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تمييـــــــــــــد
نــــــــظرية االلتزام
ـ القانون المدني ينقسم " أحوال شخصية " "

ز " و قواعد أحوال عينية" " "

أو معامبلت "
ـ المشرع الجزائري في القانون المدني ترك تنظيم األحوال الشخصية لقانون األسرة
( قانون رقم )11/84المؤرخ1984 .
ـ الحقوق التي تنظميا قواعد المعامبلت إما " عينية "
"

" " و إما " شخصية " "

ـ التعريف بالحق العيني :ىو سمطة لشخص (صاحب الحق ) عمى شيء معين بالذات (محل الحق)
ـ التعريف بالحق الشخص (أو االلتزام)  :ىو سمطة لشخص آخر (دائن -ومدين) تخول الدائن أن
يطالب المدين بإعطاء شيء( مبمغ مالي ) أو بالقيام بعمل (بناء منزل) أو باالمتناع عن عمل
ـ تعريف االلتزام  :ىو سمطة لشخص عمى آخر محميا القيام بعمل القيام بعمل أواإلمتناع عن عمل ذي
قيمة مالية أو أدبية،بمقتضاىا يمتزم شخص نحو شخص آخر موجود أو سيوجد.
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الكتـــاب األول - مــــصــــــادر االلتزام --تعريف  :مصدر االلتزام ىو "السبب" "

"المولد لبللتزام.

مصادر االلتزام في القانون المدني الجزائري :رتب المشرع الجزائري مصادر االلتزام في أربعة فصول ىي :
الفصل األول  :القانون
الفصل الثاني  :العقد
الفصل الثالث  :العمل المستحق لمتعويض
الفصل الرابع  :شبو العقود

 اإلثراء ببل سبب الدفع الغير مستحق الفضالةترتيب تقميدي
اإلرادة المنفردة

 -شبو العقد

العمل غير المشروع

 الجنحة2

اإلثراء ببل سبب

 شبو الجنحة-

القانون.

الجــزء األول
المصادر اإلرادية:ىما :
2/-

-/1العقد
اإلرادة المنفردة

) (1العقــــــــــد
تعريف  :تنص المادة  45من القانون المدني الجزائري أن " العقد اتفاق يمتزم بموجبو شخص أو عدةأشخاص آخرين بمنح  ،أو فعل ،أو عدم فعل شيء ما ".
تقسيم العقود  :أىم التقسيمات ىي :العقد المسمى و العقد غير المسمى :
العقد المسمى :ىو الذي نظمو المشرع ( مثبل  :عقد البيع أو اإليجار عقد الشركة )
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العقد غير المسمى :ىو الذي لم يتناولو المشرع في نصوص خاصة و إنما تحكمو القواعد العامة (
مثبل :عقد استعمال دراجة نارية ) أو ( إعطاء دروس خاصة )
العقد الرضائي  :ىو الذي يتم بمجرد التراضي
العقد الشكمي  :ىو الذي يخضع لشكل معين  ،أي الكتابة و في غالب األحيان الكتابة الرسمية أمام
الموثق(،وىدا لحماية المتقاعدين ( عقد بيع عمارة)...،
العقد العيني  :ىو الذي يستوجب تسميم العين،محل العقد
العقد الممزم لمجانبين  :ىو الذي ينشئ االلتزامات متقابمة في ذمة كل من المتعاقدين و ىذا طبقا لممادة
من القانون المدني التي تنص " يكون العقد ممزما لمطرفين،تبادل المتقاعدين االلتزام بعضيما بعضا.

العقد الممزم لجانب واحد  :ىو الذي ينشئ التزاما في ذمة أحد المتقاعدين دون آخر و ىذا حسبالمادة  56من القانون المدني التي تنص "" يكون العقد ممزما لشخص أو لعدة أشخاص  ،إذا تعاقد
فيو شخص نحو شخص ،دون التزام من ىؤالء اآلخرين (مثبل :اليبة تمميك ،المادة  202من قانون
األسرة "اليبة تمميك بال عوض ".
عقد المعاوضة ( :أو العقد بعوض ).

ىو الذي يأخذ فيو العاقد مقاببل لما يعطي  ،المادة  58من القانون المدني تنص أن :
"العقد بعوض ىو الذي يمزم كل واحد من الطرفين إعطاء  ،أو فعل شئ ما "

مالحظة  :أغمب عقود المعاوضة ممزمة لمجنبين ( مثبل عقد البيع البائع  :إعطاء الشاري  :دفع الثمن
)
عقد التبرع  :ىو الذي ال يأخذ فيو العاقد مقاببل لما يعطي .
مبلحظة  :أغمب عقود التبرع ممزمة لجانب واحد
(مثبل  :اليبة التي يخرج المتبرع عن ممكية مالو  ،دون أخذ مقاببل )
العقد المعدد  :أو التبادلي  :ىو الذي يستطيع فيو كل من المتعاقدين  ،عند التعاقد ،تحديد ما يحصل
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عميو .
تنص المادة  45من القانون المدني " يكون العقد تبادلي متى التزم أحد الطرفين بمنح  ،أو فعل شئ
،يعتبر معادال لما يمنح أو يفعل لو "(.مثبل  :الكراء بسعر محدد).
عقد الغرر  :أو العقد االحتمالي  :ىو الذي ال يستطيع فيو كل من المتعاقدين تحديد ما يحصل عميو
عند التعاقد  ،و إنما يتحدد ىذا فيما بعد  ،أو محقق الحصول و لكن ال يعرف متى يحصل.
حسب المادة  45الفقرة  2من القانون المدني  " :إذا كان الشيء المعادل محتويا عمى حظ ربح أو
خسارة لكل واحد من الطرفين عمى حسب حادث غير محقق فإن العقد يعتبر عقد غرر "0
(

مثبل :التأمين
الرىان

بيع الثمار قبل انعقادىا بثمن جزافي)....

العقد الفوري  :ىو الذي يتم تنفيذه دفعة واحدة أو عمى دفعات دون أن يكون الزمن عنص ار أساسيا فيو.
(

مثبل  :البيع ( و لو كان دفع الثمن عمى أقساط)).

عقد المدة  :ىو الذي تعتبر المدة عنص ار أساسا فيو ،إذا تحدد محمو .
(

مثبل  :العقود ذات التنفيذ المستمر  :ـ عقد اإليجار
ـ عقد العمل )

القســـــــــم األول  :أركـــــــان العقـــــد
التراضي ىو الركن األساسي لمعقد و لكن جرى القول أن لمعقد ثبلثة أركان ىي:
1 /-

الــــــرضا

2 /-

المحــــــــل

3 /-

الســــبب

وتضيف شرط آخر  :ىو الشكمية  ،أو التسمي .
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البـــــــــــــــاب األول  :التـــــــراضي
حسب المادة  59من "ق م ج " يتم العقد بمجرد أن يتبادل الطرفان التعبير عن إرادتيما المتطابقتين
،دون اإلخالل بالنصوص القانونية ".
الـــــــــــفصل األول  :وجـــــــود التراضي
ندرس في ىذا الفصل :

المبحث -/ 1التعبير عن اإلرادة
المبحث  -/ 2تطابق اإلراديتين
المبحث  -/ 3النيابة في التعاقد .

المبحـــــــــث األول  :التعبير عن اإلرادة
كقاعدة عامة التعبير ال يخضع لشكل ما .في ىذا اإلطار ،تنص المادة  60من "ق.م" "التعبير عن
اإلرادة يكون بالمفظ( )وباإلشارة المتداولة عرفا،كما يكون باتخاذ موقف ال يدع أي شك في داللتو
عمى مقصود صاحبو.ويجوز أن يكون التعبير عن اإلرادة ضمنيا
)

(إذا لم ينص القانون أو يتفق الطرفان عمى أن يكون صريحا".

التعبير الصريح  :مثبل  :الكتابة ( عقد) . . . . .
الكبلم ( موافقة  /مفاوضة )
اإلشارة ( " لمبيع ")...
اتخاذ موقف  :عرض أشياء في السوق
محل تجاري
6

التعبير الضمني  :مثبل  :البقاء في محل تجاري بعد انتياء مدة الكراء
المبحــــــــــث الثاني :توافق اإلراديتين
في ىذا اإلطار ندرس  :في الطمب األول :
في المطمب األول  " :اإليجاب " أو الوعد بالتقاعد ( كإرادة أولى)-وفي المطمب الثاني  :القبول (

) (كإرادة ثانية )

المطمـــــــــب األول  ( :اإليجاب) أو لوعد بالتقاعد
التعريف :الوعد بالتقاعد ( أو اإليجاب ) ىو التعبير البات عن إرادة أحد الطرفين ،صادر
عن موجيو إلى الطرف اآلخر،بقصد إبرام عقد بينيما .
يجب أن يكون الوعد بالتقاعد كامبل،أي مشتمبل عمى العناصر األساسية لمعقد المراد إبرامو.(مثبل  :إذا كان الوعد بالتعاقد مصحوب بتحفظ ،فيعتبر مجرد دعوى إلى التقاعد.
وىكذا يجب القول أن في غياب وعد باتا لمتعاقد ال يمكن أن نتحدث عن أية مسؤولية عقدية خاصةمرحمة العرض والمفاوضة (

)

لكي ينتج الوعد بالتعاقد أثره  ،يجب أن يوصا إلى عمم الشخص الذي وجو إليو .القانون المدني الجزائري تكمم عن "الوعد بالتقاعد " في المادتين 72و 71تنص المادة  71أن :"االتفاق الذي يعد لو المتعاقدين أو أحدىما بإبرام عقد معين في المستقبل ،ال يكون لو أثر إال إذا
عينت جميع المسائل الجوىرية لمعقد المراد إبرامو ،و المدة التي يجب إبرامو فييا" .

كما تنص المادة  72أن " إذا وعد شخص بإبرام عقد ثم نكل وقاضاه المتقاعد األخر طالبا تنفيذالوعد ،وكانت الشروط الالزمة لتمام العقد "
(وفي األخير يجب أن نفرق بين الوعد بالعقد و الوعد بالتعاقد ( أو اإليجاب ).الوعد بالعقد  :ىو اتفاقأما الوعد بالتعاقد ( أو اإليجاب الممزم )  :فإرادة منفردة.المـــــــطمب الثاني  :القبـــــــــول
ا لقبول يجب أن يكون باتا ،أي ينطوي عمى نية قاطعة و أن يوجو إلى صاحب الوعد بالتقاعد (أو
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اإليجاب ) و أن يطابق اإليجاب مطابقة تامة.
لكن ما ىو الحل إذا اقترن القبول بما يزيد في اإليجاب أو يقيد منو  ،أو يعدل فيو ؟ىذه الحالة يعتبرىا البعض  :رفضا يتضمن إيجابا جديدا.
لكن المشرع قرر في المادة  65من القانون المدني أن " إذا اتفق الطرفين عمى جميعالجوىرية في العقد و احتفاظا بمسائل تفصيمية يتفقان عمييا فيما بعد ولم يشترطا

المسائل

أن ال أثر لمعقد

عند عدم االتفاق عمييما ،أعتبر العقد منبرما و إذا قام خالف عمى المسائل التي لم يتم االتفاق
عمييما فإن المحكمة تقضي فييا لطبيعة المعاممة وال حكام القانون والعرف و العدالة ".
مشكل القبول في "عقود اإلذعان"  ( .أنظر المواد  70 / 110و  112ق.م)

المـــــــــطمب الثـــــــــــالث  :اقتران القبول باإليجـــــاب
لكي يبرم ( ينعقد ) العقد  ،ال يكفي صدور الوعد بالتعاقد ( أو اإليجاب ) و القبول  ،بل يجب أن
يتبلقيا.
بمعنا آخر يجب أن يعمم كل من العاقدين باإليجاب و القبول .
فيما يخص التعاقد بين حاضرين في مجمس العقد :مثال  :إذا صدر ا إليجاب في مجمس العقد  ،و لكن لم يعين ميعاد لمقبول فإن الموجب يتحرر من
إيجابو إذا لم يصدر القبول فورا.

