2
  . 280، مرجع سابق ، ص أحمد بن علي بن الحميدي السعدي  -  3
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  المطلب الثاني

  رادة في مالئمة العقد مع الواقع االقتصادي الجديددور اال 

لك ذو  من خالل الحفاظ على التوازن عقدي،تلعب اإلرادة دور في استقرار المعامالت القانونية ،     
التفاوض ، أو ) ول الفرع األ(  1للعقد في حالة الحادث الغير مؤكد األليةبنود تسمح بالمالئمة  بإدراج
  )الفرع الثاني (  2ئمة العقد للحادث في حالة الحادث غير متوقعالعلى م

  الفرع األول

  لية للعقد في حالة حادث غير مؤكدئمة األ ال الم

عه األطراف أثناء إبرام العقد لكن وقوعه مرهون بظروف غير مؤكد هو حادث توق الحادث        
معينة مستقلة عن إرادة المتعاقدين ، و من الحوادث التي تقع أثناء تنفيذ العقد تدهور قيمة العملة   
 و على هذا األساس يلجأ المتعاقدين إلى إدراج بند التقييس في العقد لمواجهة انهيار قيمة العملة

  ) .اثاني(ي هذا الصدد التجربة الجزائرية في تطبيق بند التقييس ، و نتناول ف3)أوال(

  بند التقييس:أوال 

يلجأ األطراف أثناء إبرام العقد إلى إدراج بنود أكثر فعالية لمواجهة الظروف االقتصادية 
بصورة عامة، و محاربة انهيار العملة النقدية على وجه الخصوص، إلى مواجهة الصعوبات 

لنقدية التي تعترض األطراف أثناء تنفيذ العقد، و أهم هذه البنود بند التقييس الذي االقتصادية و ا
                                                            

1 ‐THIBIERGE (L) , Op‐cit, P29 
2 ‐ Idem, P29 

لحادث غير متوقع في أن األول توقعه المتعاقدين وقت إبرام العقد دون أن يكون وقوعه يتميز الحادث غير مؤكد عن ا-3
عليه يقع على المتعاقدين انھيار التوازن االقتصادي في ومؤكد التصال ذلك بحدوث ظروف مستقلة عن إرادة المتعاقدان ،

على إدراج بند من شانه مواجھة اختالل التوازن العقد أثناء تنفيذ العقد ألنه يعتبر سكوت المتعاقدين أثناء تكوين العقد 
يختلف األمر في حالة الحادث غير متوقع ، ألن ھذا واالقتصادي قبول ضمني من المتعاقدين ألثار الحادث الغير المؤكد 

لقانون على خالف اوبالنتيجة فان المتعاقدين لم يقبلوا بآثار الحادثواألخير لم يكن في ذھن األطراف أثناء تكوين العقد
اكتفى  والغير مؤكدواالنجليزي ال يعتد القانون الجزائري على غرار القانون الفرنسي بالتمييز بين الحادث غير متوقع

بذلك    و الغير متوقع من خالل االعتداد بنظرية الظروف الطارئة لمواجھة الحادث غير متوقعوبالتمييز بين الحادث المتوقع
 . Ibed, P29 :انظر .ق الحادث غير متوقع حصر الحادث الغير مؤكد في نطا
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، و السماح لهم باالبتعاد  يسعى في الغالب إلى حماية العملة النقدية و ذلك بتوفير الثقة بين األفراد
ما يبقى لها دورا فعاال في عن تهريب العملة التي تشكل العنصر األساسي للتضخم، ك

االقتصاد الوطني الذي أساسه الثقة و االبتعاد عن عدم التوازن النقدي، و عدم التوازن ةحماي
  .1االقتصادي و بالتالي االبتعاد عن خطر التضخم

) المؤجلة التنفيذ ذات التنفيذ المتتابع، أو( كما أن هذه البنود تنصب على العقود المستمرة 
العملة بتوقع قيمة األداء بداللة معيار اقتصادي أو هي تعمل على بقاء التوازن العقدي رغم تدني و 

  .2نقدي

و يبقى الهدف األساسي لألطراف من إدراج هذه البنود تحقيق التوازن العقدي، و ذلك عن      
  .طريق تحقيق المساواة في االلتزامات المتبادلة، و بالتالي تكريس العدالة و إرضاء مصالح األطراف

من الشروط يكون دوما صعبا ألنه ال يفرض فقط على األطراف توقع  إال أن إعداد هذا النوع
مح بمعالجة أثار و لكن أيضا تصور اآلليات التي تس ،المخاطر التي قد تعترض العقد بصورة جيدة

، فال يكتفي األطراف بتوقع الصعوبات االقتصادية و النقدية التي قد تعترضهم أثناء الحادث تلقائيا
يجب البحث عن حلول لمواجهة هذه الصعوبات تلقائيا، و ذلك باالختيار الحسن  تنفيذ العقد، بل
   .3لألرقام المرجعية

البند الذي يغير سعر الدفع بداللة رقم مرجعي، هذا الرقم الذي يشكل قيمة "هوفبند التقييس 
 األطراف أنإذ قد يعمد  إن التقييس بحد ذاته غاية لتدارك انخفاض قيمة العملة،،  "سلعة أو خدمة

 

                                                            
1-GHOZI (A) , La modification de l’obligation pa la volontè des parties , LGDJ , 1980, P75 . 

2-PELLERIN (J) , Les clauses relatives à la rèparation des risques financiers entre les contractants , 
Thèse , Paris II , 1977, P78 . 

3- GHOZI (A),Op-cit,P45 . 
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إذ أن . يجعال سعر الدفع بداللة رقم مرجعي الذي يشكل قيمة سلعة أو خدمة بعملة أجنبية 
العملة األجنبية تشكل إما طريقة دفع  قيمة سلعة أو خدمة أو دفع قيمة هذه األخيرة أو دفع قيمة 

  .1األجنبية السلعة أو الخدمة بالعملة الوطنية بسعر يساوي قيمة السلعة أو الخدمة بالعملة

إن العملة األجنبية يمكن أن تشكل رقم مرجعي يستعين به األطراف للحفاظ على التوازن 
، و من أبرز الدول التي اعتدت بالعملة األجنبية كرقم مرجعي بولونيا و إسبانيا، حيث في  2العقدي

المدين ":صتن قانون مدني بولوني و التي 358ادة مالالذي عدل  2009بولونيا  صدر قانون سنة 
بالتزام مقدر بعملة أجنبية يمكنه دفع قيمة االلتزام بالعملة اليونانية المقابلة لقيمة االلتزام بالعملة 

  . 3"األجنبية
غير أن بعض الدول مثل فرنسا و الجزائر ال تعتد بالعملة األجنبية كرقم مرجعي، فالتقييس 

، أو البضائع بداللة رقم مرجعي يتم  4الخدماتتسمح بالتغير التلقائي لقيمة ) تقنية(هو مجرد آلية 
االتفاق عليه من قبل األطراف، مراعين في ذلك التقلبات االقتصادية و ال يكون التقييس كتقنية 
فعالة  للحد من المخاطر المتوقعة أثناء إبرام العقد، إال إذ كان الرقم المرجعي المختار من قبل 

  .5 جل  ضمان  استقرار العالقة العقديةأاألطراف صحيحا و مشروعا ، و ذلك من 
و مع هذا تبقى بنود التقييس الوسيلة الناجعة و الكافية و الممكنة لحماية األطراف من تدهور 
العملية النقدية ، كما توجد هناك صعوبة تواجه بند التقييس ، و ذلك في محاولة معرفة ما إذا كان 

                                                            
1 - Dagmara (P) ,le dèsèquilibre contractuelle du au changement imprèvisible ,master en droit europèen 

comparè ,  universitè panthèon-assas banque des mèmoires , 2013 ,P41 

2- Idem , P78 . 

اذ كان محل االلتزام نقودا ، التزم المدين بقدر عددها المذكور في العقد (من القانون المدني الجزائري  95تنص المادة - 3
  .)ثيرتأدون ان يكون الرتفاع قيمة هذه النقود او النخفاضها أي 

4-DELEBECQUE (PH) , Les clauses allègeant les obligations dans les contrats , Thèse , AIX-
Marseille ,     1981 , P15 . 
5-Idem,P211 . 
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صحيحا أم ال، مما يدفع بنا إلى البحث عن شروط صحة بند التقييس و الجزاء المترتب عن  
  . 1عدم توفر شروط صحة بند التقييس

إذ كان أساس بند التقييس هو الرقم المرجعي، فإن األطراف ملزمون باالتفاق عليه و اختياره 
رجع في حالة مواجهة العقد لبعض التقلبات مع مراعاة مشروعيته فعاليته، فهذا األخير يكون م

االقتصادية، و لكي يكون بند التقييس صحيحا و جب أن يكون الرقم المرجعي على عالقة مباشرة 
  .)2(، أو بمحل العقد) 1(بنشاط أحد األطراف 

  عالقة الرقم المرجعي بنشاط أحد األطراف- 1

ف ربط نسبة تغير الرقم المرجعي بنشاط أحد يراد بعالقة الرقم المرجعي بنشاط أحد األطرا       
األطراف مع مراعاة عدة اعتبارات أهمها الزمن، إال أنه يثار في هذا الصدد مشكل تحديد نشاط أحد 

  .األطراف فهل يقتصر على النشاط المهني أم يمكن أن يتعلق بأي نشاط  أخر؟ 
رقم المرجعي على عالقة مباشرة إن ما جرى عليه العمل و األكثر انتشارا أن يكون ال        

  .2بالنشاط المهني ألحد المتعاقدين

كما يشترط أن يكون الرقم المرجعي على عالقة بالنشاط المهني الرئيسي ألحد األطراف  
فالعناصر المهنية التي تم أخذها وجب أن تكون أساسية بالنسبة للنشاط الرئيسي أوال و ذلك 

ى يمكن اعتبارها فعالة لصحة بند التقييس،  مثل ثمن بيع محل و ذلك حت. 3الرتباطها المباشر به
، فالعنصر 4تم تقييسها على سعر الزبدة و الخميرة و اللوز و حب الملوك) مخبزة، حلويات(تجاري

  المهني الذي تم تقييسه و جب أن يكون أساسيا بالنظر إلى نشاط أحد المتعاقدين، و في حالة تغيير 

  

                                                            

  . 46 جع سابق ، ص، مر خديجة فاضل- 1

  . 46 ، ص نفسه، مرجع خديجة فاضل- 2
3-EL-GAMMAL (M) , L’adaptation du contrat aux circanstances èconomique : ètude comparèe de 
droit civil francais et de droit civil de la rèpublique arabe unie , Thèse paris ,LGDJ ,  1967 ,P78 .  
4-DENIS (PH),  Op-cit,P  144. 
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هني الممارس أثناء إبرام العقد، و في حالة منشاط الالالنشاط المهني وجب األخذ بعين االعتبار 
  .1خذ بعين االعتبار النشاط الذي كان يزاوله قبل تقاعدهأحد المتعاقدين يتقاعد أ

 30مؤرخ في  1374- 58و في نفس السياق صدر عن الحكومة الفرنسية أمر رقم    
ند تقييس يتعلق منه يحظر كل ب 79في المادة  1959المتعلق بقانون المالية سنة  1958ديسمبر

تمد بعالقة مباشرة مع ال و على ثمن السلع و الخدمات التي أسعار ، بمستوى العام لألجور أو األ
 . 2"محل العقد أو نشاط أحد األطراف

و قام  1976مارس  30و في القانون البلجيكي صدر قانون اإلصالح االقتصادي المؤرخ في 
منه و التي استبعدت العنصر المهني الثانوي  57 ادةمالبتضييق نطاق تطبيق بند التقييس بموجب 

، )المصاريف العامة(و من بين العناصر الثانوية، 3من تقييسه بالنظر إلى نشاط أحد المتعاقدين
  .4والأساسية بالنسبة للنشاط الرئيسي أ حيث أن العناصر المهنية التي أخذها وجب أن تكون

ير النشاط المهني الممارس أثناء العقد، فهل يبقى العقد إال أن الصعوبة تثار في حالة تغي      
، وذلك بإدراج الشروط التي يرونها مناسبة ؟صحيحا أم يتم تعديله إذ كان لألطراف الحرية في التعاقد

  .5ن الحيطة و الحذر في اختيار الشروط و فحصها إلزامية لألطراف أثناء إبرام العقدإلمصالحهم، ف

لمهني يترتب عنه أثر وحيد هو تجميد بند التقييس، ألنه ال يمكن تصور تغيير فتغير النشاط ا      
النشاط المهني بسبب وجود العقد، و بالتالي في حالة حدوثه يؤدي إلى بطالن بند التقييس و العقد 

                                                            
1 -LASBORDES (V) , Op-cit , P 490 . 
2-article 79 de l’ordonnance 58-1374du 30-12-1958modifie par l’ordinnance59-246 du4-2-1959 stipule: 
( Dans les nouvelles dispositions statutaires ou conventionnelles, sauf lorsqu'elles concernent des dettes 
d'aliments, sont interdites toutes clauses prévoyant des indexations fondées sur le salaire minimum 
interprofessionnel garanti, sur le niveau général des prix ou des salaires, ou sur le prix de biens, produits 
ou services n'ayant pas de relation directe avec l'objet du statut ou de la convention ou avec l'activité de 
l'une des parties. Est réputée en relation directe avec l'objet d'une convention relative à un immeuble 
bâti toute clause prévoyant une indexation sur la variation de l'indice national du coût de la construction 
publié par l'I.N.S.E.E )  , Idem , P 493 . 
3-EL-GAMMAL (M) , L’adaptation du contrat aux circanstances èconomique : ètude comparèe de 
droit civil francais et de droit civil de la rèpublique arabe unie , Thèse prècite,P78 
4 -Idem,P78. 

      . 48، مرجع سابق ، ص خديجة فاضل  5-
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بالتالي و  ن هذا الحل ال يتماشى مع الهدف األساسي من التعديل و هو بقاء العقدأ، إال 1في أن واحد
االكتفاء بتجميد بند التقييس و ذلك لضمان االستقرار في المعامالت، و يجوز مثال لصاحب 

لمطبعة أن يضع رقما مرجعيا متغيرا اللتزاماته بداللة األجر الساعي لعمال المطبعة، و كذا األمر ا
،  ففي هذه الحالة يمكن وضع مقياس ) ميكانيك(بالنسبة لثمن بيع محل تجاري إلصالح السيارات

ط المهني متحرك بداللة أجر العامل الميكانيكي ، و يبقى للرقم المرجعي المختار على أساس النشا
ألحد المتعاقدين  دور في صحة شروط التقييس، رغم الصعوبات التي تواجهه بمناسبة تغيير النشاط 

  .  2المهني ألحد المتعاقدين من جهة، و االبتعاد عن تدهور العملة النقدية من جهة أخرى

  عالقة الرقم المرجعي المختار بمحل العقد- 2

اسي و ربطه بمحل العقد، و يراد بهذا األخير بمفهومه الواسع يلجأ األطراف إلى اختيار رقم قي      
  .3محل االلتزام و سبب العقد

و محل االلتزام يعني الشيء الذي يلتزم المدين القيام به، و يكون إما نقال لحق عيني أو       
برام فهو الدافع الباعث الذي يحمل المتعاقدين على إ: أما سبب العقد.عمال، أو امتناعا عن عمل

 .4العقد

يكون الرقم المرجعي المختار على عالقة مباشرة بمحل العقد، مثلما هو الحال في عقد  
القرض المتفق عليه لبناء أو شراء منزل، فالرقم المرجعي لسعر البناء يدرج في عقد القرض، حيث 

لسعر  يكون مشروعا لوجود عالقة مباشرة مع محل القرض، فيكفي هنا أن يكون الرقم المرجعي
  .5البناء مشروعا و على عالقة مباشرة بمحل العقد

ذ صدر قانون اإلصالح إو ضيق القانون البلجيكي من نطاق تطبيق بند التقييس ، 
ال  (: ما يأتي 57، و اشترط في الرقم المرجعي في مادته 1976مارس  30االقتصادي المؤرخ في 

                                                            
1-GRYNBAUM (L) , Op-cit , P78 . 

  . 48، مرجع سابق ، صخديجة فاضل -  2
3 -DENIS (PH),  Op-cit,P15 . 
4 -DAGMARA  (P) , Op-cit , P42 . 
5-LASBORES (V) , Op-cit , P 495 . 
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يقاس الرقم المرجعي على الثمن المعروض للمستهلك لكنه يقاس على القيمة الحقيقية للسلعة أو 
  . 1الخدمة

يجب أن يكون الرقم المرجعي على عالقة مباشرة بالعناصر المهنية األساسية بالنسبة للنشاط  -
المصاريف العامة و الثانوية بالنسبة لنشاط أحد األطراف الرئيسي و ذلك الرتباطها المباشر به، أما 

  .2فال تدخل في تقييسها على سعر الخدمة،أو السلعة

   3. )٪ من السعر اإلجمالي الجديد للسلعة أو الخدمة80تعديل العقد يكون في حدود  -

٪ من قيمة 50فرنك ، و  يتمثل أجور العمال  200.000و مثال إذ كان ثمن المنتوج هو  
٪ من قيمة المنتوج، ال يمكن 25٪ و المواد األولية تمثل 25المنتوج ، و المصاريف العامة تمثل 

 1600فالسعر القابل للتعديل هو . ٪ من سعر المنتوج الحقيقي80تعديل ثمن المنتوج إال في حدود 
اضعة لآللية لخ، و بالتالي تكون األسعار ارنك، المصاريف العامة أو الثانوية غير قابلة لتقييسهاف

٪ من ثمن المنتوج القابل للتعديل و التي تتحصل 25هي سعر المواد األولية و التي تمثل  التقييس
فرنك و نفس  40.000ثمن المنتوج القابل للتعديل و نتحصل على ثمن× ٪25عليها بضرب نسبة 

ة فرنك خاضع آللي 80.000العملية تطبق على األجور و نتحصل على ثمن األجور يقابل 
  . 4المعالجة االتفاقية

من الصعب الحديث عن التجربة الجزائرية في هذا المجال بالنظر إلى   :التجربة الجزائرية: ثانيا 
نه يمكن لنا اإلشارة إلى أ، إال  5حساسية عنصر الثمن في العقود التي تبرمها الشركات الجزائرية

ريد بالغاز التي أبرمتها شركة لية التقييس خاصة في عقود التو أبعض الممارسات الخاصة ب
، و المؤشر المرجعي في هذه العقود مرتبط بسعر ك مع العديد من الشركات األجنبيةسوناطرا

                                                            

   48، مرجع سابق ، ص خديجة فاضل -  1
    48، ص نفسه، مرجع  خديجة فاضل -  2

3-DENIS (Ph) ,Op-cit , p15 . 
4 - Idem, P15 . 

، تاثير تغير الظروف على استقرار الثمن في عقود التجارة الدولية ، اطروحة لنيل شھادة الدكتورة موكه عبد الكريم  -5
   . 350، ص  2007معة تيزي وزو ، ،جا
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 أوبمعنى أن سعر الغاز يتغير بصفة آلية بتغير سعر البترول سواء باالرتفاع  البترول الخام
  . 1االنخفاض

مبرمة مع الشركتين االيطاليتين  لمراجعة ثمن الغاز في العقود ال اآلليةهذه و طبقت 
)(Eni,Edison  و الشركة االسبانيةGaz Natural  و نظرا الرتفاع أسعار مادة البترول التي ،

قياسية كان كذلك مصير ثمن الغاز باعتباره مرتبطا بثمن البترول بفعل آلية  أرقاموصلت إلى تحقيق 
لشركة الوطنية أنها خالل االتفاقات التعاقدية مع انه ما يعاب على ا إال، 2التقييس الواردة في العقود

 clause deتم االشتراط في العقود على عنصر تغير الظروف  األجنبيةمختلف الشركات 
bouleversement    مراجعة الثمن في حالة تغير الظروف المحيطة   إلىالذي يؤدي بالضرورة

خاصة من )  Marché Spotوفة بتسمية المعر ( أمام المنافسة الشديدة التي يعرفها سوق الغاز 
دول الواليات المتحدة األمريكية التي تسوقه بأثمان منافسة جدا ، هذا ما يدفع بالشركات األجنبية 
المطالبة بإعادة التفاوض على الثمن في عقود التوريد المبرمة مع الشركة الجزائرية تأسيسا على 

  . clause de bouleversement 3االشتراط  العقدي بتغير الظروف 

أما فيما يخص عملية التقييس القائمة على المؤشر المرجعي الخاص بالعملة ، فان التجربة 
مراجعة الثمن وفقا لهذه عنصر أن في هذا المجال قليلة إن لم نقل منعدمة على اعتبار  ة الجزائري

اعتبار أن سوق الصرف  ، على 4تماما  كما أن الشركات الوطنية تستبعدها ، األلية غير معمول به
                                                            

   357، ص سابق، مرجع  موكه كريم- 1
   357، ص نفسه، مرجع  موكه كريم-2
الشركة الوطنية سوناطراك استعملت لصالحها بند تغير الظروف لتفعيل بند التقييس الخاص بتقييس ثمن الغاز بثمن - 3

يجمعها مع الشركة االسبانية ، اذا طالبت سواطراك بقيمة الثمن في العقد الذي  2007البترول أمام الهيئة التحكيمية سنة 
الحاصل وفقا لعملية التقييس نتيجة الرتفاع ثمن البترول ، اذا وصلت قيمة الثمن المستحق وفقا لعملية التقييس وواجب الوفاء 

لصالح الشركة  غرفة التجارة الدوليةمليار اورو ،وهو الموقف الذي اتخذته المحكمة التحكيمية ل 115به من الشركة االسبانية 
   . 350، مرجع نفسه  ، ص  موكه عبد الكريم : 2010الوطنية سنة 

توازنات االقتصادية الكلية في الجزائر ، مذكرة لنيل الأسعار البترول على اسات تقلبات ، إنعك قويدري قوشيح بوجمعة - 4
 . 78، ص 2009-2008شهادة الماجستير في العلوم االقتصادية ، جامعة الجزائر 
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مما ينشأ تذبذب العمالت باالرتفاع و االنخفاض ، و بالتالي نجد  ة في حركة دائمة و غير مستقر 
  . 1العملة األكثر استقرارا في السوق المالية الدوليةبأن أغلب الشركات الوطنية تعتمد على الوفاء 

  الفرع الثاني

  متوقع المالئمة االتفاقية للعقد في حالة حادث غير

حادث غير متوقع يلتزمان بإعادة التفاوض غير  أنه في حالةيتفق المتعاقدان في العقد على   
يكن في ذهن األطراف أثناء تكوين  لممتوقع فالحادث الغير  ،نه على خالف الحادث غير المؤكدأ

  . 2ن لم يقبلوا بآثار الحادثن المتعاقداإالعقد و بالنتيجة ف

، و التفاوض كأليةالعادة التوازن )أوال(جة االتفاقية للحادث غير متوقع و نتناول أساس المعال
  ) . ثانيا(العقدي 

  أساس المعالجة االتفاقية:أوال 

 ).2( و بند التفاوض) 1( تتمثل أساس المعالجة االتفاقية في بند القوة القاهرة

  بند القوة القاهرة - 1

ثم القانون الدولي باعتباره المجال ، )أ(ي المدنلى بند القوة القاهرة في القانون إنتطرق  
  .)ب( الطبيعي لتطبيقه

  بند القوة القاهرة في قواعد القانون المدني - أ

و ترف به في كافة القوانين الوطنية حرية التعاقد أو الحرية التعاقدية لألطراف مبدأ أساسي مع      
  في منح األطراف حرية كبيرة في تنظيم في قانون التجارة الدولية، و تترجم أهميته في هذا المقام

                                                            

  . 258، صسابق، مرجع موكه كريم-  1

2-THIBIERGE (L) , Op-cit , P29  .  
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  .1شروط القوة القاهرة أو شروط اإلعفاء من المسؤولية بصفة عامة 

إن القواعد المتعلقة بالقوة القاهرة، في كل القوانين ليست كلها من النظام العام، فمن الممكن       
ف لهذه الشروط أكثر من و قد يأخذ تنظيم األطرا، 2أن تحدد هذه القواعد باالتفاق بين األطراف

شكل، فيستطيعون أن يعدلوا في مفهوم الفكرة أو وصف األحداث المشكلة لها أو وظيفة القوة 
و األمر يتعلق في جميع الحاالت باختيار الشكل المالئم بطبيعة عالقاتهم و الطبيعة . القاهرة

  . 3المفضلة لهم في تنظيم هذا الشرط

ية في أنه نظرا الختالف تنظيم القوانين الوطنية للقوة القاهرة ، أو و يتفق فقه التجارة الدول      
لشروط انتقاء المسؤولية أو اإلعفاء منها بصفة عامة، فإنه يقع على األطراف في العقد عبء 

  .4إعطاء مفهوم معين للشرط و تحديد مجال تطبيقه و تعيين النتائج التي تترتب على حدوثه

المدني الجزائري قواعد تدلنا أن نظرية القوة القاهرة ليست من النظام  و يتضمن القانون          
العام يجوز تنظيم شروطها ، و ذلك من خالل عدة نصوص قانونية، نستنتج من خاللها أنه يمكن 

إذ : (على ذلك  دنيم نين قت 127، حيث تنص م  5اتفاق المتعاقدين على تنظيم شروط القوة القاهرة
ضرر قد نشأ عن سبب أجنبي ال يد له فيه القوة قاهرة أو خطأ من المضرور أثبت الشخص أن ال

أو خطأ من الغير ، كان غير ملزم بتعويض هذا الضرر ما لم يوجد نص أو إتفاق يقضي بغير 
يجوز االتفاق على أن يعتبر العقد مفسوخا بحكم القانون عند عدم :( 120 ادةمالكما تنص . )ذلك

ناشئة عنه بمجرد تحقق الشروط المتفق عليها و بدون حاجة إلى حكم الوفاء بااللتزامات ال
  ) .قضائي

                                                            
1‐EL‐GAMMAL (M)  , Thèse prècite,P78 
2‐Idem , P78 

  . 202، مرجع سابق ، ص  شريف محمد غنام-3
   . 54 ، ص نفسه ، مرجع شريف محمد غنام-4

5‐THIBIERGE (L) , Op‐cit , P29 
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يتبين من النصوص السابقة على أنه يجوز لألطراف االتفاق على تنظيم شروط القوة القاهرة      
  . 1بحيث تكون أكثر مرونة، و تتالءم أكثر مع الظروف االقتصادية

  دوليةبند القوة القاهرة في قانون التجارة ال- ب
تؤدي القوة القاهرة بمفهومها التقليدي إلى نتيجة ال خالف عليها في الفقه أو في القضاء و        

  . 2تتمثل هذه النتيجة في انفساخ و انتفاء مسئولية عن عدم التنفيذ
و هذه النتيجة و إن كانت معروفة أيضا في عقود التجارة الدولية إال أنها ال تطبق إال نادرا         

فاللجوء إلى فسخ العقد ال يكون في هذه العقود إال حل أحير في غياب جميع الحلول األخرى التي 
  . 3تحفظ العقد و تضمن له االستمرار في التنفيذ ، و من أهم هذه الحلول إعادة التفاوض

التعاقدية العالقات  ، و بقاء4فالمبدأ المطبق في عقود التجارة الدولية هو مبدأ الحفاظ على العقد     
، و لهذا نجد أنه من النادر أن يتفق األطراف على إنهاء العقد أو فسخه بسبب حدوث بين األطراف
أن يتفق األطراف على إعادة التفاوض ، فالغالب في الشروط التعاقدية  و في أراء الفقه  القوة القاهرة

  .5بهدف تعديل العقد حتى تتماشى أحكامه مع المعطيات الجديدة

و يرى الفقه باقتراب العالقة بين القوة القاهرة بمفهومها الحديث و شرط إعادة التفاوض        
  . 6رتب على كل منهماالنتيجة التي تت إلىبالنظر 

 فيفي الغالب   األطرافيتفق " يعبر عن ذلك بقوله    FONTAINE" فونتان"فاألستاذ         
 هذه الحالة يمكن أن يندرج شرط القوة القاهرةو في  ،التفاوض إعادةشروط القوة القاهرة على 

 

  
                                                            

1-DELEBECQUE (PH) , Les clauses allègeant les obligations dans les contrats , Thèse , AIX-
Marseille , 1981 , P15. 

 . 202، مرجع سابق ، ص شريف محمد غنام  -  2
3-THIBIERGE (L) , Op-cit , P29. 
4-Idem, P29. 
5-DENIS (Ph), Op-cit, P150. 
6-Idem, P 45 . 
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  . 1"ضمن طائفة شروط مراجعة العقد  

هناك حاالت يكون من المستحيل فيها الفصل أو ( :أن   OBEID" أوبيد"و يرى األستاذ          
و يكون ذلك عندما   HARDSCHIPوضع الحدود بين شروط القوة القاهرة و شرط إعادة التفاوض 

، و عندما يؤدي حدث القوة القاهرة بمفهومه الجديد إلى اث التي يواجهها كل منهماه األحدتتشاب
  . 2)إيجاد حل على أساس إعادة التفاوض بين األطراف 

أثار األستاذ  ،و بعد أن أكد وجود االقتراب بين شرط القوة القاهرة و شرط إعادة التفاوض
OSMAN مختلفتين أمطا بين فكرتين قانونيتين التساؤل حول ما إذا كان هذا التشابه يعكس خل 

و خلص هذا األستاذ إلى . 3يعبر عن حقيقة عالقة قانونية بين مفهوم الفكرتين خلقها الواقع التعاقدي
أن هذا  إالأن إرادة األطراف متجسدة في الشروط التعاقدية خلقت نوعا من التقارب بين الشرطين ، 

  . 4تينالتقارب ال يعني في مفهومه تساوي الفكر 

يظهر بوضوح عند تحليل  إعادة التفاوضو اقتراب القوة القاهرة بمفهومها الحديث من شرط       
الشروط التعاقدية التي اتفق  تتخذ.  5شروط القوة القاهرة المنصوص عليه في عقود التجارة الدولية

ورا عديدة نذكر القوة القاهرة ص في حالة وقوع  HARDSHIPفيها األطراف على إعادة التفاوض 
  : منها األمثلة التالية 

  ممكنة لفحص ةقرب مدسوف يتقابل األطراف في أ" .....ن الشرط الذي ينص على أ         

اآلثار التعاقدية التي سببتها أحداث القوة القاهرة ، و بصفة خاصة أثرها على الثمن و مدة التنفيذ و 
استمرت القوة  إذا: " ق األطراف على النحو التالي ، و قد يأتي اتفا 6"مدى االستمرار في العقد 

                                                            
1-FONTAINE (M) , Droit des contrats internationaux , Analyse et rédaction de clause , FEC , 1989 , P 
241 . 
2-OBED (E) ,le calcul du prix dans les contrats internationaux, thèse, MONTPELLIER, 1990, P 257. 
3 -OSMAN (F) , Les principes gènèraux de la lex mercatoria , Thèse , Paris , LGDJ , 1980 , P  159 . 
4 -Idem , P159 . 

أثرھا على تعديل العقود الدولية ، مقال منشور في مجلة الحقوق ، السنة  و ، اشتراطات الھاردشيب حسن علي كاظم -  5
  .  12، جامعة كربالء ، العراق ، ص 2011،  2الثالثة ، العدد 

6 - DENIS (Ph) ,Op-cit , P150 . 
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ن سوف يتفقون على إيجاد حل يواجهون به األحداث إن المتعاقدالقاهرة مدة أكثر من شهرين ، ف
اتفاق مناسب  إلىالمتعاقدين سوف يبذلون جهودهم للوصول " أو يتفقون على أن " . التي وقعت 

  . 1"خالل مدة جديدة قدرها شهر 

  (clause de hard schip)عادة التفاوضبند إ - 2

إذا ما كانت هناك راف بإعادة تنظيم العقد من جديد تتضمن بنود إعادة التفاوض إلزام األط        
  .، و بالتالي إلى االختالل  في التوازن العقدي2 تغيير في المسائل الجوهرية للعقدالظروف أدت إلى 

ام األطراف  بمناقشة و تبادل االقتراحات في ظروف حسنة، إلز  إذن يترتب على بند إعادة التفاوض 
نتيجة لتغيرات خارجة عن إرادتهم، و التي اعترضت العقد أثناء تنفيذه، مما يؤدي إلى إعادة تنظيمه 

  . 3مثل ما يحدث في االتفاقات الجماعية للعمل

أهمها إلزام األطراف  و يضع بند إعادة التفاوض على عاتق األطراف مجموعة من االلتزامات       
حسن النية، ألن سير المناقشات وجب مبدء باتخاذ جميع التدابير المنصوص عليها في العادات و 

، أي وجب عليهم تقديم اقتراحات عادلة، يقوم بمقتضاها كل طرف بتقديم  4أن تكون نزيهة و جدية
 مباتجاه إرادته مبين حسن نيتهما في وسعه لتسهيل التنفيذ للطرف األخر، و ذلك بتقديم اقتراحات ت

  . 5إلعادة التوازن العقدي معلى بقاء الرابطة العقدية المشتركة، دون تضحية بمصالحه

يفرض بند إعادة التفاوض على األطراف االلتزام بالتعاون، و يتم إثبات روح التعاون   
لبة، وذلك لتسهيل بتواصل تبادل الحد األقصى للمعلومات حتى تبقى العالقات قائمة على أسس ص

                                                            

  . 379، ص ، مرجع سابقشريف محمد غنام -1
  . 45، ص، مرجع سابق خديجة فاضل-2
   . 45، ص، مرجع نفسه خديجة فاضل-3
  .12، صمرجع سابق ،حسن علي كاظم-4

5 -PENIN (O) ,Op-cit , P 420 . 
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تنفيذ العقد، و الوصول إلى اتفاق يتماشى و مصالحهم، كما تشترط هذه المرحلة سير المناقشات في 
  .1أجال معقولة، ألنه قد ينجم عن تمديد اآلجال، إلحاق ضرر بأحد المتعاقدين

 و عالوة على إدراج بند صريح بإعادة التفاوض في العقد، يرى فقهاء القانون الكنسي   
بالتزام األطراف بإعادة التفاوض إذ تغيرت ظروف إبرام العقد أثناء تنفيذه و ذلك على أساس وجود 
شرط ضمني في كل العقود ذات الطبيعة المتعاقبة  أو التي يتراخى تنفيذها إلى المستقبل، و 

تى تمام مقتضى هذا الشرط بأن تنفيذ العقود مرهون ببقاء الظروف التي أبرم في ظلها على حالها ح
التنفيذ ، فإن تغيرت تلك الظروف تغييرا أدى إلى وقوع ضرر في جانب أحد المتعاقدين تعين فسخ 

حاولت بعض المحاكم أن تمس حرمة العقد بقبول نظرية .  2العقد أو تعديل شروطه على األقل
أحكام التي تقضي بتعديل  - الشرط الضمني للعقود - الظروف الطارئة و تطبيق القاعدة الكنسية 

فيفري  9العقد إذا تبدلت الظروف التي تم فيها، من هذه األحكام حكم محكمة روان الصادر بتاريخ 
متعهد بتقديم خدمات للنقل البري بموجبه التزم  الذي قضى بتعديل شروط العقد،، و  1844سنة 

  . 3المنافسة الغير متوقعة للسكك الحديدية أساسبين مدينتي باريس و روان  على 

، ق لتعديل العقد بسبب تغير الظروفرفضها المطل أعلنتن محكمة النقض الفرنسية أغير    
 يها، و سنذكر على سبيل المثال اجتهادها برفض نظرية الظروف الطارئة كلما عرضت عل أرستو 

في قضية عقد البدل الشخصي في  9/1/1856عن محكمة النقض الفرنسية بتاريخ صادر قرار 
القانون الذي رفع عدد المجندين لم تكن له صفة  إن( ، و ورد فيه  1856سنة  الخدمة العسكرية

و بهذا خلصت المحكمة . القوة القاهرة و ال الحادث الفجائي اللذان يجعالن تنفيذ االلتزام مستحيال 
بلغت هذه  إذا إالظروف طارئة  إلىيتحرر من  التزاماته استنادا  أنالمدين  ال يستطيع  أن  إلى
  . 4.)روف مبلغ القوة القاهرة بحيث يغدو تنفيذ االلتزام مستحيالالظ

                                                            
1- lasbordes (v) ,op-cit , P 520 . 

  . 10 ص،  2012، غزة ، ماجستيرلنيل شهادة مذكرة  ،موسى سلمان أبو ملموح-2
  . 60ص  ، مرجع سابق ، بولحية جميلة-3
  . 61، ص هسفنمرجع  ، بولحية جميلة-4
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ني في فكرة وجود بند ضم إلىاستنادا  وازن العقديالت إلعادةتدخل القاضي  أن رأيناو في 
القانون يحظر تفسير العبارات الواضحة بناء على  أنحرمة العقد ، كما  يهدد  أنالعقد ، من شانه 

  .مدني  تقنين 111المادة 

  طبيعة  الظرف االقتصادي  -  أ

 clause de             إذ كان مصدر االلتزام إعادة التفاوض هو بند إعادة التفاوض          

hard schip لظرف االقتصادي سواء كان تعديل فعلى العموم يتضمن بند إعادة التفاوض تحديد ا 
  .1التشريعات، اإلضراب، ارتفاع األسعار

وع الظرف االقتصادي الذي يقتضي تطويع العقد مثل تغيير ن يحددان في العقد نفالمتعاقدا  
، و إذا كان األطراف على دراية باألخطار و تغير الظروف  2تشريعات ، تغير سعر عملة نقدية

، و هذا ما لظروف ووقت حدوثها و نطاق الحادثالتي تصاحب تنفيذ العقد إال أنهم يجهلون طبيعة ا
  . 3يكون الحادث غير متوقع أن، مما يتطلب العقد إبرامجهلهم لها وقت  إلىيدفع بهم 

 تأثيرله  بمعنى ، قلب موازين العقد  إلىيؤدي   أيبالعمومية  يتصف الظرف أنو يجب 
على كل العقود المبرمة في ذات الفترة و ذات محل التعاقد ، كما يقصد بالعمومية هو تغير الوضع 

  . 4للعقد األساسيةو اختالل توازن االلتزامات برم في ظلها العقد في الظروف التي أ أوالعام 

يكون الظرف كذلك استثنائي غير مألوف أو مما يندر  أنو عالوة على شرط العمومية يشترط 
العقد يستبعدون كل الظروف خاصة  أطرافوقوعه ، إال أن األخذ بهذا العنصر  يجعل من 

ا في تغير مستمر خاصة و أن لها الظروف االقتصادية دائم أنعلى اعتبار  ،االقتصادية منها
ف و ظر الن إلكن العكس من ذلك ف، 5بآثارهاعلمهم  إلى باإلضافةالمباشر على عنصر الثمن  التأثير

                                                            
1-Dagmara (P), op-cit , Page39 
2‐Idem, P85. 
3-PENIN (O) , Op‐cit , P420 . 
4‐LASBORDES (V) , Op‐cit , P204 

، دراسة مقارنة بالفقه اريء في القانون المدني الجزائريظرورة اسقاط الشرط عمومية الظرف الط،يحي شارف-  5
  www.univ‐chlef.dz . . 52ص،  2010اإلنسانية ،   و ، مجلة األكاديمية للدراسات االجتماعيةاالسالمي
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رتبط بوقت حدوث الظرف ، و الهدف من اشتراط عنصر االستثنائية في البنود تاالستثنائية  
جل التوفيق بين للعقد و ذلك من أ القوة الملزمة  التفاوض يكمن في احترام مبدأ بإعادةالخاصة 

الحفاظ على استقرار الثمن و مختلف عناصر العقد و ما يتطلبه ثبات الروابط العقدية و االستمرار 
  . 1في تنفيذها

يكون الحادث مستقل عن إرادة الطرف الذي يطالب  أنو  عالوة على نوع الحادث ، يجب 
الظرف الذي يؤدي إلى حدوث اختالل في بإعادة التفاوض من خالل مدى مساهمته في تحقق 

يتسبب المدين بالثمن في إعاقة  أناقتصاديات العقد ، و هذا أمر منطقي على اعتبار انه ال يعقل 
تنفيذ التزامه ثم يتمسك بأحكام إعادة التفاوض على العقد في حين أن ما حدث كان نتيجة لتصرفاته 

  . 2مرا مدبرا منهأأو 

عقود التجارة الدولية بتنفيذ االلتزامات التعاقدية بحسن النية ، و لقد  هذا ما يعبر عليه في  
 2- 2- 6أكدت أحكام المبادئ الموحدة للعقود الدولية على عنصر استقاللية الظروف في مادتها 

 . 3الحادث يفلت عن سيطرة الطرف المضرور أويكون الظرف  أنعند استعمالها لمصطلح 

ة التفاوض هو مبدأ عام بالتزام بتنفيذ العقد بحسن النية و اختلف أما إذ كان مصدر التزام إعاد
األطراف في مفهوم الظرف االقتصادي الذي يقتضي إعادة التفاوض فإن للطرف الذي يهمه األمر 

  . 4القاضي من أجل تحديد الظرف االقتصادي الذي يقتضي إعادة التفاوض إلىاللجوء 

  اختالل اقتصاديات العقد- ب

التعاقدي لشرط إعادة التفاوض مما يجعله متنوعا من حيث أشكاله و طرق رغم الوصف 
حداث و تؤدي األ أنن فقه التجارة الدولية يجمع على وجوب إ، ف 5التعبير عنه من عقد إلى أخر

                                                            

 . 75،ص قابس،مرجع  يحي شارف-  1
  . 55، مرجع سابق ، ص خديجة فاضل-  2

3-LASBORDES (V) , Op-cit , 527 
4- Idem , 527. 
5-PENIN (O) , Op-cit , P420 . 
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قدرة شرط إعادة التفاوض إلى اختالل توازن العقد بشكل يؤثر سلبا على  تغير الظروف التي يواجهها
ى المعيار الشخصي و الموضوعي من ، و يعتمد فقه التجارة الدولية علفيذ التزامهالمتعاقد على تن

جل إثارة إعادة التفاوض، فالمعيار الموضوعي يرتبط أساسا بطبيعة و درجة حدة الظروف المؤثرة أ
القاضي في حالة تحققها  في دراسة  أودور المحكم ينحصر ، و في هذه الحالة 1على استقرار الثمن

، و ما هي األحداث و الظروف التي طرأت أثناء التنفيذ و مقدار االختالل الناجم عن لعقدشروط ا
الموضوع في نفس الظروف التي يوجد  يادص العيتحمله الشخ أنتلك األحداث وفقا  لما يستطيع 

  . 2فيها المدين

قة لكن قد يكون اشتراط إعادة التفاوض الذي يقوم على درجة من االختالل غير محدد بد
خاصة في تفسير إرادة األطراف و مقصدهم من استعمال مصطلح االختالل إضافة إلى أن هذا 

، لهذا استوجب  3الجوانب و العوامل الشخصية للمضرور من تغير الظروفب تميهال المعيار 
االعتماد كذلك على المعيار الشخصي الذي يتحقق في حالة تحمل المدين بالثمن ضررا شديدا من 

، و تعبر هيئة التحكيم التجاري درجة عدم استطاعته تحمل الضرر إلىدان العقد لتوازنه جراء فق
ير اختالل التوازن الدولي عن موقفها في العديد من القضايا على اعتمادها  المعيار الشخصي لتقد

 ناجماختالل التوازن الذي يجيز تعديل العقد " :الذي ورد فيه 1989لسنة  5617رقم في ذلك قرار 
جوهرية في الظروف المحيطة بالعقد تؤثر في التنفيذ المتبادل لاللتزامات المتعاقدين التغيرات ال عن

غير معقولة و غير عادلة بالنسبة لاللتزامات المتعاقد  أحد المتعاقدين بحيث تجعل التزامات  أنفسهم
   . 4"األخر 

و يترتب على ، )1( حادث غير متوقع يلتزم المتعاقدان بإعادة التفاوض في حالة : التفاوض :ثانيا
  . 5)2( النجاح أو الفشل إماالتفاوض 

                                                            
1- DENIS (Ph), Op-cit, P45. 
2-LASBORDES (V) , Op-cit , P 527 . 
3-BESSON (CH) , La force obligatoire du contrat et les changement de circanstances , Thèse , Lausane 
, 1955 , P75. 

  301مرجع سابق ، ص موكه عبد الكريم ، - 4
5 -THIBIERE (L) , Op-cit , P98. 
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، غير أنه يثور سؤال )أ(التزام تعاقدي بالتفاوض أساسيقوم التفاوض على   : سير التفاوض- 1
  . 1)ب( على مال العقد أثناء التفاوض ؟

  االلتزام التعاقدي- أ
ازن االقتصادي للعقد رأسا على عقب أصبح إذ حدثت ظروف اقتصادية أدت إلى انهيار التو       

التوازن في  العقد على  إلعادةالتزام المدين مرهقا أو مستحيل، يلتزم األطراف بإعادة التفاوض 
و عموما إذ كان . ةأساس بند إعادة التفاوض أو المبدأ العام في التزام المدين بتنفيذ العقد بحسن ني

هو بند  إعادة التفاوض فإن هذا األخير يحدد شروط  مصدر التزام األطراف بإعادة التفاوض
الحادث غير متوقع و  مقدار اختالل التوازن االقتصادي الذي يقتضي تطويع العقد، أما إذ كان 
مصدر التزام األطراف بإعادة التفاوض هو مبدأ حسن نية في تنفيذ العقد، فإن حالة اختالف 

القاضي لتقدير إذ كانت طبيعة  إلىلذي يهمه األمر األطراف على إعادة التفاوض، يلجأ الطرف ا
  . 2ضالحادث غير متوقع  تقتضي إعادة التفاو 

تزام بالتفاوض بحسن النية هو التزام يبذل عناية الرجل العادي، إذ أنه يمنع القانون كل لاال
يق غش أو تدليس يؤدي إلى فشل التفاوض و من مظاهر الغش أثناء التفاوض، القيام بتصرفات تع

، هو ضسير التفاوض، أو عدم الرد على اقتراحات أو إيجاب المتعاقد األخر ألن هدف إعادة التفاو 
مع  استمرارية العقد و ليس المماطلة في تنفيذ العقد ،غير أن مبدأ التفاوض بحسن نية يتناقض

  .3يستبعد االلتزام بحسن النيةأن تضارب المصالح العقدية  تضارب المصالح العقدية، إذ
أنه في حالة قيام حادث غير متوقع يؤدي إلى اإلخالل بالتوازن  و يرى الفقه الراجح

بالدخول في المفاوضات هو التزام بتحقيق نتيجة، أما بعد دخول  فان  االلتزام ،االقتصادي في العقد

                                                            
1-GRYNBAUM (L) , Op-cit ,  P78 . 
2-Ibidem,P21 . 
3-BESSON (CH), Thèse prècite , P75. 
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زام المتعاقدين في التفاوض و النقاش من أجل إيجاد الحل المناسب إلعادة التوازن العقدي فهو الت
  .1بحسن النية، و االلتزام بحسن النية هو التزام ببذل عناية

 ل العقد أثناء عملية التفاوضآم- ب

و ال  التفاوض،يفرض مبدأ القوة الملزمة استمرار المتعاقدين في تنفيذ العقد أثناء عملية إعادة        
في المادة  2ن التجارة الدوليةاستمرار تنفيذ العقد و هذا ما يفرضه قانو  عائقا أمامتقف هذه األخيرة 

 : منه التي تنص  6.2.3.2
( La demande de renégociation ne donne pas par elle-même à la partie lésée 

le droit de suspendre l’exécution des obligation ). 
ر العقد خالل غير أن هذا ال يسري على حالة القوة القاهرة التي تقتضي طبيعتها إيقاف سي       

، و يعمد األطراف أثناء التعاقد إدراج بند القوة القاهرة الذي 2التفاوض ألن تنفيذ العقد أصبح مستحيال
اقدين التزام و يفرض مبدأ حسن النية على المتع وض،اض إيقاف سير العقد خالل مدة إعادة التفيفر 

، و في 3تقرار المراكز القانونيةقصر اآلجال حفاظا على ديمومة العقد و اسبإجراء التفاوض في أ
حالة استئناف سير العقد بعد نجاح التفاوض ، تقع على عاتق المتعاقدين تنفيذ التزامات العقد التي 

      .4، و ذلك ما لم يوجد اتفاق مخالفالعقد إيقافكانت محل 
  نتائج التفاوض - 2

لمسؤولية التي تقع على ، و ا )أ( الذي يترتب عن حالة نجاح المفاوضات األثرالى نتطرق 
 ) .ب( الذي يرد منه سلوك منافي لقواعد حسن نية في حالة فشل المفاوضات األطرافحد أ عاتق

 
  

                                                            
1 ‐GRYNBAUM (L) , Op-cit ,  P78 . 

  . 12، صرجع سابق ، م حسن علي كاظم -  2
3‐LASBORDES (V) , Op‐cit , p 53 : ( Pendant la durée de la force majeur le présent contrat suspendra ses 
effet jusqu’au rétablissement normale de la situation , la durée des suspension éventuelles et les 
quantités non livrées étant purement et simplement annulées . ). 
4-Idem,P21 . 
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حالة نجاح المفاوضات-أ

وذلك بتحمل األطراف كافة األعباء ،التفاوض كما ذكرنا سابقاإعادةتم احترام مرحلة إذ

خذین بعین االعتبار أهم االلتزامات الناتجة عن تنفیذ العقد، من أالناجمة عن صعوبة تنفیذ العقد، 

و االمتناع عن كل إرادة تسعى إلى فشل المفاوضات، و إعالم التعاون لتسهیل عملیة التفاوض، 

حسن النیة و ما ذلك إعماال بمبدأالتي تعترض تنفیذ العقد، و )المسائل(كلیهما عن كل الصعوبات

أخذ المناقشات و االقتراحات بجدیة و نزاهة من كالو تفرضه من الثقة و اإلخالص من الطرفین، 

.1المتعاقدان

ون حتما ایجابیة لتوفر كافة شروط إعادة التفاوض، ألن الهدف من بند إعادة التفاوض فالنتیجة تك

.هو المحافظة و اإلبقاء على العقد دون إلحاق الضرر بأحد المتعاقدین

حالة فشل المفاوضات-ب

إنجاح المفاوضات كامتناع إلى ىسعات في هذه الحالة أن األطراف لم تمؤدى فشل المفاوض

التفاوض، أو تقدیم اقتراحات تخدم مصالح أحدهما دون األخر، مما یسبب ضرر ن أحدهما ع

.للطرف األخر 2

دون أن یلحقه بتعدیل العقدزاهة إذ ما تمسكو نكون أمام إخالل أحد المتعاقدین لاللتزام بالن

یةن، و نكون أمام نفس النتیجة في حالة رفض التفاوض، و قطع المفاوضات بسوء الخسارة تبرره 

،ألنهم اكرفض االلتقاء أو  الرد عن مراسالت الطرف األخر، فیكون بذلك قد ارتكب خطأ عقدی

، و ال یجوز ألحدهما استغالل هذه 3بقیام بعملراحات جدیة، و هو التزامملزمون بالتمسك بإبداء اقت

وء إلى المرحلة إلفشالها كما یجوز للطرف المتضرر من رفض التفاوض أو قطع المفاوضات اللج

المطالبة بالتعویض على أساس الضرر الذي ألحق به نتیجة فشل المفاوضات بسبب و العدالة 

1 -PENIN (O) , Op-cit , P78
2-BESSON (CH ) , Op-cit , P78

.23، مرجع سابق ، ص خدیجة فاضل -3
.45، نفس المرجع ، صخدیجة فاضل -4
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 ادةماللتقصيرية طبقا ألحكام نص المسؤولية افي أي الرجوع إلى القواعد العامة  ، الطرف األخر
كما أن العقد يستمر بصفة مبدئية في إحداث أثاره أثناء فشل المفاوضات في  دني م قنين ت  124

  . حالة الظروف المعادية
أما إذا كانت الظروف التي يتم فيها التفاوض قد أدت إلى ظهور قوة قاهرة، فإنه يتم وقف       

دراج بنود الفسخ إلى جانب بنود في هذه الحالة و يعمد األطراف إلى إ و العقد ،الستحالة التنفيذ
إعادة التفاوض في العقد، ألنه في حالة فشل المفاوضات، أو عدم الوصول إلى إتفاق يكون لهم 

 .حق فسخ العقد
  الثاني المبحث

  اإلرادةفي ظل تدهور مبدأ سلطان  تنفيذ العقد

قتصادية في ر الظروف االأداة تأمين ضد تغي اإلرادةسلطان  مبدأيشكل العقد في ظل       
 إلى، ال تولي االعتبار ذا المنظور عبارة عن عالقة شخصية، حيث أن العقد في هالمستقبل
بكل   تنبأو  األطرافيفترض من خالل ألية العقد أن  إذ،  االقتصادية و االجتماعية األهداف

  . 1المستجدات التي قد تطرأ أثناء تنفيذ العقد
انهار التوازن ا بعد الحربين العالميتين اقتصادية لسيمغير أنه على اثر ظهور أزمات        

يستحيل  األحياناالقتصادي في العقود المستمرة التنفيذ ، مما أصبح من الصعوبة و في بعض 
تنفيذ العقد  استمرار تنفيذها ، و يترتب على ذلك أن أحد المتعاقدين تلحق به خسارة فادحة من عدم

اعتبار العقد أداة في  إلىألساس ظهرت فلسفة قانونية جديدة تدعو ، و على هذا اأو التنفيذ المرهق
 إالالعقد اليكون ملزم  أنالذي يرى    GHESTIN إليهتحقيق المنفعة و العدالة ، و هذا ما ذهب 

  .2يحقق العدل و المنفعة ألنه

                                                            
1-ALVAREZ (I) , Essai sur la notion d’exècution contractuelle , Thèse pour obtenire le grade de 
doctorat , Montpellier 1 , 2014 , P45. 
2 ‐GHESTIN (J) , La formation du contrat , le contrat‐le consentement , Op‐cit , P78. 
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في مواكبة النظام القانوني الجديد  اإلرادةو ترتب على هذا الوضع القانوني الجديد عجز مبدأ سلطان 
مع و  ) المطلب األول( 1مالئمة العقد مع متطلبات المنفعة و العدالةمما أصبح من الضرورة   ،

     . 2) المطلب الثاني( القواعد القانونية المعاصرة 
  المطلب األول

  ضرورة مالئمة العقد مع متطلبات المنفعة و العدالة
االقتصادية المستجدة   األحكاممع  اإلرادةمجردة القائمة على مبدأ سلطان تتعارض العدالة ال       

، اذ أن المساواة الذاتية التي كان يفترضها مبدأ عرفها العالمفي ظل االنقالبات االقتصادية التي 
سلطان اإلرادة على أساس صحة الرضا أصبحت ال تتحقق في ظل عدم استقرار األوضاع 

أساس  إيجاد، و بالتالي كان من الضروري )  الفرع األول(  العقد و تنفيذهاالقتصادية بين تكوين 
  ) . الفرع الثاني(يقوم على أسس موضوعيةجديد لتطويع العقد 

  الفرع األول 
  تعارض  المالئمة الذاتية للعقد مع الواقع االقتصادي الجديد

لبات و األزمات االقتصادية التي فكرة العدالة المجردة ال تجد مجال لتطبيقها أمام التق إن      
، فال نظرية  3اإلرادةالنابعة من مبدأ سلطان  حكاماألمع  تتالءمأفرزت أحكام اقتصادية جديدة ال 

مالئمة العقد مع الواقع  استطاعت) ثانيا( و ال المعالجة االتفاقية للعقد) أول( الرضاعيوب 
  .االقتصادي الجديد 

 )اإلرادةب عيو (أثناء تكوين العقد  :أوال
االقتصادية  االنقالباتفي ظل  االقتصادية المستجدة األحكامال تستقيم نظرية عيوب الرضا مع      

 اإلكراهو ) 1(من خالل أحكام الغلط  و هذا ما يتجلى عند دراسة أحكام هذه النظرية المتكررة،
)2(4.    

                                                            

القانونية الواجبة التطبيق في مجال عقود التجارة الدولية ، دار الجامعة الجديدة ، التطويع القضائي للقواعد محمود ابراهيم موسى -1
 . 45، ص 2005للنشروالتوزيع ،

 . 45، مرجع سابق ، ص عالق عبد القادر-2
3 -THIBIERGER (L) , Op-cit , P45. 
4 -Idem, P45. 
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  الغلط - 1
 ، و يتم تقديرهااللتزامات األساسية في العقدحد هو تصور خاطئ للحقيقة يقع على أ  الغلط      

 ) .ب(و الغلط في القيمة  )أ( 1في صورة الغلط في الظروف المستقبليةوقت إبرام العقد  
  الغلط في الظروف المستقبلية- أ

، و يقتضي أن يكون ن العقدن المتعاقد أثناء تكويالغلط هو تصور خاطئ للوقائع يقوم في ذه       
صفة الجوهرية للشيء التقنين مدني الغلط في  81، و يقصد بالغلط الجوهري طبقا للمادة 2جوهريا

، و يكون الغلط هو الدافع الرئيسي إلى لشخص إذا كانت شخصيته محل اعتبارأو في صفة ا
  . 3برم العقدالتعاقد بحيث لوال وقوع المتعاقد في غلط لما ا

، و ذهب القانون السويسري   4و يقوم الغلط أثناء تكوين العقد دون أن ينصرف إلى المستقبل       
مرحلة  إلىطاق تطبيق نظرية الغلط مد ن إلىسري قانون االلتزامات السوي 24من خالل نص المادة 

 نألفقه في سويسرا القول ببعض ا أدىو هذا ما  ، erreur sur des faits futurs 5)(تنفيذ العقد 
 إلىإلى تطبيق لنظرية الظروف الطارئة و تؤدي  ينظرية  الغلط في تقدير الظروف المستقبلية ما ه

قضت ببطالن العقد على أساس الغلط في تقدير رالية السويسرية المحكمة الفد أنتعديل العقد ، غير 
انون السويسري بنظرية الغلط في الظروف المستقبلية ، و يعود هذا القرار إلى اعتداد  الق

و هذه النظرية التي تبناها ،  ى غرار نظيره الفرنسي ال يعتد بهبينما القانون الجزائري و عل،6الباعث
القانون و القضاء السويسري يقترب مع مبدأ حسن النية التي اعتد بها القضاء األلماني بهدف إيجاد 

  . 7مبدأ عام لنظرية الغبن

                                                            
1 -BARBIER (J-J) , Vers un nouvel èquilibre contractuel ? , Recherche d’un nouvel èquilibre des prestation dans 

la formation et l’execution du contrat, Thèse dactyl ., Toulouse , 1981 , p78 
2 -THIBIERGE (L) , Op-cit , P78 

   160، مرجع سابق ، ص  علي فاللي-  3
4 -BARBIER (J-J) , Vers un nouvel èquilibre contractuel ? , Recherche d’un nouvel èquilibre des 

prestation dans la formation et l’execution du contrat, Thèse prècite, P78 
5 -THIBIERGE (L) , Op-cit , P111 . 
6 -GUGGENHEIM (D) , Le droit suisse des contrats , La conclusion des contrats , Georg , 1991 , P156. 

