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<< Les contractants forment une sorte de microcosme.

C'est une petite société où chacun doit travailler dans

un but commun qui est la somme des buts individuels

poursuivis par chacun, absolument comme dans Ia
société civile ou commerciale >,

DEMOGUE René, Traité des obligations en gênérale

religion, ni même communier dans I'am.our de

I'humanité, c'est essayer de 'faire .te.t

affaires'. rr.

TERRE François, SMLER Philippe, LEQUETTE
Yves, Droit civil (les obligations)
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 .: دینار جزائريد.ج.

 .: دون دار نشر د.د.ن 
 د.س.ن.: دون سنة النشر.

  .: جزء .ج
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Ch : Chambre.  

Chr. : Chronique. 

Civ. : Civil. 

CJUE : Cour de justice de l’Union Européenne. 

Com. : Commercial.  

D. : Recueil Dalloz.

DEA : Diplôme d’études Appliquées. 

Défrenois : Revue répertoire du notariat Défrenois. 

Doctr. : Doctrine.  
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éd. : Edition.  
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In : Dans. INC : Incorporation. 

J.C.P. E. : Juris-Classeur périodique, édition entreprise.

J.C.P. G. : Juris-Classeur périodique, édition générale.

J.Cl. : Juris-Classeur.

J.O.C.E : Journal Officiel des Communautés Européenne. 

JORF : Journal Officiel de la République Française. 

Juris. : Jurisprudence.  

L.E.D.C. : Revue L’Essentiel Droit des contrats.

L.G.D.J. : Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence.

L.P.A : Les Petites Affiches.
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Obs. : Observation. 

Op.cit. : Référence précédemment citée.  

P.U.A.M. : Presses Universitaires Aix-Marseille. 

pp. : De la page a la page.  

PUF : Presse Universitaire Française. 

R.A.R.J : Revue Académique de la Recherche Juridique. 

R.D. banc. fin. : Revue Droit bancaire et financier.

R.D.A. : Revue de droit d’Assas

R.D.C : Revue des Contrats.

R.D.S. : Revue de Droit Social.

R.I.D.C. : Revue Internationale de Droit Comparé.

R.J. Com. : Revue de Jurisprudence Commerciale. 

R.J.T. : Revue Juridique Thémis.  

R.L.D.C. : Revue Lamy Droit Civil.

R.T.D.C. : Revue Trimestrielle de Droit Civil. 

R.T.D.Com : Revue Trimestrielle de Droit Commercial. 

Rep. Civ. : Répertoire Dalloz de Droit Civil. 

S. : Suite.

S/D : Sous la Direction. 

T. : Tome.

Trad. : Traduction. 

V. : Voir.

Vol. : Volume. 
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لتلبیة مختلف حاجاتهم الیومیة ورغم تعّدد فراد األیعتبر العقد األداة القانونیة التي یعتمد علیها 
العقود إال أّنها تشترك في اعتبارها اّتفاق بین إرادتین على إحداث أثر قانوني معّین وهو ما 

تزم بموجبه شخص أو اتّفاق یلالتي تعتبر العقد "  1من الّتقنین المدني الجزائري 54تضمنته المادة 
"، إذ یتجّلى عّدة أشخاص نحو شخص أو عّدة أشخاص آخرین بمنح أو فعل أو عدم فعل شيء ما

دور اإلرادة في العقد من خالل استعمال المشّرع لكلمة "اّتفاق" والتي تدّل على تطابق إرادتي 
  أطراف العقد على محل لاللتزام.

ن جهة باعتبارها مصدر لاللتزامات التعاقدیة تبدو العالقة وطیدة بین إرادة المتعاقد م
والمصلحة الّشخصیة للمتعاقد من جهة أخرى، إذ من الصعب في الواقع تصور قیام المتعاقد بإبرام 
عقد معین دون وجود دافع إلى الّتعاقد، من هذه الزاویة تظهر أهمیة الدافع إلى التعاقد باعتباره 

لك هو اعتبار المشّرع السبب كركن في العقد في المادة عنصر فعال في اإلرادة، والدلیل على ذ
كل التزام مفترض أّن له سببا مشروعا، ما لم یقم  من الّتقنین المدني والتي تنص على أّنه: " 98

  الدلیل على خالف ذلك".

تلعب المصلحة الشخصیة دورا أساسیا في منح اتجاه معّین إلرادة المتعاقد، والتي تعتبر آلیة 
لضمان تحقیق مصلحة المتعاقد، غیر أّن ذلك ال یكفي لمنح ثّقة للمتعاقد من أجل إبرام أساسیة 

المشّرع التدّخل من أجل ضمان حمایة التفاق الطرفین والسعي للمحافظة  یتطلب منالعقد، بل 
على المصلحة التي یسعى كل طرف إلى تحقیقها، لذلك تّم االعتراف بالقّوة الملزمة للعقد كوسیلة 

العقد شریعة من الّتقنین المدني على أّنه: "  106ایة اّتفاق األطراف، حیث تنص المادة لحم
 ".المتعاقدین، فال یجوز نقضه، وال تعدیله إال باتفاق الطرفین، أو لألسباب التي یقررها القانون

م بحد تشّكل القّوة الملزمة للعقد آلیة قانونیة من أجل االعتراف لهذا األخیر بكیان مستقل قائ
ذاته، ال یتأثر بتغّیر الظروف الخارجیة المحیطة به، فهو الغالف الذي یمنح التفاق الّطرفین 

، من خالل الوسائل القانونیة جبراالتزاماته  بتنفیذالطابع اإللزامي یمكِّن الّدائن من مطالبة المدین 

 30 في مؤرخ، 78، یتضمن القانون المدني، ج.ر.ج.ج. عدد 1975 سنةسبتمبر  26، مؤرخ في 58-75رقمأمر  1
  ، معّدل ومتّمم.1975سبتمبر
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ل في تنفیذ االلتزامات وفقا المعترف له بها، على غرار التّنفیذ العیني إن كان ذلك ممكنا وهو األص
" یجبر المدین بعد اعذاره من الّتقنین المدني الجزائري والتي تنص على أّنه:  164لنص المادة 
، أو المطالبة بالفسخ على تنفیذ التزامه تنفیذا عینیا متى كان ذلك ممكنا" 181و 180طبقا للمادین 

من التّقنین المدني  119في المادة  مع الّتعویض على األضرار، وهو الحق المكفول للّدائن
" في العقود الملزمة للجانبین، إذا لم یوف أحد المتعاقدین بالتزامه الجزائري والتي تنص على أّنه: 

جاز للمتعاقد اآلخر بعد اعذاره المدین أّن یطلب بتنفیذ العقد أو فسخه، مع التعویض في الحالتین 
  إن اقتضى الحال ذلك".
مهام المنوطة للقانون في ظل الّنظریة التقلیدیة للعقد، هي االعتراف بالقّوة یظهر جلیا أّن ال

الملزمة التفاق الطرفین وحمایة مصالح كلیهما، لذلك ال یعتبر القانون مصدرا إللزامیة العقد بل أّن 
  بقوله: 19مصدرها هو تطابق إرادة الّطرفین، مثلما عّبر على ذلك أحد المفكرین في القرن 

«C'est que toute convention, animée qu'elle est de la volonté commune des 
contractants, a en elle-même une force obligatoire qui répond aux idées de 
liberté et de moralité humaines. Ce n'est pas la loi qui crée l'obligation qui en 
résulte ; elle la reconnaît seulement, la consacre et la garantit. Ce sont les 
contractants eux-mêmes qui s'obligent, parce qu'ils en ont la volonté, et que, en 
ayant la volonté, ils en ont le pouvoir. Alors la convention leur tient lieu de 
loi »2 

العقد ملك لألطراف، قائم بإرادتهما من دون حاجة الّنظریة التقلیدیة تعتبر یتجلى بوضوح أّن 
إلى اعتراف القانون به،إال أّن الحمایة القانونیة للعقد ال ترّتب أثرها إال إذا تّم إبرام هذا األخیر 

  صحته مطابقة للقانون طریقة إال إذا كانت أركانه وشروطبالطریقة الّسلیمة، ولن یتم العقد بهذه ال
والذي قد یتدخل من أجل رسم حدود لسلطة األطراف في االّتفاق حول طبیعة العقد ومضمونه، من 

  هذه الزاویة یتضح أّن القانون یضمن الحمایة للعقد إذا كان هذا األخیر غیر مخالف له. 
ها في اآلونة تتعدد مظاهر تدّخل القانون لرسم حدود سلطة األطراف في العقد ولعل أبرز 

األخیرة االلتزام بحسن النّیة، ورغم اعتراف المشّرع الجزائري به في مرحلة تنفیذ العقد في المادة 
" یجب تنفیذ العقد طبقا لما اشتمل علیه وبحسن من الّتقنین المدني والتي تنص على أّنه:  107

                                                             
2 LAROMBIERE Leobon, Théorie et pratique des obligations ou commentaire des titres III et IV 
livre III du code civil, T.7, A. DURANT et PEDONE-LAURIEL éditeurs, Paris, 1885, p. 390. 



 مقدمة

7 

یشه من طرف الفقه والقضاء لعقود إال أّن مفهوم هذا االلتزام عرف تبلورا حقیقیا، إذ وبعد تهمنیة" ،
من الزمن، أصبح الیوم ركیزة أساسیة للبناء النظري للعقد ومبدأ توجیهیا للنظریة الحدیثة، ضمن 

فلسفة حدیثة بارزة تدعى بالفلسفة التضامنیة في العقد. 

بعد التأّكد من عجز  (le solidarisme contractuel) ظهرت الفلسفة التضامنیة في العقد
رادة باعتبارها مصدرا لاللتزام على ضمان أداء العقد لوظائفه المختلفة، بسبب الّتطورات المتعددة اإل

للمجتمع الذي أصبحت الطبقیة میزته األساسیة، هذا التفاوت في مراكز األطراف أدى إلى فرض 
الّطرف سیطرة الّطرف الذي یتمتع بأفضلیة سواء من الناحیة االقتصادیة أو المعرفیة على حساب 

اآلخر، وهو ما یؤدي عادة إلى عدم توازن التزامات المتعاقدین.   

العقد هو  في د القضائي لاللتزام بحسن النّیةیبدو أّن الهدف من إدراج المشّرع أو االجتها
ضبط العالقة التعاقدیة والعمل على أخلقة الّروابط بین األطراف، عن طریق فلسفة حدیثة تسعى 

تضامن بین المتعاقدین، انطالقا من فكرة أّن العقد لیس نقطة خالف بل وسیلة إلى إرساء أكثر 
للعمل على تحقیق المصلحة المشتركة، والعمل على ردع أّي سلوك صادر عن المتعاقدین لغرض 

 تحقیق مصلحة خاصة على حساب مصالح الّطرف اآلخر.

ون والقضاء للتدّخل في تفتح الوظائف المختلفة لحسن النّیة المجال واسعا أمام القان
المضمون العقدي، سواء في المرحلة الّسابقة على التعاقد أو عند تنفیذ العقد من أجل تحدید 
الّسلوك الواجب إتّباعه من طرف األفراد في جمیع مراحل العقد، أو لغرض حمایة فئة معّینة من 

االقتصادیة أو المعرفیة والتي قد  األفراد بسبب وضعیة التبعّیة التي یتواجدون فیها سواء من الناحیة
 تحول دون تحقیق العقد لوظیفته االجتماعیة أو للفعالیة االقتصادیة المنتظرة من ابرامه.

یعتبر االلتزام بُحسن النّیة من بین أهم األوجه التي سعى من خاللها القانون لفرض أكثر 
 تنفیذ العقد كخطوة أولى تضامن بین المتعاقدین، من خالل إدراجه كعنصر أساسي في مرحلة

 3فقرة  107وهو ما تم تجسیده من خالل اعتراف المشّرع بنظریة الّظروف الطارئة في نص المادة 
من الّتقنین المدني، ثم في جمیع مراحله في الوقت الراهن عن طریق فرض واجب التعاون، وقد 

من القانون  17اسا في المادة نتج عن ذلك العدید من االلتزامات كااللتزام باإلعالم المكرس أس
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یجب على كل متدّخل " المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، والتي تنص على أّنه:  09-033
أن یعلم المـستهلك بكل المعلـومات المتعـلقة بالمنتوج الـذي یضعه لالستهالك بـواسـطة الـوسم ووضع 

  .الـعالمات أو بأیـة وسـیلـة أخـرى مناسبة."
بااللتزام بحسن النّیة من أجل المحافظة على توازن الفرنسي لك القانون والقضاء استعان كذ

العقد سواء في المرحلة الّسابقة على التعاقد، وأحسن مثال على ذلك محاربة البنود التعسفیة 
یحدد القواعد المطبقة على الممارسات الذي یحدد  024-04من القانون  30بمقتضى الماد 

من الّتقنین المدني  2فقرة  184مرحلة تنفیذ العقد في أمثلة متعددة ومنها المادة ، أو في التجاریة
على طلب المدین للتخفیض من قیمة الشرط الجزائي إذا رأى بأّنه  والتي تفتح المجال للقاضي بناء

 مفرطا أو أّن المدین قد نّفذ جزء من التزاماته.
بُحسن النّیة إلى حمایة المدین من تعسف  یسعى المشّرع في حاالت أخرى من خالل االلتزام
) هو معیار أساسي في le raisonnableالدائن في استعمال حقه، على اعتبار أّن العقالنیة (

والتي تنص على أّنه:  2فقرة  119الفلسفة الحدیثة للعقد، وهي الفكرة التي تّم تكریسها في المادة 
وف، كما یجوز له أن یرفض الفسخ إذا كان ما "ویجوز للقاضي أن یمنح للمدین أجال حسب الظر 

  لم یوف به المدین قلیل األهمیة بالنسبة لكامل االلتزامات."
الذي یرى  لقي إدراج االلتزام بُحسن النّیة في جمیع مراحل العقد استحسان جانب من الفقه
على كیان فیه خطوة نحو غد أفضل بالنسبة للنظرّیة، في حین یرى جانب آخر في إدراجه خطورة 

العقد بسبب الّتعارض بینه وبین المبادئ التي تضمن المصلحة الّشخصیة للمتعاقد كمبدأ سلطان 
 اإلرادة والقوة الملزمة للعقد، وما یزید من شّدة التخّوف هو عدم دّقة مضمون االلتزام بُحسن النّیة

فاق علیه، أو فرض التزامات والذي قد یفتح المجال واسعا للقاضي للّتدخل من أجل تغییر ما تم االتّ 

، مؤرخ 15، یتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، ج.ر.ج.ج. عدد 2009سنة فبرایر  25، مؤرخ في 03-09قانون رقم  3
  . 2009 سنة مارس 08في 

، یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، ج.ر.ج.ر. عدد 2004یونیو سنة  23، مؤرخ في 02- 04قانون رقم  4
ج.ر.ج.ج. عدد ، 2010سنة غشت  15مؤرخ في  06-10معدل ومتمم بالقانون ، 2004 سنة لابری 27، مؤرخ في 41
  .2010غشت سنة  18، مؤرخ في 46
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جدیدة على األطراف، ألن ذلك سیؤدي إلى فقدان األفراد للثّقة في الحمایة القانونیة للعقد، بالنظر 
  إلى إمكانیة إلغاء أثره أو التعدیل في مضمونه من طرٍف أجنبي.  

سیر الذي یظهر تخّوف جانب الفقه من إدراج ُحسن النّیة في العقد مشروعا بالرجوع إلى التف
 قد یمنحه القاضي لمفهوٍم غامض، تختلف شّدته بحسب التوّجهات االقتصادیة واالجتماعیة للفرد
وهو ما یمكن الوقوف علیه من خالل قرارات محكمة الّنقض الفرنسّیة بغرفها المختلفة التي تتراوح 

مفهومه لیشمل أكبر  قراراتها بین الّتقلیص قدر المستطاع من مفعول االلتزام، وبین الّتوسیع من
 عدد ممكن من العقود، هذا التذبذب في المواقف قد یؤدي إلى المساس باألمن القانوني للمعامالت

 والّتشكیك في جدوى الفلسفة التضامنیة في العقد.

یتجلى مما سبق أّن النظریة الحدیثة للعقد تسعى إلى ضمان تحقیق كال المتعاقدین لمصلحته 
عارض هذه المصالح مع عدم تكافؤ المراكز القانونیة لألطراف أدى إلى الشخصیة، إال أّنه ت

ضرورة التدخل القانوني والقضائي من أجل المحافظة على الفعالیة االقتصادیة للعقد، على حساب 
المبادئ التقلیدیة خاصة الحرّیة التعاقدیة والقوة الملزمة للعقد، في صورة معّبرة للتعارض بین 

للمتعاقد والتزامه بُحسن النّیة.  المصلحة الشخصیة

یبدو أّن الّتعایش الّسلمي بین سلطان اإلرادة والقّوة الملزمة للعقد مع ُحسن النّیة یشّكل 
التحّدي الحالي والمستقبلي لنظرّیة العقد، إذ یظهر جلیا الّتعارض بین المبادئ التي تضمن 

رها صورة من صور الفلسفة الحدیثة المصلحة الشخصیة للمتعاقد من جهة وحسن النّیة باعتبا
للنظرّیة من جهة أخرى، ویقع على جمیع المتدخلین في المجال القانوني من فقه وقضاء وتشریع 

 المساهمة في وضع الحدود الجدیدة لنظرّیة تعرف أهم تطوراتها في الوقت الراهن.

للعقد في ضبط  دور النظریة الحدیثةعلى ضوء ما تّم بیانه، تتجلى إشكالیة البحث حول 
 .للمتعاقد والتزامه بحسن النیة العالقة بین المصلحة الشخصیة

لإلجابة على اإلشكالیة المطروحة، تظهر ضرورة االعتماد على المنهج االستقرائي من خالل 
تحلیل المبادئ التي تقوم علیها نظرّیة العقد في القانون الجزائري مع االستعانة من في بعض 

الفرنسي الذي ُیعتبر المرجع في مجال القانون المدني، باإلضافة إلى االجتهاد  الحاالت بالقانون



 مقدمة

10 

القضائي الفرنسي الذي كان له الفضل في إعطاء نفس جدید لمبادئ الّنظریة، ما سیسمح 
باالطالع على أحدث التطّورات الحاصلة في مجال البحث واالستفادة من التجربة الفرنسیة من 

  عدیل القانون الجزائري كلما كان لذلك مقتضى. أجل تقدیم اقتراحات ت

یستوجب من أجل معالجة الموضوع التطّرق أوال إلى اإلطار المفاهیمي لعناصر الموضوع 
وهي المصلحة الشخصیة للمتعاقد وااللتزام بحسن النّیة، مع بیان مواقع التعارض بین هذه المفاهیم 

عقد التي تأخذ صور متعددة من بینها تراجع مبدأ من خالل التطّرق ألزمة الّنظریة التقلیدیة لل
سلطان اإلرادة عن طریق تنظیم قانوني متزاید لبعض العقود من جهة، والخروج المتكرر من مبدأ 

 القوة الملزمة للعقد من طرف الجهات القضائیة من جهة أخرى (الباب األول).

زام بحسن النّیة عند التطّرق یتجلى بوضوح التعارض بین المصلحة الشخصیة للمتعاقد وااللت
لتكریس االلتزام بّحسن النّیة في مختلف مراحل العقد، بتفعیل واجب التعاون سواء في المرحلة 
السابقة على التعاقد عبر االلتزام باإلعالم بمختلف درجاته، أو في مرحلة تنفیذ العقد من خالل 

تنفیذ أمثل اللتزامات المتعاقدین، كما العدید من الواجبات التي استحدثها القضاء من أجل ضمان 
ُیستعان بااللتزام بحسن النّیة من أجل ضمان التوازن االقتصادي للعقد ولو كان ذلك على حساب 

المصلحة الشخصیة للمتعاقد (الباب الثاني). 



 

  الباب األّول

 ُحسن النيّةالمدني تحت تأثير االلتزام بر نظرّية العقد  تطوّ 
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مكن من خاللها للمتعاقد تحقیق مصلحته الّشخصیة سواء عتبر العقد األداة القانونیة التي یُ یُ 
طرفي  ة، إال أّن هذه الغایة مشتركة بین كالكانت هذه األخیرة مادیة أو معنویة، آنیة أو مستقبلیّ 

العالقات التعاقدیة، إذ بالتّالي قد تكون المصالح المتعارضة لألطراف مصدرا لتوتر في العقد، 
یبحث كل طرف على مصلحته دون إیالء أّي اهتمام لمصلحة الّطرف اآلخر، وهو تصرف 

 مشروع إذا لم یصل حد االنحراف.

سادت لمدة زمنیة طویلة فكرة أّن كل متعاقد حر في إبرام العقد وقبول ما یحتویه من 
أفضل مدافع عن حقوقه، وأّن اإلرادة  التزامات أو العكس رفض ذلك، على أساس أّن المتعاقد هو

نظرّیة الحرّیة  ما تّم تكریسه من خالل الحّرة كفیلة لوحدها بفرض التزامات على الطرفین، وهو
الّتعاقدیة، والتي َتعتِبر أّن تدّخل أجنبي عن المتعاقد هو تدّخل غیر مشروع، یهّدد حق المتعاقد في 

 تحقیق مصلحته الّشخصیة من إبرام العقد.

ُتعتَبر المصلحة الّشخصیة للمتعاقد مصدر رغبته في إبرام العقد، غیر أّن عدم التحّكم فیها 
أفضى إلى العدید من الُخرقات التي صاحبت تطّور المجتمع، وهو ما أّدى إلى ظهور ُحسن النّیة 

لألنانیة من أجل وضع حد  5في البدایة كفكرة فلسفیة قبل أّن تصبح التزاما قانونیا بالمعنى الواسع
المفرطة التي یتمیز بها المتعاقد، عن طریق فرض مناخ أكثر اعتدال واعتبار العقد وسیلة لتبادل 

 المصالح ولیس لتحقیق الثروة.

یبدو أّن استیعاب نظرّیة العقد بصورتها الحدیثة یمر بالضرورة عبر دراسة اإلطار المفاهیمي 
للمتعاقد مع بیان الوسائل الكفیلة بتكریسها  لبعض العناصر المكوّنة لها، كالمصلحة الّشخصیة

وحمایتها، وكذا االلتزام بحسن النّیة في العقد الذي یظهر كثقل معاكس لحریة الّتعاقد وأداة لرسم 
 حدودها (الفصل األّول).

یتبین من خالل اعتبار االلتزام بحسن النّیة أداة لرسم حدود إلرادة المتعاقد، الّتعارض بینه 
الّتعاقد والقّوة الملزمة للعقد، باعتبار األولى وسیلة لتحقیق هذه المصلحة والثانیة ضامنة  وبین حرّیة

لفعالیتها، وهو أدخل العقد في أزمة مفاهیم من الّناحیة القانونیة، بین الّرغبة في المحافظة على 
5 LE TOURNEAU Philippe et POMAREDE Matthieu, « Bonne foi », Rep. Civ., janvier 2017, p. 9. 
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اشي الّنصوص المبادئ التقلیدیة التي تحكم نظرّیة العقد، وضرورة إعادة الّنظر فیها من أجل تم
  .القانونیة مع تطورات المجتمع (الفصل الثاني)



 

  الفصل األول

اإلطار المفـاهيمي للمصلحة الّشخصية وحسن النّية في العقد  
  المدني



: .... الفصل األول: اإلطار المفـاهيمي للمصلحة الشّخصية وُحسن النيّة في العقد المدنيالباب األّول
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ومن بینها له بها أهمیة بالغة في المجتمع  یكتسي العقد من خالل مختلف الوظائف المعترف
هذه الوظیفة تستوجب استقرار  6القتصادیة والتي َتعتِبر العقد أداة لتداول الّثروة بین األفرادالوظیفة ا

المعامالت من أجل بعث الثّقة الالزمة لتطویر العقد وتحریره من القیود، بالتالي فتدخل عوامل 
ى إبرامه أو أجنبیة عن إرادة المتعاقدین قد یكون مصدرا الضطرابات سواء في المرحلة الّسابقة عل

. 7في مرحلة التنفیذ

یظهر مما سبق، أّن تحقیق الغایة االقتصادیة من العقد یمر عبر منح األفراد حرّیة في 
 8إبرامه وتحدید أثره دون تدّخل خارجي، للمحافظة على استقرار المعامالت واألمن القانوني للعقد

ته الّشخصیة على النحو الذي یریده، مع إذ أّن هذه الحرّیة هي التي تسمح للمتعاقد بتحقیق مصلح
ضمان فّعالیة العقد للتكریس الفعلي لهذه المصلحة (المبحث األّول). 

غیر أّنه أبدت حرّیة الّتعاقد حدودها بمجرد تطّور المجتمع، الذي لم یبق بتلك البساطة 
عدم رات أّدت إلى المعهود له بها، في ظل عدم تكافؤ المراكز القانونیة بین األطراف نتیجة تطوّ 

سن حُ ب االلتزاملّدفاع عن مصالحه الّشخصیة لذلك ظهر لكال الّطرفین من أجل امنح نفس الفرص 
 .معالجة اإلشكاالت القانونیة التي یثیرها اختالل توازن العقد (المبحث الثاني)ل كوسیلةالنّیة 

6 CHAGNY Muriel, Droit de la concurrence et droit commun des obligations, Dalloz, Paris, 
2004, p. 270. 
7 GHESTIN Jacques, LOISEAU Grégoire, SERINET Yves-Marie, La formation du contrat, 
T.1, Le contrat- le consentement-, 4eme éd., L.G.D.J.-Lextenso éditions, Paris, 2013, p. 215.
8 MEHANNA Myriam, La prise en compte de l’intérêt du cocontractant, Thèse de doctorat, 
université Paris II Panthéon Assas, 2014, p. 19. 
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  لمبحث األولا

 العقد أداة لتحقیق المصلحة الّشخصیة للمتعاقدین

ُتعتبر المصلحة الّشخصیة للمتعاقد أحد أهم عناصر العقد، بحیث أّن زوالها قد یؤثر على 
صحة أو استمراریة العقد، وهو ما یمكن التأّكد منه من خالل ارتباط المصلحة الّشخصیة للمتعاقد 

 بركنین أساسیین في العقد وهما المحل والّسبب (المطلب األّول).

ة العقد اآللیات القانونیة الالزمة للمتعاقدین سواء من أجل تحقیق من جانب آخر، وّفرت نظریّ 
هذه المصلحة من خالل االعتراف لكل طرف بحریة التعاقد وتحدید مضمون العقد في الحدود 
المكرسة قانونا، وهو ما یعرف بمبدأ سلطان اإلرادة الذي یمنح لكل متعاقد حرّیة تقدیر جدوى إبرام 

مصلحة التي یحققها هذا األخیر ومدى توافقها مع حاجیاته الشخصیة العقد من عدمه بحسب ال
 (المطلب الثاني).

إال أّن اّتفاق األطراف على إبرام العقد وفقا لشروط معینة لن یكون له أیة فعالیة من دون 
عنصر اإللزام، وهو ما یضمنه مبدأ القوة الملزمة للعقد، إذ یتدخل القانون من أجل حمایة التوقعات 

لمشروعة لكال الطرفین عن طریق فرض عنصر اإللزامیة بالنسبة لما تم االّتفاق علیه بین ا
 األطراف تحت طائلة المسؤولیة المدنیة (المطلب الثالث).

  المطلب األول

عالقة المصلحة الّشخصیة للمتعاقدین بأركان العقد

المحل والّسبب  ركنین أساسیین في العقد وهمابالمصلحة الّشخصیة للمتعاقدین  ترتبط
رتباط باختالف المركز القانوني للمتعاقد باعتباره دائنا أو مدینا، إذ عادة ما یتم هذا االویختلف 

 ل (الفرع األّول).المح ائن بركنتكریس المصلحة الّشخصیة للدّ 

تبقى مصلحة  إذ تتجلى المصلحة الّشخصیة للمدین من خالل ركن الّسببمن جانب آخر، 
وفي كلتا الحالتین فإن سبب العقد أو سبب االلتزام ذ التزاماته مكرسة سواء في المدین في تنفی

 .(الفرع الثاني) التزاماته غیاب ركن السبب قد ینجر عنه إعفاء المدین من تنفیذ
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  الفرع األول

 المحلارتباط المصلحة الّشخصیة للّدائن بركن 

صحة ركن المحل لوّفرها في تظهر مصلحة الّدائن في العقد من خالل الّشروط الواجب ت
(أوال) كما أّن المحافظة على مصلحة أحد المتعاقدین تقتضي منع استئثار المتعاقد اآلخر  العقد

بحق تحدید محل العقد بصفة منفردة، خوفا من تعسفه في استعمال حقه للحصول على امتیازات 
 غیر مبررة قانونا (ثانیا).

 ن عن طریق شروط المحلحمایة المصلحة الّشخصیة للّدائ: أوال

حیث أّنه سیتلّقى هذا ، تبدو العالقة واضحة بین محل العقد والمصلحة الشخصیة للّدائن
 سواء كان قیام بعمل أو امتناع عن عمل أو إعطاء شيءاألخیر من المدین المحل المتفق علیه 

الواجب توّفرها ویمكن الوقوف على مظاهر حمایة المصلحة الّشخصیة للّدائن من خالل الّشروط 
 في المحل لصحة العقد.

أن یكون محل االلتزام معینا أو قابال للتعین -1

" إذا لم یكن محل االلتزام معینا : أّنه على الجزائري من التّقنین المدني 94تنص المادة 
  بذاته، وجب أن یكون معینا بنوعه، ومقداره وٕاال كان العقد باطال".

نا أو قابال اشترط أن یكون محل االلتزام في العقد معیّ  یظهر من خالل الّنص أّن المشّرع
عدم ألّن  9وهي أول صورة من صور حمایة مصلحة الّدائن حسب ما ذهب إلیه الباحثینعیین، للتّ 

ق المصلحة التي كان تعیین محل االلتزام أو ترك مجال واسع للمدین لتعیینه قد یؤّدي إلى عدم تحقّ 
 عقد.من إبرام ال هاالّدائن ینتظر 

9 DO Van Dai, Le rôle de l’intérêt prive dans le contrat en droit français, P.U.A.M., Marseille, 
2004, p. 59 et s. 
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من الّتقنین  94یمكن التأّكد من صحة هذا الّطرح من خالل نص الفقرة الثانیة من المادة 
، والتي ُتلزم المدین في حالة عدم االّتفاق على نوعّیة محل العقد أن یسّلم شیئا 10المدني الجزائري

تنفیذ من النوع المتوسط، حرصا من طرف المشّرع على مصلحة الّدائن من تعّسف المدین عند 
  العقد.

  أن یكون محل االلتزام موجود أو قابال للوجود -2

، أن یكون موجودا أو على یشترط المشّرع باإلضافة إلى كون المحل معینا أو قابال للّتعیین
" یجوز أّن : أّنه من الّتقنین المدني على 92، إذ تنص المادة 11األقل قابال للوجود في المستقبل

" إذا  :أّنه من التّقنین نفسه على 93كما تنص المادة  ،12"قبال ومحققایكون محل االلتزام شیئا مست
  .كان محل االلتزام مستحیال في ذاته ... كان باطال بطالنا مطلقا"

تظهر صورة حمایة المشّرع لمصلحة الّدائن، من خالل منع المتعاقدین من الّتعامل في 
أو بسبب هالكه  13العتبارات موضوعیةالمحل المستقبلي إذا كان مستحیل الوجود في المستقبل 

  ، حیث أّنه في كلتا الحالتین السابقتین فإّن مصلحة الّدائن من إبرام العقد منعدمة14قبل إبرام العقد
في ُخطوة تبّین حرص المشّرع على أن تكون مصلحة للّدائن من إبرام العقد موجودة أو على األقل 

  هو البطالن في ظل غیاب أّي دافع للتعاقد. ممكنة في المستقبل، وٕاال فإّن مصیر العقد

 

                                                             
" ویكفي أن یكون ... وٕاذا لم : أّنه من التّقنین المدني على 2فقرة  94تنص المادة الف الذكر. السّ  58-75رقم أمر  10

یتفق المتعاقدان على درجة الشيء، من حیث جودته ولم یمكن تبین ذلك من العرف أو من أي ظرف آخر، التزم المدین 
  .بتسلیم شيء من صنف متوسط"

عمة باجتهادات قضائیة وفقهیة)، دار هومه، سي یوسف زاهیة حوریة، الواضح في عقد البیع (دراسة مقارنة ومد 11
  .87، ص 2012الجزائر، 

استعمال المشّرع عبارة "ومحققا" في غیر محله، بما أّن اشتراط أن یكون المحل محققا في المستقبل یجعل من كل العقود  12
  االحتمالیة باطلة. 

  .231، ص 2008ة، موفم للنشر، الجزائر، فیاللي علي، االلتزامات (النظریة العامة للعقد)، طبعة منقحة ومعدل 13
  . 305، ص 2011العقد، الطبعة الخامسة، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت،  :العوجي مصطفى، القانون المدني، الجزء األّول14
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  منع استئثار المدین بتعیین محل العقد: ثانیا

 ع استئثار المدین بصفة مطلقةمن،بحمایة المصلحة الّشخصیة للّدائن علىالمشّرع  َص رَ حَ 
  في الّتقنین المدني أو بمقتضى نصوص خاصة.كان ذلك حرّیة تحدید محل العقد، سواء ب

  فس في الّتقنین المدنيمع النّ الّتعاقد  رفض -1

"ال یجوز لشخص أن یتعاقد مع نفسه باسم من الّتقنین المدني على أّنه:  77تنص المادة 
اب شخص آخر، دون ترخیص من من ینوب عنه سواء كان الّتعاقد لحسابه هو أو لحس

  ...."األصیل

ن نفسه ونائبا عن یظهر جلیا من الّنص أّن المشّرع منع على الّنائب أن یتعاقد أصیال ع
  ما یترتب عن الّتعاقد مع النفس، هو ارتباطنّ ألغیره، ِلما في ذلك من تهدید لمصالح الموكِّل، 

  ل.ر على مصالح الموكِّ محض إرادة الوكیل، ما قد یؤثّ بف القانوني محل الوكالة تنفیذ التصرّ 

 منع استئثار المهني بتحدید محل االلتزام  -2

باطال بطالن  حلهالذي ُیترك فیه للمدین الحرّیة التامة في تحدید م أّن العقد 15الباحثون أكد
والتي  16 02-04من القانون  30ما تضمنته المادة بمطلق،ویمكن االستدالل في هذا السیاق 

تنص على أّنه: " تعتبر بنودا وشروطا تعّسفیة في العقود بین المستهلك والبائع ال سیما البنود 
  األخیر: ... والّشروط التي تمنح هذا

في حین أّنه یتعاقد هو بشروط _ فرض التزامات فوریة ونهائیة على المستهلك في العقود، 2
  …د،أرایحققها متى 

  ..." التفرد بتغییر آجال تسلیم منتوج أو تنفیذ خدمة_ 7

                                                             
15 TERRE François, SIMLER Philippe, LEQUETTE Yves, Droit civil (les obligations),       
11eme éd., Dalloz, Paris, 2013, p. 304. « ... en revanche, l’obligation est nulle lorsqu’elle 
abandonne la définition de son objet à la volonté discrétionnaire de l’une des parties ». 

  الف الذكر.السّ  02-04 رقمقانون  16
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المشّرع على حمایة مصالح المستهلك باعتباره دائنا، من خالل منع أّي  یبدو واضحا حرص
أّن مصلحة الّدائن ب متیّقناالتزامه،  مضمونیمنح للبائع سلطة ینفرد بها من أجل تحدید  بند أو شرط

قد تؤدي به إلى العمل على تحقیق مصالحه دون  المدینفي العقد مرتبطة بهذا المحل، وأّن أنانیة 
  .الّدائنأن ُیوِل أّي اهتمام لمصالح 

  الفرع الثاني
  الّسبب ركنبارتباط المصلحة الّشخصیة للمدین 

في د ركن الّسبب في العقد یجسّ  أنّ  17(Denis MAZEAUD)األستاذ دینیس مازو یرى
فغیاب المصلحة بالّنسبة للمدین قد یعدم ركن الّسبب ویؤدي  ،هالواقع مصلحة المدین من إبرام

  الّشخصي (ثانیا). أو الّسببالّسبب الموضوعي (أوال) سواء تعلق الخلل ب بالعقد إلى البطالن
  : حمایة المصلحة الّشخصیة للمدین من خالل الّسبب الموضوعيأوال

یلعب الّسبب الموضوعي أو ما یسمى كذلك بسبب االلتزام دورا هاما في حمایة مصلحة 
الّدائن، إذ تظهر جلیا األهمیة التي حضي بها هذا الركن لدى المشّرع الذي علق في عدید الحاالت 

 قبل توضیح ذلك یبدو ضروریا التعریف بالسبب صحة العقد على ضرورة تواجده، غیر أنّ 
  الموضوعي باعتباره ركنا من أركان العقد. 

  تعریف الّسبب الموضوعي  -1
بالّسبب الذي یبرر تنفیذ المدین اللتزاماته، فسبب التزام  یمكن تعریف الّسبب الموضوعي
ال یتغّیر مهما كان وم والمالحظ أّن الّسبب بهذا المفه 18الّدائن هو التزام المدین والعكس صحیح

سبب التزام أحد محكمة الّنقض الفرنسیة أّن ، ففي العقود الملزمة للجانبیة مثال، أّكدت 19المتعاقدین

                                                             
17 MAZEAUD Denis, La cause, in 1804-2004 le Code civil un passé un présent un futur, S/D 
LEQUETTE Yves et LEVENEUR Laurent, Dalloz, Paris, 2004, p. 460.  

  .16ص   ،2011ل شهادة الماجستیر في الحقوق، جامعة تیزي وزو، یحمو حسینة، انحالل العقد عن طریق الفسخ، مذكرة لن 18
19 BENABENT Alain, Droit civil (les obligations), 12eme éd., Montchrestien, Paris, 2010, 
p.140. 
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ومن هذا المنطلق تظهر أهمیة ركن الّسبب باعتباره  ،20المتعاقدین هو محل التزام المتعاقد اآلخر
 كیة الشيء المبیع هو الحصول على الثّمني البائع عن ملفالغایة ِمن تخلّ  ،21ضامنا لتوازن العقد

  .22وهذه المصلحة ال تتغّیر مهما كان البائع
، لذلك وّجه المتعاقدشخص في المضمون العقدي ال في یجد الّسبب الموضوعي تبریره 

العقود الملزمة لجانب  ته فيعدم صح ا المفهوم تتمحور أساسا حولانتقادات لهذ 23المؤلفون
 ام المدین في هذا النوع من العقود ال یوجد له أّي سبب من الّناحیة الواقعیةكون أّن التز  ،24واحد

من أجل اعتبار العقد في العدید من الحاالت رغم هذه االنتقادات استند المشّرع إلى سبب االلتزام 
 باطال.

اعتماد المشّرع على الّسبب الموضوعي -2

المادة  منها على سبیل المثالاعتمد المشّرع على الّسبب الموضوعي في بعض الّنصوص 
حین رّتب في العقود الملزمة للجانبین انحالل فیما یتعلق باالنفساخ،  25من التّقنین المدني 121
موقف المشّرع في هذه الحالة  یمكن تفسیرإذ إذا أصبح تنفیذ التزام أحد المتعاقدین مستحیال، العقد 

لعقد الملزم للجانبین یجعل من التزامات الّطرف انقضاء التزامات أحد الّطرفین في ا أنّ باعتباره 
 .اآلخر من دون سبب

20 Cass. Soc., 18 mai 1999, N° 97-40.439, Bull. Civ. N°2, 1999, p. 163. «Attendu … que dans 
un contrat synallagmatique l’objet de l’obligation à la charge de l’un constitue la cause de 
l’obligation contractée par l’autre… ». 

 .101، ص 2008العشماوي أیمن إبراهیم، نظریة الّسبب والعدالة العقدیة، دار النهضة العربیة، القاهرة،  21
22 BENABENT Alain, Op.cit., p. 140. 
23 FLOUR Jacques, AUBERT Jean-Luc, SAVAUX Éric, Droit civil –Les obligations, 1. l’acte 
juridique, 16eme éd., Sirey, Paris, 2014, p. 266. 

هذا األخیر ال  ل، على أساس أنّ سبب التزام الوكیل هو التزام الموكِّ  أنّ مثال في الوكالة بدون أجر، تبریر  من الصعب 24
  أداء للوكیل. یلتزم في المقابل بأيّ 

التزام بسبب استحالة تنفیذه في العقود الملزمة للجانبین إذا انقضى من التّقنین المدني على أنه: "  121تنص المادة  25
 .انقضت معه االلتزامات المقابلة له وینفسخ العقد بقوة القانون."
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لما أقر بسقوط البیع واسترداد  ،26من الّتقنین نفسه 369 المشّرع موقف مشابه في المادة أخذ
في حالة هالك الشيء المبیع قبل التسلیم دون خطأ من البائع ویرجع هنا حق  ،منالمشتري للثّ 

بمجرد زوال التزام البائع بتسلیم الشيء المبیع ه إلى انعدام سبب التزام مند الثّ المشتري في استردا
  الهالك.

 الّشخصي: حمایة المصلحة الّشخصیة للمدین من خالل الّسبب ثانیا
الغایة  27ُیعتبر الّسبب الّشخصي في العقد أو ما ُسمي كذلك بالباعث أو الّدافع إلى الّتعاقد

ن إبرام العقد، إذ ترتبط هذه الغایة بصفة مباشرة بالمصلحة التي یرید المتعاقدان إدراكها م
شراء جدیدة تتالءم أكثر وحاجاته  هوارته القدیمة بیع سیّ بلبائع ا الّشخصیة للمتعاقدین، فسبب قیام

 هذه الغایة أو المصلحة الّشخصیة األصعب للمراقبة القضائیةوتبدو  في فترة معّینة من الّزمن،
  .یتصل الّسبب الشخصي لعلم المتعاقد اآلخر، خاصة إذا لم الموضوعي بالمقارنة مع الّسبب

  اعتراف الفقه بدور الّسبب الّشخصي في حمایة مصلحة المدین -1
أّن الّسبب الّشخصي یساهم في حمایة المصلحة الّشخصیة للمتعاقد من  28َیعتبر المؤلفون

د إلى تحقیقها مستحیلة الوقوع، أو خالل اعتبار العقد باطال إذا كانت المصلحة التي یرمي المتعاق
أصبحت كذلك بعد إبرام العقد ودون خطأ منه، إال أّنه عدم تحّقق هذه المصلحة في المستقبل في 

ل في مضمونه نسبة من مِ تَ حْ یَ  هذا األخیرّن أل، 29ظل إمكانیة وقوعها ال یؤّدي إلى بطالن العقد
رهان الذي یبرمه أحد المتعاقدین في سباق الخیل مثال ه كال المتعاقدین، فعقد اللُ مَّ حَ تَ الغرر الذي یَ 

الحصول على الجائزة المترتبة على  قائمة وممكنة في المستقبل وهي صحیح، وأن مصلحة المراهن
  ، إال أّن خسارة الخیل الذي راهن على فوزه ال تحول دون صحة العقد.صحة رهانه

                                                             
من التّقنین المدني على أنه: " إذا هلك المبیع قبل تسلیمه بسبب ال ید للبائع فیه سقط البیع واسترد  369تنص المادة  26

  لیم المبیع".المشتري الّثمن إال إذا وقع الهالك بعد اعذار المشتري بتس
  .35، ص 1986ریعة اإلسالمیة والقانون الوضعي، دار الحداثة، بیروت، حمودي حلیمة، نظرّیة الباعث في الشّ  تأی 27

28 TERRE François, SIMLER Philippe, LEQUETTE Yves, Op.cit., p. 383. « À moins 
d'altération grave de ses facultés mentales, toute personne, lorsqu'elle souscrit une 
obligation, …. En d'autres termes, l'article 1131 va permettre à celui qui s'est engagé de se 
délier de son obligation, s'il apparaît que le but qu'il poursuivait n'est pas réalisable. » 
29 DO Van Dai, Op.cit., p. 61. 
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  مصلحة المدین اعتماد القضاء الفرنسي على الّسبب الّشخصي لحمایة  -2

اعتمد القضاء الفرنسي في بعض قراراته على الّسبب الّشخصي من أجل القضاء ببطالن 
 03بتاریخ لمحكمة الّنقض الفرنسّیة الغرفة المدنّیة الّصادر عن قرار العقد، على سبیل المثال ال

فتح محل  أفالم بغرض الستئجارزوجین أبرما عقد  أنّ  هاتتلّخص وقائع، في قضیة 1996جویلیة 
في المكان الذي اختاره كان قلة عدد السّ  بسببالمشروع لم یكتمل  أنّ  إال تجاري إلعادة تأجیرها،

ت محكمة اعتبر الزوجین إلقامته، فطلب الزوجین إبطال عقد إیجار األفالم وكان لهما ذلك، حیث 
تّالي استحالة تنفیذ العقد من العقد، بال المنتظرةالعقد باطال لعدم إمكانیة تحقق المصلحة  الّنقض أنّ 

  .30وفقا لالقتصاد المنتظر من طرف المستأجر
دى في منح أهمیة للمصلحة الّشخصیة االقضاء الفرنسي تم یظهر بالرجوع إلى القرار، أنّ 

 للمتعاقد وفقا لما كان ُینتظر تحقّقه من فائدة، دون أخذ بعین االعتبار مصلحة الّطرف المؤّجر
فیذا صحیحا لّما وضع العین المؤجرة (األفالم) تحت تصرف المستأجرین، إال والذي نّفذ التزامه تن

مرتبط  الّسبب الّشخصي علما أنّ  قضت محكمة الّنقض ببطالن العقدال ید له فیه، سبب لأّنه و 
  بالمتعاقدین ال بالعقد.

ما  علىالوقوف  كان من الضروريیّتضح أّن الغرفة المدنّیة في قرارها جانبت الصواب، إذ 
دون البحث من إبرامه  نتظرةإذا كان العقد كان یمنح للمتعاقدین إمكانیة الحصول على الفائدة الم

المصلحة المنتظرة من العقد كانت ف ،31عما إذا كانت هذه األخیرة تحققت فعال بعد إبرام العقد
  .اختیار المكان المناسب للمحلا لو أحسنبالّنسبة للزوجین، ستتحقق 
  
  

                                                             
30 Cass. Civ. 1ere, 03 juillet 1996, N° 94-14.800, Bull. Civ. N° 1, 1996, p. 200. « Mais 
attendu..., l’exécution du contrat selon l’économie voulue par les parties était impossible, la 
cour d’appel en a exactement déduit que le contrat était dépourvu de cause, dès lors qu’était 
ainsi constaté le défaut de toute contrepartie réelle à l’obligation de payer le prix de location 
des cassettes, souscrite par M. et Mme Y... dans le cadre de la convention de création d’un “ 
point club vidéo ». 
31 DO Van Dai, Op.cit., p. 75. 
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  المطلب الثاني
حریة الّتعاقد وسیلة لتحقیق المصلحة الشخصیة

 حق باعتبار المبدأ أداة لضمان ،مبدأ سلطان اإلرادة ارتباطا وثیقابترتبط حرّیة الّتعاقد 
، وتأكید على أّن إرادة المتعاقد هي الوحیدة التي 32المتعاقد في إبرام العقد وفي تحدید مضمونه

بدأ مالزما لنظرّیة العقد منذ الخروج من مبدأ الشكلیة وبقي الم ،33یمكن أن تكون مصدرا لاللتزامات
 الذي كان معروفا في القانون الروماني (الفرع األّول).

تتجلى أهمیة مبدأ سلطان اإلرادة من خالل المكانة مرموقة التي حضي بها باعتباره ركیزة  
لحریة التعاقدیة أّنه الوسیلة أساسیة في البناء الفلسفي لنظرّیة العقد، إیمانا من طرف الفقه المساند ل

الوحیدة التي تمّكن المتعاقد من تحقیق مصلحته الّشخصیة (الفرع الثاني). 

  الفرع األول

مالزمة مبدأ سلطان اإلرادة لنظرّیة العقد

عرف مبدأ سلطان اإلرادة تطّور منذ القانون الروماني بصفة تدریجیة، قبل أن یتم تكریسه 
لمدني الفرنسي، والقانون الجزائري الذي تعّددت مظاهر إعماله بالمبدأ بصفة واضحة في القانون ا

في الّتقنین المدني. 

 طان اإلرادة في القانون الرومانياالعتراف المتباین بمبدأ سلأوال: 

بین المرحلة من الّناحیة التّاریخیة القانون المدني الروماني  في دراسة 34المختّصین مّیز
بتعلیق صّحة العقد على  كلیةسیكیة، فكانت العقود في مرحلة أولى تتسم بالشّ والمرحلة الكال القدیمة

  .110، ص المرجع الّسابقالعوجي،  مصطفى 32
 ، مجلة القانون واالقتصاد، جامعة القاهرة،"دور اإلرادة والتعبیر عنها في الفقه اإلسالمي والوضعي"نجیده علي حسین،  33

  .147، ص 1985، 1عدد 
34 DEROUSSIN David, Histoire du droit des obligations, 2eme éd., Economica, Paris, 2012, 
p. 118 et s.
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، واعتبار هذه الّشكلیات مصدرا 35ضرورة القیام بمجموعة من الطقوس والّنطق ببعض الكلمات
  .36للقّوة الملزمة للعقد

في ظل تطّور على سرعة المبادالت عائقا  بمرور الّزمن اإلجراءات الّشكلیةهذه أصبحت 
ه نحو ما التوجّ و  ا الّنمط إلبرام العقود، ما أّدى إلى هجر هذ37الحیاة وتزاید حاجیات أفراد المجتمع

التي  األولى الخطوة وهي ،)contrats de bonne foi(اصطلح على تسمیته بعقود حسن النّیة 
ذلك مبدأ ، ثّم بعد اإلرادة كمصدر لاللتزاموبطریقة تبعیة تكریس ضائیة لظهور العقود الرّ  أّدت

 .38سلطان اإلرادة كمبدأ تقوم علیه نظرّیة العقد

للقضاء في العهد ، وقد كان 39عقود حسن النّیة على تصرف مثالي لكال طرفي العقد تقوم
في فترة  ،جارة الخارجیة والقضاء الخاص باألجانبتحت تأثیر التّ  هاكبیر في تطویر  دورالروماني 

ة عالقات تجاریة بین الرومان عدّ وٕاقامة لى الخارج، عرفت انفتاح اإلمبراطوریة الرومانیة ع
. 40واألجانب

 1804مبدأ سلطان اإلرادة في الّتقنین المدني الفرنسي لسنة  مكانةثانیا: 

 180441 سنةبعد صدور القانون المدني الفرنسي  كان لمبدأ سلطان اإلرادة صدى واسع
ة ورة الفرنسّیة بما حملته من تقدیس للحریّ ت الثّ بالّنظر إلى األفكار السائدة خالل تلك الفترة التي تل

 .29، ص المرجع الّسابقحمودي حلیمة،  أیت 35
هادة الماجستیر بوفلجة عبد الرحمان، دور اإلرادة في المجال الّتعاقدي على ضوء القانون المدني الجزائري، مذكرة لنیل ش 36

  .  21، ص 2008تلمسان،  في الحقوق، جامعة
(دراسة مقارنة بالفقه  سلطان اإلرادة في العقود المدنّیة دأحمدي محمد اسماعیل سلطح، القیود الواردة على مب 37

.21، ص 2007دار الفكر الجامعي، اإلسكندریة، اإلسالمي)، 
38 LOIR Romain,  Les fondements de l’exigence de bonne foi en droit français des contrats, mémoire 
de DEA en droit des contrats, école doctorale N° 74, université de Lille 2, 2002, p.28. 
39 LEFEBVRE Brigitte, La bonne foi dans la formation du contrat, Éditions Yvons BLAIS 
INC, Québec, 1988, p. 14. 
40 LOIR Romain, Op.cit., p. 27. 

 هذه الفكرة جانب من الباحثین في الوقت الحالي، راجع في ذلك:على عارض  41
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، إال أّن أثر المبدأ 43"سلطان اإلرادة"رغم عدم استعمال المشّرع الفرنسي آنذاك عبارة و  ،42الفردیة
والتي كرست مبدأ العقد  1134مواد التّقنین بصفة صریحة كنص المادة بدا ظاهرا في بعض 

وحید لمصلحة المتعاقدین في ظل بساطة العقود وتكافؤ ، باعتباره الضامن ال44شریعة المتعاقدین
  .45المراكز القانونیة لألطراف

تّم وضع بعض القیود كالنظام  إذه اعتراف غیر مطلق، رغم االعتراف بحرّیة الّتعاقد إال أنّ 
إال أّن أثرها بات نسبیا خالل مرحلة تمّیزت برفض كل التي أضحت قیودا تقلیدیة،  46العام واآلداب

كما أّن الطابع المتغّیر لفكرة الّنظام العام واآلداب كان ، ود والحواجز التي تعیق حرّیة الفردالقی
  . عائقا من أجل رسم حدود ثابتة لمبدأ سلطان اإلرادة

  مبدأ سلطان اإلرادة في الّتقنین المدني الجزائريتكریس ثالثا: 
ة في الّتقنین المدني ینبغي ألسباب موضوعیة الوقوف عند مكانة مبدأ سلطان اإلراد

  بصفة مباشرة أو غیر مباشرةسواء  الجزائري، والواضح أّن العدید من النصوص كرست المبدأ
دون الحاجة كأصل في العقود مبدأ الرضائیة تضع  التي 59نص المادة منها على سبیل المثال 

 إرادتیهما عن التعبیر الّطرفان یتبادل أن بمجرد العقد یتم" :معّین، حیث تنص على أّنهإلى شكل 
مبدأ التي أرست من الّتقنین نفسه  106المادة  أو، القانونیة" بالنصوص اإلخالل المتطابقتین دون

 باتفاق إال تعدیله، وال نقضه، یجوز فال المتعاقدین،"العقد شریعة : بالنص على أّنه سمو العقد
                                                                                                                                                                                              

JAMIN Christophe, La nouvelle crise du contrat, S/D MAZEAUD Denis et JAMIN 
Christophe, Dalloz, Paris, 2003, p. 8.   
42 CARBONNIER Jean, Droit civil – les biens, les obligations-, Vol. II, PUF, Paris, 2004, p. 1945.   
43 RANOUIL Véronique, L'autonomie de la volonté: naissance et évolution d'un concept, 
PUF, Paris, 1980, p. 76. 

نص المادة  فيمبدأ العقد شریعة المتعاقدین  1804كّرس المشّرع الفرنسي من خالل التّقنین المدني الصادر في  44
 . 1193لمادة تم إعادة صیاغة مضمون الّنص في ا، و 131- 2016بمقتضى األمر غیر أّن هذه المادة ُألغیت ، 1134

45 LEVY Jean-Philippe, La révolution française et le droit civil, in 1804-2004 le Code civil un 
passé un présent un futur, S/D LEQUETTE Yves et LEVENEUR Laurent, Dalloz, Paris, 
2004, p.93. / MONTERO Etienne et DEMOULIN Marie, La formation du contrat depuis le 
Code civil de 1804 : un régime en mouvement sous une lettre figée, in 
http://www.crid.be/pdf/public/4563.pdf/, Consulté le 22/12/2016, p. 4. 
46 MAZEAUD Léon et Henri, MAZEAUD Jean, Leçon de droit civil, T.1, 5eme éd., 
Montchrestien, Paris, 1972, p. 298. 



  اقدين  الباب األول:.... الفصل األول:..... المبحث األول: العقد أداة لتحقيق المصلحة الشخصية للمتع

27 
 

القانون الذي یسري على  ق األطراف هواّتفا اعتبارو ؛ "یقررها القانون التي لألسباب أو الّطرفین،
في فقرتها الثانیة على ضرورة البحث عن  111المادة حین أّكدت ، في 47نفیذالمتعاقدین عند التّ 

، ما یبّین اعتماد المشّرع 48النّیة المشتركة للمتعاقدین عند قیام القاضي بتفسیر العبارات الغامضة
  العقد.على سلطان اإلرادة كمبدأ توجیهي في نظرّیة 

  الفرع الثاني

  مظاهر حمایة المصلحة الّشخصیة للمتعاقد

تظهر أهمیة مبدأ سلطان اإلرادة باعتباره ضامنا للمصلحة الّشخصیة للمتعاقد من خالل 
مجموعة من القواعد التي تجعل المتعاقد هو الّشخص الوحید المتحّكم في العقد، سواء من خالل 

، كما له حرّیة اختیار المتعاقد اآلخر دون أن یكون ملزما حریته في اختیار إبرامه أو رفض ذلك
تدّخل  ضمون التزاماته في العقد دون أيّ بتبریر اختیاره، وأخیرا للمتعاقد الحرّیة التامة في تحدید م

 خارجي عن إرادته.

  أوال: حرّیة المتعاقد في إبرام العقد

أن یزن مدى حاجته  إذ له ،49و رفضهإبرام العقد أیحق للمتعاقد تكریسا لمبدأ سلطان اإلرادة 
، وهو ما تّم تكریسه قضائیا سواء بتأكید حرّیة المتعاقد 50من أجل تحقیق مصالحه الّشخصیة لذلك

  في إبرام العقد أو بالعكس التأّكید على حرّیته في رفض الّتعاقد.

                                                             
غیر أنه ال مجال للمساواة بین العقد والقانون مثلما ذهب إلیه جانب من الفقه المقارن، ألن العقد یبقى تحت سلطة  47

لتي تضع حالتین لنقض أو تعدیل المذكورة سابقا، وا 106في العدید من الحاالت، أولها نص المادة  سیتضحالقانون مثلما 
  العقد إما اتفاق الّطرفین أو نص القانون ولو لم یتفق الّطرفین على ذلك.

من التّقنین المدني على انه: " أما إذا كان هناك محل لتأویل العقد، فیجب البحث  111تنص الفقرة الثانیة من المادة  48
  .معنى الحرفي لأللفاظ ..."عن النّیة المشتركة للمتعاقدین دون الوقوف على ال

49 LATINA Mathias, « Contrat (Généralités) », Rep. Civ, décembre 2013 (actualisation : juin 
2014), p. 31. 

العدید من الدراسات، وھو ما تبیّنھ في فرنسا،  اأضحت الحریّة التّعاقدیة ذات قیمة دستوریة في العدید من الدول ال سیم 50
 راجع:

MAURIN Lucien, Contrat et droit fondamentaux, L.G.D.J.-Lextenso éditions, Paris, 2013, p.125. 
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حصریة حرّیة المتعاقد بإبرام العقد  -1

إذ ال یمكن ألّي شخص وال حتى لجهة قضائیة  ُیعتبر حق إبرام العقد حق حصري للمتعاقد
 2010إجبار المتعاقد على الّسعي لذلك، هذا ما یمكن استخالصه من قرار للمحكمة العلیا سنة 

للتوّجه لدى  شخص ثانيبإلزام في قضیة تتلّخص وقائعها أّن أحد األشخاص طلب أمام القضاء 
إال أّن المحكمة ضاء وهران لطلب المدعي، وقد استجاب مجلس قالموّثق إلبرام عقد بیع شّقة، 

"... حیث أن لما قضت بـ " أثارت من تلقاء نفسها دفعا بسوء تطبیق القانون،نقضت القرار و العلیا 
التعبیر عن اإلرادة یجب أن یصدر عن صاحبه طبقا الختیاره الحر .... وحیث أن قضاة 

وا في تطبیق أوقیع على عقد البیع قد أخطالموثق للت أمامالطاعنة بالحضور  ألزمواالموضوع لما 
  .51"المثارة األوجه، مما یعرض قضاءهم للنقض، ودون الحاجة إلى مناقشة أعالهالمادة المذكورة 

بإرادة  ةإبرام العقد من عدمه مقترنحرص المحكمة العلیا على اعتبار حرّیة من القرار، یظهر 
من  یمكن استخالصهما  وهوبدأ من الّنظام العام، المتعاقد تكریسا لمبدأ سلطان اإلرادة، وأّن الم

دون أن تتمسك بذلك الطاعنة.  من طرف المحكمة العلیاتلقائیا إثارة وجه الطعن 

حرّیة المتعاقد في رفض الّتعاقد -2

أّنه یحق للمتعاقد رفض الّتعاقد دون أن یكون ملزما بتبریر قراره، وهو  52أكد الباحثون
ضائي مستقر، یمكن االستدالل على سبیل المثال بقرار لمحكمة الموقف الذي عرف تكریس ق

حین رفضت هذه  یة طفل كان متمدرس في مدرسة خاصة، في قض2013الّنقض الفرنسّیة سنة 
ن قّررا عرض األخیرة إعادة تسجیله للسنة الدراسیة الجدیدة، وهو ما أثار استیاء والدي الطفل اللذا

عدد األّول، ، مجلة المحكمة العلیا، 586766م ، رق2010جویلیة  22المحكمة العلیا، الغرفة المدنّیة، قرار بتاریخ  51
  . 109، ص 2011

52 GHESTIN Jacques, LOISEAU Grégoire, SERINET Yves-Marie, Op.cit., p. 182. 
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كمة الّنقض بصّحة تصّرف المدرسة لما رفضت إعادة الّتعاقد محقضت  حیث الّنزاع أمام القضاء
 .53قانونا لها مارست حرّیة مكفولةمع أولیاء الطفل، معتبرة أّن هذه األخیرة 

طرف في  ة أرست مبدأ عاما وهو حرّیة أيّ یّتضح من القرار، أّن محكمة الّنقض الفرنسیّ 
یث أشار والدي الطفل في أحد أوجه الّطعن رفض إبرام العقد دون أن یكون ملزما بتبریر موقفه، ح

محكمة الّنقض لم تر في ذلك  إلى تعّسف المدرسة في قرارها بعدم تجدید العقد دور مبرر، إال أنّ 
خروج عن القانون، بل أّكدت في منطوق القرار أّن رفض تجدید العقد قرار غیر مشوب بأي أّي 

 تعّسف من طرف المدرسة.
العقد عدم افتراض نّیة إبرام  -3

تأّكدت أهمیة مبدأ سلطان اإلرادة في حمایة المصلحة الّشخصیة للمتعاقد من خالل اشتراط 
أن یكون الّتعبیر عن الرغبة في إبرام العقد صریحا وال یمكن استخالص ذلك عبر قرائن توحي 

دي یدعى أّن سّید  هاتتلّخص وقائعبذلك، وقد أّكدت محكمة الّنقض الفرنسیة على ذلك في قضیة 
بسیارة هذا األخیر إلى  SPINELLI َتَصاَحَب مع السّید سبینیلي DE STEPHANOستیفانو 

ا تعّرضوأثناء الّسفر  اقتسام مصاریف الّسفر بینهما علىفاق الّطرفین یطالیا في سفر مهني، مع اتّ إ
عرض وعند  طالب بالتعویض عنها، السید دي ستیفانو بجروح وأصیب حادث مرور بایطالیال

زاع على القضاء تّم تحدید القانون االیطالي باعتباره القانون الواجب التطبیق على الّنزاع، طبقا النّ 
، إال أّن 54لمعاهدة الهاي حول القانون الواجب التطبیق على المسؤولیة المترتبة عن حادث مرور

 الضحیة طعن بالّنقض في القرار على أساس وجود عقد نقل بینه وبین سائق السیارة.

53 Cass. Civ. 1ere, 11 septembre 2013, N° 12-20844, in 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEX
T000027951671&fastReqId=1658779480&fastPos=1/Consulté le 15/02/2017.«… ,de sorte 
que, la conclusion d'un nouveau contrat ressortant de la liberté contractuelle des parties et 
l'école privée n'ayant pas d'obligation légale de contracter, il n'y avait ni résiliation ni 
rupture abusive du contrat arrivé à terme, ni résiliation ou rupture du nouveau contrat qui 
n'avait pas été conclu… ». 

، متوفرة على الموقع: 1971ماي  04مة یوم اتفاقیة الهاي حول القانون الواجب التطبیق على حوادث المرور، مبر  54
https://assets.hcch.net/docs/784e623f-da59-4d64-99b7-65d70630770a.pdf/ 

.17/02/2018تم االطالع علیھا في  
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ستئناف، مؤّكدة على عدم وجود عقد نقل بین االقرار محكمة  محكمة الّنقض الفرنسّیة دتأیّ  
الستخالص تطابق االّتفاق غیر كاف  هذا ، ألنّ الّسفرنفقات  تقاسمالّطرفین، رغم اتّفاقهما على 

ر بل یجب أن تكون إرادة المتعاقدین صریحة من أجل اعتبا إرادة الّطرفین على إبرام عقد نقل،
  .55العقد مبرما

ا أن تكون أّن نّیة إبرام العقد إمّ من خالل القرار أّن محكمة الّنقض الفرنسّیة أّكدت  یبدو
 على اّتفاقات هامشیة بناءبین طرفین وجود عقد استخالص صریحة وٕاما ال تكون، وال یمكن 

ل ال یمكن اعتباره بدال تنقّ ّن االّتفاق على تقسیم نفقات التطبیقا لذلك على القضیة السالفة الذكر، فإ
ائق مسؤولیة تقصیریة تخضع للقواعد حادث مرور تقوم على السّ وقوع لعقد الّنقل، بالتّالي في حالة 

  سائق السیارة. عاتق على یقع المة العامة، وال وجود اللتزام تعاقدي بضمان السّ 

  ثانیا: حرّیة المتعاقد في اختیار المتعاقد معه

عاقد حق كل طرف في اختیار الّطرف المتعاقد معه بكل حرّیة ضمانا یترتب عن حرّیة التّ 
، وكّرسته محكمة الّنقض الفرنسّیة على ذلك في 56لمصلحته الّشخصیة وهو ما أكد علیه الباحثون

صیدلیتین في قریة تتقاسمان احتیاجات جمعیتین في المجال الّشبه أّن  هاتتلّخص وقائعقضیة 
 -والذي بدوره هو رئیس الجمعیتین - هوّیة ثار خالف بین رئیس البلدّیة الّطبي، وخالل انتخابات ج

تبعا لذلك قّررت الجمعیتین الّتعامل حصرّیا مع الّصیدلیة مع زوج صاحبة أحد الّصیدلّیتین، 
األخرى دون تقدیم أّي  مبّرر، ما جعل بصاحبة الصیدلیة التي تّم توقف العمل معها إلى عرض 

  للمطالبة بالتعویض.النزاع أمام القضاء 
                                                                                                                                                                                              

على أّنه: " القانون الواجب التطبیق هو القانون الداخلي للدولة التي وقع على إقلیمها حادث من االتفاقیة  3تنص المادة 
  .. (ترجمة شخصیة لنص المادة بما أّن االتفاقیة غیر متوفرة بالّلغة العربیة)المرور"

55 Cass. Civ. 1ere, 6 avril 1994, N°  91-21.047, Bull. Civ. N°  1, 1994, p.99. « … Mais attendu 
que la cour d’appel a exactement retenu que l’existence d’un accord sur le partage des frais 
de voyage était insuffisant pour établir entre les parties un lien de nature à engendrer une 
responsabilité contractuelle liée à une obligation de sécurité à la charge du conducteur à 
l’égard de son passager… ». 

العقد وتنفیذه، مذكرة لنیل شهادة  إنشاءخلیفاتي عبد الرحمان، مدى اعتداد القانون الجزائري بمبدأ سلطان اإلرادة في  56
  . 29، ص 1987الماجستیر في القانون الخاص، جامعة الجزائر، 
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-Aix-en)ألغت محكمة الّنقض الفرنسّیة قرار محكمة االستئناف أكس اون بوفونس
Provence)  التي حملت الجمعیتین مسؤولیة تجاه الصیدلیة، حیث اعتبرت الغرفة التجاریة أّنه

یحق للجمعیتین على أساس الحرّیة في اختیار الّشخص المتعاقد معه، وقف التعامل مع أحد 
  .57الصیدلیتین دون تبریر موقفها، وال یترتب عن ذلك أّیة مسؤولیة

تظهر أهمیة القرار من خالل تمّسك محكمة النقض الفرنسیة بفكرة أّنه لكل متعاقد الحرّیة 
التامة في اختیار المتعاقد اآلخر، دون إنكار وجود اضطراب في العالقة بین رئیس الجمعیتین 

عن خدماتها، وهو ما یبین أّن حرّیة التعاقد ال تتأثر بالظروف  والصیدلیة التي تم االستغناء
الخارجیة التي تحیط بالتعبیر عن اإلرادة، مؤكدة على حق كل طرف في اختیار المتعاقد اآلخر 

  دون أّن یكون ملزما بتبریر موقفه.  
  ثالثا: حرّیة المتعاقد في تحدید مضمون العقد

تحدید التزامات  لتشمل أهم عنصر في العقد وهوقد حرّیة الّتعا امتداد 58یرى الباحثون
وما تدّخل المشّرع ببعض المواد لتنظیم مجال  ،احترام الّنظام العام واآلدابمع ضرورة ، المتعاقدین

بإیجاد حال آخر ُیرضي  اأو التخّلي عنه االعقود الخاصة إال اقتراحا منه یجوز لألطراف األخذ به
من أجل تكملة  للخروج عما تّم االّتفاق علیه سواءللقاضي التدّخل  ال یمكنكما أّنه ، 59الّطرفین
  .تفسیر العبارات في حالة وضوحها وأالعقد 

العدید من  في مبدأ حرّیة المتعاقد في تحدید مضمون العقدأّید االجتهاد القضائي الفرنسي 
 تتلّخص وقائعهافي قضیة ، 2006سنة قرار لمحكمة الّنقض  القرارات، ومنها على سبیل المثال

                                                             
57 Cass. Com., 05 juillet 1994, N° 92-20.064, Bull. Civ. N° 2, 1994, p. 204. «Une personne 
qui décide de cesser de s'approvisionner chez un commerçant, cette abstention fût-elle avec 
l'intention de nuire, ne fait qu'exercer la liberté fondamentale de s'approvisionner chez un 
commerçant et ne commet pas un abus de droit. » .                                                         

  في تعلیق على القرار انظر: 
MESTRE Jacques, « Les convictions du conjoint », R.T.D.C., N° 1, 1995, P.96. 

، قد بین الشریعة والقانون"، مجلة العلوم اإلنسانیةدبابش عبد الرؤوف و دغیش حمالوي، "مبدأ سلطان اإلرادة في الع 58
  .259 ، ص2016، سنة 44عدد جامعة بسكرة، 

59 BOYER Louis, « Contrats et conventions », Rep. Civ, Aout 2013 (actualisé Avril 2015), p. 6. 
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إدراج بند إعادة التّفاوض لمراجعة بدل قابل للّتجدید مع  ،سنوات 9م عقد إیجار لمّدة ابر أّنه تّم إ
اإلیجار، إال أّنه عند حلول األجل المتفق علیه لتجدید العقد رفض المستأجر إعادة التّفاوض فتّم 

بتحدید بدل اإلیجار  (Colmar) عرض الّنزاع على القضاء، وقضت محكمة استئناف كولمار
الذي یسري عند تجدید العقد، إال أّن الغرفة المدنّیة الثالثة لمحكمة الّنقض ألغت القرار باعتباره 

 ألّن ذلك یعتبرالتدّخل من أجل تحدید بدل اإلیجار،  لقضاء الموضوعال یجوز  مخالف للقانون، إذ
  .60مساس بالحرّیة الّتعاقدیة وبسمو العقد

الفرنسّیة على رفض أّي تدّخل للقاضي في محكمة الّنقض الل القرار حرص ُیستخلص من خ
مؤكدة  ذلك أحد الّطرفینبتغییر ولو طالب  أيّ  التدّخل من أجل إحداث له، وال یمكن مضمون العقد

الجدید من اختصاص األطراف ال من اختصاص بدل اإلیجار أّن تجدید العقد من عدمه أو تحدید 
 للقاضي. بالّنسبة سمو العقد أّكد مرة أخرى في قرار المحكمة، 

  المطلب الثالث

 لفعالیة العقدالقّوة الملزمة للعقد ضمانة 

من الّتقنین المدني  106ِاستهّل المشّرع الجزائري القسم المتعلق بآثار العقد بنص المادة 
تّم االتّفاق علیه بین على الّنحو الذي تنفیذ العقد وذلك من أجل إجبار المتعاقدین على ،السالفة الذكر

تظهر القّوة الملزمة للعقد المنتظرة من العقد، لمصلحة حرصا على حمایة ال، 61الّطرفین عند اإلبرام
  ضمان فعالیته (الفرع األول).كضرورة من أجل 

       للعقد، ممن اعتبروا أّن اإلرادة هي  القّوة الملزمة اختلف الفقه في تحدید أساس
    في حین أشار جانب آخر منهم إلى أسس أخرى لتبریر إلزامیة العقد على  األساس المنطقي لها

                                                             
60 Cass. Civ. 3eme, 8 février 2006, N° 05-10.724, Bull. Civ.  N° 3, 2006, p. 21. « Qu’en 
statuant ainsi, alors que le loyer n’était soumis à aucune réglementation légale et que les 
juges du fond ne pouvaient se substituer aux parties, en désaccord, pour fixer les modalités de 
sa révision, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; » 
61 TERRE François, SIMLER Philippe, LEQUETTE Yves, Op.cit., p. 485.  
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  األطراف مما یجعل من إشكالیة أساس القوة الملزمة للعقد محل جدل فقهي ینبغي التطّرق إلیه
 (الفرع الثاني).

أما من جانب االجتهاد القضائي الفرنسي، فالواضح عبر بعض قرارات محكمة 
    بها ه مختلف غرفها في خطوة ُیرادلطالما ذكرت بأّن ثبات العقد عنصر أساسي ض الفرنسیة النق

  لهما كأصلطرف المتعاقدین یبقى ملزما تذكیر قضاة الموضوع أّن ما تم االّتفاق علیه من 
 .(الفرع الثالث)

  الفرع األول

أهمیة القوة الملزمة للعقد الستقرار المعامالت

وذلك من خالل التطّرق للعقد ، استقرار المعامالتلحمایة  ضرورةالقّوة الملزمة للعقد ر تعتب
من زاویة اجتماعیة باعتباره "ظاهرة" حیویة بالنسبة للمجتمع یسعى كل فرد إلى تحقیق مصلحة 

لضمان  یةأساسللعقد الملزمة  ةقوّ ال یّتضح أنّ اقتصادیة،  شخصیة معینة (أوال) أما من الناحیة
 .ستقرار المعامالت باعتبار العقد وسیلة لتبادل القیم (ثانیا)ا

 "ظاهرة" العقد من الّناحیة االجتماعیة -أوال

ال یمكن أّنه االجتماعیة،  الزاویةمن یظهر من خالل مختلف الدراسات التي ُخصصت للعقد 
وسیلة  األخیرتصّور المصلحة الّشخصیة للمتعاقد من دون القّوة الملزمة للعقد، باعتبار هذا 

العقد  وظیفة تبررها القّوة اإللزامیة من الّناحیة االجتماعیةف، لتحقیق مصالح مختلفة للفردطبیعیة 
. 62شباع حاجیات األفراد في المجتمعإل كآلیة

62 JUILLET-REGIS Helene, La force obligatoire du contrat (réflexion sur l’intérêt au contrat), 
Thèse de doctorat en droit privé, université de Paris II Panthéon Assas, 2015, p.25. 
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هذا األخیر یستمد أساس قوته اإللزامیة من تطابق ، أّن عند دراسة "ظاهرة" العقد63یري الفقه
فكیان تنفیذ ما تّم االتّفاق علیه، بالمتعاقد كال العقد بإلزام  نجاعةه القّوة تضمن هذأّن ، و إرادة األفراد

سیؤدي إلى خروج عن هذه القاعدة أّي المجتمع یقف على احترام التعّهدات فیما بین األفراد، و 
عن طریق جهاز ، أن تحرص باعتبارها صاحبة سلطةإخالل اجتماعي، بالتّالي ینبغي على الّدولة 

  .64على احترام المضمون العقدي، من أجل ضمان المصلحة االجتماعیة للعقدالة العد

نالت فكرة ضرورة القّوة الملزمة للعقد لتحقیق وظیفته االجتماعیة، شهرة كبیرة وسط 
إذا كانت على أساس أّنه لم تحض بإجماع الفقه القانوني،  هاغیر أنّ المختصین في علم االجتماع، 

المصلحة  تبرر إبقاء العقد على ما تّم االّتفاق علیه بین الّطرفین، فإنّ المصلحة االجتماعیة 
تدّخل القاضي لتعدیل العقد إذا كانت هذه المصلحة غیر ال بّررقد تكون م نفسها االجتماعیة

عف ،فأین المصلحة االجتماعیة للعقد إذا استغّل أحد المتعاقدین ضُ 65مضمونة عند إبرام العقد
  .المتعاقد اآلخر

  من زاویة علم االقتصاد  العقد -نیاثا

، ألّن العقد من الّناحیة االقتصادّیة ضمان مصلحة المتعاقدل للعقد أساسیةالقّوة الملزمة  تعتبر
یقوم على فكرة أّن كل األفراد أحرار االقتصاد الّلبرالي ، ف66هو وسیلة النتقال الّثروة بین األفراد

تدّخل من رفض أّي تكفل لهم تحقیق مصالح اقتصادیة، و  إلبرام ما یرونه مناسبا من العقود التي
سُیفقد العقد اقتصاده والّتوازن  ذلكالقاضي أو من المشّرع إلعادة الّنظر فیما تّم االّتفاق علیه، ألّن 

  .67الذي أراده المتعاقدین

                                                             
63 Pensée développée par DURKEIHM, citée par GRYNBAUM Luc, Le contrat contingent 
(l’adaptation du contrat par le juge sur habilitation du législateur), Thèse de doctorat en droit, 
université Paris I Panthéon Sorbonne, 1998, p. 109.  
64 GRYNBAUM Luc, Op.cit., p. 109. 
65 GRYNBAUM Luc, Op.cit., p.110. 

جامعة الكویت، یزید أنیس نصیر، "عدالة التعاقد: الغلط والتدلیس دراسة مقارنة (القسم األّول)"، مجلة الحقوق الكویتیة،  66
  .   308، ص 2012، 2عدد 

67 GRYNBAUM Luc, Op.cit., p. 115. 
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 فال یمكن ،(échange de valeurs)أداة لتبادل القیم  من الّزاویة االقتصادیةالعقد یعتبر 
لكال الّطرفین ألّن عّما إذا كان العقد اُبرم على نحو یضمن الرِّبح ألي طرف خارجي عنه البحث 

وطالما أّن إرادة الفرد اتجهت إلى  هذه الغایة كامنة في نفس المتعاقد وتضمنها حرّیة الّتعاقد،
 .68االّتفاق علیهالّتعاقد على نحو معین، فإّن المصلحة االقتصادیة للّطرفین تقتضي احترام ما تّم 

  تقوم الّنظرة االقتصادیة للعقد على تكریس صریح لحریة الّتعاقد كمصدر للقّوة الملزمة للعقد
على اعتبار أّن الّتوازن االقتصادي للعقد هو الّتوازن الذي أراده كال الّطرفین، إال أّن صحة هذا 

كشرط أساسي  یكفل حرّیة فعلیة  التوّجه منحصر في حالة تكافؤ المراكز القانونیة ألطراف العقد،
للمتعاقد في إبرام العقد وتحدید مضمونه، مما یجعل هذه الّنظریة من دون أثر في جمیع الحاالت 
التي تكون فیها المراكز القانونیة للمتعاقدین متباینة، من جانب آخر یبدو أّن تبریر القوة الملزمة 

الل توازن العقد بسبب تغّیر الّظروف، بحیث یصبح للعقد بسلطان اإلرادة یفقد نجاعته في حالة اخت
  تدّخل القاضي إلعادة الّتوازن االقتصادي ضروري للمحافظة على مصلحة المدین.

  الفرع الثاني
  الملزمة للعقد القّوة أساس

إلى أّن جانب كبیر من الفقه  69(Jacques GHESTIN) یشیر األستاذ جاك جیستان
ولضمان  ،(la sécurité juridique du contrat)األمن القانوني  وریة لتحقیقضر القّوة الملزمة للعقد  یعتبر

حمایة  من أجل تحقیق المبتغى األخیر وهوٕارساء ثقة بین المتعاقدین و استقرار المعامالت 

                                                             
68 LEMENNICIER Bertrand, Économie du droit, Cujas éditions, Paris, 1991, p.75 et s. « La 
vision classique du contrat est tout autre. Les promesses passées dans le cadre de l’échange 
volontaire ont une fonction essentielle dans la coordination des plans individuels ...elles 
servent aussi à protéger les parties des aléas … dans la vision classique, on ne se préoccupe 
pas du contenu des promesses ou de savoir si ces promesses permettent de maximiser les 
gains a l’échange… ». 
69 GHESTIN Jacques, LOISEAU Grégoire, SERINET Yves-Marie, Op.cit., p. 195. 
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ورغم تعدد اآلراء الفقهیة التي  ،70المصلحة الّشخصیة للمتعاقدین عبر احترام إرادتیهما المتبادلة
  إال أّن الغالبیة تمیل إلى اعتبار اإلرادة أساسا لها (أوال).  71القوة الملزمة للعقد قیلت حول أساس

غیر أّن فكرة اإلرادة كأساس للقوة الملزمة للعقد ورغم شیوعها لم تحقق اإلجماع، بل ذهب 
جانب آخر من الفقه إلى اعتبار أّن أساس القوة الملزمة للعقد هي الثّقة التي وضعها كال 

لیهما ین في المتعاقد اآلخر، بالتالي فإن احترام التوقعات المشروعة لكال الطرفین تفرض عالمتعاقد
تنفیذ ما تعهدا به (ثانیا).

  اإلرادة مبرر للقّوة الملزمة للعقدأوال: 
باعتبار  إرادة المتعاقدین على أساسالقّوة الملزمة للعقد  تبریر إلى 72الباحثینجانب من  یشیر

، تصبح بمثابة "قانون" یجب تطبیقه من على عاتقه التزاماتبإنشاء  كفیلةة للفرد اإلرادة الحرّ  أنّ 
ُمسلَّمة وهي أّن العقد لن ،حیث ترتكز مختلف التشریعات التي اعترفت بالمبدأ على طرف المتعاقد

  .73مضمونه تحدیدیكون عادال إال إذا ُمنح للمتعاقدین الحرّیة في 
هذه  إال أنّ  ،74ر القوة الملزمة للعقد عن طریق اإلرادةرغم الصدى الكبیر الذي عرفه تبری

عدم صالحیتها لتبریر القّوة الملزمة في العقود عدیدة لعل أهمها تعّرضت إلى  انتقادات الفكرة 
، لكانت العقود الّشكلیة صحیحة للعقد فلو كانت اإلرادة فعال هي مصدر القّوة الملزمة ،75الّشكلیة

70 DEROUSSIN David, Op.cit., p. 482. 
ولید صالح مرسي رمضان، الّقوة الملزمة للعقد واالستثناءات الواردة علیها بین الفقه اإلسالمي والقانون المدني (دراسة  71

 .51، ص 2009مقارنة)، دار الجامعة الجدیدة، اإلسكندریة، 
72 FABRE-MAGNAN Muriel, Droit des obligations -1 contrat et engagement unilatéral-, 
4eme éd., PUF, Paris, 2016, p. 90 et s.  / GOUNOT Emmanuel, Le principe de l’autonomie de 
la volonté en droit privé (contribution à l’étude critique de l’individualisme juridique), 
éditions Arthur Rousseau, Paris, 1912, p. 121. « Les actes juridiques valables … bien qu’issus 
de simples volontés individuelles, ils s’imposent dans l’ordre juridique avec la même autorité 
que les actes de la puissance publique… » 
73 FABRE-MAGNAN Muriel, Op.cit., p. 91.  

عالق عبد القادر، أساس القّوة  /23، ص 2002لعقد وتطوره، دار النهضة العربیة، القاهرة، العشماوي أیمن ابراهیم، مفهوم ا :راجع74
 .21ص  ،2008، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، جامعة تلمسان، -دراسة مقارنة–الملزمة للعقد وحدودها 

DUPRE-DALLEMAGNE Anne-Sophie, La force contraignante de rapport d’obligation 
(recherche sur la notion d’obligation), P.U.A.M., Marseille, 2004, p. 44. 
75 FABRE-MAGNAN Muriel, Op.cit., p. 91. 



اقدين  الباب األول:.... الفصل األول:..... المبحث األول: العقد أداة لتحقيق المصلحة الشخصية للمتع

37 

أّن اإلرادة التي أنشأت االلتزام تستطیع أیضا أن تفّك نفسها منه ، ثّم قدینبمجرد تطابق إرادة المتعا
فمن غیر المنطقي أن تكون اإلرادة الماضیة التي أنشأت العقد أقوى ،  القّوة الملزمة أساسها بما أنّ 

قّوة أثبتت أّن اإلرادة غیر كافیة لوحدها لتبریر ال، كل هذه االنتقادات 76من اإلرادة الحالیة في حله
.77الملزمة للعقد، إال أّنها ُتشّكل قاعدة صلبة یجب تثبیتها بمجموعة من العوامل األخرى

  لقّوة الملزمة للعقدا أساسالثّقة ثانیا: 
 حیث الثّقة التي وضعها الّدائن في المدین یمكن اقتراح أساس آخر للقّوة الملزمة للعقد وهي

كسوني بما اصُطلح على تسمیته بعبارة لدى الفقه األنجلوس واسعصدا  األساسلقي هذا 
» reliance «78.  

 قبولهالمصلحة المنتظرة من طرف الّدائن بعد تعبیر المدین عن  إلى أنّ  79یشیر الباحثون
رابط الثّقة الّشرعیة بین هي أساس القوة الملزمة للعقد،على اعتبار هذا األخیر  إبرام العقد
تبریرها في هذه الثّقة التي وضعها الّدائن في المدین  تجد هجمیع اآلثار المترتّبة عن، و 80شخصین

، تظهر عالقة القّوة الملزمة للعقد ه الزاویةمن هذ 81أو المصلحة التي كان ینتظرها من إبرام العقد
 .هبمصلحة المتعاقد، ألّن هذه األخیرة تقتضي وفاء كل متعاقد بما وعد ب

انون الروماني وهو الثّقة التي یضعها كل من مفهوم ُحسن النّیة في الق التوّجهیقترب هذا 
إلى القول بأّن القوة الملزمة للعقد هي في الواقع  82متعاقد في الّطرف اآلخر، وهو ما أّدى بالباحثین

76 Ibid. 
77 DUPRE-DALLEMAGNE Anne-Sophie, Op.cit., p. 50. 
78 RASMUSEN Eric, « Agency law and contract formation », American Law and Economics 
Review, Vol. 6, 01 août 2004, p. 373. 
79 FABRE-MAGNAN Muriel, Op.cit., p. 93. 
80 LEVY Emmanuel, « La confiance légitime », R.T.D.C., T9, 1910, p. 720. « … définition : 
1° Le contrat est le rapport de confiance légitime que crée l’activité (ou volonté) formulée ou 
non formulée ». 
81 AUBRY Helene, « Un apport du droit communautaire au droit français des contrats : la 
notion d’attente légitime », R.I.D.C., N° 3, 2005, p. 646. 
82 JALUZOT Béatrice, La bonne foi dans les contrats (étude comparative de droit français, 
allemand et japonais), Dalloz, Paris, 2001, p. 20. 
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صورة من صور ُحسن النّیة، بما أّن تنفیذ المدین اللتزاماته وفقا لما تّم االتّفاق علیه هو وفاء بالثّقة 
  .التي وضعها فیه الّدائن

فكرة الثّقة والمصلحة المنتظرة من إبرام العقد كأساس للقّوة الملزمة  83انتقد جانب من الفقه
یتدّخل من أجل حمایة ما كان ینتظره  فالمشّرعفي حلقة مفرغة،  یجعل الّنقاش یدورألّنه  للعقد،

الناشئة عنه  الّدائن من مصلحة عند إبرام العقد على أساس أّن هذا األخیر اعتقد بأّن االلتزامات
سیتّم الوفاء بها، إال أن هذا االعتقاد ال ینشأ لدى الّدائن إال إذا كان متیّقنا بأّن هذه المصالح التي 

فالمشّرع ملزم بالتدّخل لحمایة مصالح البائع بإجبار المشتري على  ،ینتظرها من العقد محمیة قانونا
المشتري سیقوم بدفع الّثمن ، إال أن  عقد أنّ دفع الّثمن ، بسبب أن البائع كان یعتقد عند إبرام ال

 البائع لن یعتقد بأن المشتري سیدفع الّثمن إال إذا كان هذا الّدفع محمي قانونا.
  الفرع الثالث

 صور تكریس القضاء الفرنسي للقّوة الملزمة للعقد
درجة أّكد القضاء الفرنسي على الدور الجوهري الذي یلعبه ثبات العقد بالنسبة لألطراف ب

أولى، إذ ینبغي الحرص على احترام ما تم االّتفاق علیه ومنع أي تصرف یسعى من خالله أحد 
األطراف إلى التعدي على مبدأ سمو العقد بتعدیل أو إلغاء أي بند منه دون رضا الطرف 

  اآلخر(أوال).
 كما یخضع القاضي للقواعد نفسها التي یخضع لها األطراف فیم یتعلق باحترام اتّفاق
المتعاقدین، إذ یقع علیه التزام بضرورة احترام هذا االّتفاق طالما أّنه لم یتجاوز الحدود القانونیة 
لحریة التعاقد، حیث أّكدت محكمة النقض في العدید من القرارات إلى ضرورة امتثال القاضي لما 

  تم االّتفاق علیه تحت طائلة إلغاء الحكم (ثانیا).
  
  
  
  

                                                             
83 FABRE-MAGNAN Muriel, Op.cit., p.93. 
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  لعقد بالنسبة لألطراف أثر القوة الملزمة لأوال:
تحقیق السعي لفالغایة من العقد هو یأخذ ثبات العقد بین األطراف العدید من الصور، 

مّر حتما عبر احترام دقیق ت غایةال هالمصلحة التي كان المتعاقد ینوي الوصول إلیها من إبرامه، هذ
 .84للمضمون العقدي

  فین استحالة تعدیل العقد باإلرادة المنفرة ألحد الّطر  -1
أكد القضاء الفرنسي في العدید من القرارات على استحالة تعدیل بنود العقد باإلرادة المنفردة 
ألحد المتعاقدین، ونذكر على سبیل المثال ما قضت به الغرفة االجتماعیة لمحكمة الّنقض في 

غیر ، ینةاتّفقت عند إبرام العقد على ساعات عمل معأّن عاملة في صیدلیة قضیة تتلّخص وقائعها 
ر خطَ َأقرر رب العمل تغییر ساعات العمل مع الحفاظ على الحجم الساعي و  بعد مدة زمنیةأّنه 

وتمّسكت بما تّم االّتفاق علیه،  في بنود العقدرفضت هذا الّتغییر ، إال أّن هذه األخیرة العاملة بذلك
 . وأّدى هذا الخالف برب العمل إلى قطع عالقة العمل بصفة منفردة

 ألّنهعرض الّنزاع على القضاء، فقضت محكمة الّنقض باعتبار تسریح العاملة تعسفّیا  تمّ  
ساعات في  07جاء نتیجة رفضها للّساعات الجدیدة للعمل، رغم أّن عدد الّساعات لم یتغّیر (أي 

ن الیوم)، وأّن الّتغییر في الّساعات المتّفق علیها مسبقا یشكِّل تعدیال للعقد، والذي ال یمكن أ
  .85یحصل إال باّتفاق الّطرفین، دون إمكانیة إجبار المتعاقد اآلخر على قبول الّتعدیل

یبدو واضح من خالل القرار أّن محكمة الّنقض أّكدت على القوة الملزمة للعقد وفقا لما تّم 
م االّتفاق علیه بین الطرفین، والجدیر بالّذكر أّن تغییر توزیع ساعات العمل رغم عدم تغّیر الحج

الساعي الیومي، أضر بالعاملة التي كانت ملزمة لظروف شخصیة باالنتهاء من العمل مبكرا، مما 
  یجعل من إمكانیة تعسفها في استعمال حقها بطلب تنفیذ العقد وفقا لما تّم االّتفاق علیه غیر وارد.

  
                                                             

84 FABRE-MAGNAN Muriel, Op.cit.., p. 249. 
85 Cass. Soc., 03 novembre 2011, N°  10-30.033, Bull. Civ. N°  9, 2011, p. 277. « … Qu'en 
statuant ainsi, alors qu'elle a constaté que l'employeur avait imposé à la salariée le passage 
d'un horaire continu à un horaire discontinu, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les 
conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ; ». 
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  استحالة توّقف المدین عن تنفیذ التزاماته  -2

الة توقف المدین عن تنفیذ التزاماته بإرادته المنفردة في یترتب عن القّوة الملزمة للعقد استح
هذا الّصدد یمكن اإلشارة إلى ما قضت به محكمة استئناف باریس في قضیة تتلّخص وقائعها أّن 
أحد الممونین لمادة الحدید توّقف عن تنفیذ التزاماته تجاه عمالئه بسبب ارتفاع سعر المادة في 

د العمالء رفض هذا التوقف عن تنفیذ العقد وقام بعرض الّنزاع أمام الّسوق العالمیة، إال أّن أح
القضاء، حیث فصلت الغرفة المدنّیة لمحكمة استئناف باریس بإلزام الممون بالمواصلة في تنفیذ 

  . 86التزاماته تجاه العمیل تحت غرامة تهدیدیة، تطبیقا لمبدأ القّوة الملزمة للعقد

ة االستئناف ألزمت المدین باالستمرار في تنفیذ العقد رغم یظهر من خالل القرار أّن محكم
وجود اختالل في الّتوازن بین التزامات األطراف، بسبب ارتفاع سعر مادة الحدید في السوق 
العالمیة، باعتبار أّن العقد هو القانون الذي یحكم العالقة بینه وبین دائنیه، وأّن تقدیر مدى قیام 

 ن سلطة القاضي ولیس من سلطته كمدین.شروط الّظروف الّطارئة م
 

  استحالة إلغاء أّي بند في العقد باإلرادة المنفردة  -3
ینجر عن اّتفاق األطراف على بنود العقد اعتبار هذه األخیرة كٌل ال یتجزأ، بحیث ال یمكن 

ة ألحد الّطرفین إلغاء أّي  بند من البنود دون موافقة الّطرف اآلخر، وهو ما أّكدت علیه محكم
في قضّیة تتلّخص وقائعها في أّن عامل ابرم عقد عمل وقد تضّمن العقد بند عدم  الّنقض الفرنسّیة

                                                             
86 C.A. Paris, 14e chambre, section A, 28 Janvier 2009, N° 08/17748, in 
https://www.lexis360.fr/Document/cour_dappel_Paris_14e_chambre_section_a_28_janvier_2
009_n_0817748/CkV1sc0x3_OPKDcBiGZ7l_gsI4kL_6ddWL-
rMQL5rsw1?data=c0luZGV4PTImckNvdW50PTExJg==&rndNum=1782253297&tsid=searc
h2/_ consulté le24/02/3017. « Considérant que NEW STEEL n'est pas fondée à solliciter la 
renégociation du contrat convenu entre les parties le 24 janvier 2008, au motif d'un 
bouleversement de l'économie du contrat, dès lors que la convention des parties a force de loi 
et qu'il lui incombe de supporter les conséquences de son imprévision -serait-elle le fruit d'un 
usage dans le secteur considéré- dans le choix, ou en l'occurrence l'absence, de modalités de 
révision du prix ». 
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الّشركة  ألغت للعامل، إال أّنه أثناء تنفیذ العقددفع أجر إضافي قیام رب العمل ب، مقابل 87المنافسة
ثار نزاع ، فُیدفع لهعن دفع األجر اإلضافي الذي كان  توّقفت تبعا لذلكو بصفة منفردة بند ال هذا

أّن  معتبرة ،انتهى بقرار الغرفة االجتماعیة لمحكمة الّنقض بمسؤولیة الّشركةبین العامل والّشركة 
 .88تعّدي على القّوة الملزمة للعقد وبالتّالي غیر مشروع یشّكلهذا الّتصرف 

 لقاضيل بالنسبةثبات العقد ثانیا: 
إلعادة في العقد  التدّخلالقاضي حیث ُیمنع علیه یسري أثر مبدأ القّوة الملزمة للعقد على 

یبقى العقد وفقا للعدید من قرارات االجتهاد القضائي الفرنسي تحت الّسلطة و ، الّنظر في بنوده
 .المطلقة لألطراف

منع القاضي من تغییر طبیعة العقد عن طریق التّفسیر -1

ب تفسیر عباراتها یصادف القاضي أثناء فصله في نزاعات بعض العقود التي تستوج
للوصول إلى النّیة المشتركة للمتعاقدین، إال أّن هذه الّسلطة التي یتمّتع بها القاضي تكون في 

فال یمكم للقاضي مثال أن یقوم بتفسیر عبارات عقد واضحة على نحو َیفقد العقد نطاق محدد، 
 1فقرة  111نص المادة  ، وهو ما كرسه المشّرع فيعن الذي أراده المتعاقدین مضمونهطبیعته أو 

من الّتقنین المدني والتي تنص على أّنه: " إذا كانت عبارات العقد واضحة فال یجوز االنحراف 
عنها عن طریق تأویلها للتعرف على إرادة المتعاقدین". 

كان لمحكمة الّنقض الفرنسّیة فرص عدیدة ، رغم تكریس هذا المبدأ في الّنصوص القانونیة
أّن أب نقل موضوع به، ومثال ذلك قرار محكمة الّنقض في قضیة تتلّخص وقائعها لتذكیر قضاة ال

مدة معّینة من نهایة هذه األخیرة، هو البند الذي یمنع على العامل منافسة رب العمل أثناء قیام عالقة العمل أو خالل  87
للتفصیل في الموضوع راجع: دیب محمد، االلتزام بعدم المنافسة في عالقة العمل، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في 

  .73، ص 2013، 2 جامعة وهران، الحقوق
88 Cass. Soc., 11 mars 2015, N° 13-22.257, Bull. Civ. N° 3, 2015, p. 51. « Attendu cependant 
que la clause de non-concurrence, dont la validité est subordonnée à l'existence d'une 
contrepartie financière, est stipulée dans l'intérêt de chacune des parties au contrat de 
travail, de sorte que l'employeur ne peut, sauf stipulation contraire, renoncer unilatéralement 
à cette clause, au cours de l'exécution de cette convention ». 



  اقدين  الباب األول:.... الفصل األول:..... المبحث األول: العقد أداة لتحقيق المصلحة الشخصية للمتع

42 
 

، وبعد مدة تكّفل بصیانة هذه األعیانال مشترطا منه ،ملكیة رقبة مجموعة من العّقاراتإلى ابنه 
  تنفیذ التزاماته. إال أّن هذا األخیر رفض ،ابنه القیام ببعض األشغال الهامةاألب من طالب زمنیة 

بأحقیة االبن في (Montpellier)  محكمة استئناف منبولییه نزاع بین الّطرفین وقضت ثار
 الّتقنینمن  605تطبیقا لنص المادة  ذلكعلى  قانونا هعدم إمكانیة إجبار رفضه القیام باألشغال ل

على  اشتراط المنتفعمستندة إلى أّن ، القرارالمدني الفرنسي، غیر أّن محكمة الّنقض الفرنسّیة ألغت 
  تحّمل جمیع المصاریف المتعلّقة بصیانة األعیان والمحافظة علیها اشتراط صریحأن یمالك الّرقبة 

  .  89ال یمكن لقضاة الموضوع مخالفته دون أن یعتبر ذلك مساسا بالقّوة الملزمة للعقد

كمة یظهر من القرار الّسالف الّذكر أّنه رغم االّتفاق الصریح بین المتعاقدین، إال أّن مح
االستئناف أرادت تطبیق نص قانوني على حساب هذا االّتفاق، ما جعل من محكمة الّنقض تلغي 

ییر من طبیعة القرار على اعتبار أّن التفسیر الذي منحته محكمة االستئناف، أدى إلى التغ
  وتكون بذلك محكمة االستئناف قد جانبت صواب القانون. التزامات األطراف، 

  في حالة تغیر الّظروف منع تعدیل العقد   -2

تكمن صعوبة التحّكم في العقود الّزمنیة في كون أّن األوضاع التي ُابرم فیها العقد قد ال 
تكون نفسها التي یتم فیها تنفیذه، وقد یجد القاضي نفسه في حالة الّنزاع في وضعیة صعبة طالما 

للعقد، في هذا الّصدد تجدر أّن تدّخله في مضمون العقد یشّكل خروج عن مبدأ القّوة الملزمة 
سیدة شّقته لأّن شخص أّجر اإلشارة إلى قرار محكمة الّنقض الفرنسّیة في قضیة تتلّخص وقائعها 

منخفض بالمقارنة مع سعر  النقودمبلغ من التزامین: التزام مالي یتمثل في ببدل إیجار یتكّون من 
  أجرة بالمؤجر في أشغاله الیومیة.إلى جانب التزام بالقیام بعمل وهو عنایة المستوق، السّ 

                                                             
89 Cass. Civ. 1ere, 23 janvier 2007, N° 06-16.062, Bull. Civ.  N° 1, 2007, p. 36. « Qu’en se 
déterminant ainsi alors que l’acte de donation précisait que le donataire serait tenu de  faire 
aux biens donnés toutes les réparations grosses ou menues qui deviendront nécessaires 
pendant la durée de l’usufruit” relevant ainsi l’existence d’une clause dérogatoire à l’article 
605 du Code civil lequel n’autorise pas l’usufruitier à agir contre le nu-propriétaire, pour le 
contraindre à exécuter les grosses réparations nécessaires à la conservation de l’immeuble, 
la cour d’appel a dénaturé les termes clairs et précis de cet acte et violé le texte susvisé ; ». 
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توّفي المؤّجر مع بقاء المستأجرة في العین المؤّجرة، فقام مصّفي  06/02/2002بتاریخ 
ورثة برفع دعوى قضائیة من أجل إجبار المستأجرة على دفع بدل إیجار إضافي، الالّتركة لمصلحة 
 اكس أون بروفونسمحكمة استئناف  ، فاستجابتبعنایة المؤّجر أصبح مستحیال هاألّن تنفیذ التزام

 (Aix-en-Provence)غیر أّن لطلب المصفي، واستبدلت التزام المستأجرة بدفع مبلغ نقدي ،
ألغت القرار معتبرة أّن تدّخل القضاة في مضمون العقد ُیعتبر خرق للقّوة الملزمة محكمة الّنقض 

  .90لة وفاة المؤجرللعقد في ظل عدم اتّفاق الّطرفین على الحل المناسب في حا

لم یصبح اختالل اقتصاد العقد الذي  عنأّن محكمة الّنقض غّضت البصر یّتضح من القرار 
علم أّن نظرّیة الّظروف الّطارئة ال تنطبق مع ال،  هله نفس الّتوازن الذي أراده المتعاقدین عند إبرام

تبرر محكمة االستئناف  ؛ من جانب آخر، لم91على القضّیة الّسالفة الذكر للعدید من األسباب
قرارها برفع بدل اإلیجار تبریرا مقنعا، إذ كان یجب االستناد إلى نظرّیة الّسبب لتعدیل العقد 

تنازل عن جزء من بدل اإلیجار بمقابل التزام المستأجرة بعمل معین، وعلى اعتبار أّن هذا فالمؤّجر 
 فیض بدل اإلیجار أصبح من دون سببأصبح مستحیال، فإّن التزام المؤّجر بتخاألخیر االلتزام 

بالتّالي على المستأجرة العودة إلى طاولة المفاوضات من أجل االّتفاق على بدل إیجار جدید مع 
ورثة المؤّجر، وفي حالة عدم الوصول إلى اتّفاق یمكن للقاضي الحكم ببطالن العقد النعدام 

  الّسبب.

  

                                                             
90 Cass. Civ. 3eme, 18 mars 2009, N° 07-21.260, Bull. Civ. N° 3, 2009, p.56. «En présence 
d’un bail stipulant un loyer mensuel d’un certain montant et précisant que le loyer appliqué 
tient compte de la participation du locataire à la surveillance du bailleur, viole l’article 1134 
du Code civil une cour d’appel qui accueille la demande de conversion en équivalent 
financier de l’obligation de surveillance devenue impossible en raison du décès du bailleur, 
alors que le bail ne comportait aucune clause prévoyant la modification des modalités 
d’exécution du contrat ». 

نظرّیة الّظروف الّطارئة في حالة ما إذا كان تنفیذ التزام المدین وٕان لم یكن مستحیال، یعتبر معسرا إذ یهّدده ینحصر أثر  91
ه قبل بخسارة فادحة، غیر أّن في قضّیة الحال التزام المستأجرة لیس معسرا بل أّنه أصبح یسیرا بالمقارنة مع ما كان علی

  وفاة المؤّجر.  
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  رفض تدّخل القاضي إللغاء اّتفاق األطراف  -3

بند من بنود امتناع هذا األخیر عن إلغاء أّي ب عن مبدأ ثبات العقد بالّنسبة للقاضي، یترت
العقد المتفق علیها، وهو ما أّكدت علیه محكمة الّنقض الفرنسّیة في قضیة بیع حصص في شركة  

في الوقت نفسه رئیس مجلس إدارة  وهوبیع حصصهم إلى الّشریك الّرابع، شركاء قّرر ثالثة  حیث
ركة، واشترط الّشركاء الثالثة على الّشریك الّرابع دفع ثمن إضافي إذا تحّققت بعض الّشروط، الشّ 

كما اشترط الّشریك الّرابع من البائعین ضمان أّي  مراجعة ضریبیة عن الّسنوات التي كانوا فیها 
  شركاء في الّشركة.

مشتري من البائعین طلب اللمراجعة ضریبیة، بالتّالي الّشركة بعد بیع الحصص تعّرضت 
المساهمة في دفع هذا العبء كل بحسب نصیبه إال أّن هؤالء رفضوا ذلك على أساس أّن المشتري 
كان رئیس مجلس اإلدارة وعالما منذ البدایة بوجود اختالالت من الجانب الجبائي، وقد أّیدت 

ف بسوء نیة وكان ) موقف البائعین حین اعتبرت أّن المشتري تصر Parisمحكمة استئناف باریس (
، معتبرة قرارال ألغتمحكمة الّنقض عالما منذ إبرام العقد بتعرض الّشركة لمراجعة ضریبیة، إال  أّن 

إلغاء سلطة له  فلیسسن نّیة، أّنه إذا كان للقاضي الحق في رقابة مدى تنفیذ التزامات األطراف بحُ 
 .92بند تّم االّتفاق علیه صراحة بین األطراف 

حرصت على المحافظة على بنود العقد التي تّم أّن محكمة الّنقض الفرنسّیة  یتجلى بوضوح
رغم اعترافها لهم بسلطة  بند في العقد ل منع قضاة الموضوع من إلغاء أيّ االّتفاق علیها، من خال

القاضي حبیسا للعقد،  یجعل منهذا الوضع في الواقع  سن نّیة، غیر أنّ مراقبة مدى تنفیذ العقد بحُ 
فوقوف قضاة الموضوع على سوء نیة فّعالیة لرقابة المحكمة حول تنفیذ العقد بحسن نّیة،  ةأیّ  ویشلّ 

 الشریك الرابع كان من شانه منحهم سلطة إلغاء مفعول العقد. 

                                                             
92 Cass. Com., 10 juillet 2007, N° 06-14.768, Bull. Civ. N° 7, 2007, p.217. « Attendu qu’en 
statuant ainsi, ….., elle ne l’autorise pas à porter atteinte à la substance même des droits et 
obligations légalement convenus entre les parties, la cour d’appel a violé, par fausse 
application, le second des textes susvisés et, par refus d’application, le premier de ces 
textes; ». 
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  المبحث الثاني

 في ظل الّنظریة الحدیثة للعقدسن النّیة االلتزام بحُ 

الفقه العقد مكانة هامة في الّنظریة الحدیثة، تحت ضغط احتّل االلتزام بحسن النّیة في 
لحرّیة المطلق لتطبیق المن أجل وضع حد للتعّسف الّناتج عن ذلك االجتهاد القضائي الفرنسي، و 

صحة فتطبیق مبدأ القوة الملزمة للعقد؛ في  تحمُّل الّنتائج الوخیمة الّناتجة عن الّتشدیدالّتعاقدیة أو 
عند إبرامه، وأّن الحرّیة الّتعاقدیة تضمن یتمتعون بمراكز قانونیة متكافئة لعقد أطراف ا أنّ  فرضّیة

الّثورة عن  وقد أثبت ذلك تطّور المجتمع الّناتج ،نسبّیة جًدالكل واحد منهما توازن موضوعي للعقد 
كز لدرجة أّن تكافؤ المرا الذي وّلد مجتمع طبقياالقتصادي اللّبرالي، نحو الّصناعیة والتوّجه 

 القانونیة بین األطراف في الوقت الراهن أصبح صعب الحدوث.

للعالقة العقدیة من أجل  (rôle modérateur)الوسطیة  في إرساءسن النّیة حُ  یكمن دور
وال حصر سن النّیة حُ تقدیم تعریف دقیق لوسیلة لتبادل المصالح، وال یمكن فعلي للعقد ك تكریس

اإلشارة إلى ، إال أّنه یمكن رغم العدید من المحاوالت 93بهالمفهوم في وعاء معّین بسبب تشعُّ 
یترجم إرادة  : " سلوكالّتعریف المعتمد في أحد القوامیس القانونیة والتي تعرف ُحسن النّیة على أّنها

 .94جزاء"الب الّشخص في االمتثال للقانون من أجل تجنّ 

لیه هذا االلتزام، إذ یظهر من الذي یقوم ع ساساألإلى التطّرق سن النّیة دراسة حُ ینبغي ل
خالل الدراسة أّن أول ما ظهر كان على أساس دیني أخالقي لیتم بعد ذلك تكریسه كمبدأ قانوني 

 .(المطلب األّول)ملزم على أطراف العقد 

تسمح دراسة أساس ُحسن النّیة بفتح المجال للتطرق إلى مضمون االلتزام من خالل بیان 
ر بها سواء تم اعتباره جهال مشروعا أو كمنهج یجب إتباعه من طرف مختلف األوجه التي قد یظه

93 V. LEFEBVRE Brigitte, « La bonne foi, notion protéiforme », Revue de Droit de 
l’Université de Sherbrooke, N° 2, 1996, p. 323. 
94 CORNU Gérard, Vocabulaire juridique, 10eme éd.  PUF, Paris, 2013, p.133. « La bonne foi : 
attitude traduisant la conviction ou la volonté de se conformer au Droit qui permet à 
l’intéressé d’échapper aux rigueurs de la loi » . 
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المتعاقدین طیلة فترات العقد، كما یجب تسلیط الضوء على الوظائف المختلفة لحسن النّیة والتي 
تبرر الحلول التي قد یصل إلیها القاضي سواء في المرحلة الّسابقة على التعاقد أو في مرحلة تنفیذ 

  لثّاني).(المطلب ا العقد

  المطلب األّول

  القانوني لتزامحسن النّیة من األساس الدیني األخالقي إلى اال 

أساس ُعرف عند ظهوره على سن النّیة حُ یبدو من خالل مختلف الدراسات الفقهیة أّن مبدأ 
متثال الذین كانوا یعتقدون أّن اال حیث استمّد منه لفترة زمنّیة طویلة قّوته تجاه األفراد ،دیني أخالقي

  .(الفرع األّول)لهذه المبادئ ملزمة بالنسبة إلیهم باعتبارها القانون الذي یسري علیه المجتمع 

هذا األساس على األفراد ألسباب متعددة، ما جعل من  أثرغیر أّن بمرور الزمن، انخفض 
بالتالي  اإلحساس بإلزامیة هذا المبادئ یتراجع رغم أّن هذا اإلحساس ضروري الستقرار المعامالت،

لم یصبح االعتماد على الوازع الدیني أو األخالقي لألفراد كافي   لضمان مواصلة احترام هذا 
  (الفرع الثاني).  مضمونه قانونا للحفاظ على إلزامیةااللتزام الذي أصبح مكرس 

  الفرع األّول

 سن النّیة: مبدأ أخالقي دینيحُ 

منهجا  المبدأ ، باعتباربالجانب المعنويتأّثر مبدأ ُحسن النّیة  95كشفت مختلف الدراسات
دراسة یظهر هذا التصّور جلّیا من خالل یفرضه ضمیر المتعاقد، و واجب اإلتّباع من طرف األفراد 

هذا األساس األخالقي ذات األصل الّدیني مكرس بقوة في المجتمع الّروماني (أوّال)، واقع المبدأ في 
 .(ثانیا)ریعة اإلسالمیة مختلف الدیانات الّسماویة على غرار الشّ 

  

                                                             
95 CHARPENTIER Élise, « Le rôle de la bonne foi dans l’élaboration de la théorie du 
contrat », Revue de droit de l'Université de Sherbrooke, N° 2, Vol. 26, 1996, p. 302./ 
LEFEBVRE Brigitte, Op.cit., p. 13    
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  ال: حسن النّیة في المجتمع الّرومانيأوّ 

كلیة في العقود تتناسب مع النمط المعیشي للمجتمع الروماني، بالتّالي استوجب لم تعد الشّ 
نتیجة لذلك تّم االتجاه نحو األفراد، مصالح األمر تحریر العقد من القیود التي باتت ُتعّطل 

 fides97، حیث كان لآللهة 96كمصدر لبعض االلتزامات fides bona ف بحسن النّیةاعتر اال
 fidesاألثر الكبیر على سلوك المجتمع الروماني، لیستند بعد ذلك القضاء بالمعاني المختلفة لـ 

 لتطویر عقود ُحسن النّیة.

