
 :مــــــة دــقـــــم
  

نيـة  ثار قانو آ جرى التعبري عنها لغاية إنتاج       رادتني أو أكثر  إالعقد هو اتفاق    -          
عاقدين ـلتزامات على عاتق املت   إنه يرتب   تزام ذلك أل  ـلاإلويعترب العقد من أهم مصادر      

ـ لتزامات ال ميكن التهرب منها أو العدول عن اإلرادة اليت جسدت يف             إلفهذه ا  د ـالعق
 وبذلك  نيطرفـنه شريعة للمتعاقدين فال جيوز نقضه أو تعديله إال باتفاق ال          أعلى أساس   

  :  هين العقد مير مبراحلإف
 مجيـع نقـاط     ةنقاشم و اقوم األطراف بتبادل إراد   ت ويف هذه املرحلة     : مرحلة التكوين 

  .األخرطرف  األطراف وجيد كل إجياب قبوال من الييرضالعقد حىت الوصول إىل اتفاق 
  .وينتقل العقد بعد ذلك إىل مرحلة ثانية. ويصبح بذلك عقدا تاما 

ـ            : مرحلة التنفيذ  يت ـهي من أهم مراحل العقد حيث حيقق من خالهلا العقد األهداف ال
 يريده األطـراف  جيد األطراف أنفسهم ملزمني بالسهر على تنفيذ ما          وأجلهاوجد من   

ورد يف   ن يتعاون ويبذل جهدا لتنفيذ كل ما       على أ  فقا حلسن النية فيحرص كل طرف     و
  .العقد

ن يتعذر على األطراف تنفيذ العقد أي تنفيذ التزامام وذلـك           أ ولكن قد حيصل           
ث يتجه كـل واحـد مـن        ـ من غموض حيول دون تنفيذه ،حي      يه  بب ما يعتر  ـبس

عبري ملا اجتهت   خر ، ويدعي اختالف الت     فهم خيالف ما وصل إليه الطرف اآل        إىل املتعاقدين
  . إليه إرادته

ري العقد ورفـع    ـ الرتاع عن طريق تفس    ضفا ب الذي يكون ملزم  ضي  وهنا يأيت دور القا   
لتزامات الناشئة  إلاذلك أن    النية املشتركة للمتعاقدين     عنلبحث  باالغموض واللبس عنه    

ـ   . عن العقد تتحدد وفقا ملا اجتهت إليه اإلرادة املشتركة للمتعاقدين           توافـق   وفالعقد ه
 ال وفقا   .ن معا ان اإلرادت ائة عنه تتحدد مبا اجتهت إليه هات      لتزامات الناش إإرادتني ومن مث فا   

  .خر اآل دونملا اجتهت إليه إرادة أحدمها 
  



  
ن عملية تفسري القاضي للعقد ليست مبعزل عن البحـث يف تكوينـه فعلـى               إو        

 تكوين العقد ، فمهمـة      ة على مرحل  القاضي أوال وقبل البدء يف عملية التفسري أن يقف        
تبدأ القاضي ال تقتصر على حتديد مضمون العقد بإيضاح الغامض منه متهيدا لتنفيذه ، بل         

من وجوده باشتماله على أركانه األساسية من رضـا وحمـل وسـبب             أوال   من التأكد 
  . الضرورية شروطهو  اليت تتطلبهاودقوشكلية يف الع

 للتنفيذ وحىت   ايل قابال ـ إال إذا كان العقد صحيحا وبالت       إذ ال جدوى من تفسري العقد     
 يف  ثـار العقـد   آيف   مبناسبة البحـث  سه مل يعاجل موضوع التفسري إال       ـأن املشرع نف  

  .من القانون املدين اجلزائري  112/111املادتني
نه حياول حتديد مضمونه من خالل      إي القاضي التأكد من ثبوت العقد ف       وبعد أن ينه       
منـها   لـو خي، فهو بذلك جيد نفسه أمام حاالت ثالث ال    هم الغامض وإيضاح املب   تفسري
  .العقد
ا وتكـون   احلالة األوىل وهي احلالة اليت تكون فيها عبارات العقد واضحة يف دالال            _ 