 -بصفة عامة يجب القبول أن " اإليجاب يسقط إذا لم يقبل فو ار " .وىذا طبقا لممادة 64

من

القانون المدني التي تنص أن " إ ذا صدر إيجاب في مجمس العقد لشخص حاضر دون تحديد أجل
القبول فإن الموجب يتحمل من إيجابو إذا لم يصدر القبول فو ار و كذلك إذا صدر اإليجاب من شخص
إلى آخر بطريق الياتف أو بأي طريق مماثل.
غير أن العقد يتم ،و لو يصدر القبول فو ار  ،إذا لم يوجد ما يدل عمى أن الموجب قد عدل عن إيجابو
في الفترة ما بين اإليجاب و القبول  ،و كان القبول صدر قبل أن ينقض مجمس العقد" .
فيما يخص مسألة " العربون كخيار لمعدول عن العقد ":8

تعريف  :العربون ىو مبمغ يدفعو أحد العاقدين لآلخر عند انعقاد العقد.

 -ا لبعض يعتبرون العربون " كتنفيذ جزئي لمعقد " و البعض اآلخر يعتبرون العربون كخيار لمعدول عن

العقد.
فيما يخص التعاقد بين غائبين ( أو التعاقد بالمراسمة )
عند ما يتم العقد بالمراسمة  ،ىو الوقت الذي يعتبر فيو منعقدا عل وجو التحديد ؟ىل ىو الوقت الذي فيو القابل عن قبولو ؟ (ىذه نظرية" صدور القبول)أم ىو الوقت الذي يصل فيو القبول إلى عمم الموجب ؟ (ىذه نظرية " عمم الموجب بالقبول)" ىذه المسألة قد نوقشت بشدة حيث أن تحديد زمان العقد يترتب عميو تعيين الوقت الذي يبدأ فيوتنفيذ العقد.
المشرع الجزائري أختار النظرية الثانية  ،أي نظرية " وصول القبول " في المادة  67من القانونالمدني التي تنص أن  " :ي عتبر التعاقد ما بين الغائبين قد تم في المكان و في الزمان المذين يعمم
فييما الموجب بالقبول  ،ما لم يوجد اتفاق أو نص قانوني يقضي بغير ذلك  ،ويفترض أن الموجب قد
عمم بالقبول في المكان  ،و في الزمان المذين وصل إليو فييما القبول "
المبحث الثــــالث  :النيـــــــــــابة في التعـــــــــــــاقد
تعريف  :النيابة في التعاقد ىي حمول إرادة النائب (

) محل إرادة األصيل (

تصرف قانوني  ،مع إضافة آثار ذلك التصرف إلى األصيل.

مبدئيا  :النيابة تجوز في كل تصرف قانوني
ولكن القانون يمنع النيابة في المسائل المحددة كعقد الزواج  ،حمف اليمين.يجب التفريق ما بين :النيابة القانونية  :مثبل  :الوالي  ،الحارس القضائي. . . . .9

) في إنشاء

والنيابة االتفاقية  :الناشئة عن عقد الوكالة ( أو الوكالة النيابة )النيابة تخضع إلى ثبلثة شروط :
 1/أن تحل إرادة النائب محل إرادة األصيل 2/أن يكون التعاقد باسم األصيل 3/أال يجاوز النائب الحدود المرسومة لنيابتويجب أن نفرق بين النيابة و االسم المستعار :
االسم المستعار  :ىو ناشئ كذلك عن عقد وكالة  :و لكن في ىذا العقد يتفق الموكل أن مع الوكيلأن يعقد الوكيل عقد باسمو ىو  ،ال باسم الموكل  ،ثم ينقل فييا بعد أثار ىذا العقد إلى الموكل.
مسألة  :تعاقد الشخص مع نفسو
تعريف  :ىو حالة شخص يتعاقد بالنيابة عن كل من الطرفين اآلخرين  ،أو بالنيابة عن أحدىما و
باألصالة عن نفسو.
 -ىذا التعاقد مع النفس يعتبر عقد حقيقي يقترن فيو إيجاب و قبول  ،و لو أن اإليجاب

و القبول

صادرين عن طرف واحد.
 المشرع الجزائري أعتبر التعاقد مع النفس غير جائز بحيث من الممكن أن يغمب النائب مصمحتوأو مصمحة أحد الطرفين عمى اآلخر.
-و ىكذا تنص المادة  55من القانون المدني  " :ال يجوز لشخص أن يتعاقد مع نفسو

باسم من

ينوب عنو سواء كان التعاقد لحسابو شخص آخر ،دون ترخيص من األصيل عمى أنو يجوز لألصيل
في ىذه الحالة أن يجيز التعاقد كل ذلك مع مراعاة ما يخالفو  ،مما يقضي بو القانون و قواعد
التجار "
الفصل الثــــــــــــاني  :صحــــــــة التراضي
الشروط البلزمة لتكوين العقد ىي ثبلثة :
1-

رضــى الطرفين

2-

موضوع أو محل العقد.
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3-

السبب.

و يجوز إبطال العقد إذا فقد شرط من ىذه الشروط الثبلثة.
فضبل عن ذلك  ،أن صحة العقد تشترط:من جية  :أن يكون الطرفان أىبل إلبرامو ( األىمية )
و من جية أخرى  :أن ال يقع الرضى مشوبا بعيب الغمط (
(أو اإلكراه (

)

و االستغبلل (

) أو الغش التدليس

).و حتى في بعض الحاالت بعيب الغبن (

)

) .

-و يجوز كذلك إبطال العقد إذا فقد أحد ىذين الشرطين أي األىمية (

)

و الرضا (

).
وسنستعرض بإيجاز في ىذا الفصل في  :المبعث األول  ،أحكام عامة في األىمية.المبحـــــث الثــــاني  :عيــــــــوب الــــــــرضى.
المبحــــــــــث األول  :األىميــــــــــــــــــــة
يجب المبلحظة أن عدم األىمية أو نقصيا ىو قرينة قانونية قاطعة عمى عيب اإلرادةبعكس العيوب األربعة األخرى  ،فإنو يجب إثباتيا-حسب المادة  57من القانون المدني التي تنص  " :كل شخص أىل لمتعاقد ما لم تسمب

أىميتو أو

يحد منيا بحكم القانون "
كما تنص المادة  54من القانون المدني أن  " :ليس ألحد التناول عن أىميتو و ال

أحكاميا".

المبحــــــــث الثــــــــــاني  :عيوب الرضا
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لتغيير

يجب أن يكون رضاء المتعاقدين سميما  ،أي خاليا من كل عيب.
و عيوب الرضا ىي :
المطمب األول  -/ 1 :الغمط

المطمب الثاني  -/ 2 :الغش أو التدليس
المطمب الثالث  -/ 3 :اإلكراه
المطمب الرابع -/4 :االستغبلل أو الغبن
المطمب األول  :الغــــــــمط
تعريف  :الغمط ىو االعتقاد بصحتو ما ليس بصحيح أو بعدم صحة ما ىو صحيح و ىو عيب من
عيوب الرضى  :إذا يسمح القانون لمن وقع فيو أن يطمب إبطال العمل الحقيقي  ،عندما يبمغ حدا كافيا
من الجسامة .
( مثال ذلك أن يعقد شخصان عقدا  ،األول منيما يبغى من وراء ىذا العقد بيع مالو  ،والثاني يعتقد
إستجاره
و مثالو أيضا أن يشتري إنسان شيئا يعتقد أنو قديم بينما ىو حديث و العكس  ،فإذا ذكرت في العقد ،بعض الشروط ثم لم تتوفر فإن العقد ال يوصف بأنو قابل لئلبطاللمغمط ،وانما يكون صحيحا قاببل لمفسخ لعدم إمكان تنفيذه بالصورة المتفق عمييا.
النظرية التقميدية تقول بثبلثة أنواع من الغمط ىي:1-النوع األ ول من الغمط  :ىو الغمط الذي يبطل العقد بطبل مطمقا ،بعبارة أخرى  ،ىو الغمط الذي

يعدم الرضا  ،و يكون في ماىية العقد  ،أو في ذاتية محل االلتزام  ،أو في سبب االلتزام.

2-النوع الثاني من الغمط  :ىو الغمط الذي يبطل العقد بطبلنا نسبيا  ،و يكون في حالتين ىما الغمط

في مادة الشيء  ،والغمط في شخص المتعاقد  ،إذا كانت شخصيتو محل اعتبار.

 3النوع الثالث من الغمط  :ىو الغمط الذي أثره لو في صحة العقد  ،أي الغمط فيو صفة غيرجوىرية.
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المشرع الجزائري وضع معيار عاما  ،و أخذ بالمعيار الذاتي في المادتين  81و  82من القانون المدني
.
حسب المادة  " : 81يجوز لممتعاقد الذي وقع في غمط جوىري وقت إبرام العقد  ،أن يطمب إبطالو".
و تضيف المادة  82من نفس القانون  ".يكون الغمط جوىريا إذا بمغ حدا من الجسامة بحيث يمتنع
عن إبرام العقد لو يقع في ىذا الغمط ".

مشكمة التوقيت بين احترام مبدأ سمطان اإلرادة و استقرار المعامالت :لعدم وقوع انييار العقود و لحماية التعامل يجب:-1عمى مدعى الغمط أن يقيم الدليل
2أن يكون الغمط جوىريقضية الغمط في القانون  ،و الغمط في الواقعةتنص المادة  83من القانون المدني  " :يكون العقد قابال لإلبطال لغمط في القانون إذا توفرت فيوشروط الغمط في الواقع طبقا لممادتين  78و  78ما لم يقض القانون بغير ذلك".