  في المجتمع الروماني  fidesارتباط ُحسن النّیة باآللهة  -1

المجتمع الروماني، حیث مّثلت صورة  الفكر السائد لدىعلى  األثر الكبیر fidesآللهةكان لـ
إذ باتت راسخة في جمیع مجاالت ،سن النّیة تفوق كل االعتبارات الّشخصیة في العالقات العقدیةلحُ 

في صورة مد الّید الیمنى للمتعاقد اآلخر كدلیل على االّتفاق  هذه اآللهة تظهرعادة ما و ، الحیاة
  .98التّالیة ةمثلما توّضحه الصور  ،ي كانت مناطا للثّقة المتبادلة بین الّطرفینالت ،fidesتحت رعایة 

  

 

  

                                                             
96 CHARPENTIER Élise, Op.cit., p. 302. 

والتي تعني حسن نیة المجتمع  romani populi Fidesلروماني بوجودها، اسمها الحقیقي وهي آلهة یعتقد المجتمع ا 97
تم االطالع علیه یوم  http://fr.wikipedia.org/wiki/Fides_%28mythologie%29/الروماني،انظر 

31/01/2017  
 غة العربیة " الوفاء" وكلمةوالتي تعني باللّ   »pisis «وهما شقین ذات أصول یونانیةتتكون من  "fides" كما أن كلمة 

»  pistis « " فبالرجوع إلى األصل الیوناني، فان كلمة اإلیمانوالتي تعني ،"» fides « " اإلیمانتعني باللغة العربیة 
  بالوفاء"، راجع في هذا الشأن:

LEFEBVRE Brigitte, Op.cit., p. 13    
98 http://fides-global.co.uk/the-roman-concept-of-fides/ Consulté le 02/02/2017.  
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فمعاني هذه األخیرة متعّددة وكلها تقترب ، fidesوسن النّیة بین حُ الوطیدة الّصلة تظهر جلیا 
امة الثّقة التّ من مفهوم ُحسن النّیة في الّنظریة الحدیثة للعقد، فسواء كان المعنى الممنوح لها هو 

كان  أوالثّقة التي یتحّصل علیها من هذا األخیر، أو ، 99في الّطرف اآلخرالتي یضعها كل طرف 
 الواجبةالحمایة كذلك  أو، المعنى هو احترام االلتزامات التي تعّهد بها المتعاقد تجاه الّطرف اآلخر

هو أخلقة الروابط و  fides، فإّن الهدف مشترك بین ُحسن النّیة وكلمة 100لألقویاء تجاه الضعفاء
. القانونیة

مساهمة االجتهاد القضائي الروماني في تطویر عقود ُحسن النّیة -2
من خالل تطویر عقود حسن النّیة، للقضاء في العهد الّروماني إلى دور ا 101أشار الباحثون

إلى إلیجاد الحل المناسب بالّنسبة للّنزاعات التي تحتوي على عنصر أجنبي دون الّلجوء  االجتهاد
الّدعاوى المعروفة في القانون الّروماني، فاّتخذ القاضي حسن النّیة بما تحتویه من ثقة متبادلة بین 

ولالعتراف بالّدعاوى المطروحة علیه، فظهرت دعاوى  األطراف، كمنهج من أجل الفصل في الّنزاع
  .102...اإلیجار، الوكالة، تعّلقت أساسا بعدد من العقود كالبیعحسن النّیة 

المجال للقاضي الستحداث دعاوى جدیدة تضمن إلى فسح ظهور عقود حسن النّیة ى أدّ 
إلى  103ما أّدى بجانب من الباحثینبین األطراف ومنها دعوى الّتدلیس،  )équité(إنصافأكثر 

د الّدور الذي كان یلعبه یعُ ، ولم أّن حسن النّیة والعدالة العقدیة هما مفهومان مّتصالناعتبار 
 سلوكأیّ  وردعدا بل أصبح إنشائیا، بالبحث عّما اّتجهت إلیه نّیة األطراف المتعاقدة القاضي جام

  یصدر من أحد المتعاقدین یخالف الثّقة المتبادلة والّنزاهة بین الّطرفین.
إلرادة األطراف لكن ال یتقّید بها كبیر اهتمام عند الفصل في عقود ُحسن النّیة یولي القاضي 

لتزام، وقد المصدرا ل أن تكونغیر جدیرة لنزاهة والثّقة ّن اإلرادة المخالفة لعلى وجه اإلطالق، أل

99 LOIR Romain, Op.cit., P 23./ LEFEBVRE Brigitte, Op.cit., P 13 
100 JALUZOT Béatrice, Op.cit., p. 21 
101 LOIR Romain, Op.cit., p. 27. 
102 JALUZOT Beatrice, Op.cit., pp. 24et 25. 
103 LEFEBVRE Brigitte, Op.cit., p. 15 
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تخّلي القاضي عن اإلرادة باعتبار طبیعة العقد هو المصدر الحقیقي 104البحثینبّرر جانب من 
 لاللتزامات، فالتزام البائع بتسلیم المبیع في عقد البیع مصدره طبیعة العقد ال إرادة المتعاقدین.

  مساهمة الوازع الدیني في فرض االلتزام بُحسن النّیة  ثانیا:
على اعتبار الوازع الدیني من بین أهم الّدوافع التي أّدت إلى فرض االلتزام  105أّكد الباحثون

بُحسن النّیة بین المتعاقدین، ولم تخُل الّشریعة اإلسالمیة من مظاهر هذا االلتزام والحث على 
ا كااللتزام ، والواضح أّن بعض االلتزامات المعروفة حالی106الخداعالتخّلي عن جمیع أنواع الغش و 

كانت مكرسة في أحكام الّشریعة اإلسالمیة من عدة جوانب سواء في القرآن أو باإلعالم والّنصیحة 
 .107السّنة الّنبویة

تكریس ُحسن النّیة في القرآن الكریم  -1
النّیة على الوجه المعروف حالیا في العدید من اآلیات معاني ُحسن الكریم في القرآن ثبت 

 109..."َیا أّیَها الَِّذیَن َآَمُنوا َأْوُفوا ِباْلُعُقودِ  " : قول اهللا تعالى، ومن بینها 108في الّنصوص القانونیة
على وجوب احترام المتعاقدان لما تّم االّتفاق علیه  "أوفوا بالعقود"وقد فّسر اإلمام ابن كثیر عبارة 

یرى اإلمام الطبري في تفسیره لآلیة ضرورة الوفاء بالعهود سواء مع اهللا عز ، كما 110وتنفیذ العقد
أحد  تظهر هذه الزاویةمن  111وجل أو مع باقي أفراد المجتمع وعدم نقض العقود بعد توكیدها

104 JALUZOT Béatrice, Op.cit., p. 30 
105 LOIR Romain, Op.cit., p. 34/ JALUZOT Béatrice, Op.cit., p. 31/ CHARPENTIER Elise, 
Op.cit., p. 311. 

محمد محمد السوري، الغش في المعامالت المدنیة دراسة مقارنة في القانون المدني والفقه اإلسالمي، دار المطبوعات  106
  .76، ص 2009 الجامعیة، اإلسكندریة،

  . 21، ص 2003خالد جمال أحمد، االلتزام باإلعالم قبل الّتعاقد، دار النهضة العربیة، القاهرة،  107
ادة الماجستیر في الحقوق، مذكرة لنیل شه ،حسن النّیة في االنعقادلموضوع راجع: لبان فریدة، الع أكثر حول اطّ لإل 108

في التصرفات في الفقه اإلسالمي  وأثرهسن النّیة القوني عبد الحلیم عبد اللطیف، حُ  /2ص  ،2009، 1الجزائر  جامعة
  . 128-100  ، ص ص.2004والقانون المدني، دار المطبوعات الجامعیة، اإلسكندریة، 

  ولى من سورة المائدة.اآلیة األ 109
األعراف)، دار طیبة ، الریاض،  -(المائدة 3، ج. 2أبي الفداء اسماعیل بن عمر بن كثیر، تفسیر القرآن العظیم، ط  110

  .7، ص  1999
.5ص ،2001هرة، أبي جعفر محمد بن جریر الطبري، جامع البیان عن تأویل آى القرآن، الجزء الثامن، دار الهجر، القا 111
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سن النّیة وهو احترام الكلمة الممنوحة للغیر بالّنظر إلى الثّقة التي وضعها حُ األساسیة لمعاني 
  نظیره.المتعاقد في 

تجدر اإلشارة كذلك إلى منع استعمال جمیع طرق الخداع أو التدلیس للتعدي على حقوق 
َیا أّیَها الَِّذیَن آَمُنوا َال َتْأُكُلوا َأْمَواَلُكْم َبْیَنُكْم :" یقول عز وجل  سورة الّنساءمن  29اآلیة في الغیر، ف
الّناس بعضهم بعضا بما حّرم اهللا  م أكل أموالأّن اهللا عّز وجل حرّ  إذ یبدو واضحا، "...ِباْلَباِطلِ 

  .112من القمار والِحیل المختلفة

 ": بقوله تعالى سورة الحشرمن  9یتجلى أهم معنى من معاني االلتزام بُحسن النّیة في اآلیة 
یَماَن ِمْن َقْبِلِهْم ُیِحبُّوَن َمْن َهاَجَر ِإَلْیِهمْ  َوَال َیِجُدوَن ِفي ُصُدورِِهْم َحاَجًة  َوالَِّذیَن َتَبوَُّءوا الدَّاَر َواإلِْ

ِممَّا ُأوُتوا َوُیْؤِثُروَن َعَلى َأْنُفِسِهْم َوَلْو َكاَن ِبِهْم َخَصاَصٌة َوَمْن ُیوَق ُشحَّ َنْفِسِه َفُأوَلِئَك ُهُم 
حب الّشخص اآلخر بمعنى ، أي  (l’altruisme) وفي معنى اآلیة خاصّیة اإلیثار ،اْلُمْفِلُحوَن"

للعدید من االلتزامات التي تترّتب عن االلتزام  ااإلیثار مصدر  حیث ُیعتبرتحب نفسك أو أكثر، كما 
  أو االلتزام بالّنصیحة.سن النّیة، كااللتزام بالّتحذیر بحُ 

  مظاهر ُحسن النّیة في األحادیث النبویة -2

عامل ى التّ یتجلى من خالل دراسة األحادیث النبویة حث الرسول صلى اهللا علیه وسلم عل
أّن رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم مّر على ُصبرة طعام فَعن أبي هریرة بُحسن نیة في العقود،

فأدخل یده فیها، فنالت أصابعه بلال، فقال "ما هذا یا صاحب الّطعام؟" قال: أصابته الّسماء یا 
اه الناس؟ من غّش رسول اهللا. فقال رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم " أفال جعلته فوق الطعام كي یر 

  .113فلیس مني"

عن استعمال الحیل من من خالل الحدیث أّن رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم نهى یظهر 
یتبین أّن لى المعنى القانوني لحسن النّیة أجل الحصول على فائدة غیر مستحّقة، وبالرجوع إ

                                                             
النساء)، دار طیبة للنشر  -(آل عمران 2، ج. 2أبي الفداء اسماعیل بن عمر بن كثیر، تفسیر القرآن العظیم، ط  112

  .268، ص  1999والتوزیع، الریاض، 
  .149 ، صالّسابقالقوني عبد الحلیم عبد اللطیف، المرجع  113
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إبرام العقد، وهو مضمون الحدیث یكّرس ضرورة أخذ مصلحة المتعاقد اآلخر محل اعتبار عند 
  أحد األسس التي تقوم علیها الّنظریة الحدیثة للعقد.

عن الّرسول  صلى اهللا علیه وسلم   - رضي اهللا عنه  - حكیم بن حزام روى البخاري عن كما 
فإن صدقا وبیَّنا بورك لهما في  -أو قال حتى یتفرقا -أّنه قال: "البیِّعاِن بالَخیار ما لم یتفرَّقا، 

  .114ن كذبا وكتما محقت بركة بیعهما"بیعهما، وإ 

كذب أو كتمان بین  أيّ  الّرسول صلى اهللا علیه وسلم عن يفي هذا الحدیث نهیتجّلى 
المتعاقدین، فإن صدقا كان بیعهما مباركا فیه، وٕان كتما أو استعمال حیال فیما بینهما، كان البیع 

یرة النبویة أمثلة عدیدة حول حسن سّ في ال همن المؤّكد أنّ ؛ و فاسدا أو من دون فائدة أي ممحوقا
النّیة في التعامالت بین أفراد المجتمع، وال تعدو األحادیث المذكورة سابقا إال أمثلة مختصرة تبّین 

  .في تعامالتهم الیومیةأهمیة النزاهة والصدق بین أفراد 

  الفرع الثاني

  سن النّیةالّتكریس القانوني لحُ 

  على درجات مختلفةسا واسعا في مختلف الّتشریعات المقارنة عرف االلتزام بّحسن النّیة تكری
تختلف باختالف النمط االقتصادي الذي تعتمده مختلف الدول، مع تباین في التعامل بین القوانین 

  الالتینیة واالنجلوسكسونیة.

  تكریس المشّرع لحسن النّیة في العقد أوال:

سن النّیة في العقد سواء كان ذلك من أجل تعددت الحاالت التي استند إلیها المشّرع إلى حُ 
بیان السلوك الواجب إتباعه من طرف المتعاقدین، أو حمایة أحد الطرفین بالنظر إلى االعتقاد 
الخاطئ بمشروعیة واقعة معینة، كما قد یكون االعتماد على ُحسن النّیة من أجل فرض تضامن 

  بین الطرفین.

                                                             
  .501، ص 2002ي، دار ابن كثیر، بیروت، أبي عبد اهللا محمد بن اسماعیل البخاري، صحیح البخار  114
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لى األطرافُحسن النّیة أداة لفرض سلوك معین ع  -1
كرس المشّرع بصفة صریحة ُحسن من أجل فرض سلوك معین على الطرفین ویمكن اإلشارة 

من الّتقنین المدني فیما یتعلق بتنفیذ العقد والتي تنص  107إلبراز ذلك یمكن اإلشارة إلى المادة 
  ".یجب تنفیذ العقد طبقا لما اشتمل علیه وبحسن نیةعلى أّنه: "

ل النص السالف الذكر أّن المشّرع یضع ُحسن النّیة كمنهج یخضع له یبدو واضحا من خال
الطرفین عند تنفیذ العقد، وهو ما یفتح المجال أمام القضاء لالجتهاد من أجل تحدید السلوك 
الواجب إتباعه وفرض التزامات ثانویة على األطراف لم یتم االّتفاق علیها في المرحلة السابقة على 

 یتجلى الدور اإلنشائي للقاضي عند تطبیق النصوص القانونیة.التعاقد، ومن هنا 
اتصال ُحسن النّیة بعیوب الرضا -2

وأحسن مثال على ذلك  وبصور مختلفة، ُحسن النّیة بعیوب اإلرادة اتصاال وثیقا لتتص
" ویعتبر ه: من التّقنین المدني فیما یتعلق بالغلط، حیث تنص على أنّ  2فقرة  82مضمون المادة 

ط جوهریا على األخص إذا وقع في صفة الشيء یراها المتعاقدان جوهریة أو یجب اعتبارها الغل
إدعاء الشخص  ال یكفي " هن أنّ یالباحثأحد وقد اعتبر كذلك نظرا لشروط العقد ولحسن النّیة"؛ 

بوجود غلط وٕاثبات فوات الصفة الجوهریة التي یدعیها حتى یؤخذ بادعائه، بل یقع على عاتقه 
إثبات فوات هذه الصفة في نظر المتعاقدین معا أو یجب اعتبارها كذلك نظرا للظروف التي  واجب

 .115"أبرم فیها العقد ولحسن النیة الذي ینبغي أن یسود التعامل
االستناد إلى حسن النّیة لفرض تضامن بین المتعاقدین -3

 د من الحاالتاستند المشرع إلى حسن النّیة من أجل فرض تضامن بین المتعاقد في العدی
من التقنین المدني فیما یتعلق بنظریة الظروف الطارئة والتي تنص على  3فقرة  107أبرزها المادة 

غیر انه إذا طرأت حوادث استثنائیة عامة لم یكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها إن أّنه: "
ده بخسارة فادحة جاز ٕان لم یصبح مستحیال صار مرهقا للمدین بحیث یهدو  االلتزام الّتعاقدي

جامعة  نیل شهادة الماجستیر في الحقوق،دراح سعاد، عیوب الرضا بین حمایة المتعاقد واستقرار المعامالت، مذكرة ل 115
.31، ص 2012، 1الجزائر 
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مراعاة لمصلحة الّطرفین إن یرد االلتزام المرهق إلى الحد المعقول ویقع  للقاضي تبعا للظروف وبعد
  ".لكذباطال كل اتفاق على خالف 

ال یمكن في الواقع حصر في هذا المقام الحاالت التي اعتمد فیها المشرع سواء بصفة 
مختلف مفاهیهما ووظائفها، حیث سیتم اإلشارة إلى ذلك مباشرة أو غیر مباشرة على حسن النّیة ب

 ل الدراسة كلما اقتضى األمر ذلك.خال
  ثانیا: ُحسن النّیة في الّنظام الالتیني واالنجلوسكسوني

یبدو واضحا االختالف في التعامل بین النظامین الالتیني واالنجلوسكسوني مع ُحسن النّیة   
ن الالتینیة وعلى رأسها القانون الفرنسي بحسن النّیة طبیعیا، فإنه في العقد، فإذا كان اعتراف القوانی

 تم التماس صعوبة تقبُّل المبدأ في األنظمة االنجلوسكسونیة.
ُحسن النّیة في الّنظام القانوني الالتیني : القانون الفرنسي نموذجا -1

ام الالتیني حیث كان أكثر القوانین تأثیرا في الّنظ 1804یعتبر القانون المدني الفرنسي لسنة 
من المبادئ والتي تّم استقبالها من طرف العدید من القوانین المقارنة مجموعة له الفضل في إرساء 

، وقد كان للفقه الفرنسي أثر كبیر في االعتراف القانوني بااللتزام كالقانون المصري والجزائري
 من الّتقنین المدني الفرنسي. 3فقرة  1134بحسن النّیة في تنفیذ العقد من خالل نص المادة 

  اعتراف الفقه الفرنسي بأهمیة ُحسن النّیة في العقد  -أ
 Robert Josephوروبیر جوزیف بوتییه ( )Jean DOMATكان للفقیهین جون دوما (

POTHIER ،حیث تّم اعتبار هذین )، الفضل الكبیر في وضع أسس التّقنین المدني الفرنسي
، إذ بدا تأّثر الفقیهین واضحا بالمعاني 116" مثلما أّكد على ذلك الباحثونالّروحیین هأبویالفقیهین "ك

  المختلفة لحسن النّیة.
ّیة في العقد اعتراف الفقیه "دوما" بدور ُحسن الن -1أ

فیما یتعلق بالمنهج الواجب إتباعه  ،« traité des lois»الفقیه جون دومافي كتابه  یقول 
 il faut rendre à chacun ce qui lui … »:أّنه عقد المن طرف المتعاقدین عند إبرام 

116 MONTERO Etienne et DEMOULIN Marie, Op.cit., p.2. 
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appartient, et que toutes ces règles sont essentielles à l’ordre de la 
117»  ….société  

 Qu’en toutes sorte d’engagements, soit»وفي مقطع آخر من مؤلفه یرى الفقیه بأّن: 

volontaires ou involontaires, il est défendu d’user d’infidélité,  de duplicité, de 
.118» dol, de mauvaise foi ou de tout autre manière de nuire ou de faire tort.  

عامالت أرسى مجموعة من القواعد في التّ  "دوما"بأّن الفقیه مقطع المذكور أوّال من الیّتضح 
ة التي یمنحها للمبادئ المعنویة واألخالقیة، خاصة إذا علمنا أنه بّین األهمیّ تُ  ، والتيبین األفراد

 أدرج هذه العبارة كمدخل للجزء الحادي عشر من كتابه، الجزء الذي یحمل عنوان "في طبیعة وروح
 ئدامبالمبادئ التي أرساها في المعامالت بین األفراد القوانین، وفي أنواعها المختلفة"، ما یبّین أّن 

  .لكل القوانین دون استثناء ةشامل

على ضرورة احترام الّطرف اآلخر في المذكور ثانیا المقطع في  "دوما"الفقیه كما أّكد 
یقاعه في فخ الغش أو التدلیس أو سوء نّیة إأنه التعامالت، واالمتناع عن القیام بأّي تصّرف من ش

، في إشارة واضحة إلى القیم التي تحكم أو إصابة الّطرف اآلخر بأّي أذى مهما كانت طبیعته
  االلتزام بحسن النّیة في الّنظریة الحدیثة للعقد.

  مساهمة فقه "بوتییه" في تطویر مفهوم ُحسن النّیة  -2أ

 (Robert Joseph POTHIER) فقیه روبیر جوزیف بوتییهإلى تأّثر ال 119أشار الباحثون
من وهو ما یتجّلى بوضوح ، كبیر، معتبرین أّن فقه بوتییه متّمم لفقه دومابالفقیه دوما إلى حّد 

بوتییه بمجموعة من المبادئ التي یراها الفقیه دوما ضرورّیة، على غرار الفقیه خالل اعتراف 
وامتناع أّي  طرف من القیام بسلوك یضر بالّطرف ام العقد، االعتراف بالجانب المعنوي عند إبر 

غیر أّن الفقیه بوتییه لم یتأّثر بالّوازع الدیني بدرجة الفقیه دوما، إّنما بنا نظرّیة حسن ،120اآلخر
                                                             

117 DOMAT Jean, Traite des lois,(réédition), centre de philosophie politique et juridique, 
université de Caen, 1989, p. 36. 
118 Ibid, p. 17. 
119 LOIR Romain, Op.cit., p. 44 
120 Ibid., p. 45. « Tous les devoirs réciproques de l’homme à l’égard de l’homme, se réduisent 
à ces deux grandes règles, … la première, que je ne dois jamais faire aux autres ce que je ne 
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أن تكون مصلحة الّطرف اآلخر محل اعتبار، أي  أّنه على المتعاقد ضرورة النّیة في العقد على 
  ضافة إلى مصلحته الّشخصیة، أن یأخذ بعین االعتبار مصلحة الّطرف اآلخرعند إبرام العقد باإل

 في هذا الّصدد یقول الفقیه بوتییه:و 

« … la seule dissimulation sur ce qui concerne la chose qui fait objet du 
marché, et que la partie avec qui je contracte auroit intérêt à savoir, est 
contraire a cette bonne foi ; … ».121 

 )moralisation(أخلقة یبدو واضحا من خالل فقه األستاذین بوتییه ودوما السعي نحو 
ولیس  ، بجعل العقد یقوم على أسس الّتوازن وتبادل المصالحالمتعاقدالعالقة الّتعاقدیة، وكبح أنانیة 

وقد كانت ألفكار الفقیهین أثر مباشر  طغیان مصالح أحد المتعاقدین على مصالح الّطرف اآلخر
 على الّتقنین المدني الفرنسي.

  اعتراف المشّرع الفرنسي بحسن النّیة في العقد  -ب

بصور مختلفة سواء من  1804أخذ المشّرع الفرنسي بُحسن النّیة في العقد منذ صدوره سنة 
من فقرتها الثالثة  في 1134خالل االعتراف الصریح بااللتزام مثلما هو الحال في نص المادة 

أو من خالل ردع التصرف المخالف للّنزاهة مثلما هو الحال ، 122(النص القدیم) الّتقنین المدني 
رغم الّنزعة ، ف123(النص القدیم) من الّتقنین نفسه  1116بالنسبة لعیب التدلیس في نص المادة 

م یتجاهل حسن النّیة بصفة المدني الفرنسي، إال أّن المشّرع ل التي ُوصف بها الّتقنینالفردیة 
رغم أّن التوّجه نحو أخلقة الّروابط العقدیة بدا أكثر وضوحا في اآلونة األخیرة سواء في مطلقة، 

  الّتقنین المدني أو في نصوص خاصة.

                                                                                                                                                                                              
voudrais pas qu’ils fissent contre moi ; la seconde, que je dois pareillement agir pour leurs 
avantage, ainsi que je désire qu’ils agissent toujours pour le mien. », 
121 POTHIER Robert Joseph, Œuvre complète de POTHIER T. 1, traité des obligations, 
Thomine et Fortic librairies, Paris, 1821, p. 34. 
122 L’ancien article 1134 paragraphe 3 du Code civil français stipulait que : «… Elles doivent 
être exécutées de bonne foi ».  
123 L’ancien article 1116 du Code civil français stipulait que : «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. ». 
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  االعتراف بحسن النّیة في الّتقنین المدني الفرنسي  -1ب

نحو االعتراف توّجه المشّرع ، 2016لفرنسي سنة یّتضح من خالل تعدیل الّتقنین المدني ا
والتي تنص على أّنه:   1104نص المادةج ادر بإ، بنطاق أوسع لاللتزام بحسن النّیة في العقد

« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. » ، إذ
تّنفیذ بعدما كان یشمل أصبح االلتزام بّحسن النّیة یشمل جمیع مراحل العقد من المفاوضات إلى ال

  فقط مرحلة تنفیذ العقد.

كما أّكد المشّرع الفرنسي على الّتوجه نحو أخلقة الروابط القانونیة بفرض التزامات عامة على 
االلتزام العام األطراف، تجد مصدرها في االلتزام بحسن النّیة في العقد، وأحسن مثال على ذلك 

 من الّتقنین المدني والتي تنص: 1ة فقر  1112المادة باإلعالم المكّرس في 

« Celle des parties qui connaît une information dont l'importance est 
déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors 
que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance 
à son cocontractant. ». 

  اعتراف المشّرع الفرنسي بحسن النّیة في نصوص خاصة -2ب

اعتمد المشّرع الفرنسي على الّنصوص الخاصة من أجل فرض االلتزام بحسن النّیة في 
أّن الّنظریة الحدیثة للعقد مكرسة بصفة  124مختلف مراحل العقد، بل اعتبر جانب من الباحثین

بالّنظر إلى طبیعة  -لخاصة كقانون حمایة المستهلك، الذي یعتبر واضحة في هذه الّنصوص ا
منبعا لاللتزام بُحسن النّیة في العقد، في هذا الّصدد تجدر اإلشارة إلى نص  -العالقة التي ینّظمها

والتي تفرض على المهني التزاما بإعالم  125من قانون االستهالك الفرنسي L.111-1المادة 

                                                             
124 FILALI Ali, « Le droit de la consommation : une adaptation du droit commun des 
contrats », Les Annales de l’Université d’Alger 1, N°  27, T II,  juillet 2015, p. .7  
125 Code français de la consommation, 22 éd., Dalloz, Paris, 2018. L’article L.111-1 du code 
français de la consommation stipule que : « Avant que le consommateur ne soit lié par un 
contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au 
consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :… ». 
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قبل أن یتم تعمیم هذا االلتزام في الّتقنین  ،والخدمات المعروضة علیهالمستهلك حول المنتجات 
 المدني.

ینبغي كذلك الوقوف على ما تضمنه قانون العمل الفرنسي من إشارة إلى االلتزام بحسن النّیة 
رّشح لمنصب عمل اإلجابة وبحسن تلزم المالتي تُ  L.1221126- 6المادةفي عقد العمل، كنص 

، لجعل هذا األخیر على بصیرة من إمكانیات المترّشح ومدى مالئمة قدراته ملنّیة ألسئلة رب الع
مع المنصب الذي سیوجه إلیه.

في الّنظام االنجلوسكسونيحسن النّیة   -2
تتجلى أهمّیة دراسة مكانة االلتزام بحسن النّیة في الّنظام االنجلوسكسوني بالّنظر إلى الّنزعة 

التي تبنت هذا الّنظام، ما یجعلها تمیل أكثر نحو الحرّیة الّتعاقدیة اللبرالیة التي تمتاز بها الدول 
تدّخل خارجي عن المتعاقدین من أجل ضمان استقرار قّوة الملزمة للعقد، وتجّنب أّي ومبدأ ال

المعامالت، إال أّن التمّعن في بعض قوانین هذه الدول ُیظهر االعتماد على حسن النّیة ولو بصفة 
 جل ضبط المعامالت بین األفراد.غیر مباشرة من أ

  رفض الّنظام االنجلوسكسوني لاللتزام بحسن النّیة في العقد   -أ
لتجّنب االلتزام بُحسن النّیة في العقد على نفور الّنظام االنجلوسكسوني من  127أكد الباحثون

الذي ال  اقدیةمزاحمة لمبدأ الحرّیة الّتعما قد ینُتجه هذا االلتزام من اضطراب للعالقة الّتعاقدیة، و 
كالوالیات المتحدة  الدول بعضالتفریط فیها بالّنظر إلى االقتصادي الّلبرالي المعروف لدى یمكن 

اقتصاده على قاعدة دعه یعمل دعه یمر فإّن تحقیق الثّقة واألمن بنا ففي بلد األمریكیة، 
عما للعقد القاضي  أّي تغییر من طرف ورفضاالقتصادیین یمر حتما عبر القّوة الملزمة للعقود، 

126 Code français du travail, 80eme éd., Dalloz, Paris, 2017-2018. L’article L.1221-6 
paragraphe 3 stipule que : « … Le candidat est tenu de répondre de bonne foi à ces demandes 
d'informations. ». 
127 CALAMARI John D. et PERILLO Joseph M., The law of contracts, 3ed, West Publishing 
Co., Minnesota, United States of America, 1987, p.508. « This approcah was solidified with 
de developement ‘during the nineteeth century, of the pure theory of contract, characterized 
by notions of volition, laissez-faire, freedom of contract, judicial nonintervention, and 
bargained-for-exchange’ ».. 
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  .تّم االّتفاق علیه بین المتعاقدین

وهو بصدد دراسة  128یقول أحد الباحثینتكریسا لما سبق وتحدیدا فیما یتعّلق بعقد العمل، 
"في الوالیات المّتحدة األمریكیة، كل من :واجب الّتفاوض بحسن نیة في قانون العمل األمریكي بأنّ 

الیة، یرفضون كل نوع من " التّنظیم" لعالقات العمل، مفّضلین العامل ورب العمل والّنقابات العمّ 
  ". خضوع عالقة العمل لسلطان إرادتهم دون تدّخل من الغیر

فاألمر ال یختلف كثیرا عما هو الحال علیه القانون االنجلیزي، أما فیما یتعلق بالقانون 
ن االنجلیزي لم یعترف صراحة إلى أّن القانو  129حیث أشار الباحثونبالّنسبة للقانون األمریكي، 

 في صدد الحدیث عن نظام  130في حین أّكد جانب آخر منهم بااللتزام بحسن النّیة في العقود،
Common Law  تزام بحسن النّیة في العالقات االجتماعیة.لال ه ال وجودأنّ على  

ئ خاصیة القانون االنجلیزي هو عدم االنحصار والغلق على النفس في "مبادیظهر أّن 
إیجاد حلول واقعیة للنزاعات المعروضة، بل البحث عن مجموعة من الحلول غیر جدیرة بعامة" 

التي قد تعالج إشكالیة الثّقة أو المصلحة المنتظرة من العقد، وعلیه فال وجود العتراف صریح 
 .131سن النّیة في المفاوضات في القانون االنجلیزيحُ اللتزام بل

اجتهاد قضائي سار على سن النّیة في القانون االنجلیزي صاحب رفض الفقه لاللتزام بح

                                                             
128 JAUFFRET-EPSTEIN Sophie, Le devoir de négocier de bonne foi en droit du travail 
américain, thèse de doctorat en droit, université Paris I, 1979, p.3.« aux Etats-Unis, 
employeurs, travailleurs et syndicats ont toujours été réticents envers les organisations, 
préférant leur propre autonomie au contrôle de larges associations ». 
129 DIMATTEO Larry A. et Al., Commercial Contract Law (transatlantic perspectives), 
Cambridge university press, United States of America, 2013, p. 206. « as indicated in the 
begining of this chapiter english law has been reluctant to embrace the concept of good faith. 
aloof and suspicious of a general doctrine of good faith even an express duty of good faith 
has been held to be unenforceable ».  
130 CALAMARI John D. et PERILLO Joseph M, Op.cit., p. 508. « the common law has 
traditionally benn reluctant to reconize at least as overt doctrine any generalized duty to act 
in good faith toward others in social intercourse » 
131 TISSEYRE Sandrine, Le rôle de la bonne foi en droit des contrats (essaie d’analyse à la 
lumière du droit anglais et du droit européen), P.U.A.M., Marseille, 2012, p. 49 
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قرار الغرفة العلیا في برلمان المملكة المتحدة في هذا الّصدد تجدر اإلشارة إلى الّنهج نفسه، 
house of lords رفضت  ،  والتي132لما كانت هذه األخیرة أعلى جهة قضائیة في بریطانیا

 lock-inأدرج الّطرفین بند  نت في قضّیة بیع عّقار، حیسن النّیة في المفاوضاالغرفة األخذ بحُ 

agreement،  طیلة مرحلة المفاوضات بین  طرف ثالثَیمنع على البائع الّتفاوض مع والذي
العقار إلى شخص ثالث تفاوض معه في نفس وباع لم یحترم هذا البند ، إال أّن البائع الّطرفین

عرض الّنزاع أمام القضاء، مطالبا ا األخیر إلى هذ، مما أّدى بالوقت مع المتفاوض األّول
بالّتعویض ألّن البائع مرتبط ببند ضرورة مواصلة المفاوضات بحسن نّیة، وأّن دخوله في 

  .133مفاوضات مع طرف آخر یعّد خرقا لهذا البند

البقاء وقضت بعدم مشروعیة بند ، طلبات المشتريالغرفة العلیا للبرلمان البریطاني رفضت 
ال یمكن للبائع البقاء على على اعتبار أّنه لم یقترن بأجل معّین،  إذاوبحسن نّیة  فاوضالتّ في 

  . 134طاولة المفاوضات لألبد

  

                                                             
 2005سنة من التعدیل الدستوري البریطاني  23تّم استحداث بمقتضى المحكمة العلیا في بریطانیا بمقتضى المادة  132

  الطالع على التعدیل الدستوري عبر الرابط التالي: یمكن ا، 2009والذي دخل حیز التّنفیذ في 
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2005/4/pdfs/ukpga_20050004_en.pdf/Consulté le 27/02/2017 

  بالّنسبة لسرد الوقائع تّم االعتماد على أّنه: 133
TISSEYRE Sandrine, Op.cit., p.  48 . 
134 House of lords, walford and others v miles and another, 23 January 1992, in 
http://www.diprist.unimi.it/fonti/921.pdf/ Consulté le 24/02/2017.« Held -- Although a lock-
out agreement, whereby one party for good consideration agreed, for a specified period of 
time, not to negotiate with anyone except the other party in relation to the sale of his property, 
could constitute an enforceable agreement, an agreement to negotiate in good faith for an 
unspecified period was not enforceable and nor could a term to that effect be implied in a 
lock-out agreement for an unspecified period since the vendor was not obliged under such an 
agreement to conclude a contract with the purchaser and he would not know when he was 
entitled to withdraw from the negotiations and the court could not be expected to decide 
whether, subjectively, a proper reason existed for termination of negotiations. It followed that 
the alleged collateral agreement was unenforceable and the appeal would therefore be 
dismissed ». V. également DIMATTEO Larry A., Op.cit., p. 206.  
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بوادر االعتراف القانوني بحسن النّیة في الّنظام االنجلوسكسوني  -ب

رغم ما سبق ذكره من قرائن تفید رفض الّنظام االنجلوسكسوني لحسن النّیة في العقد إال أّن 
ذا الرفض غیر مطلق، ویظهر أّنه اعتمد على بعض المبادئ التي قد تؤدي الغرض نفسه، فقد ه

ُحسن النّیة كشرط 135جاري الموّحد للوالیات المّتحدة األمریكیةمن القانون التّ  304§1المادة اعتبرت 
 Every contract or duty within the »:أساسي عند تنفیذ العقد لما نّصت على أّنه

in its  obligation of good faithm Commercial Code imposes an Unifor
performance and enforcement. » 

ُحسن النّیة عند تنفیذ العقد في المادة ، 136التعدیل الثاني لقانون العقود األمریكيكما كّرس 
» a duty contract imposes uponeach party  Every:والتي تنص على أّنه 205§137

» enforcement. dealing in its performance and its fairand  od faithof go 

لحسن النّیة، تدخل في في القانون االنجلیزي العدید من المفاهیم المقاربة كذلك ظهرت 
والتي یمكن  fiduciary relationship ، مثل عبارةequityمعظمها ضمن مفهوم شامل وهو

حیث ُتستعمل هذه تزام بحسن النّیة والثّقة بین المتعاقدین، كال 138اعتبارها حسب بعض المؤِلفین
العبارة في العقود التي تكون الثّقة عنصر جوهري فیها، كالعقد الذي یربط المحامي بموكله أو 

البنك بزبونه.

في القانون االنجلیزي حالیا دور مقارب من االلتزام بحسن النّیة في  equityیلعب مفهوم 

135Uniform Commercial Code of United states of America, in 
https://www.law.cornell.edu/ucc/1/1-304/Consulté le 26/02/2017Traduction de l’article 304§1 
via google translate: « Tout contrat ou toute obligation relevant du Code de commerce 
uniforme impose une obligation de bonne foi dans son exécution et son exécution. » 

 RESTATEMENTأّي تعبیر آخر انسب لما یسمى في الوالیات المتحدة األمریكیة بـ : یتم العثور علىلم 136

(SECOND) OF CONTRACTS  
137 RESTATEMENT (SECOND) OF CONTRACTS in United States of America, in 
http://www.nylitigationfirm.com/files/restat.pdf/, Consulté la 27/02/2017 traduction de 
l’article 205 via google translate: « Chaque contrat impose à chaque partie un devoir de bonne 
foi et ses performances et son application. » 
138 MONTANIER Jean-Claude et SAMMUEL Geoffrey, Le contrat en droit anglais, Presses 
Universitaires de Grenoble, Grenoble, 1999, p.21. 
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سوء نّیة تحایل و حمایة طرف وتجنیبه خسارة ناتجة عن خاصة من ناحیة ، یةالقوانین الالتین
أّكدوا على أّنه ال مجال للمقارنة  140الباحثون ، إال أنّ 139الّطرف اآلخر أو إعفائه من أحد التزاماته

  ف في القانون االنجلیزي كمفهوم مستقل.عرَ الذي ال یُ مع عیب التدلیس 

  المطلب الثاني
 في المعادلة الّتعاقدیة اإضافیً  انّیة عنصرً سن الحُ االلتزام ب

أصبح االلتزام بحسن النّیة عنصًرا أساسًیا في الّنظریة الحدیثة للعقد، ینافس المفاهیم التقلیدیة 
ممثلة في حرّیة الّتعاقد والقّوة الملزمة للعقد، غیر أّنه وقبل التطّرق إلى الموضوع بالتفصیل، وجب 

ة القانونیة لحسن النّیة والتي ال تزال إلى الوقت الراهن تشغل بال الوقوف على إشكالیة الطبیع
  المختصین في المجال القانوني (الفرع األول). 

ذات مظهر شخصي یقوم األّول أما عن المفهوم القانوني لُحسن النّیة، یبدو جلیا أّنه مزدوج 
ثاني ذات مظهر موضوعي على أساس االعتقاد الخاطئ بصحة واقعة مادیة أو قانونیة معینة، وال

یتصل بسلوك المتعاقد خالل فترات العقد المختلفة، إذ یجب أّن یتحلى كل طرف بالنزاهة والوفاء 
  تجاه الطرف اآلخر (الفرع الثاني). 

یتجلى من المفهوم المزدوج لحسن النّیة على النحو السالف بیانه مجموعة من الوظائف التي 
من خالل اعتراف المشّرع بهذه الوظائف أو استنباطها من توّجه اجتهد الفقه في استخالصها سواء 

االجتهاد القضائي الذي كان له الفضل الكبیر في وضع ضوابط تسمح بتكریس واقعي لاللتزام 
.(الفرع الثالث)

 لالفرع األوّ 
  الطبیعة القانونیة لحسن النّیة

انوني، عائق على تطّوره ق (standard)ُتشكل حداثة مفهوم ُحسن النّیة باعتباره معیار 
تلك المتعلقة  ابالّنظر إلى العدید من اإلشكاالت المطروحة من طرف الفقه والقضاء ال سیم

بالطبیعة القانونیة لُحسن النّیة، حیث اختلفت اآلراء الفقهیة في هذا المجال في ظل تردد القضاء 

139 MONTANIER Jean-Claude et SAMMUEL Geoffrey, Op.cit., p.70. 
140 Ibid., p.60. 



  الباب األول:.... الفصل األول: ...........  المبحث الثاني: االلتزام بُحسن النيّة في ظل الّنظرية الحديثة للعقد  

62 
 

  في اتخاذ موقف صریح.
 أّوال: إعتبار ُحسن النّیة مبدأ قانوني

 principe de("المبدأ" للتعبیر عن حسن النّیة  كلمة141الباحثین جانب من  تعملاس

bonne foi ( من ذلك الذي تمنحه بعض العبارات األخرى  لمفهوممنح صدى أوسع للغرض
خاصة بالرجوع ، ویظهر أّن هذا الجانب من الباحثین على صواب إلى حد ما، كعبارة "االلتزام" مثال
ارنة الحدیثة التي تضع حسن النّیة ضمن القواعد العامة التي تحكم قوانینها، إلى الّتشریعات المق

 من التّقنین المدني في الباب 1104أدرج حسن النّیة في المادة  وهو حال المشّرع الفرنسي الذي
)إال أّن طبیعة ُحسن النّیة تتحّدد وبصفة أولیة  dispositions liminaires"األحكام األولیة"(

ونظرا لصعوبة تحدید هذا الجزاء فیما یتعلق بخرق مبدأ  142زاء المترتب عن اإلخالل بهابحسب الج
معین، یّتضح أّن استعمال عبارة "مبدأ ُحسن النّیة" ال یساهم في منح صبغة قانونیة لحسن النّیة 

  من الّناحیة العملیة.

استخالصه ما ة"، وهو عبارة "مبدأ ُحسن النیّ في استعمال واضحا ترّدد المشّرع الفرنسي یبدو 
یستعمل عبارة "المبدأ العام" للتعبیر عن حسن  الذيعرض أسباب تعدیل التّقنین المدني، باستقراء 

اعتبار  لما أّكد على، 144ثم عبارة "واجب ُحسن النّیة" في فقرات الحقة، 143في بدایة األمرالنّیة 
، من هنا یمكن التساؤل عن ملزمة للعقدعلى نفس درجة الحرّیة العقدیة والقّوة ال "واجب حسن النّیة"

  مدى صحة عبارة "واجب ُحسن النّیة" في نظرّیة العقد.
                                                             

141 FABRE-MAGNAN Muriel, Op.cit., p.9/ LEFEBVRE Brigitte, Op.cit., p. 53./JALUZOT 
Beatrice, Op.cit., p. 129. 
142 LE TOURNEAU Philippe, POMAREDE Matthieu, Op.cit., p. 8. 
143 Exposé des motifs du Projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant 
réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations (JUSC1612295L), in 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichLoiPreparation.do;jsessionid=13AAD4A8A6DD51D7468558FA
11FCA2E3.tpdila15v_2?idDocument=JORFDOLE000032851308&type=expose&typeLoi=proj&legis
lature=14/ Consulté le 01/03/2017 «… 1° Affirmer les principes généraux du droit des contrats tels 
que la bonne foi et la liberté contractuelle ; » 
144 Ibid, « Le chapitre Ier, intitulé « Dispositions liminaires », après avoir donné une 
définition du contrat, rappelle les principes essentiels du droit des contrats que sont la liberté 
contractuelle, la force obligatoire des contrats et le devoir de bonne foi, avant de préciser les 
définitions des principales catégories de contrats. » 



  الباب األول:.... الفصل األول: ...........  المبحث الثاني: االلتزام بُحسن النيّة في ظل الّنظرية الحديثة للعقد  

63 
 

  ثانیا: إعتبار ُحسن النّیة واجب عام 
إلى تفضیل استعمال عبارة "واجب ُحسن النّیة" العتبارهم أّن ُحسن  145ذهب بعض الباحثین

سواء  146أو سلوك معّین على األطرافالنّیة واجب عام یقع على المتعاقدین یترتب عنه التزامات 
في المرحلة الّسابقة على الّتعاقد أو أثناء تنفیذ العقد، ویمكن تأیید هذا الطرح بما ذهب إلیه القانون 

ضرورة استعمال األفراد للحقوق المدنّیة  على 6المدني لمقاطعة الكبك في كندا، حیث تنص المادة 
و عدم انحصار ُحسن النّیة في نظرّیة العقد بل تشمل والمالحظ ه ؛147النّیةوقفا لمقتضیات حسن 

كل الحقوق المكفولة للفرد، والذي یجب أن یستعملها بحیطة وفقا لما تقتضیه الّنزاهة، من هذا 
  الجانب تظهر ُحسن النّیة كمنهج حیاة یومي بالنسبة للفرد. 

في  148د من القراراتاستعمل القضاء الفرنسي من جانبه عبارة "واجب ُحسن النّیة" في العدی
هذا الصدد یمكن اإلشارة إلى القرار الصادر عن الغرفة المدنّیة الثالثة، والتي اعتبرت أّن الطاعنة 

 یورو دفعة واحدة 30000خالفت واجب ُحسن النّیة لما طلبت من المطعون ضدهما دفع مبلغ 
  .149هریةبعدما تّم االّتفاق في وقت سابق على تقسیط هذا المبلغ على دفعات ش

یبدو أّن اعتبار ُحسن النّیة واجبا عاما یفرض على المتعاقدین سلوكا معینا أقنع جانب كبیر 

                                                             
145 MAINGUY Daniel, Le contractant, personne de bonne foi ?, in La réforme du droit des 
contrats et des obligations S/D C. ALBIGÈS et E. NÉGRON, Publications de la faculté de 
droit de Montpellier, Montpellier, 2015, p. 83  
146 STOFFEL-MUNCK Philippe, L’abus dans le contrat (essai d’une théorie), L.G.D.J., Paris, 
2002, p.105. 
147 Code civil de la province du Québec, inhttp://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/CCQ-
1991/  Consulté le 03/03/2017. L’article 6 stipule que : « Toute personne est tenue d’exercer 
ses droits civils selon les exigences de la bonne foi. » 
148 DESGEORGES Richard, La bonne foi dans le droit des contrats (rôle actuel et 
perspective), thèse de doctorat, université Paris II Panthéon Assas, 1992, P125.    
149 Cass. Civ. 3eme, 23 septembre 2014, N° 13-19957, in 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEX
T000029513430&fastReqId=646818354&fastPos=1/Consulté le  02/03/2017 « … Alors que, 
d'autre part, tout jugement ou arrêt doit être motivé…, un accord verbal avait été conclu aux 
termes duquel la société CAZENAVE acceptait qu'ils s'acquittent du reliquat de leur dette par 
un paiement échelonné de 500 € par mois, de sorte qu'elle avait manqué à son devoir de 
bonne foi contractuelle en les ayant faits assigner en paiement de l'intégralité de la somme . » 
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من الفقه، إال أّن حصر ُحسن النّیة في سلوك مستقیم للمتعاقد غیر صحیح، إذ یترتب عن ُحسن 
اإلفصاح للمتعاقد النّیة التزامات بالمفهوم القانوني الضیق كااللتزام باإلعالم، حین یلتزم المدین ب

اآلخر عن معلومات مهمة تسمح لهذا األخیر بالّتعاقد وهو على بصیرة من أمره، فحسن النّیة غیر 
منحصر في سلوك یمتنع فیه المتعاقد عن القیام بأي تصّرف یضر بالمتعاقد اآلخر، بل قد یتجاوز 

  إلى حد بذل جهد معّین من أجل مساعدته طیلة فترات العقد.

اء وصف االلتزام على ُحسن النّیة ثالثا: إضف

منذ مدة طویلة عبارة "التزام بحسن النّیة" وال یزال كذلك في الوقت  150استعمل الباحثون
إلى الجزاء المترتب عن اإلخالل بحسن النّیة من أجل إقرار بأّن  151الّراهن، وقد استند أحد الباحثین

ما یتضمن الحكم الصادر في حالة مخالفة  الوصف الصحیح هو "االلتزام بُحسن النّیة"، إذا عادة
  أحد المتعاقدین هذا االلتزام القضاء لمصلحة الّدائن بالّتعویض مع فسخ العقد في بعض الحاالت

لیب یفوهو الجزاء المترتب عن اإلخالل بالتزام تعاقدي، وهو كذلك الموقف الذي اعتمده األستاذ 
  في كتابه مسؤولیة البائعین والمنتجین یستعملالذي ،)Philippe LE TOURNEAU(لوتورنو

، وهو الوصف 152لاللتزامات الحدیثة للبائعین والمنتجین عرضهعبارة "االلتزام بحسن النّیة" عند 
. 153الذي یعتبره األصح بالنسبة لُحسن النّیة

یّتضح من خالل الرجوع إلى االجتهاد القضائي الفرنسي، استعمال محكمة الّنقض الفرنسّیة 
طلقة عبارة "التزام بحسن النّیة" لتوقیع الجزاء عن أّي  مخالفة للمتعاقد خالل الفترة الّسابقة بصفة م

على الّتعاقد، ومثال عن ذلك ما قضت به الغرفة المدنّیة التي اعتبرت بأّن البنك الذي یخفي على 
لنّیة" في إبرام سر التي كان فیها المدین المكفول، قد أخّل "بااللتزام بحسن اوضعیة العُ الكفیل 

150 DESGEORGES Richard, Op.cit., p. 126. 
151 ANCEL Pascal, « Les sanctions du manquement à la bonne foi dans l’exécution du contrat 
(retour sur l’arrêt de la chambre commerciale du 10 juillet 2007) », in Professeur, avocat, juge 
au service du droit des affaires, mélange en l’honneur de Daniel TRICOT, Dalloz -LexiNexis-
Litec, Paris, 2011, p. 68. 
152 LE TOURNEAU Philippe, La responsabilité des vendeurs et des fabricants, 5eme éd., 
Dalloz, Paris, 2016, p.78. 
153 LE TOURNEAU Philippe, POMAREDE Matthieu, Op.cit., p. 9. 
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، في حین تستعمل في بعض الحاالت عبارة "التزام بُحسن النّیة" عند تنفیذ العقد، ومثال 154العقد
ذلك ما قضت به الغرفة االجتماعیة لما اعتبرت أّن رب العمل مخل "بالتزامه بُحسن النّیة" عند 

  . 155ب العملتنفیذ العقد بسبب عدم تكییف ظروف عمل أحد العمال تبعا إلرشادات طبی

ورغم صعوبة الفصل  156رغم االنتقادات التي صاحبت استعمال عبارة "التزام بحسن النّیة"
، إال أّن وصف االلتزام هو األنسب من 157بین مصطلح "التزام" و "واجب" من الّناحیة القانونیة

د أو في مرحلة الّتعاق السابقة علىسواء في المرحلة أجل تجسید فعلي للمعنى القانوني لُحسن النّیة، 
 من الّتقنین المدني 107تنفیذ العقد، فإذا كانت كلمة "یجب" التي استهّل بها المشّرع نص المادة 

فإّن المسؤولیة الّتقصیریة كوك حول اعتبار حسن النّیة التزاما حقیقیا في مرحلة التنفیذ، تزیل الشّ 
توحي بأّن  ،158الّسابقة على التعاقد الناتجة عن انحراف المتعاقد عن الّسلوك الّنزیه في المرحلة

قانوني، وهو االلتزام بُحسن النّیة. بالتزام المسؤول قد أخلّ 
154 Cass. Civ. 1ere, 14 mai 2009, N° 07-17568, in 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEX
T000020621402&fastReqId=1454939282&fastPos=1/Consulté le 02/03/2017 « Attendu que 
manque à son obligation de contracter de bonne foi et commet ainsi un dol par réticence la 
banque qui, sachant que la situation de son débiteur est irrémédiablement compromise ou à 
tout le moins lourdement obérée, omet de porter cette information à la connaissance de la 
caution, l'incitant ainsi à s'engager ; » 
155 Cass. Soc., 17 février 2010, N° 08-45610, in 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEX
T000021859736&fastReqId=629272496&fastPos=1/ Consulté le 02/03/2017. « … 1°) 
ALORS QU'il appartient au salarié demandeur à l'action en responsabilité contractuelle qui 
allègue un manquement de son employeur à son obligation de bonne foi d'en établir la 
réalité; qu'en affirmant que les documents produits aux débats par la société CASINO 
BARRIERE DE CARRY LE ROUET n'établissaient pas suffisamment qu'elle avait adapté le 
poste de Monsieur X... et exécuté ainsi son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de 
travail, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code 
civil ; … ». 
156 MAINGUY Daniel, Op.cit., p. 83.  
157 ANCEL Pascal, « Les sanctions du manquement à la bonne foi contractuelle en droit 
français à la lumière du droit québécois »,  R.J.T., N° 1, 2011, p. 96./ Lequette Yves, Préface 
HAGE-CHAHINE Najib, La distinction de l’obligation et du devoir en droit privé, Université 
Panthéon-Assas éd , Paris, 2017, p. 11. 
158 V. SCHMIDT-SZALEWSKI Joanna, « La période précontractuelle en droit français », 
R.I.D.C., N°2,1990, p. 547.
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  الفرع الثاني
  المفهوم المزدوج لحسن النّیة 

جانب منه ف، على الطابع المزدوج لهذا األخیرأّكد الفقه عند التطّرق لمفهوم حسن النّیة 
وهو االعتقاد الخاطئ بصحة واقعة  (un état d’esprit)لمتعاقد الّنفسیة لحالة الشخصي یتعلق ب

 (règle de comportement) موضوعي یرتبط أكثر بسلوك المتعاقدآخر (أوال) و معینة 
  .159(ثانیا)

  سن النّیة الّشخصي لحُ  المظهرأوال: 
یعتبر َحسن النّیة، الّشخص الذي یعتقد خطأ بوجود حالة أو واقعة قانونیة عادیة ومشروعة 

الّشخص رغم عدم مشروعّیة الحالة هذا أّن الواقع غیر ذلك، فیتدّخل القانون لمساعدة  في حین
، وقد اعتمد التشریع والقضاء على ُحسن النّیة باعتبارها اعتقاد خاطئ في العدید 160التي هو فیها
  من الحاالت.

 التكریس التشریعي للمظهر الّشخصي  -1
ّیة من أجل حمایة الّشخص الذي یجهل اعتمد المشّرع على المظهر الّشخصي لُحسن الن

األمثلة عن ذلك حمایة الحائز الذي یجهل أّنه یحوز ما ال یملكه، أو  وأبرزبحقیقة وضع معّین، 
 المشتري الذي یجهل بطالن سند البائع، أو المدین الذي یجهل أّنه یتلقى غیر المستحق. 

 حمایة الحائز َحسن النّیة   -أ
من الّتقنین المدني على ُحسن النّیة لحمایة الحائز،  824ص الجزائري في ناستند المشّرع 

لمن یحوز حقا وهو یجهل أّنه یتعّدى على حق  161فرض حسن النّیة" یُ :حیث تنص المادة على أّنه
  الغیر إال إذا كان هذا الجهل ناشئا عن خطئ جسیم".

رنة باعتقاد خاطئ من التّقنین المدني، أّن ُحسن نّیة الحائز مقت 824من نص المادة یّتضح 
ألّن الخطأ ذا االعتقاد ناتجا عن خطئ جسیم، غیر أّنه ال یجوز أن یكون ه أّنه مالك للشيء

                                                             
159 FABRE-MAGNAN Muriel, Op.cit., p.96. 

 .239ص  ،2014، تلمساندرماش بن عزوز، الّتوازن العقدي، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة 160
  یستحسن إعادة صیاغة الّنص على النحو التالي: " تُفترض ُحسن النّیة في من یحوز ...." 161



  الباب األول:.... الفصل األول: ...........  المبحث الثاني: االلتزام بُحسن النيّة في ظل الّنظرية الحديثة للعقد  

67 
 

، فالجهل بالحقیقة ال یكون عذرا للشخص إال إذا كان مّما یمكن 162سن النّیةالجسیم یتنافى وحُ 
إذا كان بوسعه  نیةالحمایة القانو الوقوع فیه بحسب الّسیر العادي لألمور، بحیث یفقد الّشخص 

  .163اكتشاف الحقیقة ببذل جهد معقول

  حمایة الغیر َحسن النّیة   -ب

اعتمد المشّرع على ُحسن النّیة لحمایة الغیر في بعض العقود، وأحسن مثال عن ذلك 
المشتري الذي اكتسب حقا عینیا على الشيء المبیع في بیع المریض مرض الموت، من خالل 

على الغیر  408" ال تسري أحكام المادة تنص على أّنه:دني والتي من الّتقنین الم 409المادة 
  حسن النّیة إذا كان الغیر قد كسب بعوض حقا عینیا على الشيء المبیع."

یعتقد جزما الذي المتعاقد ، من الّتقنین المدني 409سن النّیة في المادة بالغیر حَ ُیقصد 
عقد سواء كان بیعا أو مقایضة أو أّي ل بصحة سند سلفه واكتسب على الشيء حقا عینیا بمقاب

آخر، غیر أّنه ال یمكن للغیر التمّسك بجهله ببطالن سند سلفه إذا ارتكب خطأ جسیم أو كان 
بإمكانه العلم بعدم مشروعیة هذا السند ببذل جهد معقول، ألنه في هذه الحالة سیفقد صفة 

  . 164المشروعیة في الجهل

 ُحسن النّیة في دفع غیر المستحق  -ت

من  147المادة من خالل  شبه العقداستند المشّرع على ُحسن النّیة لحمایة المدین في 
" إذا كان من تسّلم غیر المستحق حسن النّیة فال یلزم أن یرد الّتقنین المدني والتي تنص على أّنه: 

  إال ما تسّلم."

الدفع غیر من الّتقنین المدني، أّن ُحسن نیة المدین في  147من خالل المادة  یّتضح
أّن المدین الذي یتلقى دفعا وهو یعتقد خطأ بأّنه یتسلم دفعا مستحقا، ملزم برد ما تسلمه ، المستحق

                                                             
  .13المرجع الّسابق، ص  لبان فریدة، 162

163 LEFEBVRE Brigitte, Op.cit., p.74 
  .31ص  لبان فریدة، المرجع الّسابق،164
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فقط، ویتوقف وصف ُحسن النّیة في المدین بمجرد علمه بأّنه تسلم غیر مستحق، في حین أّن 
ألرباح التي جناها المشّرع ُیلزم المدین سيء النّیة في دفع غیر المستحق بإرجاع ما تسلمه مع ا

والتي قصر في جنیها وذلك من یوم الوفاء في حالة سوء نیته منذ تسلمه لغیر المستحق، أو من 
  الیوم الذي أصبح فیه سيء النّیة إذا اكتشف أّنه تسلم غیر المستحق بعد تلقیه المبلغ.

غلط یقترب من فكرة المن األمثلة المقدمة أّن المظهر الّشخصي لحسن النّیة  یّتضح
)erreur( المشتري حسن النّیة و ، مالك للشيء الذي یحوزهأّنه  خطأ، فالحائز حسن النّیة یعتقد

 ونیشیر  165الباحثونمتعددة، غیر أّن  في هذا الّصدد بأّنه اشتراه من مالكه، واألمثلة خطأیعتقد 
بحسن نّیته هو سن النّیة والغلط شیئین مختلفین، فإذا كانت نّیة الّشخص الذي یتمّسك إلى أّن حُ 

 ه.الهدف من التمّسك بالغلط هو إبطال ، فإنّ اإلبقاء على العقد

اعتماد محكمة الّنقض الفرنسّیة على االعتقاد الخاطئ -2

استندت محكمة الّنقض في العدید من قراراتها إلى المظهر الّشخصي لحسن النّیة 
 واستخلصت الّنتائج المترتبة عن ذلك.

 ة الخروج عن حدود الوكالةعدم مسؤولیة الوكیل في حال  -أ

أّن الوكیل ملزم عند تنفیذ الوكالة بالحدود التي وضعها الموكِّل إال أّن  166من المستقر قانونا
تجاوز الوكیل حدود الوكالة مع اعتقاده أّن هذا الّتجاوز سیحقق فائدة مؤكدة للموكِّل تعفیه من 

استخالصه من قرار لمحكمة الّنقض  المسؤولیة في حالة عدم تحّقق هذه الفائدة، هذا ما یمكن
الفرنسّیة في عقد وكالة بدون أجر، وتتلّخص وقائع القضیة أّن سیدة تلقت من مجموعة من 
األشخاص وكالة بالمشاركة في رهان مع تحدید األرقام بصفة مشتركة من طرف الموكِّلین، إال أّن 

الموكِّلین فرصة الفوز بقیمة مالیة الوكیلة غیرت في الّلحظة األخیرة أحد األرقام وفّوتت على 

165 LEFEBVRE Brigitte, Op.cit., p.74. 
، فان ما ینشأ عن األصیل" إذا ابرم النائب في حدود نیابته عقدا باسم من التّقنین المدني على أّنه:  74تنص المادة  166

  هذا العقد من حقوق، والتزامات یضاف إلى األصیل."
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معتبرة، وهو ما أّدى بهؤالء إلى رفع دعوى قضائیة للمطالبة بالتعویض، إال أّن الغرفة المدنّیة 
لمحكمة الّنقض أّیدت قرار محكمة االستئناف الذي قضى بعدم مسؤولیة الوكیلة على اعتبار أّن 

الرقم في آخر لحظة كان سیؤدي إلى ربح تصرفها كان على أساس اعتقاد خاطئ وهو أّن تغییر 
  .167مؤكد بالّنسبة للموكِّلین

یمكن استخالص من القرار أّن محكمة الّنقض اعتمدت صراحة على معیار االعتقاد الخاطئ 
من أجل حمایة المطعون ضدها، حیث اعتبرت أّن ما قامت به الوكیلة ال یمكن أن یشكل خطأ في 

ن حسن نیة منها، وتجدر اإلشارة إلى أّن الحل الذي توصلت حقها بما أّن هذا التصّرف جاء ع
إلیه الغرفة المدنّیة في القضیة الّسابقة ال یسري إال إذا كانت الوكالة من دون أجر، ألنه في الحالة 

 العكسیة ال یستفد الوكیل من اللیونة في التعامل.

االحتفاظ بالّثمار في حالة البناء في ملك الغیر   -ب

في  الذي بنا على ملك الغیر بحسن نیةالّنقض الفرنسّیة بأحقیة الّشخص أّكدت محكمة 
االحتفاظ بالثمار التي جناها من هذا البناء، وهو الحل الذي اعتمدته الغرفة المدنّیة في قضیة قام 
فیها أحد األشخاص بالبناء على أرض الغیر دون أن یكون عالما بذلك، ورفضت طلبات المالك 

 .168ة إلى تعویضه عن الّثمار التي جناها الباني على أرضهالحقیقي الّرامی

167 Cass. Civ. 1ere, 16 mai 2006, N° 03-19.936, Bull. Civ. N° 5, 2006, p. 212. «Attendu que, … 
la cour d'appel, qui a souverainement relevé que les manquements reprochés avaient été 
commis de bonne foi dans l'intérêt du groupe avec la croyance erronée d'un succès plus 
probable du numéro substitué a pu décider que ces circonstances excluaient leur caractère 
fautif, que le moyen n'est pas fondé ; ». 
168 Cass. Civ 3eme, 19 janvier 1983, in 
 https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITE
XT000007072458&fastReqId=1474497554&fastPos=1/ Consulté le 04/03/2017. « mais 
attendu que l'arrêt retient à bon droit que le constructeur de bonne foi qui fait les fruits siens 
ne peut être condamne à payer une indemnité d'occupation au propriétaire ; ». 
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یبدو أّن الحل المكّرس في القرار یقوم على اعتقاد الّشخص الذي شّید البناء بأّنه یبني على 
إال أّن هذه  نح له حمایة تجاه المالك الحقیقيقطعة أرضّیة یملكها، وأّن هذا االعتقاد الخاطئ یم

  بحقیقة الوضع وهو ما أكدته محكمة الّنقض الفرنسّیة في القرار التالي.الحمایة تتوقف بمجرد علمه 

  إسقاط الحمایة القانونیة على المدین بزوال االعتقاد الخاطئ   -ت

أّكد القضاء الفرنسي على أّن الحمایة المقررة للمدین الذي یعتقد خطأ بصحة وضع معّین 
سقیفة ئعها أّن شخص اشترى قضیة تتلّخص وقافي تسقط بمجرد ِعلمه بحقیقة الوضع، ف

)hangar (واستمّر في استغالل هذه السقیفة إلى أن ، من غیر مالكها دون أن یكون عالما بذلك
قاضاه المالك الحقیقي، وطالبه باسترداد السقیفة وكافة الّثمار التي جناها من استغاللها، إال أّن 

استرجاعها وكذا الّثمار التي جناها محكمة الّنقض أّكدت على أحقیة المالك الحقیقي للسقیفة ب
المشتري من تاریخ رفع الدعوى ال من تاریخ شراء هذا األخیر للسقیفة  ألّنه قبل رفع الّدعوى كان 

 . 169یعتقد خطأ بأّنه اشتراها من مالكها، وأّن هذا االعتقاد زال برفع دعوى االسترداد

 المظهر الموضوعي لحسن النّیة ثانیا:

عن المظهر  لحسن النّیة أكثر أهمّیة بالّنسبة لقانون العقودضوعي یظهر المظهر المو 
جزاءات مختلفة على المتعاقد الذي خالف سلوكه  توقیع، ألّنه یمنح للقاضي سلطة 170الّشخصي

سوء النّیة باعتبارها  أي یمكن فصل حسن النّیة عن ضدهاالنزاهة والثّقة الواجبة بین األطراف، وال 
بین المتعاقد َحسن النّیة المشّرع في العدید من الحاالت  مّیز لذلك، 171لفردسلوك ا لتقدیرمعیار 

  وسیئ النّیة بالّنظر إلى سلوكه.

                                                             
169 Cass. Civ. 3eme, 28 juin 1983, N°: 81-14.889, Bull. Civ. N°1, 1983, p.115. « attendu que 
pour fixer à la date de l'arrêt ayant statue sur la revendication le point de départ de 
l'indemnité d'utilisation mise à la charge de m x.., l'arrêt retient que jusqu'a cette date, celui-
ci a pu, de bonne foi, estimer que le hangar avait été adjuge en même temps que le terrain, en 
quoi la cour d'appel a violé le texte susvisé ; ». 
170 FABRE-MAGNAN Muriel, Op.cit., p. 96. 
171 LEFEBVRE Brigitte, Op.cit., p. 77. 
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من الّتقنین المدني، والتي تنص  373تجدر اإلشارة لتوضیح ما سبق إلى مضمون المادة 
بحق  "أن الحق في الرجوع بالضمان هو حق یثبت للمشتري ولو اعترف عن حسن نّیة على أّنه:

الغیر أو تصالح معه دون أن ینتظر حكما قضائیا متى أخبر البائع بالّدعوى في الوقت المناسب 
سن نّیة المشتري عند أّن المشّرع یعتمد لتقدیر مدى حُ یّتضح ، حیث ودعاه یحل محله ...."

ه مع تصالحه مع الغیر الذي یّدعي حقا على الّشيء المبیع، على مدى استقامته ونزاهته في سلوك
سن النّیة إذا لم یرتكب أثناء تصالحه مع الغیر أّي  غش أو انحراف یكون المشتري حَ  إذ ،الغیر

 لوك، ودون ارتكاب أّي  خطأ جسیم.في السّ 

ة فقر 377لمادة أما عن سلوك المتعاقد الذي یؤّدي إلى اعتباره سیئ النّیة، فتجدر اإلشارة ل
" ... ویكون باطال كل شرط یسقط الضمان أو ّنه:أخیرة من التّقنین المدني والتي تنص على أ

أّن المشّرع یتدّخل إلبطال بند في العقد متّفق ، إذ یظهر ".ینقصه إذا تعّمد البائع إخفاء حق الغیر
لوك غیر الّنزیه للبائع، الذي تعّمد إخفاء حق الغیر على علیه بین البائع والمشتري كجزاء للسّ 

و السلوك الذي یجعل من البائع سيء النّیة وبالتّالي غیر جدیر وهالّشيء المبیع رغم علمه به، 
بالحمایة القانونیة؛ ویّتضح من خالل دراسة المظهر الموضوعي لحسن النّیة أّن هذا األخیر یتشّكل 

  من شقین متكاملین أحدهما نفسي واآلخر موضوعي.

  المعیار الّنفسي لمراقبة سلوك المتعاقد -1

 كالّنزاهة، االستقامة الوفاءمعّینة  بكلماتلمراقبة سلوك المتعاقدین  اقترن المعیار الّنفسي
هي الكلمات نفسها التي ، و 172من كال الّطرفینالّسلوك الواجب إتّباعه والتي تبّین  الّشفافیة...

لمراقبة سلوك األطراف المتنازعة وتقدیر مدى مخالفة أحدها القضاء الفرنسي یستعملها عادة 
  .173لنّیة في العقدلاللتزام بحسن ا

                                                             
172 LE TOURNEAU Philippe, POMAREDE Matthieu, Op.cit., pp. 17-19. 
173 Cass. Soc., 12 octobre 2004, N° 03-43.465, Bull. Civ. N° 8, 2004, p. 227. « Mais attendu 
que la cour d'appel, qui a constaté que la salariée avait, en cours de formation, sollicité un 
stage en entreprise auprès d'une société concurrente de son employeur, et qu'elle avait ainsi 
manqué à son obligation de loyauté, a légalement justifié sa décision ; ». 
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غیر أّن  ،إلى غایة إثبات عكسها الفردسن النّیة قرینة في اعتبرت مختلف الّتشریعات حُ 
 174مثلما أّكد على ذلك الباحثون إثبات ما هو كامن في نفس المتعاقدصعوبة ن في كمُ اإلشكال یَ 

الّسكوت عن  عتبرتلما ا ة،قرار الغرفة الّتجاریة لمحكمة الّنقض الفرنسیّ  وما یمكن استخالصه من
بل یجب على الّضحیة تقدیم المعلومة للمتعاقد اآلخر غیر كاف لوحده إلثبات الكتمان الّتدلیسي، 

 .175إثبات توّجه نّیة المتعاقد اآلخر إلى تضلیله

الجانب الّنفسي في ُحسن النّیة باعتبارها أداة لمراقبة سلوك األطراف  ُیفهم مّما سبق أّن 
في عیب الّتدلیس مكّرس بوضوح في إلحاق الّضرر بالغیر، هذا المعنى نجده  متعاقدتتعلق بقصد ال

دلیس إذا كانت " یجوز إبطال العقد للتّ والتي تنص على أّنه:  من الّتقنین المدني 86المادة  في
الحیل التي لجأ إلیها أحد المتعاقدین أو النائب عنه، من الجسامة بحیث لوالها لما ابرم الّطرف 

إذ یظهر إمكانیة المطالبة بإبطال العقد، للطرف الذي وقع ضحیة له ، والتي تمنح "لعقدالثاني ا
أّن الجانب الّنفسي لوحده غیر كاف لتقریر سوء نّیة المتعاقد وتوقیع الجزاء باستقراء نص المادة 

 د"" لوالها لما ابرم الّطرف الثاني العقعبارة وهو ما یتجلى من خالل استعمال المشّرع علیه، 
 ولم تؤثر هذه الحیل على إرادة المتعاقدالمتعاقد طرق احتیالیة ؛بمفهوم المخالفة، إذا استعمل 

  اعتبرت هذه الحیل غیر مجدیة في العقد مما ُیسِقط حق المتعاقد في المطالبة بإبطال العقد.

 "سامة... من الجاستعملت عبارة "من الّتقنین المدني  86أّن المادة تجدر اإلشارة كذلك إلى 
الحیل "العادیة أو البسیطة" والحیل "الجسیمة"  على درجتین وهيوكأّن المشّرع یعترف بوجود حیل 

موضوعي معیار  هذا الموقف الذي اتخذه المشّرع یمكن تبریره بوجود التي ینتج عنها إبطال العقد،
  مكّمل للمعیار الشخصي.

  

                                                             
174 LEFEBVRE Brigitte, « La bonne foi, notion … », Op.cit., p.329. 
175 Cass. Com., 28 juin 2005, N° 03-16.794, Bull. Civ., N° 6, 2005, p. 151. « Mais attendu 
que le manquement à une obligation précontractuelle d'information, à le supposer établi, ne 
peut suffire à caractériser le dol par réticence, si ne s'y ajoute la constatation du caractère 
intentionnel de ce manquement et d'une erreur déterminante provoquée par celui-ci ; … ». 
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: المعیار الموضوعي في مراقبة سلوك المتعاقد -2

غیر كاف  أّن مجرد اّتجاه نّیة المتعاقد إلى اإلضرار بالمتعاقد اآلخر 176الباحثونبر اعت
بعنصر آخر موضوعي وهو خروج السلوك عن العقالنیة  بل یجب أّن ترتبط، نّیتهسوء ب لإلقرار

)déraisonnable) أو میله إلى اإلفراط (excessif المشّرع استعمال من  استخالصه)، هذا ما
 ".... من الجسامةعبارة" 86ة في نص الماد

تظهر أهمیة العنصر الموضوعي من خالل الّنتائج الوخیمة المترتبة عن األخذ بالمعیار 
كّلما تعّلق األمر بالمحافظة على مصالحه  یمیل إلى األنانیة النفسي بصفة مطلقة، ألّنكل متعاقد

 100سعرها في السوق ال یتجاوز  ملیون وهو یعلم أنّ  102فالبائع الذي یبیع سیارته بـ  الّشخصیة،
ملیون یعتبر سيء النّیة ألنه اتجهت نّیته إلى اإلضرار بالمشتري  ولو تّم األخذ بالمعیار الّنفسي 
بصفة مطلقة لكانت صحة العقد مهددة، إال أّنه ال یمكن اعتبار العقد باطال في هذا المثال ألّن 

 ي غیاب المعیار الموضوعي المكّمل للمعیار الّنفسيسوء نیة البائع لم تبلغ درجة اإلفراط، بالتّال
فكل طرف كفیل بحمایة حقوقه على الّنحو الذي یرغبه، وتوازن العقد لیس توازن في القیم إّنما هو 

 .الّتوازن الذي أراده األطراف

عن مخافة  أّن قصد إلحاق الّضرر بالغیر ال یكفي لوحده من أجل توقیع الجزاء یظهر جلیا
المعیار الّنفسي مرتبط بمعیار موضوعي یتعّلق باالعتدال في الّسلوك، ألن ، ّیة في العقدُحسن الن

القانون الجزاء بمجرد  یرّتبدور في بعض الحاالت، حیث  یكون للمعیار النفسي أّي قد ال و 
 وأحسن مثالالخروج عن االعتدال دون البحث عّما إذا اتجهت نّیة المتعاقد لإلضرار بالغیر أم ال، 

  177من التّقنین المدني 184الفقرة الثّانیة من المادة إذ بالرجوع إلى الّشرط الجزائي،  عن ذلك
حاجة من أجل الّتخفیض من قیمة الّشرط الجزائي إذا كان "مفرطا"، دون  التدّخلللقاضي یجوز 

 لبحث عّما إذا كانت نّیة الّدائن اّتجهت إلى اإلضرار بالمتعاقد اآلخر.ل

176 LEFEBVRE Brigitte, « La bonne foi : notion … », Op.cit., p.333. 
من التّقنین المدني على أّنه: " ویجوز للقاضي أن یخفض من مبلغ الّتعویض إذا  184تنص الفقرة الثانیة من المادة  177

  اثبت المدین أن التقدیر كان مفرطا ..."
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  الثالثالفرع 

  الوظائف المختلفة لحسن النیة

تتجلى أهمیة ُحسن النّیة في العقد من الجانب العملي من خالل مختلف الوظائف التي 
تؤدیها سواء في المرحلة الّسابقة على الّتعاقد أو في مرحلة تنفیذ العقد، ویمكن حصر هذه الوظائف 

وظیفة الّتحدیدیة (ثالثا) والوظیفة التكّیفیة الوظیفة التفسیریة (أوال)، الوظیفة التكمیلیة (ثانیا)، ال في
  (رابعا). 

  أوال: الوظیفة الّتفسیریة لحسن النّیة
ا المشّرع اعترفت بعض التشریعات المقارنة صراحة بدور ُحسن النّیة في تفسیر العقد، ومنه

تبقى  ، إال أّن الوظیفة التفسیریة لحسن النّیة178من الّتقنین المدني 157األلماني في نص المادة
إلى عدم االعتراف بالوظیفة الّتفسیریة لحسن  179الباحثینفقد ذهب جانب من  ،هيقجدل فمحل 

النّیة ألّن الّنصوص القانونیة المتعلقة بالّتفسیر لم تذكر حسن النّیة كأسلوب لتفسیر العقد، كما أّن 
في  یقوم به القاضيفي حین أّن اّلتفسیر  ،حسن النّیة في التّنفیذ تخاطب المتعاقدین ال القاضي

  .180حالة غموض العبارات
غیر أّنه مجّرد البحث في حالة غموض العبارات على النّیة المشتركة للمتعاقدین دون 

وهو ما أّكده الفقیه في الحقیقة الوظیفة الّتفسیریة لحسن النّیة،  یكّرس ،الوقوف عند حرفیة الكلمات
ّن حسن النّیة تمنع على أّي  طرف بأالذي یعتبر (Jean CARBONNIER)  كاربونییهجون 

فبالرجوع  ؛181لوصول إلى روحه أو مغزاه النهائي، بل یجب االتعّنت في الّتمسك بحرفیة بنود العقد
القاضي أوّال في حالة غموض عبارات  ُترشدإلى الّنصوص القانونیة المتعلقة بالّتفسیر، نجدها دائما 

  قدین دون الوقوف على حرفیة العبارات.البحث عن النّیة المشتركة للمتعا إلى العقد،
                                                             

178 LEGEAIS Raymond et Al., Code civil allemand (traduction commentée), Dalloz 
Juriscope, Paris, 2010, p.55, l’article 157 dispose que : « les contrats doivent être interprétés 
comme l’exige la bonne foi, eu égard des usages admis en affaires » 
179 JALUZOT Beatrice, Op.cit., p. 171. 
180 DESGEORGES Richard, Op.cit., p.32. 
181 CARBONNIER Jean, Droit civil (les obligations), T4, 21eme éd., PUF, Paris, 1998, p. 218.  
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أّكد المشّرع في مجال تفسیر العقد على ضرورة البحث عن النّیة المشتركة للمتعاقدین في 
، مبّینا للقاضي الوسائل التي یمكن 182من التّقنین المدني 111الفقرة الثانیة من نص المادة 

، وُتعتبر مانة وثقة بین المتعاقدینباأل االستهداءاالستناد إلیها للوصول إلى هذا المبتغى من خالل 
من هذه الزاویة تظهر الوظیفة سن النّیة في العقد، ِقوام حُ (أي األمانة والثقة)  هاتین المیزتین

  التفسیریة لُحسن النّیة.

فذهب جانب من ، هاكیفیة إعمالامتد الجدل الفقهي حول الوظیفة الّتفسیریة لحسن النّیة إلى 
ضرورة التوّصل إلى النّیة المشتركة للمتعاقدین وفقا لحسن النّیة قاضي على إلى حث ال 183الفقه

المفترضة بینهما، ألّن تنفیذ العقد یتم بالّطریقة التي أرادها المتعاقدین دون الوقوف على المعنى 
أّن الوظیفة الّتفسیریة لحسن النّیة، تسمح للقاضي  184الحرفي لأللفاظ، في حین رأى جانب آخر

ف مع الهدف من إبرام تصّرف المتعاقدین في مرحلة التّنفیذ، لمراقبة مدى تطابق هذا التصرُّ بتحلیل 
سن النّیة ال بالّنظر إلى إرادة العقد، حیث یتم هذا الّتحلیل بصفة موضوعّیة وفقا لمقتضیات حُ 

  .185المتعاقدین

صرف یقتصر دور القاضي في حالة حصر الوظیفة التفسیریة لحسن النّیة في دراسة ت
المتعاقدین بصفة موضوعیة، في البحث عن الطریقة التي یجب بها تفسیر العقد بحسب الّسیر 

خروج عن التحلیل تصرف الّطرفین والحرص على عدم العادي لألمور، فالمطلوب من القاضي هو 
من  157وهو الموقف الذي تبناه المشّرع األلماني في نص المادة ، 186سن النّیةمقتضیات حُ 

ألزم القاضي بتفسیر العقد وفقا لحسن النّیة وبحسب العرف في مجال   حینن المدني، الّتقنی
                                                             

" أما إذا كان هناك محل لتأویل العقد فیجب البحث عن النّیة من التّقنین المدني على أّنه: 2فقرة  111تنص المادة  182
لتعامل، وبما ینبغي أن المشتركة للمتعاقدین دون الوقوف عند المعنى الحرفي لأللفاظ، مع االستهداء في ذلك بطبیعة ا

  یتوافر من أمانة وثقة بین المتعاقدین، وفقا للعرف الجاري في المعامالت
183 GREGOIRE Marie Annick, Liberté, responsabilité et utilité : la bonne foi comme instrument de 
justice contractuelle, thèse de doctorat en droit civil, université Mc GILL, 2007, p. 296.  
184 LEFEBVRE Brigitte, La bonne foi dans la formation … Op.cit., p. 93 

  هذا هو الموقف الذي تبناه الفقه والقضاء في ألمانیا، راجع في هذا الّصدد: 185
JALUZOT Beatrice, Op.cit., p.172. 
186 LEFEBVRE Brigitte, La bonne foi dans la formation …, Op.cit., p. 93. 
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 وظیفة القاضي عند تفسیر العقد هي التركیز، أّي  أّن )usages ad0mis en affaires(األعمال
  على العقد ال على المتعاقدین. 

ّن التعّنت في عقد، ألُیمكن تبریر موقف المشّرع األلماني في الخوف على األمن القانوني لل
هو ما حاول المشّرع البحث عن النّیة المشتركة للمتعاقدین قد ُیخرج العقد من سیطرة المتعاقدین، و 

في حالة ُترشد القاضي التي  ،187من التّقنین المدني 1188المادة الفرنسي تجنبه من خالل نص 
العقد على الّنحو الذي كان  إلى ضرورة تفسیرتوّصل إلى النّیة المشتركة للمتعاقدین، العدم 

  ، وفي ذلك إشارة صریحة إلى المعیار الموضوعي في التّفسیر.شخص یتعاقد به لو كان طرفا فیهأیّ 

  كمیلیة لحسن النیةثانیا: الوظیفة التّ 

للقاضي سلطة تكملة هذه الوظیفة لعقد، حیث تمنح في اسن النّیة بوظیفة تكمیلیة ُیعترف لحُ 
بین الّطرفین عن طریق التزامات وواجبات من أجل تنفیذ العقد على أكمل  بنود المّتفق علیهاال

 ضافةبإ للقاضي سن النّیة ألّنها تسمححّ المعارض لحافظة الفقه ، وتثیر هذا الوظیفة 188وجه
 ته، مما قد یؤّدي إلى فقدان العقد لطبیعالعقد التزامات لم یتّفق علیها األطراف عند إبرام

)tratdénaturation du con(189. 

على أطراف جدیدة فرض التزامات بالوظیفة التكمیلیة لحسن النّیة لالفرنسي استأثر القضاء 
، وتعددت قرارات محكمة الّنقض الفرنسّیة في هذا الشأن، ومنها قرار الغرفة االجتماعیة التي العقد

ل، في منصب أحد العّما  (obligation d’adaptation)فرضت على رب العمل التزام بأقلمة
قضیة تتلّخص وقائعها أّن شركة قامت بتسریح عاملة بسبب إلغاء الوظیفة التي تقوم بها، إال أّنه 
بعد مدة وجیزة قامت الّشركة بتوظیف عاملة أخرى للقیام بوظیفة الفوترة، وهي الوظیفة التي كان 

الّنقض قرار محكمة  بإمكان العاملة الُمسّرحة القیام بها بعد تكوین مهني وجیز حیث أّیدت محكمة

                                                             
187 Article 1188 paragraphe 2 du Code civil français : « Lorsque cette intention ne peut être 
décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable 
placées dans la même situation »  
188 LEFEBVRE Brigitte, « La bonne foi : notion …., Op.cit., p.344. 
189 Ibid. 
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استئناف لما قضت بمسؤولیة الّشركة عن تسریح العاملة األولى، على أساس أّنه یقع على رب 
  .190العمل التزام بأقلمة منصب العمال تطبیقا لاللتزام بحسن النّیة في تنفیذ العقد

الذي یّتضح من القرار أّن محكمة الّنقض الفرنسّیة وفي ظل غیاب الّنص القانوني الصریح 
ُیلزم رب العمل بذلك، اشتّقت من االلتزام بتنفیذ العقد بحسن نیة وٕاعماال للوظیفة التكمیلیة لهذا 
األخیر، التزاما یقع على رب العمل بأقلمة منصب العمال لتفادي الّتسریح معتبرة في القضیة 

التي كان بإمكانها القیام السابقة أّنه كان على رب العمل تكوین العاملة األولى للقیام بوظیفة الفوترة 
اتساع أكبر لدائرة االلتزامات الناتجة عن ُحسن  191بها بالّنظر إلى مؤهالتها، وهو ما اعتبره الفقه

النّیة في تنفیذ العقد.

 ثالثا: الوظیفة الّتحدیدیة لحسن النّیة

وضع حد ألّي تجاوز من طرف المتعاقد في إلى الوظیفة الّتحدیدیة لحسن النّیة  تهدف
تسعى هذه الوظیفة إلى إرساء نوع من ، حیث 192ستعمال حّقه على نحو یمیل فیه نحو التعسفا

وقد كرست بعض الّتشریعات المقارنة هذه الوظیفة ، المتعاقد لحقوقهالموازنة والوسطیة في استعمال 
»  Aucun droit ne peut:أّنه التي تنص على 7في المادة  193على غرار الّتقنین المدني الكبكي

être exercé en vue de nuire à autrui ou d’une manière excessive et 
déraisonnable, allant ainsi à l’encontre des exigences de la bonne foi. ». 

نّیة الّشخص  االحالة التي تّتجه فیه بینالوظیفة الّتحدیدیة لحسن النّیة یجب الّتمییز في 
وهو ما ثابتة بالّنظر إلى إرادته  المتعّسفي هذه الحالة سوء نّیة ف مباشرة إلى اإلضرار بالغیر،
نص المادة  من معاییر التعّسف في استعمال الحق من خاللاألّول كرسه المشّرع في المعیار 

190 Cass. Soc. 25 février 1992, N° 89-41.634, Bull. Civ. N°2, 1992, p.74. « Mais attendu que 
l'employeur, tenu d'exécuter de bonne foi le contrat de travail, a le devoir d'assurer 
l'adaptation des salariés à l'évolution de leurs emplois… » 
191 Mestre Jacques, « Une bonne foi décidément très exigeante », R.T.D.C., N° 4, 1992, p. 761. 
192 LEFEBVRE Brigitte, « La bonne foi : notion… », Op.cit., p.346. / GREGOIRE Marie-
Annick, Op.cit., p.344. 
193 Code civil de la province du Québec, Op.cit. 
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، والحالة التي ال تّتجه فیه نّیة الّشخص إلى اإلضرار بالغیر، 194مكرر من التّقنین المدني 124
حیث تتجلى أهمیة الوظیفة عتبر تعّسفي بالّنظر إلى مخالفته لحسن النّیة ورغم ذلك فإّن تصرفه یُ 

 عنالجزاء على أّي  خروج  وقیعتوسیلة ل، باعتبارها 195التحدیدیة لحسن النّیة في هذه الحالة الثانیة
  .196ا أو غیر عمدياالعتدال سواء كان عمدیّ 

خاصة  197ف في استعمال الحقیّتضح مّما سبق، أّن العالقة وطیدة بین حسن النّیة والّتعس
ورغم الجدل الفقهي حول مدى إمكانیة إعمال نظرّیة التعّسف في المجال في نظرّیة العقد، 

كالّتعسف في  یشیر إلى العدید من حاالت التعّسف في العقد 199، إال أّن الفقه الحدیث198العقدي
لتي یكون فیها ألّي وا مّدةمحددة الاستعمال حق فسخ العقد في العقود ذات التّنفیذ المستمر وغیر 

دون أّن یتسم ذلك بالتعّسف وفي حدود االلتزام بحسن ، وقت كان سلطة فسخ العقدطرف وفي أّي 
 .200النّیة

  رابعا: الوظیفة التكیُّفیة 
 201لمتغّیرات التي قد تطرأ أثناء تنفیذهمع اقصد بالوظیفة التكّیفیة لحسن النّیة تكییف العقد یُ 

من الّتقنین  3فقرة  107المكرسة في المادة نظرّیة الّظروف الّطارئة ظیفة أفضل صورة لهذه الو و 
غیر انه إذا طرأت حوادث استثنائیة عامة لم یكن في الوسع توقعها "المدني والتي تنص على أّنه: 

                                                             
مكرر من التّقنین المدني على أّنه: " یشكل االستعمال التعّسفي للحق خطأ ال سیما في الحاالت  124تنص المادة  194

  اآلتیة:
  إذا وقع بقصد اإلضرار بالغیر ..." -

195 LEFEBVRE Brigitte, « La bonne foi … », Op.cit., p. 347. 
196 GREGOIRE Marie-Annick, L'impact de l'obligation de bonne foi: étude sur ses rôles et 
sanctions lors de la formation et l'élaboration du contrat, Mémoire présenté à la Faculté des 
études supérieures en vue de l'obtention du grade de Maître en droit, université de Montréal, 
2001, p.36. 

على درجة الدكتوراه في  شوان حسن رشوان أحمد، أثر الّظروف االقتصادیة على القّوة الملزمة للعقد، رسالة للحصولر  197
  .84، ص 1994جامعة القاهرة،  الحقوق،

198 LEFEBVRE Brigitte, La bonne foi dans la formation …, Op.cit., p.102. 
199 STOFFEL-MUNCK Philippe, Op.cit., p.77. 

  .49ص  ،2013، 2جامعة وهران یى أمین، القطع التعّسفي للعالقات الّتجاریة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، یح 200
201 LEFEBVRE Brigitte, La bonne foi dans la formation …, Op.cit., p.108. 
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وترتب على حدوثها أن تنفیذ االلتزام الّتعاقدي، إن لم یصبح مستحیال، صار مرهقا للمدین بحیث 
ارة فادحة جاز للقاضي تبعا للظروف وبعد مراعاة لمصلحة الّطرفین أن یرد االلتزام یهدده بخس

  ". المرهق إلى الحد المعقول. ویقع باطال كل اتفاق على خالف ذلك
یّتضح من خالل الوظیفة التكّیفیة لحسن النّیة سعیها إلى إعادة الّتوازن االقتصادي للعقد، 

ن إبرامه بالّنسبة للمدین، إال أّن إعمال هذه الّنظریة یستوجب والمحافظة على المصلحة المنتظرة م
تدّخل القاضي في التزامات المتعاقدین، وهو ما قد یبرر ترّدد في االعتراف بالوظیفة التكّیفیة لحسن 

النّیة من أجل المحافظة على األمن القانوني للعقد واستقرار المعامالت.



 

  نيالفصل الثا

 ضرورة إعادة الّنظر في المبادئ التقـليدية لنظرّية العقد
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برت اعتُ و احیة الفلسفیة من أجل تبریر القّوة الملزمة للعقد، لعبت اإلرادة دورا كبیرا من النّ 
 ه تعّرض مبدأ سمو إرادة المتعاقدحجر الزاویة في حمایة المصالح الّشخصیة للمتعاقد، إال أنّ 

تقوم على  ة في بدایة القرن العشرین، حیث الحت في األفق فلسفة جدیدة للعقدالنتقادات خاص
فكرة أّن هذا األخیر لیس تعارض لمصالح متباینة، إنما وسیلة یسعى كل طرف إلى تحقیق 

 مصالحه مع األخذ بعین االعتبار مصالح الّطرف اآلخر.

مع المبادئ السائدة في الّنظریة  تأّكد من خالل دراسة اإلطار المفاهیمي لُحسن النّیة تعارضه
الّتقلیدیة للعقد، هذا التعارض ساهم بشكل كبیر في ظهور بوادر نظرّیة حدیثة للعقد تقوم على 
أساس ضرورة أخلقة الروابط العقدیة والخروج من فكرة التنافر التي كانت تسود في ظل الّنظریة 

 .(المبحث األّول)التقلیدیة 

لعقد إلى بروز مفاهیم جدیدة كواجب التعاون والتضامن التعاقدي، أدى ظهور نظرّیة حدیثة ل
غیر أّن المالحظ هو تأثیر هذه المفاهیم الحدیثة على المبادئ التقلیدیة التي تحكم الّنظریة والتي 
عرفت بدورها تبلور وٕاعادة رسم لحدود بدت في الوقت الراهن غیر كفیلة لضمان استمراریة الّنظریة 

 (المبحث الثاني).نب من عدید الجوا
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 المبحث األّول
  نظرّیة حدیثة للعقد بروز

لم تصبح حیث بدایة القرن العشرین التباین بین المراكز القانونیة للمتعاقدین،  بدا جلیا عند
 قلیدي لنظرّیة العقدتشققات في البناء التّ  ما أّدى إلى ظهورضامنة لمصلحة المتعاقد،  اإلرادة

 ني علیها العقد.سم بأكثر موضوعیة بالمقارنة مع الّشخصیة التي بُ ه جدید یتّ توجّ فكیر في التّ و 
 لتعدیلهسلطة في التدّخل  في ظل استقاللیة العقد عن العوامل المحیطة به لقاضيم یكن لل
، غیر أّن الوضع مختلف في ظل تسمح بإجراء تعدیالت على مضمونهكانت ر الّظروف وال تغیُّ 

، یتأثر لتحقیق المصلحة االجتماعیة في ید األفراد أداة ، حیث أصبح العقدالّنظریة الحدیثة
تدّخل خارجي عن األطراف من أجل تعدیله وضمان وهو ما قد یبرر بالّظروف المحیطة به 

 .  202فعالیته
محاربة  : "هوبقوله أّن هدف هذه األخیرةفلسفة الّنظریة الحدیثة للعقد  203ص أحد الباحثینلخّ 

لعدیدة والمختلفة للبرالیة االقتصادیة ودكتاتوریة السوق، بوضع حدود لألنانیة العقدیة التجاوزات ا
لصالح الّتعاون العقدي، أما عن الوسائل المستعملة لتحقیق الهدف فترتكز أوّال وقبل كل شيء على 

دّخل تقنیة حسن النّیة، ومبدأ الّتوازن العقدي والعمل على االستمراریة العقدیة وخاصة على الت
  .المتزاید للقاضي في العقد" 
 تغییر الّنظرة حولللعقد، أّن  الحدیثةالفكرة التي تقوم علیها الفلسفة یتجلى من خالل 

أخلقة الروابط  من خالل ،ههذا التوجّ  مسانديالمعامالت الّتعاقدیة یشغل حیزا كبیرا في ذهن 
تعاقد اآلخر محل اعتبار عند عبر طرق مختلفة تهدف إلى أخذ كل متعاقد لمصلحة المالعقدیة 

202 THIBIERGE-GUELFUCCI Catherine, « Libres propos sur la transformation du droit des 
contrats », R.T.D.C., N°  2, 1997, p. 359 et s.  
203 MEKKI Mustapha, « Les doctrines sur l'efficacité du contrat en période de crise », R.D.C., 
N° 1, 2010, p. 388. « En termes d'efficacité, l'adéquation des moyens aux fins dans la pensée 
solidariste donnerait l'équation suivante : la fin consisterait à lutter contre les excès du 
libéralisme et la dictature du marché en limitant les méfaits de l'égoïsme contractuel au profit 
d'une plus grande collaboration entre les parties ; quant aux moyens, ils reposent avant tout 
sur la technique de la bonne foi, sur le principe d'équilibre contractuel, sur la promotion de 
la pérennité contractuelle et, surtout, sur une immixtion plus importante du juge dans la 
sphère du contrat » 
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إبرام وتنفیذ العقد والنظر إلى العقد كمشروع مشترك قبل أن یكون وسیلة لتحقیق المصلحة 
  .(المطلب األّول)   الشخصیة

كما تعتبر ضمان الفعالیة االقتصادیة أحد األهداف التي تسعى إلى تحقیقها الّنظریة الحدیثة 
غم المعارضة الشدیدة لجانب من الفقه على االعتراف بهذا للعقد من خالل مراقبة توازن العقد ر 

الدور للقاضي، وسواء كان مصدر عدم الّتوازن هو داخلي كاستغالل الضعف الذي یعاني منه 
الطرف اآلخر، أو خارجي عن العقد كحدوث ظروف استثنائیة غیر متوقعة أدت إلى اختالل توازن 

    عدید من الحاالت أساسا لتدخل القاضي في العقدالعقد، یبقى االلتزام بحسن النّیة في ال
  (المطلب الثاني).

  المطلب األّول
  أخلقة الّروابط العقدین بین األطراف

كان محل نزاع وسیلة الّتحاد مصالح األطراف بعدما یظهر العقد في ظل الّنظریة الحدیثة ك
المتعاقدین على إنجاح العقد تسعى إلى حث  الّنظرة الحدیثة، هذه 204دائم بینهما في جمیع مراحله

بفرض إحساس  التي تمّیز عادة سلوك األطرافالتخلي عن األنانیة و  مشروع مشترك باعتباره
  .(الفرع األّول) بالّتضامن في العقد

وسط الفقه الذي یعتبر العقد مشروع شخصي یسعى كل إال أّن هذا التوّجه لم یحقق اإلجماع 
لشخصیة، وأّن تعارض المصالح من شأنه خلق توازن طرف من خالله إلى تحقیق مصلحته ا

  (الفرع الثاني).افتراضي بین التزامات المتعاقدین 
  الفرع األّول

  قیام الّنظریة الحدیثة للعقد على فكرة الّتضامن
بر لیون بورجوا إرساء فلسفة الّتضامن االجتماعي الذي اعتُ إلى الّنظریة الحدیثة للعقد  تسعى

حیث استقبل الفقه هذه الفلسفة وحاول تطبیقها على نظرّیة العقد من خالل إرساء  أحد روادها (أوال)
 بتكریس قضائي متزاید (ثالثا). یحضاواجب عام بالّتعاون بین المتعاقدین (ثانیا) والذي 

 
                                                             

204 MEKKI Mustapha, « Les doctrines sur…, Op.cit., p. 362. 
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  أوال: فلسفة الّتضامن االجتماعي أساس الّنظریة الحدیثة للعقد
قد إلى فكرة الّتضامن االجتماعي، حیث عّبر لیون ظریة الحدیثة للعیعود األصل الفلسفي للنّ 

 L'homme »في كتابه "الّتضامن"، على هذه الفكرة بالقول: (Léon BOURGEOIS) بورجوا
ne devient pas seulement, au cours de sa vie, le débiteur de ses 
contemporains ; dès le jour même de sa naissance, il est un obligé. 

205» L’homme naît débiteur de l'association humaine. 
هو  ومضمونهاسرد لیون بورجوا هذه الفكرة في الباب المتعلق بـ " دین الفرد ُتجاه المجتمع" 

أّن الفرد باعتباره یعیش في مجتمع یتمتع بحریة في تصرفاته، هذه الحرّیة هي التي تجعل من الفرد 
القانون الّسهر من خالل قواعد آمرة على أن یقوم كل فرد بتسدید ، بالتّالي على 206مدین للمجتمع

  .207هذا الّدین نحو المجتمع
  208فكیر في الّنظریة الحدیثة للعقدالتّ  محورالّتضامن على النحو الّسالف الذكر تعتبر فكرة 

یقابلها  فحرّیة المتعاقد في إبرام العقد ؛باعتبار كل متعاقد ملزم بدین نحو المجتمع الذي یعیش فیه
المتعاقد اآلخر باعتباره عنصرا في المجتمع الذي مصالح التزام هذا المتعاقد نحو المجتمع، بمراعاة 

انطالقا من  ،یدین له بااللتزام، تبعا لذلك تقع على المتعاقد مجموعة من االلتزامات أو الواجبات
 الغایة من إبرام العقد. ضرار بالمتعاقد اآلخر وصوال إلى الّتعاون معه من أجل تحقیقعدم اإل

اإلرادة لیست أّن مفادها سلطان اإلرادة، لمبدأ صاحب تطّور فكرة الّتضامن العقدي انتقادات 
منح القّوة اإللزامیة لإلرادة وبالتّالي من بل أّن القانون هو  ،مصدرا للقّوة الملزمة للعقد الوحده
إبرامه فال یصح من لمصلحة االجتماعیة یفقد قوّته اإللزامیة إذا فقد اوأن هذا األخیر  209للعقد

                                                             
205 BOURGEOIS Léon, Solidarité, Armant Colin, Paris, 1896, p. 116, in 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5533901g/f11.image/ Consulté le 15/03/2017.  
206 Ibid, p. 101. « L'homme vivant' dans la société, et ne pouvant vivre sans elle, est à toute 
heure un débiteur envers elle. Là est la base de ses devoirs, la charge de sa liberté. ». 
207 Ibidem, p. 148. « Au reste, la seule proposition qu'il soit nécessaire d'établir est celle-ci : 
la loi positive peut assurer par des sanctions impératives l'acquittement de la dette sociale, 
l'exécution de l'obligation qui résulte pour chacun des hommes de son état de débiteur envers 
tous. ». 
208 JAMIN Christophe, Plaidoyer pour le solidarisme contractuel, in Le contrat au début du 
XXIe siècle, Étude offerte à Jaques GHESTIN, L.G.D.J., Paris, 2001, p. 446. 
209 JAMIN Christophe, Plaidoyer, Op.cit., p. 447. 
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بل أّن اإلرادة اتجهت وفق شروط معّینة،  اإلرادة إلى إبرامه بمجرد اتجاهالقول بأّن العقد متوازن 
، أي أّن افتراض توازن العقد بمجرد أّن اإلرادة اتجهت إلى إبرامه لم 210ه متوازن إلى إبرام العقد ألنّ 

  .إذا كان متوازناجه إلى إبرام العقد عد مسّلم به، بل أّن اإلرادة تتّ ی

 دور الفقه في إرساء فكرة التضامن االجتماعي ثانیا:

تجّسدت الوجهة التضامنیة للّنظریة الحدیثة للعقد في الفقه على ید مجموعة من الفقهاء 
 اتیان لویس جوسران )Raymond SALEILLES( الفرنسیین على غرار ریمون سالیالس

(Etienne Louis JOSSERAND)  دیموج رونيو )René DEMOGUE(،  حیث ساهم
هؤالء الفقهاء بأفكارهم في تطویر نظرّیة العقد، تقوم على أساس واجب عام بالتعاون بین 

 المتعاقدین.

استقبال الفقه لفكرة الّتضامن االجتماعي -1

على فكرة الّتضامن بین المتعاقدین  )(René DEMOGUE جدیمو روني یعّبر الفقیه 
ل من مجموع یتشكّ  ،"شركة مصّغرة یسعى كل شخص إلى تحقیق هدف مشتركأّن العقد  بالقول

لتحقیقها كل طرف، تماما مثلما هو الحال في الّشركة المدنّیة أو  یهدفاألهداف الفردیة التي 
أسمى معاني الّتضامن بین  وههذا التصّور المثالي للعقد  المالحظ هو أنّ ؛ 211الّتجاریة"

حیث تقترب ، مصالح الطرفینالعقد كمشروع مشترك رغم تعارض  الفقیه دیموجیرى المتعاقدین، إذ 
إال أّن الوصول إلى هذه  -تعاون-عقودهي جمیع العقود تلك التي تعتِبر من للعقد هذه الّنظرة 

 .212جانب من الفقهدید من طرف إلى االنتقاد الشّ  ة الفقه دیموجرجة من الّتضامن عّرض فكر الدّ 

210 JAMIN Christophe, Plaidoyer, Op.cit., p. 448. 
211 DEMOGUE René, Traité des obligations en générale (effets des obligations), T6, librairie 
Arthur Rousseau, Paris, 1932, p. 9. « Les contractants forment une sorte de microcosme. C'est 
une petite société où chacun doit travailler dans un but commun qui est la somme des buts 
individuels poursuivis par chacun, absolument comme dans la société civile ou 
commerciale ». 

سیتم التطّرق إلى ھذه االنتقادات عند دراسة االنتقادات الموجھة لفكرة الّتضامن االجتماعي في الفرع الثاني من ھذا  212
 المطلب.
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الذي ُیعتبر من الفقهاء البارزین  )(Raymond Saleilles سالیالسه ریموند أما عن الفقی
بحسب هدفه االجتماعي معتبرا  العقد ضرورة تفسیر، فیرى 20وبدایة القرن  19في نهایة القرن 

من هذا الجانب، تظهر األهمیة التي یكتسیها العقد من خالل ، 213القانوني للّتضامنّیاه وسیلة إ
هذه الغایة هي المبّرر الذي تقوم علیه الّنظریة الحدیثة ، یة التي یهدف إلى تحقیقهاالغایة االجتماع

 تدّخل من أجل إعادة الّتوازن للعقد.للعقد لالعتراف بسلطة القاضي في ال

 جوسرانلویس الفقیه تجدر اإلشارة كذلك في صدد الحدیث عن فكرة الّتضامن في العقد إلى 
Louis Josserand)(  ونظریات تقوم أساسا على الّتضامن بین  عن أفكار دافعالذي

، أو إلزام رب العمل بتبریر إنهاء عالقة نظرة المیسرةنظرّیة الّظروف الّطارئة، أو ك 214المتعاقدین
"ظاهرة اجتماعیة قبل أّن یكون وسیلة ، حیث یعتبر الفقیه جوسران العقد 215... العمل بصفة منفرد

  .216في ید الفرد"

عاون بین المتعاقدینإرساء واجب التّ  -2

یسعى إلى إرساء أكثر تضامن بین أّن الفقه المعاصر یظهر من خالل اآلراء الفقهیة الّسابقة 
مجرد االمتناع عن المتعاقدین، والذي سیفضي إلى االعتراف بوجود واجب الّتعاون یتجاوز 

ق هدف ضرار بمصالح المتعاقد اآلخر، بل یمتد إلى ضرورة العمل معه من أجل تحقیاإل
 وسط جدل فقهي حول الّصلة بین حسن النّیة وواجب التعاون. ،217موحد

213 V.GHESTIN Jacques, LOISEAU Grégoire…, Op.cit., p. 300. « Saleilles, à la fin du XIXe 
siècle préconise l’interprétation ‘d’après le but social de ce procède de solidarité juridique’ 
qu’est le contrat ».   
214 V. FENOUILLET Dominique, « Etiene- Louis JOSSERAND (1868-1941) », Revue 
d'histoire des facultés de droit et de la culture juridique, N° 17, 1996, p. 41. 
215GHESTIN Jacques, LOISEAU Grégoire…, Op.cit., p. 300. 
216 JOSSERAND Louis, Cours de droit civil positif français, T2, (Théorie générale des 
obligations. Les principaux contrats du droit civil. Les sûretés.), 3eme éd., Recueil Sirey, Paris, 
1939, p. 227. « Que les pouvoirs publics se préoccupent d'organiser le contrat, phénomène 
social et non pas seulement individuel, rien de mieux; notamment, il est désirable que le juge 
et Je législateur s'efforcent de protéger le plus faible contre le plus fort et d'assurer, par des 
mesures préventives ou répressives, l'équilibre de l'opération » 

فبالرجوع إلى أصل الكلمة باللغة الفرنسّیة نجدها تتشكل من  في الواقع واجب الّتعاون لیس غریب عن العقد في الواقع، 217
أّن العقد هو "الجر مع" بمعنى وحدة القوى مع الّطرف اآلخر للجر  ، أيّ tirer avecتعني والتي  trahereو  cumكلمتین 

  ، راجع في هذا الّصدد :معه
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  واجب الّتعاون بحسن النّیةاتصال   -أ

األستاذ قد أوضح و ، هو أهم مظاهر ُحسن النّیةأّن واجب الّتعاون إلى  218أشار الباحثون
سواء في واجب یظهر عبر جمیع مراحل العقد هذا الأّن (Jacques MESTRE)جاك ماستر 

التزام المهني ك فرض بعض االلتزامات على األطراف مرحلة الّسابقة على الّتعاقد من خاللال
و في مرحلة تنفیذ العقد الذي ُیعتبر واجب الّتعاون أ ،عدم جدوى إبرام العقدحول بإعالم المستهلك 

  .219أحد صور البارزة لاللتزام بحسن النّیة 

ب الّتعاون، االستناد إلى مبادئ القانون یمكن كذلك لتبریر الصلة بین ُحسن النّیة وواج
بواجب ُحسن النّیة في  ،والذي اعترف تحت عنوان نفسه "الواجبات العامة" 220األوروبي للعقود

حسن وهو ما یؤكد الّصلة الوطیدة بین  ،222 202:1واجب الّتعاون في المادةو  221 201-1المادة 
  النّیة وواجب الّتعاون.