رادة املشتركة للمتعاقدين فيكون العقـد ملزمـا   اإل مطابقة ملا اجتهت إليه      تالدالالهذه  
  .ته اصحت عنه عبارللمتعاقدين مبا أف

ـ          ـ ويف هذه احل   ظاهرة فاألصـل أن    ـالة ال جيوز للقاضي أن يعدل عن هذه اإلرادة ال
  .املتعاقدين  العبارة الواضحة تترجم بوضوح إرادة 

قد تكون العبارة الواضحة يف مجلتها تدل على معىن معني ولكـن مـن              :  احلالة الثانية _
ن أ مطابقة هذا املعـىن إلرادة األطـراف و        روف التعاقد بصفة عامة ما يشري إىل عدم       ظ

  .املتعاقدين قصدا ا معىن غري معناها الظاهر
واضح وتذوب  قد تكون عبارات العقد غامضة ال تفصح عن معىن حمدد             :احلالة الثالثة -

  .ل الغموض ظاإلرادة احلقيقية يف 
رفـع   قـصد العقديف هاتني احلالتني األخريتني األمر حيتاج إىل تدخل القاضي لتفسري            و
  .ناا املتعاقدـة املشتركة اليت أرادهـ والوصول إىل النيهس والغموض عنـاللب
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 جلـها  أبرم من أوبالتايل فالتفسري ضرورة إلنقاذ العقد من اخلروج عن الغاية اليت                  
لتزام به دون زيادة جتهت إرادما فعال لإلرهاق حيث تتحدد ما ا   اإلومحاية املتعاقدين من    

ذلك أن القاعدة يف التفسري احترام إرادة املتعاقدين طبقـا           .ثقال ،ودون رب وإمهال     وإ
  ." العقد شريعة املتعاقدين"  :ملبدأ

التاريخ ومنذ زمن العقد الرمـاين       أعماق  يف  ن مشكلة التفسري تضرب جبذورها        إ      
ر من املتعاقـد إذ      الذي صد  اللفظن كانت يف البداية مهمة التفسري تقتصر على تثبيت          إو

  .ما كان وفق الطقوس الرمسية املقدرة دون االهتمام بالنية املستترة
 أصبحت املـشكلة تأخـذ      و وقد تغري ذلك بعد أن فرضت الشكلية نفسها يف العقود،           

اإلرادة الباطنة للمتعاقـدين  :   مها طريقها يف الظهور، إذ جيد القاضي نفسه أمام عنصرين        
  .ي عنها من جهة أخرىمن جهة والتعبري املاد

 واألخـر   ا الطرفان يف الرتاع أحدمها يتمسك باإلرادة الباطنة ويتجاهل التعبري عنه          أ وبد
  .لموس، لكن على القاضي أن حيسم الرتاعامليتمسك بالتعبري ألنه 

 متـسك بـاإلرادة     أحدمها ،نقسم الفقه إىل فرقني   اوبدأت النظريات الفقهية يف الظهور ف     
  . للمألظهر يعتد باإلرادة الظاهرة كوا اإلرادة اليت ت و الثاين،صلالباطنة كوا األ

فضل السبل اليت توصله إىل النية املـشتركة للمتعاقـدين          أ إال أن القاضي حياول أن جيد       
  .وبالتايل يصل إىل حتديد مضمون العقد 

األولويات   إذا كانت العقود حتتل مكانة هامة يف كافة اتمعات ، فان تفسريها من               و
  .ومنذ القدم 

توصل إىل حتديد إطار العقد فيكشف عن إرادة املتعاقدين وحيدد          ل ذلك أن التفسري ميهد ل    
  .لتزامات إحمل من يتحقوق كل طرف من األطراف وما 