-

نستخمص من المادة  83أن الغمط في القانون كالغمط في الواقعة كبلىما يعيب الرضا بشرط :

1/أن يكون الغمط جوىريا ( طبقا لممادتين  81و ) 822/إذا ما لم يقضي القانون بغير ذلك ( مثبل المادة  465التي تنص أنو " ال يجوز الطعنفي الصمح بسبب غمط في القانون" ).
3/ب شرط أن يقع ىذا الغمط في قاعدة قانونية ثابتة ،أي واردة في التشريع أو استقر عمييا القضاء  ،و
ليست محل أي خبلف.
"الجيل بالقانون ليس عذ ار "
قضية الغمط الذي يتعارض مع ما يقضي بو حسن النية:المادة  85من القانون المدني تنص " ليس لمن وقع في الغمط أن يتمسك بو عمى وجو
بتعارض مع ما يقضي بو حسن النية "

13

ويبقى باألخص ممزما بالعقد قصد إبرامو إذا أظير الظرف اآلخ ارستعداده لتنفيذ ىذا العقد".
و يمكن أن يقال حسن النية ىنا يقصد بو نزاىة التعامل.
قضية الغالط الفاضح  ،أو الغمط الغير مسموح ىو الغمط الناشئ عن الجيل فاضح،أو إىمال
أو عدم المعاينة لمشيء المتعاقد عميو  ،أو لعدم قراءة نصوص العقد.
المطــــــمب الثـــــــاني  :الغش أو الخداع أو التدليس
تعريف  :بعض الفقياء يقولون أن  :التدليس ىو أن يستعمل أحد طرفي العقد،وسائل غايتيا تضميل
الطرف اآلخر :و الحصول عمى رضاه في الموافقة عمى عقد أي عمل حقوقي آخر.
 بعض اآلخرين من الفقياء يقولون أن  :التدليس ىو نوع من الغش ،يصاحب تكوين العقد ،و ىو إيقاعالمتعاقد في غمط يدفعو إلى التعاقد نتيجة استعمال الحيمة.
ا لتدليس يؤدي حتما إلى الغمط  ،بحيث يمكن القول بعدم جدوى نظرية التدليس _ ،اكتفاء بنظرية الغمط
.
و التدليس يعيب اإلرادة في جعل العقد قاببل لئلبطالو التدليس نتيجة حيمة.و الحيمة خطأ عمدي يستوجب التعويظ طبقا لقواعد المسؤولية التقصيرية.يستنتج من ىذا التعريف أن التدليس يفترض  :أربعة شروط:
الشرط  1 :استعمال الوسائل ( أو الطرق )  ،اإلحتيالية .
الشرط  2 :نية التضميل.
الشرط  3 :اعتبار التدليس الدافع إلى العقد.
الشرط  4 :أن يكون التدليس صادر من المتعاقد اآلخر .
(

أو عمى األقل أن يكون متصبل بو ).

الشرط األول  :استعمال وسائل إحتيالية :

( عنصر مادي)
-يكفي الكذب.

 -أو مجرد الكتمان (

)  ،إذا كان المدلس عميو جاىبل لؤلمر المكتوم عنو ،

و ال يستطيع أن يعرفو من طريق آخر ( ،مثبل  :في عقود التأمين)
مثبل و حسب المادة  86الفقرة  2من القانون المدني  ":يعتبر تدليسا السكوت عمدا عن واقعة أو14

مالبسة (

) إذا ثبت أن المدلس عميو ما :أن ليبرم العقد لو عمم بتمك الواقعة أو ىذه

المالبسة ".
الشرط الثاني  :توافر نية التضميل لدى المدلس  ،مع قصد الوصول إلى غرض غير مشروع.
(عنصر معنوي)
 أما إذا كان الغرض مشروعا فبل تدليس.الشرط الثالث  :اعتبار التدليس الدافع لمتعاقد :

حسب المادة  86الفقرة  1من القانون المدني  " :يجوز إبطال العقد لمتدليس إذا كانت الحيل التيلجأ إلييا المتعاقدين أو النائب عنو  ،من الجسام بحيث لوالىا لما إب ارم الطرف الثاني العقد ".
-كما نبلحظ في المادة  1/86المعيار شخص ىنا و قاضي الموضوع ىو الذي يقضي في ذلك.

 -وىذا التفرقة بين التدليس الدافع لمتعاقد  ،و التدليس غير الدافع  ،ىي السائدة في الفقو التقميدي  ،و

ينتقدىا كثير من الفقياء المذين يرونا أن التدليس ىو تضميل و سوءا دفع إلى التعاقد  ،أو اقتصر أثره
عمى قبول بشروط أبيظ  ،يعيب الرضا و يجيز طمب إبطال العقد.
الشرط الرابع  :أن يكون التدليس صادر من التعاقد اآلخر  ،أو عمى األقل يكون متصبل بو.

تنص المادة  87من القانون المدني أن  " :إذا صدر التدليس من غير المتعاقدين  ،فميس لممتعاقد
المدلس عميو أن يطمب العقد  ،ما لم يثبت المتعاقد اآلخر كان يعمم  ،أو كان من المفروض حتما أن
يعمم بيذا التدليس"
وحسب المادة  87يجب إذن أن يصدر التدليس من العاقد نائبو(المشار إليو في المادة  ،) 86و يرىالبعض أن كممة نائب تعمل عمى محل التوسع لتشمل كل من يعارض العاقد في إنشاء العقد.
و لكن المادة من التدليس عالما بو  ،أو من المفروض حتما أن يعمم بو.في النياية أن التدليس ال يؤثر في صحة العقد إذا صدر من غيرالمتعاقد أو نائبو.
نقطة أخيرة  :ىل تغني نظرية الغمط  ،عن نظرية التدليس.

حسب أغمب الفقياء  :أن نظرية الغمط ال تغني عن نظرية التدليس ،ألنو في النظرية

التقميدية لمغمط لم يكن الغمط في القيمة  ،أو في الباعث ،يبطل العقد في حين أنو لو حدث
شيء من ذلك نتيجة التدليس يكون العقد باطبل بطبلنا نسبيا.
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و من جية أخرى كان يمكن إبطال العقد لمغمط حيث ال يمكن إبطالو لمتدليس في حالةصدور التدليس من أجنبي.
و في األخير يجب القول أنو إذا كان الغمط يغني عن التدليس (ال يمكن أن يغني عن الغمط).

) فإن التدليس

(

المـــــــطمـــــــب الثاني  :اإلكــــــــــراه
تعريف  :اإلكراه ىو الظغط المادي أو المعنوي الذي يوجو إلى شخص بغية حممو التعاقد.

تعريف ثاني  :اإلكراه ىو الظغط بقصد الوصول إلى غرض مشروع يعترض لو العاقد ،فيولد في نفسو
رىبة تدفعو إلى التعاقد.
المعيار الموضوعي لمغمط  :يأخذ بعين االعتبار الظغط الذي يتأثر بو الرجل الشجاع أو ذو التمييز.
بعض الفقياء انتقدوا المعيار الموضوعي لجموده.أما المعيار الذاتي لمظغط  :فيأخذ بعين االعتبارمثبل  :سن العاقد.
-

حالتو االجتماعية و الصحية.
الجنس  -الدورة أو األنوثة

و ىذا المعيار الذاتي يتناسب مع حالة كل عاقد في ذاتو.القانون المصري الحالي  :أخذ بالمعيار الذاتي وحده.القانون الفرنسي  :جمع بين المعيارين ( الموضوعي و الذاتي )المتعارضين.
 أما القانون الجزائري  :فأخذ بالمعيار الذاتي  ،حيث أن المادة  88من القانون المدني تنص " :يجوز إبطال العقد لإلكراه إذا تعاقد شخص تحت سمطان رىبة بينة بعثيا المتعاقد اآلخر في نفسو
دون حق و تعتبر الرىبة قائمة عمى بينة إذا كانت ظروف الحال تصور لمطرف الذي يدعييا أن خط ار

جسيما محدقا ييدده ىو  ،أو أحد أقاربو  ،في نفس ،أو جسم أو الشرف  ،أو المال.

و يراعى في تقدير اإلكراه جنس من وقع عميو ىذا اإلكراه و سنو  ،وحالتو االجتماعية  ،و الصحية ،
و جميع الظروف األخرى التي من شأنيا أن تؤثر في جسامة اإلكراه ".

-و تظيف المادة  89من نفس القانون  " :إذا صدر اإلكراه من غير المتعاقدين  ،فميس لممتعاقد

المكره أن يطمب إبطال العقد إال إذا أثبت أن المتعاقد اآلخر كان يعمم أو كان من المفروض حتما أن
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يعمم بيذا األمر".
حتى يترتب عمى اإلكراه إبطال العقد  ،أو العمل القانوني  ،يجب أن يتوفر ثبلثة شروط :
الشرط األول  :استعمال وسيمة من وسائل اإلكراه.
الشرط الثاني  :و أن تحمل ىذه الوسيمة العاقد اآلخر عمى إبرام العقد.
الشرط الثالث  :أن تصدر وسيمة اإلكراه من العاقد اآلخر  ،أو تكون متصمة بو.
ـ الشــــــرط األول  :استعمال وسيمة من وسائل اإلكراه.
ىذا العنصر المادي يتكون من عنصرين أساسيين:

العنصر األول  :استعمال وسيمة اإلكراه لغرض غير مشروع :
إذا  :اإلكراه ال يتحقق إذا استعممت وسيمة مشروعة  ،لموصول إلى غرض مشروع.
إنما يتحقق اإلكراه إذا استعممت وسيمة مشروعة أو غير مشروعة  ،لموصول إلى غرض غير مشروع .
بصفة أخرى  :فبل إكراه  ،ما دام الغرض مشروعا.
إذا اإلكراه كالتدليس ال يقوم عمى فكرة فساد اإلرادة فقط  ،و إنما يقوم كذلك عمى اعتبار أنو فعبل خطأ ،
و من ثم يجيز طمب إبطال العقد إلى جانب طمب التعويض.
من جية أخرى نجد أن المشرع الجزائري يعامل اإلكراه معاممة التدليس الصادان من الغير كبلىمايعيب الرضا  ،بشرط أن يثبت أن المتعاقد اآلخر كان يعمم أو كان من المفروض أن يعمم بيذا التدليس
 ،أو ىذا اإلكراه  ،أي سيئ النية كل ىذا طبقا لممادتين  87و  89من القانون المدني .
-المادة  87أنظر التدليس ( المطمب الثاني ) .

المادة  89أنظر اإلكراه ( المطمب الثالث ) . و ليذا يجب القول أنو إذا كان العاقد المستفيد من التدليس أو اإلكراه حسن النية  ،فبل يجوز إبطالعقده  ،و ليس لمعاقد ضحية التدليس أو اإلكراه إال أن يرجع عمى فاعل التدليس أو اإلكراه عمى أساس
المسؤولية التقصيرية.
يمكن طرح السؤال التالي  :ىل يمكن اعتبار الضغط باستعمال النفوذ األدبي (يفسد اإلرادة ؟
مثبل  :ـ نفود األب عمى ابنو.ـ نفوذ الزوج عمى زوجتو.
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)  ،اإلكراه ،

ـ األستاذ عمى تمميذه.
الجواب  :فإذا أخذنا بالمعيار الذاتي فإن التسمط الواقع نتيجة النفوذ األدبي يكفي لتحقيق اإلكراه  ( ،في
بعض الحاالت ).
ىذه القضية لم تقنن في التشريع الجزائري ( و المصري).و لكن محكمة النقص المصرية قضت بأن مجرد النفوذ األدبي و ىيبةاألقارب ال يكفيان لبطبلن العقد  ،بل يجب أن يقترن ذلك بوسائل غير مشروعة
( نقص مدني في25.2.43 ).
أما القانون اإلنجميزي من جيتو يعتبر أن الضغط باالستعمال النفوذ األدبي قد يفسداإلرادة و يجعل العقد قابل لئلبطال  ،و يسمييا بالتأثير غير مشروع.
العنصر الثاني  :أن يكون الخطر الميدد بو جسميا و حاال :
المادة  88من القانون المدني المشار إلييا سابقا تشترط أن يكون الخطر الميدد بو جسيما و محدقا.