 عن حسن النّیةاستقاللیة واجب الّتعاون  ب:
، ألّن حسن إلى الّتمییز بین واجب الّتعاون وحسن النّیة 223ذهب جانب آخر من الباحثین

رف یضر بالمتعاقد اآلخر في جمیع النّیة تفرض التزام سلبي على المتعاقد باالمتناع عن أّي  تصّ 

                                                                                                                                                                                              
DIESSE François, « Le devoir de coopération comme principe directeur du contrat », Arch. 
phil. Droit, Association Française de Philosophie du Droit, T. 43, 1999, p. 262 

  .427، المرجع السابق، ص القوني عبد الحلیم عبد اللطیف 218
219 MESTRE Jacques, « D’une exigence de bonne foi a un esprit de collaboration »,R.T.D.C. 
N° 1, 1986, p. 101. « … Et surtout, bien évidemment, au stade de l’exécution du contrat … 
sans doute à cet instant, l’éventuel devoir de collaboration entre les contractants peut-il 
puiser quelques racines dans cette fameuse exigence de bonne foi que formule l’article 1134 
alinéa 3 du code civil… ». 
220 Principes de droit européen des contrats, in 
http://www.lexinter.net/JF/principes_europeens_des_contrats.htm Consulté le 18/03/2017/ 
221 Article 1 :201 des principes de droit européen des contrats stipule que : « (1) Chaque 
partie est tenue d’agir conformément aux exigences de la bonne foi …», 
222 Article 1 :202 des principes de droit européen des contrats stipule que : « Chaque partie 
doit à l’autre une collaboration qui permette au contrat de produire son plein effet. ». 
223 V. FABRE-MAGAN Muriel, Op.cit., p. 116 / LE BRUN Christine, Le devoir de 
coopération durant l’exécution du contrat, Mémoire présenté à la Faculté des études 
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  رلمتعاقد اآلخنحو ا (القیام بعمل) جابيإیمراحل العقد، في حین أّن واجب الّتعاون یفرض سلوك 
طور سن النّیة غیر منطقي  بالّنظر إلى التّ حُ عن لتمییز واجب الّتعاون التّبریر یر أّن هذا غ

  والذي أصبح یشمل باإلضافة إلى عدم اإلضرار بالمتعاقد اآلخر ،سن النّیةالحاصل في مفهوم حُ 
 .صالحه، وهو ما یؤّكد الصلة بین المفهومینضرورة األخذ بعین االعتبار م

  كریس القضائي لواجب الّتعاون ثالثا: التّ 
، وهو ما یمكن استخالصه من واجب الّتعاونبصفة غیر مباشرة بالقضاء الفرنسي استعان 

بعض القرارات التي استندت فیها محكمة الّنقض الفرنسیة من أجل فرض هذا الواجب إلى التزام 
  الملقى على الطرفین. األطراف بتنفیذ العقد بحسن نیة أو االلتزام باإلعالم 

  فرض واجب الّتعاون على أساس االلتزام بحسن النّیة  -1
اعتمدت محكمة الّنقض الفرنسّیة على االلتزام بحسن النّیة لفرض واجب الّتعاون على 
الّطرفین، وتجدر اإلشارة في هذا الّصدد إلى قرار الغرفة الّتجاریة في قضیة تتلّخص وقائعها أّن 

تكلفة األشغال بعد االنتهاء منها صلح السّیارات، إال أّن ارته القدیمة لدى مُ شخص قام بإیداع سی
ذلك بأّن  امبرر  قیمة اإلصالحاتدفع صاحب السّیارة رفض تجاوزت قیمة الّسیارة بحد ذاتها، ف

  بعدم نجاعة اإلصالحات، واستجابت محكمة الّنقض لطلبات المدینخبره صلح السیارة لم یُ مُ 
 هامالك بعدم نجاعة إصالحلم باإلفضاء للزَ مُ  ،ارة باعتباره تقني متخصصصلح السیّ معتبرة بأّن مُ 

  .224ارةاإلصالحات تتجاوز قیمة السیّ تكلفة بما أّن 
صلح السّیارة مسؤولیة بسبب أّن محكمة الّنقض الفرنسّیة حّملت مُ یّتضح من هذا القضیة 

قیمة أّن  هذه اإلصالحات بماجدوى ، وعدم تنبیهه بعدم المالك حول قیمة األشغالعدم تبصیر 
أّن محكمة الّنقض حّملت  یبدو، من هذا الجانب بعد إصالحها أقل من قیمة تكلفة اإلصالحالسیارة 

                                                                                                                                                                                              
supérieures et postdoctorales en vue de l’obtention du grade de Maîtrise en droit, université de 
Montréal, 2011, p. 14. 
224 Cass. Com., 25 février 1981, N° 79-15.227, Bull. Civ., N°  2, 1981, p. 83. « Attendu qu'en 
se déterminant ainsi, alors qu'en sa qualité de technicien spécialiste de la mécanique 
automobile, blondelet avait l'obligation professionnelle d'éclairer son client incompétent sur 
l'opportunité de réparations que celui-ci pouvait croire à tort efficaces ou avantageuses, la 
cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision » 
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المسؤولیة بسبب عدم أخذه بعین االعتبار مصلحة المتعاقد اآلخر ولو على حساب  المهني
  .تكریسا لواجب التعاونمصلحته الّشخصیة 

  استنادا إلى االلتزام باإلعالم فرض واجب الّتعاون  -2

استندت محكمة الّنقض الفرنسّیة في بعض قراراتها إلى عیب الكتمان الّتدلیسي لفرض واجب 
ارة في قضّیة تتلّخص وقائعها أّن سّیدة اشترت سیّ  للغرفة المدنیةقرار  الّتعاون على األطراف، ومنها

بسبب عدم (وهو مهني) ت بمقاضاة البائع تعرضت لحادث مرور، فقاماتضح بعد إبرام العقد أنها 
ولو لم  مه باإلعالمبسبب إخالله بالتزاالبائع  ، وقد قضت محكمة الّنقض بمسؤولیةإعالمها بذلك

  .225تعّمد إخفاء العیب في الشيء المبیعهذا األخیر قد أّن  ةثبت المشتریت

فرنسّیة ألزمت المهني األولى لمحكمة الّنقض الالمدنّیة أّن الغرفة من خالل القرار یظهر 
في قضیة الحال وهو  ه،الكشف عن عیوبوكذا بإعالم المتعاقد اآلخر حول الشيء المبیع وممیزاته 

مساعدة  واجبعلى المهني  تأّن محكمة الّنقض فرضوالمالحظ هو ، تعرض السیارة لحادث مرور
أّن واجب بما یثبت دون البحث عن مدى توجه نّیته إلى اإلضرار بالمشتریة، المتعاقد اآلخر 

لمساعدة  الالزمبل یمتد إلى ضرورة بذل الجهد  ،رار بالغیرضالّتعاون ال یتوقف عند حد عدم اإل
  الّطرف اآلخر، ولو كان ذلك على حساب المصلحة الّشخصیة للمتعاقد.

حدیث لنظرّیة  توّجهبالّرد على جانب الفقه الذي ال یعترف بوجود یسمح القرار الّسالف الذكر 
محكمة ، حیث أّكدت كفیلة بحمایة مصالح المتعاقد الّتقلیدیة للنظرّیةالمبادئ  أنّ معتبرین لعقد، ا

 كانمت ن المشتري من إثبات أّن هذا الصّ الّنقض أّن المهني مسؤول عن صمته ولو لم یتمكّ 
أكثر ه نحو ة الّطرف اآلخر والتوجّ التزام المتعاقد بإثبات سوء نیّ لشرط تدلیسیا، وهنا إسقاط 

 موضوعیة في الّنظریة الحدیثة للعقد. 

                                                             
225 Cass. Civ. 1ere, 15 mai 2002, N°  99-21.521, Bull. Civ. N°  5, 2002, p. 101. « Attendu que 
pour rejeter la demande, l'arrêt retient que Mme X... ne rapportait pas la preuve de cette 
dissimulation ; qu'en statuant ainsi, alors que le vendeur professionnel est tenu d'une 
obligation de renseignement à l'égard de son client et qu'il lui incombe de prouver qu'il a 
exécuté cette obligation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; » 
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 الفرع الثاني
  الّنظریة الحدیثة للعقداالعتراف برفض 

واجب الّتعاون ّن االعتراف بوجود أل، للعدید من االنتقاداتالّنظریة الحدیثة للعقد تعّرضت 
فضه عن ر 226عّبر المؤلفونیدخل في درب الخیال والمثالیة، وقد  بین طرفین مصالحهما متعارضة
 Contracter, ce n’est pas entrer en religion, ni …  »لفكرة الّتضامن في العقد بالقول:

même communier dans l’amour de l’humanité, c’est essayer de ‘faire ses 
affaires’. ».  

ي ، بل أّن هذا الواجب هالعقدواجب الّتعاون في ل وجود ال یمكن إنكار أّي  یظهر جلیا اّنه
مثلما هو الحال في  )le contrat-organisation("التنظیم-العقدـ "المیزة األساسیة في ما یسمى ب

ا من ركاء عند إبرام العقد على العمل سویّ یتفق الشّ  حینعقد الّشركة سواء كانت مدنیة أو تجاریة، 
األطراف ، إال أّن رافضوا واجب الّتعاون یرون صعوبة في فرض على 227أجل تحقیق هدف مشترك

على ، بحكم أّن هذا الّنوع من العقود یقوم )le contrat-échange("تبادل -العقد"هذا الواجب في 
  .228المنافسة بین الّطرفین بسبب تعارض المصالح التي یسعى كل طرف إلى تحقیقها

 علیها ومنهاعلى األسس التي تقوم أبدى الفقه الرافض للنظرّیة الحدیثة للعقد تحفظات عدیدة 
فّضلت التي  ،الفرنسّیةالّنقض  إلى بعض قرارات محكمةفي آرائهم اجب الّتعاون (أوال) مستندین و 

 المتعاقدین (ثانیا). الّتضامن بین قلیدیة لنظرّیة العقد على حسابالمبادئ التّ ب األخذ
  واجب الّتعاون في نظرّیة العقد إدراجرفض  أوال:
لعقدي عامة ولواجب الّتعاون على وجه انتقادات لفكرة الّتضامن ا 229الباحثونه وجّ 

مبرر ه ال یوجد أّي من دون أساس قانوني، كما أنّ  هذا األخیرالخصوص، من خالل اعتبار 
 لوجود مثل هذا الواجب الذي قد یؤّدي إلى عدم استقرار المعامالت بین األفراد.

226 TERRE François, SIMLER Philippe, LEQUETTE Yves, Op.cit., p. 47. 
227 DIDIER Paul, « Brèves notes sur le contrat-organisation », in L’avenir du droit, mélanges en 
hommage à François TERRÉ, PUF-Dalloz-éditions du juris-classeur, Paris, 1999, p. 637 et s. 
228 TERRE François, SIMLER Philippe, LEQUETTE Yves, Op.cit., p. 47. 
229 LEVENEUR Laurent, Le solidarisme contractuel : un mythe, in Le solidarisme 
contractuel, S/D GRYMBAUM Luc et NICOD Marc, Economica, Paris, 2004, p. 176 
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  انعدام األساس القانوني لواجب التعاون  -1
  لواجب الّتعاون أهم انتقاد تعرضت له فكرة الّتضامن في العقدیعتبر انعدام األساس القانوني 

التي ینبثق منها واجب   (la fraternité entre les contractants)بین أطراف العقد فاُألخوة
التنافر الحاد بین ، بل أّن الفكرة مستبعدة في مجال العقد في ظل في الواقع ةالّتعاون غیر ملموس

  230رض الواقعأبین ما یرغب به المثالیین وما هو موجود على  ةبعید سافةالمبقى وتالمتعاقدین، 
أن یفرض على المتعاقد أن له ال یمكن و هذه الواجبات المعنویة، یتفادى االعتراف بكما أّن القانون 

 .231ریكون له إحساسا تجاه المتعاقد اآلخ
ال بالحب وال بالكراهیة أّن القانون ال یأخذ بعین االعتبار اإلحساس إلى  232یشیر الباحثون

ال یمكن إنكار أّن هذا رغم ذلك فطالما أّن هذا اإلحساس ال یأخذ وصف تصرف خارجي للمتعاقد، 
وهو ما یمكن التأّكد منه بتحلیل ، األطرافعند تحلیل سلوك دور ال ُیستهان به اإلحساس سیلعب 

ناء على سلوك أحد الّطرفین في بعض الّنزاعات بل التي تفصِ  ،محكمة الّنقض الفرنسّیةاجتهاد 
، بل ألنه باعتباره مخالفا لاللتزام بحسن النّیة، دون أن یستعمل طرق احتیالیة أو مخالفة للقانون

ال یمكن تجاهل دور محكمة ، و 233مصلحة المتعاقد اآلخربعین االعتبار خذ األف بأنانیة دون تصرَّ 
من إنكار أّي دور لواجب الّتعاون في  الّنقض الفرنسّیة في تطویر نظرّیة العقد، وهو ما یجعل

  نظرّیة العقد أمر مستبعد.

  انعدام المبرر القانوني لواجب التعاون  -2

یعتبر غیاب المبّرر القانوني إلدراج واجب الّتعاون في العقد من أهم االنتقادات الموجهة 
في هذا اآلخر، منع أّي استغالل لضعف الّطرف كفیل بضمیر المتعاقد للنظرّیة الحدیثة للعقد، ف

                                                             
230 LEVENEUR Laurent, Le solidarisme contractuel .., Op.cit., p. 176 . « Que cette fraternité 
soit, dans l’idéal, souhaitable, c’est une chose. Qu’elle existe en réalité, et même qu’elle 
soit concevable, en pratique, c’en est une autre. ». 
231 MEHANNA Myriam, Op.cit., p. 97. « Le droit ne s’intéresse nullement ni aux pensées ni 
aux sentiments intimes qui par essence ne peuvent être généralisés ou décrétés. Le sentiment 
d’amour envers l’autre ne peut être institué. » 
232 CORNU Gérard, L’art du droit en quête de sagesse, PUF, Paris, 1998, p. 72. 
233 V. JAMIN Christophe, Le procès du solidarisme contractuel : Brèves répliques, in Le 
solidarisme contractuel, S/D GRYMBAUM Luc et NICOD Marc, Op.cit., p. 168 et s. 
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أّن عیب الكتمان التدلیسي سیلعب الدور  (Georges RIPERT)األستاذ جورج ریبرالّصدد یرى 
 ,Chacun est le gardien de ses propres intérêts »نفسه الذي یلعبه واجب الّتعاون بالقول:

et doit par conséquent se renseigner soi-même. Mais la solution change et la 
réticence devient coupable, si l’une des parties a l’obligation de conscience de 
parler sous peine d’abuser de l’ignorance de l’autre… Quand le contrat 
suppose une confiance réciproque entre les parties, l’obligation de renseigner 
exactement le cocontractant devient une obligation juridique et la réticence une 

.234» cause légale de nullité du contrat… 

یظهر جلیا مما سبق أّن رفض واجب الّتعاون في نظرّیة العقد یقوم أساسا على غیاب أّي 
المثالیة المفرطة، وأّن هذا النوع من األفكار ال مظهر موضوعي لهذا الواجب والذي یندرج ضمن 

 بالرجوع إلى تبریر األستاذ هأنّ  إال واجب الّتعاون،ال یعكس وجود  واقعٍ  فية أساس لها من الصحّ 
  تعارض في األفكارفي ذلك ریبر، نجده یعتمد على ضمیر المتعاقد من أجل وضع حد ألّنانیته و 

اعتراف صریح بأنانیة  وهوفبعدما أّكد األستاذ أّن كل متعاقد كفیل بحمایة مصالحه الّشخصیة 
وهو أمر ، لهذه األنانیةالمتعاقدین، فهو یعتمد من جانب آخر على ضمیر المتعاقد لوضع حد 

ّن الضمیر یرتبط بعنصر معنوي آخر هو األخالق، وأّن الّضمیر باعتباره وصف متغّیر أل ستبعدم
  صحة سلوك األطراف. لتقدیرمن متعاقد آلخر ال یمكن أن یكون معیارا موضوعیا 

  خطورة واجب التعاون على استقرار المعامالت -3

  على العقد جب التعاونوایخلقه س االضطرابات وعدم االستقرار الذي إلى 235باحثونأشار ال
التي تضمن استقرار  )normatifs standards(المعاییر الموضوعیة  عنه یبتعد كثیرا على اعتبار 

تدّخل اشئ عن النّ  االحتمالنوع من أمام فتح المجال بالتّالي فإّن إدراجه في النظرّیة سی، العقد
لألمن ي ال محال إلى فقدان العقد ؤدیس القاضي لمراقبة مدى احترام األطراف لهذا الواجب، والذي

  المعامالت وزوال الثّقة التي تمنحها القّوة الملزمة للعقد.ستقرار الالقانوني الّضروري 

                                                             
234 RIPERT Georges, La règle morale dans les obligations civiles, 4eme éd., L.G.D.J., Paris, 
1949, p. 89 
235 MALAURIE Philippe, Op.cit., 2016,  p. 253/ LEVENEUR Laurent, Op.cit., p. 186. 
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ثانیا: رفض االجتهاد القضائي الفرنسي لفكرة الّتضامن االجتماعي 

  لفرنسّیةمجموعة من قرارات محكمة الّنقض اإلى  للنظرّیة الحدیثة للعقدالّرافض استند الفقه 
وإلبراز ذلك لعقد خاصة مبدأ القّوة الملزمة للعقد، لقلیدیة بات على المبادئ التّ أّكدت من خاللها الثّ 

 .قرارین أساسیینالوقوف على  یجب

 (Hutin)ضد السیدة هوتان  BNP PARIBASقضیة بنك  -1

نك "بي أن بي یعتبر القرار الصادر عن الغرفة المدنیة األولى لمحكمة الّنقض الفرنسیة بین ب
باریباس" والسیدة "هوتان" من بین أهم القرارات التي یعتمد علیها الفقه لتبریر رفض الّنظریة الحدیثة 

خزانتین BNP PARIBAS أّن سّیدة استأجرت من بنك  القضیة في وقائع للعقد، وتتلخص
انیة تعدیل قیمة فرنك فرنسي للسنة الواحدة، مع إمك 54000ر بـ حدیدیتین مقابل بدل إیجار یقدّ 

د البنك بدل حیث حدّ  1997 ، وهو ما حصل فعال سنةبدل اإلیجار من طرف البنك بصفة منفردة
فرنك فرنسي للخزانة الواحدة، وبعد معارضة المستأجرة تّم تحدید بدل اإلیجار  145000اإلیجار بـ 

 .ف المستأجرةظ من طر فرنك فرنسي للخزانتین، وتم تجدید عقد اإلیجار بالتحفّ  200000بـ 

، إال أّن في تحدید الّثمن بصفة منفردةالبنك ف دعوى قضائیة بسبب تعسّ المستأجرة رفعت 
أّن هذا األخیر  بما ،واعتبرت أّن الخطأ غیر ثابت في حق البنك رفضت طلباتهامحكمة الّنقض 
 لى تجدید العقدر عجبَ تُ لم  ةاألخیر  هوأّن هذ ،مسبقا بستة أشهر برفع بدل اإلیجار ةأخطر المستأجر 

.236تعاقد معهتمن أجل البحث عن بنك آخر  ةكما أّن مدة اإلخطار المسبق كانت كافیة للمستأجر 

236 Cass Civ. 1ere, 30 juin 2004, N° 01-00.475, Bull. Civ. N° 6, 2004, p. 157. « Attendu qu'en 
statuant ainsi, alors, d'une part, que la banque était libre de fixer le prix qu'elle entendait 
pratiquer, alors, d'autre part, qu'il résultait de ses propres constatations que Mme X..., qui 
bénéficiait d'un préavis d'un mois pour résilier son contrat, avait été tenue informée du 
changement de politique de la banque plus de six mois avant l'échéance, disposant ainsi du 
temps nécessaire pour s'adresser à la concurrence, de sorte qu'il n'était pas démontré en quoi 
elle avait été contrainte de se soumettre aux conditions de la BNP en renouvelant un contrat 
qu'elle restait libre de ne pas poursuivre, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé le 
comportement fautif de la banque, a violé les textes susvisés ; ». 
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درسا جدیدا قّدم  هق العدید من معارضوا الّنظریة الحدیثة للعقد على هذا القرار، معتبرین أنّ علّ 
في تعلیقه على القرار  238ثینوأّكد أحد الباح، 237الّتضامن االجتماعيفكرة في حرّیة الّتعاقد ورفض 

وافق على ذلك منذ  هذا األخیر طالما أنّ  ،البنك حر بتحدید بدل اإلیجار بینه وبین المستأجر أنّ 
ف في تحدید الّثمن  بصفة منفردة، في حین إثبات أّن البنك تعسّ (أي المستأجر) یقع علیه و البدایة، 
ن أجل إعادة بعض قضاة الموضوع إلى أّن هذا القرار جاء م 239جانب آخر من الباحثیناعتبر 

القانونیة على نحو یحمي أحد الّطرفین على حساب كة بعد تطاولهم في تفسیر الّنصوص السّ 
.الّطرف اآلخر

  باهتمام كبیر من طرف الفقه المعارض للنظرّیة الحدیثة للعقدالّسالف الّذكر القرار حضي 
ستئناف باریس أقّر بمسؤولیة البنك معتبرا بأّنه رغم أّن القرار المطعون فیه الصادر عن محكمة ا

، كما أّنه یمكن إثارة العدید من المالحظات حول 240أخل بالتزامه بحسن النّیة من جوانب عدیدة
لم تول أّي  اهتمام لطلبات المدعیة والتي كانت ترمي إلى الغرفة المدنّیة أّن القرار، إذ یّتضح ب

بدل اإلیجار بصفة منفردة، في حین أّن محكمة الّنقض أسست  مراقبة مدى تعّسف البنك في تحدید
قرارها على عدم ارتكاب البنك أّي  خطأ في اإلجراءات بعد قیامه بإخطار المستأجرة في آجال 

 كافیة.

حیث أصبح نسبة رفع بدل اإلیجار تجدر اإلشارة كذلك إلى أّن محكمة الّنقض تجاهلت 
أّن خاصة و غیر عقالني وغیر معتدل أمر  و، وه1997سنة و  1996سنة  ِضعف المبلغ بین

محكمة استئناف  على ذلكفع من قیمة بدل اإلیجار مثلما وقفت البنك لم یبرر بما یكفي سبب الرّ 
باریس.

237 LEVENEUR Laurent, « Une bonne leçon de liberté contractuelle … », C.C.C., N° 11, 2004, p. 17.  
238 CHAUVEL Patrick, « Abus dans la fixation du prix », Dr. Pat., N° 131, novembre 2004,   p. 81. 
239 STOFFEL-MUNCK Philippe, « Révision unilatérale du prix », R.D.C., Avril 2005, p. 276.  
240 CA Paris, 15eme Ch. 24 octobre 2000, in D., N° 3, 2001, p. 302. « L’obligation de bonne foi 
implique que chaque partie s’abstienne de tout abus, ait un comportement raisonnable et 
modéré, sans agir dans son intérêt exclusif ni nuire de manière injustifiée a son 
partenaire… ». 
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امة للبنك في رفع قیمة بدل اإلیجار بصفة منفردة دون أن یكون على الحرّیة التّ القرار  أّكد
بل كان على محكمة الّنقض مراقبة مدى تعّسف  یر منطقي، وهو ما یعتبر غذلكما بتبریر ملزَ 

كما أّن تبریر قرار البنك ضروري في حالة منازعة ، البنك في استعمال سلطته في رفع بدل اإلیجار
الّطرف اآلخر حول مدى صحة تعدیل العقد بصفة منفردة، وهو ما تّم تكریسه بعد تعدیل الّتقنین 

ّن محكمة من هذا المنطلق، یبدو أ  1163241ل نص المادة من خال 2016المدني الفرنسي سنة 
ف في استعمال بعدما كان على البنك إثبات أّنه لم یتعسّ فف، الّنقض عكست عبء إثبات التعسّ 

إثبات الخطأ في ذمة البنك من عبء المستأجرة تحمیل سلطته في تحدید الّثمن بصفة منفردة، تّم 
ا لكل ما سلف، یبدو أّن االنتقادات الموجهة لمحكمة الّنقض ؛ تبعأجل اعتبار دعواها مؤسسة قانونا
  تقلل من القیمة القانونیة للقرار. 

 (Sofisud)  ضد شركة سوفیسود (Fiat)قضیة شركة فیات  -2

یعتبر القرار الصادر في النزاع بین شركة فیات وشركة سوفیسود أهم قرار َیبُرز فیه رفض 
ون بین المتعاقدین، وتتلّخص وقائع القضّیة أّنه في سنة محكمة الّنقض الفرنسّیة لواجب الّتعا

 10قّررت شركة فیات فسخ عقد االمتیاز الذي یربطها بشركة سوفیسود بعد أكثر من  1995
باإلضافة إلى سوء تعسفیا العقد معتبرة فسخ  القرارإال أّن هذه األخیرة رفضت سنوات من بدایته، 

 أنّ غیر ، ة لما تعاقدت مع منافسین آخرین قبل فسخ العقدبنزاه فیات التي لم تتصرفشركة نّیة 
غیر مدینة تجاه  هامعتبرة بأنّ اعتبرت تصرف شركة فیات مشروع محكمة الّنقض الغرفة الّتجاریة ل

  . 242جاريالتزام بالمساعدة أو المرافقة في إطار تغییر نشاطها التّ  بأيّ  سوفیسودشركة 
أهم واجب ناتج ب رفضت بصراحة االعتراففرنسّیة أّن محكمة الّنقض المن القرار  یّتضح

انعدام أّي التزام من على واجب الّتعاون، حیث أّكدت المحكمة كعن فكرة الّتضامن االجتماعي 

                                                             
241 Article 1163 du Code civil français : « Dans les contrats cadre et les contrats à exécution 
successive, il peut être convenu que le prix de la prestation sera fixé unilatéralement par 
l’une des parties, à charge pour elle d’en justifier le montant en cas de contestation. » 
242 Cass. Com., 06 mai 2002, N° 99-14.093, Bull. Civ. N° 5, 2002, p. 87. « Attendu qu'en 
statuant ainsi, alors que le concédant n'est pas tenu d'une obligation d'assistance du 
concessionnaire en vue de sa reconversion, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; ». 
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إال أّن صدى هذا القرار نسبي جدا ألّن الّنزاع یتعّلق المتعاقد بمساعدة أو مرافقة المتعاقد اآلخر، 
كل طرف منهما إلى المضاربة وتحقیق الربح، مما قد یبّرر  بمعاملة تجارّیة بین مهنیین یسعى

  .رفض محكمة الّنقض لواجب الّتعاون في هذا الّنزاع

  المطلب الثاني

  المحافظة على الفّعالیة االقتصادیة للعقد من خالل الّتوازن الموضوعي 

والحدیثة للعقد، قلیدیة عتبر الّتوازن الموضوعي أحد مواطن الخالف الهامة بین الّنظریة التّ یُ 
هذا األخیر  موضوعي للتوازن العقدي على اعتبار أنّ  تقدیرحیث رفضت الّنظریة التقلیدیة أّي 

، والتي تعتبر كفیلة من أجل ضمان توازن على النحو سیؤدي إلى الحد من مبدأ سلطان اإلرادة
  .(الفرع األول) الذي یریده األطراف

معتبرة  الموضوعي للعقد في مركز محل اهتمامها، إال أّن النظریة الحدیثة وضعت التوازن
  أن اإلرادة في ظل عدم تكافؤ المراكز القانونیة للمتعاقدین لم تعد كفیلة لضمان مصالح األطراف

 (الفرع الثاني).  مما یبرر ضرورة تدخل القاضي من أجل حمایة مصالح الطرف الضعیف في العقد

  الفرع األول

  لعقد لفكرة الّتوازن الموضوعيرفض الّنظریة التقلیدیة ل

إذ یتم مقارنة  ،تقوم فكرة الّتوازن الموضوعي على اعتبارات خارجة عن العقد والمتعاقدین  
االلتزامات الملقاة على كل طرف من حیث الكم والكیف من أجل القول ما إذا كان العقد 

لّنظریة التقلیدیة (أوال) ویشكل ه یتعارض مع فكرة الّتوازن المجرد الذي تبنته ا، هذا التوجّ 243متوازن
ر رفض مختلف التشریعات وهو ما قد یفسّ  تقوم علیها هذه األخیرة (ثانیا) خطورة على المبادئ التي

  للتوازن الموضوعي كقاعدة عامة في نظرّیة العقد (ثالثا).

  
                                                             

، 1عسالي عرعارة، الّتوازن العقدي عند نشأة العقد، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه علوم في القانون، جامعة الجزائر  243
  . 4، ص 2015
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قلیدیة للعقدأوال: تعارض الّتوازن الموضوعي مع توجه الّنظریة التّ 

التقلیدیة إشكالیة توازن العقد من دون أهمیة كبیرة، ألّن توازن العقد ینبثق من َتعتبر الّنظریة 
فتوازن العقد في ظل إلیه الّتوازن الموضوعي  یسعىة مثلما یخارج عواملالمتعاقدین ال من  إرادة

بالضرورة مع سیتعارض إرادة المتعاقدین، وأي تدّخل خارجي بتوازن مجرد متصل الّنظریة التقلیدیة 
 بدأ سلطان اإلرادة.م

المجرداعتماد الّنظریة التقلیدیة للعقد على فكرة الّتوازن  -1

فُینظر إلى الفرد  یعتبر تكافؤ المراكز القانونیة للمتعاقدین مفترض في ظل الّنظریة التقلیدیة،
لكل فرد على ألخذ بعین االعتبار الّظروف الّشخصیة ا دون شاملة كعنصر في المجتمعبنظرة 

ن هذه المساواة إ، ف245المساواة المفترضة ألطراف العقد وبناء علىمن هذا المنطلق و  ،244حدا
 توازن التزامات المتعاقدین.كفیلة لتحقیق 

عن الفكرة الّسالفة الذكر بالقول أّن "من  ( Alfred FOUILLÉE ) هر الفقیه ألفرید فوییعبّ 
ین یساندون حرّیة الّتعاقد ، وهي عبارة یستعملها جل الباحثین الذ246یقول عقد فیقول عدل"

ویرفضون أّي  تدّخل من القاضي من أجل البحث عن توازن آخر للعقد عدى الذي أراده 
 .247المتعاقدین، فالمتعاقد لن یقبل بإبرام العقد إال إذا كانت مصلحته محققة

244 LEVY Florence, l’égalité contractuelle, mémoire déposé en vue de l’obtention du diplôme 
de maitrise en droit, institut de Droit comparé, université Mc GILL, Montréal, 1994, p6. 
245 V. FILLALI Ali, « Le droit de la consommation : une adaptation du droit commun des 
contrats »,  Les Annales de l’Université d’Alger 1,  N° 27,  tome II,  juillet 2015,  p34. 
246 FOUILLEE Alfred, La science sociale contemporaine, 2eme éd., Librerie Hachette et Cte, 
Paris, 1885, p. 410. «L’idée d’un organisme contractuel est identique à celle d’une fraternité 
réglée par la justice, car qui dit organisme dit fraternité et qui dit contractuel dit juste », 
V. ROLLAND Louise, « Qui dit contrat dit juste » (fouillée) … en trois petits bonds a
reculons », Revue de droit Mc GILL, N° 4, 2006, p. 767.   

ق سلطة القاضي في تعدیل العقد، رسالة لنیل درجة الدكتوراه، جامعة عین الشمس، الشوابكة حازم سالم محمد، نطا 247
 .16، ص 2009
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من خالل استعمال هذه العبارة هو أّن  فوییهأّن ما قصده الفقیه  248یرى جانب من الباحثین
طراف ألاإلرادة الحرة لفة الّتعاقد تجعل بالضرورة من العقد متوازن، حریّ إبرامه، ألّن لعقد عادل منذ ا

، وهذا الّتوازن مسألة شخصّیة ال تمنح للعقد توازن مجرد في ظل تكافؤ المراكز القانونیة للمتعاقدین
 .249یمكن ألّي طرف خارجي عن المتعاقدان التدّخل فیها بأّي وجه كان

ض الّتوازن الموضوعي للعقد مع مبدأ سلطان اإلرادةتعار  -2

تحریر  إذ یهدف المبدأ إلىتجعل فكرة الفقیه فوییه مبدأ سلطان اإلرادة في مركز اهتمامها، 
فسلطان اإلرادة كان  250یتحكم في مضمونه دون غیرهما منجعل المتعاقدین و  تبعیة من أيّ  العقد

حكم في العقد باسم عدالة مثالیة تتحقق خارج إرادة التّ  إلىتهدف  حاجزا منیعا أمام الّنظریات التي
، على اعتبار أّن وازن الموضوعيتعارض بین سلطان اإلرادة والتّ  یظهرمن هذا الجانب  ،األطراف

على معاییر موضوعیة قد ال تتناسب مع ما أراده لتقدیر توازن العقد هذا األخیر یعتمد 
 .251األطراف

 وضوعي للعقد مع النتائج المترتبة عن األخذ بمبدأ سلطان اإلرادةیتعارض كذلك الّتوازن الم
ألن تدّخل القاضي لتعدیل العقد بحثا عن الّتوازن  أّن العقد هو تطابق إرادتین،من بینها و 

الموضوعي، یؤّدي في الحقیقة إلى فرض عقد جدید على المتعاقدین لم یتفقا علیه لیصبح العقد ال 
 افه.یشكل تطابق إرادتي أطر 

مبدأ توازن العقد على  تأسیسهابسبب كثیرة للعقد النتقادات  المجردتعرضت فكرة الّتوازن 
لمتعاقد عند اة لحریّ تجسید مطلق ، ألّن هذا التبریر لن یكون صحیحا إال في حالة سلطان اإلرادة

عقد، وهذا الوضع في المراكز القانونیة للمتعاقدین عند إبرام الفي ظل تكافؤ تام تعبیر عن إرادته، ال

248 V. HUYGENS Audrey, La violence économique, mémoire pour l’obtention du diplôme de 
DEA, école doctorale Lille 2, 2001, p. 13. «… la liberté du vouloir faisait présumer de la 
justice du contrat… ». 
249 ROLLAND Louise, Op.cit.,  p. 4. 
250 Ibid. 
251 FIN-LANGER Laurence, L’équilibre contractuel, L.G.D.J., Paris, 2002, p. 36. 
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بقات االجتماعیة الطّ  باختالفباین بین أفراد المجتمع مستحیل الحدوث في الواقع بالّنظر إلى التّ 
  .252تبعیة بعض األفراد للبعض اآلخر إلى ال محال ستؤديالتي ینتمون إلیها، هذه الطبقیة 

  ة الّتعاقدیةتائج المترتبة عن الحریّ ثانیا: خطورة الّتوازن الموضوعي للعقد على النّ 

یشكل الّتوازن الموضوعي للعقد خطرا على النتائج المترتبة عن الحرّیة الّتعاقدیة وهي من 
ومن جهة  ،ر الفرد هو مركز اهتمام القانونعتبِ ) والذي یَ l’individualismeجهة مبدأ الفردیة (

خصیة من إبرام أخرى اللبرالیة وهي الحرّیة التي تضمن للفرد الوصول إلى تحقیق مصالحه الشّ 
  العقد.

 الفردي المذهبخطورة الّتوازن الموضوعي للعقد على  -1

الفرد  الذي یعتبر، للعقد الفردي عنصر أساسي في البناء الفكري التقلیديالمذهب عتبر یُ 
جعل من یالفردي  المصدر الوحید للحقوق وااللتزامات من خالل تصرفاته القانونیة، فالمذهب

المصدر الوحید لجمیع وفي آن واحد  ،موضوع وغایة القانون اعتبارهبالّشخص مركز االهتمام 
ألن وازن موضوعي في العقد هو مزاحمة للفرد، تّ بال األخذ، من هذا المنطلق، فإّن 253الحقوق

عادة الّتوازن للعقد، بالتّالي یصبح للقاضي باإلضافة إل القاضيیفترض تدّخل الّتوازن الموضوعي 
 لطرفي العقدیما اتفق علیه األطراف، سلطة فرض التزامات أو منح حقوق إعادة الّنظر فسلطة إلى 

  .254مسبقا دون أّن یتم االّتفاق على ذلك

ألنه یعید الّنظر في الفردي المذهب الّتوازن الموضوعي للعقد خطر كذلك على  یشّكل
للعقد سیؤدي ، فتدّخل القاضي للبحث عن الّتوازن الموضوعي المبادئ التي یقوم علیها هذا األخیر

على  بالضرورة إلى حمایة الّطرف الذي ال یستطیع الدفاع أو المحافظة على مصالحه بنفسه
الذي  بین األفراد من حیث المراكز القانونیة التكافؤ، وهذا ما یتنافى مع حساب الّطرف اآلخر

  یعتبر حجر الّزاویة في المذهب الفردي.

                                                             
252 ROLLAND Louise, Op.cit., p. 5. 
253 FIN-LANGER Laurence, Op.cit., p. 43. 
254 Ibid., p. 44. 
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 اللبرالیةخطورة الّتوازن الموضوعي للعقد على مبدأ  -2
والتي تضمن  الّتعاقدیةتظهر خطورة الّتوازن الموضوعي للعقد من هذا الجانب على الحرّیة 

فرصة الوصول إلى تحقیق مصالحه الّشخصیة عبر إبرام العقد، إال أّن إدراج الّتوازن للمتعاقد 
رّیة عن الموضوعي كمبدأ یحكم  نظرّیة العقد سیؤدي بالضرورة إلى الّتقلیص من دور هذه الح

طریق فرض توازن مالي معین، فتدّخل المشّرع مثال لتحدید أسعار بعض السلع أو من أجل 
عتبر مساس بحریة المتعاقد في حالة اختالل الّتوازن المالي للعقد یُ  األطرافالتعدیل من التزامات 

هو مساس بمصلحة  –حسب وجهة نظر أنصار اللبرالیة  –، وبالتّالي المحلفي تحدید 
  .  255تعاقدالم

  تردد التشریعات المقارنة في االعتراف بالتوازن الموضوعي للعقد ثالثا: 

مختلف التشریعات المقارنة على تبني فكرة الّتوازن الموضوعي في الّنظریة العامة  ترددیظهر 
  ، بالرجوع لبعض الّنصوص القانونیة سواء بصفة مباشرة أو غیر مباشرة.للعقد

 المقارنة للتوازن الموضوعي للعقد  التشریعاتالصریح رفض ال -1

رساء قاعدة عامة تضمن تكافؤ التزامات إلمختلف التشریعات ولمدة طویلة رافضة  ظلت
من الّتقنین  1168نص المادة یمكن استخالصه مثال من المتعاقدین من الّناحیة المالیة، هذا ما 

ات المتعاقدین كسبب إلبطال وازن الموضوعي اللتزام، والتي ال تعترف بالتّ 256المدني الفرنسي
والتي من الّتقنین نفسه  258 2فقرة 1-1112 ، كما یمكن كذلك االستدالل بنص المادة257العقد

تفرض على كل طرف التزام عام باإلعالم، إال فیما یتعلق بقیمة السلعة أو الخدمة محل العقد، 
  والتي یترك لكال الّطرفین الحرّیة المطلقة في االتّفاق علیها.

                                                             
255 FIN-LANGER Laurence, Op.cit., p. 48. 
256 Article 1168 du Code civil français : « Dans les contrats synallagmatiques, le défaut 
d'équivalence des prestations n'est pas une cause de nullité du contrat, à moins que la loi n'en 
dispose autrement. ». 
257 LARROUMET Christian et BROS Sarah, Traité de droit civil T 3 les obligations –Le 
contrat-, 8eme éd., Economica, Paris, 2016, p. 389. 
258 Article 1112-1 paragraphe 2 du Code civil français : « Néanmoins, ce devoir d'information 
ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation. ». 
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 طال العقد بسبب الغبن واالستغاللإب  -2
تقاعس المشّرع في األخذ بالتوازن الموضوعي للعقد من خالل عیب الغبن واالستغالل یظهر 

 259من التّقنین المدني 90ولكن بطریقة مختلفة، ففي عیب االستغالل المنصوص علیه في المادة 
فمجرد ، البین والهوى الجامح اشترط المشّرع إلبطال العقد ضرورة توّفر عنصر معنوي وهو الطیش

  عدم الّتوازن المالي للعقد لیس سببا إلبطال العقد طالما لم یرتب هذا االختالل بالعنصر المعنوي.
الذي حصر  ،260المشّرع الكبكيتجدر اإلشارة كذلك في موضوع االستغالل إلى موقف 

 في صر والمحجور علیهمفئة معّینة فقط من المتعاقدین وهم القُ  إمكانیة إعمال رفع الدعوى في
، مع افتراض استغالل المتعاقد للضعف الذي یعاني منه 261من الّتقنین المدني 1405نص المادة 

 التزاماتالمتعاقد القاصر أو المحجور علیه بمجرد وجود اختالل الّتوازن الواضح بین 
  .263 262متعاقدینال

كسبب من في عیب الغبن یظهر كذلك تردد المشّرع في األخذ بالتوازن الموضوعي للعقد 
حالة واحدة وهو عقد في  هذا العیب حصرمن خالل أسباب تدّخل القاضي إلعادة توازن العقد، 

                                                             
" إذا كانت التزامات أحد المتعاقدین متفاوتة كثیرا في بالّنسبة مع ما من التّقنین المدني على أّنه:  90تنص المادة  259

حصل علیه هذا المتعاقد من فائدة بموجب العقد أو مع التزامات المتعاقد اآلخر، وتبین أّن المتعاقد المغبون لم یبرم العقد 
د استغل فیه طیشا بینا أو هوى جامحا، جاز للقاضي بناء على طلب المتعاقد المغبون، أن یبطل إال أّن المتعاقد اآلخر ق

  العقد أو أن ینقص التزامات هذا المتعاقد."
" إال أّن تحلیل موقفه یبین أّنه بصدد التطّرق لعیب االستغالل، من خالل lésionیستعمل المشّرع الكبكي عبارة غبن " 260

  من التّقنین المدني. 1406التي یستعملها في نص المادة  "exploitationكلمة "
261 Article 1405 du Code civil du Québec : « Outre les cas expressément prévus par la loi, la 
lésion ne vicie le consentement qu’à l’égard des mineurs et des majeurs protégés. » 
262 Article 1406 du Code civil du Québec : « La lésion résulte de l’exploitation de l’une des 
parties par l’autre, qui entraîne une disproportion importante entre les prestations des 
parties; le fait même qu’il y ait disproportion importante fait présumer l’exploitation. ». 

قف من المشّرع الكبكي كان وال یزال محل انتقاد جانب من الفقه بسبب التضییق على االستغالل كوسیلة هذا المو  263
تحت عنوان عیوب الرضا، مما یفترض أّن إرادة  إدراجهقانونیة إلعادة الّتوازن الموضوعي للعقد، سیم أّن االستغالل تّم 

  دة الّتوازن. راجع في هذا الشأن:المتعاقد معیبة، وهو ما یسمح بتدّخل القاضي من أجل إعا
GREGOIRE Marie Annik, « Économie subjective c. Utilité et intérêt du contrat. Réflexions 
sur les notions de liberté, de responsabilité et de commutativité contractuelles à la suite de la 
codification du devoir de bonne foi », R.J.T., N°  44, 2010, p. 15.  
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، وقد حدد المشّرع الجزائري مقدار الغبن 264من الّتقنین المدني 358نص المادة ال وفق بیع العّقار
بیع العّقار وعدم تمدیده إلى حصر الغبن في عقد یبدو أّن ، و عند تاریخ إبرام العقدبخمس الّثمن 

المشّرع التدّخل من أجل فرض قاعدة  رفضدلیل على  ،العقود األخرى المتداولة یومیا بین األفراد
لتحدید ما هو متوازن مما هو  لألطرافعامة لتكافؤ االلتزامات بین المتعاقدین، تاركا بذلك حرّیة 

 غیر ذلك.

  الفرع الثاني
 د لفكرة الّتوازن الموضوعيتبني الّنظریة الحدیثة للعق

تعّرضت األفكار التي یقوم علیها المذهب الفردي إلى انتقادات عدیدة بسبب عدم تناسبها مع 
بین األطراف من حیث القّوة  التكافؤ، إذ أّن التطورات الحدیثة للمجتمع أظهرت عدم الواقع

تالل في المراكز القانونیة ما یؤّدي إلى اخ ،265االقتصادیة أو المعرفة التقنیة في بعض الحاالت
للمتعاقدین (أوال)، هذا الواقع جعل من الّنظریة الحدیثة للعقد تضع فكرة الّتوازن الموضوعي كأحد 

ر إلى االختالل المستمر والمتزاید بین التزامات ظالمحاور الهامة التي یجب التطّرق إلیها، بالن
ماح للمشرع أو القضاء بالتدّخل من أجل السّ ق عن طریوذلك   المتعاقدین في ظل الحرّیة الّتعاقدیة،

قوة الملزمة ال إلغاء مفعولعتبر العقد مضرا بمصالحه (ثانیا) إما عن طریق حمایة الّطرف الذي یُ 
  .266بین االلتزاماتللعقد أو تعدیل التزامات المتعاقدین على نحو یحقق نوع من الّتوازن الموضوعي 

  للمتعاقدین المراكز القانونیة عدم تكافؤأوال: 
أضحى في الوقت الراهن عدم تكافؤ المراكز القانونیة للمتعاقدین حقیقة یجب معالجتها من 
الّناحیة القانونیة، وقد تتعّدد أسباب هذا االختالل الذي یشكل خطرا حقیقیا على مصالح األطراف 

  المتعاقدة.

الخمس، فللبائع الحق أّن یطلب  )1/5" إذا بیع عقار بغبن یزید عن ( : من التّقنین المدني على 358تنص المادة  264
 .) أخماس ثمن المثل"4/5تكملة الّثمن  إلى أربع (

265 CADIET Loic, Une justice contractuelle, l’autre, in Le contrat au début du XXIe siècle, 
Étude offerte à Jaques GHESTIN, L.G.D.J., Paris, 2015, p. 178. 
266 CARBONNIER Jean, Droit civil : les biens …, Op.cit., p. 2049. 
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 مراكز المتعاقدین عدم تكافؤأسباب  -1
إلى عدم تكافؤ المراكز القانونیة للمتعاقدین عند إبرام العقد، قد تتعدد األسباب التي تؤدي 

سواء نتج ذلك عن القّوة االقتصادیة التي یتمتع بها أحد الّطرفین أو بسبب العجز المعرفي الذي 
  یعاني منه المتعاقد.

 اختالل الّتوازن بین المراكز بسبب التبعّیة االقتصادیة  -أ
     عاقدین تجاه المتعاقد اآلخر بوضوح في بعض تظهر التبعّیة االقتصادیة ألحد المت
       ر األستاذ جیرارد كوتورییهعبّ ، في هذا الّصدد 267العقود على وجه الخصوص كعقد العمل

(Gérard COUTURIER)  عند الحدیث على مركز الضعف الذي یكون فیه العامل في مرحلة
ه هذا األخیر والذي یؤّدي إلى المساس مفاوضات إبرام العقد، عن اإلكراه المعنوي الذي یكون فی

بحریته في التعبیر عن قبوله أو رفضه ببعض الّشروط التي قد تجعل من العقد غیر متوازن، فقبول 
حرّیة تعاقد، بما أّن هذه األخیرة  اعتبارهاالعامل لشروط رب العمل في هذه الّظروف ال یمكن 

رفض، غیر أّن العامل ال خیار له إال القبول تفترض إمكانیة االختیار بین أمرین القبول أو ال
  .268بالنظر إلى المركز الذي هو فیه

أّن مصدر اإلكراه المعنوي الذي  )Jacques GHESTIN( جاك جیستانكما یرى األستاذ 
والذي ینتج لمتعاقدین القانونیة لمراكز الاالختالل في یعاني منه العامل في مرحلة المفاوضات هو 

في حالة رفضه لشروط رب العمل أن یتم إذ یخشى ، تجاه رب العمل یة للعاملتبعیة اقتصادعنه 
التي یكون فیها العامل في مرحلة  فتراضي"االخضوع الرفض ترشحه، والجمیع یدرك وضعیة "

  . 269إلى أزمة البطالة التي تعاني منها غالبیة الدولالمفاوضات، بالنظر 

                                                             
مقتضیات حمایة الّطرف الضعیف في عقد العمل (دراسة في ظل المتغیرات االجتماعیة "حلیس لخضر،  267

  .92، ص 2016، 1دراسات القانونیة، جامعة المدیة، عدد مجلة ال ،"واالقتصادیة)
268  COUTURIER Gérard, Les relations entre employeurs et salariés en droit français, in la 
protection de la partie faible dans les rapports contractuels : comparaison franco-belges, 
L.G.D.J., Paris, 1996, p. 148. 
269 GHESTIN Jacques, LOISEAU Grégoire, SERINET Yves-Marie, Op.cit., p. 277. 
« L’inégalité de fait joue un rôle fondamental au moment de la conclusion du contrat, en 
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  لّتوازن المعرفي بسبب اختالل االقانونیة المراكز  عدم تكافؤ  -ب
حد األسباب التي تودي إلى أعتبر الجهل أو االختالل في الّتوازن المعرفي بین المتعاقدین یُ 

دون حد المتعاقدین أحكم في المضمون العقدي من طرف التّ  ، ألنّ 270القانونیةمراكز ال عدم تكافؤ
هذا هو الحال مثال في العقد  سیمنح له أفضلیة سواء عند إبرام العقد أو عند تنفیذه،المتعاقد اآلخر 

بالّتالي فرغم حرّیة المتعاقد الذي یعاني من هذا الجهل في  ،271بین المستهلك والمهني أو المتدّخل
د مظاهر اختالل تتعدّ ، وقد 272رنه في وضعیة ضعف تجاه المتعاقد اآلخأالتعبیر عن إرادته، یبقى 

لمحیطة بالعقد أو بالقانون الواجب التطبیق في الجهل بالّظروف اكالّتوازن المعرفي بین المتعاقدین، 
 .حالة الّنزاع

  الجهل بالّظروف المحیطة بالعقد  -1ب

یؤدي الجهل بظروف ومالبسات العقد في العدید من الحاالت إلى اختالل الّتوازن المعرفي 
أحد  من أسهم قیام عضو مجلس اإلدارة في شركة بشراءبین المتعاقدین، وأحسن مثال عن ذلك 

هم دون أن یخطر البائع صفقة ستؤدي إلى رفع من قیمة السّ  تبرمأ وهو یعلم بأّن الّشركة الشركاء،
، في هذه الحالة یكون المشتري باعتباره عضوا في مجلس إدارة الّشركة على علم 273بذلك

بمالبسات یجهلها البائع، مما یمنحه أفضلیة عند إبرام العقد بحیث لو كان البائع عالما بهذه 
  ّظروف لما إبرام العقد أصال أو على األقل لقام برفع قیمة سعر الّسهم عند إبرام العقد.ال

                                                                                                                                                                                              
raison de la dépendance économique du salarié qui redoute un refus d’embauche. Sa 
situation d’infériorité est telle que l’on a pu parler de subordination virtuelle» 

  .206، المرجع الّسابق، ص درماش بن عزوز270
271 FILALI Ali, Op.cit., p. 5. « Le rapport de consommation est devenu une opération 
économique délicate mettant en relation deux parties inégales; une partie faible le 
consommateur et une partie forte le professionnel ou l’intervenant .Ce déséquilibre, d’ordre 
surtout informationnel, permet aux intervenants d’imposer leurs conditions aux 
consommateurs. » 

 .14، ص 1967مضمون االلتزام العقدي، د.د.ن.، مصر، انظر كذلك: أحمد شوقي محمد عبد الرحمان، 
272 GHESTIN Jacques, LOISEAU Grégoire, SERINET Yves-Marie, Op.cit., p. 285. 
273 Ibid. 
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یّتضح من خالل تطبیق معیار الجهل بالّظروف المحیطة بالعقد على عقد العمل، أّن رب 
ع بخبرة خاصة إذا كان هذا األخیر ال یتمتّ  ،العمل أدرى بظروف العمل التي یقترحها على العامل

بیرة، بالتّالي قد یقبل العامل أجر معّین اعتقادا منه بتوافر بعض الّشروط األساسیة، مهنیة ك
عند ه لم یكن لیقبل إبرام العقد لو كان عالما بها نّ أو  ،لیكتشف في الواقع أّن هذه األخیرة غیر متوّفرة

ّتوازن ، هذا الجهل یجعل من مركز العامل أدنى من مركز رب العمل بسبب عدم ال274إبرام العقد
لیم عن اإلرادة یفترض العلم الكافي بمضمون العقد عبیر السّ المعرفي بین الّطرفین، في حین أّن التّ 

ي لهذا إلى فرض التزام باإلعالم على رب العمل من أجل التصدّ هذا الوضع أّدى بكل وضوح، 
 .276هتعلى صح ّنشاطخطورة الب فیما یتعلقخاصة 275الذي یعاني منه العامل يالعجز المعرف

  العقد یحكم الذي القانون تفاصیل في التحّكم عدم -2ب
عدم الّتوازن المعرفي في  - ول المعروفة بالتضخم القانونيخاصة في الدّ -یظهر جلیا 

م أفضل في ، حیث یكون لألول تحكّ بین المهني وغیر المهنيتفاصیل القانون الذي یحكم العقد 
الذي یعتبر أجنبي عنه، فقد  غیر المهنيمقارنة مع بال النشاط الذي یمارسه ینّظمالقانون الذي 

م تحكّ  یكون لهذا األخیر معلومات عامة حول القانون الواجب التطبیق في حالة الّنزاع، إال أنّ 
یمنح له أفضلیة عند إبرام أو تنفیذ  غیر المهنيالمهني بدقة في القانون الذي یحكم عالقته مع 

 .277العقد
مراكز المتعاقدین خطورة اختالل الّتوازن بین -2

یشّكل اختالل الّتوازن بین مراكز المتعاقدین عادة خطورة على المتعاقد المتواجد في وضعیة 
من حیث رهن مصلحته الّشخصیة عند تنفیذ ضعف، سواء من خالل المساس بحریاته الفردیة أو 

 العقد.

274 GHESTIN Jacques, LOISEAU Grégoire, SERINET Yves-Marie, Op.cit., p. 278. 
275 COUTURIER Gérard, Op.cit., p. 149 
276 Article L. 4141-1 du Code français du travail : « L'employeur organise et dispense une information 
des travailleurs sur les risques pour la santé et la sécurité et les mesures prises pour y remédier. » 
277 MOLFESSIS Nicolas, « De l’obligation de renseignement à l’éducation juridique du contractant », in 
Mélanges en l’honneur du professeur Jean HAUSER, Dalloz-LexisNexis, Paris, 2012, p. 951. « La complexité 
des mécanismes contractuels, dont ce joue précisément les grandes entreprises qui font la masse des actes 
juridiques, est une source de domination pour les uns et de sujétion pour les autres » 
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لمتعاقد الفردیة لحریات الخطورة اختالل الّتوازن على   -أ

ل الّتوازن بین مراكز المتعاقدین رضوخ الّطرف الضعیف لشروط الّطرف ینتج عن اختال
وأحسن مثال عن ذلك ، 278أو الحیاة الخاصة الّشخصیة هاآلخر والتي قد تؤدي إلى المساس بحریات

یستغل رب العمل وضعیة التبعّیة التي یكون فیها العامل من أجل فرض بعض  عقد العمل،حیث
، وقد أولى القضاء الفرنسي في العدید من قراراته اهتمام لمراقبة 279لفردیةااللتزامات الماسة بحریته ا

 .مدى احترام بنود العقد لحریات العامل

تجدر اإلشارة لتكریس حرص القضاء على حمایة الحرّیة الشخصیة للمتعاقد إلى قرار محكمة 
ارات التي تقوم بتأجیرها الّنقض الفرنسّیة في قضیة تتلّخص وقائعها أّن شركة تملك العدید من العقّ 

قق واالتصال بمختلف المستأجرین على صیانة الشّ للخواص، قامت بانتداب عمال من أجل الّسهر 
، إال أّنه وبعد إبرام العقود ل بهااإلقامة وجوبا في العمارة التي هم بصدد التكفّ  مشترطة علیهم 

ا اثبتوا إمكانیة أداء عملهم على أكمل بعدموطالبوا قضائیا بإلغائه ، عارض العّمال على هذا الّشرط
الفرنسّیة الغرفة االجتماعیة لمحكمة الّنقض قد استجابت وجه ولو دون اإلقامة في مكان عملهم، و 

البند محل الّنزاع باطل، بما أّن عدم تواجد العمال في مكان العمل ال یؤثر سلبا لطلبهم معتبرة 
  .280على تنفیذ عقد العمل

ة الّنقض أّن عدم الّتوازن في العقد ال یقصد به فقط عدم الّتوازن یظهر من موقف محكم 
، ففي المثال الّسابق التزامات الّطرفینالمالي، بل یمتد كذلك إلى الّظروف التي یتم فیها تنفیذ 

اعتبرت محكمة الّنقض أّن البند الذي یفرض على العامل اإلقامة جبرا في مكان العمل لیس له أّي 
ر على حسن تنفیذ العقد، باإلضافة إلى اعتباره مساس بحریة العامل في اختیار مكان مبرر وال یؤث

لمزید من التفصیل فیما یتعلق باالعتداءات المختلفة على الحیاة الخاصة راجع: بشاتن صفیة، الحمایة القانونیة للحیاة الخاص  278
  وما یلیها.  207، ص 2012ن، جامعة تیزي وزو، (دراسة مقارنة)، أطروحة لنیل درجة الدكتوراه في العلوم، تخصص قانو 

بن عزوز بن صابر وبنود سعاد، "أي توازن بین سلطات صاحب العمل في إدارة المؤسسة وحمایة الحیاة الخاصة  279
 .224، ص 2017، جوان 27، جامعة الجلفة، عدد وأبحاثللعامل؟"، مجلة دراسات 

280 Cass. Soc. , 13 avril 2005, N° 03-42.965, Bull. Civ. N° 4, 2005, p.115.  « Mais attendu 
que, sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel, qui a constaté que les salariés 
pouvaient exécuter les tâches qui leur étaient confiées, tout en résidant à l'extérieur des lieux 
de travail, a exactement décidé que la clause d'obligation de résidence était nulle ». 
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إرادتهم ال لما قبلوا إبرام العقد رغم وجود هذا البند قد عّبروا عن العمّ وقد یرى البعض أّن إقامته، 
عدم على وال یمكن تبریر هذا التدّخل إال بناء ألغت هذا البند، ، إال أّن محكمة الّنقض بكل حریة

تكافؤ المراكز القانونیة بین العمال ورب العمل في القضیة الّسابقة والذي ال یسمح باعتبار إرادة 
  .العمال حرة عند إبرام العقد

 اختالل الّتوازن بین التزامات المتعاقدین  -ب

المراكز بین المتعاقدین في العدید من الحاالت إلى اختالل الّتوازن بین  التكافؤیؤدي عدم 
، فرغم علم المتعاقد الضعیف بعدم توازن العقد بمقارنة التزاماته مع التزامات 281لتزامات المتبادلةاال

لمتعاقد الذي بالنسبة لحال الهو و ، 282الّطرف اآلخر، إال أن مركزه ال یسمح له بمناقشة بنود العقد
الذي یقبل یبرم عقد من أجل تلبیة حاجة حیویة بسبب تواجده في وضعیة معّینة كرب العائلة 

بسبب وضعیته الّشخصیة التي ال تسمح له رفض  عن متوسط أجور باقي العمال یقلّ  بأجرالعمل 
، أو الّشخص الذي یقبل بشروط المتعاقد اآلخر دون مناقشة بسبب وضعیة المنصب المقترح علیه

  . 283ص من فرص االختیارالهیمنة التي یكون فیها هذا األخیر والتي تقلّ 

 لمتعاقدینالقانونیة لمراكز ال عدم تكافؤمعالجة ثانیا: 

 (déséquilibre significatif)مراكز المتعاقدین خلق عدم توازن ظاهر عدم تكافؤیترتب عن قد 
اآلخر، والواضح أّن عدم  الطرففي العقد، حیث تكون التزامات أحد الّطرفین متفاوتة مع التزامات 

كذلك إلى طبیعة االلتزامات  بل یمتدّ  ،ي للعقد فحسبالّتوازن الظاهر ال ینصب على الّتوازن المال
 Le déséquilibre  »ف أحد المؤلفین عدم الّتوازن الظاهر بأّنه: الملقاة على كل طرف، وقد عرّ 

significatif suppose une absence de réciprocité, un défaut de contrepartie, voir 
284» bligations des partiesune disproportion entre les droit et o  

                                                             
، محمد محي الدین إبراهیم سلیم، التسلط االقتصادي وأثره على الّتوازن العقدي، دار المطبوعات الجامعیة، اإلسكندریة 281

  .42، ص 2007
282 FILALI Ali, Op.cit., p. 29. 
283 GHESTIN Jacques, LOISEAU Grégoire, SERINET Yves-Marie, Op.cit., p. 286. 
284 VOGEL Louis et VOGEL Joseph, Le déséquilibre significatif, LawLex-Bruylant-AFJE, 
Bruxelles, 2016, p. 12. 
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، یستوجب التدّخل من إلیجاد ل آفة یعاني منها العقدیظهر جلیا أّن عدم الّتوازن الظاهر یشكّ 
  الحل المناسب لمعالجة عدم الّتوازن دون المساس باستقرار المعامالت.

 الظاهرعدم الّتوازن  لمعالجة المشّرعتدّخل   -1

 لّتوازن الظاهر بین حقوق والتزامات المتعاقدینعالجت مختلف التشریعات إشكالیة عدم ا
  .سواء بنصوص عامة في الّتقنین المدني أو عن طریق نصوص خاصة

 معالجة الّتقنین المدني إلشكالیة عدم الّتوازن الظاهر   -أ

جل وضع حد لعدم أشریعات المقارنة من مختلف التّ  رعلى غراالجزائري تدّخل المشّرع 
والتزامات المتعاقدین، في حاالت معّینة معروفة كالغبن في بیع العّقار  الّتوازن الواضح بین حقوق

أو االستغالل أو الّشروط التعّسفیة في عقد اإلذعان أو تعدیل العقد بسبب الّظروف الّطارئة أو 
حتى إعادة الّنظر في الّشرط الجزائي، إال أّن المالحظ هو أّن هذه الحاالت واردة على سبیل 

والذي كّرس توازن  2016حاالت خاصة، على عكس المشّرع الفرنسي بعد تعدیل  الحصر لمعالجة
  العقد كأحد أهم محاور إصالح قانون العقود.

والتي  1169285نص المادة  2016استحدث المشّرع الفرنسي بعد بعدیل الّتقنین المدني في 
و نص المادة ثمن بخص أو تافه، أالمالي تجعل من عقد المعاوضة باطل إذا كان المقابل 

من الّتقنین نفسه والتي تجعل أّي بند في العقد غیر مكتوب إذا كان یرمي إلى إعدام  1170286
والواضح أّن المشّرع الفرنسي عوض إلغاء ركن الّسبب في العقد عن التزام المدین من مضمونه، 

  .287طریق هذین الّنصین

                                                             
285 Article 1169 du Code civil français : « Un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au 
moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s'engage est illusoire 
ou dérisoire. » 
286 Article 1170 du Code civil français : « Toute clause qui prive de sa substance l'obligation 
essentielle du débiteur est réputée non écrite. » 
287 LEQUETTE Suzanne, « Réforme du droit commun des contrats et contrats d’intérêt 
commun », D., N° 20, 02 juin 2016, p. 1152.  
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نصوص أكثر خصوصیة مثل تدّخل المشّرع الفرنسي من أجل الحرص على توازن العقد في 
من الّتقنین المدني فیما یتعلق في مراقبة الّثمن الذي یتم  289 1165و 288 1164نص المادتین 

أو یحكم للمدعي بالتعویض  ، حیث یجوز للقاضي بحسب الحاالت أن290تحدیده بصفة منفردة
أو الخدمة التي  ن أّن الّثمن  الذي حدده الّدائن ال یتناسب مع طبیعة السلعةإذا تیقّ فسخ العقد 

للمدین.قدمها 

معالجة المشّرع لعدم الّتوازن الظاهر بمقتضى نصوص خاصة  -ب

عدم الّتوازن الظاهر في التزامات وحقوق المتعاقدین في نصوص الجزائري عالج المشّرع 
 02-04القانون  هافعرّ ، والتي المستهلك و"البائع"في العقود بین خاصة منها الّشروط التعّسفیة 

كل بند أو شرط بمفرده أو مشتركا مع بند واحد أو  تعسفي: شرط" كما یلي: 3-5ص المادة في ن
، بین حقوق وواجبات أطراف العقد." اإلخالل الظاهر بالتوازنعّدة بنود أو شروط أخرى من شأنه 

یحدد العناصر  291 306-06من القانون، المرسوم التنفیذي  30صدر تطبیقا لنص المادة وقد 
للعقود المبرمة بین األعوان االقتصادیین والمستهلكین والبنود التي تعتبر تعسفّیة، والذي األساسیة 

.292یحدد كیفیة ممارسة لجنة البنود التعّسفیة باعتبارها الجهاز المكلف بمحاربة هذه اآلفة في العقد

288 Article 1164 du Code civil français : « Dans les contrats cadre, il peut être convenu que le 
prix sera fixé unilatéralement par l'une des parties, à charge pour elle d'en motiver le 
montant en cas de contestation. » 
289 Article 1165 du Code civil français:« Dans les contrats de prestation de service, à défaut 
d'accord des parties avant leur exécution, le prix peut être fixé par le créancier, à charge 
pour lui d'en motiver le montant en cas de contestation. En cas d'abus dans la fixation du 
prix, le juge peut être saisi d'une demande en dommages et intérêts. » 

ي حسن رغم معارضة جانب من الفقه على إمكانیة ترك مجال تحدید ثمن الخدمة لمقدمها بصفة حصریة، راجع في ذلك: جمیع 290
  .31ص ، 1991عبد الباسط، اثر عدم التكافؤ بین المتعاقدین على شروط العقد، دار النهضة العربیة، القاهرة، 

یحدد العناصر األساسیة للعقود المبرمة بین  ،2006سبتمبر سنة  10، مؤرخ في 306-06مرسوم تنفیذي رقم  291
  .2006سبتمبر  11، مؤرخ في 56، ج.ر.ج.ج. عدد فیةاألعوان االقتصادیین والمستهلكین والبنود التي تعتبر تعس

بغدادي مولود، حمایة المستهلك من الّشروط التعّسفیة في عقد االستهالك، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق،  292
 .121، ص 2015، 1جامعة الجزائر 
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اهر التدّخل القضائي لمعالجة عدم الّتوازن الظّ  -2

جل إدراج إشكالیة عدم أسواء على المشّرع أو الفقه من ضح الواكان للقضاء الفرنسي األثر 
عدد من  شملتالّتوازن الظاهر في الّنظریة الحدیثة للعقد، من خالل العدید من القرارات والتي 

 د االستهالك.و عقد التأمین وعق ،العقود الخاصة كعقد العمل

مراقبة توازن العقد في المعامالت الّتجاریة  -أ

جاري ثانیا من الّتقنین التّ  L.442-6قض الفرنسّیة إلى نص المادة استندت محكمة النّ 
جاري في حالة وجود عدم توازن ظاهر في العقد الذي ریك التّ من أجل منح تعویض للشّ 293الفرنسي

یربطه بالمنتج أو المصنِّع، وقد استعملت هذه المادة لردع أّي  استغالل في عقود التوزیع، على 
 )Le Galec( أّن شركة لوقالیك اتتلّخص وقائعه قضیةالّتجاریة في  غرار ما قضت به الغرفة

المتفق علیه مع الّثمن   لىالحصول على تخفیضات عخاصة فرضت على ممونیها بمقتضى بنود 
بندا یؤّدي إلى وزارة التجارة الفرنسّیة وهو ما اعتبرته  هؤالء إذا لم تحقق الّشركة رقم أعمال كاف

ین حقوق والتزامات األطراف، ورفعت دعوى قضائیة ضد شركة لوقالیك خلق عدم توازن ظاهر ب
بأن حیث قضت الغرفة الّتجاریة لمحكمة الّنقض  ،وهو ما حصل فعال من أجل إلغاء هذا البند،

  .  294نشئ لمصلحة الموزع عدم توازن ظاهر في العقدالبند محل النزاع ی

293 Code de commerce français, 112eme éd., Dalloz, Paris, 2017. « Engage la responsabilité de 
son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, 
industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : … 2° De soumettre ou de 
tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre 
significatif dans les droits et obligations des parties ; ». 
294 Cass. com., 25 janvier 2017, N° 15-23547, in 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEX
T000033944273&fastReqId=590696245&fastPos=1/. Consulté le 31/03/2017.« Et attendu, en 
deuxième lieu, que…, la cour d'appel a exactement retenu que la loi du 4 août 2008, en 
exigeant une convention écrite qui indique le barème de prix tel qu'il a été préalablement 
communiqué par le fournisseur, avec ses conditions générales de vente, a entendu permettre 
une comparaison entre le prix arrêté par les parties et le tarif initialement proposé par le 
fournisseur ; qu'il suit de là que l'article L. 442-6, I, 2° du code de commerce autorise un 
contrôle judiciaire du prix, dès lors que celui-ci ne résulte pas d'une libre négociation et 
caractérise un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ; ». 
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قض الفرنسّیة اعترفت بصفة غیر یّتضح من خالل القرار الّسالف الذكر أن محكمة النّ 
مباشرة بالتبعیة االقتصادیة للممونین تجاه الموزع الذي فرض علیهم شروطا اعتبرت تعّسفیة إال أّن 

من الّتقنین التجاري بالّنظر إلى أطراف العالقة الّتعاقدیة  L.442-6القرار استند إلى نص المادة 
  باعتبارهما تاجرین محترفین.

  عقد من خالل سبب االلتزاممراقبة توازن ال  -ب
ركن الّسبب من بین أهم أسالیب مراقبة توازن العقد من طرف محكمة الّنقض یعتبر 

 chronopost295 كرونوبوستالفرنسّیة، واإلشارة في هذا الّصدد تكون إلى القرار المعروف بقرار 
-FABRE)انیان، حیث اعتبرت األستاذة فابر معبر ركن الّسبب حمایة توازن العقدلنموذج عن ك

MAGNAN)  من أجل مراقبة عدم المساس بااللتزامات في هذه القضیة أّن تدّخل القضاء
الضروریة للمتعاقدین، هو في الحقیقة صورة لحمایة العقد من عدم الّتوازن الّظاهر الذي كان 

ال سیحدث لو تّم إعمال بند التخفیف من المسؤولیة  الذي وضعته شركة كرونوبوست لمصلحتها، ف
ذلك سیجعل التزام  نّ یمكن للمدین إعفاء نفسه من مسؤولیته عن اإلخالل بالتزاماته الضروریة، أل

  . 296ما یؤّدي إلى اإلخالل بالتزامات وحقوق الّطرفینوهو المتعاقد اآلخر من دون سبب، 
  ردع الّشروط التعسفیة   -ت

مقارنة بعدم توازن ظهرت فكرة الّشروط التعّسفیة كاعتراف ضمني من مختلف التشریعات ال
ق االقتصادي والمعرفي ألحد ، نتیجة للتفوّ 297المتعاقدة في العدید من الحاالت األطرافمراكز 

أورد المشّرع الجزائري تعریفا للشروط التعّسفیة في ، وقد المتعاقدین على حساب المتعاقد اآلخر
                                                             

295Cass. Com., 22 octobre 1996, N° 93-18.632, Bull. Civ. N° 2, 1996, p. 223. 
   خفیف من حّدة القّوة الملزمة للعقدالتدّخل القضائي للتّ سیتم العودة إلى هذا القرار بالتفصیل عند التطّرق إلى 

296FABRE-MAGNAN Muriel, Op.cit., p. 449. « Lorsqu’un débiteur vide une de ses 
obligations essentielles de tout contenu par la stipulation d’une clause exclusive ou limitative 
de responsabilité, il ne fournit en définitive aucune contrepartie sérieuse à l’obligation 
corrélative de son cocontractant. » 

، 306-06والمرسوم التنفیذي  02- 04صوص الخاصة على غرار القانون للشروط التعّسفیة في النّ  فقطیتم التطّرق  297
عتبر نص عام یمن التقنین المدني التي  110وذلك بسبب ما تحمله هذه النصوص من ِجّدة بالمقارنة مع نص المادة 

  د اإلذعان.مقترن بعق
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شرط بمفرده  أول بند " شرط تعسفي: ك: على أّنهبالّنص  02-04خامسا من القانون  03المادة 
الظاهر بالتوازن بین  اإلخاللأو شروط أخرى من شانها  عّدة بنود أومشتركا مع بند واحد  أو

  حقوق وواجبات أطراف العقد".

للشروط  النظرد الزوایا التي یمكن من خاللها بالّنظر إلى تعدّ  موحدا اتعریفیرد ، فلم فقهیاأما 
 على لمهني یفرضها شرطعریفا للشرط التعّسفي باعتباره "ت 298فقد ذكر أحد الباحثینالتعسفیة، 
 وبما یؤّدي إلى فاحشة میزة على حصوله إلى تؤدي بطریقة ،االقتصادي نفوذه مستخدما المستهلك

 بواسطة واحد طرف من مسبقا هذا الّشرط المحرر جراء من في الّتوازن العقدي خلل إحداث
 الفاحشة المیزة هذه كانت وسواء الرفض، أو قبولال على فیه المستهلك دور ویقتصر المهني،
 .".آثاره من أثار كانت أم العقد بموضوع متعلقة

یبدو أن أهمیة موضوع الّشروط التعّسفیة تظهر من خالل عنصرین أساسیین وهما الّشروط 
هة الواجب توفرها لقیام الّشرط التعّسفي من جهة، وكذا دور القاضي في الّتصدي لهذا الّشرط من ج

 أخرى. 

  

  شروط قیام البنود التعّسفیة  -1ت

یستوجب العتبار أي شرط تعّسفیا تحقق شرطین أساسیین وهما وجود عقد بین العون 
  .طرافاألظاهر بالتوازن بین حقوق وواجبات  االقتصادي والمستهلك، وأن یوّلد هذا العقد إخالل

  : اشتراط وجود عقد بین العون االقتصادي والمستهلك1-1-ت

عقد بین البائع والمستهلك وفق ما أقرته  ضمن بنودن تكون لمراقبة الّشروط التعّسفیة أشترط یُ 
" تعتبر بنودا وشروطا تعّسفیة الّسالف الذكر، والتي تنص على أّنه: 02-04من القانون  29المادة 

 نّ ویّتضح أ، .."البنود والّشروط التي تمنح هذا األخیر: .. افي العقود بین المستهلك والبائع ال سیم
                                                             

 جامعة الثالث ل.م.د.، زكریاء، آلیات حمایة المستهلك في القانون الجزائري، رسالة دكتوراه في القانون الطور بوعون298
  138، ص 2017نة، یقسنط
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 بائع بینكون تالتي  تلكن تتضمن شروطا تعّسفیة في أالمشّرع حصر العقود التي یمكن 
من الّتقنین المدني، فالبائع هو من یلتزم في  351نص المادة  إلىوبالرجوع غیر أّنه ومستهلك، 
  ".حقا مالیا آخر في مقابل ثمن نقدي أوبأن ینقل للمشتري ملكیة شيء " عقد البیع: 

، فالبائع هو من ینقل لم یوفَّق في اختیار األلفاظ باستعماله كلمة "البائع"المشّرع  یظهر أنّ 
من الّتقنین المدني، تبعا لذلك، فإن  351حق مالي آخر مثلما نصت علیه المادة  أوملكیة شيء 

لبیع فقط تنحصر في عقد ا 02- 04من القانون  29الّشروط التعّسفیة وفقا لنص المادة  أوالبنود 
 أومقاولة  أوإیجار  أوالبنود أو الّشروط التعّسفیة قد یتضمنها عقد بیع  أنّ  إذوهذا غیر صحیح، 

 .299خدمة ... الخ عقد تقدیم
    رابعا في فقرتها الثانیة من القانون 03 یمكن تقدیم المالحظة نفسها عن صیاغة المادة

 أون ینجز العقد على شكل طلبیة أ یمكن" :أّنه في تعریف العقد، حیث نص المشّرع على 04-02
سندها  أووثیقة أخرى مهما كان شكلها  أيّ  أوسند  أوجدول وصل تسلیم  أوسند ضمان  أوفاتورة 

 المقررة سلفا." لشروط البیعالمراجع المطابقة  أوتتضمن الخصوصیات 
من  30ة ، والصادر تطبیقا لنص المادالمذكور سابقا 306- 06المرسوم التنفیذي  غیر أنّ 

من المرسوم التي  األولىدى الوقوع في هذا الخطأ، حیث نصت المادة اتف 02300-04القانون 
 5المؤرخ في  02-04من القانون  30" تطبیقا ألحكام المادة  ه:تحدد نطاق تطبیقه على انّ 

للعقود المبرمة  األساسیةتحدید العناصر  إلى... یهدف هذا المرسوم  1425عام  مادى األولىج
  والبنود التي تعتبر تعسفیة". االقتصادیین والمستهلكین األعوان ینب

، یمكن استخالص العناصر 306-06والمرسوم التنفیذي  02-04أحكام القانون  إلىبالرجوع 
  بنودا تعّسفیة على النحو التالي: أویتضمن شروطا  الذيالواجب توافرها في العقد  األساسیة

                                                             
 إلىتعّسفیة تطرقت  أنها، لما سردت البنود التي یمكن تكییفها 02- 04رقم من القانون  29المادة  أنّ خاصة إذا علمنا  299

ممیزات المنتوج  أوثالثا على أّنه: " امتالك حق تعدیل عناصر العقد األساسیة  29د من العقود، حیث نصت المادة العدی
  الخدمة المقدمة دون موافقة المستهلك". أوم المسلّ 

بهدف حمایة مصالح المستهلك وحقوقه، یمكن تحدید العناصر ، على انه: " 02-04رقم من القانون  30تنص المادة 300
  .ساسیة للعقود عن طریق التنظیم، وكذا منع العمل في مختلف أنواع العقود، ببعض الّشروط التي تعتبر تعسفیة"األ
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ن یكون العقد مكتوبا: أ1-1-1-ت
ن أ 02-04رابعا من القانون  03یشترط ضمنیا من خالل تعریف العقد الوارد في نص المادة 

" كل اتفاق ، حیث نصت المادة على أنه:301یكون العقد المبرم المستهلك والعون االقتصادي مكتوبا
 "حرر مسبقا"حیث ُیفهم من عبارة مسبقا ..."، حرربیع سلعة أو تأدیة خدمة  إلىاتفاقیة تهدف  أو

 وجود عقد مكتوب.
رابعا من  03تكون الكتابة رسمیة، في الفقرة الثانیة من المادة  أنالمشّرع لم یشترط  رغم أنّ 

الّسالفة الذكر، إال أن هذا الّشرط قد یعیق الحمایة التي كان یرغب المشّرع في  02-04القانون 
ن االقتصادي شفویة، أو على عامالت بین المستهلك والعو منحها للمستهلك، فغالبا ما تكون التّ 

يء المبیع أو الخدمة المقدمة، دون أن شاألكثر أن یحصل المستهلك على وصل دفع قیمة ال
یجب على المشّرع فتح مجال أكثر  ، بالتّاليشروط وبنود العقد إلىیتضمن الوصل أّي  إشارة 

وجود  إثباتتبقى إشكالیة و لحمایة المستهلك، لتشمل الحمایة على العقود المكتوبة وغیر المكتوبة، 
العقد من عدمه أو وجود شرط تعسفي من عدمه على عاتق المستهلك. 

 أحد الّطرفین للطرف اآلخر إذعانأن یتضمن العقد : 2-1-1-ت

من تعریف وهو ما یمكن استخالصه ، 302المشّرع الّشروط التعّسفیة في عقود اإلذعان حصر
" العقد: المذكور سابقا والتي تنص على أّنه: 02-04انون من الق 4فقرة  3العقد الوارد في المادة 

مع تأدیة خدمة، حرر مسبقا من أحد أطراف االّتفاق  بیع سلعة أو إلىاتفاقیة تهدف  أوكل اتفاق 
عریف نفسه التّ ، وهو ."الّطرف اآلخر بحیث ال یمكن هذا األخیر إحداث تغییر حقیقي فیه إذعان

لتؤكد الّسلطة التنفیذیة بعد الّسلطة  306-06المرسوم التنفیذي  وارد في نص المادة األولى منال
 مجال الّشروط التعّسفیة هو عقود اإلذعان. أنّ التشریعیة 

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، 02-04بن قري سفیان، ضبط الممارسات الّتجاریة على ضوء القانون رقم  301
  .56، ص 2009فرع القانون العام، جامعة بجایة، 

، أفریل 14عدد  جامعة بسكرة، ،وي عایدة، "حمایة المستهلك من الّشروط التعسفیة"، مجلة االجتهاد القضائيمصطفا302
  .13ص  ،2017
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الّشروط التعّسفیة في عقود  306-06والمرسوم التنفیذي  02-04یبدو أّن حصر القانون 
ل الظاهر في التزامات بالّنظر إلى العدید من األسباب منها أّن االختال، اإلذعان غیر صائب

الّطرفین ال تنحصر فقط في عقود اإلذعان، بل یمكن أن یحدث هذا االختالل في العقود 
، وهو ما یمكن استخالصه من 303الّتفاوضیة إذا كانت المراكز القانونیة للمتعاقدین غیر متكافئة

لبنود سواء تمت مناقشتها أو فتح المشّرع الفرنسي المجال لمراقبة الّشروط التعّسفیة بالّنسبة لجمیع ا
  .304تّم فرضها من طرف المهني على غیر المهني

یّتضح كذلك أّن حصر الّشروط التعّسفیة في عقود اإلذعان یفقدها الفّعالیة المنتظرة منها 
من التّقنین المدني قد تطرقت إلى الّشروط التعّسفیة في عقود اإلذعان  110بالّنظر إلى أّن المادة 

 أن" إذا تّم العقد بطریقة اإلذعان، وكان قد تضمن شروطا تعسفیة، جاز للقاضي أّنه: بالّنص على 
یعفي الّطرف الُمذعن منها، وذلك وفقا لما تقضي به العدالة ویقع  أنیعدل من هذه الّشروط أو 

، تبعا لذلك یمكن التساؤل عن جدوى االعتراف بالّشروط "باطال كل اتفاق على خالف ذلك
ي نصوص خاصة بما أّنه یمكن االستناد إلى الّنصوص العامة لمراقبة الّشروط التعّسفیة ف
  التعسفیة.

  المخالف لحسن النّیة االختالل الظاهر بین حقوق والتزامات أطراف العقد: 2-1-ت
یضاف إلى جانب ضرورة وجود عقد بین العون االقتصادي والمستهلك، أن یشمل العقد في 

الّظاهر بالتوازن بین حقوق وواجبات أطراف  لإلخاللفي یؤّدي مضمونه على شرط أو بند تعس
وهو  306حیث یمنح ألحد المتعاقدین میزة مفرطةب ،على وجه یخالف مقتضیات ُحسن النّیة 305العقد

                                                             
خلیفة كرفة محمد، "ضرورة التخلي على ربط الّشروط التعّسفیة بعقود اإلذعان من أجل حمایة واسعة للمستهلك"، مجلة  303

  .61، ص 2017، 1عدد  ف،جامعة الشل الدراسات القانونیة المقارنة،
304 Article L. 212-1 paragraphe 6 du Code de consommation français stipule que : « Ces 
dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi 
notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, 
billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des 
conditions générales préétablies. — [C. consom., art. L. 132-1, al. 1er à 5 et 7.] ». 

یة في العقود في القانون الجزائري (دراسة مقارنة مع قوانین فرنسا وألمانیا ومصر)، دار بودالي محمد، الّشروط التعّسف 305
  . 92، ص 2007هومه، الجزائر، 
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وقد یأخذ هذا اإلخالل صور عدیدة  308وبعض الّنصوص القانونیة المقارنة307علیه الباحثونأّكد 
كرسة قانونا لمصلحة المستهلك أو تحمیل هذا األخیر كاألحادیة في الحقوق أو رفض حقوق م

  التزامات غیر مبررة.
  مظهر الختالل التوازن : األحادیة1-2-1-ت

 األطرافأحد األولى هي منح ، األحادیة في الّشروط التعّسفیة صورتین أساسیتین یأخذ مظهر
ظهر انعدام التبادل م األحادیةتأخذ  ، في هذا الّصددالّطرف اآلخر یتمتع بهحق ال  أوسلطة 

)non réciprocité ،( ّة فهي وقف تحقق حق أو التزام معّین على محض إرادة الثانی الّصورة اأم
  أحد الّطرفین.

 األطراف سلطة أو حق غیر مكفول للطرف اآلخر ألحدیكون  : أن1-1-2-1-ت

طا شر یضمن للمتعامل االقتصادي حقا حصریا غیر مكفول للمستهلك  الذيشرط الیعتبر 
الّطرف حساب على  األطرافیؤّدي إلى اختالل فادح وغیر مبرر لمصلحة أحد ألّنه س، تعّسفیا
، وقد اعتمد المشّرع على وصف األحادیة لإلقرار ببعض الّشروط التعّسفیة سواء في نص 309اآلخر
  .311 306-06من المرسوم التنفیذي  5أو المادة  02310-04من القانون  29المادة 

                                                                                                                                                                                              
یل شهادة الماجستیر في القانون، التعاقدي وتطویع العقد، مذكرة لن االلتزامحدي اللة أحمد، سلطة القاضي في تعدیل  306
  .102، ص 2013تلمسان،  امعةج

307 SAUPHANOR-BROUILLAUD Natacha et Al., Les contrats de consommation (règles 
communes), L.G.D.J.-Lextenso éditions, Paris, 2013, p. 569. 
308 Directive Européenne N° 93/13, 05 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats 
conclus avec les consommateurs, J.O.C.E., N° L95, du 21 avril 1993. L’article 3 de la directive stipule 
que : « Une clause d'un contrat n'ayant pas fait l'objet d'une négociation individuelle est considérée 
comme abusive lorsque, en dépit de l'exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur 
un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat. ». 
309 DOUCHE DOYETTE Nathalie, La sanction de la violation du droit de la consommation dans les 
contrats de consommation, thèse de doctorat en droit, université de lorraine, 2012, p. 177 

 " تعتبر بنودا وشروطا تعّسفیة في العقود ...على انھ:   02-04من القانون  29تنص المادة  310
 ...أخذ حقوق و/أو امتیازات ال تقابلها حقوق و/أو امتیازات مماثلة معترف بها للمستهلك. -
 ...نفسه بها. إلزام المستهلك بتنفیذ التزاماته دون أن یلزم -
  "التفرد بتغییر آجال تسلیم منتوج أو آجال تنفیذ خدمة. -

  " تعتبر تعسفیة، البنود ...على أّنه:  306-06 رقم تنفیذيالمرسوم المن  5تنص المادة  311
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قضیة بین جمعیة حمایة محكمة الّنقض في ضاء الفرنسي، فقد أّكدت أما من جانب الق
شركة مرسدیس األلمانیة، أّن  (concessionnaire)وهي ممثل  38المستهلكین وشركة اسلي 

إدراج ضمن عقود بیع السیارات بند یمنح للشركة الحق في االحتفاظ باألقساط التي تّم دفعها من 
الشراء، في حین لم ُیمنح للمشتري الحق في تعویض مماثل  طرف المشتري في حالة تراجعه عن

في حالة تراجع الّشركة عن البیع، شرطا تعسفیا بما أّنه یمنح للشركة حقوق لم تمنح للطرف 
 .312اآلخر

للعون االقتصادي یتضح من القرار أّن محكمة الّنقض الفرنسّیة اعتبرت البند الذي یسمح 
من قیمة السیارة مع احتساب كافة  %10یدفعه المستهلك والمقدر بـ سبیق الذي باالحتفاظ الكلي للتّ 

  شرطا تعسفیابالحق نفسه  األخیرالصفقة، دون االعتراف لهذا  إتمامعن  هالرسوم في حالة عدول
ألنه یمنح للمهني امتیاز لم ُیمنح مثله للمستهلك، وهو ما یؤّدي إلى خلق اختالل ظاهر بین 

  .التزامات وحقوق الّطرفین

                                                                                                                                                                                              
 ..فسخه بصفة منفردة، بدون تعویض المستهلك. االحتفاظ بحق تعدیل العقد أو -
قام بفسخه دون إعطائه  أوتهلك في حالة ما امتنع هذا األخیر عن تنفیذ العقد االحتفاظ بالمبالغ المدفوعة من طرف المس -

 الحق في الّتعویض في حالة ما إذا تخلى العون االقتصادي هو بنفسه عن تنفیذ العقد أو قام بفسخه.
ل ذلك تعویضا یدفعه تحدید مبلغ الّتعویض الواجب دفعه من طرف المستهلك الذي ال یقوم بتنفیذ واجباته، دون ان یحدد مقاب -

 …العون االقتصادي الذي ال یقوم بتنفیذ واجباته
االحتفاظ بحق إجبار المستهلك على تعویض المصاریف واألتعاب المستحقة بغرض التّنفیذ اإلجباري للعقد دون أن یمنحه  -

  " نفس الحق
312 Cass. Civ., 14 novembre 2006, N° 04-15.646, Bull. Civ. N° 9, 2006, p. 420. « Attendu qu'en se 
déterminant ainsi, alors que, ayant constaté, par ailleurs, que l'acheteur pouvait annuler sa 
commande et obtenir le remboursement de l'acompte versé, majoré des intérêts légaux, si, après mise 
en demeure, il n'était pas livré dans les sept jours suivant la date de livraison convenue, il en résultait 
que la clause litigieuse, ayant pour objet ou pour effet de permettre au professionnel de retenir des 
sommes versées par le consommateur lorsque celui-ci renonce à exécuter le contrat, sans prévoir le 
droit, pour ce consommateur, de percevoir une indemnité d'un montant équivalent de la part du 
professionnel lorsque c'est celui-ci qui y renonce, créant ainsi un déséquilibre entre les droits et 
obligations des parties au détriment du consommateur, comme l'a aussi énoncé la commission des 
clauses abusives dans ses recommandations n° 91-02 et 04-02, en ce qu'elle sanctionne plus 
lourdement l'inexécution du consommateur que celle du professionnel, devait être regardée comme 
abusive, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ; ». 
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اعتبار  إمكانیةعلى تؤكد الدراسات الحدیثة في مجال الّشروط التعسفیة، تجدر اإلشارة إلى أّن 
كان لهذا األخیر مبرر  إنمشروع وغیر تعسفي بند یمنح ألحد الّطرفین حق ال ُیمنح للطرف اآلخر 

الّنزاع  لیهعذكر هذا األخیر صراحة في العقد لیتمكن القاضي الذي قد ُیعرض یُ  أنشرعي، بشرط 
طرف الضعیف في ومراقبة أّن البند ال یشكل غبن للعیة المبرر من عدمه، و شر ممن تقدیر مدى 

.313العقد

 أحد األطراف إرادةعلى محض  أثر العقدتعلیق : 2-1-2-1-ت
على محض  تنفیذ بعض االلتزاماتتعتبر هذه الحالة الصورة الثانیة لألحادیة، حیث یتم تعلیق 

على جنة الفرنسّیة للشروط التعّسفیة في العدید من التوصیات اللّ وقد أّكدت  ،314رادة أحد األطرافإ
 01-2012توصیة رقم ومثالها الحضر أّي شرط یتوقف تحقیقه على محض إرادة أحد الّطرفین، 

السماح للمهني من تعدیل بصفة انفرادیة مبلغ مقابل الخدمة خالل جنة تعسفیا: "اللّ  حین اعتبرت
من قانون حمایة  R132-2-1IVفي المادة  علیها عقد، عدا الحاالت المنصوصمرحلة تنفیذ ال

على  02-04من القانون 316 29اعتمد المشّرع الجزائري في نص المادة  كما، 315المستهلك."
 تعلیق تحقق االلتزامات والحقوق على محض إرادة أحد المتعاقدین العتبار بعض البنود تعّسفیة.

313 PEGLION-ZIKA Claire-Marie, La notion de clause abusive au sens de l’article L.132-1 du 
Code de la consommation, thèse de doctorat en droit privé, école doctorale de droit privé, 
université de Paris II Panthéon-Assas, 2013, p. 338. 

تیزي وزو،  ستیر في الحقوق، جامعةمعوش رضا، حمایة المستهلك من الّشروط التعسفیة، مذكرة لنیل شهادة الماج 314
  .14، ص  2015

315 Recommandation n° 2012-01, publiée au Bulletin Officiel de la Concurrence, de la Consommation, 
de la Répression des Fraudes, N° 5, du 18/05/2012, 
inhttps://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/dgccrf/boccrf/2012/12_05/recommanda
tion2012_01_cca.pdf/Consulté le 02/04/2017.«  …..2°) D’autoriser le professionnel à modifier 
unilatéralement le prix de la prestation de services, en cours d’exécution du contrat, en dehors des cas 
prévus par l’article R. 132-2-1, IV du code de la consommation ; » 

  :  " تعتبر بنودا وشروطا تعّسفیة في العقود ...على أّنه:  02-04من القانون  29تنص المادة  316
 فرض التزامات فوریة ونهائیة على المستهلك في العقود، في حین انه یتعاقد هو بشروط یحققها متى أراد. -
 أو الخدمة المقدمة دون موافقة المستهلك.امتالك حق تعدیل عناصر العقد األساسیة أو ممیزات المنتوج المسلم  -
  "عدة شروط من العقد أو التفّرد في اتخاذ قرار البت في مطابقة العملیة الّتجاریة للشروط الّتعاقدیة. أوالتفّرد بحق تفسیر شرط  -
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ر اإلشارة إلى قرار محكمة الّنقض الفرنسّیة في قضیة تتلّخص أما من جانب القضاء، فتجد
  شهر 36لمدة  إیجاريسیارة على شكل بیع   (Diac) شركة دیاكاشترى من شخص وقائعها أّن 

على أّي  تعویض من طرف شركة المشتري ل یتحصّ  إال انه تعرض المشتري لحادث مرور ولم
دون أن یكون  على حالتهاللغیر اك والتي قامت ببیعها شركة دی إلىالسیارة  بإرجاعالتأمین، فقام 

شركة وطالبت للمشتري حق التدّخل في عملیة البیع تطبیقا لبند تّم االّتفاق علیه عند إبرام العقد، 
  .دفع ما بقي من الثّمندیاك من المشتري 

نح للشركة تدّخلت جمعیة حمایة المستهلكین في الّنزاع وطالبت قضائیا بإلغاء البند الذي یم
حصریة البحث عن مشتري للسیارة في حالة تعرضها لحادث مرور وبالّشروط التي تراها مناسبة 
وذلك العتبار البند تعّسفیا، وهو ما قضت به الغرفة المدنّیة لمحكمة الّنقض التي اعتبرت أّن البند 

شراك إ إمكانیةون د إرادتهاحقا حصریا متوقف على محض المتنازع علیه یمنح لفائدة شركة دیاك 
تمنح لشركة دیاك  في التصّرف ةهذه الحصریّ أّن في البحث على مشتري للسیارة و  المتعاقد اآلخر

 . 317األطراف فادع في الّتوازن بین حقوق والتزامات  إخالل إلىتؤدي مفرطة میزة 

ما أّن حقوق یّتضح من القرار أّن محكمة الّنقض الفرنسّیة اعتبرت البند المتنازع علیه تعسفیا ب
والتزامات المستهلك مرتبطة بمحض إرادة شركة دیاك، والتي تستأثر لنفسها حصریا حق التصّرف 
بالبیع في السیارة التي تعرضت للحادث، من خالل اختیار الّشخص المتعاقد معه والّشروط المتعلقة 

  ت المشتري األّول.  بإعادة البیع، إال أّن هذا اإلجراء في الواقع هو الذي یحدد قیمة التزاما

  رفض أحد المتعاقدین منح حق من الحقوق للمتعاقد اآلخر :2-2-1-ت  

یظهر من خالل دراسة العقود التي تتضمن شروطا تعّسفیة أّن معظم هذه األخیرة تسلب من 
القواعد العامة لنظرّیة  أوالخاصة بحمایة المستهلك النصوص  هاحقوق سواء كان مصدر المتعاقد 

                                                             
317 Cass. Civ. 1ere, 6 janvier 1994, N° 91-19.424, Bull. Civ. N° 1, 1994, p. 6. « Mais attendu 
que la cour d'appel a justement considéré que la clause litigieuse conférait à la Diac un 
avantage excessif en privant le preneur, tenu de restituer d'abord le véhicule, de toute 
possibilité de rechercher lui-même un acquéreur ou d'exercer un contrôle sur les conditions 
de la revente ». 



بروز نظريّة حديثة للعقد :األول.. المبحث  .الباب األول: ..... الفصل الثاني: .....  

120 
 

إلى خلق عدم توازن صریح بین والتزامات هذه الحقوق القانون المدني، حیث یؤّدي نفي العقد في 
إلى نفي الحقوق كمعیار لتقدیر الّشروط التعّسفیة سواء في المشّرع  ، وقد استند318319األطراف
 . 306321-06أو المرسوم التنفیذي  02320-04القانون 

قض الفرنسّیة على عدم مشروعیة أما من جانب االجتهاد القضائي، فقد أّكدت محكمة النّ 
ت منها البنود التي تنفي على المستهلك حقا من الحقوق واعتبارها تعّسفیة في العدید من القرارا

المدنّیة األولى في قضیة تتلّخص وقائعها أّن جمعیة حمایة المستهلكین القرار الصادر عن الغرفة 
ة من الوكالء المعتمدین للعالمة، من ومجموع (Toyota)تویوتا  ضد شركةرفعت دعوى قضائیة 

أجل إلغاء بند یفرض على المستهلك القیام بإصالح السیارة التي اشتراها حصریا لدى ورشاتها أو 
  ورشات الوكالء المعتمدین من أجل االستفادة من ضمان صالحیة السیارة.

یه بسبب غموضه قضت الغرفة المدنّیة لمحكمة الّنقض الفرنسّیة بإلغاء البند المتنازع عل
وٕایهام المستهلك بضرورة إجراء جمیع اإلصالحات لدى شركة تویوتا أو وكالئها المعتمدین ولو 
كان العطب ال عالقة له باإلصالحات المشمولة بالضمان، وهو ما یمثل اعتداء على حق 

  .322المستهلك في اختیار الّشخص الذي سیقوم بإصالح سیارته في حالة العطب

                                                             
318 PEGLION-ZIKA Claire-Marie, Op.cit., p. 365 et s. 

 یعتبركل نفي لحق من حقوق المستهلك  أنّ انه ال یجب التوسیع من مجال هذه الخاصیة واعتبار تجدر اإلشارة إلى  319
  بحیث یمنح ألحد األطراف میزة غیر مبررة.  للعقد اإلجماليبالتوازن  إخالل إلىشرطا تعسفیا، بل یجب أن یؤّدي هذا النفي 

  " تعتبر بنودا وشروطا تعّسفیة في العقود ...  : على أّنه 02-04من القانون  29تنص المادة  320

  "حق المستهلك في فسخ العقد إذا أخل هو بااللتزام أو عدة التزامات في ذمته رفض -
  تعتبر تعسفیة، البنود ... ": على أّنه 306- 06 رقم من مرسوم تنفیذي 5تنص المادة 321

 تعویض.  ال بمقابل دفععدم السماح للمستهلك في حالة القّوة القاهرة بفسخ العقد، إ -
أو التّنفیذ غیر التخلي عن مسؤولیته بصفة منفردة، بدون تعویض للمستهلك في حالة عدم التّنفیذ الكلي أو الجزئي  -

                                                           ته.                               الصحیح لواجبا
  "وسیلة طعن ضده. ةأّي  إلىالنص في حالة الخالف مع المستهلك على تخلي هذا األخیر عن اللجوء  - 

322 Cass. Civ., 20 mars 2013, N°12-14.432, Bull. Civ. N° 3, 2013, p51. « Qu'en statuant ainsi, 
alors que le caractère ambigu de la clause, né du rapprochement de l'intitulé de la rubrique 
sous laquelle elle figure et de sa propre teneur, a pour effet de laisser croire au 
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 ل المستهلك التزامات غیر مبررةتحمی :3-2-1-ت

یّتضح بالرجوع إلى مختلف الّشروط التي تعتبر تعّسفیة أّن البعض منها یسعى إلى فرض 
التزامات غیر مبررة على أحد أطراف العقد، حیث یستغل المهني قوته االقتصادیة أو وضعیة 

بها قانونا، في هذا الّصدد التبعّیة التي یكون فیها المستهلك لفرض التزامات قد یكون هو المدین 
تعسف المهني في فرض التزامات غیر مبررة  323 306-06من المرسوم التنفیذي  5كّرست المادة 

 على المستهلك باعتبارها شروطا تعّسفیة.

تعرضت البنود التي تفرض التزامات غیر مبررة على المستهلك لرقابة شدیدة من طرف 
بند یفرض على  وب أيّ وان في إلغاء أو اعتبار غیر مكتمحكمة الّنقض الفرنسّیة، والتي لم تت

 المستهلك التزامات من شأنها خلق اختالل ظاهر بین حقوق والتزامات الّطرفین، في هذا الّصدد
تجدر اإلشارة إلى قرار الغرفة المدنّیة الثالثة في قضیة تتلّخص وقائعها أّن شركة متخصصة في 

اإلیجار بند یلزم المستأجر بتعویضها عن كل مصاریف  تأجیر الّشقق، أدرجت في أحد عقود
صیانة العین المؤجرة مهما كانت طبیعتها، وهو البند الذي اعتبرته محكمة الّنقض تعّسفیا، ألّنه 

بتحمیله المستأجر التزامات غیر مبررة  یخلق عدم توازن ظاهر بین حقوق والتزامات أطراف العقد
 .324تقع أصال على ذمة المؤجر 

consommateur qu'il est tenu, pour bénéficier de la garantie conventionnelle, de faire effectuer 
par un concessionnaire ou agent Toyota toutes les interventions exécutées sur son véhicule, 
quand bien même la garantie sollicitée serait sans lien avec ces travaux, créant ainsi à son 
détriment un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, la cour 
d'appel a violé le texte susvisé ». 

   " تعتبر تعسفیة، البنود ...: على أّنه 306- 06رقم من مرسوم تنفیذي  5تنص المادة 323
 ..فرض واجبات إضافیة غیر مبررة على المستهلك. -
  ."ولیتهیحمل المستهلك عبء الواجبات التي تعتبر من مسؤ  -

324 Cass. Civ. 3eme, 17 décembre 2015,  N°14-25.523, Bull. Civ. N 10, 2015, p. 130. « Qu'en 
statuant ainsi, alors que la clause litigieuse qui fait peser sur le locataire la quasi-totalité des 
dépenses incombant normalement au bailleur et dispense sans contrepartie le bailleur de 
toute participation aux charges qui lui incombent normalement en sa qualité de propriétaire, 
a pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les 
droits et obligations des parties au contrat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; ». 
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  : دور القاضي للتصدي للبنود التعسفیة2-ت

یقع على القاضي الذي ُیعرض علیه الّنزاع عبء التصّدي للبنود التعّسفیة وٕاثارتها من تلقاء 
  نفسه، وتوقیع الجزاء المترتب عن وجود مثل هذه الّشروط لحمایة الّطرف المضرور من وجودها. 

  ود تعّسفیة: تدّخل القاضي من تلقاء نفسه إلثارة وجود بن1-2-ت

رغم غیاب أي إشارة إلى دور القاضي من أجل التصّدي للبنود التعّسفیة في النصوص 
من التّقنین المدني تنص صراحة على جواز تدّخل القاضي في حالة  110الخاصة، إال أّن المادة 

ل ویجوز للقاضي التدخّ من أجل معالجة هذه اآلفة وجود بنود تعّسفیة في عقود اإلذعان التدّخل 
، وهو ما أكدته المحكمة القضائیة لالتحاد 325من تلقاء نفسه ولو لم یتمسك بذلك الّطرف المذَعن

، لما حثت قضاة الموضوع على البحث من تلقاء أنفسهم عن 2009األوروبي في قرار لها سنة 
 .   326مدى وجود شروط تعّسفیة في النزاعات المعروضة علیهم

تتضمن قائمة للبنود التي تعتبر تعّسفیة غیر مقیِّدة یترتب عما سبق أّن الّنصوص التي 
للقاضي إنما واردة على سبیل الترشید وفقط، وهو ما یمكن استنباطه من استعمال المشّرع في نص 

..."، إذ یقع على  ال سیما البنود والشروط التيعبارة " ...  02-04من القانون  29المادة 
ط بتوازن العقد، دون التقّید بالّنص القانوني خاصة في القاضي تقدیر مدى إخالل أي بند أو شر 

ظل الّشلل الذي تعرفه لجنة البنود التعّسفیة في الجزائر والتي من سلطاتها تحیین قائمة هذه البنود 
  بصفة دوریة. 

                                                             
325 CALAIS-AULOY Jean et TEMPLE Henri, Droit de la consommation, 9eme éd, Dalloz, 
Paris, 2015, p. 178. 
326 CJUE, 04 juin 2009, C-243/08, in 
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&jur=C,T,F&num=C-243/08&td=ALL/«… 
2)      Le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause 
contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet. 
Lorsqu’il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l’applique pas, sauf si le 
consommateur s’y oppose. Cette obligation incombe au juge national également lors de la 
vérification de sa propre compétence territoriale. ». 
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  : توقیع الجزاء عن وجود بنود تعّسفیة في العقد2-2-ت
في العقد، التصدي لهذه األخیرة، یستوجب على القاضي الذي یكتشف وجود بنود تعّسفیة 

بتوقیع الجزاء القانوني المناسب والذي قد یختلف بحسب الدور الذي یلعبه الّشرط أو البند في 
  العقد.

  : اعتبار البند التعّسفي غیر مكتوب1-2-2-ت

یترتب عن وجود بند تعسفي في العقد الحكم باعتباره غیر مكتوب، َكَحٍل مناسب یتفادى 
 L241-1، وهو ما تّم تكریسه من طرف المشّرع الفرنسي في نص المادة 327بأكمله إبطال العقد

، كما یمكن تقریب هذا الجزاء مما نص علیه التّقنین المدني في نص 328من تقنین االستهالك
والتي تسمح للقاضي بـ " ... أن یعفي الّطرف المذَعن منها،..."، إذ أّن إعفاء الّطرف  110المادة 

لّشرط التعّسفي یعني إلغاء أثر الّشرط بالنسبة له، وهي النتیجة المتربة كذلك عن المذَعن من ا
  اعتبار الّشرط التعّسفي غیر مكتوب في عقد.

  : التعدیل من الّشرط التعسفي2-2-2-ت

من التّقنین المدني من أجل التعدیل من الّشرط  110یجوز للقاضي االستناد إلى نص المادة 
ن العقد وفقا لما تقتضیه العدالة، غیر أّن هذه الّسلطة المعترف بها للقاضي إلعادة تواز  329التعسفي

تسمح له بالتدّخل في المضمون العقدي من خالل تعدیل التزامات المتعاقدین، وهو ما ُیخشى معه 
زوال األمن القانوني للعقد، لذلك وعلى عكس المشّرع الجزائري لم یعترف المشّرع الفرنسي بسلطة 

  ي تعدیل الّشروط التعّسفیة.القاضي ف

  

                                                             
ثر التحوالت أ االستهالك"، مداخلة في إطار الملتقى الوطني حول " عقود قریمس عبد الحق، "مواجهة الّشروط التعّسفیة في 327

  . (غیر منشور)11، ص جامعة الشلف ،2012دیسمبر  06و05یومي  "،االقتصادیة على تعدیل قانون حمایة المستهلك
328 Code français de la consommation, Op.cit.. Article L. 241-1 stipule que : « Les clauses 
abusives sont réputées non écrites. » 

  .6، المرجع السابق، ص قریمس عبد الحق 329
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  مبحث الثانيلا
  أزمة الّنظریة الّتقلیدیة للعقد

لعقد، تتمثل أساسا في عدم قدرة الّنظریة بمضمونها الّتقلیدیة للنظرّیة االحت في األفق أزمة 
ل هذا التقلیدي على ضمان المصلحة االجتماعیة التي كان من المفروض أن یحققها العقد، إذ تحوّ 

من وسیلة لتلبیة الحاجات وتبادل المصالح بین أفراد المجتمع إلى وسیلة لكسب الثروة  األخیر
، ما جعل التدّخل من أجل إعادة وتحقیق المصلحة الخاصة على حساب المصلحة االجتماعیة

  ، في خطوة أعادة الّنظر في مفهوم العقد.330األمور إلى نصابها أكثر من ضروري
دیة للعقد من خالل تبلور بعض المفاهیم األساسیة التي كانت قوام تتجلى أزمة الّنظریة التقلی

لها كمفهوم الّنظام العام الذي عرف تطورا كبیرا یتمثل في ظهور مفاهیم جدیدة تخرج عن مفهوم 
  الّنظام العام السیاسي التقلیدي، والتي سمحت للقاضي بتبریر تدخله في العقد (المطلب األّول).