  .167، مرجع سابق ، ص علي فاللي - 7
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دم انطباق نظرية الغلط مع نظرية الحادث الطاريء من خالل دراسة أحكام الغلط و يتجلى ع      
  .في استقرار ظروف التعاقد ، و الغلط في تحقق أثار الظروف المستقبلية

  الغلط في استقرار ظروف التعاقد -
ينصرف الغلط إلى وقائع  و ظروف كانت جوهرية  في تكوين رضا المتعاقدين ، و تقوم       
تغير ظروف التعاقد عدم ، بينما  1خالية من عيوب الرضا إرادتهماائية بمجرد تبادل المتعاقدين الرض
تعد عناصر  إنماتنفيذ العقد ال يدخل في العناصر الجوهرية في تكوين رضا المتعاقدين و  أثناء

 19رخ في محكمة النقض الفرنسية في قرار مؤ  إليهو هذا ما ذهب  ،التعاقد إلىثانوية لم تكن دافع 
 إذالعقد  إبطال إلىتنفيذ العقد ال يؤدي  أثناء األرضيةتدهور حالة القطعة :  ورد فيه 1999جانفي 

، عيب خفي  أوتدليس  إلىغير صالحة للبناء ما لم يكن سبب ذلك يعود  األرضيةأصبحت القطعة 
  . 2و على هذا األساس ال تنطبق نظرية الغلط على نظرية الحادث الطاريء

  ط في تحقق أثار العقد المستقبلية الغل-
تكوين العقد إلى تحقيق أهداف اقتصادية معينة ، بينما قد تتغير  أثناءيرمي المتعاقدين        

، و هذا ال ة تجعل تحقيق تلك األهداف مستحيلالعقد و تحدث ظروف اقتصادية معين إبرامظروف 
ن رضا المتعاقدين أثناء تكوين ستقبلية ألوقائع و أثار العقد الميشكل غلط في تقدير ال أنيمكن 

ظروف المستقبلية الالعقد وسيلة تبادل اقتصادية تجعل أمر تنبأ المتعاقدين بكل و  ، 3العقد صحيح
 خسارة  أويه المتعاقدين جزء ربح ن كل عقد و لو لم يكن عقد غرر يتحمل فإو بالتالي ف ،مستحيل

، و  4فرنسي على االعتداد بنظرية الغلط في الباعثو هذا ما يفسر عزف القانون الجزائري و ال
تضمن العقد شرط ينص صراحة  إذاستثناء يمكن للمتعاقد المضرور المطالبة بتعديل العقد أو فسخه 

  . 5على ذلك إعماال بمبدأ العقد شريعة المتعاقدين

                                                            
1  ‐AUVERNEY‐BENNETOT  (J)  , La  thèorie de  l’imprèvision : droit privè  , droit administratif  , droit des ouvrier  , 

Thèse , Paris , 1938 , P78 . 

2 ‐THIBIERGE (L) , Op‐cit , P112 . 
3 ‐STOFFEL‐MUNK (PH) , technique de gestion du patrimoin , Cours de DEA , 2005 , P 45 . 
4 - THIBIERGE (L) , Op‐cit , P112 . 
5 ‐ AUVERNEY‐BENNETOT (J) , La thèorie de l’imprèvision ,Thèse prècite , P45 . 
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 برفض 2006مارس  30و تطبيقا لذلك قضت محكمة النقض الفرنسية في قرار مؤرخ في       
إبطال عقد البيع الذي كان محل مطالبة المشتري بالبطالن بسبب عجزه الحصول على رخصة 

  . 1بالغلط في الباعثو يمكن تفسير هذا القرار بعدم اعتداد المشرع الفرنسي  البناء،
 الغلط في القيمة  - ب
الخطأ الذي يقوم في ذهن المتعاقد في تقدير القيمة النقدية للشيء  يتمثل الغلط في القيمة       

يتم تقدير الغلط وقت إبرام ، و قداعتيدفعه إلى التعاقد بحيث لو علم بالقيمة الحقيقية للشيء لما قبل ال
ن الثمن يشكل للشيء غلط في تقدير قيمة الشيء ألالصفة الجوهرية  و يترتب على الغلط في، العقد

الغلط في  نه يختلف جزاء الغلط في الصفة الجوهرية في الشيء عن جزاء، غير أ2مقابل للشيء
إذا كان الجزاء في الحالة األولى بطالن العقد يقتصر الجزاء في الحالة الثانية على  القيمة حيث

  . 3ن مدني تقني 84صت عليه نص المادة تصحيح العقد و هذا ما ن
نه في الحالة أو يعود التمييز ين الغلط في الصفة الجوهرية للشيء و الغلط في القيمة إلى      

 تحمل المتعاقدين جزء من الغرر، إذ أناألولى الغلط دافع إلى التعاقد ، بينما في الحالة الثانية ي
نه غلط في  القيمة مع الغبن من حيث أ، و  يتفق ال4ن العادلالعالقات التعاقدية ال تستند إلى الثم  

، و يختلف عنه من حيث أنه يستند إنما يكتفي القاضي بتصحيح العقد ال ينال من صحة العقد و
  . 5على معيار شخصي لقيام الغلط بينما الغبن يستند على معيار مادي

  :و يقيم أنصار هذه النظرية فكرتهم على النحو التالي 

ن اإلرادة التي تتجه إلى تنفيذ االلتزام في لتعاقد دون توافر عنصر اإلدراك ألحول الغلط في اي-
و كذلك اإلرادة التي تتجه إلى تحمل االلتزام يرتبطان ارتباط السبب بالمسبب مع الصورة ، المستقبل 

                                                            
1-THIBIERGE (L) , Op-cit , P113 . 
2-BENABENT (A) , Les contrat spèciaux civils et commerciaux , Montchrestien , 1997 , P78. 

ال  و ال يؤثر في صحة العقد مجرد الغلط في الحساب:  (المتعلق بالقانون المدني  58-75من األمر  84تنص المادة  -  3
  ..)غلطات القلم ،ولكن يجب تصحيح الغلط

4 -THIBIERGE (L) , Op-cit , P113. 
5 -PENIN (O) , Op-cit , P455. 
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المدين لم يدرك وقت ، إال أن  1التي تقع في ذهن المتعاقدين عن تعادل االلتزامات أثناء تنفيذ العقد
التعاقد أن حادثا طارئا سيقع عند تنفيذ العقد و بالتالي يكون قد أقام إرادته و التزامه الذي تحمله 

  . 2على تصور غير حقيقي مما يجعله واقعا تحت تأثير غلط في القيمة
وقت التعاقد  ال أهمية لوقوع الحادث الطارئ بعد إبرام العقد ألنه ال ينفي أن المتعاقد كان يهمله-

  . 3خاصة و إن شرط عدم توقع الحادث الطارئ ينظر إليه وقت إبرام العقد
ال يمكن تطبيق نظرية الغلط في القيمة على حالة التغير الغير متوقع  للظروف  غير أنه        

ئ ،  ألن الغلط تصور  خاطلتوازن العقدي أثناء تنفيذ العقداالقتصادية التي تؤدي إلى اإلخالل  با
للوقائع و الظروف التي تقوم وقت إبرام العقد و ال ينصرف الغلط في القيمة إلى ظروف  تنفيذ العقد 

و زيادة على ذلك يخضع تقدير الغلط لمعيار شخصي  .4و ذلك عمال على استقرار المراكز القانونية
القدرة على دفعه يتعلق بذات المتعاقد الواقع في الغلط ، بينما يقدر مدى توقع الظرف الطاريء و 

  . 5بمعيار موضوعي بحسبانه حادثا عاما ليس في الوسع توقعه و ال يمكن دفعه
    اإلكراه- 2

اإلكراه هو إجبار شخص على إبرام عقد تحت سلطان رهبة بينة يبثها المكره في نفس المكره عليه 
قبل إبرام العقد  بأن خطر محدق وشيك يهدده في جسمه و ماله و شرفه ، بحيث لو ال اإلكراه لما 

  . 6مدني تقنين 88و هذا ما نصت عليه نص المادة 
و يتفق  اإلكراه مع نظرية عدم التوقع الظرف الطارئ أو القوة القاهرة أن الخطر ينصرف إلى       

المستقبل ، تفرض الرهبة البينة حالة ضرورة يوازن المتعاقد المكره عليه بين الضررين ، إذ  يختار 

                                                            
1-BENABENT (A) , Les contrat spèciaux civils et commerciaux , Op-cit , P78. 
2-THIBIERGE (L) , Op-cit , P114 . 
3-LAROUMET , Op-cit , P36. 
4-AUVERNEY-BENNETOT (J) , La thèorie de l’imprèvision ,Thèse prècite , P45. 

ويرى بعض الفقه في فرنسا أنه يستطيع المتعاقد المضرور المطالبة بتعديل العقد أو فسخه في حالة وجود بند صريح في -5
ول للمتعاقد التمسك بشرط استقرار ظروف التعاقد ، غير أن هذا البند يحيل إلى تطبيق قواعد الشرط في مواد القانون العقد يخ
  .PENIN (O) , Op-cit , P80 : ال يتعلق بتطبيق نظرية الغلط و المدني

ن رهبة بينة بعثها المتعاقد يجوز ابطال العقد الكراه اذ تعاقد الشخص تحت سلطا: (تقنين مدني جزائري  88تنص المادة -6
   ) .األخر في نفسه دون وجه حق 
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، وتعد حالة الضرورة في هذه الحالة غیر مشروعة ألنها 1الضرر األقل تكلفة لیتفادى ضرر اكبر

2المكره و سلب اإلرادة هو الوصف األقرب إلى اإلكراه من عیوب الرضاصادرة عن إرادة المتعاقد

ألنه على عكس الغلط و التدلیس المتعاقد المكره ال یقع في غلط و إنما یتعاقد وهو على درایة أن 

.3كبر محدق به أو بأحد أقاربهتصرف ال یعود إلیه بمصلحة ، غیر أنه یتعاقد لیتفادى خطر أال

و من الوسائل الغیر مشروعة التي یستعملها المكره إلجبار المتعاقد معه على التعاقد، عدم 

و قد یكون مصدر هذه الرهبة البینة منفردة،تجدید االمتیاز رفض تسلیم السلعة، فسخ العقد بإرادة 

...4في تعسف في استغالل قوة اقتصادیة ، حاجة المتعاقد الملحة للسلعة أو الخدمة

مع نظریة عدم التوقع الظرف الطارئ أو القوة القاهرة أن الخطر یتفق اإلكراهو إذا كان 

نه یختلف عنهما في أن نظریة القوة القاهرة أو الحادث الطارئ تشترط عدم فإالمستقبل،ینصرف إلى 

.5الوقوعحققتوقع الظرف بینما اإلكراه یكون الخطر وشیك م

)من المعالجة االتفاقیةانعدام الجدوى (العقد ذء تنفیأثنا:ثانیا

الحق في التدخل في ول القانون القاضي إذ كان من الحكمة في مجال القانون العام أن یخ

العقد و الحكم بالتعویض إلعادة التوازن العقدي بین الطرفین، و ذلك لضمان استمراریة سیر المرافق 

صة المصلحة الخابالحمایة على حساب، ألن األمر یتعلق بالمصلحة العامة التي هي جدیرة6العامة

ضمان استمرار  سیر المرفق العام ومواجهة تعسف  المدین و بالتالي یجوز للقاضي  التدخل في 

أصبح تنفیذ إذتذرع بنظریة القوة القاهرةبهدف ال، ذي یتماطل  في تنفیذ التزامه السیئ النیة ال

.7دنیةلإلفالت من المسؤولیة المااللتزام مستحیل و ذلك

القاضي أما في مجال القانون الخاص، فإن األصل أن العقد شریعة المتعاقدین و یراعي 

لتعدیل العقد  على أساس مبادئ العدالة، صة بالمتعاقدین ، ألن تدخلهولى المصلحة الخابالدرجة األ

1-THIBIERGE (L) , Op-cit , P114 .
2 -LAROUMET , Op-cit , P36.
3-THIBIERGE (L) , Op-cit , P122.
4-FABRE-MAGNAN (M) , Op-cit , P 299 .
5-THIBIERGE (L) , Op-cit , P122.
6-RIALS (S), Le juge adminstratif francais et la technique du standard (Essai sur le traitement
juridictionnel de l’idèe de normalitè ) , Thèse , LGDJ , 1980 , P78
7-THIBIERGE (L) , Op-cit , P21 .
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من القاضي  كثر درايةال يحقق بالضرورة التوازن العقدي الذي يريده المتعاقدان، ألن أطراف العقد أ
، و بالتالي فإن تدخل القاضي في تعديل العقد، قد يؤدي إلى 1بما يحقق مصالحهما الشخصية

سلطة في عالقات ساليب تدخل  الأاألفراد بى أطالما  ألنهتقاعس أحد المتعاقدان في تنفيذ التزامه ، 
و خروج القاضي عن إرادة المتعاقدان، قد يؤدي إلى األضرار بمصالح أحد  القانون الخاص،

يضمن تنفيذ االلتزام، و عالوة على ذلك فإن  لمعالجة االتفاقية للحادث الطارئالمتعاقدين ، فأسلوب ا
ت العقدية، ألن من طبيعة المعالجة تدخل القاضي بتعديل العقد، قد يتعارض مع سرعة المعامال

القضائية، كثرة اإلجراءات و تعقيدها األمر الذي يطيل أمد النزاع، و يؤثر ذلك سلبا على سير 
  2.  امالمعامالت التجارية، و يكبد األطراف نفقات إضافية تثقل عبء ذمته

و قد تؤدي ) 1(ة التعاقدية غير أن أسلوب المعالجة االتفاقية للعقد ، ال يحقق دائما المنفع       
  .)2( تضارب المصالح بسبب تعارضها  إلىفي بعض األحيان 

  انعدام المنفعة من التفاوض - 1
 اإلرهاقيتدرج من  إنماالذي يترتب عن الحادث الغير متوقع صورة واحدة ، و  األثر يأخذال        

يكون التفاوض  دون جدوى   العقدي، و االستحالة في تنفيذ االلتزام إلى، في تنفيذ االلتزام العقدي
 و حالة زوال كل منفعة في تنفيذ العقد ،)أ(زوال الدائم  للمنفعة في استمرار العقد نهائياال بسبب

  . 3)ب(
  الزوال الدائم  للمنفعة في العقد - أ

الذي يهدد فيه الحادث  المدين بخسارة فادحة   اإلطارمحصور في  الطارئكان الحادث  إذا       
في حالة استحالة   ماأ، ي تبقى المعالجة االتفاقية ممكنة، و بالتالاللتزام العقديادون استحالة تنفيذ 

  ألن  مستحيليصبح ن تنفيذ االلتزام العقدي ، فإ4جلها المتعاقدان من أتنفيذ الهدف الذي تعاقد
التي  األهداف، لكن اتنفيذ االلتزام ماديا ممكن أن إذ، اقتصادية إنما، و االستحالة ليست مادية

                                                            
1-FABRE-MAGNAN (M), Op-cit , P 299 . 
2-lardeux (W),l’equilibre du contrat ,Article prècite , P62 . 
3-THIBIERGE (L) , Op-cit , P78 . 
4-Idem,P78. 
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المتعاقدين و  إرادةخارجة عن  ألسبابيتوخاها المتعاقدان من العملية التعاقدية قد يستحيل تحقيقها 
 . 1غير متوقعة بالنسبة لهما

فقط و  اإلرادات نه ال  تكمن فكرة العقد في  تعددا  إلى   demogueإليهو هذا ما ذهب         
           . 2 إنشاؤهافعة و اهتمامها بالنتيجة المراد في تقابل المصالح و المن إنما

 إلىيمتد  إنماتنفيذ العقد ال يقتصر على التنفيذ المادي لاللتزام و  أنيستخلص مما سبق          
،  حيث يترتب على  انعدام المنفعة في تنفيذ العقد 3تنفيذ المنفعة التي يريدها المتعاقدان من االلتزام

المنفعة  التي تعود  استحالة تنفيذ العقد و بالنتيجة إلىمن العقد  األمر الذي يؤدي انعدام المصلحة 
  .4على المدين ضئيلة مقارنة بالخسارة التي تلحق به

 األولىفي الحالة   إذ، ة و استحالة تحقيق الهدفو يجب التمييز بين االستحالة المادي        
نه زال الهدف أ إالكنا من تنفيذ العقد مازال مثانية فإفي الحالة ال ماأيستحيل تنفيذ االلتزام ، 

انهيار العقار الذي يكون  إلىزلزال  أدى إذ، فمثال  5التعاقد إلىاالقتصادي الذي دفع المتعاقدان 
 إعفاء، و المستأجر إلىسكن ، يرتب استحالة تنفيذ التزام المؤجر بنقل حق االنتفاع  إيجارمحل 

البلدية في منطقة سياحية استحالة  ابهالتي تقوم  األشغالنما يترتب عن من التزامه ، بي المستأجر
  . 6نجاز مركب سياحيإليه المتعاقدين من مشروع إ تحقيق الهدف االقتصادي الذي سعى

  الزوال الكامل للمنفعة في تنفيذ العقد - ب
يان المتعاقدان ي الذي يرمالهدف االقتصاد أن إذ، األوليتختلف هذه الحالة عن الحالة         

خسارة فادحة بسبب حادث غير متوقع  إلى، لكن تنفيذ العقد يؤدي بالمدين تحقيقه ما زال ممكنا
  . 7منفعة يمكن المدين الحصول عليها يأعن المدين بحيث ال تتناسب مع  أجنبي

                                                            
1-AUVERNEY-BENNETOT (J) ,Thèse prècite , P45. 
2-demogue (R) , Des modifications aux contrats par volontè unilatèrale, Op-cit , P245. 
3-AUVERNEY-BENNETOT (J),Thèse prècite , P45. 
4-JAROSSON (Ch) , « Les clauses de renègociation , de conciliation et de mèdiation » , in les 
principales clauses des contrats conclus entre professionnels , PUAM , 1999, P156 . 
5-AUVERNEY-BENNETOT (J) ,Thèse prècite , P45. 
6-THIBIERGE (L), op-cit , P  475 . 
7 -Idem, P  475 . 
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 لىإالمتعاقدين  إعادةيترتب على هذه الحالة الموازنة بين ضررين ضرر فسخ العقد و           
ما كان  إلىالوضع  إعادةو ضرر تنفيذ االلتزام و تحمل نفقات  حالة التي كان عليها قبل التعاقد،ال

المتعاقد بتحمل مصاريف  إلزام نأفسخ العقد حيث  إلى، و تميل الكفة عليه قبل حدوث الحادث
لخسارة التي تفوق قيمة التزام الدائن و هذه الخسارة تفوق ا أوتنفيذ العقد يحمله خسائر تساوي 
محكمة النقض الفرنسية في قرار مؤرخ  إليهو هذا ما ذهبت  ،1يتحملها الطرفين في حالة فسخ العقد

قنوات صرف المياه على مستوى عقار معد  إتالفعلى اثر : " تتلخص وقائعه  1951افريل 6في 
حد  إلىالمؤجرة ،  معتبرة بالعين أضرارخطأ المدين ، الحق  إلىلالستعمال التجاري ،بسبب ال يعود 

 أنأن مصاريف صيانة العين المؤجرة تقارب قيمة التزام الدائن ، حيث تساوي المصاريف التي يجب 
فرانك بينما تساوي قيمة العقار المؤجر مبلغ  90513الخسائر مبلغ  إصالحيتحملها المدين في 

يف تنفيذ المدين فرانك قضت محكمة النقض الفرنسية بفسخ العقد على أساس أن مصار  100000
    . 2"تقارب قيمة العقار محل التزام الدائن  أوتساوي  اللتزامه
في  سابقة " consumer surplus"و في نفس السياق تبنى القضاء االنجليزي نظرية        

Ruxley Electronique   برم رب أ: ( 3تتلخص وقائعه 1996و ذلك في قرار  مؤرخ في سنة
 اللتزامهعلى اثر تنفيذ المقاول  و انجاز مسبح ، األخيرن التزام هذا عمل مع مقاول عقد يتضم

المقاول بالتعويض لرب  بإلزاممسبح يقل ارتفاعه عن المتفق عليه ، قضى القضاء االنجليزي  أنجز
 الذي يتحصل عليه  األداءالموازنة بين  الضرر الذي لحق رب العمل و    أساسالعمل ، على 

  .  اللتزامهللمقاول كامل بسبب عدم التنفيذ ال
  التوازن العقدي     إعادةتعارض المصالح عائق في - 2
يؤدي اختالل توازن العقد إلى تحمل أحد المتعاقدين ضررا كبيرا خاصة إذا استخدم الطرف          

اآلخر الذي يكون مستفيدا من هذا االختالل وسائل تسويقية لرفض المشاركة في إعادة التفاوض أو 

                                                            
1 -JAROSSON (Ch) , « Les clauses de renègociation , de conciliation et de mèdiation »,Op-cit , P78. 
2-THIBIERGE (L) , Op-cit , p407 . 
3-LAITHIER ( Y-M), L’incidence de la crise économique dans les droits de common law , 
Intervention lors du colloque de la revue des contrats consacré aux préversion contractuelle à l’epreuve 
de la crise èconomique , Paris , 22octobre 2009 , RDC , 2010 , P 357. 
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، فالبائع في عقد توريد مثال من مصلحته طلب إعادة التفاوض و المراجعة السريعة ألحكام 1رهاتأخي
العقد إذ حدث ارتفاع كبير في األسعار ألنه سيتحمل ضررا كبيرا إذ ظل ملتزما بتسليم البضاعة 

من نجد المشتري مستفيدا  و لكن في الجهة المقابلة. 2محل العقد بثمن أقل من سعرها في السوق
تسليم البضاعة بثمن منخفض، و لذلك قد ال يكون متحفزا في شأن العقد بنفس درجة تحفز البائع، 
بل وقد يرفض الدخول في عملية إعادة التفاوض، و األمر على عكس ذلك إذ هبطت األسعار 
 هبوطا شديدا، فالمشتري في هذه المرة هو الذي سيسعى إلى المراجعة السريعة للعقد و طلب إعادة

  .3التفاوض في شأنه
في مثل هذه الحاالت يثور التساؤل عن الوسيلة التي يستطيع بها المتعاقد صاحب          

المصلحة في مراجعة العقد إجبار المتعاقد األخر، الذي يرفض الدخول في إعادة التفاوض بدون 
  .4مبرر، على الجلوس على مائدة التفاوض

و التي درست   Fontaineعلى رأسهم األستاذة فونتان  و قد استخلص بعض الفقهاء و        
بعض الحلول التي من الممكن أن يتبناها محررو  1976التعديل االتفاقي للعقود طويلة المدة عام 

  .5في هذا الصدد  Hardshipشروط إعادة التفاوض 
لدخول في و يتمثل الحل األول في اتفاق األطراف على أنه في حالة عدم قبول أحدهما ا      

الحل جانب الصواب ألن  ستمر في السريان، غير أن هذاإعادة التفاوض فإن العقد األصلي ي
استمرار تنفيذ المدين اللتزامه المرهق يؤدي به إلى خطر اإلعسار أو اإلفالس، ضف إلى ذلك 

لى ذلك فإن ، عالوة ع 6استحالة تنفيذ التزامه، مما يقضي  بظالله على استقرار المعامالت القانونية
المتعاقد المستفيد من تغيير الظروف و الذي يرغب في استمرار تنفيذ العقد بشروطه األصلية، يمكنه 
أن يرفض الدخول في إعادة التفاوض و لن يجد الطرف اآلخر في هذه الحالة طريقة مناسبة إلجباره 

                                                            
1-THIBIERGE (L) , Op-cit , p407 
2 -JAROSSON (Ch) , « Les clauses de renègociation , de conciliation et de mèdiation »,Op-cit , P78 
3-THIBIERGE (L), Op-cit, P406 

    . 78مرجع سابق ، ص ،  شريف محمد عبد الغنام- 4
5 -FONTAINE (M) , Droit des contrats internationaux , Analyse et rédaction de clause , Op-cit , P459. 

  . 80،مرجع سابق ،ص  شريف محمد عبد الغنام -6
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الذي اقترحه الفقهاء يتمثل في اتفاق األطراف على أنه يجوز : و الحل الثاني. على إعادة التفاوض
ألي منهما أن يفسخ العقد بإرادته المنفردة إذ رفض المتعاقد اآلخر الدخول في إعادة التفاوض بشرط 

فإنه ال يستحب  الرغم من بساطة هذا الحل،د و على إخطار المتعاقد األخر بنيته في فسخ العق
استخدامه في عقود التجارة الدولية طويلة المدة التي يكتسي تنفيذها أهمية كبيرة و تهدف إلى تحقيق 

  .1مصالح كبيرة للمتعاقدين، و يؤدي بذلك إلى عدم استقرار المعامالت القانونية

راف أو الغير للتقريب وجهات نظر األط أما الحل الثالث فيتمثل في لجوء األطراف إلى        
و التي   Hardshipتتوفر فيه أم ال الشروط التي يتطلبها إعادة التفاوض  ليقرر ما إذا كان الحادث

، و في رأينا فإن الرأي جدير بالقبول ألنه يتوافق 2يلتزم بناء عليها المتعاقدان بالدخول في التفاوض
 .ت القانونية مع مصالح الطرفين و استقرار المعامال

  الفرع الثاني

 ديدجلا يداصتالقا عضو لا عمد قمالئمة الع

يرى الفقه الحديث ضرورة تجديد مفهوم مبدأ القوة الملزمة للعقد ، ليتالئم مع األوضاع       
باعتبارها أساس على العقد المنفعة و العدالة  من خالل بسط قواعد  االقتصادية المستجدة ، و ذلك

، غير أن تقدير وجود المنفعة و العدالة يختلف بين الحال األولى التي القوة الملزمة للعقد دألمبجديد 
، و الحالة الثانية التي يخول )أوال(يفرضها الوضع االقتصادي و تخضع للسلطة التقديرية للقاضي 

  .  )ثانيا( 3القانون أحد المتعاقدين تقديرها

  

 

  
                                                            

1‐THIBIERGE (L) , Op‐cit , P406. 
 . 23، ص، مرجع سابق  محمد ابراھيم موسى-2
، دار الجامعة ) تطبيقية  و دراسة تحليلية(التجارية  و ، سلطة القاضي التقديرية في المواد المدنية نبيل اسماعيل عمر-3

  . 25، ص 2002التوزيع ،االسكندرية ، والجديدة للنشر
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  المالئمة الواقعية للعقد:أوال
يخضع تقدير وجود المنفعة و العدالة  في حالة اختالل التوازن االقتصادي للعقد بسبب         

، و يتدخل في رد التوازن االقتصادي في العقد )1(السلطة التقديرية للقاضي  إلىصادية ظروف اقت
  . )2( 1على أساس قواعد المنفعة و العدل

  العدل و المنفعة مسألة واقع - 1
  :على معيار موضوعي بحث يقوم القاضي بتقديره )ب(و المنفعة )أ(يقوم العدل      

  وازن االقتصادي العدل التبادلي أساس استقرار الت- أ
الحقوق على التوازن في الحقوق  أمن نقل العقد، حمايةسعى الطرح الكالسيكي لنظرية        

   هذا ما.موضوعي اعتبار لتوازنو ذلك دون  العقد،الحفاظ على التوازن الذاتي المراد من أطراف و 
  .  2يبرر تدخل التشريع و القضاء لدعم التناسب الموضوعي

إدراج القياس العادل أو مبدأ المالئمة و االعتدال في مضمون ملموس للتناسب  و يمكن        
حيث يسمح بتحقيق فكرة المقياس العادل تحت طائلة مالئمة الوسائل المستعملة مع األهداف 

، و هذا ما يسمح للقاضي ممارسة رقابة على إرادة األطراف تحت سياق حسن النية بعةالمت
هناك رقابة الحقة على التناسب  تعديل أو مراجعة العقد ، و يصبح واإلنصاف ،حيث يتمكن من

  . 3يصبح الحل عندئذ كل عقد متوازن في البداية يكون كذلك في النهايةو 
من التقنين المدني الجزائري تبني المشرع الجزائري معيار   107/3و نستشف من المادة       

و تبعا للظروف ( ى العقد و ذلك من خالل عبارتي العدالة كمعيار في تقدير أثر الحادث الطارئ عل
أنه ال يقتصر تقدير العدالة  107، و يتبين كذلك من نص المادة ) و بعد مراعاة لمصلحة الطرفين 

  . 4مرحلة تنفيذه إلىتمتد هذه الرقابة  إنماعلى مرحلة تكوين العقد و 

                                                            

  .23، مرجع سابق ، ص محمد ابراهيم موسى-  1
  . 204، مرجع سابق ، ص  زمام جمعة -  2

3-OUELHAZI (R) , Le juge judiciare et la force obligatoire du contrat , These doctorat, Unniversitè 
robert schuman de strasbourg , 1997 , P45. 

  . 205، مرجع سابق ، ص  زمام جمعة  -  4
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  من بينها القانون المدني األلماني  و اعتدت التشريعات بالعدالة في إعمال فكرة تطويع العقد ، و
  . BGBمن التقنين المدني  313في المادة 

« Des résultats qui autorise la révision du contrat lorsque l’imprévision 
emporte des résultats incompatible avec le droit et la justice »1   

العدالة و المعقول في تكوين  ندي الذي يرى أنه يجب سمونيرلو هذا ما ذهب إليه القانون ال        
  .)la raison et l’équité )  2العقد و تنفيذه 

العدالة كأساس في تقدير اثر  إلىو في معامالت  التجارة الدولية دأب المتعاقدان االستناد         
  .ند الهاردشيبالحادث  لذي يفرض على المتعاقدين إعادة التفاوض و ذلك من خالل إدراج ب

و تبنت المحاكم االبتدائية الفرنسية و محاكم االستئناف هذا الرأي و تطبيق أحكام النظرية         
 8انطالقا  من مبادئ العدالة إال أن محكمة النقض تصدت لهذا االتجاه في قرارها الصادر بتاريخ 

بحرية و على وجه  أبرمتالتي  يعدلوا تحكميا االتفاقات أنز للقضاة ال يجو ( د فيه ور  1990أوت 
  .3)  و ذلك تحت مبررات العدالة مشروع بين الطرفين المتعاقدين و التي تقوم مقام القانون

و يعاب على هذه النظرية في أن معيار العدالة معيار واسع و ليس دقيق ، و يختلف بين         
قدين في حين عدم توقع الحادث لصيق المدين و الدائن ، و معيار العدالة أجنبي عن العقد و المتعا

  . 4بالمتعاقدين
العلم و الصنعة في القانون الخاص " و يرى الفقيه الفرنسي فرانسوا جيني في كتابه         

لكن تظل في غاية العموم و الغموض ، أن فكرة العدالة نقطة بداية ضرورية لكل بحث " الوضعي 
تقف في  أنهاتقوم به  أنلقواعد القانون و كل ما يمكن  لبناء علمي أساسابحيث ال تكفي الن تكون 

 .5مرحلة وسطى و بصفة ثانوية بين القاعدة القانونية و المبدأ األولي لتبرير تلك القاعدة
 
  

                                                            
1-THIBIERGE (L) , Op-cit , P78 . 

  80، مرجع سابق ،ص  شريف محمد عبد الغنام-2
3-THIBIERGE (L)  , Op-cit  , P35 . 
4-Idem, p 78 . 
5-GENY (F) , Op-cit , P 78 . 
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  استقرار قيمة المنفعة أساس استقرار القيمة المادية لاللتزام - ب
اللتزام هي بحسب قيمة  المنفعة يرى أنصار المدرسة الكالسيكية أن قوام تحديد قيمة ا        

الضرورية في  تنفيذ االلتزام و  valeur de travailleالمترتبة عن تنفيذ االلتزام أو قيمة العمل  
تتناسب المنفعة و حجم العمل مع قيمة االلتزام تناسبا طرديا ، بحيث ترتفع قيمة االلتزام بارتفاع قيمة 

  . 1المترتبان عن تنفيذ  االلتزامأو حجم العمل  valeur utilitéالمنفعة  
غير أنها ظلت مهجورة إلى   Marx , Adam Smith,  Ricardoالنظرية هذه و من رواد         

إذ استند في ذلك إلى تعاليم الدين المسيحي بحيث ،  Ricardoو جاء بها  18رن قالغاية نهاية 
نظر عن حجم العمل الضروري في يرى أن قيمة المنفعة هي قوام تحديد قيمة االلتزام  بغض ال

قيمة العمل  Carle Marx تبنى كارل ماركس Ricardoو على عكس  ، 2عرض السلعة أو ندرتها
، إذ االلتزام على أساس قيمة المنفعةو يرى أنه ال يتم تقدير قيمة ، كمؤشر في تغير قيمة االلتزام 

 .3 يذ االلتزامأن قوام تقدير قيمة االلتزام هو حجم العمل الضروري في تنف
معيار في تحديد أن قيمة العمل ليس   Walrasو تعقيبا على أطروحة  ماركس يرى الفقيه          

نه يتم تحديده على أساس قيمة المنفعة غير أن هذه األخيرة ال تكفي وحدها في قيمة االلتزام ، إذ أ
ي في هذا الصدد مثال لتوضيح تحديد قيمة االلتزام ، و إنما يضاف إليها مؤشر ندرة الشيء و يعط

 سة أقل بكثير منفالماء ضريري و يرتب منفعة أكثر من الماس غير أن قيمته في السوق بخ: رأيه 
 

                                                            
1-LASBORDES (V) , Op-cit , P45 . 
2-RICARDO , Des principes politiques et de l’impot , 1817 , chapitre 1er , Cite par  THIBIERGE 
(L) ,Idem , P362 : (Si une marchandise n’avait aucune utilité , [….] si elle ne contribuait en rien à notre 
satisfaction , elle serait privée de sa valeur d’échange , quelles que puissent être sa rareté et la quantité 
de travaille nécessaire pour se la procurer ). 
3-MARX (C) , Le capital, Livre 1 , 1867 : ( l’utilité d’une chose fait de cette chose une valeur d’usage . 
déterminée par les propriétés du corps de la marchandise , elle n’existe point sans lui . Ce corps lui-
même , tel que fer , froment , diamant , ect .. , est conséquemment une valeur d’usage , et ce n’est pas le 
plus ou moins de travail qu’il faut a l’homme pour s’approprier les qualités utiles qui lui donne ce 
caractère .quand il est question de valeur d’usage , on sous-entends toujours une quantité détermine, 
comme une douzaine de montres , un mètre de toile , un tonne de fer , ect.les valeurs d’usage des 
marchandises fournissent le fonds d’un savoir particulier , de la science et de la routine commerciales  ) 
,citè par THIBIERGE (L),Ibidem , P 363. 
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  .  1، و يعود هذا الفرق إلى ندرة معدن الماس بالمقارنة مع الماء الوفيرةقيمة معدن الماس 
نفعة و الندرة يحددان حجم الحادث  و ن مؤشر الميرة لفلسفة المذهب الليبرالي ، فإو مسا        

أثره في تنفيذ االلتزام ، بحيث يعود صعوبة تنفيذ االلتزام إلى ارتفاع قيمة التزام المدين ، و ذلك 
حد العناصر اللذان يحددان قيمة االلتزام و هي المنفعة و ندرة الشيء مثال ارتفاع ن أانطالقا م

إلى ارتفاع ثمنه و بالتالي يكون المستوردين للسكر في الطلب في السوق الدولية على السكر يؤدي 
حالة صعوبة تنفيذ العقود المستمرة مع الموردين ألن ارتفاع ثمن مادة السكر من األحداث غير 

  .  2متوقعة أثناء تكوين العقد
د ويترتب  عن دور المنفعة في تحديد قيمة االلتزام البحث عن الوظيفة االقتصادية في العق         

من خالل شرحه الظاهرة العقدية أن العقد وسيلة تحقيق الفعالية  -GHESTIN j، إذ يرى األستاذ 
اتفاق  - العقد–االقتصادية  إذ جاء في طرحه تزاوج بين قانونية العقد و اقتصاديته ألنه إذ كان 

يقية و الفعالة التعبير عن اإلرادة الحق: "  3إرادات متوافقة في المصلحة و الغاية فهذا ألنه يضمن
لألطراف وذلك بضمان عدم ترتيب الالمساواة   بين الطرفين نتائج تؤدي إلى القبول بشروط تبادل 

  . 4. "مناقضة لمصالحها 
  .سلطة القاضي في مالئمة الواقع االقتصادي للعقد مع متطلبات المنفعة و العدالة - 2

تجديد مفهوم القوة الملزمة للعقد  إلىيرى بعض الفقهاء الفرنسيين بأن ثمة حاجة ملحة         
هذا المفهوم بدى متناقضا  أنذلك  ،فهوم التقليدييستوعب األوضاع القانونية التي ال يسمح بها الم

حلول لتحقيق التوازن العقدي الذي  إلىو عائقا أمام التوصل  ،مع  األوضاع القانونية المستجدة 
                                                            

1-Warlas ,Éléments d’économie politique pure ou théorie de la richesse sociale ,1889 , Réédité en 1952 
à la LGDJ ,Passim , ,citè par thibierge luis ,Ibidem , P 363. 

  .  77، مرجع سابق ، ص زمام جمعة- 2
3‐GHESTIN (J) , L’utile et le juste dans le contrat , Op‐cit , P14 

 ضرورةإلى   Maury يترتب على ذلك ربط القوة الملزمة للعقد بمصدرها التبادلي أي المنفعة التبادلية ،وحرص األستاذو-4
الذاتي أو  مة المنفعة االقتصادية للعقد أثناء تنفيذ االلتزام ، حيث أن العقد عملية مبنية على التوازن الموضوعي استقرار قي

  :       إلى  الرجوع . للقيم المتبادلة ، ثم ان العقد تبادل قيم
 MAURY , Le conept et le rôle de la cause d’obligations comparé dans la jurisprudence , Op‐cit , P15 
 

 



 في ظل الوضع االقتصادي الجديدتنفيذ العقد                                                            باب الثانيال

 
 

264 
 

في المفهوم التقليدي كثرة االستثناءات على القوة  ، و يعبر عن هذا العجز1يختل في بعض العقود
تدخل القاضي لتعديل العقد في الظروف  االستثناءاتالملزمة للعقد في القانون المدني و من هذه 

  . 2حق المنتفع في االشتراط لمصلحة الغير إقرارالطارئة و 
 أحكاميؤسس قواعده و  و بدأ، مفهوما جديدا للقوة الملزمة للعقد   ) GHESTIN(ترح اق       

و ما يتفرع عنه من قوة  3اإلرادةبعد أن رأى عجز مبدأ سلطان ، ناظمة للعقود في تكوينها و تنفيذها 
 إلىفذهب التي تمثل خروجا على هذا المبدأ،  ملزمة للعقد عن تفسير الحاالت و األوضاع القانونية

أو  إنهائهما يتمتعان به من سلطان يحظر  المتعاقدين و إرادةالعقد ال يستمد قوته الملزمة من  أن
يستمد قوته الملزمة من كونه نافعا و عادال ، و من خالل  إنماو ،  اإلرادتينبتوافق هاتين  إالتعديله 

االرتباط بين القوة الملزمة للعقد و استقاللية )  ( GHESTINفك ) المنفعة و العدالة(هاتين الفكرتين 
في العقد ، وعلى هذا األساس ظهرت  اإلراديو ربطها بعناصر موضوعية من خارج الجانب  اإلرادة

  . 4بعض النظريات مثل نظرية التوقع المعقول و اقتصاد العقد
و العقد بهذا المفهوم رابطة مالية يكون فيها محل االلتزام ال أشخاصه العنصر األساسي فيه         

العبرة فيه بقيمته المالية ، و هو بهذا الوصف يتدخل القاضي في و بذلك يعد العقد شيئا ماديا 
 . 5تطويع العقد بتعديله و ذلك لمالئمة العقد مع المنفعة و العدالة التي يقوم عليها

  المالئمة القانونية:ثانيا
نه يسمح القانون استثناء في عاقديها، غير أأي وجب تنفيذها من  العقود اإللزامفي  األصل    

   ألحدالمنفردة  باإلرادةالعقود التي يراعى فيها المنفعة و العدالة التعاقدية الرجوع عن التعاقد بعض 
  

                                                            

 ،)نفردة في النطاق العقديمدراسة في دور االرادة ال(، االنفرادية في سياق االلتزامات التعاقدية عالء حسين علي - 1
  . 37، ص 2011منشورات زين الحقوقية ، 

  .45، مرجع سابق ، ص) المطول في القانون المدني( ، مفاعيل العقد جاك غستان - 3
  .45رجع ، ص، نفس الم جاك غستان- 4
  .37، مرجع سابق ، ص عالء حسين علي - 5

 

  



 فيذ العقد في ظل الوضع االقتصادي الجديدتن                                                           باب الثانيال

 
 

265 
 

و تقتضي المنفعة و العدالة التعاقدية تحريم االلتزام لمدى الحياة و حماية مصالح و الثقة    
أحد المتعاقدين حق الرجوع عن  خالل منحمن  إالالمشروعة بين المتعاقدين، و ال يمكن أن يتم ذلك 

و  )2( ةركشلا دقع و )1(ةلاكو لا دقع لالخ نم هيلإ ضر عتن ام اذه و ،1التعاقد أثناء تنفيذ العقد
  .  )3(ل معال دقع
  عقد الوكالة في - 1

الثقة ال يمكن استمرار هذا انعدمت هذه  فإذتقوم بعض العقود أساس على الثقة ،  بالتالي         
ذا المنفردة ، و ه رادتهباأو تعديل شروط العقد  إنهاء، و في هذه الحالة يسمح المشرع للمتعاقد العقد

  .2ريكون شخص الوكيل محل اعتبا اذ، هو الحال في عقد الوكالة مثال
هو عقد  اإلنابة أوالوكالة : ( تقنين مدني جزائري  571قصد بالوكالة طبقا لنص المادة ي       

، في حين تنص الفقرة األولى ) بمقتضاه يفوض شخص أخر للقيام بعمل لحساب الموكل و باسمه 
بعمل  أخرالوكالة عقد بمقتضاه يفوض : ( في التقنين المدني الفرنسي على أن  1984من المادة 
  .  3)ساب الموكل أو باسمه شيء لح

يجوز للموكل عزل الوكيل و للوكيل أن  إذعقد غير الزم  و من أهم خصائص الوكالة بأنه       
  .يتنحى عن الوكالة قبل انجاز التصرف القانوني و حتى قبل البدأ فيه

وكالة يجوز للموكل في أي وقت أن ينهي ال: (تقنين مدني جزائري  587حيث تنص المادة         
  ) .أو يقيدها و لو وجد اتفاق يخالف ذلك 

  
  

                                                            

  . 42، ص ، مرجع سابق ريان عادل ناصر- 1
  .352رجع سابق ، ص، معلي فاللي - 2

3-Article 1984 du code civil francais : ( Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne 
donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom ). 

  
 
 

  



 في ظل الوضع االقتصادي الجديدتنفيذ العقد                                                            باب الثانيال

 
 

266 
 

 عدم العزل ، فعقد الوكالة يقوم  و يعتبر حق العزل من مستلزمات الوكالة و ال يجوز اشتراط       
تنفيذ  إلىتستمر  إنماعقد الوكالة و  إبراموكيل ، و ال يكفي توفر هذه الثقة أثناء لى ثقة الموكل بالع

تحمل الموكل نتائج خطأه بوضع ثقة في  إالالعقد ، حيث ينتهي عقد الوكالة بفقدان الثقة ، و 
  . 1شخص ليس أهال لها

تي أجرى التوكيل فيها كما أن الموكل قد ال يرغب رغم استمرار هذه الثقة بمتابعة العملية ال      
ألسباب تتعلق بتقديره ، أو لظروف كانت قد دعته للتوكيل وزالت ، كأن يكون مسافرا و عاد من 

  . 2بغير اجر أوالسفر ، أو مريضا و تعافى ، و ذلك سواء كانت الوكالة بأجر 
فته تحت طائلة مبدأ جواز العزل يتعلق بالنظام العام ، فال يجوز مخال أن اإلشارةو ال بد من      

ن المدني الفرنسي حيث يجوز و بطالن االتفاق المخالف ، و ذلك بعكس ما هو الحال في القان
االتفاق على عدم العزل شرط أن تكون الوكالة خاصة بعمل محدد أو يعمل بها ضمن مهلة 

  .3محددة
  عقد الشركة في - 2

زام مدى الحياة ، و من ثم فان العقود مع االلت -وهي من حقوقه األساسية-تتنافى حرية الفرد        
من طرف واحد و  لإلنهاءالزمنية التي لم تعين مدتها تكون بمقتضى ترخيص من القانون ، قابلة 

تنتهي الشركة : ( من التقنين المدني الجزائري   440، حيث تنص المادة  4دون الطرف الثاني
  ) .كانت مدتها غير معينة  إذبانسحاب أحد الشركاء 

و يتمثل االعتبار الشخصي العمود الفقري في شركات األشخاص ، و هو يعني الثقة المتبادلة       
البديهي أن يكون  تحقيق هدف الشركة ، و من إلىجل الوصول أبين الشركاء و التفاهم القائم من 

                                                            

   .42، مرجع سابق  ، ص   ريان عادل ناصر- 1
  . 320، ص  2002، العقود المسماة ، دار الفكر العربي ، لبنان ، علي ابراهيم -2
  . 42مرجع سابق ، ص  ريان عادل ناصر ، - 3
   . 42، ص  هسفن، مرجع  ن عادل ناصرريا - 4
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لعقد فقط ، و االعتبار الشخصي ليس شرط قيام اهاثر مهم في قيام الشركة و في بقائلهذا االعتبار أ
  . 1أيضا شرط في بقاءه  إنماو 
  عقد العملفي - 3

  .طرفيه  ألحدالمنفردة  باإلرادة بإنهائهينتهي عقد العمل غير المحدد المدة انتهاء عاديا          
هو عام  إنما، و عقد العمل غير المحدد المدة وحدهالمنفردة ليس مقصورا على  باإلرادة اإلنهاءو 

هذه العقود على رضا  إنهاءيتوقف  ول إذلمحددة المدة على اختالف أنواعها ، في شأن العقود غير ا
فضال عن أن عدم تحديد . تأبيدها تأبيدا يقضي على الحرية الفردية  إلى األمرالطرفين معا النتهى 

المتعاقدين مدة للعقد مقتضاه رضاه سلفا بالترخيص ألي منهما بوضع حد لعالقته باألخر وقت ما 
  . 2يشاء

، و بالتالي ال ردة  ألحد طرفيه من النظام العامالمنف باإلرادةعقد العمل  إنهاءو يعتبر حق        
كما يشكل المعيار الفاصل بين عقد العمل محدد المدة و غير محدد  عنه أو تقييدهيجوز التنازل 

النفرادي لعقد ا اإلنهاءالمتعلق بعالقات العمل حق  11- 90من قانون  66المدة ، و تبنت المادة 
للعامل  68، و خولت المادة 3عقد العمل إنهاءالمنفردة للعامل  و ذلك ضمن حاالت  باإلرادةالعمل 

على العامل الذي يبدي رغبته في ،االستقالة حق معترف به للعامل: ( حق االستقالة التي تنص 
  )  مستخدمة أن يقدم استقالته كتابياعالقة العمل مع الهيئة ال إنهاء
المنفردة تبررها اعتبارات عدة  باإلرادةوضع حد للعقد العمل غير محدد المدة  إمكانيةلغاية من فا

  : 4أهمها

                                                            

  . 381، مرجع سابق ، ص علي فاللي- 1

  . 46، مرجع سابق ، ص ريان عادل ناصر -2
 :تنص  1990افريل  25مؤرخة في  17المتعلق بعالقات العمل الفردية ، ج ر عدد 11-90من القانون رقم  66المادة -3

  :تنتھي عالقات العمل في الحاالت التالية 
  .ن او االلغاء القانوني البطال -
  .انقضاء أجل عقد العمل ذي المدة المحدودة  -
  .االستقالة  -
  ..) العزل  -
  .46، مرجع سابق ، صريان عادل ناصر  -4
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و هي من حقوقه - أي جعلها لمدى الحياة ألن ذلك يتنافى مع حرية الفرد العمل،عدم تأبيد عالقة  -
  . 1مع االلتزام مدى الحياة - األساسية

كما أنه  ،لهما أو ألحدهما شروط عمل أفضلتوافرت  إذا تمكين كل طرفي العقد في وضع حد له-
و يكون رب العمل بحاجة  اإلنتاجالزم أيضا في حالة األزمات االقتصادية في الوقت الذي يكثر فيه 

  . 2انقاص األيدي العاملة إلى
 ، ال يجعلهالمنفردة بإرادتهالعقد  إنهاءالحق في  ، نجد أن تخويل العملأخرىجهة و من        
لدى رب العمل ، فقد يرى العامل أن هناك من هو أفضل من رب العمل أو قد يجد عمال أخر  أسيرا

  .  3بكرامته ، و بأنه في حالة تبعية لرب عمل واحد األجيرجانب شعور  إلىينال أجرا أكبر  هذا 
طرف  المتعلق بعالقات العمل فان حق عزل العمال من 11-90غير أنه بالرجوع الى القانون     

، و  4المستخدم ليس مطلق و انما مقيد بالنظام الداخلي في  حالة ارتكاب العامل خطأ جسيم
  . حالة التسريح الجماعي للعمالألسباب اقتصادية في 

  الثانيالمطلب 
  العقد مالئمةالقانون أساس 

، و لكن عقدفي إنشاء ال اإلرادةدور يتمثل  ال اذ، كل العقد أداة تحقيق الحق الوضعييش         
بالقاعدة تلك الممنوحة  إالال يملكون من الحقوق  فاألفراد، القانوني إطارهافي  اإلرادة: باإلرادةيقصد 
و من  الطبيعة و األثر حقوق مكتملة فيو مع ذلك يبقى الحق الشخصي و الوضعي  القانونية

الحق الشخصي الذاتي ف: الحقوق الشخصية الذاتية  إطالقيرتكز على  اإلرادةيطلق مبدأ سلطان 

                                                            

  . 362مرجع سابق ، ص ،علي فاللي- 1
  . 42مرجع سابق ، ص  ،ريان عادل ناصر- 2
  . 42، ص  نفسهمرجع  ،ريان عادل ناصر - 3
يتم العزل في حالة ارتكاب العامل أخطاء  :( المتعلق بقانون العمل السالف الذكر  11-90انونق 73تنص المادة - 4

  ) .جسيمة، حسب الشروط المحددة في النظام الداخلي
يجوز للمستخدم تقليص عدد المستخدمين اذ بررت :( المتعلق بقانون العمل السالف الذكر 11-90قانون 69تنص المادة -

  ) .ذلك أسباب اقتصادية
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أسمى  مبادئ، و باعتبار العدالة و المنفعة هو االستثناء اإلرادةهو المبدأ، و القانون الذي يحد من 
أثناء تنفيذ العقد و يخول القاضي سلطة التدخل في  اإلرادةيتدخل القانون في تقييد ، اإلرادةمن 

  .نفيذ العقد مرهق أو مستحيلحدوث ظروف اقتصادية تجعل ت ةتعديل العقد أو نقضه في حال
يشكل تدخل القاضي في تعديل العقد أو نقضه ، رخصة من القانون لمواجهة تغير الظروف       

و ذلك من خالل تكريس انهيار التوازن العقدي أو استحالة تنفيذه ، إلىاالقتصادية التي تؤدي 
الفرع (دخل القاضي في تطويع العقد ، و تحديد شروط  ت) الفرع األول(القانون عدم التوقع في العقد 

   ) .الثاني
  األولالفرع 

  التوقعتكريس نظرية عدم 
استثناء من مبدأ القوة الملزمة للعقد و يشكل دخل القاضي في تعديل العقد أو نقضه يشكل ت         

و نتناول بالبحث  ،رخصة من القانون خولها للقاضي في حالة حدوث ظروف اقتصادية غير متوقعة
  ) . ثانيا( 1و نظرية الظروف الطارئة) أوال(ظرية القوة القاهرة ن

  نظرية القوة القاهرة: أوال 
قانون  إلى) 1(القديمة ن وانيالق ظل فينتناول بالبحث مراحل ظهور نظرية القوة القاهرة       

  .) 2(نابويون 
 قديمةالقوة القاهرة في ظل القوانين ال- 1

، عدم التوقع، عدم سب النظرية التقليدية ثالث عناصر، سبب أجنبيتتضمن القوة القاهرة ح      
 فجائيلم يحدد معايير التفرقة بين الحادث ال 1804غير أن القانون الفرنسي لسنة ، إمكانية الدفع

 2القوة القاهرة و ذلك العتبارات تاريخية و تجسيدا للمبادئ التي كانت قائمة في القانون الرومانيو 
  ) .ب(القوانين الفرنسية القديمة بذلك يه عل تسار ، و )أ(
  
  

                                                            
1-THIBIERGE (L) , Op-cit , P78. 
2-Idem, P45. 
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  القانون الروماني  في - أ
لم يعتد القانون الروماني البدائي بالقوة القاهرة سبب إلعفاء المدين من التزاماته، إذ يقع على         

ه التزاماته إلى غاية الوفاء بها، و تقع عليه المسؤولية العقدية في حالة إخالئتنفيذ عاتق المدين 
  . 2ها، و ال يمكنه التذرع بالقوة القاهرة لإلعفاء من 1بالتزامه
أدت إلى استبعاد فكرة القوة القاهرة ،  3إن القداسة التي خولها القانون الروماني للعقد اللفظي     

غير أن اتساع مجال المعامالت و سرعة المبادالت و نمو . سبب إلعفاء المدين من التزامه
ازدهاره، أدى في مرحلة الحقة إلى تطور القواعد القانونية الرومانية فتحررت النشاط التجاري و 

العقود من طغيان الشكلية و انتقلت إلى الرضائية، كما واكبت القواعد القانونية الرومانية 
المدين من التزامه  إلعفاءالتطورات في الحياة التجارية وذلك بتكريس نظرية القوة قاهرة سبب 

  .العقدأثناء تنفيذ 
اثر تطور الحياة التجارية و سرعة المعامالت التجارية واكبت القواعد القانونية الرومانية        

التطورات الحاصلة في الحياة التجارية بإدراج قواعد قانونية تعفي المدين من التزامه بسبب وقوع 
ر أن فقه القانون غي. 4قوة قاهرة أو حادث جبري طرأ أثناء تنفيذ العقد يجعل تنفيذه مستحيال

أن القوة القاهرة تتضمن  القاهرة و الحادث الفجائي ، إذ يرىالتمييز بين القوة  الروماني حاول
ثالث عناصر سبب أجنبي ال يمكن توقعه ال يمكن دفعه، و على عكس القوة القاهرة ، فإن 

ر مستقل عنه عن المدين غير انه غي أجنبيسبب  إلىيمكن مقاومته يعود    الفجائيالحادث 
   5…استقاللية مطلقة كأن يحدث الحادث  داخل مقاولة المدين مثل حريق، حادث

                                                            

  78، صسابقمرجع ،  عالق عبد القادر- 1
 و وألفاظ وفق أوضاع معينة من حركاتوٕاشارات معينة 2حيث سادت فيها ألفاظ المشارطة كطقوس شكلية إلبرام تلك العقود- 2

قد اللفظي، حيث يرى فقهاء القانون الروماني أن اللفظ هو تأثر القانون الروماني بالقانون اليوناني الذي قدس الع و كتابات
،  در عالقالقا عبد: الذي يلتزم بالوفاء بعهده ، انظر  و الذي يكرس القوة الملزمة للعقد ألن اللفظ هو تعبير عن إرادة الفرد

  . 29مرجع سابق ، ص

3  - BENABENT (A)  , Droit civil , les obligation ,Op-cit , P20 
4-Idem , P45 
5- Ibidem, P20 
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الفجائي خاصة و على عكس القوة القاهرة لم یتشدد القانون الروماني في تحدید عناصر الحادث 

في تحدید سلوك المدین، و اكتفى أن یكون الخطأ غیر جسیم ، و یترتب عنه تقاسم المدین و 

.1الدائن الخسارة إذ یتدخل القاضي لتحدید مقدار الخسارة التي یتحملها كل من الدائن و المدین

في القانون الفرنسي القدیم-ب

قدیم بین القوة القاهرة و الحادث الفجائي، و ركزوا في لم یمیز فقهاء القانون الفرنسي ال

.2دراساتهم على الحادث الفجائي كسبب إلعفاء المدین من التزامه

Domatرأي -

للتمییز بین القوة القاهرة و الحادث الفجائي أهمیة في دراساته ألسباب Domatال یقیم 

شروط الحادث الفجائي و أثره على االلتزام العقدي و، و اكتفى بدراسة3إعفاء المدین من المسؤولیة

les(عرف الحادث الفجائي من خالل كتابه  loi civiles dans leur ordre naturel(

أن هذا األخیر یكون مستقل عن إرادة المدین و یعود مصدره إلى إرادة 1689الصادر سنة 

.4اإلنسان أو الحیوان أو  الطبیعة

إلى قواعد المسؤولیة العقدیة عن الخطأ في تأسیس قیام حادث الفجائي  و Domatند و است

یرى أنه  حادث ال یعود سببه إلى  خطأ المتعاقدین، و ال یعیر األهمیة لعنصر عدم التوقع و عدم 

شرط استحالة التنفیذ  Domat، و لم یرد في أعمال 5إمكانیة الدفع في قیام الحادث الفجائي

صراحة كشرط  إلعفاء المدین من المسؤولیة ، لكن یمكن أن نستشفه ضمنیا من بعض تطبیقات  

.222، مرجع سابق ، ص شریف محمد غنام-1

2 -THIBIERGE (L) , Op-cit , P75.
3 -DOMAT , Les lois civiles dans leur ordre naturel , 1689 , citè par THIBIERGE (L) ,Idem, P151.
4 -Idem, P151.
5 -BESSON (CH) , Thèse prècite , P78 .
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.1انقضاء االلتزام عن هالك العین

Pothierرأي -

األهمیة في تحدید مفهوم القوة القاهرة إلى  طبیعة Pothierال یقیم Domatعلى غرار 

2على سلوك الشخص الذي یتواجد في نفس الزمان و المكان و الظروفالحادث بحد ذاته، و إنما  

، و ذلك وفق معیار الرجل العادي ، و یقصد بالرجل العادي بالشخص متوسط الحیطة و الحذر 

بحیث تكون القوة القاهرة حادث ال یمكن دفه بواسطة الرجل العادي و إنما یتطلب أن یكون الشخص 

.3شدید الحیطة

على بعض العقود Pothierفي تحدید مفهوم القوة القاهرة إلى أعمالTuncتنداسو 

الخاصة ، غیر أنه اختلف بوتییه بین هذه العقود في تحدید عناصر القوة القاهرة ، إذ اكتفى في عقد 

، و اشترط في عقد عاریة االستعمال توفر عنصر 4البیع و اإلیجار  بعنصر انعدام خطأ المدین

قع و عدم إمكانیة الدفع ، و یرى أن المدین یعفى من التزامه إذا أثبت  أن الحادث ال یعود عدم التو 

و نستشف ضمنیا من أعمال .5سببه إلى خطإه، و إنما یعود إلى حادث غیر متوقع ال یمكن دفعه

إعفاء المزارع بوتییه اعتداده بعنصر عدم التوقع في قیام حالة القوة القاهرة و ذلك عندما  اشترط في 

.عن مسؤولیته عن فساد المحصول أن یكون الحادث استثنائي 

1 -DOMAT , Les lois civiles dans leur ordre naturel , 1689 , Op-cit , P151
( personne n’est tenu dans aucune espèce de convention de répondre des pertes et de dommages causés

par des cas fortuits , comme sont un coup de foudre , un débordement , un torrent , une violence et

autres semblables avènements et la perte de la chose qui périt ou qui est endommagée par un cas

fortuit tombe sur celui qui en est le maître , si ce n’est qu’il n’eut été autrement convenu , ou que la

perte ou le dommage puissent être imputés à quelque faute , dont l’un des contractants doive répondre

, comme si une chose qui devait être délivrée vient à périr pendant que celui qui doit la délivrer n’y

satisfait point ) .