ـ فيما يخص درجة الجسامة التي تولد الرىبة في نفس العاقد فيي مسألة متروكة لقاضي الموضوع  ،و
العبرة ىي حالة المكره النفسية و لو كانت الوسيمة المستعممة غير جدية  ،و المعيار ىنا ذاتي :
مثبل :التيديد بالسحر و متى تأثير العاقد بيذا التيديد.
الشرط الثاني  :أن تحمل ىذه الرىبة التي يولدىا اإلكراه المتعاقد عمى إبرام العقد.
ـ ىذا ىو العنصر المعنوي في اإلكراه.
ـ و ىنا يترك لقاضي الموضوع مسألة القول بأن ىذه الرىبة ىي حممة المتعاقد عمى إبرام العقد أم ال.
ـ في تقدير ىذه الرىبة يدخل القاضي في تقديرىا  :الحالة الشخصية لممكره ال لمشخص المعتاد.
ـ كما يراعى في ىذا المعيار الذاتي كل الظروف التي من شأنيا أ ن يؤثر في جسامة
اإلكراه  :مثبل  :ـ المكان
ـ الوقت الزمان
ـ باختصار يجب أن يثبت أنو لوال الرىبة لم يبرم العقد من طرف المكره.
الشرط الثــــالث  :أن تصدر وسيمة اإلكراه من العاقد اآلخر أو تكون متصمة بو :
حسب المادة  89من القانون المدني  " :إذا صدر اإلكراه من غير المتعاقدين فميس لممتعاقد المكره أن
يطمب إبطال العقد إال إذا أثبت أن المتعاقد اآلخر كان يعمم أو كان من المفروض حتما أن يعمم بيذا
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اإلكراه ".
السؤال المطروح ىنا ىو  :ىل يمكن إبطال العقد في حالة إكراه ناتج عن حالة ضرورة ؟
الجواب ىو  :أنو بصفة عامة  ،بقضي  ،ببطبلن أو تخفيض الشروط الباىظة التي يتعيد بيا المتعاقد
لئلكراه في حالة الضرورة  ،متى أستغميا العاقد اآلخر بسؤ نية كوسيمة لمضغط عمى اإلرادة.
المطمــــب الرابع  :االستغبلل  -و الغ ــبن
تعريف  :ـ الغبن ىو المظير المادي لبلستغبلل.

ـ و الغبن ىو عدم تعادل البدل فيو في محل العقد  ،ال في اإلرادة.

3و نبلحظ أن الغبن:1ال يكون إلى في عقد معارضة محددالتبرعات)
2يقدر بمعيار مادي3العبرة بتقدير وجوده ىو وقت تكون العقد.-نالحظ أيضا أن نظرية الغبن المادية تطورت إلى نظرية االستغالل النفسية  ،حيث أن جانب عدم

التعادل في التعاقد يقوم عنصر أخر و ىو عنصر نفسي مبني عمى استغبلل ضعف نفس المتعاقد

بناء عمى ىذا نالحظ أن بعض القوانين الحديثة أخذت بنظرية عامة في االستغالل  ،إلى جانباالحتفاظ بنظرية الغبن في الحاالت المحددة التي نصت عمييا.
مثبل المادة  90من القانون المدني الجزائري أدخمت االستغبلل كعيب عام في كل العقود حيث أنيا
تنص أن  ":إذا كانت التزامات أحد المتعاقدين متفاوتة كثي ار في نسبة مع ما حصل عميو ىذا المتعاقد

من فائدة بموجب العقد أو مع التزامات المتعاقد من فائدة بموجب العقد أو التزامات المتعاقد اآلخر ،
وتبين أن المتعاقد المغبون لم يبرم العقد لمقاضي بناء عمى طمب المتعاقد المغبون أن يبطل العقد أو
أن ينقص التزامات ىذا المتعاقد و يجب أن ترفع دعوى بذلك خالل سنة من تاريخ العقد  ،إال كانت
غير مقبولة.

و يجوز في العقود المعارضة أن يتوقى الطرف اآلخر دعوى اإلبطال  ،إذا عرض ما يراه القاضي
كافيا لرفع الغبن ".
و في نفس الوقت المشرع الجزائري احتفظ بالتطبيقات التقميدية لمغبنفي المادة  91التي تنص أن " يراعى في تطبيق المادة  00عدم اإلخالل باألحكام الخاصة بالغبن في
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بعض العقود ".
(مثبل المادة  358من القانون المدني التي تنص أن " إذا بيع عقار بغبن يزيد عن الخمس فممبائع
الحق في طمب تكممة الثمن إلى أربعة أخماس ثمن المثل ".

إذا يمكن القول أن لبلستغبلل عنصرين  :عنصر مادي و عنصر معنوي.1-العنصر المادي  :و ىو عدم التعادل  ،أو عدم التكافؤ بين الت ازم المغبون و التزام الطرف اآلخر

الذي استغمو.

و يجب أن يكون فادحا أو فاحشا.و تقرير ذلك يرجع لقاضي الموضوع  .المجال التقميدي الختبلل التعادل ىو عقود المعاوضات أينينحصر الغبن بمعناه األصمي
( أو التقميدي ) أي بالمعيار المادي فقط ( لكن النظرية العصرية لبلستغبلل تنطبق كذلك عمى العقود
االحتمالية و عقود التبرعات التي كثي ار ما يتحقق فييا عمبل االستغبلل مثبل :
العنصر المعنوي أو النفسي  :و ىو استغبلل ما لدى المتعاقد اآلخر من طيش أو ىوى لمتحصيل عمى
التعاقد معو.
و يمكن القول أن ىذا العنصر المعنوي متكون بدوره بثبلثة عناصر مشار إلييا في المادة  90منالقانون المدني و ىي :
العنصر  1أو أوال وجود طيش أو ىوى عند أحد المتعاقدين
-تعريف الطيش  :ىو الخفة  ،التي تتضمن التسرع و سوء التقدير.

تعريف اليوى  :ىو الميل  ،الذي يتضمن غمبة العاطفة و ضعف اإلرادة.ثانيا  :استغبلل المتعاقد لطيش أو ليوى المتعاقد اآلخر.
و ىكذا فإن كان المتعاقد يجيل بقيام شئ من ذلك ( طيش أو ىوى ) لدى المتعاقد اآلخر فالعقد صحيح
لعدم توفر االستغبلل.
ثالثا  :أن يكون االستغبلل ىو الذي دفع المغبون إلى التعاقد.
و ىنا نبلحظ أن االستغبلل يمتقي مع سائر عيوب اإلرادة
و تقدير توافر عناصر االستغبلل ىو مسألة متروكة لقاضي الموضوع الذي يجوز لو  ،بناء عمى طمبالمغبون أن يبطل العقد أو أن ينقص التزامات المتعاقد المغبون إذا كانت التزاماتو متفاوتة كثي ار في
النسبة مع ما حصل عميو من فائدة بموجب العقد أو مع التزامات المتعاقد اآلخر  ،و تبين أن المتعاقد
المغبون لم يبرم العقد إال ألن المتعاقد األخر قد أستغل عميو من طيش أو ىوى ( المادة  90من القانون
20

المدني )
مالحظة  :فيما يخص الجزاء الذي يترتب عمى االستغبلل يجب أن نذكر أن :
1جزاء االستغبلل ىو ( حسب المادة  ) 90أما إبطال العقد  ،أو إنقاص التزامات العاقد ،و االختياريرجع ىنا لتقرير المغبون.
2ففي عقود المعاوظات يجوز لمطرف األخر أن يتوقى اإلبطال إذا عرض ما يراه القاضي كافيا لرفعالغبن ( المادة .) 90
3دعوى االستغبلل تسقط بمضي سنة من تاريخ العقد و إال كانت غير مقبولة) ( 2-90و ال تقبل الوقف أو االنقطاع فيي ميعاد سقوط  ،و ىذا حتى ال يبقى مصير العقد معمقا عمى دعوى
مجال اإلدعاء فييا متسع.
في النياية نبلحظ أن االستغبلل عيبا من عيوب اإلرادة يقترب جدا من اإلكراه في حالة  :اليوى الجامح
 ،كما يقترب من الغمط التدليس في حالة  :الطيش البين
البـــــــاب الثــــــــــاني  :المحــــــل و الســــبب
سنستعرض أوال  :المحل ( في الفصل األول )  ،ونخصص الفصل الثاني إلى دراسة السبب.
الفــــصل األول  :المحل ( المواد  92إلى 98من القانون المدني ).
تعريف  :المحل ىو النتيجة الحقوقية التي أراد الطرفان إعطاءىا لمعقد أو كل ما يمتزم بو المدين  ،و
ىو  :إما التزام بعمل (

) أو باالمتناع عن العمل (

يقصد بو نقل أو إنشاء حق عيني (

) أو بإعطاء شيء (

)و

) شروط المحل  :ىي ثبلثة

الشرط األول  :أن يكون المحل ممكنا  ،إذا التزام بمستجيد  ،حسب المادة  93إذا كان محل االلتزام
مستحيبل في ذاتو كان العقد باطبل بطبلنا مطمقا
و يجب أن تكون االستحالة مطمقة و قائمة وقت إنشاء العقدأما االستحالة البلحقة النعقاد العقد فجزاؤىا الفسخ  ،ال البطبلنو كذلك يجب أن يكون محل االلتزام موجود في الحالكما يجوز أن يكون محل االلتزام شيئا مستقببل و محققا ( المادة .)92لكن في بعض الحالة يمنع المشرع التصرفات في الشيء المستقبل( مثبل في المواد  886،489،966من القانون المدني ).
الشـــرط الثـــاني  :أن يكون المحل معينا أو قاببل لمتعيين
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أو بصفة أخرى يجب أن يحدد محل االلتزام أو عمى األقل أن يكون قاببل لمتحديد.و ىكذا تنص المادة  94من القانون المدني " إذا لم يكن محل االلتزام معينا بذاتو  ،ويجب أن يكونمعينا بذاتو  ،وجب أن يكون معينا بنوعو  ،و مقداره واال كان العقد باطال و يكفي أن يكون المحل
معينا بنوعو فقط إذا تضمن العقد ما يستطاع بو تعيين مقداره  ،و إذا لم يتفق المتعاقدان عمى درجة
الشيء  ،من حيث جودتو و لم يمكن تبيين ذلك من العرف أو من أي ظرف آخر  ،التزم المدين

بتسميم شيء من صنف متوسط".

و حسب المادة  " 95إذا كان محل االلتزام نقودا  ،التزم المدين بقدر عددىا المذكور في العقد دونأن يكون الرتفاع قيمة ىذه النقود أو النخفاضيا وقت الوفاء أي تأثير ".
الشــــرط الثــــالث  :أو يكون المحل مشروعا

أي إذا كان محل االلتزام مخالف لمنظام العام  ،أو اآلداب كان العقد باطبل و ىذا حسب المادة 96
من القانون المدني.

م ثبل  :إذا احتفظ البائع يوم البيع بحق إستراد الشيء المبيع في أجل معين يكون ىذا البيع باطبل (
المادة ) 396
المادتين  402و  403تنص عمى منع و بطبلن شراء القضاة و أعوانيم ،و المحاميين لمحقوق المتنازععمييا.
أنظر كذلك المادة  454 :فيما يخص القرض االستيبلكي.903

الرىن الرسمي.

960

الرىن الحيازي.

المادة  : 461الصمح في مسائل اآلجال الشخصية  ،أو النظام العام.
المادة  :107-3حوادث طارئة  ،تنقص االلتزام.
المادة  : 110شروط تعسفية في عقد اإلذعان.
كما ينص القانون عمى بطبلن كل اتفاق خاص بمقمرة أو رىان -لكن المشرع أستثنى الرىان الخاصبالسباق  ،و الرىان الرياضي الجزائري في المادة .612
الفصـــــل الثــــــاني  :الســـــبب
حسب المادة  97من القانون المدني22

تعريف  :السبب ىو القصد الذي في سبيمو شخص نحو شخص آخر.
في العقد الممزم لمجانبين يكون السبب في تنفيذ كل من الطرفين التزام اآلخر  ( .مثبل في عقد البيع :سبب التزام البائع ىو في قبض ثمن المبيع بينيما السبب في التزام المشتري يكون في انتقال ىذا المبيع
إليو ).
أما في العقود الممزمة لجانب واحد يختمف السبب الدافع إلى التزام حسب نوع العقد.مثبل  :في العقود التبرع
 الغاية التي يقصدىا الواىب ىي إثراء الموىوب بصورة مجانية.بصفة أخرى  :سبب التزامو يكون في نية التبرع.
بينما في العقود المجردة في المنفعة يكون السبب في أداء أحد المتعاقدين خدمة مجانية لؤلخر ،دون أن
ينقص ثروتو المالية  ،كما في الوديعة و الوكالة بدون أجر. . . . .
مالحظة  :يجب أن نفرق بين سبب العقد و محل العقد :
فالسبب ىو الجواب عمى السؤال اآلتي  ،لماذا التزم المتعاقد ؟
أما المحل ىو الجواب عمى السؤال اآلتي  :بماذا التزم المتعاقد .