المفاهیم التقلیدیة، أصبح في الوقت الراهن الخروج على المبادئ بغض النظر عن تبلور 
  التوجیهیة لنظرّیة العقد أمر مقبول، في حین كان یعتبر ذلك مستبعد في ظل الّنظریة التقلیدیة
حیث استغل القضاء الفرنسي السلطة الممنوحة له بتفسیر العقد من أجل فرض التزامات حدیثة 

ظهور الّنظام العام بمفهومه الجدید إلى تدّخل القاضي للحد من القوة على المتعاقدین، كما أدى 
   .الملزمة للعقد في بعض الحاالت (المطلب الثاني)

  األول المطلب

  تبلور مفهوم الّنظام العام
تزامن ظهور الّنظریة الحدیثة للعقد مع تبلور بعض مفاهیم الّنظریة التقلیدیة ومنها مفهوم 

المتعاقدین  حریةلحد من لضعت من طرف المشّرع القیود األولى التي وُ ات من الّنظام العام الذي ب
  .(الفرع األول) في تنظیم العالقة الّتعاقدیة

، حیث لم یتوقف للمفهومإال أّن اآلونة األخیرة حملت العدید من التطورات الفقهیة والقانونیة 
لمعاصر، أین أصبحت االستعانة حتى في الّزمن االتبلور  عنالمدلول القانوني للنظام العام 

                                                             
  .155، ص مفهوم العقد ...، المرجع الّسابقالعشماوي أیمن إبراهیم،  330
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بالمفاهیم الحدیثة للنظام العام لتبریر التدّخل القانوني والقضائي للتقلیص من الحرّیة التعاقدیة أو 
  (الفرع الثاني).الحد من القوة الملزمة للعقد ُمشاع 

  الفرع األول

الّتعاقدعلى حرّیة الّنظام العام قید تقلیدي 

أهم القیود التقلیدیة للحریة الّتعاقدیة، حیث اعترفت مختلف  یعتبر الّنظام العام من بین
 (ثانیا)في الّنصوص القانونیة  لّنظام العامل تعریفلم یرد أّي التشریعات بهذا القید (أوال)، إال أّنه 

 .ولیس التشریع مهام وضع التعاریف من اختصاص الفقهعلى اعتبار أّن 

م العام واآلداب العامة أوال: اعتراف مختلف التشریعات بالنّظا

اعترفت مختلف التشریعات المقارنة بالنّظام العام كقید عن الحرّیة الّتعاقدیة، فقد أّكدت المادة 
 فیما یتعلق بركن المحل على قید الّنظام العام بالّنص على 331من الّتقنین المدني الجزائري 93
للنظام العام أو اآلداب العامة كان باطال  " إذا كان محل االلتزام مستحیال في ذاته أو مخالفا:أّنه

 97كما نص المشّرع الجزائري على القید نفسه في ركن الّسبب من خالل المادة ، بطالن مطلق"
" إذا التزم المتعاقد لسبب غیر مشروع أو لسبب مخالف :بالّنص على أّنه 332من الّتقنین المدني

  .للّنظام العام أو لآلداب كان العقد باطال"

أّن المشّرع الجزائري اعترف بالّنظام العام كقید عند تطرقه لنظرّیة العقد، في ضح مما سبق یتّ 
حین نجد بعض التشریعات اعترفت بالنّظام العام واآلداب العامة في مستهل قوانینها عند التطّرق 

العام  إلى المبادئ العامة، هذا إن دّل على شيء إّنما یدل على اعتبار هذه التشریعات الّنظام
المدني الفرنسي  الّتقنین منعفي هذا الّصدد ، واآلداب من المبادئ التي تحكم ذات القانون بمجمله

 اتفاق بین األفراد من شأنه المساس بالقواعد المتعلق بالنّظام العام واآلداب أيّ  333 6في المادة 

 ي.من الّتقنین المدني المصر  136المادة نفس مضمون وهي تقریبا  331
 من الّتقنین المدني المصري. 137المادة مضمون وهي تقریبا نفس  332

333 Article 6 du Code civil français stipule que : « On ne peut déroger, par des conventions 
particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs. » 
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ن خرقها لیس فقط في بعض التشریعات الّنظام العام واآلداب العامة مبادئ ال یمك كما اعتبرت
 في هو حال المشّرع الكبكيو مجال العقد، بل وحتى في ممارسة الفرد لحقوقه أو التّنازل علیها، 

  .من الّتقنین المدني 335 9و  334 8نص المادتین 

  محاوالت تعریف الّنظام العامتعدد ثانیا:  

هذا كان التحّكم في من الصعب بما ترك المشّرع مهمة تعریف الّنظام العام للفقه، إال أّنه 
تعریف للنظام  عنالبحث ، ف336إدخاله في وعاء ذو حدود معروفةإذ من العسیر لج، زّ ال المفهوم

رغم هذه ، غیر أّنه 337مثلما أشار إلى ذلك أحد الباحثینالعام هو المغامرة في رمال متحركة 
أّنه  338نیالباحث رى أحد،یمكن الوقوف على العدید من التعاریف الفقهیة للّنظام العام، فیالّصعوبة

فیما شبه األستاذ  "مجموعة من المبادئ واألسس الضروریة لتعایش أفراد الجماعة فیما بینهم"
Yves LEQUTTE  339الّنظام العام بالصخرة التي یبنى علیها المجتمع.  

الّنظام في "على أّنه العام الّنظام  )Henri CAPITANT(األستاذ هنري كابیتان كما عّرف
هو تعریف و  ،340"تنظیم المؤسسات، تنظیم القواعد التي تعتبر أساسیة لسیر الّدولة ة، أيّ الّدول

                                                             
334 Article 8 du Code civil québécois stipule que : « On ne peut renoncer à l’exercice des 
droits civils que dans la mesure où le permet l’ordre public. » 
335 Article 9 du Code civil québécois énonce que : « Dans l’exercice des droits civils, il peut 
être dérogé aux règles du présent code qui sont supplétives de volonté; il ne peut, cependant, 
être dérogé à celles qui intéressent l’ordre public. » 
336  CARBONNIER Jean, Droit civil les biens …, Op.cit., p. 2037./ GHESTIN Jacques, 
LOISEAU Grégoire, SERINET Yves-Marie, Op.cit., p. 380. 
337 MALAURIE Philippe, Les contrats contraires à l’ordre public (étude de droit civil 
comparée) – France, Angleterre, URSS-, thèse pour le doctorat, université de Paris, 1951,     
p. 2.« Chercher à définir l’ordre public, c’est s’aventurer sur les sables mouvants… » 

مداخلة ضمن الملتقى الدولي حول " التحول في فكرة النظام عیساوي عز الّدین، " البحث عن نظام عام للنظام العام"، 338
، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 2014ماي  08و 07األنظمة العامة" المنعقد یومي  إلىالعام: من النظام العام 

  .375، ص 2015عدد خاص جامعة بجایة، للبحث القانوني،  المجلة األكادیمیةبجایة، منشور فی
339 LEQUETTE Yves, « ouverture »,in colloque sur « les mutations de l’ordre public 
contractuel », Paris, 9 mai 2011, R.D.C., N°1, 2012, p. 262. 
340 CAPITANT Henri, Introduction à l’étude du droit civil (notions générales), 5eme éd., A. 
PEDONE éditions, Paris, 1929, p. 61. « L’ordre public est l’ordre dans l’état, c’est-à-dire, 
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أّن بالقول   (MALAURIE Philippe)فیلیب مالوري األستاذیقترب كثیرا من الذي اعتمده 
  .341الّنظام العام هو السیر الحسن للمؤسسات الضروریة للجماعة

 21عند نهایة رسالته حوالي  (Philippe MALAURIE) فیلیب مالوري سرد األستاذ
،وال یمكن 342تعریفا فقهیا وقضائیا للنظام العام، سواء من الفقه والقضاء الفرنسي أو المقارن 

حصر مفهوم  وهو ما یؤكد استحالةالستحالة اإللمام بجمیعها، اعتبار هذه التعاریف حصریة 
  ن. في وعاء معیّ  العامالّنظام 

  الفرع الثاني
  ریة الحدیثة للعقد في تبلور مفهوم الّنظام العاممساهمة الّنظ

طراف الّسبب الرئیسي في األقلیدیة لنظرّیة العقد على حمایة مصالح عجز القواعد التّ  ُیعتبر
المراكز القانونیة  تكافؤ، في ظل تطّور المجتمع على نحو لم یعد ظهور مفاهیم متعّددة للّنظام العام
، هذا الوضع نوع من التبعّیة ألحد المتعاقدین للمتعاقد اآلخر قخللألطراف مفترض، ما أّدى إلى 

 (أوال)، بازدواجیة من حیث المضمون (ثانیا). أّدى إلى استحداث مفاهیم جدیدة للنظام العام 
  للنظام العام ةم جدیدیهامف ظهورأوال:   

ح األطراف أّدى عجز المبادئ التقلیدیة لنظرّیة العقد على توفیر الحمایة الالزمة لمصال
ز بخصائص غیر تلك والذي یتمیّ المتعاقدة إلى ظهور ما یسمى بالنّظام العام االقتصادي، 

  المعروفة في الّنظام العام التقلیدي.
  الّنظام العام بأولویات جدیدة   -1

ظهرت فكرة الّنظام العام االقتصادي في ظل عجز المبادئ التقلیدیة لنظرّیة العقد (سلطان 
أت فكرة تدّخل الّدولة ، فنشَ المجتمعالخصوص) في حمایة مصلحة بعض فئات  اإلرادة على وجه

                                                                                                                                                                                              
l’arrangement des institutions, l’organisation des règles indispensables à l’exercice et au 
fonctionnement de l’état. »  
341 MALAURIE Philippe, L’ordre public et le contrat (étude de droit civil comparé France, 
Angleterre, U.R.S.S.), Matot-Braine éd., Reims, 1953, p. 69. 
 342MALAURIE Philippe, Les contrats …, Op.cit., p. 445. 
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الالزمة حمایة وتوفیر ال، 343الغایة االجتماعیة من إبرامهمن أجل توجیه العقد على نحو یضمن 
 .344الذي یتواجد في مركز ضعف بالّنظر إلى القّوة التي یتمتع بها الّطرف اآلخرللمتعاقد 

بصدد الحدیث عن الّنظام العام  )RIPERT Georges( ریبر جورج یقول الفقیه
 Abstraite et permanente, la règle légale ne peut que donner un»:أنّ  ،االقتصادي

type uniforme de contrat. C'est toujours par la même voie que devra être atteint 
st tracée et il n'est point La route ele but auquel visent les contractants. 

, qui est bien un possible de s'en écarter. Un ordre naît de cette réglementation

» ordre public, mais de nature différente."345 

أّن الّنظام العام التقلیدي ترك حرّیة لألفراد في تحدید االلتزامات  ریبر یظهر من كالم الفقیه
العقد الذي یرغبون في إبرامه من حیث الكم، لكن هذه الحرّیة تترك مكانها لتنظیم اشئة عن النّ 

قانوني مفصل یتكّفل ببیان كیفیة الوصول إلى المبتغى من إبرام العقد، على نحو موحد ال یمكن 
على التصرف  المتعاقدین لألفراد االنحراف عنه، بالتّالي ینشأ نظام عام بصیغة جدیدة إلجبار

یختلف عن فظهر نظام عام جدید آمر جل تحقیق الهدف من إبرام العقد، أمعّینة من  بطریقة
  الّنظام العام التقلیدي المعروف بأّنه نظام عام ناهي.    

عرف أّن الّنظام العام التقلیدي كان یَ  (Jean CARBONNIER) جون كربونییه یرى الفقیه
ه األخیرة كانت تسعى للمحافظة على الحرّیة نوع من القواعد ذات الطابع االقتصادي، غیر أّن هذ

،وقدم الّتعاقدیة في ظل اللبرالیة االقتصادیة بعیدا عن تدّخل الّدولة والمحافظة على المصلحة العامة
من  686أو المادة  346من الّتقنین المدني الفرنسي 1فقرة  537ببعض المواد كالمادة الفقیه كمثال 

                                                             
،          2015، 1، جامعة الجزائر ونعلوم تخصص قان فاضل خدیجة، عیممة العقد، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه 343

  .21ص 
344 TERRE François, SIMLER Philippe, LEQUETTE Yves, Op.cit., p. 427. 
345 RIPERT Georges, « L’ordre économique et la liberté contractuelle », in Recueil d'études 
sur les sources du droit en l'honneur de François Gény, T2 (les sources générales des systèmes 
juridiques actuels), Recueil Sirey, Paris, 1934, p. 348.  
346 Article 537-1 du Code civil français stipule que : « Les particuliers ont la libre disposition 
des biens qui leur appartiennent, sous les modifications établies par les lois. ». 
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ك أو الحائز الحرّیة التامة في التمتع بالملكیة أو الحیازة على التي تمنح للمال ،347الّتقنین نفسه
 .348القانون والّنظام العام الوجه الذي یرغب به في ظل احترام

خصائص الّنظام العام االقتصادي  -2

یظهر التغّیر الحاصل في الّنظام العام الّتقلیدي من خالل بعض الخصائص التي یتمیز بها 
منها خاصیة عدم االستقرار والّصبغة اآلمرة التي یستقل بها عن الّنظام الّنظام العام االقتصادي و 

العام التقلیدي. 

العام االقتصاديخاصیة عدم استقرار الّنظام   -أ

بسرعة التغّیر وعدم العام التقلیدي الّنظام العام االقتصادي على خالف الّنظام  یتمّیز
ة ناتجة عن اعتبار الّنظام العام االقتصادي أّن هذه الخاصی 349حد الباحثینأ یشیراالستقرار، حیث 

جل فرض نمط معّین قد یختلف بحسب السیاسة المنتهجة من أوسیلة لتدّخل الّدولة في العقد، من 
، كما أّن التحوالت االقتصادیة في دولة معّینة قد یجعلها تتبنى إستراتیجیة مختلفة من زمن طرفها

آلخر. 

لى أولویات جدیدة قیام الّنظام العام االقتصادي ع  -ب

الّنظام العام االقتصادي إلى حمایة بعض الفئات التي یرى المشّرع أّن حمایتها  یهدف
على عكس الّنظام ، لجعل العقد أداة لتبادل المصالح قبل أن یكون أداة لتحقیق الثروة 350ضروریة

347 Article 686 du Code civil français stipule que : « Il est permis aux propriétaires d'établir 
sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, 
pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de 
la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n'aient 
d'ailleurs rien de contraire à l'ordre public. ». 
348 CARBONNIER Jean, Droit civil, les biens …, Op.cit., p. 2039. 
349 RAYNAUD Pierre, Cours de droit civil (l’ordre public économique), les cours de droit, 
Paris, 1965, p. 85. 

" التحول في  مداخلة ضمن الملتقى الدولي حول بلمیهوب عبد الناصر، "النظام العام في القانون الخاص: مفهوم متغیر ومتطور"،350
، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 2014ماي  08و 07إلى األنظمة العامة" المنعقد یومي فكرة النظام العام: من النظام العام 

 .388ص ، 2015عدد خاص، جامعة بجایة، المجلة األكادیمیة للبحث القانوني،  بجایة، منشور في
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من الّشمولیة والعلو  قلیدي الذي یرمي إلى حمایة المبادئ التي یقوم علیها المجتمع بنوعالعام التّ 
  .351الّدولة، العائلة، واإلنسانمجاالت كحیث كانت تنحصر في 

 نظام عام آمرالعام االقتصادي  الّنظام  -ت

في الّنظام العام االقتصادي، إذ وعلى خالف الّنظام العام  ةتعتبر هذه الخاصیة میزة أساسی
فإّن الّنظام  لكیان المجتمع عن بعض التصرفات التي تعتبر ضروریة ینهى الفردالتقلیدي الذي 

العام االقتصادي یفرض على األطراف عادة تصرف معّین یجب إتباعه تحت طائلة بطالن 
 .352التصرف

  العام االقتصاديمضمون الّنظام ثانیا: ازدواجیة 

في هذا  إقراره، بحسب الغایة من االقتصادي بین نوعین من الّنظام العام كاربونییهمّیز الفقیه 
د یكون الهدف من الّنظام العام توجیه اقتصاد الّدولة نحو اتجاه معین، في هذه الحالة الّصدد ق

یسمى بالنّظام العام التوجیهي، في حین قد یهدف الّنظام العام إلى حمایة طائفة من األفراد بحسب 
أجل  في كلتا الحالتین یتدّخل المشّرع من،و 353مراكزهم القانونیة، فیسمى بالنّظام العام الحمائي

وتظهر أهمیة التمییز بین النظامین بالّنسبة لألثر المترتب عن اإلخالل وضع حد للحریة الّتعاقدیة، 
  بكل واحد منهما.

  التوجیهي والنظام العام الحمائي الّنظام العام -1

رمي إلى توجیه یلوضع حد لسلطان اإلرادة أّن تدّخل المشّرع  354یرى جانب من الباحثین
تسعى الّدولة من حیث ، المنتهجةاالقتصادیة اتجاه یختلف بحسب السیاسة اقتصاد الّدولة نحو 

                                                             
351 CARBONNIER Jean, Droit civil, les biens …, Op.cit., pp. 2038-2039. 
352 Philippe MALAURIE, Laurent AYNES et STOFFEL-MUNCK Philippe, Droit des 
obligations, 8emeed., L.G.D.J.-Lextenso, Paris, 2016, p. 328.  
353 CARBONNIER Jean, Droit civil, les biens …, Op.cit., p. 2039. 

مداخلة ضمن الملتقى الدولي الخاصة"،  نساخ بولقان فاطمة، " مفهوم الّنظام العام بین الّشریعة العامة والّتشریعات 354
، كلیة 2014ماي  08و 07حول " التحول في فكرة النظام العام: من النظام العام إلى األنظمة العامة" المنعقد یومي 

عدد خاص، جامعة بجایة، المجلة األكادیمیة للبحث القانوني،  الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة بجایة، منشور في
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لعل أحسن مثال عن الّنظام العام التوجیهي هو ، و إلى حمایة المصلحة العامةخالل هذا التدّخل 
تدّخل الّدولة من أجل ضبط أسعار بعض المواد على أساس أّن ترك السوق یحدد سعر هذه السلع 

تحدید حیث یعتبر التدّخل في هذا الّصدد كقید على حرّیة ل بالمصلحة العامة، قد یؤّدي إلى اإلخال
 .بین المتعاقدین الّسعر

أّن الّنظام العام االقتصادي التوجیهي بلغ ذروته بعد نهایة الحرب العالمیة  355یرى الفقه
سیاسة تحریر  وأّن دوره تقلص تحت ضغط الّنظام االقتصادي اللبرالي بما یحمله منمعتبرا الثانیة، 

لكن هذا ال یعني زوال هذا الّنمط من التدّخل ألن المالحظ هو استمرار الّدولة في التقیید  األسعار،
من حرّیة الّتعاقد تنفیذا لسیاسة اقتصادیة معینة، تهدف من خاللها إلى توجیه االقتصاد بحسب 

  .أولویاتها في زمن معین
ّنه مجموعة من الّنصوص القانونیة التي تهدف في أما الّنظام العام الحمائي فُیعّرف على أ

وعلیه فإّن  ،356العقدمجملها إلى الحد من الحرّیة الّتعاقدیة بهدف حمایة الّطرف الضعیف في 
جل تبریر أالّنظام العام الحمائي ینطلق من فرضیة عدم تكافؤ المراكز القانونیة للمتعاقدین، من 

  حد األطراف على حساب الّطرف اآلخر.تدّخل المشّرع أو القضاء لفرض حمایة أل
جانب یبدو أّن التمییز بین الّنظام العام التوجیهي والحمائي واضح منذ الوهلة األولى، إال أّن 

داخل بین في بعض الحاالت بالّنظر إلى التّ بینهما إلى صعوبة التمییز یشیر  357باحثینمن ال
لقواعد التي تحدد فیمكن إدراج ا الّدولة، األهداف االقتصادیة واالجتماعیة ألي سیاسة تنتهجها

هو المحافظة على و  هو توجیهي هذه القواعد كال النظامین، فهدففي األجر القاعدي المضمون 
                                                                                                                                                                                              

نزیه محمد الصادق المهدي، محاولة للتوفیق بین المذهبین الّشخصي والموضوعي في االلتزام (نحو  /.415 ص،2015
معیار مشترك یحكم دور اإلرادة في تكوین االلتزام وتنفیذ آثاره "دراسة نظریة تطبیقیة مقارنة")، مجلة القانون واالقتصاد، 

  .128، ص 1979یونیو - جامعة القاهرة، مارس
355 CARBONNIER Jean, Droit civil, les biens …, Op.cit., p. 2040 / MALAURIE Philippe, 
AYNES Laurent et STOFFEL-MUNCK Philippe, Op.cit., p.328. 
356 COUTURIER Gérard, « L’ordre public de protection, heurs et malheurs d’une vielle 
notion neuve », in études offertes à Jacques FLOUR, Défrenois, Paris, 1979,  p. 95.  
357 CUMYN Michelle, « Les sanctions des lois d’ordre public touchant à la justice 
contractuelle : leurs finalités, leur efficacité », R.J.T., N° 1, 2007, p. 22/MALAURIE 
Philippe, AYNES Laurent et STOFFEL-MUNCK Philippe, Op.cit., p. 329. 
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یقینا أّن عنصر االستهالك عامل ممیز في عجلة التنمیة بالّنسبة  ،قدرة شرائیة في مستوى معّین
و حمایة العامل من استغالل رب العمل لوضعیة ، إال أّن هدفها كذلك حمائي وهللدول الرأسمالیة

  التبعّیة التي یكون فیها لفرض أجر منخفض بكثیر بالمقارنة مع العمل الذي یؤدیه العامل.

 في نهایة المطافكما أّن البحث على حمایة المصالح الّشخصیة للمتعاقد الضعیف، ستؤدي 
ي فالنظام العام الحمائي مآله األخیر هو إلى حمایة المصالح المشتركة والعامة للمجتمع، بالتّال

 . 358حمایة المصلحة العامة للمجتمع، عن طریق حمایة المصالح الّشخصیة لألفراد

ه هو ألنّ  ،في تطّور الّنظام العام هو الّنظام العام الحمائيیظهر جلیا أّن ما یثیر الجدل   
  تستمر إلى الوقت الراهنوالتي  20 الذي یبرز في الواقع األزمة التي عاشها العقد في بدایة القرن

كما كان الّنظام العام الحمائي مبررا في ، تضارب بین المعارض والمؤّیدت یةالفقهمن اآلراء جاعال 
اشئة عن حسن النّیة في العقد، كااللتزام باإلعالم في مجال عقود اللتزامات النّ االعدید من 

على بعض الفئات من المجتمع كأرباب  ذي یقعالاالستهالك بصفة عامة، أو االلتزام بالحمایة 
ومن هنا تظهر أهمیة التطّرق إلى تطّور مفهوم الّنظام العام والعالقة التي تربطه العامل مثال، 

  بااللتزام بحسن النّیة في العقد.

 من حیث درجة البطالنمییز بین الّنظام العام الحمائي والتوجیهي التّ  -2

لحمائي والتوجیهي من جانبین أساسیین وهما طبیعة الجزاء میز الفقه بین الّنظام العام ا
المترتب عن اإلخالل بقواعد الّنظام العام االقتصادي، ومدى إمكانیة التنازل عن القواعد المتعلقة 

 بهذا الّنظام العام.

  طبیعة الجزاء المترتب عن اإلخالل بالنّظام العام االقتصاديأ: 

اختالف درجة البطالن الناتج  العام التوجیهي والحمائي فيتظهر أهمیة التمییز بین الّنظام 
عن كل واحد منهما، بحیث یكون جزاء مخالفة قواعد الّنظام العام التوجیهي هو البطالن المطلق 

                                                             
358 CUMYN Michelle, Op.cit., p. 23. 
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في حین أّن مخالفة  359حیث ال یجوز لألطراف االّتفاق على مخالفتهب بما یحمله من خصائص،
  .360ئي ال یترتب عنه إال البطالن الّنسبيقواعد الّنظام العام االقتصادي الحما

غیر أّن القضاء الفرنسي یبدو متذبذبا في هذا الشأن، وأحسن مثال على ذلك موقفه من بند 
 « La clause couperet »إنهاء عالقة العمل بمجرد بلوغ العامل سن معّینة، أو ما یسمى بـ 

والتي  361سيمن تقنین العمل الفرنفي فقرتها الثانیة  L.1237-4  المنصوص علیها في المادة 
 أّنه: علىأقّرت صراحة ببطالن هذا البند في العقد بالّنص 

 « Sont nulles toutes stipulations d'une convention ou d'un accord collectif 
de travail et d'un contrat de travail prévoyant une rupture de plein droit du 
contrat de travail d'un salarié en raison de son âge ou du fait qu'il serait en 
droit de bénéficier d'une pension de vieillesse. » 

تجدر اإلشارة في البدایة إلى القرار الصادر عن محكمة الّنقض الفرنسّیة في قضیة تتلّخص 
 65تها على التقاعد ببلوغها سن وقائعها أّن هیئة الّضمان االجتماعي الفرنسي أحالت أحد موظفا

، 58سنة مثلما تضمنته االتّفاقیة الجماعیة لموظفي هیئة الضمان االجتماعي الفرنسي في المادة 
-L122-14للمادة إال أّن الموظفة رفضت تطبیق هذا المادة من االّتفاقیة الجماعیة ألنها مخالفة 

الغرفة االجتماعیة ظام العام، وقد استجابة والتي ُتعتبر من النّ  ،362من تقنین العمل الفرنسي  12
، L122-14-12المادة بأن أّي  مخالفة لنصلطلبات الموظفة معتبرة لمحكمة الّنقض الفرنسّیة 

.363"بطالن من الّنظام العام المطلقیجعل من العقد أو االّتفاق باطل "

359 MESTRE Jacques, « De la renonciation au bénéfice d’une règle d’ordre public de 
protection », R.T.D.C., N° 3, 1998, p. 670  
360 LUBY Monique, « À propos des sanctions de la violation de l’ordre public », C.C.C.,  N° 
2, 2001, p. 4/ GHESTIN Jacques, La formation du contrat, T2 l’objet et la cause- les nullités, 
4eme, LG.D.J.-Lextenso, Paris, 2013, p. 869 et 882./ MALAURIE Philippe, AYNES Laurent 
et STOFFEL-MUNCK Philippe, Op.cit., p. 329/ CARBONNIER Jean, Droit civil, les biens 
…, Op.cit., p. 2041. 
361 Code français du travail, 80eme éd., Dalloz, Pris, 2017-2018. 

 .الحاليالفرنسي  العملمن التّقنین  L1237-4وهو الّنص القدیم للمادة  362
363 Cass. Soc., 15 mars 1995, N° : 90-46.098, Bull. Civ. , N° 2, 1995, p. 62. « Mais attendu 
qu'en application de l'article L. 122-14-12, alinéa 2, du Code du travail, est entachée  d'une 
nullité d'ordre public absolue,; qu'ayant exactement retenu que tel était le cas de l'article 58 
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االّتفاقیة  من 58یّتضح من القرار أّن محكمة الّنقض الفرنسّیة اعتبرت أّن نص المادة 
العمل منتهي  والتي تنص على أّن  عقد الجماعیة للموظفین المنتمین للضمان االجتماعي الفرنسي
والتي تعتبر من  L.122-14-12مادة لبقوة القانون بمجرد بلوغ الموظف سن معین، مخالف ل

 الّنظام العام المطلق، إذ ال یجوز لألطراف االّتفاق على مخالفتها.

رار الثاني الذي یجب اإلشارة إلیه، فهو نقیض القرار الّسالف الّذكر رغم التشابه أما عن الق
الضمان االجتماعي والمنح  أّن اتحاد تغطیة اشتراكات فيتتلّخص الكبیر من حیث الوقائع، والتي 

في حین أّن سنة  60أحال أحد موظفیه على الّتقاعد ببلوغه سن ) URSSAFالعائلیة الفرنسي (
، فقام برفع دعوى قضائیة سنة 65من االّتفاقیة الجماعیة الّسالفة الذكر حددت السن بـ  58المادة 

من االتّفاقیة الجماعیة بما أّنها مخالفة  58ضد الهیئة المستخدمة والتي تمسكت ببطالن المادة 
فضت لنص قانوني من الّنظام العام، إال أّن محكمة الّنقض الفرنسّیة بتشكیلة الغرف المجتمعة ر 

من االّتفاقیة مقرر لمصلحة  58طلب الهیئة المستخدمة مؤكدة على أّن المطالبة ببطالن المادة 
 .364العامل فقط دون الهیئة المستخدمة

یتعلق رت من موقفها فیما القرار أّن محكمة الّنقض الفرنسّیة غیّ  هذا من خاللالمالحظ 
حیث  من تقنین العمل،  L.122-14-12 بطبیعة الجزاء المترتب عن اإلخالل بنص المادة

القرار المذكور أوّال أّن مخالفة هذا الّنص یترتب عنه البطالن مطلق، في حین أقر القرار  اعتبر
من االّتفاقیة في العامل  58المذكور ثانیا بعكس ذلك لّما حصر إمكانیة المطالبة ببطالن المادة 

من تقنین العمل  L.122-14-12المادة  دون المؤسسة المستخدمة، وهو ما ُیفهم منه ضمنیا أنّ 
  لیست من الّنظام العام المطلق.

                                                                                                                                                                                              
de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale qui prévoit que le 
contrat de travail prend fin de plein droit au 65e anniversaire de l'agent … ». 
364 Cass. Plen., 06 novembre 1998, N° 97-41.931, Bull. Civ. N° 1, 1998, p. 5. « Mais attendu 
que les dispositions de l'article L. 122-14-12, alinéa 2, du Code du travail n'ont été édictées 
que dans un souci de protection du salarié ; que, dès lors, l'employeur est irrecevable à s'en 
prévaloir ; que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux de l'arrêt, celui-ci se trouve 
légalement justifié ; ». 
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یعتبر القرارین الّسالفي الّذكر صورة عن عدم استقرار القضاء الفرنسي في مسألة طبیعة 
أّن عتبرون بی 365الباحثونرغم أّن ، البطالن الناتج عن مخالفة أحكام الّنظام العام االقتصادي

سّیة وبالخصوص غرفتها االجتماعیة یمیل في اآلونة األخیرة إلى اعتبار قضاء محكمة الّنقض الفرن
من  یمكن استخالصههذا ما  أّن مخالفة أحكام الّنظام العام الحمائي یرتب بطالن نسبي للعقد،

ك به بالّنسبة للطرف الُمراد حمایته، دون الّطرف اآلخر، كما ال یمكن خالل فتح مجال التمسّ 
 .366تلقاء نفسهللقاضي الحكم به من 

   من حیث إمكانیة التنازل عن أحكام الّنظام العام االقتصاديب: 

الّنظام العام االقتصادي التوجیهي هو نظام عام مطلق ال إلى أّن  367یشیر غالبیة الباحثین
ما نازل عنه، على أساس أّن هذا األخیر ال یرمي إلى حمایة مصلحة فرد معین، إنّ یمكن لألفراد التّ 

، في حین أّن الجدل یبقى قائما حمایة مصلحة عامة تفوق المصلحة الّشخصیة للفردإلى  یهدف
إلى عدم  368، في هذا الّصدد یشیر الفقهحول إمكانیة التنازل على قواعد الّنظام العام الحمائي

 ایاالمتعاقد ال یعلم قیمة ما یفقده من مز ألّن  الّتعاقد، علىإمكانیة هذا التنازل في المرحلة الّسابقة 
  في هذه المرحلة المتقدمة من العقد، وهو ما أّكدته العدید من قرارات محكمة الّنقض الفرنسّیة.

تجدر اإلشارة تأكیدا لما سلف إلى قرار محكمة الّنقض في قضیة تتلخص وقائعها أّن سیدة 
ادة أبرمت عقد قرض في الیوم التاسع الذي یلي تلقیها عرض من أحد البنوك، في حین أّن نص الم

L.312-10  أّیام عمل من أجل التعبیر عن  10من تقنین االستهالك الفرنسي منحها مهلة  2فقرة
إرادتها، فقامت برفع دعوى قضائیة من أجل إبطال عقد القرض، وهو ما عارض علیه البنك 

ني متمسكا بأّن قیام المقترضة بإبرام العقد في الیوم التاسع الذي یلي تلقیها العرض هو تنازل ضم

                                                             
365 MESTRE Jacques et FAGES Bertrand, « Variations autour de l’ordre public », R.T.D.C.,     
N° 1, 2003, p. 86. 
366 GOUTURIER Gérard, « La théorie des nullités dans la jurisprudence de le Chambre 
sociale de la Cour de cassation », in Le contrat au début du XXIe siècle, études offertes à 
Jacques GHESTIN, LG.D.J.-Lextenso éditions, Paris, 2015, p. 284. 
367 MESTRE Jacques, « De la renonciation … », Op.cit., p. 670. 
368 CARBONNIER Jean, Droit civil, les biens …, Op.cit., p.2040. 
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عن المّدة المتبقیة، غیر أّن محكمة الّنقض الفرنسّیة قضت بإبطال العقد على أساس أّنه ال یمكن 
للمقترض التنازل عن المدة المقررة في المادة الّسالفة الذكر، باعتبار هذا األخیرة من الّنظام 

  .369العام

بضرورة بررت موقفها  محكمة الّنقض الفرنسّیةأّن القرار في تعلیقه على  370أكد أحد الباحثین
ه في المرحلة الّسابقة على تنازل، رغم االستمرار في حمایة الّطرف الضعیف في العالقة الّتعاقدیة

في المثال الّسابق فالعام الحمائي، ، وذلك باستعمال أداة الّنظام عن حق مكفول له قانوناالّتعاقد 
لمنصوص علیها قانونا قد تنازلت ضمنا بهذه ة ایّتضح أّن المقترضة بإبرامها العقد قبل نهایة المدّ 

. التصّرف الذي رفضته محكمة الّنقض في قرارهابل إبرام العقد، وهو الحمایة قَ 

مكرس بمقتضى الّنظام العام الحمائي بعد الحصول على غیر أّن تنازل المتعاقد عن حق 
ّیة في قضیة تتلّخص ، وهو ما یمكن استخالصه من قرار لمحكمة الّنقض الفرنسهذا الحق جائز

وقائعها أّن زوجین قررا فسخ عقد یربطهما بمقاول كان من المقرر أن یقوم ببناء منزل لهما، ویرجع 
سبب الفسخ إلى رفض البنك منح قرض إلى الزوجین وهو ما یفتح لهما المجال قانونا بفسخ العقد 

، إال أّن 371ستهالك الفرنسيمن تقنین اال L.312-16الذي یربطهما بالمقاول تطبیقا لنص المادة 
هذا األخیر طالب الزوجین قضائیا بالتعویض عن فسخ العقد ورفض تطبیق مضمون المادة 

 المذكورة أعاله.

369 Cass. Civ., 09 décembre 1997, N° 95-15.494, Bull. Civ. N° 1, 1997, p. 249. « Attendu 
qu'en statuant ainsi, alors que l'acceptation avait été donnée avant l'expiration du délai de dix 
jours suivant la réception de l'offre, et que la renonciation au bénéfice des dispositions 
d'ordre public de l'article L. 312-10 du Code de la consommation n'est pas possible, la cour 
d'appel a violé les textes susvisés ; ». 
370 FAGES Bertrand, «  De la renonciation … », Op.cit., p. 671 

بعد تعدیل تقنین االستهالك  L.313-14من تقنین االستهالك الفرنسي إلى المادة  L.312-16تحول مضمون المادة  371
  بعد التعدیل على أّنه: 2فقرة  L.313-41. تنص المادة 2016سنة 

« Lorsque la condition suspensive prévue au premier alinéa n'est pas réalisée, toute somme 
versée d'avance par l'acquéreur à l'autre partie ou pour le compte de cette dernière est 
immédiatement et intégralement remboursable sans retenue ni indemnité à quelque titre que 
ce soit. ». 
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   أكدت الغرفة المدنّیة لمحكمة الّنقض الفرنسّیة على أحقیة المقاول في الحصول على
 د تبلیغهما من طرف البنك برفضتعویض بما أّن الزوجین قد قاما بالتوقیع على رخصة البناء بع

L.312-16منح القرض، معتبرة أّن هذا اإلجراء هو تنازل عن الحق المكرس في المادتین 
من تقنین االستهالك، والتي یمكن للمتعاقد التنازل عن تطبیقهما بعد اكتساب الحق  L.312-17و 

  .372المتضمن فیهما
ّنظام العام الحمائي لیست من الّنظام العام المطلق، بل یمكن یّتضح من القرار أّن قواعد ال

یرى آخر للطرف الذي اكتسب هذا الحق التنازل عنه لتحقیق مصلحة أخرى أو للتفاوض حول حق 
بالّنسبة إلیه من الحق المكفول له قانونا.  أصلحبأّنه 

 المطلب الثاني
  در عن المبادئ التقلیدیة لنظرّیة العقالخروج المتكرّ 

بأّن  االعتقاد نّ إسن النیة، فقوم علیها حُ تمبادئ التي لل الموّجهةبغض الّنظر عن االنتقادات 
ه ال یمكن الوصول ، ألنّ اعتقاد ساذجاإلرادة وحدها كفیلة على ضمان توازن مصالح المتعاقدین 

مركز إلى مثل هذه النتیجة إال إذا كان أطراف العقد على نفس الدرجة من الذكاء وفي نفس ال
  .قالقانوني من حیث القّوة االقتصادیة مثال، إال أن هذه المساواة صعبة إن لم نقل مستحیلة التحقّ 

المشّرع في  إلى تدّخل ة هذا األخیرأّدى عجز الّنظریة التقلیدیة للعقد على ضمان استمراری
السلطة المطلقة  العالقة التعاقدیة، ما أدى إلى انفالت العقد منالعدید من الحاالت من أجل ضبط 
 .(الفرع األول) العقديالتشریعي والتنظیمي في المضمون إلرادة لألطراف، نحو تزاید للتدخل 

372 Cass. Civ., 17 mars 1998, N° 96-13.972, Bull. Civ. N° 1, 1998, p. 79. « Mais attendu, 
d'abord, que s'il est interdit de renoncer par avance aux règles de protection établies par la 
loi sous le sceau de l'ordre public, il est en revanche permis de renoncer aux effets acquis de 
telles règles ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel s'est prononcée comme elle a 
fait; qu'ensuite, ayant relevé qu'en dépit du refus que la banque sollicitée avait opposé à leur 
demande de crédit, les époux avaient néanmoins poursuivi l'exécution du contrat en signant 
des demandes de permis de construire et de démolir, sans même informer le constructeur de 
ce refus, et qu'enfin ils avaient abandonné leur projet de construction en invoquant le 
caractère tardif du permis de construire et le refus du permis de démolir, la cour d'appel a pu 
déduire de cet ensemble de circonstances que les époux X... avaient manifesté sans équivoque 
la volonté de renoncer à se prévaloir du jeu de la condition suspensive ; ». 
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من جانب آخر، وضعت الّنظریة الحدیثة للعقد العدید من اآللیات من أجل التدّخل في 
ّتوازن مرحلة تنفیذ العقد وبالتالي التقلیص من حدة قوته الملزمة، سواء كان ذلك إلعادة ال

 (الفرع الثاني).   االقتصادي أو لحمایة أحد الطرفین بالنظر إلى مركزه القانوني
  الفرع األول

  الخروج المتكرر عن مبدأ سلطان اإلرادة
تتعدد المصالح التي تحظى بالحمایة القانونیة على درجات متفاوتة، تجعل من البعض منها 

صالح هرم ِقمَّته المصلحة العامة للمجتمع والتي أجدر للحمایة من البعض اآلخر، لتشّكل هذه الم
تعتبر أسمى المصالح الجدیرة بالحمایة، لذلك یتدخل القانون في العدید من الحاالت من أجل الحد 

 .373من حرّیة التعاقد مراعاة لتحقیق المصلحة العامة للمجتمع
االقتصادي  م العامبسبب تطّور مفهوم الّنظاالخروج عن مبدأ سلطان اإلرادة تزایدت مظاهر 

بطرق قلیص من الحرّیة الّتعاقدیة لألفراد التّ  حیث نتج عن ذلكبنوعیه (التوجیهي والحمائي) 
سواء كان عن طریق إلزامیة الّتعاقد (أوال) أو التقلیص من حرّیة اختیار  ،374وأوصاف مختلفة

  الّشخص المتعاقد معه (ثانیا) أو التدّخل في المضمون العقدي (ثالثا).
  ال: إجباریة الّتعاقدأو 

، حیث یتم 375إجباریة الّتعاقد من بین القیود الحدیثة األكثر تأثیرا على الحرّیة الّتعاقدیةتظهر 
لم یكن ُیتصور في ظل و  مجال إلرادة المتعاقد في ذلكفراد على إبرام عقد دون ترك أّي إجبار األ

 أّن حرّیة الفرد في الّتعاقد من عدمه تكّرس الّنظریة التقلیدیة للعقد وجود مثل هذا القید، على اعتبار
أّن تطّور الحیاة االجتماعیة وخاصة زیادة المخاطر الصناعیة أجبرت  إالالّشخصیة،  تهمصلح

  المشّرع على فرض بعض العقود.

                                                             
373 Mekki Mustapha, L’intérêt général et le contrat (contribution a une étude de la hiérarchie 
des intérêts en droit privé, L.G.D.J., paris, 2004, p. 1. « … La hiérarchie sied bien la notion 
d’intérêt général conçu traditionnellement comme s’imposant, voir s’opposant aux intérêts 
particuliers » . 
374 V. RAHAL Mohamed, Essaie sur les atteintes à la liberté contractuelle, thèse de doctorat 
en droit, université de Paris, 1951, PP. 35-37. 

  .77، ص المرجع الّسابقحمدي محمد إسماعیل سلطح،  375
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ما نص علیه المشّرع الجزائري إلى  تجدر اإلشارة في هذا المقام على سبیل المثال ال الحصر
       مادة األولى من األمرالمكرس في الق بإلزامیة التّأمین على السیارات، في القانون المتعل

"كل مالك مركبة ملزم باالكتتاب في عقد تامین یغطي األضرار  :والتي تنص على أّنه 74-15376
  ".التي تسببها تلك المركبة وذلك قبل إطالقها للسیر

على الكوارث الطبیعیة، حیث تنص مین أق بالتكما انتهج المشّرع نفس الطریقة فیما یتعلّ 
"یتعین على كل مالك لملك عقاري مبني یقع في على أّنه: 12377-03مر األالمادة األولى من 

الجزائر، شخصا طبیعیا كان أو معنویا ما عدى الّدولة أّن یكتتب عقد تامین على األضرار یضمن 
  هذا الملك من آثار الكوارث الطبیعیة".

ارة أو مالك السیّ إلرادة اهتمام ّسابقین أّن المشّرع ال یول أّي نصین الیّتضح جلیا من خالل ال
مین من عدمه، بل یفرض ذلك باعتبار أّن المصلحة التي یرمي أمالك البناء في إبرام عقد الت

المشّرع تحقیقها من خالل هذا اإلجبار تتجاوز حد المصلحة الّشخصیة للمالك إلى ضرورة تحقیق 
لتغطیة اإلضرار التي قد تحصل نتیجة لتحقق الخطر مال خاصیة الّتضامن بإع ،الصالح العام
  المؤمَّن ضده.

في الّتعاقد وصف آخر هو اإلدماج الحتمي أو  الفردحرّیة  الوارد علىالقید كذلك یأخذ 
من  6أمینات االجتماعیة، حیث تنص المادة اإلجباري في نظام معّین كما هو الحال في مجال التّ 

تحت التأمینات االجتماعیة األشخاص الذین  وجوبا" ینطوي على أنه:  11378-83القانون 
یشتغلون في التراب الوطني أّیا كانت جنسیتهم سواء أكانوا یعملون بأیة صفة من الصفات وحیثما 

                                                             
بإلزامیة التأمین على السیارات وبنظام الّتعویض عن یتعلق  1974ینایر سنة  30مؤرخ في  15-74أمر رقم  376

رخ في المؤ  31-88 رقم ، معّدل ومتّمم بمقتضى القانون1974 فبرایر سنة 19في  مؤرخ، 15األضرار، ج.ر.ج.ج. عدد 
  .1988 یولیو سنة 20في  مؤرخ، 29، ج.ر.ج.ج. عدد 1988 سنة یولیو 19
، یتعلق بإلزامیة التأمین على الكوارث الطبیعیة وبتعویض الضحایا، 2003 سنةغشت  26مؤرخ في  12-03أمر رقم  377

  .2003 سنةغشت  27في  مؤرخ، 52ج.ر.ج.ج. عدد 
    في مؤرخ، 28یتعلق بالتأمینات االجتماعیة، ج.ر.ج.ج. عدد  1983 سنة یولیو 02مؤرخ في  11-83قانون رقم  378
  ، معّدل ومتّمم.1983 یولیو سنة 5
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كان لصالح فرد أو جماعة من أصحاب العمل، ومهما كان مبلغ أو طبیعة أجرهم وشكل وطبیعة 
  أو عالقتهم فیه".أو صالحیة عقد عملهم 

حوادث السیارات أو الكوارث الطبیعیة أو حوادث  عنأّن تعویض المتضّررین  اواضحیبدو 
ل ، كما أّنه ال یمكن للدولة لوحدها تحمّ بمفرده ال یمكن أن یتحملها شخص واحد الخ، العمل ...

ا رآى بأّن حمایة لمّ  الّتعاقد ، بالتّالي فرض المشّرع على األفرادوالكوارث تبعات كل هذه الحوادث
وأّن الوسیلة األمثل لذلك  وأولى من المصلحة الّشخصیة للفرد مجتمع ضروریةللالمصلحة العلیا 

 هي الّتضامن.
  من حرّیة اختیار الّشخص المتعاقد معه التقلیصثانیا: 

لّنظریة یعتبر الحق في اختیار المتعاقد اآلخر من النتائج المترتبة عن حرّیة الّتعاقد، إال أّن ا
الحدیثة قلصت من هذا الحق وهو ما یمكن الوقوف علیه من خالل بعض النصوص القانونیة 

 واالجتهاد القضائي.
التكریس القانوني التقلیص من حرّیة المتعاقد في اختیار المتعاقد معه -1

ص یبدو أّن التوّجه الحالي لنظرّیة العقد یمیل إلى الحد من حرّیة المتعاقد في اختیار الّشخ
قلیدیة كرخصة الشفعة المنصوص علیها في بعیدا عن القیود التّ المتعاقد معه في بعض الحاالت، و 

الّنظریة الحدیثة للعقد تضع حدا لهذه الحرّیة فإّن  ،379من التّقنین المدني الجزائري 794المادة 
الّصدد  مراعاة لمصلحة أجدر بالحمایة من المصلحة الّشخصیة للمتعاقد وتجدر اإلشارة في هذا

" یمنع رفض بیع سلعة أو والتي تنص على أّنه:  02-04من القانون  15إلى مضمون المادة 
  تأدیة خدمة بدون مبرر شرعي إذا كانت هذه السلعة معروضة للبیع أو كانت هذه الخدمة متوّفرة."

اجر الذي یعرض سلعة أو خدمة للجمهور رفض التّ ُیمنع على  هأنّ المادة یّتضح جلیا من 
الحرّیة الّتعاقدیة  یتعارض مع الحكمرغم أّن هذا  380لشخص من دون مبرر شرعيها أو أدائها یعب

" الشفعة رخصة تجیز الحلول محل المشتري في بیع العّقار ضمن من التّقنین المدني على أّنه:  794تنص المادة  379
  والّشروط المنصوص علیها في المواد التالیة." األحوال

ة، رفض البیع ورفض أداء الخدمات (دراسة مقارنة)، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، جامعة لطروش أمین 380
 .3، ص  2012وهران، 
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والجدیر بالذكر أّن ، تضمن لكل طرف الحق في اختیار المتعاقد اآلخر دون تبریر اختیارهوالتي 
المشّرع ترك المجال واسعا للقضاء من أجل تقدیر غیاب المبرر الشرعي إذ یلعب االجتهاد 

ضائي في مثل هذه الحاالت دورا مكمال للقانون بوضع الضوابط التي تحكم تطبیق قاعدة قانونیة الق
  معینة.

 التكریس القضائي للتقلیص من حرّیة المتعاقد في اختیار المتعاقد اآلخر -2
عرف التكریس القضائي للتقلیص من حرّیة المتعاقد في اختیار المتعاقد اآلخر صورتین 

المهني من رفض الّتعاقد دون مبرر شرعي، واالعتراف بإبرام العقد بمجرد أساسیتین وهما منع 
  تعبیر المتعاقد عن قبوله في العروض المقدمة للجمهور. 

  منع المهني من رفض الّتعاقد دون مبرر شرعي  -أ
عرف منع المهني من رفض التعاقد دون مبرر شرعي تكریسا قضائیا واسعا من طرف 

في قضیة تتلّخص  2009لعدید من القرارات منها القرار الصادر سنة محكمة النقض الفرنسیة في ا
لمدة سنة قابلة   (mobil home) ل" "منزل متنقّ  مكانا لَركنزوجین استاجرا من شركة  وقائعها أنّ 

  إال أّن الّشركة رفضت تجدید العقد وهو األمر الذي عارض علیه الزوجین.للتجدید ضمنیا، 
الثة لمحكمة الّنقض أثناء الّنظر في الّنزاع بمسؤولیة الّشركة عن قضت الغرفة المدنّیة الث

 بالتّالي فأيّ  أّن العقد الذي یربط الزوجین بالّشركة هو عقد استهالكرفض تجدید العقد، معتبرة 
حیث أقرت محكمة رفض للتعاقد یجب أن یكون مبررا وٕاال كان المتعاقد مخطئا في رفض الّتعاقد 

ما رة لألمكنة لم تبرر بما فیه الكفایة قرار رفضها تجدید عقد اإلیجار ة المؤجِّ الّشرك الّنقض بأنّ 
 .381یجعلها ملزمة بتعویض الزوجین عن قرار عدم تجدید العقد

                                                             
381 Cass. Civ. 3eme, 13 mai 2009, N° 07-12.478., Bull. Civ. N° 5, 2009, p. 97. « Mais attendu, 
d'une part, que le refus de reconduire un contrat de location à durée déterminée entrant dans 
le champ d'application des dispositions visées à l'article L. 113-2 du code de la 
consommation constitue un refus de prestation de service au sens de l'article L. 122-1 du 
même code ; qu'ayant relevé, … la décision de ne pas renouveler des contrats de location 
équivalait, à l'égard du consommateur, à un refus de prestation de service qui devait être 
justifié par un motif légitime,… que les locataires n'avaient pas été mis en demeure de se 
conformer, sur les points mentionnés dans la lettre de refus de renouvellement du 18 
novembre 2003, au règlement intérieur du camping et que les reproches, dont les époux X... 
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یّتضح من خالل القرار أّن محكمة الّنقض تعاملت مع الّنزاع بطریقة متدرجة بالوقوف أوّال 
واإلقرار بأّنه عقد استهالك إلبراز إلزامیة الّشركة  على طبیعة العقد الذي یربط الّشركة بالزوجین

بعد تعدیل  تحولتوالتي  تقنین االستهالكمن  L.122-1لمادة بتبریر رفضها تجدید العقد تطبیقا ل
  الّسالفة الذكر. L.121-11المادة إلى  2016

قد تسري أّن المادة المتعلقة برفض الّتعا تجدر اإلشارة كذلك أّن محكمة الّنقض أّكدت على
على حد سواء، ما جعل المحكمة تشترط من ه عقد أو بالّنسبة لتجدیدبإبرام السواء كان األمر یتعلق 

، وأّن تقدیر هذا األخیر أجل اعتبار رفض الّشركة لتجدید العقد صحیح أن یقوم على مبرر شرعي
مدى شرعیة یر معیار لتقدم أّي ، على أساس أّن المشّرع لم یقدّ یبقى من سلطة قاضي الموضوع

  المبرر.
  اعتبار العقد صحیح بمجرد التعبیر عن اإلرادة   -ب

اعتبرت محكمة الّنقض الفرنسّیة أّنه في العروض الموجهة للجمهور، یعتبر العقد منعقدا 
  رفض الّتعاقد في هذه الحالة وصحیحا بمجرد تعبیر المتعاقد عن قبوله العرض وال یمكن للموجب

قضّیة تتلّخص وقائعه أّن بلدیة منعزلة أرادت ه القاعدة في هذالفرنسّیة قد كّرست محكمة الّنقض و 
بیع قطعة أرضیة صالحة للبناء، فقامت بإعالن ذلك للجمهور في جریدة، فقام زوجین قاطنین في 
البلدیة بقبول جمیع الّشروط التي وضعتها البلدیة، إال أّن البلدیة اختارت سیدة أخرى رغم أّن قبول 

  رة جاء بعد قبول الزوجین.هذه األخی
لتي أّكدت أّنه وفي وارض الّنزاع على الغرفة المدنّیة الثالثة من محكمة الّنقض الفرنسّیة، عُ 

ال قید أو شرط حول األشخاص الذین لدیهم الحق في شراء القطعة األرضیة، فظل غیاب أّي 
لمصلحة شخص  یجوز للبلدیة إزاحة أّي عرض صادر من الجمهور إذا كان صحیحا، وذلك

  .382آخر

                                                                                                                                                                                              
contestaient le bien-fondé, n'étaient pas établis au jour du refus de la prestation de service, a 
pu en déduire qu'ils ne pouvaient constituer un motif légitime de refus de renouvellement des 
contrats de location ; » 
382 Cass. Civ. 3eme, 01 juillet 1998, N° 96-20.605, Bull. Civ. N° 1, 1998, p. 101. 
« Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que, si, en principe, 
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أّنه  ،(Philippe DELEBECQUE) فیلیب دلبیك القرار یرى األستاذتعلیقا على هذا 
 الراغبین في الشراءقید أو وصف في األشخاص  د في إعالنها أيّ طالما أّن البلدیة لم تحدّ 

ل قبول أوّ دة في حریتها في اختیار الّشخص المراد الّتعاقد معه، إذ هي ملزمة بفإّن البلدیة مقیّ 
بین اإلیجاب الموجه  دلبیكز في هذا الشأن األستاذ جمیع الّشروط، ومیّ برد صحیح یقبل 

لشخص بحد ذاته أو اإلیجاب الموجه للجمهور، على أساس أّن حرّیة الموجب مقیدة في 
  .383ل شخص یقبل بالّشروطحالة اإلیجاب الموجه للجمهور، بضرورة إبرام العقد مع أوّ 

  في المضمون العقدي ثالثا: التدّخل
من الناحیة حد القیود الحدیثة األكثر انتشارا أیعتبر التدّخل في المضمون العقدي 

تدّخل المشّرع أو الّسلطة التنفیذیة وحتى القاضي في  تعّددت مظاهر، حیث العملیة
 ، ما أّدى إلى إعادة الّنظر في العدید من األفكار السائدة في ظل الّنظریةالمضمون العقدي

عدد  التضخیم منفي ساهم بشكل كبیر أّن تطّور فكرة الّنظام العام ، ویبدو جلیا 384التقلیدیة
  م في المضمون العقدي.لتحكّ لالتدّخالت التشریعیة أو القضائیة 

التدّخل في للنصوص القانونیة لتحدید مضمون العقد كبغض الّنظر عن التدّخالت التقلیدیة 
المصلحة بضرورة حمایة والتي یمكن تبریرها  ،385ك الواسع"تحدید سعر المواد "ذات االستهال

                                                                                                                                                                                              
l'acceptation de l'offre publique notifiée à la commune par les époux Y... suffisait à la 
formation du contrat de vente, en l'espèce, la commune avait loti et mis en vente dans 
le but de fixer sur son territoire de nouveaux habitants et que cette considération sur 
les qualités requises pour contracter étant connue des époux Y... leur était opposable ; 
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'offre publique de vente ne 
comportait aucune restriction, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 
383 DELEBECQUE Philippe, «Les réserves d’une offre publique de contrat doivent être 
expresses », Défrenois, Vol. 2, 1998, p. 1406. 

  .115، ص المرجع الّسابقجمیعي حسن عبد الباسط،  384
، یتضمن تحدید أسعار الحلیب 2001سنة فبرایر  12، مؤرخ في 50-01راجع على سبیل المثال مرسوم تنفیذي رقم  385

فبرایر سنة  12، مؤرخ  في11، ج.ر.ج.ج. عدد المبستر والموّضب في األكیاس عند اإلنتاج وفي مختلف مراحل التوزیع
، یحدد أسعار سمید القمح الصلب عند اإلنتاج 2007دیسمبر سنة  25، مؤرخ في 402-07.أو مرسوم تنفیذي رقم 2001

  .2007دیسمبر سنة  26، مؤرخ في 80توزیعه،  ج.ر.ج.ج. عدد وفي مختلف مراحل 
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 إلى حمایة طرف على حساب طرف آخرالعدید من الّنصوص القانونیة تسعى یّتضح أّن  ،العامة
یبقى أّن تدّخل المشّرع لضبط بعض العقود نموذجا من بین نماذج التدّخل في المضمون العقدي 

العام االجتماعي، حیث تدّخلت الّسلطة التنفیذیة من لّنظام بناء على قواعد ا 386"عقد" العملومنها 
حساب المقابل في أو كیفیة  388ن األدنى للعملأو السّ  387أجل تحدید األجر القاعدي المضمون

  من األجر العادي للساعة. %50، والذي ال یمكن أّن یقل عن 389الساعات اإلضافیة 
دید مضمون العقد منحصر في مجال تّم یّتضح مما سبق أّن حرّیة العامل ورب العمل في تح

رسم حدوده من خالل العدید من الّنصوص القانونیة، إال أّن إمكانیة اتّفاق األطراف على مخالفة 
مییز بین ما هو من الّنظام العام المطلق وما التّ مضمون هذه الّنصوص یبقى محل جدل، إذ یجب 

حة في بعض المسائل على عدم إمكانیة هو من الّنظام العام الحمائي، حیث نص المشّرع صرا
سنة، غیر أّن  16مخالفة بعض القواعد في قانون العمل كاحترام السن األدنى للعمل والمحدد بسن 

الطبیعة القانونیة لبعض القواعد األخرى تبقى مبهمة، حول ما إذا كان من الممكن االّتفاق على 
 .390أم ال مخالفتها

تنظیم المشّرع لهذا العقد بقواعد آمرة جعل جانب من الفقه ینفي وصف العقد  كلمة "عقد" بین مزدوجین، ألنّ  وضعتّم  386
وع إلى القانون أّنه بالرج كماعلى عالقة العامل برب العمل، ویفضل استعمال عبارة عالقة العمل بدال من عقد العمل، 

، نجد المشّرع یستعمل عبارة عالقة العمل بدال من عقد العمل.90-11
المضمون، ج.ر.ج.ج.  األدنى، یحدد األجر الوطني 2011 سنة نوفمبر 29، مؤرخ في 407-11 رقم مرسوم رئاسي 387

  .2011دیسمبر سنة  04في  مؤرخ، 66عدد 
في  مؤرخ، 17یتعلق بعالقات العمل، ج.ر.ج.ج. عدد  ،1990 سنة ابریل 21مؤرخ في  ،11-90قانون رقم  388
العمر  حال من األحوال أّن یقل منه على أّنه: " ال یمكن في أيّ  15، معدل ومتمم. تنص المادة 1990ابریل سنة  25

  .) سنة ..."16( األدنى للتوظیف عن ست عشرة
عات إضافیة الحق في زیادة ال تقل بأي حال من على أّنه: " یخول أداء سا 11- 90من القانون  32تنص المادة  389

  من األجر العادي للساعة." %50األحوال عن 
390 YAKOUB Zina, « Ordre public social en droit algérien du travail entre protection des 
salariés et flexibilité des relations de travail », colloque international sur le thème « les 
mutations de l’ordre public : de l’ordre public aux ordres publics », organisé par la faculté de 
Droit et des sciences politiques de l’université de Bejaia,  les 07 & 08 mai 2014,  R.A.R.J., N° 
spécial 2015, p. 645. 
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لحریة األطراف في عقد التّأمین، من خالل منع اّتفاق تدّخل المشّرع كذلك بوضع حدود 
األطراف على خالف بعض الّنصوص القانونیة ومنها منع المؤمِّن والمؤمَّن له من االّتفاق على 

والمتعلق  07-95من األمر  27المنصوص علیها في المادة دعوى الّتعویض ة التقادم تقلیص مدّ 
التي تنص على  28بمقتضى المادة  قوع الحادث، وذلكسنوات من تاریخ و  03وهي  391بالتأمینات

  " ال یمكن اختصار مدة التقادم باتفاق الّطرفین".: أّنه
وقد تتعدد أمثلة تدّخل المشّرع لضبط بعض العقود لتشمل تلك التي ال یعان فیها مبدئیا أي 

أسعار بدل تدّخل المشّرع الفرنسي لضبط متعاقد من ضعف تجاه المتعاقد اآلخر، ومثال ذلك 
 392366-2014اإلیجار في بعض المناطق التي تعرف أزمة السكن، إذ بالرجوع إلى القانون 

تواجد كم مناطق التي بالنسبة لل، تّم وضع بدل إیجار مرجعي 462393-89والذي یعدل القانون 
وتبعا لذلك  ،le préfet(394بمقتضى قرار من الوالي ( هائل من طلبات السكن، یتم تحدید قیمته

إذا  غیر أّنهامة في تحدید بدل اإلیجار المناسب للعین المؤجرة، ترك للمؤجر والمستأجر الحرّیة التّ یُ 
جاز للمستأجر مطالبة المؤجر بتخفیض ، 395 %20تجاوز هذا األخیر بدل اإلیجار المرجعي بـ 

إبرام  بدل اإلیجار المتفق علیه إلى الحد المنصوص علیه قانونا خالل مدة ثالث سنوات من تاریخ
  .396العقد

                                                             
مارس  08 ، مؤرخ في13نات، ج.ر.ج.ج. عدد ، یتعلق بالتأمی1995ر سنة ینای 25، مؤرخ في 07- 95أمر رقم  391

  ، معّدل ومتّمم. 1995سنة 
392 Loi 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové,  JORF 
N°72, paru le 26 mars 2014. 
393 Loi 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, in 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000509310/ 

Consulté le 15/05/2017. 
394 Article 17 alinéa I. de la loi 89-462 après modification stipule que : «…Dans ces zones, le 
représentant de l'État dans le département fixe chaque année, par arrêté, un loyer de 
référence, un loyer de référence majoré et un loyer de référence minoré, exprimés par un prix 
au mètre carré de surface habitable, par catégorie de logement et par secteur 
géographique. ». 
395 Article 17 alinéa I. paragraphe 6 de la loi 89-462 stipule que : « Le loyer de référence 
majoré est égal à un montant supérieur de 20 % au loyer de référence. ». 
396 L’article 17 alinéa II -A de la loi 89-462 après modification stipule que : « Dans les zones 
où s'applique l'arrêté mentionné au I, le loyer de base des logements mis en location est fixé 
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محصور في بدل إیجار  ،الحرّیة الّتعاقدیة في إبرام عقد اإلیجار مجالأّن  مما سبق یّتضح
مرجعي محدد من طرف اإلدارة، إذ یمكن للمستأجر إذا تجاوز بدل اإلیجار الحد المنصوص علیه 

من الصعب ویبدو ، المطالبة بتخفیضه بعدما أبدى صراحة قبوله عند إبرام العقد ،بقرار من الوالي
التدّخالت الخارجیة عن العقد  فتزایدل الّنظریة التقلیدیة للعقد، ا القانون في ظهذوجود تصور 

  ضعف مفعول المبادئ التقلیدیة. نتیجةوالمتعاقدین أدخلت العقد في أزمة مفاهیم 
ا عند فقد تدّخل القضاء الفرنسي لفرض التزامات لم یتم االّتفاق علیه ،أما من جهة القضاء

 بمفهومها الحدیث،ل مضمون حسن النّیة إبرام العقد، وهذه االلتزامات في الحقیقة هي التي تمثّ 
والتي ترمي بصفة عامة إلى حمایة  ...،االلتزام بالتحذیرأو االلتزام بالّنصیحة أو كااللتزام باإلعالم 
 .397أحد أطراف العقد

  الفرع الثاني
  قد عند التنفیذة القّوة الملزمة للعالتخفیف من حدّ 

یعتبر مبدأ القّوة الملزمة للعقد أساس الثّقة التي یضعها المتعاقد في العقد، غیر أّن الّنظریة 
الحدیثة للعقد بّررت العدید من حاالت الخروج عن المبدأ بضرورة حمایة مصلحة أحد األطراف، إذ 

 حدة القّوة الملزمة للعقد.تدّخل المشّرع في بعض الحاالت والقضاء في حاالت أخرى للتخفیف من 
  ة القّوة الملزمة للعقدمن حدّ  للّتخفیفأوال: تدّخل المشّرع 

نظرّیة تدّخل المشّرع في العدید من الحاالت للتخفیف من حدة مبدأ القّوة الملزمة للعقد، ولعل 
ه أحد ابرز هذ 3فقرة  107في الّتقنین المدني في نص المادة الّظروف الّطارئة المعترف بها 

، إال أنها لیس الوحیدة، إذ تجدر اإلشارة في هذا المقام لفترة المیسرة والتعدیل من 398الحاالت
  الّشرط الجزائي كصور سعى من خاللها المشّرع إلى التعدیل من مضمون العقد. 

                                                                                                                                                                                              
librement entre les parties lors de la conclusion du contrat de bail, dans la limite du loyer de 
référence majoré. Une action en diminution de loyer peut être engagée si le loyer de base 
prévu dans le contrat de bail est supérieur au loyer de référence majoré en vigueur à la date 
de signature dudit contrat. » 

  دّخل القضاء لفرض التزامات حدیثة على األطراف في الباب الثاني من األطروحة.سیتم التطّرق بالتفصیل إلى ت 397
  سیتم التطّرق إلى نظرّیة الّظروف الّطارئة في الباب الثاني من األطروحة.398
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 منح أجل إضافي للمدین لتنفیذ التزاماته -1

في ضمان استمراریته، یتدّخل القاضي في بعض الحاالت من أجل تعدیل العقد رغبة منه 
من الّتقنین المدني المذكورة سابقا، والتي تمنح  119انیة من المادة ومثال ذلك ما ورد في الفقرة الثّ 

للقاضي حسب الّظروف سلطة التدّخل من أجل منح أجل إضافي للمدین لتنفیذ العقد بدال من 
األجل الذي یمنحه  عرف بأنهاوهو ما یسمى بنظرة المیسرة التي تُ ، 399تهالحكم بفسخه على مسؤولی

القاضي للمدین َحسن النّیة من أجل تنفیذ التزاماته الّتعاقدیة مع مراعاة مصلحة الّدائن وتفادي فسخ 
  .400العقد

یظهر منذ البدایة أّن تدّخل القاضي لمنح أجل للمدین سيء الحظ یعتبر خرق للقّوة الملزمة 
یر أّن القاضي یقوم في الواقع بالموازنة بین الحمایة غ ،للعقد ومساسا بالمصلحة الّشخصیة للّدائن

الضروریة للمدین باعتباره َحسن النّیة وبین حمایة حق الّدائن في المطالبة بالتنفیذ في األجل 
المتفق علیه، بحیث إذا رآى بأّن مصلحة المدین َحسن النّیة أجدر بالحمایة من حق الّدائن في 

لیه یحكم بمنح أجل للمدین، شرط أال یترتب عن ذلك ضرر جسیم تنفیذ العقد في األجل المتفق ع
 للّدائن.   

فیما  اال سیم ما سبق بیانهفي قانون االستهالك  واضحةبصفة كّرس المشّرع الفرنسي و 
، والتي تمنح L.314401-20یتعلق بالقرض االستهالكي أو القرض العّقاري من خالل المادة 

جل للمدین من أجل تنفیذ التزاماته في حاالت معّینة صراحة للقاضي سلطة التدّخل بمنح أ

                                                             
الحمید، سلطة القاضي في تعدیل العقد، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون، معهد الحقوق والعلوم  عبد بن شنیتي399
  .730العوجي مصطفى، المرجع الّسابق، ص /.158، ص 1996داریة، جامعة الجزائر، اإل

، 1طرطاق نوریة، نظرة المیسرة في القانون المدني الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، جامعة الجزائر 400
  .9، ص 2015

401 Article L.314-20 du Code de consommation français stipule que : « L'exécution des 
obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par 
ordonnance du juge d'instance dans les conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil. 
L'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point 
intérêt. ». 
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من الّتقنین   5-1343سریح من العمل مثال، حیث تحیل المادة الّسالفة الذكر إلى نص المادة التّ ك
التي اعترفت بسلطة القاضي بمنح أجل للمدین عند تنفیذ االلتزام بدفع مبلغ  ،402المدني الفرنسي

 األموال.من 
ّشرط الجزائيالتعدیل من قیمة ال -2

یعتبر التدّخل من أجل التخفیض من قیمة الّشرط الجزائي أحد أهم صور الخروج على مبدأ 
" ویجوز للقاضي من الّتقنین المدني على أّنه:  2فقرة  184القّوة الملزمة للعقد، حیث تنص المادة 

زام األصلي قد نفذ في أن یخفض مبلغ الّتعویض إذا اثبت المدین أن التقدیر كان مفرطا أو أن االلت
 التخفیض من قیمة الّشرط الجزائيطلب المدین التدّخل من أجل  بناء"، إذ یجوز للقاضي .جزء منه

 من التزاماته. ذ جزءنفّ المدین  نّ أفیه أو بالغ م إذا رأى أّن هذا األخیر

في  تجدر اإلشارة إلى أّن سلطة القاضي الجزائري محصورة في التخفیض من قیمة الّشرط،
حین أّن المشّرع الفرنسي یمنح للقاضي سلطة تخفیض أو رفع قیمة الّشرط الجزائي، ومن هنا 
تظهر خطورة تدّخل القاضي على اتّفاق الّطرفین، وهو ما یبرر رقابة محكمة الّنقض على سلطة 

القاضي في التعدیل من الّشرط الجزائي. 

أ: سلطة القاضي في تعدیل الّشرط الجزائي

خفیض من قیمة الّشرط الجزائي فقط، مشّرع الجزائري للقاضي التدّخل من أجل التّ ال أجاز
قیام القاضي بتعدیل الّشرط الجزائي بالزیادة إذا ما إمكانیة دون األخذ بالحالة العكسیة، وهي حالة 

ذ رآى بأن المبلغ المتفق علیه بین المتعاقدین هو مبلغ تافه، على خالف المشّرع الفرنسي الذي أخ
، والتي المدني في فقرتها الثانیة الّتقنینمن  5-1231المادةوهو ما أّكدت علیه  403بالحالتین معا

»  augmenterNéanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou تنص على أّنه: 

» .dérisoirela pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou 

402Article 1343-5 du Code civil français stipule que : « Le juge peut, compte tenu de la 
situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, 
dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. ». 
403 V. PIMONT Sébastien, « clause pénale », Rep. Civ., avril 2010 (actualisation juin 2017). 
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ضاء الفرنسي إمكانیة الرفع من قیمة الّشرط الجزائي في عدید القرارات منها ذلك كّرس الق
الصادر فصال في قضیة تتلّخص وقائعها أّن عامل اتفق مع رب عمل على بند عدم المنافسة مع 

في حالة إخالل العامل بهذا  فرنك فرنسي 11347,41االّتفاق على مبلغ شرط جزائي قدره 
لعامل أخل به وثار نزاع بینهما انتهى بتأیید محكمة الّنقض لقرار محكمة استئناف االلتزام، إال أّن ا

فرنك فرنسي، معتبرة أّن المبلغ  150.000قضت بمسؤولیة العامل ورفع قیمة الّشرط الجزائي إلى 
 المتفق علیه بین الّطرفین عند إبرام العقد تافه، وأّن محكمة االستئناف مارست الّسلطة المخولة لها

  .  404قانونا برفع قیمة الّشرط الجزائي إن كان لذلك مقتضى
  ب: رقابة محكمة الّنقض على سلطة القاضي في تعدیل الّشرط الجزائي 

نتج عن خطورة تدّخل القاضي في العقد من أجل تعدیل الّشرط الجزائي، ضرورة فرض رقابة 
قض الفرنسّیة في قضیة تتلّخص محكمة الّنقض على هذه الّسلطة، وهو ما أّكدت علیه محكمة النّ 

وقائعها أّن مقاول اتّفق مع زوجین على بناء منزل لهما خالل مدة زمنیة معّینة مع اّتفاق الّطرفین 
فرنك فرنسي عن كل یوم تأخیر، وهو ما حصل فعال حیث تجاوز  500على دفع المقاول مبلغ 

إذ طالب المقاول قضائیا بتخفیض من المقاول المدة المتفق علیها وثار نزاع بینه وبین الزوجین، 
-Aix-en)قیمة الّشرط وقد نال طلبه استجابة من طرف محكمة استئناف اكس أون بروفونس

Provence)  فرنك فرنسي عن كل یوم  125التي قضت بتخفیض قیمة الّشرط الجزائي إلى
  تأخیر.

قضاة ى أساس أّن علطعن الزوجین بالّنقض في قرار محكمة االستئناف والتي نقضت القرار 
الموضوع لو یبرروا تدّخلهم بتخفیض مبلغ الّشرط الجزائي، حیث لم یبینوا األسس التي اعتمدوا 

سلطة قضاة الموضوع علیها لتقدیر أّن قیمة الّشرط المتفق بین الّطرفین كانت مفرطة، مؤكدة أّن 
  .405في تعدیل من قیمة الّشرط الجزائي غیر مطلقة

                                                             
404 Cass. Soc., 5 juin 1996, N° 92-42.298, Bull. Civ. N°6, 1996, p. 159. « Attendu, ensuite, que l'indemnité 
prévue en cas de violation de la clause de non-concurrence étant une clause pénale, c'est à bon droit que la cour 
d'appel a décidé, répondant ainsi aux conclusions invoquées, qu'elle pouvait user de la faculté reconnue au juge 
par l'article 1152, alinéa 2, du Code civil, d'en augmenter le montant si elle l'estimait dérisoire ; » 
405 Cass. Civ.3eme, 12 janvier 2011, N°09-70.262, Bull. Civ. N° 1, 2011, p.3. « Qu'en statuant 
ainsi, sans préciser en quoi le montant des indemnités de retard résultant de la clause pénale, 
était manifestement excessif, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; ». 
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محكمة الّنقض تفرض رقابة شدیدة على تدّخل القاضي لتعدیل قیمة یّتضح من القرار أّن 
الّشرط الجزائي، مراعاة لعدم استغالل قضاء الموضوع للسلطة المعترف لهم بها بالتدّخل في 
مضمون العقد للتعّدي على إرادة األطراف، مشترطة في حالة التعدیل من قیمة الّشرط الجزائي 

ّم االعتماد علیها لتقدیر عنصر اإلفراط الذي یسمح بعد ذلك تقدیم األسس الموضوعیة التي ت
  للقاضي من التدّخل في العقد.

  ثانیا: التدّخل القضائي للتخفیف من حّدة القّوة الملزمة للعقد

ما زاد من األمر تعقیدا هو  باإلضافة إلى التدّخل التشریعي على النحو الّسالف الذكر، فإنّ 
ضائي (الفرنسي على وجه الخصوص) إلى الزیادة من التدّخل في العقد ه العام لالجتهاد القالتوجّ 

  أصبح الیوم یتسم بنوع من عدم االستقرار. هذا األخیر إلى درجة أنّ 

  تدّخل القاضي للخفیف من القّوة الملزمة لعقد العمل -1

لزمة یعتبر عقد العمل من بین العقود التي یكثر فیها التدّخل القضائي للتخفیف من القّوة الم
للعقد، العتباره عقد یربط بین طرفین ذات مراكز قانونیة متباینة، وهو ما یفتح المجال إلى ظهور 
التزامات متفاوتة تستوجب تدّخل القاضي لحمایة الّطرف الضعیف في العالقة الّتعاقدیة كلما 

  اقتضى األمر ذلك.

سّیة في قضیة تتلّخص یمكن في هذا الّصدد اإلشارة إلى ما قضت به محكمة الّنقض الفرن
غییر في حالة التّ تغییر العامل مكان إقامته رفقة عائلته عمل على الاتفق مع رب  وقائعها أّن عامل 

، وهو ما حصل الجدیدعمله مكان ب همن تاریخ تبلیغخالل ستة أشهر الجغرافي لمنطقة عمله، 
 منصب آخر في مدینة منبلییهفعال بعد مدة زمنیة، حیث تّم تحویل العامل من منصبه بباریس إلى 

(Montpellier) فطالبت الّشركة المستخدمة من العامل تغییر مسكنه العائلي إلى مكان عمله ،
معتبرا أّن نقل مكان إقامة عائلته غیر مبرر، وانه مستعد الجدید، إال أّن هذا األخیر رفض ذلك 

وهو ما أّدى إلى تسریحه من ملها، لإلقامة في مونبلییه لكن دون ضرورة تغییر إقامة العائلة بأك
تسریح قانوني نتیجة عدم  (Versailles)طرف الّشركة، والذي اعتبرته محكمة استئناف فرساي 

  تنفیذ بنود العقد المتفق علیه.
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نقضت الغرفة االجتماعیة لمحكمة الّنقض الفرنسّیة قرار محكمة االستئناف مبررة موقفها 
  لى العامل نقل مكان إقامة عائلته إلى مكان عمله الجدیدبعدم مشروعیة البند الذي یفرض ع

معتبرة أّن هذا البند غیر مبرر بالّنظر إلى طبیعة وظیفة العامل التي ال تشترط أصال أن یكون 
متواجدا على الدوام في مكان عمله الجدید، كما أّن البند المتنازع علیه یشكل تعدي على حرّیة 

  .406هالفرد في اختیار مكان إقامت
أّن محكمة الّنقض الفرنسّیة ألغت مفعول بند تّم االّتفاق علیه بین العامل یّتضح من القرار 

لعامل إال إذا كان ل ات الشخصیةحریّ الأّنه ال یجوز لرب العمل التقلیص من على أساس  والّشركة،
الحق في  الحد من هذه الحرّیة یمنح للعامل لرب العمل، وأنّ من ذلك مصلحة وجود ذلك مبررا ب

  الحصول على تعویض.
  تدّخل القاضي للتخفیف من حدة القّوة الملزمة للعقد في عقود الخدمات  -2

تعتبر عقود الخدمات من بین العقود التي یكثر فیها الّنزاع بالّنظر إلى البنود التي قد 
الّنقض تتضمنها هذه العقود، والتي قد تكون مجحفة غي حق الّدائن بالخدمة، حیث تركِّز محكمة 

رقابتها على البنود التي ُتعفي المدین بالخدمة من مسؤولیته، أو البنود التي تحدد المقابل المالي 
  للخدمة.

  الرقابة القضائیة على بنود اإلعفاء من المسؤولیة   -أ

شّنت محكمة الّنقض الفرنسّیة حربا على البنود التي ُتعفي المدین بالخدمة من مسؤولیته في 
عل أهم قرار یبرز رقابة محكمة الّنقض على هذا البنود القرار الشهیر بعض الحاالت، ول

القضیة أّن شركة )، حیث تتلّخص وقائع arrêt Chronopost"كرونوبوست" (
مشاركة في مناقصة عن طریق شركة للقامت بإرسال عرض  )(Banchereau بونشرو

أن یصل العرض إلى المكان ة مشترطة على هذه األخیر "كرونوبوست" المعروفة في مجال البرید، 

                                                             
406 Cass. Soc, 12 janvier 1999, N° 96-40.755, Bull. Civ. N° 1, 1999, p.4. « Qu'en statuant par 
ces seuls motifs … qu'elle n'explique pas en quoi les attributions de M. X... exigeaient une 
présence permanente à Montpellier, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa 
décision ;». 
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إال أن  وهو ما قبلت به شركة "كرونوبوست" زواال، 12المتفق علیه قبل یوم الغد على الساعة 
شركة "بونشرو" مقصاة من عرض لم یصل في الوقت المحدد، مما جعل الالبرید الذي یتضمن 

  المشاركة في المناقصة.
بوست" بإعمال بند تحدید المسؤولیة ثار نزاع بین الّشركتین حیث تمسكت شركة "كرونو 

(clause limitative de responsabilité)  المتفق علیه في العقد، وهو ما استجابت له محكمة
بتحدید مسؤولیة شركة "كرونوبوست"، إال أن مجلس الّنقض الفرنسي (Rennes) "رین"  استئناف

یمس  ألّنه لیه غیر مكتوبقرار محكمة االستئناف، واعتبر البند المتنازع عقضى بإلغاء 
ت حیث قض )les obligations essentielles du contractant(بااللتزامات األساسیة للمتعاقد 

 ,Attendu qu'en statuant ainsi alors que … »بـ : 1996أكتوبر  22الغرفة الّتجاریة بتاریخ 

spécialiste du transport rapide garantissant la fiabilité et la célérité de son 
service, la société Chronopost s'était engagée à livrer les plis de la société 

qu'en raison du manquement à cette Banchereau dans un délai déterminé, et 
obligation essentielle la clause limitative de responsabilité du contrat, qui 

la  disait la portée de l'engagement pris, devait être réputée non écrite,contre
407» cour d'appel a violé le texte susvisé ;

 الذین یعتبرون409بین المعارضین408جدال فقهیا كبیرا في فرنسا الّسالف الذكرأثار القرار 
في حین استقبل البعض اآلخر القرار بنوع من االرتیاح، واعتبار  ،410غیر صحیح تسبیب القرار

مبدأ القّوة  االمبادئ التقلیدیة لنظرّیة العقد ال سیمالقرار یسیر نحو ضرورة إعادة الّنظر في 
.411زمةالمل

407 Cass. Com., 22 octobre 1996, N° 93-18.632, Bull. Civ. N° 8, 1996, p. 223.  
408 MAZEAUD Denis, obs. arrêt N° 93-18.632, Défrenois, N°1, 1997, p. 333/ DELEBECQUE 
Philippe, « La clause limitative de responsabilité contenue dans un contrat de transport rapide ne 
saurait porter sur l'obligation essentielle du transporteur à savoir le délai d'acheminement prévu au 
contrat », D., N° 22, 19 juin 1997, p.175/ SÉRIAUX Alain, « L'affaire Chronopost : arrêt de principe 
ou accident de parcours ? Variations sur le bon usage de la notion d'obligation essentielle », D., N° 10, 
06 mars 1997, p.121. 
409LARROUMET Christian, « Obligation essentielle et clause limitative de responsabilité », 
D., N° 19, 08 mai 1997, p. 145. 
410 Ibid./ SÉRIAUX Alain, Op.cit., p 122. 
411 MAZEAUD Denis, « Saga Chronopost : les maîtres du temps perdent une manche... », D., 
N° 33, 05 octobre 2006, p. 2288.    
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  مراقبة التناسب بین الخدمة والمقابل المالي   -ب

سبقْت اإلشارة إلى أّن الّتوازن الموضوعي للعقد من بین المحاور التي تلتّف حولها الّنظریة 
الحدیثة للعقد، وقد استغل القضاء هذا التوّجه من أجل التدّخل للتخفیف من القّوة الملزمة للعقد في 

  ة مدى التناسب بین الخدمة المقدمة والمقابل المالي المطلوب ألدائها.العدید من القرارات، لمراقب

أّن شركة  هاتتلّخص وقائعتجدر اإلشارة لتكریس ما سبق إلى قرار محكمة الّنقض في قضیة 
القضاء في حالة  مأما الّشركة تمثیلعقد بمقتضاه یلتزم هذا األخیر بأبرمت مع مكتب محاماة 

 یتم تحدیده أتعابمبلغ  فرنك فرنسي یضاف إلیه 135.000ي یقدر بـ مقابل مبلغ جزافالّنزاع، 
، راسلت الّشركة مكتب المحاماة 1993سبتمبر  30بتاریخ ، إال أّنه بحسب عدد القضایا وطبیعتها

بفسخ العقد الذي یربطهما، ما أّدى بمكتب المحاماة إلى مطالبة الّشركة بالمبلغ الجزافي  إلعالمه
بالّنسبة للقضایا التي قام أتعاب ، باإلضافة إلى دفع 1993سنة لشهر المتبقیة بالّنسبة للثالث أ

، في حین طلبت 1993األولى من سنة  لألشهربالّنسبة فیها مكتب المحاماة بتمثیل الّشركة 
الّشركة بالتخفیض من المبلغ المتفق علیه بسبب تجاوزه الحد المعقول، إال أّن محكمة استئناف 

  حة مكتب المحاماة وألزمت الّشركة بالتعویض.باریس قضت لمصل

فسخ العقد من طرف الّشركة  قضت الغرفة المدنّیة لمحكمة الّنقض بإلغاء القرار، معتبرة بأنّ 
ال یمنح لمكتب المحاماة الحق في الحصول على المبلغ المتفق علیه بالّنسبة للثالث أشهر 

تعدیله القیام بمبلغ المتفق علیه الإعادة الّنظر في للمحكمة إذا ُطلب منها  كما أّنه یجوزالمتبقیة، 
 .412إذا رأت أّن المبلغ المتفق علیه مبالغ فیه

                                                             
412 Cass. Civ. 1ere, 03 mars 1998, N° 95-15.799, Bull. Civ. N° 1, 1998, p. 57. « Attendu qu'en 
se déterminant …. d'où il résultait que l'avocat, dessaisi des dossiers, n'était plus en droit de 
prétendre, compte tenu des stipulations du contrat, à un honoraire mensuel pour le dernier 
trimestre 1993 ; que la cour d'appel a ainsi violé le texte susvisé ;  
 … Attendu que le second de ces textes ne saurait faire obstacle au pouvoir des tribunaux de 
réduire les honoraires convenus initialement entre l'avocat et son client lorsque ceux-ci 
apparaissent exagérés au regard du service rendu ; ». 
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في تعلیقه على  SAITE ROSE Jerryیرى المحامي العام لدى محكمة الّنقض الفرنسّیة 
، أّن محكمة الّنقض أّكدت على صالحیة المحاكم في مراجعة األتعاب المتفق علیها بین القرار

، والشيء الالفت لالنتباه في قرار الغرفة المدنیة هو رفضها 413محامي وموكله بصفة صریحةال
 حصول مكتب المحاماة على مستحقات األشهر المتبقیة من العقد.

یثیر القرار تساؤل حول رفض محكمة الّنقض تقدیم تعویض عن فسخ العقد من جانب واحد 
دلیل أّن العالقة بربط المتعاقدین غیر محدد المّدة، علما أّن العقد الذي كان یودون مبرر شرعي، 

ما یؤّدي إلى القول بأّن القرار  ،بین الّشركة ومكتب المحاماة كانت تسري منذ أكثر من عشرین سنة
قر بصحة الفسخ الذي حصل أل خروجا عن مبدأ القّوة الملزمة للعقد من ناحیتین، األولى لما یشكّ 

رف اآلخر، والثاني لما أّكد على صالحیة قضاة الموضوع من طرف الّشركة دون تعویض للط
بإعادة الّنظر في قیمة األتعاب المتفق علیها مسبقا بین الّشركة ومكتب المحاماة.

413 SAINTE ROSE Jerry, obs Cass. Civ. 1ere chambre, 03 mars 1998, N° 95-15.799, J.C.P. G., 
II, 10115, p. 1282. 



  الباب الثاني
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 الباب الثاني: تعارض االلتزام بحسن النيّة مع المصلحة الشخصية للمدين

156 

ظل التطورات الحدیثة، والذي عرف تشكیك یظهر مما سبق األزمة التي یعیشها العقد في 
في قدرة المبادئ التقلیدیة للنظرّیة في ضمان استمراریة العقد، في ظل التحدیات التي یفرضها 
التطور السریع للمجتمع، والواقع هو أّنه ال یمكن تصّور العقد في الوقت الراهن من دون األفكار 

 ابط العقدیة والمحافظة على مختلف وظائفه.الحدیثة للنظرّیة والتي تسعى إلى أخلقة الرو 

یعتبر االلتزام بُحسن النّیة الوسیلة التي تتجسد بها األفكار الحدیثة للعقد، رغم محاولة التقلیل 
، لكن الواقع یعكس 414من أهمیة هذا االلتزام من خالل فصله عن بعض المفاهیم المشابهة له

بالنزاهة في المعامالت  توازن الموضوعي أو االلتزاملبوضوح أّن جمیع األفكار الحدیثة في العقد كا
 .416تنشق من االلتزام بحسن النّیة 415أو حتى بعض الواجبات كواجب التعاون

أصبح االلتزام بحسن النّیة حجر الّزاویة في الّنظریة الحدیثة للعقد، وقد امتد أثره إلى جمیع 
یث یسعى االلتزام بُحسن النّیة في المرحلة مراحله سواء الّسابقة عن اإلبرام أو مرحلة التنفیذ، ح

الّسابقة على الّتعاقد إلى معالجة التباین في مراكز القوى بین المتعاقدین سواء من الناحیة 
 االقتصادیة أو المعرفیة (الفصل األّول).

في حین یهدف االلتزام بحسن النّیة في مرحلة تنفیذ العقد إلى حمایة التوقعات المشروعة 
، ألّن العقد المتوازن فّعالیة للعقد بالّنسبة للطرفین ة من إبرام العقد، والعمل على ضمان أكبرالمنتظر 

عند إبرامه قد یصبح غیر ذلك عند تنفیذه سواء بسوء نیة المدین الذي سیعمل على تنفیذ العقد بأقل 
الطارئة  تكلفة ممكنة، أو بسبب أجنبي عن المتعاقدین مثلما یحصل في حالة نظرّیة الّظروف

(الفصل الثاني).  

414 COURDIER-CUISINIER Anne-Sylvie, Le solidarisme contractuel, Litec, Paris, 2006, 
p. 289.

 لتمییز بین واجب الّتعاون وااللتزام بحسن النّیة، راجع في هذا التوجه الفقهي:حاول جانب من الفقه ا 415
FABRE-MAGAN Muriel, Op.cit., p. 116 / LE BRUN Christine, Op.cit., p. 14.
416 V. LE TOURNEAU Philippe, POMAREDE Matthieu, Op.cit., p. 25 s. 



 

  لوّ الفصل األ

 سن النّية في المرحلة الّسابقة على الّتعاقدحُ االلتزام ب
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حالة عدم تكافؤ المراكز  أهمیة بالغة خاصة في ذاتأضحت المرحلة الّسابقة على الّتعاقد 
عرفي أو وضعیة التبعّیة التي الم التفاوت سواء بسبب التفوق االقتصادي،، القانونیة للمتعاقدین

عائقا على المتفاوض الذي تشّكل هذه الوضعیة عادت ما یكون فیها أحد الّطرفین تجاه اآلخر، إذ 
 یجد نفسه في وضعیة ضعف ال تسمح له بالدفاع عن حقوقه.

والذي یلعب  417یقع على كال الّطرفین التزام بُحسن النّیة في المرحلة الّسابقة على التعاقد
معالجة من خالل إرساء العدید من القواعد والتي ترمي إلى  ،الضابط للعالقة بین المتفاوضیندور 

فیكون على حساب مصالحهم الّشخصیة، كان ذلك المراكز القانونیة لألطراف ولو عدم التكافؤ في 
للقاضي سلطة مراقبة سلوك األطراف خالل هذا المرحلة الحساسة التي تؤثر بصفة مباشرة على 

 مصلحة المنتظرة من إبرام العقد بالّنسبة للطرفین.ال

تعددت مظاهر تدّخل ُحسن النّیة في مرحلة المفاوضات من خالل فرض سلوك متجانس 
على الّطرفین ومنع أّي تصّرف یضر بالّطرف اآلخر، في خطوة یسعى من خالل القانون إلى بسط 

یة لألطراف من إبرامه في مرحلة سلطته على مرحلة ستحدد ال محال مصیر المصلحة االقتصاد
 التنفیذ (المبحث األّول).

لتكریس ما سبق ذكره، یتطلب الرجوع إلى أهم التزام قانوني في هذه المرحلة وهو االلتزام 
باإلعالم قبل التعاقدي العتبارات متعددة منها اعتراف المشّرع صراحة بهذا االلتزام وكذا إدراجه 

د مهما كانت صفة األطراف، هذا التعمیم الذي تم تكریسه في التّقنین كالتزام عام یشمل جمیع العقو 
المدني الفرنسي دون الّتقنین المدني الجزائري سیفتح آفاق لدراسة أثر هذه الخطوة القانونیة بالنسبة 

(المبحث الثاني).  للمشرع الجزائري

واالقتصادیة، جامعة عین احكامها)"، مجلة العلوم القانونیة -ي (صورهاأبو زید محمد، "المفاوضات في اإلطار التعاقد 417
  .158، ص 2005، 1عدد الشمس، 
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  لالمبحث األوّ 

 ى الّتعاقدفي المرحلة الّسابقة علسن النّیة مظاهر تدّخل حُ 

أو  هاأو طریقة سیر  هادخول فیعند القاعدة حرّیة الّتعاقد سواء  في مرحلة المفاوضاتتسود 
، إال أّن هذه الحرّیة قد تؤدي إلى العدید من 418وضع حد لها دون أّن یترتب عن ذلك أّیة مسؤولیة

ي بناء على لذلك یتدّخل القاض ،التجاوزات والتي من شأنها عرقلة السیر العادي للمفاوضات
 للّنزاهة واالستقامة المفروضة على الّطرفین. ف مخالفتصرُ سن النّیة من أجل ردع أّي االلتزام بحُ 

تجدر اإلشارة إلى أّن المشّرع الجزائري خصص بعض النصوص القانونیة المتعلقة بالمرحلة 
لوعد بالتعاقد أو من الّتقنین المدني فیما یتعلق با 72و 71السابقة على التعاقد كنص المادتین 

مكرر من التّقنین نفسه فیما یتعلق بالبیع بالعربون، أو المواد المتعلقة بعیوب اإلرادة  72المادة 
بوجه عام، إال أّنه یجب في ظل التطورات الحدیثة في نظرّیة العقد التطّرق وبالجدیة الالزمة 

اءت مناقضة لاللتزام بحسن لمرحلة المفاوضات، إذ بینت الممارسة أّن العدید من التصرفات ج
إلى اعتبار أّن المشّرع  419النّیة في المرحلة الّسابقة على التعاقد، وقد ذهب جانب من الباحثین

الجزائري لم یتطرق لمرحلة المفاوضات رغم حداثة تعدیل الّتقنین المدني، مما یحیل إلى ضرورة 
والكشف عن أحدث ما توّصل إلیه دراسة اإلطار القانوني لهذا المرحلة في القانون المقارن، 

 القضاء من نتائج في هذا المجال.

تفطن المشّرع الفرنسي للخلل الذي ترتب عن عدم تحدید اإلطار القانوني لمرحلة  
من أجل تنظیمها، رضوخا للضغط  2016المفاوضات، فتدّخل في تعدیل الّتقنین المدني لسنة 

ندة من طرف الفقه الفرنسي المعاصر، مما یجعل الذي مارسه االجتهاد القضائي والذي عرف مسا
من دراسة ما توّصل إلیه القانون وبدرجة أكبر االجتهاد القضائي الفرنسي من حلول قانونیة أكثر 

، 2014دریة، براهامي فایزة، التزامات األطراف في المرحلة السابقة على الّتعاقد، دار الجامعة الجدیدة، اإلسكن 418
  .47ص 

 عاقد في ضوء القانون المدني الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة،بلحاج العربي، مشكالت المرحلة السابقة على التّ  419
.9، ص 2011 الجزائر،
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من ضروري من أجل رسم آفاق التوجهات المستقبلیة للمشرع الجزائري في ظل التأثیر الكبیر الذي 
تلف القوانین المقارنة عامة وعلى المشّرع الجزائري على یمارسه الّتقنین المدني الفرنسي على مخ

  وجه الخصوص.

  یبدو منذ الوهلة األولى أّن الّتقنین المدني الفرنسي على عكس المشّرع الجزائري وضع 
     االلتزام بحسن النّیة كمنهج یجب إتباعه طیلة فترة المفاوضات، غیر أّنه لم یدقق في اآلثار المترتبة

       كا لالجتهاد القضائي والباحثین عنایة بیان آلیات تطبیق النصوص القانونیة فيعن ذلك تار 
          جمیع مراحل المفاوضات بما في ذلك مراقبة تصرف األطراف عند الدخول في

  (المطلب األول) المفاوضات

ي كما یسري االلتزام بحسن النّیة خالل سیر المفاوضات بشكل واضح حتى في المرحلة الت
سبقت التنظیم القانوني لهذه المرحلة، حیث اجتهد القضاء الفرنسي في إطار السلطة الممنوحة له 

لوفاء بتفسیر النصوص القانونیة من أجل ضبط سلوك األطراف وردع أي خروج عن النزاهة وا
  (المطلب الثاني) الذي یقع على كال الطرفین

  لمفاوضات إلى غایة الخروج من هذه األخیرةیمتد كذلك أثر االلتزام بحسن النّیة في مرحلة ا
إذ تشتد رقابة االجتهاد القضائي للتصدي لحاالت القطع التعسفي للمفاوضات التي تحضا في 

  الوقت الراهن باهتمام كبیر للباحثین في قانون العقود (المطلب الثالث) 

  المطلب األول

  سن النّیة شرط أساسي للدخول في المفاوضاتحُ 

سلوك خول في المفاوضات أّول مرحلة یتدّخل فیها القاضي من أجل مراقبة عتبر الدّ یُ 
إذ تتعدد مظاهر مخالفة هؤالء لاللتزام بحسن النّیة كالدخول في مفاوضات دون أّن ، األطراف

تكون للطرف النّیة في إبرام العقد، وقد یبدو غریبا تصور هذه الحالة في الواقع، إال أّن الممارسة 
  عدیدة لها (الفرع األّول).أبدت مظاهر 
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من جانب آخر طفت إلى السطح إشكالیة الدخول في مفاوضات آنیة مع عدید األطراف، 
دون إخطارهم بذلك وهو تصرف مشروع قانونا، إال أّن بعض الحاالت قد تجبر المتفاوض على 

  إعالم المتفاوض اآلخر بوجود مفاوضات آنیة (الفرع الثاني). 

  الفرع األول

  في المفاوضات بنّیة إبرام العقد الدخول

ال یمكن للمتفاوض الدخول في مفاوضات مع الّطرف اآلخر إذا لم تكن له نیة صریحة منذ 
حیث ُیعتبر ذلك من مظاهر مخالفة االلتزام بحسن النّیة بما أّنه یؤّدي إلى البدایة في إبرام العقد، 

العدید من ن ذلك صحیحا، ویمكن اإلشارة إلى إیهام الّطرف اآلخر بإمكانیة إبرام العقد دون أن یكو 
ما جعل ، یدخل في مفاوضات دون نّیة في إبرام العقداألسباب التي قد تجعل من المتفاوض 

  محكمة النقض الفرنسیة تكّثف من الّرقابة على مدى توافر هذا الّشرط لدى األطراف.

  ة إبرام العقدأوال: أسباب الّتفاوض في ظل انعدام نیّ 

أسباب عدیدة قد تدفع أحد األطراف إلى الدخول في مفاوضات مع  عن420باحثونالكشف 
االلتزام بحسن النّیة،  في صورة تتعارض معإبرام العقد، الهدف هو الّطرف اآلخر دون أن یكون 

  ها.بالّنظر إلى الوقت الذي قد تستغرقه وكذلك النفقات التي قد تترتب عن

 ةات سریّ لحصول على معلوملالدخول في مفاوضات  -1

أّن دخول أحد األطراف في مفاوضات مع الّطرف اآلخر من  421الباحثینأشار جانب من 
أجل الحصول على معلومات سرّیة مخالف لاللتزام بحسن النّیة، خاصة إذا كان الّطرفین شركات 

التصّدي لهذه الحیلة التي قد  422تجاریة متنافسة، وقد حاول المشّرع الفرنسي حسب أحد الباحثین
                                                             

420 LE TOURNEAU Philippe, POMAREDE Matthieu, Op.cit., p. 12 / DEFOSSEZ Michel, 
« La bonne foi au cœur de la négociation », A.J.Contrat., N° 7, 20 juillet 2016, p. 328/ 
LEFEBVRE Brigitte, « La bonne foi dans la formation du contrat », Revue de droit  Mc 
GILL,  Vol. 37, N° 4, 1992, p. 1060. 
421 DEFOSSEZ Michel, Op.cit., p. 328. 
422 Ibid. 
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والتي تمنع على  423من التّقنین المدني 2-1112ستعملها المتفاوض، من خالل نص المادة ی
المتفاوض استعمال أو نشر معلومات سرّیة تحّصل علیها أثناء المفاوضات تحت طائلة تحّمل 

الكشف عن  بما أّن مجردأّن هذه المادة تبقى من دون فّعالیة  إالمسؤولیة ذلك وفقا للقواعد العامة، 
تقلیل من قدرته التنافسیة تجاه المتفاوض ین، یكفي للرار تتعلق بطریقة عمل أحد المتفاوضأس

  اآلخر ولو لم یستعمل هذا األخیر هذه المعلومات.

یمكن للمتفاوض الذي حصل على هذه المعلومات استعمالها بطریقة غیر مباشرة كما أّنه 
یبقى المتفاوض المتضّرر من دون  الخطأ في حقه، بالتّالي عنصرعلى نحو ال یمكن إثبات 

ال یمكن تحدید بدقة قیمة األضرار التي ، أضف إلى ذلك أّنه وفي حالة إثبات الخطأ، فتعویض
من الّزمن في  ضرار قد تمتد لفترة طویلةمع العلم أّن هذه األ ،دها المتفاوض المتضّررتكبّ 

المستقبل.

ربنّیة اإلضرار بالمتفاوض اآلخالدخول في مفاوضات  -2

یعتبر الدخول في المفاوضات من أجل اإلضرار بطرف آخر من أهم الحیل المستعملة من 
من  ثالثمع طرف في مفاوضات طرف المتفاوض، وأحسن مثال عن ذلك دخول أحد األطراف 

یه من أجل تقدیم عرض الضغط علبإمكانیة إبرام العقد مع الغیر، و األّول إیهام المتفاوض  أجل
برام العقد. أفضل إذا أراد إ

یبدو واضحا في الحالة الّسابقة أّن تصرف المتفاوض یتعارض مع االلتزام بحسن النّیة تجاه 
الّطرفین، حیث یوهم الّطرف الثاني بإمكانیة إبرام العقد وهو غیر صحیح، وقد یؤّدي هذا السلوك 

د منافسین له یمكن بوجو األّول إلى تفویت فرص تعاقد هذا المتفاوض مع آخرین، كما یوهم الّطرف 
الّتعاقد معهم وهذا غیر صحیح بما أّن نیة المتفاوض الذي صدر منه هذا السلوك لم تتجه إلى 

إبرام العقد مع الغیر.

423 Article 1112-2 du Code civil français stipule que : « Celui qui utilise ou divulgue sans 
autorisation une information confidentielle obtenue à l'occasion des négociations engage sa 
responsabilité dans les conditions du droit commun. » . 
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 ثانیا: الرقابة القضائیة على وجود نیة إبرام العقد

سب ح بل كان له الفضل طویلة، منذ مدة الّتعاقد السابقة علىاهتم القضاء الفرنسي بالمرحلة 
قضایا التي تخص هذه المرحلة في لفي االجتهاد من أجل الوصول إلى حلول ل 424بعض المؤلفین

ت حیث راقب المتعّددة، وذلك للتصّدي للسلوك المنافي لاللتزام بحسن النّیة،ظل الفراغات القانونیة 
اوضات مدى وجود نیة صادقة للمتفاوض عند الدخول في المف محكمة النقض الفرنسیة بصفة أّولیة

  باعتبارها شرط أساسي لصحة المفاوضات.

 هاتتلّخص وقائعیمكن اإلشارة لتأكید ما سبق إلى قرار لمحكمة الّنقض الفرنسّیة في قضیة 
أّن أحد البلدیات دخلت في مفاوضات من أجل بیع قطعة أرضیة مع شركة مدنیة عّقاریة، وقد 

وهو الّثمن  الذي اعتبرته الّشركة  مربع،فرنك للمتر ال 250 مبلغاشترطت منذ بدایة المفاوضات 
ه وبعد غیر أنّ  مبالغ فیه وقد أّدى تعنت البلدیة في رفض تخفیض الّثمن  إلى فشل المفاوضات،

  فرنك للمتر المربع 120بثمن  يببیع القطعة األرضیة لشخص ثانالبلدیة قامت فترة زمنیة وجیزة 
تبرة أّن البلدیة لم یكن لها نّیة إبرام العقد عند وهو ما أّدى بالّشركة إلى رفع دعوى قضائیة مع

  دخولها في مفاوضات معها.

في ظل تعنت البلدیة  هأنّ حیث اعتبرت  ،استجابت محكمة الّنقض الفرنسّیة لطلبات الّشركة
فرنك للشركة في حین تفاوضت مع أطراف أخرى وأبرمت العقد مع أحدهم  250باشتراط مبلغ 

ة على محكمة االستئناف البحث فیما إذا كانت للبلدیة نیّ لواجب كان من افرنك،  120بثمن 
  .425صریحة في إفشال المفاوضات منذ البدایة

                                                             
424 LARROUMET Christian et BROS Sarah, Op.cit., p. 206. 
425 Cass. Civ. 2, 04 juin 1997, N° 95-10574, in 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEX
T000007338911&fastReqId=1045487635&fastPos=1/Consulté le 18/05/2017.« ...Qu'en se 
déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de la SCI qui demandait de rechercher si la 
commune, en continuant de mener ces pourparlers sur la base d'un prix manifestement 
surévalué, tout en proposant dans le même temps à un tiers un prix de 120 francs, n'avait pas 
agi dans le seul but de faire échouer les négociations menées avec la SCI, la cour d'appel n'a 
pas satisfait aux exigences des textes susvisés ; » . 
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مبیري و قرار محكمة استئناف ش ألغتیّتضح من خالل القرار أّن محكمة الّنقض 
)Chambery ّحرّیة المفاوضات، مؤكدة أّنه إذا  على أساسعیة ) والذي رفض طلبات الّشركة المد

في حالة ما إذا  يضاقالّنه یجب على فإ خضع لحریة المتعاقد،المفاوضات تالّدخول في فعال  كان
 ،حسن النّیةااللتزام ب اتیمدى استجابة تصرف أحد المتفاوضین لمقتضب یتعّلقكان موضوع الّنزاع 

مطابقة سلوك المتعاقد لهذا جل التأكد من أتحلیل تصرف األطراف المتفاوضة بكل موضوعیة من 
ذر حرّیة األطراف أثناء المفاوضات لعدم الكشف عن التصرفات المخالفة وعدم االكتفاء بعُ  اللتزام،ا

  .426للنزاهة، فإذا كانت حرّیة المفاوضات مضمونة فان العمل على فشلها مخالف لحسن النّیة

 الفرع الثاني

  االلتزام باإلفضاء بوجود مفاوضات آنیة

قاط التي تثیر جدال في د األطراف في آن واحد أحد النّ عتبر الدخول في المفاوضات مع عدییُ 
                 وفي ظل غیاب شرط حصریة في المفاوضات إذ یبدو أّنهالفقه والقضاء، 

)clause d’exclusivité ّخول في مفاوضات آنیة مع العدید من األطراف ) یجوز ألي طرف الد
 ف اآلخر بوجود هذه المفاوضات(أوال)، إال أّن اإلشكال یبقى مطروح حول مدى إلزامیة إعالم الّطر 

  (ثانیا). اآلنیة

 أوال: حرّیة الدخول في مفاوضات آنیة مع أطراف متعددة
أّن مجرد الدخول في مفاوضات مع العدید من األطراف ال یشّكل في حد  427الباحثونأكد 

ت من بینها علیه القضاء في فرنسا في العدید من القراراما أّكد وهو  ذاته خرقا لاللتزام بحسن النّیة،
القرار الصادر عن محكمة الّنقض في قضیة تتلّخص وقائعها أّن شركة متخصصة في صناعة 
الّسیارات دخلت في مفاوضات مع شركة ثانیة من أجل إعداد وتصنیع أحد األجهزة التي تدّخل في 

ركة الثانیة تركیب السیارات، إال أّنه بعد مدة زمنیة قامت الّشركة األولى بقطع مفاوضاتها مع الشّ 

                                                             
426 MESTRE jacques, « Rupture de pourparlers : un défaut de réponse à conclusions qui 
conduit à s'interroger », R.T.D.C., N° 4, 1997, p. 921. 
427 LE TOURNEAU Philippe, POMAREDE Matthieu, Op.cit., p. 13.  
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على أساس أنها اختارت تجهیز السیارات بطریقة أخرى بعدما اتفقت مع شركة ثالثة، وهو ما أثار 
 استیاء الّشركة الثانیة التي رفع دعوى قضائیة للمطالبة بالتعویض بسبب عدم نزاهة الّشركة األولى.

ادعاءاتها، مبرزة حق  قضت الغرفة الّتجاریة لمحكمة الّنقض بعدم أحقیة الّشركة الثانیة في
ة الّشركة األولى في الدخول في مفاوضات آنیة مع العدید من األطراف في ظل غیاب بند الحصری

 .428انحراف في السلوك في المفاوضات وعدم استخالص أيّ 
  في حاالت معّینة  بوجود مفاوضات آنیةثانیا: ضرورة اإلفضاء 

ضین بوجود مفاوضات آنیة مع أطراف إلى ضرورة اإلفضاء بین المتفاو  429الباحثونأشار 
أخرى إذا كان ذلك سیؤثر على إرادة المتفاوض، معتبرین أّن ارتباط الّتفاوض مع العدید من 
األطراف ببعض العوامل المحیطة بالعقد تجعل من اإلفضاء بوجود هذه المفاوضات اآلنیة التزام 

  .األطرافتفرضه النزاهة الواجبة بین 
في قرار للغرفة الّتجاریة ضرورة اإلفضاء بوجود مفاوضات آنیة ي كّرس القضاء الفرنس 

، حیث تتلّخص وقائع القضیة أّن مدیر مجلس إدارة شركة 2004ماي  12لمحكمة الّنقض بتاریخ 
(أ) طلب من باقي الشركاء تنازلهم عن أسهمهم لمصلحة شركة (ب) والتي یترأس كذلك مجلس 

فرنك  1800شركاء الّشركة (أ) أسهمهم للشركة (ب) بمبلغ  إدارتها، وهذا ما تّم فعال حیث باع
فرنك  4022للسهم، ثم بعد ذلك قام مدیر الّشركة (ب) ببیع جمیع األسهم إلى الّشركة (ج) بثمن 

للسهم الواحد، لیّتضح بعد ذلك أّن مدیر الّشركة (ب) قد دخل في مفاوضات مع الّشركة (ج) قبل 
لم یكونوا على علم بهذه المفاوضات، ما أّدى بهم  نركة (أ) والذیالّتفاوض مع المساهمین في الشّ 

 إلى مطالبة مدیر الّشركة (ب) والّشركة (ج) بالتعویض عن األضرار التي لحقت بهم.

428 Cass com., 13 novembre 2013, N°12-25043, in 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEX
T000028209437&fastReqId=718651943&fastPos=1/ Consulté le19/05/2017. « Mais attendu, 
en premier lieu, qu'en relevant que rien n'interdisait à la société TRW de rechercher d'autres 
collaborations en l'absence de promesse d'exclusivité faite à la société ZAD et en retenant, 
dans l'exercice de son pouvoir souverain, que les faits en cause n'établissent pas la preuve 
d'une déloyauté, d'un abus ou d'un détournement de savoir-faire, ….. a écarté le caractère 
déloyal du comportement dénoncé par les deuxième et troisième branches ; » 
429 LE TOURNEAU Philippe, POMAREDE Matthieu, Op.cit., p. 12. 
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أكدت محكمة الّنقض الفرنسّیة عند نظرها في الّنزاع على عدم نزاهة مسیر الّشركة (أ) تجاه 
بوجود مفاوضات آنیة مع الّشركة (ج) من أجل شراء أسهم باقي الشركاء، إذ كان علیه اإلفضاء 

 .430الّشركة (ب)

الدخول في مفاوضات مع العدید من محكمة الّنقض الفرنسّیة أّكدت أّن القرار أّن  یتبّین من
األطراف ال یشّكل خطأ بالّنسبة للمتفاوض، إال أّنه إذا كان معرفة أحد األطراف أّن المتفاوض 

أثیر على إرادته نها التّ أمن شوأّن هذه المعلومة  ،مع أطراف أخرىآنیة ات اآلخر دخل في مفاوض
المتفاوض الذي ُیجري مفاوضات مع العدید من األطراف إخطارهم ثناء المفاوضات، وجب على أ

تتم هذه األخیرة بنفس المعلومات التي یحوز علیها جمیع المتفاوضین. ، لبذلك
المطلب الثاني

  ة أثناء سیر المفاوضاتااللتزام بحسن النیّ 
تتجلى أهمیة حسن النّیة أكثر أثناء سیر المفاوضات، عن طریق مراقبة سلوك المتفاوضین 

في هذه  یظهر، حیث 431هذه المرحلة لقة الالزمة خالالنزاهة والثّ  سلوك یتنافى معوردع أّي 
آلخر، واألنانیة مراعاة مصالح الّطرف اتلزم المتفاوض بالمرحلة الصراع بین حسن النّیة التي 

 هما قد ینتج عنهو و  تمیل حصریا إلى مراعاة مصالحهم الّشخصیةالتي األطراف المتفاوضة 
  اختالل في الّتوازن االقتصادي للعقد.