2-POTHIER (R-J) , Traitè des obligation , T1 , 1774 , èd.debure , citè par THIBIERGE (L) , Op-cit ,
P152

3-Idem , P152
4-Tunc , (force majeur et absence de faute en matière contractuelle) , RTD , 1945 , P243 , Citè par citè

par THIBIERGE (L) , Idem , P 151 .
5-POTHIER (R-J) , Traitè des obligation , Op-cit , P152 : ( le fait d’une autre personne , que
l’emprunteur n’a pu ni prévoir ni empit , Pêcher . ) .
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un accèdent extraordinaire ) (  ، يكون غير  أنثنائي يجب كل حادث است أن على أساس
                           . 1متوقع

  قانون نابوليون - 2
 إلىبوتييه على القوة القاهرة ، حيث استند  بأعمال 1804تأثر قانون نابوليون الصادر سنة       

 بالحادث األخير، و شبه هذا 2انعدام خطأ المدين في إعفاءه من المسئولية الناجمة عن القوة القاهرة
ليس هناك تعويض عن  ": بأنه  دني م انون ق 1148 ادةمالحيث تنص  Le cas fortuit الفجائي

، أو القيام بعمل كان ممنوعا المدين إعطاء منعتالفجائي  األضرار بسبب قوة قاهرة أو حادث
 . 3"عليه

لتي تقوم بوتييه ا أعمال إلىعشر في تحديد عناصر القوة القاهرة  و استند  فقهاء القرن التاسع
على معيار شخصي يتمثل في معيار الرجل العادي و مدى قدرته على تجنب الحادث و هذا ما 

 هذا جاءو   4UBRY et RAU ،TOULIER أمثالالعديد من الفقهاء في فرنسا  إليهذهب 
رة معدلة من بعض أعمال بوتييه لكن بصو  إلىبفكرة جديدة لنظرية القوة القاهرة و استند    األخير
و إنما  extraordinaire  القاهرة ال تشكل حادث استثنائي، و يرى أن القوة ل نقد بعض أفكارهخال

  .5األخير يمكن توقعه هذامن حيث أن  الفجائييشكل حادث غير متوقع و يختلف عن الحادث 
   barde وBaudry-lacantinerie   جاء  أن إلى 19المفهوم سائدا في ق  هذاو بقى 

 traité théorique et)العشرين بطرح جديد من خالل كتابه المعنون  في منتصف القرن
pratique  de droit civile)  في  الفجائي، حيث قام بدمج نظرية الحادث  1896الذي نشره عام

                                                            

و يرى بوتييه ان ھالك الشيء محل االلتزام يؤدي الى انقضاء االلتزام اذ كان محل االلتزام معين بالذات ،ويختلف االمر -1
ى حالة ھالك الشءوانما يلتزم المدين بالحصول على مثله اذا كان محل االلتزام معين بالنوع ، ال يترتب انقضاء االلتزام عل

 .POTHIER (R-J) , Traitè des obligation , Op-cit ,P21  : انظرفي السوق  
2-THIBIERGE (L) , Op-cit , P163. 
3-article1148code civil francais :  
 Il n’y a lieu a aucun dommages et intérêts, lorsque par d’une force majeure ou d’un cas fortuit, le  

débiteur a été empêché de donner ou de faire ce a qui lui était interdit . ).  
4-AUBRY et RAU , Cour de droit civil francais , T.IV, 4e èd.,Paris , 1871 , P78. 
5-TOULIER ,Le droit civil français suivant l’ordre du code , 5eme édition , 1837 , P208 . 
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عدم التوقع : 1نظرية  القوة القاهرة في مفهوم واحد ، و حدد شروط القوة القاهرة في العناصر الثالث
بعض أعمال فقهاء القانون  إلى، و أجنبي عن المتعاقدين و استند في ذلك ، استحالة الدفع 

للقوة القاهرة و يرون أن ال يكفي عنصر   casusالذين انتقدوا تعريف  vinniusو  cujasالروماني 
  . 2عدم التوقع في تحديد القوة القاهرة ، و إنما يقتضي أن يكون الحادث ال يمكن دفعه

 الطارئة  نظرية الظروف: ثانيا 
تتعارض نظرية الظروف الطارئة مع المبادئ التقليدية في العقد التي ال تخول  تعديل العقد       

ثر  تطور الحياة ، غير أن ا 3باإلرادة المنفردة للمتعاقدين ، وفقا لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين
 األنظمةيعات الحديثة و االقتصادية ظهرت النظرية االجتماعية للعقد و من خاللها سارت التشر 

  . 4القضائية في اتجاه تكريس نظرية الظروف الطارئة
تبنت القوانين الحديثة نظرية الظروف الطارئة اتساقا مع تطور الحياة االقتصادية و عدم   

، و نتناول بالبحث عن اعتداد  5بالتوازن االقتصادي اإلخاللاستقرارا الظروف التي تؤدي إلى 
 ) .2(ثم موقعها ضمن التشريعات الحديثة  )1( القضاء بالنظرية

  القضاء- 1
بنظرية الظروف ) ب( اإلداريو  )أ(  القضاء العاديعن مدى اعتداد نتناول في البحث 

 .الطارئة 
  القضاء العادي- أ

تبنت بعض األنظمة القانونية فكرة الدور المنشأ للقاضي في إنشاء القواعد القانونية للوصول        
ما لم يشمل القانون على حل للنزاع و من أهم لع العقد مع الظروف االقتصادية ، و ذلك كإلى تطوي

  . 6هذه األنظمة القانون االنجليزي
                                                            

1-Baudry-lacantinerie Barde,Traite théorique et pratique du droit civile , des obligations , 3eme 
edition ,1906 , P455. 

2-THIBIERGE (L) , Op-cit , P152 . 

   .251، مرجع سابق ، ص علي فاللي-3

4 -AUBRY et RAU , Cour de droit civil francais , Op-cit , P7. 
5 -BESSON (CH), Thèse prècite , P78 . 

 .  78، مرجع سابق ، ص سامي بديع منصور -6
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و قد تصدى القضاء اإلنجليزي للعديد من المنازعات المتعلقة بهذا الغرض، و انتهى فيها         
ستحالة المادية التي تثار فيها القوة القاهرة و بين ما يسمى في الفقه استحالة إلى المساواة بين اال

ضد شركة " جاكسون"الهدف و يرتب القضاء عنها نفس الجزاء المتمثل في فسخ العقد، ففي سابقة 
 ، أن التراخي في تنفيذ العقد لفترة زمنية معينة قدرت محكمة المنازعات المالية قر   1االتحاد للتأمين

، مما يقتضي إعمال 2يترتب عليه في بعض األحيان إحباط للمقاصد و األهداف التجارية للمتعاقد
فكرة االستحالة االقتصادية على الرغم من أن تنفيذ العقد ما زال ممكنا من الناحية المادية و في هذا 

لعقد، بل إن التنفيذ الحكم، ال يمكن القول أن هناك استحالة مادية في تنفيذ األداءات المتولدة عن ا
الحرفي للعقد الزال ممكنا، لكن الذي صار مستحيال هو تنفيذ العقود وفقا للقصد منها، أي وفقا 

   . 3لألهداف المبتغاة من تنفيذها
  .اإلداريالقضاء - ب

 بها أخذ حيث الطارئة الظروف بنظرية األخذ في سباقاً  فرنسا في اإلداري القضاء وكان       
 غاز شركة قضية في 1916 سنة مارس 30 بتاريخ الشهير حكمه في الفرنسي الدولة مجلس
 الظروف بشأن للمجلس آخر حكم أي بهما يحظ لم ما الشهرة  من الحكم هذا لقي وقد بوردو،
 أنه إال مختصرة، صيغ في أحكامه إصدار اعتاد الفرنسي الدولة مجلس أن من فبالرغم ، 4الطارئة

 يرتكز التي الرئيسة والقواعد المبادئ معظم على احتوى ومفصًال، طويالً ا حكم أورد القضية هذه في

                                                            

وبين شخص ناقل على هذه السفينة، "روح الفجر " والتي توجز وقائعها في أن عقد نقل بحري أبرم بين مالك السفينة - 1
ناء ليفربول إلى ميناء نيويورك لتشحن بكمية من القضبان الحديدية كان مقررا نقلها بمقتضاه يجب أن تتجه هذه السفينة من مي

وتنفيذا لشروط هذا العقد أقلعت السفينة المذكورة فعال من ميناء ليفربول، إال أنهاوهي تواصل .)1(إلى مدينة سان فرانسيسكو
ى أن تم سحبها و إصالحها بميناء ليفربول ،وللمزيد وبقيت الحقة بهذه الصخور إل"كارنارفور"رحلتها، ارتطمت بصخور خليج 

     :من لتفاصيل راجع  
 TREITEL (G.H) , Frustration and force majeur , LONDON Sweet et Maxwell ,2004 , P7    

 . 78، ص 1994أثر الظروف االقتصادية على العقد ، جامعة القاهرة ، مصر ،  رشوان حسن رشوان أحمد،-2
  . 78، مرجع نفسه ، ص ن حسن رشوان أحمدرشوا-3

4-HACHICH (A) , La thèorie de l’imprèvision dans les contrats administratifs , ètude comparèe du 
droit francais et du droit de la rèpublique arabe Unie , Thèse ,Caen , 1962 , P78. 
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 دستور بمثابة الحكم هذا تضمنه ما الممكن اعتبار من  حتى الطارئة، الظروف نظرية تطبيق عليها
  . 1النظرية لهذه

 لإلضاءة العامة الشركة أبرمت 1904 عام في أنه في القضية هذه وقائع وتتلخص       
 تحددت وقد ،2عاماً  ثالثين لمدة بالغاز المدينة إلمداد بوردو مدينة مع عام مرفق يازامت عقد

 أن ذلك ،الوقت ذلك في الفحم ثمن عليه كان لما طبقاً  االمتياز بعقد الملحقة القائمة األسعار في
 ضاءإم وقت الفحم من الطن ثمن يقدر كان حيث ،الغاز منها يستخرج التي األولية المادة هو الفحم
 ثمانية هو الثمن هذا في زيادة من المتعاقدان يتوقعه ما أقصى وكان فرنكًا، وعشرين بثالثة العقد

 الفرنسية الفحم مناطق األلمانية الجيوش اجتاحت األولى العالمية الحرب قامت ولما فرنكًا، وعشرون
 جداً  باهظة ثمانبأ الخارج من استيراده إلى واضطرت بالدها من الفحم شراء الشركة على تعذر
 فرنكًا، عشرة وسبعة مائة إلى الفحم من الطن سعر ووصل فاحشاً  ارتفاعاً  الغاز سعر ارتفع حيث
 مع يتناسب بما العقد بتعديل قضى الفرنسي الدولة مجلس إلى والمدينة الشركة بين النزاع رفع فلما

  .3المعنى هذا يف اإلداري القضاء من أخرى أحكام الحكم هذا أعقب ثم الجديد، السعر
  التشريع-2

مفهوم  إعطاء أدتعقد جديدة  أزمةت أبسبب االنتقادات التي تعرض لها المذهب الفردي ، نش      
النظرية الظروف  بإدراجالقوة ملزمة للعقد ، مما تدخلت التشريعات الحديثة بسن قوانين  لمبدأجديد 
، و تشريعات لم تعتد بها )أ(كنظرية عامة  ،غير أنه اختلفت بين تشريعات اعتدت بالنظرية 4الطارئة

 ) .ب(كنظرية عامة 
 
 
  

                                                            
1-THIBIERGE (L) , Op-cit , P78. 

  .12مرجع سابق ، ص، حمد الديبهبة م-2
  .14، ص نفسه، مرجع هبة محمد الديب-3
  . 45، مرجع سابق ، صبولحية جميلة -4
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  كنظرية عامةموقف التشريعات التي اعتدت بنظرية الظروف الطارئة -أ
ما  إالالذي نص على استمرار العمل بالقوانين الفرنسية  162- 57صدر المرسوم  رقم       

ري لم يعتد بنظرية الظروف الطارئة بعد   يتعارض مع السيادة الوطنية مما يتضح أن القانون الجزائ
  .1ما دام أن القانون الفرنسي ال يعتد بها

 1975سبتمبر 26المؤرخ في  58- 75رقم  1975نه بصدور القانون المدني لسنة غير أ      
: تقنين مدني التي ورد فيها 107/3 كرس المشرع الجزائري نظرية الظروف الطارئة بموجب  المادة

أن يرد االلتزام المرهق إلى ...... طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن فبالوسع توقعها  غير انه إذ(
المشرع المصري في  إليه،  و هذا ما ذهب 2)الحد المعقول، و يقع باطال كل اتفاق على خالف ذلك

  . 3الفقرة الثانية منه 147من خالل المادة  1948القانون الصادر سنة 
، غير أنه لم تتفق ئة كنظرية عامةانين الغربية بنظرية الظروف الطار اعتدت بعض القو و      

 القوانين الغربية على وسيلة واحدة يرد بها االلتزام المرهق إلى الحد المعقول ، و من أبرز هذه 
 
  

                                                            

أخالقيات المهنة ، ديوان  و التحول من منظور تسيير الموارد البشرية و ، الوضيفة العمومية بين التطور سعيد مقدم - 1
  .58، ص 2010- 2009المطبوعات الجامعية ، الجزائر ،

غير انه إذ طرأت :(أنه 1975سبتمبر  26المتعلق بالقانون  المدني جزائري المؤرخ في 58-75أمر  107تنص المادة  -2
ترتبت على حدوثها أن تنفيذ االلتزام التعاقدي،وٕان لم يصبح مستحيال، صار  و حوادث استثنائية عامة لم يكن فبالوسع توقعها
ز للقاضي تبعا للظروفوبعد مراعاة لمصلحة الطرفين أن يرد االلتزام المرهق إلى مرهقا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة جا

  ). الحد المعقول،ويقع باطال كل اتفاق على خالف ذلك
ومع ذلك إذ طرأت حوادث استثنائية عامة لم :"على  1947من التقنين المدني المصري الصادر سنة  147التنص المادة -3

أن لم يصبح مستحيال مرهقا للمدين بحيث يهدده  و ى حدوثها أن تنفيذ االلتزام التعاقدييكن في الوسع توقعهاوترتب عل
و  بعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد االلتزام المرهق إلى الحد المعقول و بخسارة فادحة جاز للقاضي تبعا للظروف

لقانونية لتطبيق نظرية الظروف الطارئة في مجال ، الظوابط ا محمد السناري : أنظر".يقع باطال كل اتفاق على خالف ذلك
  .39العقود ، دار النهضة العربية ، مصر ، ص 
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  . 2 و الهولندي 1القوانين القانون البولوني
  كنظرية عامة نظرية الظروف الطارئة في ظل التشريعات التي لم تعتد بها  - ب

 ذهبت، و في العالم  االقتصاديةحدث بعد الحربين العالميتين أن وقع اضطراب في األوضاع        
ذلك تشريعات أغلب دول العالم على إصدار تشريعات استثنائية مؤقتة كما يواجه المتعاقدان في ب

صوص قانونية لمجابهة عالقاتهما العقدية صعوبات متكررة و دائمة مما أدى بالتشريعات إلى سن ن
 . 3هذه الصعوبات

في األوضاع  االضطراباتو صدر عن القانون الفرنسي عدة قوانين مؤقتة لمجابهة        
السابقة عن الحربين العالميتين و في مقدمة هذه القوانين القانون المعروف قانون فايو  االقتصادية

« failliot »  قانون فايو الصفقات و العقود ذات و يشمل  ،1918جانفى  21الصادر بتاريخ
، و المتضمنة تسليم بضائع أو مواد غذائية أو أدوات 4الصبغة التجارية بالنسبة للطرفين أو أحدهما

تاريخ اندالع  1914أخرى مستمرة أو مؤجلة التنفيذ بشرط أن تكون مبرمة قبل أول أوت سنة 
  .5الحرب
يل العقد بل حصر سلطته في جواز فسخ أو وقف غير أن قانون فايو ال يجيز للقاضي تعد       

العقود و الصفقات المذكورة، و بناء على طلب أحد المتعاقدين إذا ثبت للقاضي أنه بسبب ظروف 

                                                            

 269فقد نصت م . منح قانون االلتزامات البولوني سلطة واسعة للقاضي في التدخل لرد االلتزام المرهق إلى الحد المعقول- 1
أثرها تنفيذ االلتزام محوطا بصعوبات شديدة أو صار يهدد  إذا جدت حوادث استثنائية، أصبح على( من هذا القانون على انه

احد المتعاقدين بخسارة فادحة، فانه يجوز في هذه الحالة للمحكمة أن تعين طريقة تنفيذ االلتزام، أو تحدد مقداره بلوأن تقضي 
  . 128، مرجع سابق ، ص جميلة بولحية: ، أنظر) بفسخ العقد

أن المحكمة بناءا على طلب احد طرفي الرابطة على تعديل العقد، ( :هولندي علىمن القانون ال 11-3- 5-6تنص م  - 2
أو استعادته كليا أو جزئيا،بسبب ظروف غير متوقعة ذات طبيعة من تلك التي ال يكون للطرف األخر الحق فيها بتطبيق 

   580حمد، مرجع سابق ، صرشوان حسن رشوان ا: ، انظر ) العدالة،وذلك حرصا على استمرار العقد و معياري السبب
   .128، مرجع سابق ، ص جميلة بولحية-  3
     .128، مرجع نفسه ، ص جميلة بولحية- 4

5-loi de 21 janvier 1918 dite loi « Failliot  » , Relative aux marchès commerciaux conclus avant la 
premiere guerre mondiale , JO 23 janvier 1918 , P837 . 
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يشكل أعباء ثقيلة و أضرار تفوق بكثير تلك األضرار التي يمكن توقعها  االلتزامالحرب أصبح تنفيذ 
 . 1عند إبرام العقد

لحرب العالمية الثانية أخطر المشرع الفرنسي أن يتدخل من جديد فأصدر و في خالل ا        
سبتمبر  2قبل  على الصفقات و العقود المبرمة  1949أفريل سنة  22في  547-49التشريع رقم 

من القانون على الحكم بفسخ  4و تلزم المادة  1و المنظمة التزامات مستمرة أو مؤجلة التنفيذ 1939
حد كبير تلك  إلىتنفيذ التزامه يهدده بخسارة فادحة تفوق  أنثبت دعي ، قد أكان الم إذاالعقد 
كان العقد مبرم بعد  إذاالقاضي غير ملزم بالحكم بالفسخ  أنغير  ،التي توقعها وقت التعاقد األعباء

  . 2الحرب العالمية الثانية
ثانية إلى إصدار مجموعة من أما في القانون اإلنجليزي اتجه المشرع بسبب الحرب العالمية ال       

ن التعويض أو التخفيف من عبئه، تشريعات الحرب، حدد فيها جزاء الظروف الطارئة باإلعفاء م
و قانون وزارة التموين  1939من بين هذه التشريعات قانون المسؤولية عن أضرار الحرب لسنة و 

 . 19403أوامر تحديد اإلمدادات لسنة  و  1939لسنة 
قانون منح سلطة خاصة للحكومة تستطيع  1914يوليو سنة  18في بلجيكا بتاريخ  صدرو         

  .4االلتزامبموجبه أن تعدل شروط العقد عن طريق زيادة فئات النقل لصالح الملتزمين بتسيير خطوط 
نصت أحكامه على  1920- 01-25و  في القانون اإليطالي صدر مرسوم بقانون بتاريخ        

في حالة وقوع الظروف الطارئة، و قد أوكل هذا المرسوم للجان خاصة أن  تيازاالمتعديل عقود 
 .5تستعين عن شروط العقد المتفق عليها بشروط أخرى تتوافق مع واقع الظروف المستجدة

 

 

                                                            

1-THIBIERGE (L)  , Op-cit ,p191. 

  . 45، مرجع سابق ، ص بولحية جميلة - 2
3 -ZAKI (H) , Thèse précité , P45 . 
4 -Idem , P78 . 

  . 57، مرجع سابق ، ص  جميلة بولحية-  5
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  الفرع الثاني
  العقد ةمئال م طو ر ش

عددة يمكن لكل هو واحد من مصادر مت تزام دائما عن العقد، بل أن هذا األخيرال ينشا االل      
 إرادةو يشكل الظرف االقتصادي واقعة قانونية ليس ناتج عن العقد ألن  ، 1منها أن يولد االلتزامات

   .2يشكل حادث غير متوقع ، يرتب القانون أثار على وقوعه إنماوقوعه ، و  إلىالمتعاقدان لم تتجها 
و شروط متصلة بالواقعة القانونية ) أوال(تتمثل شروط تطويع العقد في شروط متصلة بالعقد        
  ) .ثالثا(، و شروط متصلة باألثر المترتب على التغير ) ثانيا(

  الشروط المتصلة بالتصرف القانوني:أوال
جمع الفقه على إجراء العديد من التقسيمات على العقود، بحسب الزاوية التي ينظر منها إلى أ     

التقاسيم الثالث هو تقسيم  هذا أولها بموضوع البحث ، التصال3العقد، يهمنا منها ثالث تقاسيم
 را أساسيا فيها كالبيع و الشراءالعقود إلى عقود فورية و عقود مستمرة  ، األولى ال يكون الزمن عنص

في حين أن الثانية يكون الزمن فيها عنصرا أساسيا يتحدد على مقتضاه، كم االلتزامات التي تقع 
  . 4حدهما كعقد العمل أو عقد اإليجاراتق أالطرفين أو على ععلى عاتق 

، و يكون التزام المتعاقد احتماليةو التقسيم الثاني للعقود هو تقسيمها إلى عقود محددة و عقود      
و حقه في األولى، معروفا منذ إبرام العقد، في حين أن معرفة التزام و حق المتعاقد تتوقف في النوع 

  .5م العقدالثاني على أمر الحق على إبرا

نبين و عقود ملزمة لجانب واحد، تقسيمها إلى عقود ملزمة للجا  أما التقسيم الثالث للعقود فهو       
األولى عقود تبادلية، و تولد منذ إبرامها التزامات متقابلة في ذمة طرفيها، كعقد البيع أو اإليجار أو 

حد على عاتق أبرامها التزاما أو التزامات منذ إ ب واحد تنشأالشركة، في حين أن العقود الملزمة لجان

                                                            
1 -LASBORDES (V) , Op-cit , P78 . 

  . 36، ص، مرجع سابقمحمد السناري-  2
3-Laubadère ( A ) , Moderne (F) , devolve (P) , Traitè de contrats administratif , LGDJ , 1984 , T1 P 
494 . 
4 -Idem,P 494 . 

  .39، محمد السناري،مرجع سابق-  5
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لذلك . الطرفين، دون أن تقابله التزامات على عاتق الطرف األخر، كالهبة و الوديعة غير المأجورة
  :1 في بحثنا هذا إلى المسائل اآلتي سنتطرق

 .مدى اشتراط أن يكون العقد مستمرا - 1
 .    2لظروف على عقود المدة دون غيرهااختلف الفقهاء عن مدى قصور إعمال حكم تغير ا      
تنفيذها مدة طويلة ستغرق تأن النظرية تطبق فحسب على العقود التي "  والين" يرى األستاذ    حيث

 اإلخاللبما يتيحه من ظهور بعض الظروف غير متوقعة و التي يترتب عليها  ،من الزمن
  . 3باقتصاديات العقد

و قضاء مجلس الدولة في فرنسا أن نظرية الظروف  5و المصري 4و يتجه غالبية الفقه الفرنسي     
الطارئة يمكن تطبيقها على العقود التي يتراخى تنفيذها متى توافرت شروط تطبيق النظرية  فليس 

طرأت حوادث استثنائية  إذاهناك ما يمنع من تطبيق نظرية الظروف الطارئة على العقد الفوري 
   .6يذه و ترتب على تلك الحوادث أن أصبح تنفيذ العقد مرهقامباشرة و قبل تنف إبرامهعقب 
نستنتج أن العقد تتخلله مدة زمنية بين إبرامه و تمام  دني م نينقت 107 ادةمالو باستقراء نص      

تحتمل العقود الفورية   2فقرة   107ادة مالالوارد في   "صار مرهقا للمدين" حيث عبارة، تنفيذه 
عد إبرام العقد و صار تنفيذ ن الظروف االقتصادية حدثت بة ، ألالعقود المستمر  المؤجلة التنفيذ و

االلتزام مرهقا للمدين ، و أن التغيير في الظروف االقتصادية يتطلب فاصل زمني بين إبرام العقد و 
ئة التنفيذ لتنحصر تطبيق نظرية  الظروف الطار  و يستبعد بذلك العقود الفورية الغير مؤجلة، تنفيذه 

  . 7في عقود الفورية المؤجلة التنفيذ و العقود المستمرة

                                                            

  . 405، مرجع سابق ، ص  رشوان حسن رشوان أحمد- 1
  . 95، مرجع سابق ،ص جميلة بولحية- 2

3-Walin (M) , Traite de droit administratif , Sirey , 9e edition , 1963 , P623 . 
4-Laubadère ( a.De ) , Moderne (F) , devolve (P) , Op-cit , P 494 .  

  .642، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ، مرجع سابق  ، صعبد الرزاق السنهوري -5
  .40، مرجع سابق ، ص محمد السناري - 6
نبيل :يأخذه بمقتضى هذا العقد أنظر عاقد بالمقدار الذي يعطيهوالمقدار الذيالعقد المحدد هو عقد يعلم كل متعاقد وقت الت-7

  .289ص   ،، مرجع سابق سعد إبراهيم



 تنفيذ العقد في ظل الوضع االقتصادي الجديد                                                           باب الثانيال

 
 

282 
 

  مدى اشتراط أن يكون العقد محدد- 2
يتبادر على الذهن، و نحن بصدد إعمال فكرة تطويع العقد لمواجهة الظروف االقتصادية      

  .1المتغيرة، التساؤل عن مدى شمول الفكرة للعقود االحتمالية إلى جانب العقود المحددة
نه من بالنفي لدى بعض المتشددين، كما أ من المتصور أن نجد اإلجابة على هذا التساؤل     

  .  2انقسم الفقه إلى فريقين و ،بة باإليجاب  لدى بعض المتسامحينالمتصور أن نجد اإلجا

و يرى االتجاه األول  أن من طبيعة العقود االحتمالية كسب أو خسارة باهظة، فاإلرهاق       
ع هذه العقود و متوقع من المتعاقدين وعلى هذا األساس  تخرج هذه العقود من نطاق متالزم م

  .3نظرية الظروف الطارئة
بينما يذهب االتجاه الثاني إلى غير الرأي المتقدم سابقا، حيث ناد بتطبيق النظرية على جميع       

  . 4ررة لنظرية الظروف الطارئةالعقود بما فيها العقود االحتمالية استنادا إلى عمومية النصوص المق
مردود فيه ألن الحياة االقتصادية تتميز بالتقلب السريع في المعطيات  الرأيهذا  و في رأينا     

لسيما في التشريعات التي ال تعير  ،يستحيل فيها القياس على معطيات ملموسة أو ظروف معينة
 .معيار توقع الحادث الطارئ أهمية 

 
  

                                                            

إذ كان الشيء المعادل محتويا على حظ ربح أو خسارة لكل واحد من : (...تقنين مدني جزائري انه  57تنص المادة -1
  .)عقد غرر الطرفين على حسب  حادث غير المحقق فان العقد يعتبر 

وتطبيقا لذلك تذهب محكمة النقض المصرية إلى أن فكرة التطويع ال تنطبق على عقود الغرر، إذ أنها تعرض بطبيعتها -2
إذا كان الحكم أقام قضاءه برفض اعمال نظرية الحوادث "العاقدين الحتمال كسب كبير أو خسارة فادحة   كما قضت بأنه

وانه لذلك .تقوم بطبيعتها على فكرة المخاطرة والمضاربة على المستقبل"  الكونتراتات " الطارئة ، على أن عقود بيع القطن 
الحوادث الطارئة قد تأثر في التزامه سواء كانت متوقعة أو غير  و يتعين على المتعاقد أن يتوقع فيها جميع االحتماالت

رشوان  :رئة  طبقوا صحيح القانون، انظر ن قضاة االستئناف عندما قضو برفض تطبيق نظرية الظروف الطافإمتوقعة 
  .418ص ،  ، مرجع سابق حسن رشوان احمد

  .62ص،، مرجع سابقعلي فاللي- 3
4-EL-GAMMAL (M) , Thèse prècite , P85 : «  On n’a pas tardé à trouve dans les contrats aléatoires 

des bouleversement susceptible d’un contrôle de leur économie , comme c’est le cas dans les rentes et 
les assurances . Ce n’est que pour des contrats comme le jeu et le pari que le contrôle doit être exclu ». 
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  كون العقد ملزم لجانبينتراط أن يمدى اش- 3
و للوهلة األولى قد يقال أن العقود الملزمة للجانبين هي المجال الوحيد إلعمال فكرة التطويع        

مصلحة - و بعد مراعاة  تقنين مدني 107ادة ماللسيما أن العبارة  الواردة في نص الفقرة الثالثة من 
ت و بالتالي ال تطبق فكرة التطويع  على العقود توحي بضرورة وجود تقابل بين االلتزاما  - الطرفين

الملزمة لجانب واحد باعتبار أن هذه األخيرة ال تعطي للملتزم حقوقا مقابل ما يقع على عاتقه من 
  . 1التزامات

العقدية، يرى جانب أخر من نه إذ كان أساس نظرية الظروف الطارئة تحقيق العدالة أغير       
ل ليس له مثل هذا المقاب أم  ،بل يقع على عاتق الطرف األخرداء مقايستوي أن يكون لأل الفقه 

ن العدالة على كلتا الحالتين تقتضي مراجعة شروط العقد نتيجة إلعمال نظرية الظروف الطارئة أل
  .2برم هذا العقد في ظلهاصادية التي أتغيير الظروف االقت

برم ل تغيير الظروف االقتصادية التي أ، بفع فالوكيل الغير المأجور الذي يصير التزامه مرهقا     
نه ال يوجد التزام على عاتق الموكل يطلب مراجعة العقد على الرغم من أ، يستطيع أن 3فيها العقد

قع على عاتقه، و يستند الوكيل في هذا الطلب إلى قواعد العدالة التي تأبى أن امقابل اللتزام الو 
لظروف االقتصادية، و لم تخطر بباله عند الدخول في عقد يتحمل بالتزامات جديدة وليدة تغير ا

  .4الوكالة

                                                            

  .98، مرجع سابق ،  ص بولحية جميلة- 1
  .43، مرجع سابق، ص رشوان حسن رشوان احمد- 2
  .62، مرجع سابق،صعلي فاللي- 3

4-EL-GAMMAL (M) , Thèse prècite , P85.  
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ت به التشريعات بنظرية و نحن في رأينا نعتد بالرأي الثاني ألنه إذ كان األساس الذي اعتد      
قارب ما بين فترة انعقاد العقد داءات المتعاقد بالتأيقتضي أن تتسم  ،الظروف الطارئة هي العدالة

  .فترة تنفيذهو 

 الشروط المتصلة بالواقعة القانونية: ثانيا

و إن التغيرات في الظروف االقتصادية أمر كائن لكنه باإلضافة إلى ذلك قد يتجاوز التوقعات      
يمثل الضابط الثاني لتطبيق  من هذه الناحية ، و1يؤدي إلى قلب التوازن العقدي رأسا على عقب
  :2يتأا ييمفث داحلابة لصتملا طو ر شلا لثمتتو  ،فكرة تطويع العقد لمالئمة الظروف االقتصادية

   أجنبيحادث - 1

المادي و القانوني  للقوة  األثرلم يحدد القانون المدني عناصر القوة القاهرة ، و اكتفى بتحديد       
ساس ال تختلف ألا القاهرة ، بينما قام المشرع بتحديد عناصر نظرية الظروف الطارئة و على هذا

  . 3اتهذبنظرية الظروف الطارئة عن القوة القاهرة من حيث شروط الحادث 

  حادث أجنبي عن المدين- أ

  .يكون الحادث أجنبي عن المدين إذا كان أجنبي عن األطراف و عن العقد

  حادث أجنبي عن األطراف -

الحادث  يترتب عنه، يكون الحادث أجنبي عن المدين إذ لم يصدر خطأ شخصي من المدين      
ت حراسته أو فعل الغير بسبب فعل الشيء كان تح، أو كان الحادث يعود إلى مسؤولية المدين 

  . 4تربطه به رابطة رقابة أو تبعية

                                                            
1‐PONCEAU (R) ,Op‐cit , P6. 
2‐THIBIERGE (L) , Op‐cit , P 311. 
3‐ Idem , P 311. 
4‐JOURDAIN (J) , «  L’extériorité de la force majeure » , RTD civ , 1994 , P873 . 
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بب قوة قاهرة خطأ في إعفاء المدين من التزامه بساليستند بذلك إلى قواعد المسؤولية على أساس 
  . 1جعلت تنفيذ االلتزام مستحيل

ن يصدر من أ، فيمكن شخصي من المدين يمكن دفع الحادث خطأانعدام أن هذا ال يعني ب و      
تابع له فعل يتسبب في   أوشيء تحت حراسة المدين أو من شخص يكون تحت رقابة المدين 

التي ترى أن  1980اقية فيينا سنة الحادث  و هذا ما ذهب إليه أنصار المذهب المادي و اتف
  . 2الحادث يجب أن يكون أجنبي عن نشاط المدين

لم تربط الحادث صلة يرى أنصار المذهب المادي أنه يعتبر السبب أجنبي عن المدين إذ        
ال يعتبر السبب أجنبي عن المدين إذ تسبب في الحادث شيء في حراسة  بذلك، و بنشاط المدين

عند تقديم نادل : مثال ،  3تربطه بالمدين رابطة تبعية أو  خاضع لرقابة المدين المدين أو شخص
لدى مطعم وجبة األكل ، عثر الزبون على جراثيم ، فالحادث ليس أجنبي عن صاحب المطعم ، أو 

. 4إذ حالة إضراب عمال الشركة بسبب انعدام ظروف العمل  حادث ليس أجنبي عن مدير الشركة  
خذ به القضاء هذا ما أالمذهب المادي رأيهم على أساس المسؤولية دون خطأ، و  رأنصايقيم      

ي من يجن إذ ،الغرم بالغنم أوتابعيها على أساس فكرة التبعة  أعمالعن  اإلدارةفي مسؤولية  اإلداري
إذا تحققت هذه التبعة أن  ، يجبالصادر بمناسبة ممارسة نشاطهينشئ تبعة للضرر فائدة من نشاط 

 .  5ن مسئوال عن الضرر المسبب ، إذ ال يمكن أن يجني النفع من نشاط دون أن يتحمل أعباءهيكو 
و عالوة على المخاطر التي تفرض على المتعاقدين بقوة القانون توجد مخاطر يتفق المتعاقدين    

 .6على تحملها أثناء إبرام العقد
 
  

                                                            
1-POTHIER  (R-J) , Traitè de la vente , in œuvre complètes de POTHIER par Rogron et firbach , 

Paris , 1830 , P 26 . 
2-THIBIERGE (L) , Op-cit , P 314. 
3-GRYNBAUM (L) , préface de GOBERT Michelle  , le contrat contingent , l’adaptation du contrat 

par le juge sur habilitation du législateur,Op-cit,  p56 
4-JOURDAIN (J) , «  L’extériorité de la force majeure » Op-cit , P873 . 

  .360، ص 2012، المنازعات االدارية ، دار هومة ، الجزائر ، عبد القادر عدو -  5
6-THIBIERGE (L) , Op-cit , P 314. 
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  حادث أجنبي عن العقد - ب
د إذ كان ال يدخل ضمن األحداث التي تنبأ المتعاقدين بحدوثها يكون الحادث أجنبي عن العق      

   1و على هذا األساس يجب التمييز بين الحادث غير توقع و الحادث غير مؤكد ،أثناء تنفيذ العقد
 غير أن 2فهذا األخير حادث ليس أجنبي عن العقد ألنه حادث تنبأ المتعاقدين بحدوثه مستقبال

 . 3 ر مؤكدة الوقوعحدوثه يتوقف على واقعة غي
 حادث غير متوقع- 2

يكون الحادث غير متوقع إذ لم يكن في وسع المتعاقدين و على وجه الخصوص المتعاقد         
، و يتميز عن الحادث غير معروف من حيث أن 4المدين توقعه وقت إبرام العقد و إال احتاط لذلك

  . 5حادث غير متوقع يطرأ أثناء تنفيذ العقدهذا األخير يمكن أن يطرأ أثناء تكوين العقد بينما ال
  
  
  
  

                                                            
1-THIBIERGE (L) , Op-cit , P 314. 

قضت بنقض قرار محكمة  2007يلية جو  10وهذا ما ذهبت إليه محكمة النقض الفرنسية في قرار لها مؤرخ في -2
ابرم شخصين عقد إيجار مسكنواتفقا على تحمل المؤجر التزام ثانوي يقضي :( االستئناف الفرنسية في قضية تتلخص وقائعه

بحراسة العين المؤجرة بينما اتفقا على بدل اجار منخفض ال يقابل التزامات المؤجر ، توفي المؤجر أثناء تنفيذ العقد ، رفع 
ة المستأجر دعوى قضائية يطالبون فيها إلزام المستأجر بدفع مقابل حراسة المورث للعين المؤجرة ،وقضت محكمة ورث

بإلزام  المستأجر بدفع بدل الحراسة للورثة ، طعن المؤجر في القراروصدر قرار عن   D’AIX –en Provenceاالستئناف 
 1134اف  على أساس مخالفة قضاة الموضوع نص المادة محكمة النقض قضت فيه بنقضوٕابطال قرار محكمة االستئن

قانون مدني فرنسي ، فالعقد شريعة المتعاقدين ال يمكن لقضاة الموضوع  إعمال نظرية الظروف الطارئة بهدف تعديل العقد 
   THIBIERGE (L), Op-cit ,P21 :انظر )  ألن حادث موت المؤجر حادث متوقعومؤكد

المدين تبعة القوة القاهرة فالحادث في هذه الحالة ليس أجنبيوٕانما سبق على األطراف االتفاق  ويجوز االتفاق على تحمل-3
قانون مدني  178/1على تحمل المدين المخاطر التي يمكن أن تنجم أثناء تنفيذ العقد ،وهذا ما تنص عليه نص المادة 

  ) .  ئ أو القوة القاهرة يجوز االتفاق على أن يتحمل المدين تبعية الحادث المفاج: ( جزائري 
  . 374ص   ، مرجع سابق، علي فاللي-4

5-THIBIERGE (L) , Op-cit , p 260. 
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الن ما . 1نتائج الظرف الطارئ إلىو يري  جانب أخر من الفقه أن عدم التوقع ينصرف        
   . "داءات المتقابلةيترتب عنه من أثار هي التي تكون غير متوقعة تؤدي إلى االختالل بين األ

نتائج غير متوقعة ، لكن قد ينتج  إلىينتج عنه كل حادث غير متوقع ال  إن، رأيناو في         
الحادث  أثار إلىينصرف عدم التوقع  أنعن  حادث متوقع نتائج غير متوقعة ، و بالتالي يمكن 

المتعلق بالقانون المدني في فقرتها   58- 75رقم  أمر  510نص المادة  إن، خصوصا  الطارئ
اثبتوا انه  إذ اإليجاريطلبوا فسخ عقد  إنلورثته  جاز  المستأجرمات  إذاغير انه  :(الثانية  تنص 

يتجاوز  اإليجار أصبح أوتتحملها مواردهما ،  إنمن  أثقلالعقد  أعباء أصبحتبسبب موت مورثهم 
  . )حاجاتهم 

و يأخذ الفقه  و القضاء في هذا الشأن بمعيار موضوعي قوامه الرجل المعيار المعتاد بالنظر        
  . 2وال الموضوعية التي أحاطت بالعملية العقدية إلى الظروف و األح

  نائيحادث استث- 3
الحادث االستثنائي هو حادث غير مألوف لكونه نادر الوقوع فهو حادث ال يقع في           

 لى سبيل المثال الفيضان، الوباء ظروف عادية، و من بين الحوادث االستثنائية يؤكد الفقهاء ع
رد القانون البولوني بعض األمثلة للحادث الطارئ منها الحرب، الوباء أو الزلزال و الحرب، و قد أو 
  . 3هالك المحصول هالكا كليا

                                                            

ق م ب أوردت لنا حاالت على سبيل المثال للحادث الطارئ تتمثل في حرب، وباء، تلف  269غير أن المادة -1
تنفيذ العقد صعوبات مرهقة أو هدد تنفيذه  إذا اعترضت" المحاصيل بأسرها، أو أية كارثة طبيعية أخرى ،والتي  تنص  

احد المتعاقدين بخسارة فادحة،ولم يتمكن المتعاقدان من توقعها حين إبرام العقد كالحرب أو الوباء أو تلف المحاصيل بأسرها 
ضرورة أو أية كارثة طبيعية أخرى، جاز للمحكمة بعد أن تستعين بمبادئ حسن النيةوتوازن بين مصلحة الطرفين، إذ رأت 

  . 230جميلة بولحية ، مرجع سابق ، ص: أنظر" لذلك أن تعين طريقة تنفيذ العقد أو مقدار االلتزام بلوالحكم بفسخ العقد 
يرى بعض الفقه في فرنسا صعوبة ايجاد معيار دقيق يقاس بع سلوك الرجل العادي ، حيث أن الحياة االقتصادية أفرزت -2

مستهلك ضعيف  و يحوز على وسائل االنتاجوالمال تخوله وسائل االدراكوالمعرفة فجوة بين أفراد المجتمع بين محترف
  : الدهاء أنظر و قليل الفطنة

KHAIRALLAH (G) ,   ( Le « raisonnable » en droit privé français-Développement récent ) , RTD , civ 
,1984 , P43   

  120ص  ، مرجع سابق ،بولحية جميلة-  3
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و من هذا المنطلق يربط الفقه بين شرط االستثنائية و شرط عدم التوقع باعتبار أن األخير يقوم      
  كان التغيير غير أيضا على عدد مرات حدوث التغيير، فكلما قل عدد مرات حدوث التغيير كلما 

  . 1متوقع أما إذا زاد عدد مرات  حدوثه فانه يصبح مألوفا و متوقعا
و بناءا على هذا االرتباط بين شرط االستثنائية و شرط عدم التوقع ذهب بعض الفقهاء إلى       

أن شرط عدم التوقع يغني عن شرط االستثنائية ، باعتبار أن التغير غير المتوقع البد و أن 
  . 2ائيااستثن

نه إذ كان التغير الغير المتوقع ال بد و أن يكون استثنائيا، فان التغير االستثنائي قد غير أ      
  .3يكون متوقعا و قد يكون غير متوقعا

و ينسب بعض الفقهاء وصف االستثنائية إلى أثار الحادث الطارئ و ليس للحادث نفسه فقد       
م إال أن اآلثار التي تترتب عليه هي التي تخرج عما هو يكون الحادث في ذاته مألوفا كالتضخ

و لكن قد يترتب عن تطبيقها أثار غير مألوفة كقانون  ،أمر معتاد - مثال-معتاد، فتغير القوانين
باهض لألسعار، و يرى  4تأميم المحروقات، أو قانون تحرير األسعار الذي قد يترتب عليه ارتفاع

ثار االستثنائية  للحادث كما تكون كذلك بالحادث نفسه إذا كان علي فاللي أن العبرة تكون باآل
الحادث و أثاره ألن العبرة في تقدير الظرف  إلى، و في رأينا فان االستثنائية ينصرف  5استثنائيا
  .استثنائي كذلك  األثرون يكهو بأثره على التوازن العقدي و بالتالي فيجب أن  الطارئ

  -عدم امكانية الدفع-لحادثتدرج األثر المترتب على ا- 4
الدفع ، سواء   إمكانيةفي عنصر عدم تختلف نظرية القوة القاهرة عن نظرية الحادث الطارئ       

  . 6)ب(، أو من حيث األشخاص )أ(من حيث الموضوع

                                                            

   .374ص   ، مرجع سابق، ليعلي فال -  1
2-THIBIERGE (L) , Op-cit , p 260. 

  . 45ص  ، مرجع سابق رشوان حسن رشوان احمد-3

  . 374ص  ، مرجع سابق ،علي فاللي-4
، )القانون الوضعي و صيلية في الفقه االسالميتأ و دراسة تحليلية( ، دور القاضي في تعديل العقد ، فؤاد محمود معوض-5

  .75، ص 2004الجديدة للنشر ، مصر ،  دار الجامعة
6-THIBIERGE (L) , Op-cit , P 335 . 
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 من حيث الموضوع - أ
نبهما مهما القوة القاهرة  من حيث أن الحادثان ال يمكن تج تفق نظرية الحادث الطارئ مع ت       

، و يختلف الحادثان من حيث عدم إمكانية الدفع ، فالحادث و الحيطة بذل المتعاقدين من الحذر
الطارئ ال يجعل تنفيذ العقد مستحيل ألنه يمكن دفع الحادث لكن يترتب على تنفيذ العقد خسارة 

 ة الدفع في الحالة األولي فادحة للمدين ، بينما يستحيل تنفيذ العقد في القوة القاهرة بحيث عدم إمكاني
  . 1نسبية بينما في الحالة الثانية مطلقة

و ذلك من خالل التمييز بين محل االلتزام المعين بالذات   POTHIERو هذا ما ذهب إليه        
            و محل االلتزام المعين بالنوع ، حيث يترتب على هالك الشيء محل االلتزام انقضاء العقد  

نه يختلف الحال إذ كان محل االلتزام شيء معين بالنوع ، فهالك الشيء ال يترتب عليه أغير 
ألن  ،2انقضاء العقد و إنما يلتزم المدين بتسليم شيء من النوع ذاته و لو تكبد المدين خسارة فادحة
الشيء استحالة تنفيذ التزام نسبية ، بينما إذا كان محل التزام المدين شيء معين بالذات فهالك 

يترتب عليه انقضاء العقد بقوة القانون الن استحالة تنفيذ العقد مطلقة ، ال يتوفر المدين على بديل 
  . 3للشيء في السوق

                                                            

ويرى بعض الفقه في فرنسا أن عنصر عدم التوقع ال يستقل عن عنصر عدم إمكانية الدفع ، ألن الحادث الذي ال يمكن -1
قضت برفض 1983صادر سنة  دفعه يكون بحد ذاته غير متوقع ، غير أن محكمة التحكيم األوربية ترى عكس ذلك في قرار

تعديل العقد على أساس أن حادث تدني أسعار النفط متوقعوالعقد ابرم في ظل انهيار أسعار حدوث أزمة في السوق العالمية 
  . POTHIER , Traite de la vente , Op-cit , P52 : أنظر1973سنة  

2-Idem,  P45 . 
3-THIBIERGE (L) , Op-cit , P 335 . 
4-Idem,P211 . 
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و  على هذا األساس تنطبق نظرية الحادث الطارئ على االلتزام بتسليم شيء معين بالنوع       
الدائن شيء مثلي و لو ارتفعت قيمة  حيث أن الحادث يمكن دفعه من خالل التزام المدين بتسليم

الشيء في السوق ، بينما تنطبق نظرية القوة القاهرة على الشيء المعين بالذات ، بحيث هالك 
  .  1الشيء يؤدي إلى استحالة تنفيذ المدين التزام

 القوة القاهرة حادث يفوق يقظة و حذر  المدين و ال يمكنه دفعه إال من أن TUNCو يرى      
  .2ل بذل المدين ألقصى حد من اليقظة و الحذرخال 
   األشخاصمن حيث  - ب

يشترط كذلك في الحادث الطارئ أن يكون عاما يمس كافة الناس أو على األقل فئة منهم           
و ال يخص المتعاقد وحده، كحالة اإلفالس أو إتالف ممتلكاته، و في هذا السياق ال بد من التمييز 

ئة و القوة القاهرة، فهذه األخيرة هي كذلك حادث استثنائي غير متوقع إال أنها بين الظروف الطار 
نه و بالرغم من اشتراط غير أ، 3فهي تتمثل في حادث فردي خاص بالمدين دون غيره، ليست عامة 

عمومية الظرف االستثنائي  أنكر هناك فريق من الفقه نأهذا الشرط ، إال  ريعات العربيةجل التش
و هو العدالة التي تقتضي رفع ، ع األساس الذي تقوم عليه نظرية الظروف الطارئةلتعارضه م

   . 4اإلرهاق عن المدين و بذلك تتحقق العدالة

                                                            

 . 45ص ،، مرجع سابقرشوان حسن رشوان احمد - 1
ويرى فريق أخر من الفقه بان شرط العمومية يجد تبريره في كون فكرة تعديل العقد  لظروف طارئة تمثل استثناء على - 2

باشتراط  و مبدأ العقد شريعة المتعاقدين ،  لذا يجب الحد من إعمالها ما أمكن لكونها تؤدي إلى هدم استقرار الروابط العقدية
يهدر مبدأ  إعفاء المدين من التزامه و غير أن  تدخل القاضي لفسخ العقد لقوة قاهرة: انظر : اية العمومية تتحقق هذه الغ

القاهرة وهي اشد وطأة إذ تجعل تنفيذ االلتزام أمرا مستحيال  و فكيف نبرر سقوط هذا الشرط بالنسبة للقوة. القوة الملزمة للعقد
تبرر اشتراط صفة العمومية في الحادث  العدالة العقدية، فال  وٕاذ كان الغرض من نظرية الظروف الطارئة هو ضمان.

يترتب على تطويع العقد إعفاء المدين بجزء من االلتزام المرهق فقط  و انه يجعل تنفيذ االلتزام مرهقا فقط و الطارئ ، خاصة
  . 15، مرجع سابق ،ص ريف بن يحي ش :نظر ا،في حين يترتب على القوة القاهرة إعفاء المدين كليا من تنفيذ التزامه، 

يقول أنصار هذه الفكرة يصعب البحث عن أساس الفسخ دون النظر الى فكرة العدل التي قام عليها ، في القانون  -  3
،  بلعيور عبد الكريم: الكنسي ،واستندت اليه دعوى االسترداد في القانون الروماني ، للمزيد من التفاصيل ،الرجوع الى 

  . 103، ص 1986قانون المدني الجزائري المقارن ، المؤسسة الوطنية للكتاب ، الجزائر ، نظرية الفسخ في ال
4 -THIBIERGE (L) , Op-cit , P 335 . 
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العقدأثر الحادث على :ثالثا

ر الناشئ عن التغیر من أھم ضوابط فكرة التطویع، فال  قیمة للشروط السالفة یعد ضابط األث

ن موضوعنا ما لم یترتب على اجتماعھا تأثیر في االلتزام العقدي، حیث تقضي قواعد في شأالذكر

.1السببالعدالة و مقتضیات اإلنصاف بضرورة أخذه في االعتبار و مراجعة العقد لھذا 

أجل منالتيإنقاصهار في الظروف االقتصادیة انعدام المنفعة و العدالة أو یترتب على تغی

التوازن االقتصادي في العقد مساسیترتب على اختالل تحقیقها ابرم المتعاقدان العقد ، حیث

.2)2(التناسبو)1(تقابل البالعدالة التعاقدیة من حیث 

انعدام التقابل-1

غیر أنه اختلف الفقهاء حول المعیار العقدي،ازن االقتصادي في و تیرتب الحادث إخالل بال

.االقتصاديالمناسب في قیاس اختالل التوازن 

في العقدم التقابل انعدا-أ

:یمكن تحدید انعدام التقابل في االلتزامات في العقد ككل من حیث عدة معاییر تتمثل

انعدام العدالة الحسابیة -

یعتمد على قیمة ،ثر الحادث على العقدن اإلداري منطق حسابي  في تقدیر أنو اعتنق فقه القا

و من ثم تحدید ،حسابیة یتم تقدیرها على أساس  الفرق بین قیمة التزام المدین و قیمة التزام الدائن

فكرة تطویع العقد لمواجهة الظروف إعمالالخسارة التي یتكبدها المدین و مدى استحقاقه 

.3االقتصادیة

ثر ا ال تولي األهمیة لعنصر المنفعة، و إنما تحصر أظریة على أنهو یعاب على هذه الن

الحادث في عملیة حسابیة بحثة دون االعتبار للمنفعة التي تحصل علیها الدائن على حساب المدین 

مدة من بسبب الحادث ، و یعود إهمال هذه النظریة لعنصر المنفعة إلى جذوع هذه النظریة المست

لى تحقیق المصلحة  الفقه اإلداري و تطبیقاتها على المرفق العام ، إذ أن هذا األخیر ال یهدف إ

482، مرجع سابق ، ص رشوان حسن رشوان احمد-1

482نفسه ، ص، مرجعرشوان حسن رشوان أحمد-2

3- -GRYNBAUM (L) , « De la regle morale à une morale sociale : vers un nouvel ordre ? » RDC , 1er

juillet 2004 , n°3 ,p853 .



 تنفيذ العقد في ظل الوضع االقتصادي الجديد                                                           باب الثانيال

 
 

292 
 

استمرار سير المرفق و تحقيق المصلحة العامة بينما يهدف الفرد من  يسعى الى الخاصة، و إنما
  . 1خالل التعاقد إلى تحقيق مصلحة خاصة

عجزت هذه النظرية في تفسير بعض المظاهر العقدية التي تترتب على  سلف،و زيادة على ما      
د الذي يتضمن أبعاد شخصية ال يمكن تقديرها من بينها استحالة تنفيذ الهدف من التعاق  الحادث،

  . 2بعملية حسابية
  اختالل التوازن الظاهر -

ين المتعاقدين أثناء ختالل في االلتزامات األساسية بالحالة ا الظاهر،يقصد باختالل التوازن        
ال يعد اختالل  ، و على هذا األساسفي الحقوق و الواجبات التعاقدية ، أي اختالل التوازنتنفيذ العقد

  التوازن الظاهر اختالل توازن االلتزامات الثانوية ، و ال يعد اختالل توازن ظاهر
  .3إذ لم يصل إلى حد الجسامة بحيث  يهدد المتعاقد المدين بخسارة فادحة

وبة تقدير اختالل التوازن ، ألنه من الصععاب على هذا المعيار أن ليس دقيقغير أنه ي      
 . 4 يستند إلى أسس يمكن للقاضي االعتماد عليها، إذ الالظاهر

  قلب اقتصاديات العقد -
القانون اإلداري فكرة قلب اقتصاد العقد رأسا على عقب كأساس في إعمال فكرة فقهاء تبنى       

تطويع العقد بسبب حادث طارئ ، و يقصد به أنه ال يحق للمتعاقد أن يطالب تطبيق نظرية الحادث 
قلب  إلىن يؤدي ل تنفيذ االلتزام مرهقا للمدين بأال إذ كان من شأن الحادث أن يجعالطارئ إ

 . 5 اقتصاديات العقد رأسا على عقب
و ال يكفي  ،الذي أحاط بالمتعاقد ضررا معقوالو ال يعتبر هذا الشرط متحققا إذ كان الضرر         

لكن في  يجني من أرباح أو بعضها  أنعساه إلعمال نظرية الظروف الطارئة أن يفقد المدين ما 

                                                            
1-THIBIERGE (L) , Op-cit , P 34. 
2-Idem ,P 56 . 
3-GRYNBAUM (L) , «  De la regle morale à une morale sociale : vers un nouvel ordre ?  »,Op-cit , 
P853 . 
4-fin-langer (L) , L’équilibre contractuelle , these , Orlèon ,LGDJ , 2000 , P 45. 