   ملية اليت متكن القاضـي     ع ال ا كو ،أمهية املوضوع تكمن يف دور عملية التفسري       ف ناه من
  .لتزامات اليت تولدها لكي يتسىن تطبيقهإل والوقوف على احتديد مضمون العقد ،من 
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 إال من خالل جمموعة من العناصر اليت جيب          ال يكون     وان حتديد ما التزم به املتعاقدين     
يف يرتبط ارتباطـا    يف املعني ، ذلك أن التك     ي  فعليه أن يعطي للعقد التكي      ديهأن تتوفر ل  

ف العقد إال عن طريق تفـسري       يلن يصل إىل  تكي    وثيقا بتفسري إرادة الطرفني ، فالقاضي       
  .يف العقد تكيفا صحيحا يإرادة الطرفني ، فغالبا ال يتيسر بدون التفسري الوصول إىل تك

ف ميكن القاضي من الوصول إىل حتديـد مـضمون          ي التفسري والتكي  يتعملي اجتماع   و 
  .العقد

فع الغموض  ر التزامات املتعاقدين ب   ورغم األمهية البالغة اليت يلعبها دور التفسري يف حتديد        
 حقه من الدراسة ،     نالواللبس عن العقد ، وحتديد مضمون العقد يف مجلته ، إال انه مل ي             

فنجده عبارة عن إشارات فقط يف كتب مصادر االلتزام ، ولكن مل يـدرس املوضـوع                
  .بصفة منفصلة و مفصلة وموسعة ملا له من أمهية بالغة

 العملية الـيت    لىكثب ع عن  املوضوع لتعرف   هذا  تطرق إىل   ألاغتنمت الفرصة   عليه   و
  . وهي التفسري يقوم ا القاضي إلنقاذ العقد من اخلروج عن غايته
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جيرنا إيل البحث يف عدة نقاط متثـل        ن الكالم عن موضوع تفسري العقد       إ               
  :مايلي يالنقاط فو تتمثل هذه ،شكالية اليت يدور حوهلا املوضوع اإل
   ؟ نظمة املقاربة له يز بني التفسري كنظام و األيما هو عنصر التم-
 فمـا  للمتعاقـدين، لبحث عن النية املـشتركة    ل القاضي يقوم ا عملية  مبا أن التفسري    -

  املقصود ذه النية املشتركة ؟وما هو املصدر الذي نعتد به يف استخراجها ؟ 
 العقد وتفسري   نرفع الغموض ع  عني ا القاضي للوصول إىل       القواعد اليت يست   ما هي    -

    ؟إرادة األطراف
   ؟ثبات أن توصل القاضي إيل تفسري العقد و كيف ميكن لقواعد اإل-
   ؟ هل جيوز للقاضي تفسري العبارات الواضحة -
                             ؟ يز العبارات الواضحة عن الغامضةيما هو معيار مت-
الة ما إذا استحال على القاضي الوصول إىل النية املشتركة للمتعاقدين أو الشك              يف ح  -

مها ، وما هو احلل الذي يلجأ إليه القاضي         ارادتإاحلقيقية اليت اجتهت إليها     يف كوا النية    
  وهو ملزم بتفسري العقد وفض الرتاع ؟

لرقابة من طـرف    لي  هل خيضع القاض   و ؟دور احملكمة العليا من عملية التفسري        ما هو    -
  .قضاة القانون عند قيامه بعملية التفسري ؟ 

   وإذا كانت هنالك رقابة ما هي حدود هذه الرقابة ؟
 اإلملام باملوضوع من مجيع     ة اخلطة التالية حماول   قترحت كل هذه التساؤالت ا    نإلجابة ع ل

  . جوانبه وتسليط الضوء على أهم النقاط اليت تستدعي الدراسة 
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  البحث خطة 
  

  .تفسري العقد بالبحث عن النية املشتركة للمتعاقدين :                 الفصل األول 
  

  .مفهوم التفسري:    املبحث األول 
  
  .ماهية التفسري :    طلب أول امل
  
  .التعريف بالتفسري  :  1فرع ال -
  .تفسريال إىلاحلاجة  :  2فرع ال_ 
   التفسري أقسام  :   3فرع ال_ 
  .صور التفسري  :  4رع فال_ 
  