بین مصلحة المتعاقد الّشخصیة وضرورة مراعاة حسن النّیة في ظل الصراع االلتزام بظهر ی
لحق بمنع أّي انحراف في السلوك ی ،فاوضینالمت مصلحة المتعاقد اآلخر كمعیار لضبط تصرف

لكشف عن لبالّطرف اآلخر، حیث یضع القاضي سلوك المتفاوض تحت مجهر حسن النّیة  ضرر

430 Cass. Com., 12 mai 2004, N° 00-15.618, Bull. Civ. N° 5, 2004, p. 97. « Attendu qu'en se 
déterminant ainsi, alors qu'elle constatait que M. Samuel X..., dirigeant et actionnaire des 
sociétés X... et Financière X..., avait été à l'initiative de la cession des actions de la première 
au bénéfice de la seconde et sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, s'il n'avait pas 
caché l'existence des négociations conduites avec un tiers en vue du rachat ou de l'apport de 
ces mêmes actions, et ainsi manqué à l'obligation de loyauté qui s'impose au  dirigeant de 
société à l'égard de tout associé en dissimulant aux cédants une information de nature à 
influer sur leur consentement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; ». 

 .87، ص المرجع الّسابق محمد محمد السوري، 431



  األول: مظاهر تدخل حسن النية في المرحلة الّسابقة على التعاقدلمبحث  ثاني: .....  الفصل األّول: ... االباب ال

167 
 

ومن بینها بعض التصرفات التي أعطى لها  ،یر العادي للمفاوضاتالُخرقات التي قد تعیق السّ 
  .(الفرع األول)عیب اإلرادة المشّرع وصف 

  لعیوبلهذه المنحرف للمتفاوض ال یدخل بصفة آلیة في الحقل القانوني لوك االسّ أّن غیر 
  بالنظر إلى الشروط العدیدة الواجب توفرها لحمایة الطرف الذي وقع ضحیة لإلكراه أو التدلیس

سن النّیة حُ اللتزام بمنافیة لیتدّخل القاضي لردعها لیس باعتبارها عیوبا لإلرادة بل باعتبارها بالتّالي 
  رع الثاني).    (الف

 الفرع األول
  الرضاارتباط حسن النّیة بعیوب 

أضحى االلتزام بحسن النّیة أساس لردع السلوك غیر النزیه للمتفاوض عن طریق عیوب 
، فالتدلیس مثال یعد خرقا لحسن نیة المتفاوض الذي یستعمل طرق احتیالیة من أجل 432الرضا

ة المتفاوض الذي یستغل غالل هو تكریس لسوء نیّ االست،و 433یهام المتعاقد اآلخر بغیر الحقیقةإ
مركز الضعف الذي یكون فیه المتفاوض اآلخر من أجل الحصول على فائدة غیر متناسبة مع ما 

ثیر التركیز في هذا المقام سیكون على العیوب الحدیثة التي ت، غیر أّن هذا األخیریلتزم به تجاه 
الكتمان التدلیسي من جهة(أوال)  وهي عیبد القضائي إشكاالت قانونیة عدیدة في الفقه واالجتها

  وعیب التعّسف في استغالل وضعیة التبعّیة من جهة أخرى(ثانیا).
  أوال: عیب الكتمان التدلیسي

 86في نص المادة  الرضاكعیب من عیوب  434اعترف المشّرع الجزائري بالكتمان التدلیسي
" ویعتبر تدلیسا السكوت عمدا عن واقعة أو : من الّتقنیني المدني والتي تنص على أّنه 2فقرة 

  مالبسة إذا ثبت أّن المدلس علیه ما كان لیبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذه المالبسة".
                                                             

432 MARTINEZ-CARDENAS Betty Mercedes, La responsabilité précontractuelle : étude 
comparative des régimes colombien et français, thèse de Doctorat en droit, université Paris II 
Panthéon Assas, 2013, p. 180. 

       ،2015اإلسكندریة، النّیة في المعامالت المدنیة فقها وقضاءا، منشاة المعارف، ابراهیم سید أحمد، فكرة ُحسن 433
  .52 ص
من  2016على عكس المشّرع الفرنسي الذي لم یعترف صراحة بھذا العیب إال بعد تعدیل الّتقنین المدني في سنة  434

  التي تنص على أّنھ: 2فقرة  1137خالل المادة 
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عند التطّرق لموضوع الكتمان التدلیسي إلى بعض الّشروط الواجب توّفرها  435الباحثونأشار 
شكاالت القانونیة ثارت حول كیفیة إعمال هذه ، إال أّن العدید من اإلهذا العیب من أجل قیام

وتقدیم  ،في ظل اجتهاد قضائي كان له الدور الكبیر في الكشف عن هذه اإلشكاالت ،الّشروط
  حلول لم تحقق اإلجماع وسط الفقه.

 اإلشكاالت القانونیة المتعلقة بالمعلومات الواجب اإلفضاء بها  -1
أمام الجهات القضائیة، إال أّن معظمهما تتمحور  تعددت اإلشكاالت القانونیة التي تم أثارتها

  طبیعة المعلومات التي یؤّدي السكوت عنها إلى اعتبار المتفاوض مرتكب لكتمان تدلیسيحول 
  وقد تعددت مالحظات محكمة الّنقض الفرنسّیة في هذا الشأن.

  حول حصریة المعلومات  :أ
المتعاقد مرتكبا یمكن اعتبار ى أّنه ال أكدت العدید من قرارات محكمة الّنقض الفرنسّیة عل

إال إذا كان من غیر الممكن للمتفاوض اآلخر الحصول على المعلومة محل لكتمان تدلیسي، 
الغرفة المدنّیة الثالثة في قضیة تتلّخص وقائعها وتجدر اإلشارة في هذا الّصدد إلى قرار الكتمان، 

 بوجود، كان یعلم المشتري قبل إبرام العقد في أّن شخص اشترى منزل بجانبه قطعة أرضیة غابیة
، وهي المعلومة التي لم للبناءجعل القطعیة األرضیة الغابیة قابلة یهدف إلى مشروع قرار بلدي 
  فطالب قضائیا بإبطال العقد بسبب ارتكاب المشتري لكتمان تدلیسي. یكن البائع عالم بها

لما رفضت  )Grenoble( غرونوبل أیدت محكمة الّنقض الفرنسّیة قرار محكمة استئناف
حصریة المعلومات الّدلیل على  ها لم تقدمعلى أساس أنّ  ،(وهي شركة مدنیة عقاریة)دعوى البائع 

 .436كن بوسعها الحصول علیهاالتي یحوز علیها المشتري والتي لم ی

                                                                                                                                                                                              
«  Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une 
information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. » 

  وما بعدها. 85، ص 2003راجع أبو هیبة نجوى، الكتمان التدلیسي، دار النهضة العربیة، القاهرة، 435
436Cass. Civ. 3eme, 16 septembre 2015, N° 14-11912, 
inhttps://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITE
XT000031188996&fastReqId=1556209385&fastPos=1/ Consulté le  22/05/2017« Mais 
attendu … qu'il n'était pas démontré que M. X..., ...disposait d'informations que la SCI n'était 
pas en mesure d'obtenir … que la demande de nullité de la vente ne pouvait être accueillie ; » 
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 ،هذا القرار على اعتبار أّنه مخالف الجتهاد مستقر لمحكمة الّنقض 437انتقد أحد الباحثین
معلومة حاسمة من طرف أحد المتعاقدین، یجعل من خطأ المتعاقد  والذي یعتبر أّن كتمان أيّ 

إخفاء المشتري للمعلومة ینتج مجرد ، أي أّن 438اآلخر الّناتج عن إخفاء هذه المعلومة من دون أثر
  للشيء المبیع. یة القانونیةعدم االستعالم عن الوضععن  تهعنه إعفاء البائع من مسؤولی

ول اهتمام للطریقة التي یه لم هو أنّ مكن كذلك توجیه مالحظة ثانیة للقرار الّسالف الذكر و ی
، إذ بالرجوع إلى تفاصیل القضیة یّتضح أّن محل الّنزاع ها المشتري على المعلومةبل حصّ ت

ل على معلومات من طرف البلدیة خالل الفترة التي ُكلف فیها المشتري هو مهندس معماري، تحصّ 
، بالتّالي فإن المشتري بالّنظر إلى مهنته تحصل على المبیع المنزل تخطیططرف البائع بإعادة من 

معلومة لم یكن بوسع البائع الحصول علیها، علما أّنه عند إبرام الوعد بالبیع لم تقم البلدیة بترسیم 
لبائع والمشتري مشروع تحویل القطعة األرضیة الغابیة إلى قطعة قابلة للبناء مما یجعل كال من ا

في مراكز قانونیة غیر متكافئة، مع عدم منح نفس الفرص لكلیهما من أجل الحصول على هذه 
  المعلومة الحاسمة.

  اإلفضاء بالقیمة الحقیقیة لمحل العقد :ب
حق المتعاقد بعدم اإلفضاء  2016كّرس المشّرع الفرنسي بعد تعدیل التّقنین المدني سنة 

المعلومات  439من الّتقنین 1-1112من المادة  2المبیع، إذ استثنت الفقرة  بالقیمة الحقیقیة للشيء
حول قیمة محل العقد من حقل االلتزام باإلعالم، كما قّدم المجلس الوطني الفرنسي اقتراح تعدیل 

                                                             
437 LATINA Mathias, « La preuve de la réticence dolosive de l'acheteur », L.E.D.C., N° 10, 
06 novembre 2015, p.4. 
438 Ibid. «L’arrêt illustre cependant, au détour d’une phrase, les désordres qui affectent la 
réticence dolosive en droit positif. La Cour de cassation reproche en effet au vendeur de 
n’avoir pas prouvé que l’acheteur disposait d’une information qu’il « n’était pas en mesure 
d’obtenir ». Autrement dit, un contractant qui retient sciemment une information ne se rend 
pas nécessairement coupable d’une réticence dolosive. Encore faut-il que l’autre partie ait pu 
légitimement ignorer l’information en question, c’est-à-dire qu’elle n’ait pas violé son devoir 
de se renseigner. 
Pourtant, la haute juridiction estime également que la réticence dolosive rend toujours 
excusable l’erreur de la victime. La jurisprudence est donc incohérente… ». 
439 Article 1112-1 du Code civil français stipule que : « Néanmoins, ce devoir d'information 
ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation. ». 
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من الّتقنین المدني والمتعلقة بالكتمان التدلیسي بإضافة فقرة ثالثة تنص على  1137نص المادة 
»  nmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler Néa:أّنه
440» à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. 

قضاء محكمة الّنقض الفرنسّیة على علیه استقر یبدو واضحا تأثر المشّرع الفرنسي بما 
وأحسن مثال علومات الواجب اإلفضاء بها للطرف اآلخر، استثناء قیمة محل العقد من نطاق الم

أّن شخص اشترى صور على ذلك قرار صادر عن الغرفة المدنّیة في قضیة تتلّخص وقائعها 
فرنك فرنسي، وهو یعلم یقینا أّن قیمة الصور تفوق  1000فوتوغرافیة لمصور مشهور عالمیا بقیة 

للغلط الذي وقعت فیه واكتشفت أّن المشترى كان یعلم  تفّطنت، إال أّن البائعة بكثیر هذا الّثمن 
فقامت برفع دعوى قضائیة من أجل  الحصول وكتم عنها هذه المعلومة، بالقیمة الحقیقیة للصور 

أّن محكمة الّنقض رفضت طلباتها اعتبارا أّن المشتري لم یكن ملزما  غیرعلى ثمن إضافي، 
 .441ء المبیعبإعالم البائعة حول القیمة الحقیقیة للشي

أّن محكمة  على القرار معتبرا (Philippe DELEBECQUE)عّلق األستاذ فلیب دلبیك 
لمشتري بالتزامه باإلعالم أو ل ألّن البحث في مدى وجود إخالل قضت به،الّنقض أصابت فیما 

440 Texte numéro 46, du 11 décembre 2017, Projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2016-131 
du 10 février 2016, portant réforme du droit des contrats, du régime général et de 
la preuve des obligations, in http://www.assemblee-nationale.fr/15/ta/ta0046.asp/ Consulté le 
25/01/2018. 
441 Cass. Civ. 1ere, 03 mai 2000, N° 98-11.381, Bull. Civ. N° 5, 2000, p. 88. « Attendu que 
pour condamner M. Z... à payer à Mme Y... la somme de 1 915 000 francs représentant la 
restitution en valeur des photographies vendues lors des ventes de gré à gré de 1989, après 
déduction du prix de vente de 85 000 francs encaissé par Mme Y..., l'arrêt attaqué, après 
avoir relevé qu'avant de conclure avec Mme Y... les ventes de 1989, M. Z... avait déjà vendu 
des photographies de X... qu'il avait achetées aux enchères publiques à des prix sans rapport 
avec leur prix d'achat, retient qu'il savait donc qu'en achetant de nouvelles photographies au 
prix de 1 000 francs l'unité, il contractait à un prix dérisoire par rapport à la valeur des 
clichés sur le marché de l'art, manquant ainsi à l'obligation de contracter de bonne foi qui 
pèse sur tout contractant et que, par sa réticence à lui faire connaître la valeur exacte des 
photographies, M. Z... a incité Mme Y... à conclure une vente qu'elle n'aurait pas envisagée 
dans ces conditions . 
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune obligation d'information ne pesait sur 
l'acheteur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; ». 
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وم دخل القضاء في دوامة ال نهایة لها بسبب الغموض الذي یحقد یُ  ،باالستعالمبالتزامها البائعة 
 Denis، في حین أثار ذات القرار استیاء األستاذ دوني مازو (442حول حدود كال هذین االلتزامین

MAZEAUD ( ماح ، حیث یرى بأّن السّ "الخداع أصبح مشرع لمن أراد ذلك"لما اعتبر أّن
حسن ب بالنظر لاللتزامللمشتري من اقتناء صور بثمن بخس باسم األمن الّتعاقدي غیر معقول تماما 

 .443لنّیة في العقدا
 إخفاء المعلومات عن عمدیة  -2

 العدید من اإلشكاالت القانونیةعلى الّطرف اآلخر إخفاء المعلومة أحد الّطرفین تعّمد یثیر 
التغاضي ، لذلك أقرت محكمة الّنقض بإمكانیة نّیة الكتمانأهمها تلك المتعلقة بإثبات وجود  من
، غ من األهمیة درجة ال تستدعي البحث عن شرط العمدإذا اتضح أّن المعلومة تبلهذا الّشرط  عن

شركة  وهو ما یمكن استخالصه من قرار الغرفة المدنّیة الثّالثة في قضیة تتلّخص وقائعها أّن مدیر
قام ببیعها إلى مشتري دون إعالمه بوجود طعن  )piscicultures(متخصصة في تربیة السمك 

شتري كتمانا تدلیسیا یفتح له المجال للمطالبة بإبطال ضد ترخیص االستغالل، وهو ما اعتبره الم
أّن هذه المعلومة التي ال یمكن للمشتري  العقد، وهو ما قضت به محكمة الّنقض التي اعتبرت

یر العادي لألمور العلم بها، تبلغ درجة من األهمیة تجعل من البحث عما إذا كان حسب السّ 
 .  444الیة صمت البائع عمدي أو غیر عمدي عدیم الفعّ 

                                                             
442 DELEBECQUE Philippe, obs. Cass. Civ. 1ere, 03 mai 2000, N° 98-11381, Défrenois,      
N° 19, 15 octobre 2000, p. 1114. « … Sans doute. Mais, et pour rester pour l'instant sur le 
terrain de la seule technique juridique, aller dans ce sens conduit à mettre à la charge de 
l'acheteur une obligation d'information. Or, les contours d'une telle obligation sont bien 
incertains…..Félicitons donc la Cour de cassation d'avoir tranché et d'avoir su le faire on ne 
peut plus clairement et sans aucun détour : « aucune obligation d'information ne pèse sur 
l'acheteur». 
443 MAZEAUD Denis, « En contrat, trompe qui peu ! », Défrenois, N° 19, 15 octobre 2000,     
p. 1110. « Mais qu'au nom de cette même sécurité juridique, on permette à l'acquéreur, qui 
garde un silence coupable sur la valeur de la chose vendue, de contracter à un « prix 
dérisoire », ainsi que l'avaient souverainement apprécié les juges du fond, cela nous paraît 
proprement inadmissible et jurer avec l'exigence la plus élémentaire de bonne foi qui 
s'impose lors de la formation du contrat ». 
444 Cass. Civ. 3eme, 11 mai 2005, N° 03-17.682, Bull. Civ. N° 5, 2005, p. 94. « Mais attendu qu'ayant 
relevé que la connaissance de l'existence du recours formé contre la décision autorisant la poursuite 
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أّن القرار غیر 445من الباحثینأثار القرار الّسالف الذكر ردود فعل كثیرة، حیث اعتبر جانب 
العدید من الجوانب من بینها اإلثبات إال أّنه في  فيمنطقي بما أّنه سلك طریق االلتزام باإلعالم 

العقد، في حین رآى نهایة المطاف رتب الجزاء المترتب عن الكتمان التدلیسي وهو القضاء ببطالن 
بین الكتمان التدلیسي وااللتزام  كبیر أحدثت تقاربأّن محكمة الّنقض  446من الباحثین جانب آخر

ا  لى تداخل في المفاهیم رغم تباینهباإلعالم في المرحلة الّسابقة عن الّتعاقد، والذي قد یؤّدي إ
قض یوحي إلى عدم أهمیة البحث مشیرا إلى أّن وصف "عدیم الفّعالیة " الذي استعملته محكمة النّ 

في مدى تعمد المتعاقد إخفاء المعلومات على الّطرف اآلخر طالما أّن هذه المعلومات بلغت درجة 
  .یترتب عن الّسكوت عنها مسؤولیة صاحب الكتمانكبیرة من األهمیة 

  عیب االستغالل ثانیا: 
ستغالل، حیث تنص المادة من الّتقنین المدني بعیب اال 90في نص المادة اعترف المشّرع 

: " إذا كانت التزامات أحد المتعاقدین متفاوتة كثیرا في النسبة مع ما حصل علیه هذا على أّنه
المتعاقد من فائدة بموجب العقد أو مع التزامات المتعاقد اآلخر، وتبّین أّن المتعاقد المغبون لم یبرم 

بینا أو هوى جامح، جاز للقاضي بناء على طلب  العقد إال ألّن المتعاقد اآلخر قد استغل فیه طیشا
  المتعاقد المغبون، أّن یبطل العقد أو أّن ینقص التزامات هذا المتعاقد."

                                                                                                                                                                                              
de l'activité des piscicultures litigieuses était pour l'acquéreur un élément déterminant de son 
consentement, qu'en application de l'obligation d'information et de loyauté qui pesait sur les vendeurs 
quant aux conditions essentielles de la vente, les époux X... devaient faire connaître à l'acquéreur 
l'existence du recours dont ils ne rapportaient pas la preuve qu'il en avait ou pouvait en avoir 
personnellement connaissance, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que 
ses constatations rendaient inopérante, a pu retenir l'existence d'une réticence dolosive imputable aux 
époux X... ; ». 
445 MESTRE Jacques et FAGES Bertrand, « Quand réticence dolosive, obligation 
d’information et obligation de bonne foi se conjuguent pour conduire à l’annulation d’une 
révocation mutuelle et à la décharge d’une caution», R.T.D.C., Chr., N° 3, 2005, p. 590. « Il 
s'ensuit un certain brouillage entre les notions : l'obligation d'information impose son régime 
à la réticence dolosive (le renversement de la charge de la preuve et l'indifférence du 
caractère intentionnel), mais elle lui en emprunte les habits et, avec eux, la conséquence 
juridique (la nullité du contrat) ». 
446 AYNES Laurent et STOFFEL-MUNCK Philippe, « Du manquement au devoir 
précontractuel d’information à la réticence dolosive, quelle distance ? », Dr. Pat., Chr.,  N° 
141, octobre 2005, p. 91 . 
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من الّتقنین المدني الفرنسي بعد  1143447المذكورة سابقا من نص المادة  90تقترب المادة 
وضعیة التبعّیة التي قد "كذلك إكراه" تعسف أحد األطراف في استغالل والتي اعتبرت ، التعدیل

إبرامه كان بإمكان أو  أصال یكون فیها الّطرف اآلخر، من أجل إجباره على إبرام عقد لم یرد إبرامه
لوال وضعیة التبعّیة التي كان فیها، إال أّن الواضح هو أّن المشّرع الفرنسي استحدث  بشروط مغایرة

  معروف به في القانون الجزائري.  عیب جدید من عیوب الرضا یختلف عن عیب االستغالل ال
 المقاربة بین عیب االستغالل وعیب التعسف في استغالل وضعیة التبعیة -1

من  90الوارد في نص المادة  یظهر منذ الوهلة األولى التقارب الواضح بین عیب االستغالل
من  1143الّتقنین المدني وعیب التعسف في استغالل وضعیة التبعیة الوارد في نص المادة 

 الّتقنین المدني الفرنسي.
یة في عتتجلى مظاهر التقارب بین عیب االستغالل وعیب التعسف في استغالل وضعیة التب

مظهرین أساسیین وهما: اعتراف المشّرع بعدم تكافؤ المراكز القانونیة للمتعاقدین من جهة، واختالل 
  الّتوازن االقتصادي للعقد من جهة أخرى. 

  كز القانونیة ألطرف العقدأ:  عدم تكافؤ المرا
ینطلق كال من عیب االستغالل وعیب التعسف في استغالل وضعیة التبعیة من نفس 
المعاینة وهي أّن أحد المتعاقدین یوجد في مركز ضعف بالمقارنة مع المتعاقد اآلخر، ما یمنح لهذا 

  األخیر أفضلیة عند سیر المفاوضات.
  تیجة لعدم تكافؤ المراكز القانونیةب: اختالل الّتوازن االقتصادي للعقد ن

من الّتقنین المدني  1143من الّتقنین المدني ونص المادة  90یظهر جلیا من نص المادة 
الفرنسي، أّن كلیهما یصل إلى النتیجة نفسها وهي اختالل الّتوازن االقتصادي للعقد بسبب عدم 

  مصدر تدّخل القاضي. تكافؤ المراكز القانونیة، والواقع أّن عدم توازن العقد هو

  
                                                             

447 Article 1143 du Code civil français : « Il y a également violence lorsqu'une partie, abusant 
de l'état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant, obtient de lui un engagement 
qu'il n'aurait pas souscrit en l'absence d'une telle contrainte et en tire un avantage 
manifestement excessif. ». 
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ضرورة مواكبة عیب االستغالل للتطورات الحدیثة لنظرّیة العقد -2

رغم التقارب بین عیب االستغالل وعیب التعسف في استغالل وضعیة التبعیة، تتجلى 
اختالفات جوهریة بین موقف الّتقنین المدني الجزائري والفرنسي، إذ یبدو واضحا وبالنظر إلى 

ماشي مع التطورات الحدیثة لنظرّیة ضرورة بلورة عیب االستغالل من أجل التّ موقف هذا األخیر 
العقد. 

 أ:ظروف اعتراف المشّرع الفرنسي لعیب التعسف في استغالل وضعیة التبعیة
یرجع أصل اعتراف المشّرع الفرنسي لعیب التعّسف في استغالل وضعیة التبعّیة إلى مشروع 

  من خالل نص المادة )Pierre CATALA( كاتاالبییر  لألستاذالمدني  الّتقنینتعدیل 
والذي استخلص من اجتهاد محكمة الّنقض الفرنسّیة وجود هذا العیب، 448من المشروع 1114-3

من الّتقنین المدني  1143وهو ما أّكدت علیه المادة  الذي یتصل بعیب اإلكراه ال بعیب الغبن
  الفرنسي.

بعیب التعّسف في استغالل وضعیة  الفرنسّیةمحكمة الّنقض األولى لالمدنّیة اعترفت الغرفة 
بعد نشوب  التبعّیة في العدید من القرارات أبرزها ذلك الصادر فصال في قضیة تتلّخص وقائعها أّنه

 ن له على أنن والمؤمَّ حریق في مرأب أحد األشخاص وتنفیذا لعقد تأمین، تّم إبرام اتفاق بین المؤمِّ 
وبعد مّدة من إبرام  غیر أّنهفرنك فرنسي كتعویض،  667.382بدفع مبلغ  شركة التّأمینقوم ت

 1.000.000قضائیا بإبطال االّتفاق وبرفع مبلغ الّتعویض إلى حوالي المؤمَّن له االّتفاق طالب 
فرنك فرنسي على أساس أّنه وبالّنظر إلى الوضعیة المالیة التي كان یعاني منها عند إبرام اتفاق 

 د قبل االّتفاق بصفة مستعجلة دون تقدیر مناسب للضرر.التعویض، فق
448 Projet de réforme de droit des obligations (projet CATALA 2005)  in 
http://www.justice.gouv.fr/art_pix/RAPPORTCATALASEPTEMBRE2005.pdf/ Consulté le 
14/06/2017.L’article 1114-3 du projet stipule que : «  Il y a également violence lorsqu’une 
partie s’engage sous l’empire d’un état de nécessité ou de dépendance, si l’autre partie 
exploite cette situation de faiblesse en retirant de la convention un avantage manifestement 
excessif.  
La situation de faiblesse s’apprécie d’après l’ensemble des circonstances en tenant compte, 
notamment, de la vulnérabilité de la partie qui la subit, de l’existence de relations antérieures 
entre les parties ou de leur inégalité économique. » . 
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ن له، آخرها محكمة التي ُعرض علیها الّنزاع طلبات المؤمَّ  ئیةقضاالجهات الرفضت كل 
استئناف باریس التي أسست قرارها على عدم توافر شروط الغبن من أجل قبول طلب إبطال 

اعتبرت أّن اإلكراه االقتصادي الذي القرار و  ألغتاالّتفاق بین الّطرفین، غیر أّن محكمة الّنقض 
  .449ن له ال یمكن إدراجه ضمن عیب الغبن بل ضمن عیب اإلكراهض له المؤمَّ تعرّ 

ن ة المؤمَّ یبدو من خالل هذا القرار أّن محكمة الّنقض الفرنسّیة أخذت بعین االعتبار وضعیّ 
، إذ اعتبرت أّن شركة ن المالي لالتفاقإلى جانب اختالل الّتواز  له عند إبرام االتّفاق محل الخالف

من أجل الّتفاوض والحصول على  ،الحادثوقوع ن له بعد مین استغلت العجز المالي للمؤمَّ أالت
  .450ن لهاتفاق خلق لمصلحتها عدم توازن اقتصادي واضح على حساب المؤمَّ 

قتصادي بالموقف الذي اتخذته محكمة الّنقض حول اإلكراه اال 451الباحثینندد جانب من 
معتبرین أّن هذا األخیر یخرج أصال عن دائرة عیوب اإلرادة، كما أّن إدراج اإلكراه االقتصادي 

یجابي إألّن هذا األخیر یفترض تدّخل المتعاقد بفعل  صحیح،ضمن صور عیب اإلكراه غیر 
نتیجة قبول الّطرف اآلخر، في حین أّن اإلكراه االقتصادي عادة ما یكون  (extorquer)النتزاع 

  .452ظروف خارجیة ال تقتضي تدّخل المتعاقد "المكِره"

  

                                                             
449 Cass. Civ. 1ere, 30 mai 2000, N° 98-15.242, Bull. Civ. N° 5, 2000, p. 109. « Attendu que, 
pour rejeter la demande d'annulation de l'acte du 10 septembre 1991, l'arrêt attaqué retient 
que, la transaction ne pouvant être attaquée pour cause de lésion, la contrainte économique 
dont fait état M. X... ne saurait entraîner la nullité de l'accord ;                                           
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la transaction peut être attaquée dans tous les 
cas où il y a violence, et que la contrainte économique se rattache à la violence et non à la 
lésion, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; » 
450 CHAZAL Jean-Pascal, « La contrainte économique : violence ou lésion ? », D., N°43,         
14 décembre 2000, p. 879. 
451 BELMONTE Loetitia, « La contrainte économique dans le giron de la violence ? », L.P.A., 
N° 72, 11 avril 2001, p. 18.   
452 Ibid. « En effet, l'extorsion suppose que la violence ait entraîné la manifestation d'un 
consentement et « il est impossible de dire qu'une contrainte qui résulte d'une causalité 
naturelle puisse avoir cet objet » ». 
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 شروط عیب التعّسف في استغالل وضعیة التبعّیة ب: 

كان الجتهاد محكمة الّنقض الفرنسّیة أثر كبیر في تحدید شروط عیب التعّسف في استغالل 
كما یمكن االستناد  2002453أفریل  03قرار الغرفة المدنّیة األولى بتاریخ وضعیة التبعیة، ال سیما 

للوقوف على هذه الشروط التي یمكن  من الّتقنین المدني الفرنسي 1143مادة إلى مضمون ال
تعسف الّطرف القوي في و وجود أحد الّطرفین في وضعیة تبعیة تجاه الّطرف اآلخر حصرها في: 

  استغالل هذه الوضعیة، وأخیرا حصول المتفاوض على فائدة مفرطة.

  متفاوضین في وضعیة تبعیة وجود أحد ال: 1ب

عیب التعّسف في استغالل في  اأساسی اتعتبر تبعیة أحد األطراف للطرف اآلخر شرط
وعلى عكس المشّرع الجزائري الذي حصر مصدر وضعیة التبعیة في عاملي وضعیة التبعیة، 

تقدیر مدى ترك المجال واسعا للقاضي من أجل المشّرع الفرنسي الطیش البّین والهوى الجامح، فإن 
من التّقنین المدني  1143وجود وضعیة تبعیة بین المتعاقدین، أكثر من ذلك، فإن نص المادة 

تبعیة مهما وضعیة  شملت المادة أيّ بل  ،التبعّیة االقتصادیةالفرنسي لم یحصر مصدر التبعیة في 
رئیس رنسّیة إلى وزارة العدل الفجوع إلى تقریر بالرّ  وهو ما یمكن التأّكد منه ،454كانت طبیعتها

                                                             
453 Cass. Civ. 1ere, 03 avril 2002, N° 00-12.932, Bull. Civ. N° 4, 2002, p. 84. « Attendu, 
cependant, que seule l'exploitation abusive d'une situation de dépendance économique, faite 
pour tirer profit de la crainte d'un mal menaçant directement les intérêts légitimes de la 
personne, peut vicier de violence son consentement ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, 
sans constater, que lors de la cession, Mme X... était elle-même menacée par le plan de 
licenciement et que l'employeur avait exploité auprès d'elle cette circonstance pour la 
convaincre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; ». 

وحصر عیب التعّسف في استغالل وضعیة التبعّیة في  1143رغم أّن مجلس األمة الفرنسي اقترح تعدیل نص المادة  454
على األمر المتضمن تعدیل لم تتم مصادقة البرلمان الفرنسي  األطروحةإال أّنه ولغایة تحریر هذه ،التبعّیة االقتصادیة فقط

المتعاقدین في وضعیة تبعیة  أحدالتّقنین المدني، بالّتالي یجب ترك المجال مفتوحا لیشمل جمیع الحاالت التي یكون فیها 
  .راجع:تجاه الّطرف اآلخر مهما كان مصدرها

Projet de loi portant ratifiant l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 
portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, in 
http://www.senat.fr/leg/tas17-005.pdf. 02/01/2018/ L’article 5 stipule que: «… 2° À l’article 
1143, après le mot : « dépendance », il est inséré le mot : « économique ». ». 
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مكن یُ إذ  ،المتضمن تعدیل الّتقنین المدني 131-2016والذي صاحب صدور األمر  455الجمهوریة
، لتسمح 1143استخالص أّن كل وضعیات التبعّیة مهما كان مصدرها تدّخل ضمن نص المادة 

  .456اإلكراه االقتصادي فقطاالنحصار في بذلك حمایة أكبر ألطراف العقد دون 

المدني  الّتقنینمن  1143عند التعلیق على نص المادة  457الباحثینن أشار جانب م
ق بتعدیل قانون االلتزامات لي المتعلّ أّن المشّرع لم یحتفظ بالّنص األصلي للمشروع األوّ  ،الفرنسي

، بإسقاط بعض العبارات منها "وضعیة الحاجة" أو عبارة "حالة 458التي أفصحت عنه وزارة العدل
 460، محتفظا فقط بعبارة "وضعیة التبعیة"459من المشروع 50ي نص المادة الضعف" المذكورة ف

قد تفتح المجال واسعا لتدّخل القاضي التي عبارات المحذوفة و بعدم دّقة الوقد تّم تبریر هذا الموقف 
، كما أّن صیاغة المادة تفترض وجود وضعیة 461للعقد باألمن القانونيما قد یؤّدي إلى المساس 

455 Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance no 2016-131 du 10 février 
2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, 
JORF N° 32, du 11 février 2016. 
456 Ibid., p. 25. « L'une des innovations essentielles du texte consiste à assimiler à la violence 
l'abus de la dépendance dans laquelle se trouve son cocontractant, ce que la jurisprudence de 
la Cour de cassation a admis dans des arrêts récents, et que la doctrine et les praticiens 
qualifient de « violence économique », même si le texte est en réalité plus large, et n'est pas 
circonscrit à la dépendance économique (article 1143). En effet toutes les hypothèses de 
dépendance sont visées, ce qui permet une protection des personnes vulnérables et non pas 
seulement des entreprises dans leurs rapports entre elles. ». 
457 CHENEDE François, Le nouveau droit des obligations et des contrats (consolidations-
innovations-perspectives), Dalloz, Paris, 2016, p. 73./DESHAYES Olivier, «La formation des 
contrats », R.D.C., hors-série, 2016, p. 27.  
458 Avant-projet de réforme du droit des obligations, ministère de la justice, 23 octobre 2013, 
in https://mfmblog.files.wordpress.com/2014/09/avant-projet-de-rc3a9forme-octobre-
2013.pdf / consulté le 15/05/2017. 
459 Avant-projet de réforme du droit des obligations, ministère de la justice, 23 octobre 2013, 
Op.cit., p. 13. Article 50 du projet de réforme du droit des obligations : « Il y a également 
violence lorsqu’une partie abuse de l’état de nécessité ou de dépendance dans lequel se 
trouve l’autre partie pour obtenir un engagement que celle-ci n’aurait pas souscrit si elle ne 
s’était pas trouvée dans cette situation de faiblesse. ». 
460 Article 1143 du Code civil français : « Il y a également violence …, abusant de l'état de 
dépendance dans lequel se trouve son cocontractant,… ». 
461 CHENEDE François, Op.cit., p. 73. 
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ین الّطرفین، بالتّالي مجرد الضعف النفسي للمتفاوض غیر كاف من أجل إبطال تبعیة حقیقیة ب
  . 462التعّسف في استغالل وضعیة التبعیة بالعقد لعی

ف الّطرف القوي في استغالل وضعیة التبعیةتعسّ : 2ب

 وف الّطرف القوي في المفاوضات لوضعیته وهیشترط إلى جانب وجود وضعیة التبعیة تعسّ 
رد على االنتقاد وتّم وضع هذا الّشرط للف المتفاوض، دم المشروعیة لتصرّ ما یمنح وصف ع

الموجه لعیب اإلكراه االقتصادي، إذ یؤكد المشّرع الفرنسي أّن المعاقب في حالة وضعیة التبعّیة هو 
على عكس ، 463ولیست وضعیة التبعّیة بحد ذاتها هذه الوضعیةتعسف الّطرف القوي في استغالل 

ئري الذي اكتفى باستعمال كلمة "استغالل" وهو الخطأ الذي یجب السعي إلى المشّرع الجزا
 تصحیحه.

 2002465أفریل  03الصادر في تعلیقا على قرار محكمة الّنقض الفرنسّیة  464الباحثونأّكد 
س بصفة صریحة ضرورة وجود تصرف معاقب علیه قانونا من أّن هذا األخیر كرّ  ،الّسالف الذكر

ة بإبطال العقد، أّي أّن مجرد وجود وضعیة تبعیة ألحد الّطرفین تجاه طرف المتفاوض للمطالب
 الّطرف اآلخر غیر كافیة الفتراض قیام العیب.

تجدر اإلشارة إلى ضرورة أن یكون تصرف الّطرف القوي في الّتفاوض حاسما 
)intervention déterminante(  من أجل طلب إبطال العقد بسبب عیب التعّسف في استغالل

عیة التبعیة، والمقصود بذلك أن یكون تصرف الّطرف القوي في الّتفاوض هو الذي دفع الّطرف وض
 .466اآلخر إلى إبرام العقد أو قبول إبرامه بتلك الّشروط

462 DESHAYES Olivier, Op.cit., p. 27. 
463 LOISEAU Grégoire, « Les vices du consentement », C.C.C., N° 5, mai 2016, p. 19. 
464 MESTRE Jacques et FAGES Bertrand, « Violence morale et dépendance économique », 
Chr. R.T.D. C. , N° 3, 2002, p. 502. « La première chambre civile entend ici mettre l'accent 
sur l'attitude nécessairement répréhensible de celui auquel on songe à imputer le vice de 
violence économique. » 
465 Cass. Civ. 1ere, 03 avril 2002, N° 00-12932, Op.cit. 
466 MERVEILLEUX DU VIGNAUX Charles et D’ALES Thibaud, « Le nouveau vice de 
violence économique : tout ça pour ça ? », J.C.P. E., N° 40, 06 octobre 2016, p. 30. 
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  أن ینجر عن العیب فائدة مفرطة لمصلحة الّطرف القوي  :3ب

الّطرف اآلخر أن ینتج عن تعسف أحد األطراف في استغالل وضعیة التبعّیة التي یكون فیها 
، إال أّن هذه الصیاغة )manifestement excessive(وظاهرة   یتحصل على فائدة مفرطة
ّن استعمال أل من الّتقنین المدني الفرنسي تعرضت لالنتقاد 1143المستعملة في نص المادة 

اقع والذي سیؤدي في الو  (manifeste)ف" من شأنه إسقاط وصف "ظاهرة" المشّرع لعبارة "التعسّ 
، على عكس 467منه المنتظرةإلى التشدید من شروط هذا العیب إلى درجة ال تتحقق الفّعالیة  

المشّرع الجزائري الذي تفادى الوقوع في هذا الخطأ لما أشار إلى وجود غبن ناتج عن االستغالل 
من دون اإلشارة إلى نسبة هذا الغبن، تاركا للقاضي سلطة تقدیریة من أجل التصدي لعدد أكبر 

  الحاالت.

اللجوء إلى عیب التعّسف في استغالل من تضییق المشّرع الفرنسي  468الباحثونأرجع 
إلى ضرورة منح ثقة  ،وضعیة التبعّیة عن طریق فرض شرط الحصول على "فائدة مفرطة وظاهرة"

ما وهو  للمتدّخلین االقتصادیین بضمان استقرار نسبي للمعامالت وتأطیر إجراء اللجوء لهذا العیب،
رئیس الجمهوریة الذي صاحب صدور األمر وزارة العدل الفرنسّیة لیمكن استخالصه من تقریر 

أّنه ولغرض التجاوب مع تخوفات المؤسسات حول زعزعة  التقریر نبیّ ، حیث 2016-131
استقرار المعامالت عن طریق اللجوء اآللي إلى هذا العیب من أجل المطالبة بإبطال العقد، تّم 

الحصول على فائدة مفرطة وظاهرة لمنح نوع من الموضوعیة ولتأطیر تطبیق المادة  إدراج شرط
  .     469من الّتقنین المدني الفرنسي 1143

  
                                                             

467 LOISEAU Grégoire, Op.cit., p. 19. 
468 MERVEILLEUX DU VIGNAUX Charles et D’ALES Thibaud, Op.cit., p. 31. 
469 Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance no 2016-131 du 10 février 
2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, 
Op.cit., p. 24. « Afin de répondre aux craintes des entreprises et d’objectiver l’appréciation 
de cet abus, a été introduit, pour apprécier ce vice, un critère tenant à l’avantage 
manifestement excessif que doit en avoir tiré le cocontractant, ce qui permet d’encadrer 
l’application de ce texte ». 
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  الفرع الثاني
  لوك المنافي لحسن النّیة عند سیر المفاوضاتمحاربة السّ 

 سیر المفاوضات عن مجال عیوب اإلرادة غیر أّنها ال خاللتخرج بعض تصرفات األطراف 
، تبرر ضرورة التركیز 470التصرفاتهذه حصر  إال أّن استحالةتخرج من دائرة الرقابة القضائیة، 

في هذا المجال، في ظل إغفال المشّرع  ما استقر علیه الفقه والقضاء الفرنسیین حدیثاعلى 
  الجزائري تنظیم مرحلة المفاوضات. 

 سرّیة المعلومات خالل مرحلة المفاوضات مراعاةأوال: 
على المعلومات  نص جدید یتعلق بالمحافظة 2016حدث المشّرع الفرنسي بعد تعدیل است

 Celui qui utilise »والذي یقضي بـ:  2-1112التي یحصل علیها المتفاوض، وهو نص المادة 

ou divulgue sans autorisation une information confidentielle obtenue à 
l'occasion des négociations engage sa responsabilité dans les conditions du 

471» droit commun. 
تبدو الصلة واضحة بین المحافظة على سرّیة المعلومات وااللتزام بحسن النّیة، من خالل 

، 472علیها في مرحلة المفاوضات لة التي یحصعلى المتفاوض عدم إفشاء المعلومات السریّ  فرض
  . عنهاله  الكشفعلومات لغرض آخر غیر الذي تّم كما ال یمكن له استغالل هذه الم

 ل علیها خالل مرحلة المفاوضاتمنع إفشاء المعلومات المتحصّ  -1
ل إفشاء أسرار تحصّ  طرفالمدني الفرنسي على أّي  الّتقنینمن  2-1112منعت المادة 

المشّرع أّن هذا الواجب الجدید الذي استحدثه الباحثون واعتبر  ،علیها خالل مرحلة المفاوضات
                                                             

  لمزید من المعلومات في ھذا الّصدد راجع: 470
LE TOURNEAU Philippe, POMAREDE Matthieu, Op.cit, p. 13. 

من قانون مبادئ القانون األوروبي  2:302من الّتقنین المدني الفرنسي مستوحاة من نص المادة  2-1112المادة  471
  للعقود والتي تنص على أّنه:

« Lorsqu’une information confidentielle est donnée par une partie au cours des négociations, 
l’autre est tenue de ne pas la divulguer ni de l’utiliser à ses propres fins, qu’il y ait ou non 
conclusion du contrat. Le manquement à ce devoir peut ouvrir droit à la réparation du 
préjudice souffert et à la restitution du profit qu’en aurait retiré l’autre. » in 
http://www.lexinter.net/JF/formation1.htm/ Consulté le 20/06/2017 

  .75، ص المرجع السابقبلحاج العربي،  472
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یندرج ضمن االلتزام بحسن النّیة الذي یقع على المتفاوضین في المرحلة الّسابقة عن ، الفرنسي
 .473الّتعاقد

 منع استغالل المعلومات المتحصل علیها ألغراض غیر مرتبطة بالعقد -2
المعلومات المحصل علیها من الّتقنین المدني الفرنسي، استعمال  2-1112تمنع المادة 

لألغراض الّشخصیة للمتفاوض، فااللتزام باإلعالم في المرحلة قبل المفاوضات خالل مرحلة 
ري، إال أّن االلتزام الّتعاقدیة یفرض على كال الّطرفین اإلفضاء ببعض المعلومات ذات الطابع السّ 

بحسن النّیة یفرض على كل طرف عدم استغالل هذه المعلومات ألغراض غیر تلك التي تّم 
  .474أجلهااإلدالء بها من 

من جانب القضاء، كرست محكمة الّنقض الفرنسّیة في العدید من القرارات عدم مشروعیة 
ذلك  أبرزهااستغالل المعلومات المتحصل علیها في فترة المفاوضات ألغراض شخصیة، ومن 

لمحكمة الّنقض في قضیة تتلّخص وقائعها أّن مقاول دخل في الصادر عن الغرفة المدنّیة األولى 
ضات متقدمة مع أحد المهندسین المعماریین إلعداد مخطط بناء مسكن وقد تبادل األطراف مفاو 

االقتراحات، إال أّن العقد لم یتم بین المقاول والمهندس المعماري، غیر أّنه وبعد مدة زمنیة اكتشف 
باني هذا األخیر أّن المقاول استعمل المخططات التي قدمها له أثناء المفاوضات، وقام بتشیید م

  مطابقة لها، فقام برفع دعوى قضائیة ضد لمطالبة المقاول بالتعویض.
اعتبرت منافي لحسن النّیة استغالل مخططات قضت محكمة الّنقض بمسؤولیة المقاول و 

للوالء المعماري التي تحصل علیها أثناء المفاوضات ألغراضه الّشخصیة ومخالف  المهندس
)Loyauté (475طرافالواجب التحلي به بین األ.  

                                                             
  .48، ص 2007ة، بیروت، ، حسن النیة في العقود (دراسة مقنرنة)، منشورات زین الحقوقیإبراهیمعبد المنعم موسى 473

474 MARTINEZ-CARDENAS Betty Mercedes, Op.cit., p. 252. 
475 Cass. Civ. 1ere, 05 juillet 2006, N° 05-12.193, Bull. Civ. N° 7, 2006, p. 309. « Qu'en 
statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la société Karelis avait utilisé le projet et les 
plans de la société Cuny, remis par M. Y... pour réaliser, au profit de ce dernier, la 
construction d'un bâtiment identique, ce qui faisait nécessairement ressortir qu'en 
s'appropriant le travail d'autrui elle avait réalisé une économie et détourné, par des procédés 
déloyaux, le client de sa concurrente, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences 
légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ; ». 
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 التناسق في السلوك وواجبسن النّیة ثانیا: حُ 
) تكریسا devoir de cohérenceظهر في اآلونة األخیرة ما یسمى بواجب التناسق (

 )estoppel(، وهو مبدأ یقترب كثیرا مما یعرف في القانون االنجلیزي بـ  476لاللتزام بحسن النّیة
فمرحلة المفاوضات  477رارا بالمتفاوض اآلخروالذي یمنع على المتفاوض التغییر من موقفه إض

األطراف على بذل جهد مالي معتبر من  تجبرقد  ،التي قد تطول أو تقصر بحسب طبیعة العقد
خالل إجراء خبرات ودراسات میدانیة، مما یبعث في نفس المتفاوض إحساس بوجود إمكانیة حقیقیة 

لى المتفاوض اآلخر واجب في التناسق إلبرام العقد مع الّطرف اآلخر، من هذا المنطلق یقع ع
عدم التغییر في السلوك بصفة مفاجئة أو بمفهوم آخر االستمراریة على نفس الوتر خالل و 

احترام هذا الواجب أساسیا  (Denis MAZEAUD)، وقد اعتبر األستاذ دوني مازوالمفاوضات
ف عن القطع التعّسفي خالل مرحلة المفاوضات وأحد الحاالت التي تقوم فیها مسؤولیة األطرا

.478للمفاوضات

لإلضرار بالمتفاوض اآلخر في السلوك عدم جواز التعارض -1

یقع على المتفاوض تكریسا لواجب التناسق عدم القیام بأي سلوك یتعارض مع مواقف 
،ألّن طریقة 479قة المشروعة للمتفاوض اآلخرحمایة الثّ لالمفاوضات  أثناء سیراتخذها سابقا 

اآلخر مؤشرات معینة، والتي قد یبني علیها  للطرفم المفاوضات قد تمنح تقدّ  الّتفاوض أو مدى
 ، بالّتالي فال یمكن للمتفاوض اتخاذ موقف یتعارض مع سلوك سابق له.تجدیدهأمل إبرام العقد أو 

 تّم إدراج هذا الواجب ضمن واجب الّتعاون في بعض األحیان، راجع في هذا الّصدد: 476
LE TOURNEAU Philippe, POMAREDE Matthieu, Op.cit, p. 31. 
477 CORNU Gérard, Vocabulaire, Op.cit., p. 418. Estoppel :  « Notion empruntée au droit 
anglo-américain, souvent analysée comme une exception procédurale, destinée à sanctionner 
au nom de la bonne foi, les contradictions dans les comportements d’un État (ou d’une 
personne), celui-ci étant considéré comme lié par son comportement antérieur et, dès lors, 
estoppel à faire valoir une prétention nouvelle. »   
478 MAZEAUD Denis, « l’exigence de cohérence contractuelle lors de l’expiration du 
contrat », D. (sommaire commentés), N° 12, 25 mars 1999, p. 114  
479 MAZEAUD Denis, « La confiance légitime et l’estoppel », R.I.D.C., N° 2, 2006, pp. 364et 367.  
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موضوع شائك مثلما  في االجتهاد القضائي یبدو أّن تكریس واجب عدم التعارض في السلوك
ولو بطریقة غیر مباشرة  جّسدت، إال أّن بعض قرارات محكمة الّنقض 480احثینأشار إلیه أحد الب

، حیث 2001نوفمبر  14هذا الواجب، وأبرزها ذلك الصادر عن الغرفة المدنّیة األولى بتاریخ 
قامت سیدة بإبرام عقد قرض بنكي لشراء سیارة، وصرحت المشتریة قبل إبرام العقد بأّنها تسلمت 

، بالتّالي قام البنك بدفع الّثمن  لهذا األخیر، إال أّنه بعد مّدة زمنیة توقفت السیارة من البائع
المشتریة عن دفع أقساط القرض، ونشأ نزاع بین البنك والمقترضة والتي تمسكت بأّنها لم تتسلم 
السیارة من البائعة، إال أّن محكمة الّنقض رفضت دفوعها وألزمتها بإتمام دفع مبلغ القرض، على 

مها السیارة وال یمكن لها بعد ذلك اتخاذ موقف مخالف لما تّم ن صرحت بتسلُّ أسبق لها و  هس أنّ أسا
  . 481التصریح به سابقا من أجل تبریر رفض دفع أقساط القرض

رغم أّن القرار الّسالف الذكر ال یتعلق بمرحلة المفاوضات بل بمرحلة تنفیذ العقد، إال أّن 
یة التي تولیها لضرورة عدم التعارض في السلوك والمواقف، ففي موقف محكمة الّنقض یبّین األهم

الّنزاع الّسابق، یّتضح أّن تصریح المشتریة بأّنها تسلمت محل البیع رّتب أثر قانوني بالّنسبة للبك 
وهو دفع مبلغ القرض إلى البائعة، بالتّالي فال یمكن بعد حدوث ذات األثر رجوع المشتریة عن 

  یضر بمصالح البنك.  تصریحاتها على نحو

 ضرورة االنسجام في مرحلة المفاوضات  -2

ینبغي على المتفاوض خالل فترة المفاوضات أن یكون له سلوك منسجم ومنطقي تجاه 
إذ في هذا الصدد وقد قدمت محكمة الّنقض الفرنسّیة العدید من األمثلة   ،482المتفاوض اآلخر

مثل تراجع الموجب في سلوكه االنسجام والمنطق  قر بمسؤولیة المتفاوض الذي ال یراعغالبا ما تُ 

                                                             
480 GENICON Thomas, « Contrat et protection de la confiance », R.D.C., N° 1, 2013, p. 342.  
481 Cass. Civ. 1ere, 14 novembre 2001, N° 99-15.690, Bull. Civ. N° 9, 2001, p. 178. « Attendu 
que l'emprunteur, qui détermine l'établissement de crédit à verser les fonds au vendeur au vu 
de la signature par lui du certificat de livraison du bien, n'est pas recevable à soutenir 
ensuite, au détriment du prêteur, que le bien ne lui avait pas été livré ; d'où il suit que le 
moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; ». 
482LE TOURNEAU Philippe, POMAREDE Matthieu, Op.cit, p. 31. 
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عن إیجابه مباشرة بعد صدوره، ألّن واجب االنسجام یفرض على الموجب البقاء على إیجابه خالل 
، وهو ما قضت به الغرفة المدنیة 483مدة معقولة تسمح لمن وّجه إلیه اإلیجاب التعبیر عن قبوله

دة الالزمة لحصول المشتري على قبول شراء العقّار محل التي ألزمت البائع بالبقاء على إیجابه الم
  .484البیع

 المطلب الثالث
  القطع التعّسفي للمفاوضاتٕاشكالیة حسن النّیة و 

تعتبر الّنزاعات المتعلقة بقطع المفاوضات من بین أهم القضایا المعروضة أمام القضاء 
حرّیة األطراف للدخول في مفاوضات  والمتعلقة بالمرحلة الّسابقة عن الّتعاقد، وقد سبق الحدیث عن

 485من عدمه، كما یحتفظ المتفاوض بحقه في الخروج منها دون أن یترتب عن ذلك أّیة مسؤولیة
غیر أّن هذه  ،2016486القضاء الفرنسي في العدید من القرارات آخرها سنة علیه أّكد  هو ماو 

طیلة فترة  علیه التزام بحسن النّیة الحرّیة غیر مطلقة بحیث إذا بدأ أحد األطراف في الّتفاوض یقع
مع الّطرف  االّتفاقإلى غایة إبرام العقد أو الوصول إلى طریق مسدود یتعذر معه  المفاوضات

  .487اآلخر
                                                             

483 HOUTCIEFF Dimitri, Le principe de cohérence en matière contractuelle, thèse pour le 
doctorat en droit, faculté jean MONNET –Sceaux, université Paris XI, 2000, p. 493. 
484 Cass. Civ. 3, 25 mai 2005, N° 03-19.411, Bull. Civ. N° 5, 2005, p. 107. « Attendu, d'autre part, 
…la cour d'appel qui, … en a déduit que l'offre avait été faite sans stipulation de terme et qu'elle 
devait être acceptée dans un délai raisonnable, et qui a souverainement retenu que compte tenu de la 
nature du bien et de la qualité de l'acquéreur qui devait consulter son conseil d'administration pour 
obtenir le consentement à l'acquisition, le délai de cinq semaines dans lequel était intervenue 
l'acceptation de la société Les Ciseaux d'Argent n'était pas déraisonnable, a pu retenir qu'il y avait eu 
vente ; ». 
485 TERRE François S/D, Pour une réforme du droit des contrats, Dalloz, Paris, 2009, p. 133/ FAGES 
Bertrand, Droit des obligations, 6eme édition, LG.D.J.-Lextenso édition, Paris, 2016, p. 63. 
486 Cass. Com., 16 février 2016, N° 13-28448 in 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT00003
2088638&fastReqId=434620913&fastPos=1/Consulté le 11/06/2017 « … qu'en relevant que, si des 
documents avaient été adressés à un notaire chargé de l'éventuelle rédaction des actes, il n'y avait 
cependant pas encore d'accord sur l'ensemble des éléments de la cession, notamment sur le prix, ce 
dont elle a déduit qu'aucun abus n'était démontré, la cour d'appel, qui a ainsi  fait ressortir que les 
pourparlers n'étaient pas aussi avancés que la société BPA le prétendait, a légalement justifié sa 
décision ; que le moyen n'est pas fondé ; » 
487  LEFEBVRE Brigitte, Op.cit., P 116.    
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یتجلى االلتزام بحسن النّیة بصفة واضحة عند قطع المفاوضات، إذ ُیمنع على المتفاوض 
زاهة التي یجب التحلي بها خالل هذه النعلى نحو یتعارض مع 488التعّسف في استعمال هذا الحق

  .(الفرع األول) المرحلة

األضرار  ویترتب عن تعسف المتفاوض في قطع المفاوضات قیام مسؤولیته لتعویض
لمصلحة الطرف اآلخر، إال أّن الطبیعة القانونیة للمسؤولیة المدنیة في هذه الحالة ضلت محل 

  (الفرع الثاني). هاد محكمة النقض الفرنسیةنقاش بین الباحثین رغم حسم الخالف من طرف اجت
 الفرع األول

  الرقابة القضائیة في حالة القطع التعّسفي للمفاوضات
إذ  یبدو من العسیر بما كان وضع معالم محددة لحاالت التعّسف في قطع المفاوضات

قرار للغرفة  بالرجوع إلى اجتهاد محكمة الّنقض الفرنسّیة یّتضح أّن هذه الحاالت متعددة، غیر أنّ 
ص في مضمونه مجموع األسباب التي قد تؤدي إلى اعتبار قطع لخّ  2011الّتجاریة سنة 

  المفاوضات تعسفیا.
من أجل شراء  )ب(دخل في مفاوضات مع شخص  )أ(تتلّخص وقائع القضیة أّن شخص 

ن إال أّنه عند أسهم شركة، إذ تّم إبرام وعد متبادل بالبیع والشراء معلق على شرط واقف بین الّطرفی
حلول األجل المتفق علیه لم یتحقق الّشرط مما یجعل االّتفاق من دون أثر، رغم ذلك واصل كال 

)، ب(وهو تاریخ قطعها من طرف الّشخص  2006جویلیة  25الّطرفین المفاوضات إلى غایة 
ع نهائیا ، وبا2006لیّتضح بعد ذلك أّن هذا األخیر ابرم وعد بالبیع مع الّشخص (ج) في جوان 

أّي  یوم واحد بعد قطع المفاوضات مع الّشخص (ب)،  2006جویلیة  26األسهم لهذا األخیر في 
  ما أّدى بهذا األخیر إلى طلب الّتعویض من (أ) بسبب القطع التعّسفي للمفاوضات.

) والذي قضى بمسؤولیة Reimsأیدت محكمة الّنقض الفرنسّیة قرار محكمة استئناف رینس (
، إال أّن میزة القرار هي أّنه قام بسرد مجموعة )أ(عن األضرار الالحقة بالشخص  )ب(الّشخص 

                                                             
  بالّنسبة للجدل الفقھي حول مدى اعتبار قطع المفاوضات حق أو حریة، یمكن الرجوع إلى: 488

GHESTIN Jacques, LOISEAU Grégoire, SERINET Yves-Marie, Op.cit., p. 556. 
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من الحاالت التي یعتبر فیها الّشخص متعسفا في قطع المفاوضات، حیث قضت الغرفة الّتجاریة 
 بأّنه:

« Mais attendu, …. qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la 
cour d'appel a retenu à bon droit que M. X..., qui avait rompu sans raison 
légitime, brutalement et unilatéralement, les pourparlers avancés qu'il 
entretenait avec son partenaire qui avait déjà, à sa connaissance, engagé des 
frais et qu'il avait maintenu volontairement dans une incertitude prolongée en 
lui laissant croire que l'affaire allait être conclue à son profit, avait manqué aux 
règles de la bonne foi dans les relations commerciales et avait ainsi engagé sa 
responsabilité délictuelle envers M. Y... ; » 489. 

تظهر أهمیة القرار في الطریقة التي تّم بها تحریر منطوقه، حیث راعت الغرفة الّتجاریة 
طریقة أكادیمیة غیر معتادة لسرد األسباب التي قد تؤدي إلى مسؤولیة أحد األطراف عن قطع 

المفاوضات بصفة تعّسفیة.

 أوال: قطع المفاوضات بدون سبب جّدي

دون سبب جّدي أحد األسباب التي تؤدي إلى قطع المفاوضات من  490الباحثونیعتبر 
تتلّخص وقائعه أّن على ذلك في قضیة محكمة الّنقض الفرنسّیة كما أّكدت اعتباره تعسفیا، 

المهنة في  مزاولةمن أجل مهنیة مدنیة مهندسین معماریین ابرما اتفاق مبدئي على إنشاء شركة 
 ،حیحجاه الصّ في االتّ  فاوضاتسارت المالمسائل التفصیلیة، وقد  جمیعانتظار االّتفاق على 

إال أّن أحد  والّدلیل على ذلك بدایة عمل الشراكة بین الّطرفین خالل مرحلة الّتفاوض على هذه
قام بقطع المفاوضات والعمل مع الّطرف وبسبب عدم حصوله على بعض االمتیازات، الّطرفین 

 اآلخر.

489 Cass. Com., 18 janvier 2011, N° 09-14617, in 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000023464963/ 
Consulté le 20/06/2017. 
490ALBERTINI Marie et AMAR Éric, « La rupture abusive des pourparlers », L.P.A., N° 195, 
30 septembre 2013, p. 7. 
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ع المفاوضات من طرف المتفاوض بسبب قطاعتبرت الغرفة الّتجاریة لمحكمة الّنقض أّن 
خطأ من عدم إثبات وجود أّي وفي ظل  ،على ضمانات ثانویة وذات أهمیة ضئیلة هعدم حصول

 دون ه مسؤول بسبب التعّسف في قطع المفاوضاتالّطرف اآلخر خالل سیر المفاوضات، یجعل
  .491سبب جّدي

  العقد   یهام الّطرف اآلخر بقرب إبرامإثانیا: قطع المفاوضات بعد 

یعتبر إیهام أحد الّطرفین الّطرف اآلخر بقرب الوصول إلى اّتفاق ثّم قطع المفاوضات بعد 
، وهو ما كرسته محكمة الّنقض 492ذلك، أحد أهم صور مخالفة المتفاوض لاللتزام بُحسن النّیة

شركة في قضیة تتلّخص وقائعها أّن  (Manoukian) الفرنسّیة في القرار الشهیر بقرار مانوكیان
ل توصّ وقد لشراء أسهم هذه األخیرة، )Stuck( ستیكمانوكیان دخلت في مفاوضات مع شركة 

ق التّنفیذ على مجموعة من الّشروط اتفاق مبدئي معلّ  إلى 1997سبتمبر  24الّطرفین بتاریخ 
 أرسلت شركة مانوكیان،وبعد تحّقق هذه الّشروط 1997نوفمبر  15یسري إلى غایة تاریخ  الواقفة

اتّفاق نهائي لدراسته من طرف شركة ستیك، غیر أّن هذه  مشروع 1997نوفمبر  13اریخ بت
لمصلحة األسهم وعد ببیع  1997نوفمبر  10أبرمت بتاریخ األخیرة أعلمت شركة مانوكیان بأّنها 

  .493إلى نشوء نزاع بین األطراف الثالثة، مما أّدى )Les complices( لي كومبلیس شركة

                                                             
491 Cass Com, 11 juillet 2000, N° 97-18275, in 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEX
T000007414404&fastReqId=802892044&fastPos=1/ Consulté le 21/06/2017.« Attendu qu'en 
statuant ainsi, alors…, que M. X... n'avait pas hésité à présenter M. Y... comme son associé et 
que celui-ci était considéré comme tel par les tiers, qu'il avait entretenu son confrère dans 
l'espoir d'une association à laquelle il avait finalement renoncé sans pour autant démontrer 
des manquements professionnels de celui-ci, mais guidé seulement par un "excès de 
prudence", la cour d'appel, qui avait fait ainsi ressortir que la rupture se trouvait dépourvue 
de motifs légitimes, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;» 
492 MESTRE Jacques et FAGES Bertrand, « De la rupture fautive des pourparlers »,. 
R.T.D.C., Chr., N° 1, 2000, p. 105. 

 بالنّسبة لسرد الوقائع راجع: 493
CAPITANT Henri, TERRE François, LEQUETTE Yves et CHENEDE François, Les grands 
arrêts de la jurisprudence civile, T2, 13 éd., Dalloz, Paris, 2015, p.1s. 
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مسؤولیة شركة "ستیك"، قبل الّتعاقدیة ب، قضت الغرفة الّتجاریة 2003ر نوفمب 26بتاریخ 
  حیث أّكدت أّنه: بسبب سوء نیتها وتصرف غیر نزیه تجاه شركة "مانوكیان"،

« … Mais attendu, d'une part, qu'après avoir relevé, d'un côté, que les parties étaient 
parvenues à un projet d'accord aplanissant la plupart des difficultés et que la société 
Alain Manoukian était en droit de penser que les consorts X... étaient toujours 
disposés à lui céder leurs actions et, d'un autre côté, que les actionnaires de la société 
Stuck avaient, à la même époque, conduit des négociations parallèles avec la société 
Les complices et conclu avec cette dernière un accord dont ils n'avaient informé la 
société Alain Manoukian que quatorze jours après la signature de celui-ci, tout en 
continuant à lui laisser croire que seule l'absence de l'expert-comptable de la société 
retardait la signature du protocole, la cour d'appel a retenu que les consorts X... 
avaient ainsi rompu unilatéralement et avec mauvaise foi des pourparlers qu'ils 
n'avaient jamais paru abandonner et que la société Alain Manoukian poursuivait 
normalement ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a 
légalement justifié sa décision »494. 

أّن شركة ستیك ارتكبت في الواقع خطأین خالل  عند التعلیق على القرار 495الباحثونأشار 
مرحلة المفاوضات، فمن جهة قامت بقطع المفاوضات وصلت إلى درجة متقدمة نتج عنها إبرام 
مشروع اّتفاق مبدئي حول أهم الّنقاط، ما وّلدلدى شركة "مانوكیان" اعتقاد مشروع بقرب إبرام العقد 

دخول شركة "ستیك" في مفاوضات مع طرف ثالث والوصول إلى  ومن جهة أخرى فإنّ نهائي، ال
بشكل اتفاق مع هذا األخیر دون إعالم شركة "مانوكیان" بهذا االّتفاق ومواصلة المفاوضات معه 

ل إخالل واضح من طرف شركة "ستیك" بااللتزام بالنزاهة المفروض على الّطرفین یشكّ عادي، 
 فت محكمة الّنقض تصرفها بالمنافي لحسن النّیة.المفاوضات، إذ كیّ  خالل مرحلة

  ثالثا: القطع الفجائي للمفاوضات
قطع  اعتبارعامل الفجائیة من بین أهم العوامل التي تؤدي إلى أّن  496الباحثون َیعتبر

ّن محكمة الّنقض الفرنسّیة في قضیة تتلّخص وقائعها أهو ما أّكدت علیه و  ،االمفاوضات تعسفی

                                                             
494 Cass. Com., 26 novembre 2003, N° 00-10.243  00-10.949, Bull. Civ. N° 9, 2003, p. 206.  
495 MESTRE Jacques et FAGES Bertrand, « Un grand arrêt relatif aux pourparlers », 
R.T.D.C., Chr., N° 1, 2004, p. 80. 
496 AMATO Cristina, « Confiance légitime : principe directeur et source autonome de 
l'obligation », R.D.C., N° 1, 2013, p. 362. 
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 Spie( رضت على شركةع )société d’intérim(ال مؤقتین شركة متخصصة في عرض عمّ 

SCGPM ( ال ملفات العمّ هذه األخیرة مجموعة من العّمال ألداء أشغال بناء في ورشة، وقد قبلت
واستعانت في أول المطاف ولم یبق سوى التوقیع على العقد النهائي، إال أنها غّیرت من رأیها 

طرف هذه وتم إبرام عقود مع عّمال تّم عرضهم من  Mercury internationalكة بخدمات شر 
  األخیرة.

الغرفة الّتجاریة لمحكمة الّنقض الفرنسّیة قرار محكمة استئناف باریس، والتي قضت أّیدت 
معتبرة أّن درجة تقّدم المفاوضات وكذا فجائیة قطع هذه  )Spie SCGPM(بمسؤولیة شركة 

  .497قطع تعسفي للمفاوضات، َتلتزم بمقتضاه الّشركة بتعویض الّضحیة عن األضرارُیشّكل األخیرة 

تجدر اإلشارة إلى أّن درجة تقّدم المفاوضات لیس معیار جازم لتقدیر التعّسف في قطع 
یخالف المفاوضات، بل أّن هذا المعیار مرتبط بارتكاب الّطرف الذي قطع المفاوضات لخطأ 

 ، في هذا الّصدد قضت محكمة الّنقض الفرنسّیة أنّ ي یقع على الّطرفینلاللتزام بحسن النّیة الذ
قطع المفاوضات یبقى من حق المتعاقدین بكل حرّیة رغم اتفاق المتعاقدین على غالبیة الّشروط، 

العقد غیر مبرم، رغم تقّدم المفاوضات عدم اتفاق األطراف على ثمن بیع محل تجاري یجعل من ف
  .498في وضع حد لهاویبقى لكل طرف الحق 

                                                             
497 Cass. Com, 6 septembre 2016, N° 14-29692  15-12603, in 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITE
XT000033112287&fastReqId=141481291&fastPos=18Consulté le 18/06/2017 
« Attendu,==… qu'il retient que les pourparlers étaient à un stade avancé et que la rupture a 
été brutale et imprévisible ; qu'en l'état de ces appréciations, dont elle a déduit le 
comportement fautif de la société Spie dans la rupture des pourparlers, la cour d'appel, qui 
n'a pas méconnu les conséquences légales de ses constatations et qui a procédé aux 
recherches prétendument omises, a légalement justifié sa décision ; » 
498Cass. Com., 16 février 2016, n° 13-28448 Op.cit.« … qu'en relevant que, si des documents 
avaient été adressés à un notaire chargé de l'éventuelle rédaction des actes, il n'y avait 
cependant pas encore d'accord sur l'ensemble des éléments de la cession, notamment sur le 
prix, ce dont elle a déduit qu'aucun abus n'était démontré, la cour d'appel, qui a ainsi fait 
ressortir que les pourparlers n'étaient pas aussi avancés que la société BPA le prétendait, a 
légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; »/ V. aussi Cass. Civ. 1ere,          
20 mars 2014, N° 12-28318 in 
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صفة المتفاوض على تقدیر التعّسف في قطع المفاوضات  تأثیر رابعا:

أّن صفة المتفاوض قد یكون عامل من أجل تحدید مدى وجود  499الباحثیناعتبر جانب من 
تعسف في قطع المفاوضات من عدمه، أو على األقل من أجل تحدید قیمة الّتعویض الناتج عن 

 تفي حالة ما إذا كانفي تقریر المسؤولیة د القضاء الفرنسي حظة تشدّ هذا القطع، إذ تّم مال
 غیر مهنيالّضحیة  تإذا كانتوسیع إعمال المسؤولیة مهني، والعكس صحیح صفة الحیة لضّ ل

لغرفة الّتجاریة لمحكمة الّنقض الفرنسّیة في قضیة بین شركة یمكن الوقوف علیه في قرار لوهو ما 
 .)(Saitec ایتیكوشركة س (Total) طوطال

تتلّخص وقائع القضیة أّن شركة "طوطال" دخلت في مفاوضات مع شركة "سایتیك" من أجل 
اقتناء من هذه األخیرة بعض المواد المستعملة لمكافحة تلوث البحار، إذ لّمحت شركة طوطال 

سایتیك إلى لنظیرتها طیلة المفاوضات نیتها في شراء كمیة معتبرة من هذه المواد، ما أّدى بشركة 
الزیادة في المنتوج وتخزینه، إال أّنه في آخر المطاف لم تشتري شركة طوطال المواد، وهو ما 
وضع شركة "سایتیك" في وضعیة اقتصادیة كارثیة ودخولها في تصفیة قضائیة، فقامت برفع 

  دعوى قضائیة للتعویض عن القطع التعّسفي للمفاوضات.
لمفاوضات من شركة "طوطال" بسبب عدم لقطع افي قضت محكمة الّنقض بالطابع التعسّ 

لت شركة "سایتیك" المسؤولیة على اعتبار أّن هذه األخیرة مّ ها حتناسق سلوكها في الّتفاوض، إال أنّ 
مهني في مجال المحروقات كان علیها أخذ اعتبارها ساهمت في الوضع الذي آلت إلیه، إذ وب

شركة "طوطال" بصفة تلقائیة، ما یبرر تقسیم الّتعویض  الحیطة الالزمة وعدم االنقیاد وراء طلبات
 .500عن اإلضرار بین الشركتین

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEX
T000028761988&fastReqId=1019066532&fastPos=1/ Consulté le 22/06/2017.« … Mais 
attendu que la cour d'appel, procédant à la recherche invoquée, a estimé que la rupture des 
pourparlers litigieux, qui avait résulté non d'un manquement imputable à faute à M. X... mais 
d'une absence d'accord entre les parties, n'avait pas été brutale ; que le grief n'est pas 
fondé ; ». 
499 LE TOURNEAU Philippe, POMAREDE Matthieu, Op.cit., p. 14. 
500 Cass. Com, 15 octobre 2002, N° 00-13738, 
inhttps://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITE
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یّتضح من القرار الّسالف الذكر أّن محكمة الّنقض اعترفت بالطابع التعّسفي لقطع 
ها وبالمقابل عاتبت شركة "سایتیك" على تصرفها المفاوضات من طرف شركة "طوطال"، إال أنّ 

استثمار أموال  ن من أنّ التیقّ  علیها ص كانة، إذ وباعتبارها مهني متخصّ دون أخذ الحیطة الالزم
في حالة عدم إتمام  وضعیة اقتصادیة خطیرةخالل مرحلة المفاوضات سیؤدي ال محال إلى طائلة 

بین الضحیة والمسؤول في هذه الحالة هو حل منطقي ومأخوذ  المسؤولیةالصفقة، بالتّالي فتقسیم 
  501عند التعلیق على هذا القرارذهب إلیه الباحثون ة للمسؤولیة المدنّیة مثلما من الّنظریة العام

لو كان الضحیة غیر مهني، بالتّالي فقد  اتخاذ محكمة الّنقض هذا القرار غیر أّنه ال یمكن تصور
في تقدیر تعویض األضرار الناتجة عن التعّسف في قطع  تكون صفة المتفاوض عامال

  .  502المفاوضات
  الثانيالفرع 

  عن القطع التعّسفي للمفاوضات المترتبةالمسؤولیة 

تبقى اإلشكاالت القانونیة التي تثیرها المسؤولیة المدنّیة عن القطع التعّسفي للمفاوضات 
موضوع نقاش حاد بین الفقه والقضاء، سواء تعلق األمر بالطبیعة القانونیة للمسؤولیة (أوال) أو 

  (ثانیا).األضرار الواجب الّتعویض عنها 
                                                                                                                                                                                              

XT000007443193&fastReqId=740518394&fastPos=1/ Consulté le 24/06/2017. « Mais 
attendu que l'arrêt relève, d'un côté, que la société Total a encouragé, d'octobre 1990 à avril 
1993, la société à développer considérablement sa production, ses investissements et stocks 
d'articles destinés à lutter contre la pollution, entretenant sa confiance par l'énoncé et le 
rappel de perspectives communes ambitieuses, par des commandes et des avances de fonds 
importantes, puis, à l'occasion d'un changement de politique commerciale, a cherché à se 
décharger, sans réel scrupule, des risques d'investissement en matière de lutte contre les 
marées noires par leur transfert sur son fournisseur, d'un autre côté, que la société a été 
imprudente en engageant sur les exhortations du seul client Total des investissements ne 
pouvant que la conduire au "dépôt de bilan" en cas de défaillance de celui-ci ; qu'en l'état de 
ces constatations et appréciations, dont il résulte que la faute de la société ne constituait pas 
un cas de force majeure, la cour d'appel a pu décider comme elle a fait ; que le moyen n'est 
fondé en aucune de ses branches ; » 
501MESTRE Jacques et FAGES Bertrand, « Rupture des pourparlers : pot-pourri de 
comportements fautifs»,. R.T.D.C., Chr, N° 2, 2003, p. 282. 
502LE TOURNEAU Philippe, POMAREDE Matthieu, Op.cit., p. 14. 
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  أوال: الطبیعة القانونیة للمسؤولیة المدنّیة

ساد نوع من الغموض في الفقه لتحدید الطبیعة القانونیة للمسؤولیة المدنّیة الناتجة عن القطع 
التعّسفي للمفاوضات، رغم أّن اجتهاد محكمة الّنقض الفرنسّیة استقر على اعتبارها مسؤولیة 

 تقصیریة.

  عة القانونیة للمسؤولیةالجدل الفقهي حول الطبی -1

اشئة عن القطع التعّسفي للمفاوضات ، إلى اعتبار المسؤولیة النّ 503الباحثینجه رأي غالبیة اتّ 
هذا األخیر  في المرحلة الّسابقة على إبرام العقد فإنّ  هأنّ ب مبررین موقفهمهي مسؤولیة تقصیریة، 

  للمسؤولیة العقدیة. علما أّن وجود عقد صحیح من الّشروط األساسیةمنعدم الوجود 

  JHERING VON اهرنج فانذهب الفقیه ه لم یحض باإلجماع، إذ غیر أّن هذا التوجّ 

اعتبار أّن العقد یمر بالعدید من المراحل قبل إتمامه من بینها مرحلة المفاوضات والتي تعتبر  إلى
ء هذه المرحلة یجعل كعقد أولي ضمني بین الّطرفین، وعلیه فإن ارتكاب أحد المتعاقدین لخطأ أثنا

  .504منه مسؤول تعاقدیا بالتعویض عن األضرار التي تصیب الغیر جراء هذا الخطأ

الرأي الفقهي الذي یعتبر أّن المسؤولیة عن القطع التعّسفي للمفاوضات هي یبقى أّن 
 في ظل االنتقادات المتعّددة الموّجهة لهذا الرأي والتي تنحصر أساسا في ،منعزلمسؤولیة عقدیة 

، في حین أّن حجج 505قیامه على افتراض وجود عقد ضمني في المرحلة الّسابقة على الّتعاقد

                                                             
503 GHESTIN Jacques, « La responsabilité délictuelle pour rupture abusive des pourparlers », 
J.C.P.G., N° 20-21, 16 mai 2007, p.15. / SCHMIDT-SZALEWSKI Joanna, « La période 
précontractuelle en droit français », R.I.D.C., N°2, 1990, p. 547./ DURRY Georges, « La 
responsabilité éventuellement encourue pour rupture des pourparlers, ou à l’occasion de la 
conclusion d’un contrat nul, ne saurait être que délictuelle », R.T.D.C., N°4, 1972, 
p.779./FAGES Bertrand, Droit des obligations, Op.cit., p. 64. 
504 VON JHERING Rudolf, Œuvres choisies tome II, trad. O. DE MEULENAERE, Ainé 
Chevalier-.Marescq éditions, Paris, 1928, p.23 in 
https://archive.org/details/uvreschoisiestr00meulgoog/ Consulté le 15/07/2017. 

محمد حسام محمود لطفي، المسؤولیة المدنیة في مرحلة التفاوض (دراسة في القانونین المصري والفرنسي)،النشر  505
  . وما بعدها 40، ص 1995الذهبي للطباعة، القاهرة، 
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بالتالي اّتجه  عقد صحیح بین الّطرفین غیابغالبیة الفقه تقوم على أساس موضوعي وقانوني وهو 
غالبیة الفقه إلى اعتبار المسؤولیة الناشئة عن القطع التعّسفي للمفاوضات هي مسؤولیة 

 .506تقصیریة

الطبیعة القانونیة للمسؤولیة حولاستقرار اجتهاد محكمة الّنقض الفرنسّیة  -2

استقر رأي محكمة الّنقض الفرنسّیة حول الطبیعة القانونیة للمسؤولیة الناتجة عن القطع 
وأحسن مثال عن ذلك ما قضت به الغرفة  التعّسفي للمفاوضات في اعتبارها مسؤولیة تقصیریة،

د أّن الخطأ المرتكب من أحد الّطرفین في المرحلة الّسابقة عن الّتعاقد یولّ ت باعتبر الّتجاریة لما 
 .507مسؤولیة تقصیریة

تجدر اإلشارة إلى أّن القرار الّسالف الذكر عالج مسألة المسؤولیة المدنّیة في المرحلة الّسابقة 
هذا األخیر (أي على الّتعاقد، ولیس المسؤولیة عن القطع التعّسفي على وجه الخصوص، إال أّن 

 أنّ كما  القطع التعّسفي للمفاوضات) هو صورة من صور الخطأ في المرحلة الّسابقة على الّتعاقد،
الخطأ الذي كان سببا في القرار ورد بعبارات عامة تشمل المسؤولیة قبل الّتعاقدیة مهما كان 

 التعّسفي للمفاوضات، وفقا لماالّناشئة عن القطع بالتّالي یمكن اعتبار أّن طبیعة المسؤولیة  قیامها،
 استقر علیه اجتهاد محكمة الّنقض الفرنسّیة هي مسؤولیة تقصیریة.

 .186براهامي فایزة، المرجع السابق، ص  506
507Cass. Com, 12 février 2002, N° 98-13778, in 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEX
T000007451152&fastReqId=1563140071&fastPos=1 / Consulté le 18/06/2017.« Attendu 
qu'en statuant ainsi, alors que la convention du 26 septembre 1991 avait été précédée de 
négociations entre les fondateurs de la future société S3I, la société S3I elle-même et la CGC 
en vue de la création de la société Ergonotour, d'où il résultait que la faute alléguée par la 
société S3I à l'encontre de la société CGC avait pu être commise au cours de la période 
précontractuelle et était de nature à engager sa responsabilité délictuelle, la cour d'appel a 
violé le texte susvisé; » 
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 اتجة عن القطع التعّسفي للمفاوضاتثانیا: تعویض األضرار النّ 

اتجة عن القطع التعّسفي للمفاوضات موضوع نقاش تبقى إشكالیة الّتعویض عن األضرار النّ 
تّم  ولعما فات المتفاوض من كسب مة الّنقض على عدم الّتعویض حاد، حیث استقر اجتهاد محك

 لالنتقاد من طرف جانب من الفقه. إبرام العقد فعال، وهو الموقف الذي تعرض

عدم تعویض المتفاوض عما فاته من كسب -1

اشئة عن القطع التعّسفي للمفاوضات فرص تعویض تمنح الطبیعة التّقصیریة للمسؤولیة النّ 
طالما أّن الّضرر إذ تفتح المجال أمام تعویض عن الّضرر المتوّقع وغیر المتوّقع ، رللمضرو أكبر 

 عما فات المتفاوض من كسب، غیر أّن العدید من طلبات الّتعویض 508هو نتیجة طبیعیة للخطأ
لغرفة الّتجاریة لمحكمة الّنقض ، وهو ما أّكدت علیه ا509لو تّم إبرام العقد بقیت من دون استجابة

منح لشركة تعویض على أساس أّن إبرام  الذينقضت قرار محكمة استئناف باریس حین ّیة، الفرنس
كان سیفتح لها المجال من أجل االستفادة من العدید من العقود  ،شركة المتفاوض معهاالعقد مع ال

 صة أخرى على رفض تعویض الّضرر الّناتج عن تفویت فر مرّ مؤكدة المغریة مع أطراف أخرى، 
. 510برم العقد الذي تّم قطع المفاوضات فیه بصفة تعسفیةأُ و الكسب ل

موقف محكمة الّنقض االختالف الفقهي حول  -2

 على رفض الّتعویض عما فات المتفاوض من كسب،رغم استقرار محكمة الّنقض في موقفها 
ذا ه 511الباحثین جانب منفإذا ساند إال أّن هذا االستقرار ال یترجم في الواقع إجماع الفقه، 

 من التّقنین المدني الجزائري. 182وهي العبارة المستعملة من طرف المادة  508
509 BLANC Valérie, Op.cit., p. 112. 
510 Cass. Com., 18 Septembre 2012, N° 11-19.629, Bull. Civ. N° 9, 2012, p. 183. « Attendu qu'en 
statuant ainsi, alors qu'ayant retenu que la faute de la société Sagem consistait dans la rupture 
abusive de pourparlers au préjudice de la société Boyé, elle ne pouvait pas indemniser celle-ci de la 
perte d'une chance de réaliser les gains que permettait d'espérer la conclusion du contrat, la cour 
d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ». V. 
aussi Cass. Com., 26 novembre 2003, n° 00-10243, Op.cit. 
511 STANCU Radu, L’évolution de la responsabilité civile dans la phase précontractuelle 
(comparaison entre le droit civil français et le droit civil roumain à la lumière du droit 
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ّن فإغیاب العالقة الّسببیة بین قطع المفاوضات وتضییع فرصة إبرام العقد،  على أساساالجتهاد، 
زیه حیة من التصرف غیر النّ یرى في موقف محكمة الّنقض إجحاف في حق الضّ  512جانب آخر

عدم إمكانیة الّتعویض الكامل كان من الُمسلَّم  ، على أساس أنه ولواآلخرالصادر من الّطرف 
الّنقض الفرنسّیة  محكمةه كان من المنتظر من نّ أ، إال تفویت فرصة تحقیق الّربح بالّنسبة للّضحیةل

نتظر تحققه لو تّم إبرام العقد حیة أن الربح الذي كان یُ ولو تعویض جزئي، خاصة إذا أثبت الضّ 
مؤّكدا.

                                                                                                                                                                                              
européen), thèse de doctorat, école doctorale droit, science politique et histoire, université de 
Strasbourg,  2015, p. 156. 
512 FAGES Bertrand, Op.cit., p.66. 
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  لمبحث الثانيا

  ة على الّتعاقدااللتزام باإلعالم نموذج لحسن النّیة في المرحلة الّسابق

على ید القضاء  ر التزام باإلعالم في المرحلة الّسابقة على الّتعاقدو ظهإلى  513أشار الباحثون
یقع على المتعاقد الذي یكون له معلومات ال یمكن للطرف اآلخر الحصول علیها، والتي الفرنسي 

  .514ر على إرادته في الّتعاقد أو في تحدید شروط العقدقد تؤثّ 

زام باإلعالم في المرحلة الّسابقة على الّتعاقد أحد صور التدّخل االیجابي لحسن یعتبر االلت
مهم في اإلطار القانوني للمرحلة الّسابقة على  بمركزحالیا  ا، ویحض515النّیة حسب رأي الباحثین
  .الّتعاقد (المطلب األّول)

اإلشكاالت  ث فيالبحإعمال هذا االلتزام من خالل إلى كیفیة هذه األهمیة تفرض التطّرق 
، في ظل تذبذب االجتهاد القضائي الفرنسي واستغالل الفقه العملیة التي یطرحها عند تنفیذه

  (المطلب الثاني). المعارض لهذا االلتزام عدم استقرار موقف محكمة النقض للتقلیل من شأنه

  المطلب األّول
  أهمیة االلتزام باإلعالم في المرحلة الّسابقة على الّتعاقد

لما له  الفقه المتخصص في نظرّیة العقداهن محل اهتمام ت االلتزام باإلعالم في الوقت الرّ با
في المرحلة  لمعالجة العجز المعرفي الذي یعاني منه أحد الّطرفین خاصةباعتباره أداة  ،ةمن أهمیّ 

 عات المقارنةه في مختلف التشریالّسابقة على الّتعاقد، هذا االهتمام المتزاید یظهر من خالل تكریس
  .(الفرع األّول)

                                                             
513 ABADI Laurent, « Information précontractuelle et conclusion du contrat », in quel 
renouveau pour le droit des contrats ? Une reforme entre tradition et modernité, S/D virginie 
LARRIBAU-TERNEYRE et Sébastien PELLE, Presse de l’Université de Pau et des pays de 
l’Adour, Pau, 2016, p. 76. 

  .432، ص 2017، 1عدد جامعة بجایة، عثماني بالل، "القاضي طرف ثالث في العقد"، المجلة األكادیمیة للبحث القانوني،  514
  وما بعدها. 77الّسابق، ص   لبان فریدة، المرجع 515
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حول كیفیة إعمال االلتزام المجال أمام الفقه للبحث فتح التكریس القانوني لاللتزام باإلعالم 
من خالل التطّرق إلى الشروط الواجبة لقیامه، غیر أّن المالحظ هو مسایرة الفقه لالجتهاد 

 .(الفرع الثاني) لتزامالقضائي الذي یعود إلیه فضل في رسم شروط وكیفیة إعمال اال
  الفرع األّول

  تكریس القانوني االلتزام باإلعالمال
بالرجوع إلى الّنصوص القانونیة، یّتضح أّن االلتزام باإلعالم حضي بتكریس على مستویات 

والتي ال یقل  أو بمقتضى نصوص خاصةباعتباره الشریعة العامة، متباینة سواء في التّقنین المدني 
  في الواقع العملي. نین المدنيدورها عن الّتق

 أوال: تكریس االلتزام باإلعالم في الّتقنین المدني
أصبح االلتزام باإلعالم معترف به في الّتقنین المدني لمختلف التشریعات المقارنة سواء 

 ع الفرنسي، أو ضمنیة مثل الّتقنین المدني الجزائري.بطریقة صریحة مثلما هو الحال بالّنسبة للمشرّ 
  المدني الجزائري الّتقنینعتراف الضمني لاللتزام باإلعالم في اال -1

بااللتزام اعترف في الجزائر إلى اعتبار أّن المشّرع الجزائري  516ذهب جانب من الباحثین
في فقرتها الثانیة والمتعلقة بالكتمان التدلیسي، باعتبار  86باإلعالم ضمنیا من خالل نص المادة 

وت عمدا عن واقعة أو مالبسة یفهم منه إلقاء المشّرع على عاتقه التزام أّن منع المتعاقد من الّسك
، 2016في فرنسا بعد تعدیل  517الباحثینباإلعالم، وهو الموقف نفسه الذي اعتمده جانب من 

من جانب االلتزام العام باإلعالم ومن جانب  :التزام باإلعالم على درجتین یعترف بوجودوالذي 
  .آخر الكتمان التدلیسي

یظهر أّن وجود االلتزام باإلعالم إلى جانب الكتمان التدلیسي أمر ضروري للعدید من 
مقترن بظرف العمد، الكتمان التدلیسي أّن األسباب منها االختالف الواضح بین المفهومین، حیث 

                                                             
الخاص،   ، االلتزام باإلعالم في العقود، رسالة من أجل الحصول على شهادة دكتوراه دولة في القانونحامق ذهبیة516

  .3 ، ص2009جامعة الجزائر، 
517 GRIMALDI Cyril, « Quand une obligation d'information en cache une autre : inquiétudes 
à l'horizon... », D., N° 18, 19 mai 2016, p. 1009.  
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د عدم اإلفضاء بالمعلومة ألّنه یعلم بأّن التصریح بها للطرف اآلخر سیضر أّن المتفاوض یتعمّ أي 
بمصالحه الّشخصیة، في حین أّن عدم تنفیذ المتعاقد اللتزامه باإلعالم ال یفترض بالضرورة 

جل التخفیف أمن تعّمده لذلك التمّسك بعدم  الذي أخفى المعلومات ، أي  یمكن للمتعاقد518العمد
 من الّتعویض المستحق للمتعاقد اآلخر.

الّتمییز بین االلتزام باإلعالم ة ضرور ت محكمة الّنقض الفرنسّیة على ألحّ من جانب آخر، 
 2005جوان  28لغرفة الّتجاریة بتاریخ اأشهرها قرار  ،والكتمان التدلیسي في العدید من القرارات

، لما اعتبرت أّن إخالل المتعاقد بالتزامه باإلعالم قبل الّتعاقدي غیر كاف من 519السالف الذكر
  خالل لم یرتبط بظرف العمد.طالما أّن هذا اإل ،أجل إثبات الكتمان التدلیسي

یعتبر الكتمان التدلیسي عیب من عیوب اإلرادة بالتّالي یسمح للطرف الذي وقع أخیرا، 
ضحیة له بالمطالبة بإبطال العقد، في حین أّن اإلخالل بااللتزام باإلعالم ال یمنح للمتعاقد الحق 

.دینالّدائن من إخالل الم في المطالبة بإبطال العقد، بل مجرد طلب الّتعویض في حالة تضرر
االلتزام باإلعالم من ب اعتراف المشّرع إلى استخالص 520جانب من الباحثینكذلك ذهب 
على أّنه: " المادة تنص  إذبالعلم الكافي بالمبیع،  فیما یتعّلقمن الّتقنین المدني  352خالل المادة 

كافیا إذا اشتمل العقد على بیان یجب أّن یكون المشتري عالما بالمبیع علما كافیا ویكون العلم 
قد یتعرض لالنتقاد من  الرأيإال أّن هذا  ؛"المبیع وأوصافه األساسیة بحیث یمكن التعرف علیه

، بل أن یكون المشتري عالما بالمبیع مشتريأهمها أّن المادة لم ُتلزم البائع بإعالم ال الجوانبعدید 
كرؤیة المشتري ، لمبیع) قد یتحقق دون تدّخل من البائععلما كافیا، وهذا األخیر (أي العلم الكافي با

للشيء المبیع وتفحصه، والذي ُیسقط عنه الحق في المطالبة بإبطال العقد وفقا لمقتضیات المادة 
من التّقنین المدني. 352

518 CHAUVEL Patrick, « Dol », Rep. Civ., juin 2014 (actualisation : juin 2017), p. 12. 
519 Cass. Com., 28 juin 2005, N°. 03-16.794, Op.cit. 

من األطروحة في األّول في الباب د تمت اإلشارة إلى هذا القرار في صدد الحدیث عن المعیار النفسي لمراقبة سلوك المتعاق
  .72الصفحة 

انظر شعباني نوال، التزام المتدّخل بضمان سالمة المستهلك في ضوء قانون حمایة المستهلك وقمع الغش، مذكرة لنیل شهادة  520
  .4حامق ذهبیة، المرجع الّسابق، ص  /1هامش  71، ص 2012الماجستیر في العلوم القانونیة، جامعة تیزي وزو، 
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  االعتراف الصریح بالتزام عام باإلعالم في القانون المدني الفرنسي -2
 2016المدني لسنة  الّتقنینجود التزام عام باإلعالم بعد تعدیل الفرنسي صراحة بو  المشّرعاعترف 

 Celle des parties qui connaît une»:التي تنص على أّنه 1-1112من خالل المادة 

information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre 
doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette 
information ou fait confiance à son cocontractant. Néanmoins, ce devoir 
d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation. Ont une 
importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire 

avec le contenu du contrat ou la qualité des parties ».  
أّن اعتراف المشّرع الفرنسي بالتزام عام  (Bertrand FAGES)اعتبر األستاذ برتراند فاج 

وفرضه القضاء على  ،المدني هو تكریس لما ناد به جانب من الفقه منذ زمن الّتقنینباإلعالم في 
األطراف دون تمییز بین المهني وغیر المهني، إال أّن هذا التكریس جاء بحذر من أجل طمأنة 

  . 521یدي الحرّیة الّتعاقدیة وتحریر العقد من كل الّشكلیاتمؤ 
من التّقنین المدني الفرنسي  1-1112المادة لنص  معند تحلیله 522افرنسالباحثون في ز ركّ 

ومن بینها إمكانیة الخلط بین االلتزام باإلعالم على بعض التفاصیل التي قد تثیر إشكاالت قانونیة، 
التزام على المتعاقد ضمنیا فالكتمان التدلیسي یفرض  جهة أخرى، من جهة والكتمان التدلیسي من

حیث تكمن خطورة الوضع في التزام عام باإلعالم،  تفرض 1- 1112نص المادة و  باإلعالم
للدائن بااللتزام اختیار تأسیس دعواه على االلتزام العام باإلعالم أو الكتمان التدلیسي إذا الّسماح 

  .ین بأّن المعلومة حاسمة بالّنسبة له (أي بالّنسبة للدائن)ن من إثبات علم المدتمكّ 
األمور لیست بهذه البساطة، فشروط ردا على االنتقاد الموّجه من طرف الباحثین، یبدو أّن 

الكتمان التدلیسي أكثر صعوبة لإلثبات عن نظیرتها لاللتزام باإلعالم، فباإلضافة إلى إثبات علم 

                                                             
521 FAGES Bertrand, Droit des obligations, Op.cit., p. 102. 
522 GRIMALDI Cyril, Op.cit., p.1010. «… il conviendra désormais de distinguer deux 
hypothèses. Soit le détenteur de l'information ne savait pas le caractère déterminant de 
l'information non délivrée et la victime intentera son action sur le fondement de l'article 
1112-1, dont le jeu est encadré. Soit le détenteur de l'information savait son caractère 
déterminant pour l'autre et la « victime » invoquera le rouleau compresseur de l'article 1137, 
alinéa 2. Inquiétudes, donc, à l'horizon... ». 
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 ،بأّن هذه المعلومات حاسمة بالّنسبة للّدائن وِعلمه هاكتمان هدات تعمّ المدین بالمعلومات، وجب إثب
ما یجعل من إعمال الكتمان التدلیسي في الواقع صعب بالمقارنة مع دعوى الّتعویض عن اإلخالل 

، التي یكفي فیها إثبات أّن المدعي دائن بالمعلومات للمدین، لیقع على هذا بااللتزام باإلعالم
  بات تنفیذ التزامه.األخیر عبء إث

 ثانیا: االعتراف بااللتزام باإلعالم في نصوص قانونیة خاصة
لت مختلف یظهر تكریس االلتزام باإلعالم في الّنصوص الخاصة بأكثر وضوح، حیث فضّ 

دون أن ُیرقَّى إلى الخاصة، في العدید من العقود  هذا االلتزام على أطراف العقد التشریعات فرض
نقص في الحقیقة من وهو ما یُ ، في جمیع العقودالتي تقع على األطراف لعامة مصف االلتزامات ا

مجموعة من العقود التي فرض فیها  2010523سرد تقریر محكمة الّنقض الفرنسّیة لسنة ته، و قیم
كما سار المشّرع الجزائري على النهج  ،عالماإلحد األطراف التزاما صریحا بأالمشّرع الفرنسي على 

  .لنصوص الخاصةنفسه في بعض ا
 تكریس االلتزام باإلعالم في قانون حمایة المستهلك وقمع الغش  -1
ست مختلف الدول في قوانین حمایة المستهلك االلتزام باإلعالم بالّنظر إلى العجز كرّ 

المتدّخل ومحاولة جعل كال الّطرفین على نفس المعرفي الذي یعاني منه المستهلك بالمقارنة مع 
من  17، فقد كّرست المادة 524ن محل العقد في المرحلة الّسابقة على الّتعاقدمستوى المعلومات ع

یجب على كل متدّخل أن یعلم المـستهلك بكل " الّسالف الذكر على أّنه: 03-09رقم القانون 
المعلـومات المتعـلقة بالمنتوج الـذي یضعه لالستهالك بـواسـطة الـوسم ووضع الـعالمات أو بأیـة 

  ى مناسبة."وسـیلـة أخـر 

                                                             
523 Cour de cassation française, Rapport annuel 2010 intitulé « Le droit de savoir », p. 99 et s., 
in https://www.courdecassation.fr/IMG/pdf/Rapport_annuel_CC_2010.pdf/ Consulté le 
23/06/2017  

، 2سي یوسف زاهیة حوریة، " التزام المنتج بإعالم المستهلك"، مجلة البحوث والدراسات القانونیة، جامعة البلیدة، عدد  524
جامعة قسنطینة،  یسعد فضیلة، المسؤولیة المدنّیة للمنتج عن منتجاته الصناعیة، أطروحة دكتوراه،./ 83، ص 2012
  . 92ص  ،2017
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إعالم المستهلك حول المنتوج الذي هو بصدد ب لتكریس التزامورد الّنص الّسالف الذكر 
من خالل المرسوم تجسیده مع ترك تحدید كیفیات تطبیق الّنص للتنظیم، وهو ما تّم  اقتنائه

صّنف  حیثد البیانات اإللزامیة بحسب طبیعة محل العقد، حدّ  الذي ،525 378-13 رقم التنفیذي
المواد الغذائیة في الفصل إلى ثالث أنواع: لالستهالك عرضها المتدّخل المنتجات التي قد یَ 

، باإلضافة إلى الخدمات في الفصل 527، والمواد غیر الغذائیة في الفصل الرابع526الثالث
 .528الخامس

، تشمل جمیع العقود التي تربط 03-09من القانون  17أّن المادة إلى تجدر اإلشارة 
حد الّنصوص التي أالمستهلك، بالتّالي وفي حالة غیاب نص یفرض االلتزام باإلعالم في ب المتدّخل

الحق في مطالبة المتدّخل  لهذا األخیرتنظم عقد معّین من العقود بین المهني والمستهلك، یبقى 
ات ، ولمقتضیمن قانون حمایة المستهلك وقمع الغش 17بتنفیذ التزامه باإلعالم تطبیقا لنص المادة 

  یفیات المتعلقة بإعالم المستهلك.الذي یحدد الّشروط والك 378-13المرسوم التنفیذي 

  في القانون المتعلق بالممارسات الّتجاریة باإلعالمتكریس االلتزام  -2
المتعلق بالممارسات الّتجاریة، التزاما باإلخبار حیث  02-04من القانون  8تضمنت المادة 

بل اختتام عملیة البیع بإخبار المستهلك بأیة طریقة كانت وحسب "یلزم البائع ق :تنص على أّنه
طبیعة المنتوج، بالمعلومات النزیهة والصادقة المتعلقة بممیزات هذا المنتوج أو الخدمة وشروط 

  .البیع الممارس وكذا الحدود المتوقعة للمسؤولیة الّتعاقدیة لعملیة البیع أو الخدمة"
من النقائص التي تشوب النص السالف الذكر منها استعمال  تجدر اإلشارة إلى وجود العدید

عبارة "اختتام عملیة البیع" وهي عبارة غیر صحیحة، وكان من األجدر استعمال عبارة " إبرام عقد 
عبارة "شروط البیع الممارس" للتعبیر على "الّشروط المطبقة على عملیة كما أّن استعمال  ،البیع"

                                                             
، یحدد الّشروط والكیفیات المتعلقة بإعالم المستهلك، 2013نوفمبر سنة  9، مؤرخ في 378-13مرسوم تنفیذي رقم  525

  . 2013نوفمبر سنة  18، مؤرخ في 58ج.ر.ج.ج. عدد 
  .378-13 تنفیذي رقم ن مرسومم 12المادة  بالّنسبة للبیانات اإللزامیة فیما یتعلق بالمواد الغذائیة، راجع نص 526
  .378- 13تنفیذي رقم من مرسوم  38المادة  بالّنسبة للبیانات اإللزامیة فیما یتعلق بالمواد غیر الغذائیة، راجع نص 527
  .378-13تنفیذي رقم من مرسوم  55المادة  بالّنسبة للبیانات اإللزامیة فیما یتعلق بالخدمات، راجع نص 528
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المستعملة في الّنص باللغة  )appliquées(حرفیا كلمة  المشّرع حیث ترجمغیر صحیح، البیع" 
  .الفرنسّیة بكلمة " الممارس"

، )informer( ولیس "إعالم"  )renseigner( استعمل المشّرع في الّنص عبارة "إخبار"كما 
ف وقد ثار جدل فقهي في فرنسا حول مدى صحة استعمال كلمة "إعالم" أو "إخبار"، حیث عرّ 

في حین اعتبر االلتزام باإلخبار كواجب 529م االلتزام باإلعالم باعتباره واجب قانونيجانب منه
مییز أّي  سند لهذا التّ  ونال یر  531ینالفرنسی الباحثین، غیر أّن الجانب اآلخر من 530قضائي

أكثر من ذلك فإن الدراسات األولى التي تطرقت للموضوع تلحق وصف االلتزام بالّنسبة  موضوعي،
-FABRE)صف الواجب بالّنسبة لإلعالم، ورغم محاولة األستاذة فابر مانیانلإلخبار وو 

MAGNAN)  التمییز بین "اإلعالم" و"اإلخبار" بالقول أّن كلمة "اإلعالم" اشمل من كلمة
، وعلیه 532استعمال كال العبارتین جائز وتؤدي الغرض نفسه ها تعترف بأنّ "اإلخبار"، إال أنّ 

 أو "اإلعالم" ال یؤثر ال على طبیعة االلتزام وال على نطاقه.فاستعمال عبارة "اإلخبار" 
االلتزام باإلعالم في المجال الطبي -3

، والمرسوم التنفیذي   533المتعلق بحمایة الصحة وترقیتها 05-85القانون  كل من یشّكل
تنظیم مجال الصحة في یتعلقان ب، أهم نّصین 534المتضمن مدّونة أخالقیات الطب 92-276

529 CORNU Gérard, Vocabulaire.., Op.cit., p. 547. « Obligation d’information : devoir imposé 
par la loi, not. A certains vendeurs professionnels ou à des sociétés, de fournir des indications 
sur l’objet du contrat ou de l’opération envisagée par les moyens adéquats (mentions 
informatives, publicité, etc) ». 
530 Ibid., p. 896. « Obligation de renseignement : devoir implicite, découvert par la 
jurisprudence dans certains contrats, en vertu duquel la partie la plus compétente ou la mieux 
informée est tenu de communiquer à l’autre les informations qu’elle détient relativement à 
l’objet du contrat. ». 
531 FABRE-MAGNAN Muriel, De l’obligation d’information dans les contrats essai d’une 
théorie, LG.D.J.-Lextenso éditions, Paris, 2015, p. 7. 
532 Ibid., p. 8. « … information et renseignement peuvent tous les deux avoir les mêmes 
origines et leur contenu ainsi que leur portée être identiques. Il s’agit, dans les deux cas, de 
communiquer à autrui un élément objectif, a l’état brut. ». 

في  مؤرخ، 8عدد  .ج.ج.ر.وترقیتها، ج، یتعلق بحمایة الصحة 1985 سنة فبرایر 16، مؤرخ في 05-85 رقم قانون 533
  ، معّدل ومتّمم.1985 ابریل سنة 17
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اإلعالم وهما:  مییز بین نوعین من اإلعالمإلى ضرورة التّ في هذا المجال ائر، وتجدر اإلشارة الجز 
بیة المستعملة في الطب البشري كاألدویة مثال وبین االلتزام باإلعالم الملقى على منتجي المواد الطّ 

  الملقى على الطبیب عند ممارسة مهامه.
  المستعملة في الطب البشري االلتزام باإلعالم بشأن المواد الطبیة :أ

، المنتج وكل متعامل آخر 2008535بعد تعدیله في  05-85من القانون  194ُتلزم المادة 
باإلعالم الطبي والعلمي بشأن المواد الطبیة المستعملة في الطب  ،متخصص في الّترقیة الّطبیة

دالنیة والمستلزمات " اإلعالم الطبي والعلمي بشأن المواد الصیالبشري، حیث تنص على أّنه: 
الطبیة المستعملة في الطب البشري إلزامي. یجب أن یكون اإلعالم دقیقا وقابال للتحقق منه 

  ومطابقا ألحدث المعطیات في البحث الطبي والعلمي حین نشره."

یّتضح من الّنص أّن الهدف من االلتزام باإلعالم هو التعریف بمكونات المواد المستعملة في 
التي  (la notice)باستعمال الوسائل المناسبة لتحقیق هذا الغرض كنشرة الدواء ، 536يالمجال الطب

عادة ما یكون  ، إال أّنه537(étiquetage)وضع وسم على المنتوج   تصاحب المنتوج أو عن طریق
هذا اإلعالم تقني وموجه ألهل االختصاص بالتّالي یصعب على المریض اإللمام وفهم البیانات 

                                                                                                                                                                                              
، 52عدد  .ج.ج.ر.، یتضمن مدّونة أخالقیات الطب، ج1992سنة یولیو  6، مؤرخ في 276-92مرسوم تنفیذي رقم  534

  .1992سنة  یولیو 8في  مؤرخ
 1985فبرایر سنة  16المؤرخ في  05-85القانون رقم  ، یعدل ویتمم2008یولیو  20، مؤرخ في 13- 08قانون رقم  535

  .2008غشت سنة  03، مؤرخ في 44عدد  والمتعلق بحمایة الصحة وترقیتها، ج.ر.ج.ج.
، 1 حدیبي عبد الرحمان، المسؤولیة المدنّیة عن تداول األدویة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، جامعة الجزائر536

ي في تكمیل العقد (دراسة تأصیلیة تحلیلیة ألحكام الفقه والقضاء المصري دور القاض ،البكباشي سحر/.33، ص 2014
  .369، ص 2008والمقارن)، منشأة المعارف، اإلسكندریة، 

537 HAMADI Saliha, La responsabilité du fait des médicaments, Mémoire pour l’obtention du 
diplôme de magister en droit privé, faculté de droit et des sciences politiques, université 
Tlemcen, 2012, p. 18. 
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وهو ما یجعل من االلتزام باإلعالم المستلزمات الطبیة الذي هو بصدد استعمالها،  على المواد أو
  .       538إلى الطبیب أو الصیدليالدواء ینتقل من منتج 

  التزام الطبیب بإعالم المریض  :ب

وبالنظر إلى عدم التكافؤ بین المراكز  یقع على الطبیب الذي یتدّخل لمعالجة المریض
إعالمه بالمرض الذي یصیبه وبالعالج المقترح  ،539احیة المعرفیة بین الطرفینالقانونیة من الن

خاصة فیما یتعلق بالتدّخل الجراحي على اعتباره أهم تهدید للسالمة الجسدیة  ،540علیه
والمتعلق بمدونة أخالقیات  276-92من المرسوم التنفیذي  43حیث تنص المادة  ، 541للمریض

بیب أو جراح األسنان أن یجتهد إلفادة مریضه بمعلومات واضحة " یجب على الطالطب على أّنه: 
من المرسوم نفسه على أّنه: " یخضع  44وصادقة بشأن أسباب كل عمل طبي"، كما تنص المادة 

؛ ..." ومتبصرةكل عمل طبي، یكون فیه خطر جّدي على المریض، لموافقة المریض موافقة حرة 
المادة، أّن الموافقة المتبصرة للمریض ال یمكن أن  هذهل هتحلیلعند  )علي فیاللي(أشار األستاذ 

                                                             
عدد جامعة بسكرة، لدغش رحیمة، " االلتزامات المنوطة بالصیادلة لضمان حمایة المستهلك"، مجلة االجتهاد القضائي،  538
  .141 ، ص2017، أفریل 14
للدراسات القانونیة واالقتصادیة، المركز الجامعي  االجتهادفیاللي علي، " مالحظات حول المسؤولیة الطبیة"، مجلة  539

  . 19، ص 2015، 7تامنغست، عدد 
        ،1993، 2عدد أكادیمیة شرطة دبي، نجیدة علي، "التزام الطبیب بتبصیر المریض"، مجلة األمن والقانون،  540
األكادیمیة للبحث القانوني، عدد  ةلبالتبصیر عن مخاطر العمل الطبي"، المج نطاق االلتزامأیت مولود ذهبیة، "/.238 ص
  .35، ص 2017، 2

SARGOS Pierre et VINEY Geneviève, « Le devoir d'information du médecin », R.D.C., N° 3, 
2012, p. 1105. 

شیعاوي وفاء، "المسؤولیة المدنیة للطبیب في الجراحة التجمیلیة"، مداخلة ضمن الملتقى الوطني حول "المسؤولیة 541
. متوفر عبر 10، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة تیزي وزو، ص 2008جانفي 24و  23الطبیة"، المنعقد یومي 

  الرابط التالي:
http://fdsp.ummto.dz/images/data/activites_scientifiques/collloques/Responsabilite%20medic
ale/Communication/communication%20chiaoui%20wafa%202.pdf/ Consulté le 15/07/2017. 

  .171، ص 1998، القاهرة، االلتزام بالتبصیر، دار النهضة العربیةسهیر منتصر، انظر كذلك 
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تحدث إال بتدّخل الطبیب، ألّن المریض عادة ما یجهل المرض الذي أصابه والعالج الالزم للشفاء 
  .542منه، وكذا مخاطر التدّخل الطبي على سالمته الجسدیة

عدید من المعلومات ال 543أما عن مضمون التزام الطبیب بإعالم المریض، فقد سرد الباحثون
التي قد یشملها هذا االلتزام، ومنها حالة المریض وتطّورها المتوّقع، تشخیص المرض وطبیعة 
العالج المقترح من أجل معالجته مع بیان النتائج المنتظرة من هذا العالج كما یقع على الطبیب 

من دونه، ویبقى على عاتق التزام بتحذیر المریض من النتائج المترتبة عن رفض العالج أو البقاء 
  . 544الطبیب في حالة النزاع إثبات تنفیذه اللتزامه باإلعالم مثلما أشار إلى ذلك الباحثون

عبیر عن رضاه بالعمل أّنه ال یجوز للمریض في بعض الحاالت، التّ تجدر اإلشارة إلى 
المادة  ، هذا ما یمكن استخالصه من نص545الطبي إال بعد إخباره من طرف الطبیب بمخاطره

بحمایة الصحة وترقیتها، المتعلق  05-85من القانون  5547فقرة  166والمادة  2546فقرة  162

، 1جامعة الجزائر فیاللي علي، "رضا المریض بالعمل الطبي"، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة االقتصادیة والسیاسیة،  542
 /.49، ص 1998، 3دد ع

SARGOS Pierre, « L'obligation d'informer le patient », L.P.A., N° 189, 22 septembre 1999, p. 10 
بن صغیر مراد، "مدى التزام الطبیب بتبصیر (إعالم) المریض (دراسة علمیة تأصیلیة مقارنة)"، مجلة الحقوق الكویتیة،  543

 /وما بعدها. 283، ص 2010، 4عدد 
SARGOS Pierre, Op.cit., p. 10
544 CHAIB Soraya, « La preuve de l’obligation d’information médicale en droit algérien et 
français », p. 3. Communication dans le cadre d’un colloque national sur « La responsabilité 
médicale », organisé par la faculté de droit et des sciences politique de l’université de Tizi-
Ouzou, les 23 & 24 janvier 2008. In 
http://fdsp.ummto.dz/images/data/activites_scientifiques/collloques/Responsabilite%20medic
ale/Communication/communication%20Chaib%20Soraya.pdf Consulté le 16/07/2017. 