  .36ص  ،مرجع سابق،نبيل إبراهيم سعد-  5
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الوقت ذاته تكفي صعوبة تنفيذ االلتزام دون استحالة التنفيذ ألن في هذه الحالة نكون أمام حالة القوة 
  . 1القاهرة

 إعمال، و زيادة على ذلك يستحيل قتصاد العقد أنه واسع و ليس دقيقو يعاب على معيار قلب ا
  .نظرية القوة القاهرة 

  التقابل في االلتزاماتانعدام -ب-
ثر الحادث و هذا ما نستشفه من تبناه المشرع الجزائري في تحديد أو هو المعيار الذي         

، و  2)الحد المعقول  إلىيرد االلتزام المرهق (  تقنين مدني التي ورد فيها 107خالل نص المادة 
، و تنعدم  3)بب استحالة تنفيذه انقضى االلتزام بس إذ(  :من خالل عبارة  121كذلك نص المادة 

  .أو مستحيل أصبح االلتزام مرهق إذ بذلك في حالتينالعدالة 
  التزام مرهق -

المدين أن يصبح تنفيذ التزام ب، و ذلك ث غير المتوقع صعوبة تنفيذ العقديترتب على الحاد        
تتناسب قيمة تنفيذ  إذ، هيمة تنفيذمرهقا إذ ارتفعت ق، و يكون التزام المدين مرهقا يهدده بخسارة فادحة

بحيث   االلتزام مع قيمة االلتزام تناسبا طرديا بحيث ترتفع قيمة االلتزام بارتفاع قيمة تنفيذ االلتزام
تدخل قيمة تنفيذ االلتزام من ضمن قيمة االلتزام مثال ارتفاع قيمة البنزين يترتب عليه ارتفاع تأشيرة 

  .زين من ضمن عناصر سعر تأشيرة النقل انه تدخل قيمة البن إذالنقل ، 
و يجب على المدين تنفيذ التزامه بحسن النية بحيث ال يمكنه التمسك بارتفاع قيمة التزامه        

 . 4بسبب ارتفاع قيمة تنفيذ العقد إذ تسبب بخطئه في الحادث

                                                            
1 -STOFFEL-MUNCK , Regards surl’imprevison , Op-cit , P 58 

غير انه اذا طرات حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع : ( تقنسن مدني جزائري 3فقرة  107تنص المادة -2
يهدده بخسارة ان لم يصبح مستحيل ، صار مرهقا للمدين ، بحيث  و توقعهاوترتب على وقوعها أن تنفبذ االلتزام التعاقدي

بعد مراعاة مصلحة الطرفين أن رد االلتزام المرهق الى الحد المعقول ،ويقع باطال  و تبعا للظروف و فادحة جاز للقاضي
  .)كل اتفاق على خالف ذلك 

ت في العقود الملزمة للجانبين اذ انقضى االلتزام بسبب استحالة تنفيذه انقض: ( تقنين مدني جزائري  121تنص المادة -  3
  ) .وينفسخ العقد بقوة القانون  له معه االلتزامات المتقابلة

4-THIBIERGE (L) , Op-cit , P 361. 
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الذي يجعل تنفيذ العقد و لم يعين المشرع مقدارا حسابيا، أي مقدر التفاوت ما بين االلتزامات        
  مرهقا، بل اكتفى بوصف هذا اإلرهاق بالخسارة الفادحة أي الخسارة غير المألوفة مما فسح المجال 

  .1للقضاء لتقديره حسابيا حسب مقتضى الظروف
نه يتطلب إلعمال فكرة تطويع العقد لظروف طارئة انتهى مجلس الدولة الفرنسي إلى أ و          

لمشروع قد تجاوزت الحد األقصى لألسعار أو الحد األدنى لإليرادات ووصلت إلى أن تكون خسائر ا
  . 2قلب اقتصاديات العقد فقه القانون االداري ما يطلق عليه

٪ من 10قضاة الموضوع زيادة نسبة وجوب مراعاة المحكمة العليا في الجزائر  و ترى        
 .3دمع عدالة العق لتخصيص تماشياالسعر اإلجمالي للسكن وفقا لعقد ا

  استحالة تنفيذ االلتزام-
انقضى االلتزام  إذفي العقود الملزمة للجانبين : ( تقنين مدني جزائري  121تنص المادة        

، يتبين من )بسبب استحالة تنفيذه انقضت معه االلتزامات المتقابلة له و ينفسخ العقد بقوة القانون 
لحادث استحالة تنفيذ االلتزام العقدي و ذلك في االستحالة قد يترتب على ا أنه 121نص المادة 

ن هذه الصورة هي التي ء إلى طبيعة األشياء  ، لذلك إالمادية ، التي يرجع عدم إمكانية القيام باألدا
كانت  االستحالة ال  إذ، و قد تكون االستحالة قانونية  4تمثل االستحالة بمعناها الحقيقي و المنطقي

نظرنا إليه من زاوية  إذسبب في القانون بمعنى أن االلتزام  إلىبل ترجع ,عة األشياء طبي إلىترجع 
نظرنا إليه من زاوية المنع أو اإلباحة القانونية كان غير  إذطبائع األشياء يكون ممكن األداء ، لكن 

إلى  ر بالنظريعتب رة بالعاهرات لفترة زمنية معينة تعهد سيدة بإمداد وكر للدعا :ممكن التنفيذ مثال
بالنظر إلى  ليس مستحيل استحالة مادية، و لكن هذا األداء  ، أيطبائع األشياء ممكن التنفيذ

                                                            
1 -STOFFEL-MUNCK (P) , Regards surl’imprevison , Op-cit , P 58. 

  .86مرجع سابق ، ص  أمحمد السناري،- 2
   .377، مرجع سابق ، ص  علي فاللي- 3
  .482سابق ، ص ، مرجع رشوان حشن رشوان أحمد- 4
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مخالفته لقواعد اآلداب العامة و النصوص القانونية اآلمرة التي تحرم إقامة عالقات جنسية في غير 
  . 1رابطة الزواج ، يعد مستحيل التنفيذ استحالة قانونية

  ناسبانعدام الت- 2
، منهااستيفاء المنفعة الحاجة وحدها ، ال تعني بالضرورة  إشباعقابلية الشيء الكامنة على  إن      

ع تبدأ من مرحلة ما ، فالمصلحة في االنتفاه من وراء االنتفاع بل ال بد من غاية أو هدف يراد تحقيق
مانع ،ألن المنفعة تستلزم ، و يجب أن ال يقف في الطريق بين المنفعة و هدف مردها قبل االنتفاع

النظام االنجلوساكسوني نوعا أخر من االستحالة   عرف و على هذا األساس،  2الموائمة مع هدف
  . 3، و تسمى هذه االستحالة أيضا االستحالة االقتصادية  frustrationيسمى باستحالة الهدف 

ن المتعاقدين يبرمان العقد و نقطة البداية في عرض هذا النوع من االستحالة تتلخص في أ      
بالنسبة لكل  تمثل هذه األهداف ، وهداف االقتصادية لكل منهمابقصد تحقيق مجموعة من األ

لكن األهداف التي يتوخاها المتعاقدان من العملية . متعاقد أساس دخوله في العملية التعاقدية
و غير متوقعة بالنسبة لهما ، و المتعاقدين  إرادةخارجة عن  السبابالتعاقدية قد يستحيل تحقيقها 

داءات المتولدة عن العقد ما زالت ممكنة في ذاتها و لم يلحقها وصف األ أنذلك على الرغم من 
  .  4االستحالة

و قد تصدى القضاء االنجليزي للعديد من المنازعات المتعلقة بهذا الفرض و من بينها سابقة       
برم ي أن عقدا كان قد أفئهما و التي تتلخص وقائعها نيكول و نايت ضد اشتون و الدرج و شركا

  .بين اشتون و نيكول ببيع كمية من بذرة القطن و شحنها على سفينة خاصة سميت باسمها 
و لكن قبل حلول موعد الشحن جنحت السفينة و أصيبت بخسائر جسيمة جعلتها غير         

أن االستحالة في هذه القضية تعتبر قائمة   صالحة للقيام بعملية النقل ، قررت محكمة منصة الملك
                                                            

، ص ، دار النهظة العربية، الطبعة العاشرة، الكتاب الثالث)دراسة مقارنة ( لقانون االداري مباديء ا ،سليمان الطماوي-1
338.  

،  2،2011، طبعة ، منشورات زين الحقوقية)دراسة مقارنة(العيب الخفي  و ، منفعة العقدضمير حسن ناصر المعموري-2
  .45بيروت ، ص

  . 482، مرجع سابق ، ص رشوان حشن رشوان أحمد-3
4-THIBIERGE (L) , Op-cit , P 365. 
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على الرغم من أن تنفيذ العقد ممكن من الناحية المادية ، و أن األمر يتعلق باستحالة الهدف أو 
  . 1االستحالة االقتصادية

ال يزال ممكن التنفيذ عن  و في هذه القضية إن العقد لم يواجه استحالة بالمعنى المادي ، إذ       
حد المتعاقدين ال يمكن تحقيقها ، إذ ر المسماة في العقد ، لكن مقاصد أة أخرى غيسفينطريق 

، األمر الذي أصبح فيه كل لقطن المسماةيستحيل على الرغم من استئجار سفينة أخرى نقل بذرة ا
  . 2متعاقد في مواجهة استحالة اقتصادية

، حيث يقول  جانب من  الفقهاء لفقهاءادية كما لم يتقبلها بعض الكن فكرة االستحالة االقتص       
تماثل استحالة الهدف في النظام االنجلوساكسوني نظرية شرط بقاء الشيء على حاله تماما ، : (أن 

الميدان الدولي  إلى، فنظرية استحالة الهدف نقلت من الميدان الداخلي ) في نطاق القانون الدولي 
  . 3ثر كبير في هذا النطاقفقهاء االنجلوسكسون و لها اليوم أبواسطة ال

أنه يخلط بين الباعث  اك من ينتقد القضاء اإلنجليزيو من الجانب الثاني في هذا الصدد هن      
يقيم القضاء قراراته على  هألن ،إلى التعاقد من ناحية و بين الموضوع  أو السبب من ناحية أخرى

العقد، و من ثم فهو ال يبطل العقد إال فكرة الباعث إلى التعاقد، و الذي بطبيعته عنصر خارج عن 
إذا كان باعثا غير مشروع، أما إذا استحال تحقق مثل هذا الباعث فإن العقد ال يتأثر، ألن استحال 

  .  4تحقق الباعث ال تعني استحالة تنفيذ العقد
شرط بقاء  إلىالتعاقد و ال  إلىالباعث الدافع  إلىو في رأينا فان القضاء االنجليزي لم يستند      

و إنما يؤسس قضائه على دوره المنشأ في  قاعدة قانونية  ، أية إلىالشيء على حاله ، و لم يستند 
  .خلق قاعدة قانونية جديدة

  
  

                                                            
1-HUGH (C) , The law of contract , Fourth edition , 2003 , LONDON , P28.www.books.google.dz. 
2-THIBIERGE (L) , Op-cit , P 365. 

  .482، مرجع سابق ، ص  رشوان حسن رشوان احمد-  3
  .482، مرجع نفسه ، ص شوان حسن رشوان أحمدر -  4
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الثانيالفصل 

في تطویع العقدسلطة القاضي

أثر على التشریعات المدنیة ، حیث 18ترتب على هیمنة مبدأ سلطان اإلرادة في القرن 

العالقات التعاقدیة التي سادت في وقت لم تكن الثورة التكنولوجیة و الصناعیة إلىوضعت بالنظر 

ادیة اظهر نوع جدید من هذا الحد الكبیر من التقدم ، غیر أن تطور الحیاة االقتصإلىقد وصلت 

أحداث، حیث شهد العالم عدة 1االقتصادیةاألوضاعالمعامالت االقتصادیة و تقلب سریع في 

جعلت تنفیذ 1929متسارعة كالحربین العالمیتین األولى و الثانیة ، و األزمة االقتصادیة سنة 

وجود نص قانوني صریح یخول المدین اللتزامه في العقود المستمرة مرهق أو مستحیل ، و أمام عدم 

االجتهاد من خالل تفسیر العقد تارة و إلىللقاضي التدخل في تعدیل العقد ، فسح المجال للقاضي 

، غیر أن الظروف االقتصادیة و )المبحث األول(2تفسیر المبادئ العامة لقانون تارة أخرى

على النحو الذي "اإلرادةسلطان "االجتماعیة و السیاسیة جعلت من غیر الممكن قبول ذات المبدأ 

3تشكیل نصوص التشریع التي تخول القاضي سلطة التدخل في تطویع العقد بنص صریحإلىأدى 

.المبحث الثاني( (

.97، مرجع سابق ، صجمعي حسن عبد الباسط -1

.97، صنفسه، مرجع جمعي حسن عبد الباسط -2

3 - HUGH (C) , The law of contract , Op-cit , P 482 .
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األولالمبحث 

التفسیر

1الفرنسیةالثورةمشعلهاحملتالتيالحریةظلفينشأالذياإلرادةسلطانمبدأكانإذا

صدورلظروفمماثلةظروفظلفيصدرتالتيالتقنیناتوالفرنسيالمدنيالتقنینفيقتضىا

أوتعدیلأيإجراءیستطیعأندونالعقد،أحكاماتجاهالیدینمغلولالقاضيیقفأنالفرنسيالتقنین

تفسیرفيتهسلطهواألهمیة،فيغایةبسالحیحتفظظلأنهإالالعدالة،لمبادئإعماالفیه،تغییر

.القانونتفسیرفيسلطتهعلىعالوةالعقود

انعدام وجود نص قانوني صریح یخول للقاضي سلطة اإلرادةترتب على هیمنة مبدأ سلطان 

2لیة تفسیر العقدأاجتهاد القضاء من خالل إلىالمجال التدخل في تعدیل العقد ، األمر الذي فسح 

.المطلب الثاني(القانون تفسیر و)المطلب الثاني( (

األولالمطلب 

تفسیر العقد

وبهیقتنعالعقدلمضمونالوصولعلىالقاضيتعینالتيالوسائلبشأنالفقه،انقسمقد

مدرسةوالشخصيالتفسیرمدرسة:مدرستینإلىعلیه،المعروضالنزاعفيأساسهعلىیقضي

الموضوعيالتفسیر

التفسیرخاللمنسواءذلكوالتفسیرإلىاستناداالعقديالتوازنردفيقاضيالیتدخل

.3)الثانيالفرع(الموضوعيأو)األولالفرع(الشخصي

1 -GENY (F) , Mèthode d’intrèprètation et sources en droit privè positif , LGDJ , 1954 , P75 .

.482، صسابق، مرجع وان حسن رشوان أحمدرش-2
.482، صھسفن، مرجع رشوان حسن رشوان أحمد-3
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  األول الفرع
  الشخصي المذهب

 النية عن البحث التفسير عند يجب، أنه إلى التفسير في الشخصي المذهب أنصار يذهب         

 و ، العقد في أنفسهما المتعاقدان استخدمها التي العبارات و األلفاظ واقع من للمتعاقدين المشتركة
 و فقهاء تبناه الذي المذهب هذا .اإلرادة سلطان في وجوده سند نجد دالعق أن إلى الشراح هؤالء يستبعد
 في" :بأنه تقضي الذي الفرنسي المدني التقنين في 1156 المادة نص في سنده يجد 19 القرن قضاة

 .1"لأللفاظ الحرفي المعنى عند الوقوف دون للمتعاقدين المشتركة النية عن البحث يجب االتفاقات
  .2المتعاقدين من كل نفسية في السيكولوجي بالتفسير المذهب ذاه أنصار قال لذلك

 تلك ليست اإلرادة هذه نأل ، اقدينالمتع إرادة يفترض الشخصي المذهب ظل في القاضي إن         

 ال عندما التعهد بتنفيذ المتعاقد إلزام عدم تفرض النية حسن مقتضيات لكن العقد في صراحة الواردة
 العقدية األوضاع لتغير الحقا موجودا يعد لم عندما أو أصال موجودا قديالتعا األساس يكون

   . )ثانيا( مختلفة وسائل إلى القاضي ذلك في يستند و )أوال(3أساسا
 VOLONTE RATIONNEL بالوقائع اإلرادة مطابقة:أوال

 يفترضون و األوضاع و الظروف من سلسلة عقدية عالقة كل في يفترضون المتعاقدين إن  يرى      

 4زوالها أو األوضاع تلك تغير حسابهم في دخلواأ قد كانوا إذا العقد ليبرموا يكونوا لم أنهم و ، استمرارها

 مقتضيات حسب ألنه ، يفترضها القاضي أن إال العقد في صراحة واردة غير اإلرادة هذه  أن ،غير

 أو أصال موجودا التعاقدي األساس يكون ال عندما التعهد بتنفيذ المتعاقد نلزم أن يمكن ال ، النية حسن

 .  5أساسا العقدية األوضاع لتغير الحقا موجودا يعد لم عندما

                                                            

1-Article 1156 code civile  français :  ( On doit dans  les convention  rechercher quelle a été  la 
commune  intention  des  partis  contractantes  ,  plutôt  que  de  s’arrêter  au  sens  littéral  des 
termes ). 

، مذكرة تخرج لنيل شھادة الماجستير في القانون الخاص ، جامعة أبو بكر ) دراسة مقارنة (، مبدأ تأويل العقد  دالي بشير-2
  . 85،  ص  2008-2007بلقايد ، كلية الحقوق ، تلمسان ، 

  .98، مرجع سابق ، صسامي بديع منصور-3
  .482، مرجع سابق ، ص رشوان حسن رشوان أحمد-4
  . 45، مرجع سابق ، ص سامي بديع منصور-5
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 التي التفسير عناصر دور من التفسير في الشخص المذهب أنصار ضيق األساس هذا على و        

 فكرة و العادة، فكرة و العدالة، فكرة و النية، حسن كفكرة بها االستعانة إلى القاضي القانون وجه

 األطراف إرادة و .المتعاقدين نية خالل من إال تفسر أن يمكن ال النية حسن فكرة إن فقالوا القانون،

 و العرف أحكام و ، مكملةال القواعد  إلى استنادا األطراف نية عن البحث يمكن فال ، مثالية ليست
  . 1العدم تفسير يمكن ال إذ ، التعامل طبيعة إلى النظر

 عبر ما أو ،المتوقعة غير الظروف مواجهة في اإلرادة تبعات هو الحالة هذه في تحديده يتم ما          

 في يفسر ال القاضي أن بمعنى ، 2اإلرادة تفسير جلأ من بالوقائع اإلرادة بمطابقة  " جونو" األستاذ عنه

 حالة في حددته قد إلرادةا ستكون ما يفترض أن يحاول إنما و ، يفسر ما يوجد ال إذ ، الحاالت هذه

  . 3الظروف لهذه معالجتها
 يعد إذ محله، في ليس افتراض هو المتعاقدين إرادة تمثل العدالة و العادة و القانون أن القول إن

 على العادة جرت لو و ألخر شخص من تختلف طبيعتها من التي و المتعاقدين إلرادة تحريف ذلك

  .4معين تصرف سلوك
 المدني القانون من يليها ما و 1156 المواد كذا و زائريج  دنيم نينقت 111 المادة أشارت

  المتعاقدين عند المشتركة النية إلى التوصل من القضاء تمكن التي القواعد من سلسلة إلى الفرنسي

   .5للنصوص الحرفي المعنى عند التوقف دون للمتعاقدين الحقيقي القصد هي اعتبارها ينبغي التي فالنية
 ذيال الحد إلى رده و العقدي التعديل بطلب المتعاقدين من كل حق في النية هذه لخصتت و

 بسبب كان العقدي التوازن في الحاصل اإلخالل ألن ،أساسا فسخهب أو ،التعاقد وقت المتعاقدين قصده

                                                            
1-GOUNOT , le principe de l’autonomie ….,Thèse précité , P207 :( les incertitudes et les obscurités ne 

proviennent pas de se que sur un point déterminé la volonté est mal exprimé  , mai de se que sur se 
point elle n’a pas existé ) . 

  . 280مرجع سابق ، ص رفيق نسير ،-2
  .482، مرجع سابق، صرشوان حسن رشوان أحمد- 3

4-GOUNOT , le principe de l’autonomie ….,Thèse précité , P207 :( les incertitudes et les obscurités ne 
proviennent pas de se que sur un point déterminé la volonté est mal exprimé  , mai de se que sur se point 
elle n’a pas existé ) . 
5 -GENY (F) , Mèthode d’interprètation et sources en droit privè positif , Op-cit , P45. 
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 على أو  التعاقد على أقدم لما الفجائي الحادث بحصول مسبقا علم لو  فالمتعاقد ،1 متوقع غير خارجي

  . لمصلحته أفضل لشروط وفقا إنما و ،تعديلها المطلوب الشروط لنفس فقاو   األقل،
 تحديدا OERTMANN اورتمان األستاذ يطرح  حيث ،التعاقد أساس نظرية األلماني فقهال تبنى و 

 لذيا و التعاقدية العالقة أطراف من المشترك التصور " :هو التعاقدي األساس  رهبنظ و نفسيا، و ذاتيا

 هذه عن للتعبير و . 2" العقدية اإلرادة ترتكز أساسها على التي الظروف بعض حدوث أو وجود يتناول

 التعاقدي األساس  أن هو بذلك المقصود أن   RIEG األستاذ يرى أوضح بعبارات المعقدة الصياغة

  . 3) اإلرادة بتلك سببت التي و العقدية اإلرادة "تغذيها "التي التوقعات من يتكون
 األساس يكون ال عندما التعهد بتنفيذ المتعاقد نلزم أن يمكن ال النية حسن مقتضيات فحسب 

  . 4أساسا   العقدية األوضاع لتغير الحقا موجودا يعد لم عندما أو أصال موجود التعاقدي
 قضية أشهرها من القضايا بعض في طبقتها و النظرية بهذه األلمانية الرايش محكمة رحبت لقد و

 إبرام يوم التقديرية قيمتها ، مزرعة على المستأجر فيها حصل ،1904 سنة أبرم مزارعة بعقد تتعلق

 إلى المزرعة أعيدت حين و ،القيمة بهذه اإليجار انتهاء يوم يردها أن على ، مارك ألف130 العقد

 الناتجة صاديةاالقت للظروف نتيجة مارك مليون 4 بلغت قد التقديرية قيمتها كانت 1922 سنة مالكها

 بالظروف متمسكا المالك رفض حين في القيمة بزيادة المستأجر طالب ، األولى العالمية الحرب عن

 طبقت كذلك ، 5الطرفين مصلحة تحقيق ذلك في مراعية العقد بتعديل المحكمة فقضت ، الطارئة

 بقضية المعروفة القضية في دالتعاق أساس فكرة الثانية العالمية الحرب بعد األلمانية االتحادية المحكمة

 عقودا الثانية العالمية الحرب قبل أبرمت الشركة هذه أن في وقائعها تتلخص و " فاجن فولكس" شركة

 االحتالل سلطات صادرت ثم الحرب بسبب التسليم في تأخرت و ، 6السيارات بتسليم المدخرين مع

 المتعاقد السيارات بتسليم دعوى لمتعاقدينا من اثنان رفع ، البنوك أحد لدى الشركة أرصدة من رصيدا
                                                            

  .105، ص  مرجع سابق ،  سامي بديع منصور-  1
2-These de OERTMANN (M) , Citè par RIEG (A) , Le rôle de la volonté   dans l’acte juridique en 

droit civil francais et allemand , 1961 , LGDJ , P45 . 
3- RIEG (A) ,Op-cit , P45. 
4-GENY (F) , Mèthode d’interprètation et sources en droit privè positif , Op-cit , P45 . 

  .91، ص، مرجع سابقجميلة بولحية-  5
   .105، ص مرجع سابق ، ع منصورسامي بدي-  6
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 زمان حيث من المحكمة تحددها التي الشروط على للموافقة استعدادهما أعلنا و الحرب قبل عليها

 التعاقد أساس بأن التعديل في سلطتها مبررة العقد بتعديل المحكمة قضت و ، الشراء ثمن و التسليم

  .1مصلحتهما يحقق نحو على بالتعديل طرفينال بين العالقة في واسع نطاق على يخولها
 و األمانة صورتي في مدني تقنين 111 المادة في النية حسن مبدأ الجزائري المشرع كرس قد و         
 المشرع حدد المجال هذا في و .للمتعاقدين المشتركة النية عن بحثه في القاضي يستلهمها حتى الثقة

 نالعنصرا هذان و المتبادلة، الثقة و باألمانة يتحليا أن عليهما يجب إذ للمتعاقدين معينا سلوكا للقاضي
  التزام المتعاقدين بين الثقة و األمانة على يترتب  و ،اآلخر للطرف متعاقد كل يطمئن حتى ضروريان

 بين التعاون كذا و ، مستحيال أو عسيرا لاللتزام المدين تنفيذ يجعل عما كل عن االمتناعب متعاقد كل

   .2العقد تنفيذ في نداعاقالمت
 المتوقعة غير العقبات تخطي على المدين مساعدة يفترض المتعاقدين بين بالتعاون االلتزام و         

 ذلك و العقد تعديل إما و المحدد، التاريخ في العقد تنفيذ على اإلصرار بعدم إما ذلك و التعاقد، وقت

  .3دائنة بين و بينه المألوف غير و اإلضافي العبء بتوزيع
  للعقد  الشخصي التفسير وسائل :ايناث

 ضوابط تكون قد األطراف، نية عن البحث في القاضي بها يستأنس الضوابط من العديد هناك          

  .العقد تطويع في اإلرادة إلعمال للوصول ذلك و خارجية، أو داخلية
 يحتويها ال ضوابط و ، لتصرفا يحتويها ضوابط صنفين إلى العقد تفسير ضوابط تصنيف يمكن       

 نينقت 111 المادة ذكرتها مختلفة بعوامل المشتركة النية هذه عن للكشف القاضي يستهدي التصرف

 دون للمتعاقدين المشتركة النية عن البحث فيجب ، العقد  لتأويل محل كان إذا أما ( :تنص التي  دنيم

 يتوفر أن  ينبغي بما و ، التعامل بطبيعة ذلك في االستهداء مع ، لأللفاظ الحرفي المعنى عند الوقوف

  .4 ) المعامالت في الجاري للعرف وفقا المتعاقدين بين ثقة و أمانة من

                                                            

  . 91، ص سابق، مرجع  بولحية جميلة-  1
  .391مرجع سابق، ص ،علي فاللي-  2

3- GENY (F) , Mèthode d’interprètation et sources en droit privè positif , Op-cit , P45. 

  .282، مرجع سابق ، ص  محمد الصبري السعدي-4
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 بين ثقة و  أمانة من يتوافر أن ينبغي ما و التعامل طبيعة  دنيم قنينت 111 المادة ذكرت 

 بالرجوع تفسيره في القاضي يستأنس  ، القواعد هذه إلى الفرنسي المدني القانون يضيف و ،  المتعاقدين

 من أكثر العبارة احتملت إذا ما ذلك من ،  اإلرشاد سبيل على لكن اإللزام سبيل على ال ، ذاته العقد إلى

  . 1قانونيا اثر تنتج يجعلها الذي المعنى على فتحمل ، واحد معنى
 على واجب األمانة و دينالمتعاق بين ثقة و أمانة من يتوافر أن ينبغي بما القاضي يستهدي و

  عباراته يفهم أن اإليجاب إليه وجه  من على توجب األمانة و ، 2ذلك بيان و له حق الثقة و ، المتعاقد

 تقضي فاألمانة  يبينه أن استطاعته في كان أو كذل بيني أن استطاع و ، التعبير في خطأ حدث فإذ

   أن يستطيع كان أو ، حقيقته على فهمه أنه ماطال ، التعبير في وقع الذي اإلبهام يستغل أال عليه

     . 3يفهمه
 يعتبرها أن و ، ظاهرها بحسب العبارة إلى يطمئن أن في الحق اإليجاب إليه وجه لمن يكون و

  . 4المتعاقدين بين المشروعة الثقة هي فهذه ، الموجب قصده الذي المعنى على تدل
 هذه و ، خارجية وسائل إلى اللجوء فعليه العقد تفسير في القاضي الداخلية الوسائل تسعف لم إذ

 بطبيعة ذلك في االستهداء مع ( :بقولها  مدني نينقت 111 المادة من الثانية الفقرة إليها أشارت ما

   .5 ) المعامالت في الجاري للعرف وفقا المتعاقدين بين ثقة و أمانة من يتوافر أن ينبغي بما و التعامل
 العرف و التعامل طبيعة  الذكر  السالفة 111 المادة نص ذكرت ، الخارجية الوسائل من و

  .6العقد بها ينفذ التي الطريقة السنهوري األستاذ يضيف و ،  المعامالت في الجاري
 العبارة احتملت فإذ ، موضوعه و العقد طبيعة بحسب أي ،التعامل طبيعة بحسب يفسر فالعقد        

 أن المعقول إذ ، المشارطة نوع أو العقد طبيعة تقتضيه الذي المعنى القاضي اختار ، مختلفة معاني

                                                            

  .45ص  ،سابقع جمر ، دالي بشير-  1
  .351، مرجع سابق ، ص علي فاللي-  2

3 -RIEG (A) , Le rôle de la volonté   dans l’acte juridique en droit civil francais et allemand , Op-cit , 
P4. 

  .283، مرجع سابق ، ص محمد الصبري السعدي-  4
  .283، ص نفسه ، مرجع  محمد الصبري السعدي-  5
  .75، ص دالي بشير ، مرجع سابق-  6
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 و ذلك بخالف يصرحا لم ما طبيعته تقتضيها التي بالقواعد محكوما العقد يتركا أن قصدا المتعاقدين
 في تفسيرها وجب مبهمة العقد عبارات كانت فاذ ،1المعامالت في الجاري للعرف وفقا أيضا العقد يفسر

 2العمل فيقتضي خاص عرف مع عام عرف تنازع اذا أنه مالحظة ينبغي لكن و ، العرف هذا ضوء

 تطبيق و  .األداب و العام النظام أو للقانون مخالف غير العرف يكون أن يجب كما ، الخاص بالعرف

 ةمعين ناحية تنظيم عن المتعاقدين سكوت أو قانونية نصوص وجود عدم حالة في إال يكون ال العرف
  . 3غامضا تنظيما يكون أو عليه تعاقدا فيما
 نفذا قد المتعاقدين كان فاذ ، العقد المتعاقدين بها ينفذ التي الطريقة أيضا الخارجية الوسائل من و      

 التنفيذ طريقة ضوء في يكون المشتركة إرادتهما تفسير نإف ، معين نحو على الزمن من معينة مدة العقد

    .4عليها وافقا التي

  الثاني الفرع
  الموضوعي المذهب

 على نصت  إنما و للتفسير الداخلية الوسائل على مدني تقنين 111 المادة نص تقتصر ال        

 إن بل العقد، تفسير إلى يصل لكي إليها يستند أن القاضي يستطيع التي الخارجية الوسائل من مجموعة

 على البحث على القاضي تحث نفسها  فرنسي مدني تقنين 1156 المادة لنص المقابل 111 المادة

 لذلك.5غيرها إلى االستناد يهلع يحرم للتفسير، معينة بوسائل تلزمه أن دون للمتعاقدين المشتركة النية

 التفسير، في الموضوعي االتجاه هو الجزائر في أو فرنسا في سواء اآلن السائد االتجاه أن القول يمكن

 للقاضي، الممكنة التفسير وسائل بكل للمتعاقدين المشتركة اإلرادة على التعرف في االستعانة أي

  .6غيرها أو النية حسن أو التعامل طبيعة أو السائد العرف في متمثلة داخلية وسائل تكون أن يستوي

                                                            

1-DEREUX (G) , De l’intrepretation des actes juridique privès , Thèse,Paris , 1905 , P75  - 3  
2-Idem,P1 . 

  45، ص 1948، التصرف القانوني المجرد ، دكتوراه ، القاھرة ،  محمد أبو عافية - 3
4‐MARTY , La distinction du fait et du droit , Thèse , Toulouse , 1929 , P45. 

    283، مرجع سابق ، ص محمد الصبري السعدي - 5
6 ‐Van Ommesleghe (P), La rigueur contractuelle et ses tempéraments selon la jurisprudencede la cour 
de cassation de Belgique ,.L.G.D.J. Paris , 2001 , P885. 
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 الحادث التغيير يستوعب أن يمكنه للعقود الواسع التفسير بفكرة يأخذ الذي الحديث االتجاه هذا  

 ما مع ليتالءم تطويعه و العقد في التدخل سلطة القاضي ثم من يمنح و ، 1قتصاديةاال الظروف في

 بوسائل القاضي استعانة )أوال( التفسير في التقليدية الوسائل على عالوة يتم و .ظروف من حدث

  .2 )ثانيا(القانونية األنظمة مختلف تبنتها ةير عص
   التفسير في التقليدية الوسائل:أوال

 لمن تخول و مرنة، القانون مجال في أنها إال الفلسفة علم في محددة كانت إن و فكاراأل فهذه   

  :يلي فيما تفصله الذي النحو على التفسير، و التأويل في واسعة بسلطة يستخدمها
   العدالة قواعد إلى االستناد- 1

 و سيادتها تحت تعاقدا قد المتعاقدان أن يفترض حيث العقد، تفسير في هاما دورا العدالة تلعب         
  الطريق سلكا و الصورية، و دليسالت و كالغش التعاقد في المشروعة غير الوسائل عن ابتعدا قد أنهما

 ين،باألخر  األضرار تجنب و ،بالعدالة اإلحساس لديهم يتوفر الذين الناس من الشرفاء عامة سلكه الذي

  .3؟إليها يلجأ متى و دالةبالع المقصود حول التساؤل يثور المجال هذا في و
 الختالف اإلبهام، و الغموض من الكثير المبدأ هذا يحوط فإنه بالعدالة، المقصود عن أما      

  .4األمكنة و األزمنة باختالف يتغير قد بل ألخر، شخص من به اإلحساس
 أسس مجموعة عن عبارة حقيقته في وهو موضوعيا، ثابت فهو الشكلي التغير هذا رغم نلك و

 عرفية، أو رسمية كتابة كل من أعلى ذلك في هو و ،إليه الوصول يتعين الذي المثالي النظام و ،ابتةث

  .5الصحيحة األخالقية القيم أساس و ذاته، جوهر تكن لم إن الطبيعي، القانون قواعد من قاعدة فهي
  

                                                            

  .179ص، قباسع مرج ،هعبد الحكيم فود- 1
2‐DEREUX (G) , De l’intrepretation des actes juridique privès , Thèse prècite  , P75. 
3‐Idem,P21 . 

  .179ص، قباسع مرج ،محمد أبو عافية-4

  .179ص، هفسنع مرج ،محمد أبو عافية -5
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 النزاع ميحس حكم عن للبحث قواعدها إلى أحال عندما العدالة فكرة  المشرع استخدام و

 األولى المادة في بالنص ذلك و ،1النزاع يحكم عرف أو تشريعي نص وجود عدم عند عليه المعروض

 لم فإذا ،اإلسالمية الشريعة مبادئ بمقتضى القاضي حكم تشريعي نص يوجد لم إذا و " : مدني تقنين

 فكرة استخدم كما "العدالة قواعد و الطبيعي القانون فبمقتضى يوجد لم فإذ العرف، فبمقتضى يوجد

 على  دنيم نينقت 107 المادة من الثانية الفقرة في نص حينما ،العقد أثار عن كالمه عند أيضا العدالة

 وفقا مستلزماته من هو ما أيضا يتناول بل فحسب، فيه ورد بما المتعاقد إلزام على العقد يقتصر أنه

 المادة في الفرنسي المشرع عليه نص ما هو و ،2االلتزام طبيعة بحسب العدالة، و العرف، و القانون،

 عليه منصوص هو بما فقط ملزمة تكون ال االتفاقات( :بأن تقضي التي رنسيف دنيم نينقت  1135

  .3)االلتزام طبيعة بحسب القانون و العرف و للعدالة طبقا مستلزماته من هو ما كل تشمل إنما و فيها
 احتياطي مصدر العدالة تكون أن فاألولى للقانون، ياطياحت مصدر العدالة كانت فإذا رأينا في و

 المتعاقد أن الطبيعي من و العقد، بنود مناقشة األطراف على يفرض اإلرادة سلطان مبدأ أن حيث ،للعقد

  .4مصالحه تخدم ال التي بالبنود يقبل ال
 جواز بعدم يقضي السادسة المادة نص الفرنسية المدنية المجموعة تضمنت : العام النظام فكرة- 2

 97 المادة تضمنت و .5 العامة اآلداب و العام بالنظام المتعلقة القوانين على خاصة باتفاقات الخروج

 : مدني تقنين 97 فالمادة ، فرنسي مدني تقنين 1133 و1128  المادتين أحكام  جزائري دنيم تقنين
 العقد كان العامة األداب أو العام للنظام مخالف لسبب أو مشروع غير لسبب المتعاقد التزام إذا "

  ."باطال
  التشريعية النصوص على مصدرهما في يقتصران ال الحميدة اآلداب و العام النظام فكرة و   

                                                            

  .179صمرجع سابق ،، تفسير العقد، عبد الحكيم فودة-  1
  . 78، ص 2012، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، ) دراسة مقارنة (،تكميل العقد خالد عبد حسين الحديثي - 2

3-Article1135 code civile français : (Les obligations obligent non-seulement à se qui est exprimé, mai 
encore a toutes les suites que l’équité l’usage, ou la loi donnent à l’obligation d’après sa nature) code 
napoleon promulgue le 21 mars 1804 . 
4-BENCHABANE (H) ,L’alea danns le droit des contrats , these de doctora ,office des publication 
universitaires,institut de doit ben aknoun , 1992 , P78 . 
5-Idem , P45 . 
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  .1األداب و العام النظام مضمون في داخال القضاء و العرف يعتبره ما إلى تمتدان أنهما بل
 و عام نظام بوجود القول يمكن عليها المنصوص العامة اآلداب و العام النظام جانب فإلى  
 مجرد إال ليستا" الفكرتين  أن إلى الفقه يذهب لذلك ، القانون عليهما ينص لم أي ،2ايضمن حميدة آداب

 التي المرنة القانونية الصياغة أمثلة من مثالن فهما الثابت، الجامد التحديد على تستعصيان فكرتين

   .3المجتمع حاجات من يستجد لما االستجابة له ريست و التطور بأسباب القانون تصل
 كفكرتين  الحميدة اآلداب و العام بالنظام  ذلك في يستعين و العقد سريف القاضي كان إذ عليه و  

 طريق عن العقد تطويع إلى يصل أنه القول يمكن ، مكانال و الزمان مقتضيات مع تماشيا مرنتين

 في وأخالقها الجماعة أراء أن فيه شك ال مما ألن اآلداب، أو عامال النظام لفكرة ذلك في مستندا تفسيره

 الحادثة التغيرات أثر متعاقد يتحمل أن ذبتن 4هذا كعصرنا العدالة و االجتماعي بالسالم ينادي عصر

 الو  العام النظام مع يتفق ال اذفه هذه، أيامنا في رهيبة بسرعة تتالحق التي و ،االقتصادية الظروف في
 في أخذها يجب بل االقتصادية، الظروف في الحادثة التغيرات أثر على النظر بغض الحميدة آلدابل

 المتعاقد التزامات زيادة أو التغير من المتضرر المتعاقد التزامات تخفيف في أثرها إعمال و االعتبار

  .5ةاالقتصادي الظروف من المستجد مع ليتالءم العقد تطويع إلى يؤدي درب أي سلوك أو األخر
 إذ  أنه يتبن الفرنسي المدني القانون من 1172 و  900 المادتين نصوص إلى بالرجوع حيث

 العام النظام على الحفاظ لضرورات و ،كليا العقد يبطل ،التعاقد إلى دافع باطل النقدي التقييس بند كان

 المتعاقدين إرادة عن الخروج إلى فرنسا في القضاء و الفقه ذهب العدالة قواعد مراعاة و االقتصادي

 عند العقد إبطال أن األول الطرح في  6ديفيشي  األستاذة تقول حيث ،  قضائية  إرادة إلى للوصول

 إبطال عند بتمكينه حتهللمص البند وضع الذي البائع مكافأة إلى يؤدي يتضمنه الذي النقدي البند بطالن

                                                            

  .334، ص  ، مرجع سابق رشوان حسن رشوان احمد-  1
  .78، مرجع سابق، ص بديع منصور سامي-  2
  .78، مرجع نفسه، ص سامي بديع منصور-  3
  .85، مرجع سابق ، ص دالي بشير-  4
  .337، مرجع سابق، صرشوان حسن رشوان أحمد-  5

6-DUVICHI (J.R) , L’irrèvocabilitè de l’action civile et la notion gènèrale  , Paris , 6eme edition , 
MO NTCHRESTIEN  , 1965 , P45. 
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 ظروف في بيعمال بإعادة له يسمح مما ، قبضه  الذي الثمن رد مقابل يعالمب استعادة من ، كليا البيع

 بةمعاق يشكل جزئيا البيع بطالن إن بالمقابل و ،فوائد جني و الربح يلتحص من تمكنه مالئمة أكثر

 غير وسائل استعمال بمنع العقد إبقاء بين توازنا يفرض بالنتيجة و ،لمصلحته البند وضع الذي للطرف

 يطلب الذي المدين تشجيع بين و ، 1ذلك من االستفادة و لنقدا سعر على بالمضاربة تقضي مشروعة

 في يكون ال قد و ،النقدي البند في ينحصر إنما و ، كليا العقد ناوليت ال البطالن أن طالما ،اإلبطال

 يتضمنه الذي االقتصادي البند بإبطال العقد إبقاء إن  الثاني الطرح في و الغالب، الواقع في مصلحته

 في اتأثيره أو العقدية اإلرادة عن بمعزل غاياته و  االقتصادي العام النظام قواعد هتفرض أمر هو

 عن العقد اقتصاديات بتنظيم الجديدة للتشريعات االقتصادي الهدف خالل من برز ما هذا و ،2التعاقد

 ةكنظري جزئية نظريات في يتجلى ما ذلك و العقود في االقتصادي التوازن في االختالل منع طريق
 يشمئز FARJAT  فرجا  األستاذ يقول كما االقتصادي العام فالنظام  .الغبن ، الطارئة الظروف

REPUGNE مؤرخ قرار في  الفرنسية  النقض محكمة إليه ذهبت ما هذا و ، 3للعقود الكلي البطالن من 

 يدفع ألولا : قسمين إلى يتجزأ  ،ثمن بيعال عقد يتضمن ( : وقائعها تتلخص 1970 كتوبرأ 15  في

 ، البيع ثمن يحدد قانون صدور اثر على و ،)متغير نقدي ببند ربطه مع الحقا يالثان و العقد إبرام عند
 النقدي البند بإبطال   المحكمة قضت  ، األنظمة و القوانين في به المسموح الثمن يتجاوز الثمن أصبح

 نية حسب البند ذلك من يتجزأ ال جزءا تشكل ألنها الممنوحة المهلة في يؤثر مما ، مشروعيته عدم عن

 األستاذ يعارض و ،4صحته و البيع عقد وجود في البطالن  يؤثر أن دون لكن و المتعاقدة األطراف

 خطوة و للمتعاقدين المشتركة النية عن خروج ذلك في أن يرى و  القرار هذا  LOUSSOUARN لوسوارن

 في جوهري بند هو النقدي البند ألن  المدني العقد بتصحيح القضاء بسلطة القبول نحو  أساسية

 هذا و ،6التعاقد في جوهري نهأ على قرينة نقدي بند العقد تضمن أن مازو األساتذة يالحظ و ،  5التعاقد

                                                            
1-Planiol .Ripert . ESMEIN , Droit civil francais , Des obligations , Paris , LGDJ , 1952 , P56   

 85، مرجع سابق ، ص سامي بديع منصور- 2
3‐FARJAT (G) , L’ordre publique èconomique , Paris , LGDJ , 1963 , P75  

  66، مرجع سابق ، ص منصورسامي بديع - 4
5-FARJAT (G),Op-cit, P78 
6-MAZEAUD (H.L et J ) , Lecon de droit civil , Tome 2et3 , Pariq 4ème et 6ème edition , 
MONTEHCRSTIEN ,P 45 
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 العقدية للنية تجاهل و العقدية باإلرادة االعتراف عدم معناه العقد إبقاء أن إلى كابيتان إليه ذهب ما

  . 1وضعه وراء الكامنة
 ذلك و العقدية اإلرادة عن بالخروج قرارات عدة خالل من الفرنسي القضاء إليه ذهب ما هذا و

 محكمة عن الصادر القرار خالل من يتجلى ما هذا و ، العام النظام و العدالة لمقتضيات مراعاة

  شخص باع رسمي عقد بموجب ( : 2وقائعها تتلخص 1945مارس13في المؤرخ  الفرنسية النقض

 من احتياجاته مينتأ و البائع إيواء في األخير هذا يلتزم المقابل في و أخر شخص إلى أمواله كافة

 فيما استحال أنه إال، محددا سنويا دخال إعطائه إلى باإلضافة طبية و صحية رعاية توفير  و األكل

 المشتري اماتلاللتز  العيني التنفيذ جعل مما ، البائع و المشتري بين المشتركة الحياة متابعة بعد

 بالتزامات العقد في عليها المنصوص العينية االلتزامات باستبدال االستئناف محكمة قضت ، مستحيلة

 أن إما و  العقد لذلك فسخه يعلن أن إما : النظرة هذه المحكمة لدى المدنية الغرفة أكدت قد و ، نقدية

 االلتزام موضوع فتحويل ، ) الهدف و وضوعالم نفس له ، نقدي أخر بالتزام عمل بأداء  االلتزام يستبدل

 تطور مع اتفاقا أكثر أخر شكل في  االلتزام تنفيذ شكل استبدال إنما و ،اللتزام تجديد  كمةللمح يشكل ال

  .3العقد جوهر في المساس دون التعاقد ألطراف الطبيعية العالقات مع انسجاما أشد و ، األوضاع
 استبدلت قد والأ فهي ، المتعاقدين إرادة عن خرجت الفرنسية االستئناف محكمة نإف الحقيقة في و

 و ، عيني فيذتن ذو عقد هو و  BAIL A NOURRITURE المعيشة بتأمين اإليجار لعقد القانونية الطبيعة
 هو و RENTE VIAGERE الحياة لمدى الدخل عقد  في يتمثل ،4مختلفة طبيعة ذو  أخر عقد إلى حولته

 إجراء على حملت التي الشخصية  األسباب تجاهلت قد ، ثانيا هي و . مختلف و بدلي تنفيذ ذو عقد

  .BAIL A NOURRITURE  5 المعيشة بتأمين اإليجار صور في التعاقد

                                                            
1 ‐CAPITAN , Op‐cit , P1. 

  .89، مرجع سابق ، ص سامي بديع منصور-2
  .88سه ، ص، مرجع نف سامي بديع منصور-3

 .85، مرجع سابق ، ص دالي بشير -4
  .337، مرجع سابق، صرشوان حسن رشوان أحمد- 5
  



 تنفيذ العقد في ظل الوضع االقتصادي الجديد                                                           باب الثانيال

 
 

310 
 

 و المعامالت، في الجاري العرف إلى يالقاض يرجع القانون، في نص يوجد لم إذ : العرف عداو ق- 3
 علم على يكونا أن المتعاقدين في يفترض المعمول العرف هذا إلى صراحة تشير العقد بنود كانت إذا

 .1بمخالفته لصرحا إال و التعاقد، في به رضيا قد يكونا أن و به،
 أثار تحديد عند القاضي على يتوجب حيث التجارية، القضايا في خاصة العرف أهمية تظهر و        

 العرف، أحكام مخالفة قصدوا المتعاقدين أن ظهر إذا إال به، المعمول العرف يطبق أن التجاري العمل

 العرف و الخاص العرف يعتبر أن على اإللزامية، الشرعية النصوص مع متعارضا العرف كان أو

  .2العام العرف على مرجحين المحلي
 لذلك و االتفاق، قوة حتى ال و القانون، قوة له ليس المتعاقدين إلرادة مكمال يعتبر الذي العرف و

 مما ناحية تنظيم عن المتعاقدين سكوت حالة في أو القانوني، النص غياب حالة في إال يطبق ال

 يمكن و صحيحا يظل العرف أن على التفسير، يستدعي غموض تنظيمها في كان أو عليه، تعاقدوا

  .3إلزامية غير شرعية نصوص خالف إذ التفسير في اعتماده
 االلتزامات تطويع في إليها باالستناد تساعده مرنة أداة القاضي يمتلك العرف بموجب و     

 عوامل من نإذ يعد فالعرف المتغيرة، االقتصادية الظروف مواجهة بهدف العقدية الرابطة على المتولد

 واجهةم بهدف العقد عن المتولدة االلتزامات تطويع في بها القاضي يستعين التي العقد نطاق تحديد

  .4ظلها في العقد أبرم التي االقتصادية الظروف تغير
  العصرية الوسائل إلى استنادا التفسير:ثانيا

  . التفسير إلى استنادا العقد تطويع إلى للوصول النظريات بعض التشريعات بعض تبنت
  

                                                            

  .169مرجع سابق، صتفسير العقد ، ، عبد الحكيم فوده- 1
فإن القضاء   Galladayعلى عكس و أن يمكن اللجوء إلى العادة بالرغم من وضوح لعقد، Galladayيرى األستاذ - 2

أحمد شوقي عبد الرحمان، مرجع : بيق العادة إال حينما يكون هناك غموض يحيط عبارة العقد، أنظرالفرنسي ال يجيز تط
  .85سابق، ص

، رسالة لنيل درجة الدكتورة في القانون ) دراسة مقارنة ( ، دور القضاء في حماية الطرف الضعيف في العقد ،دالي بشير- 3
  .31مسان ، ص،جامعة أبو بكر بلقايد ، تل 2016-2015الخاص ، 

  .85، ص سابق، مرجع  سامي بديع منصور-  4
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  المعقول التوقع نظرية- 1
 إرادة تفسير إلى للوصول متعاقدينلل " المعقول التوقع " تدعى جديدة نظرية الفرنسي الفقه تبنى و

 المتعاقد الزام أن STOFFEL-MUNCK  يرى حيث ، االقتصادية للظروف العقد مالئمة و المتعاقدين

 واقعة افرزه لاللتزام تنفيذ هو إنما و القانوني التصرف محل االلتزام تنفيذ نتيجة ليس المرهق التزام بتنفيذ

   : 1نالمتعاقدي  إرادة عن مستقلة قانونية
(CE N’EST PAS SON DU QUE LE CREANCIER RECLAME , MAI LE PRODUIT DE 

L’IMPREVU :UNE CHARGE PRECONTRACTUELLE)2 . 
 يجب الذي لسؤالا أن بحيث -العاقل الرجل معيار- :موضوعية معايير إلى ذلك في يستند و   

 عن كليا مختلف عقد هو إنهائه أو تنفيذه يطلب الذي العقد أن هل :هو المعيار هذا تحقيق في طرحه

 و ،3؟ إبرامه سبق الذي العقد فيه يرى ال عاقل رجل أي أن لدرجة إبرامه تم الذي األساسي العقد
 عدم   مناط العقد تنفيذ أثناء المنفعة زوال أن إذ ، المنفعة معيار هو إليه استند الذي الثاني المعيار

  : هوريو إليه ذهب ما هذا و ، توقع
(  L’EXECUTION DU CONTRAT SE MAINTIENT RIGOUREUSEMENT DANS LA DONNEE 

DES PREVISION CONTRACTUELLES)  . 4   
النية  إلىأنه بسبب غموض و تناقض عبارات العقد ال يمكن الوصول   carbonnierو يرى    

تعاقدين في يحل القاضي محل الم إنمامعيار شخصي بحث ، و  إلىالمشتركة للمتعاقدين استنادا 
، و من ثمة على القاضي أن يكتشف غايته كما يفعل رجل عاقل و عادل إلىاالتفاق  إعادةمحاولة 

قيق المنفعة للمخاطبين بأحكامه المشرع هو تح إليهالمعقول من التشريع ألن الهدف الذي يسعى 
  .  5تكريس المساواة بينهمو 

                                                            
1-STOFFEL-Munck , Regards sur la teorie d’imprevision , Vers une souplesse contractuelle en droit 

privè Français contemporain , PUAM , 1994 , P45  
2-Idem , P75  . 
3-PARELMAN (Ch) , Le raisonnable et le dèraisonable en droit , èd .Sirey , 1978 , P78. 
4-M.HAURIOU , Principe de droit publique , Sirey , 2eme èd , 1915 , p201. 
5-Carbonnier , Les obligations , Op-cit , P257 . 



 تنفيذ العقد في ظل الوضع االقتصادي الجديد                                                           باب الثانيال

 
 

312 
 

لقاضي بترخيص من المشرع ليقدر من خاللها و يرى الفقه في فرنسا أن المعقول آلية يستعملها ا
بعض الوقائع التي يستحيل على التشريع تقديرها بدقة نظرا لتنوع السلوك اإلنساني ، و بالتالي فال 

  . 1نفع في فراغ تشريعي و يتدخل القاضي في سد هذا الفراغ عن طريق المعقول

:  2قانون مدني جزائري 553نص المادةو قد تم تكريس فكرة المعقول في القانون الجزائري في      
إذ أثبت أثناء سير العمل أن المقاول يقوم به بشكل معيب أو مناف لشروط العقد جاز للقاضي أن ( 

  ..) .ينذره بأن يصحح من طريقة التنفيذ خالل أجل معقول 

اد االعتد إلىقانون مدني ألماني يتجه المشرع األلماني  133و على ضوء نص المادة        
باإلرادة المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عن المعنى الحرفي لأللفاظ ، و التي تتوفر لدى كل رجل 

  . 3عاقل أمين يوجد في وضعية مماثلة مع المتعاقدين
  )النظرية االنجليزية ( نظرية إحباط الهدف التعاقدي  - 2

 منذ إال يعتمد ال التشريع ، قضاءال إعداد من قواعده ، قضائي قانون انه االنجليزي القانون يتميز 

 حاالت يعالج إنما و ، جامدة قوالب أسير نفسه يجد ال االنجليزي فالقضاء ، القضاء من تفسيرا إعطاء

 أو العقد وجود في تؤثر ال بذاتها االستحالة المبدأ أن حيث ،4منصفة حلوال إعطائها بغرض خاصة

 قرار في إليه ذهب ما هذا و ، لتزاما من عليه نص ما تنفيذ في االستمرار أو بقائه

(PARADINE/JANE).  5بنوده من أو تنفيذه أو طبيعته أو العقد خالل من القاضي يستخلص استثناء و 

 قضية في االنجليزي القضاء إليه ذهب ما هذا و تحقيقه في  االستحالة عند تلقائيا بإنهائه يقضي بندا ،

(TAYLOR /CALDWEL)  شيء أو نمعي شخص وجود باستمرار تنفيذها يتعلق لتيا العقود ففي ( أنه 

 إلى تؤدي الشيء أو الشخص زوال عند تنشأ التنفيذ في استحالة هنالك نبأ ضمني شرط يوجد ، معين

 JACKSON /UNION MARITIME قضية في كذلك المحكمة أطلقت و ، ) . التنفيذ من اإلعفاء

                                                            
1-PENIN (O) , Op-cit , P 78 . 

 . 78، مرجع سابق ،ص زمام جمعة-  2
  .387، ص  نفسه، مرجع  زمام جمعة-  3

4  -ZAKI , Op-cit , P190. 
5 -Idem , P190. 
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INSURANCE C° ,LTD)  البعض يسميها ما هو و –الصفقة أو العملية من الهدف إحباط" نظرية " 
 في اعتمدت قد و )  (FRUSTRATION DE L’AVENTURE  لعبارة ترجمة الهدف تحقيق باستحالة

 أمام األولى الحالة في نكون و ، المدنية المواد في أو أساسا البحرية بالتجارة تتعلق مختلفة قضايا

 JACKSON العقد استبدال أمام نكون الثانية الحالة يف أما TAYLOR /CALDWEL) قرار( العقد تفسير

/UNION MARITIME INSURANCE C° ,LTD) ( 1 .  
 أو بالعقد العمل تعليق عن – العقد بنود إلى مرتكزا – يتوان لم فالقضاء األولى، للحالة فبالنسبة

  العقود بعض تتضمنه يالذ البند  الغالب في هو التفسير أثناء القضاء إليه استند الذي البند .إنهائه

 على ثرأ من تعكسه لما اتفاقية حلول وضعب ، القاهرة القوة حالة العالقة أطراف فيه يرتقب بحيث

 ،2اليها القضاء نظرة أو العقد أطراف نظرة باختالف القاهرة القوة معنى يختلف و ، العقدية عالقاتهم
 تنفيذ يجعل الذي متوقع غير الحادث هي القاهرة القوة ، المجردة التقنية  الناحية من و  ،القضاء فبنظر

 ، العقد أطراف بنظر  القاهرة القوة مفهوم يختلف بينما ، القانونية الناحية من أو ماديا مستحيال االلتزام
 ذلك من انطالقا و ،  HINDER صعوبة أكثر التنفيذ يجعل الذي الحادث القاهرة بالقوة يتصف قد إذ

 في المحكمة إليه ذهبت ما هذا و القاهرة للقوة األطراف بوصف لالستحالة تفسيره في القضاء اعتد

 أو كليا بالعقد العمل يعلق الذي البند ( :أن اعتبرت و  ET C°  BLYTHE ET C /RICHARDسابقة

 إلعفاء بذاته كاف بند هو عادية ظروف في التصدير يتم أن دون يحول مانع الحرب عن نتج إذا جزئيا

 البند ( :أن االنجليزي القضاء اعتبر أخرى قضية في و ) إرهاقا أكثر يصبح عندما تنفيذال من المدين

 بشكل تنقص أحداث فيها تحصل التي الحالة في التسليم بتعليق للمورد يسمح الذي عقد في الوارد العام

 التنفيذ أن فرغم )التموين مصادر الحرب فيها تقفل التي الحالة على يطبق السوق في البضائع كمية هام

 التموين مصادر عن التفتيش عند مرهق أصبح  إنما و ، التقني بالمفهوم االستحالة مرتبة إلى يصل لم

 LTD°E.A.TAMPLIN STEAMSHIP.C سابقة في و التزامه تنفيذ من المدين بإعفاء المحكمة قضت ،

 االرتفاع يكون عندما اءلإلعف سببا األسعار في الملحوظة الزيادة تشكل أنه االنجليزي القضاء يرى

 COMMERCIAL التجارية باالستحالة يعرف ما هو و– " االستحالة من يقترب" متجاوزا
                                                            

1‐ DAVID (M) ,Op‐cit P385 .  
2 ‐Idem , P78 . 
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IMPOSSIBILITY  - . متعذرا التنفيذ يصبح عندما المادية كاالستحالة هي التجارية االستحالة نظرية و 

IMPRATICABLE  للكلمة التجاري بالمفهوم .  
 أو العقد بفسخ الحكم إلى االنجليزي القضاء ذهب ) الهدف إحباط ( ثانيةال الحالة إلى بالنسبة و

    . العقد من أو ) ADVENTURE المجازفة ( الصفقة أو العملية من الهدف  إحباط أساس على إنهائه

 – الصفقة أو ،  العملية من بالهدف إنما و نيتهاإمك أو التنفيذ باستحالة تتصل ال فالمسألة          
 كلية خيبة " يستتبع وحده  األوضاع في الجوهري التغير . 1ووضعيته العقد من أو – جازفةالم

 العقد من للهدف كليا إحباط و ) DECEPTION TOTALE DES CONTRACTANTS( " للمتعاقدين

(  FRUSTRATION DU CONTRAT ) العقد فسخ عنه يترتب ، العقد أو التنفيذ على ينعكس ما هو و  

 JACKSON /UNION ) 2قضية أهمها من و قضايا عدة في االنجليزي القضاء إليه هبذ ما هذا و

MARITIME INSURANCE  LTD  C°)  ، أن غير. معقولة مهلة في البضائع إيصال كان الهدف حيث 

 التجاري بالمفهوم حدا وضعت زمنية فترة إلى امتدت السفينة إصالح ضرورات تطلبتها التي المدة

 يستثني العقد في بند وجود جعل ما ، المستأجر و السفينة مجهز بين جرت التي يةاألساس للعملية

 المستغرقة المدة خالل من إليه منظورا فالعقد ، العقد بقاءا يبرر ال المجهز مخاطر من المالحة أحداث

 طيلة العدو قبل من السفينة سرأ نأ المحكمة قضت HORLAK/BEAL قضية في و ، 3أخر عقدا أصبح

  . 4الهدف إلحباط البحارة حدأ مع المبرم العمل عقد ينهي العقد مدة
 يمكن الذي و الحاضر العقد أن حيث ،الهدف احباط أساس هو العقد إبرام ظروف تغير يعتبر و

  جديد عقد ينشأ إذ ، 5العقد ظروف في طرأ الذي التغير بفعل أطرافه به التزم الذي العقد هو ليس تنفيذه

 إحباط بسبب إنهائه أو العقد فسخ في في االنجليزي القضاء اعتمده الذي المعيار و ، مختلفة بالتزامات

 ذلك تحقيق في يطرح الذي السؤال و ،  HOMME RAISONNABLE العاقل الرجل معيار هو الهدف

                                                            

  45، مرجع سابق ، ص رشوان حسن رشوان أحمد-  1
2 -DAVID  , Op-cit , P404 . 
3 -THIBIERGE (L)  , Op-cit , P338 . 