و السبب الذي ييمنا ىنا ىو  :الغرض المباشر ( مثبل  :قبض الثمن).أما الغرض الغير مباشر فيو الباعث ( مثبل  :استغبلل ىذا الثمن فيالتجارة).

وقد أختمف الفقياء بين مؤيدين لنظرية السبب و متكون ليا بدعوى عدمجدوىا.
نبلحظ وجود نظريتين لمسبب:1ـ النظرية التقميدية .
2ـ و النظرية الحديثة في السبب .
1ـ النظرية التقميدية
حسب المادة  07من القانون المدني " كل التزام مفترض أن لو سببا مشروعا ما لم يقم الدليل عمى غير
ذلك.
و يعتبر السبب المذكور في العقد ىو السبب الحقيقي حتى يقوم الدليل عمى ما يخالف ذلك  ،فإذا قام
الدليل عمى صورية السبب فعمى من يدعي أن لبللتزام سببا آخر مشروعا أن يثبت ما يدعيو ".
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ليذا نبلحظ أن حسب المادة  07لمسبب شرطينالشرط األول  :أن يكون السبب موجودا :

مثبل  :إذا أكره شخص عمى توقيع تعيد بدين  ،كان التعيد بغير سبب و من ثم باطبل .
كذلك الحال في سندات المجاممة  ،إذا ال سبب ليا فيما يخص المتعاقدينأو تعاىد في تجديد دين  ،في حين أن ىذا الدين باطبل أو كان قد انقضى.الشرط الثاني  :أن يكون السبب مشروعا :
أي لم يخالف النظام العام و اآلداب .
فإذا كان السبب غير مشروع  ،وقع العقد باطبل.
مثال ذلك  :دفع مبمغ مقابل ارتكاب جريمة أو االمتناع عن ارتكاب جريمة .
-يجب المبلحظة أن بعض الفقياء (

) انتقدوا ىذه النظرية التقميدية لمسبب و يقولون أنيا غير

صحيحة و يمكن االستغناء عنيا  ،و اكتفاء بالركنيين األخريين  ،أي المحل و الرضا.
-أما القضاء فقد اشترط أن يكون الباعث مشروعا  ،حماية لمنظام العام و اآلداب  ،و ىذه النظرية

تسمى بالنظرية الحديثة في السبب.

2النظرية الحديثة لمسبب أو نظرية الباعث :ىذه النظرية تأخذ بعين االعتبار " الباعث " و ال تكتفي بمجرد الغرض المباشر.و ىذا الباعث يجب أال يخالف النظام العام و اآلداب و إال وقع العقد باطبل  ،و ذلك بشرط عممالطرفين معا بيذا الباعث سواء في المعاوضات و التبرعات و اليدف ىنا ىو استقرار المعامبلت .
 ىذه النظرية الحديثة أوسع من النظرية التقميدية  ،لكن ال تحل محميا و إنما تكمميا بحيث تصبحالنظرية الحديثة لمسبب عامبل من العوامل التي تكفل حماية النظام العام و اآلداب.
و البعض يتكمم عن نظرية ازدواج السبب و يقولون أن:من جية  8لمسبب االلتزام -يقصد بو حماية المتعاقد نفسو من تحمل التزام بدون سبب  ،تحقيقا لمعدالة
 ،و يحقق ىنا مصمحة فردية .
من جية أخرى  8سبب العقد  -يقصد بو حماية المجتمع من إبرام عقود مخالفة لمنظام العام و اآلداب
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و يحقق ىنا مصمحة جماعية .
3إثبـــــــــات السببحسب المادة  8-07من القانون المدني " كل التزام مفترض أن لو سببا مشروعا  ،ما لم يقم الدليل
عمى غير ذلك ".
و الفقرة الثانية من المادة تضيف أن " و يعتبر السبب المذكور في العقد ىو السبب الحقيقي حتى
يقوم الدليل عمى ما يخالف ذلك  ،فإذا قام الدليل عمى صورية السبب فعمى من يدعي أن لاللتزام

سببا آخر مشروعا أن يثبت ما يدعيو "
 بعد دراسة أركان العقد ( الرضى  ،المحل و السبب ) يجب القول في النياية أنو إذا فقد العقد ركنا منأركانو  ،فالجزاء ىو البطبلن.
الباب الثالث  :البطالن
(أنظر المواد  99إلى  105من القانون المدني)
تعريف  :بطبلن العقد ىو الجزاء القانوني عمى عدم استجماع العقود لشروط صحتيا أن ىذا البطبلن

يسبب انعدام أثرىا .

يجوز لمعمل الحقيقي أن يكون مشوبا بنوعين من البطبلن المطمق ،و البطبلن النسبي.البطالن المطمق  :يكون العقد باطبل مطمقا إذا فقد أحد أركان تكوينو األساسية ( أي الرضا  ،و المحل
،و السبب ) ،و متى كان من العقود الرسمية ( أو الشكمية ) إذا لم تراع الشروط الشكمية التي يتطمبيا

انعقاده أو متى كان مخالفا لمنظام العام و اآلداب العامة  .و ال يرتب القانون أثر لمثل ىذا العقد.
البطالن النسبي  :و يكون العقد أيضا باطبل بطبلنا نسبيا و بمعنى آخر قاببل لئلبطال .أن األسباب
الرئيسية التي تحمل عمى البطالن ىي :
1عدم أىمية أحد المتعاقدين.2عيوب الرضى  :أي الغمط  ،التدليس  ،أو الغبن . فيو عقد موجود يترتب لو القانون كل أثاره  ،حتى يقضي بالبطبلن لمصمحة ناقص األىمية  ،أو منشاب إرادتو عيب  ،أو يتراضى عميو الطرفان.
لكن بعض الفقياء يضيف نوع ثالث و ىو االنعدام  ،في حالة عدم وجود ركن من أركان العقد و ىي:الرضى  ،المحل  ،و السبب  ،فالعقد ىنا منعدم و يقولون  :إذا أختل ركن المحل ،أو السبب فقط -

فالعقد باطبل بطبلنا مطمقا.
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أما إذا أختل ركن الرضا وحده  ،فالعقد باطبل بطبلنا نسبيا.
و يجب تمييز البطبلن عن أوضاع مقاربة1البطالن والفسخ :البطبلن يرجع إلى عيب أصاب العقد في إحدى أركانو.
أما الفسخ فيرجع إلى عدم تنفيذ  ،أحد المتعاقدين اللتزاماتو في العقد الممزم لمجانبين ( الصحيح).
2البطالن و االنحالل:يجمع البطبلن و االنحبلل أنو يترتب عمييما زوال العقد.
لكن :
االنحبلل يرد عمى عقد نشأ صحيحا ،ثم ينحل.و قد ينحل العقد باتفاق الطرفينأو عن طريق الرجوع فيو باإلرادة المنفردة ألحد العاقدينو في ىذه األحوال  ،ال يكون لئللغاء أثر رجعي3البطالن و عدم السريان عمى الغير:البطبلن يكون في عبلقة المتعاقدين  ،ىو الجزاء عمى عدم توافر أركان العقد  ،أو شروط صحتو.أما عدم السريان عمى الغير فإنو يكون بالنسبة لمغير ،أي لؤلجنبي عن العقد و ىذا أمر طبيعي نظ ارلقاعدة نسبية أثر العقد.

الفصل األول  :أحكام البطالن بنوعيو

االختالفات بين حاالت البطالن المطمق و حاالت البطالن النسبي :
العقد الباطل بطبلنا مطمقا ليس لو وجود قانوني.-أما العقد الباطل بطبلنا نسبيا ( أو القابل لئلبطال ) فمو وجوده القانوني حتى يتقرر إبطالو  ،فيبطل

بأثر رجعي.
يترتب عمى ذلك ما يمي :1أن العقد الباطل بطبلنا مطمقا ال ينتج أثر ما26

أما العقد الباطل بطالنا نسبيا فينتج كل أثره.
2ال يستطيع االحتجاج بالبطالن النسبي إال الشخص الذي قصد القانون حمايتو و ىذه طبقا لممادة 00من القانون المدني التي تنص أن
" إذا جعل القانون ألحد المتعاقدين حقا في إبطال العقد فميس لممتعاقد اآلخر أن يتمسك بيذا الحق
".
ب ينما يستطيع كل ذي مصمحة أن يحتج بالبطبلن المطمق كذلك العقد الباطل بطبلنا ال يحتاج إلى حكميقرر بطبلنو  ،و تحكم بو المحكمة من تمقاء نفسيا
و ىذا طبقا لممادة  808من القانون المدني التي تنص أن " إذا كان العقد باطبل بطبلنا مطمقا جاز
ل كل ذي مصمحة أن يتمسك بيذا البطبلن و لممحكمة أن تقضي بو من تمقاء نفسيا و ال يزول البطبلن
باإلجازة ".
يزول الب طبلن النسبي بإجازة ( أو بتصديق ) من قرر البطبلن لمصمحتو أي أن الشخص الذي أراد
القانون حمايتو يجوز لو  ،عند زوال العيب ،إجازة العقد  ،أي إعطاءه كل قوتو  ،و ذلك بالتنازل عن
التمسك بالبطبلن كل ىذا حسب المادة  800من القانون المدني التي تنص أن " :يزول حق إبطال
العقد باإلجازة الصريحة أو الضمنية  ،و تسديد اإلجازة إلى التاريخ الذي تم فيو العقد  ،دون إخالل
بحقوق الغير ".

-بينما البطبلن المطمق ال يزول بإجازة ( أو بتصديق ) أحد أصحاب العبلقة

4-البطالن المطمق الذي ال يزول باإلجازة  ،ال يتقادم أيضا يمضي مدة.

 بينما العق د الباطل بطبلنا نسبيا فتمحقو اإلجازة  ،و يصححو التقادم و ىذا طبقا لممادة  808منالقانون المدني التي تنص أن " يسقط الحق في إبطال العقد إذا لم يتمسك بو صاحبو خالل
عشر سنوات .

و يبدأ سريان ىذه المدة  ،في حالة نقص األىمية من اليوم الذي يزول فيو ،ىذا السبب و في حالة
الغمط أو التدليس من اليوم الذي يكشف فيو  ،و في حالة اإلكراه  ،من يوم انقطاعو غير أنو ال
يجوز التمسك بحق اإلبطال لغمط أو تدليس أو إكراه إذا انقضت خمسة عشرة سنة من وقت تمام

العقد ".