  . يز بني التفسري واألنظمة املقاربة له يالتم: طلب الثاين امل 

  
  .الفرق بني تفسري العقد وتكملة العقد  :  1فرع ال - 
  .الفرق بني تفسري العقد وتفسري القانون  : 2فرع ال - 
    . العقديفيالفرق بني تفسري العقد وتك : 3فرع ال- 
  .العقد بني تفسري العقد وتعديل الفرق  : 4فرع ال- 
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  .البحث يف النية املشتركة للمتعاقدين :     طلب الثالث امل 

  .تعريف النية املشتركة  : 1فرع ال-
  .األخذ باإلرادة الظاهرة للوصول إىل النية املشتركة  : 2فرع ال -
  .األخذ باإلرادة الباطنة يف التعرف على النية املشتركة  : 3فرع ال -
  .موقف املشرع اجلزائري من النظريتني : 4فرع لا-
  

  . القواعد األصولية يف التفسري :      املبحث الثاين 
  تفسري يف حالة وضوح عبارات العقدال:   املطلب األول 

  .الواضحة تعريف العبارات  : 1فرع ال 
   مدى جواز تفسري العبارات الواضحة : 2فرع ال 

  .يف حالة غموض عبارات العقدالتفسري :     املطلب الثاين 
  . العبارات غامضة  فيها تكوناحلاالت اليت : 1فرع ال-
  . قواعد التفسري املستمدة من داخل العقد: 2 فرع ال 
  .  قواعد التفسري املستمدة من خارج العقد  :  3فرع ال

  .تأثري قواعد اإلثبات يف التعرف على نية املتعاقدين :  لث ااملطلب الث
  . لإلثبات مةقواعد العااللتزام باإل:  1فرع ال 
  .جواز االستعانة بكافة وسائل اإلثبات : 2فرع ال 
 يف مدى جواز االستعانة بوسائل      الفرق بني العبارات الواضحة والغامضة     : 3فرع  ال
  .ثباتاإل
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  :الفصل الثاين

  .كمة العليا متعاقدين ودور احمللل  املشتركةنيةال التفسري يف حالة استحالة الوصول إيل
  

           
  قواعد التفسري املوضوعية :املبحث األول     

  قاعدة تفسري الشك ملصلحة املدين   : املطلب االول
  .مدلول القاعدة  : 1فرع 
  . شروط تطبيقها  : 2 فرع 

  . املذعن يف عقد اإلذعان  الطرفتفسري الشك ملصلحة:  املطلب الثاين 
  

  .ن تعريف عقد اإلذعا : 1 فرع 
  .طبيعة عقد اإلذعان  : 2 فرع 
  تفسري عقد اإلذعان  : 3 فرع 
  .أساس تقرير القاعدة  : 4 فرع 

  .دور احملكمة العليا من عملية التفسري :  املبحث الثاين                
  .قانون يف عملية التفسري ما هو ويز بني ما هو واقع يالتم:  املطلب األول 

  . الواقع والقانون ز بنييمعيار التمي: 1 فرع 
  .ما يعترب قانونا يف التفسري خيضع لرقابة احملكمة العليا  : 2فرع 

  .الواقع يف التفسري وسلطة قاضي املوضوع :  املطلب الثاين 
  .حدود سلطة قاضي املوضوع يف تفسريه للوقائع  : 1 فرع 
  . النتائج املترتبة على السلطة التقديرية للقاضي :  2 فرع 
   :اخلامتة
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  :الفصل األول 

  
  تفسري العقد بالبحث عن النية املشتركة للمتعاقدين

تطرق من خالل هذا الفصل إىل مفهوم التفسري املتمثل يف البحث عن  النيـة               أ  سوف  
تطرق يف املبحث األول إىل مفهوم التفسري كعملية فنيـة          أاملشتركة للمتعاقدين ، حيث     