، أطروحة دكتوراه علوم، اإلطار القانوني لعملیتي نقل وزرع األعضاء البشریة والتلقیح االصطناعي، أسماءسعیدان  545
  .19، ص 2013، 1جامعة الجزائر 

الطبیة  باألخطاریخبره الطبیب  على انه: " وال یجوز للمتبرع أن یعبر عن موافقته إال بعد أن 2فقرة  162تنص المادة  546
  وقت كان أن یتراجع عن موافقته الّسابقة." نتزاع، ویستطیع المتبرع في أّي المحتملة التي قد تتسبب فیها عملیة اال

ال یمكن التعبیر عن الموافقة إال بعد أن یعلم الطبیب المعالج الّشخص المستقبل على أّنه: "  5فقرة  166تنص المادة  547
  خاص المذكورین في الفقرة الّسابقة باألخطار الطبیة التي تنجر عن ذلك."أو األش
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، وما یزید من االلتزام باإلعالم أهمیة هو الّطابع فیما یتعلق بنقل وزرع األنسجة واألعضاء البشریة
  .548المجاني بالّنسبة للمتبرع الذي یتحمل الكثیر من المخاطر بدون مقابل مالي

أّن الطبیب أو جراح األسنان غیر ملزم بإعالم المریض بكل تفاصیل التقنیة للعالج والتي  إال
ال یمكن للمریض استیعابها، كما أّنه قد یحدث أن یقوم الطبیب بكتم بعض المعلومات على 

، وهذا ما أّكدت علیه المادة 549أثیر سلبا على معنویاتهالمریض، إن كان اإلفضاء بها من شأنه التّ 
"یمكن إخفاء تشخیص مرض خطیر عن  من مدونة أخالقیات الطب بالّنص على أّنه: 51

  المریض ألسباب مشروعة یقدرها الطبیب أو جراح األسنان بكل صدق واخالص، ..."
االلتزام باإلعالم في المجال المصرفي -4

ن أطراف المعرفي بیعدم الّتوازن د فیها یعتبر المجال المصرفي أكثر المجاالت التي یشتّ 
 1مكرر  119العقد، ولمعالجة هذا االختالل ألزم المشّرع البنك بإعالم الزبون من خالل المادة 

بمقتضى القانون  2010بعد تعدیل  550المتعلق بالنقد والقرض 11-03 األمر رقممن  3فقرة 
" یجب أن تستوفي عروض القروض مطلب الشفافیة : أّنه ، حیث تنص المادة على10-04551

م البنوك الز عن إتدارك إغفاله  بالتّالي یكون المشّرع قدبوضوح لكل الّشروط المتعلقة بها"، وتشیر 
 .552بعد التعدیل م بصدد القیام بهابإعالم زبائنها حول العملیات المصرفیة التي هُ 

ادة الدكتوراه في لنیل شه أطروحة، -دراسة مقارنة–معاشو لخضر، الّنظام القانوني لنقل وزرع األعضاء البشریة  548
  .183، ص 2015جامعة تلمسان،  القانون الخاص،

بن صغیر  /.99، ص2001، 1الجزائرالماجستیر في الحقوق، جامعة  لنیل شهادةعشوش كریم، العقد الطبي، مذكرة  549
  .289مراد، المرجع السابق، ص 

غشت 27في  مؤرخ، 52، یتعلق بالنقد والقرض، ج.ر.ج.ج. عدد 2003سنة غشت  26، مؤرخ في 11-03أمر رقم  550
  ، معّدل ومتّمم.2003سنة 

 2003غشت  26المؤرخ في  11-03األمر  ، یعدل ویتمم2010سنة غشت  26، مؤرخ في 04-10أمر رقم  551
  . 2010سبتمبر سنة  01، مؤرخ في 50والمتعلق بالنقد والقرض، ج.ر.ج.ج. عدد 

، 2017، 1تدریست كریمة، "الحمایة القانونیة للمستهلك في العقود البنكیة"، المجلة األكادیمیة للبحث القانوني، عدد 552
  .244ص 
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نظام اإلشارة في مجال االلتزام باإلعالم في المجال المصرفي إلى ما تضمنه  یمكن كذلك
والذي یحدد القواعد العامة المتعلقة بالّشروط البنكیة المطبقة على  01-13قم بنك الجزائر ر 

ن على البنوك والمؤسسات " یتعیّ : أّنه علىه من 05نص المادة ت، حیث 553العملیات المصرفیة
غ زبائنها والجمهور عن طریق كل الوسائل، بالّشروط البنكیة التي تطبقها على المالیة، أن تبلّ 
  رفیة التي تقوم بها.العملیات المص

وبهذه الصفة، یتعین على البنوك والمؤسسات المالیة، أن ُتطلع زبائنها على شروط استعمال  
الحسابات المفتوحة وأسعار الخدمات المختلفة التي تسمح بها وكذا االلتزامات المتبادلة بین البنك 

  والزبون.

ي المستندات المرسلة لهذا ف أویجب أن یتم تحدید هذه الّشروط في عقد فتح الحساب 
  الغرض."

البنوك بإعالم الزبون وباستعمال جمیع الوسائل  ألزم، أّن بنك الجزائر ن نص المادةیظهر م
المتاحة، بالّشروط التي یمارسها في معامالته المصرفیة كالتعریفات أو المكافآت التي یمنحها لهذا 

تجدر اإلشارة إلى أّن و  زبون بدفعها للبنكاألخیر، أو أسعار الخدمات المختلفة التي یلتزم ال
المعلومات الواجب تقدیمها للزبون مرتبطة بظرف زمني محدد، وهو قبل فتح الحساب أو في نفس 

في عقد  "یمكن استخالصه من استعمال بنك الجزائر عبارة وهو ما وقت فتحه على أقصى تقدیر، 
ذ یعتبر تقدیم البنك للمعلومات بعد فتح " إفتح الحساب أو في المستندات المرسلة لهذا الغرض
  . 01-13من نظام بنك الجزائر رقم  05الحساب إخالال بالتزامه بإعالم الزبون وفقا لنص المادة 

  

  

  

                                                             
یحدد القواعد العامة المتعلقة بالّشروط البنكیة المطبقة على ، 2013ابریل  8في  ، مؤرخ01-13نظام بنك الجزائر رقم  553

  .2013یونیو سنة  02، مؤرخ في 29العملیات المصرفیة، ج.ر.ج.ج. عدد 
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  الفرع الثاني

 شروط االلتزام باإلعالم

تباین أّدى تعّدد الطرق التي كرس بها المشّرع االلتزام باإلعالم على مستویات مختلفة إلى 
ركیز في هذا المقام سیكون على الّشروط ، غیر أّن التّ لقیامهحول الّشروط الواجب توّفرها  بین الفقه

، ویّتضح من التي قد تلحق به في بعض الّنصوص الخاصةاالستثنائیة دون الّشروط  ساسیةاأل
في  هذا األخیریمكن حصر شروط قیام أّنه الفقه والقضاء من تطّور، خالل ما توّصل إلیه 

  اسیین هما علم أحد الّطرفین بمعلومات حاسمة (أوال) یجهلها الّطرف اآلخر (ثانیا).شرطین أس

 معلومة حاسمةالمدین بااللتزام على أوال: أن یحوز 

المدین بااللتزام باإلعالم على حیازة شرط أساسي أّولي هو یقوم االلتزام باإلعالم على 
الفقه والقضاء على هذا الّشرط  ،المشّرع ، وقد أّكد554معلومات حاسمة خالل مرحلة المفاوضات

  للطرف اآلخر. ذه المعلوماتاإلفضاء به ممن أجل إقرار مسؤولیة للمدین على عد

  تأكید المشّرع على شرط العلم بالمعلومات  -1

المتعلق بالتأمینات،  07-95من القانون  15یتجلى هذا الّشرط بوضوح في نص المادة 
بجمیع البیانات بالتصریح عند اكتتاب العقد  - 1... المؤمن له: " یلزموالتي تنص على أّنه: 
  ضمن استمارة أسئلة تسمح للمؤمن بتقدیر األخطار التي یتكفل بها...." والّظروف المعروفة لدیه

من الّتقنین المدني، على ضرورة أن  1- 1112كما أّكد المشّرع الفرنسي في نص المادة 
لیقع علیه التزام باإلفضاء بها للطرف اآلخر، رغم أّن مشروع  یكون الّطرف "یحوز معلومة حاسمة"

من التعدیل كان یفرض على المتعاقد إعالم الّطرف اآلخر بالمعلومات التي "یعلم بها أو التي كان 

                                                             
، 1996خالد جمال أحمد حسن، االلتزام باإلعالم قبل الّتعاقد، رسالة للحصول على درجة الدكتوراه، ، جامعة اسیوط،  554

  .277ص 
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أن یعلم ..." في الصیغة  من المفروض، إال أّنه تّم حذف عبارة "أو كان 555أن یعلم بها" المفروض
في تفسیر المادة من طرف القضاة، وقد ذهب األستاذ بعض التجاوزات ن خوفام هائیة للنصالنّ 

إلغاء هذه العبارة ُتسقط على  إلى اعتبار أنّ  (Philippe LE TOURNEAU) فیلیب لوتورنو
المهني مثال االلتزام باالستعالم حول محل العقد الذي یربطه بالمستهلك، معتبرا أّن الّنص ورد 

جمیع العقود بما في ذلك العقود بالتّالي ُیطّبق على فة أطراف العقد، بعبارات عامة دون تحدید ص
، غیر أّن قاعدة الّنص القانوني الخاص یقّید العام، وكذا 556بین المهني وغیر المهني أو المستهلك

من الّتقنین المدني على  1-1112اجتهاد محكمة الّنقض الفرنسّیة قد یحول دون تطبیق المادة 
  ني وغیر المهني أو المستهلك. العقود بین المه

 تأكید الفقه والقضاء على شرط العلم بالمعلومات  - 2

أّن االلتزام باإلعالم یفترض علم أحد الّطرفین بمعلومات حاسمة حول  557الباحثونیرى 
كما 558یعلمها هو بحد ذاتهمضمون العقد، إذ ال یمكن مطالبة المتعاقد باإلفضاء بمعلومات ال 

في قضیة تتلّخص  2013آخرها سنة رنسي هذا الّشرط في العدید من القرارات، جّسد القضاء الف
تّم اكتشاف أّن الجدار الفاصل بین المنزل  قصیرةة وقائعها أّن سّیدة قامت ببیع منزها، وبعد مدّ 

ومنزل الجار فیه تسُربات للمیاه، ما أّدى بالمشتریة إلى رفع دعوى إبطال العقد إال أّن الغرفة 
 سببة، مطلب المشتریةة الثالثة لمحكمة الّنقض أّیدت قرار محكمة االستئناف التي رفضت المدنیّ 

 ابت من خالل القضیة أّن البائعة كانت على علم بوجود هذه التسرباتقرارها بأّنه من غیر الثّ 
لم یمكن  هفترة وجیزة من تاریخ إبرام الوعد بالبیع، وأنّ  منذبإعادة تهیئة الجدار قام زوجها  أنّ خاصة 

                                                             
555Article 1129 du projet d’ordonnance portant réforme du droit des contrats, du régime général et de 
la preuve des obligations stipulait que : « Celui des contractants qui connaît ou devrait connaître une 
information… », 
inhttp://www.justice.gouv.fr/publication/j21_projet_ord_reforme_contrats_2015.pdf/Consulté le 
28/06/2017 
556LE TOURNEAU Philippe, POMAREDE Matthieu, Op.cit., p. 19. 
557 GHESTIN Jacques, LOISEAU Grégoire, SERINET Yves-Marie, Op.cit., p. 1110. 

إبراهیم عبد العزیز داود، عدم الّتوازن المعرفي في العقود (دراسة تحلیلیة مقارنة)، دار الجامعة الجدیدة، االسكندریة،  558
  .46، ص 2012
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للبائعة العلم بوجود هذه التسربات، بالتّالي فال یمكن القول بأّن البائعة أرادت كتم هذه المعلومة 
  .559على المشتریة

بالمعلومات  للدائنثانیا: الجهل المشروع 

إلى ضرورة جهل الّدائن بالمعلومات التي یحوز علیها المدین كشرط  560یشیر الباحثون
من الّتقنین المدني الفرنسي إلى الجهل  1-1112أشارت المادة عالم، كما أساسي في االلتزام باإل

، وتبدو رغبة المشّرع الفرنسي واضحة في حث الّدائن على البحث 561المشروع للّدائن بالمعلومات
عفي الّطرف اآلخر یألّن إلقاء التزام على أحد األطراف باإلعالم ال  ات المتعلقة بالعقد،عن المعلوم
محكمة الّنقض علیه مثلما أّكدت  ،هاد للبحث عن المعلومات الخاصة بمحل العقدمن االجت
 .562في أحد قراراتها الفرنسّیة

یمكن تبریر الجهل المشروع للّدائن بالمعلومات التي یحوز علیها المدین باستحالة علمه 
التي یصبح فیها  بالمعلومات التي یحوزها المدین بااللتزام باإلعالم، غیر أّنه قد تتعدد الحاالت

 جهل الّدائن غیر مبرر قانونا.

559 Cass. Civ. 3eme, 28 mai 2013, N° 12-12054, in 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEX
T000027490095&fastReqId=1561924081&fastPos=1 / Consulté le 26/06/2017.« Attendu, 
d'autre part, qu'ayant souverainement retenu, sans modification de l'objet du litige, que Mme 
X...n'avait pas eu connaissance, lors de la vente, de la persistance des infiltrations nuisant à 
la pérennité du mur séparatif et compromettant la destination de l'immeuble vendu, malgré 
les travaux réalisés par son mari, et que Mme Y...ne pouvait opposer ce vice, dont elle avait 
ignoré l'existence, à Mme X...en raison de la clause de non garantie des vices cachés incluse 
dans l'acte authentique de vente, la cour d'appel en a exactement déduit que Mme Y...ne 
pouvait obtenir la résolution de la vente sur ce fondement ». 

  .331سي یوسف زاھیة حوریة، الواضح ...، المرجع السابق، ص  560
561Article 1112-1 du Code civil français : « …dès lors que, légitimement, cette dernière ignore 
cette information ou fait confiance à son cocontractant ». 
562 Cass. Civ. 1ere, 25 mars 2003, N° 99-15198, in 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEX
T000007453357&fastReqId=1409999823&fastPos=1/Consulté le 28/06/2017« … Attendu 
que le manquement du professionnel à son obligation de conseil et d'information ne dispense 
pas le client de tout devoir de prudence et de diligence ; … » 
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 استحالة علم الّدائن بالمعلومة -1

قد تجد استحالة علم الّدائن بالمعلومات التي یحوز علیها المدین سببها في العدید من 
سببین أساسیین وهما عدم حیازة الّدائن للشيء محل العقد، اآلراء الفقهیة تُبرز ، إال أّن 563العوامل
 المشروعة التي وضعها الّدائن في الّشخص المدین.والثّقة 

  الّدائن لمحل العقد  عدم حیازة: أ

أسبقیة  للمدین بااللتزام باإلعالم لشيء محل العقد في المرحلة الّسابقة عن إبرامهاتمنح حیازة 
والتي ستسمح له بمعرفة خصوصیات الشيء بدقة، هذه  ةحیاز هذه الواضحة، خاصة إذا طالة فترة 

یزة تمنح للبائع مثال مركز قانوني أفضل من مركز المشتري والذي قد تكون له معلومات عامة الم
حول الشيء المبیع، إال أّن عدم حیازته له خالل الفترة الّسابقة عن الّتعاقد تحول دون التدقیق في 

یعتبر  ، هذا الجهل الناتج عن عدم حیازة الّدائن بااللتزام باإلعالم للشيء المبیع564خصوصیته
مشروعا بالّنظر الستحالة إحاطته بالمعلومات المفصلة عن المبیع، ولمعالجة اختالل الّتوازن 
المعرفي بین األطراف وجب على المدین إعالم الّطرف اآلخر بالمعلومات التي یحوزها وعدم 

  استغالل المركز المتمّیز الذي یوجد فیه. 

  :الثقة التي یضعها الّدائن في المدین ب

من الّتقنین المدني، الثّقة التي یضعها  1-1112المشّرع الفرنسي في نص المادة  جسد
الّدائن في المدین بااللتزام باإلعالم كسبب من أسباب مشروعیة جهل الّدائن بالمعلومات بالّنص 

 dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information …»على أّنه: 

» …fiance à son cocontractantou fait con  

                                                             
  .24، ص 1999سعید سعد عبد السالم، االلتزام باإلفضاء في العقود، دار النهضة العربیة، القاهرة،  563
  .87 حامق ذهبیة، المرجع الّسابق، ص564
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إلى الثّقة التي یضعها الّدائن في المدین بااللتزام كسبب من أسباب الجهل  565الباحثونأشار 
المشروع بالمعلومات، إذ تعتبر الثّقة العنصر األساسي في بعض العقود على نحو ُیعفى الّدائن من 

ة المتعاقد أثر بالّنسبة للثّقة التي یضعها تكون لصفكما قد التزامه باالستعالم حول تفاصیل العقد 
مثلما هو الحال بالّنسبة للعقود المبرمة بین متعاقدین تربطهما روابط عائلیة أو  في المتعاقد اآلخر،

العقد ك ،أطراف العقد والتي تفرض ثقة الّطرف اآلخر فیه أحدبالّنظر إلى المهنة التي یمارسها 
  .567بیب بالمریض، أو الط566زبونهبالموثق الذي یربط 

  الجهل غیر المشروع للّدائن بالمعلومات  -2

المعلومات التي یحوز علیها المدین ُیشترط لقیام التزام باإلعالم أن یكون جهل الّدائن 
إلى ضرورة البحث في الحاالت التي یكون فیه جهل الّدائن بااللتزام یؤّدي مشروعا، هذا الّشرط 

من جهة وعدم حصریة التزام الّدائن باالستعالم لشأن بین غیر مشروع، إذ یجب التمییز في هذا ا
  المعلومات التي یحوز علیها المدین من جهة أخرى.

  التزام الّدائن باالستعالم   -أ
علما بمحل العقد إذ  اإلحاطةال یمكن للطرف االعتماد على الّطرف اآلخر كلیا من أجل 

 569، وهو ما عبر عنه الباحثونفي حدود معینة 568ُیفترض علیه بذل جهد من أجل االستعالم
 بواجب الیقظة. 

  التزام الّدائن باالستعالم  ظهور -1أ
، حیث اعتُبر جهل المتعاقد 570فكرة الخطأ غیر الُمغتفر بظهورظهر التزام الّدائن باالستعالم 

، وقد 571لو استعلم الّطرف اآلخر حولهایها بالمعلومات غیر مشروع إذا كان بإمكانه الحصول عل
                                                             

  .329المرجع الّسابق، ص ل أحمد، خالد جما565
566 GHESTIN Jacques, LOISEAU Grégoire, SERINET Yves-Marie, Op.cit., p. 1428. 

  .19مالحظات ...، المرجع السابق، ص "علي فیاللي، 567
  .19ص  المرجع الّسابق،، إبراهیمعبد المنعم موسى  568
في المعامالت المدنیة، رسالة لنیل درجة الدكتوراه في الحقوق، السید محمد بدوي، حول نظرّیة عامة لمبدأ ُحسن النّیة  569

  .373، ص 1989جامعة القاهرة، 
570 FABRE-MAGNAN Muriel, De l’obligation d’information…, Op.cit., p. 200. 
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 إلى  أّن المتعاقد الذي یغفل عن االستعالم حول محل العقد یكون قد ارتكب 572باحثونالأشار 
كلیا أو جزئیا عن  وال حتى الحصول على تعویض 573ال یسمح له بالمطالبة بإبطال العقد خطأ

قود التي تستوجب التحلي بالحیطة عفي بعض ال ا، ال سیم574الّضرر الناتج عن جهله بالمعلومات
ع األشیاء المستعملة بصفة عامة وبیع السیارات المستعملة على وجه والحذر كعقود بی

  .575الخصوص
إلى نظرّیة العیوب الخفیة لتقدیم مثال عن  (LE TOURNEAU)أحال األستاذ لوتورنو

المدني المشتري بفحص المبیع فحصا دقیقا من أجل  الّتقنینااللتزام الّدائن باالستعالم، حیث ُیلزم 
في حالة وجود عیب فیه كان بإمكانه اكتشافه لو قام إذ و  ه قبل إبرام العقد،االستعالم حول حالت

ده مؤخرا كّ وهو ما أ ،576بالفحص الّدقیق للمبیع، سقط حقه في المطالبة بالتعویض أو إبطال العقد
  .578من التّقنین المدني الجزائري 380، وتّم تكریسه في المادة 577القضاء الفرنسي

                                                                                                                                                                                              
  .53إبراهیم عبد العزیز داود، المرجع الّسابق، ص ./53سهیر منتصر، المرجع الّسابق، ص 571

572 JOURDIN Patrice, « Le devoir de « se » renseigner », D., Chro., N° 1, 1983, p. 139 
573 Ibid., p. 140. «  … Aujourd’hui les tribunaux n’hésitent plus à refuser d’annuler un contrat 
lorsqu’il révèle une négligence ou une omission fautive de se renseigner ».  
574 Ibidem. « La jurisprudence n’a d’ailleurs pas hésité à sanctionner l’ignorance fautive de 
la victime en écartant, totalement ou partiellement, la responsabilité de fabricants ou 
distributeurs de produits dangereux ou inaptes à un usage normal ». 
575 Ibidem, p. 143. 
576 LE TOURNEAU Philippe, « De l’allégement de l’obligation de renseignement ou de 
conseil », D., Chro., cahier N° 14, 1987, p. 102.  
577 Cass. Civ. 3eme, 28 mai 2013, N° 12-20105, in 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEX
T000027490350&fastReqId=1460874633&fastPos=1/ .Consulté le 02/07/2017. « Attendu 
qu'ayant retenu que les acheteurs avaient eu accès à la maison bien avant la signature de 
l'acte authentique et qu'ils avaient ainsi eu la possibilité de monter dans les combles avec une 
échelle et de constater la structure des murs pignons, la cour d'appel a pu déduire de ce seul 
motif, non critiqué par le moyen, que les acquéreurs devaient être déboutés de leur demande 
formée sur la garantie des vices cachés ; » 

" إذا تسلم المشتري المبیع وجب علیه التحقق من حالته عندما یتمكن من التّقنین المدني على أّنه:  380تنص المادة  578
ك حسب قواعد التعامل الجاریة، فإذا كشف عیبا یضمنه البائع وجب علیه أن یخبر هذا األخیر في أجل مقبول عادة من ذل

  فإن لم یفعل اعتبر راضیا بالمبیع."
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باالستعالم  حدود التزام الّدائن - 2أ

حیث الحظ  عند تطرقه إلى التزام الّدائن باالستعالم العدید من الحدود، 579أحد الباحثینأورد 
أّن صفة المهني من العوامل التي تضاعف من شّدة الرقابة  )GHESTIN( األستاذ جیستان

رة القضائیة على االلتزام باالستعالم، في حین أّن القضاء یتعاطف مع المتعاقد من دون خب
)profane(580 ، فحص المتعاقد من جانب آخر، قد تحول بعض الّظروف المحیطة بالعقد دون

الحال في البیع بالجملة أین یصعب على المتعاقد االستعالم وفحص كل السلعة  مثلما هو، للمبیع
. 581محل العقد

  إمكانیة حصول الّدائن على المعلومة  :ب
ح أّن المعلومات التي یحوز علیها ظاهرة یمكن ضّ باإلعالم إذا ات هیسقط عن المدین التزام

الرتفاقات الظاهرة في البیوع العّقاریة، حیث أّن ظهور هذه كاللّدائن االطالع علیها مباشرة 
، 582عفي البائع بإعالم المشتري بوجودها بسبب عدم مشروعیة جهل هذا األخیر بهااالرتفاقات تُ 

، إذ العّقاریةأن مثال في الّرهون احیة القانونیة، وهو الشّ كما یمكن أن تكون المعلومة ظاهرة من النّ 
یمكن للّدائن من خالل االطالع على الدفتر العّقاري معرفة ما إذا كان العّقار الذي هو بصدد 

التي یجب على الّدائن الّسعي للبحث  شرائه مثقل برهن، دون انتظار إفضاء البائع بهذه المعلومة
. عنها

  ّدائن بالمعلومات افتراض علم ال -ج
اعتبر القضاء الفرنسي أّن جهل الّدائن بالمعلومات قد یكون غیر مشروع إذا كان من  

تجدر اإلشارة في هذا الّصدد إلى قرار الغرفة الّتجاریة لمحكمة و المفترض أن یكون عالما بها، 

579 JOURDIN Patrice, « Le devoir…, Op.cit., p. 142. 
580 GHESTIN Jacques, LOISEAU Grégoire, SERINET Yves-Marie, Op.cit., p. 1416. 
581 JOURDIN Patrice, « Le devoir…, Op.cit., p. 143. « Au nombre des circonstances qui 
restreignent la diligence due par le créancier figurent les conditions de l’agrément de la 
marchandise livrée. En matière commerciale, les usages autorisent en effet très souvent une 
vérification rapide et superficielle de la conformité du produit dont la nature interdit un 
examen approfondi »  . 
582 LE TOURNEAU Philippe, « De l’allégement…, Op.cit., p. 102. 
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الم اآللي، المختصة في مجال اإلع  )IBM(الّنقض الفرنسّیة في قضیة بین شركة "أي بي ام" 
، حیث طلبت شركة "مایف" من "أي بي ام" التّأمینالمتخصصة في (MAIF)وشركة "ماییف" 

في شبكة اإلعالم اآللي الخاص بشركة "ماییف"،  وتثبیته(logiciel)استحداث برنامج إعالم آلي 
ییف" إلى إال أّن شركة "أي بي ام" لم تتمكن من إنهاء العمل في الوقت المحدد، ما أّدى بشركة "ما

لكتمان تدلیسي "أي بي ام" المطالبة قضائیا بإبطال العقد الرتكاب شركة فسخ بإرادة منفردة، مع 
  كانت على علم باإلشكاالت العملیة التي ستصادفها عند تنفیذ العقد ولم تفض بها.ألنها 

على اعتبار أّن هذه  ،العقد بإبطالقضت الغرفة الّتجاریة برفض طلب شركة "ماییف" 
مهني ذات  بصفتهاجل تنفیذ العقد أألخیرة لم تكن لتجهل صعوبات العملیة والوقت الالزم من ا

اإلشكاالت العملیة،  سعامل مع متعاقد آخر صادفته نفسبق لشركة "ماییف" التّ  هخبرة، كما أنّ 
  .583بالتّالي ال یمكن لشركة "ماییف" جهل المعلومة التي كتمتها شركة " أي بي ام"

 نيالمطلب الثا
  تنفیذ االلتزام باإلعالم

یبدو أّن حداثة تكریس االلتزام باإلعالم والضغط الذي یمارسه الفقه المساند للنظرّیة التقلیدیة 
للعقد أثر مباشرة على تحدید األحكام القانونیة المتعلقة بتنفیذه، حیث ساهمت اآلراء الفقهیة 

ة في خلق اضطرابات متعددة عند تحدید المتباینة وعدم استقرار اجتهاد محكمة الّنقض الفرنسیّ 
  نطاق تنفیذ االلتزام باإلعالم (الفرع األّول).

                                                             
583 Cass. Com, 04 juin 2013, N° 12-13002, in 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEX
T000027526768&fastReqId=234046008&fastPos=1/ Consulté le 04/07/2017. « Mais attendu 
que…, c'est la MAIF qui hors toute situation de concurrence a imposé le forfait, l'arrêt retient 
que cette dernière, qui ne conteste pas disposer d'une division informatique très étoffée, 
n'ignorait pas compte tenu de l'échec du projet préalablement confié à la société Siebel en 
2002 les difficultés et les risques associés au projet d'autant qu'il ressort , …; qu'en l'état de 
ces constatations et appréciations, faisant ressortir que la MAIF, professionnel averti, 
disposait de moyens d'information lui permettant d'apprécier les risques encourus, ce dont il 
résultait qu'elle ne pouvait soutenir avoir été trompée par la société IBM, la cour d'appel, …a 
légalement justifié sa décision .. » 
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كما تواصلت اإلشكاالت في التراكم فیما یتعلق بالجزاء القانوني المترتب عن اإلخالل 
بااللتزام باإلعالم، حیث طفت إلى السطح إشكالیة إثبات قیام مسؤولیة المدین بااللتزام باإلضافة 

لضرر الواجب التعویض عنه في هذه الحالة، في ظل معارضة جانب من الفقه عما توصل إلى ا
  إلیه االجتهاد القضائي من حلول (الفرع الثاني). 

 الفرع األّول
  تنفیذ االلتزام باإلعالمل الضوابط القانونیة

وتزاید یثیر تنفیذ االلتزام باإلعالم العدید من اإلشكاالت في ظل غموض الّنصوص القانونیة 
االجتهاد القضائي، وهو ما أّدى بالفقه إلى التطّرق للموضوع بالتركیز أساسا على الدرجات 

  .هالمختلفة لاللتزام باإلعالم وكذا المسائل المتعلقة بإثبات تنفیذ

  تعدد درجات االلتزام باإلعالم أوال: 

حدیث في صدد ال (Muriel FABRE-MAGNAN) فابر مانیانمولایر  أشارت األستاذة
إلى أّن هذا األخیر ینقسم بحسب شدته، فقد تكون المعلومات  ،عن درجات االلتزام باإلعالم

وقد  المقدمة للطرف اآلخر تتسم بالعمومیة تهدف أساسا للتعریف بالمنتوج أو الخدمة المقدمة
یتجاوز اإلعالم مجرد تقدیم المعلومات للطرف اآلخر إلى ضرورة تقدیم نصائح أو تحذیره من 

  .584النتائج المترتبة عن إبرام العقد

 االلتزام بالّنصیحة   -1

أّن االلتزام بالّنصیحة  یفرض على  )FABRE-MAGNAN ترى األستاذة فابر مانیان (
المدین بذل الجهد المناسب من أجل بیان للطرف اآلخر السلوك الواجب إتباعه من أجل ضمان 

اللتزام بالّنصیحة واجب الّتعاون المفروض من خالل ا یتجلى بوضوح إذ، 585فّعالیة قصوى للعقد
ال یكف في بعض الحاالت مجرد تقدیم المعلومة للطرف اآلخر، بل یجب ف ،على كال المتعاقدین

                                                             
584 FABRE-MAGNAN Muriel, De l’obligation d’information…, Op.cit., p. 9. 
585 Ibid. « … donner un conseil à quelqu’un consiste non seulement à lui donner un 
renseignement brut, mais également à lui montrer les déductions que l’on peut en tirer, 
l’attitude qui doit être adoptée dans de telle circonstance. » 
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، ولو كان ذلك 586تبعا لوضعیة هذا األخیر استخالص النتائج المناسبة من المعلومات المقدمة
، من خالل الحرص على الّنزاهة في ةعلى حساب المصلحة الّشخصیة للمدین بااللتزام بالّنصیح

  تقدیم الّنصیحة  في ظل تعدد مظاهر تجسید هذا االلتزام في مختلف العقود.

  زاهة في تقدیم االلتزام بالّنصیحة الحرص على النّ    -أ

على كال یفرض االلتزام بالّنصیحة باعتباره صورة من صور التدّخل االیجابي لحسن النّیة 
ه، والتي تأخذ العدید من الصور من بینها إلزام المدین باالستعالم ة عند تنفیذالتحلي بالنزاهالّطرفین 

مدى نجاعة إبرام العقد بالّنسبة للّدائن إلزامه بمصارحة الّدائن حول  قبل تقدیم الّنصیحة، أو
  بااللتزام. 

 ضرورة االستعالم قبل تقدیم الّنصیحة   :1-أ

لمتعاقد اآلخر ضروري في العقود بین المهني أصبح من االلتزام باالستعالم حول حاجات ا
وغیر المهني من أجل معرفة حاجات هذا األخیر، وبالتّالي تقدیم نصائح حول كیفیة استعمال 

لما أقرت  ، وهو ما أّكدت علیه محكمة الّنقض الفرنسّیة بصراحة587الشيء أو الخدمة محل العقد
، معتبرة الخاصة المشتري حول حاجاتهلدى یستعلم بمسؤولیة البائع الذي لم الغرفة المدنّیة األولى 

في ألزمت محكمة الّنقض الفرنسّیة  ، فقدأبعد من ذلكبل ، 588ر في تنفیذ التزامه بالّنصیحة أّنه قصّ 
  التي ینوي بها المشتري استعمال الشيء المبیعكیفیة الالبائع بالبحث والتحري حول قرار آخر 
 .589عمال من أجل تحقیق فّعالیة قصوى للعقدتكییفه وفقا لهذا االستوتبعا لذلك 

                                                             
586 GARDELLA Gérard, « Le devoir de conseil du banquier », Gaz. Pal., N° 340, 05 décembre 2000, p. 25.  
587 LE TOURNEAU Philippe, La responsabilité des vendeurs…, Op.cit., p. 91. 
588 Cass. Civ. 1ere, 30 mai 2006, N° 03-14.275, Bull. Civ. N° 5, 2006, p. 245. « Qu'en statuant ainsi 
quand l'obligation de conseil à laquelle est tenu le vendeur lui impose de se renseigner sur les besoins 
de l'acheteur et de l'informer, fût-il accompagné de l'installateur lors de l'achat, de l'adéquation du 
matériel proposé à l'utilisation qui en est prévue, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; » 
589 Cass. Com, 08 juillet 2003, N° 01-10495, in 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEX
T000007465361&fastReqId=1728907679&fastPos=1/Consulté le 07/07/2017. « Mais 
attendu, en premier lieu, que l'obligation de conseil à laquelle est tenu un professionnel à 
l'égard de son client lui impose de s'informer des besoins de celui-ci et des conditions 
d'utilisation du produit et d'adapter ce produit à l'utilisation qui en est prévue… » 
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  تقدیر مدى نجاعة إبرام العقد :2-أ
حث وتبعا لذلك  بكل موضوعیة نجاعة إبرام العقدمدى تقدیر لنزاهة في تقدیم الّنصیحة تفرض ا

، وقد أّكدت محكمة الّنقض الفرنسّیة 590عدم إبرام العقدأو بالعكس على التعاقد على المتعاقد اآلخر 
في قضیة تتلّخص وقائعها أّن جمعیة اشترت من أحد المهنیین نظام إعالم آلي  على ذلك

(système informatique)  إال أّن هذا األخیر لم یتم استغالله من طرف المشتریة بسبب عدم
تطابقه مع التجهیزات التي تملكها، ما أّدى بها إلى رفض دفع الّثمن تبعا لذلك قام البائع برفع 

  إللزام المشتریة بتنفیذ التزاماتها العقدیة.دعوى قضائیة 
قضت الغرفة المدنّیة لمحكمة الّنقض بمسؤولیة البائع تجاه المشتري بسبب إخالله بالتزامه 

تملكها  لي یستوجب إعادة التجهیزات التيباإلعالم والّنصیحة، لما كتم بأن تفعیل نظام اإلعالم اآل
. 591ما یجعل من العقد من دون فّعالیة بالّنسبة لهاالمشتریة وهو ما سیكلف مصاریف كبیرة، م

تكمن أهمیة القرار في تمییز محكمة الّنقض بین التزام المهني بإعالم الّطرف اآلخر 
الذي ُیلزمه باالستعالم حول التجهیزات التي تملكها  لشيء المبیع، والتزامه بالّنصیحةبخصوصیات ا

إذ یظهر من خالل الوقائع أّن المشتریة لم تتمكن من المشتریة ودراسة مدى نجاعة إبرام العقد، 
استغالل الشيء المبیع مما ال یحقق الغایة من الّتعاقد، وقد حّملت محكمة الّنقض المسؤولیة 

  للمهني بالّنظر إلى الخبرة التي یتمتع بها بالمقارنة مع العجز المعرفي الذي تعاني منه المشتریة.
الذكر أّنه كان على المهني تقدیم نصیحة للمشتریة بعدم إبرام  یبدو واضحا في القرار الّسالف

العقد بالّنظر إلى انعدام فعالیته، وذلك على عكس ما تفرضه علیه مصلحته الّشخصیة، في صورة 

590 LE TOURNEAU Philippe, La responsabilité des vendeurs…, Op.cit., p. 91. 
591 Cass. Civ. 1ere, 03 juillet 2001, N° 99-15412, in 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEX
T000007616835&fastReqId=335623619&fastPos=1/Consulté le 07/07/2017. « Mais attendu 
que l'obligation de conseil du vendeur de matériels complexes s'étend à l'information de 
l'acheteur quant à la faisabilité des interventions nécessaires à leur mise en service et quant 
aux délais requis par elles ; que la cour d'appel, en relevant que le système informatique 
commandé par l'externat en juin 1993 pour être adapté au matériel préexistant chez lui en 
septembre 1991, n'avait jamais été rendu compatible, ni à l'époque convenue, ni plus tard, a 
légalement justifié sa décision ; » 
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أخرى من صور الّتعارض بین الحق في تحقیق المصلحة الّشخصیة وااللتزام بحسن النّیة في 
  العقد. 

  ام بالّنصیحة مظاهر تكریس االلتز  :ب 
كبیر في ظهور االلتزام بالّنصیحة، وبالرجوع إلى قرارات محكمة الثر األكان للقضاء الفرنسي 

الّنقض الفرنسّیة وبالتركیز على بعض العقود على وجه الخصوص، نجد حرصها على رقابة مدى 
  تنفیذ هذا االلتزام لحمایة الّدائن.

  المصرفیةفي مجال العقود االلتزام بالّنصیحة  :1-ب
، ویعود ذلك إلى عدم الّتوازن مجاال خصبا إلعمال االلتزام بالّنصیحةیعتبر المجال المصرفي 

المعرفي بین البنك والزبون فیما یتعلق بتفاصیل العملیات المصرفیة، باإلضافة إلى الخبرة التي 
بالّنظر لخطورة العقود و  (novice)یتمتع بها البنك بالمقارنة مع الزبون الذي عادة ما یكون ُمبتِدئ 

التي تربط بین البنك والزبون خاصة عقد القرض، فرض القضاء على البنك ضرورة مراعاة هذا 
 592لمواجهة العجز الذي یعاني منه الزبون من عدید الجوانب االلتزام بالّنصیحة بفرضاالختالل 
القضاء البنك هذا االلتزام  عفيإذ قد یحدث وأن یُ  ،االلتزام غیر معترف به بصفة آلیةهذا غیر أّن 

  بحسب الّشخص المتعاقد معه.
  فرض االلتزام بالّنصیحة من طرف القضاء :1-1-ب

ومن بینها تعددت القرارات التي حّملت البنك مسؤولیة عن إخالله بتنفیذ التزامه بالّنصیحة، 
 époux)في قضیة الزوجین قارسیا 1995مبدئي لمحكمة الّنقض الفرنسّیة سنة القرار ال

GARCIA) أّنه بتاریخ  هاتتلّخص وقائع، في قضیة ضد مجموعة من البنوك والمؤسسات المالیة
مسكن مع  تشییدمع شركة متخصصة في البناء عقد ل "قارسیا" برم الزوجینأ، 1988فیفري  29

االّتفاق على أن یتم دفع مصاریف البناء بقرض لدى بنوك ومؤسسات مالیة متعددة، بعد إبرام 
عقود بین جمیع األطراف وعند تنفیذ ما تّم االّتفاق علیه اّتضح عجز الزوجین على الوفاء جمیع ال

                                                             
  .433عثماني بالل، المرجع الّسابق، ص  592
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هما وبین المقاول من جهة بالّدین، ما أّدى بهما لرفع دعوى قضائیة إلبطال العقود المبرمة بین
  والبنوك من جهة أخرى.

  ت بـ:یث قضح (Riom) دت محكمة الّنقض الفرنسّیة قرار محكمة استئناف ریومأیّ 
« Mais attendu que la présentation d'une offre préalable conforme aux 
exigences de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1979 ne dispense pas 
l'établissement de crédit de son devoir de conseil à l'égard de l'emprunteur, en 
particulier lorsqu'il apparaît à ce professionnel que les charges du prêt sont 
excessives par rapport à la modicité des ressources du consommateur ; que le 
second arrêt attaqué a relevé que le taux d'endettement proposé par le projet de 
financement établi par la société Tradition et qualité et connu des 
établissements de crédit, était insupportable pour les époux X... qui ne 
disposaient que de faibles revenus; »593. 

مییز الواضح بین االلتزام باإلعالم من جهة وااللتزام تظهر أهمیة القرار من خالل التّ 
، حیث أّكدت محكمة الّنقض أّن المعلومات التي قدمها الطاعنون 594بالّنصیحة من جهة أخرى

 13من قانون  5بالّنقض ال تعدو أن تكون تنفیذ لاللتزام باإلعالم وفقا لما نصت علیه المادة 
بل  ،، إال أّن االلتزام بالّنصیحة  یتجاوز مجرد تقدیم المعلومات للطرف اآلخر1979595جویلیة 

جانب من  مواصلةیجب على المهني االجتهاد من أجل البحث عن جدوى إبرام العقد، رغم 
موقف بالّنظر إلى  ا اإلنكار مبرراكون هذتوجود هذا االلتزام، وقد ب رفض االعتراف 596الباحثین

  .ائي الفرنسي في بعض القراراتاالجتهاد القض

  
  

                                                             
593 Cass. Civ. 1ere, 27 juin 1995, N° 92-19.212, Bull. Civ. N° 1, 1995, p. 200.  
594 MAZEAUD Denis, Obs. Cass. Civ. 1ere, 27 juin 1995, N° 92-19212, Déferions, N° 22, 30 
novembre 1995, p. 1417/ ROUTIER Richard, Obligations et responsabilités du banquier,   
3eme éd., Dalloz, Paris, 2012, p. 794. 

ة المقترضین في المجال العّقاري والمتعلق بإعالم وحمای 596- 79من القانون  05یشیر القرار إلى نص المادة  595
  ، حیث تّم دمج نصوص القانون في قانون حمایة المستهلك.1993والملغى سنة 

596 MARTIN R. Didier, « Pas d’obligation de Conseil (au conseil la banque n’est pas tenue) », 
D., N° 36, 24 octobre 2013, p. 2430. 



  الثاني: االلتزام باإلعالم نموذج لحسن النيّة في المرحلة السابقة على التعاقدلمبحث  . اثاني: .....  الفصل األّول: ..الباب ال

221 

  لتزام بالّنصیحة في العقود المصرفیةاال حدود  :2-1-ب
، جدال واسعا 2012أثار قرار صادر عن الغرفة الّتجاریة لمحكمة الّنقض الفرنسّیة سنة   

وسط الفقه حول مدى وجود التزام بالّنصیحة على عاتق البنك، في قضیة تتلّخص وقائعها أّن 
من بنك مبلغ مالي من أجل تغطیة دیون لهما مقابل تقدیم المنزل الذي یملكانه  زوجین اقترضا

كرهن للبنك، وبعد مدة عجز الزوجین على الوفاء بمبلغ القرض وفوائده، ما أّدى بالبنك إلى التّنفیذ 
ق الذي حرر عقد على المنزل محل الرهن، إال أّن الزوجین رفعا دعوى قضائیة على البنك والموثّ 

  . ض إلخاللهما بااللتزام بالّنصیحةرض من أجل المطالبة بالّتعویالق
والذي قضى بمسؤولیة  (Versailles)محكمة الّنقض قرار محكمة استئناف فرساي  ألغت

یقع على البنك أو  غیاب أّي التزام بالّنصیحةوقد بّررت الغرفة الّتجاریة موقفها بالموثق والبنك، 
وأّنه  هما،رض الذي منحه البنك للزوجین كان مالئما بالّنظر إلى ممتلكاتطالما أّن مبلغ الق الموّثق،

  .597التدّخل في الحیاة الخاصة للمقترضین لهذا األخیرال یمكن 
رغم وضوح القرار إال أّنه ال یمكن اعتباره قرار مبدئي یلغي اجتهاد سابق لمحكمة الّنقض، 

إلى عدم نشر القرار في مجلة القرارات القضائیة  االنتباه لفتلما  أحد الباحثینل إلیه هذا ما توصّ 
إذ عادة  ،(Versailles)لمحكمة الّنقض رغم أّن القرار جاء بنقض قرار محكمة استئناف فرساي 

.598بصفة آلیة ما یتم نشر القرارات التي تتضمن نقض قرار محاكم االستئناف

لذي منحه البنك للزوجین ت على أّن القرض امن جانب آخر، یّتضح أّن محكمة الّنقض ألحّ 
فهم بأّن محكمة الّنقض حّملت الزوجین ، ما یُ 599روة التي یملكانهاكان مالئما بالّنظر إلى الثّ 

597 Cass. Com, 27 novembre 2012, N° 11-19311, in 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEX
T000026712687&fastReqId=103049451&fastPos=1/ Consulté le 24/07/2017. « Attendu qu'en 
statuant ainsi, alors que la banque, qui n'était pas tenue d'une obligation de conseil, n'avait 
pas à s'immiscer dans la gestion des affaires de son client, la cour d'appel a violé le texte 
susvisé ; ». 
598 HUET Jérôme, « L’existence d’un devoir de conseil du banquier », D., N° 44, 26 
décembre 2013, p. 2921. 
599 Cass. Com, N° 11-19311, Op.cit. « Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux 
conclusions de la banque qui faisait valoir que le prêt accordé était adapté au patrimoine 
immobilier des emprunteurs, de sorte qu'elle n'aurait pas été tenue d'un devoir de mise en 
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الذي لم یكن لیؤدي و  ،مسؤولیة ما حصل لهما بسبب أخطاء ارتكباها في تسییر مبلغ القرض
بالتّالي فإّن هذا القرار ال یمكن روة التي كانا یملكانها، للمدیونیة التي وصال إلیها بالّنظر إلى الثّ 

  تعمیمه على جمیع العقود المصرفیة والتي یبقى االلتزام بالّنصیحة التزام أساسي للبنك تجاه الزبون. 

  في عقود التّأمین    االلتزام بالّنصیحة :2-ب

نقص  وٕالى هعقد التّأمین من العقود األكثر تعقیدا بالّنسبة للمستهلك بالّنظر إلى تنّوع یعتبر
عقد أصبح محفوف بالبنود ة المستهلك الذي عادة ما یجد نفسه في وضعیة ضعف في مواجهة خبر 

بالرجوع إلى مختلف  بل أّنهالتي تمنح مزایا للمؤِمن على حساب المؤمن له، لیس هذا فحسب، 
 ،عقود التّأمین المعروضة على المستهلك، قد تختلط علیه األمور في اختیار العقد المناسب له

اختیار العقد الذي لضمان ، من بین أهم االلتزامات الحدیثةن بالّنصیحة یظهر دور التزام المؤمِّ ل
  .ة المؤمن لهیتالءم أكثر مع وضعی

  التزام وسطاء الّتأمین بالّنصیحة   :1-2-ب

هذا  602،حیث َیعتبر الباحثون601تجاه المؤمِّنالتزام بالّنصیحة  600یقع على وسطاء التّأمین
، ألّن العقد الذي یربط بین من بین أهم االلتزامات المهنیة التي تقع على وسطاء التّأمینااللتزام 

قة التي یضعها هذا األخیر في خبرة الوسیط من أجل وسیط التّأمین والمستهلك یقوم أصال على الثّ 
و حول حول اختیار المؤمِّن أ ، وقد یكون موضوع الّنصیحة603ن لهاختیار العقد الذي یناسب المؤمَّ 

  ن له.العقد األنسب لوضعیة المؤمَّ 

  
                                                                                                                                                                                              

garde, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;… ALORS QUE le 
banquier prêteur n'est pas tenu d'une obligation de conseil ou de mise en garde envers 
l'emprunteur qui dispose de ressources en patrimoine ou en revenus lui permettant de faire 
face à l'engagement qu'il souscrit ».  

  سابق الذكر.ال 07-95رقم  األمر وما یلیها من 252راجع المادة  التأمینفیما یتعلق بوسطاء  600
  .42، ص 2005بودالي محمد، االلتزام بالنصیحة في نطاق عقود الخدمات (دراسة مقارنة)، دار الفجر، القاهرة،  601

602 BEIGNER Bernard, Droit des assurances, 2eme éd., L.G.D.J.-Lextenso éditions, Paris, 2015, p. 345. 
  .80، ص 2017جامعة قسنطینة،  الة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه،في الّتأمین، رس العامري خالد، الوساطة 603
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  عند اختیار المؤمِّن التزام وسیط الّتأمین بالّنصیحة :1-1-2-ب

التزام بالّنصیحة من أجل اختیار المؤمِّن الذي  604یقع على سمسار التّأمین دون الوكیل العام
من أجل لمعاییر في عین االعتبار العدید من ا تدّخل، حیث 605المؤمَّن لهیتناسب أكثر وحاجیات 

مان أو سرعة معالجة الّنزاعات باإلضافة إلى قسط التّأمین منها درجة الضّ  ُحسن اختیار المؤمِّن،
، ورغم أّن هذا المعیار األخیر هام بالّنسبة لسمسار التّأمین 606الذي یلتزم المؤمَّن له دفعه للمؤمِّن

  ن له.لمؤمِّن تعود للمؤمَّ إال أّنه لیس حاسما، كما أّن الكلمة األخیرة في اختیار ا

  عند اختیار عقد التّأمین التزام وسیط الّتأمین بالّنصیحة : 2-1-2-ب
، مما یستدعي 607اختیار العقد الذي یناسب حاجات المؤمَّن له یمتد االلتزام بالنصیحة إلى

تزامه ستعالم حول الخطر الُمراد التّأمین ضّده من أجل تنفیذ الالتزام الوسیط باال ىكخطوة أول
، وباعتبار أّن وسیط التّأمین مهني محترف ومتخصص في 608على أكمل وجه بالّنصیحة

وجب علیه طرح األسئلة المناسبة لتشخیص حاجات المؤمَّن له، ثم اقتراح العقد الذي  ،609همجال
  .610من قانون التّأمین الفرنسي L520-1-°2وهو ما أّكدت علیه المادة یناسب مع تبریر ذلك 

                                                             
في اختیار شركة التامین المناسبة  كن أن یقع علیه التزام بالّنصیحةمین بالّتالي ال یمأالوكیل العام هو ممثل لشركة ت 604

  التامین التي یمثلها. للمؤمن له، الن ذلك یتنافى مع المهام الموكلة إلیه وهي جلب زبائن لشركة
605 FIL Patrice, L’obligation d’information et de conseil en matière d’assurance, P.U.A.M., 
Marseille, 1996, p. 75. 
606 Ibid. 

  .81، المرجع الّسابق، ص العامري خالد 607
608 LANGE Daniel, « Le devoir de conseil de l’intermédiaire en assurance après la loi du 15 
décembre 2005 », in Mélanges en l’honneur du Professeur Jean BIGOT, L.G.D.J.-Lextenso 
éditions, Paris, 2010, p. 250. 

تجدر اإلشارة في هذا الّصدد أّن من شروط ممارسة مهنة وسیط التّأمین أن یثبت المترّشح عدد أدنى من السنوات  609
أكتوبر  30، مؤرخ في 340-95من المرسوم التنفیذي رقم  18، راجع في هذا الّصدد المادة الّتأمینخدمة فعلیة في مجال 

، یحدد شروط منح وسطاء الّتأمین، االعتماد واألهلیة المهنّیة وسحبه منهم، ومكافأتهم، ومراقبتهم، ج.ر.ج.ج. 1995سنة 
 11، مؤرخ في 192-17من مرسوم تنفیذي رقم  7ة ، معدلة ومتممة بمقتضى الماد1995أكتوبر  31، مؤرخ في 65عدد 

  .2017یونیو سنة  14، مؤرخ في 36، ج.ر.ج.ج. عدد 2017یونیو سنة 
610 Code français des assurances, 23eme éd, Dalloz, Paris, 2017. Article L520-1: « II.-Avant la 
conclusion de tout contrat, l'intermédiaire doit : … 2° Préciser les exigences et les besoins du 
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  زام المؤمن بالّنصیحة  الت :2-2-ب
من أجل اختیار العقد  للمؤمَّن له عند إبرام عقد التّأمین یلتزم المؤمِّن بتقدیم الّنصیحة

بل  وال یقتصر التزام المؤمِّن بتقدیم معلومات مهما كانت دقة هذه األخیرة، 611المناسب لحاجاته
مثلما أّكدت على ذلك  ضمانه، یمتد إلى تقدیر مدى مالئمة العقد للغرض الذي یرید المؤمَّن له

وسطاء التّأمین كما تجدر اإلشارة إلى أّن المؤمِّن مسؤول عن إخالل ، 612محكمة الّنقض الفرنسّیة
  .  613بالّنصیحة  همالتزامبالذین یمثلونه 

  التزام الموثق بالّنصیحة    :3-ب
بأعوان القضاء  العقود التي تربط المتعاقدفي  ذات أهمیة كبیرةأضحى االلتزام بالّنصیحة 

من القانون رقم          12صدد تنص المادة ، في هذا ال614على وجه الخصوصالموّثق وب ،عامة
والذي یتضمن مهنة الموّثق على أّنه: " یجب على الموّثق أّن یتأكد من صحة العقود 06-02615

تسري علیها، الموثقة، وأن یقدم نصائحه إلى األطراف، قصد انسجام اتفاقاتهم مع القوانین التي 

                                                                                                                                                                                              
souscripteur éventuel ainsi que les raisons qui motivent le conseil fourni quant à un produit 
d'assurance déterminé. Ces précisions, qui reposent en particulier sur les éléments 
d'information communiqués par le souscripteur éventuel, sont adaptées à la complexité du 
contrat d'assurance proposé. » 
611 ASSELAIN Maud, « Obligation d'information et de conseil », J.C.P. E., N° 20, 18 Mai 2017, p. 37. 
612 Cass. Civ. 2eme, 03 octobre 2013, N° 12-24957, in 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEX
T000028041731&fastReqId=2124844888&fastPos=1/Consulté le 28/07/2017 .« Mais attendu 
que, … s'il est constant que Guy X... a reconnu, lors de la signature de la demande de 
souscription le 17 février 1998, avoir reçu un exemplaire des conditions générales valant note 
d'information … l'organisme Ecureuil Vie était tenu d'éclairer son client sur l'adéquation du 
produit en cause à sa situation personnelle de souscripteur et à ses objectifs de transmission de 
son capital ; que la seule remise d'une notice valant conditions générales dans lesquelles il 
n'était mentionné aucune information précise sur la fiscalité et sur les conditions de mise en 
œuvre des droits de mutation à prévoir ne suffisait pas; … ». 
613ASSELAIN Maud, Op.cit., p. 1265. 

  .38انظر بودالي محمد، االلتزام بالنصیحة ...، المرجع الّسابق، ص  614
، مؤرخ في 14، یتضمن تنظیم مهنة الموثق، ج.ر.ج.ج. عدد 2006فبرایر سنة  20، مؤرخ في 02-06ن رقم قانو  615
  . 2006مارس سنة  08
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من خالل  بزبونه الموثق اهتمام د للفقه والقضاء للعالقة التي تربطوتضمن تنفیذها."؛ وقد تزاید 
تحدید نطاق التزام الموّثق بالّنصیحة. 

  نطاق التزام الموّثق بالّنصیحة  :1-3-ب
ما أّن التزام الموّثق بالّنصیحة ثابت مهما كان درجة وعي الزبون ومه 616الباحثوناعتبر 

لوحده أو بمرافقة شخص آخر أمام الموّثق م كانت المعلومات التي یحوزها هذا األخیر، سواء تقدّ 
  التزام مطلق.  ار أّن التزام الموّثق بالّنصیحةباعتبب اختصاص كمحامي أو موّثق آخر، صاحِ 

ن تنفیذ على العقود بین الموّثق وزبونه للتأّكد م من الّرقابةدت محكمة الّنقض الفرنسّیة شدّ 
الموّثق التزامه بالّنصیحة، وقد أقّرت في العدید من قراراتها بمسؤولیته في حالة اإلخالل بهذا 

أّن بنك قدم قرض لمدین تحت كفالة في قضیة تتلّخص وقائعها  2014االلتزام، آخرها سنة 
ثق بفرنسا، غیر ذلك أمام مو  مّ تة لكفیل من جنسیة هولندیة وال یتقن جیدا الّلغة الفرنسّیة، و شخصیّ 

تنفیذ التزامه طالب البنك من الكفیل فین عند حلول األجل، ن من تسدید الدّ أّن المدین لم یتمكّ 
ك بمسؤولیة الموّثق الذي لم ینصحه باالستعانة بمترجم من أجل فهم ، إال أّن الكفیل تمسّ بالّضمان

  بنود العقد.

لذي قضى بمسؤولیة الموّثق بسبب وا (Pau)و بدت محكمة الّنقض قرار محكمة استئناف أیّ 
إخالله بالتزامه بالّنصیحة، إذ كان علیه نصح الكفیل الذي ال یتقن اللغة الفرنسّیة باالستعانة 

  .617برمه مع الّدائنأبمترجم لفهم بنود عقد الكفالة الذي 
ثِّق كان قاسیا بالّنسبة للمو هذا األخیر أّن إلى عند تعلیقه على القرار  618حد الباحثینأأشار 

كان یعلم منذ  ، بحیثكانت معروفة بالّنسبة له للكفیلأّن الّنصیحة التي كان علیه تقدیمها  كون

616 DAGORNE-LABBE Yannick, « L’étendue de l’obligation de conseil du notaire », 
Défrenois, N° 03, 15 février 2012, p. 146. 
617 Cass. Civ. 1ere, 13 mai 2014, N° 13-13.509, Bull. Civ. N° 5, 2014, p. 86. « Mais attendu, d’abord, 
qu’ayant relevé que le notaire, tenu d’éclairer les parties sur la portée, les effets et les risques des 
actes auxquels il prête son concours, avait constaté la mauvaise connaissance de la langue française 
par son client, la cour d’appel a pu décider qu’en ne l’invitant pas à se faire assister par un 
interprète, l’intéressé avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité professionnelle ; » 
618CALLE Pierre, « Obligation de conseil du notaire en cas de mauvaise connaissance par son client de 
la langue française », Défrenois, N° 24, 30 décembre 2014, p. 1322 « La solution peut paraître sévère 
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غة الفرنسّیة، إال أّن القرار جاء مسایرا لقضاء عوبات التي یعاني منها للحدیث باللّ البدایة بالصّ 
  .ذات طبیعة مطلقة رض على الموّثق التزام بالّنصیحةمستقر یف
 التزام الموّثق بالّنصیحة حدود  :2-3-ب

یمكن حصر التزام الموّثق بالّنصیحة في حدود تّم رسمها بالرجوع إلى اجتهاد محكمة الّنقض 
  الفرنسّیة التي أعفت الموّثق في بعض الحاالت من هذا االلتزام.

  : اقتصار التزام الموّثق بالّنصیحة في المجال القانوني 1-2-3-ب
دون االمتداد إلى تقدیم نصائح  619في المجال القانوني فقط صیحةبالنّ ینحصر التزام الموّثق 

أّكدت على ذلك محكمة الّنقض  وقد ،حول الجانب االقتصادي أو المالي للعقد المراد إبرامه أمامه
في قضیة حاولت مشتریة محل تجاري تحمیل الموّثق الذي ُأبرم العقد لدیه مسؤولیة بسبب  الفرنسّیة

ّنصیحة، بعدما تبین لها أّن العقد سیؤدي إلى تواجدها في وضعیة مالیة معقدة، إخالله بالتزامه بال
حیث ألحت محكمة الّنقض على أّن الموّثق غیر ملزم قانونا بتقدیم نصائح لألطراف حول جدوى 

  .620أو مخاطر إبرام العقد من الّناحیة االقتصادیة 
یم نصائح لألطراف في المجال یّتضح جلیا أّن محكمة الّنقض حصرت التزام الموّثق بتقد

القانوني الذي هو متخصص فیه، مع العلم أّن المشتریة في القضیة الّسابقة تتمتع بصفة التاجر، 
  ما یجعلها في رواق جید لدراسة األثر االقتصادي للعقد دون تدّخل من طرف الموّثق. 

  : استحالة حصول الموّثق على المعلومات 2-2-3-ب
على إعفاء الموّثق من التزامه  2016الفرنسّیة في قرار لها سنة أكدت محكمة الّنقض 

بالّنصیحة تجاه األطراف إذا تعّذر علیه الحصول على المعلومات الضروریة لتنفیذ التزامه في 
قضیة تتلّخص وقائعها أّن أحد البنوك أقرضت لزبون مبلغ من األموال تحت كفالة طرف ثالث، 

                                                                                                                                                                                              
; elle est fidèle à la jurisprudence de la Cour suprême qui répète inlassablement que le devoir de 
conseil du notaire n’est pas relatif et ne dépend pas des connaissances et de la compétence du client ». 
619DAGORNE-LABBE Yannick, Op.cit., p. 147  
620Cass. Civ. 1ere, 04 novembre 2011, N° 10-19.942, Bull. Civ. N° 9, 2011, p. 190. «  …que, 
partant, le notaire n’étant, en principe, pas tenu à une obligation de conseil et de mise en 
garde en ce qui concerne l’opportunité économique de l’opération à laquelle il prête son 
concours,… » 
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یل ببطالن عقد الكفالة لغیاب بعض الّشروط المذكورة في قرار وبعد إفالس المدین تمسك الكف
  لمحكمة الّنقض الفرنسّیة، ما أّدى إلى اعتبار عقد الكفالة باطل.

نتج عن الحكم ببطالن عقد الكفالة قیام البنك برفع دعوى قضائیة ضد الموّثق الذي حرر 
اغفل عن لفت انتباه هذا األخیر  عقد القرض، بسبب إخالله بالتزامه بالّنصیحة تجاه البنك، لما

بإمكانیة إبطال عقد الكفالة بسبب عدم توّفر بعض شروط صحته، إال أّن الغرفة المدنّیة لم تستجب 
لطلب البنك بسبب أّن القرار الذي یحّدد شروط الكفالة لم یتم نشره في المجلة القضائیة لمحكمة 

  .621لى القرار في تاریخ إبرام عقد القرضالّنقض الفرنسّیة ولم یكن بوسع الموّثق الحصول ع

اعتبرت محكمة الّنقض في القرار الّسالف الذكر أّن الموّثق غیر مسؤول تجاه البنك نتیجة 
عدم إمكانیة ِعلمه بالخلل الذي حصل في عقد الكفالة، وذلك راجع إلى أّن تفسیر نص المادة 

ماي  31ر لمحكمة الّنقض بتاریخ من التّقنین المدني بمضمونها الّسابق جاء عبر قرا 1326
، إال أّن القرار لم یتم نشره في المجلة القضائیة لمحكمة الّنقض مما یستحیل معه اّطالع 1988

الموّثق علیه، وبالتّالي اكتشاف أّن عقد الكفالة قابل لإلبطال، هذه االستحالة أعفت الموّثق من 
  .622مات الضروریة لتقدیمها لألطرافالتزامه بالّنصیحة لعدم إمكانیة حصوله على المعلو 

تجدر اإلشارة إلى أن الحاالت المذكورة لتكریس حدود التزام الموّثق بالّنصیحة واردة على 
عفى فیها الموّثق من التي یُ للعدید من الحاالت 623الباحثونأشار سبیل المثال ال الحصر، إذ 

قا عن العقد المراد إبرامه أمامه، المسؤولیة منها حالة عدم تقدیم نصائح عن تصرفات ُأبرمت ساب

                                                             
621Cass. Civ. 1ere, 12 octobre 2016, N° 15-18659, in 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEX
T000033267618&fastReqId=2092906864&fastPos=1 / Consulté le 02/08/2017. « Qu'en se 
déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'arrêt de la Cour de 
cassation du 31 mai 1988 avait fait l'objet, à la date de l'intervention du notaire, d'une 
publication ou de toute autre mesure d'information, la cour d'appel a privé sa décision de 
base légale ; » 
622 SIZAIRE Christophe, « Responsabilité professionnelle du notaire - Devoir de conseil -», 
Construction – Urbanisme, N° 2, 01 février 2017, p. 31. 
623 BERGEL Jean-Louis etAl., Le Lamy droit immobilier T2 (transaction, gestion, fiscalité), 
WoltersKuuwer, Paris, 2017, pp 589et 590 
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ي والبحث حول الحالة المالیة للزبون، أو البحث والتحري حول إمكانیة انجاز أو عدم التحرّ 
األشغال المشار إلیها في العقد على العّقار المبیع، كما ال یمكن تحمیل الموّثق المسؤولیة عن 

  ُعسر المدین في عقد القرض.   

  االلتزام بالّتحذیر  -2

یهدف إلى لفت انتباه المتعاقد حول  عتبر االلتزام بالّتحذیر أحد صور االلتزام باإلعالم،ی
، إذ یتبّین من خالل هذا االلتزام بصفة 624سواء تعلقت بإبرام العقد أو بمحله لبیةبعض الجوانب السّ 

بااللتزام  ، حیث یجد المدینبحسن النّیة هوالتزامللمتعاقد عارض بین المصلحة الّشخصیة التّ  واضحة
الواضح بین  التّقاربرغم و  نفسه مضطرا لتحذیر المتعاقد اآلخر على حساب مصلحته الّشخصیة،

االلتزام باإلعالم وااللتزام بالّتحذیر إال أّن هذا األخیر یتمیز ببعض الخصوصیة التي یجب تسلیط 
  ة النقض الفرنسیة.مع إبراز مجال إعمال هذا االلتزام بالرجوع إلى اجتهاد محكمالضوء علیها، 

  خصوصیة االلتزام بالتحذیر :أ

والذي  ام باإلعالم وااللتزام بالّنصیحةتتجلى خصوصیة االلتزام بالّتحذیر عند تمییزه عن االلتز 
  عن باقي االلتزامات.سُیظهر استقاللیة االلتزام بالّتحذیر 

  المشابهة له اتتمییز االلتزام بالّتحذیر عن االلتزام :1-أ
أو االلتزام باإلعالم بالّنظر إلى شدته  بالّتحذیر عن االلتزام بالّنصیحةلتزام یختلف اال

  والّشروط التي تجب توّفرها من أجل قیامه.
  تمییز االلتزام بالّتحذیر عن االلتزام باإلعالم  :1-1-أ

ة كل دّ یّتضح من الوهلة األولى أّن الفرق بین االلتزام باإلعالم وااللتزام بالّتحذیر یكمن في ش
 نّ إواحد منهما، فإذا كان االلتزام باإلعالم یقتضي تقدیم معلومات عامة حول العقد أو محله، ف

                                                             
منى أبو بكر الصدیق محمد حسان، االلتزام بإعالم المستھلك عن المنتجات، رسالة مقدمة للحصول على درجة  624

  .71، ص 2011الدكتوراه في الحقوق، جامعة المنصورة، 
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 ا، ال سیم625محل العقدخطورة استعمال االلتزام بالّتحذیر یهدف إلى إظهار مخاطر إبرام العقد أو 
للفرد بقدر ما في ظل التطورات العلمیة الحدیثة التي بقدر ما تساهم في تسهیل الحیاة الیومیة 

التمییز بین االلتزام باإلعالم وااللتزام ، وتظهر أهمیة 626تعّرضه للخطر في بعض الحاالت
قدیر ، إذ ینبغي على المدین أن یكون دقیقا لیتمكن الّدائن من التّ هذا األخیربالّتحذیر عند تنفیذ 

 .627والخطورة التي تواجهه في حالة إبرامه بنفسه مدى نجاعة إبرام العقد
  تمییز االلتزام بالّتحذیر عن االلتزام بالّنصیحة  :2-1-أ

األولى، فإّن باإلعالم یظهر واضحا منذ الوهلة إذا كان التمییز بین االلتزام بالّتحذیر وااللتزام 
إذ عادت ما  ،628قارب بین االلتزامینالفرق بینه وبین االلتزام بالّنصیحة یبدو أكثر تعقیدا بسبب التّ 

الفرنسیین، ذلك أّن الّتحذیر  630أو القضاء 629الباحثینسویا سواء من طرف یتم استعمالهما 
المترتّبة باعه من أجل تفادي المخاطر لوك الواجب إتّ ن كذلك تقدیم نصیحة للمتعاقد حول السّ یتضمّ 

 ظهر له أهمیة في التطبیق.ت، غیر أّن الّتمییز بین االلتزامین 631عن إبرام العقد

في الحقوق، تخصص عقود  عدة، االلتزام بالّتحذیر من مخاطر الشيء المبیع، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر علیان 625
  .18، ص 2009، 1 الجزائر ومسؤولیة،جامعة

 " حمایة المستهلك من المنتجات المعدلة وراثیا"، مجلة الباحث للدراسات األكادیمیة، ،زروق یوسف وبن سالم المختار 626
  .619، ص 2017، جوان 11عدد ،1جامعة باتنة 

627 FABRE-MAGNAN Muriel, De l’obligation d’information dans les contrats…, Op.cit., 
p.382. « Pour être efficace, la mise en garde doit le plus souvent préciser et détailler les
risques encourus si son destinataire ne le respecte pas …. Si le débiteur n’est pas 
suffisamment explicite, son obligation de mise en garde sera considérée comme 
inexécutée… » 

 .13، ص 2004میرقت ربیع عبد العال، االلتزام بالّتحذیر في مجال عقد البیع، دار النهضة العربیة، القاهرة،  628
629 LE TOURNEAU Philippe et Al., Droit de la responsabilité et des contrats régimes 
d’indemnisation S/D LE TOURNEAU Philippe, 11emeéd., Dalloz Action, Paris, 2018, p.1246. 
630 Cass. Civ. 1ere, 18 février 2015,N° 14-11557, in 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEX
T000030267000&fastReqId=1924807368&fastPos=1 /Consulté le 03/08/2017. « Qu'en 
statuant ainsi, alors que le notaire, non soumis à une obligation de conseil et de mise en 
garde concernant … ». 
631 FABRE-MAGNAN Muriel, De l’obligation d’information dans les contrats…, Op.cit., p. 390. 
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إذ ال  ،أقل شّدة من االلتزام بالّنصیحةااللتزام بالّتحذیر بأّن إلى القول  632ذهب الباحثون
المبیع،  الشيء أخطارالمتعاقد اآلخر حول  تنبیهعلى  بالّنصیحةیقتصر التزام المدین في االلتزام 

حول السلوك الواجب إتباعه لمواجهة الخطر وتفصیل  دّقة أكثر نصائح بل یمتد إلى ضرورة تقدیم
حد تقدیم نصیحة للّدائن بعدم إبرام العقد بالّنظر إلى العواقب المترتبة عن  وقد یصل األمر إلى

  . 633ذلك، ما یجعل االلتزام بالّنصیحة أشد صور االلتزام باإلعالم
  استقاللیة االلتزام بالتحذیر: 2-أ

یطرح أساس االلتزام بالّتحذیر العدید من التساؤالت، ورغم إلحاق هذا األخیر بالتزامات أخرى 
، إال أّن التوجه الحدیث یرى استقاللیة 634سلیم أو االلتزام بضمان العیوب الخفیةاللتزام بالتّ كا

دق الذي یجب على المتعاقد زاهة والصِّ ، فالنّ 635االلتزام بالّتحذیر مع اعتبار حسن النّیة مصدرا له
فّعالیة  علیه مساعدة المتعاقد اآلخر من أجل ضمان انفرضیي بهما طوال مراحل العقد، التحلّ 

من األّول دراسته في الباب لعقد، وتجدر اإلشارة في هذا الّصدد إلى واجب الّتعاون الذي تّم ا
أخذ مصلحة ب االلتزام بالّتحذیر هو الصورة األكثر تعبیرا عن على أساس أّن االلتزام، األطروحة

  وام واجب التعاون.قِ هو المتعاقد اآلخر محل اعتبار و 
  اللتزام بالّتحذیر التكریس القضائي ل :ب

تعددت قرارات محكمة الّنقض الفرنسّیة في مجال االلتزام بالّتحذیر في بعض العقود كعقد 
، غیر أّن تركیز االجتهاد القضائي الفرنسي على العقود 637أو العقد بین الموّثق وزبونه 636البیع

                                                             
  .20علیان عدة، المرجع الّسابق، ص  632
ن، التزامات البائع في الّتعاقد بوسائل االتصال الحدیثة في ظل أحكام القانون المدني أشرف محمد مصطفى أبو حسی 633

  .159، ص 2008والفقه اإلسالمي، منشأة المعارف، اإلسكندریة، 
  وما یلیها. 27ص  ،المرجع نفسه 634
تیر في الحقوق، جامعة معاشو احمد، المسؤولیة عن األضرار الناجمة عن المنتجات المعیبة، مذكرة لنیل شهادة الماجس 635

  . 38 ، ص2012، 1 الجزائر
636 Cass. Civ. 1ere, 18 juin 2014, N° 13-16.585, Bull. Civ. N° 6, 2014, p. 120. « Mais attendu 
que … la cour d'appel, … après avoir relevé le caractère dangereux de l'appareil, a estimé 
que par la seule remise de sa notice d'utilisation à l'acheteur, la société Etablissements 
François ne démontrait pas avoir effectivement satisfait à son obligation de mise en garde sur 
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ریس قانوني من خالل یحضا بتك في هذا المجالالمصرفیة بدا واضحا، ما جعل االلتزام بالّتحذیر 
 639االستهالك الفرنسي في تقنینL313-12والذي أدرج نص المادة  351638-2016القانون 

  .640للباحثین لهذا الموضوعمتزاید الهتمام باإلضافة إلى اال
یمكن التمییز بالرجوع إلى التكریس القضائي لاللتزام بالّتحذیر في العقود المصرفیة بین 

 prestataire de service)الستثمارا لعروضباعتباره ُمقدم  االلتزام الملقى على البنك
d’investissement)،  القرضأو باعتباره عارضا لخدمة (dispensateur de crédit)  .  

  االستثمار لعروضمقدما  بصفتهالتزام البنك بالّتحذیر  :1-ب
ع التي أمواله في المشاری تحذیر الزبون من مخاطر استثمارى البك التزام بعل یقع

محكمة الّنقض الفرنسّیة في العدید من القرارات، منها قرار الغرفة وهو ما أّكدت علیه  ،641یقترحها
مبلغ من األموال في صندوق استثمرت سیدة تتلّخص وقائعها أّن في قضیة  2008الّتجاریة سنة 

ها فقدت نّ لدى أحد البنوك، لتتفاجأ بعد ذلك أ (fond commun de placement)استثمار مشترك 
جزء من األموال المستثمرة بسبب اضطرابات السوق المالیة، فقامت برفع دعوى تعویض على 

  البنك باعتباره مخال اللتزامه بالتحذیر.

                                                                                                                                                                                              
le respect des règles techniques d'installation de l'insert et la nécessité de faire procéder à 
celle-ci par un professionnel ou une personne qualifiée » 
637Cass. Civ. 1ere, 05 mars 2015, N° 13-26908, 
inhttps://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITE
XT000030326096&fastReqId=415276191&fastPos=1/Consulté le  13/08/2017« Qu'en se 
déterminant ainsi, alors qu'il ne résultait pas de ces énonciations que les notaires avaient 
précisément attiré l'attention des acquéreurs sur le risque de refus de permis de construire 
à== défaut de constitution de servitudes de passage, la cour d'appel a privé sa décision de 
base légale » 
638 Ordonnance N° 2016-351, du 25 mars 2016, sur les contrats de crédit aux consommateurs 
relatifs aux biens immobiliers à usage d’habitation, JORF N° 73, 26 mars 2016. 
639 Article L313-12 du code de consommation français : « Sans préjudice de l'examen de 
solvabilité mentionné à l'article L. 313-16, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit met en 
garde gratuitement l'emprunteur lorsque, compte tenu de sa situation financière, un contrat 
de crédit peut induire des risques spécifiques pour lui ». 
640 ABOU NADER Wassim, L’obligation de mise en garde du banquier dépositaire de crédit, 
thèse de doctorat en droit, université Paris 2 Panthéon-Assas, 2009. 
641 ROUTIER Richard, Op.cit., p. 851. 



  الثاني: االلتزام باإلعالم نموذج لحسن النيّة في المرحلة السابقة على التعاقدلمبحث  . اثاني: .....  الفصل األّول: ..الباب ال

232 
 

 ،قضت محكمة الّنقض بمسؤولیة البنك بسبب إخالله بالتزامه بالّتحذیر من مخاطر االستثمار
ستثمار مشترك أن اعرض المساهمة في صندوق  التي تتضمن اإلشهارعلى وثیقة كان معتبرة أّنه 

ن جمیع خصوصیات العرض بما في ذلك الفائدة المنتظرة من االستثمار ومخاطر هذا األخیر بیّ تُ 
 .642على حد سواء

، مما یبین 2008643أدرجت محكمة الّنقض الفرنسّیة القرار الّسالف الذكر في تقریرها لسنة 
لقرار أّكدت فیه أّن االلتزام بالّتحذیر ال یقتصر على مجرد األهمیة التي تمنحه أعلى جهة قضائیة 

تقدیم معلومات، بل یمتد إلى ضرورة لفت انتباه المتعاقد لخطورة العقد الذي هو بصدد إبرامه، وأّن 
منح للزبائن لإلشهار غیر كافیة لوحدها لتنفیذ هذا االلتزام، الذي یقتضي عنایة ات التي تُ المطویّ 

 نك باعتباره وسیط لعملیات االستثمار في المجال المصرفي.خاصة من طرف الب

  عارضا لخدمة االقتراض بصفتهالتزام البنك بالّتحذیر  :2-ب

أولت محكمة الّنقض الفرنسّیة اهتمام كبیر اللتزام البنك بالّتحذیر من مخاطر المدیونیة في 
لت البنك مسؤولیة عن حمّ  وقد توالت القرارات التي ،2005644عقود االقتراض منذ قرار لها سنة 

حالة العسر التي یصل إلیها المدین بسبب عدم تحذیره من مخاطر االقتراض آخرها سنة 
اقرض لسیدة مبلغ من األموال تحت ضمان كفیل تتلّخص وقائعها أّن بنك  ،في قضیة2017

لرجوع شخصي متضامن، إال أّن المدینة لم تتمكن من تسدید مبلغ القرض ما أّدى بالبنك إلى ا
  على الكفیل، والذي رفض تنفیذ التزاماته بسبب إخالل البنك بالتزامه بالتحذیر.

                                                             
642 Cass. Com., 24 juin 2008, N° 06-21.798, Bull. Civ. N° 6, 2008, p. 142. « Attendu que la 
publicité délivrée par la personne qui propose à son client de souscrire des parts de fonds 
commun de placement doit être cohérente avec l'investissement proposé et mentionner le cas 
échéant les caractéristiques les moins favorables et les risques inhérents aux options qui 
peuvent être le corollaire des avantages énoncés ; que l'obligation d'information qui pèse sur 
ce professionnel ne peut être considérée comme remplie par la remise de la notice visée par 
la Commission des opérations de bourse lorsque la publicité ne répond pas à ces exigences » 
643 Rapport de la cour de cassation française, 2008, p. 292. In 
https://www.courdecassation.fr/IMG/pdf/Cassation_2008.pdf /Consulté le 16/08/2017. 
644 Cass. Civ. 1ere, 12 juillet 2005, N° 03-10.921, Bull. Civ. N° 7, 2005, p. 271. 
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بمسؤولیة البنك الفرنسة والتي قضت محكمة الّنقض نشأ نزاع بین البنك والكفیل انتهى بقرار ل
بسبب إخالله بالتزامه بالّتحذیر من خطورة العقد الذي هو بصدد  عن الّضرر الحاصل للكفیل

بسبب عدم تناسب مبلغ القرض مع قدرات المدینة بالوفاء به، رغم أّن قیمة الّدین كانت  إبرامه،
 .645تتالءم مع القدرات المالیة للكفیل

(non averti)محكمة الّنقض عبارة "غیر ُمنَذرتكمن أهمیة القرار الّسالف الذكر في استعمال 

الّسالف  2005بما في ذلك قرار الذي اعتادت استعماله  )profane( عوض عبارة "غیر المهني"
حیث  646 2015وهو تأكید للتوّجه الحدیث الذي سایرته محكمة الّنقض منذ قرار لها سنة الذكر، 

ل في اجتهاد محكمة الّنقض إلى أّن معیار "المهني" أو سبب هذا التحوّ حینها 647الباحثونرجع  أ
ر، أي  أّن المهني خارج "غیر المهني" غیر مالئم لتقریر حمایة لطرف على حساب طرف آخ

مجال تخصصه یصبح شخص عادي، بالتّالي فمعیار الحمایة هو الّشخص "الُمنَذر" أو الّشخص 
"غیر الُمنَذر". 

645 Cass. Com., 15 novembre 2017, N° 16-16.790, in 
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_commerciale_574/1437_15_38018.
html/ Consulté le 18/08/2017. « Mais attendu que la banque est tenue à un devoir de mise en 
garde à l’égard d’une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n’est 
pas adapté aux capacités financières de la caution ou il existe un risque de l’endettement né 
de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières 
de l’emprunteur … » 
646 Cass. Civ. 1ere, 03 juin 2015, N° 14-13.126 14-17.203, Bull. Civ. N° 6, 2015, p. 123. 
« Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'exécution par la 
banque de son obligation de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie, la cour 
d'appel a privé sa décision de base légale ; » 
647 LASSERRE CAPDEVILLE Jérôme, « Les arrêts Jauleski, Seydoux et Guigan : 
l'avènement du devoir de mise en garde », RD banc. fin., N° 5, septembre 2015, p. 87  
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  الفرع الثاني
  بااللتزام باإلعالم المدین إخالل

یبدو أّن موضوع إخالل المدین بالتزامه باإلعالم ال یقل أهمیة عن موضوع إعمال هذا 
إذ تباینت اآلراء الفقهیة والقرارات القضائیة حول عبء إثبات هذا اإلخالل (أوال) والجزاء االلتزام، 

  المترتب عنه (ثانیا).
 بااللتزام  المدین أوال: إثبات إخالل

ع على وزَّ یطرح إثبات اإلخالل بااللتزام باإلعالم بعض اإلشكاالت الناتجة عن كون عبئه یُ 
عبء إثبات وجود االلتزام، في حین یقع على األّول إذ یقع على كال الّطرفین الّدائن والمدین، 

  الثاني عبء إثبات تنفیذه.
 وجود االلتزام باإلعالم إثبات  -1

األخیر تطبیقا للقواعد العامة في اإلثبات ال  هیقع على ّدائن االلتزام باإلعالم إثبات وجود
على الّدائن إثبات االلتزام " ّنه: والتي تنص على أ من التّقنین المدني 323المادة  مضمونسیما 

  ."وعلى المدین إثبات التخلص منه
  إثبات الركن المادي لاللتزام باإلعالم  :أ

عي یجب إلثبات وجود التزام باإلعالم أن یقیم الّدائن الّدلیل على أهمیة المعلومات التي یدّ 
ة إثبات هذا الركن ف شدّ عدم الحصول علیها من طرف المدین وِصلتها بمحل العقد المبرم، وتختل

بحسب طلبات الّدائن، فإذا أراد المطالبة بإبطال العقد للغلط مثال، وجب علیه إثبات أّن عدم تقدیم 
، في حین إذا كان الهدف هو المطالبة بالتعویض، فیكفي 648الغلط المعلومة ساهم في وقوعه في

  على الّدائن إثبات وجود االلتزام.
  اللتزام باإلعالم إثبات الركن المعنوي ل :ب

إلى جانب الركن المادي، وجب على الّدائن إثبات الركن المعنوي لاللتزام باإلعالم وهو إقامة 
الّصدد تتجلى في هذا ، و 649الّدلیل على أّن المدین كان یعلم بالمعلومات ودرجة أهمیتها بالّنسبة له

                                                             
648 FABRE-MAGNAN Muriel, De l’obligation d’information…, Op.cit., p.429. 
649 Ibid. 
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ي من جهة أخرى ألّن علم المدین صعوبة التمییز بین االلتزام باإلعالم من جهة والكتمان التدلیس
في فخ  هصریح بها للمتعاقد اآلخر یفترض رغبته إلیقاعبالمعلومات وبأهمیة هذه األخیرة وعدم التّ 

الكتمان التدلیسي، إلى درجة أّن بعض الدراسات من اإلعالم بالّتعاقد،مما یقرب أكثر االلتزام 
بالتزام باإلعالم على درجتین احدهما االلتزام  الحدیثة ذهبت إلى القول أّن المشّرع الفرنسي اعترف

  .650باإلعالم البسیط وثانیهما الكتمان التدلیسي

أّن المدین كان عالما بالمعلومات ولم الّدائن تجدر اإلشارة إلى اشتراط المشّرع الفرنسي إثبات 
لى المشّرع ، وكان من األجدر عااللتزام باإلعالمب من مهمة الّدائن في تفعیل صعِّ یصرح بها یُ 

فرض على ی التي كان ،الفرنسي اإلبقاء على الّنص كما كان علیه في مشروع إصالح قانون العقود
المتعاقد إعالم الّطرف اآلخر بالمعلومات التي "یعلم بها أو التي كان من المفترض أن یعلم 

 .651بها"

 اللتزام  ل هإثبات المدین تنفیذ -2

إلى المدین عبء إثبات أّنه قام بتنفیذ تزام باإلعالم، ینتقل إذا أقام الّدائن الّدلیل على وجود ال
من  1-1112سته المادة وكرّ  652، وهو ما استقر علیه قضاء محكمة الّنقض الفرنسّیةالتزامه

عارض هذا الرأي، إذ جانب من الفقه أّن  654الباحثین أحدإشارة ، رغم 653الّتقنین المدني الفرنسي

                                                             
650 GRIMALDI Cyril, Op.cit., p. 1009. 
651 Projet d’ordonnance portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la 
preuve des obligations, Op.cit.. L’article 1129 du stipulait que : « Celui des contractants qui 
connaît ou devrait connaître une information… ». 
652 Cass. Civ. 1ere, 25 février 1997, N° 94-19.685, Bull. Civ. N° 1, 1997, p. 49. « Attendu 
qu'en statuant ainsi, alors que le médecin est tenu d'une obligation particulière d'information 
vis-à-vis de son patient et qu'il lui incombe de prouver qu'il a exécuté cette obligation, la cour 
d'appel a violé le texte susvisé ; » 
653 Article 1112-1 paragraphe 4 du Code civil français stipule que : «  Il incombe à celui qui 
prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge 
pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie. » 
654 LUCAS DE LEYSSAC Claude, L’obligation de renseignements dans les contrats, in 
L’information en droit privé S/D LOUSSOUARN Yvon et LAGARDE Paul, L.G.D.J., Paris, 
1978, note 85, p. 328. 
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غیر أّن تطّور اجتهاد محكمة  بات عدم تنفیذ المدین اللتزامه باإلعالمبأّنه على الّدائن إثهؤالء یرى 
  .655المدین إثبات بتنفیذ التزامه بإلزامالّنقض الفرنسّیة في اآلونة األخیرة حسم الّنزاع 

أّنه نقل للّدائن  ، إقامة الّدلیل علىباإلعالم هیقع على المدین من أجل إثبات تنفیذه اللتزام
كإثبات المهني وضع الّسعر على الّسلع ، 656زاع وهو التزام بتحقیق نتیجةالمعلومة محل النّ 

ل من مسؤولیته إال بإثبات القّوة القاهرة التي وال یمكن للمدین التحلّ ، 657المعروضة من طرفه للبیع
، غیر أّن المدین ال یضمن فهم الّدائن للمعلومات التي یقدمها، لذلك 658منعته من نقل المعلومة

أّن التزام المدین یقف عند حد تقدیم المعلومات للطرف اآلخر ویبقى لهذا األخیر  659نیرى الباحثو 
بذل الجهد الالزم لفهم واالستعالم حول مضمون هذه المعلومات. 

اللتزام باإلعالم عدم تنفیذ اثانیا: الجزاء المترتب عن 

بطال العقد في بعض یترتب عن إخالل المدین بالتزامه باإلعالم حق الّدائن في المطالبة بإ
 الحاالت، كما یمكن له المطالبة بالتعویض على أساس المسؤولیة التّقصیریة.

مطالبة الّدائن بإبطال العقد -1

ن من إثبات یجوز للّدائن طلب إبطال العقد بسبب إخالل المدین بالتزامه باإلعالم إذا تمكّ 
أو نص المدني الّسالف ذكرها  الّتقنین من 86طبقا لنص المادة ، 660شروط الكتمان التدلیسي

 .661من الّتقنین نفسه إذا أدى اإلخالل بااللتزام إلى وقوع الّدائن في غلط جوهري 81المادة 

655 MALAURIE Philippe, AYNES Laurent et STOFFEL-MUNCK Philippe, Op.cit., p. 426. 
656 GHESTIN Jacques, LOISEAU Grégoire, SERINET Yves-Marie, Op.cit., p. 1439. 

"، مجلة االجتهاد 02-40خلیفة جنیدي، " حمایة إرادة المستهلك في ضوء قانون الممارسات التجاریة زبیري بن قویدر و  657
  .64، ص 2017، أفریل 14عدد جامعة بسكرة، القضائي،

658 FABRE-MAGNAN Muriel, De l’obligation d’information…, Op.cit., p.402. 
أبو عمرو مصطفى أحمد، االلتزام باإلعالم في عقود االستهالك (دراسة في القانون الفرنسي والتشریعات العربیة)، دار  659

  .75، ص 2010الجامعة الجدیدة، اإلسكندریة، 
660 LE TOURNEAU Philippe, POMAREDE Matthieu, Op.cit., p. 19. 
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یمكن االستدالل لتكریس حق الّدائن في المطالبة بإبطال العقد للغلط الجوهري بما قضت به 
د.ج. من  500.000مبلغ  المحكمة العلیا في قضیة تتلّخص وقائعها أّن سیدة اقترضت من بنك

أجل إتمام عملیة شراء مسكن لها، إال أّن هذا األخیر لم ُیعلم المقترضة بإمكانیة الحصول على 
مساعدات من طرف الصندوق الوطني للسكن، ما أّدى بها إلى المطالبة بإبطال اتفاقیة القرض 

 التي تربطها بالبنك.

الذي قضى بإلغاء اتفاقیة القرض وٕاعادة  أّیدت المحكمة العلیا قرار مجلس قضاء البلیدة
" ... أّن قضاء الموضوع لم یقعوا في األطراف إلى الحالة التي كانا علیها قبل إبرامها، معتبرة "

تناقض األسباب وٕانما سببوا قرارهم تسبیبا كافیا بحیث اعتبروا بأن الطاعن قد أخل بالتزاماته 
وبین المطعون ضدها، بحیث كان علیه توجیه وٕاعالم  المنصوص علیها في االّتفاقیة المبرم بینه

المدعیة المطعون ضدها إمكانیة الحصول على الّدعم ودراسة طلبها وٕارسالها للصندوق الوطني 
  للسكن قبل التوقیع على اتفاقیة القرض.

  662بحیث أّن الطاعن قد أوقع المطعون ضدها في غلط جوهري."

اعتبرت البنك مسؤوال بسبب عدم إخطار المقترضة یّتضح من قرار المحكمة العلیا أّنها 
بإمكانیة حصولها على مساعدات مالیة من الصندوق الوطني للسكن، رغم أّن هذا اإلخطار كان 
سیؤدي إلى عدم توقیع المقترضة التفاقیة القرض مع البنك، معتبرة أّنه كان على البنك أخذ 

 ب مصلحته الشخصیة.مصلحة المقترضة محل اعتبار ولو كان ذلك على حسا

تظهر أهمیة القرار كذلك من خالل الجزاء الذي المترتب عن إخالل البنك بالتزامه بإعالم 
المقترضة، حیث اعتبرت المحكمة العلیا أّن هذا اإلخالل أوقع المقترض في غلط جوهري مما 

عقد بسبب إخالل یجعل اتفاقیة القرض قابلة لإلبطال، تبعا لذلك فإّن مطالبة المتعاقد بإبطال ال

الهیثم عمر سلیم، حمایة المستهلك من الممارسات االحتكاریة بین الضمانات التقلیدیة والضمانات المتخصصة، دار  661
.368العوجي مصطفى، المرجع السابق، ص  /144، ص 2013النهضة العربیة، القاهرة، 

، 2، مجلة المحكمة العلیا عدد 581228، ملف رقم 22/07/2010لعلیا، بتاریخ قرار الغرفة المدنّیة للمحكمة ا 662
 .161، ص 2010
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المتعاقد اآلخر بالتزامه باإلعالم غیر مقترن بإثبات عیب الكتمان التدلیسي فقط بل بجمیع عیوب 
  اإلرادة بما في ذلك عیب الغلط.

 حق الّدائن في الحصول على تعویض -2
عویض عن األضرار التي لحقت به جراء إخالل المدین بالتزامه یمكن للّدائن المطالبة بالتّ 

ساؤل حول ما سیتم تعویضه ، لكن یبقى التّ 663على أساس قواعد المسؤولیة التّقصیریة باإلعالم
  في ظل اجتهاد قضائي مضطرب. وهو موضوع جدل فقهي واسع للّدائن، 
  الّتعویض عن تضییع فرصة  :أ

یخضع التعویض عن إخالل المدین بالتزامه باإلعالم إلى نظام قانوني مستقل مثلما یشیر 
 عن تضییع فرصةهو إلى أّن الّتعویض الذي یحصل علیه الّدائن  664الباحثینمن جانب  إلى ذلك

 disparition de la probabilité d’un événement)وقوع حادث أو ظرف ایجابي بالنسبة له

favorable) ،إلى اجتهاد محكمة في ذلك مستندین ولیس تعویض عما فات الّدائن من كسب
 :أنّ قضت بالتي تها و في أحد قرارا الّنقض الفرنسّیة

« Qu'en statuant ainsi, alors que les conséquences d'un manquement à un 
devoir d'information et de conseil ne peuvent s'analyser qu'en une perte de 
chance dès lors qu'il n'est pas certain que mieux informé, le créancier de 
l'obligation d'information se serait trouvé dans une situation différente et plus 
avantageuse, …. »665. 

ض لالنتقاد على أساس أّنه ُیخفي في الحقیقة تعرّ محكمة النقض الفرنسیة غیر أّن موقف 
وجود شك في إثبات عالقة الّسببیة بین إخالل المدین بالتزامه باإلعالم والضرر الذي حصل 

                                                             
ق بااللتزام باإلعالم في المرحلة الّسابقة على الّتعاقد، فإن طبیعة مسؤولیة المدین عن إخالله بهذا بما أّن الدراسة تتعلّ  663

لتطّرق للطبیعة القانونیة للمسؤولیة الناتجة عن القطع التعّسفي مثلما سبق اإلشارة إلیه عند ا االلتزام هي مسؤولیة تقصیریة
  للمفاوضات.

664 FABRE-MAGNAN Muriel, « Le devoir d’information dans les contrats : essai de tableau 
général après la réforme », J.C.P. G.., N° 25, 20 juin 2016, p. 1220.  
665 Cass. Civ. 1ere, 20 mars 2013, N° 12-14711 12-14712, in 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEX
T000027211913&fastReqId=1003489714&fastPos=1/ Consulté le 17/10/2017 . 
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لمصلحة المدین والقضاء برفض  666المؤِلفینك یجب تفسیره حسب جانب من ائن، هذا الشّ للدّ 
 ر وراء الّتعویض على أساس تضییع الفرصة.تّ الدعوى لعدم التأسیس، ولیس التس

  الّتعویض الكلي عن الّضرر  :ب

للمضرور  لمصلحةیقوم الّتعویض عن تضییع الفرصة على أساس زوال إمكانیة وقوع حدث 
(disparition de la probabilité d’un événement favorable) إال أّن اإلخالل بااللتزام ،

یجابي بالّنسبة للمضرور، بل إلى تعریضه إباإلعالم قد ال یؤّدي إلى زوال إمكانیة وقوع حدث 
بالتّالي وفي حالة حدوث هذا  ،(exposée à un risque de dommage)لخطر حدوث ضرر 
المدین تعویض الّدائن كلیا، ولیس فقط على تضییع فرصة اكتساب ربح معّین الضرر، وجب على 

  .667مؤخراما استقر علیه اجتهاد قضاء محكمة الّنقض الفرنسّیة وهو لو تّم تنفیذ االلتزام باإلعالم، 

  

  

                                                             
666 FABRE-MAGNAN Muriel, Le devoir d’information dans les contrats…, Op.cit., p. 1220. 
667 Cass. Civ. 3eme, 21 mai 2014, N° 13-14.891, Bull. Civ. N° 5, 2014, p. 62. « Attendu, 
d'autre part,..., la cour d'appel, qui a caractérisé la certitude du préjudice résultant de la 
présence d'amiante, a pu en déduire que le préjudice de Mme Y... correspondait au coût des 
travaux de désamiantage ; » 
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 107المادة  ال في مرحلة تنفیذ العقد، في هذا الصدد تنصیلعب االلتزام بحین النّیة دور فعّ 
وعلى غرار  "یجب تنفیذ العقد وفقا لما اشتمل علیه وبحسن نیة": أّنه لىعمن الّتقنین المدني 

المشّرع الجزائري، اعترف المشّرع الفرنسي بحسن النّیة في مرحلة التّنفیذ من خالل نص المادة 
تأكید الفقرة الثانیة من المادة صراحة على اعتبار تنفیذ االلتزام مع 668من الّتقنین المدني 1104

 على خالف المشّرع الجزائري الذي لم ینص صراحة على ذلك.669بحسن نیة من الّنظام العام

االلتزام بحسن النّیة في مرحلة تنفیذ العقد أداة للموازنة بین حقوق والتزامات أطرافه،  یعتبر
قه بإبرام یاالقتصادیة بالّنظر إلى ما كان المتعاقدین یأمالن في تحقوالّسعي إلى ضمان فعالیته 

 .العقد(المبحث األّول)

مرحلة تنفیذ العقد تتجلى بوضوح في نظرّیة  إخالل لحمایتههذه الغایة التي یسعى القاضي  
الواجب بمفهوم التضامن  النموذج األمثل لتكریس االلتزام بحسن النّیة اباعتباره ،الّظروف الّطارئة

 (المبحث الثاني). بین الطرفین

668Article 1104 du Code civil français : « Les contrats doivent être négociés, formés et 
exécutés de bonne foi. » 
669Article 1104 paragraphe 2 du Code civil français : « Cette disposition est d'ordre public. » 
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  المبحث األّول

 دور حسن النّیة في مرحلة تنفیذ العقد 

االستناد إلى  تنفیذ، إذ غالبا ما یتمالتظهر أهمیة دراسة وظائف ُحسن النّیة جلیا في مرحلة 
ویظهر هذا الدور  للعقد ُحسن النّیة لضمان فّعالیةبور الذي یلعبه االلتزام دّ الهذه الوظائف لتبریر 

إلى ُحسن النّیة لتحدید المضمون العقدي سواء بتأویل ستند یإذ  ،فسیرتّ الأساسا عند قیام القاضي ب
 .(المطلب األّول) األطراف العبارات الغامضة أو لفرض التزامات جدیدة على

د، عن طریق من جانب آخر یستند القاضي إلى االلتزام بُحسن النّیة من أجل التدّخل في العق
انحراف  المتعاقدین، والعمل على وردع أيّ تعدیل ما تّم االّتفاق علیه بین الّطرفین أو لمراقبة سلوك 

في مرحلة تنفیذ العقد(المطلب الثاني).  همااالستقامة والوفاء الواجب بین عن

  المطلب األّول

 ُحسن النّیة كمعیار لتفسیر العقد

غموض  العقد في حالة تنفیذ عند قیام القاضي بتفسیرالحلة تتجلى أهمیة ُحسن النّیة في مر 
مختلف  المشّرع الجزائري على غرار اعترفوقد ، المتعاقدینالعبارات المستعملة من طرف 

 .(الفرع األّول)قیام القاضي بالتفسیر التشریعات المقارنة بدور ُحسن النّیة عند 

إلى القاضي  يسعفسیر العقد من خالل یظهر في الواقع أثر االلتزام بحسن النّیة عند ت
، غیر أّن صعوبة الموازنة بینها یجعل من الحكم الصادر في هذا ألطرافالمحافظة على مصالح ا

(الفرع الثاني). الشأن خاضعا لرقابة دقیقة من طرف محكمة النقض 

  الفرع األّول

 اعتراف المشّرع بحسن النّیة كمعیار لتفسیر العقد

صوص القانونیة أّن المشّرع الجزائري استعمل ألفاظ ذات صلة وطیدة یبدو من خالل النّ 
إال  (أوال)،التي یعتمد علیها القاضي لتفسیر العقد بالمعاني المختلفة لحسن النّیة عند بیان الضوابط 
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أّن المشرع الفرنسي والذي یعتبر مرجعا في مجال نظرّیة العقد تطرق بطریقة مغایرة لدور ُحسن 
ردع أّي لعند التفسیر، على الوظیفة التحدیدیة لحسن النّیة اعتماده  إذ تبّین ،تفسیر العقدالنّیة في 

  (ثانیا).خروج عن معیار العقالنیة في التصرف من طرف المتعاقدین 

  أوال: اعتماد المشّرع الجزائري على ُحسن النّیة لتفسیر العقد

" أما إذا كان هناك محل لتأویل العقد  :أّنه من التّقنین المدني على 2فقرة  111تنص المادة 
فیجب البحث عن النّیة المشتركة للمتعاقدین دون الوقوف عند المعنى الحرفي لأللفاظ مع 

، وفقا أمانة وثقة بین المتعاقدیناالستهداء في ذلك بطبیعة التعامل، وبما ینبغي أن یتوافر من 
  للعرف الجاري في المعامالت".

ع لعبارة ُحسن النّیة بصفة صریحة على عكس بعض التشریعات رغم عدم استعمال المشرّ 
قة بین الثّ "أو "األمانة"، فكلمة وطیدةبصفة بها ترتبط المستعملة ، إال أّن بعض األلفاظ 670العربیة

هذه األلفاظ بحسن النّیة  اّتصلتتاریخیا كما أّنه ُحسن النّیة في العقد، ِقوام تعتبر  "المتعاقدین
، من هذا fides(671 ( قة الواجبة بین األفراد أهم المعاني الممنوحة لآللهةبار الثّ والّدلیل هو اعت

  المنطلق یظهر أّن المشّرع یعتبر ُحسن النّیة معیار أساسي لتفسیر العقد.

 ثانیا: استناد المشّرع الفرنسي ضمنا لُحسن النّیة عند تفسیر العقد

یجب على القاضي إتباعه  كمعیار (raisonnable) استعمل المشّرع الفرنسي لفظ "معقول"
 Lorsque cette »من الّتقنین المدني على : 2فقرة  1188عند تفسیر العقد، حیث تنص المادة 

                                                             
قنین من التّ  2 فقرة 193سن نیة من خالل نص المادة كالمشّرع الكویتي الذي یشیر بصراحة إلى ضرورة تفسیر العقد بحُ 670

، فإنه یجب تقصي النیة المشتركة للمتعاقدین من مجموع "فإذا كان هناك محل لتفسیر العقدالمدني والتي تنص على أّنه:
والعادات الجاریة  عباراته ، ومع االستهداء بطبیعة التعامل أو، دون الوقوف عند مجرد معاني ألفاظه إبرامهوقائعه وظروف 

لمدني الكویتي على الرابط یمكن االطالع على التّقنین ا".وشرف التعامل حسن النیةبین المتعاقدین من یتوافر  أنوما ینبغي 
ع تم االطال legal.org/LawAsPDF.aspx?opt&country=1&LawID=1011-http://www.gccالتالي: /
  .10/11/2017علیه یوم 

  
  .15ھامش  4 لبان فریدة، المرجع الّسابق، ص 671
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intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui 
». on.placée dans la même situati raisonnable une personnedonnerait  

كلمة "معقول" التي استعملت في الّنص واضحة بین ُحسن النّیة من جهة و  تبدو العالقة
من مبادئ القانون األوروبي  1-302الّسالف الذكر، والّدلیل على ذلك ما تنص علیه المادة 

 ـ:والتي تفّسر كلمة "معقول" ب للعقود،

«Doit être tenu pour raisonnable aux termes des présents Principes ce que 
des personnes de bonne foi placées dans la même situation que les parties 
regarderaient comme tel. On a égard en particulier à la nature et au but du 
contrat, aux circonstances de l’espèce et aux usages et pratiques des professions 
ou branches d’activité concernées. » 

كما تستعین الجهات القضائیة الفرنسّیة بُحسن النّیة في العدید من الحاالت لمعاقبة الّتصرف 
، في هذا الصدد یمكن اإلشارة لما قضت به محكمة استئناف غیر العقالني ألحد أطراف العقد

 باریس والتي اعتبرت بأنه:

«Considérant que l'obligation de bonne foi implique que chaque partie 
s'abstienne de tout abus, ait un comportement raisonnable et modéré, sans agir 
dans son intérêt exclusif ni nuire de manière injustifiée à son partenaire »672 

یعتبر موقف المشّرع الفرنسي خطوة هامة نحو االعتراف بدور ُحسن النّیة عند تفسیر العقد، 
لم تشر أصال إلى ُحسن النّیة  673من الّتقنین المدني قبل التعدیل 1156بار أّن المادة على اعت
 كلمةتفسیر في حالة عدم التوّصل إلى النّیة المشتركة للمتعاقدین، إال أّن استعمال لكمعیار ل

دة التي یمكن والتأویالت المتعدّ  ها"معقول" تعرضت النتقادات شدیدة بسبب الغموض الذي یكتنف
. 674من مهمة القاضي أكثر من أّي شيء آخرتعسیر الوهو ما قد یؤّدي إلى  ،حها للكلمةمن

672 CA Paris, 15eme Ch. 24 octobre 2000, Op.cit. 
673 Ancien article 1156 du Code civil français : « On doit dans les conventions rechercher 
quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens 
littéral des termes. ». 
674 DE LA TOUR Jean Richard, « Les principes, les directives et les clauses relatives à 
l’interprétation », R.D.C., N° 2, 2016, p. 392.  
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  الفرع الثاني

  مظاهر تدّخل ُحسن النّیة عند تفسیر العقد

ولعل أبرزها البحث عند غموض العبارات على  ،تتعدد مظاهر ُحسن النّیة عند تفسیر العقد
(أوال) والهدف من ذلك هو المحافظة  فیة العباراتالنّیة المشتركة للمتعاقدین دون الوقوف على حر 

قدر المستطاع على أصالة وخصوصیات العقد وفق ما ذهبت إلیه إرادة األطراف غیر أّنه قد یستند 
القاضي إلى ُحسن النّیة في تفسیر العقد من أجل فرض التزامات على األطراف، وهو ما یعرف 

  .ا)تفسیر (ثانیالبالدور اإلنشائي للقاضي عند 

 أوال: البحث عن النّیة المشتركة للمتعاقدین 

من الّتقنین المدني في حالة غموض عبارات العقد على  111انیة من المادة تحّث الفقرة الثّ 
برز البحث عن النّیة المشتركة للمتعاقدین دون الوقوف عند حرفیة األلفاظ المستعملة في العقد، ما یُ 

للقاضي الخروج هذا الّنص القانوني سمح یفسیر، حیث ند التّ دور ُحسن النّیة ع675حسب الباحثین 
قلیدیة والتي كانت تفرض عدم االنحراف من االنحصار الذي كان یعاني منه في ظل الّنظریة التّ 

وهو ما یمكن الوقوف علیه من خالل االجتهاد القضائي، عما تّم االّتفاق علیه بین المتعاقدین، 
  الفرنسي والقضاء في الّنظام االنجلوسكسوني.  رغم تباین الموقف بین القضاء

  تكریس القضاء الفرنسي لسلطة القاضي عند تفسیر العقد  -1

الفرنسّیة على ضرورة تنفیذ العقد بُحسن نّیة، من أجل تفسیر العقد  الّنقضاستندت محكمة 
كن اإلشارة حسب ما ذهبت إلیه النّیة المشتركة للمتعاقدین دون الوقوف عند حرفیة العبارات  ویم

سّلمت لعمالها ة تتلّخص وقائعها أّن شركة بما قضت به الغرفة الّتجاریة في قضیّ  في هذا الّصدد
بطاقات ائتمان على حسابات تّم فتحها لدى أحد البنوك، وعند إنهاء عالقة العمل التي تربطها مع 

ركة، فطلبت هذه األخیرة أحد العمال، رفض هذا األخیر إرجاع بطاقة االئتمان التي سّلمتها له الشّ 
  الخاصة بالعامل، وهو ما تّم فعال لكن بعد أن أصبح رصید الحساب مدینا.بطاقة ال ءإلغامن البنك 

                                                             
675 FABRE-MAGNAN Muriel, Droit des obligations …, Op.cit., p. 562. 
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 11 و 1طالب البنك من ّشركة الّتضامن مع العامل في دفع الدیون على اعتبار أّن البنود 
بین الّشركة والعامل بالّنسبة من العقد الذي یربط البنك بالّشركة كانت تنص على أّن الّتضامن 

یاع، وقد استجابة محكمة استئناف رقة أو الضّ إال في حالة السّ یظل قائما للرصید المدین للبطاقة 
معتبرة أّنه وتطبیقا  ألغت القرارمحكمة الّنقض  إال أنّ  ،لطلبات البنك (Versailles)فرساي 

ال یمكن لمحكمة االستئناف  676مدني الفرنسيمن التّقنین ال 1134ألحكام الفقرة الثالثة من المادة 
ة البنود، في ظل االلتزام بحسن النّیة الذي یجب أن یسود خالل مرحلة تنفیذ الوقوف على حرفیّ 

  .677العقد

استندت إلى االلتزام یظهر من خالل القرار أّن الغرفة الّتجاریة لمحكمة الّنقض الفرنسّیة 
مسؤولیة للبنك عن عدم اتخاذ اإلجراءات الالزمة من أجل بتنفیذ العقد بحسن نیة من أجل تحمیل ال

 حث، إال أّن أهمیة القرار تكمن كذلك في 678وقف العمل ببطاقة االئتمان التي احتفظ بها العامل
ة العبارات المستعملة، قضاة الموضوع على عدم الوقوف على حرفیّ الغرفة الّتجاریة لمحكمة الّنقض 
یطرة على هذه البطاقة، ر على العموم بفقدان الّشركة السّ فسَّ یُ ئتمان ألّن ضیاع أو سرقة بطاقة اال

ل في الواقع جمیع الحاالت التي یمكن للشركة أن تفقد إال أّن هاتین الحالتین المذكورتین ال تشكّ 
  الّسالفة الذكر. ما حدث في القضیة سیطرتها على بطاقة االئتمان وأحسن مثال عن ذلك 

  
                                                             

  تتعلق بتنفیذ العقد وفقا لحسن النّیة. 2016من الّتقنین المدني الفرنسي قبل تعدیل  3فقرة  1134المادة  676
677 Cass. Com., 20 octobre 1998, N° 96-10.259, Bull. Civ. N° 2, p. 202. « Attendu que pour 
condamner la société MAMI à paiement, l'arrêt se réfère aux articles 1 et 11 des conditions 
générales du contrat selon lesquels, sauf en cas de vol ou de perte, le titulaire de la carte et la 
personne morale qui a sollicité son établissement demeurent solidairement  responsables du 
règlement de toutes dépenses qui auraient été effectuées avec la carte et retient que la carte 
n'étant ni perdue, ni volée, mais conservée par un préposé indélicat, son employeur, coobligé, 
demeurait tenu du règlement des dépenses faites au moyen de la carte; 
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher si l'établissement émetteur 
de la carte avait, après avoir reçu opposition à son utilisation, mis en œuvre tous les moyens 
en sa disposition pour éviter que des retraits et ordres de paiement soient effectués, la cour 
d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; » 
678 CABRILLAC Michel, « Responsabilité des débits postérieurs à l'annulation d'une carte de 
crédit délivré au préposé d'une société », R.T.D.Com., N° 1, 15 mars 1999, p. 174. 
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 ي االنجلوسكسوني لسلطة القاضي في الخروج عن حرفیة العباراترفض االجتهاد القضائ - 2

الخروج عن حرفیة العبارات للبحث عن في ظل الّنظام االنجلوسكسوني ُیمنع على القاضي 
دون  لبنود العقدیقتضي التطبیق الحرفي في هذا الّنظام النّیة المشتركة للمتعاقدین، فُحسن النّیة 

بقیادة اللورد  680باجتهاد قضائي في المملكة المتحدة هذا الّصددیمكن االستدالل في و ، 679تأویل
(وهو ما  The lords of the judicialأحد أكبر القضاة في  ،(Lord Hoffmann) هوفمان

د من أّنه إذا ورد " یجب على أطراف العقد التأكّ یعادل المحكمة العلیا في الجزائر)، حیث یرى بأّنه: 
ما یؤكد ، 681ن هذا البند سیتم تنفیذه مثلما ورد في العقد"فإیحة ودقیقة، بند من بنود العقد بصفة صر 

تمسك القضاء في المملكة المتحدة بضرورة تنفیذ العقد تنفیذا حرفیا وفقا للبنود المتفق علیها من 
  طرف المتعاقدین، وبالتالي غلق المجال أمام البحث عن النّیة المشتركة للمتعاقدین.