أثر العقد الباطل بطبلنا مطمقا و العقد الباطل بطبلنا نسبيا :
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الع قد الباطل بطبلنا مطمقا ال أثر لو بوصفو قانونيا ( و لكنو واقعة مادية  ،و قد يكون لو أثر بيذاالوصف ).
أما العقد الباطل بطبلنا نسبيا فيو عقد صحيح  ،و لكنو قابل لئلبطال كما وصفو القانون المدني.ف قبل أن يتكرر إبطالو ىو عقد تام الصحة  ،و إذا ما أبطل أصبح كأي عقد باطل  ،و يزول بأثر
رجعي.
بعبارة أخرى يمكن القول أن العقد الباطل بطبلنا نسبيا ىو عقد صحيح حتى يتقرر بطبلنو.1أثر العقد الباطل  ،فيما بين العاقدين  :ىو رد العاقدين إلى حالتيما قبل التعاقد.مثبل  :فإن كان العقد بيعا  :رد المشتري المبيع ( و ثماره من يوم المطالبة القضائية ) ،كما تزول كل
أثار العقد حسب المادة  801الفقرة  8من القانون المدني التي تنص أن  " :يعاد المتعاقدين إلى الحالة
التي كانا عمييا قبل العقد في حالة بطبلن العقد أو إبطالو  ،فإن كان ىذا مستحيبل جاز الحكم بتعويض
معادل ".
لكن  :لقاعدة رد العاقدين إلى حالتيما قبل التعاقد يستثني حالة اإلبطال لنقص األىمية في الفقرة ""8لممادة  801من القانون المدني التي تنص أن  ":غير أنو يمزم ناقص األىمية  ،إذا بطل العقد لنقص
أىميتو  ،أن يرد غير ما عاد عميو من منفعة بسبب تنفيذ العقد ".
2-أثار العقد الباطل  ،بالنسبة لمغير :

-القاعدة العامة  :ىي زوال العقد بالنسبة لممتعاقدين و لمغير.

لكن القانون و القضاء قبل ببعض اإلستثناءات حفاظا عمى استقرار المعامبلت و عمى حق الغيرالحسن النية  ،رغم زوال حق المتصرف
أنظر مثبل فيما يخص ىذه اإلستثناءات المواد :468من القانون المدني  :بالنسبة لعقود إدارة األموال
835من القانون المدني  :بالنسبة لمحياز
 885من القانون المدني  :بالنسبة لصحة الرىن لمصمحة الدائن المرتين الحسن النية وقت إبرام عقد
الرىن في حالة إبطال أو فسخ أو إلغاء سند الممكية
837من القانون المدني  :بالنسبة لمحايز الذي يكسب ما يقبضو من..
"النية الغمط الشائع يقوم القانون "  ،يذىب القضاء مثبل إلى عدم سقوط صفات الوارث الظاىر و ىذه
حماية الغير الحسن النية ضمانا لبلستقرار المعامبلت
المبحث األول  :اإلجازة
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مالحظة  :ال تمحق اإلجازة إلى العقد الباطل بطبلنا نسبيا أي العقد القابل لئلبطال .
فيزول حق اإلبطال باإلجازة الصريحة أو الممضية
أما العقد الباطل بطبلنا مطمقا  ،ال سبيل إلى تصحيحو بل البد من إبرام عقد جديد.تعريف  :اإلجازة ىي تصرف قانوني من جانب واحد يزيل بو أحد العاقدين العيب الذي لحق العقد  ،و
من ثم فيمزم أن تتوافر فيو شروط التصرف ( من حيث األىمية  ،و سبلمة اإلرادة من العيوب ).
يجب التفريق بين اإلجازة  ،و اإلقرار  :حيث أناإلقرار ىو تصرف قانوني من جانب واحد أيضا ( كاإلجازة )إ ال أن اإلقرار يصدر من أجنبي عن عقد  ،بو يضيف ىذا األجنبي أثر العقد إلى نفسو ( مثبل إقرار
المالك لمبيع في حالة بيع ممك لمغير )
شروط اإلجازة  :الشروط الموضوعية لئلجازة ىي :1أن تصدر ممن لو حق التمسك باإلبطال ( مثبل ناقص األىمية بعد بموغو).2-أن تكون بصدد عقد باطبل نسبيا).

(

3أن يكون المجيز عمى عمم بالعيب و قاصد النزول عنو.4و أن تصدر اإلجازة بعد زوال العيبمثبل  :ال إجازة و العاقد ما زال قاصر ( سن الرشد
ال إجازة و اإلكراه ما زال قائما(

).

ال إجازة إال بعد كشف الغمط أو التدليس و زوال الظرف الذي أفسد إرادة العاقد الواقع تحت االستغبلل
من طيش  ،أو ىوى  ،إال كانت اإلجازة نفسيا مشوبة بعيب من عيوب اإلرادة
اإلجازة ممكن أن تكون صريحة  ،أو ضمنية.و عبء إثبات اإلجازة عمى من يذيعيا.مثال لئلجازة الصريحة  :بعض القوانين تشترط أن تكون اإلجازة الصريحة مكتوبة  ،و أن تشير إلىالعقد المراد إجازتو  ،و العيب الذي لحقو . . . .
مثال لإلجازة الضمنية  :تنفيذ العاقد لمعقد و لو كان ىذا التنفيذ جزئيا أو استعمال الشيء موضوع العقدمن طرف 'العدالة'

فيما يخص أثر اإلجازة فيما بين العاقدين  :يجب القول أن اإلجازة ال تصحح العقد الذي كان قابللئلبطال فقط  ،ألنو عقد صحيحا قبل ىذه اإلجازة التي تبعد ( فقط ) خطر اإلبطال الذي كان ييدد
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العقد.
فيما يخص أثر اإلجازة بالنسبة لمغير  :تنص الفقرة  8من المادة  800من القانون المدني أن" اإلجازة تستند إلى التاريخ الذي تم فيو العقد  ،دون إخالل بحقوق الغير".
المبحـــــــــث الثـــــاني  :التقادم
1-فيما يخص العقد بطبلنا مطمقا  :يجب القول أن المادة 808الفقرة  8من القانون المدني تنص أن "

دعوى البطالن تسقط بمضي  84سنة من وقت إبرام العقد ".

لكن إذا كانت دعوى البطبلن تسقط بالتقادم ( ، )15ىذا التقادم يصحح البطبلن المطمق.2-فيما يخص العقد الباطل بطالنا نسبيا:

حسب المادة  808الفقرة  8من القانون المدني تنص أن  " :يسقط الحق في إبطال العقد إذا لم
يتمسك بو صاحبو خالل عشر سنوات "
و مدة التقادم ىذه  ( 10سنوات ) توقف و تنقطع وفقا لمقواعد العامة:في النياية  :فإذا سقط حق التمسك بالبطبلن بالتقادم و البطبلن و أستقر الوجود القانوني لمعقد بعدأن كان ميددا بالزوال  ،و أصبح العقد يثبت وجوده منذ صدوره أو انعقاده ( و ليس من يوم تمام مدة
التقادم ) ،إذا لمتقادم أثر رجعي كما لئلجازة.
المبحـــــــــث الثالــــــــث  :دعوى البطالن
1فيما يخص العقد الباطل بطالنا مطمقا :ما د ام العقد الباطل بطبلنا مطمقا ليس لو وجود قانوني  ،فبل حاجة إذن لصدور حكم بقرر بطبلنو ( أو
انعدامو ( أو بعبارة أخرى ال ضرورة لمحكم بالعدم عمى شيء معدوم )).
و يمكن لكل ذي من لو مصمحة أن يتمسك ببطبلنو.كما يمكن لممحكمة أن تقضي بو من تمقاء نفسيا.2فيما يخص العقد الباطل بطبلنا نسبيا :ىذا العقد لو وجود قانوني  ،إلى أن يتقرر بطبلنو.لذلك ال بد في تقرير البطبلن من التراضي أو التقاضي.التراضي ( أو االتفاق ) يتم المتعاقدين المعنيين  ،و يعتبر بمقتضاه  ،العقد باطل دون حاجة إلى العممبذلك.
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فإذا لم يتم االتفاق  ،فالعقد يعتبر صحيحا حتى يرفع من تقرير البطبلن في مصمحتو دعوى البطبلن ويحصل عمى حكم بذلك  ،إذن فالحكم ىو الذي يبطل العقد في البطبلن النسبي ( مبلحظة  :غير ممكن
لممحكمة أن تقضي بالبطبلن النسبي من تمقاء نفسيا).
في النياية يجب القول أن العقد الباطل بطبلنا نسبيا ال يتقرر بطبلنو باالتفاق ( التراضي )  ،أوبحكم القضاء.
الفصل الثاني  :أثار تقرير البطالن

ف إذا تقرر بطبلن العقد ( و كان البطبلن مطمقا )  ،فقد تبين أن ىذا لم يكن لو وجود قانوني  ،و لم

يترتب عميو أثر .
أما إذا كان البطبلن نسبيا  ،فإن العقد يزول  ،و ينعدم وجوده القانوني و يكون ذلك بأثر رجعي.إذن  :فالقاعدة العامة  :أنو متى تقرر بطبلن العقد أعتبر كان لم يكن وزالت أثاره  ،سوءا كان ذلك
فيما بين المتعاقدين  ،أو بالنسبة لمغير.

لكن في بعض الحاالت يعطي القانون أثار عريضة لمعقد الباطل بوصفو واقعة مادية.كما يعطي أثار جوىرية أو أصمية لمعقد بإعتباره قائما حكما و ذلك الستقرار المعامبلت ( أو لحماية "الظاىر ")
اآلثار العرضية  :ليست ىي اآلثار المباشر التي قصد إلييا المتعاقدين و لم تكن ىي التي يتوقع
أنيا وقت التعاقد مثال ذلك التي تنتج عن عقد الزواج بين المحارم  ،فيو عقد باطل  ،إنما ينتج
أثار عرضية كوجوب المير  ،بعد الدخول و العدة  ،و ثبوت النسبة مثبل  :العقد الباطل لمتدليس أو
اإلكراه يوجب التعويض عمى أساس المسؤولية التقصرية عن الفعل غير مشروع (و ال عمى أساس
المسؤولية العقدية إذا أن العقد باطل  ،ال أثر لو).
و إذا كان يبدوا غريبا أن عقدا باطبل  ،ليس لو وجود قانوني  ،ينتج مع ذلك أثر قانونيا  ،فإن ىذه
الغرابة تزول إذا عممنا أن العقد الباطل في بعض األحوال ينتج األثر القانوني بإعتباره
واقعة مادية.
لكن كعقد أو عمل قانوني ال ينتج أثره ألنو باطبل ليس لو وجود قانوني .و لكنو كواقعة قانونية ليا وجود فعمي  ،قد ينتج بعض اآلثار العرضية و في بعض األحوال ينتج العقدالباطل أثا ار جوىرية تترتب عميو بإعتباره عقدا.
و بعض الفقياء يأخذون بنظرية الخطأ عند تكوين العقد و أساس المسؤولية العقدية.أما البعض اآلخر من الفقياء و بعد التشريعات فأخذ بنظريتا  :انتقاض العقد  ،و تحول العقد -وىكذا تنص المادة  805من القانون المدني أن  " :إذا كان العقد في شق منو باطال أو قابال لإلبطال ،
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فيذا الشق وحده ىو الذي يبطل  ،إال إذا تبين أن العقد ما كان ليتم بغير الشق الذي وقع باطال  ،أو
قابال لإلبطال فيبطل العقد كمو ".
-أما المادة  804فتنص أن " إذا كان العقد باطال أو قابال لإلبطال وتورث فيو أركان عقد آخر فإن

يكون صحيحا بإعتباره العقد الذي توفرت أركانو  ،إذا تبين أن نية المتعاقدين كانت تنصرف إلى إبرام
ىذا العقد ".
2اآلثار الجوىرية ( أو األصمية ) لمعقد الباطل :مثبل  :الشركة الواقعة  ،ىي شركة تجارية باطمة لعدم احترام بعض اإلجراءات .
القسم الثــــاني  :أحكام العقد

بعد دراسة أركان العقد و شروط صحتو في القسم األولندرس في القسم الثاني  :أحكام العقد.-في الفرع األول  :نتكمم عمى قوة العقد الممزمة.