  45، ص، مرجع سابق  رشوان حسن رشوان أحمد-  4
5 ‐ DAVID  , Op-cit , P404 . 
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 العقد عن كليا مختلف عقد هو إنهائه أو تنفيذه يطلب الذي العقد أن هل : كالتالي هو ، 1المعيار

 اإليجاب عند و ،؟إبرامه سبق الذي العقد فيه يرى ال عاقل رجل أي أن لدرجة إبرامه تم الذي ياألساس

 ) قضية ففي ، التعاقد إلى شخصية نظرة كل عن يبتعد االنجليزي فالقضاء ، اإلحباط نظرية تتحقق
JACKSON /UNION MARITIME INSURANCE  LTD  C°)  ىعل اتفق التي البحرية الرحلة أن اعتبر 

  . 2شتاء رحلة أصبحت الصيف فصل في إتمامها

 .االقتصادية الظروف تغير تطبيقاتها في تستوعب شاملة نظرية " الهدف إحباط« نظرية تعتبر
 ، السفينة مصادرة :خاصا ظرفا يكون فقد اإلحباط، مصدر عن بمعزل العقد إنهاء مصدر هي فالنظرية
 غير أو بذاته متوقعا يكون قد و .العمل أو لتصدير،ا يمنع تدبير صدور :عاما أو....المتعاقد مرض

 SOC.FRANCO – TUNISIENNE قضية في االنجليزي القضاء إليه ذهب ما هذا و متوقع

D’ARMEMENT /SIDERMAR S.P.A  إلبرام سابقا كان ) السويس قناة ( البحرية القناة إقفال أن حيث 

  . 3إنهاؤه طلب الذي العقد
  التعاقدي األساس- 3

 و ، مستقل أساس على التغير عامل نظرية إقامة في األلماني القضاء كرس البنائية مرحلته في
 األساس و....العقدي التوازن مةإقا ، العدالة ، النية حسن : متعددة هي ،ومبرراته عن ينفصل بشكل

 عند ( DISPARITION DU FONDEMENT) CONTRACTUELLE التعاقدي األساس زوال  هو المعتمد

 من سلسلة عقدية عالقة كل في يفترضون المتعاقدين أن إذ ، العقدية الظروف في الجذري غيرالت

 حسابهم في ادخلوا قد كانونا إذا العقد يبرموا لم أنهم و ، 4استمرارها  يفترضون و األوضاع و الظروف

  األوضاع لهذه قالالح الغياب المتعاقدون لحظ إذا إال متوفرا يكون ال ذلك ، زوالها أو األوضاع تلك

 ، ذاتية ، شخصية أسباب مسألة هي المسألة أن يعني ال هذا لكن و ، 5التعاقد في شرطا يشكل مما
 إليه منظورا القانوني العمل أساس تمثل موضوعية عناصر مسالة هي إنما و ،  التعاقد إلى دافعة

                                                            
1-PERLMAN (CH)  , Op-cit , P78 . 
2-ZAKI ,, Op-cit , P78 . 

  .105، مرجع سابق ، ص سامي بديع منصور-  3

4 -PACLOT (Y) , Recherche sur l’interprètation juridique , Thèse , Paris , 1988 , P45. 
5-THIBIERGE(L) , Op-cit ,P78. 
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 المتبادلة العقود في العقدية لتزاماتاال بين التوازن : 1التعاقدي األساس تمثل التي الظروف من و .لذاته

  . 2معينة سلعة على الحصول إمكانية ، المشترطة األسعار ثبات ،
 مدلول إن " اعتبر حيث ، التعاقدي األساس لفقدان موضوعيا تحديدا  LARENZ األستاذ يطرح و

 دافع نتكا الظروف تلك أن واقعة على يرتكز ال التعاقدي األساس تكوين في لتدخ التي الظروف

 ، معنى كل العقد يفقد بدونها أنه عن ينشأ إنما معينة لظروف األهمية فإعطاء . 3" العقد أطراف لتعاقد
 مفترضا  استمرارها أو وجودها يكون التي " األحداث كل " هو ، بنظره التعاقدي باألساس يفهم فما

 نبأ تسمح وحدها األحداث هذه و ، دياالقتصا مدلوله و هدفه ، محتواه ضوء على العقد إبرام لحظة
 أن ، المفهوم هذا وفق التعاقدي األساس زوال  على يترتب حيث ، نافعة تنظيمية وسيلة العقد يعتبر

   . 4أطرافها تلزم ال "ABSURDE"  عبثية وسيلة العقد يصبح
 تحديدا LEHMANN المان األستاذ يطرح ، الموضوعية و الذاتية : النظريتين هاتين بين و

 ، النفسية الذاتية : المعتمدة العناصر من النوعين كال بين المزج على يقوم ، توفيقيا ، لطامخت
 و النية حسن اعتبارات ضوء على ، المتعاقد كان إذا عما التساؤل هو بنظره فالمطلوب . الموضوعيةو 

 تحديد يتوقف إذ ، المتصورة الظروف في الثبات عدم له خطر إذا العقد إبرام على سيقدم ، 5العقد هدف

 الذي شخصي عنصر إلى ذاته بحد االقتصادي الظرف حيث من LEHMANN لدى التعاقدي األساس

 الذي التحديد إلى  االقتصادي الظرف اثر حيث من و ، التعاقد إلى الدافع في المتمثل اورتمان به جاء

 . 6التعاقد من الهدف يحقق موضوعي عنصر في المتمثل  LARENZ الرنز  به جاء
 
 
  

                                                            

1‐RIEG , Op‐cit , P55. 
2‐SPARWASSER (R)   ,sous  la derection de RODIERE (R) ,   Les modifications du contrat au cour de son 

execution en raison de circonstances nouvelles  ,Harmonisation du droit des affaires dans  les pays 
du marchè commun , Les contrats de droit privè ,Almagne ,  A,PEDONE , Paris , P127  

3-RIEG , Op‐cit , P55 
4‐Idem , P55 
5‐Ibidem , P55 

  . 45، ص 2004- 2003 القاھرة، اإلسراء، مطبعة القانون، لدراسة المدخل،إبراھيم محمد جالل- 6 
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  المطلب الثاني
  تفسير القانون

لم يسلك الفقه و ال القضاء مسلكا واحدا لمواجهة مشكلة تفسير القانون ، بل مناهج التفسير       
تعددت ، و سنحاول أن نعرض هذه المناهج في التفسير ، و أن نبين مدى مالئمة كل منهج في 

  .   1تطويع العقد لحادث طاريء
التفسير  إلىثم نتطرق  ،)األولالفرع (لتفسير بين الشكلية و الموضوعية و نقوم بالبحث في ا     

  ) .الفرع الثاني(من خالل التوفيق بين العناصر الموضوعية و الشكلية للحق 
  الفرع األول

  التفسير بين الشكلية و الموضوعية
تجاه األول حيث يدعو اال التفسير،إن التفسير الشكلي و الموضوعي اتجاهان متطرفان في        

 2المشرع في النصوص القانونية المكتوبة إرادةضرورة تفسير نص القاعدة القانونية على ضوء  إلى

 إلىضرورة البحث عن جوهر القاعدة القانونية دون الرجوع  إلي، بينما يدعو االتجاه الثاني  )أوال(
 إلىالقانون االنجليزي القانونية و أبزها  األنظمة، و ذهبت بعض ) ثانيا( 3النصوص المكتوبة

النصوص المكتوبة  إلىتطويع العقد و ذلك دون الرجوع  إلىحلول  للوصول  إيجاداالجتهاد و 
  ) .ثالثا(

  التفسير الشكلي:أوال
أنه لم يتمكن  إال، )1(التشريع هو المصدر الوحيد في التفسير  االتجاه أنيرى أنصار هذا        

  .)2( تنفيذ العقد بفعل تغير الظروف االقتصادية أثناءادي من معالجة اختالل التوازن االقتص
  

  
                                                            

  . 45، ص  سابق  ، مرجع سامي بديع منصور-1 
، كلية الحقوق ، جامعة عدن ،  2008سنة  14، تفسير القانون ، مقال ، مجلة القانون ، عدد ياسر حسن سليمان-2 

  . 29اليمن ، ص
  .45، ص سابق ، مرجع  سامي بديع منصور- 3 
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 التشريع المصدر الوحيد في التفسير- 1
من  و ذلك ،)أ(التفسير ترى مدرسة الشروح على المتون أن التشريع هو المصدر الوحيد في       

  . 1)ب(المفترضة للمشرع أوالحقيقية  اإلرادةخالل تفسير 
    مدرسة الشروح على المتون- أ

بمدرسة تفسير النصوص ، و مدرسة التزام النصوص و يرجع ذلك  أيضاسمى هذا المذهب ت       
 و تفسيره ، و هم ينطلقون من قانون التزام فقهاء هذه المدرسة للنصوص في شروحهم للقانون  إلى

ب ، و المطلو  2نصوص تضمنت كل األحكام القانونية المطلوبة أنهاو يرون  1804نابوليون سنة 
البحث عنها و استخراجها من ثنايا هذه النصوص ، حيث   ما صاحب  انبهار هؤالء الفقهاء بها 
انبهارا أدى إلى اعتقادهم في أنها جاءت شاملة لكل شيء و صالحة لكل زمان ، فلم تترك كبيرة و 

وفي   Remolombeو  Rau3و  Aubryصغيرة إال أحصتها، و من أشهر فقهاء هذه المدرسة  
  .4في بلجيكا Laurentا و فرنس

مدرسة الشروح على المتون ، تعتبر التشريع هو المصدر  أنو الشراح على  أجمع الكتاب       
مجموعة نابوليون التي شرع في وضعها بداية القرن التاسع ، و جعلوا منطلق عملهم  5الوحيد للقانون

حكام و ما على الفقهاء و الشراح عشر ، و يعتقدون جازمين أن تقنينات نابوليون تضمنت جميع األ
منها ، باستعمال أساليب  األحكامااللتزام بهذه النصوص و تفسيرها بجد و اجتهاد الستخراج  إال

  . 6المشرع إرادةمفهوم المخالفة و القياس للتعرف على  بأسلوبالمنطق الشكلي ، و االستنتاج 

                                                            

  .29، صمرجع سابق،  ياسر حسن سليمان -1
  .29، صمرجع نفسه،  ياسر حسن سليمان -2

3 - AUBRY (C) et RAU (C) , Cour de droit civil francais , Op-cit , P45. 
4 - LAURENT (F) , Principe de droit civil francais , T.XXIV, 3ème èd .,Bruylant-christophe, 1878 , 
P45. 

  .29، صمرجع سابق، ياسر حسن سليمان -5
  . 153، ص ع سابق، مرجتومي أكلي-6
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ريع هو المصدر الرسمي ، و جعل التشمتونجزائري بمدرسة الشروح على الو تأثر المشرع ال       
و هذا ما يتبين من نص المادة  ،1نه لم يجعل التشريع هو المصدر الوحيد في التفسيراألول غير أ

  . ....)لم يوجد نص تشريعي ، حكم القاضي  إذاو : (فقرة ثانية من التقنين المدني الجزائري  1
  وظيفة التفسير-ب  

يجب على القاضي أن يطبق  إذو الدقة في تطبيق النصوص ،  انةاألميلزم القاضي          
، و ليس له نقدها أو ادعاء  أمامهالنصوص كما هي على الوقائع و على النزاعات المطروحة 

تتضمن جميع األحكام للقضايا المطروحة لذلك فالقاضي ال   2فهي نصوص كاملة ، النقص فيها 
فالقاضي يجب أن  و هي مقدسة عند أنصار المدرسة  ،نصوص أخرى  إلىيجوز له العدول عنها 

  . 3يطبق النصوص كما هي و ال شيء غيره
بشكل ا في عبارته و ال خفاء في معناهاإذا كان النص واضح réelleحقيقية  اإلرادةو تكون         

هي و  يمكن معه الوقوف بيسر على نية المشرع باالستعانة بألفاظ النص و قواعد اللغة و المنطق
استخدام وسائل إذا لم يكن النص واضحا و كان استنباطها يستلزم  présuméeتكون مفترضة 

، و البحث عن الحكمة من 4كمقارنة النصوص التي تحكم الحاالت المشابهة إضافية للكشف عنها
التشريع و المبادئ األساسية للقانون و اللجوء إلى المصادر التاريخية التي استمد منها النص، و 

لو أنه أراد  مشرع يكون قد قصدها وقت وضع النصيقصد بالنية المفترضة النية التي يفترض أن ال
  . 5أن يضع حال للنزاع القائم

  

                                                            

  . 150، ص  مرجع سابق،  تومي أكلي-  1
، محاضرات في فلسفة القانون ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الساحة المركزية ، بن عكنون ، الجزائر ،  ابراهيم  أبو-  2
  .95، ص  2006،  13ط
   . 95، ص  مرجع سابق،  ابراهيم  أبو-  3
،  1998نة الحداثة ، دار الخلدونية ، الجزائر ،سو ، مدخل للعلوم القانونية ، نظرية القانون بين التقليد عجة الجياللي- 4

  . 732ص
  . 732، صنفسهمرجع ، عجة الجياللي-  5
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  الشكلي جمود التفسير- 2

 إلىالنقد  و من أهمها أن هذه المدرسة تؤدي  إلىتعرضت مدرسة الشراح على المتون        
مع الظروف  تتالءمالجمود ، حيث تعمل على تجريد القاضي من القدرة على األخذ بالتغيرات  التي 

في  المبدأأول من هدم هذا " فراونسوا جيني"و قد كان  .1ام بتفسير النص و تطبيقهالسائدة عند القي
  . 19812مرة سنة  ألولالذي نشره ) طريقة تفسير و مصادر القانون الخاص الوضعي (  كتابه

 إلى، و الحد من االجتهاد لمدرسة للقانون  في حدود التشريعا أنصارو حصرت شروحات        
، و كل ذلك الحقيقية للمشرع اإلرادةاالفتراض عند عدم التعرف على  إلىلشراح جانب ذلك دفع ا

  . 3الحلول لكافة القضايا إيجادو  اإلحاطةضمني بقصور التشريع و عجزه على  إقرار
ذاته  جمود التفسيرر إلىالمذهب القائم على تقديس النصوص و التزامها ، تؤدي  مبادئ إن      

  . 4تحسن و االستفادة من التطور و تغير الظروفتمنعه من التطور و الو 
  التفسير الموضوعي :ثانيا
نجم عن انتقاد المذهب الشكلي ظهور مذهب جديد أطلق عليه الفقه المذهب الموضوعي و         

أكثر من اهتمامه بشكل القاعدة القانونية و يقصد بجوهر ، الذي يهتم بموضوع القانون أو جوهره 
قسم الفقه إلى أطروحتين أطروحة المادية التي تتكون منها القاعدة القانونية و ان القانون المصادر

  . )3( دقنالن ما لمست لم ينستدر المال ك أنر يغ ،5)2(ة و أطروحة واقعيأ )1( مثالية
  المدرسة المثالية - 1

االتجاه المثالي في التفسير أساس و مصدر القانون يكاد  أنأجمع فقهاء فلسفة القانون على         
يطلق عليه الكتاب مذهب  األخير، و هذا 6قديم و الحديثينحصر في مذهب القانون الطبيعي ال

القواعد التي  أنالقانون الطبيعي ذي الحدود المتغيرة و يجمع فقهاء مذهب القانون الطبيعي على 
                                                            

  . 78، ص مرجع سابق ،  ابراهيم  أبو- 1
  . 751، ص  1986، النظرية العامة للقانون ، منشأة المعارف ، االسكندرية ، مصر ،  سمير عبد السيد تناغو-2

3- AUBRY (C) et RAU (C) , Op-cit , P45 . 
4 - LAURENT (F) , Op-cit, P45. 

  .732، مرجع سابق ، ص ليعجة الجيال - 5
  . 187، مرجع سابق ، ص  تومي أكلي -6
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ف بالمالحظة و المشاهدة و التجربة ال تكفي ، و التي تنكشو الجماعات األفرادتشكل و تنظم واقع 
و مصدرها و تبرر  أساسهاوحدها لتكوين القاعدة القانونية بل يجب تفسيرها بقيمة معينة تكون 

    . 1وجودها و مسايرة لهذا المنهج حاول بعض الفقهاء تطويع العقد استناد لهذه المثل العليا
أن يكون رجل تقنية مجردة، غرضه تطبيق النصوص رجل القانون ال ينبغي   إن : األخالقفكرة - أ

فالقانون . 2القانونية و العمل على تفسيرها و إنما أيضا أن يدخل فكرة األخالق في إطار وظيفته
نية البد من و النظرة إلى أية عالقة إنسا. ليس في حقيقته سوى التحليل لما هو منصف و صحيح

بين ذمتين، فالعنصر اإلنساني البد من أن يكون ارتباط بين شخصين و ليس  أن تتم على أساس
  . 3ماثال عند أي بحث 

ممكن و بمحو كل  من هنا على القاضي أن يحاول التوفيق بين هذه األهداف بإزالة كل تعد     
و تحقيقا لذلك عليه أن يكون حارسا لألخالق العامة، يراقب كل استظهار  تعسف أو استغالل،
  .4يةدالفر  متجاوزا تقوم به اإلرادة

و تقييد اإلرادة في العقد يقتضي حماية مبدأ أخالقي لم يحدد المشرع مضمونه، لكن          
يرى  ، انطالقا من هذه القواعد 5تضمنت التشريعات المدنية مبادئ عامة تجسد سمو المبدأ األخالقي
الدائن يرتكب  ألن .ق و الفضيلةجانب من الفقه تأسيس تعديل العقد لحادث طارئ على فكرة األخال

، حيث يرى قد يتركه وراءه من مصاعب لمدينه ظلما فاحشا باستعماله حقه حتى آخر حدوده رغم ما
Ripert تملي باألخذ بنظرية تطويع العقد   ي لنظرية الغبن هو رفض االستغاللأن التفسير األخالق

لغبن و االستغالل بكافة لظرف اقتصادي، مسترشدا بذلك بالفقه الكنسي الذي يدعو إلى محاربة ا
  . 6صوره

                                                            

  .732، مرجع سابق ، ص عجة الجياللي-1
   . 298  ، مرجع سابق ، ص سامي بديع منصور- 2

3-DEMANTE (A-M) ., Cour analytique de code Napolèon , T.V ,7D.Thorel et Plon , 1865 , P78    .  

  . 298، مرجع سابق ، ص امي بديع منصورس-4
ٕابطال العقد لعيب و اآلداب العامة،و ذلك من خالل التطبيق الموسع لحاالت اإلبطال العقدي لسبب غير مشروع المخالف للنظام العامو -5

اإلثراء على حساب اآلخرين  منعو المستغل في عقود اإلذعانو التدابير الحمائية التي يأخذ بها االجتهاد لحماية الطرف الضعيفو في الرضا،
  .59، مرجع سابق، ص سامي بديع منصور :انظر، قواعد التعسف في استعمال الحقو دون مبرر شرعي يؤيده،

6-RIPERT , La règle morale dans les obligations civiles , Paris , LGDJ , 1949 , P 6 . 
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يرى بعض الفقه أن تطويع العقد ال يتعارض مع تقنيات قانونية مكرسة أو مع :إعمال فكرة الحق- ب
فهو مقبول في التشريع المدني الوضعي على نفس المستوى الذي تكرست  ،نظريات قانونية مستقرة

  .1ق في التطور القانوني للحق الوضعيبه نظريتي اإلثراء بال سبب و التعسف في استعمال الح
بذاتها " ففكرة الحق" ،إن فكرة الحق تتفق كليا مع الموجهات العامة التي تحرك التشريع المدني       

فهي فوق النصوص و " دون أدنى حاجة إلى نص وضعي منظم قادرة على تأسيس تلك القواعد
 إاللتعسف في استعمال الحق التي ال تمثل بال سبب و ا اإلثراء، و من هذه القواعد  2"التقنيات

  .3صدى واسع لفكرة الحق
ستعين بنفس الموجهات التي ي هذا المجال هو لماذا ال نو السؤال الذي البد من طرحه ف       

و هي بطبيعتها تسمو على التشريعات الوضعية، عند البحث ، ملت األخذ بقواعد قانونية مشابهةأ
 .  4و ذلك باستقالل عن نص صريح يكرسها؟ عقد المدنيإيجاد أساس لتعديل ال في

و  ذه النزعة، إال بالعودة إلى أساسإن األساس السليم لتطويع العقد ال يكون حسب ه         
بقواعد أساسية تقوم عليها فكرة " االرتطام"و لو كان ذلك يؤدي بنتيجته إلى " . فكرة الحق"جوهر 

ل القانوني عموما، فالخالف المترتب على النظرية هو عمليا بين العقد و بمبادئ رئيسية تنظم العم
و .5فكرتين األولى سامية و عليا، و هي فكرة الحق، و الثانية مادية هي فكرة العقد و العمل القانوني

متخطين بذلك كل  رة األولى، و هي األولى بالرعايةالشك بأن الحل هو في االرتفاع إلى مرتبة الفك
يعني أن فكرة الحق غير منسجمة مع القواعد القانونية  غير أن هذا ال ،ومةاعتراض أو مسا

المعمول بها، فهي ال تعمل بصورة قاسية على حساب تخطي األوضاع القانونية عند تكريسها 
، تظهر عند 6لقاعدة أو نظرية، ففي حالة اإلثراء بال سبب نجد في النظرية مكمال للقانون الوضعي

                                                            

 الشرائع االروبية و سة تاريخية مقارنة للنظرية في الشريعة اإلسالميةنظرية الظروف الطارئة ، درا ، عبد السالمترمانيني - 1
  .365، ص 1971تطبيقاتها في البالد ، بيروت ، دار الفكر ، و

  .305، مرجع سابق ، ص  سامي بديع منصور-  2
 . 306، ص نفسه، مرجع  سامي بديع منصور-  3  

4-BERENGER (F) ,  Op-cit , p 82 .  
5 -Idem , P78 . 
-6  Ibidem , p 82 . 
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سيلة القانونية الوضعية التي تسمح بإعادة التوازن المالي بين ذمتين عند زواله غياب أو فقدان الو 
و في حالة التعسف في استعمال الحق فإن النظرية تتجه إلى أبعد من ذلك، فهي . دون مبرر مسوغ

تصبح كواق أو حافظ يقف في مواجهة الحق الوضعي و تجاوزاته، فهي تمنع الحق نفسه من أن 
  .1فيولد الظلم تحت ستار من المشروعية الظاهرةيتحول عن هدفه 

لتعسف القانوني لنظرية اإلثراء بال سبب و اغير أن نظرية ظروف طارئة تتجاوز المنطق         
و إنما تتجه في  اإلثراء أو قسر الحق عن كل تجاوز،فهي ال تكتفي بمنع . في استعمال الحق

  .2الوضعي و تهدد بإزالته مواجهة الحق نفسه و تناقضه فهي تحول في الحق
أن مطالبة الدائن المدين تنفيذ التزامه المرهق، ال يمثل  إلىو عليه يذهب البعض من الفقه         

أن تصرف الدائن بمطالبة   إذ، ن مصادر الحق هي حق شخصي و  وضعيخروج عن الحق، أل
بال سبب   اإلثراءنظرية  ، و  في3المدين تنفيذ التزامه حق شخصي ال يتعارض مع أي حق وضعي

ال يوجد سبب للحق، بينما في نظرية الظروف الطارئة فإن العقد هو سبب ممارسة الدائن حقه 
 ،حدود الحق أما نظرية التعسف في استعمال الحق و إن كان تصرف المتعسف داخل. 4الشخصي

ن سلوك الدائن ، غير أو لكنه تصرف جانب هدف الحق الذي يتمثل في تحقيق العدل و المساواة
في مطالبة المدين بالتنفيذ هو ضمن الحدود الموضوعية للحق و هدفه، ألن الدائن ال يبتغي وراء 

  . 5مطالبة المدين تنفيذ التزامه المرهق سوى بإتمام التنفيذ لألداء المقابل لاللتزام
 المدرسة الواقعية - 2

، و ال يملي ما يجب أن ) أ(لواقع معاش  لقانون انعكاساتعتمد هذه النظرية على اعتبار         
   ) .ب(المحتملة للمشرع  باإلرادة، و يترتب على ذلك اعتداد القاضي في تفسير القانون يكون

  
   

                                                            

  .  306، مرجع سابق ، ص سامي بديع منصور- 1
2-LARDEUX (W)  , L’équilibre contractuelle , Op‐cit  , P 59 . 

   364، مرجع سابق ، صترمانيني-3

  .300، ص سابق  ، مرجعسامي بديع منصور-4
  .300، ص ، مرجع نفسهسامي بديع منصور-5
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  القانون انعكاسا واقع معاش - أ 
تعتمد هذه النظرية تحليال مختلف لفكرة القانون توصال إلى بناء نتائج لها أثرها على صعيد        

مجرد عمل عقلي بحت  و ال، فالقانون ليس مجرد علم قائم على التجريد و حسب، 1نظريةالقبول بال
، فإخضاع 2بل هو من العلوم ذات الصلة الوثيقة بالمجتمع، ينصهر في طبيعته يؤثر فيه و يتأثر به

القانون لمقتضيات الضرورة هو من األسباب األساسية لحياة الدول، إذن إن حياة التشريع ال تكون 
، فإذا كان الثبات القانوني هو السبيل لالستقرار، فإن ي المدى الذي ينسجم به مع التطورال فإ

  .  3التحول في النصوص هو السبيل لحياتها
 .و انقسم أنصار هذه األطروحة إلى تيارين

يؤسس الواقعية على متطلبات التطور التاريخي و عرف هذا التيار لدى الفقه بالمذهب : تيار أول
  .4ريخيالتا

يؤسس الواقعية على مقتضيات التضامن االجتماعي و الذي شكل فيه بعد مذهبا قائما : تيار ثاني
  .5 بنفسه
  اعتداد القاضي باإلرادة المحتملة للمشرع- ب

أن وجود التشريع ليس من شأنه الحيلولة دون تطور القانون  6خيةييرى أنصار المدرسة التار        
إذ إن النصوص التشريعية بمجرد وضعها، تنفصل عن إرادة المشرع حتى بتطور ظروف المجتمع ، 

                                                            
1-RIPERT , La règle morale dans les obligations civiles ,Op-cit , P78. 
2-LARDEUX (W) , L’équilibre contractuelle , Article prècite , p 59. 

  60، مرجع سابق، ص حمدي عبد الرحمان-3
  .292،، ص 2007، سنة 15، مدخل إلى العلوم القانونية، دار هومة، الجزائر، طبعة محمد سعيد جعفور- 4
  . 739، مرجع سابق، صعجة الجياللي-5
يرجع الفضل األول في ظهور المذهب التاريخي إلى الفقيه الفرنسي مونتيسكيو الذي وضع مبادئه األولى في كتابه روح -6

ذي عبر الو تبعه فيما بعد الفقيه بورتاليسو "الظروف المحيطة بهو أن القانون وليد بيئته" حيث يرى ) Esprit des lois(القوانين 
تتكون تقنينات "يتابع و "يتطور آليا مع تقدم الزمن دون تدخل إرادة اإلنسانو القانون يوجد: "صراحة عن تأثره بهذه الفكرة قائال

  :نظرا "ع مر الزمن فهي في الحق التصنعالشعوب م
   MONTESQUIEU ,De l’esprit des lois ,tome 1 , Geneve , 1758 , edition ,P10 , 
www.classiques,uqac.ca . 
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تتمكن من التكيف مع التطورات المتعاقبة، و هذا معناه أن القانون وليد البيئة االجتماعية يتطور 
  . 1بتطورها، فال يوجد قانون طبيعي واحد يصلح للتطبيق في كل زمان و مكان

ضوع دراستنا، للقاضي إمكانية تطويع العقد بقصد مواجهة الظروف بنقل هذا المفهوم إلى مو            
باالستناد إلى تفسير القانون، و بالتالي فإن نصوص القانون يجب أن و ذلك االقتصادية المتغيرة 

ينبغي أن يحقق النص الغرض منه، و  ال وقت وضعها، فعند التطبيق فقط ينظر إليها وقت تطبيقها،
و تكون العبرة في التفسير باإلرادة المحتملة، بمعنى ما كان يريده . 2سناهو إقامة العدل بين ال

القاضي وقت الحاجة إلى بالمشرع لو أنه وجد في الظروف االقتصادية و االجتماعية المحيطة 
أما إرادة  التفسير، فاإلرادة المحتملة للمشرع هي التي تتماشى مع الظروف التي تحيط بالمفسر

أو المفترضة، و إن كانت تعبر عن رغبات المجتمع وقت صدور التشريع، فقد ال المشرع الحقيقية  
التنبؤ بما قد يحدث مستقبال  ال يمكن للمشرعتعبر عن ذلك عندما يراد تفسير التشريع و تفسيره، و 

  .3تمن مشكال
في  ولىاأل، و هذا ما نستشفه من نص المادة شرع الجزائري بالمدرسة التاريخيةو تأثر الم        

، و المشرع الجزائري 4الفقرة الثانية من التقنين المدني الجزائري التي تنص على تعدد مصادر القانون
القاعدة القانونية و نظريات المدرسة الموضوعية التاريخية التي تفسر  مبادئفي ذلك يستلهم بوضوح 

 ...و غيرها األخالقيةنية ، و مختلف الحقائق الطبيعية ، االقتصادية ، االجتماعية ، الديمن خالل 
بالعرف تجمع هذه الخصائص فهو في نفس الوقت تبني واضح لتفسير  األخذاعتبرنا أن  فإذ

  . 5المدرسة التاريخية لجوهر القانون و لو بصفة جزئية

                                                            

  .739، مرجع سابق، صعجة الجياللي-1

  .349، مرجع سابق، ص رشوان حسن رشوان أحمد-2
  .292، مرجع سابق، ص محمد سعيد جعفور-3
اذ لم و: ( 78، ج ر عدد  1975سبتمبر 26المؤرخ في  58-75من تقنين مدني جزائري من االمر  1/2تنص المادة -4

فبمقتضى العرف ، فاذ لم يوجد  يوجد نص تشريعي ،حكم القاضي بمقتضى مباديء الشريعة االسالمية ،فاذ لم يوجد
  . )قواعد العدالة و فبمقتضى مباديء القانون الطبيعي

  . 187، ص رجع سابق، م تومي أكلي -5
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أن تبني اإلرادة المحتملة للمشرع بصدد عملية التفسير،  إذ، و لم تسلم هذه المدرسة من النقد       
ينتج عنه تعد على روح النص و تعديل ضمني له  ه اإلرادة غير مقيدة بضوابط ، مع العلم أن هذو 

  . 1على نحو يتناقض و غاية المشرع
  مالئمة التفسير الموضوعي للقاعدة القانونية مع مفهومها عدم- 3

، كما ) أ(عجزت نظرية التفسير الموضوعي في تبرير العنصر الشكلي في القاعدة القانونية       
  . )ب( أنها فكرة ال تزال غامضة

  ضوعي مع مفهوم القاعدة القانونيةتعارض التفسير المو - أ
إن األطروحة المثالية و الواقعية نظريات تصلح لتفسير الشق المادي من القاعدة القانونية، و       

ينها، فتعديل العقد ، و هو أساس لتكو 2لكنها ال تصل إلى مرحلة إبراز الشق الشكلي لتلك القاعدة
أو االجتماعية التطورية أو فكرة الحق، إال  3لعامل التغير إن كانت تفرض تطبيقه، الفكرة األخالقية

أن هذه المعطيات تبقى ناقصة، ال تصل مرتبة اإللزام ما لم تقترن بمحرك شكلي كفيل بإعطائها 
. construit4" مبنى" حسب بل  و conduit" معطى " صفة القانونية ، فالقاعدة القانونية ليست 

    ير الموضوعي للقاعدة القانونية  غموض فكرة التفس- ب
و عالوة على ما سبق، إن األفكار التي جاءت بها المدرسة الواقعية و المثالية ال تحتمل عمليا      

لمفهوم واضح فهي أفكار غامضة تترك المجال مفتوحا الستنساب القضاء في هذا المجال و بسط 
، لقد حاول 5نفسه عند تحديده لفكرة الحق (Bonnecase) و هذا  ما أقره األستاذ بونكاز . نفوذه

و مصادر  sources réelleمصادر حقيقية : بونكاز أن يميز في القاعدة بين نوعين من المصادر

                                                            

  . 293، مرجع سابق ، ص محمد سعيد جعفور - 1
  . 293، ص ، مرجع نفسهمد سعيد جعفورمح - 2
 الضمير الفردي على ضوء اليقظةوفالطبيعة اإلنسانية على ضوء العقل البشري ھي التي تضع الواجبات العامة المجردة،- 3

بالتالي فإن القاعدة األخالقية ليست ملزمة إال للضمير والتبصر ھو الذي يستخرج لسلوكه الخاص تلك القواعد الطبيعية،و

تأنيب الضمير، بينما القاعدة القانونية ال يمكن ويترتب على مخالفتھا لوم النفس  فھي تنظم عالقة الفرد بمثل عليا ده،وح

 RZEPECKI :فرضھا إال من طرف ذلك المجتمع الممثل من طرف السلطة العامة التي تفرض جزاء على مخالفتھا أنظر 

(N) , Op-cit, P35. 

4 -GENY , Science et  technique en droit privèe  positif  , Tome1 , Paris , (4v.1913-1924)  , P263 . 
5 -BONNECASE (J) , La pensèe juridique francaise de l’heure prèsente , A.P.D. , 1932 , P45 . 
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 sourceمصدر اختباري  المصادر الحقيقية بنظره هي  ، وsource formelleشكلية 
expérimentale   يسميه بالعنصر االختباري ،élèment expérimentale  و مصدر عقلي ،

source rationnelle    و يسميه بالعنصر العقليélément rationnelle   و كال العنصران
 . 1مولد للقاعدة القانونية

لكن  إن العنصر االختباري يجد كيانه في الوسط االجتماعي و الطبيعة الدائمة لإلنسان و        
هذا العنصر متروك لذاته، دون موجه أو منظم ، األمر الذي  يؤدي بنظر بونكاز إلى قواعد 

، من هنا ضرورة وجود  2متعارضة مع المنافع الخاصة للمجتمع و مع االحترام الطبيعي لإلنسان
العنصر المنظم للمعطيات التي يطرحها ذلك العنصر، بأي شكل من األشكال لكي تأتي القواعد 

الطبيعي الدائم لإلنسان، إن ذلك العنصر  في الوسطلمستخرجة مؤمنة  لالنسجام االجتماعي ا
المنظم هو ما يسميه بونكاز بالعنصر العقلي، ترجمته بنظره في فكرة الحق الموجودة في جوهر 
القاعدة القانونية كما بينا، و لكن ما هو مضمون هذه الفكرة؟ ما هي طبيعتها؟، يعترف بونكاز 

. جود تناقض في تحديدها، بل إن البعض كان أكثر تطرفا فرفض وجودها في القاعدة من أساسهبو 
فالغموض كما هو واضح، يتناول فكرة الحق عند محاولة إبرازها، و فكرة الحق عند محاولة تحديد 

  .3مضمونها
لحق ، مع جوهر ا إلىفكرة االستناد  باقتراحهذا التناقض ،  إزالةو حاول بعض الفقه         
  .  4تطويع العقد على المبادئ العامة التي نص عليها القانون تأسيس
   . القانون  تفسيرموقف القانون االنجليزي من :ثالثا
إلى التفسير  للقاعدة القانونية، يلجأ يرى بعض الفقه أن القضاء من المصادر الرسمية        

نية تطبق على النزاع، فيبتدع حلوال تنطوي على بمفهومه الواسع، أي حين ال توجد أمامه قاعدة قانو 

                                                            

  .302، مرجع سابق، ص سامي بديع منصور-  1
2-BONNECASE (J)  , Op-cit , P45. 

  203، ص سابق مرجع ، يع منصورسامي بد-  3
  354، مرجع سابق ، ص  رشوان حسن رشوان أحمد-  4
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جريمة إنكار العدالة، فإن ، لكونه مضطر إلى ذلك تجنبا التهامه بارتكاب 1خلق قاعدة قانونية جديدة
لقضاء و قد تصدى ا 2للقانون مصدر ديع اإلنشاء و حدود الخلق في أي الحدود هذ في القضاء

اإلنجليزي للعديد من المنازعات المتعلقة بهذا الغرض، و انتهى فيها إلى المساواة بين االستحالة 
المادية التي تثار فيها القوة القاهرة و بين ما يسمى في الفقه استحالة الهدف و يرتب القضاء عنها 

  .3نفس الجزاء المتمثل في فسخ العقد
الذكر ضد شركة االتحاد للتأمين  قررت محكمة المنازعات  السالفة" جاكسون"ففي سابقة       

المالية أن  التراخي في تنفيذ العقد لفترة زمنية معينة قد يترتب عليه في بعض األحيان إحباط 
للمقاصد و األهداف التجارية للمتعاقد، مما يقتضي إعمال فكرة االستحالة االقتصادية على الرغم 

، ال يمكن القول بأن هناك 4مكنا من الناحية المادية و في هذا الحكممن أن تنفيذ العقد ما زال م
استحالة مادية في تنفيذ األداءات المتولدة عن العقد، بل إن التنفيذ الحرفي للعقد الزال ممكنا، لكن 

  . 5الذي صار مستحيال هو تنفيذ العقود وفقا للقصد منها، أي وفقا لألهداف المبتغاة من تنفيذها
ذا عرف دور القاضي في إنشاء القواعد القانونية رواجا في النظام األنجلوساكسوني، فإن و إ     

الرأي الغالب يذهب إلى عكس هذا االتجاه  و يرفض أن يكون للقضاء مثل هذا الدور في إنشاء 
، الذي يقتضي اقتصار دور 6القواعد القانونية، ألن في ذلك اعتداء على مبدأ الفصل بين السلطات

اضي في تطبيق قاعدة قانونية موجودة و موضوعة سلفا من سلطة مختصة بذلك غير السلطة الق
     . 7القضائية، بينما صناعة القانون مجال محصور للسلطة التشريعية

  
  
  

                                                            
1 -ZAKI , Op-cit , P 305 

  .23، مرجع سابق ، ص ياسر حسن سليمان-  2
-3 ZAKI , Op-cit , P 305. 

4 -DEMANTE (A-M) ,Op-cit , P 305 . 
5 -DAVID (M) , Op-cite  , P601 
6 -Idem  , P601 

  .371، ص ، مرجع سابقحسن رشوان أحمدرشوان -  7
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  الفرع الثاني
  التوفيق بين العنصر الشكلي و المادي للحق

ي و انقالب في كنولوجبسبب ما جد من تطورات في ظروف الحياة من تقدم علمي و ت       
استيعاب  لىاألخالقية ، عجزت النصوص المكتوبة في أعقاب الثورة الفرنسية عالمبادئ المثالية و 

أي من هذه التغيرات و التطورات عند تفسيرها تفسيرا حرفيا، و نجحت مدرسة التفسير العلمي 
  .1الحرفي في استنباط حكم هذه التغيرات من النصوص

من ذلك بادر هؤالء الكتاب إلى اقتراح أطروحة تجمع بين المذاهب المثالية و  و انطالقا       
 تفسير القانون  أساستطويع العقد على  إلى، وصوال ) أوال(المذاهب الواقعية لتفسير القانون 

 .)ثانيا(
  مدرسة التفسير العلمي الحر: أوال

مي واضحا في خصوص نظرية العقد، ليبدو ميل الفقه و القضاء إلى مدرسة التفسير الع        
على التحديد في المحاوالت الدءوبة لتطويعه قصد مواجهة الظروف االقتصادية المتغيرة، باالستناد و 

الذي أرسى دعائمها  GENYإلى تفسير القانون، و من أبرز الدعاة إلى هذه األطروحة الفقيه جيني 
حيث يرى أن القانون يقوم على " خاص الوضعيالعلم و الصياغة في القانون ال"في مؤلفه الشهير 

  .2عنصرين هما عنصر العلم من جهة و عنصر الصياغة من جهة أخرى
من  1/2و يتبين بجالء من خالل نص المادة  الحر،و تبنى المشرع الجزائري التفسير العلمي     

الشريعة  مبادئحكم القاضي بمقتضى  تشريعي،لم يوجد نص  إذو (  :تنصتقنين مدني التي 
ص على أن المشرع تأثر بمنهج مدرسة البحث العلمي الحر و ذلك من حيث الن...) .اإلسالمية

البداية  مختلف المصادر تكون إلىترتيب طريقة الرجوع من خالل و   القانون،تعدد مصادر 
يفهم من و . القانون الطبيعي و العدالة  مبادئ أخيرا، و 3العرف اإلسالمية ثمبالتشريع ثم الشريعة 

هذه الفقرة أيضا أن المشرع يقر بعدم كفاية التشريع بحكم العالقات االجتماعية المتعددة داخل 

                                                            
1-DURANTON (M) , Cours de droit  francais suivant le code civil ,  4 ème èd , Paris , 1844 , P48 . 
2-GENY (F) , Mèthode d’intrepretation et sources en droit privè positif  ,Op-cit , P164. 

  . 186مرجع سابق  ، ص  تومي أكلي،-  3
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ع يضيف مبدأ االجتهاد في القضاء و المجتمع و ذلك بطريقة ضمنية ، و يفهم أيضا أن المشر 
أصيل في المناهج األصولية  مبدأو العلمية عند تفسيره للنصوص القانونية و ه األحكاماستنباط 
  . 1اإلسالمية

 :ما يأتيفي حري المعلال يرسفتلاة سر دم هاتنبي تتلا يرسفتلا رصاعن ثلمتت    
    العلمعنصر - 1

يتميز القانون حسب جيني بطابعه العلمي و الذي يجعل منه علم قائم بذاته شبيها بعلوم        
إلى العلوم اإلنسانية لصلته باإلنسان و على هذا األساس يتكون علم القانون الطبيعة و لو أنه يميل 

  :من العناصر التالية
  عنصر واقعي و تجريبي- أ

يتمثل في مجمل الحقائق المرتبطة بالبيئة االجتماعية لألفراد و هذه الحقائق قابلة للمالحظة       
  .2أو اجتماعية أو تاريخية اقتصادية، سياسية إما طبيعية، مثلها مثل الظواهر المادية، و قد تكون

  العنصر المثالي- ب
يتخذ العنصر المثالي مظهر العدل باعتباره المثل األعلى للقانون، و قد يتمثل هذا العمل         

، كما قد يتمثل هذا العدل في التوازن المفترض 3في العدل التبادلي الذي يحقق التوازن بين األفراد
رد و واجباته، و قد يتمثل هذا العدل في العدل االجتماعي أي تسخير الفرد لخدمة بين حقوق الف

  .4الجماعة أو تحقيق المصلحة العامة
  عنصر الصياغة-2 

يقصد بالصياغة إفراغ الحقيقة االجتماعية في قالب نص تشريعي و يتخذ هذا القالب حسب         
  ، و يقتصر القاضي على5 تتغير بتغير الظروفشكلين، صياغة جامدة تضع حلوال ثابتة ال" جيني"

                                                            

  . 186، ص   قبسا، مرجع  تومي أكلي- 1
  . 294، مرجع سابق ، ص محمد السعيد جعفور- 2
  . 294، ص نفسه، مرجع  محمد السعيد جعفور- 3
  . 796، مرجع سابق ، ص عجالي بخالد- 4

5-GENY (F) , Mèthode d’intrepretation et sources en droit privè positif  ,Op-cit , P164. 
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غة تضع حلوال تطبيقها كما وردت دون تفسير، و قد تتخذ شكل صياغة مرنة، و مثل هذه الصيا
  .تقديرية أكثر منها تقريرية و يتمتع القاضي بسلطة واسعة

  ى تفسير القانون قصد تطويع العقداالستناد إل:ثانيا
أملت الحدود العليا التي تجد تأييدا لها في النصوص القانونية نفسها ضرورة التوفيق بين      

و  اإللزاملحدود العليا البد لها من عنصر ، كما أن هذه ا)1( 1العناصر الموضوعية و الذاتية للحق
  . )2(ترجمتها إلى قواعد قانونية مطبقة في الواقع 

   للحقالموضوعية  الذاتية والتوفيق بين العناصر - 1
مزج ثابت من عناصر موضوعية "أن العقد عبارة عن     »  jack ghestin « يرى األستاذ      
قد الحظ مركز األهمية القصوى للعوامل  Hauriouاألستاذ النظرة ليست جديدة ف.   2"و ذاتية

و  العناصر   تركيبا دياليكتيكيا بين اإلرادة وجد في العقد Hébrauالموضوعية في الحق و األستاذ 
الحق الوضعي الذي ليس هو وحسب قواعد "الخارجية التي تتحلل بذاتها إلى عالمين من جهة 

الهيكل "التي تشكل أساس المجتمع " المؤسسات الحسية"ا و إنما يحتوي أيض .3"مجردة و عامة
و هو ما سمح لألستاذ هابرو و بعد ذلك األستاذ " العالم المادي"، و من جهة ثانية "العظمي للمجتمع

يرى األستاذ غستان  و في نفس السياق   .بتحليل العقد في القانون الوضعي Hauser4 هوسر
GHESTIN   5"كيد في العقد على أولوية الحق الوضعي على الحق الذاتي التأ"أنه من الواجب  ،

و الحق الوضعي هو شكل الحق الذي تحدده القاعدة القانونية، يتصف بخصائصه التجريد و اإللزام 
أحكاما سلوكية يقتضي مراعاتها في بعض األوضاع للوصول القانونية تحدد  و العمومية، فالقاعدة

                                                            

  . 796، مرجع سابق ، ص ي بخالدعجال-  1
-2 GHESTIN (J) ,Traitè de droit civile , Les obligations , Op-cit , P45 . 

3-HEBRAUD , Role respectif de la volentè et des èlèment objectifs dans les arts juridiques , P426-426 .    
4-HAUSER , Objectivisme et subjectivisme dans l’acte juridique , Op-cit , P45. 
5-GHESTIN (J) ,Traitè de droit civile , Les obligations , Op-cit , P1. 
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، و هذه األهداف تشكل مصدر القاعدة القانونية، تسعى إلى تحقيق إلى أهداف معينة بشكل مجرد
 . 1اعتبارات عليا تتمثل في تحقيق العدالة

فالنظم الوضعية يقتضي أن تستخدم كموجهات في عملية البحث عن حلول عادلة تتجسد في       
عتبارها مصادر فكرة األخالق، الحق، المبادئ االجتماعية، التي هي في حقيقتها الحق الوضعي با

  .تقنين  مدني جزائري  1للقاعدة القانونية طبقا لنص المادة 
 فالقضاء إن كان ملزما بتطبيق القواعد القانونية، إال أنه ملزم أيضا بالخضوع إلى قواعد العدالة      

  .2و أن يفتش بوسائل المنطق عن حلول عادلة و منصفة
  للحق التوفيق بين العنصر الشكلي و الموضوعي- 2

يترتب على انعدام نصوص قانونية خاصة في إعمال نظرية الحادث الطارئ  فسح المجال      
أمام القضاء في تفسير المبادئ العامة التي نصت عليها نصوص القانون المدني على أسس مثالية 

  .3)ب(، أو تنفيذه ) أ(سواء تلك المتعلقة بتكوين العقد  وواقعية
 قد زوال عناصر تكوين الع- أ

 أثناءيترتب على الظروف االقتصادية زوال العناصر الجوهرية التي اتفقا عليها الطرفان       
  . 4، من التراضي و المحل و السبب تكوين العقد

  التراضي-
تجاهل القضاء الفرنسي الغلط في الباعث كونه أمرا خارجا عن دائرة التعاقد ، و ال  عالقة        

محل الغلط الجوهري و هما الصفة الجوهرية في –دون  غيرهما  –ن تمثالن له بالحالتين اللتي
 نينقت 1110الشيء ، أو ذات صفة المتعاقد  ، حيث  فسرت بعض المحاكم في فرنسا نص المادة 

                                                            

  .307، مرجع سابق ، ص  سامي بديع منصور-  1
 .78، مرجع نفسه ، ص سامي بديع منصور-  2

3-GRYNBAUM (L)  , « De la regle morale a une moral sociale,ver un nouvel ordre ? » », Op-cit ,p 43 
4-THIBIERGE (L)  , Op-cit ,p 43 
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عقد بيع  إبطالبأن للمشتري أن يطلب  يقارب الغلط في القيمة  ، وقضت  ، على نحو رنسيف دنيم
  . 1نفقات باهضة لردمها إلىاتضح له أنها تحتاج  إذ،  يجل أن يقيم مبانقطعة أرض اشتراها من أ

كامل الثمن   إلىنفقات الردم  إضافةوهو حكم يمكن تفسيره على أن المحكمة تراءى لها أن       
العقد  إبرامعن أمر الحق على  ناشئعدم التعادل بين أداءات الطرفين ، و هو عدم تعادل  إلىيقود 

القاضي يملك (  :كامل الثمن و على هذا يمكن القول بأن إلىنفقات الردم  إضافةن ع ناشئ، أي 
 إلىمستندا  على القيمة االقتصادية لألداءات شيئا من حرية التصرف من أجل أن يمارس رقابته 

  .2نظرية  الغلط في مادة الشيء عندما يتراءى له أن ذلك ضروري
جة أن فكرة الغلط ال تتحرك إلى عند إبرام العقد، بينما ض على هذا التبرير بحو قد اعتر        

كما أنه ال يترتب على الظرف . تتحرك نظرية الظروف الطارئة بعد هذا اإلبرام و عند تنفيذ العقد
  .الطارئ قابلية العقد األبطال و ال حتى الفسخ

  المحل-
و ليس باعتباره محال  لألداءمحال الفقهاء الفرنسيين ال يهتمون بمفهوم الشيء باعتباره  أصبح      

العقد فالمهم في نظرية المحل حاليا هو مضمون االلتزامات الناشئة عن العقد و بهذا بدأ  أولاللتزام 
 أصبح اآلنأما  نه شيء أعلى  إليهكان ينظر  إذ، يخرج مفهوم المحل عن المادية التي عرف بها 

  . 3نه العملية المراد تحقيقهاعلى أ إليهينظر 
و في هذا السياق تقترب نظرية المحل بنظرية السبب و بالتحديد بنظرية اقتصاد العقد ، و         

  . 4تأسيس نظرية اقتصاد  العقد على أساس المحل ؟ إمكانيةيثور السؤال هنا بمدى 
ال استح إذكان مفهوم المحل هي العملية القانونية المراد تحقيقها ، يصبح العقد باطال  إذا        

  ة اقتصاد العقد ينه ال يتوافق هذا الحل مع نظر تصادي  أثناء تنفيذ العقد ، غير أتحقيق الهدف االق
  

                                                            

 .45، ص  سابق، مرجع  علي فاللي-1
  .356، مرجع سابق ، ص   رشوان حسن رشوان أحمد- 2

  .218، مرجع سابق ، ص نسير رفيق - 3
 .45، مرجع سابق ، ص علي فاللي- 4
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  : 1من خالل اعتبارين
القضاء ال يعتد بالمحل في تأسيس نظرية اقتصاد العقد ، و إنما  نأيتمثل في : األولاالعتبار 

  . 2يكتفي بالسبب كأساس للنظرية
على أساس أن انعدام الهدف االقتصادي كان القضاء لنظرية اقتصاد العقد تطبيق :االعتبار الثاني 

   . اقتصاد العقد األهمية لحالة زوال المحل أثناء التنفيذ ةكان قائم أثناء إبرام العقد ، و ال تولي نظري
   السبب -
قصد بسبب االلتزام السبب في العقد الملزم للجانبين هو سبب االلتزام ، و ي نأ يرى بوتييه       

 إن أيتكون االلتزامات متقابلة و متوازنة   أنصحة العقد تقتضي  أنيعني  هذا، و السبب المباشر
  . 3األخرحد المتعاقدين هو التزام المتعاقد ب التزام أسب

تقنين  1131بأعمال بوتييه في السبب في المادة  1804و أخذ التقنين المدني الفرنسي لسنة      
سبب غير  إلىسبب وهمي أو  إلىااللتزام بدون سبب أو المستند (  :مدني فرنسي  التي تنص
  .4نه تنحصر فكرة السبب في تكوين العقد دون تنفيذهنا يتبين أ، و من ه )مشروع ، ال ينتج أي أثر 

 إلىبدأ الفقه في فرنسا في  طرح فكرة امتداد نظرية سبب االلتزام  1920و ابتداء من سنة     
النظرية المادية للسبب و لكن  أيدكابيتان الذي      Capitainمرحلة تنفيذ العقد ، ومن هؤالء الفقهاء

 De la cause des »و ذلك من خالل مؤلفه الشهير في السبب المعنون  بصورة معدلة، 
obligations »    و أخرج فيها نظرية السبب التقليدية  ، وطرح  فكرة جديدة51927الصادر سنة

فهم السبب  إذ إال، األخريكون كل التزام سببا لاللتزام  أنال يمكن القول باستحالة  إذبصورة معدلة ، 

                                                            

 . 45، مرجع سابق ، ص علي فاللي-  1
2 -MOURY (J) , « Une embarrassante notion : l’économie du contrat  » , Op-cit , P45. 
3 -POTHIER , Traité de la  vente , Op-cit , P124 . 
4-THIBIERGE  , Op-cit ,P 114 . 
5- Capitant (h) , De la cause des obligations , (Contrats , Engagement unilatéraux , Legs ) , Dalloz , 3eme édition  
1927 , P 39 . 
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و ناشئا منه في  أخريكون الشيء منشأ لشيء  أنيستحيل  إذ، )المصدر (  المنشئبمعنى السبب 
 .1نفس الوقت

، و اعتبر أن سبب يتان في النظرية التقليدية للسببو انطالقا من هذه الفكرة عدل الفقيه كاب      
و  أيضاااللتزام  تنفيذ إنما، و ليس وجود االلتزام المقابل فحسب االلتزام في العقود الملزمة للجانبين

، حين تنفيذه إلىالسبب في هذه العقود يجب أن يظل قائما من وقت تكوين العقد   أنمقتضى هذا  
  .  2األخرو يصبح مصير كل من االلتزامين المتقابلين معقودا بمصير االلتزام 

، انون المدنيالق أحكام ببعض تطبيقات قواعد القياس فيو يستنيرا كابيتان في هذا الطرح الجديد ،   
تنفيذ  أثناءلتطويع العقد الختالل التوازن العقدي  او التي يكون بمقتضاها فكرة انعدام السبب مبرر 

  . 3 طارئالعقد بسبب ظرف 
السنهوري أن اعتراض كابيتان على  األستاذيرى  إذو لم تخلوا نظرية كابتان من النقد ،        

السبب "هو مبني على خلط بين  إنمااحد سببا و مسببا النظرية التقليدية بأنها تجعل الشيء الو 
النظرية التقليدية  ن العبرة لدى، أل4، و تخلط بين السبب و اإلرادة" السبب القصدي " و "  المنشئ

، و يسهل مع هذا المعنى الملتزم من وراء التزامه إليههو بالسبب القصدي ، أي الغرض الذي قصد 
، و ال لتزامه هو التزام المتعاقد األخرأحد المتعاقدين من وراء ا ليهإأن نفهم أن الغرض الذي قصد 
 . 5يكون في هذا خروج على المنطق

في رسالته الصادرة سنة  Martyو على هذا األساس   أيد الفقه الحديث و من بينهم           
  De l’absence partielle de cause de l’obligation et de son » 6المعنونة 1995

                                                            
1-Capitant (h) , De la cause des obligations ,Op-cit , P 39 .  