تدّخل للقاضي من أجل البحث عن النّیة  لّنظام االنجلوسكسوني ینفي أيّ ا یّتضح مما سبق أنّ 
 الباحثینأّن جانب من  ن حرفیة العبارات المستعملة، إالالمشتركة للمتعاقدین والخروج ع

ه، والخروج من االنحصار الذي یعاني منه القاضي عند یرى ضرورة تغییر هذا التوجّ  682ینالمعاصر 
فسیر الحرفي لبنود العقد، بالمقارنة مع المغزى من التفسیر ودیة دواعي التّ محدفي ظل تفسیر العقد، 

وهو الوصول إلى المعنى الذي أراده المتعاقدین دون الوقوف على الكلمات التي استعمالها للتعبیر 
  عن إرادتهما.

  

                                                             
679 TISSEYRE Sandrine, Op.cit., p. 70. 
680 Union Eagle Limited vs Golden Achievement Limited, Judgment of the lords of the judicial, 
committee of the privy council, delivered the 3rd february 1997, 
inhttp://www.bailii.org/uk/cases/UKPC/1997/5.html/Consulté le 15/11/2017. 
681 In COLLINS Hugh, « Lord Hoffmann and the Common Law of Contract », European 
Review of Contract Law, issue 4, 2009, p. 476. « hese are, in summary, that in many forms of 
transaction it is of great importance that if something happens for which the contract has 
made express provision, the parties should know with certainty that the terms of the contract 
will be enforced » 
682 KRAMER Adam, « Common Sens Principles of Contract Interpretation (and how we’ve 
benn using them alla long », Oxford Jornal of Legal Studies, N° 3, 2003, p. 176 s. 
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ثانیا: الدور اإلنشائي للقاضي عند تفسیر العقد

بي عند تفسیر العقد، فال یكتفي خالل هذه یجاإأصبح للقاضي في الوقت الراهن دور 
المرحلة بالخضوع إلرادة المتعاقدین، بل یستغل الوظیفة التكمیلیة لُحسن النّیة من أجل فرض 

عادي للقاضي ال، وقد أثار هذا الدور غیر 683التزامات لم یتم االّتفاق علیها في المرحلة المفاوضات
، إال أّن هذا الدور أصبح الیوم راسخا القانوني للعقدمن ما له من خطورة على األجدال فقهیا واسعا لِ 

في القرارات القضائیة وبمظاهر مختلفة. 

جدلیة االعتراف بالوظیفة التكمیلیة لحسن النّیة عند تنفیذ العقد -1

استند القضاة في فرنسا لالستئثار بسلطة فرض التزامات جدیدة على المتعاقدین لمضمون 
من الّتقنین المدني الجزائري  2فقرة  107والتي تقابلها المادة  684ن المدنيمن التّقنی 1194المادة 

" وال یقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فیه فحسب، بل یتناول أیضا والتي تنص على أّنه: 
  ما هو من مستلزماته وفقا للقانون، والعرف، والعدالة، بحسب طبیعة االلتزام."

على فكرة اعتبار ُحسن النّیة كمصدر اللتزامات تبعیة  685حثینالبارغم معارضة جانب من 
یقیم عالقة وطیدة بین ُحسن  686لاللتزام األصلي المتفق علیه بین الّطرفین، إال أّن الغالبیة منهم

النّیة وكلمة "العدالة" معتبرین أّن ُحسن النّیة تسمح للقاضي بالتدّخل من أجل فرض التزامات جدیدة 
 س في االجتهاد القضائي.، وهو ما نجده مكرّ 687على أكمل وجه لعقدافیذ على األطراف لتن

 .43الشوابكة حازم سالم محمد، المرجع الّسابق، ص  683
684 Article 1194 du Code civil français : « Les contrats obligent non seulement à ce qui y est 
exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi. » 
685 TISSEYRE Sandrine, Op.cit., p. 289. 
686 JABBOUR Rita, La bonne foi dans l’exécution du contrat, L.G.D.J.-Lextenso éditions, 
Paris, 2016, p. 76./LE TOURNEAU Philippe, POMAREDE Matthieu, Op.cit., p. 21. 
687 MAZEAUD Denis, « Le triomphe de l'esprit du contrat sur la lettre de l'acte 
instrumentaire », Défrenois, N° 1, 1996, p. 1009. «  A fortiori, il en va de même pour le juge 
qui devrait aujourd'hui savoir que, s'il existe des clauses réputées non écrites, certaines 
obligations, bien qu'elles ne soient pas mentionnées dans l'instrumentum, sont intégrées dans 
le negotium, par interprétation des articles 1134, alinéa 3 ou 1135, et par conséquence 
réputées écrites ». 
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صادر عن الغرفة المدنّیة األولى القرار الإلى  بالنسبة لالجتهاد القضائي تجدر اإلشارة
ركات بسبب إخاللها بااللتزام باإلعالم قضت بمسؤولیة أحد الشّ  لمالمحكمة الّنقض الفرنسّیة، 

غیر أّن هذه الفقرة ال  ،688!!! من الّتقنین المدني الفرنسي 3فقرة  1135المادة تطبیقا لنص 
خلط بالالخطأ الذي وقع فیه قضاة الغرفة المدنّیة  689ولقد فّسر أحد الباحثینوجود لها في الواقع، 

من الّتقنین المدني  1135المتعلقة بتنفیذ العقد بُحسن نّیة والمادة  3فقرة  1134بین المادة 
، لیظهر جلیا أّن االلتزام بحسن النّیة في تنفیذ العقد هو مصدر االلتزامات العقد المتعلقة بتنفیذ

من الّتقنین المدني الفرنسي، والتي تحولت إلى المادة  1135الناشئة عن تطبیق نص المادة 
  .2016بعد تعدیل سنة  1194

 كمیلیة لحسن النّیةمظاهر تكریس الوظیفة التّ  -2

إلنشائي للقاضي في مرحلة تنفیذ العقد إلى التزامین أساسیین یمكن اإلشارة لتكریس الدور ا
لمحكمة الّنقض الفرنسّیة الحدیثة للعقد، واللذین یجدان أصلهما في االجتهاد القضائي  الّنظریة في

 وهما االلتزام بالسالمة وااللتزام باإلعالم عند تنفیذ العقد. 

 المة عند تنفیذ العقد االلتزام بالسّ   -أ

زام بالسالمة من بین أهم االلتزامات المستحدثة من طرف القضاء الفرنسي وقد یعتبر االلت
" ممارسة المدین (الملتزم) سیطرت فعلیة على كل العناصر التي أّنه  690أحد الباحثینفه جانب عرّ 

 ست محكمة الّنقض الفرنسّیة االلتزامكرّ  كما"، یمكن أن تسبب ضررا للّدائن أو المستفید من السلعة 
بعد نقضها لقرار مجلس قضاء الجزائر، لیتم توسیع دائرة العقود  1911بالسالمة ألول مرة سنة 

  التي یشملها هذا االلتزام في قرارات تالیة عنه.
                                                             

688 Cass. Civ. 1ere ,21 juin 1996, N° 94-18.250, Bull. Civ. N° 1, 1996, p. 173. « Vu l'article 
1135, alinéa 3, du Code civil ;…; qu'en manquant à cette obligation pendant plus d'un an et 
demi, la société n'a pas satisfait à son devoir d'information et de conseil et a engagé sa 
responsabilité envers la copropriété … ». 
689 TISSEYRE Sandrine, Op.cit., p. 290. 

جامعة بسكرة، ر، مواقي بناني أحمد، " االلتزام بضمان السالمة (المفهوم، المضمون، أساس المسؤولیة)"، مجلة المفكّ  690
  .415 ، ص2014، 10عدد 
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  :ظهور االلتزام بالسالمة على ید القضاء الفرنسي1-أ

وقد  691یذ العقدكان لمحكمة الّنقض الفرنسّیة األثر الكبیر في ظهور االلتزام بالسالمة عند تنف
نقضا لقرار مجلس  1911كان أول قرار لها في مجال عقد النقل لما قضت الغرفة المدنّیة سنة 

 حیث قضتالجزائر، بأحقّیة مسافرة تعرّضت إلصابة في قدمها أثناء تنفیذ عقد الّنقل 
 ,Attendu… Que l'exécution du contrat de transport comporte, en effet »بأّن:

pour le transporteur l'obligation de conduire le voyageur sain et sauf à 
destination, et que la cour d'Alger constate elle-même que c'est au cours de cette 
exécution et dans des circonstances s'y rattachant, que Y... a été victime de 

692» t la réparation ;l'accident dont il poursui 

من اجتهاد، كان للمجلس األعلى الفرصة  ةاستنادا لما وصلت إلیه محكمة الّنقض الفرنسی
قل بضمان سالمة المسافرین، ومثاال عن ذلك ما قضت اتأكید مسؤولیة النّ لفي العدید من القرارات 

أّن  ءامن السائد فقها وقضا" إذا كان بأّنه: 1983به الغرفة المدنّیة الثانیة للمجلس األعلى سنة 
العقد شریعة المتعاقدین فان ذلك لیس مطلقا في عقد نقل األشخاص الذي اوجب فیه القانون على 

  .693..." قل ضمان سالمة المسافر وحمله المسؤولیة المترتبة عن إخالله بذلك االلتزامناال

  : ولوج االلتزام بالّسالمة مختلف العقود 2-أ

المواد  بیعام بالسالمة في العدید من العقود، ومنها على سبیل المثال كّرس المشّرع االلتز 
المتعلق بحمایة المستهلك وقمع  03-09من القانون رقم  4الغذائیة لالستهالك وفقا لنص المادة 

" یجب على كل متدخل في عملیة وضع المواد الغذائیة لالستهالك احترام الغش والتي تنص على: 
  المواد، والسهر على أن ال تضر بصحة المستهلك".إلزامیة سالمة هذه 

                                                             
  .435 رجع الّسابق، صعثماني بالل، الم 691

692Cass. Civ., 21 novembre 1911, in 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEX
T000006953018&fastReqId=1669865116&fastPos=1/Consulté le 19/09/2017. 

، 1989، 1، المجلة القضائیة رقم 27429رقم  ملف، 1983مارس  30الغرفة المدنّیة الثانیة للمجلس األعلى، بتاریخ  693
  .42ص 
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" یجب أن تكون تنص على أّنه:التي نفسه و قانون المن  9إلى المادة كذلك تجدر اإلشارة 
المنتجات الموضوعة لالستهالك مضمونة وتتوّفر على األمن بالّنظر إلى االستعمال المشروع 

نه ومصالحه، وذلك ضمن الّشروط العادیة المنتظر منها، وان ال تلحق ضررا بصحة المستهلك وأم
  لالستعمال أو الّشروط األخرى الممكن توقعها من قبل المتدّخلین".

یظهر جلیا من خالل العبارات المستعملة في الّنص كـ "األمن" أو "صحة المستهلك" أّن المادة 
خالل تعریف  ، وهو ما یمكن استخالصه من694على عاتق المتدّخلیقع المة س التزاما بالسّ تكرّ 

بأّنه:  حمایة المستهلك وقمع الغشالمتعلق ب 03-09من قانون  3"منتوج مضمون" في نص المادة 
كل منتوج في شروط استعماله العادیة أو الممكن توقعها بما في ذلك المّدة، ال یشكل أّي  خطر  "

قبولة بتوفیر مستوى تتناسب مع استعمال المنتوج وتعتبر م أدنىمحدودة في  أخطاراأو یشكل 
بضمان سالمة ربط "المنتوج المضمون" حیث تّم "مستوى حمایة عالیة لصحة وسالمة األشخاص

 .695وصحة األشخاص

ع مجال تدّخل إلى ظاهرة توسّ  (Philippe DELEBECQUE)أشار األستاذ فیلیب دلبیك 
ان في ظل بعض المة إلى عدد كبیر من العقود الخاصة، فرغم أّن ظهور االلتزام كااللتزام بالسّ 

المة أصبح الیوم یشمل العقود الواردة على قل بمختلف أشكاله، فان االلتزام بالسّ العقود كعقد النّ 
األشیاء و العقود الواردة على الخدمات على حد سواء، ویهدف إلى إلزام المدین بضمان سالمة 

في ظل التطّورات  ، كما تزایدت أهمیة هذا االلتزام696األشخاص أو سالمة األشیاء محل العقد
، 697العلمیة الحدیثة، إذ یقع على الّصانع أو المنتج متابعة تطّور البحث العلمي في مجال تدّخله

 .11ص المرجع الّسابق،شعباني حنین نوال،  694
  .11ص المرجع نفسه،  695

696 DELEBECQUE Philippe, « La dispersion des obligations de sécurité dans les contrats 
spéciaux », Gaz. Pal., Doctr., N° 3, 1997, p. 1184.  

قدوس حسن عبد الرحمان، مدى التزام المنتج بضمان الّسالمة في مواجهة مخاطر التطور العلمي، دار النهضة  697
  .46، ص 1999العربیة، القاهرة، 
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، ویظهر جلیا أّن 698إلى جانب واجب الحیطة الذي أصبح واجب أساسي في المسؤولیة المدنیة
إلى سالمة المنتوج من االلتزام بالسالمة یسعى أساسا إما إلى ضمان السالمة الجسدیة للمتعاقد أو 

 العیوب.

ضمان السالمة الجسدیة للمتعاقد  :1-2-أ
 اعترف المشّرع بالتزام المتعاقد بضمان السالمة الجسدیة للمتعاقد اآلخر في بعض العقود

والذي یحدد أحكام  359-11من المرسوم التنفیذي  6تجدر اإلشارة في هذا السیاق إلى المادة و 
"یجب أن تتوفر في نقل والتي تنص على أّنه:  699ألشخاص الموجهالسالمة المتعلقة بنقل ا

األشخاص الموجه قبل استعماله، عند تصوره وانجازه واستغالله وتعدیله و/أو رد اعتباره، شروط 
السالمة التي یجب أّن تضمن الحمایة القصوى للمستعملین والمستخدمین المكلفین باالستغالل 

  وللغیر وكذا الممتلكات."
صیقة بالعقد إن المة الجسدیة للمتعاقد یندرج ضمن االلتزامات اللّ أّن االلتزام بضمان السّ یبدو 

هذا  تتضّمنصح استعمال هذه العبارة، فال یمكن ذكر على سبیل الحصر العقود الخاصة التي 
المة الجسدیة مجموعة من العقود التي یتمركز االلتزام بالسّ  700الباحثون ه سردااللتزام، غیر أنّ 

حولها على غرار العقد الطبي، عقد النقل، عقد الفندقة واإلطعام العقود المتعلقة بالنشاطات 
  الریاضیة وعقود السیاحة واألسفار.

كما أكد القضاء في العدید من قراراته على تحمیل المسؤولیة للمتعاقد كلما عّرض السالمة 
 Cour)أكس اون بروفونس محكمة استئنافالجسدیة للمتعاقد اآلخر للخطر، آخرها قرار 

d’appel d’Aix-en-Provence )  في قضیة إصابة طفل بجروح 2017فیفري  02، بتاریخ ،

فتاك  /.3ص   ، 2014سؤولیة المهنیین، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في الحقوق، جامعة تلمسان، عمارة نعیمة، مبدأ الحیطة وم698
  .227،     ص 2007علي، تأثیر المنافسة على االلتزام بضمان سالمة المنتوج، دار الفكر الجامعي، اإلسكندریة، 

السالمة المتعلقة بنقل األشخاص ، یحدد أحكام 2011أكتوبر سنة  19مؤرخ في  359-11مرسوم تنفیذي رقم  699
  .2011أكتوبر  23، مؤرخ في 58الموجه، ج.ر.ج.ج. عدد 

700 LE TOURNEAU Philippe, POMAREDE Matthieu,« La distinction des obligations de 
moyens et des obligations de résultat et l'obligation de sécurité », Art. 1136 à 1145 - Fasc. 30, 
J.Cl. Code civil, 1er Septembre 2014 (mise à jour le 26 juin 2015), p.1
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صاحب المطعم مسؤولیة مدنیة المحكمة لت حمّ  ثثر سقوطه من كرسي في أحد المطاعم، حیإ
  .701لزبائنهالمة الجسدیة السّ بضمان م لزَ مُ  بأّنهمعتبرة  ،ضرار التي ُأصیب بها الطفللتعویض األ

  المنتجاتضمان سالمة : 2-2-أ

والمتعلق بحمایة المستهلك وقمع  03-09من القانون  4سبقت اإلشارة إلى نص المادة 
 خلوإلى ضمان  المةااللتزام بالسّ الغش، والتي تلزم المتدخل بعرض مواد غذائیة، إذ یهدف 

د في هذا الّصدد مطابقة قصَ یُ  ، وال702المة الجسدیة للمتعاقدالمنتجات من العیوب التي تضر بالسّ 
  703لمتعاقد المنتوج من دون خطر على اعني بأنّ تمطابقة ال هذه الألّن للمواصفات، المنتجات 

 704آخر جهةوااللتزام بضمان العیوب الخفیة من  جهةالمة من مییز بین االلتزام بالسّ كما یجب التّ 
 1989مارس  20خ ر مبدئي بتاریقرامثلما أكدت على ذلك الغرفة المدنیة لمحكمة النقض في 

ج ملزم بتقدیم منتوج خالي من الّتقنین المدني الفرنسي بأّن المنتِ  1135حین قضت استنادا للمادة 
 .705من العیوب الخفیة ومن عیوب تصنیع تهدد سالمة المتعاقد

                                                             
701 CA d'Aix-en-Provence 10eme, 02 février 2017, N° 15/18755, 
Inhttps://www.lexis360.fr/Document/cour_dappel_aix_en_provence_10e_chambre_2_fevrier
_2017_n_1518755/0ev9Ao3zMUmdFjupCaD8affAS0l-
PAyDYh1aX4d3I141?data=c0luZGV4PTEmckNvdW50PTMyJg==&rndNum=428802805&t
sid=search6/ Consulté le  19/09/2017.« Il ressort incontestablement de l'ensemble de ces 
déclarations que le restaurant Royal Asia a mis à la disposition de Mme H. une chaise haute 
dont la fixation défectueuse ne permettait pas d'assurer à l'enfant, et ses parents, la sécurité 
qu'ils étaient en droit d'en attendre. Ce faisant, il a manqué à son obligation contractuelle de 
sécurité. » 

  .311، ص المرجع الّسابقالبكباشي سحر، 702
703 CALAIS-AULOY Jean, « Ne mélangeons plus conformité et sécurité », D., Chr., N° 18, 
06 mai 1993, p. 130. « Si un appareil de télévision ne fournit pas des images de bonne 
qualité, on dira que l'appareil n'est pas conforme à l'attente légitime des utilisateurs ; s'il 
implose sans raison apparente, on dira qu'il ne présente pas la sécurité à laquelle on peut 
légitimement s'attendre ». 
704 TISSEYRE Sandrine, Op.cit., p. 293. 
705 Cass. Civ. 1ere, 20 mars 1989, N° 87-16.011, Bull. Civ. N° 1, 1989, p. 90. « Attendu qu'en 
statuant ainsi, alors que le vendeur professionnel est seulement tenu de livrer des produits 
exempts de tout vice ou de tout défaut de fabrication de nature à créer un danger pour les 
personnes ou les biens, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; ». 
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رت إلى أّن محكمة الّنقض غیّ في تعلیقه على القرار  (MALAURIE) األستاذ مالوريأشار 
د سالمة مستعمله هدّ توقفها بالفصل بین العیوب الخفیة من جهة وبین عیوب المنتوج التي من م

من الّتقنین  1135لمادة قراراها على االغرفة المدنّیة  تأسیس والّدلیل على ذلك ،من جهة أخرى
من  1643) بدال من المادة 2016بعد تعدیل  1194(والتي أصبحت المادة  الفرنسي المدني
 .707والمتعلقة بضمان البائع للعیوب الخفیة 706نفسه الّتقنین

  االلتزام باإلعالم في مرحلة تنفیذ العقد   -ب
یعتبر االلتزام باإلعالم في مرحلة تنفیذ العقد من أهم االلتزامات الملقاة على المتعاقدین وعلى 

االلتزام  جد فيوالذي و  ،ظهر االلتزام باإلعالم على ید القضاء الفرنسي ،المةنفس نهج االلتزام بالسّ 
لیتم بعد ذلك  أحد األطراف،ُحسن النّیة األساس المنطقي لفرض التزام باإلعالم یحمي به مصالح ب

  .708تكریسه من طرف مختلف التشریعات في بعض العقود الخاصة
تجدر اإلشارة في صدد الحدیث عن االلتزام باإلعالم الّتعاقدي أّن مجال الدراسة یقتصر على 

، وهو 709أّنه یهدف إلى ضمان أكبر فّعالیة للعقد م الذي له صلة بتنفیذ العقد، أيّ الااللتزام باإلع
ز عن االلتزام باإلعالم قبل الّتعاقدي الذي یهدف إلى تبصیر المتعاقد، رغم أّن جانب من ما یتمیّ 
  ال یعترف إال بااللتزام باإلعالم الّتعاقدي. 710الباحثین

                                                             
706 Article 1643 du Code civil français stipule que : « Il est tenu des vices cachés, quand même 
il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à 
aucune garantie. ». 
707 MALAURIE Philippe, Obs. Cass. Civ. 1ere, N° 87-16011, D., Juris., cahier N° 29, 1989, 
p. 381 / JOURDAIN Patrice, « Responsabilité du fabricant : l’inspiration communautaire de la 
cour de cassation », R.T.D. Civ., N° 4, 1989, p. 757.  

انونیة أمازوز لطیفة، "التزام البائع بتقدیم المعلومات كالتزام تبعي لاللتزام بالتسلیم"، المجلة الجزائریة للعلوم الق 708
  .86، ص 2009، 3والسیاسیة، عدد  ةاالقتصادی

709 FABRE-MAGNAN Muriel, De l’obligation d’information…, Op.cit., p. 340. « Précisons 
simplement ici que l’information est utile au cocontractant en ce qu’elle est susceptible 
d’avoir une incidence sur l’exécution du contrat. Si le créancier avait connu l’information il 
aurait pu modifier son comportement en vue d’obtenir une exécution satisfaisante de ce 
contrat » 
710 DELEBECQUE Philippe et COLLART DUTILLEUL François, Contrats civils et 
commerciaux, 10eme éd., Dalloz, Paris, 2015, p. 204. 
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ة المتعاقد تدّخل ُحسن النّیة لحمایة مصلح :1-ب

یعتبر االلتزام بحسن النّیة عند تنفیذ العقد أساسا لاللتزام باإلعالم، إذ أّن النزاهة والوفاء 
للمتعاقد اآلخر بالمعلومات الالزمة من أجل  باإلعالمالواجب على الّطرفین یفرض علیهما االلتزام 

 ضمان فّعالیة العقد والحفاظ على مصالح الّدائن.

ّیة أساس االلتزام باإلعالم التعاقدي : ُحسن الن1-1-ب  

جتهاد محكمة ال استناداأساس القانوني لاللتزام باإلعالم الّتعاقدي إلى 711تطرق الباحثون
،إال أّنه یمكن التمییز بین اتجاهین 712الّنقض الفرنسّیة، ورغم تعدد اآلراء التي قیلت في الموضوع

أما إخالل في تنفیذ االلتزام األصلي للعقد، هو  یرى أّن أساس مسؤولیة المتعاقداألّول أساسیین: 
، غیر أّن لجوء تنفیذ العقدفي الثاني فیعتبر أّن أساس المسؤولیة هو اإلخالل بااللتزام بحسن النّیة 

غالبا من یتم تأسیس إال أّنه ، 714لیس مستحیال لكن713القضاء لألساس المذكور أوّال یبقى نادر
تفرض على كال والتي  ،ه بااللتزام بُحسن النّیة عند تنفیذ العقدمسؤولیة المتعاقد بناء على إخالل

. 715الّطرفین اإلفضاء بجمیع المعلومات الضروریة للطرف اآلخر من أجل تحقیق فّعالیة العقد

محكمة الّنقض الفرنسّیة لما الغرفة االجتماعیة لقرار تأكیدا لما سبق، یمكن اإلشارة إلى 
إعالم عامل بتغّیر وضعیته تجاه الضمان االجتماعي تبعا  عدم عنقضت بمسؤولیة رب عمل 

711 PICOD Yves, Le devoir de loyauté dans l’exécution du contrat, L.G.D.J., Paris, 1989, 
p.112.

 .90وما بعدها/ سعید سعد عبد السالم، المرجع الّسابق، ص  87، المرجع الّسابق، ص أمازوز لطیفة712
713 FABRE-MAGNAN Muriel, De l’obligation d’information…, Op.cit., p. 348. 

للعقد، یمكن اإلشارة إلى قرار الغرفة  األصليالمتعاقد بتنفیذ االلتزام  إخاللرغم قلة القرارات التي تؤسس المسؤولیة على  714
  الّتجاریة لمحكمة الّنقض الفرنسّیة:

Cass. Com, 13 mars 1990, N° 88-16.740, Bull. Civ. N° 1, 1990, p. 55. «Vu l'article 1147 du 
Code civil…  Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs en mettant à la charge de M. Y... 
une obligation de s'informer qui ne lui incombait pas et sans préciser la date à laquelle il 
avait eu connaissance des opérations effectuées sur son compte, la cour d'appel a violé le 
texte susvisé ». 
715 PICOD Yves, Op.cit., p. 114. 
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والذي اعتبرته إخالال بالتزام رب العمل بحسن النّیة عند  لتغّیر عالقة العمل التي كانت تربطه به،
 .716تنفیذ العقد

  حمایة مصالح الّدائنل وسیلة االلتزام باإلعالم :2-1-ب
خطر قد یحدث عند من دائن االلتزام  وقایةلیهدف أساسا االلتزام باإلعالم الّتعاقدي إما 

، في هذا 719وٕاما إلى ضمان فّعالیة قصوى للعقد ،718الفرنسي أكده القضاءهو ما و  717تنفیذال
أّن االلتزام باإلعالم الّتعاقدي  (FABRE-MAGNAN) الّصدد تقول األستاذة فابر مانیان

 il s’agit d’obligations ‘contractuelles’ d’information, permettant une … »:هو

bonne exécution du contrat. Par exemple, le vendeur doit informer l’acheteur 
sur le mode d’emploi précis de la chose achetée afin que celui-ci puisse s’en 

720»  servir de façon satisfaisante et en retirer toute l’utilité attendue

  دود االلتزام باإلعالم الّتعاقدي ح: 2-ب 
أّن االلتزام  ،یّتضح بالرجوع إلى اآلراء الفقهیة وما استقر علیه قضاء محكمة الّنقض الفرنسّیة

ك بحقه في اإلعالم إذا كان بإمكانه التمسّ  المهنيباإلعالم الّتعاقدي غیر مطلق، فال یمكن للمتعاقد 
ضمن له تنفیذ فّعال للعقد أو تجنُّب مخاطر استعمال حصول على المعلومات التي توبحكم خبرته ال

، وفي ذلك إشارة واضحة إلى الّشروط العامة لاللتزام باإلعالم ومنها الجهل المشروع 721محل العقد
للّدائن بالمعلومات. 

716 Cass. Soc., 25 janvier 2012, N° 11-11.374, Bull. Civ. N° 1, 2012, p. 19. « Mais attendu 
que l'employeur, tenu d'une obligation de bonne foi dans l'exécution du contrat de travail, 
doit informer le salarié expatrié de sa situation au regard de la protection sociale pendant la 
durée de son expatriation ; » 
717 LE TOURNEAU Philippe, La responsabilité des vendeurs et des fabricants…, Op.cit., 
p.88.
718 Cass. Civ. 1ere, 20 juin 1995, N°93-15.801, Bull. Civ. N° 6, 1995, p. 191. « Attendu qu'en
se déterminant ainsi, alors qu'il appartenait au couvreur de conseiller le maître de l'ouvrage
et de l'avertir des risques résultant de la qualité des matériaux, compte tenu de la structure de
la toiture, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; »

 .436عثماني بالل، المرجع الّسابق، ص  719
720 FABRE-MAGNAN Muriel, Droit des obligations…, Op.cit., p. 546. 
721 Cass. Civ. 1ere , 30 novembre 2004, N° 01-14.314, Bull. Civ. N° 9, 2014, p. 249. « Mais 
attendu qu'après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, qu'en sa qualité de professionnel 
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وهو ما استند  722كما أّنه على المتعاقد بذل الجهد الالزم من أجل االستعالم قبل إبرام العقد 
 ،ء الفرنسي في عدد من القرارات منها قرار الغرفة الّتجاریة لمحكمة الّنقض الفرنسّیةإلیه القضا

مشتري محل تجاري االستعالم حول رقم أعمال البائع قبل إبرام العقد واقتراض المبلغ  ألزمتوالتي 
 .723من أجل إتمام الصفقة

  المطلب الثاني

  لتدّخل القاضي في العقد مبّررُحسن النّیة 

الوهلة األولى أّن تدّخل القاضي لتعدیل ما تّم االّتفاق علیه بین أطراف العقد عند  یبدو منذ
إبرامه أمر مستبعد، بالّنظر إلى ما یقتضیه مبدأ سلطان اإلرادة والقّوة الملزمة للعقد من احترام 

 قاضيوالتي تمنع على ال 724التفاق الّطرفین، إذ بالرجوع إلى بعض قرارات محكمة الّنقض الفرنسّیة
االلتزام بتنفیذ العقد بحسن نیة،  على أساسولو  التدّخل لتعدیل ما تّم االّتفاق علیه بین األطراف

  .همساس بمضمونل أّي تظهر صعوبة تقبُّ 

جه نحو تغّیر في المفاهیم، حیث أضحت نسبة تدّخل غیر أّن الّنظریة الحدیثة للعقد تتّ 
أصبح الیوم من الجائز تعدیل ما تّم االّتفاق علیه بین القاضي في العقد ترتفع بمرور الّزمن إلى أن 

في خطوة ُتظهر الحال الذي آل إلیه مبدأ القوة الملزمة للعقد في ظل الّنظریة الحدیثة األطراف 
  .(الفرع األّول)

                                                                                                                                                                                              
de la culture des pruniers, M. X... était tenu d'une obligation de prudence et de précaution 
élémentaire, et que les étiquettes du produit vendu, … ». 
722 LE TOURNEAU Philippe, La responsabilité des vendeurs et des fabricants…, Op.cit., p.90. 
723 Cass. Com, 01 juillet 2003, N° 02-11620, in 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEX
T000007459321&fastReqId=484227598&fastPos=1/Consulté le 22/09/2017« Mais attendu que 
l'arrêt relève que le prêt litigieux avait été sollicité par Mme X... , qui étant elle-même déjà 
commerçante, avait aussi l'obligation de se renseigner sur la rentabilité de l'entreprise en 
réclamant au vendeur des éléments de comptabilité récents ; » 
724 V. par exemple Cass. Com., 10 juillet 2007, N° 06-14.768, Bull. Civ. N° 7, 2007, p.217 
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ع أّي انحراف في سلوك كما یستغل القاضي االلتزام بحسن النّیة في تنفیذ العقد من أجل رد
(الفرع طراف األفرض سلوك معین على األطراف یملیه التضامن الواجب بین ل، أو المتعاقدین
  الثاني).  

  الفرع األّول
  تدّخل القاضي لتعدیل اتفاق الّطرفین

ونظرا لخطورة هذا یجوز للقاضي التدّخل من أجل تعدیل اتفاق الّطرفین عند تنفیذ العقد، 
تحدید مجال تدّخل القاضي بصفة دقیقة، إذ  ، تمعید النظر في مبدأ القوة الملزمةالتدّخل الذي ی

بالرجوع إلى النصوص القانونیة، فإن القاضي یتدخل لتعدیل العقد في حالتین أساسیتین وهما: 
  .(ثانیا) االختالل في توازن االلتزامات تعدیل العقد نتیجة للتنفیذ الجزئي (أوال) وتعدیل العقد بسبب

 لاللتزامات زئيلتنفیذ الجل نتیجةتعدیل العقد  -أوال
یتدّخل القاضي بتعدیل العقد من أجل تجنب فسخه وحمایة للمدین الذي لم ینفذ العقد على 
الوجه الصحیح، ورغم االعتراف بهذه الّسلطة للقاضي إال أّن جدل فقهي ثار حولها بالّنظر إلى 

  .هذا التدّخل، وهو ما أّدى إلى وضع ضوابط تحكم على استقرار المعامالت خطورة تدّخل القاضي
  االعتراف القانوني بسلطة القاضي في تعدیل العقد : 1

أصبحت مختلف التشریعات حالیا تعترف بإمكانیة تعدیل اّتفاق الّطرفین عند تنفیذ العقد في 
عامل مع هذه الحالة تختلف لذلك یستوجب حالة إخالل المدین بتنفیذ التزاماته، غیر أّن طریقة التّ 

مشّرع بسلطة القاضي في تعدیل العقد ومقارنتها بإمكانیة تعدیل العقد التي یتمتع التطّرق العتراف ال
 بها الّدائن عند التّنفیذ الجزئي اللتزامات المدین.

  اعتراف المشّرع بسلطة القاضي في تعدیل العقد :أ
اإلشارة إلى المادة  ،تقتضي دراسة طرق تدّخل القاضي لمعالجة إشكالیة سوء تنفیذ العقد

" ویجوز للقاضي أن یمنح للمدین أجال من الّتقنین المدني والتي تنص على أّنه:  2فقرة  119
حسب الّظروف، كما یجوز له أن یرفض الفسخ إذا كان ما لم یوف به المدین قلیل األهمیة بالّنسبة 

  إلى كامل االلتزامات."
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ین المدني فیما یتعلق من الّتقن 370كما یمكن اإلشارة في سیاق متقارب ما تقضي به المادة 
: " إذا نقصت قیمة المبیع قبل التسلیم لتلف بنقص قیمة المبیع بسبب التلف، والتي تنص على أّنه

أصابه جاز للمشتري إما أن یطلب فسخ البیع إذا كان النقص جسیما بحیث لو طرأ قبل العقد لما 
  أتم البیع وٕاما أّن یبقي البیع مع إنقاص الّثمن " 

في مضمون المادتین الّسابقتین، تجدر اإلشارة إلى أّنه في حالة عدم تنفیذ  قبل التفصیل
المدین اللتزاماته الّتعاقدیة، یجوز للّدائن المطالبة قضائیا بفسخ العقد مع الّتعویض وفقا لما تقضي 

، ویظهر دور القاضي في هذا 725من الّتقنین المدني 1فقرة  119به الفقرة األولى من المادة 
في سلطته التقدیریة بقبول أو رفض الفسخ، وقد یكون االلتزام بُحسن النّیة هو األساس الذي  الّصدد

سیعتمد علیه القاضي لتسبیب حكمه برفض الفسخ، إما بمنح أجل إضافي للمدین من أجل التّنفیذ 
االّتفاق ، وفي كلتا الحالتین یكون القاضي قد عّدل مما تّم التزامات المتعاقدینتعدیل التدّخل لأو 

  اعتراف المشّرع الفرنسي بإمكانیة تعدیل العقد في حالة الّتنفیذ الجزئي ب: علیه بین األطراف.
في  ي للّدائن بالحق في تخفیض الّثمنعلى خالف المشّرع الجزائري، اعترف المشّرع الفرنس

 1223ادة والم 726من الّتقنین المدني 1217حالة قبوله تنفیذ جزئي للعقد، من خالل نص المادة 
تام للقاضي في تحدید قیمة الغییب ، والمالحظ منذ الوهلة األولى هو التّ 727من الّتقنین نفسه

خفیض الذي یبقى في ید الّدائن، غیر أّن في الواقع عادة ما یتم عرض القضیة على القضاء التّ 
  خفیض.التّ  بسبب تعسف الّدائن في تخفیض الّثمن، لتعود الكلمة األخیرة للقاضي في تحدید قیمة

بعض النقائص منها عدم تحدید مضمون االعذار بالرجوع إلى موقف المشّرع الفرنسي  یظهر
كان  إذ، من التّقنین المدني 1223والمذكور في نص المادة  الذي یجب على الّدائن توجیهه للمدین

                                                             
من التّقنین المدني على انه: "في العقود الملزمة للجانبین، إذا لم یوف أحد المتعاقدین بالتزامه  119/1تنص المادة  725

  عذاره المدین أّن یطالب بتنفیذ العقد أو فسخه، مع الّتعویض في الحلتین إذا اقتضى الحال ذلك."اجاز للمتعاقد اآلخر بعد 
726 Article 1217 du Code civil français : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été 
exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : … - solliciter une réduction du prix ;… ». 
727 Article 1223 du Code civil français : « Le créancier peut, après mise en demeure, accepter 
une exécution imparfaite du contrat et solliciter une réduction proportionnelle du prix. 
S'il n'a pas encore payé, le créancier notifie sa décision de réduire le prix dans les meilleurs 
délais. ». 
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د وهو ما تقتضیه على المشّرع الّنص على وجوب اعذار الّدائن للمدین للمطالبة بالتنفیذ العیني للعق
  ُحسن النّیة عند التنفیذ.

أّن الحل الذي اقترحه المشّرع الفرنسي ال یحل إشكالیة التّنفیذ الجزئي للعقد بل كذلك یّتضح 
خفیض الُمستحق للّدائن بسبب جوء إلى القضاء لتحدید قیمة التّ یزید من األمر صعوبة، فِعوض اللّ 

لّسلطة التقدیریة للّدائن لفرض قیمة هذا التخفیض على عدم تنفیذ المدین اللتزاماته، تّم منح ا
، والذي في غالب األحیان سیلجأ للقضاء من أجل المطالبة بمراجعة هذه القیمة، هذا اآلخرالّطرف 

. لّدائن لم یقم بعد بتسدید الّثمنالتعسیر سیضر ال محال بمصالح المدین خاصة إذا كان ا

أحیانا وعدم الفرنسي ات المستعملة من طرف المشّرع اإلشارة إلى غموض العبار كذلك یمكن 
مناسبتها أحیانا أخرى، فاستعمال كلمة "الثمن" ُیبعد من مجال تطبیق الّنص عقد اإلیجار مثال الذي 

، أو عقود الخدمات التي ُیستعمل فیه عبارة "المستحقات" (loyer)ُیستعمل فیه عادة "بدل اإلیجار" 
(honoraire)  أوn)(commissio728. 

  تعدیل العقد في الجدل الفقهي حول سلطة القاضي  :2
 ،یبدو أّن القاضي الذي یرفض طلب الّدائن فسخ العقد یهدف إلى حمایة العقد من الزوال

طالما أّن هذا األخیر ورغم سوء تنفیذه یحتفظ بجزء من المصلحة االقتصادیة التي یجب 
خفیض ، إال أّن إمكانیة التّ في العقدالقاضي تدّخل ل730الباحثینورغم رفض جانب من  ،729مراعاتها

التوازن مراعاة ضرورة مع لضمان استمراریة العقد من ثمن المبیع أو مقابل الخدمة قد یكون حال 
، (principe de proportionnalité)تكریس "مبدأ النسبیة" عن طریق  الموضوعي لهذا األخیر،

 .731قد في الوقت الراهنالذي أصبح من أهم المبادئ التي یقوم علیها الع

728 GAUTIER Pierre-Yves, « La réduction proportionnelle du prix (Exercices critiques de 
vocabulaire et de cohérence) », J.C.P.G., N° 37, 12 septembre 2016, p. 1621.  
729 MAZEAUD Denis,« La révision du contrat », L.P.A., N° 129, 30 juin 2005, p. 11. 
730 PIMONT Sébastien, L’économie du contrat, P.U.A.M., Marseille, 2004, p. 340./ 
JABBOUR Rita, Op.cit., p. 380. 
731 MAZEAUD Denis, « La révision du contrat »…, Op.cit., p. 11.« …, la révision est donc 
parée des atours de l'opportunité et du pragmatisme puisqu'elle s'inspire, … s'inscrit, au 
stade de sa mise œuvre, dans l'aspiration contemporaine vers la proportionnalité… ». 
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بین المعترفین والمعارضین لتدّخل القاضي من أجل تعدیل العقد في حالة التّنفیذ الجزئي، 
هذه الّسلطة في "عقود البیع الّتجاریة"، حین ُیسمح استثنائیا للقاضي  732حصر بعض الباحثین

ودة أقل مما تّم االّتفاق التدّخل في حالة تسلیم جزء كبیر من المبیع أو في حالة تسلیم مبیع ذات ج
  علیه.

 : أحكام تدّخل القاضي لتعدیل العقد 3

یّتضح مما سبق أّن تدّخل القاضي في العقد نتیجة التّنفیذ الجزئي لاللتزامات أضحى وسیلة 
وال، إال أّن هذه الّسلطة تجد لها حدود عدیدة یجب معترف بها من أجل محاولة إنقاذ العقد من الزّ 

  الوقوف عندها.

    ضرورة تنفیذ العقد في معظمه أ:

إال إذا  ال یمكن للقاضي التدّخل من أجل تعدیل العقد بإنقاص الّثمن  بسبب التّنفیذ الجزئي
ده وهو ما أكّ 733كان الجزء المتبقي من التّنفیذ قلیل بالمقارنة مع ما تّم تنفیذه من طرف المدین

المشّرع واضحة في هذا الّصدد وهي  ّیةن، ولعل 119المشّرع في الفقرة الثانیة من نص المادة 
كما تظهر جلیا معالم الوظیفة التحدیدیة لُحسن النّیة القاضي یبقى استثنائیا،  تدّخلأكید على أّن التّ 

ذ معظم االلتزامات الذي یطالب بفسخ العقد في حین أّن المدین قد نفّ ألّن الّدائن ، في هذا الّشرط
  .ستعمال حقه في فسخ العقدفا في ایكون متعسّ  ،الملقاة علیه

ماح ، رغبة المشّرع في عدم السّ المدین لجزء كبیر من التزاماتهیّتضح كذلك من اشتراط تنفیذ 
، ألنه كلما قلت نسبة تنفیذ من إبرامهللقاضي بتعدیل العقد إذا فقد المنفعة التي كان ینتظرها الّدائن 

االقتصادیة للعقد شرط أساسي لتدّخل الفّعالیة  ، فقیامللّدائنالعقد كلما فقد من أهمیته بالّنسبة 
  القاضي بتعدیله.

                                                             
732 DELEBECQUE Philippe et COLLART DUTILLEUL François, Op.cit., p. 234. 
733 MAZEAUD Denis, « La révision du contrat »…, Op.cit., p. 12. 
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ة المتفق علیها أو أن یكون المبیع یأخذ التّنفیذ الجزئي للعقد مظاهر عدیدة كالنقص في الكمیّ 
ذات جودة أقل مما تّم االّتفاق علیه بین الّطرفین، غیر أّن اإلشكال المطروح هو هل یمكن اعتبار 

  لعقد تنفیذا متأخرا كتنفیذ جزئي یسمح للقاضي بإنقاص المقابل المالي المتفق علیه؟تنفیذ المتعاقد ل

إمكانیة مطالبة الّدائن بتخفیض من قیمة القول بإلى  734الباحثین في فرنساذهب جانب من 
لم تمنع ذلك، بالتّالي یبقى األمر  1223محل العقد نتیجة لتأخر المدین في التّنفیذ، ألّن المادة 

غیر أّن األمر یبدو أصعب من ذلك في الواقع وٕاذا كان ، إن رأى الّدائن مصلحة له في ذلكجائزا 
الجدل یبقى قائما بالّنسبة للقانون الفرنسي، فان األمر محسوم فیه بالّنسبة للقانون الجزائري إذ أّن 

وهو ما یمكن في فقرتها الثانیة تحصر تدّخل القاضي في حالة التّنفیذ الجزئي للعقد،  119المادة 
الفسخ إذا كان ما لم یوف به المدین قلیل األهمیة بالّنسبة إلى كامل استخالصه من عبارة "... 

وبما أّن تدّخل القاضي عند تنفیذ العقد هو استثناء عن القاعدة، وفي ظل غیاب نص االلتزامات"، 
حل الوحید بالّنسبة ، یظهر بأن الالتأّخر في تنفیذ العقدصریح یجیز تخفیض الّثمن  في حالة 

  للّدائن في حالة ما أصابه أّي  ضرر جراء هذا التأخر هو طلب التعویض.

  ب:تدّخل القاضي لتعدیل التزامات الطرفین 

یجب على القاضي إذا قضى برفض دعوى فسخ العقد التي تقّدم بها الّدائن، أن یحكم 
یر، ویلعب "مبدأ النسبیة" دور كبیر بإنقاص المقابل المالي للعقد لعدم اإلضرار بمصالح هذا األخ

  في تقدیر المبلغ الذي سیتم انتقاصه، حیث یقوم القاضي في الواقع بالعملیة الحسابیة التالیة:

القیمة  /ما تّم تنفیذه(القیمة السوقیة لِ  xالمبلغ المتفق علیه =المبلغ بعد االنتقاص
  735السوقیة للشيء المتفق علیه)

ملیون، وقیمتها السوقیة هي  100أّن شخص اشترى سیارة بـ  للتوضیحیمكن تقدیم كمثال 
، تعرض البائع لحادث مرور طفیف ال یقتضي معه فسخ العقد، تسّلمهاملیون، إال أّنه قبل  110

                                                             
734 CHANTEPIE Gaël, Réduction du prix et résolution par notification, in La réforme du droit 
des contrats en pratique, S/D LATINA Mathias, Dalloz, Paris, 2016, p. 87. 
735 CHENEDE François, « La réduction du prix », R.D.C., N° 3, 2017, p. 575. 
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الذي یجب هذه الحالة ولتقدیر قیمة الّثمن ملیون، في  95إذ أصبحت قیمة السیارة بعد الحادث 
  انتقاصه یتم حسابه كالتالي:

  أالف دینار 3ملیون و 86 أيّ  100x 95/110 =لسیارةثمن ا

  :الحكم بالتعویض عن الضرر ت

فق علیه بین المتعاقدین، أن یحكم للّدائن یجوز للقاضي الذي یحكم بإنقاص المبلغ المتّ 
مییز بین التّ  غیر أّنه یجبن كان لذلك مقتضى وٕاذا طالب الّدائن بذلك، إبالتعویض عن الّضرر 

یمكن االستدالل في هذا الشأن و ّضرر من جهة وٕانقاص المبلغ من جهة أخرى، الّتعویض عن ال
ض إنقاص المبلغ المتفق علیه مكتفیا بما قضت به محكمة الّنقض الفرنسّیة لما نقضت قرار رفَ 

اعتبرت الغرفة الّتجاریة أّن إنقاص الّثمن  المتفق علیه ال  حیثبمنح تعویض للّدائن المتضّرر، 
عویض الذي یحصل علیه الّدائن جراء الّضرر الذي أصابه بسبب التّنفیذ الجزئي أو عالقة له بالت

 .736سوء تنفیذ العقد

في فقرتها  1217كرس المشّرع الفرنسي القرار الّسالف الذكر في الّتقنین المدني بنص المادة 
ا ومن بینها ، والتي أّكدت على أّنه باإلضافة إلى الجزاءات الممكن للّدائن التمسك به737األخیرة

یمكن للقاضي الحكم عالوة عن ذلك بالتعویض لمصلحته عن الّضرر الذي أصابه  ،إنقاص الّثمن
  جراء سوء التنفیذ.

 

                                                             
736 Cass. Com, 22 janvier 2008, N° 07-11375, in 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEX
T000018011514&fastReqId=2028334409&fastPos=1/Consulté le 26/09/2017« Attendu qu'en 
statuant ainsi, alors que la réfaction du prix a un objet distinct de celui des dommages-
intérêts réparant les conséquences dommageables de la non-conformité de la chose vendue, 
la cour d'appel, qui n'a alloué par ailleurs à la société de Fourvoirie que des dommages-
intérêts pour perte de chiffres d'affaires, a violé les textes susvisés ; ». 
737Article 1217 paragraphe 2 du Code civil français : « Les sanctions qui ne sont pas 
incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y 
ajouter. ». 
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تعدیل العقد بسبب االختالل في توازن االلتزامات -ثانیا

تعدیل العقد في حالة في اعترفت مختلف التشریعات في اآلونة األخیرة بسلطة القاضي 
رغم و ، 738ُحسن النّیةااللتزام بازن بین التزامات المتعاقدین في مرحلة التّنفیذ على أساس اختالل الّتو 
إلى قرارات محكمة الّنقض  في ذلك لتدّخل القاضي لتعدیل العقد مستندین 739الباحثینمعارضة 
 غالبیة الباحثین، إال أّن 2004740ذلك الصادر عن الغرفة المدنّیة األولى سنة  اال سیم ،الفرنسّیة

 تدّخلضرورة مؤكدا على أن یرى ضرورة تغییر وجهة الّنظر في هذا الشّ  741في الوقت الّراهن
القاضي في حالة عدم توازن العقد في حاالت معینة. 

أّن القاضي یتدّخل لمعالجة اختالل من خالل الّتطورات الحدیثة في الفقه والقضاء، یّتضح 
أو من أجل ود الخدمات على وجه الخصوص، الّتوازن بین التزامات المتعاقدین في بعض عق

 .742بصفة منفردةالمقابل المالي للخدمة  مراقبة توازن االلتزامات في حالة تحدید

مراجعة المقابل المالي في بعض عقود الخدمات: 1

أضحى في الوقت الّراهن تحدید الّثمن بصفة منفردة من طرف مقدم الخدمة أمر جائز في 
اعترفت محكمة الّنقض ، وقد 743الرقابة القضائیة ضروریة في هذا المجال الواقع العملي، إال أنّ 

738 FIN-LANGER Laurence, Op.cit., p. 274. 
739 BENABENT Alain, « Doctrine ou Dallas ? », D., N° 13, 2005, p. 852. 
740 Cass. Civ. 1ere, 16 mars 2004, N° 01-15.804 , Bull. Civ. N° 3, 2004, p. 69. « Mais attendu que la 
cour d'appel a relevé que la LRP mettait en cause le déséquilibre financier existant dès la conclusion 
du contrat et non le refus injustifié de la commune et de l'AFJT de prendre  en compte une 
modification imprévue des circonstances économiques et ainsi de renégocier les modalités du sous-
traité au mépris de leur obligation de loyauté et d'exécution de bonne foi ; qu'elle a ajouté que la LRP 
ne pouvait fonder son retrait brutal et unilatéral sur le déséquilibre structurel du contrat que, par sa 
négligence ou son imprudence, elle n'avait pas su apprécier ; qu'elle a, ainsi, légalement justifié sa 
décision ; ». 
741 MAZEAUD Denis, « La révision du contrat », Op.cit., p. 15. « N'est-il pas temps aujourd'hui 
d'admettre un principe de révision des contrats lésionnaires ? … pour notre part, la réponse devrait 
au contraire être affirmative, d'autant plus que l'admission d'une révision pour lésion nous paraît tout 
à fait conciliable avec le respect de l'exigence de sécurité juridique. ». 

والتي تبقى خاضعة  ،في غیر عقود اإلذعانبصفة منفردة الي م الخدمة للمقابل المالمقصود في هذا الّصدد تحدید مقدّ  742
  .لنظام قانوني خاص
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فق علیه في بعض من أجل التعدیل في المقابل المالي المتّ  التدّخلالقاضي في  بسلطةمنذ مدة 
ادر عن الغرفة المدنّیة األولى لمحكمة الّنقض القرار الصّ  وهو ما تّم تكریسه فيعقود الخدمات، 

بین ت، أحد األشخاصأّنه بعد وفاة في قضیة تتلّخص وقائعها ، 2011نوفمبر  23 الفرنسّیة بتاریخ
خصین بمختص في علم األنساب شخصین مختلفین، فاتصل أحد الشّ فائدة وجود وصیتین ل

)généalogiste(  للتحري والبحث عن مدى صحة الوصیة الثانیة مقابل الحصول على نسبة
غیر أّن  ، وهو ما حدث فعال إذ تّم إثبات التزویرذلكمعینة من التركة في حالة نجاحه في 

لتمس من العتباره أّن هذا المقابل مبالغ فیه واِ رفض دفع المبلغ المتفق علیه، المستفید من الوصیة 
  القضاء تخفیضه إلى الحد المعقول.

طلب المستفید من الوصیة ل االستجابة (Versailles)فرساي محكمة استئناف رفضت   
ّن العقد المبرم بین الّطرفین عقد احتمالي، وبهذا الوصف وجب علیه دفع المبلغ كامال معتبرة أ

للطرف اآلخر، غیر أّن محكمة الّنقض ألغت هذا القرار معتبرة أّن كون العقد احتمالي ال یمنع 
اوز للتخفیض من المقابل المتفق علیه بین الّطرفین إذا تبین أّن هذا المبلغ یتج التدّخلالقاضي من 
 .744الحد المعقول

عند تعلقه على القرار إلى تطّور اجتهاد محكمة الّنقض الفرنسّیة والتي  745حد الباحثینأأشار 
القاضي في العقود التي تربط الورثة بالمختصین في علم األنساب إال أّنه  تدّخلكانت ترفض 

ألّن قیمة التركة لن تتضح ّن اعتبار هذا العقد من العقود االحتمالیة (ألمؤخرا تراجعت عن موقفها 
في الواقع إال بعد تصفیتها)، ال یمنع القاضي من التدّخل لتخفیض المبلغ المتفق علیه إذا كان هذا 

  األخیر یتجاوز الحد المعقول.
                                                                                                                                                                                              

  .104ص المرجع السابق، ...،راهیم سلیم، التسلط االقتصادي .انظر محمد محي الدین إب 743
744 Cass. Civ. 1ere, 23 novembre 2012, N° 10-16.770, Bull. Civ. N° 9, 2012, p.199. « Qu'en 
se déterminant ainsi, alors que l'aléa exclusivement supporté par M. B... ne faisait pas 
obstacle à la réduction éventuelle de la rémunération convenue, la cour d'appel, qui n'a pas 
recherché, comme elle y était invitée, si cette rémunération n'était pas excessive au regard 
du service rendu, n'a pas donné de base légale à sa décision ; ». 

745 BONNET Audrey, « Réduction du montant de la rémunération convenue du généalogiste», 
A.J. Famille, N° 2, 2012, p. 112. 
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یّتضح من المثال الّسابق أّن تدّخل القاضي للتعدیل من العقد في حالة التفاوت المفرط في 
المقدمة أصبح الیوم جائز، وفي العدید من العقود كالعقد الذي یربط  تحدید المقابل المالي للخدمة

إذ یعتمد القاضي على ضرورة تنفیذ العقد بحسن  ،األعمال أو عقد وكالة746المحامي بموكله مثال
  .747خفیض من المقابل المتفق علیه بین أطرافنیة من أجل التّ 

  صفة منفردةمراقبة توازن العقد في حالة تحدید المقابل المالي ب :2

أصبح للقاضي الیوم دور كبیر لمراقبة توازن العقد عند التحدید االنفرادي للمقابل المالي 
ها مقدمفي ظل الّتطورات الحدیثة لنظرّیة العقد أن یتفق المستفید من الخدمة مع للخدمة، إذ یجوز 

في حالة تجاوز ید یكون للمستفتحدید المبلغ المستحق بصفة منفردة، و على أن یتولى هذا األخیر 
للمطالبة بالتعویض، ورغم توجه مختلف التشریعات المقارنة إلى رفع دعوى قضائیة  المعقولالمبلغ 

هذه اآللیة في تحدید المقابل المالي للخدمة إال أّن المشّرع الجزائري لم یعترف بها في التّقنین 
  المدني على عكس المشّرع الفرنسي.

في بعض العقود من  المقابل المالية بهذا الطریقة لتحدید اعترف المشّرع الفرنسي صراح
عقود و من الّتقنین المدني، حیث سمح في عقود اإلطار  749 1165، 748 1164خالل نص المواد 

                                                             
746 Cass. Civ. 1ere,03 mars 1998, N° 95-15.799, Bull. Civ. N° 1, 1998, p. 57. « Attendu que le 
second de ces textes ne saurait faire obstacle au pouvoir des tribunaux de réduire les 
honoraires convenus initialement entre l'avocat et son client lorsque ceux-ci apparaissent 
exagérés au regard du service rendu ». 
747 MAZEAUD Denis, « La révision du contrat », Op.cit., p. 14. « …En effet, comme on l'a 
déjà dit, ici comme ailleurs, le juge use avec sagesse et mesure de son pourvoir de révision ; 
il respecte le contrat, tout autant qu'il le révise. Il suffit pour s'en convaincre de jeter un œil 
rapide sur la jurisprudence relative à la réduction des honoraires des mandataires, des 
agents d'affaires et des membres des professions libérales, laquelle prend « appui sur le fait 
que les conventions s'exécutent de bonne foi » ». 
748 L’article 1164 du Code civil français stipule que : « Dans les contrats cadre, il peut être 
convenu que le prix sera fixé unilatéralement par l'une des parties, à charge pour elle d'en 
motiver le montant en cas de contestation. ». 
749 L’article 1165 du Code civil français stipule que : « Dans les contrats de prestation de 
service, à défaut d'accord des parties avant leur exécution, le prix peut être fixé par le 
créancier, à charge pour lui d'en motiver le montant en cas de contestation. En cas d'abus 
dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d'une demande en dommages et intérêts. ». 
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تبریره  المبلغبصفة انفرادیة، ویبقى على المتعاقد الذي حدد  المقابل الماليتقدیم الخدمات بتحدید 
  .750في حالة الّنزاع

ل في تقدیر قیمة الّتعویض المستحقة ل ما سبق أّن سلطة القاضي تتمثّ یّتضح من خال
المشّرع الفرنسي الذي اّتخذه للطرف المضرور من التحدید التعّسفي للمقابل المالي، هذا الموقف 

، ألّن في الواقع القاضي الذي یحكم بالتعویض من تدّخل القاضي في العقدیوحي بالحذر الشدید 
الذي حصل به جراء التعّسف في تحدید قد عّوض هذا األخیر عن الّضرر للطرف اآلخر یكون 

لم یتدّخل من أجل تعدیل العقد، وكان من  عملیا ، لكنالمقابل المالي من طرف مقدم الخدمة
ریح للقاضي بسلطة تعدیل العقد خاصة إذا كان الّنزاع یتعلق بالعقود ذات االعتراف الصّ  األجدر

  طویلة نسبیا كعقود التورید مثال.التّنفیذ المستمر لمدة 
القاضي من أجل تعدیل الّثمن الذي  تدّخلأّكدت محكمة الّنقض الفرنسّیة على إمكانیة  كما

، تّم تحدیده بصفة منفردة من طرف أحد المتعاقدین، إذا رأى في ذلك تجاوز للحد المعقول مثلما
ما ،ل2014الفرنسّیة في قرار لها سنة الغرفة الّتجاریة لمحكمة الّنقض وهو الموقف الذي اتخذته 

فت في استعمال حقها في تحدید ثمن المبیع اعتبرت أّن شركة مختصة في تورید لحم الحلزون تعسّ 
  .751ألحد زبائنها، بالتّالي أحقیة قضاة الموضوع الحكم بالتعویض للطرف المضرور

ل الّتقنین المدني من جانب آخر، تدارك مجلس األمة الفرنسي إغفال األمر المتضمن تعدی
تضرر من التحدید االنفرادي للثمن، الفرنسي، لما أضاف إلى إمكانیة الحكم بالتعویض لمصلحة الم

من مشروع القانون المتضمن  7الحكم بالفسخ القضائي للعقد، من خالل نص المادة إمكانیة 
 .752 131-2016المصادقة على األمر 

 .436عثماني بالل، المرجع الّسابق، ص  750
751 Cass Com., 04 novembre 2014, N° 11-14026 in 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEX
T000029745449&fastReqId=29489764&fastPos=1/ Consulté le 01/10/2017. V. en 
commentaire de cet arrêt : Philippe STOFFEL-MUNCK, « L’abus dans la fixation unilatérale 
du prix », R.D.C., N° 2, 2015, p. 233 / Alain BENABENT, Droit des obligations, 15 éd., 
LG.D.J.-Lextenso, Paris, 2016, p. 133. 
752 Senat français, texte N° 5 du 17/10/2017, portant projet de loi ratifiant l’ordonnance 
N° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de 
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 الفرع الثاني
  وك المتعاقدین عند التنفیذُحسن النّیة أداة لضبط سل

 وماثیو بومراد (LETOURNEAU Philippe) أشار األستاذین فیلیب لوتورنو
(POMERADE Mathieu)  إلى دور ُحسن النّیة في مرحلة تنفیذ العقد باعتبارها أداة لمراقبة

، إذ یمكن االطالع من خالل هذه الدراسة إلى كیفیة استعانة القاضي في 753سلوك المتعاقدین
العدید من الحاالت بُحسن النّیة لتبریر تدّخله ومراقبة سلوك المتعاقدین بفرض واجبین أساسیین 

  وهما واجب الوفاء (أوال) وواجب الّتعاون (ثانیا).
  عند تنفیذ العقدء أوال: واجب الوفا

، ورغم إشارة یعتبر واجب الوفاء من أهم صور االلتزام بحسن النّیة في مرحلة تنفیذ العقد
إلى أّن واجب الوفاء یتجاوز في بعض الحاالت االلتزام بحسن النّیة إال أّنه  754الباحثیننب من جا

، إذ یتطلب هذا الواجب 755سن النّیة في العقدحُ عنصر أساسي من عناصر مفهوم یبقى الوفاء 
لكال الّطرفین، ویمكن  ضمان أكبر قدر ممكن من الفّعالیةو  أكمل وجهبالعمل على تنفیذ العقد 

  كریس واجب الوفاء من خالل العدید من الواجبات في مرحلة التنفیذ.ت
 واجب المثابرة في تنفیذ العقد  -1

هذا الواجب حیث یأخذ على أكمل وجه،  هواجب المثابرة في تنفیذ طرفي العقدیقع على كال 
كضرورة أخذ مصلحة  ،الذي یفرض نفسه على المتعاقدین أساسه في بعض المبادئ المشار إلیها

لمتعاقد اآلخر محل اعتبار عند تنفیذ العقد، أو العمل على تنفیذ العقد على نحو یحقق أكثر ا
  فّعالیة بالّنسبة للمتعاقد اآلخر.

                                                                                                                                                                                              
la preuve des obligations, in http://www.senat.fr/leg/tas17-005.pdf/ Consulté le 10/01/2018. 
L’article 7 stipule que : «  La sous-section 3 de la section 2 du chapitre II du sous-titre Ier du 
titre III du livre III du Code civil est ainsi modifiée :… « En cas d’abus dans la fixation du 
prix, le juge peut être saisi d’une demande tendant à obtenir des dommages et intérêts et le 
cas échéant la résolution du contrat. » ; ». 
753 LE TOURNEAU Philippe, POMAREDE Matthieu, Op.cit., p. 23. 
754 PROD'HOMME Nadine, « Professionnel et consommateur : une loyauté réciproque ? », 
L.P.A., N° 234, 24 novembre 2011, p. 32. 
755 LE TOURNEAU Philippe, POMAREDE Matthieu, Op.cit., p. 24. 
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من الّتقنین المدني في عقد الوكالة والتي  589لمادة واجب الوفاء لتكریس اإلشارة لیمكن 
ا بحیث ال تتعرض للتلف وذلك " یجب على الوكیل أن یصل باألعمال التي بدأهتنص على أّنه:

لزم الوكیل بمواصلة العمل أّن المشّرع یُ النص یّتضح من ، حیث على أّي وجه تنتهي به الوكالة"
ق من سالمته من الهالك، مهما كانت الطریقة التي انتهت بها الوكالة، الذي بدأه إلى غایة التحقّ 

ل وجب على الوكیل االستمرار في تنفیذ وكِّ فهم من ذلك أّنه في حالة إنهاء الوكالة من طرف المیُ و 
  .اآلخرعقد الوكالة مراعاة لمصلحة الّطرف 

من جانب القضاء، یتجّلى واجب المثابرة في تنفیذ العقد في العدید من قرارات محكمة الّنقض 
صت إلى حد كبیر ، لما قضت بمسؤولیة شركة قلّ 2014الغرفة الّتجاریة سنة  الفرنسّیة ومنها قرار

ها خالل فترة اإلشعار الّسابق عن فسخ العقد معتبرة أّنه یجب على یموردأحد طلباتها تجاه من 
الّشركة مواصلة تنفیذ العقد خالل هذه الفترة على الوتیرة نفسها التي كانت علیه قبل هذا اإلشعار 

 .756تطبیقا لاللتزام بُحسن النّیة في تنفیذ العقد
نه منذ البدایة إلى أّنه یقع على طرفي العقد تنفیذ ما تضمّ  في القرار،ذّكرت الغرفة الّتجاریة 

عند التعلیق على القرار، أّن  (GHESTIN) غایة زواله وبحسن نیة، وقد أشار األستاذ جیستان
یعتبر مخالفة للوفاء مما  أّي تغییر في نمط تنفیذ العقد خالل فترة اإلشعار المسبق على الفسخ

  .757المسؤولیة المدنّیة تجاه الّطرف اآلخر یستدعي تحمیل الّشركة المخطئة
  
  

                                                             
756 Cass. Com, 07 octobre 2014, N° 13-21.086, Bull. Civ. N° 8, 2014, p. 179. «Mais attendu 
qu’après avoir rappelé que l’exécution contrat devait se poursuivre pendant la durée du 
préavis, l’arrêt retient que, qu’ayant relevé que, le préavis ayant commencé le 26 janvier 
2011, la société Ovalis avait passé des commandes en février mais non en mars et, pour toute 
la durée du préavis, avait limité ses commandes sporadiques, les réduisant ainsi, sans motif 
valable, à 12 % du volume commandé sur une même durée pendant l’année 2010, année la 
moins productive de toute la période d’exécution du contrat, …qu’en l’état de ces motifs, 
abstraction faite de tous autres surabondants, d’où il ressort que la société Ovalis n’a pas 
exécuté le contrat de bonne foi au cours du préavis, … »  
757 GHESTIN Jacques, « La résiliation unilatérale d’un contrat de fournitures », J.C.P. G.,           
N° 10-11, 09 mars 2015, p. 506. 
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 واجب الیقظة عند تنفیذ العقد  -2

ینبغي على المهني التحلي بالیقظة عند تنفیذ العقد، هذا الواجب أصبح الیوم أساس لمسؤولیة 
دت القرارات القضائیة التي تفرض وقد تعدّ  ،خاصة في المجال المصرفي العقودالمهني في بعض 

في قضیة أب  )rennes(لى سبیل المثال ما قضت به محكمة استئناف رین هذا الواجب منها ع
فتح البنیه حسابین لالدخار لدى أحد البنوك، متمتعا بحق تسییر هذین الحسابین باعتباره ولي 

  .القاصرین

بعد مدة من الّزمن أقدم األب على سحب أموال من الحسابین إلى غایة نفاد الرصید  ما أّدى 
رفع دعوى قضائیة ضد األب والبنك معا لتعویض القاصرین لر حة حمایة الُقصّ إلى تدّخل مصل

بمسؤولیة األب دون  (vannes)عن األموال التي تّم تبدیدها، وقد حكمت المحكمة االبتدائیة لفان 
غیر ذلك وألزمت البنك بتعویض ب قضت (rennes)مسؤولیة البنك، إال أّن محكمة استئناف رین 

بالغ المبددة وكذا الفوائد التي كان من حقهما الحصول علیها، على اعتبار أّنه القاصرین عن الم
ى بالیقظة عند تنفیذ العقد، ورفض االستجابة لطلب األب بسحب هذه كان على البنك أن یتحلّ 

خار القاصرین، ألّن  هذه العملیات مشبوهة ولم یسبق لألب أن قام بسحب األموال من حساب ادّ 
  .  758لیة المعتبرة من حساب القاصرینهذه القیم الما

                                                             
758 CA Rennes, 5eme Ch., 10 février 2016, N° 14/00931, 
https://www.lexis360.fr/Document/cour_dappel_rennes_5e_chambre_10_fevrier_2016_n_14
00931/9mEFIbT9AAZdvMWpDeA4Y5MT4qaKGRxDtW-
K1YDhKxc1?data=c0luZGV4PTEmckNvdW50PTQm&rndNum=495186081&tsid=search6/ 
Consulté le 22/10/2017.« Alors que les livrets A étaient ouverts au nom de deux mineurs et 
que ceux-ci n'avaient enregistré depuis leur ouverture aucun mouvement significatif, la 
banque aurait dû déceler que les deux mineurs avaient reçu en même temps des sommes 
importantes provenant d'une part, d'une société d'assurance sur la vie et d'autre part, d'un 
notaire et que les retraits conséquents et rapides de la part du père effectués dès le lendemain 
du dépôt et jusqu'à épuisement, constituaient une anomalie qu'elle aurait dû dénoncer. 
Elle a manqué à son devoir de vigilance et a causé un préjudice' aux deux enfants de 
monsieur Christophe J. dont elle doit réparation. Elle sera, en conséquence, condamnée à 
leur rembourser les sommes dont la preuve du détournement est rapportée, soit la somme de 
8 341,90 € au profit de François J. et celle de 8 340,90 € au profit de Chloé J., avec intérêts 
au taux légal à compter du 18 juin 2013, date de l'assignation. Les intérêts échus pour une 
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لت البنك مسؤولیة الّضرر حمّ  )rennes(أّن محكمة استئناف رین من القرار یّتضح 
ة األب بسحب األموال باعتباره ولي إخالله بواجب الیقظة، ورغم أحقیّ  بسبب الحاصل للقاصرین

ة أموال معتبرة (بالّنسبة لقضیّ  القاصرین، إال أّنه كان على البنك االنتباه إلى أّن األب كان یسحب
ظ عن ذلك ولو على سبیل الحیطة، وفتح یورو خالل بضعة أّیام) والتحفّ  16000الحال حوالي 

مجرد مراقبة مدى صحة ومشروعیة حد تحقیقات لمعرفة مآل هذه األموال، فمسؤولیة البنك تتجاوز 
د اآلخر ورفض بعض العملیات االنتباه إلى مصلحة المتعاق ، بل یجب كذلكالعملیات المصرفیة

 لتجنیبه الّضرر الذي قد یحدث له.

واجب الّشفافیة بین المتعاقدین  -3

التحلي ، إذ یقع علیهما 759فافیةیفرض االلتزام بحسن النّیة عند تنفیذ العقد واجب الشّ 
خالل هذه المرحلة التي تتجسد فیها المصلحة الّشخصیة لكال المتعاقدین، في السلوك الوضوح ب
ة بعض رغم التعارض الواضح بین واجب الشفافیة من جهة والحق في الحفاظ على سریّ و 

، إال أّن الّنظریة الحدیثة للعقد تفرض على 760المعلومات خاصة في المعامالت االقتصادیة
ة المعلومات مراعاة لمصالح تقلیص مجال سریّ  ،فافیة الواجبة بینهماالشّ على  بناءالمتعاقدین 

 الّطرف اآلخر.

هو الوسیلة المثلى من أجل ردع بعض البنود واجب الشفافیة إلى أّن  761أشار الباحثون
الغامضة التي یستعملها المهنیین من أجل تحقیق مصالحهم واإلضرار بمصالح الّطرف 

année entière seront capitalisés, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code 
civil. » 

في عقود االستثمار واالستهالك والعالج الطبي، المكتب الجامعي  واإلفصاحالبهجي عصام أحمد، االلتزام بالشفافیة  759
  .82، ص 2014، اإلسكندریةالحدیث، 

760 LATREILLE Antoine, « Réflexion critique sur la confidentialité dans le contrat », L.P.A., 
N°156, 07 aout 2006, p.15. « La nature de l'information ne suffit pas à autoriser sa 
confidentialité. La conservation ou le partage du secret sont subordonnés à sa compatibilité 
avec l'ordre public, et notamment l'ordre public économique. L'inflation de la transparence 
entraîne inexorablement la régression du secret ». 
761 VIGNAL Nancy, La transparence en droit privé des contrats (étude critique de l’exigence), 
P.U.A.M., Marseille, 1998, p. 88 et s. 
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حق المستهلك في فسخ العقد أو تلك التي تمنح للمهني أفضلیة من د ومنها البنود التي تقیّ  اآلخر،
  ابل المالي للعقد. في تحدید المق

على سبیل المثال ، حضي واجب الشفافیة بتكریس قضائي في بعض قرارات محكمة الّنقض
 agent)شركة منحت لوكیل عقاري به الغرفة المدنّیة في قضیة تتلّخص وقائعها أّن ما قضت 

immobilier)  ّاري أحد وكالة من أجل تأجیر عقار معد للممارسة الّتجاریة، وقد جلب الوكیل العق
بعد مدة زمنیة اكتشف الوكیل العّقاري أّن  ؛األشخاص من أجل استئجار العّقار إال أّن العقد لم یتم

بینما كان عقد الوكالة ال یزال ساري  ،الستئجاره همخص الذي قدّ الّشركة قامت ببیع هذا العّقار للشّ 
البحث والذي واصل عمله بي بذلك المفعول، دون أن تكّلف الّشركة نفسها عناء إخبار الوكیل العّقار 

  ار، فطالب من الّشركة تعویض عن األضرار التي لحقت به.عن مستأجر للعقّ 

لة، إذ كان علیها إخطار الوكیل قضت محكمة الّنقض الفرنسّیة بمسؤولیة الّشركة الموكِّ 
ة الوكیل تنفیذ اتجة عن مواصلبتغییر موقفها وتفضیلها بیع العّقار ِعوض تأجیره، وأّن األضرار النّ 

  .   762لةفق علیه تتحملها الّشركة الموكِّ عقد الوكالة على النحو المتّ 

عند تعلیقه على القرار أّن الغرفة المدنّیة لمحكمة الّنقض ألزمت الّشركة  763أكد أحد الباحثین
 بتعویض الوكیل العقّاري بسبب الالمباالة التي تعاملت بها، حیث تركته یواصل العمل والبحث عن

في تصرف یعّبر عن نقص الّشفافیة في  حین أّنها قامت ببیع هذا األخیر مستأجر للعقار، في
  الّتعامل من طرف الّشركة الموكِّلة.    

                                                             
762 Cass. Civ. 1ere, 15 mai 2001, N° 98-20507, in 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEX
T000007619261&fastReqId=601241437&fastPos=1/Consulté le 17/10/2017. « Attendu 
qu'ayant relevé que le bailleur n'avait pas informé le mandataire de sa décision, prise 
pendant la durée du mandat, de ne plus louer les locaux litigieux mais de les vendre, laissant 
le mandataire accomplir ses diligences jusqu'au terme du mandat, la cour d'appel a pu en 
déduire que ce comportement était constitutif d'une faute ; d'où il suit que les moyens ne sont 
pas fondés. ». 
763 THIOYE Moussa, « Devoir d'information à l'égard de l'agent immobilier », A.J.D.I., N°12, 
2001, p. 1015.  
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 سامح بین الطرفین واجب التّ   -4

سامح بین المتعاقدین، إذ یقع على كل یفرض االلتزام بحسن النّیة عند تنفیذ العقد واجب التّ 
ر نوع من وفّ سامح یُ زء من حقه مراعاة لمصالح الّطرف اآلخر، فواجب التّ متعاقد التنازل عن ج

إلغاء إلى المرونة في مواضع قد یؤّدي تطبیق القاعدة القانونیة إلى جمود غیر مرغوب فیه یؤّدي 
  .764وابط بین األفرادالعامل اإلنساني في الرّ 

ا أشار إلى ذلك سامح في الواقع وجهین أساسیین مثلمیكتسي الخروج عن واجب التّ 
یتحلل من و إخالل للمدین بالتزاماته من أجل طلب فسخ العقد  ، فقد یغتنم الّدائن أيّ 765الباحثون

من جهة أخرى التعّسف في استغالل وضعیة  الّتسامحالتزاماته، كما قد یأخذ اإلخالل بواجب 
  المدین المخل بالتزاماته العقدیة. اعف الذي یكون فیهالضُّ 

، إال أّن 766مثلما أشار إلى ذلك أحد الباحثین سامح لم یحض بإجماع الفقهلتّ رغم أّن واجب ا
القرارات، من بینها قرار الغرفة المدنّیة األولى لمحكمة من عدید الالقضاء الفرنسي استعان به في 

في قضیة تتلّخص وقائعها أّن بنك قام بإسقاط األجل الذي كان  (Grenoble) غرونوبلاستئناف 
قد قرض لفائدة أحد زبائنها بسبب عدم دفعه ألقساط شهرین متتابعین، رغم أّنه لم یسبق ساریا في ع

قضت  لّماالمحكمة االبتدائیة  حكمأّیدت محكمة االستئناف  وقدبل، له وأن أخل بالتزاماته من قَ 
ة عند سن النیّ بالتزامه بحُ  معتبرة أّن هذا األخیر أخلّ  ،بعدم مشروعیة الفسخ الذي أقدم علیه البنك

تنفیذ العقد، وألزمت من جهة أخرى المقترضین بمواصلة دفع األقساط بصفة عادیة إلى غایة نهایة 
  . 767فق علیه بین الّطرفیناألجل المتّ 

                                                             
764 SKRZYPNIAK Helene, « La clause de tolérance », D., Chro., N° 4, 28 janvier 2016, p. 
218.  « La tolérance introduit de la souplesse « là où le jeu des normes juridiques pourrait 
conduire à une rigidité malvenue des rapports humains, c'est-à-dire à une juridicisation, 
voire une juridictionnalisation, excessives » ». 
765 PICOD Yves, Op.cit., p. 164. 
766 V. Skrzypniak Helene, Op.cit., p. 220. 
767 CA Grenoble, 1ere Ch. Civ., 19 janvier 2015, N° 12/02263, 
https://www.lexis360.fr/Document/cour_dappel_grenoble_1re_chambre_civile_19_janvier_2
015_n_1202263/4Ark5hvUGpC-

 



 المبحث األّول: دور حسن النيّة في مرحلة تنفيذ العقدثاني: .......الفصل الثاني: ........  الباب ال

274 

ة ما أقدم علیه البنك تظهر أهمیة القرار في أّن محكمة االستئناف بررت عدم مشروعیّ  
قتضي نوع من اللّیونة، بالّنظر إلى "تفاهة رامة التي تعامل فیها مع موقف كان یدة والصّ بالشّ 

سامح لواجب التّ  البنك عاتبة بصفة غیر مباشرة عدم احترام، مُ 768األقساط التي لم یتم الوفاء بها"
وض استغالل أّول خطأ بسیط للمتعاقد ي بین الّطرفین، عِ یجاد حل ودّ إالذي كان یفرض محاولة 

اآلخر من أجل فسخ العقد. 

عاون ثانیا: واجب التّ 

 حولها االلتزام بحسن النّیة في مرحلة تنفیذ العقد یلتفّ كائز التي حد الرّ أیشكل واجب الّتعاون 
یعتبر االلتزام باإلعالم بمختلف درجاته من بین صور هذا الواجب، غیر إذ ، 769وبتطبیقات متعّددة

والتي ال تقل أهمیة  معروفةالور األخرى غیر أّن سبق دراسة هذا االلتزام یحیل للتركیز على الصّ 
.من الّناحیة العملیة

الّطرف اآلخر تنفیذ التزاماتالعمل على تسهیل   -1

یفرض واجب الّتعاون على كال الّطرفین العمل على تسهیل مهمة الّطرف اآلخر عند تنفیذ 
 بل یمتدّ  المدین،مهمة  تصعیب على االمتناع عنأن التزاماته، وال یقتصر دور المتعاقد في هذا الشّ 

ویبدو هذا الواجب أكثر وضوحا في عقد العمل، إذ ، 770العمل على تسهیل تنفیذ العقدضرورة إلى 

ZmTuIQwQUMSW8gYZI6nIZTbUXU4if0I1?data=c0luZGV4PTEmckNvdW50PTE5Jg==&
rndNum=227450937&tsid=search10/ Consulté le 11/11/2017.« La banque qui s'est montrée 
intransigeante par rapport aux consorts R. a, de son côté, imputé par erreur les fonds 
destinés à régulariser les impayés sur le compte de monsieur Sébastien R.. 
Le prononcé de la déchéance du terme du contrat du 29 janvier 2008, sanction de la banque à 
l'égard de ces clients, est un manquement à l'exécution de bonne foi des contrats. 
C'est donc à juste titre que le tribunal a dit que la déchéance du terme n'a pas été prononcée 
de manière loyale par la banque, l'a déboutée de ses demandes en paiement et a dit que les 
emprunteurs doivent respecter l'échéancier du prêt jusqu'à son terme contractuel. » 

حیث استعملت محكمة االستئناف في قرارها عبارة:  768
« Dans ces conditions, au regard du prix escompté de la vente, le montant des 2 échéances 
impayées était dérisoire. » 

 وما بعدها. 20، ص 1988لقاهرة، ابو جمیل وفاء حلمي، االلتزام بالتعاون (دراسة تحلیلیة وتأصیلیة)، د.د.ن.، ا 769
770 LE BRUN Christine, Op.cit., p. 9. 
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یقع على رب العمل توفیر اإلمكانیات المادیة الالزمة والتي تسمح للعامل بتنفیذ الوظیفة المنسوبة 
  .771إلیه

اآلخر عند إذا كان یقع على المتعاقد بذل الجهد المناسب من أجل تسهیل مهمة المتعاقد 
ویمكن اإلشارة  772مستحیال هذا التنفیذتصرف یجعل من قد، فمن األولى أن یمتنع عن أّي تنفیذ الع

والتي حّملت مسؤولیة  في هذا الّصدد إلى ما قضت به الغرفة االجتماعیة لمحكمة الّنقض الفرنسّیة
ر لها ذلك بعدما وفّ  ،كرباح الباقل لعاملة كانت تعمل في الصّ عن توفیر النّ  هفتوقّ بسبب لرب عمل 
بالتزامه بحسن النّیة في تنفیذ  سنوات، معتبرة بأّن رب العمل بتصرفه هذا قد أخلّ  10ألزید من 

. 773العقد، وجعل من تنفیذ العاملة اللتزاماتها مستحیال

لقرار أّنه ال یوجد في على اعند تعلیقه  (Jean SAVATIER) سافاتیهجون یشیر األستاذ 
ال، بالتّالي ال یمكن أّن تقوم مسؤولیته على إخالل قل للعمّ لزم رب العمل بتوفیر النّ د یُ العقد أّي  بن

توقفه فجأة عن ذلك،  سنوات ثمّ  10قل للعمال لفترة تفوق غیر أّن قیامه بتوفیر النّ  ؛في تنفیذ العقد
، وقد أّدى إخالال بحسن النّیة عند تنفیذ العقد، بما أّن ساعات العمل كانت غیر عادیة عتبریُ 

قل العمومي مستحیال بالّنظر لعدم توّفر النّ  ة اللتزاماتهاجعل من تنفیذ العاملتصرف رب العمل إلى 
.  774الصباح الباكرفي 

771 VIGNEAU Christophe, « L'impératif de bonne foi dans l'exécution du contrat de travail », 
R.D.S., 2004, p. 711.
772 LE TOURNEAU Philippe, POMAREDE Matthieu, Op.cit., p. 28.
773 Cass. Soc., 10 mai 2006, N° 05-42.210, Bull. Civ., N° 5, 2006, p. 164. « Attendu,
cependant, que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'employeur, prenant en compte la spécificité de

son travail d'inventoriste en équipe et l'horaire exceptionnel de prise du travail, faisait
prendre la salariée depuis plus de dix ans à son domicile par un véhicule de l'entreprise et,
cessant de la faire bénéficier de cet avantage lié à sa fonction, l'avait mise dans
l'impossibilité de travailler, ce qui caractérisait un manquement de l'employeur à l'exécution
de bonne foi du contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; »
774 SAVATIER Jean, « Obligation d'exécution de bonne foi. Violation justifiant la résiliation
judiciaire demandée par le salarié », R.D.S, N° 7-8, 10 juillet 2006, p.803.



  المبحث األّول: دور حسن النيّة في مرحلة تنفيذ العقدثاني: .......الفصل الثاني: ........  الباب ال

276 
 

 من الّضرر عند تنفیذ العقد بالتقلیلااللتزام   -2

اعترف المشّرع بصفة ضمنیة بالتزام الّدائن بالتقلیل من الضرر في حالة عدم تنفیذ المدین 
، إال أّن العدید من في الفقه والقضاء یثیر جدال واسعاالتزاماته، رغم أّن هذا االلتزام ال یزال ب

ُحسن  بصفة صریحة على أساسالباحثین في الوقت الراهن یَرون ضرورة االعتراف بهذا االلتزام 
 النّیة في تنفیذ العقد.

  أ: اعتراف المشرع بااللتزام بالتقلیل من الضرر
مشّرع الجزائري صراحة بالتزام المتعاقد بالتقلیل من الضرر، إال أّنه بالرجوع إلى لم یعترف ال

من الّتقنین المدني فیما  182النصوص المتعلقة بأحكام االلتزام، یمكن اإلشارة إلى نص المادة 
یتعلق بالتنفیذ عن طریق التعویض، حیث تنص المادة على أنه: " إذا لم یكن التعویض مقررا في 

د، أو في القانون فالقاضي هو الذي یقّدره، ویشمل التعویض ما لحق الّدائن من خسارة وما فاته العق
من كسب، بشرط أن یكون هذا نتیجة طبیعیة لعدم الوفاء بااللتزام أو للتأخر في الوفاء به. ویعتبر 

  لم یكن في استطاعة الّدائن أّن یتوقاه ببذل جهد معقول" .الضرر نتیجة طبیعیة إذا 
یظهر من خالل النص السالف الذكر أّن المشّرع یحصر الضرر الواجب التعویض علیه في 
الضرر الذي یعتبر نتیجة طبیعیة لعدم تنفیذ المدین اللتزاماته، ویكون الضرر نتیجة طبیعیة إذا لم 

أى یكن في وسع الّدائن توقیه، أي بمفهوم المخالفة یمكن للقاضي التقلیل من قیمة التعویض إذا ر 
  بأّنه كان من الممكن على الّدائن تفادي تفاقم الضرر ببذل جهد معقول.

 بوجود التزام بتقلیل الضررب: جدلیة االعتراف 
قلیل أّنه ال وجود ألي التزام یقع على الّدائن من أجل التّ  775الباحثین في فرنسایرى جانب من 

وقد أّكدت محكمة الّنقض الفرنسّیة اتجة عن إخالل المدین بالتزاماته العقدیة، من األضرار النّ 
في قضیة تتلّخص وقائعها أّن مقاول  2013رفض هذا االلتزام في قرار لها سنة على صراحة 

ارتكب خطأ عند تشیید بنایة، إذ ظهرت بعد مدة زمنیة وجیزة تشققات، فثار نزاع بین المقاول 
ایة تفادي تفاقم األضرار لو اّتخذ الحیطة ومالك البنایة وتبّین بعد الخبرة أّنه كان بإمكان مالك البن

                                                             
775 DESHAYES Olivier, « L'introduction de l'obligation de modérer son dommage en matière 
contractuelle – Rapport français », R.D.C., N° 3, 2010, p. 1140. 
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لمالك، إال بتقلیص قیمة الّتعویض المستحقة ل (Poitiers) الالزمة، فقضت محكمة استئناف بواتییه
من  التقلیلحیة أّي التزام بدت صراحة بأّنه ال یقع على الضّ أكّ ألغت القرار و محكمة الّنقض أّن 

 .776عن الضرر ولالحاصل بها مراعاة لمصلحة المسؤ الّضرر 
ظ الكبیر لمحكمة الّنقض الفرنسّیة على إدراج التزام للّدائن للحد َیظهر من خالل القرار التحفّ 

أو التقلیل من الّضرر مراعاة لمصلحة المدین، معتبرة أّن هذا األخیر مسؤول بالتعویض عن 
عند تعلیقه على  )يكّ مصطفى م(الّضرر كامال طالما أّنه نتیجة مباشرة لخطئه، وقد أشار األستاذ 

أّن محكمة الّنقض فصلت في الموضوع برفض االعتراف بهذا االلتزام، ویبقى ذلك حسب  ،القرار
المقارنة التي اعترفت في  التشریعات األوروبیةرأیه خصوصیة للقانون الفرنسي بالّنظر إلى 

 . 777معظمها بهذا االلتزام
 من الّضرر  قلیلبالتبااللتزام ج: التوجه نحو االعتراف الصریح 

المقارنة خاصة في الّنظام  القوانینمن الّضرر معترف به في مختلف  بالتقلیلأصبح االلتزام 
 duty to mitigate( هذا االلتزام المعروف تحت تسمیة والتي ترى في ،االنجلوسكسوني

damages( ن للقضاء كاأّنه  778ویرى الباحثون، أساسا للعالقة بین المتعاقدین خالل تنفیذ العقد
إلى أن أصبح  ،في بریطانیا والوالیات المتحدة األمریكیة دور كبیر في ظهور وتطور هذا االلتزام

 .779في المعادلة الّتعاقدیة اأساسی اعنصر ل الیوم یشكّ 

                                                             
776 Cass. Civ. 3eme, 10 juillet 2013, N° 12-13851, in 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEX
T000027706781&fastReqId=855886894&fastPos=1/ Consulté le 17/11/2017 « Qu'en statuant 
ainsi, alors que l'auteur d'un dommage doit en réparer toutes les conséquences et que la 
victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable, la cour d'appel 
a violé le texte susvisé ; ». 
777 MEKKI Mustapha, « L’exception française : non à l’obligation de minimiser le 
dommage ! », Gaz. Pal., Juris., N° 318, 14 novembre 2013, p. 3824. 
778 REIFEGERSTE Stéphan, Pour une obligation de minimiser le dommage, P.U.A.M., 
Marseille, 2002, p. 34 et s. 
779 DESHAYES Olivier, « « Existe-t-il un devoir de minimiser son dommage en matière 
contractuelle ? » – Une question mal posée », R.D.C., N° 1, 2014, p. 27.  
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وبصفة من الّضرر تكریسا واسعا في الّتقنینات األوروبیة المقارنة  بالتقلیلعرف االلتزام 
من  1227أو المادة  2780فقرة  254المدني األلماني في نص المادة  الّتقنینصریحة، على غرار 

 782ال یمكن ذكرها على سبیل الحصر واألمثلة متعددة في هذا الشأن781الّتقنین المدني االیطالي
لالعتراف بهذا االلتزام أتى بثماره، إذ  783الباحثین في فرنساولعل الضغط الذي مارسه جانب من 

، فنجدها تنص على 784ن مشروع تعدیل قانون المسؤولیة المدنّیةم 1263بالرجوع إلى المادة 
تخفیض المبلغ المستحق للمتضرر إذا لم یتخذ اإلجراءات الالزمة من أجل منع تفاقم الضرر، 

عن األضرار التي كان یمكن تفادیها  بمفهوم المخالفة ال یجوز للمتضرر الحصول على تعویض
  ببذل جهد معّین لتفادي تفاقم الضرر.

  

  

                                                             
780LEGEAIS Raymond et Al., Op.cit., p. 86. « Il en est ainsi même lorsque la faute de la 
victime … ou d’avoir omis d’écarter ou de diminuer le dommage… »  
781 Code civil Italien, in 
http://www.jus.unitn.it/cardozo/obiter_dictum/codciv/Codciv.htm/Consulté le  17/01/2018. 
Article 1227 stipule que:«Il risarcimento non è dovuto per i danniche il 
creditoreavrebbepotutoevitareusando l'ordinariadiligenza » traduit faite via google translate:  
« … L'indemnisation n'est pas due au dommage que le créancier aurait pu éviter en utilisant 
la diligence ordinaire » 
782V. THIRIEZ Pierre-Yves, « La mitigation ou l’obligation pour la victime de minimiser son 
dommage : une exception française », Gaz. Pal., N° 343, 09 décembre 2014, p. 3632 et s. 
783LE TOURNEAU Philippe et Al., Droit de la responsabilité…, Op.cit., p. 67. 
784 Ministère français de la justice, Direction des affaires civiles et du sceau, Projet de réforme 
de la responsabilité civile mars 2017, 
inhttp://www.justice.gouv.fr/publication/Projet_de_reforme_de_la_responsabilite_civile_130
32017.pdf/ Consulté le 11/11/2017. L’article 1263 du projet de réforme stipule que : « Sauf en 
cas de dommage corporel, les dommages et intérêts sont réduits lorsque la victime n’a pas 
pris les mesures sûres et raisonnables, notamment au regard de ses facultés contributives, 
propres à éviter l'aggravation de son préjudice. » 
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  لمبحث الثانيا

 نظرّیة الّظروف الّطارئة نموذج لحسن النّیة عند تنفیذ العقد

تعددت صور ُحسن النّیة عند تنفیذ العقد على النحو المشار إلیه سابقا، غیر أّن نظرّیة 
ست بكل وضوح معاني وأهداف االلتزام بحسن النّیة في مرحلة تنفیذ العقد الّظروف الّطارئة كرّ 

، مما یبرر المعاصرألمر أهمیة هو الجدل الذي تثیره هذه الّنظریة في وقتنا وما زاد من ا
قانونیة مصدر الشكاالت اإلبنوع من العمق لفهم العناصر التي تثیر  الّنظریةضرورة دراسة هذه 

 الجدل الفقهي.

ینبغي من أجل اإلحاطة بنظرّیة الّظروف الّطارئة، الوقوف على واقعها في ظل التطورات 
د األسباب التي قد في ظل تعدّ  هللمحافظة على كیان ضرورةیثة للعقد، إذ أضحت الیوم الحد
 .د فعالیته (المطلب األّول)تهدّ 

ساهم في خلق نوع من االضطراب عند  الّنظریةغیر أّن الجدل الفقهي الذي صاحب 
في حالة مناورة القاضي  مجال الّتضییق منو  ،دة لقیامهامن خالل فرض شروط متعدّ  ها،إعمال

 .(المطلب الثاني) العملیة تهاأهمیّ  الّنظریةفقد قد یُ ما  ،اختالل توازن العقد

  المطلب األّول

الّطارئة  الّظروفواقع نظرّیة 

، إذ كان من مرفوضة في ظل الّنظریة التقلیدیة للعقدالّطارئة  الّظروفنظرّیة  أضحت
لیه، غیر أّن الوضع الحالي في المجتمع المستبعد تصور تدّخل القاضي لتعدیل ما تّم االّتفاق ع

ر حدیث ، ما أّدى إلى فتح المجال أمام تصوّ آنذاك لم یبق بتلك البساطة التي كان ُیعرف بها
جدل فقهي ال یزال یحتفظ  وسط المفاهیم التقلیدیة مفعولوالعمل من خاللها على التخفیف من 

 .الراهن (الفرع الثاني) ة في الوقتبنوع من الحدّ 
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لى اإلطار المفاهیمي ع تسلیط الضوء یبدو ضروریابل التطّرق إلى هذا الجدل، أّنه وقَ  إال 
مضمون الّنظریة واإلشكاالت الّطارئة، من أجل إرساء قواعد صلبة لفهم  الّظروفلنظرّیة 

  الفرع األّول)( القانونیة المحیطة بها

  الفرع األّول

  رئةتحدید اإلطار المفاهیمي لنظرّیة الّظروف الّطا

یفرض تحدید اإلطار المفاهیمي لنظرّیة الّظروف الّطارئة الوقوف على مفهومها بالرجوع 
 بعض المفاهیم المشابهة لهاو مفهوم الّنظریة مع ضرورة الّتمییز بین ، (أوال) إلى اآلراء الفقهیة

  .(ثانیا)

  نظرّیة الّظروف الّطارئة مفهومأوال: 

الرجوع ولو بإیجاز إلى  ،لنظرّیة الّظروف الّطارئة ینبغي قبل التطّرق إلى التعریف الفقهي
على الّنحو الّتقنین المدني كبیر لرسم معالم كان له تأثیر القانون الروماني والذي ظهورها في 

  . الذي نعرفه حالیا

 ظهور نظرّیة الّظروف الّطارئة  -1

ولو  786مانيالّظروف الّطارئة منذ القانون الرو نظرّیة  ظهور مالمحعلى 785الباحثون دأكّ 
من التزاماته في حالة تغّیر الّظروف  التحّللبحق المدین  في  االعتراف بصفة غیر مباشرة مثل

خالل تنفیذ العقد، كما تشیر بعض الدراسات إلى إمكانیة استناد المدین على هذه الّنظریة في 

                                                             
، نظریة الظروف الطارئة بین القانون المدني والفقه اإلسالمي (دراسة مقارنة)، دار محمد محي الّدین ابراهیم سلیم 785

 . 26، ص 2007المطبوعات الجامعیة، االسكندریة، 
 بن حیي شارف، "ضرورة رغم إنكار بعض الباحثین العتراف القانون الروماني بنظرّیة الّظروف الّطارئة، راجعوذلك 786

"، األكادیمیة -اإلسالمي بالفقه مقارنة دراسة –الجزائري  المدني القانون في طارئال الظرف إسقاط الّشرط عمومیة
  انظر كذلك: . 47 ، ص2010، 4اعیة واإلنسانیة، عدد للدراسات االجتم

BOMSEL, La théorie de l’imprévision en droit civil français, thèse pour le doctorat, 
université de Paris, 1922, p. 13. 
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لى النحو الذي ق الغایة من إبرام العقد عاستحالة تحقّ إلى ت عة أدّ حالة حدوث ظروف غیر متوقّ 
في الّظروف العادیة، والمثال على ذلك سماح القانون الروماني للقاضي تنفیذه كان من المنتظر 

تخفیض قیمة بدل اإلیجار المستحق لمالك األرض ب ،بالتدّخل من أجل تعدیل عقد اإلیجار
  .787تأجر فیهة األرض لسبب ال ید للمسة غلّ إذا قلّ  ،الفالحیة وفقا لما یراه مناسبا وبحسن نیة

ین في ثر نظرّیة الّظروف الّطارئة في العصور الوسطى على ید رجال الدّ أیظهر كذلك 
ر المتعاقد یعبّ والتي تعني أّن  ،rebus sic stanibusتحت تسمیة  آنذاكشكل قاعدة معروفة 

عن رضاه في إبرام العقد بالّنظر إلى وقائع معروفة بالّنسبة إلیه أو یمكن توقع حدوثها في 
یر العادي لألمور، بالتّالي یجوز للقاضي التدّخل من أجل إعادة الّتوازن المستقبل بحسب السّ 

  .788ت إلى تغّیر الّتوازن المالي للعقدللعقد في حالة حدوث ظروف استثنائیة غیر متوقعة أدّ 

 نظرّیة الّظروف الّطارئة مضمون -2

، إال أّن 789الّطارئة روفالظّ نظرّیة  تحدید مضموندت اآلراء الفقهیة التي حاولت تعدّ 
ع حدوثها "اختالل توازن العقد بسبب عوامل لم یكن بوسع المتعاقدین توقّ  أّنه:اغلبها تتفق على 

ر ارئ حالة استثنائیة عامة تطرأ خالل مرحلة تنفیذ العقد وتؤثّ رف الطّ ، فالظّ 790عند إبرام العقد"
تدّخل القاضي إلعادة  تطلبیمرهقا  ات المدین، بحیث تجعل من تنفیذ التزامتوازنهعلى 
 .791هتوازن

                                                             
787 ANCEL Pascal, « Imprévision », Rep. Civ., Mai 2017, p. 5. 
788 DEROUSSIN David, Op.cit., p. 475. 
789 LABROT Émilie, L’imprévision (étude comparée droit public-droit privé des contrats), 
l’Harmattan, Paris, 2016, p. 23/ FABRE-MAGNAN Muriel, Op.cit., p. 555./ TERRE 
François, SIMLER Philippe, LEQUETTE Yves, Op.cit., p. 515. 
790 MOURALIS Jean Louis, « Imprévision », Rep. Civ., septembre 2003, p. 2. « Ainsi 
peut-on définir l’imprévision comme la situation où, à la suite d’événement imprévus par 
les parties au moment de la conclusion du contrat, l’équilibre qu’elles avaient établi entre 
leurs prestations se trouve rompu. »   

المركز دالي بشیر، " سلطة القاضي في تحقیق الّتوازن العقد في إطار نظرّیة الّظروف الّطارئة"، مجلة القانون،  791
 .139، ص 2016، 6عدد الجامعي غلیزان، 
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 ثانیا: تمییز الّظروف الّطارئة عن المفاهیم المشابهة لها 
یجب من أجل تحدید اإلطار المفاهیمي لنظرّیة الّظروف الّطارئة بدّقة، فصلها عن 

 المفاهیم القانونیة المشابهة لها كالقّوة القاهرة والغبن في بیع العّقار.  
 ارئة عن القّوة القاهرةتمییز الّظروف الطّ  -1

ففي  ،الحدود متقاربة بین الّظروف الّطارئة من جهة والقّوة القاهرة من جهة أخرى تبدو
بتغّیر في ظروف العقد بعد إبرامه مع عدم إمكانیة توقع ذلك غیر أّنه األمر كلتا الحالتین یتعلق 

ممكنا إال  تجعل ذلكف الّطارئة إذا كانت القّوة القاهرة تجعل من تنفیذ العقد مستحیال، فالّظرو 
دة كأن بخسارة فادحة، هذه األخیرة قد تأخذ صور متعدّ حیث تهّدده لمدین مرهق بالّنسبة ل هأنّ 

ف تنفیذ العقد أكثر مما كان متوقعا، أو أن ینخفض المقابل الذي سیحصل علیه المدین یكلِّ 
ذ العقد بعد الّظروف الّطارئة بالمقارنة مع ما كان ینتظر الحصول علیه، أو أن یستوجب تنفی

  .792وقتا أطول أو جهدا أكبر
یظهر كذلك الفرق بین القّوة القاهرة والّظروف الّطارئة من حیث األثر المترتب عن 

اتجة عن عدم تنفیذ یجوز للقاضي إعفاء المدین من المسؤولیة النّ القّوة القاهرة كلیهما، ففي حالة 
ف عن تنفیذ العقد خالل فترة حدوث الّظروف الّطارئة التوقّ للمدین التزاماته، في حین ال یجوز 

  .793ة التي هو فیهایجاد حل للوضعیّ إإلى غایة 
مییز بین القّوة القاهرة والّظروف الّطارئة قد یصعب في الواقع العملي بالّنظر إلى إال أّن التّ 

، إلى اإلرهاقة كبیرة من نفیذ المرهق إذا بلغ درجق بین استحالة التّنفیذ من جهة والتّ الحد الضیّ 
تّم دمجهما تحت عبارة  بلدرجة أّنه في القانون االنجلیزي مثال ال یتم الفصل بین الّنظریتین، 

 )frustration theory(  ُر على تغّیر الّظروف في العقد على نحو یصبح تنفیذ عبِّ ، والتي ت
  .794برم بهأُ ن االقتصادي الذي واز التزام المدین مستحیال أو عسیرا إلى درجة فقدان العقد للتّ 

 
                                                             

792 ANCEL Pascal, « Imprévision », Op.cit., p. 3.  
793 Ibid. 
794 MULCAHY Linda, Contract law in perspective, 5eme éd., Taylor & Francis e-Library, 
London, 2008, p. 127. 
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الّطارئة عن الغبن الّظروفتمییز  -2
الّطارئة عند تنفیذ العقد تقابلها نظرّیة  الّظروف نظرّیةأّن  795الباحثینیرى جانب من 

عدى عدم توازن التزامات المتعاقدین الذي تشترك ما في مرحلة إبرامه، لكن  والغبن االستغالل
یجعل من العقد قابل لإلبطال منذ  الغبنشاسع بینهما، فمن جهة فیه الّنظریتین، فإّن الفرق 

فالعقد ینشأ صحیح ویبقى كذلك حتى بعد حدوث  ةارئالطّ  الّظروف نظرّیةأّنه في  غیر، إبرامه
تنفیذ العقد خالل المرحلة التي تسبق في المدین  استمرار، والّدلیل على ذلك هو الّطارئ رفالظّ 

  أو الحكم القاضي بتعدیل العقد أو إنهاء أثره. االّتفاق على تعدیل العقد
یرمي من خالل دعواه إلى إبطال  أو المغبون لمن جانب آخر، یظهر أّن الّطرف المستغَّ 

العقد بسبب العیب الذي یشوبه، في حین أّن المدین في حالة الّظروف الّطارئة یرمي إلى 
أّن سبب  باإلضافة إلى، 796اللتزاماتبین اإعادة الّتوازن طلب المحافظة على العقد من خالل 

ن أّن الظرف الطارئ هو ظرف یعود لظرف داخلي في العقد، في حی الغبنعدم الّتوازن في 
  ال دخل للمتعاقدین في حدوثه. إذ، خارجي

رغم االختالفات المشار إلیها سابقا، قد یحدث خلط بین الغبن والّظروف الّطارئة خاصة 
 )2016(قبل تعدیل  تعترف صراحة بهذه األخیرة كالمشّرع الفرنسي بالّنسبة للتشریعات التي لم

بصفة غیر مباشرة بنظرّیة الّظروف الّطارئة تحت غطاء نظرّیة الغبن، وأحسن  اعترفالذي 
تاریخ األخذ بالغبن تحّدد والتي  797من التّقنین المدني 2فقرة  1675مثال على ذلك نص المادة 

العقد ال بتاریخ االّتفاق على الوعد، أّي  أّنه في حالة تغّیر في الوعد بالبیع بتاریخ إبرام 
 وترتب عن ذلك الّظروف خالل الفترة الممتدة بین تاریخ إبرام الوعد بالبیع وتاریخ إبرام عقد البیع

األخذ بالتغّیر الحاصل إلعمال نظرّیة الغبن إن ارتفاع أو انخفاض قیمة العّقار المبیع، وجب 
 .798توّفرت شروطها

 .515عبد الرزاق أحمد السنھوري، المرجع الّسابق، ص  795
796 ANCEL Pascal, « Imprévision », Op.cit., p. 3. 
797 Article 1675 paragraphe 2 du Code civil français : « En cas de promesse de vente 
unilatérale, la lésion s'apprécie au jour de la réalisation. » 
798 TERRE François, SIMLER Philippe, LEQUETTE Yves, Op.cit., p. 517. 
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یظهر جلیا أّن المشّرع الفرنسي یعترف بصفة غیر مباشرة بنظریة الّظروف الطارئة في 
قانوني عن تغّیر الّظروف بین تاریخ الوعد بالبیع وتاریخ إبرام العقد  أثرالّنص الّسابق، بترتیب 

وعد الّنهائي، إذ یتم األخذ بعین االعتبار قیمة العقار عند تاریخ إبرام العقد ال عند تاریخ ال
  بالبیع.

  الفرع الثاني
  الجدل حول االعتراف بنظرّیة الّظروف الّطارئة

تظهر أهمیة دراسة نظرّیة الّظروف الّطارئة من خالل الجدل الفقهي الذي تثیره في ظل   
، ولعل معظم نقاط الخالف تتعّلق بالّشروط هذه األخیرة بهاتباین اعتراف مختلف التشریعات 

القاضي في حالة حدوث ظروف جعلت من تنفیذ العقد مرهقا ألحد وكذا الّدور الذي یلعبه 
  األطراف.