     ه مث إىل مصدر النية املشتركة واليت متثـل أسـاس           بتعريفه ومتييزه عن األنظمة اليت تشا
  رفع  مث يف املبحث الثاين إىل القواعد اليت يستعني ا القاضي للوصول إىل           . عملية التفسري 

  . العقد  عن اللبس والغموض
  :املبحث األول 
  مفهوم التفسري

يزه يسري ومت تطرق إىل ماهية التف   أخوض يف عمق عملية التفسري أن       أ قبل أن    ارتأيت  لقد  
عن باقي األنظمة وكذلك البحث يف مكنون النية املشتركة للمتعاقدين واليت متثل احملور              

  الذي يقوم عليه عمل القاضي ،وذلك من خالل املطالب الثالث التالية 
  :املطلب األول 
  .ماهية التفسري

  :فرع األول ال
  : تعريف التفسري

   :ةالتفسري لغ/ أ -
يـة   ينتلالغامض، واللفـظ مـستوحى مـن الكلمـة ا          ما هو     يعين شرح  ةالتفسري لغ 

)interprétation.(  
   ويؤخذ من املعاجم اللغوية أن املقصود بالتفسري هو كشف املغطى ،وكذلك هو 

  ).1( وضحه وكشف عنه يفسر الشيء أ: اإلبانة والتوضيح فيقال 
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  ا مـن بـاب ضـرب بنيتـه         ريفستر فسرت الشيء    فس: "  وقد جاء يف املصباح املنري    
  )1" (وضحه أو

  :صطالحي التفسري يف املعىن اإل/ ب 
ـ      ريف التفسري يف معناه اإل    ا  لقد تعددت تع    إىل  هصطالحي حيث استند البعض يف تعريف

 والغرض منـه    اهلدف من عملية التفسري ، والذي يتمثل يف حتديد معىن الشرط التعاقدي           
  )2"(لقاعدة أي املعين املراد منها حتديد مضمون ا"هو 

يهدف التفسري إىل حتديد معىن النصوص الـواردة يف  :" عرف األستاذ توفيق حسن فرج   
 حىت  ،عقد معني ، وذلك إذا مل تكن النصوص واضحة تكشف جبالء عن قصد املتعاقدين             

  )3"(لتزامات اليت يولـدها ديد مضمون العقد والوقوف على اإلميكن حت
حتديد معىن الشرط التعاقدي والغـرض      : " JOSSERANDعرفه األستاذ    وكذلك  ي  

و هـو اإلرادة    ، بينما اعتمد البعض اآلخر على األساس الذي يقوم عليـه         )  4." (منه
  جل الكشف عن أاستخدام بعض وسائل االستدالل من :"نه أللطرفني فعرفوه  احلقيقية

  )5".(للطرفني جل التعرف على النية احلقيقية أاملعىن اخلفي ومن 
إرادة  تأويل العقد هو أن يصل القاضي إىل ما انصرفت إليه          :"  علي ويعرفه األستاذ فاليل  

  )6" (املتعاقدين بغض النظر عما إذا كانت العربة باإلرادة الظاهرة أو الباطنة 
_______________________  

  647فحة صال 2املصباح املنري اجلزء -1
   84الصفحة1972روس يف أصول القانون دار النهضة الطبعة الدكتور مجيل الشرقاوي د-2
ج النظرية العامة لاللتزام يف مصادر االلتزام مع مقارنة بني القـوانني العربيـة دار                األستاذ توفيق حسن فر    -3

  647  صفحة النهضة العربية الطبعة الثالثة 
4-louis josserand cours de droit civil positif françai  . t2 paris1933 
page 125          
5-Demolombe cours de code napoléon traite des contrats tome 2 paris 
1869 page 20 