انما في المنفعة وانتقد جانب من الفقه في فرنسا كابيتان ، على أساس أن تقابل االلتزام ال ينحصر في تنفيذ االلتزام المقابلو-2

الى أن السبب يتضمن منفعة أكثر ما ھو مقابل اذ يتطابق مفھوم   carbonierھذا ما ذھب إليه  والتي يحصل عليھا المتعاقد

   CARBONNIER ,Droit civil , Les obligations , Op-cit , P10أنظر  causa لح االتيني  المصلحة مع المصط

3-THIBIERGE (L) , Op-cit , P 75 . 
   . 8 ، صسابقمرجع ،  محمد يحي عبد الرحمن المحاسنة - 4
   . 8ص ، نفس المرجع ،  محمد يحي عبد الرحمن المحاسنة - 5

  
6-MARTY (R) , De l’absence partielle de cause de l’obligation et de son role dans les contrats à titre 

onèreux , Thèse , Paris 2 , 1995 , P55 . 
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dans les contrats à titre onéreux »  rôle فكرة امتداد السبب لدى كابيتان لكن بصورة
تنفيذ العقد لكن ليس على أساس اإلرادة و إنما باعتبار السبب ذو  إلىمعدلة ، حيث يمتد السبب 

ق حقيتنفيذ العقد وسيلة قانونية لت إلىأن طرح فكرة تمديد نظرية السبب  إذ  ،طبيعة موضوعية فقط
أن نظرية السبب ال تتلخص في  ، و يترتب على هذا الطرح الجديدالتوازن و العدالة العقدية

دام السبب، و إنما يتدخل القاضي في تعديل العقد، ألن الجزاءات الثالث التي قررها كابيتان النع
م التنفيذ الجزئي ، و إنما في عدالتنفيذ الكلي لاللتزام المقابل ال يقتصر في عدم انعدام سبب التزام

ي  تقتضعل  تنفيذ التزام المدين مرهق، لاللتزام و الذي ينطبق  مع نظرية الظروف الطارئة التي تج
  .1جل رد التوازن العقدي إلى الحد المعقولتدخل القاضي لتعديل العقد من أ

اس كمي في تنفيذ العقد على أس أثناءو تبنى القضاء الفرنسي فكرة االنعدام الجزئي للسبب       
، حيث قضت محكمة النقض  2بالتعويض أو تخفيض قيمة األداء المقابل إماعدة تطبيقات و قضى 

عدم التنفيذ الحسن بتخفيض أتعاب الوكيل بسبب  1981ديسمبر  21الفرنسية في قررا مؤرخ في 
فيذ بسبب عدم التن اإليجارقضت بتخفيض بدل   1894مارس 5مؤرخ في  أخر، و في قرار اللتزامه

  . 3الحسن من المؤجر التزامه بتسليم العين المؤجرة

                                                            
1-THIBIERGE (L) , Op-cit , P 75. 

تعرضت كل محاوالت  الفقه في تاسيس نظرية الظروف الطارئة على بعض االوضاع القانونية التي تبرر نظرية سب - 2

غير أنها لم تسلم االلتزام الى النقد الشديد  حيث حاول بعض الفقه تاسيس نظرية الظروف الطارئة على الدفع بعدم التنفيذ 

اد إلى الدفع بعدم التنفيذ  لتطويع العقد  ألن نظرية الظروف الطارئة تهدف إلى من النقد على أساس انه  ال يمكن االستن

ذهب البعض االخر الى تاسيس نظرية الظروف الطارئة على و استمرار تنفيذ العقد بينما الدفع بعدم التنفيذ يوقف تنفيذ العقد

بح تنفيذه مرهقا للمدين بسبب الظروف الطارئة هو االثراء بال سبب بينما تختلف هذه االخيرة عن االولى الن  العقد الذي أص

سبب لإلثراء الدائن على حساب المدين ، بينما في نظرية االثراء بال سبب ، ينعدم فيها سبب االثراء ، سواء كان العقد ، 

  :الصددانما يعد افتقار المدين السبب الوحيد الثراء الدائن ، راجع في هذا و االرادة المنفردة ، العمل المادي ،

 SOUCHON (CH) ,sous la derection de RODIERE (R) ,  Les modifications du contrat au cour de son 

execution en raison de circonstances nouvelles ,Op-cit , P16.  

3-THIBIERGE (L) , Op-cit , P77 . 
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يتبين  ألنهنظرية الظروف الطارئة  ألعمالو في رأينا فان نظرية كابيتان ال يمكن التسليم بها       
 اللتزامهمن خالل الجزاءات المقررة لعدم تنفيذ االلتزام أنها  تنحصر في حالة عدم تنفيذ المدين 

 إنماعمل المدين و  إلىينسب الحادث  أنال يمكن  الطارئنما نظرية الحادث ، بي إليهبسبب يعود 
   . نعن المتعاقدي أجنبييكون 

المحاولة في المزج بين المذهب الشخصي و الموضوعي  لدىو هذا جاء به الفقه الحديث         
ن السبب هو المعادلة رى بأ، في 1، و من هؤالء الفقهاء الفقيه موريمفهوم مزدوج للسبب إعطاءفي 
قبل كل متعاقد في عقود المعاوضة، و هو ينطلق من مفهومين  ، و المرغوبة مناألداءاتبين 
 ، و المفهوم الثاني ذاتي جود االقتصادي لاللتزام، موضوعي و الذي عرفه بأنه مبرر الو للسبب

السبب هو المعادلة  أن إلىو الذي حدده بالباعث ، و بالتوفيق بين المفهومين توصل ) نفسي ( 
  .  2المرغوبة من المتعاقد

، بأداة تفسير قواعد غيرات التي تطرأ بعد إبرام العقدو في االتجاه الهادف إلى مواجهة الت      
القانون تسيير بعض المحاكم الفرنسية عندما تفسيرها للنصوص المتعلقة بسبب االلتزام العقدي  

الفقهاء إلى أن سبب العقد يقتضي التقابل الكمي و النوعي مستوحية في ذلك ما ذهب إليه بعض 
، أي أن المحكمة رتبت على اختالل أحد االلتزامات 3اللتزامات المتعاقدين أثناء تكوين العقد و تنفيذه

نهيار العقد الذي سبق و توافرت كافة أركانه عند إبرامه، ففي حكم صدر بتاريخ االمتولدة عن العقد 
، و الذي كان قد قضى 4ت محكمة النقض الفرنسية الحكم المطعون فيهنقض 25/10/1977

ببطالن اتفاق يتعلق بأداء بعض األعمال في مقابل القيام بإعالنات إشهارية لصالح الشركة ، على 
مستحيل ، مما يصبح معه االلتزام بأداء األعمال  اإلشهارأساس أن إفالس هذه الشركة يجعل هذا 

  .5ال سببالمذكورة في العقد ب

                                                            
1 -MOURY (J) , « Une embarrassante notion : l’économie du contrat  » , Op-cit , P45. 

  . 225، مرجع سابق ، ص  نسير رفيق-  2
3-THIBIERGE (L) ,Op-cit , p 71  

  . 225، مرجع سابق ، ص نسير رفيق -  4
  .355، ص سابق، مرجع رشوان حسن رشوان أحمد- 5
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و بنت محكمة النقض قضاءها على أساس أن هذا الظرف الالحق على إبرام العقد  و المتمثل      
في استحالة القيام بإعالنات إشهارية يعود إلى فعل الدائن نفسه، فهي بقضائها هذا أقرت بأن السبب  

 .1التنفيذ أثناءيجب أن يكون موجودا، ليس فقط وقت التعاقد، و إنما أيضا 
  انعدام عناصر تنفيذ العقد- 2

  .)ب(و مبدأ حسن النية ) أ(تتمثل عناصر تنفيذ العقد في مبدأ القوة الملزمة للعقد 
  مبدأ القوة الملزمة للعقد - أ

قانون مدني فرنسي  1134ن مدني جزائري التي تقابلها نص المادة تقني 106تنص المادة        
باتفاق المتعاقدين أو لألسباب  إالجوز نقضه و ال تعديله العقد شريعة المتعاقدين ، ال ي: ( على 

نقض العقد باإلرادة  أوأنه ال يجوز تعديل  106، يتبين من نص المادة ) التي يقرها القانون 
ة البحث مدرس أنصار، و ال يقصد بالقانون وفق  2المنفردة ألحد المتعاقدين إال برخصة من القانون

 اإلسالميةالشريعة  مصادر االحتياطية للقانونيقصد به كل ال إنما و العلمي التشريع بحد ذاته،
 ألنه إالالعقد ال يكون ملزم  أن إلى   GHESTIN (J)إليهو هذا ما ذهب  ..الخ ، العدالةالعرف

 أعليسامية تحتل  مبادئأن العدل و المنفعة  STOFFEL Munk ، و يرى3يحقق العدل و المنفعة
 . 4العقدية مخالفتها لإلرادةال يمكن  إذجي  في النظم القانونية ، مرتبة في الهرم التدر 

 
 
 
 
  

                                                            

 و وٕانما بالتمييز بين مضمون العقدذه ،تنفيو العبرة ليست بالتمييز بين تكوين العقد( أن   Rochfeldو ترى الفقيهة السيد- 1
تجسيد هذا المضمون في أرض الواقع ، ألنه يمكن تعديل العقد في أية مرحلة كانت إذ كان هذا المضمون  ال يجسد المعادلة 

  .PENIN (O) , Op-cit , P45: ، أنظر  . )األهداف االقتصادية التي تضمنها العقد  و المرغوبة من المتعاقدين ،
  . 125، مرجع سابق ، ص ليعلي فال -2

3 -GHESTIN (J) ,La formation du contrat , Le contrat-Le consentement , Op-cit , P204. 
4 -STOFFEL-MUNCK (PH) , L’abu dans le contrat , Essai d’une tèhorie , Op-cit , P45. 
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 المنفعة -
للتبادل و تحقيق المنفعة االقتصادية  األفرادمهمة و مفضلة لدى  أداةأن العقد  يرى غستان       

المبنية على االئتمان و التبصر و التوقع ، و هو ما يتناسب مع االقتصاد الحر الذي يأخذ منحى 
  . 1في الحضارة الغربية و تقوم على تقديس حرية اإلنسان خاص

بل و الحصول على مقا. المستقبل في عمل توقعي إدراك إلىيشعر الناس بالحاجة : ( ويرى  جونو 
  .2. ) اآلنيةمقابل منافع مستقبلية للخدمات  أو، منافع مستقبلية

جله تعاقدا هدف االقتصادي الذي من أي صورة التبنى القضاء الفرنسي المنفعة في التعاقد ف       
، التي تمثل العملية التي يريد الطرفان تحقيقها سمي الفقه في فرنسا اقتصاد العقدالطرفان و ي

  . 3بعناصرها و هيكلتها و البحث عن الفائدة و المنفعة التي تصب في اقتصاد العقد
 إلى  1999أفريل  6مؤرخ في   محكمة النقض الفرنسية في قرار لها إليهذهبت  و هذا ما       

الممنوح له بالتزامه بعدم بيع  لإذ أخ،  على أساس انعدام المنفعة من تنفيذ العقد فسخ عقد الفرنشيز
االسم التجاري للمانح و عالمته التجارية تفرض على ألن  ،منتوجات مزاحمة لمنتوجات المانح

  . 4الممنوح له الحفاظ على السمعة التجارية للمانح
  لعدلا-

نظرية الظروف  إليهتستند  أنالتي ينبغي  األساسأن العدالة هي يرى أنصار هذا االتجاه        
في  أداةهي  اإلرادةأن  إذالعدالة تغني عن نظرية عيوب الرضا ،  أن، و يرى جاك غستان الطارئة

                                                            

، مذكور في عالق عبد القادر ،  100، ص ، مرجع سابق وين العقد ، المطول في القانون المدني ، تك جاك غستان-  1
 . 101 مرجع سابق ، ص

    .101مرجع سابق ، ص ،عالق عبد القادر: ، مذكور في  101، نفس المرجع ، ص جاك غستان-  2
  . 147، مرجع سابق ، ص عسالي عرعار-  3

4-ARSAC-RIBEYROLLES (A) ,Essais sur la notion d’economie du contrat , Thèse pour l’obtention 
du grade de docteur en droit , Droit privèe , Unniversitè Clermont I , 2005 , P172. 



 تنفيذ العقد في ظل الوضع االقتصادي الجديد                                                           باب الثانيال

 
 

340 
 

، و يستند كان عادل إذايكون العقد ملزم  إذ ،1اإلرادةفوق  أخالقيخدمة العدالة و أن العدالة كمبدأ 
  .2 الفقه الكنسي في التمييز بين العدالة التوزيعية و التجميعية و التصحيحية أفكاربعض  إلىهؤالء 
ى استقرار المعامالت نظرية الظروف الطارئة بحجة الحفاظ عل تأسيسو يعارض بعض الفقه       

قاعدة قانونية تحقق مصلحة عامة تتفق ن العدالة ليست الغاية الوحيدة للقانون فليست كل القانونية أل
  . 3بالضرورة مع روح العدالة

  قاعدة حسن النية - ب
يثير تطبيق نظرية الظروف الطارئة على أساس مبدأ حسن النية انعدام التعارض بين هذا     

 ، بينما ذهب القضاء 4بعض القضاء الفرنسي إليهذهبت  القوة الملزمة للعقد و هذا ما مبدأاألخير و 
  . في اتجاه تقييد مبدأ حسن النية لمبدأ القوة الملزمة للعقد  األلماني

  ) في فرنسا (  -التفاوض بإعادةااللتزام -مبدأ حسن النية مكمل لمبدأ القوة الملزمة للعقد -
ذهب جانب من الفقه في فرنسا إلى أن تطبيق نظرية الظروف الطارئة هو إعمال مبدأ حسن        

، ألن هذا المبدأ يقتضي عدم تنفيذ االلتزام إال في حدود ما هو متوقع ومألوف  5 العقد النية في تنفيذ
في معامالت األشخاص ، أما إذ تغيرت الظروف على نحو غير عادي بما يقلب التوازن المالي 

  . 6التعديل إجراءبينهم فان الواجب يقتضي 
 تنفيذ  إنماو  لمرهق ال يترتب على تنفيذ العقدا اللتزامهو يرى الفقه في فرنسا أن تنفيذ المدين      

ن تنفيذ المدين اللتزامه ليس ناجم عن تصرف فإ أخربمعنى  أو، لألثر المترتب عن الحادث الطارئ
فان  اإلطار، و في هذا 7إحداثهاعن  واقعة قانونية لم يكن إلرادة المتعاقدين دور في  إنماقانونية و 

                                                            
1-Ghestin Jack , Traitè de droit civil , Les effets du contrat , avec la collaboration de C JAMIN ET 
M.BILLIAU , 2eme edition , LGDJ ,1994, P204. 
2 -Idem,P 45 . 

  . 453، حق الرجوع عن العقد ، مرجع سابق ، ص ريان عادل ناصر-  3
     . 453، مرجع سابق، ص الجبار ناجي المال صالح -  4

5 -THIBIERGE (L) ,Op-cit , P45 . 
6 -Idem , P45 .  
7 -Ibidem   , P394 .  
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هي مكملة لها  ألن مبدأ القوة  إنماتثناء لمبدأ القوة الملزمة للعقد و اس تنظرية الظروف الطارئة ليس
  . 1الملزمة للعقد تتوقف في حدود ما هو متوقع و مألوف في معامالت األشخاص

أن الدائن الذي يطالب التنفيذ من مدينه المرهق متعسفا في استعمال  demogueو يرى         
، ألنه يشترط  االلتزام بتنفيذ العقد بحسن النية 2هة في تنفيذ العقدحقه إلخالله بواجب التعاون و النزا

، غير أن مبدأ حسن   ن، امتناع الدائن عن كل تصرف يجعل تنفيذ العقد مرهقا  أو مستحيال للدائ
بقاعدة العقد شريعة المتعاقدين ، و  إخاللالنية ال يبرر تدخل القاضي في تعديل العقد ألن في ذلك 

كان  إذ: ( ورد فيه  2007جويلية 10محكمة النقض الفرنسية في قرار مؤرخ في  إليههبت هذا ما ذ
نية ، غير أن  ءحسن النية يفرض على المدين جزاءات على تنفيذ التزامه بسو بتزام بتنفيذ العقد لاال

د هذا ال يبرر تدخل القاضي في العقد و المساس بجوهر التزامات المتعاقدين بتعديلها و هذا يع
  .  3)قانون مدني فرنسي  1134لمبدأ القوة الملزمة للعقد طبا نص المادة  إهدار

 Regards sur la théorie  " في كتابه المعنون   Stoffel-munckو يرى           
d’imprévision "و ال يتعلق بالتزام سلبي ألنه من 4أن تنفيذ العقد بحسن نية هو التزام إيجابي ،
بة بتنفيذ االلتزام الواقع على عاتق المدين ، غير أن مبدأ حسن النية يفرض على حق الدائن المطال

بالتعاون مع المدين  في تنفيذ التزامه بهدف الحفاظ على استقرار المعامالت  أخالقيالدائن التزام 
  ض التفاو  بإعادةالقانونية و تجنب فسخ العقد و  يكون هذا االلتزام االيجابي مصدر لاللتزام جديد 

( «.. » Conçue obligatoirement comme un simple devoir négatif, devient une 
obligation positive «... » un devoir positif d’ordre moral : celui de soulager la 
douleur de son cocontractant , celui de l’aider dans les difficulté d’exécution)5 . 

في قضية  1992نوفمبر  3محكمة النقض الفرنسية في قرار مؤرخ في  إليهما ذهبت و هذا        
أبرمت شركة إنتاج البترول مع وكالة معتمدة عقد يتضمن التزام الشركة بتوريد (:   6تتلخص وقائعها

الوكالة بالمواد البترولية مقابل ثمن محدد مسبقا، أصدرت الدولة تشريعات تفسح المجال أمام 

                                                            
1 -BESSON (CH) , Thèse prècite   , P34 .  
2 - DEMOGUE (R) , Les notions fomndamentals de droit privè, Op, cit, P 112-113. 
3 -Idem , P 394 . 
4 -STOFFEL-Munck ,Regards sur la thèorie d’imprèvision  ,Op-cit ,  P 85 . 
5 -Idem,  P 85 . 
6-THIBIERGE (L) , Op-cit , P 394 . 
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الشركة تحيين األسعار الواردة في العقد و   Huard، طلب السيد  1ربالتحديد الحر لألسعاالخواص 
دعوى قضائية طلب بموجبها تعديل   Huardجعلها تنافسية، رفضت الشركة الطلب، رفع السيد 

األسعار الواردة في العقد لتتالءم مع األسعار المعروضة في السوق، و إلزام الشركة بتقديم 
  .)2و ذلك بسبب إخالل الشركة بالتزام تنفيذ العقد بحسن النية  Hauardللسيد تعويضات 

إن االلتزام بتنفيذ العقد بحسن النية يقتضي ( :قضت محكمة النقض الفرنسية بقرار ورد فيه        
تدخل الشركة لتعديل األسعار الواردة في العقد لجعلها تنافسية تتالءم مع األسعار المعروضة في 

تعديل األسعار يعد منافيا اللتزام بتنفيذ العقد بحسن النية و التفاوض في ق، و أن رفض الشركة السو 
  .3)لما كان كذلك فإن المدين يستحق التعويض عن الخسائر الالحقة به 

  )  األلمانيالقضاء (  -تعديل العقد-القوة الملزمة للعقد  قيد على مبدأمبدأ حسن النية -
د نص عام يقرر النظرية عمد القضاء األلماني إلى التوسيع في تفسير و إزاء عدم وجو      

،  و تبنى مبدأ حسن النية 4النصوص القانونية و بذلك يستطيع القاضي تعديل العقد دون فسخه
التي  قانون المدني األلماني 242نص المادة أساس ليقيم عليه النظرية و التمس أسباب التعديل من 

ى المدين تنفيذ األداء العقدي بحسب ما تمليه مقتضيات حسن النية مع يجب عل«:  تقضي بأنه
  .5»االستهداء في ذلك بالعرف التجاري

حيث أنه بعد الحرب العالمية األولى تدهورت العملة األلمانية و ارتفعت األسعار ارتفاعا هائال      
رئة  و ذلك  تحت ضغط ، فتعذر تنفيذ الكثير من العقود، فأقرت المحاكم نظرية الظروف الطا

في أن مالكا أجر عقاره لشخص آخر ألجل : ( 6الظروف المتغيرة، ففي قضية تتلخص وقائعها
استغالله في األغراض التجارية، و تعهد المالك بمد المستأجر بالبخار الالزم لتشغيل الماكينات نظر 

ن الحرب أدى إلى ارتفاع مبلغ أضيف إلى قيمة اإليجار المتفق عليه، غير أن التضخم الناتج ع

                                                            

 . 78، مرجع سابق ، ص) مفاعيل العقد أو اثاره (، المطول في القانون المدني  جاك غستان -1
   .455، مرجع سابق ، ص  حسن عبد الباسط جمعي-2
  . 455، ص  نفسه، مرجع  حسن عبد الباسط جمعي-3

4-THIBIERGE (L) , Op-cit , P 394 .  
5-article 242 code civile almand : (Le débiteur est tenu de fournir la prestation comme l'exige la bonne 

foi eu égard aux usages admis en affaires.) selon la traduction de fr.jurispedia.org. 
  . 75بق، ص مرجع سا جميلة بولحية، - 6
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سعر الفحم الالزم لعملية توليد البخار بنسبة عشرة أمثال القيمة اإليجارية السنوية  و على ضوء هذه 
األوضاع الجديدة اضطر المالك إلى مطالبة المستأجر بزيادة المبلغ المتفق عليه حتى يزول 

الطلبات التي تقدم بها المالك  بإجابة، قضت المحكمة العليا 1 االختالل الحادث في التوازن العقدي
أسست قضاءها على أن مضمون األداء العقدي في هذه الحالة حدث فيه تغير كبير من الناحية و 

، بحيث لو أجبر المالك على تنفيذه لحدث اختالل في التناسب القائم بين أدائي 2االقتصادية
 يطاق، و انتهت إلى أن تدخل القاضي في المتعاقدين بالدرجة التي يصبح فيها هذا التنفيذ مرهقا ال

العقد يعد ضروريا و الزما متى كان من نتيجة تغير الظروف قيام مركز تعاقدي جديد ال يتفق مع 
  . 3. )حسن النية و مقتضيات العدالة

عدم  كن وصف الدائن بسيء النية، اذال يم و تعرض هذا األساس للنقد على أساس أنه         
نية التضليل و الخداع عند الدائن للحصول على  ية يقتضي غش الذي يتجلى فيبحسن ن تنفيذ العقد

  .4مصلحة اإلثراء بها دون أي سبب غير أن مطالبة الدائن يدخل في نطاق ممارسة حقه
 أن ينبغي تقنين مدني كان 107 المادة من الثانية الفقرة الجزائر أن  الفقه في  يرى  و        
 قاعدة من استثناء هي الطارئة الظروف نظرية أن تقنين مدني أي 106 المادة نم استثناء توضع
 الظروف نظرية(  : سليمان علي علي الدكتور  يقول الصدد هذا في المتعاقدين ، و شريعة العقد

 بحسن تنفيذه لوجوب استثناء ال تعديله، جواز استثناء لعدم جاءت  العقد تعديل تقتضي التي الطارئة
نشاطر األستاذ على علي سليمان  في طرحه ألن نظرية الظروف الطارئة  رأينا، و في  5 )النية 

  . هي من تطبيقات مبدأ حسن النية في تنفيذ العقد
  

                                                            
1-N’DIAYE (F) et BENABENT (A) et RANIERI(F) , Le principe de bonn foie :essai de definition 
unitaire sous l’angle de la  confiance en droit almand et en droit  francais , Thèse , Villeneuve d’ascq , 
Unniversitè de Lille II , 2005 , P45 . 
2-article 242 code civile almand : (Le débiteur est tenu de fournir la prestation comme 
l'exige la bonne foi eu égard aux usages admis en affaires.) selon la traduction de 
fr.jurispedia.org . 

  . 152، مرجع سابق ، ص سامي بديع منصور- 3
، ضرورة إعادة النظر في القانون المدني الجزائري ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ،  علي علي سليمان- 4

  . 53، ص  1992
  .45، مرجع سابق ، ص علي فاللي- 5
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  الثانيالمبحث 
  مغايرة دور القاضي في ظل نصوص قانونية خاصة في القانون المدني

 األهدافو من ضمن  ،إليهلذي تسعى الهدف ايحمي  إنما، و لذاتها اإلرادةاليحمي القانون       
، و على  هذا األساس تبنت تشريعات في العديد العدالة و المنفعة االجتماعية التي يحميها المشرع

  .1من الدول نظرية الظروف الطارئة
ن تعديل منوط بالقضاء، فإتفسيره دور أساسي  و إذا كان تفسير العقد أو تطبيق القانون أو       

، و عليه يتدخل القاضي 2 ه يشكل استثناء من القاعدة العامة العقد شريعة المتعاقدينالعقد أو فسخ
و بفسخ العقد في حاالت حصرها )  األول المطلب(في حالة الحادث الطارئ  إما بتعديل العقد

  . 3 ) المطلب الثاني(المشرع 

  أول مطلب
  العقد تعديل

 106 المادة عليه نصت لما طبقا هذا و ،4للعقد الملزمة القوة مبدأ من استثناء العقد تعديل يشكل        

 السالفة المادة نص في الوارد لالستثناء صخا بتطبيق منه 2 فقرة 107 المادة جاءت و ،مدني تقنين

  . الطارئ الحادث نظرية على الذكر
 سلطة على قيود ونالقان يفرض ، للعقد الملزمة القوة مبدأ من استثناء العقد تعديل باعتبار و       

 المعقول الحد إلى المرهق االلتزام لرد القاضي يتدخل  و ، )األول الفرع( 5العقد تعديل في القاضي

                                                            

  .156مرجع سابق ، ص ،تيميد بن شنيح-1
  .45، مرجع سابق ، صل اسماعيل عمرنبي- 2
  . 46، مرجع سابق ، ص  علي فاللي- 3
  . 152، مرجع سابق ، ص سامي بديع منصور- 4
  . 53، ص  قساب جعر ممدني الجزائري ، انون ال، ضرورة إعادة النظر في الق علي علي سليمان- 5
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 - المعقول الحد إلى   المرهق االلتزام رد – العبارة  ههذ  و ، مدني قانون 107 المادة لنص تطبيقا
  .1) الثاني رعالف ( الجزاء هذا بتحديد القاضي يتولى تأويالت عدة تحتمل

  األول الفرع
  دالعق تعديل في الموضوع قاضي سلطة مدى

 من ذلك و  ،العقدي التوازن إلعادة للقاضي القانون يخولها استثنائية سلطة العقد تعديل يشكل       

 التوازن و القانونية المعامالت استقرار بين الموازنة بهدف ذلك و تجاوزها للقاضي يسع ال قيود خالل

      . 2 يالعقد
 الطبيعة في نتوقف ثم ،)الأو (  تجاوزها له يجوز ال قانونية حدود العقد تعديل في القاضي يراعي     

  . )اثاني( 3الطارئة الظروف لنظرية القانونية
   دالعق تعديل حدود-أوال

    : في تتمثل ، قيود لعدة العقد تعديل في القاضي سلطة تخضع 
  الزمان حيث من القانون سريان- 1

 المادة في الطارئة الظروف نظرية كرست  جزائري،ال المدني القانون نصوص إلى بالرجوع و      

 فإنه الذكر السالف األمر صدور قبل أما ،1975 سبتمبر 30 في المؤرخ 58- 75 األمر وفق  107

 ستقاللاال بعد أنه حيث ، 4الفرنسي المدني القانون لنصوص خاضعة المدنية التصرفات كل كانت

 كان ما إال السابقة، بالتشريعات العمل أجاز الذي 31/12/1962 في المؤرخ 62/153 قانون صدر

 تعتد ال الفرنسي المدني القانون نصوص أن غير عنصري طابع ذو أو الوطنية السيادة مع يتنافى

  .5طارئ لحادث العقد تطويع فكرة ألعمال عامة كنظرية الطارئة الظروف بنظرية
                                                            

  . 152، مرجع سابق ، ص سامي بديع منصور-1
  . 53، ص  قساب جعر ممدني الجزائري ، انون ال، ضرورة إعادة النظر في الق علي علي سليمان- 2
   .45، مرجع سابق ، ص فاللي علي- 3
  .45، المدخل الى العلوم القانونية ، مرجع سابق ، ص محمد سعيد جعفور- 4
  .52، مرجع سابق، ص أحمد محيو- 5
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  . ؟58-75 أمر صدور قبل أبرمت التي العقود مصير سؤال يثور عليه و
 يسري ال " :تنص التي و التساؤل هذا على بصراحة تجيبنا  دنيم نينقت 2 المادة  فأن رأينا في و     

 فكرة إعمال للقاضي يمكن ال عليه و "رجعي أثر له يكون ال و المستقبل، في يقع ما على إال القانون

 القانون نصوص ألن ذلك و ،58-75أمر صدور قبل تنفيذه انتهى و أبرم عقد شأن في العقد تطويع

 وردت استثنائية حاالت في إال طارئ لحادث العقد تطويع فكرة إعمال للقاضي تجيز ال الفرنسي المدني

 طبقا الفرنسية للقوانين خاضعة الجزائر في التجارية و المدنية التصرفات أن بما و خاصة، بنصوص

  . 1شأنها في الطارئة الظروف نظرية تطبق فال 62/153 رقم نونللقا
  :ةو في هذا الصدد تميز بين أحوال ثالث

الشك أن القانون القديم هو : (عقد أبرم و ينتهي تنفيذه قبل نفاذ القانون الجديد : الحالة األولى -
ما كان القضاء  الذي يسري على هذا العقد فال يطبق نظرية الظروف الطارئة في شأنه، و هذا

  .2يجري عليه في ظل القانون القديم
الشك هناك أيضا في أن القانون الجديد هو : عقد أبرم بعد نفاذ القانون الجديد: الحالة الثانية -

  .3الذي يسري، و تطبق في شأن هذا العقد نظرية الحوادث الطارئة
: تنفيذه إلى ما بعد نفاذ هذا القانون عقد أبرم قبل نفاذ القانون الجديد و تراخي: الحالة الثالثة -

كانت قاعدة استمرار القانون القديم تقضي بسريان القانون القديم على هذا العقد، فال يكون هناك 
محل لتطبيق نظرية الحوادث الطارئة، لكن لما كانت أحكام هذه النظرية تعتبر من النظام العام، 

تي تستجد من نفاذ القانون الجديد، و ال تسري بأثر فإنها تسري بأثر فوري على وقائع التنفيذ ال
 .4رجعي على وقائع التنفيذ التي تمت قبل نفاذ هذا القانون

                                                            

  .652، صمرجع سابق نظربة االلتزام بوجه عام ، الجزء األول ، ، الوسيط في شرح القانون المدني  ، لسنهوريا-1
  . 46، مرجع سابق ، ص  علي فاللي-2
  . 152، مرجع سابق ، ص سامي بديع منصور- 3
  . 53، ص  قساب جعر ممدني الجزائري ، انون ال، ضرورة إعادة النظر في الق علي علي سليمان- 4
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 الدعوى بتحريك المتعلقة القيود- 2
 يجب فإنه ،التعديل ممارسة في القاضي سلطة تحكم التي التطبيقية االتجاهات عن فضال          

 هذه و العدالة، مبادئ تطبيق من يتمكن حتى معينة وسائل إلى الستنادا في المتمثلة المهمة، بهذه القيام

 .1السلطة لهذه ممارسته تحكم الوسائل
 بحاالت مقّيد فهو التعديل، سلطة استعمال مجال في متميزة أمرة بسلطة يتمتع ال القاضي إن  

 على التعديل سلطة ستعمالا له يتسنى حتى لتحريكها، العدالة إلى اللجوء حاول إذا و معينة، استثنائية

  : 2في المتمثلة  قانونية آليات استعمال إلى يلجأ أن فيجب أمامه، المطروحة الحالة
 تتمثل التعديل ةسلط استعمال لتبرير القاضي يقدمها التي األولى الوسيلة :المدين نية حسن مبدأ-أ-

 العقد في بالتعديل تدخله برري أن يستطيع ال فالقاضي متوافرة، تكون أن يجب  التي النية حسن في

 األجل من يستفيد لكي النية حسن يكون أن يجب فالمدين النية، سيء األخير هذا و المدين، لمصلحة

 .3مثال التزامه لتنفيذ القضائي
 نية بحسن العقد المتعاقدان بتنفيذ بالتزام ضمني بند العقد يتضمن أنه   DESGORCES يقول و

 مدينال تنفيذ عدم أي المعاكسة الحالة في يقتضي الذي و للعقد، الملزمة لقوةا مبدأ يجسد األخير هذا و

  .4طارئ لحادث العقد تطويع فكرة إلعمال القاضي تدخل .نية بحسن التزامه
 االلتزام لرد القاضي تدخل من حرمانه نية بحسن العقد بتنفيذ بالتزامه المدين إخالل عن يترتب و

  .5المعقول الحد إلى المرهق
 يكون أن يقتضي المعقول، الحد إلى المرهق االلتزام لرد القاضي تدخل من المدين الستفادة و

 حدوث في بخطئه المدين يتسبب ال أن بذلك يقصد و ،6المدين عن أجنبي الطارئ الحادث مصدر

                                                            

  .156مرجع سابق ، ص ،ميد بن شنيتيح-1
  158 نفسه ، ص  ، مرجع بن شنيتي حميد-  2
  . 45، مرجع سابق ، ص بولحية جميلة -  3

4-DESGORGE (R) ,La bonne foi dans le droit des contrats : role actuel et perspective , Thèse dactyl , 
Unniversitè Panthèon-Assas , Paris  2 , 1994 , citè par GRYNBAUM (L) , Op-cit , P194 . 

  .158، مرجع سابق ، ص  حميد بن شنيتي -  5
6 -BLOUGH (R) , Op-cit , P78. 
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 لتطويع القاضي بتدخل للمطالبة قضائية دعوى رفع الشركة  لمسير يمكن ال أن حيث طارئ، حادث

 أو تسيير سوء إلى ارئالط الحادث سبب يعود أنه الدائن أثبت إذ مرهق، أصبح تنفيذه أن بحجة العقد

 و الجزائية المسؤولية المسير تحمل إنما و العقد، تطويع يكون ال الجزاء األخير هذا في  حيث غش،
  .1المدنية
 يستفيد ال فمثال العقد، تنفيذ أثناء الحذر و بالحيطة المدين يلتزم أعاله، قلناه ما على زيادة و 

 القانوني المنطق ألن العقد تطويع من شركته يريست في الكفاءة نقص و إهمال منه دور  الذي المدين

 القاضي تقدير زمن حول السؤال يثور أنه غير ،2دائنه مواجهة في خطأه من يستفيد ال المدين أن يقول

 أو الطارئ الحادث بسبب مرتبط أو العقد بتنفيذ مرتبط المدين نية حسن أن هل .المدين نية لحسن

  .3القضاء أمام بالنظرية التمسك في المدين نية بحسن يتعلق
 التسوية من الشركة تستفيد ال حيث ،الشركة تسيير في خاصة المدين لدى النية حسن نستشف و 

 يفرض إذ ,4الشركة تسيير في النية حسن بقواعد الشركة مدير أو الشركاء إخالل حالة في القضائية

 افتتاح لدى بيةاإليجا و السلبية المالية لذمته الحقيقي الحساب بتقديم المدين التزام النية حسن مبدأ

 جريمة يرتكب الذي  ،التجارية المواد في القضائي لصلحا من المدين يستفيد ال و ،القضائية التسوية

  التي و جاريت نينقت 370 المادة يف عليها المنصوص األفعال إحدى يرتكب الذي و بالتدليس التفليس

  

  

                                                            
1‐ Grynbaum (L ), Op‐cit, p194. 
2‐  Idem, p194. 

  158، مرجع سابق ، ص  حميد بن شنيتي-3
من التسوية  الظروف ، إذ يستفيد المدينوأنه يقوم القاضي بتقدير حسن النية بالنظر إلى سلوك المدين  M.DERRIDAترى -4

الحذر في تسيير أموال الشركة غير ان ظروف خارجية أجنبية عن إرادته أدت والحيطةوالقضائية اذ التزم بالقواعد التجارية
تت مثل حسن النية في ھذه الحالة بحسن النية في اإلجراءات ألنه يختلف طريقة تقدير وإلى أن تنفيذ التزامه أصبح مرھق ،

ية في القواعد العامة عن التزامه في تسيير الشركة ، حيث اذا كان معيار الرجل العادي مقياس في التزام المدين بحسن الن
من خالله يتم تقدير التزام المدين بتنفيذ العقد بحسن النية وتقديره ، فان القانون يحدد قواعد تسيير الشركة في القانون التجاري

 :انظر 
DERRIDA (F) , « Concordat préventif et droit français » ,In dix ans de conférences   
d’agrégation , Etude de droit commercial offertes à J.Hamel ,DALLOZ , 1961  .  
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  . 1مفرطة التجارية المصاريف أو الشخصية المدين مصاريف أن ثبوت في خصوص تتمثل 
  الطرفين مصلحة مراعاة- ب

 يحمل طارئ، حادثل العقد تعديل القاضي رفض أن حيث الطرفين، مصلحة القاضي يراعي  

 المدين تنفيذ أن و .اإلفالس وأ اإلعسار خطر ىإل به يؤدي قد الذي و المرهق، تزاملالا تكلفة المدين

 نظرية ألعمال العقد لتطويع القاضي تدخل من هدفال و فادحة، خسارة المدين يكبد المرهق لتزاملال

 المدين يكبد األخير هذا أن حيث ،2قاهرة لقوة العقد انفساخ أثار من المدين وقاية هو الطارئ الحادث

 فإن ذلك، على عالوة و مرهق، االلتزام أن رغم العقد تنفيذ في الستمراره ذلك و فادحة، خسارة

 كأن العقد يعد حيث رجعي، بأثر العقد النفساخ لها مقابل تجد ال تنفيذها، لمدينل سبق التي االلتزامات

  .3يكن لم
 فكرة إعمال أن حيث العقد، تطويع عند مصلحته كذلك يراعي القاضي فإن للدائن، بالنسبة أما   

 خالل من المدين من يصدر تدليس أو غش مخاطر يجنب أن يمكن طارئ لحادث العقد تطويع

 اللتزامه المدين تنفيذ يؤدي أن يمكن كما .4مستحيال التزامه تنفيذ يصبح حتى العقد تنفيذ بعدم ةلالمماط

 لتزاماال لرد القاضي تدخل فإن عليه و ،التزامه تنفيذ عليه يستحيل بالتالي و إفالس أو إعسار إلى

 هذه في أن حيث ،قاهرة لقوة العقد انفساخ إعمال على الدائن مصلحة يحقق المعقول الحد إلى المرهق

 أصبح االلتزام ألن تعويض أي من الدائن يستفيد ال و ،5المدين من أداء أي الدائن يتلقى ال األخيرة

 و الجزئي بالتنفيذ االكتفاء لدائنا مصلحة من فهنا بالتالي و ،فيها للمدين يد ال قاهرة قوة بسبب مستحيل
 المدين التزام محل الشيء قيمة مدى القاضي كذلك يراعي و ،المدين التزام تنفيذ استحالة مخاطر تجنب

 بالموازنة ذلك و الطرفين مصلحة القاضي يراعي و  .6مقداره أو أوصافه حيث من سواء للدائن بالنسبة
                                                            

التجاري  يتضمن  القانون 101عدد ، ج ر  1975سبتمبر 26المؤرخ في  59-75من االمر   337تنص المادة - 1
  :ذلك و ناء قيام التسوية القضائية بشھر افالستقضي المحكمة في أي وقت اث(  :جزائري

ييعد مرتكبا للتفليس بالتدليس كل : ( تقنين تجاري  370تنص المادة و.....) اذ حكم على المدين باالفالس بالتدليس  -
تاجر في حالة توقف عن الدفع يكون قد أخفى حسابته أو بدد أو اخفى كل أو بعض اصوله أو يكون بطريق التدليس قد 

  ) .قر بمديونته بمبالغ لست في ذمته سواء كان ھذا في محرراته أو بأوراق رسمية او تعھدات عرفيةأو في ميزانيته ا
  158، مرجع سابق ، ص  حميد بن شنيتي - 2

3‐BOMSEL (M) , La thèorie d’imprèvision en droit civil francais , Thèse , Paris , 1922 , P75 
4‐THIBIERGE (L)  , Op.cit, p407. 
5 -MONTERAN (CH) , «  La réforme de la prévention des difficulté  » , DALLOZ ,2009 ,P382  
6 -Idem ,P382 
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 عن كله اإلرهاق رفع تعني ال الطارئة الظروف نظرية أن قضاء و فقها المقرر فمن ، مصلحتهما بين

 توزيع في الدقة يتوخى أن القاضي على ينبغي ثم من و ، 1الدائن عاتق على به تلقي و المدين كاهل

 فال الدائن، عبء زيادة إلى اتجه هو فإذا بينهما موازنة يجري أن و ،المتعاقدين بين الطارئ العبء

  .2المدين عاتق على لإلرهاق أثر كل يزيل الذي الحد إلى لزيادةا هذه في يبالغ أن ينبغي
  :ثانية فقرة مدني تقنين 107 دةالما نص في الواردة العبارة من يتبين :االقتصادية الظروف مراعاة- ج

 عنه للتخفيف فيلجأ ، للمدين القتصادية الظروف االعتبار بعين  القاضي يأخذ أنه )للضروف تبعا و(

 .3الظروف تلك بسبب تترتب قد عادلة، غير نتائج هناك أن ىير  ما عند أو
 من ذلك و المالية، ذمته على المرهق لاللتزام المدين تنفيذ عواقب بالخصوص القاضي يراعي و

 أو إعساره  إلى يؤدي الذي و فادحة، بخسارة المدين حقيل أن دون الطارئ الحادث يحول أن أجل

  .4إفالسه
 التي االقتصادية العملية استمرار في دور له بالتعديل، العقد في اضيالق تدخل فإن بالتالي و

 على العقد لالنفساخ السلبي األثر يقتصر ال فإنه العكسية، الحالة في و تحقيقها، المتعاقدان لىيتو 

 أثار يرتب التاجر المدين إفالس أن ذلك و الوطني االقتصاد على أيضا ظالله يرتب إنما و المدين،

  .5الضريبي التهرب العمال، أجر دفع عدم للعمال، الجماعي تسريحال : مثل
 إلى تدفعه التي األسباب من كسبب باالستعجال أيضا الموضوع قاضي يأخذ قد :االستعجال حالة-د

 أجال بمنحه ذلك و المدين، طرف من االلتزام تنفيذ القاضي يؤجل كأن بالتعديل، العقد في التدخل

 حالة في و " : نصت عندما مدني تقنين 281 المادة نص في الظرف بهذا عالمشر  أخذ قد و قضائيا،

  .6..."المستعجلة موراأل قاضي اختصاص من اآلجال منح يكون االستعجال

                                                            
1‐ THIBIERGE (L) , Op‐cit , p317. 

  .138، مرجع سابق، صجميلة بولحية - 2
  .159، مرجع سابق، صحميد بن شنيتي - 3
  .159، ص، مرجع نفسهحميد بن شنيتي - 4

5 -MONTERAN (CH)  , Op‐cit ,P382  
6 ‐ BOMSEL (M) , Thèse prècite , P78- 
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 ممارسة لتبرير قوته القاضي منها يستمد التي الوسائل، هذه كل أن نالحظ، أن يجب لكن و

 السلطة هذه الستعمال الحقيقي األساس يتمثل هألن ، فقط العدالة تحريك وسائل تبقى التعديل، ةسلط

  .1غيرها دون العدالة مبادئ في  القاضي طرف من

   التعديل في القاضي بسلطة المتعلق القيد- 3

 ثم من و ، المدني القاضي يملك كما العقد نصوص تعديل يمكنه ال اإلداري القاضي إن 

  .2بالتعويض الحكم في الطارئة الظروف مواجهة في اإلداري القاضي سلطة تنحصر

 و العقود تفسير هي عامة كقاعدة القاضي مهمة أن أهمها من و أسباب، عدة إلى ذلك يرجع و   
 يأمر أن يستطيع ال القاضي أن هي ،اإلداري القانون في القاعدة .شروطها تعديل ال أحكامها، تطبيق

  . 3لإلدارة أوامر إصدار بمثابة ذلك لكان . التعاقدية االلتزامات تعديل له أتيح لو و ،بعمل مبالقيا اإلدارة

 فإنها محددة التزامات بمقتضاها المتعاقد تحمل و معينة شروطا العقد تضمن حين اإلدارة إن

 دفق ، اإلدارة أنف رغم العقد شروط يعدل أن للقاضي أتيح لو و . 4عامة مصلحة تحقيق تستهدف
 العقد شروط تظل أن تقتضي العامة المصلحة دواعي نفإ ثم من و للخطر، العامة لمصلحةا تتعرض

 لن العامة المصلحة أن من مقدما تتأكد أن بعد إال ذلك تفعل لن ألنها تعديلها اإلدارة تقبل حتى ، نافذة

  . 5التعديل جراء من تضار

 العقد تطويع أدوات من كأداة ويضللتع اإلداري القضاء بها جاء التي األسس تلخيص يمكن و

 للعقود الذاتية الطبيعة فكرة و للطرفين، المشتركة النية فكرة للعقد، المالي التوازن فكرة هي ثالث، في

  . 6اإلدارية
                                                            

  .160،  ص،مرجع سابقدالي بشير- 1
  .160،  ص ،مرجع نفسهدالي بشير- 2
  .50، ص، مرجع سابق  محمد السناري- 3
  .226، مرجع سابق ، ص  رشوان حسن رشوان احمد- 4
  .50، مرجع سابق ، ص محمد السناري- 5

6 -POPESCU (C-M) , Essai d’une thèorie d’imprèvision en droit francais , Thèse , Paris , 1937 P45  
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 فكرة على أخذ فقد ، النقد من للمتعاقدين المشتركة النية و ، للعقد المالي التوازن فكرتا تسلم ولم

 يقع أن قبل فيه كان الذي المركز إلى المضرور المتعاقد بإعادة القول إلى تقود هاأن المالي التوازن

 الذي التعويض حكم مع يتفق ال هذا و . 1ظلها في العقد ابرم التي االقتصادية الظروف في التغيير

 لنا تفسر ال و ، األحوال معظم في تعسفيا أساسا تمثل فهي ، المشتركة النية فكرة أما .جزئيا يعتبر

 تغيير حكم لبيان اإلطالق على تتطرق لم للمتعاقدين المشتركة النية أن يثبت عندما التطويع إعمال

  . 2الظروف
 الظروف مواجهة قصد العقد لتطويع كأداة التعويض تأسيس الفقهاء بعض يرجح لذلك و  

 هذه تالؤم تقتضي اإلدارية العقود فطبيعة ، اإلدارية للعقود الذاتية الطبيعة على ، المتغيرة االقتصادية

 أن اإلدارة من يقتضي ما هو و ، 3باضطراد و بانتظام يسير حتى ، العام المرفق حاجيات مع العقود

 و ، عثرته من ينهض حتى ،التنفيذ في تعثره إلى الظروف تغيرات تقود الذي لمتعاقدل العون تقدم
 بالتالي و ،العام المرفق نشاط استمرار لىإ يؤدي مما ، التزامات من عاتقه على يقع ما تنفيذ يواصل

     . 4للجمهور المقدمة الخدمات استمرارية

  العام بالنظام الطارئة الظروف نظرية عالقة :ثانيا

 المادة نص تؤكده ما هذا و  ،العام النظام من الطارئة الظروف نظرية الجزائري المشرع اعتبر       

  . 5) ذلك خالف اتفاق كل باطال يقع و...(. : تنص التي جزائري مدني تقنين 107
 إلى الطارئة الظروف لنظرية القانونية الطبيعة حول مصر في الفقهاء جمهور انقسم لقد و         

  :قسمين

                                                            

  50، مرجع سابق ، ص محمد السناري -1
  . 25ص ، مرجع سابق ،  رشوان حسن رشوان أحمد -2

3-chapus (R) , Droit administratif gènèral , Montchrestien , 15eme èdition .,2001 , P45. 
4-GAUDMET (Y) , Traitè de droit administratif , Op-cit , P45. 

يل درجة و الفقه االسالمي  ، رسالة لن ، سلطة القاضي في تعديل العقد في القانون المدني الجزائري محمد بوكماش-5
  . 263، ص  2012-2011قانون ، جامعة الحاج لخضر ، باتنة ،  و الدكتورة في العلوم االسالمية ، تخصص شريعة
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 و مباشر بأثر يسري بالتالي و العام النظام من الطارئة الظروف نظرية حكم أن يرى :األول القسم
 ذلك في يستوي 1949-10- 15 في المدني التقنين صدور توق القائمة العقود كافة على فوري

  .1الجديد القانون ظل في أبرمت التي تلك أو الماضي في أبرمت التي العقود
 قبل تميل كانت المصرية المحاكم بأن نظرهم وجهة لتبرير الفريق هذا أنصار بعض  يرى  و  

 مقرر نص وجود عدم من بالرغم ارئةالط الظروف بنظرية األخذ إلى الحالي المدني  التقنين صدور

  ).2(لها
 من ليس  زائريج دنيم نينقت 107 المادة لنص المقابلة 147/2 المادة نص أن يرى و :الثاني القسم

  .3ايخالفه ما على االتفاق زاجو  بعدم أمر نص برغم العام النظام
 بهدف لألفراد خاصة مصلحة حماية إلى يرمي النظرية حكم بأن إليه ذهب ما الفريق هذا يبرر و

  . 4يتعاقد لمن الحماية توفير
 النظام من الجزائري القانون في الطارئة الظروف نظرية تعد أنه فاللي على األستاذ يرى و 

 نظرية حكم تطبيق استبعاد على االتفاق العقدية العالقة ألطراف يجوز ال أنه يعني هذا و العام،

  باطال شرطا يعد  دنيم نينقت 107 المادة نص بخالف يقضي العقد في شرط فأي ،الطارئة الظروف

 يقضي اتفاق كل باطال تقع و( :فيها جاء التي و المذكور النص في وردت عبارة أخر من ذلك يستفاد و

  . 5)ذلك بغير

 و الجواز بصيغة جاء أنه حيث مدلوله، في واضح  دنيم نينقت 107 المادة نص فإن رأينا في و
 المستقر من أنه حيث للقاضي، بالنسبة العام النظام من دتع ال الطارئة الظروف نظرية أن يتعن التي

                                                            

  . 74، مرجع سابق ، ص  هبة محمد محمود الديب- 1
ونية لدار ، النظرية العامة لإللتزام ، الموجز في النظرية العامة لاللتزام ،مصادر اإللتزام،، المكتبة القانأنور سلطان- 2

  .383، ص 1998المطبوعات العربية ، مصر ، سنة 
  . 283، مرجع سابق ، ص  حسب الرسول الفزاري- 3
،  1997، فسخ العقد في ضوء الفقهوالقضاء ، منشأة المعارف ، االسكندرية ، الطبعة الثالثة ،  عبد الحميد الشواربي- 4

  . 299ص
  .378، مرجع سابق، ص على فاللي- 5
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 تحريك يمكنه ال القاضي أن حيث الخصم، طلبه ما بأكثر يحكم ال القاضي أن قضاء و قانونا عليه

 ،طارئ لحادث العقد تطويع فكرة إلعمال تقديرية سلطة له و المدين أي الخصم من طلب دون العدالة
 كان إذف  لألطراف بالنسبة أما ،)1(خاصة مصلحة حماية إلى يهدف النظرية بحكم المدين دةإفا ألن

 التي القانون لسلطة دائما يخضع أنه إال ، دنيم نينقت 106 المادة نص وفق المتعاقدين شريعة العقد

 في ج.م.ق 107 المادة نص في ورد حيث العقدية، العالقة لها تخضع التزامات األطراف على تفرض

  .2)ذلك بغير يقضي اتفاق كل باطال يقع و(... فيه وردت عبارة أخر
 قد الجزاء أن إلى النظرية، لحكم المخالف اإلتفاق إبطال سبب تعليل في السنهوري األستاذ يرى و

 أن القوي المتعاقد فيستطيع يخالفه، ما على مقدما يتفقا أن للمتعاقدين سمح إذا له قيمة ال صوريا يغدوا

 بهذا الجديد القانون تفاداه اإلذعان من ضرب هذا و الضعيف، المتعاقد على دائما المخالفة شرط يملي

 الظروف نظريةل القانونية الطبيعة بين التمييز علة حول تساؤل ذهننا إلى يتبادر أنه غير ،3النص

 تقنين 127 المادة تنص إذ ،4العام النظام من األخيرة هذه يعتبر لم أنه حيث القاهرة، القوة و الطارئة

 أو قاهرة، قوة أو مفاجئ كحادث فيه له يد ال سبب عن نشأ قد الضرر أن الشخص أثبت إذ " : مدني

 نص يوجد لم ما الضرر، هذا بتعويض ملزم غير كان الغير، من خطأ أو المضرور من صدر خطأ

                                                            

من ذلك أنه ال تمارس سلطة التعديل في جميع الحاالت إال إذا رأى القاضي طرحت أمامه الحالة، أن وما يستنتج - 1
في شرط الجزائي ،و"جاز للقاضي بناء على طلب المتعاقد" : صاحبها مستحق لها، ففي إلستغالل نص على ذلك بقوله

جاز للقاضي تبعا : " على ذلك بقولهفي الظروف الطارئة نص ،و..."ويجوز للقاضي أن يخفض مبلغ التعويض: "نص
  .157للمزيد من التفاصيل في ذلك الرجوع الى حميد بن شنيتي، مرجع سابق، ص، ..."للظروف

وما يستنتج من ذلك أنه ال تمارس سلطة التعديل في جميع الحاالت إال إذا رأى القاضي طرحت أمامه الحالة، أن - 2
في شرط الجزائي ،و"جاز للقاضي بناء على طلب المتعاقد" : لك بقولهصاحبها مستحق لها، ففي إلستغالل نص على ذ

جاز للقاضي تبعا : " في الظروف الطارئة نص على ذلك بقوله،و..."ويجوز للقاضي أن يخفض مبلغ التعويض: "نص
  .157للمزيد من التفاصيل في ذلك الرجوع الى حميد بن شنيتي، سلطة القاضي في تعديل العقد، ص، ..."للظروف

الوسيط في شرح القانون المدني، نظرية االلتزام بوجه عام ، الجزء األول ، مرجع سابق ،  عبد الرزاق أحمد السنهوري،- 3
  .531ص
وما يستنتج من ذلك أنه ال تمارس سلطة التعديل في جميع الحاالت إال إذا رأى القاضي طرحت أمامه الحالة، أن -4

في شرط الجزائي ،و"جاز للقاضي بناء على طلب المتعاقد" : لى ذلك بقولهصاحبها مستحق لها، ففي إلستغالل نص ع
جاز للقاضي تبعا : " في الظروف الطارئة نص على ذلك بقوله،و..."ويجوز للقاضي أن يخفض مبلغ التعويض: "نص

  .157للمزيد من التفاصيل في ذلك الرجوع الى حميد بن شنيتي، مرجع سابق ، ص، ..."للظروف
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 القوة تبعة المدين يتحمل أن على اإلتفاق يجوز أنه ذلك معنى و ،"ذلك يخالف اتفاق أو قانوني

  .1القاهرة
 على اإلتفاق جواز عدم و القاهرة القوة تبعة المدين تحمل على اإلتفاق جواز من الحكمة فما    

 تجعل بينما إذ القاهرة، القوة من خطر أقل الطارئة الظروف أن مع الطارئة، الظروف نتيجة تحمليه

  .2فحسب مرهقا االلتزام هذا الطارئة فالظرو  تجعل مستحيال، االلتزام تنفيذ القاهرة القوة
 الطارئة الظروف و القاهرة القوة بين الحكم في االختالف سبب يبرر أن السنهوري األستاذ حاول

 اإلتفاق حيبي لم و القاهرة القوة المدين يتحمل أن على االتفاق أباح قد الجديد القانون كان إذا و :3فقال

 على اإلتفاق ألن فذلك ، 4القاهرة القوة من خطرا أقل هو و لطارئا الحادث تبعة المدين يتحمل أن على

 اإلتفاق أما ، مضطرا عليه المدين يقدم ال التأمين من ضرب هو إنما القاهرة، القوة تبعة المدين تحمل

  .5عليها األقدام االضطراب حالة تهون قد فمغامرة الطارئ الحادث لتبعة المدين تحمل على
 يوجد ال أنه إلى الفقه في رأي ذهب حيث ،يبدو ما على شاف يكن لم التبرير هذا فإن ذلك مع و  

 كالقوة مستحيال التنفيذ تجعل ال ألنها ، القاهرة القوة دون الطارئة ظروفبال الحكم تخصيص يبرر ما

 تدفع التي التأمين ففكرة ،األخر في يقال أحدهما في يقال نأ يصح ما و مرهقا، تجعله إنما و القاهرة

 تحمل في المغامرة ففكرة ،أيضا الطارئة الظروف في بذاتها ةقائم القاهرة القوة تبعة تحمل إلى المدين

  . 6الطارئة الظروف تبعة تحمل في منها أشد القاهرة القوة تبعة
 الظروف بشأن الحكم هذا استحدث المشرع بأن القول إلى مرقس سليمان األستاذ ذهب حين في

 النفوس في مستقر تقليدي حكم فهو القاهرة القوة أما . بعد الناس يألفه لم حكم هبأن شعر ألنه الطارئة

  . 7يخالفه ما على اإلتفاق لهم فأجيز ،طويلة أزمنة من

                                                            

  .73، مرجع سابق، صمحمود الديب هبة محمد- 1
  .73، مرجع نفسه ، صهبة محمد محمود الديب- 2
  .73، صنفسه ، مرجع هبة محمد محمود الديب- 3
  . 299، مرجع سابق ، ص  عبد الحميد الشواربي- 4
 . 298، نفس المرجع ، ص  مشار اليه لدى عبد الحميد الشواربي- 5  

6 ‐ THIBIERGE (L) , Op‐cit , P45 . 
7-Idem,P21 
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 أن حيث ،االقتصادية الحركة استمرار من المشرع غاية إلى يعود الفرق تبرير فإن رأينا في و

 و العقد بقاء هو الطارئة الظروف نظرية مصير أما زواله، و العقد انفساخ هو القاهرة القوة مصير
 طارئ لحادث العقد تطويع فكرة ألعمال القاضي تدخل يقتضي مما ،االقتصادية الحركة استمرار

 سيما الخاصة المصلحة ضمان إلى يهدف العقد استمرار أن ذلك ،االقتصادية الحياة الستمرار ضمانا

  .المدنية التصرفات مجال في

  نيالفرع الثا
  وسائل تعديل العقد

تقنين  107توافرت شروط نظرية الظروف الطارئة ، يجوز للقاضي طبقا لنص المادة  إذ       
الحد المعقول ، مع مراعاة الظروف و بعد الموازنة بين مصلحة  إلىمدني أن يرد االلتزام المرهق 

  . 1الطرفين
له في  ، فأجازته العادية و هي التفسيرحدود مهمو بذلك خول القانون القاضي سلطة تجاوز        

، و في هذا يختلف الحد المعقول إلى، و ذلك بأن يرد االلتزام المرهق هذه الحالة أن يعدل العقد
، و بذلك تقع تبعة الهالك على انقضاء االلتزام إلىعن القوة القاهرة ، فهذه تؤدي  الطارئالحادث 

ئن في العقود في العقود الملزمة للجانبين و الدا ، و هو المدين2عاتق واحد من الطرفين فحسب
الحد المعقول و بذلك تتوزع  إلىفيجيز رد االلتزام المرهق  الطارئ، أما الحادث الملزمة لجانب واحد

  . 3الخسارة على عاتق الطرفين
 و سلطة القاضي في هذا الشأن مطلقة ، بمعنى أن له الحرية في اختيار الطريقة التي بها        

، ألن وسائل رد االلتزام المرهق إلى الحد المعقول لم ترد ضمن 4في تنفيذ االلتزام اإلرهاقيحد من 
مكمل بل كانت ثمرة اجتهادات فقهية و قضائية  أو أمرنص قانوني على سبيل الحصر سواء كان 

                                                            

  .485، صقابس جعرم،  عبد المنعم فرج الصده-1
  .487فس المرجع ، ص، ن عبد المنعم فرج الصده-2

-3 GRYNBAUM ( L ) , Op‐cit , P45. 
  . 565، مرجع سابق ، ص   شوان حسن رشوان أحمد-4
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 إلىاثبت العمل صالحيتها لرد االلتزام المرهق  إذلها  أكثر أووسيلة  إضافةمن و لذلك ال غضاضة 
  . 1الحد المعقول

 إما و ، )أوال( العقدي االلتزام مقدار لتعيين إما ، العقد تعديل أثناء القاضي يتدخل عموما و

  . )ثانيا ( العقد تنفيذ ةطريق لتعيين
  تعيين مقدار االلتزام : أوال
  . 2)2( زيادته أو )1( المقدار بإنقاص إما،   االلتزام مقدار عيينبت القاضي يقوم

 االلتزام المرهق  إنقاص- 1
عن  اإلرهاقمن مقدار االلتزام المرهق هو الوسيلة الطبيعية و العادية لرفع  اإلنقاص إن      

م المرهق االلتزا بإنقاصرفع االلتزام المرهق عن كاهل المدين يكون  أنفقد يرى القاضي ، المدين
 . 3ملزم لجانبين أوكان العقد ملزما لجانب واحد  إذذلك و ، الكيف أوسواء من حيث الكم 

ما التزم المدين بكمية من بضاعة معينة لكن هذه  إذااللتزام من حيث الكم  إنقاص أمثلةفمن       
 إلىلكمية يخفض هذه ا أنفيجوز للقاضي  ا في السوق نظرا لوقوع حرب مثال البضاعة قل وجوده

كان  إذيزول الظرف الذي حدث  أن إلىو قد يرى القاضي ضرورة وقف تنفيذ العقد  ،الحد المعقول
  .4متوقع أمر أخرىن تواجدها مرة ن تنفذ مواد معينة مؤقتا بحيث أكأ ،زواله متوقعا

عة خص بتوريد كميات من سليلتزم ش أناحية الكيف فمثال ذلك االلتزام من ن إنقاص أما        
استثنائية تجعل الحصول  على هذا الصنف مرهقا ففي  أحداث تطرأثم  ،و من صنف معينمعينة 

  .5بنفس الكمية و لكن من صنف اقل جودة الوفاء يرخص للمدين  أنهذه الحالة يستطيع القاضي 
في كل الحاالت هي التقليص من الخسارة الفادحة التي يتحملها  اإلنقاصالغاية من  إن         

بينما يحاول القاضي في ضوء  ،المألوفةالمدين سيتحمل حتما الخسارة  أن ذلك المدين  و معنى

                                                            

  .   456، مرجع سابق  ، ص رشوان حسن رشوان أحمد-1
  .  165، مرجع سابق ، ص بولحية جميلة -2
  . 167، مرجع سابق ،  ص  عبد السالم الترمانتيني-3
  .  81، مرجع سابق ، ص عبد الرحمانخليفاتي - 4
  . 16، مرجع سابق ،  ص عبد السالم الترمانتيني-5
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  1يوزع مقدار الخسارة الفادحة بين المتعاقدين، مراعيا مصلحة كل منهما أنظروف العملية العقدية 
، ثم يرتفع سعره ارتفاعا فاحشا بسبب قيام حرب يتعهد شخص بتوريد كمية من الخشب مثل ذلك أن

، ففي هذه الحالة يجوز 2كبير حد إلىوقف االستيراد فنقص القدر الموجود منه في السوق  إلىأدت 
للقاضي أن ينقص الكمية التي التزم المدين بتوريدها و ذلك بالقدر الذي يجعل االلتزام في الحدود 

  . 3المعقولة
تعديل مقدار االلتزام بسبب تغير الظروف  38- 145التجاري الفرنسي في المادة  نينقتو تبنى ال    

من قيمته األصلية،  %10يجارية للمحل التجاري إلى أكثر من أدت إلى ارتفاع القيمة اإل االقتصادية
أو إذا أدى تغير  الرقم المرجعي المختار من الطرفين إلى ارتفاع الثمن األصلي لإليجار إلى أكثر 

اإليجار الجديد في حدود  إنقاص قيمةمما يخول للقاضي  من القيمة اإليجار األصلي، 4/1من 
  .4الحكمقيمة إيجار المثل وقت صدور 

رد االلتزامات الرابطة  أدواتااللتزام المرهق كأداة من  إنقاصوسيلة  بنى المشرع الفرنسي ت و     
أفريل  18قانون  الحد المعقول  بموجب قوانين خاصة ، نذكر منها على سبيل المثال  إلىالعقدية 
دة مباني المعالمحاكم سلطة تخفيض أجرة األراضي الزراعية و أجرة ال ي منح، اللذ 1933

و  1935يوليو  12الصادر في  األمرو يعد من هذه القوانين لالستعمال التجاري و الصناعي، 
األمر  10/100اللذان انقصا حقوق كل دائن بمبلغ من النقود بنسبة  1935أوت  8الصادر في 

غيرها بنفس و فوائد الديون و مرتبات الموظفين و أجور العمال و  اإليجارات إنقاص إلىالذي قاد 
 . 5النسبة
 إلى المرهق االلتزام لرد كأداة المرهق االلتزام إنقاص وسيلة المصري المدني نتقنيال طبق قد و       

 كان إذا أما " :نهأ على 569/2 المادة في نص حينما  6اإليجار عقد خصوص في  المعقول الحق

                                                            

الفقه االسالمي  ، رسالة لنيل درجة  وفي القانون المدني الجزائري، سلطة القاضي في تعديل العقد محمد بوكماش -1
  . 263، ص  2012-2011قانون ، جامعة الحاج لخضر ، باتنة ، والدكتورة في العلوم االسالمية ، تخصص شريعة

  55، مرجع سابق، ص عبد المنعم فرج الصده-2

  485، ص  هسنفع ، مرج عبد المنعم فرج الصده-3
4-Grynbaum (L) , Op-cit , P 261.  
5-FLOUR (J) et AUBERT (J-L) , Op-cit , P 319. 