 أوال: الجدل الفقهي حول نظرّیة الّظروف الّطارئة
اختلفت اآلراء الفقهیة حول االعتراف بنظریة الّظروف الّطارئة بحسب المذاهب الفكریة 

بسبب انتهاكها المبادئ التي ینتمي إلیها الفقهاء، فمنهم من عارض على األفكار التي تحملها 
الّتقلیدیة للعقد كسلطان اإلرادة والقّوة الملزمة للعقد، في حین ناد البعض اآلخر بضرورة العمل 
على رسم حدود جدیدة لنظرّیة العقد من خالل إدراج بعض المفاهیم الحدیثة ومنها نظرّیة 

  الّظروف الّطارئة.
  الفقه المعارض لنظرّیة الّظروف الطارئة  -1

معارضة الفقه لنظرّیة الّظروف الّطارئة إلى مساسها باألمن القانوني للعقد من خالل تعود 
إعادة الّنظر في قوته الملزمة، كما أّن الّنظریة ال تستند إلى أّي أساس قانوني من أجل تغییر ما 

  اتفق علیه المتعاقدین. 
  القّوة الملزمة للعقد  -أ

تتعارض  هاأنّ یرى بلعقد بسبب الّظروف الّطارئة افض لتعدیل االرّ  أّن الفقه 799الباحثونأّكد 
فمن الجانب األخالقي، یظهر أّن  ؛مع القّوة الملزمة للعقد من الجانب األخالقي واالقتصادي

                                                             
799ANCEL Pascal, « Imprévision », Op.cit., p. 4. 
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علیه في مرحلة  اُحسن النّیة عند التّنفیذ تفرض على الّطرفین تنفیذ العقد وفقا لما اتفق
بدأ نفسه تعدیل العقد ولو بسبب اختالل الّتوازن لمبا إعماالكما ُیمنع على القاضي  المفاوضات،
، أّما من الجانب االقتصادي، فالعقد یعتبر في الواقع مشروع اقتصادي بالّنسبة 800االقتصادي

ل الخسائر التي قد تنجر عن عدم نجاح لطرفیه، بالتّالي یجب على كل واحد منهما تحمّ 
  .801دسبب داخلي أو خارجي عن العقلالمشروع سواء كان ذلك 

یفرض االلتزام بُحسن النّیة عند تنفیذ العقد صحة هذا التبریر نسبیة جدا، بما أّن غیر أّن 
بالتّالي فالقّوة  802هإبرامعات الّطرف اآلخر والغایة المنتظرة من وفقا لتطلّ  هتنفیذعلى الّطرفین 

طالما  ،لّطارئةالملزمة للعقد ال یمكن أن تقف عائقا أمام إمكانیة تعدیل العقد بسبب الّظروف ا
عا من طرفه عند عدیل هو المحافظة على مصلحة المدین تبعا لما كان متوقّ أّن الغایة من التّ 

  . 803إبرام العقد

الخوف من تدّخل القاضي في  ورفض نظرّیة الّظروف الّطارئة ه سببأّن كذلك یظهر 
بة للعقد أّن القاضي هو مصدر اضطراب بالّنس أي العقد والمساس باألمن الّتعاقدي،

ة على أساس أّنها تؤدي إلى االعتراف بصحة والمتعاقدین، إال أّنه من الصعب قبول هذه الحجّ 
وعدم االعتراف للقاضي ، عه عند إبرام العقدحكم فیه وال توقّ توازنه لسبب ال یمكن التّ  عقد اختلّ 

من طرف المحكمة قابة بسلطة إعادة الّتوازن للعقد، علما أّن قراراته تبقى دائما خاضعة للرّ 
العلیا، فإذا كان أساس رفض تدّخل القاضي هو حمایة توازن العقد على النحو الذي أراده 
المتعاقدین عند إبرام العقد، فمن األولى االعتراف بنظرّیة الّظروف الّطارئة من أجل الحمایة 

  ة لهذا الّتوازن.الفعلیّ 

  

 
                                                             

800 COURDIER-CUISINIER Anne-Sylvie, Op.cit., p. 539.  
801 ANCEL Pascal, « Imprévision », Op.cit., p. 4. 
802 AYNES Laurent, « Le devoir de renégocier », R.J. Com., N° 11, 1999, p. 16.  
803 THIBIERGE Louis, Le contrat face à l’imprévu, Economica, Paris, 2011, p. 398.  
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 انعدام األساس القانوني لنظرّیة الّظروف الطارئة  -ب

بعدم برروا موقفهم لنظرّیة الّظروف الّطارئة الرافض الفقه إلى أّن  804یشیر أحد الباحثین
إمكانیة دمجها في المبادئ العامة التي تحكم العقد، من بینها نظرّیة التعّسف في استعمال 

ب أّي ألّن الّدائن لم یرتك ،عمال هذه األخیرة لتبریر نظرّیة الّظروف الّطارئةإالحق، إذ ال یمكن 
خطأ عند مطالبة المدین بتنفیذ العقد وفقا لما تّم االّتفاق علیه عند إبرامه، من جانب آخر ال 

لنظرّیة الّظروف الّطارئة، كون أّن إثراء الّدائن في  أساسایمكن أن تكون نظرّیة اإلثراء بال سبب 
ّن هذا الموقف الذي ، والواقع أ805هذه األخیرة له سبب مشروع وهو العقد الذي ابرمه مع المدین

تبّناه مؤیدي الّنظریة التقلیدیة للعقد یعود أساسا إلى اعتبار الّظروف الطارئة خروجا صریحا عن 
 .806مبدأ سلطان اإلرادة، في ظل عدم إمكانیة تبریر تدّخل القاضي إلعادة توازن العقد

ضرورة االعتراف بنظرّیة الّظروف الّطارئة -2

اهن االعتراف بنظرّیة الّظروف الّطارئة تماشیا مع بات من الضروري في الوقت الرّ 
الّتطورات الحدیثة لنظرّیة العقد، وقد تعّددت األسس القانونیة التي یمكن االعتماد علیها من أجل 

تبریر تدّخل القاضي إلعادة توازن العقد. 

ُحسن النّیة أساس لنظرّیة الّظروف الّطارئة االلتزام ب  -أ

ُحسن النّیة عند تنفیذ العقد من بین أهم األسس التي  االلتزام بإلى أنّ  807یشیر الباحثون
من أجل تبریر تدّخل القاضي في حالة اختالل توازن العقد بسبب الّظروف  الفقهعتمد علیها یَ 

ال سیما فكرة الّتضامن بین  هذا االلتزامالتي یقوم علیها  األفكارالّطارئة إذ بالرجوع إلى 

804 MOURALIS Jean Louis, Op.cit., p. 5. 
805 Ibid. 

، 1972العربي الحدیث، اإلسكندریة، النظریة والتطبیقات، المكتب  :عیاد عبد الرحمان، أساس االلتزام العقدي 806
  . 366ص 

807 FRELETEAU Barbara, Devoir et incombance en matière contractuelle, LG.D.J.-
Lextenso, Paris, 2017, p. 114./TERRE François, SIMLER Philippe, LEQUETTE Yves, 
Op.cit., p. 517/ MOURALIS Jean Louis, Op.cit., p. 4/ ANCEL Pascal, « Imprévision », 
Op.cit., p. 4 / LE TOURNEAU Philippe, POMAREDE Matthieu, Op.cit., p. 22. 



 الثاني: نظريّة الظّروف الطارئة نموذج لحسن النيّة عند تنفيذ العقدالمبحث  الفصل الثاني: ........  .......ثاني: اب الالب

287 

نجده (أي االلتزام بحسن النّیة) ، ذ مصالح الّطرف اآلخر محل اعتبارالمتعاقدین أو ضرورة أخ
تنفیذ حمایة لمصالح الّطرف الذي أصبح یستوعب نظرّیة الّظروف الطارئة التي تهدف إلى 

بفرض على الّدائن مشاركة المدین في اإلرهاق إما باإلنقاص من التزامات المدین التزامه مرهقا، 
نة أّن على هذا األساس تّم اعتبار في بعض القوانین المقارِ ، 808الّدائنأو الزیادة من التزامات 

مطالبة الّدائن من المدین تنفیذ العقد بالرغم من اختالل توازن العقد خروج عن ُحسن النّیة في 
  .809من أّي  مضمونالّدائن  ظل فراغ التزام

رئة من خالل اجتهاد یمكن تأكید على االلتزام بحسن النّیة كأساس لنظرّیة الّظروف الطا
 لما استندت علىالغرفة الّتجاریة  محكمة النقض الفرنسیة، في هذا الصدد تجدر اإلشارة لقرار

 British Petroleumبریتیش بترولیوم االلتزام بحسن النّیة عند تنفیذ العقد لتحمیل شركة 
الّظروف، معتبرة أّن عي الوقود بعد تغّیر في مسؤولیة بسبب رفضها إعادة الّتفاوض مع أحد موزّ 

 الّسعر الذي تمارسه الّشركة مع موزعیها المعتمدین بالّنسبة لمادة البنزین بعد تغّیر الّظروف
 .810ده بخسارة فادحةع ما یهدّ بكثیر الّسعر الذي تبیعه به لهذا الموزّ  یقل

 قاعدة استقرار الّظروف كأساس لنظرّیة الّظروف الّطارئة  -ب

من  )(rebus sic stantibusى قاعدة استقرار الّظروف إل 811الباحثینأشار جانب من 
أطراف العقد ضمنیا القّوة الملزمة تعلیق أجل إعمال القّوة الملزمة للعقد، ومضمون القاعدة هو 

برم فیها في مرحلة التنفیذ، بمفهوم أُ للعقد عند إبرامه، على ضرورة استقرار الّظروف التي 
 .812للعقد أثرها في حالة تغّیر الّظروفب القّوة الملزمة المخالفة ال ترتّ 

 عد من طرف المشرع الجزائري مثلما سیتم توضیحه.رغم أّن هذا الحل الثاني مستب 808
809 CARBONNIER Jean, droit civil (les biens-les obligations)…, Op.cit., p. 2180. 
810 Cass. Com, 03 novembre 1992, N° 90-18.547, Bull. Civ. N° 2, 1992, p. 241. « Attendu, 
en second lieu, qu'ayant relevé … la cour d'appel a pu décider qu'en privant M. X... des 
moyens de pratiquer des prix concurrentiels, la société BP n'avait pas exécuté le contrat 
de bonne foi » 
811 LABROT Émilie, Op.cit.,, p. 126. 
812 MALAURIE Philippe, AYNES Laurent et STOFFEL-MUNCK Philippe, Op.cit., 
p. 404.
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ُأعیب على هذا التأسیس لنظرّیة الّظروف الّطارئة قیامه على افتراض ولیس على وقائع 
دون نجاعة، إال أّن هذا االنتقاد هذا األساس د من وجودها، ما یجعل من مادیة یمكن التأكّ 

فاق ضمني بین المتعاقدین على اتّ  یعترفون بوجودیمكن كذلك توجیهه لمعارضي الّنظریة الذین 
تنفیذ العقد وفقا لما تّم االّتفاق علیه ولو تغّیرت الّظروف االقتصادیة، مما یجعل من هذا االنتقاد 

  .813يفي الواقع غیر مجد

یظهر مما سبق أّن قاعدة استقرار الّظروف تقترب في العدید من الجوانب من حسن النّیة 
یمكن استخالص وجه من أوجه  ،ة التي تقوم علیها هذه القاعدةعند تنفیذ العقد، إذ بتحلیل الفكر 

جهت إلیه النّیة المشتركة للمتعاقدین دون وفقا لما اتّ  العقد وهو تفسیرعند التّنفیذ ُحسن النّیة 
فاق المتعاقدین عند إبرام العقد على شروط معّینة ، فاتّ العبارات المستعملةة الوقوف على حرفیّ 

تفسیر العقد وفقا لما  بول إبرام العقد وفقا القتصاد معّین للعقد، بالتّالي فإنّ ر على أّنه قفسَّ یُ 
  جهت إلیه النّیة المشتركة للمتعاقدین تؤدي إلى ضرورة االعتراف بنظرّیة الّظروف الّطارئة.اتّ 

  ركن الّسبب أساس لنظرّیة الّظروف الّطارئة     -ت

نظرّیة الّظروف الّطارئة والمقصود ا لاقتراحهیعتبر ركن الّسبب من بین األسس التي تّم 
بالّسبب في هذا المقام هو سبب االلتزام ولیس سبب العقد، على اعتبار أّنه في العقود الملزمة 

، فاّن التزام هاتناسب بین ات المتعاقدین إلى درجة غیاب أيّ للجانبین إذا اختل الّتوازن بین التزام
  .814المدین یصبح من دون سبب

لتبریر تدّخل القاضي في حالة اختالل توازن الّسبب  ركنالفرنسي على اعتمد القضاء 
والتي  ،ةیّ الغرفة الّتجاریة لمحكمة الّنقض الفرنس العقد ویمكن االستدالل في هذا الصدد بقرار

وبصفة  2006بأّن اختالل توازن اقتصاد العقد بسبب ارتفاع سعر مادة الحدید منذ  قضت
ما تّم بالمقارنة مع غیار، أّدى إلى اختالل الّتوازن المالي للعقد تلقائیة ارتفاع سعر قطع ال

                                                             
813 ANCEL Pascal, « Imprévision », Op.cit., p. 4. 
814 MALAURIE Philippe, AYNES Laurent et STOFFEL-MUNCK Philippe, Op.cit.,        
p. 405. 
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االّتفاق علیه بین الّطرفین عند إبرام العقد، إلى درجة أن أصبح التزام المتعاقد المتضّرر من هذا 
المدین فإّن قرار محكمة االستئناف التي ألزمت التغّیر في الّظروف من دون مقابل، بالتّالي 

  . 815العقد تحت غرامة تهدیدیة مخالف للقانون تنفیذبمواصلة 

أّن محكمة الّنقض الفرنسّیة تربط بین اختالل اقتصاد العقد بسبب من القرار یظهر 
معتبرة أّن  ،الّظروف الّطارئة والمقابل الذي یحصل علیه المتعاقد المتضّرر من هذا االختالل

لّسبب، غیر أّن تأسیس نظرّیة غیاب التناسب بین التزامات المتعاقدین هو غیاب لركن ا
بسبب غیاب ركن من الّظروف الّطارئة على ركن الّسبب یؤّدي في الواقع إلى إبطال العقد 

، في حین أّن الهدف األساسي لنظرّیة الّظروف الّطارئة هو بالعكس المحافظة قدر أركانه
الّظروف  من خالل حث المتعاقدین على إعادة الّتفاوض في ظل ،المستطاع على العقد

الجدیدة، أو تدّخل القاضي من أجل إعادة الّتوازن، بالتّالي ال یمكن اعتبار ركن الّسبب أساسا 
  .816لنظرّیة الّظروف الّطارئة

، والّدلیل على قّل تأثیره على العقدالّنظریة من الّناحیة أضف إلى ذلك أّن ركن الّسبب 
 817المدني من الّتقنین 1128لمادة ذلك استغناء المشّرع الفرنسي عن هذا الركن في نص ا

  فكیف لركن أصبح وجوده مثیر للجدل أن یكون أساسا لنظرّیة الّظروف الّطارئة؟ 

                                                             
815 Cass. Com, 29 juin 2010, N° 09-67369, in 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURIT
EXT000022430481&fastReqId=264081394&fastPos=1/ Consulté le 15/12/2017. « Attendu 
qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'évolution des circonstances 
économiques et notamment l'augmentation du coût des matières premières et des métaux depuis 
2006 et leur incidence sur celui des pièces de rechange, n'avait pas eu pour effet, compte tenu du 
montant de la redevance payée par la société SEC, de déséquilibrer l'économie générale du contrat 
tel que voulu par les parties lors de sa signature en décembre 1998 et de priver de toute 
contrepartie réelle l'engagement souscrit par  la société Soffimat, ce qui était de nature à rendre 
sérieusement contestable l'obligation dont la société SEC sollicitait l'exécution, la cour d'appel a 
privé sa décision de base légale » 
816 MALAURIE Philippe, AYNES Laurent et STOFFEL-MUNCK Philippe, Op.cit.,        
p. 405. 
817 Article 1128 du Code civil français stipule que : « Sont nécessaires à la validité d'un 
contrat : 
1° Le consentement des parties ; 
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 ثانیا: تباین االعتراف القانوني لنظرّیة الّظروف الّطارئة

اعترفت معظم القوانین بنظرّیة الّظروف الطارئة سواء على المستوى الوطني أو الّدولي 
دراسة تظهر من خالل التّباین في طریقة االعتراف، حیث قامت بعض القوانین غیر أّن أهمیة ال

في حین حصرت  القاضي لمعالجة اختالل الّتوازن بالّتوسیع من نطاق الّنظریة ومن سلطات
بعض القوانین إمكانیة إعمال الّنظریة في مجال ضّیق مع الحرص على تحدید دقیق لسلطات 

 القاضي.

لجزائري بنظرّیة الّظروف الّطارئة اعتراف المشّرع ا: 1

من القانون المدني  2فقرة  147اقتبس المشّرع الجزائري بنسبة كبیرة نص المادة 
من  3فقرة  107من أجل االعتراف صراحة بنظرّیة الّظروف الّطارئة في المادة  818المصري

عامة لم یكن في  غیر انه إذا طرأت حوادث استثنائیةالّتقنین المدني والتي تنص على أّنه: "
الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفیذ االلتزام الّتعاقدي، إن لم یصبح مستحیال، صار 
مرهقا للمدین بحیث یهدده بخسارة فادحة جاز للقاضي تبعا للظروف وبعد مراعاة لمصلحة 

 ذلك". الّطرفین أن یرد االلتزام المرهق إلى الحد المعقول. ویقع باطال كل اتفاق على خالف

شابه الكبیر بین الّتقنین المدني المصري والجزائري عند التطّرق یظهر من خالل الّنص التّ 
لنظرّیة الّظروف الّطارئة، والواضح أّن كال المادتین تركزان على الّشروط األساسیة إلعمال 

ف كن التأسّ غیر أّنه ما یم، ل للقاضي في حالة توّفر جمیع الّشروطوكَ الّنظریة، وكذا الدور المُ 
لعودة إلى طاولة لهو عدم إشارة المشّرع في نص المادة أعاله إلى ضرورة حث األطراف  ،عنه

للّنزاع یجاد حل مناسب إل ،سواء تحت إشراف القاضي أو من دون مساهمة منه ،المفاوضات

2° Leur capacité de contracter ; 
3° Un contenu licite et certain. » 

مع ذلك إذا طرأت حوادث  "منه على أّنه:  2فقرة  147. تنص المادة لف الذكرالساالقانون المدني المصري،  818
 استثنائیة عامة لم یكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفیذ االلتزام الّتعاقدي، وأن لم یصبح مستحیال، صار

ن مصلحة الّطرفین أن یرد االلتزام مرهقا للمدین بحیث یهدده بخسارة فادحة، جاز للقاضي تبعا للظروف وبعد الموازنة بی
  المرهق إلى الحد المعقول. ویقع باطال كل اتفاق على خالف ذلك"
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عدم رغم الجدل حول االعتراف أو  هفي هذا الّصدد أنّ  819الباحثوننابع من إرادتیهما، وقد أّكد 
إلعادة إال أّن جمیع اآلراء تشیر إلى أّن تدّخل القاضي  ،االعتراف بنظرّیة الّظروف الّطارئة

 بین األطراف.إعادة الّتفاوض یكون بعد فشل الّتوازن للعقد 

 د المشّرع الفرنسي في االعتراف بنظرّیة الّظروف الّطارئةتردّ : 2

د ة الّظروف الّطارئة من خالل التردّ تتجلى أهمیة دراسة موقف القانون الفرنسي من نظریّ 
المشّرع الفرنسي  رضخشریع أو القضاء، االعتراف بها، فبعد استبعاده للنظرّیة سواء في التّ في 

واعترف صراحة  غط المستمر لجانب من الفقهالضّ  إلى 2016في تعدیل الّتقنین المدني لسنة 
 .بتغیر الّظروف كإشكالیة قانونیة یجب معالجتها

 تبعاد القانون الفرنسي لنظرّیة الّظروف الّطارئةاس أ:

في الّتقنین المدني بعد صدوره سنة  لم یعترف القانون الفرنسي بنظرّیة الّظروف الّطارئة
ضمان استقرار المعامالت مفضال  مضمونهاصریح لد یجست كما امتنع القضاء عن، 1804

على مراعاة المصالح االقتصادیة للمتعاقدین.

 الّتقنین المدني الفرنسي حول نظرّیة الّظروف الّطارئة: سكوت 1أ

أّي اهتمام لنظرّیة الّظروف الّطارئة، ولم یتم  1804یول الّتقنین المدني الفرنسي لسنة  مل
نظرّیة لریه لقنین، وقد یعود ذلك إلى جهل محرّ حضیریة للتّ حتى في األشغال التّ  یهاالتطّرق إل

الّظروف  ة والتي تخرج بحسب طبیعتها عن مجال تطبیقبسبب تركیزهم على العقود الفوری
روا الّتقنین المدني الفرنسي لم بریر مستبعد على اعتبار أّن محرّ غیر أّن هذا التّ ، 820الطارئة

ثارته في المرحلة الّسابقة عن صدور الّتقنین أیجهلوا وجود هذه الّنظریة بالّنظر للجدل الذي 

819 SAVAUX Éric, « L'introduction de la révision ou de la résiliation pour imprévision – 
Rapport français », R.D.C., N° 3, 2010, p. 1064. 

قود الفوریة من دائرة إعمال نظریة الظروف الطارئة غیر مطلقة واالستثناءات متعددة رغم أّن هذا قاعدة خروج الع 820
  مثلما سیتم بیانه.
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القّوة الملزمة للعقد لضمان استقرار التمّسك بلین دوا تجاهلها مفضّ بل تعمّ  ،821المدني
  .822المعامالت

  رفض القضاء الفرنسي لنظرّیة الّظروف الّطارئة :2أ
رفضت محكمة الّنقض الفرنسّیة في العدید من القرارات األخذ بنظرّیة الّظروف الّطارئة 

دئي المعروف بقرار یمكن اإلشارة في هذا الّصدد إلى القرار المبو رغم توّفر شروط إعمالها، 
حین نقضت الغرفة المدنّیة لمحكمة الّنقض قرار محكمة استئناف اكس ، (Craponne)  كرابون

والتي قضت بتعدیل العقد بسبب تغّیر الّظروف حیث  (Aix-En-Provence) اون بروفونس
 من الّتقنین المدني، ال یجوز لقضاة 1134أّكدت محكمة الّنقض بأّنه تطبیقا لنص الماد 

  .823فق علیه بین األطراف ولو تغّیرت الّظروف بعد إبرامهحو المتّ النّ  عنالموضوع تعدیل العقد 
على سبیل تعّددت قرارات محكمة الّنقض الفرنسیة التي أّكدت القرار المبدئي المشار إلیه، 

قضیة  الثة لمحكمة الّنقض الفرنسّیة فيالمثال ال الحصر القرار الصادر عن الغرفة المدنّیة الثّ 
فقت ارات لغرض ممارسة نشاط تجاري واتّ تتلّخص وقائعها أّن شركة استأجرت من أخرى عقّ 

ركتین على أن تقوم المستأجرة بدفع بدل اإلیجار خالل فترة األشغال الالزمة إلعادة تهیئة الشّ 
ت ا كان متوقعا بسبب بعض الصعوباشاط، غیر أّن األشغال استغرقت فترة أطول ممّ األماكن للنّ 
  ما أّدى بالمستأجرة إلى رفع دعوى قضائیة لتخفیض بدل اإلیجار خالل فترة األشغال. المیدانیة،

استجابة محكمة استئناف باریس لطلب المستأجرة حیث قامت بتخفیض من بدل اإلیجار 
المؤجرة بإرجاع نسبة من بدل اإلیجار المدفوع من طرف المستأجرة، إال أّن محكمة ألزمت كما 

                                                             
821 COURDIER-CUISINIER Anne-Sylvie, Op.cit., p. 539. 
822 CARBONNIER Jean, Droit civil (les obligations), T4, Op.cit., p. 275. « Le problème de 
l’imprévision ne pouvait donc être ignorés des rédacteurs du C.C. (d’autant que le 
souvenir des assignats restait cuisant) ; et la solution dans l’a. 1134, fut délibérément 
négative. ». 
823 Cass. Civ., 06 mars 1876, in CAPITANT Henri et Al., Grands arrêts…, Op.cit., p. 172. 
« Vu l'article 1134 du Code civil… Que, dans aucun cas, il n'appartient aux tribunaux, 
quelque équitable que puisse leur paraître leur décision, de prendre en considération le 
temps et les circonstances pour modifier les conventions des parties et substituer des 
clauses nouvelles à celles qui ont été librement acceptées par les contractants… ». 
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من الّتقنین المدني الفرنسي  1134قرار محكمة االستئناف بناء على نص المادة ألغت الّنقض 
  .824خرقا للنص المذكور معتبرة أّن تدّخل قضاة الموضوع یعدّ 

یّتضح أّن محكمة الّنقض الفرنسّیة  ،كلیثیر القرار العدید من التساؤالت، فمن حیث الشّ 
قول بأّن قضاة الموضوع خالفوا تطبیق نص المادة ب القرار واكتفت بالوعلى غیر عادتها لم تسبّ 

ع  ا من حیث الموضو أمّ  ؛من الّتقنین المدني الفرنسي دون بیان أوجه هذه المخالفة 1134
 مهما كانت الّظروفیمكن استخالص رفض محكمة الّنقض ألي تدّخل للقاضي لتعدیل العقد 

ید القاضي  لُ غُ في فترة األشغال یَ  اإلیجار المستأجرة بدل دفعحیث أّن اّتفاق األطراف على 
على العقد، وال یمكن له بعد ذلك فرض موقفه على الّطرفین ولو كان ذلك مراعاة لمصالح 

 .لت ببنود العقد وهي مخاطرة في ذلك، والواقع أّن المستأجرة قبِ هماحدأ

متعلق د مجلس األمة الفرنسي في تقریر لجنته القانونیة عند دراسة مشروع القانون الأكّ 
على ضرورة تكریس هذا  2016825بالمصادقة على األمر المتضمن تعدیل الّتقنین المدني لسنة 

                                                             
824 Cass. Civ. 3eme, 30 mai 1996, N° 94-15828, in 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURIT
EXT000007281478&fastReqId=1236452251&fastPos=1/ Consulté le19/12/2017« Attendu 
que, pour condamner la société des Bourdonnais à rembourser à la société Bernard Paoli 
Conseil une partie des loyers qu'elle avait déjà réglés et réduire le montant de ceux qui 
devaient courir jusqu'à l'achèvement des travaux, l'arrêt retient que le préjudice de la 
locataire tient à la charge d'un loyer initial manifestement surévalué, ne correspondant 
pas au service rendu lors de l'entrée dans les lieux; 
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; » . 
825 PILLET François, Rapport de la Commission des lois constitutionnelles, de législation, 
du suffrage universel, du Règlement et d’administration générale du sénat français sur le 
projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit 
des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, 11 octobre 2017, p. 63. In 
http://www.senat.fr/rap/l17-022/l17-022.html/ Consulté le 11/11/2017. « L’article 1195 du 
Code civil prévoit un processus en deux temps. En premier lieu, il offre la faculté à l’une 
des parties de demander à son cocontractant la renégociation du contrat, sous réserve de la 
réunion cumulative de trois conditions : 
- un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat, 
- qui doit rendre l’exécution particulièrement onéreuse pour l’une des parties, 
- cette dernière ne devant pas avoir accepté d’en supporter le risque au moment de la 
conclusion du contrat. » 
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فق الّطرفین على أن ، إذ ُیشترط من أجل إعمال نظرّیة الّظروف الّطارئة أال یتّ االجتهاد القضائي
  .االلتزامات كان سبب في اختالل الّتوازن بینرف الذي ل المدین مخاطر الظّ یتحمّ 

  نظرّیة الّظروف الّطارئة بالمشّرع الفرنسي  عتراف:اب

 (changement de circonstances)نظرّیة تغّیر الّظروفبالمشّرع الفرنسي صراحة اعترف 
، غیر أّن هذا االعتراف جاء بعد تكریس غیر مباشر في 2016بعد تعدیل الّتقنین المدني سنة 

 نصوص خاصة أو قرارات منعزلة لمحكمة الّنقض.

  ة القّوة الملزمة للعقد في حالة تغّیر الّظروفالتخفیف من حدّ  :1ب

رغم عدم الّنص صراحة على االعتراف بنظرّیة تغّیر الّظروف في الّتقنین المدني 
الخطوات األولى على أّنها بعض قرارات محكمة الّنقض  ه یمكن تفسیرالفرنسي، إال أنّ 

 حینار الصادر عن الغرفة المدنّیة الثالثة، لالعتراف بها، نذكر منها على سبیل المثال القر 
شاط بسبب تغّیر الّظروف غیر مشروع، عن النّ  فاعتبرت أّن قیام مستأجر محل تجاري بالتوقّ 

ُحسن تكریسا ل إذ كان بإمكانه إعادة الّتفاوض مع المؤجر من أجل إعادة الّتوازن المالي للعقد
  .826النّیة في مرحلة التنفیذ

ّسالف الذكر لم یشر بصفة صریحة إلى نظرّیة الّظروف الّطارئة، إال أّن رغم أّن القرار ال
رآى فیه خطوة جدیدة  ،عند تعلیقه على القرار  (Denis MAZEAUD)األستاذ دینیس مازو

تأكید نحو االعتراف بالّنظریة ولو بصفة غیر مباشرة، وهو ما یمكن استخالصه من خالل 
نائیة ثراف مناقشة بنود العقد في حالة حدوث ظروف استإمكانیة إعادة األط محكمة النقض على

                                                             
826 Cass. Civ. 3eme, 16 mars 2004, N° 01-15.804, Bull. Civ. N° 3, 2004, p. 69. « Mais 
attendu que la cour d'appel a relevé que la LRP mettait en cause le déséquilibre financier 
existant dès la conclusion du contrat et non le refus injustifié de la commune et de l'AFJT 
de prendre en compte une modification imprévue des circonstances économiques et ainsi 
de renégocier les modalités du sous-traité au mépris de leur obligation de loyauté et 
d'exécution de bonne foi ; qu'elle a ajouté que la LRP ne pouvait fonder son retrait brutal 
et unilatéral sur le déséquilibre structurel du contrat que, par sa négligence ou son 
imprudence, elle n'avait pas su apprécier ; qu'elle a, ainsi, légalement justifié sa décision » 
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ل جانب من تحمُّ بالّدائن  والذي ُیلزم ،سن النّیةاللتزام بحُ ا تجسیدغیر متوقعة خالل فترة التّنفیذ 
. 827دها المدین بناء على الّتضامن الواجب بینهماالخسائر التي قد یتكبّ 

 ةریح بنظرّیة الّظروف الّطارئاالعتراف الصّ : 2ب
صراحة بتغّیر الّظروف كسبب من أسباب  2016اعترف المشّرع الفرنسي بعد تعدیل 

تعدیل العقد، سواء باتفاق الّطرفین أو عن طریق تدّخل القاضي، وهذا من خالل نص المادة 
»  Si un changement de circonstances:من الّتقنین المدني والتي تنص على أّنه 1195

la conclusion du contrat rend l'exécution excessivement imprévisible lors de 
onéreuse pour une partie qui n'avait pas accepté d'en assumer le risque, 

ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle -celle
égociation.continue à exécuter ses obligations durant la ren 

En cas de refus ou  d'échec de la renégociation, les parties peuvent 
convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu'elles 
déterminent, ou demander d'un commun accord au juge de procéder à son 
adaptation. A défaut d'accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la 
demande d'une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux 
conditions qu'il fixe ». 

كیفیة التطّرق لنظرّیة الّظروف  فيبعض االختالفات الهامة  من خالل نص المادةیّتضح 
من تدّخل القاضي حال المشّرع الفرنسي جعل جزائري، منها المشّرع الفرنسي وال الطارئة بین

بین الّطرفین إلعادة توازن العقد أو إعادة التفاوض جوء إلیه إال بعد فشل اللّ  یمكنأخیرا ال 
من أّي تدّخل للقاضي في شؤون المتعاقدین، وما  هفثبت تخوُّ في خطوة تُ  ،االّتفاق على الفسخ

 إلغاءمجلس األمة الفرنسي تعدیل الفقرة األخیرة من الّنص ب یزید من هذا اإلحساس هو اقتراح
ال یبق له سوى سلطة إنهاء العقد وفق ما یراه  على نحوتعدیل العقد، القاضي في سلطة 
.828مناسبا

827 MAZEAUD Denis, « Du nouveau sur l'obligation de renégocier », D., N° 25, 01 juillet 2004, p. 
1754.« Néanmoins, la Cour concède, c'est bien le moins, que lorsqu'un profond déséquilibre 
économique survient pendant l'exécution du contrat et qu'il procède d'un changement imprévisible 
et brutal des circonstances qui ont présidé à la conclusion du contrat, le devoir de bonne foi prend 
alors le relais et contraint les contractants à faire preuve d'un minimum de solidarité. ». 
828 PILLET François, Rapport de la Commission…, Op.cit., p. 67. « Le pouvoir de révision 
judiciaire apparaît ainsi à votre rapporteur à la fois contraire à la sécurité juridique et 
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  نظرّیة الّظروف الّطارئة في إطار عقود التجارة الدولیةب :االعتراف3
في بعض  إذ تقفلدولیة ارتباطا وثیقا، ارتبطت نظرّیة الّظروف الّطارئة بعقود التجارة ا

الت االقتصادیة العالمیة كعائق على مواصلة تنفیذ العقد وفق ما تّم االّتفاق علیه التحوّ الحاالت 
ل حجر بین األطراف عند إبرامه، خاصة فیما یتعلق بدفع المقابل المالي الذي عادة ما یشكّ 

، ما أّدى إلى ضرورة البحث عن حلول 829طرافالتي تثور بین األ الّنزاعاتالزاویة ومحل اغلب 
 بالهاردشیب المستوى الدولي علىعرف مالئمة لمواجهة إشكالیة تغّیر الّظروف، أو ما یُ 

(hardship)830 وتظهر أهمیة التطّرق إلى هذه النصوص القانونیة من ناحیة الُبعد الفكري ،
ل من التشریعات الوطنیة تعتبرها وهو ما یبدو واضحا من خالل دّقة العبارات المستعملة، ما جع

  مرجعا لسن قوانینها.  
  اعتراف المعهد الدولي من أجل توحید القانون الخاص   -أ

مجموعة من  )UNIDROIT( أرسى المعهد الدولي من أجل توحید القانون الخاص
نظرّیة الّظروف الّطارئة في نص المادة  ومنهاالمبادئ التي تسري على عقود التجارة الدولیة، 

 التي تطّرقت إلى 832 3.2.6ونص المادة  ،د شروط الّظروف الّطارئةحدّ ت، والتي 831 2.2.6

                                                                                                                                                                                         
source d’un nouveau contentieux, les conditions de cette révision étant relativement 
souples et les débiteurs de mauvaise foi risquant d’utiliser largement cette possibilité. 
En conséquence, sur proposition de son rapporteur, votre commission a supprimé le 
pouvoir de révision judiciaire du contrat à l’initiative de l’une des parties, tout en 
conservant la capacité pour celle-ci de demander au juge d’y mettre fin. ». 

دكتوراه في عقود التجارة الدولیة، أطروحة لنیل درجة ال غّیر الّظروف على استقرار الّثمنموكه عبد الكریم، تأثیر ت 829
 .17، ص 2015تیزي وزو،  لعلوم، تخصص قانون، جامعةفي ا
عقد التسییر آلیة لخوصصة المؤسسة العامة ذات الطابع االقتصادي، أطروحة لنیل درجة أیت منصور كمال،  830

  .205، ص2009جامعة تیزي وزو، الدكتوراه في العلوم، تخصص قانون، 
831 Institut international pour l’unification du droit privé, Principes d’UNIDROIT 
relatifs aux contrats de commerce international, Rome, 2010, p. 220. Article 6.2.2. 
stipule que : « Il y a hardship lorsque surviennent des événements qui altèrent 
fondamentalement l’équilibre des prestations, soit que le coût de l’exécution des 
obligations ait augmenté, soit que la valeur de la contre-prestation ait diminué, et 
a) que ces événements sont survenus ou ont été connus de la partie lésée après la 
conclusion du contrat; 
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 والجدیر بالذكر هو تأكیدب عن وجود ظرف طارئ أّدى إلى اختالل توازن العقد، األثر المترتّ 
أین یكون  ،جوء إلى القضاءفاوض قبل اللّ لتّ إلعادة امجال العلى ضرورة فتح  3.2.6المادة 

 خیار بین تعدیل العقد أو إنهائه.للقاضي ال
  اعتراف مبادئ القانون األوروبي للعقود بنظرّیة الّظروف الّطارئة  -ب

 111.6833المادة  تبّنت مبادئ القانون األوروبي للعقود نظرّیة الّظروف الّطارئة في نص
من قواعد المعهد الدولي من أجل توحید  2.2.6والتي تقترب إلى حد كبیر من نص المادة 

                                                                                                                                                                                         
b) que la partie lésée n’a pu, lors de la conclusion du contrat, raisonnablement prendre 
de tels événements en considération; 
c) que ces événements échappent au contrôle de la partie lésée; et 
d) que le risque de ces événements n’a pas été assumé par la partie lésée.» 
832 Ibid, p. 225. Article 6.2.3. stipule que : « 1) En cas de hardship, la partie lésée peut 
demander l’ouverture de renégociations. La demande doit être faite sans retard indu et 
être motivée. 
2) La demande ne donne pas par elle-même à la partie lésée le droit de suspendre 
l’exécution de ses obligations. 
3) Faute d’accord entre les parties dans un délai raisonnable, l’une ou l’autre peut 
saisir le tribunal. 
4) Le tribunal qui conclut à l’existence d’un cas de hardship peut, s’il l’estime 
raisonnable: 
a) mettre fin au contrat à la date et aux conditions qu’il fixe; ou 
b) adapter le contrat en vue de rétablir l’équilibre des prestations. » 

833 Principes de droit européen des contrats, Op.cit.. Article 6.111 : « changement de 
circonstances. 

(1) Une partie est tenue de remplir ses obligations, quand bien même l’exécution en 
serait devenue plus onéreuse, soit que le cout de l’exécution ait augmenté, soit que la 
valeur de la contre-prestation ait diminué.                                                                         =            
(2) Cependant, ont l’obligation d’engager des négociations en vue d’adapter leur 
contrat ou d’y mettre fin si cette exécution devient onéreuse à l’excès pour l’une d’elle en 
raison d’un changement de circonstances 
(a) qui est survenu après la conclusion du contrat 
(b) qui ne pouvait être raisonnablement pris en considération au moment de la 

conclusion du contrat 
(c) et dont la partie lésée n’a pas supporté le risque en vertu du contrat 
(3)  faute d’accord des parties dans un délai raisonnable, le tribunal peut 
(a) mettre fin au contrat à la date et aux conditions qu’il fixe, 
(b) ou l’adapter de façon à distribuer équitablement entre les parties les pertes et profits 

qui résultent du changement de circonstances. 
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تذكیر مبادئ القانون األوروبي للعقود هي  خصوصیةانون الخاص المذكورة سابقا، غیر أّن الق
ّیاه األساس الذي تقوم علیه إبمبدأ القّوة الملزمة للعقد، معتبرة في فقرتها األولى  111.6المادة 
 تنفیذ.المرحلة 

عادة الّتفاوض، األطراف على إ السالفة الذكر ُتجبر 111.6المادة أّن تجدر اإلشارة إلى 
ض نفسه للمسؤولیة المدنّیة وفق ما تنص علیه الفقرة ه ُیعرِّ نّ إف ،رفض الّدائن ذلك ةوفي حال

ن القاضي وحده یقرر وفقا لما إاألخیرة من المادة، كما أّنه إذا تّم عرض الّنزاع على القضاء، ف
  .د المدینة التي تهدّ یراه مناسبا إنهاء العقد، أو تعدیله بتحمیل الّدائن نسبة من الخسار 

فع رّ الأّن المادة لم تستثن إمكانیة لجوء القاضي إلى  من جانب آخر، تجدر اإلشارة إلى
القیام التزامات الّدائن لتتناسب مع التزامات المدین، في حین ال یمكن للقاضي الجزائري  نم
خفیض من حدة من الّتقنین المدني تمنح للقاضي سلطة الت 3فقرة  107ّن المادة أل ،ذلكب

 االلتزام المرهق دون إمكانیة رفع من التزامات الّدائن.
 المطلب الثاني

  إعمال نظرّیة الّظروف الّطارئة لمعالجة اختالل توازن العقد
حالة اختالل الّتوازن بین التزامات  لمحافظة على العقد فيلتهدف نظرّیة الّظروف الّطارئة 

 إلىعي لسّ امن خالل  تنفیذ،الخالل مرحلة  سن النّیةرة لدور حُ صورة معبّ وهي ، المتعاقدین
أّدى الجدل الفقهي الذي ، وقد 834هتسهیل تنفیذ عن طریقاستمرار ترتیب العقد آلثاره القانونیة 

بیان من خالل لتحدید نطاقها ثار حول االعتراف بنظرّیة الّظروف الّطارئة إلى رسم حدود دقیقة 
ظریة، رغم أّن اختالف تعامل التشریعات مع الّنظریة لم یجعل الواجب توّفرها لألخذ بالنّ  روطشّ ال

 .(الفرع األّول)من توحید هذه الشروط باألمر الهّین 

Dans l’un ou l’autre cas, il peut ordonner la réparation du préjudice, que cause à l’une 
des parties le refus par l’autre de négocier ou sa rupture de mauvaise foi des 
négociations. »    

834 HOUTCIEFF Dimitri, « La loyauté ou le changement dans la continuité du contrat », 
Gaz. Pal., N° 32, 26 septembre 2017, p. 33   « … la bonne foi implique d’aller au-delà de 
la lettre conventionnelle en vue d’en faciliter l’exécution par l’autre partie.». 
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من جانب آخر، تبقى إجراءات إعمال الّنظریة في حالة توفر الشروط المطلوبة قانونا 
سلطة  محل اختالف بین مختلف التشریعات المقارنة، ولعل ضرورة إعادة التفاوض ونطاق

القاضي في معالجة اختالل توازن العقد من بین أهم النقاط التي یجب االّتفاق علیها من أجل 
بناء نظرّیة قانونیة موحدة ومتجانسة (الفرع الثاني). 

  الفرع األّول

شروط إعمال نظرّیة الّظروف الّطارئة

رّیة الّظروف الواضح في كیفیة معالجة مختلف التشریعات المقارنة لنظ التّباینأّدى 
الّطارئة إلى اختالفات من حیث الّشروط الواجب توّفرها لتطبیق الّنظریة، إال أّن معظم هذه 

ارئ (ثانیا) یؤّدي رف الطّ الّشروط تتمحور حول ضرورة وجود عقد صحیح (أوال) عند وقوع الظّ 
حمل تبعة هذا إلى جعل من تنفیذ التزام المدین مرهقا (ثالثا) دون أن یكون المدین قد قِبل ت

.الظرف (رابعا)

 أوال: وجود عقد صحیح بین الّطرفین

وجود عقد صحیح بین  ینبغيعمال نظرّیة الّظروف الّطارئة إأّنه من أجل  یظهر جلیا
حول العقود التي تشملها ائدة في ظل الّنظریة التقلیدیة المتعاقدین، إال أّن بعض األفكار السّ 

وكذا اجتهاد ه یالفق كثافة اآلراءفي الوقت الراهن، كما أّن  أثرّي لم یصبح لها أالّظروف الّطارئة 
 طح.سجعل من بعض اإلشكاالت العملیة تطفو إلى المحكمة الّنقض الفرنسیة في الموضوع، 

امتداد اثر الّظروف الطارئة إلى العقود الفوریة -1

ي العقود الّزمنیة فكرة أّن نظرّیة الّظروف الّطارئة تنحصر ففترة زمنیة طویلة ساد خالل 
في هذا غیاب نص صریح یرى بأّنه في ظل  835جانب من الباحثیندون العقود الفوریة، إال أّن 

یؤّدي إلى القول بأّن مجال نظرّیة الّظروف الّطارئة هو العقود الفوریة والعقود الّزمنیة الّشأن 
على تأجیل تنفیذ  مع االّتفاقارته لشخص آخر على حد سواء، ففي حالة قیام شخص ببیع سیّ 

835 ANCEL Pascal, « Imprévision », Op.cit., N° 63. 
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فق علیه لتنفیذ العقد ظروف برام العقد والتاریخ المتّ إوحدثت بین تاریخ  ،العقد إلى تاریخ الحق
ة هذه الّظروف المطالبة بتطبیق نص ت إلى اختالل الّتوازن المالي للعقد، جاز للطرف ضحیّ أدّ 

  .836من التّقنین المدني 3فقرة  107المادة 

حق للمدین قد یثیر العدید من اإلشكاالت الواقعیة، خاصة فیما غیر أّن االعتراف بهذا ال
المضاربة على تحقیق الربح، وأحسن مثال على ذلك تداول  تقوم على أساسیتعلق بالعقود التي 

االّتفاق على تأجیل  معاألسهم، فإذا تّم بیع عدد من األسهم بعقد تام (غیر معلق على شرط) 
ر هم، فمن الصعب جدا تصوّ حدث بعد ذلك انهیار لسعر السّ  مّ تنفیذ العقد إلى تاریخ الحق، ث

فق علیه، على أساس أّن في العقود التي طلب المشتري من البائع إعادة الّنظر في الّسعر المتّ 
ترد على المنقول، فإن الملكیة تنتقل من البائع إلى المشتري من تاریخ إبرام العقد ال من تاریخ 

مثلما  لملكیة یؤّدي كذلك إلى نقل المخاطر المتصلة بالشيء المبیعوعلما أّن نقل ا 837التنفیذ
، فبالتّالي یقع على المشتري منطقیا أن یتحّمل تبعیة 838نص على ذلك صراحة المشّرع الفرنسي

صلة به وفقا لقاعدة انهیار قیمة السهم، إال إذا تّم الفصل بین نقل الملكیة والمخاطر المتّ 
resperit domino839 ّتّم ، أو 840قل للملكیة بین الّطرفینااالّتفاق على تأجیل األثر النّ  ، أو تم

والتي تعني حمایة المشتري من الّظروف ) MAC )Material Adverse Changeإدراج بند 
  .841في الفترة الممتدة بین إبرام العقد وتنفیذ هذا األخیر

                                                             
شرط إعادة التفاوض في عقود التجارة الّدولیة، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في الحقوق، جامعة  مروك أحمد،انظر 836
  .55ص  ،2015، 1ائر الجز 

837 LE NABASQUE Hervé, « L’imprévision et les cessions de droits sociaux », Bull. Joly 
Soc., N° 9, 2016, p. 539. 
838 Article 1196 paragraphe 3 du Code civil français stipule que : « Le transfert de 
propriété emporte transfert des risques de la chose » 

حیث تحمل البائع تبعیة هالك الشيء قبل تسلیمه  ،وهي مقولة تعني فصل الملكیة عن المخاطر المتعلقة بالشيء 839
  للمشتري. راجع في التعریف بالمقولة:

BOYER Laurent et ROLAND Henri, Adages du droit français, 4eme éd., 2- Adages M à Z, 
Litec, Paris, 1999, p. 808. 
840 LE NABASQUE Hervé, Op.cit., p. 540. 
841 PELISSIER Anne –Catherine, « La MAC clause », R.L.D.C., N° 26, 01/04/2006, p.5. 
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 تطبیق نظرّیة الّظروف الّطارئة ب المتعّلقةاإلشكاالت العملیة  -2

كبر أي العمومیة التي تّم من خاللها تكریس نظرّیة الّظروف الّطارئة إلى افتراض ؤدّ ت
، إال أّن ذلك سیؤدي إلى ظهور العدید من اإلشكاالت العملیة یجب تسلیط هاممكن لتطبیقنطاق 

  .لها یجاد الحل المناسبإوء علیها ومحاولة الضّ 

 إشكالیة العقود الملزمة لجانب واحد   -أ

الملزمة لجانب واحد أّول إشكال یصادف تطبیق نظرّیة الّظروف الّطارئة في  تشّكل العقود
تفترض حدوث ظروف  النظریةظل استبعاد هذه الطائفة من العقود من مجال تطبیقها، كون أّن 

استثنائیة تؤدي إلى اختالل الّتوازن بین التزامات المتعاقدین، بالتّالي فالّنظریة ال تشمل إال 
 ، غیر أّن الوضع لیس بهذه البساطة.  842ة للجانبینالعقود الملزم

یظهر من خالل الرجوع إلى العقود الملزمة لجانب واحد إمكانیة إعمال نظرّیة الّظروف 
بسبب  متوّقعأّن تنفیذ االلتزام الموعود به سیكلفه أكثر بكثیر مما كان  على أساسالّطارئة، 

یتكفل بدفع س هحد األشخاص آلخر بأنّ أ ، والمثال على ذلك أن یعدحدوث ظروف استثنائیة
ه وبعد حصول الموعود له ل على شهادة الباكالوریا، إال أنّ حقوق تسجیله في الجامعة إذا تحصّ 

ف أكثر بكثیر سجیل الجامعي والذي أصبح یكلِّ عم عن التّ قامت الّدولة برفع الدّ  على الّشهادة
إعمال نظرّیة الّظروف من ما یمنع في هذه الحالة ال یوجد في الواقع  مما كان متوقعا

من الّتقنین المدني یستعمل عبارة  3فقرة  107لم أّن المشّرع في نص المادة مع العِ  ،843الّطارئة
بالمقارنة مع ما سیحصل  يدون اإلشارة إلى ما كانت هذه الخسارة ه ،"تهدده بخسارة فادحة"

أو بالمقارنة مع ما  ،د ملزم للجانبین)علیه المدین من الّطرف اآلخر (في هذه الحالة یكون العق

                                                             
842 GHESTIN Jacques, JAMIN Christophe, BILLIAU Marc, S/D GHESTIN Jacques, 
Traité de droit civil, 3eme éd., L.G.D.J., 2001, p. 363. « Le commodat est essentiellement 
gratuit, il ne peut cependant y avoir véritablement de déséquilibre économique. Des lors, 
l’article 1889 ne peut être rattaché à l’imprévision … ». 
843ANCEL Pascal, « Imprévision », Op.cit., p. 19. 
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إذ أّنه في هذه الحالة األخیرة یمكن إدراج العقد الملزم  ،له من التزاماتكان یفترض المدین تحمّ 
  لجانب واحد ضمن نطاق تطبیق نظرّیة الّظروف الّطارئة.

 مدى إمكانیة تطبیق نظرّیة الّظروف الطارئة في الوعد بالتعاقد   -ب
مضمون نظرّیة الّظروف الّطارئة أّن هذه األخیرة ال تستثني الوعد یبدو بالرجوع إلى 

بالّتعاقد من مجال تطبیقها، سواء كان الوعد من جانب واحد أو متبادل من كال الجانبین (عقد 
،حین 844من الّتقنین المدني 2فقرة  358نص المادة  ویمكن االستناد لتأكید ذلك علىابتدائي) 

، یكون بحسب قیمته وقت إبرام العقدالعّقار  یر قیمة الغبن في بیعأّن تقدالمشّرع على أّكد 
یجب تقدیر الغبن عند تاریخ إبرام العقد  ،یمكن استخالص أّنه في حالة الوعد بالبیعبالتّالي 

أّن نظرّیة الّظروف الطارئة یمكن القول وعلیه ، 845النهائي ولیس عند تاریخ إبرام الوعد بالبیع
  .846تشمل الوعد بالبیع

الستیعاب نظرّیة الّظروف  یةغیر كافمن الّتقنین المدني  2فقرة  358المادة أّن غیر 
، إذ ال یمكن تطبیق الّنص في حالة الوعد بالشراء مع انخفاض قیمة العّقار بین بُرمتهاالّطارئة 

البائع  تاریخ إبرام الوعد وتاریخ قبول البائع لهذا الوعد، بما أّن المادة ال تفترض إال حالة قیام
  ببیع عقار بأقل قیمته دون الحالة العكسیة وهي قیام المشتري بشراء عقار بأضعاف قیمته.  

كما أّن اإلشكال یبقى دائما مطروح بالّنسبة للوعد بالّتعاقد إذا كان موضوع العقد هو 
ص بالرجوع إلى القواعد العامة في الوعد بالّتعاقد من خالل نوأّنه منقول ولیس عقار، خاصة 

ق إلى حالة تغّیر قیمة محل الوعد لم تتطرّ نجدها  ،من الّتقنین المدني 72848و 71847 ةالماد

"ویجب لتقدیر ما إذا كان الغبن یزید عن الخمس أن یقوم  قنین المدني على أّنه:من التّ  2فقرة  258تنص المادة  844
  العّقار بحسب قیمته وقت البیع"

 بدري جمال، الوعد بالبیع العّقاري على ضوء التشریع والقضاء الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق 845
 .39 ، ص2009، 1الجزائر جامعة 

846 TERRE François, SIMLER Philippe, LEQUETTE Yves, Op.cit., p. 517 
بإبرام عقد معّین في  أحدهما" االتّفاق الذي یعد له كال المتعاقدین أو من التّقنین المدني على انه:  71تنص المادة  847

 وٕاذافیها. إبرامهب ، والمدة التي یجإبرامهعینت جمیع المسائل الجوهریة للعقد المراد  إذا إال أثرالمستقبل ال یكون له 
  على االّتفاق المتضمن الوعد بالّتعاقد." ضاء شكل معّین فهذا الشكل یطبق أیاشترط القانون لتمام العقد استیفا
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إعمال نظرّیة  یعتبرون بأّنه یمكن 849الباحثون إال أنّ بین تاریخ الوعد وتاریخ إبرام العقد، 
 ، حتى إذا كان محل الوعد شيء منقول.الّظروف الّطارئة من أجل إعادة الّتوازن للعقد

  ةغیر متوقع ةاستثنائی ةعام حوادثوع ثانیا: وق
یشترط من أجل إعمال نظرّیة الّظروف الّطارئة حصول حوادث عامة استثنائیة غیر 
متوقعة في مرحلة تنفیذ العقد، وتجدر اإلشارة في هذا المقام إلى اإلشكاالت العدیدة التي 

ى إلى اختالل الّتوازن ارئ الذي أدّ رف الطّ تصادف إعمال الّنظریة، والتي تجد مصدرها في الظّ 
رف أو باألوصاف الواجب ق األمر بالمعیار الّزمني لحدوث الظّ االقتصادي للعقد سواء تعلّ 

 ه.توّفرها فی
أهمیة العنصر الّزمني عند حدوث الظرف الطارئ  -1

 من الّتقنین المدني إلى عدم إمكانیة توقع الّظروف 3فقرة  107أشار المشّرع في المادة 
أّن الظرف الذي یؤخذ به إلعمال نظرّیة الّظروف الّطارئة هو الظرف المستقبلي وهو ما یوحي 

ال یمكن  ،850الباحثون في فرنساالذي لم یكن موجود عند إبرام العقد، بالتّالي ومثلما ذهب إلیه 
عالما  دینتطبیق الّنظریة بالّنسبة الّظروف التي كانت موجودة قبل إبرام العقد ولو لم یكن الم

 بها.

اإلجماع بالّنسبة للتشریعات المقارنة سواء على المستوى الوطني أو  م یحقق هذا الرأيل
بعد إبرام العقد أّن  ظهورالدولي، فالمشّرع األلماني مثال یشابه بین الّظروف الّطارئة وحالة 

برم عقد على أساس ظروف أُ ، أي بمعنى آخر إذا 851یر صحیحةغالّظروف التي ابرم فیها 
رف ر من هذا الظّ ن أّن هذه األخیرة غیر صحیحة، جاز للمتعاقد الذي تضرّ تبیّ  معّینة ثمّ 

" إذا وعد شخص بإبرام عقد ثم نكل وقاضاه المتعاقد اآلخر طالبا من الّتقنین المدني على انه:  72تنص المادة  848
  الزمة لتمام العقد وخاصة ما یتعلق منها بالشكل متوافرة، قام الحكم مقام العقد"تنفیذ الوعد، وكانت الّشروط ال

849 ANCEL Pascal, « Imprévision », Op.cit., p. 19. 
850 CABRILLAC Rémy, « L'article 1196 : la porte entrouverte à l’admission de 
l’imprévision » R.D.C., N° 3, 2015, p. 772  
851 LEGEAIS Raymond et Al, Op.cit., p. 113. Article §313 paragraphe 2 du BGB allemand 
stipule que : « Est assimilé à un changement de circonstances le fait que les conceptions 
essentielles des parties qui ont été le fondement du contrat se révèlent erronées » 
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عدم صحة الّظروف  هو أنّ  ّرأيهذا ال وما ُیعاب علىنهاء أثره، إالمطالبة بتعدیل العقد أو ب
إال إذا كان الغلط في قیمة  یفتح المجال للمتعاقد للمطالبة بإبطال العقد، برم فیها العقدأُ التي 

 .  852كل متعاقد مسؤولیتهل یتحمّ إذ في هذه الحالة  ،قدمحل الع

شترط أّي مدة زمنیة للحادث الذي یؤّدي إلى اختالل الّتوازن المالي للعقد، فقد یُ  كما ال
رف نظیم، كما قد یستمر الظّ یكون فجائي یستغرق فترة وجیزة جدا من الّزمن كتغّیر القانون أو التّ 

الّتوازن المالي بخالل اإلة لیصل إلى حد ة زمنیّ غرق مدّ م الذي قد یستالتضخّ ك ،ة معینةمدّ 
م والتي استغرق فیها التضخّ  ّسالفة الذكر،ى ذلك قضیة كرابون الولعل أحسن مثال عل853للعقد

، بالتّالي ال فرق بین الظرف الفوري أو المستمر طالما أّن هذا األخیر أّدى مائة سنةمدة ثالث 
  . 854ي حالة تنفیذ التزاماته العقدیةإلى تهدید المدین بخسارة فادحة ف

 اعتماد المشّرع على وصف العمومیة كشرط في الّظروف الّطارئة  -2

رف من الّتقنین المدني أن یكون الظّ  3فقرة  107في نص المادة الجزائري اشترط المشّرع 
، 855أي أّنه ال یخص شخص المدین فقط ،عاماالذي یؤّدي إلى اختالل توازن العقد االستثنائي 
إلى العدید من الّظروف الخارجیة عن شخص المدین التي تسمح بإعمال  856الباحثونوقد أشار 

الذي یؤّدي و نظیم ق بالجانب القانوني كتغّیر القانون أو التّ منها ما یتعلّ  ،نظرّیة الّظروف الّطارئة
في منطقة  الجانب الواقعي كوقوع نزاعبق یتعلّ  ، ومنها ماإلى تهدید المصالح االقتصادیة للمدین

طور التكنولوجي الذي قد ة، إلى جانب التّ معّینة أّدى إلى ارتفاع غیر منتظر في المواد األولیّ 
یكون ظرف من الّظروف الّطارئة كظهور تقنیة حدیثة في مجال معّین تجعل من التقنیة الّسابقة 

  من دون فعالیة.

                                                             
852ANCEL Pascal, « Imprévision », Op.cit., p. 20. 
853 STOFFEL-MUNCK Philippe, «L’imprévision et la réforme des effets du contrat», 
R.D.C., N° Hors-série, 2016, p. 32 
854 ANCEL Pascal, « Imprévision », Op.cit., p. 21. 

  .51بن حیي شارف، المرجع الّسابق، ص  855
856 STOFFEL-MUNCK Philippe, «L’imprévision et la réforme …, Op.cit., p. 32 
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من المطالبة فیذ العقد عند تنتبعا لما سبق، ال یمكن للمدین الذي ترهقه ظروف خاصة 
إال أّن األخذ بهذا ، 857هذه الّظروف لم یساهم في حدوثولو  بإعمال نظرّیة الّظروف الّطارئة

تنفیذ العقد  عندطلقه قد یؤّدي إلى إقصاء العدید من الّظروف التي ترهق المدین الّشرط على مُ 
التزاماته العقدیة بسبب  الذي ال یمكن له تلبیةمصنع كالالّظروف الّطارئة،  نطاق تطبیقمن 

، فكل هذه 858، أو المرض الذي یرهق المدین عند تنفیذ التزاماتهالغالبیة العمّ فجائي لإضراب 
إعمال نظرّیة ظروف تستدعي أن تكون ال یمكن  في حدوثها اّسببالمدین لم یكن  التيالّظروف 

  الّظروف الّطارئة.
مجحفا في حق المدین، لذلك  العمومیة قد یكون شرطأّن  ،یظهر من خالل ما سبق

أو على األقل إعادة  ،859هذا الّشرط في نظرّیة الّظروف الّطارئةأصبح من ضروري إسقاط 
وهو حمایة المدین في حالة اختالل توازن من إعمالها على نحو یتالءم مع الهدف  تهصیاغ

القاهرة في نص ى عن شرط العمومیة في القّوة العقد، وهو ما فعله المشّرع الفرنسي حین تخلّ 
تكریسا " عن مراقبة المدین یخرجباستعمال عبارة " ظرف  860من الّتقنین المدني 1218المادة 

إلى التخّلي عن  862الباحثون في فرنسا قد نادو  ؛861الجتهاد مستقر لمحكمة الّنقض الفرنسّیة
تالل شرط العمومیة في نظرّیة الّظروف الطارئة بجعلها تشمل كل الّظروف التي تؤدي إلى اخ

بالمدین شخصیا أو خارجة عن العقد، طالما أّن المدین لم یكن سببا قت تعلّ  توازن العقد سواء
  .في حدوثها

                                                             
857 PELLIER Jean-Denis, « Réflexions sur l'imprévision dans le projet de réforme du droit 
des contrats (observations sur l'article 1196 du Projet de réforme) », L.P.A., N° 228,                
16 novembre 2015, p. 9. 
858 STOFFEL-MUNCK Philippe,«L’imprévision et la réforme …, Op.cit., p. 32 

  .52بن حیي شارف، المرجع الّسابق، ص 859
860 Article 1218 du Code civil français stipule que : « Il y à force majeure en matière 
contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur » 
861 Cass. Plén., 14 avril 2006, N° 02-11.168, Bull. Civ. N° 4, 2006, p. 9. « Mais attendu 
qu'il n'y a lieu à aucuns dommages-intérêts lorsque, par suite d'une force majeure … ; 
qu'il en est ainsi lorsque le débiteur a été empêché d'exécuter par la maladie, dès lors que 
cet événement, présentant un caractère imprévisible lors de la conclusion du contrat et 
irrésistible dans son exécution… » 
862 GHESTIN Jacques, JAMIN Christophe, BILLIAU Marc, Op.cit., p. 397. 
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 الّظروف ع عدم توقّ  شرط -3

عتبر عدم توقع الظرف الطارئ شرط أساسي لتطبیق نظرّیة الّظروف الّطارئة، إال أّن یُ 
لى أساس أّن العدید من الّظروف ، ع863الباحثینات جانب من عبارة "غیر متوقع" أثارة تحفظّ 

ع في بلد یعیش مكن توقّ ، فیُ 864رفالظّ  ةدّ یمكن توقعها إال أّن اإلشكال هو في التنبؤ حول حِ 
عه هو بلوغ هذا األخیر نسبة لم م في العملة، لكن الشيء الذي ال یمكن توقّ أزمة اقتصادیة تضخّ 

 (DCFR)865ر المشترك للمفاهیم یمكن التنبؤ بها، هذا ما نجده مثال مكرس في مشروع اإلطا
والذي یجعل من عدم إمكانیة تنبؤ  866الكتاب الثالث في) 3( 110-1من خالل نص المادة 

 من أسباب تطبیق نظرّیة الّظروف الّطارئة.   اسببه، رف رغم إمكانیة توقعة الظّ دّ حِ 

إلى ضرورة إضافة عبارة عقالنیا  867الباحثینكما یشیر جانب من 
(raisonnablement)  لعبارة "غیر متوقع"، والهدف من ذلك إرساء نوع من الموضوعیة عند

ع بالّنسبة لطرف معّین قد ال یكون كذلك ع، فما هو متوقّ تقدیر القاضي لعنصر عدم التوقُّ 
نة، إال ع بالّنسبة للمقاول إلى درجة معیّ فارتفاع ثمن مواد البناء متوقَّ  868رف اآلخربالّنسبة للطّ 

بالتّالي غیر مفترض بالّنسبة لرب العمل الذي یكون بعید عن مجال البناء، ع أّن هذا التوقُّ 
فارتفاع ثمن السلع قد ال یمنح للمقاول الحق في مراجعة العقد على أساس نظرّیة الّظروف 

قد یمنح لرب العمل الحق في مطالبة  ،لعالّطارئة، في حین االنخفاض المحسوس في ثمن السّ 
 ه هذا االنخفاض. عتعدیل العقد لعدم توقُّ 

                                                             
863 STOFFEL-MUNCK Philippe, «L’imprévision et la réforme …, Op.cit., p. 33 
864 GHESTIN Jacques, JAMIN Christophe, BILLIAU Marc, Op.cit., p. 393. 

  .2009لدى اللجنة األوروبیة سنة داعه یإحید قانون أوروبي للعقود، تّم وهو مشروع من أجل تو  865
866 Draft Common Frame of Référence, in 
http://ec.europa.eu/justice/contract/files/european-private-law_fr.pdf/ p. 203. Consulté le 
16/11/2017.  Article 1-110 (3) stipule que : « (B) le débiteur n’avait pas pris et ne pouvait 
pas raisonnablement prendre en compte la possibilité et l’importance du changement de 
circonstances,… » 
867 CABRILLAC Rémy, « L'article 1196…, Op.cit., p. 772. 
868 STOFFEL-MUNCK Philippe, «L’imprévision et la réforme …, Op.cit., p. 33« C’est 
une appréciation in abstracto qui opère, fondée sur ce qu’aurait pu prévoir un 
professionnel du même genre, normalement prudent et diligent, dans le même contexte » 
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  صبح تنفیذ التزام المدین مرهقاثالثا: أن یُ 
تنفیذ التزام المدین مرهقا  أن ُیصبحیستوجب من أجل إعمال نظرّیة الّظروف الّطارئة 

، وفي ظل غموض العبارة المستعملة وغیاب تحدید لنسبة الخسارة 869بخسارة فادحة هدبحیث یهدّ 
وضع المعالم لإعمال الّنظریة، ناب الفقه عن المشّرع دها المدین من أجل التي یجب أن یتكبّ 

 األساسیة لتقدیر إرهاق المدین في تنفیذ التزاماته.
ضرورة األخذ بالتفسیر الواسع للخسارة الفادحة -1

من الّتقنین  3فقرة  107ستعملها المشّرع في نص المادة ا" التي خسارة فادحةتطرح عبارة "
بحسب التفسیر الذي یمكن األخذ به لتحدید طبیعة هذه  المدني إشكاالت عدیدة في الواقع

ق فقط بحالة ارتفاع في تكلفة التزامات الخسارة، فمن الوهلة األولى یظهر بأّن هذه العبارة تتعلّ 
جانب من ته المالیة، إال أّن احیة االقتصادیة الزیادة من جهة الخصوم في ذمّ أي من النّ  ،المدین

، والتي قد تأخذ شكل ارتفاع في "لخسارة"ا الواسع لكلمةذ بالتفسیر یرى بضرورة األخ 870الباحثین
انخفاض قیمة المقابل أو تكالیف تنفیذ االلتزام كارتفاع سعر المواد األولیة مثال بالّنسبة للمنتج، 

  . 871مبلغ من األموال إذا كان محل االلتزام هوكانخفاض العملة  المتعاقدالذي سیحصل علیه 
" بدال من عبارة العقد یؤدي إلى اختالل اقتصادتحسن استعمال عبارة "ساألسباب، یُ  هلهذ

"، ألّن اختالل اقتصاد العقد یشمل كل الحاالت التي یتغّیر فیها الّتوازن یهدده بخسارة فادحة"
سواء بزیادة تكلفة االلتزام أو بالعكس انخفاض المقابل الذي  ه،المفترض من الّطرفین عند إبرام

 دین.سیحصل علیه الم
االعتماد على المعیار الموضوعي لتقدیر إرهاق المدین -2

طح مسألة المعیار الذي یستعین به القاضي من أجل تقدیر اإلرهاق تطفو عادة إلى السّ 
هل یجب األخذ بالمعیار الّشخصي وفي هذه الحالة یجب تقدیر اإلرهاق فتزامات، لفي تنفیذ اال

 .59، ص المرجع الّسابقد الحمید، ببن شنیتي ع 869
870 ANCEL Pascal, « Imprévision », Op.cit., 21. 
871 POLLAUD-DULIAN Frédéric, « Réforme du droit civil des contrats par l'ordonnance 
n° 2016-131 du 10 février 2016 », R.T.D.Com, N° 3, 2016, p. 507. 
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لمعیار الموضوعي والذي یهدف إلى تقدیر اإلرهاق على بالّنسبة للحالة الّشخصیة للمدین، أم با
  أسس موضوعیة كنسبة االختالل بالمقارنة مع الّتوازن األصلي للعقد؟ 

األخذ بالمعیار الموضوعي لتقدیر اإلرهاق دون یساندون فكرة 872الباحثینیبدو أّن غالبیة 
ب تقدیر اإلرهاق بحسب یج إذاحیة المالیة، ة الّشخصیة للمدین من النّ الوقوف على الوضعیّ 

م، والّسبب في له وفقا لطبیعة العقد المبرَ لمدین وما مدى إمكانیة تحمّ االّضرر الذي قد یلحق 
بسبب عسره في الذي یرهقه تنفیذ العقد لمدین لذلك هو خشیة إعمال القاضي الّنظریة بالّنسبة 

یصبح تطبیق الّنظریة غیر ، بالتّالي ال یتم إعمالها بالنسبة لمدین آخر أكثر یسرا منهحین 
ك بإمكانیة متمسّ  874الباحثین، إال أّن هذا الرأي ال یحقق اإلجماع، إذ یبقى جانب من 873عادل

في حالة ما إذا كان استمرار تنفیذ العقد على النحو المتفق  األخذ بالوضعیة الّشخصیة للمدین
  .إفالسهعلیه سیؤدي إلى 

 العلیامدى خضوع تقدیر اإلرهاق لرقابة المحكمة  -3

یجد خوف غالبیة الفقه من استناد القاضي للمعیار الّشخصي في تقدیر عنصر اإلرهاق 
تبریره في التهدید باألمن الّتعاقدي، في ظل غیاب رقابة المحكمة العلیا على هذا التقدیر بما أّن 
هذه المسألة هي مسألة موضوع ال مسألة قانون، أي أّنه في حالة تقدیر القاضي بأن أحد 

ال یمكن للّدائن بعد ذلك تأسیس طعنه بالّنقض على أساس  ،لّظروف أدت إلى إرهاق المدینا
  . 875سوء تقدیر القاضي لإلرهاق

صلة بتقدیر اإلرهاق ومنها في مراقبة بعض العوامل المتّ  ُسلطةللمحكمة العلیا أّنه یبقى 
مع ما كان علیه عند  زمن هذا التقدیر، بحیث یجب تقدیر اإلرهاق وقت رفع الدعوى بالمقارنة

إبرام العقد، فعلى فرض أّن العقد عند إبرامه كان غیر متوازن، ثم حدثت بعد ذلك ظروف زادت 

                                                             
، 1بوشاشي یوسف، "نظرّیة الّظروف الّطارئة بین استقرار المعامالت واحترام التوقعات"، حولیات جامعة الجزائر  872

  . 122ص ، 2017 جوان، 1عدد 
873 THIBIERGE Louis, Op.cit., p. 353. 
874 ANCEL Pascal, « Imprévision », Op.cit., 23. 
875 GHESTIN Jacques, JAMIN Christophe, BILLIAU Marc, Op.cit., p. 39  9. 
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، فال یمكن للقاضي األخذ بالوضعیة التي آل إلیها العقد عند عرض االختاللة هذا دّ من حِ 
 .876الّنزاع علیه دون الرجوع إلى الوضع الذي كان علیه منذ إبرام العقد

 من إبرام العقد المنتظرة مصلحة لدان المدین لفق  -4

بات فقدان المتعاقد للمصلحة من إبرام العقد محل جدل فقهي حول مدى إمكانیة إعمال 
مثاال في لبیان هذه الوضعیة  877الباحثونوقد قّدم نظرّیة الّظروف الطارئة لمعالجة هذه الحالة، 

عامل أّن هذا المنتوج أصبح من العسیر جد التّ  إبرام عقد القتناء منتوج معّین إلعادة بیعه، إال
الیة، في هذه الحالة ورغم قیام الّتوازن المالي للعقد إال أّن فیه بسبب ظهور منتوج جدید أكثر فعّ 

مصلحة مقتني المنتوج لم تعد قائمة كما كانت علیه عند إبرام العقد، فهل یمكن تطبیق نظرّیة 
  طرف القاضي؟الّظروف الّطارئة إلنهاء العقد من 

اعتبر ذلك غیر ممكن بسبب قصور  فقهّیا بین من جدالأثارت اإلجابة على هذا السؤال 
بالتّالي استبعاد جمیع الحاالت األخرى  ،نظرّیة الّظروف الّطارئة على االختالل المالي للعقد فقط

ق ضرورة فتح المجال أمام هذه الحاالت لیشملها نطاوبین من رآى بمن نطاق تطبیقها، 
  .879التوقعات المشروعة للمدین من إبرام العقدمن أجل ضمان حمایة ،878الّنظریة

تجدر اإلشارة أّنه ال مانع من إدراج الحالة الّسالفة الذكر في نطاق نظرّیة الّظروف 
د طبیعة الخسارة التي من الّتقنین المدني لم تحدّ  3فقرة  107الّطارئة في الجزائر، ألّن المادة 

ن زوال مصلحة المدین من إبرام العقد تعد أهم تهدید بالخسارة إبل أكثر من ذلك ف د المدین،تهدّ 
الفادحة في العقد، في ظل غیاب أّي آلیة قانونیة یمكنها استیعاب هذه الحالة، إال أّنه ولوضع 

في  إبرام العقد"من  ى عبارة "أو زالت مصلحة المدینیستحسن إضافة إل ،جدل أو تأویل حد أليّ 
  من الّتقنین المدني. 3فقرة  107ادة نص الم

                                                             
876 ANCEL Pascal, « Imprévision », Op.cit., p. 23. 
877 THIBIERGE Louis, Op.cit., p. 353. 
878 ANCEL Pascal, « Imprévision », Op.cit., p. 22. 
879 LOKIEC Pascal, « Le droit des contrats et la protection des attentes », D., N° 5, 01 
février 2007, p. 326.  
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  ارئرف الطّ ل تبعیة الظّ د بتحمّ رابعا: أال یكون المدین قد تعهّ 

ل مخاطر هذا یشترط من أجل تطبیق نظرّیة الّظروف الّطارئة أال یكون المدین قد تحمَّ 
 071ورغم عدم إشارة المشّرع الجزائري لهذا الشرط في نص المادة  ،880رف عند إبرام العقدالظّ 

المشّرع  من الّتقنین المدني، إال أّن اغلب التشریعات المقارنة اعترفت به على غرار 3فقرة 
في فرنسا موقف المشّرع  882،وقد فّسر الباحثون881من الّتقنین المدني 1195في المادة الفرنسي 

لعقد الفرنسي باعتباره نظرّیة الّظروف الطارئة لیست من الّنظام العام بالتالي یجوز ألطراف ا
  االّتفاق على مخالفتها.

 نظرّیة الّظروف الّطارئة من الّنظام العام في القانون الجزائري -1
"ویقع باطال كل اّتفاق ها تنتهي بعبارة أنّ  3فقرة  107یّتضح بالرجوع إلى نص المادة 

تیجة المنطقیة التي تترتب عن ما یوحي بأن الّنص من الّنظام العام، والنّ  ،على خالف ذلك."
ل المدین لوحده االختالل الناتج عن ظرف ك هو عدم جواز االّتفاق عند إبرام العقد على تحمُّ ذل

، هل أّن المقصود المقصود من عبارة "یقع باطال ..."طارئ معین، إال أّن السؤال قد یثور حول 
لمقصود ؟ أم أّن االمادة إبرام العقد على استبعاد تطبیق نص ذمنها عدم جواز اتّفاق الّطرفین من

م ل المدین النتائج المترتبة عن ظرف معّین كتضخّ منه عدم جواز اّتفاق األطراف على أن یتحمَّ 
  قیمة النقد مثال؟

إلى اعتبار أّن الّنص الّسالف الذكر یمنع على المتعاقدین االتّفاق على  883ذهب الفقه
وازن االقتصادي بالتّ استبعاد تدّخل القاضي في حالة وقوع ظرف طارئ معّین أّدى إلى اإلخالل 

ة في ذلك أّنه قد یفرض المتعاقد القوي سلطته على المتعاقد اآلخر إلجباره على للعقد، والعلّ 

                                                             
880 FAUVARQUE-COSSON Bénédicte, « Le changement de circonstances », R.D.C.,     
N° 1, 2004, p. 81. 
881 Article 1195 du Code civil français stipule que : «…pour une partie qui n'avait pas 
accepté d'en assumer le risque… ». 
882 BUCHER Charles-Édouard, « Le traitement des situations d'imprévision dans 
l'ordonnance : il manque la notice », C.C.C., N° 5, 2016, p. 35.  

  .2الهامش  531 الرزاق أحمد، المرجع الّسابق، ص السنهوري عبد 883
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االّتفاق على شرط استبعاد تطبیق نص  ن باب أولى فإنّ ، ومِ معّین ظرفعواقب ل قبول تحمُّ 
  .منذ إبرام العقد مآله البطالن المطلق 3فقرة  107المادة 

الّنظر في موقف المشّرع الجزائري ضرورة إعادة  -2

ر أساسي وهو د العتبار نظرّیة الّظروف الّطارئة من الّنظام العام إلى مبرّ استند الفقه المؤیّ 
ل تحمُّ علیه فرض یلضعف الّطرف اآلخر المتعاقد الموجود في مركز القّوة  لالخوف من استغال

یعد له أّي أثر في الوقت الراهن ألسباب  لمر ، إال أّن هذا المبرِّ معّین ظرف طارئحدوث تبعیة 
ارتفاع أو انخفاض قیمة كیفیة حدوثها كال یمكن التنبؤ ما أّن هناك من الّظروف عدیدة ومنها 

بالتّالي فالبند یسري على الّطرفین على حد سواء. ،النقد مثال

أّن منع  المؤید لفكرة أّن نظرّیة الّظروف الطارئة من الّنظام العام، 884یرى الفقهكما 
االّتفاق على تحّمل المدین تبعیة الظرف الطارئ یسري فقط في المرحلة الّسابقة على الّتعاقد 

ألنه في  ة هذا األخیر،ل المدین تبعیبعد وقوع الحادث على تحمُّ بالتّالي یمكن لألطراف االّتفاق 
ل مركز القّوة هل زا :هذه الحالة یقبل بذلك وهو على بصیرة من أمره، والسؤال المطروح هو

 الالذي كان فیه الّدائن عند إبرام العقد بعد حدوث الظرف الطارئ؟ األكید أّن اإلجابة تكون بـ 
بریر غیر منطقي.رف، ما یجعل هذا التّ بعد حدوث الظّ  ةد قوّ داز یبل أّن الضغط س

 سیتمقدین لمركز القوة الذي یكون فیه أضف إلى ذلك أّنه في حالة استغالل أحد المتعا
خاصة في ظل  ،اللجوء إلى آلیات أخرى من أجل عدم األخذ بهذا البند كالّشروط التعّسفیة

من قوقعة التوّجه الحدیث الذي یرمي إلى توسیع نطاق إعمال نظرّیة الشروط التعسفیة وٕاخراجها 
عقود اإلذعان.

لهذه  ة ظرف معّین إلى طلب مقابلل تبعیّ یلجأ عادة الّطرف الذي یتحمَّ من جانب آخر، 
فترض إمكانیة تحقق الظرف أو عدمه وهذا یالمخاطرة، وفي هذه الحالة یصبح العقد احتمالیا 

رف الطارئ بشركات ة الظّ ل تبعیّ یستنجد الّطرف الذي یقبل بتحمُّ و  ،له كال الّطرفینغرر یتحمّ 

 .2الهامش  531 ، صالمرجع نفسه884
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یتحمل  ل هذه األخیرة الخسائر التي قد تنجر عن حدوث الظرف بالتّالي الالتّأمین من أجل تحمُّ 
 .في الواقع شخصیا هذه الخسائر

ل المدین تبعیة القّوة القاهرة من یظهر أّن المشّرع سمح لألطراف االّتفاق على تحمُّ أخیرا، 
" یجوز االّتفاق على أن من الّتقنین المدني والتي تنص على أّنه:  178خالل نص المادة 

من الّظروف  أشدعلما أّن القّوة القاهرة ، یتحمل المدین تبعیة الحادث المفاجئ أو القّوة القاهرة"
بل مرهقا فقط، فكیف یمكن  الّطارئة باعتبار أّن هذه األخیرة ال تجعل من تنفیذ االلتزام مستحیال

تبریر إمكانیة اّتفاق األطراف على تحمُّل المدین تبعیة حدوث القّوة القاهرة وال یصح مثل هذا 
 االّتفاق في الّظروف الطارئة؟ 

ر في مبرّ  لعام لم یعد له أيّ مما سبق أّن جعل نظرّیة الّظروف الّطارئة من الّنظام ایظهر 
دة التي تسعى إلى حمایة الّطرف الضعیف في العالقة الوقت الراهن، في ظل اآللیات المتعدّ 

الّتعاقدیة، ما یجعل من خشیة استغالل أحد المتعاقدین لمركز القّوة الذي یكون فیه من أجل 
د الحلول التي رف الطارئ من دون أساس، كما أّن تعدّ ة الظّ ل تبعیّ ّطرف اآلخر تحمُّ ال إلزام

مین أق الظرف كالتّ ل الخسارة الناتجة عن تحقّ ب تحمُّ یمكن للمدین االستعانة بها من أجل تجنّ 
  بالعام من مضمونه. الّنظام  فرغ تبریریُ  ،على هذه المخاطر

  الفرع الثاني

  روف الّطارئةكیفیة إعمال نظرّیة الظّ 

التشریعات اختالف  بسببكیفیة إعمال نظرّیة الّظروف الّطارئة دراسة تظهر أهمیة 
إذ  ،الّتضامنیةأو ة زعة الفردیّ بالنّ  ذه الّتشریعاته رومدى تأثّ بها، عتراف المقارنة في طریقة اال

یجاد إل تفاوضیمر إعمال نظرّیة الّظروف الطارئة بمرحلتین، األولى وهي إعادة المتعاقدین ال
یتدّخل القاضي في ل إلى اّتفاق توازن للعقد (أوال) وفي حالة عدم التوصّ  ي الختاللحل ودّ 

 .للفصل فیه (ثانیا)مرحلة ثانیة في حالة عرض الّنزاع علیه 
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  أوال: ضرورة إعادة الّتفاوض بین المتعاقدین  

وازن العقد، اقتراح أدى إلى اختالل تیقع على عاتق المدین في حالة وقوع ظرف طارئ 
ورغم تأكید معظم  ،إعادة التّفاوض إلیجاد حل یضمن استمراریة العقدعلى الّطرف اآلخر 

الّنظریة، إال أّن المشّرع الجزائري لم یأخذ به معترفا  إلعمالضرورة هذا الّشرط  علىالقوانین 
  إلى القضاء لفض الّنزاع.مباشرة للمدین بحقه في اللجوء 

 مشّرع الجزائري ضرورة إعادة الّتفاوضعدم اشتراط ال  -1

إعمال ر شروط توفّ  دمن التّقنین المدني عن 3فقرة  107ب المشّرع في نص المادة رتّ 
نظرّیة الّظروف الّطارئة، حق المدین في رفع دعوى قضائیة لمطالبة القاضي بالتدّخل دون 

ر استغناء المشّرع عن إعادة التّفاوض من المتعاقد اآلخر، في خطوة ُتظه عرضإجباره على 
األصل لألخذ باالستثناء، فالتدّخل القضائي لتعدیل العقد أو إلنهاء أثره هو الحل األخیر الذي 

علما أّن  ،ة إلیجاد حل للخالفال یحق لألطراف الّلجوء إلیه إال بعد استنفاذ جمیع الّطرف الودیّ 
  .هو عند تنفیذالّطرفین كفیلین بمراعاة مصالحهما سواء عند إبرام العقد أ

شریعات المقارنة على ضرورة منح الفرصة أوّال لألطراف من أجل إعادة دت مختلف التّ أكّ 
من الّتقنین المدني المذكورة  2فقرة  1195على غرار المشّرع الفرنسي في المادة  ،الّتفاوض

ن ) م3( 110-1من خالل نص المادة  (DCFR) سابقا، أو مشروع اإلطار المشترك للمفاهیم 
جوء إلى القاضي لن یكون إال حل استثنائي في حالة فشل ، ما یوحي بأّن اللّ 885الكتاب الثالث
  المفاوضات.

األخیر مصدر  كون هذامبدأ سلطان اإلرادة، ل مخالفةیعتبر موقف المشّرع الجزائري 
في وال یمكن تبریر تدّخل القاضي  ،اللتزامات المتعاقدین حتى في ظل الّنظریة الحدیثة للعقد

د، ألسباب قد تتعدّ لم یتمكن الّطرفین من معالجتها  همضمون العقد إال استثنائیا لمعالجة آفة فی

                                                             
885 Draft Common Frame of Référence, Op.cit., p. 203. Article 1-110 (3) , du livre 3 du 
DCFR stipule que : « (d)et le débiteur s’est efforcé, raisonnablement et de bonne foi, de 
négocier un ajustement raisonnable et équitable des termes de l’obligation ». 
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من الّتقنین المدني بإلزام  3فقرة  107على تعدیل المادة بالتّالي یبدو ضروریا حث المشّرع 
  جوء للحل القضائي.إعادة الّتفاوض قبل اللّ المتعاقدین 

إعادة الّتفاوضب مااللتزاُحسن النّیة أساس   -2

ع و التزام بالمعنى القانوني الواسإلى اعتبار أّن إعادة الّتفاوض ه 886ذهب أحد الباحثین
)lato sunsu(هذا االلتزام على أساس  888واالنجلوسكسوني 887یؤسس غالبیة الفقه الالتیني ، إذ

لحة المتعاقد اآلخر أخد مصعلى كال الّطرفین  جِبریُ  حیثااللتزام بحسن النّیة عند تنفیذ العقد، 
ة أخرى مدى ارتباط نظرّیة الّظروف الّطارئة مرّ  ما ُیظهر، 889محل اعتبار عند تنفیذ العقد

 بااللتزام بحسن النّیة.

اللتزام بإعادة الّتفاوضالطبیعة القانونیة ل -3
یجب على المتعاقدین في حالة وجود ظرف طارئ الدخول في مفاوضات جدیدة لمحاولة  

یفرض على كلیهما تحقیق النتیجة وهي  االلتزامسب یضمن استمراریة العقد، وهذا یجاد حل مناإ
، إال أّنه وعلى الرغم من ذلك، یبدو 890لذلكإعادة الّتفاوض فعال تحت مسؤولیة الّطرف الرافض 

لم یجعل من االلتزام بإعادة الّتفاوض التزام  2فقرة  1195أّن المشّرع الفرنسي في نص المادة 
دون ترتیب  891رفض المتعاقد اآلخر الّتفاوضإمكانیة یجة، والّدلیل على ذلك افتراض بتحقیق نت

  أّیة مسؤولیة علیه.
یطرح الموقف الفقهي الّسالف الذكر إشكال في الواقع وهو رفض المتعاقد التّفاوض ال 
 على أساس عدم رغبته في إعادة الّتوازن للعقد، بل لعدم اقتناعه أصال بوجود ظرف طارئ إذا

886 LABERNEDE Romain, L’obligation de renégocier en droit privé des contrats, thèse de 
doctorat, université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 2016, p. 10.  
887 V.FRELETEAU Barbara, Op.cit., p. 114. 
888 MOMBERG URIBE Rodrigo, The effect of a change of circumstances on the binding force 
of contracts (comparative perspective), intersentia-metro, Ultrecht, netherland, 2011, p. 221. 
889 MEHANNA Myriam, Op.cit., p. 342. 
890 THIBIERGE Louis, Op.cit., p. 450/ FRELETEAU Barbara, Op.cit., p. 115. 
891 Article 1195 paragraphe 2 du Code civil français stipule que : « En cas de refus ou 
d'échec de la renégociation… » 
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، في هذه الحالة من الصعب اإلقرار 892اعتبر بأّن أحد شروط تطبیق الّنظریة غیر متوّفرة
  بمسؤولیة الّدائن بسبب سوء نیته.

خاضع التوّصل إلى اّتفاق عند إعادة الّتفاوض یبقى أمر احتمالي أّن كذلك یّتضح 
لى الّشروط الجدیدة للمبادئ العامة التي تحكم مرحلة المفاوضات، والتي قد ال تنتهي باتفاق ع

إلى القضاء  اللجوءة، وفي هذه الحالة یجوز للمدین ریقة الودیّ للعقد أو على إنهاء العقد بالطّ 
  الحل المناسب للخالف. إلیجاد

  القاضي في نظرّیة الّظروف الّطارئة دورثانیا: 
یجاد إل القضاءینجر عن فشل المفاوضات بین المتعاقدین إمكانیة عرض الخالف على 

العقد، إذ غالبا ما یلجأ المدین المتضّرر من الظرف الطارئ إلى  الختالل توازنلحل المناسب ا
بحسب موقف التشریعات من بها المعترف له  ةلسلطل وفقاالقاضي الذي یفصل في الّنزاع 

  نظرّیة الّظروف الطارئة.
 سلطة القاضي في تعدیل العقد   -1

أهم صور تدّخل من لّظروف الّطارئة تعتبر سلطة القاضي في تعدیل العقد بسبب ا
إال أّن الصراحة ورغم الجدل افقهي حول مشروعیة هذا التدّخل، العقد، مضمون القاضي في 

كوك، حیث تمنح للقاضي مجال التي اعترف بها المشّرع للقاضي بهذه الّسلطة تزیل جمیع الشّ 
  واسع للمناورة ألجل إنقاذ العقد من الزوال.

 سلطة القاضي في تعدیل العقد رفض جانب من الفقه  -أ

بسلطة القاضي في تعدیل العقد في حالة الّظروف القانوني الصریح عتراف االرغم 
، وحتى مجلس األمة 893الباحثینكثیرة في وسط  فعلالّطارئة، إال أّن هذا االعتراف أثار ردود 

قنین المدني ن تعدیل التّ ق على األمر المتضمّ الفرنسي اقترح عند إعداد القانون المصادِ 

                                                             
892 MOLFESSIS Nicolas,« Le rôle du juge en cas d’imprévision dans la réforme du droit 
des contrats », J.C.P. G., N° 52, 21 décembre 2015, p. 2391. 
893 V. ANCEL Pascal, « Imprévision », Op.cit., p. 26. 
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، خوفا 894الفرنسي، إلغاء الّسلطة الممنوحة للقاضي في تعدیل العقد بسبب الّظروف الّطارئة
تعدیل العقد في الجهات القضائیة أّیدت فكرة سحب سلطة على استقرار المعامالت، كما أّن 

 .895من القاضيحالة الّظروف الطارئة 

 االعتراف بسلطة القاضي في تعدیل العقد  -ب

المحافظة على سلطة القاضي في تعدیل العقد في حالة الّظروف الّطارئة یبدو أّن 
یؤّدي في الواقع س سحب هذه الّسلطة زة للنظرّیة، حیث أنّ ضروري من أجل ضمان فّعالیة ممیّ 

إلى إفراغ الّنظریة من مضمونها، كما أّن إلغاء سلطة القاضي بتعدیل العقد سیؤدي إلى جعل 
أثناء إعادة  الذي قد یرفض جمیع مقترحات المدین للتعدیلو الّدائن، في ید ینحصر مصیر العقد 

سیبقى الحل الوحید هو  التدّخل في التزامات األطراف، وبما أّن القاضي ال یجوز له التفاوض
 .القضاءإنهاء العقد سواء باتفاق الّطرفین أو عن طریق 

ل للعدید من األسئلة حول یبقى أّن االعتراف بسلطة القاضي في تعدیل العقد تفتح المجا
أّن القاضي یتمتع  896في الجزائر شیر بعض الباحثینی إذفي الواقع، هذه الّسلطة كیفیة تجسید 

بسلطة تقدیریة واسعة من أجل الوصول إلى الحل المناسب لرفع اإلرهاق عن المدین سواء 
كما یمكن للقاضي  ،بالتخفیض من التزامات هذا األخیر أو العكس بالرفع من التزامات الّدائن

  في حالة الظرف الطارئ المؤقت الحكم بوقف تنفیذ العقد إلى غایة زوال الظرف.

                                                             
894 Senat français, texte N° 5 du 17/10/2017, …, Op.cit. L’article 8 stipule que : « I. – La 
seconde phrase du second alinéa de l’article 1195 du Code civil est ainsi modifiée : 1° Les 
mots : « réviser le contrat ou y » sont supprimés ; 2° Après les mots : « mettre fin », sont 
insérés les mots : « au contrat ». 
895 PILLET François, Op.cit., p. 66. « …. Il semble à votre rapporteur que cette théorie 
pourrait bien au contraire favoriser l’insécurité juridique pour les parties au contrat.  
Certaines juridictions interrogées par votre rapporteur ont d’ailleurs fait part de leur 
inquiétude que des juges aient à intervenir directement dans le contrat, d’autant plus que 
la responsabilité de l’État pourra dans ce cas être engagée dans les conditions de droit 
commun sur le fondement de l’article L. 141-3 du code de l’organisation judiciaire. » 

  .137، المرجع الّسابق، ص حدي اللة أحمد وما یلیها/ 124، المرجع الّسابق، ص بوشاشي یوسف 896
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سلطة  توحي بأنّ 897باللغة الفرنسیةمن الّتقنین المدني  107/3صیاغة المادة غیر أّن 
اإلنقاص من التزامات المدین إلى الحد المعقول تتلخص في القاضي في حالة الّظروف الّطارئة 

األقرب إلى الصواب بما أّنه یصعب من الحل ، وهو 898الزیادة من التزامات الّدائن مكانیةدون إ
حین أّن فرض التزامات جدیدة على الّدائن، في االعتراف بسلطة القاضي على احیة القانونیة النّ 

 سلطته في التدّخل لتعدیل العقد أصال ُمختَلف علیها.

" المستعملة في یمكنكالیة تفسیر كلمة "إش 899الباحثون في فرنسامن جانب آخر طرح 
" بالّنسبة لنص جازالفرنسي والتي تقابلها كلمة " من التّقنین المدني  2فقرة  1195الماّدة نص 

معتبرین أّن الّنص جاء على سبیل الخیار  ،الّتقنین المدني الجزائريمن  3فقرة  107المادة 
العقد رغم وجود ظروف طارئة تجعل من الذي یمكن له رفض التدّخل في و  ،بالّنسبة للقاضي

إال أّنه  ،احیة الّنظریةالّتوازن االقتصادي للعقد مختال، إال أّنه ورغم إمكانیة حدوث ذلك من النّ 
 .بین االلتزامات توازنالب القاضي من تعدیل العقد في حالة إخالل جسیم بر تهرّ یصعب تصوّ 

لعقدثر أسلطة القاضي في إنهاء   -2
جاد حل لضمان استمراریة إیمعروض أمامه الّنزاع في حالة استحالة یحق للقاضي ال

نهاء أثره إن اقتضت ذلك مصلحة الّطرفین، ورغم عدم نص المشّرع الجزائري إالعقد، الحكم ب
على هذا الحل، إال أّن معظم القوانین المقارنة سواء الّتقنین المدني الفرنسي في الفقرة الثانیة من 

، أو 3.2.6بادئ المعهد الدولي من أجل توحید القانون الخاص في المادة ، أو م1195المادة 
 إذا اعتبر بأنّ ، تعترف بهذه الّسلطة للقاضي 111.6مبادئ القانون األوروبي للعقود في المادة 

  الحل األنسب للطرفین.هو إنهاء العقد 
كم د الحُ تضع غالبیة الّنصوص المشار إلیها سابقا القاضي في وضعیة مریحة جدا عن

ر ، وقد فسّ بها العقدنهى نهاء والّشروط التي یُ اإلتقدیر تاریخ في نهاء العقد، إذ له الحرّیة إب

897 Article 107 paragraphe 3 du Code civil algérien stipule que : « … le juge peut, suivant 
les circonstances et après avoir pris en considération les intérêts des parties, réduire, dans 
une mesure raisonnable, l’obligation devenue excessive… ». 

 .380المرجع الّسابق، ص  ،، االلتزامات...فیاللي علي 898
899ANCEL Pascal, « Imprévision », Op.cit., p. 26. 
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ترك المجال واسعا للقاضي لتقدیر التاریخ الذي یعتبر فیه  بضرورة یاغةهذه الصّ  900الباحثون
ا أو تاریخ الحق له، اریخ الذي أصبح فیه التزام المدین مرهقالتّ والذي قد یكون هو ، االعقد منتهی

  كم هو نفسه تاریخ إنهاء العقد.كما یمكن للقاضي اختیار تاریخ صدور الحُ 
ذلك  901فقد أرجع الفقهبها العقد،  ىنهیُ أما عن حرّیة القاضي في تحدید الّشروط التي 

إلى ضرورة ترك المجال مفتوحا أمام القاضي الذي ُیصدر الُحكم بإنهاء العقد، القضاء لمصلحة 
أو حتى رفضه إعادة الّتفاوض، خالل مرحلة الّدائن  سوء تصرف دین بالّتعویض في حالةالم

.ن أّن في ذلك خروج عن االلتزام بحسن النّیة في مرحلة تنفیذ العقدإعادة الّتفاوض إذا تبیّ 

900 BUCHER Charles-Édouard, Op.cit., p. 35.  
901 ANCEL Pascal, « Imprévision », Op.cit., p. 27. 
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ّیة التعارض یتبین من خالل دراسة موضوع المصلحة الشخصیة للمتعاقد وااللتزام بحسن الن
بین سعي المتعاقد إلى تحقیق مصلحته الشخصیة من إبرام العقد من جهة، والتزامه بحسن النّیة 

من جهة  الذي یفرض علیه أخذ مصلحة المتعاقد اآلخر محل اعتبار عند إبرام العقد وعند تنفیذه
 أخرى.

وال تزال الهدف یتجلى من خالل هذه الدراسة أّن تحقیق المصلحة الشخصیة للمتعاقد كانت 
الرئیسي من إبرام العقد، من خالل وضع آلیات قانونیة تضمن له الوصول إلى هذا المبتغى ومنها 
الحرّیة التعاقدیة والقوة الملزمة للعقد، غیر أّنه ال یمكن أن تكون هذه المصلحة مبررا للتعدي على 

بط یسعى من خالله المشّرع مصلحة المتعاقد اآلخر، لذلك تم تكریس االلتزام بحسن النّیة كضا
 على ضمان أكبر قدر ممكن من الّتوازن في العالقات التعاقدیة.

یبرز التعارض بین ُحسن النّیة والحق في تحقیق المصلحة الشخصیة عبر جمیع مراحل 
العقد، بدًأ بمرحلة المفاوضات التي عادة ما تكون مرحلة كل المخاطر، بالنظر إلى بعض 

كانت مشروعة إال أنها تتنافى ومقتضیات ُحسن النّیة في العقد وصوال إلى التصرفات التي وٕان 
مرحلة تنفیذ العقد التي تفرض على كل طرف العمل على تحقیق أكبر قدر ممكن من الفعالیة 

 االقتصادیة.

أجابت دراسة موضوع المصلحة الشخصیة وااللتزام بحسن النّیة على إشكالیة مدى إمكانیة 
المتعاقد في تحقیق مصلحته الشخصیة والتزامه بحسن النّیة، من خالل دراسة التوفیق بین حق 

موقف المشّرع والقضاء من اإلشكاالت التي یطرحها الموضوع، حیث بدا واضحا أّن التوفیق بین 
مختلف المبادئ المتعارضة التي تحكم نظریة العقد یمّر بالضرورة عبر الموازنة بینها، أساًسا مبدأ 

ادة الذي ُیعتبر حرّیة معترف بها للمتعاقد وااللتزام بحسن النّیة باعتباره ضابط لسلوك سلطان اإلر 
األطراف خالل جمیع مراحل العقد. 

في ظل بقاء المرحلة الّسابقة على التعاقد من دون أحكام قانونیة خاصة في یبدو جلیا أّنه 
یة لحسن النّیة في العقد، یسعى من الّتقنین المدني، فإّن المجال أصبح خصبا لبروز تصرفات مناف

 خاللها المتعاقد إلى تحقیق مصلحته الشخصیة بغض النظر على مصلحة المتعاقد اآلخر.
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بدا واضحا من خالل دراسة موضوع البحث احتالل المرحلة الّسابقة على التعاقد الّصدارة 
ة كل طرف في الدخول ضمن اهتمامات الدراسات القانونیة الحدیثة، من خالل الموازنة بین حریّ 

وقطع المفاوضات على النحو الذي یحقق من خالله مصلحته الشخصیة وفرض سلوك نزیه بین 
األطراف، إال أّن الدراسة كشفت كذلك عن استحالة إحاطة التشریع بجمیع حاالت التصرفات 

ع بوضع نصوصا المنافیة لحسن النّیة في المرحلة السابقة على التعاقد، مما أدى إلى اكتفاء المشرّ 
عامة ُترسي المبادئ التي تحكم هذا المرحلة، واالعتماد على االجتهاد القضائي من أجل الكشف 
عن هذه التصرفات، وقد كان الفضل الجتهاد محكمة النقض الفرنسیة بوضع حدود تطبیق هذا 

مصالح جمیع  النصوص القانونیة، لضمان حرّیة األفراد في إبرام العقد وفي آن واحد ضمان احترام
 األطراف دون استثناء.

باإلضافة إلى فرض سلوك معین على األطراف في المرحلة السابقة على التعاقد، تبّین أّن 
االلتزام بحسن النّیة یهدف كذلك إلى ضمان تكافؤ أكبر بین المراكز القانونیة للمتعاقدین بطریقتین 

الطرف الذي یتمتع بخبرة تمنح له أولویة مختلفتین، األولى تتمثل في فرض التزامات حدیثة على 
بالمقارنة مع الطرف اآلخر، وأفضل مثال على ذلك فرض المشّرع على المهني التزام بإعالم 

من قانون حمایة المستهلك وقمع الغش، ولو  17المستهلك في العقود االستهالكیة في نص المادة 
أولى تبّین الفلسفة الحدیثة لنظرّیة  كان ذلك على حساب المصلحة الشخصیة للمهني، وهي  خطوة

العقد، غیر أّن اقتصار اثر هذا االلتزام على العقود االستهالكیة أصبح الیوم أمر تجاوزه الزمن، 
حیث أّن التوجه الحالي في القانون المقارن هو السعي إلى إدراج هذا االلتزام في الّنظریة العامة 

 للعقد.

اء الذي ساهم في تطویر االلتزام باإلعالم عن طریق من جانب آخر، ظهر جلیا دور القض
إنشاء درجات مختلفة له، إذ طفا إلى السطح االلتزام بالتحذیر وااللتزام بالنصیحة كامتداد لاللتزام 
باإلعالم، حیث تبّین من خالل البحث السعي نحو حمایة مصلحة الطرف الضعیف في العالقة 

ذه االلتزامات، غیر أّن ضرورة الموازنة بین مصالح التعاقدیة على حساب مصلحة المدین به
المدین وااللتزام باإلعالم بمختلف درجاته وضع شروطا دقیقة إلعماله والعمل على مساهمة الّدائن 

في البحث عن المعلومات التي یجهلها. 
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ة التي كشفت كذلك دراسة اثر ُحسن النّیة في المرحلة الّسابقة على التعاقد أّن الطریقة الثانی
سعى من خاللها المشّرع إلى ضمان تكافؤ المراكز القانونیة للمتعاقدین تتمثل في حمایة الطرف 
الّضعیف في العالقة التعاقدیة، وقد عرفت هذه الطریقة تكریًسا واسًعا في النصوص الخاصة على 

التجاریة أو المتعلق بالممارسات  02-04غرار حمایة المستهلك من الشروط التعسفیة في القانون 
حمایة العامل في مواجهة رب العمل في تشریع العمل من خالل رسم الحدود التي ال یجوز االّتفاق 
على مخالفتها، في صورة واضحة تعكس رغبة المشّرع في الموازنة بین المصلحة الشخصیة لرب 

ونا یحمي العمل من خالل فتح المجال واسعا للتفاوض حول بنود العقد لكن في إطار محدد قان
  مصلحة العامل الذي یوجد في مركز ضعف في غالب الحاالت. 

أما في مرحلة تنفیذ العقد، فقد تجلت من خالل البحث أهمیة حسن النّیة لّما اعتبرها المشّرع 
صراحة كمنهج ُیلزم كال الطرفین، من أجل تحقیق التوقعات المنتظرة من إبرام العقد من خالل 

لطرفین وتضافر الجهود من أجل ضمان أكبر فعالیة ممكنة للعقد، وعلى فرض واجب التعاون بین ا
غرار المرحلة السابقة على التعاقد، ظهر في مرحلة تنفیذ العقد الدور الحیوي لالجتهاد القضائي في 

  معالجة الموازنة بین المصلحة الشخصیة للمتعاقد والتزامه بحسن النّیة.

ور اإلنشائي للقضاء في مرحلة تنفیذ العقد استنادا إلى الد بدا واضحا في مرحلة تنفیذ العقد
الوظیفة التكمیلیة لحسن النّیة، حیث استغل غموض بعض النصوص القانونیة من أجل منحها 
تفسیرا فتح للقاضي المجال واسعا للتدخل في المضمون العقدي وفرض التزامات حدیثة على غرار 

ي في بعض العقود كعقد النقل بمختلف طرقه، مع االلتزام بالسالمة الذي أصبح التزام أساس
الحرص على مراعاة المصالح المتعارضة لكل طرف والعمل على إیجاد الحل المناسب من أجل 

  مراعاة مصلحة المدین بااللتزام.

أظهرت دراسة موضوع المصلحة الشخصیة وااللتزام بحسن النّیة في مرحلة تنفیذ العقد 
افظة على التوقعات المشروعة لألطراف من خالل تفسیر العبارات مساهمة هذا األخیر في المح

الغامضة في العقد بالبحث عن النّیة المشتركة للمتعاقدین للمحافظة قدر المستطاع على 
خصوصیة العقد، غیر أّنه في حالة عدم توّصل القاضي لتحقیق هذا الغرض، یبقى لاللتزام بحسن 



 خاتمة

322 
 

الذي یمنحه القاضي للعقد دون الوقوف على حرفیة العبارات النّیة دور فّعال في تحدید المعنى 
  المستعملة من طرف المتعاقدین.  

كشفت كذلك دراسة دور االلتزام بحسن النّیة في مرحلة تنفیذ العقد على مالمح متعددة لهذا 
األخیرة تأخذ صورا مختلفة ومنها صورة التسامح بین الطرفین التي عرفت تكریسا واضحا في نص 

من الّتقنین المدني لما فتح المشّرع المجال أمام القاضي برفض طلب الفسخ  2فقرة  119مادة ال
في حالة تنفیذ المدین َحسن النّیة لجزء كبیر من التزاماته، أو صورة الّتعاون الواجب بین الطرفین 

االلتزام  من خالل مجموعة من االلتزامات ذات المصدر القضائي كااللتزام باإلعالم التعاقدي أو
  بالتقلیل من الضرر.

غیر التكریس الواضح لاللتزام بحسن النّیة في مرحلة تنفیذ العقد تتمثل في فرض تضامن 
فیما  3فقرة  107بین المتعاقدین في مواضع مختلفة من الّتقنین المدني، ولعل أبرزها نص المادة 

في حالة اختالل توازن العقد یتعلق بنظریة الّظروف الطارئة، حین فرض المشّرع على الّدائن 
بسبب ظروف استثنائیة غیر متوقعة، تحمُّل جزء من الخسارة التي تهدد المدین، وهو الموقف الذي 
یعكس بوضوح تنازل الّدائن عن جزء من المصلحة المنتظرة من العقد وتحمل جزء من الخسارة 

  ة لكال الطرفین.الفادحة التي تهدد المدین، كل ذلك مع مراعاة المصالح المتعارض

تبلور في األفكار، من خالل التوّجه نحو مراعاة  بدا واضحا في ظل النظریة الحدیثة للعقد
المراكز القانونیة ألطراف العقد والتوجه نحو أخلقة الروابط القانونیة، وضمان الفعالیة االقتصادیة 

من اإلشكاالت سواء من الناحیة للعقد، ورغم مسایرة المشّرع الجزائري لهذا التطور إال أّن العدید 
القانونیة أو العملیة الزالت تشكل عائقا من أجل مواكبة التطور الحاصل في القانون المقارن، ومن 

  أجل ذلك یمكن تقدیم التوصیات التالیة:       

ضرورة االعتراف في الّتقنین المدني بااللتزام بحسن النّیة كالتزام قانوني على نفس درجة  -1
التعاقدیة والقوة الملزمة للعقد، یشمل جمیع مراحل العقد منذ اإلعالن عن الرغبة في التعاقد الحرّیة 

 .قد سواء بتنفیذه أو من دون تنفیذإلى غایة زوال الع
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اعتبار االلتزام بحسن النّیة في جمیع مراحل العقد من الّنظام العام، لحمایة أطراف العقد -2
على التعاقد من جهة، ولیتسنى للقاضي التدّخل بمحض إرادته  ابقةمن التنازل عنه في المرحلة السّ 

  في النزاعات المعروضة علیه لمراقبة مدى تنفیذ األطراف هذا االلتزام.   
التأكید على الحریة التعاقدیة كوسیلة مثلى من أجل تحقیق المصلحة الشخصیة للمتعاقد مع -3

لح الّدائن بااللتزام والمحافظة على منح حمایة قانونیة التفاق الطرفین من أجل حمایة مصا
 التوقعات المشروعة لكال الطرفین.

من خالل فرض ،ابقة على التعاقدعلى المشّرع التدّخل من أجل تنظیم المرحلة السّ  یتطلب -4
سلوك متجانس ونزیه لألطراف في مرحلة المفاوضات، مع تشدید الحرص على مرحلتي سیر 

 المفاوضات وقطعها.
صفة تلقائیة في النزاعات المعروضة علیه من أجل مراقبة سلوك األطرافتدّخل القاضي ب -5

وردع أي انحراف في السلوك على وجه یتنافى مع الّنزاهة والثّقة الواجبة  ،في مرحلة المفاوضات
 بینهما.
تبصیرل كوسیلة أوصافهبمختلف  باإلعالمالتكریس الفعلي في التّقنین المدني لاللتزام  -6

على  هذا االلتزام بتنفیذلشروط المتعلقة التحدید الّدقیق ل، مع الحرص على ل العقدالمتعاقد حول مح
في الحصول على المعلومات الضروریة دون المساس بحق المدین نحو یضمن للدائن الحق 

 بتحقیق مصلحته الشخصیة.  
تفعیل دور األجهزة المختلفة التي تهدف إلى مراقبة صحة المضمون العقدي ومن بینها  -7

لجنة البنود التعسفیة، من خالل نشر على أوسع نطاق تقاریر دوریة حول البنود التي تعتبر 
 تعسفّیة، والتدّخل بصفة تلقائیة في حالة ثبوت وجود هذه البنود في العقود المختلفة.

سلوك نزیه بینالتأكید على ضرورة تنفیذ كال الطرفین اللتزاماته مع الحرص على فرض  -8
التكریس الفعلي لواجب التعاون وواجب الوفاء عند  العقد وذلك من خاللفعالیة ضمان ل الطرفین

 تنفیذ العقد.
القانونیة الصحیحة والدقیقة عند إعداد النصوص المصطلحاتالحرص على استعمال  -9

القانونیة لتجنب أي غموض أو تعارض في التأویل. 
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صلحة الشخصیة للمتعاقدینحرص الجهات القضائیة المختلفة على ضمان الموازنة بین الم -10
القضائیة عامة وعلى المحكمة العلیا  الجهاتوالتزام األطراف بحسن النّیة، إذ یقع على مختلف 

على وجه الخصوص، العمل على إرساء اجتهاد قضائي متجانس یساهم في رسم حدود الّنظریة 
  الحدیثة للعقد.
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  النصوص التنظيمية  -  ت
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Les parties du contrat civil, entre le droit ù

I'intérêt privé et I'obligation de bonne foi

Rësumé

La théorie du contrat connaît actuellement

une réforme d'une grande

envergure due à une redéfinition des

principes classiques de la théorie,

essentiellement celui de l'autonomie de la

volonté qui a été érigé en priricipe directeur,

mais qui n'a pas tenu le choc face à la

métamorphose de la société contemporaine.

La liberté contractuelle a brillé par son

inefficacité à garantir la réalisation des

différentes fonctions du contrat, chose qui a

amené f intervention juridique et judiciaire

afin de pallier à ce manque, une

intervention qui a souvent fait

référence à I'obligation de bonne foi pour

justifrer les entorses à I'autonomie de la

volonté et la force obligatoire du contrat,

d'où le défi contemporain de mettre en

place une théorie du contrat homogène

ayant pour but essentiel d'assurer la

pérennité de ce dernier.
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