علـي  307  صـفحة     1997 االلتزامات  النظرية العامة للعقد مطبعة الكاهنة سنة           علي الدكتور فياليل -6
  اهلامش
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 الذي يلجأ إليه القاضي     يقصد بتفسري العقد ذلك التفسري     :" MAZEAUD    تعريف  
عند نشوب نزاع بني متعاقدين فيستخلص معىن العقد عن طريق حتديد ما قصدته اإلرادة              

                                 )1.("املشتركة للمتعاقدين 
ويعرفه البعض اآلخر على أساس الباعث وهو البحث عن اإلرادة احلقيقية للمتعاقـدين             

  .مروطهم وتعهداشواهلدف من 
هو أن يقف القاضي على قـصد اإلرادة املـشتركة          :" ويقول األستاذ صربي السعدي     

  )2(" للمتعاقدين 
رى التعريف السليم هو الذي يلم مبفهوم التفسري كعملية فنية  دون االقتـصار علـى                فأ

تعريف اللفظ ذاته أو الغرض منه أو األساس أو الباعث وبذلك ميكن أن نعرف التفسري               
  بسبب ما اعترى العقد من غمـوض مـن          تلك العملية اليت يقوم ا املفسر      " :نه  أعلى  
 اإلرادة احلقيقية املشتركة للطرفني مستندا إىل العقـد يف حـد ذاتـه              جل الوصول إىل  أ
  )3( ."ارجة عنه واملرتبطة بهاخلعناصر الو

  .التفسري يعين البحث عن النية املشتركة للمتعاقدين: و بصيغة أخرى 
ثـار العقـد يف املـادتني       آ املشرع اجلزائري نظرية التفسري عنـد معاجلتـه           وقد نظم 

نه استعمل يف املادتني مصطلح التأويل بدال       أ من القانون املدين اجلزائري إال       111/112
  .من التفسري وذلك على غرار التشريعات العربية 

عين التفسري   يي  ذوال). interprétation(وقد جاء يف النص باللغة الفرنسية مصطلح          
  . واألرجح أن نستعمل التفسري بدال من التأويل 

_______________________________________________ 
1-Mazeaud leçon de droit civil tom 2 4em édition page 373 

نوين   مصادر اللتزام التصرف القا     1الدكتور صربي السعدي شرح القانون املدين اجلزائري نظرية العقد ج           -2
  228  الصفحة 1993-1992العقد واالرادة املنفردة دار اهلدى عني ميلة طبعة 

يف القانون املدين املصري مقارن منشأة املعارف األسكندرية الطبعة  الدكتور عبد احلكم فوده تفسري العقد-3
  11  الصفحة 1993
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ني املراد من الكالم    وذلك أن التأويل عند فقهاء اإلسالم خيتلف عن التفسري ، فاألول تبي           

  . تبيني املراد منه على سبيل القطع والثاينعلى سبيل الضن 
داره أو تغريه أو    هنص أن له معىن ظاهرا واملراد فهمه وليس هناك جمال إل           فاألصل يف كل  

   فالنص يكون مفسرا وقطعي الداللة و نكون هنا بصدد التفسري .خر حمتملآإرادة معىن 
ظاهر قابال للصرف إىل معىن  آخر مرجح  إذ يكون الـنص قـابال               أما إذا كان املعىن ال    

  .للتأويل ،ويصبح معىن النص يف هذه احلالة على سبيل الضن ال القطع 
أن الفرق بني التفسري و التأويل أن التفسري هو إيضاح          :"حيث يف معجم فاكهة البستان      

  )1(.معىن اللفظ والتأويل هو سوقه إىل ما يؤول إليه
نه قد سبق أن عرفنا التفسري اصطالحا أما التأويل فهو          إ . بني التفسري والتأويل       الفرق  -

  .يف اللغة العربية مآل الشيء ومرجعه 
فهو صرف اللفظ عن معناه الظاهر و إرادة معىن آخر حيتمل اللفظ الداللة             : أما اصطالحا 

  .عليه 
 لصرف اللفظ عنه و      فهمه وال احتمال   متعنياألصل يف كل نص أن يكون له معىن ظاهر          