 . 578، مرجع سابق ، ص  رشوان حسن رشوان احمد- 6



 في ظل الوضع االقتصادي الجديدتنفيذ العقد                                                            باب الثانيال

 
 

359 
 

 من أجرت الذي لالنتفاع معها تصلح ال حالة في العين أصبحت إذا أو جزئيا ) المؤجرة ( العين هالك

 لم إذا ، له فيجوز ، ذلك من شيء في يد للمستأجر يكن لم و ، كبيرا نقصا االنتفاع هذا نقص أو اجله

 إما ،للظروف تبعا يطلب أن عليها، نكا التي الحالة إلى العين بإعادة مناسب ميعاد في المؤجر يقم

 وفقا المؤجر التزام بتنفيذ بنفسه يقوم أن في حق له بما إخالل ندو  ،ذاته اإليجار فسخ أو األجرة إنقاص

 . "السابقة ألحكامل
 زيادة مقدار التزام الدائن - 2

في  طريق الزيادةالحد المعقول قد يتحقق عن  إلىرد االلتزام المرهق  أنيعتقد بعض الفقهاء       
وهكذ فالزيادة في التزامات . عليه المدينو بالتالي يزيد مقدار العوض الذي يتحصل  الدائن،التزامات 

  . 1الدائن تقلل من الخسارة التي يتحملها المدين
 ي، و في هذه الحالة يجب عليه أن يبقاللتزام المقابل لاللتزام المرهقفقد يرى القاضي زيادة ا       

تعاقدين سوى فال يوزع على عاتق الم ،في عبء االلتزام مألوفةزيادة على عاتق المدين ما يعتبر 
دج للكغ من ثالثين ، مثل ذلك أن يتعهد شخص بتوريد كمية من القمح بسعر 2الزيادة غير المألوفة

دة ، ففي هذه الحالة تعتبر الزياللكغدج تسعين  إلى طارئالقمح  ثم يرتفع السعر بسبب حادث 
ى ذلك وقدره مدين، و ما زاد علو هذه تبقى على عاتق ال ،دج بعشرةفي سعر القمح  المألوفة
القاضي  يحددهتوزع على عاتق الطرفين ، فيكون السعر الذي  مألوفةدج يعتبر زيادة غير  خمسين

  .   3هو خمسين دينار و نصف
ارتفع  إذامثال  الدائن،و في هذه الحالة فعوض إنقاص القاضي لاللتزام المدين يزيد من التزام       

يتدخل  مرهق،ن بتوريد السكر للدائن بالثمن المتفق عليه ثمن السكر في السوق و أصبح التزام المدي
  . 4حد المعقول إلىالقاضي في رفع ثمن السكر 

                                                            

  .578، مرجع سابق ، صلي فاللي ع-  1
  . 485، ص  ع سابق، مرج عبد المنعم فرج الصده -  2
  .578، مرجع سابق ، ص علي فاللي-  3
  . 593ص ، مرجع سابق ، عبد الحميد بن شنيتي -  4
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 زيادة مقدار التزام الدائن يخالف تقنين مدني جزائري نقول أن 107بالرجوع الى نص المادة  و      
  . "في االلتزام المرهق " التي تقيد القاضي بالنظر  107نص المادة 

 561عقد المقاولة بموجب المادة  كرة زيادة مقدار االلتزام فيري فتبنى المشرع الجزائ غير أنه        
جر جزافي على أساس تصميم اتفق عليه مع برم العقد بأإذا أ"ائري التي تنص من  التقنين المدني الجز 

م تعديل أو يطالب بأية زيادة في األجر و لو حدث في هذا التصمي أنرب العمل فليس للمقاول 
من رب العمل أو يكون مأذونا به منه و اتفق مع المقاول  خطأ إلىيكون ذلك راجعا  أنإضافة إال 
  .  1"على أجرة

قواعد قانونية حول حماية الملكية الفكرية غير  1804لم يتبنى القانون المدني  الفرنسي لسنة       
صة تنص على حماية حقوق الملكية أنه بتطور العصر ناد الفقه إلى ضرورة تجسيد قواعد خا

ذي تضمن في و ال 19572مارس  11و أصدر قانون  ،الفكرية و استجاب المشرع الفرنسي لذلك
في حالة انتقال حق استغالل حق المؤلف من طرف هذا األخير إلى  : (منه على أنه 37المادة 

يتدخل  من ثمنه األصلي  12/7رهقا بسبب ظروف طارئة يزيد عن المؤلف م التزامالناشر و أصبح 
  . 3)القاضي في تعديل العقد و ذلك برفع ثمن المؤلف لرفع الغبن

الذي زاد من أجرة المباني  1948و قانون أول سبتمبر  1935يوليو  8كما نذكر كذلك قانون   
  . 4المعدة للسكن بسبب ما أصاب المؤجرين من خسارة ناتجة عن انخفاض قيمة النقود

بموجب قوانين خاصة أداة زيادة االلتزام المقابل لاللتزام الذي  الفرنسيى المشرع كذلك تبن        
نذكر من هذه  .المعقولالحد  إلىكوسيلة لرد االلتزامات  صار مرهقا بفعل ظروف العقد االقتصادية

                                                            

   370مفاعيل العقد ،مرجع سابق ، صالمطول في القانون المدني ،، جاك غستان -  1
2-Desormais integrè au code de la propriété intellectuelle à l’article L.131-5 ; "En cas de cession du 
droit d'exploitation, lorsque l'auteur aura subi un préjudice de plus de sept douzièmes dû à une lésion ou 
à une prévision insuffisante des produits de l'oeuvre, il pourra provoquer la révision des conditions de 
prix du contrat. Cette demande ne pourra être formée que dans le cas où l'oeuvre aura été cédée 
moyennant une rémunération forfaitaire. La lésion sera appréciée en considération de l'ensemble de 
l'exploitation par le cessionnaire des oeuvres de l'auteur qui se prétend lésé" pour une application 
jurisprudentielle récente , V Paris , 4eme CH . 20decembre 2006 Sofimed c / CAPRIO , RTD .com , 
2007 , P366.  

  . 370مفاعيل العقد ،مرجع سابق ، صالمطول في القانون المدني ، ،  جاك غستان-3
  . 58،  مرجع سابق ، ص ميلة بولحيةج-4
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المباني المعدة  أجرةالذين زاد من  1948و قانون أول سبتمبر  1935جويلية 8القوانين قانون 
كما نذكر منها   1ي بسبب ما أصاب المؤجرين من خسارة ناتجة عن انخفاض قيمة النقودللسكن

الزراعية  ثم جعل هذه القيمة  األراضي إيجارالذي رفع قيمة  1927جويلية  1927يوليو   9قانون 
 25الذي حل محل قانون  1974ديسمبر  20و قانون .  2تتناسب أليا مع الظروف االقتصادية

كما حدث تغير في الظروف . ، و جعل المرتبات العمرية تزداد تلقائيا )  المعدل  ( 1921مارس 
، و أن ب يتم في الغالب نظير أداء مقابلااللتزام التعاقدي بدفع مرت أنالمعيشة على أساس 

، مما المرتبات غير متناسبة مع المقابلاالنخفاض المستمر في القيمة االقتصادية للنقود يجعل هذه 
  . 3فع الظلميقضي ر 
، من بين الطرق التي تبناها قانون االلتزام المرهق أو زيادة االلتزام المرهق إنقاصو طريقتا         

منه  على  269االلتزامات البولوني لعالج أثار الظروف الطارئة ، فقد نص هذا القانون في المادة 
اللتزام العقدي محوطا بصعوبات يصبح تنفيذ ا أنفي حالة حدوث ظروف طارئة يترتب عليها  : (أنه

أي مقدار االلتزام  أن تحدد مقدراه ، يجوز للمحكمةهدد أحد المتعاقدين بخسارة فادحة، أو ي4شديدة
االلتزام المرهق كما تحتمل زيادة االلتزام  إنقاص، و هي عبارة يرى الفقه أنها تحتمل  )المرهق

  .5ابل لاللتزام الذي صار مرهقاقالم
 طريقة تنفيذ االلتزام   تعيين:ثانيا

دني و قانون م 107الحد المعقول طبقا لنص المادة  إلىيتدخل القاضي لرد االلتزام العقدي 
، و امتداد ) 2(أو وقف تنفيذه مؤقتا ) 1(من خالل تنفيذ العقد مقدما  تنفيذه،ذلك بتعيين طريقة 

  . )3(العقد 
  

                                                            
1-AUVERNY-BENNETOT (J) , La thèorie de l’imprèvision : droit privè , droit administratif , droit 

ouvrier , Thèse , Paris , 1938 , P45. 
2-Idem , P 319. 
3-BARBIERI (J-J) , Op-cit , P45. 
4-FLOUR (J) et AUBERT (J-L) , Op-cit , P 319. 

  . 580، مرجع سابق ، ص  رشوان حسن رشوان أحمد -  5
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  تنفيذ العقد مقدما- 1
الحدود  إلىحيان أن خير وسيلة لرد التزامات الرابطة العقدية يجد القاضي في بعض األ      

  . 1المعقولة، هي تنفيذ العقد مقدما
زما بتوريد المادة المتفق ففي بعض العقود الدورية التنفيذ، أو عقود المدة يكون المدين ملت         

علها تتوافق مع ج أحيانا بهدفبصفة دورية، أي على فترات زمنية متقطعة، و يكون ذلك  عليها
ن حدث تغيير في الظروف االقتصادية فإ. تعتبر بدورها احتياجات دورية احتياجات المستورد و التي
مما  لندرة بسبب وباء أو حرب أو غيرهان تأخذ المواد محل التوريد في اأالتي ابرم العقد في ظلها، ك

للقاضي الذي يعرض  ، يجوز2يؤدي إلى أن تتجه أسعارها نحو الزيادة بخطوات سريعة و مستمرة
و ذلك  عمليات المتعاقد عليها قبل حلول أجلهاعليه هذا النزاع أن يأمر بإلزام الدائن باستالم كل ال

  . 3من تبعة تغير الظروف االقتصادية للتخفيف على المدين
مدة ت معينة منها لتاجر دجاج بالجملة، على دفعات شهرية  لفلو تعهد مربي دجاج بتوريد كميا    

، ثم حدث أن انتشر وباء الطاعون بين األبقار أو بين الدجاج ، مما ترتب عليه ندرة سنتين أو ثالث
، و ال يتوقع له أن توقفو يستمر في االرتفاع دون أن يجود  من أي منهما ، فيرتفع السعر المو 

ما يقع على  توريدن لو لم يسمح له بخسارة كبيرة للمدي إلى، األمر الذي قد يؤدي ند حد معينيقف ع
بتنفيذ  ير الغالء فاحشا ، يجوز للقاضي أن يقضيعاتقه مرة واحدة في  السعر المتوسط قبل أن يص

  .4العقد مقدما
يقات القضائية ، لكن و طريقة تنفيذ العقد مقدما ليست شائعة ال في التشريعات و ال في التطب     

الحد  إلىينة ، كوسيلة لرد االلتزام المرهق ، هناك طريقة وقف تنفيذ العقد لمدة مععلى عكس ذلك
 .  5شيوعا أكثرالمعقول و التي تعتبر 

 

                                                            

  . 578 ، ص قباس، مرجع  رشوان حسن رشوان أحمد - 1
  . 264، مرجع سابق ، ص حمد بوكماش م - 2
  . 264، ص هسفنمرجع ،  محمد بوكماش - 3
  .587، مرجع سابق ، ص رشوان حسن رشوان أحمد - 4
  .587، ص نفسه، مرجع  رشوان حسن رشوان أحمد - 5
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  وقف تنفيذ العقد- 2
 أن، و ذلك إذ ما تبين له اضي وقف تنفيذ العقد ريثما يزول أثر الظرف الطاريءقد يرى الق      

فع أسعار مواد ، و ترتكأن يتعهد مقاول بإقامة مبنى .1الحادث الطارئ سوف يزول في وقت قصير
يقف تنفيذ  أنكان على القاضي  ،وقف االستيراد إلىالبناء ارتفاعا فاحشا بسبب حادث طارئ أدى 

  .2العقد حتى يزول اثر هذا الظرف
ل يعطتالوقف ما هو إال إجراء يستطيع به القاضي  أنالمثال السابق نستطيع القول و من       

فإذا ما زال الحادث الطارئ و عادت األمور . لطارئ و أثرهالظرف اتنفيذ التزامات العقد فترة حدوث 
  .3حالتها األولى تحركت القوة التنفيذية للعقد مرة أخرى إلى

يتم الوفاء فور ترتيب االلتزام نهائيا  أن يجب: ( جزائري تقنين مدني  281و تنص المادة        
نه يجوز للقضاة نظرا لمركز المدين، أغير . اتفاق أو نص يقر بغير ذلك في ذمة المدين ما لم يوجد

 أنتتجاوز هذه المدة سنة، و  أنيمنحوا أجاال مالئمة للظروف دون  أنو مراعاة للحالة االقتصادية 
يوقفوا التنفيذ مع إبقاء جميع األمور على حالها و في حالة االستعجال يكون منح اآلجال من 

  .) . اختصاص قاضي األمور المستعجلة
دت المحكمة العليا قرار قضاة الموضوع بمنحهم أجاال للمطعون ضدها فس السياق أيو في ن     

و هي حوادث  ،1994للوفاء بالتزاماتها بسبب الظروف األمنية السائدة في منطقة االخضرية سنة 
 4.استثنائية عامة ترتب عنها  عدم الوفاء بالتزامات الناشئة بصفة مؤقتة

من  281 من التقنين المدني ذات حكم المادة 2- 1244ي في المادة و أورد المشرع الفرنس        
، و لم يقف المشرع الفرنسي عند هذا الحد ، بل أصدر مجموعة من التقنين المدني الجزائري

تتبع المدين لفترة أو فترات محددة ، و ذلك  إجراءاتأوقف بمقتضاها  MORATOIRESتشريعات 

                                                            
1 -THIBIERGE (L) , Op-cit , P 343 . 

 . 37، مرجع سابق ، صبولحية جميلة  - 2
  . 146ص ، 1999ألعمال القانونية، منشأة المعارف، القوة القاهرة على ا و الظروف الطارئة ، اثار عبد الحكيم قوده-3
المجلة القضائية  21287ملف رقم  12/1/2000انظر قرار العرافة المدنية ( 382ص ،مرجع سابق،علي فاللي- 4

2001،1،114 ( .  
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، و ذلك من خالل عدة قوانين مثل 1دية التي مرت بها فرنسافي حالة الحرب أو األزمات االقتصا
الصادر في أعقاب الحرب العالمية األولى ، و الذي أوقف استحقاق كل  1914أوت  5قانون 

،   2عن الحرب الناشئ للطارئلفترة مؤقتة ، و ذلك كمواجهة من المشرع  الديون ، أيا كان المدينون
 إجراءاتالمعدل و المتمم ، و بمقتضاه أوقفت  1939سبتمبر  و كذلك نذكر األمر الصادر في أول

م ، و منها عنه اإلفراجالتتبع و التنفيذ في حق المجندين و مسجوني الحرب حتى ستة أشهر  عقب 
بعض األجال  دالذي مد 1968الصادر في أعقاب أحداث ماي و جوان 1968جويلية  31قانون 

  . 3منها أجال دفع بعض الديون
واجبة األداء الوقف تنفيذ العقد مؤقتا ال يؤثر في كم التزامات المدين  أن إلىو يذهب الفقه         

و لكن التعديل  المدين يضل كم األداء بدون تغيير،فمهما كانت المدة التي قررها القاضي لصالح 
وعية ينصب على وقت التنفيذ فقط و ال يمس في الواقع مضمون هذا العقد سواء من الناحية الموض

  .4تتأثر بهذا الوقف المؤقت أنأو المادية، فتضل االلتزامات فيه محتفظة بقيمتها و مقاديرها دون 
 أنو ذلك . الوقف للتطويع يختلف عن الوقف الناتج عن الدفع بعدم التنفيذ أنو الحق         

 أني يقتضي الطرف الموقوف التنفيذ ضده في الحالة األخيرة هو السبب في الوقف ، األمر الذ
و . فعل أي من المتعاقدين إلىأما في الحالة األولى فان الوقف ال يرجع . يؤثر الوقف في حقوقه

نما هو كان بفعل الظروف االقتصادية المتقلبة و ما تقتضيه قواعد العدالة،  و هذا يؤدي منطقيا إ
  . 5و ال في جودتها ن وقف التنفيذ ال يؤثر ال في كم االلتزامات و ال في نوعهاالقول بأ إلى

الحد المعقول ، مشروط باال  إلىو فضال على ما سلف فان لجوء القاضي لرد االلتزام المرهق      
فقد يكون في مسيس الحاجة للسلعة محل االلتزام مهما كلفه ذلك من . يتسبب  في اإلضرار بالدائن

  . 6ت الدعوى أمامهاالشتراك في العبء الطارئ و هذا األمر يقدره القاضي وفقا لمجريا

                                                            

1-WEIL (A)  et TERRE (F) , Les obligations ,Op-cit , P383 . 
2-CARBONNIER (J) , Les obligations , Op-cit , P222. 

  590ص، مرجع سابق ، رشوان حسن رشوان احمد - 3
  . 266، مرجع سابق ، ص  محمد بوكماش- 4
  . 595 -494ص  ص، مرجع سابق ، رشوان حسن رشوان احمد - 5

6-THIBIERGE (L) , Op-cit , P263. 
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نه معيار موضوعي ال يتأثر بظروف المدين و ار في وقف االلتزام لظرف طارئ، فإأما المعي       
و الذي يصيبه إرهاق و يهدده بخسارة  ،الرجل المعتاد في مثل ظروف المدين إلىإنما ينظر فيه 

  . 1هو نفذ التزامه في ظل تلك الظروف إنفادحة 
  امتداد العقد- 3

وسيلة تدفع  ، فهولتنفيذ االلتزامات المتولدة عنه يقصد بامتداد العقد إطالة الفترة الزمنية الالزمة      
فترة أخرى تبدأ بعد نهاية المدة المحددة للتنفيذ بإرادة الطرفين  فياالستمرار في حالة التنفيذ  إلىالعقد 

 تسري التزامات المتعاقدين في األخير ال أنو بذلك يختلف االمتداد عن الوقف في . 2"المتعاقدين
حالة  الذي كان سبب الوقف ، في حين أن غاية نهاية مدة الوقف أو زوال الحادث  إلىحقهما 

تمديد أجال العقد تظل فيه روح الحركة طوال مدة العقد، و لمدة أخرى تبدأ من نهاية مدته 
 .3االتفاقية
جل للمدين أسلطة القاضي في منح  4نسيمن التقنين المدني الفر  1244و حصرت المادة        

من قبل  أعطيت ةو هي سنة و ليس له الحق في تجاوزها حتى و لو كانت المهل ،في تنفيذ التزامه
 .  5محاكم مختلفة في القضية الواحدة و هي سلطة تتعلق بالنظام العام

في حالة حادث و لم يتضمن القانون الجزائري نصوص صريحة تخول القاضي تمديد العقد        
، غير أنه من استقراء بعض نصوص التقنين المدني الجزائري  نرى أنه يمكن تطبيقها على  طارئ

تقنين مدني جزائري في فقرتها الثانية   119، و هذا ما نجده في نص المادة 6نظرية الحادث الطارئ
وز له أن يرفض و يجوز للقاضي أن يمنح المدين أجال حسب الظروف ، كما يج: ( التي تنص 

 ). كامل االلتزامات  إلىما كان ما لم يوف به المدين قليل األهمية بالنسبة  إذاالفسخ 

                                                            

  . 447القوة القاھرة على األعمال القانونية ، مرجع سابق ، ص وئة، اثار الظروف الطارعبد الحكيم قوده -1
  .  714، مرجع سابق ، ص حسب الرسول الشيخ الفزاري -2
   .  714، مرجع نفسه ، ص الرسول الشيخ الفزاري  حسب-3

4  ‐ Art 1244  "Le débiteur ne peut  forcer  le  créancier à  recevoir en partie  le paiement d'une dette, 
meme Divisible" . 

5‐ THIBIERGE (L) , Op‐cit , P78 . 

6‐ WEIL (A)  et TERRE (F) , Op‐cit , P383 . 
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كان القاضي يمنح المدين أجل في حالة  إذ، تقنين مدني  119نص المادة  إلىبالرجوع          
جل فيد المدين من أمن الطبيعي أن يستنه المتفق عليها ، فإ األجلالمدين بتنفيذ التزامه في  إخالل

  .  1المتعاقدين إرادةأجنبي عن  طارئفي تنفيذ التزامه في حالة حدوث حادث 
  الثانيالمطلب 

  الفسخ
 -العقد شريعة المتعاقدين–يشكل تدخل القاضي في إيقاع الفسخ استثناء من القاعدة العامة       

فسخ العقد أو تعديله إال تقنين مدني جزائري  106حيث ال  يجوز للقاضي  بناء على المادة 
و تشكل حالة القوة القاهرة و نظرية الظروف الطارئة أحد األسباب  التي ، برخصة من القانون 

من  إجماعالفسخ لم ينل  إيقاع، غير أن تدخل القاضي في  2يجيز فيها القانون للقاضي فسخ العقد
ورة  مدى سلطة القاضي في ،و هذا ما نقوم بدراسته في ص الطارئالفقه بخصوص حالة الحادث 

، ثم نتناول الحاالت التي وردت على سبيل الحصر في القانون المدني ) الفرع األول(الفسخ  إيقاع
  ) .الفرع الثاني( 3أصبح التزام المدين مرهق إذاالفسخ   إيقاعالجزائري في جواز تدخل القاضي في 

  األولالفرع 
  خمدى سلطة القاضي في إيقاع الفس

النيل من استقرار  إلى، و بذلك يؤدي اء على مبدأ القوة الملزمة للعقدكل فسخ العقد اعتديش       
استثنائية يخولها القانون للقاضي في حاالت محددة  معامالت القانونية، و بالتالي فإن سلطة الفسخال

  . 4دون أن يجوز له تجاوزها
 إلىثم تلك التي تعود  ،)أوال(وة القاهرة نتناول بالبحث عن حالة الفسخ التي يكون سببها الق       
   ).ثانيا( طارئحادث 

                                                            

 126 ، سابق مرجع ، بشير دالي ‐1  

2-THIBIERGE (L) , Op-cit, P 345 . 

اد، العدد الرابع، صقتالا و ة، مقال منشور بمجلة القانونشرط اإلرهاق في تطبيق الظروف الطارئ محمد عبد الجواد،- 3
  . 15،ص  196/ 33السنة 

، الجزء األول ، منشورات الحلبي الحقوقية ، ) العقد مع مقدمة في الموجبات المدنية( ، القانون المدني  مصطفى العوجي- 4
  . 456،بيروت ، ص2007
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  كان تنفيذ التزام المدين مستحيل إذ:أوال 

 تزول بعد مرور الظرف الذي كان سبب في االستحالة  ةتقؤ مستحالة في استحالة اال قد تتمثل     
  ).2( تقو ال تزول بعد مرورال  ةمئاد، و قد تكون )1(

  يرجى زواله   طرأ عارض من عوارض التنفيذ، إذ، االستحالة المؤقتة  أمامنكون  :استحالة مؤقتة- 1
  . 1ف التنفيذفي هد وسيلة أوفي  إماو ينصب العارض  

يجعل  إذ،  األداءكان يمس مباشرة الشيء محل  إذينصب العارض على وسيلة تنفيذ االلتزام ،      
تعرض األستاذ : ، و نضرب مثال على ذلكمتفق عليهفي الميعاد الالمادي لاللتزام مستحيل  التنفيذ

يمكن له تقديمها عند ، غير أنه لدروس للتالميذ في ساعات الدراسةلمرض يستحيل عليه تقديم ا
  . 2 زوال مرضه

استبدال وسيلة تنفيذ االلتزام و ذلك من  إما االلتزام،و يترتب على االستحالة في وسيلة تنفيذ       
 العقدفي وقف تنفيذ  إماو  ،3 محل االلتزام معين بالنوع المحل إذ كانخالل تجديد االلتزام بتغيير 

و يترتب على االستحالة المؤقتة في تنفيذ  ،رجى زوالهكان مؤقت ي إذ، حين زوال العارض إلى
سبب أجنبي عن  إلىيعود  أخير في تنفيذ التزامه ألن ذلكالمدين من التعويض عن الت إعفاءااللتزام 
  .   4إرادته

و عالوة على االستحالة التي تنصب في وسيلة تنفيذ االلتزام ، قد تقع االستحالة على الهدف     
زوال الهدف من العملية  إلىمادي لاللتزام مازال ممكن ، غير أنه قد يؤدي العارض حيث التنفيذ ال

الحاجة   إشباعقابلية الشيء الكامنة على  تحقيقها ، و ذلك  بزوال إلىاالقتصادية التي يرمي االلتزام 
 زوالها فييكون العارض من العوارض التي يرجى  أنو يجب  .5وفق الهدف االقتصادي المنوط به

                                                            

  . 456 ، صبقاس مرجع، مصطفى العوجي-1
2 - THIBIERGE (L) , Op-cit, P 345 . 

  .456، ص بقاسمرجع ،  مصطفى العوجي- 3
  .45، مرجع سابق ، ص  ضمير حسن ناصر المعموري-4

5 -THIBIERGE (L) , Op-cit , P 345. 
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 إلىنه االستمرار طويال كان من شأ إذا، بشكل ال يمس مصالح المتعاقدين ، حيث أجال معقولة
  . 1درجة أن يفقد العقد المنفعة في تنفيذه ، قضى القاضي بفسخ العقد

تنفيذ العقد ريثما  القاضي بوقفقضى  معقولة،كان من شأن العارض زواله في أجال  إذو      
  يزول العارض

  استحالة دائمة- 2
، و  سلطة القاضي في مجال االنفساخ ليست هي ذات السلطة التي عرفناها من قبل إن      

التحقق من دور القاضي اوز يجب في مجال االنفساخ أال يتج إذ،  خاصة في مجال الفسخ القضائي
  . 2وقوع االستحالة من عدمها

وجد أن االستحالة قد تحققت فعال،  إذالقاضي الذي يعرض عليه النزاع ،  أنو يترتب على ذلك     
لالنفساخ ، بل يعتبر  منشيءال يعني أنه  ، و حكمه هذا أن يحكم بفسخ العقد إالال يكون أمامه 

ث و تبين له بعد البح إذ، أما 3تحققت شروطهأن مقررا له فقط ، ألن االنفساخ يكون قد تحقق منذ 
نه يحكم ببقائه قائما ، ذلك أن االستحالة فإ ، و بالتالي يمكن تنفيذ العقد ةوهمي التحري أن االستحالة

تقنين  176و  121ن الناحية القانونية وفقا لنصوص الموادفي هذه الحالة ال يكون لها وجود م
  . 4مدني
، و هذا يعني أن دوره محدود للغاية ، ذلك في الحكم بانفساخ العقد كاشف يكون دور القاضي     
صدور حكم قضائي في شأنه كما في  إلىعن طريق االنفساخ ال يحتاج  التعاقديةحل الرابطة أن 

 في منح مهلة للمدين ، ألن هذه المهلة تعطى له عندما يكون العقد قائما حالة الفسخ القضائي ، وال

                                                            
1-THIBIERGE (L) , Op-cit, P 345 . 

  360، مرجع سابق ، ص حمد الصبري السعديم-2
   146، ص  سابق مرجع،  بلعيور عبد الكريم-3
في العقود الملزمة للجانبين اذا انقضى االلتزام بسبب استحالة تنفيذه انقضت معه :( تقنين مدني  121تنص المادة -4

اذا استحال على المدين أن ينفذ : ( من نفس لقانون 176تنص المادة و ،) ينفسخ العقد بحكم القانون  و االلتزامات المقابلة له
ليه بتعويض الضرر الناجم عن عدم تنفيذ التزامه ، ما لم يثبت أن استحالة التنفيذ نشأت عن سبب ال يد االلتزام عينا حكم ع

  ) .يكون الحكم كذلك اذا تأخر المدين في تنفيذ التزامه و له فيه ،
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النزاع ال  إليهن القاضي المرفوع ق شروط االنفساخ يعني زوال العقد، و من ثم فإ، في حين أن تحق
  . 1ما تحقق من استحالة التنفيذ إذايستطيع رفض انفساخ العقد 

 استحالة التنفيذ ذي يساوي بين الفسخ الذي يتم لعدم و يختلف األمر في القضاء الفرنسي ال     
، و يخضع كل منهما لرقابته ، و بالتالي ال بد من ستحالة في التنفيذاالنفساخ الذي يكون نتيجة االو 

القانون المدني الفرنسي ال يعرف نظرية  أن إلىو يعود السبب في ذلك  . 2صدور حكم بشأنهما
لم يضع قاعدة  هنا و هناك االلتزام،و انقضاء  التنفيذ، ةاللة استحثم عندما تطرق لحا للفسخ،عامة 

  .    3عامة أخرى تقضي بانقضاء االلتزامات المقابلة لها
الرجوع في جميع  إلىو قد ترتب على هذا الوضع أن القضاء الفرنسي أصبح مضطرا         

و هي بطبيعة الحال  حلول،المنه الستنباط تقنين مدني فرنسي  1184المادة  إلىحاالت الفسخ 
  . 4تستلزم صدور حكم قضائي مهما كان نوع الفسخ

  اكان تنفيذ االلتزام مرهق إذ :ثانيا 
   .)2( اإلداريو  )1(اختلف الفقه في تحديد جزاء نظرية الظروف الطارئة بين فقهاء القانون المدني  
  في قواعد القانون المدني- 1

 للمحكمة جاز ،عرضها سبق التي و الطارئة الظروف نظرية عمالأل زمةالال الشروط توافرت إذا      

      .5ذلك بغير يقضي اتفاق كل باطال يقع و المعقول، الحد إلى المرهق االلتزام ترد أن للظروف تبعا

 هذه في له فأجاز التفسير، هي و العادية مهنته حدود تجاوز سلطة للقاضي القانون خول بذلك و       

 أن للقاضي يمكن هل لكن و المعقول، الحد إلى المرهق االلتزام يرد بأن ذلك و العقد دليع أن الحالة

   .6 الطارئة؟ للظروف نتيجة العقد يفسخ
                                                            

  .146، مرجع سابق  ، صبلعيور عبد الكريم - 1
 .442، مرجع سابق ، ص علي فاللي- 2
  .108ع سابق ، ص ، مرج علي علي سليمان- 3
  . 146، مرجع سابق  ، ص بلعيور عبد الكريم- 4
  . 442، مرجع سابق ، ص علي فاللي- 5
  . 45، مرجع سابق ، ص علي علي سليمان- 6
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 أثناء الطارئ اإلرهاق عبء من التقليل هو "رد" لكلمة الذهن إلى يبادر الذي القريب المعنى إن

 المدين بتحميل يقوم فهو  ،المعقول الحد إلى هقالمر  االلتزام لرد يتصدى حينما فالقاضي العقد، تنفيذ

 غير خسارة من ذلك على يزيد ما يقسم و ،التعاقد وقت عادة توقعها يمكن انك التي المألوفة الخسارة

  .1للتعديل مرادفة كلمة فالرد ذلك على و بينهما، فيما بالتساوي المتعاقدين بين مألوفة
 يواجهه، الذي الموقف معالجة في اليد مطلق دنيم نقنيت 107 المادة نص على بناء للقاضي و

 تعديل أوال يستطيع فهو ،المتعاقدين شريعة العقد تجعل التي الشهيرة القاعدة إهدار إلى  ذلك أدى ولو

 يعين أو المرهق، لاللتزام المقابل الدائن التزام من يزيد أو المدين، التزام من ينقص بأن االلتزام مقدار

  .2العقد لتنفيذ للمدين أجل بمنح أو العقد، تنفيذ يوقف بأن االلتزام تنفيذ طريقة القاضي
 و العقد، على اإلبقاء في يرغب إذ الفسخ، دون لتعديلا سلطة القاضي أعطى العربي فالمشرع

  .3وحده المدين الطرف يتحملها أن ال المتعاقدين الطرفين بين الطارئ الحادث تبعة توزيع

 موضوع الصفقة هذه كانت لما " :فيه جاء حكما ببغداد بدائية محكمة أصدرت المعنى هذا في

 الحادث تبعة توزيع المحكمة ارتأت لهذا و %33 بنسبة الخبراء قدرها محققة خسارة ستنزل الدعوى

 هذا في هاتطبيق يمكن التي العامة القاعدة أن إذ ، 4الخسارة في اشتراكهما و الطرفين على الطارئ

 الدائن عاتق إلى المدين عاتق على كامال نقال المتوقعة غيرال الطوارئ عبء نقل غيسو  ال أنه الصدد

 مصلحة بين التوازن لغرض و عليه و ،االستثنائية الطوارئ تبعة وحده المدين تحميل يجوز ال كما

 تزمالمل بين و ،االلتزام مانحة السلطة بين موزعة الطارئ الحادث عن الناجمة الخسارة لتكون و الطرفين

                                                            

  . 166، دور القضاء في حماية الطرف الضعيف في العقد، مرجع سابق ،  دالي بشير- 1
  .306ابق ، ص ، مرجع س عبد الحميد الشواربي- 2
  .68، مرجع سابق ، ص هبة محمد محمود الديب- 3
  .132ص، مرجع سابق، جميلة بولحية- 4
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 بين مناصفة الخسارة توزع أن المحكمة ارتأت فقد التعادل، من شيء للعقد المالي للتوازن يعود بحيث

  .1"الطرفين
 سنة أكتوبر 3 في الصادر حكمها في الفسخ جزاء رفضت االبتدائية القاهرة محكمة أن كما  

 إعفاء ليس و لطرفينا على المتوقعة غير األعباء توزيع هو النظرية من الهدف أن قررت و ،1953

  .2العقد بفسخ األعباء هذه من أحدهما
 بسبب العقد بفسخ  القاضي يحكم أن الجائز من ليس أنه إلى تهغالبي ذهب للفقه، بالنسبة أما 

 إلى المرهق االلتزام يرد أن إال له يجعل ال المدني القانون في العام النص أن ذلك الطارئة، الظروف

 إلى المرهق االلتزام رد أي العقد، تعديل في سلطة للقاضي كان إذ أنه هو ذلك تبرير و المعقول، الحد

 و معا المتعاقدين الطرفين على المتوقعة غير األعباء ستتوزع التعديل هذا بموجب فإنه ، المعقول الحد
 هذه من أحدهما عفاءإ ذلك فمعنى الفسخ بجزاء االعتراف تم إذ أما ،األعباء هذه من اأيهم إعفاء ليس

 قوته فتعود الحادث أثر زوال بعد ما إلى العقد يمتد قد  و .3العدالة مع يتعارض ما هو و األعباء

 أحسن لهذا و ، الفسخ بإجازة دونه نحول أن يصح ال األمر هذا و ،األصل في كانت كما كاملة الملزمة

 ما بذلك مخالفا  لمعقولا الحد إلى المرهق لتزاماال رد على قاصرا القاضي عمل جعل إذ صنعا المشرع

  . 4االيطالي و البولوني القانونان عليه نص

 الوقتية الطبيعة فكرة في تقدم عما فضال الفسخ جواز لعدم تبريًرا يجد أن الفقه بعض حاول قد و 

 التي األصلية للنصوص جديد من الخضوع إلى العقد عودة من إليه تؤدي قد ما و ،الطارئة للظروف

 أثر زوال بعد ما إلى النفاذ في العقد يستمر أن الحاالت هذه مثل في يحدث فقد  ،5نشأته عاصرت

                                                            

  .68، مرجع سابق ، ص هبة محمد محمود الديب- 1
  . 488، ص ، مرجع سابق بد المنعم فرج الصده ع- 2
  . 488، ص  ، نفس المرجع عبد المنعم فرج الصده- 3
   166رجع سابق ، ضعيف في العقد، م، دور القضاء في حماية الطرف ال دالي بشير- 4
  .306ابق ، ص مرجع س ، عبد الحميد الشواربي- 5
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 العقد يفسخ أن للقاضي أجزنا ما فإذ .1األصل في كانت كما الملزمة قوته إليه فتعود الطارئ الظروف

 الظروف أثر اختفى و حدث ما إذا األولى مسيرته إلى العقد عودة دون نحول فإننا الظروف تغير بسبب

 إلى العقد لرجوع فرصة هناك تكون فال زواله إلى يؤدي و مطلقا العقد حياة ينهي الفسخ ألن الطارئة،

  .2قائما بقائه مع منه اإلرهاق إزالة هي بل إزالته في ليست النظرية غاية أن مع القديمة، أحكامه
 األسعار ارتفاع يكون فقد المجدي، الحل دائما يكون ال التعديل أن الفقه، من آخر جانب يرى و

 هذا يتم نسبة بأي و ،المتعاقدين على العادية غير يادةالز  القاضي وزع مهما أنه درجة إلى فاحشا

 العربية، النصوص تعديل ضرورة اقتراح إلى ذهب عليه و ،االلتزام تنفيذ يستطيع لن المدين فإن عيالتوز 

  .3التعديل سلطة عن فضال الفسخ سلطة القاضي منح و
 قبول يأبى الذي الدائن ىعل فقط مقصور الفسخ حق أن مصر في الفقه من أخر بجان يرى و

 أن ذلك ، الفسخ طلب في الحق المدين يملك ال كما ،العقد فسخ سلطة يملك فال القاضي أما ،التعديل

 في المدين حق قصر كما ، المعقول الحد إلى المرهق االلتزام رد على القاضي عمل قصر القانون

  .  4العقد تعديل طلب
 و سلطة القاضي، غير أنه ما يميز سلطة القاضي في فسخ العقد في ظل المبادئ التقليدية         

هذه األخيرة تقيد سلطة القاضي في منح التعويض للدائن  نأ، في فسخ العقد في الظروف الطارئة
قوم على عاتق المدين المسؤولية العقدية ال ت حيث أن .5على حساب المدين الذي لم ينفذ التزاماته

ن ن السيما  الخطأ العقدي، و ذلك أللعدم الوفاء بالتزامه، و ذلك لعدم قيام أركانها في حق المدي
   . 6عدم تنفيذ المدين اللتزامه سببه الحادث الطارئ الخارج عن إرادة المدين

الواردة في نص " عقولالحد الم إلىرد االلتزام المرهق " نرى أن عبارة و في القانون الجزائري      
نه يخول القاضي فسخ العقد على ذلك أ لو الدلي،تقنين مدني جزائري تشمل فسخ العقد 107المادة 

                                                            

  .306ابق ، ص ، مرجع س عبد الحميد الشواربي- 1
  . 488، ص سابق ، مرجعم فرج الصده عبد المنع- 2
    .132، مرجع سابق، صجميلة بولحية- 3
   299، مرجع سابق ،ص  عبد الحميد الشواربي- 4
  .69، مرجع سابق، صهبة محمود ديب- 5

6-DAGmARA (P), Thèse précité , P 60 . 
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على :" ين مدني جزائري التي تنص تقن 561الفقرة الثالثة من المادة  الطارئ في في حالة الحادث 
و المقاول بسبب حوادث  نه إذا انهار التوازن االقتصادي بين التزامات  كل من رب العملأ

يحكم بزيادة األجرة أو يفسخ  أناستثنائية عامة لم تكن في الحسبان وقت التعاقد ، جاز للقاضي 
  ".العقد

إلى  فرض  التزام بإعادة  التفاوض من خالل مخطط يسير القانون و  القضاء الفرنسي و         
ى دور القاضي في المصادقة عل ،  و ينحصر( Plan de surendettement)التسوية الودية  

أما إذ لم يتوصل األطراف .طبقا إلرادتهما المشتركة  دخل عليه األطراف تعديالمضمون العقد الذي أ
 له سلطةدون أن تكون  الحكم بالفسخو ينحصر دور القاضي في  ينفسخ،إلى اتفاق فان العقد 

  .1ن دور القاضي يبقى كاشفتقديرية في تعديل العقد أل
المذهب  العتداد بنظرية الظروف الطارئة و يمكن تفسير عزوف المشرع الفرنسي عن ا       

، 2و الذي تأثر بالنزعة الليبرالية التي نشأت بعد قيام الثورة الصناعية الليبرالي الذي سار عليه
ي تكرس الحرية التعاقدية في القانون المدني الفرنسي و الت يتجلى ذلك من خالل عدة نصوصو 
  .3صلحة الفردية على حساب المصلحة العامةالمو 

و على عكس المشرع الفرنسي تبنت مختلف القوانين نظرية الظروف الطارئة وخولت         
   .فسخ العقد  يللقاض

   :أنهمن المشروع التمهيدي للقانون المدني االسباني على  1213تنص المادة  حيث          
الحد  إلىلة استحالة تعديل العقد لرد االلتزام المرهق فسخ العقد في حا إلىالقاضي  يلجأ (

  .4)المعقول
 إلىو منح قانون االلتزامات البولوني سلطة واسعة للقاضي في التدخل لرد االلتزام المرهق         

 إذا جدت حوادث استثنائية  : (نهعلى أمن هذا القانون  269فقد نصت المادة   الحد المعقول ،
تنفيذ االلتزام محوطا بصعوبات شديدة أو صار يهدد احد المتعاقدين بخسارة أصبح على أثرها 

                                                            
1-DAGmARA (P), Thèse précité , P 60 . 
2-Idem,P 77 . 
3-Ibidem , P 77 

  .132، مرجع سابق، صجميلة بولحية-  4
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أن تحدد مقداره بل و ن طريقة تنفيذ االلتزام ، أو يتعي نه يجوز في هذه الحالة للمحكمة فادحة، فا
تتوقف سلطة القاضي في التعديل في لى عكس القانون المدني البولوني و ع ،) تقضي بفسخ العقد

كان مع ذلك حتى في هذه الحالة يبقى  إنمدني االيطالي على موقف المتعاقد األخر، و القانون ال
حيث  ،1و عدم اتفاقه مع روح العدالةقبول أو رفض العرض بحسب اتفاقه أ دوره ايجابي من حيث

حد المتعاقدين مرهقا إذا أصبح التزام أ:"......ايطالي على ما يلي دنيم قنينت 1467 ادةمالنصت 
خ العقد و للمتعاقد يطلب فس أنجاز للمتعاقد المدين بهذا االلتزام  ،ر ظروف استثنائيةعلى اث

  ." .يعرض تعديال لشروط العقد بما يتفق مع العدالة أناألخر الحلول دون الفسخ 
حادث استثنائي غير متوقع وفق  طرأ إذا: ( مدني يوناني على أنه تقنين  388صت المادة و ن     

، فيجوز للمحكمة بناء على طلب يذ التزام المدين مرهقلعرف في المعامالت يجعل تنفحسن النية و ا
، و لها أن تقضي بفسخ العقد كله أو الجزء الذي لم الحد المعقول إلىالمدين أن ترد االلتزام المرهق 

 إلىقضت المحكمة بالفسخ انقضت االلتزامات الطرفين و على كل منهما أن يعيد  فإذينفذ منه ، 
      . )بال سبب  باإلثراءالمتعلقة  لألحكامما أداه وفقا  األخر

 إلى، ذهب القضاء األلماني في تأسيس النظرية اء عدم وجود نص عام يقرر النظريةو إز        
التي تقضي بإعفاء المدين من التزامه إذا أصبح قانون مدني  275التوسع في تفسير نص المادة 

التي تقضي بمعالجة تغير  و استخلص فكرة االستحالة االقتصادية ،ةالتنفيذ مستحيال بقوة قاهر 
بل حتى في الحالة  ،2بمطلقة فحستنفيذ العقد ليس في الحالة التي يكون فيها استحالة  الظروف، 

نظرية االستحالة االقتصادية يترتب  أنلكن الحظ القضاء األلماني . التي يكون فيها التنفيذ مرهقا
و لهذا بحث عن أساس أخر يقيم  ،ند تغير الظروف حتى و لو كان التنفيذ ممكناعنها فسخ العقد ع

  . 3عليه النظرية فعمد تأسيس نظرية الظروف الطارئة على أساس  مبدأ حسن النية

  

                                                            
1-DAGmARA (P), Thèse précité , P 60 . 
2-Idem,P 77 . 
 

 . 75ص ، مرجع سابق ، جميلة بولحية- 3
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  اإلداريفي قواعد القانون - 2
يجب على المرافق العامة أن تؤدي و تقدم خدمات للجمهور بانتظام و اطراد أي بصورة       

  .1 )أ(ستمرة تلبية لالحتياجات العامة القائمة و الدائمةم
بحيث ال  قد أصبح نهائيا  قلب اقتصادياته توازنه و إلىتبين أن العقد لن يعود  إذنه  غير أ        

له بصفة دائمة،  اإلدارةبمعاونة  إالأن يستمر في تنفيذ التزاماته العقدية  اإلدارةيستطيع المتعاقد مع 
  .2 )ب(ه الحالة يكون لكل من طرفي العقد أن يطلب من القاضي فسخ العقدنه في هذفإ
  استمرار تنفيذ العقد:المبدأ- أ

على االستمرار في تنفيذ العقد  اإلدارةالهدف من نظرية الظروف الطارئة هو معاونة  إن       
فالعقد . باضطرادتحقيقا للمصلحة العامة المتمثلة في الحفاظ على سير المرافق العامة بانتظام و 

  .3لضمان سير المرافق العامة اإلدارةأحد وسائل  إالليس 
  إجبار إلى  اإلداريةعقودها  ابراممن خالل  اإلدارةتسعى جهة  و بهدف المصلحة العامة،    

يذ االلتزامات ، أن يستمر في تنفنا لها في سبيل تحقيق هذه الغايةمعاو  المتعاقد معها باعتباره
دفه من صعوبات و ما قد يعترضه من عقبات أثناء اعلى الرغم مما قد يص، العقدالمتولدة عن 

  .4التنفيذ
و من أجل احترام و ضمان تطبيق مبدأ االستمرارية، ينص القانون على مجموعة من         

فرنسا، مصر، (القواعد تضمن استمرارية سير المرفق العام، و استقر الفقه و القضاء اإلداري 
  :  5على هذا الوضع من أجل إيجاد توافق و معادلة بين عاملين، هما )الجزائر 

                                                            

  .  232، ص مرجع سابق،  محمد الصغير بعلي- 1
  .  108، مرجع سابق ، ص   محمد السناري- 2
   . 108، ص  نفسه، مرجع  محمد السناري- 3
  .55، ص 2012ات االدارية ، دار هومة ، الجزائر ،، المنازععبد القادر عدو - 4

 . 108، ص  نفسه، مرجع عبد القادر عدو- 5
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التزام المتعامل باالستمرار في تنفيذ الصفقة لما لها من أثر على المصلحة العاملة و تلبية -
 .احتياجات الجمهور

 ضرورة تدخل اإلدارة أو المصلحة المتعاقدة لسد و منع أي اختالل في التوازن المالي للعقد، من-
  . 1خالل تحمل كل أو جزء من األعباء المالية اإلضافية نظير ما تتمتع به من حقوق و سلطات

 أنحيث أكد على " غاز بوردو"في قضية هذا المعنى   تأكيدي و قد حرص مجلس الدولة ف    
 الإالفحم ما هو  ألسعارالتزام المتعاقد بمواصلة تنفيذ العقد على الرغم من االرتفاع غير المتوقع 

  .  2التزام مستمد من قاعدة دوام سير المرافق العامة بانتظام و اضطراد
و إن الهدف من نظرية الظروف الطارئة هو معاونة المتعاقد مع اإلدارة على االستمرار في      

  . 3تنفيذ العقد تحقيقا للمصلحة العامة
ل نصوص العقد كما يملك و تحقيقا للمصلحة العامة ال يملك القاضي اإلداري سلطة تعدي      

القاضي المدني، و من ثم تنحصر سلطة القاضي اإلداري في مواجهة الظرف الطارئ في 
  . 4التعويض

أن الهدف : و قد عبر مجلس الدولة الفرنسي على سلطة القاضي اإلداري في الحكم بالتعويض     
ه ، و على هذا يجب على من التعويض يقتصر على ضمان استمرارية المرفق العام في أداء خدمات

  . 5المتعاقد أن يستمر في تنفيذ التزامه العقدي
  و مراعاة لمبدأ استمرارية سير المرفق العام ، فهدف نظرية الظروف الطارئة هو استمرارية        

  تنفيذ العقد ، و علة هذا األساس ال يمكن للقاضي الحكم بفسخ العقد اإلداري ، و استثناء إذا كان
  
  

                                                            
نظرية االمير، أو نظرية الظروف : الى مبدأ االستمرارية ،وذلك سواء باعمال - في جوھره–ان الحفاظ على التوازن المالي للعقد انما يستند  -1

  .   233محمد الصغير بعلي ، مرجع سابق ، ص: الطارئة ،أنظر 
2 -WALINE (M) , Traitè de droit administratif , 9eme èd , Sirey , 1963 , P15 

دراسة مقارنة ، رسالة دكتوراه  \اختالل التوازن االقتصادي للعقد ودور القاضي في معالجته : عصمت عبد المجيد - 3
   259ص، 1978جامعة بغداد ، \السياسة ومقدمة الى كلية القانون

   259ص، مرجع سابق ، دعصمت عبد المجي - 4
5 -CHAPUS (R) , Op-cit , P45 . 
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  . 1الطارئ يشكل قوة قاهرة ألن انقالب اقتصاد العقد أصبح نهائياالحادث  
  فسخ العقد: االستثناء - ب
 أن إلىللمتعاقد سوف تكون بصفة مؤقتة  اإلدارةنظرية الظروف الطارئة تفترض معاونة إن       

ن ، و يتولى كل ملطبيعية التي ابرم العقد في ظلها، و تعود الحالة االطارئالظرف  أثارتزول 
  . 2الطرفين تنفيذ التزاماته كما حددها العقد

بحيث ال   ،قلب اقتصادياته قد أصبح نهائيا  توازنه و إلىتبين أن العقد لن يعود  إذو لكن         
له بصفة دائمة ،  اإلدارةبمعاونة  إالأن يستمر في تنفيذ التزاماته العقدية  اإلدارةيستطيع المتعاقد مع 

  .  3يكون لكل من طرفي العقد أن يطلب من القاضي فسخ العقدنه في هذه الحالة إف
 1932ديسمبر  9خذ مجلس الدولة الفرنسي بهذا الحل ألول مرة في حكمه بتاريخ أو لقد         

    .  Cie des tramways  Cherbourg »4 »في قضية ترام مدينة شربورج 
ل الركاب ، واجهت فيه الشركة اختالال و تتلخص وقائع القضية في عقد مبرم مع شركة لنق       
و ذلك نتيجة انتشار وسائل النقل السريعة األكثر تقدما  ، 1912ا في المشروع ابتداء من عام جسيم

ستعمال الترام مفضلين و منافستها القوية للمشروع ، حيث انصرف سكان مدينة شربورج عن ا
توازنه االقتصادي الذي  إلىأن يعود المشروع ، و قد تبين أنه ال أمل في األخرىالوسائل  استخدام 

 1932 و 1916 نه ما بين عام ، و على الرغم من أ 5اختل على الرغم من رفع أسعار الركوب
في أخر  اإلدارة إنبل  .يص للشركة الملتزمة برفع األسعارللترخ األصليأبرمت ثماني مالحق للعقد 

أنه   إال ي تراه لمواجهة الخسائر التي منيت بها هذه المالحق قد رخصت للشركة بتحديد السعر الذ

                                                            

، مقال منشور في موقع  159، فسخ العقد االداري الستحالة التنفيذ بسبب الظروف الطارئة ، ص سحر جبار يعقوب - 1
www.iasj.net 

    108، مرجع سابق ، ص محمد السناري  -2
  .  108، ص  نفسه، مرجع   محمد السناري-3

4‐WALINE (M) , Op‐cit , P15 
 . 78، مرجع سابق، صسحر جبار يعقوب-5
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بعد ما يكون من أن يغطي تكاليف االستغالل بدون على الرغم من ذلك فإن دخل المشروع ظل أ
  .له بصفة مؤقتة اإلدارة إعانة
نظرية الظروف الطارئة بوضع  الدولة الفرنسي ، أكمل أحكام و لما عرض األمر على مجلس     

  : 1لة بمعالجة هذه الحالة و ذلك على النحو التالياألحكام الكفي
فان لكل من طرفي العقد الحق في أن يطلب من القاضي  الطارئ،ثبت استحالة زوال الظرف  إذ-

  .بالتعويض من التزاماتها اإلدارةذلك تحررت  تم إذو  الحالة،تسجيل تلك 
لنظر في شروط العقد بما يجعله ا إعادةمحاولة التفاهم على  الحالة،على طرفي العقد في هذه -

بوسيلة حديثة تعيد للمرفق توازنه  القديمة،كمحاولة االستعاضة عن وسائل النقل  للحياة،قابال 
   .االقتصادي

 و ينطق به العقد،بفسخ القاضي حكم ي الشأن،اتفاق في هذا  إلىذ أخفق الطرفان في الوصول إ-
 .الطرفينبناء على طلب  أو اإلدارةبناء على طلب  إما
في هذا المجال أن فسخ العقد في هذه الحالة لم يكن بسبب استحالة  إليه اإلشارةو مما تجدر       

عودة التوازن  ةو لكنه كان بسبب استحال هو عليه الحال في القانون المدني،تنفيذ االلتزام كما 
  . 2للمتعاقد بصفة مستمرة اإلدارةالمالي للعقد بدون معاونة 

تسمح لكل من  قاهرة،يعتبر بمثابة قوة  الطارئاستمرار الظرف  أنلقد رأى مجلس الدولة ف        
على دفع تعويضات عن  اإلدارةأن تجبر ن من غير المستساغ أل .العقدسخ يطلب ف أنطرفي العقد 

  . 3التوقف عن تنفيذ التزاماته إلىحتى ال يضطر المتعاقد   الطارئالظرف 
في تعليقه على حكم مجلس الدولة الفرنسي في "  Pelloux" ك المفوض و لقد عبر عن ذل        

  ، و التي تختلف اإلداريةمجلس الدولة قد طبق نظرية القوة القاهرة  إن" بقوله " ترام شربورج"قضية 
  

                                                            
1-DE VILLIERS (M.) (Dir) , Droit public gènèral , Litec , 2002 , P58-Idem , P58 
2-Idem , P45 
3- RICHER (L) , Op-cit , P45. 
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   . 1" عن القوة القاهرة التقليدية في القانون المدني
  الثانيفرع ال

  ها القانونفسخ العقد في ظل بعض العقود التي نص علي
 العقد،يشكل فسخ العقد سلطة استثنائية خولها القانون للقاضي في حالة استحالة تنفيذ       

  .مرهقن أصبح التزام المدي إذعقود الخاصة استثناء يجوز للقاضي الحكم بفسخ العقد في بعض الو 
دراسة  إلىل ، للوصو )أوال( إنهاءهو يجب التميز بين سلطة القاضي في فسخ العقد عن        

  ).ثانيا(فيها للقاضي فسخ العقد لصعوبة تنفيذ االلتزام  التي يجوزالعقود 
   الذاتية المستقلة لسلطة القاضي في فسخ العقد عن انهاءه:أوال
،  فمن حيث األشخاصو من حيث  سواء من حيث الموضوع اإلنهاءيختلف الفسخ عن        

واء كانت س ،انبين محال لسلطة القاضي في فسخ العقدتكون جميع العقود الملزمة للج الموضوع 
و يختلف الفسخ عن   ،2محددة أو غير محددةهذه العقود  ، و سواء كانتالعقود فورية أو مستمرة

حق الفسخ يمنح لكل متعاقد في العقود الملزمة للجانبين  أن إذ، كذلك من حيث األشخاص اإلنهاء
ر الذي يجعله حقا مشتركا لكال المتعاقدين في العقد ، أما حق أخل المدين بتنفيذ التزامه ، األم إذ

فمنحه في ، 3قرره القانون لطبيعة العقود المستمرة إنما، و مطلقا بالتنفيذ  إنه ال يرتبط ف اإلنهاء
، و منحه لكل من الوكيل و الموكل استعمالهيحق  إذ، حاالت لكال المتعاقدين كما في عقد الوكالة

لرب العمل دون المقاول  إال، كما في عقد المقاولة الذي يجوز أخرمتعاقد دون في حاالت أخرى ل
  .استعماله 
العقد ، حيث أنه في الحالة  إنهاءالفسخ عن دوره في  إيقاعو يختلف دور القاضي في         

حدوث المدين بتنفيذ العقد أو في حالة  إخالل تقديرية للقاضي في تقرير جزاءاألولى  تتسع السلطة ال

                                                            
1-RICHER (L) , Op-cit , P45. 