في الفرع الثاني  :نتكمم عمى جزاء اإلخبلل بقانون العقد.الفرع األول  :قوة العقد الممزمة ( أو أثار العقد )
إذا قام العقد صحيحا ترتبت عميو أثاره القانونية التي تقتصر عمى العاقدين فقط :

ألن احترام حرية األفراد يقتضي أن تقتصر أثار العقد عمى طرفيو.

فالعقد إذن نسبي في أثره عمى أن العقد  ،إذا كان يقتصر في أثره عمى العاقدين  ،فإنو يعتبر بينيما في
حدود ىذا األثر  ،بمثابة القانون  ،بحيث يمتزمان بتنفيذه  ،كما يمتزمان بتنفيذ القانون.
فيتعين أن ندرس في :الباب األول  :نسبية أثر العقد

أو قوة العقد الممزمة بالنسبة لؤلشخاص.

-و الباب الثاني  :القوة الممزمة لمعقد من حيث الموضوع ( أو مدى أثر العقد

البـــاب األول  :نسبية أثر العقد :

أو  :قوة العقد الممزمة بالنسبة لألشخاص :
 يييمن عمى القوة الممزمة لمعقد بالنسبة لؤلشخاص مبدأ نسبية أثر العقد  ،يقضي بأن " أثر العقديقتصر عمى طرفيو " بمعنى أن االلتزامات الناشئة و الحقوق المتولدة عنو ال تنصرف إال إلى العاقدين.
(لكن نرى أن ىذا المبدأ يحتمل استثناء فيما يتعمق بالحقوق المتولدة عن العقد و ىكذا تنص المادة
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 881من القانون المدني أن " ال يرتب العقد التزاما في ذمة  ،و لكن يجوز أن يكسبو
حقا".
و يقضي بيذا المبدأ االعتراف باستقبلل األفراد  ،و ضرورة احترام حريتيم فاإلثارة التي ينشئيا العقدىي وليدة إرادة العاقدين دون غيرىما  ،و ال يمكن من ثم  ،أن تنصرف إال إلييما ( أي لمعاقدين).
مالحظة ىامة :
لكن ال يقصد بالعاقدين ط رفا العقد وحدىما ،ليتقصر أثر العقد عمييما  ،ألن الفرد بتعاقد لنفسو ،كذلكلوارثة ( أو خمفو العام )  ،فبل تقسيم المعامبلت إذا انقضى أثر العقد ( حق أو التزام ) بوفاة الدائن أو
المدين  ،بل يتعين انتقالو إلى " خمفو العام ".
و كذلك قد يتعمق العقد بشيء معين يممكو العاقد  ،و ال يتصل بشخصو  ،و تقتضي طبيعتو أن ينتقل
أثر العقد  ،مع الشيء الذي يتعمق بو  ،إلى من ينتقل ىذا الشيء إليو  ،و الذي يسمى با " لخمف
الخاص "
 -فأثر العقد ينصرف إلى العاقدين و من يمثبلنو في إبرامو  :و العاقد يمثل في تعاقده " خمفو العام " و

قد يمثل " خمفو الخاص "  ،و عمى ذلك ينصرف أثره إلى العقدين و إلى " الخمف العام " و قد ينصرف
أيضا إلى " الخمف الخاص ".
 فإذا قمنا أن أثر العقد ال ينصرف إلى غير العاقدين  ،فبل يعتبر " الخمف العام " ،و ال " الخمفالخاص "  ( ،في حدود معينة )  ،من " الغير " المذين ال ينصرف إلييم أثره .

الفـــصل األول  :أثر العقد بالنسبة إلى العاقدين

أنظر فيما يخص الخمف العام  :المادة  807من القانون المدني .-فيما يخص الخمف الخاص  :المادة  800من القانون المدني.

الفصل الثـــاني  :أثار العقد بالنسبة لمغير
أنظر المادة  114 :التعيد عن الغير
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االشتراط لمصمحة الغير
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االشتراط لمصمحة الغير

البـــــاب الثــــاني  :مدى أثر العقد أو  :القوة الممزمة لمعقد من حيث الموضوع
لمعقد ( في حدود موضوعيو ) قوة ممزمة تساوي قوة القانون  ،فيجب عمى كل عاقد تنفيذ االلتزاماتالتي ترتبت في ذمتو بمقتضاه  ،و إال كان مسؤوال عن عدم تنفيذىا فيتعين  ،من ثم تحديد موضوع العقد
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أو مضمونو لنرى إلى أي حد يمتزم العاقدين بيذا المضمون و يتعين الجزاء الذي يترتب عمى إخبلل
أحد العاقدين بتنفيذ ما التزم بو وفقا لو.
و قد يقتضي تعيين مضمون العقد تفسيره.الفصل األول  :تفسير العــــقد
إن تفسير العقد يعني شرح و معنى نطاق العبارات الواردة فيو  ،أن ميمة تفسير العقود( عند اختبلف األطراف المتعاقدين )  ،تعود إلى السمطة القضائية.
و يتولى القاضي تفسير العقد ليصل إلى تحديد االلتزامات التي أنشأىا عن طريق الكشف عن إرادةالعاقدين و تطبيق نصوص القانون  ،و يتعين عمى القاضي الذي عرض عميو النزاع بين العاقدين أن
يبحث عمى اإلرادة المشتركة لمعاقدين لمفصل في النزاع.
فإذا كانت عبارات العقد واضحة  :يكون تفسيرىا يسي ار إلى حد يمكن القول معو بأنو يمر غير ممحوظ ،بحيث ال يكون عمى القاضي سوى تطبيقو  ،و أخذ العاقدين بحكمو.
 أما إذا كانت عبارات العقد غير واضحة  :تعين عمى القاضي تفسيرىا عن طريق الكشف عن اإلرادةالمشتركة لمعاقدين.
 فإذا قام لدى القاضي  ،شك في التعرف عمى ىذه اإلرادة المشتركة  ،فسر الشك لمصمحة المدين فيغير عقود اإلذعان  -أين ( حسب المادة  888يفسر الشك فييا لمصمحة المذعن ).
و عمى ىذا يكون لتفسير العقد  ،حاالت ثبلث:1حالة العبارات الواضحة2حالة العبارات الغير واضحة.3حالة قيام شك في تبين اإلرادة المشتركة لمعاقدين.الفصــــل الثــــاني  :تحديد نطاق العقد
ب عد أن يفسر القاضي بنود العقد لمكشف عن النية المشتركة لمعاقدين  ،ينتقل إلى تحديد النطاق (أو أثار
) العقد  ،غير مكتف  ،في ىذا التحديد  ،بما ورد فيو وفقا لتمك النية المشتركة  ،بل يجاوزه إلى ما
يعتبر من " مستمزماتو " طبقا لمقانون و العرف و العدالة و ىذا حسب المادة  805من القانون المدني
التي تنص " يجب تنفيذ العقد طبقا لما أشتمل عميو و بحسن نية ".

و ال يقتصر العقد عمى إلزام المتعاقد بما ورد فيو فحسب  ،بل يتناول أيضا ما ىو من مستمزماتو وفقا
لمقانون و العرف و العدالة  ،بحسب طبيعة االلتزام.
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غير أنو إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعيا و ترتب عمى حدوثيا أن تنفيذ
االلتزام التعاقدي  ،و أن لم يصبح مستحيبل  ،صار مرىقا لممدين بحيث ييدده بخسارة فإذا جاز لمقاضي
تبعا لمظروف و بعد مراعاة لمصمحة الطرفين أن يرد االلتزام المرىق إلى الحد المعقول ،و يقع باطبل كل
اتفاق عمى خبلف ذلك .
الفــــصل الثـــالث  :مدى التزام العاقدين بتنفيذ العقد
حسب المادة 801من القانون المدني تنص أن " العقد شريعة المتعاقدين فال يجوز نقضو  ،و
التعديمو إال باتفاق الطرفين  ،أو لألسباب التي يقررىا القانون ".

و تطبيقا لمفقرة  8لممادة ..." 805يجب تنفيذ العقد لما أشتمل عميو و بحسن نية"...( -نبلحظ أن مبدأ حسن النية و مبدأ " العقد  :شريعة المتعاقدين " من المبادىء األساسية التي بنيا

عمييا تشريع العقد ).
لكن المشرع أورد إستثناءين عمى ىذا المبدأ العام  ،تقرر فييما لممحكمة سمطة تعديل العقد :1أوليما يتعمق بعقود البلذعان ( المادة  ) 880و الشروط التعسفية .2و ثانييما تقضي بو نظرية الظروف الطارئة ( المادة. ) 1- 805الفرع الثـــاني  :جزاء اإلخالل بالعقد

 -إذا نشأ العقد صحيحا  ،يكون واجب التنفيذ  ،بحيث يتعين عمى المدين أن ينفذ االلتزامات الناشئة عنو

عمى الوجو المتفق عميو فيو  ،و إال كان لمدائن أن يسأل المدين عن عدم تنفيذىا  ،و تقوم مسؤولية ىذا
األخير عنو  ،ما لم يثبت رجوعو إلى سبب أجنبي ال بد لو فيو  ،فيحكم عميو بتعويض الضرر الذي
لحق الدائن نتيجة لو.
-فالمسؤولية العقدية ىي جزاء اإلخبلل بتنفيذ التزام ناشئ عن العقد.

 -لكنيا ليست جزاءه الوحيد إذا كان العقد الذي ولده ممزما لمجانبين  ،بل يضاف إلييا ( في نطاقو )

جزاءات أخرى  :مثبل إذا أخل أحد العاقدين  ،في عقد ممزم لمجانبين  ،بالتزاماتو  ،جاز لمعاقد اآلخر أن
يطمب فسخ (
التزاماتو .