  . املفسر  إرادة معىن آخر فهذا هو النص
وإذا كان هذا املعىن الظاهر من النص ليس متعينا فهمه بل يترجح فهمه  فقط لظهـوره                 

ف اللفظ عنه ويراد منه معىن غريه فهذا هو النص الـذي            روتبادره ولكن حيتمل أن يص    
 )2(.حيتمل التأويل 

كان يف أن النص املراد تفسريه أو تأويله هو نص غـامض      إذن فإن التفسري والتأويل يشتر    
   ، أما التفسري املعين املراد منه  املعىن املرجح من النص التأويل وخيتلفان فيعطينا

_____________________  
  1083 الصفحة فاكهة البستان املرجع السابق -1

ها مقدم يف جملة االقتصاد والقانون        األستاذ الشيخ عبد الوهاب خالف حبث يف تفسري النصوص وتأويل          --2

   190 العدد االول الصفحة 08 السنة 1947مارس 
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   :   أما يف القاموس احمليط

 فالتفسري والتأويل واحد وهو كشف املراد من الشكل ،والتأويل رد أحد احملتملني إىل              " 
  ).1(ما يطابق الظاهر  

ن استعمالنا ملصطلح التأويل رغـم       م ن استعمالنا ملصطلح التفسري يكون أوىل     وبذلك فإ 
  . املصطلحني  تقارب مدلول
  :الفرع الثاين 

  . التفسري إىل احلاجة 
إن البحث يف تفسري العقد إمنا يأيت بعد البحث يف انعقاد العقد والبحث يف صحته إذ ال                 

كما أنه ال تطرح     ،لتنفيذلجدوى من تفسري العقد إال إذا كان صحيحا حىت يكون قابال            
  : ولكن ة التفسري إال يف العقد الغامضمسأل

  : صحيحا العقد جيب أن يكون– أ

فتفسري العقد ال يكون مبعزل عن البحث يف تكوينه، وكون العقد صحيحا إذا اسـتوىف               
  . شروطهو مجيع أركانه

إال إذا توفر على مجيع أركانه       نسبة للمسألة األوىل فإن العقد ال يكون موجودا       الما ب إ -
ل وسبب وكذلك الشكلية بالنسبة للعقود اليت أوجب القانون إفراغها يف           ، وحم امن رض 

 خمالفة للنظام العام وطبيعـة  وموافقة للقانون غري  كانت هذه األركان    فإذا  شكل رمسي ،  
  . هذه األركان أو أحدها يكون  العقد باطالتلفختو أالعقد ،

فإن العقد بتخلفها يكون قابال      أما بالنسبة للمسألة الثانية واملتمثلة يف  شروط الصحة           -
 عيـب مـن     ىلإلبطال ،  وهذه الشروط متعلقة بصحة الرضا ،حيث أنه إذا مس الرض            

  بطال  قابلية العقد لإلستغالل فهذا يؤدي إيلاالكراه أو اإلس أو يلدتالغلط أو العيوب كال
_____________________  

  1595قاموس احمليط املرجع السابق  الصفحة --1
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د على القاضي أن يبحث يف تكوين العقد أوال فال جدوى إذا كان العقد باطال إذ                فال ب 

  :يلي  ما عليويكون العقد صحيحا إذ توفر)1(ال ميكن تنفيذه 
  
  : الرضا )  1-

  الرضا هو ركن جوهري يف العقد ذلك أن العقد يستمد منه قوامه ويقصد بـه اجتـاه                 
  )2(.وب اإلرادة إىل إحداث األثر القانوين املطل

وجيب أن تكون هناك إرادة صادرة من شخص كامل األهلية ويتلقاها الطرف الثـاين               
بالقبول  ، ويتم التعبري عن هذه اإلرادة بوسائل التعبري اليت خوهلا املشرع واليت نص عليها             

    60يف املادة  اجلزائري القانون املدين
 من العيوب الـيت تفـسد    اا خالي وجيب أن يكون الرض   وسائل التعبري الضمنية    إضافة إىل   