المسؤولية ،  و ، التعسف في استعمال حق الفسخ في العقود ، مذكرة لنيل شمهادة الماجستر ، فرع العقود حنتيت عمار-2
  .40، ص2015 ،1جامعة الجزائر 

  .40، صهسفنمرجع ،  حنتيت عمار - 3
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تقنين مدني  119 ، و هذا ما يتبين من نص المادة1بالتوازن العقدي اإلخالل إلىيؤدي  طارئظرف 
 أنو يجوز للقاضي أن يمنح المدين أجال حسب الظروف كما يجوز له : ( .... جزائري التي تنص

  ) . كامل االلتزامات إلىكان ما لم يوف به المدين قليل األهمية بالنسبة  إذا الفسخ،يرفض 
عدم تنفيذ المتعاقد  إزاءرفع الدائن دعواه مطالبا بفسخ العقد  إذيستفاد من هذا النص أنه        
، بل له سلطة تقديرية في اضي يكون مجبرا على الحكم بالفسخ، فليس ذلك أن القاللتزامه األخر
 طلب فسخ العقد ، و يمكن له رفض له أن يمنح المدين أجال للتنفيذ ، فيجوزعدمه الفسخ أو إيقاع

  . 2جزئيا كما يمكنه فسخ العقد
 إنهاءحيث تقتصر سلطة القاضي في تقدير مبررات  العقد، إنهاءفي حالة  يختلف األمرو      
 اإلنهاءيقتصر دوره في رقابة  إنماالعقد لرقابة القاضي و  إنهاء، بينما ال يخضع وسيلة العقد

  . 3برراته، و ذلك في جدية و مشروعية مالتعسفي للعقد
كان سبب  إذمشروعا ال يشوبه التعسف ،  اإلنهاءو بذلك قضى  القضاء المصري باعتبار         
أو بسبب االستغناء ، اإللغاءالوظيفة التي كان يشغلها العامل ظروف حتمت أو اقتضت هذا  إلغاء

في المنشأة الذي  عن خدمات الطبيب المتعاقد مع المنشأة على عالج عمالها بنتيجة التنظيم الجديد
تخفيض  إلى، أو بسبب االضطرار 4مينشركات التأ إحدى إلىأحال الشؤون الطبية الخاصة بهم 

                                                            

المسؤولية ، جامعة و ل العقد عن طريق الفسخ ،مذكرة لنيل درجة الماجستر في القانون ، فرع العقود، انحال حمو حسينة- 1
  . 42، ص2011مولود معمري تيزي وزو ، 

  . 40، ص نفسه، مرجع  حمو حسينة- 2
تصادي في عناصر قيام السبب االقو على خالف المشرع الفرنسي ، لم يولي المشرع الجزائري االهمية في تحديد مبررات- 3

، بينما عين المشرع الفرنسي بعض هذه األسباب من خالل تعريفه  11- 90قانون 90تسريح الجماعي للعمال طبقا للمادة 
التنظيمية ذات البعد االجتماعي التي و تحديد االجراءات القانونيةو للتسريح للسبب االقتصادي ، واعيا منه بأهميتها في معرفة

المسرحين لهذه األسباب ، اضافة الى كونها تساعد على تحددي طبيعة االنهاء أو التسريح أقرها المشرع لفائدة العمال 
، ضوابط انهاء عقد العمل السباب اقتصادية في القانون  فتحي وردية: القضاء بمشروعيته أو بقيام التعسف في ذلك و الواقع

  . 66، ص  2013امعة مولود معمري ، تيزي وزو ، الجزائري ، رسالة لنيل درجة الدكتورة في العلوم ، تخصص القانون ، ج
  .40، صمرجع  سابق ،   حنتيت عمار - 4
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عدد المستخدمين األجانب لرفع نسبة عدد المستخدمين المصريين طبقا لما فرضه القانون من ذلك 
  . 1على شركات المساهمة

  فسخ العقد في بعض العقود الخاصة: ثانيا
تف بعض التشريعات التي أخذت بنظرية الظروف الطارئة بإقرار النظرية بنص تشريعي لم تك      

، ) 1(عام بل أوردت لها تطبيقا في نصوص خاصة ، و نجد أمثلة لهذه النصوص في عقد اإليجار 
  .2)2( و عقد المقاولة

  التطبيق الخاص على عقد اإليجار  - 1
ال ينتهي اإليجار بموت المؤجر و "  :زائري على انهمن التقنين المدني الج 510تنص المادة       

  .ال بموت المستأجر
نه بسبب يطلبوا فسخ عقد اإليجار إذا اثبتوا أ أنغير أنه إذا مات المستأجر جاز لورثته        

تتحملها موادهم و أصبح اإليجار يجاوز حاجتهم،  أنموت مورثهم أصبحت أعباء العقد أثقل من 
يكون  أنو  477تراعى مواعيد التنبيه باإلخالء المبينة في المادة  أنجب و في هذه الحالة ي

  . 3"طلب فسخ العقد في ظروف ستة أشهر على األكثر من وقت موت المستأجر
طلب فسخ  النص السالف الذكر نالحظ انه إذا مات المستأجر يحق لورثته إلىبالنظر       

  :4اإليجار متى اثبتوا احد األمرين التاليين

                                                            

  253، ص  مرجع سابق، محمد مصطفى غازي زيدان- 1
  58، مرجع سابق ، ص بولحية جميلة- 2
 2007مايو  13المؤرخ في  05-07ن رقم ألغيت بالقانو و 1975-09-26المؤرخ في  58-75حررت في ظل األمر رقم- 3
  6ص ،  31عدد،ر  ج،
وأسرهم ، باعتبار العائلة من النظام العام ،ومراعاة اعتبارات اجتماعية )الشاغلين (  جرينسـتأيتدخل المشرع  لحماية الم-4

من التقنين المدني  514وذلك باقرار حق البقاء في األمكنة طبقا الحكام المادة .منها أزمة السكنواالنفجار الديمغرافي 
،والمتعلق بالنشاط العقاري ، حيث  1993مارس 1المؤرخ في  03-93اال أننا بالرجوع الى المرسوم التشريعي الجزائري ، 

 رو االستعمال السكني المبرمة بعد تاريخ صد تء في األمكنة في عقود االيجار ذاعلى الغاء حق البقا منه  20نصت المادة 
  . 15ابق ، ص، مرجع س خديجة فاضل: انظر : التشريعي  مو سهذا المر 
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، كما لو تتحملها مواردهم بسبب موت مورثهم أنإما أن يثبتوا أن أعباء العقد أصبحت أثقل من -
يمكنه من استئجار ، ته للمهنة دخال عالياسر من خالل مماطبيبا مشهورا تحقق له  المستأجركان 

تكون ثم يموت فينقطع عن الورثة الدخل الذي كان يتأتى من عيادة مورثهم ف، منزل يتفق مع دخله
أجرة المنزل عبئا ثقيال على كاهلهم لعدم تناسب األجرة هذه مع الراتب التقاعدي فيستطيع الورثة 

  . 1قبل أن تنتهي مدته اإليجارطلب فسخ 
، كما لو كان المورث قد استأجر دارا كبيرة و حفظ ين المؤجرة  تتجاوز حدود حاجاتهمإما أن الع -

تلك الدار و يكون لهم الحق بالتالي في  إلىون الورثة بحاجة جناحا منها كمكتب له ثم توفي فال يك
يقوموا بتنبيه  أنو على الورثة . 2كانت أجرة الدار ال تثقل مواردهم إنطلب فسخ العقد حتى و 

 أنيقدموا طلب الفسخ قبل  أنمن ناحية و  477المؤجر باإلخالء طبقا للمواعيد المبينة في المادة 
  .3من ناحية أخرى تاريخ وفاة المستأجر تنتهي مدة ستة أشهر على

الوارد في المادة خاصا للنص العام  تطبيقا تشريعيا تقنين مدني  510كان  نص المادة  إذا       
  :لتين من حيث مسأأنه يوجد اختالف بين النص العام و تطبييقه  إال، تقنين مدني 107

        :المسألة األولى
نه أو يعني ذلك  ،ئ في النظرية العامة قائمة على معيار موضوعيمعيار الحادث الطار         

بخالف التطبيق التشريعي للحادث الطارئ  و ذلك  العمومية،تتطلب النظرية العامة للحادث الطارئ 
  . 4الذي يقوم على معيار شخصي

روف يتوقف الحادث الطارئ على ظ دنيم نينقت 510 ادةمالنص  إلىنه بالرجوع حيث أ          
تتحملها  أنالتي أصبحت بسبب موت مورثهم أثقل من  تتمثل في أعباء العقد ق بالورثة،شخصية تتعل
تلحق الظروف الشخصية  أنو من الصعب . العين المؤجرة تتجاوز حدود حاجاتهم إنمواردهم و 
الستثنائية بالظرف االقتصادي لعدم اكتسائها صفة العمومية و ا تقنين مدني  510ادة مالالواردة في 

                                                            

   .141، مرجع سابق ، ص بولحية جميلة - 1

   .141، نفس المرجع ، ص بولحية جميلة -2
إذ سلمت العين المؤجرة في حالة ال تكون فيھا صالحة لالستعمال الذي أجرت : ( تقنين مدني جزائري  477تنص المادة -3

لب فسخ العقد أو إنقاص بدل اإليجار بقدر ما نقص من اجله ، أو طرأ على ھذا االستعمال نقص معتبر ، جاز للمستأجر ط
  ) .من االستعمال مع التعويض عن الضرر في الحالتين إذا اقتضى األمر ذلك 

  .142، صسابق، مرجع  بولحية جميلة-4
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نه هناك فريق من الفقه أنكر عمومية الظرف غير أ.  1و التي تضفى على الظروف االقتصادية
االستثنائي لتعارضه مع األساس الذي تقوم عليه نظرية الظروف الطارئة و هي العدالة التي تقتضي 

تثنائي بشرط ن نحن قيدنا الحادث االسرهاق على المدين و بذلك تتحقق هذه العدالة، فإرفع اإل
شرط  أنذلك  إلىامتنع تحقيق العدالة في الحاالت التي ال يكون الحادث فيها عاما، ضف  يةالعموم

، ألنه غير منطقي أن  يقاس لظروف إذ يحيد عن العدل و المنطقالعمومية شرط ال تمليه طبيعة ا
الظرف بقدره سواء ثر يقدر أ أنو العدالة تقتضي  ،األثر الجزئي بمعيار و مقياس األثر الكلي

  2.المصاب فردا أو مجموعة أفراد في إقليم أو عدة أقاليم
  :المسألة الثانية 

 إلىأجاز النص بخالف النص العام أيضا إنهاء اإليجار و لم يقتصر على رد االلتزام المرهق       
لك كان تطبيقا ، فالنص الوارد في عقد اإليجار قد وسع من نظرية الحوادث الطارئة و لذقولالحد المع

  .3تشريعيا لم يلتزم حدود المبدأ المطلق
يربطه  أن، و ذلك  دون عقد االيجار دون اتفاق المتعاقدين و أجاز المشرع الجزائري فسخ     

حيث دني، م نينقت 107 ادةمنص البحدوث حادث عام استثنائي خالفا للحادث الطارئ الوارد في 
يجوز للموظف أو المستخدم إذا غير محل إقامته :" يليعلى ما  دني م قنينت 513 ادةمالتنص 

يراعي  أنيطلب إنهاء إيجار مسكنه إذا كان هذا اإليجار معين المدة، على  أنلمصلحة العمل 
  ".و يكون باطال كل اتفاق يخالف ذلك 977 ادةمالالمواعيد المبينة في 

  :و يشترط النص إلنهاء العقد ما يلي
و مستخدما سواء كان يعمل في المصالح الحكومية أو في جهة غير يكون المستأجر موظفا أ أن - 1

 .حكومية
 .يكون اإليجار معين المدة أن - 2

                                                            

  . 52سابق  ، ص رجع ، م بن يحي شارف- 1
  .52، ص، مرجع نفسه بن يحي شارف- 2
  .442رئ على االلتزام العقدي ، مرجع سابق ،  ص، االثر الحادث الطا عبد الحكيم فوده- 3
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یكون عقد اإلیجار خاصا بمسكن الموظف أو المستخدم.أن-3

وجب تغییر محل إقامته.ستأجر هو الذي أیكون عمل المأن-4

1أال یكون نقل الموظف أو المستأجر بناءا على طلبه أو نتیجة لخطئه.-5

العقد على أن یراعي مواعید التنبیه إنهاءتأجر أن یطالب توافرت هذه الشروط كان للمسفإذ

.2من التقنین المدني477المبینة في المادة باإلخالء

و ربما كان السبب في ذلك أن نقل بالتعویض،المستأجر إلزامینص المشرع على و لم

المستأجرأنه معرض في أي وقت ألن یطلب منه التأجیرفالمؤجر یعلم وقت متوقع،الموظف أمر 

.3العقد بسبب نقلهإنهاء

من الظروف الحادثومیة عدم توقع المشرع لم یأخذ بعین االعتبار عمأنو نالحظ مما سبق 

الظروف الشخصیة المتعلقة بالموظف أو المستخدم المتمثلة في إنالتي تبرر طلب إنهاء العقد، حیث 

النعدام تغیر محل اإلقامة لمصلحة العمل هي التي تبرر طلب إنهاء العقد لیست ظروف اقتصادیة 

ن ث الطارئ فإعامة للحادنه خالفا للنظریة الما سلف فإإلىإضافة عنصر العمومیة في الحادث،

.4ق م تجیز للموظف أو المستخدم طلب إنهاء العقد513المادة 

و كذلك المواد من 271،472،509اد المو یتألغ03-93المرسوم التشریعي غیر أن بصدور

على العقود المبرمة بعد 1975سبتمبر 26المؤرخ في 58-75من األمر رقم 537الى 514

، حیث أصبح ال یضمن حق البقاء للمستأجر الذي غالبا 5م التشریعي المذكور أعالهصدور المرسو 

غیر أنه ألغي هذا المرسوم ، جتماعیا كطرف ضعیف من جشع المؤجرحمایته اإلىغالبا ما سعى 

و منه 80المادةفي6ریةظیم نشاط الترقیة العقابتنالمتعلق 04-11بموجب القانونالتشریعي 

تخول حق البقاء للمستؤجر في العقارات من هذا المرسوم التي 27استثنت من هذا اإللغاء المادة 

و هذا بهدف تحقیق الموازنة ، لمنح األمالك الشاغرة سابقا أو تأجیرها أو بیعهاریةإدامحل عقود 

توجه السیاسةمن المسلمات التقلیدیة وسیاسة االجتماعیة للدولة و ضرورة تحریر االقتصاد بین ال

.143ص ، مرجع سابق ،بولحیة جمیلة-1
.143، صسابقمرجع ،بولحیة جمیلة-2
.442، االثر الحادث الطارئ على االلتزام العقدي ، مرجع سابق ،  صعبد الحكیم فوده-3
.2007مایو13، مؤرخة في 31المتعلق بالقانون المدني  ، ج ر عدد 05-07القانون رقم -4
1993مارس3مؤرخة في 14المتعلق بالنشاط العقاري ، ج ر عدد 03-93یعي رقم مرسوم تشر-5
.2011رس ما6مؤرخة في 14یحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقیة العقاریة ، ج ر عدد 04-11قانون -6
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التشريعية للدولة بما تقتضه من تشجيع لالستثمار في النشاط العقاري و ما اقتضته التحوالت 
  . 1اقتصاد السوق إلىاالقتصادية باالنتقال 

ذه النصوص القانونية ألغيت هالمتعلق بالقانون المدني  05- 07القانون رقم  أنه بصدور كما        
ث  في المسكن المستأجر من المور  في البقاء الورثةو المتعلقة أساس بحق  537 إلى 508المواد من 

  ، و كذا أثار التمسك بحق البقاء
المتعاقدين في عقد  لكال 608مادته في  از التقنين المدنيأج أما في القانون المصري         
حدث ظروف خطيرة غير  إذا مدته،العقد قبل انقضاء  إنهاءن يطلب أ - كان معين المدة إذا-اإليجار

  . 2مرهقا اإليجارنها أن تجعل تنفيذ متوقعة من شأ
و أشار السنهوري الى الى تطبيقات أخرى للنظرية التي نص عليها القانون المدني النهاء          

  و موت المستاجر) 572لمادة ا(عدم تمكن المستاجر من االنتفاع بالمأجور : عقد االيجار منها 
الموظف أو المستخدم لمحل  المستأجرو تغيير ) 103المادة (  إعسارهو ) 602و  601المادة (  

فقهاء القانون المصري الحادث االستثنائي الذي رتب عليه القانون  وصفو قد ) 609المادة(  إقامته
و قياسا على بعض تطبيقاته  اإلسالميةاقتباسا من الشريعة )  الطارئبالعذر (  اإليجارعقد  إنهاء
  .  3فيها
  التطبيق الخاص على عقد المقاولة  - 2

على أنه اذ انهار " :نهفي فقرتها الثانية على أ زائريمن  التقنين المدني الج 561تنص المادة      
م تكن في التوازن االقتصاديبين التزامات كل من رب العمل و المقاول بسبب حوادث استثنائية عامة ل

الحسبان وقت التعاقد، و تداعى بذلك األساس الذي قام عليه التقدير المالي لعقد المقاولة، جاز 
  " .للقاضي أن يحكم بزيادة األجرة أو بفسخ العقد

                                                            

  .143ص  ، مرجع سابق ، بولحية جميلة- 1
  .203، مرجع سابق ، ص عبد الحميد الشواربي- 2
مرجع سابق ،  ة االلتزام بوجه عام ،الجزء األول ، نظري، الوجيز في النظرية العامة لاللتزام ، عبد الرزاق السنهوري- 3

  . 55ص
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تقنين مدني  561تتمثل  شروط تطبيق نظرية الظروف الطارئة في عقد المقاولة حسب المادة       
  :هي
  .عقد حوادث استثنائية عامةتطرأ بعد صدور ال أن- 1
  .تكون الحوادث االستثنائية العامة غير متوقعة وقت التعاقد أن- 2
  .1االلتزام مرهقا ه الحوادث االستثنائية العامة تنفيذتجعل هذ أن- 3

الظروف الطارئة  عقد المقاولة تتفق مع شروط نظريةعلى  لنظريةو هكذا تكون شروط تطبيق ا       
ضوعي معيار مو  إلىالتطبيق الخاص لنظرية الظروف الطارئة يستند  نأو ذلك  .في مبدئها العام

، و ذلك من حيث عمومية و استثنائية الحادث الطارئ و عدم إمكان لتحديد مفهوم الحادث الطارئ
 2توقعه مما يمكن اعتبارها ظروف اقتصادية و ذلك عكس التطبيق الخاص لنظرية الحادث الطارئ

  .لذي يستند على اعتبارات شخصية لتحديد مفهوم الحادث الطارئ على عقد اإليجار ا
ي و إذا كان شروط نظرية الظروف الطارئة في مبدئها العام تتفق مع شروط تطبيق النظرية ف     

ن آثار تطبيق نظرية الظروف الطارئة في مبدئها العام يختلف عن فإ ،تطبيقها الخاص بعقد المقاولة
رة عن الحادث الطارئ ترتب هذه األخي اذتطبيقها الخاص بعقد المقاولة ،  آثار تطبيق النظرية في

الحد المعقول، و  إلىن تطبيق النظرية في مبدئها العام يقتضي إعادة االلتزام المرهق فسخ العقد فإ
و ذلك كما سبق  العقدي الناتج عن الحادث الطارئ،الذي يستبعد الفسخ كجزاء الختالل التوازن 

  .3تفصيله
من القانون المدني  147تعطي المادة :"و في هذا الصدد قضت محكمة النقض المصرية بأنه    

على رد االلتزام التعاقدي  القاضي رخصة يجريها عند توافر ظروف معينة و تقتصر سلطته بشأنها

                                                            

  58، مرجع سابق ، صجميلة بولحية - 1
مرجع سابق ،  نظرية االلتزام بوجه عام ،الجزء األول ، ، الوجيز في النظرية العامة لاللتزام ، عبد الرزاق السنهوري- 2

  . 55ص
  . 55، ص مرجع نفسه،  عبد الرزاق السنهوري- 3
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دائن برد يكون له فسخ العقد أو إعفاء المدين من التزامه القائم  أو إلزام ال أندون الى الحد المعقول 
  . 1"ما استوفاه
مع النظرية العامة في  و يتفق التطبيق الخاص لنظرية الظروف الطارئة في عقد المقاولة         
انعقد العقد  إذ ، حيث2الفسخ من عدمه إيقاعمن حيث السلطة التقديرية للقاضي في  فسخ العقد

ن القانون يجيز إهما بما التزم به فحدث و لم يقم أحد إذا، و صحيحا، التزم كل طرف بتنفيذ التزامه
بإلزام المدين أن يطالب القضاء مطالبته بالتنفيذ في مهلة معينة  بعد اعذار المدين أي  األخرللمتعاقد 

يحكم  أن و في الحالة األخيرة يجوز للقاضي ،3أو فسخه مع التعويض في الحالتين بتنفيذ العقد
ين واضحا في عدم المد إهمالأن ، فقد يرى ديرية في ذلكأنه له سلطة تق إذ بالفسخ أو ال يحكم به،

 أن األمر ال يستدعي، و قد يرى فيحكم في هذه الحالة بفسخ العقد ،رغم من مطالبة الدائن لهبالالتنفيذ 
  .  4فسخ العقد فيمنح المدين أجال للوفاء

فسخ عقد  إجازة ىإلتقنين مدني  561المادة نص في  الجزائريالمشرع  ذهبو في تطبيق ذلك      
انعدام التوازن بين التزامات  إلى أدتما طرأت ظروف  إذامن طرف القاضي  األجرةالمقاولة أو زيادة 

ما  إذالم يكن مستحيال صار مرهقا له  أنرب العمل و المقاول ، بحيث أصبح تنفيذ التزام المقاول و 
  . 5قام به وفقا لالتفاق

    

                                                            

  . 463، االثر الحادث الطارئ على االلتزام العقدي ، مرجع سابق ،  ص  عبد الحكيم فوده- 1
اقدين في العقود الملزمة للجانبين اذا لم يوف أحد المتع: ( من التقنين المدني الجزائري  بما يلي  119تنص المادة - 2

بالتزامه جاز للمتعاقد االخر بعد اعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو فسخه مع التعويض في الحالتين اذا اقتضى الحال 
ذلك ،ويجوز للقاضي أن يمنح أجال حسب الظروف ، كما يجوز له أن يرفض الفسخ اذا كان ما لم يوف به المدين قليل 

  ) .مات األهمية بالنسبة الى كامل االلتزا
  .117، مرجع سابق ، ص بلعيور عبد الكريم - 3
  .111، مرجع سابق ، صخليفاتي عبد الرحمان  - 4
  .75، مرجع سابق ، صبولحية جميلة - 5
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خاتمة 

ء الضوء على بعض المفاهیم التقلیدیة للعقد، و اعطاء دراسة من خالل هذه الدراسة القاقمنا 

تطبیقیة لها مع الواقع االقتصادیة الجدید في ظل بعض المسلمات السائدة ببروز مبدأ سلطان اإلرادة 

.في قواعد القانون المدني

د أدى تطور المعامالت القانونیة إلى بروز عناصر اقتصادیة جدیدة غیر مؤلوفة في قواع

القانون المدني، فمعیار اإلرادة أصبح غیر كاف لتحدید المركز القانوني للطرف أمام انقسام المجتمع 

إلى مستهلك و محترف و تحدید النشاطات المهنیة حسب االختصاص ،و تطور نوع المعامالت 

االقتصادیة ، كما أن مؤشر الثبات العقدي أصبح غیر مجدي أمام عدم استقرار األوضاع 

.تصادیة الذي یؤدي إلى اختالل التوازن العقدي بین تكوین العقد و تنفیذهاالق

أدى تطور الظروف االقتصادیة و االجتماعیة إلى تغییر بعض المفاهیم القانونیة،فاالرادة 

معیار غیر كاف في تحدید  المساواة بین المتعاقدین ، فالمساواة أصبح ینظر إلیها على تأصبح

دین مستهلك و محترف، فاختالف صفة األطراف قرینة على انعدام المساواة لكن أساس صفة المتعاق

.لیس على أساس عیوب الرضا و إنما على أساس قرینة انعدام العلم لدى المستهلك 

و یتضح مما سبق أن المساواة القانونیة المفترضة على أساس صحة الرضا أصبحت ال 

یة، مما یتدخل القانون بقواعد صریحة لحمایة الطرف الضعیف تصلح أمام تطور األوضاع االقتصاد

من جهة و حمایة التوازن العقد من االنهیار أثناء تنفیذ العقد حفاظا على استقرار المعامالت 

.القانونیة 

إعطاء دراسة نظریة و تطبیقیة و قانونیة تسمح بطرح مفهوم ىلإیكمن طموحنا في هذا التحلیل 

.الءم مع ضرورة الموازنة بین ضرورة استقرار المعامالت القانونیة و التوازن العقدي جدید للعقد یت

أصبح العقد ال یتالءم مع المنظور الذاتي المنبثق من مبدأ سلطان اإلرادة، إذ ال تقتصر 

.العالقة التعاقدیة في العالقة بین شخصین و إنما تشمل عالقة مالیة تربط بین مصلحتین متقابلتین

و على هذا األساس ال یحقق التوازن في ظل المنظور الشخصي التوازن الفعلي، اذ أصبح 

التوازن العقدي ینظر إلیه بمنظور كمي و نوعي، فاألول تكون العبرة بمقدار االلتزامات المتقابلة و 
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الشروط التعسفیة و التناسب بین االلتزام و المنفعة التي تعود علیه ، و الثاني یتولى القانون تحدید

.منعها 

یكون المفهوم المادي للعقد وجود في القواعد القانونیة الجدیدة التي جاءت لحمایة الطرف 

الضعیف من تعسف المتعاقد القوي ، و الحفاظ على التوازن العقدي أثناء تنفیذ العقد في مواجهة 

العقد نجد المشرع في مواد قانون تغیر الظروف االقتصادیة ، إذ بالرجوع إلى مرحلة تكوین

یستعمل عبارة اختالل التوازن الظاهر للتعبیر عن 02-04قانون 29االستهالك في نص المادة 

الفقرة الثانیة 107الشرط التعسفي ، و في مرحلة تنفیذ العقد یستعمل المشرع المدني في المادة 

.عن االلتزام عبارة االلتزام المرهق للتعبیر عن أثر الحادث الطارئ 

یترتب على المفهوم المادي للعقد ضرورة إعادة صیاغة بعض المفاهیم القانونیة التقلیدیة ،  إذ 

أن نظام العقد ال یحلل باالنطالق من التراضي كارادتان التقت ، و إنما عن طریق تحلیل الحیاة 

كون مع ضمها إلى األمور و االجتماعیة ، و إن كان یجب اخذ اإلرادة  باالعتبار ، فان ذلك سی

، و ینتج عن هذا التحلیل القانوني للعقد أن التعبیر عن العناصر التي جعلتها تظهر إلى حیز الوجود

اإلیجاب و القبول لیس إرادة و إنما یمثل رغبة فقط ، یعلن فیها المتعاقدین عن تمام السبب و المحل 

أن دور التصریح "جونو العقد ، و یقول ، أو عن وجود مصلحة تتحقق بجمع شقیها لدى طرفي

.باإلیجاب  و القبول هو توضیح التصرف القانوني و تمییزه عن غیره "

غیر أنه ال یمكن في أي حال إهمال دور اإلرادة في العقد، إذ تحافظ اإلرادة عن دورها 

، فالحق الشخصي الذاتي هو التقلیدي في إنشاء االلتزامات و الحقوق، غیر أنها تكون مقیدة بالقانون

.المبدأ، و القانون الذي یحد من اإلرادة هم االستثناء 

فالعقد اذن وسیلة أداة تحقیق الحق الوضعي، و المسألة ال ینبغي أن تطرح من زاویة مدى 

دیالیكتیة الحق :األهمیة المعطاة للحق الوضعي أو اإلرادات الفردیة، و إنما من زاویة مختلفة 

الثانیة تترجم ذلك اإلطار ، بحیث تكون .الوضعي و الحقوق الشخصیة ، األول یرسم اإلطار 

:اإلرادة هي القاسم المشترك في تكوین كل عقد ، فدور اإلرادة ال ینشأ العقد ، و لكن یقصد باإلرادة 

مل و من ضمن تلك اإلرادة التي تنقل الحق المجرد إلى واقع التعا.اإلرادة في إطارها القانوني ، 

نطاق ذلك الحق ، فعقد اإلذعان هو في طبیعته عقد ، و اإلرادة هي في أساس تكوینه و لكن في 
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الحدود المعینة قانونا ، و هذا ما یبرر تدخل القانون إلبطال الشروط التعسفیة ، و یتدخل القانون 

أو فسخه في حالة إذ كذلك من خالل تشریعات دائمة أو مؤقتة ، لیخول القاضي سلطة تعدیل العقد

.أصبح تنفیذ التزام المدین مرهق أو مستحیل بسبب ظروف اقتصادیة غیر متوقعة ال یمكن دفعها

ة تكوینه یتركب من التراضي و المحل و لو من خالل هذه القراءة، نالحظ أن العقد في مرح

االرادة في قیام ركن ذلك ، فاذ كانت القواعد التقلیدیة تكتفي بالسبب ، و أن للقانون دور في

التراضي ، فإن القانون یتدخل و یضع التزام باالعالم على عاتق المحترف في حق المستهلك و ذلك 

غیر أن هذا العیب و على ،و بطالن العقد بسبب عیب الرضا،تحت طائلة المسؤولیة التقصیریة

انعدام الشكلیة المصاحبة عكس القواعد التقلیدیة ال یتولى المستهلك اثباته و إنما مفترض بمجرد 

.لاللتزام باالعالم

في تحدید العناصر األساسیة في المحل 366-06و یتدخل القانون كذلك طبقا للمرسوم التنفیذي 

.قانون مدني94مما أصبح تعیین المحل بالنوع في المثلیات غیر كاف طبقا لما تنص علیه المادة 

قوانین حمایة المستهك تعریف تتولى،في بمشروعیة السبباذا كانت القواعد العامة للعقد تكتو 

السبب في عقود االستهالك على أنه سد حاجات شخصیة أو خاصة بشخص أخر أو حیوان یتكفل 

المتعلق بمراقبة النوعیة و 39-90من المرسوم التنفیذي 3/2هذا ما جاءت به نص المادة به ، و 

منتوجا  او –بثمن أو مجانا -كل شخص یقتني (:قمع الغش التي عرفت المستهلك على أنه

خدمة معدین لالستعمال الوسیط او النهائي لسد حاجاته الشخصیة أو خاصة بشخص أخر أو 

.1)حیوان یتكفل به 

و ذلك سواء كان اختالل التوازن يو یهدف القانون كذلك في مرحلة تنفیذ العقد لحمایة التوازن العقد

قد ، یكون للمستهلك في هذه الحالة الحق في العدول عن التعاقد، أو انهار العقدي أثناء تكوین الع

التوازن العقدي اثناء تنفیذ العقد بسبب ظروف اقتصادیة غیر متوقعة ، یخول القانون للقاضي سلطة 

.التدخل لرد االلتزام المرهق إلى الحد المعقول

.الغش السالف الذكر دةوقمعالمتعلق برقابة الجو90/39مرسوم تنفیذي -1
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المراجعائمة ق

أوال:باللغة العربیة

I- العامةالكتب

محاضرات في فلسفة القانون ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الساحة المركزیة ابراهیم  أبو ،

.2006، 13، بن عكنون ، الجزائر ، ط

 2006، محاضرات في المؤسسات االداریة ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، أحمد محیو.

 بدون ناشر ، 5المدخل لدراسة القانون ، الكتاب الثاني ، نظریة الحق ، ط،أحمد سالمة ،

1982.

 النظام العام العقدي ، تأصیل قواعد القانون المدني في أحمد شوقي محمد عبد الرحمن ،

.2013الفقه و القضاء المصري و الفرنسي ، مصر ، 

األولى، اإلصدار الثاني، دار ، النظریة العامة لاللتزامات، الطبعةأمجد محمد منصور

.2003العلمیة األولى للنشر و التوزیع، عمان ،

 أحكام الضمان العیني و الشخصي " و المركز القانوني للكفیل العیني " ، السید عید نایل ،

.2002/2003بدون ناشر ، 

صادر االلتزام، ، النظریة العامة لاللتزام ، الموجز في النظریة العامة لاللتزام ،مأنور سلطان

.1998المكتبة القانونیة لدار المطبوعات العربیة ، مصر ، سنة 

1996، الوجیز في مصادر االلتزام ، منشأة المعارف ، اإلسكندریة ،أنور سلطان.

 النظریة العامة لاللتزام في القانون الجزائري ، الجزء االول التصرف القانوني بلحاج العربي،

.2001منفردة)، دیوان المطبوعات الجامعیة ، بن عكنون الجزائر،(العقد و االرادة ال

 النظریة العامة لاللتزام في القانون المدني الجزائري ، الجزء األول ، الطبعة بلحاج لعربي ،

.2008السادسة ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ، 

موضوعیة اإلدارة" (دراسة تحلیلیة في ضوء ،بسام مجید سلیمان و أكرم محمود حسن"

المدخل:إبراهیممحمدجالل45.صإدارة المخاطر و التشریعات القانونیة)، جامعة الموصل

.2004-2003القاهرة،اإلسراء،مطبعةالقانون،لدراسة
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 شرح قانون االثبات ، الطبعة الثانیة ، دار نصر للطباعة حسام الدین كامل األهوائي ،

.2012حدیثة ، ال

 االتجاهات العامة في القانون المدني األردني (دراسة موازنة بالفقه محمد وحید سوار ،

اإلسالمي و المدونات المدنیة و العربیة ) ، مكتبة دار الثقافة للنشر  و التوزیع ، عمان ، 

1996.

القانون، دار هومه، ، مدخل إلى العلوم القانونیة، الوجیز في نظریة محمد سعید جعفور

.2008، 15طبعة 

 شرح القانون المدني الجزائري النظریة العامة لاللتزامات،مصادر محمد صبري السعدي،

االلتزام ، الجزء األول ، التصرف القانوني (العقد و اإلرادة المنفرد)،دار الهدى للطباعة و 

النشر و التوزیع ، الجزائر  .

 یع القضائي للقواعد القانونیة الواجبة التطبیق في مجال عقود ، التطو محمود ابراهیم موسى

.2005التجارة الدولیة ، دار الجامعة الجدیدة للنشر و التوزیع ،

القانون المدني ( العقد مع مقدمة في الموجبات المدنیة) ، الجزء األول ، مصطفى العوجي ،

.2007منشورات الحلبي الحقوقیة ، بیروت، 

أحكام العقد في الشریعة االسالمیة ( دراسة مقارنة ) ، لمجید المغربي محمود عبد ا ،

.2002المؤسسة الحدیثة للكتاب ، طرابلس ، 

 السبب بین نظریتي السبب و عیوب االرادة ، دار الجامعة مصطفى أحمد ابو عمرو ،

.2016الجدیدة للنشر ، االسكندریة ، 

في شرح القانون المدني ، النظریة العامة لاللتزامات ، ( العقد و ،الواضحنبیل إبراهیم سعد

اإلرادة المنفردة )، دراسة مقارنة في القوانین العربیة ، الطبعة الرابعة ، دار الهدى ، الجزائر 

 ،2009.

 سلطة القاضي التقدیریة في المواد المدنیة و التجاریة (دراسة تحلیلیة نبیل اسماعیل عمر ،

.2002یة ) ، دار الجامعة الجدیدة للنشر و التوزیع ،االسكندریة ، و تطبیق

 عنصر الثبات و التغیر في العقد المدني في القانون اللبناني و سامي بدیع منصور ،

.1987الفرنسي المقارن ، دار الفكر  لبنان، 
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 القانون االداري ( دراسة مقارنة ) ، الكتاب الثالث ، الطبعة ، مباديءسلیمان الطماوي

العاشرة ، دار النهضة العربیة .

 النظریة العامة للقانون ، منشأة المعارف ، االسكندریة ، مصر ، سمیر عبد السید تناغو ،

1986.

 (عبد السالم) یة في : نظریة الظروف الطارئة ، دراسة تاریخیة مقارنة للنظر ترمانیني

.1971الشریعة اإلسالمیة و الشرائع األوربیة و تطبیقاتها في البالد ، بیروت ، دار الفكر ،

 الوظیفة العمومیة بین التطور و التحول من منظور تسییر الموارد البشریة و سعید مقدم ،

.2010-2009أخالقیات المهنة ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ،

التنفیذ العیني لاللتزامات العقدیة، دار الفكر الجامعي، د حبیبعادل جبري محم ،

اإلسكندریة، د س ن .

 نظریة إنقاص التصرف القانوني في القانون المدني المصري ، دراسة عبد العزیز المرسي ،

.2006تحلیلیة و تأصیلیة مقارنة، 

 الجدید ، المجلد األول ، ، الوسیط في شرح القانون المدني عبد الرزاق احمد  السنهوري

نظریة االلتزام بوجه عام ، مصادر االلتزام ، الطبعة الثالثة الجدیدة ، منشورات الحلبي 

.2000الحقوقیة ، بیروت ، 

فسخ العقد في ضوء الفقه و القضاء ، منشأة المعارف ، االسكندریة عبد الحمید الشواربي ،

.1997، الطبعة الثالثة ، 

 نظریة العقد في قوانین البالد العربیة ، دار النهضة العربیة عبد المنعم فرج الصده ،

.1974للطباعة و النشر ، بیروت ، 

 2012، المنازعات االداریة ، دار هومة ، الجزائر ،عبد القادر عدو.

شرح القانون المدني ، مصادر الحقوق ن ابراهیم السرحان و نور حمد خاطر اعدن ،

.2008لشخصیة "االلتزامات " ، اإلصدار الثالث ، عمان ، ا

 االنفرادیة في سیاق االلتزامات التعاقدیة  "دراسة في دور االرادة المنفردة عالء حسین علي ،

.2011في النطاق العقدي " ، منشورات زین الحقوقیة ، بیروت ، 

 2002العقود المسماة ، دار الفكر العربي ، لبنان ، ،علي ابراهیم.
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النظریة العامة لاللتزام، مصادر االلتزام في القانون المدني الجزائري، علي علي سلیمان ،

.2003الطبعة الخامسة ، 

النظریة العامة للعقد ، االلتزامات ، المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة ، الجزائر علي فاللي ،

،2010.

 مدخل للعلوم القانونیة ، نظریة القانون بین التقلید و الحداثة ، دار عجة الجیاللي ،

.1998الخلدونیة ، الجزائر، 

 ضرورة إعادة النظر في القانون المدني الجزائري ، دیوان المطبوعات علي علي سلیمان ،

.1992الجامعیة ، الجزائر ، 

 العامة لاللتزام ، الجزء األول ، قصر الكتاب ، الجزائر ، الوجیز في النظریةفاضلي إدریس

، د س ن .

 نظریة االستغالل في القانون المدني المصري ، منشأة المعارف ، توفیق حسن فرج ،

.1966االسكندریة ، 

IIو الرسائلكتب الخاصة: ال

 دار –دراسة تحلیلیة مقارنة –عدم التوازن المعرفي في العقود ،ابراهیم عبد العزیز داود

الجامعة الجدیدة ،االسكندریة.

 مبدأ المالئمة و اثره في تفسیر العقود ، دار الجامعة الجدیدة للنشر ، ایمن احمد الدلوع ،

.2017االسكندریة ،  

حلیلیة مقارنة في القانون حمایة المستهلك في نطاق العقد (دراسة ت،أمانح رحیم أحمد

.2010) ، شركة المطبوعات للتوزیع و النشر ،لبنان، المدني

 حمایة المستهلك أثناء تكوین العقد (دراسة مقارنة مع دراسة تحلیلیة و السید محمد عمران ،

معارف جالل حزي و شركائه ، تطبیقیة للنصوص الخاصة بحمایة المستهلك ) ، منشأة ال

اإلسكندریة.

 مبدأ حسن النیة في تنفیذ العقود ، دار الرسالة للطباعة و النشر الجبار ناجي المال صالح ،

.1975، بغداد ، 

الشروط التعسفیة في العقود في القانون الجزائري، دار هومة، الجزائر، بودالي محمد ،

2007.
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 اختالل التوازن العقدي الناجم عن الشروط التعسفیة (دراسة ،حسین عبد اهللا عبد الرضا

مقارنة) ، جامعة بغداد، د س ن  .

أثر عدم التكافؤ من المتعاقدین على شروط العقد، دار النهضة حسن عبد الباسط جمعي ،

.1996العربیة، القاهرة،

 ال العقود ، دار ، الظوابط القانونیة لتطبیق نظریة الظروف الطارئة في مجمحمد السناري

النهضة العربیة ، مصر، د س ن .

 اجازة العقد في القانون المدني و الفقه اإلسالمي ، دار هومة ، محمد السعید جعفور ،

 دور الشكل في العقود ( دراسة مقارنة ) ، منشورات زین الحقوقیة ، محمد علي عبده ،

.2014لبنان ، 

 دور القاضي في تحقیق التوازن في عقد العمل ( دراسة ،محمد مصطفى غازي زیدان

.2016مقارنة بین القانون الوضعي و الفقه االسالمي ) دار الجامعة الجدیدة ، 

 تأثیر تغیر الظروف على استقرار الثمن في عقود التجارة الدولیة ، موكه عبد الكریم ،

.2007اطروحة لنیل شهادة الدكتورة ،جامعة تیزي وزو ، 

سلطة القاضي في تعدیل العقد في القانون المدني الجزائري و  الفقه حمد بوكماش م ،

االسالمي  ، رسالة لنیل درجة الدكتورة في العلوم االسالمیة ، تخصص شریعة و قانون ، 

.2012-2011جامعة الحاج لخضر ، باتنة ، 

نظریة التصرف الثالثي، أطروحة لنیل شهادة الدكتورة في ، محاولة من أجل :نسیر رفیق

.2014العلوم ، تخصص قانون، جامعة مولود معمري تیزي وزو، 

دور غیر المتعاقد في تنفیذ العقد ،  مركز الدراسات العربیة ،الحمیدي السعدي علي ،

.2016للنشر و التوزیع ، مصر، 

للمستهلك ، دراسة مقارنة بین الشریعة و القانون ، الحمایة العقدیة عمر محمد عبد الباقي

.2004منشاة المعارف ، 

النظام القانوني للعقد االلكتروني في التشریع الجزائري، دراسة مقارنة ، رسالة ،عجالي بخالد

.2014لنیل شهادة دكتوراه في العلوم ، جامعة مولود معمري ، 

دراسة (،االقتصادي للعقد ودور القاضي في معالجتهاختالل التوازن ، عصمت عبد المجید

.1978جامعة بغداد ،،، رسالة دكتوراه مقدمة الى كلیة القانون و السیاسة )مقارنة
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أطروحة لنیل درجة الدكتورة علوم في ، التوازن العقدي عند نشأة العقدعرعار عسالي ،

.2015-2014القانون ، كلیة الحقوق جامعة الجزائر ، 

دور القاضي في تعدیل العقد ،( دراسة تحلیلیة و تأصیلیة في الفقه د محمود معوض فؤا ،

.2004االسالمي و القانون الوضعي ) ، دار الجامعة الجدیدة للنشر ، مصر ، 

 ضوابط انهاء عقد العمل ألسباب اقتصادیة في القانون الجزائري ، رسالة ،فتحي وردیة

وزو ، ة مولود معمري ، تیزيلنیل درجة الدكتورة في العلوم ، تخصص القانون ، جامع

2013.

 فكرة الجوهریة في العالقة العقدیة (دراسة مقارنة) ، دار المطبوعات صالح ناصر العتیبي ،

.2009الجامعیة ، اسكندریة ،

أثر الظروف االقتصادیة على العقد ، جامعة القاهرة ، مصر ، رشوان حسن رشوان أحمد ،

1999.

 الخداع االعالني  و أثره في معیار التدلیس ( دراسة مقارنة في القانون ،رضا متولي وهدان

المدني و قانون حمایة المستهلك و الفقه االسالمي ) ، دار الفكر و القانون ، المنصورة ، 

2008.

2015، حق الرجوع عن العقد ، منشورات زین الحقوقیة ، لبنان ، ریان عادل ناصر.

لظروف في عقود التجارة الدولیة ، دار الجامعة الجدیدة للنشر ، ، أثر اشریف محمد غنام

.2007اإلسكندریة ، 

 القانون الواجب التطبیق على العقد التجاري الدولي ، أطروحة دكتورة في خالد شویرب ،

.2009-2008الحقوق ، فرع الملكیة الفكریة ، جامعة الجزائر  

III-المقاالت بالعربیة

 المجلة النقدیة للقانون و ق المستهلك ، و حقو الموازنة بین النشاط التنافسي،ارزیل الكاهنة

.2011، كلیة الحقوق ، جامعة مولود معمري ، تیزي وزو ، 2العلوم السیاسیة ، العدد 

 حمایة المستهلك من خالل االلتزام باإلعالم العقدي ، مقال منشور في مجلةاحمد خدیجي ،

، جامعة قاصدي مرباح ، ورقلة .11و القانون ، العدد السیاسة

و أثرها على تعدیل العقود الدولیة ، مقال منشور ، اشتراطات الهاردشیب حسن علي كاظم

.2011، جامعة كربالء ، العراق ، 2في مجلة الحقوق ، السنة الثالثة ، العدد 
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كلیة الحقوق ، جامعة 14، مجلة القانون ، عدد، تفسیر القانون یاسر حسن سلیمان ،

.2008عدن ، الیمن ، 

 مقال ، حمایة المستهلك من الممارسات المنافیة للمنافسة ، مجلة ،محمد الشریف كتو

.2011، 23االدارة الوطنیة لإلدارة ، العدد 

 ة (دراسة ، التغیر في جزء من أجزاء العقد و أثره على العدالة التبادلیمنصور حاتم محسن

.2010، 4مجلة جامعة بابل ، العدد  مقارنة) ، 

جامعة محمد 3مجلة المفكر ، العدد كوسیة لضبط السوق ،، العقد دینعیساوي عزال ،

.2013خیضر بسكرة،

 أثر التفوق االقتصادي للمحترف في فرض شروط تعسفیة في القانون الجزائري رباحي احمد،

.5مجلة اقتصادیات شمال افریقیا  ، عدد و القانون المقارن ،

االیجاب في عقد االذعان ، مقال منشور في مجلة المحقق الحلي في وم محمدخولة خد،

.2014، 1العلوم السیاسیة ، عدد 

IIIIالنصوص القانونیة:

الدستور-1

1989فبرایر سنة  23المؤرخ في 1989دستور.

1996دیسمبر 8مؤرخة في 76ج ر عدد ،96دستور

القوانین-2

المتعلق بالقانون التوجیهي الستقاللیة المؤسسات 1988جانفي12لمؤرخ في 01-88قانون رقم

.1988جانفي 13مؤرخة في 2العمومیة االقتصادیة ، ج ر عدد 

المتعلق بالقانون التوجیهي الستقاللیة المؤسسات 1988جانفي12لمؤرخ في 01-88قانون رقم

.1988جانفي 13رخة في مؤ 2العمومیة االقتصادیة ، ج ر عدد 

 2یتعلق بالقواعد المطبقة على المؤسسات العمومیة االقتصادیة ، ج ر عدد 04-88قانون ،

.1988جانفي 13مؤرخة في 

 مؤرخة في 2ج ر عدد االقتصادیة،یتضمن القانون التوجیهي للمؤسسات العمومیة 01-88قانون

.1988ینایر 13
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- فیفري 8، مؤرخة في 6ر عدد ج المستهلك،المتعلق بالقواعد العامة لحمایة 02-89قانون

1989.

1990أفریل4مؤرخة في 14، ج ر عدد باإلعالمالمتعلق 07-90قانون.

 صادر 16یتعلق بالنقد والقرض ، جریدة رسمیة عدد 1990أفریل14المؤرخ في 10-90قانون

.1990أفریل18بتاریخ 

 1990ابریل25مؤرخة في17ج ر عدد العمل،یتعلق بعالقات 11-90قانون.

27المؤرخة في 41ج ر عدد التجاریة،یحدد بالقواعد المطبقة على الممارسات 02-04قانون

.2004یونیو 

 مؤرخة 15ج ر عدد ،2006فبرایر 20الموافق 1427محرم عام 21مؤرخ في 06/04قانون

23المؤرخ في 07-95الذي یعدل و یتمم االمر رقمالمتعلق بالتأمینات.2006مارس 12في 

.1995شعبان عام

 2007مایو13، مؤرخة في 31المتعلق بالقانون المدني  ، ج ر عدد 05-07القانون رقم.

 مؤرخة في 15ج ر عدد و قمع الغش ،المستهلكالذي یتعلق بحمایة 03-09قانون

2009مارس8

 مارس 6مؤرخة في 14یحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقیة العقاریة ، ج ر عدد 04-11قانون

2011.

 2012ینایر 15، مؤرخة في 2عدد ر المتعلق باإلعالم ، ج05-12عضوي قانون

 فبرایر 6مؤرخة في 6ج ر عدد االلكترونیین،المتعلق بالتوقیع و التصدیق 04-15قانون

2015.

األوامر-3

 1995فیفري 22، مؤرخة في 9ج ر  عدد المتعلق بالمنافسة ،07-95أمر رقم.

 2003یولیو 20مؤرخة في 43یتعلق بالمنافسة ، ج ر عدد 03-03أمر.

 المعدل و القرض،المتعلق بالنقد و 2003غشت 27مؤرخة في ،52ج ر عدد ،03/11أمر

.2010سبتمبر1في مؤرخة 50ر عدد ج04-10المتمم بأمر
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المراسیم-4

 یتعلق بنشر نص تعدیل الدستور 1996نوفمبر 7المؤرخ في438-96رقم مرسوم رئاسي

8صادر بتاریخ 76في الجریدة الرسمیة عدد 1996نوفمبر 28الموافق علیه في استفتاء 

.1996دیسمبر 

 1990ینایر 30المؤرخ في المتعلق بضمان المنتوجات و الخدمات ،90/266مرسوم تنفیذي ،

.1990ینایر31، الصادر بتاریخ 5ج ر عدد 

 31مؤرخة في ،5ج ر عدد الغش،المتعلق برقابة الجودة و قمع 39-90مرسوم تنفیذي رقم

.1990ینایر 

 مؤرخة في 40المتعلق بضمان المنتوجات و الخدمات ، ج ر عدد 266-90مرسوم تنفیذي

.1990سبتمبر 19

 یحدد العناصر األساسیة للعقود المبرمة بین األعوان االقتصادیین و 306-06تنفیذي مرسوم
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381.........................................فسخ العقد في بعض العقود الخاصة:ثانیا
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ملخص

التي ،سیاسیةواجتماعیةواقتصادیةلظروفنتیجةاإلرادةسلطانمبدأالمدنيالقانونتبنى

قانونبالجزائريالمدنيالقانونرتأثو،1789سنةالفرنسةالثورةإعالنصدور أدت إلى 

.قواعدهمنهاستمدو1804لسنةنابولیون

أدت، اذ الجدیداالقتصاديالواقعتالئمالالتقلیدیةالمدنيالقانونقواعدأصبحتهأنغیر

أو ، المحترفغیر متكافئة اقتصادیاانقسام المجتمع إلى فئتین إلىدةیالجداالقتصادیةالظروف

التيبالتشریعاتأدىمماالمجتمع،أغلبیةیمثلونالذینالمتدخلین و المستهلكین 

حمایةقوانینخاللمنالضعیفالطرفحمایةفيللتدخلالیةاللیبر السیاسةتتبنىكانت

ي ها فا ال یعني أن الدولة تتدخل في االقتصاد و إنما تحتفظ فقط بدور غیر أن هذالمستهلك

.الضبط االقتصادي

مبدأمعذلكیتسقالممااآلجلةالعقودتوازنانهیارإلىأدتالعالمیتینالحربینأنكما

الحدإلىالعقديالتوازنلردمؤقتةودائمةقوانینسنإلىبالتشریعاتأدتماهذاو،العدالة

.المعقول

Resumè
Le droit civil a adopté le principe de la volonté en raison des conditions économiques,
sociales et politiques, ce qui a conduit à la promulgation de la charte de la révolution
française de l’année 1789 .le droit civil algérien s’est inspiré de code civil français de
Napoléon 1804.

à l'époque du code civil la validité du contrat était subordonné à un contrôle assez
faible. le contrat était valable à partir du moment où il respectait les valeurs

essentielles de la société : l'ordre public classique. Mais à partir du 20ième siècle l'ordre
public s'est développée dans l’ordre publique de directions :

Les pouvoirs publics sont intervenus pour corriger les excès du libéralisme
économique. les pouvoirs publics ont pris en charge la définition de l'intérêt général.

Ainsi l'Etat intervient pour diriger l'activité contractuelle des parties dans un sens jugé
conforme à l'intérêt général. Le contrat s'est trouvé soumis à un ordre de direction.

Pour autant, le rejet de la théorie de l’imprévision par l’ordre judiciaire n’est pas allé

de soi. Pendant longtemps les tribunaux se sont ponctuellement arrogé le droit de
réviser des conventions devenues déséquilibrées suite à la survenance d’un évènement
imprévisible. Il aura fallu que la Cour de cassation intervienne par le fameux arrêt du 6
mars 1876 dit «Canal de Craponne» pour que la fronde cesse et que les juridictions

chantent enfin à l’unisson, mai malgré sa les legislation n’ont pas adopté la théorie de
l’imprévision jusqu’ apres les deux guère mondiaux suite au bouleversement de
l’économie de contrats concluent avant la guere .