) العقد  ،لتنحل الرابطة القانونية التي ولدىا  ،و يتخمص  ،بانحبلليا  ،عن

 كما يجوز لو أن رأى األبناء  ،رغم ذلك عمى العقد أن يكتفي بوقف تنفيذ التزاماتو إلى أن يقوم العاقداألخر بتنفيذ التزاماتو  ،بمقتضى الدفع بعدم التنفيذ الذي تقرر لو إلى جانب الفسخ .
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و ىكذا نخصص :الباب األول  :لممسؤولية العقدية و ىي المبادىء العامة في جزاء اإلخبلل بالعقد ( أي جزاء عام كل
العقود ) .
و نكسر  :الباب الثاني  :لمفسخ و الدفع بعدم التنفيذ ( المذين تتمثل فييما القواعد الخاصة بالعقد الممزم
لمجانبين ) ( أي الفسخ ىو ج ازء خاص بالعقود الممزمة لمجانبين و يقوم إلى المسؤولية العقدية ).
الباب األول  :المسؤولية العقدية
ل مدائن  ،في القاعدة العامة  ،أن يقتضي من المدين تنفيذ التزاماتو عينا  ،أو في عبارة أخرى  ،عمى
النحو المتفق عميو بينيما في العقد.
و تقوم المسؤولية العقدية في حالة عدم تنفيذ االلتزام عمى النحو المتفق عميو و لو نفذ االلتزام جزئيا ،
أو بعد الوقت المعين لو  ،أو عمى غير الوجو المحدد لو.
فالمسؤولية العقدية  ،باختصار  ،ىي جزاء إخبلل أحد العاقدين بالتزام ناشئ عن العقد الذي أبرمو.و عناصر المسؤولية العقدية ىي :1الخطأ  :من طرف المدين أو أن يكون عدم تنفيذ التزام المدين راجعا إلى أخطائو .2الضرر  :الذي يصيب الدائن و الناجم عن إخبلل المدين بالتزامو .3و عبلقة السببية بين الخطأ و الضرر .مبلحظة  :لما كانت ىذه العناصر ( أو األركان ) الثالثة ىي بذاتيا عناصر المسؤولية التقصيرية ،
فإننا نقتصر ( في ىذا الباب ) عمى ما يميز المسؤولية العقدية في ىذه العناصر (،ونخمف دراسة كل
ما ىو مشترك بين نوعي المسؤولية المدنية إلى الجزء الثاني بالمسؤولية التقصيرية.
الفصـــل األول  :الخطأ العقدي
تعريف :الخطأ العقدي ىو تنفيذ المدين اللتزامو الناشئ عن العقد عمى

الوجو الوارد فيو .سواء كان عدم تنفيذه كميا أو حقيقيا أو جزئيا ( و يدخل في ىذه الصورة األخيرة :
التأخر في تنفيذه ).

و حسب المادة  851من القانون المدني أن " إذا استحال عمى المدين أن ينفذ االلتزام عينا حكم عميو
بتعويض الضرر الناجم عن عدم تنفيذ التزامو  ،ما لم يثبت أن استحالة التنفيذ نشأت عن سبب ال بد
لو فيو  ،و يكون الحكم كذلك إذا تأخر المدين في تنفيذ التزامو ".
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فالمدين الذي ال ينفذ االلتزام الذي رتبو العقد في ذمتو يرتكب الخطأ  ،لعدم تنفيذه لمعقد الذي يعتبرهبالنسبة لو  ،بمثابة القانون .
و أن محل االلتزام العقدي يكون تحقيق نتيجة أو بدل عناية.و ليذا فعدم تنفيذ االلتزام الذي يتكون منو خطأ العاقد يتخذ حسب طبيعة االلتزام صورتين :
1إما عدم تحقيق النتيجة.2-أو القصور عن بذل العناية.

و ىكذا إذا كان االلتزام الذي ترتب بمقتضى العقد في ذمة المدين  ،التزاما بتحقيق نتيجة  ،يتوافرالخطأ في جانبو بمجرد عدم تحقيق ىذه النتيجة ألنو أخل بالتعيد الذي أخذه في العقد عمى نفسو  ،و لم
ينجز ما التزم بو وفقا لو ( لاللتزام ).
و ال يجوز لممدين أن يقيم الدليل عمى انعدام الخطأ في جانبو  ،ألنو ىذا الخطأ وقع فعبل بعدم تنفيذهاللتزامو.
أما إذا كان االلتزام الذي ترتب بمقتضى العقد في ذمة المدين إلتزامايبذل عناية  ،ال يتوافر الخطأ فيجانبو إال إذا قصر عن العناية المطموبة منو ( قانونا أو اتفاقا ) في اتخاذ الوسيمة التي تؤدي إلى الغاية
التي أرادىا العاقدين.
فذلك القصور ( ال عدم تحقيق ىذه الغاية ) ىو عدم تنفيذ االلتزام الذي يتكون منو الخطأ.ألن المدين يكون قد وفى بالتزامو إذا بذل القدر المطموب من العناية  ،و لو لم تتحقق تمك الغاية.و عمى ذلك ال يقوم خطأ المدين بمجرد عدم تحقيق الغاية ألن محل التزامو بذل ىذه العناية  ،و اليظير الخطأ إال بتقدير سموك المدين و مقارنتو بسموك " الشخص العادي " و ىذا حسب المادة 858
التي تنص أن  ":في االلتزام بعمل  ،إذا كان المطموب من المدين أن يحافظ عمى شيء  ،أو أن يقوم
بإرادتو أو أن يتوخى الحيطة في تنفيذ التزام فإن المدين يكون قد وفى بااللتزام إذا بذل في تنفيذه من
العناية كل ما يبذلو الشخص العادي  ،و لو لم يتحقق الغرض المقصود  ،و ىذا ما لم ينص القانون

أو االتفاق عمى خالف ذلك ".

و عمى كل حال يبقى المدين مسؤوال عن غشو أو خطئو الجسيم  ( .أو بعبارة أخرى  :يتكون خطأ
المدين من اإلىمال أو عدم االحتياط ).
فيما يخص جسامة الخطأ العقدي  ،يجب المبلحظة أن لما كان الخطأ العقدي ىو اإلخبلل بتنفيذ37

االلتزام أو  ،في عبارة أخرى  ،عدم تنفيذه عمى الوجو المتفق عميو في العقد  ،سواء كان عدم التنفيذ كميا
 ،أو جزئيا ( كالتنفيذ المتأخر و التنفيذ العيب ) فبل يكون لؤلسباب  ،أو البواعث التي أدت إليو  ،أو
الظروف التي البستو  ،أية أىمية في تقدير وجوده  ،طالما لم ينشأ سبب أجنبي ال بد لممدين فيو.
فيما يخص إثبات الخطأ العقدي  ،يجب التمييز بين ثبلثة مسائل :1إثبات وجود االلتزام  :ىذا اإلثبات يقع عمى عاتق الدائن .2إثبات عدم التنفيذ العيني  :في ىذه الحالة يجب عمى المدين أن يثبت قيامو بالتنفيذ( لكن فبعض الحاالت  ،يجب عمى الدائن إثبات أن النتيجة لم تتحقق ( إذا كان االلتزام بتحقيق غاية )
أو أن المدين لم يبذل العناية التي فرضيا العقد بإثبات اإلىمال أو عدم االحتياط من طرف المدين ( إذا
كان االلتزام ببذل عناية ).
3أما عالقة السببية  :فتنحصر في أنو إذا أثبت الدائن وجود االلتزام و عدم تنفيذه قامت مسؤوليةالمدين و ال يتخمص منيا إال إذا ثبت " السبب األجنبي ".

الفصـــل الثـــاني  :الضرر

لقيام المسؤولية العقدية  ،ال يكفي ثبوت خطأ في جانب المدين  ،بل يجب أن ينجم عن ىذا الخطأضرر في جانب الدائن.
و لمضرر نوعان  * :مادي*

أو معنوي ( أو أدبي)

و كبلىما يجب التعويض عنو.وال فرق بينيما من حيث الشروط التي يترتب عنيا حق التعويض عن الضرر.لكن المشرع  ،و في ح الة معينة ،حدد األشخاص المذين ليم حق المطالبة بالتعويض عن الضررالمعنوي.
 فيما يخص التعويض عن الضرر يجب القول أن الدائن يستحق تعويضا عن الضرر الذي لحقو منعدم تنفيذ المدين اللتزامو كميا أو جزئيا  ،أو من تأخره في التنفيذ.
ويترتب عادة عمى اإلخبلل بتنفيذ االلتزام أضرار عديدة  ،بعضيا ترتيب و األخرى بعيدو ال يمكن مبدئيا أن يسأل المدين عن تعويض جميع ىذه األضرار البعيدة التي ضعفت صمتيابالخطأ الذي أرتكبو المدين.
 بعبارة أخرى يتعين الوقوف عند الضرر الذي ينتج مباشرة عن اإلخبلل المدين بالتزامو  ،أو ما يسمى" بالضرر المباشر "  :و ىو ما يكون " نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بااللتزام أو لمتأخير في الوفاء بو "
( أي الضرر الذي " يرتبط بالخطأ بعالقة السببية " )
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 أما الضرر الغير المباشر فينجم  ،في الواقع عن خطأ الدائن الذي كان في وسعو أن يبذل جيدهمعقول  ،ولكنو لم يبذلو  ،ومن ثم ال يعتبر المدين مسؤوال عنو  ،لعدم توفير عبلقة سببية بينو و بين
خطأ المدين.
 في القاعدة العامة يجب القول بأن المدين  ،في المسؤولية العقدية  ،ال يمتزم بتعويض كل الضررالمباشر  ،و يتعين التمييز في حدود الضرر المباشر بين " المتوقع " و " غير المتوقع " ( ما عد إذا

أرتكب المدين غشا أو خطأ جسيما ).

و يقتصر التزامو المدين عمى تعويض الضرر الذي يتوقعو  ،وقت التعاقد " الشخص العادي " حسبالمعيار المادي  ،و ليس المعيار الذاتي".
 أما إثبات الضرر فيقع مبدئيا عمى الدائن و لكن يجوز لممدين أن يتخمص من الحكم عميو إذاأثبت العكس أي أن الدائن لم يمحقو أي ضرر.
الفصـــــل الثــــالث  :عالقــــــة السببيــــــــة
ال يكفي ( ليسأل المدين عن عدم تنفيذ التزامو العقدي ) أن يثبت خطأ في جانبو  ،و ضرر لحقالدائن  ،بل يجب أن يكون ىذا الضرر نتيجة لذلك الخطأ ( أو بعبارة أخرى  :يجب أن يكون الخطأ
سبب الضرر) .
 أما إذا وقع خطأ في المدين  ،و لحق ضرر بالدائن  ،فدون أن ذلك الخطأ ىو السبب في الضرر ـفبل تقوم المسؤولية العقدية ـ
 فعبلقة السببية ىي الركن الثالث في المسؤولية العقدية ( بل فالمسؤولية المدنية عموما عقدية أوتقصيرية ).
1إثبات العالقة السببية :تقوم مسؤولية المدين متى ثبت عنص ار الخطأ و الضرر. و يجب عميو  ،ليتخمص من ىذه المسؤولية  ،أن ينفي عبلقة السببية بينيما  ،بإقامة الدليل عمى أنالضرر الذي لحق الدائن ال يرجع لخطئو  ،بل إلى سبب أجنبي عنو.
و يعبر الفقو عن ذلك بأن عبلقة السببية مفروضة أو مفترضة فبل يكمف الدائن بإثباتو.
2نفي عالقة السببية :ال يستطيع المدين أن ينفي عبلقة السببية إال بإثبات السبب األجنبي  :و يقصد بو كل أمر غير
منسوب إليو ( إلى المدين ) أدى إلى حدوث الضرر الذي لحق الدائن ( و يختمف من ثم عن انعدام
الخطأ ) و أىم صورة ىي القوة القاىرة أو الحادث الفجائي أو فعل الدائن  ،أو فعل الغير يكفي النعدام
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الخطأ  ،أن يتفق سموك المدين مع سموك الرجل العادي .
 حين يجب لقيام السبب األجنبي أن يستحيل عمى الرجل العادي أن يسمك سبيبل آخر  ،غير الذيسمكو المدين  ( ،يقصد بالسب ب األجنبي كل أمر غير منسوب إلى المدين أدى إلى حدوث الضرر الذي
لحق الدائن ) .
لكن ال يكفي لممدين ليتخمص من المسؤولية أن يثبت انعدام الخطأ في جانبو (أو من طرفو)  ،ألنعدم تنفيذ االلتزام ىو الخطأ ذاتو.
-بعبارة أخرى  ،القاعدة ىي  :أنو في حالة عدم تنفيذ قوة قاىرة  ،أو حادث فجائيا  ،أدى إلى استحالة

تنفيذه
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