 والتـدليس    85إىل  81نظمه القانون املدين اجلزائري يف املواد الذي اإلرادة مثل الغلط 
 ، 91  ،و االسـتغالل يف املـادة  359و358 ،والغنب يف املادتني 87إىل 86يف املواد 

  89اإلكراه يف املادة 
ن العقـد   إغري صحيح وبذلك ف   كون   فإذا كان رضا املتعاقد يشوبه عيب من العيوب في        

  . يكون قابال لإلبطال 
  : احملل )  2- 

 على حتقيقها كالبيع    ان الطرف ىقانونية اليت تراض  العملية  ال ويقصد باحملل حمل العقد وهو      
  . اخل..واإلجيار

_______________________  
عربية دار النهضة العربيـة طبعـة       نظرية العقد يف القوانني ال     الصده   عبد املنعم فرج    .ريف هذا الشأن  د    نظأ-1

 الوسيط يف شرح القـانون املـدين   السنهوريعبد الرزاق أمحد .  اندرد ،455 صفحة  276بند  1974
تكـوين العقـد    امحد زكي شـبين     . ايضا د  ،800 صفحة   1963 نظرية االلتزام طبعة الثانية      1املصري ج   

   35صفحة  1949عام  9وتفسريه  مقال منشور مبجلة القانون واإلقتصاد السنة 

  79صربي السعدي املرجع السابق صفحة .د-2
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ـ         وجيب أن يكون احملل مشروعا غري خمالف للن         إنظام العام ، وإذا كان خالف ذلـك ف

 مـن   96املـادة   .  وذلك أن املشروعية من النظام العام         ا مطلق االعقد يعد باطال بطالن   
  .القانون املدين اجلزائري 

  :السبب  3 ) - 
كن الثالث من أركان العقد ويقصد به الغرض الذي يقصد امللتزم الوصول إليـه               هو الر 

   السؤال ملاذا التزمت ؟عنونستطيع الوصول إىل سبب العقد باإلجابة 
 97 طبقا للمـادة     ا مطلق ا وجيب أن يكون السبب مشروعا وإال عد العقد باطال بطالن         

  .من القانون املدين اجلزائري 
  : الشكلية ) 4- 

ملشرع إفراغها    الشكلية تعد ركنا رابعا يف العقد وخنص بالذكر العقود اليت  أوجب ا              إن
يقع حتت طائلة البطالن  كل عقد أوجب إفراغه يف شـكل رمسـي              يف شكل رمسي ، ف    

 324 الشكلية وإجراءات الشهر والتسجيل  وقد نصت على ذلك املـادة              فيه تأمهلو
  .1مكرر 

دل يف شأا فهناك من اعتربها وسيلة إثبات وليست ركن           إال أن  الشكلية لطاملا ثار ج      
 على أن   324/1ل نص املادة    حل ختلفها ال يعرض العقد لإلبطال ، ومنه من          ويف العقد   

  .الشكلية هي الركن الرابع من أركان العقد 
وقد أصدرت اجتهادات قضائية عديدة يف هذا اال منها من قضى بأن الشكلية ركـن               

ية اليت مل تتول الشكلية فيها ، ومنهم من         ضائ العقود الر  تد وبذلك أبطل  من أركان العق  
  .لعقد لاعترب أن الشكلية هي وسيلة إثبات

قضائية اليت  الجتهادات  االد  ح يو  صدر قرار من الغرف اتمعة للمحكمة العليا         هنأ إال  
  .اعتربت الشكلية ركن يف العقد وليست وسيلة إثبات

يكون إال يف العقد الصحيح ، فالعقد الباطل أو القابل لإلبطال إن التفسري ال  ف-    
  .ال ميكن أن نتحدث عن التفسري بصدده
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  :  جيب أن يكون العقد غامضا-ب
جيب أن  و العقد   صحةتفسري بالضرورة تستلزم البحث يف      ال وبني بعض الفقهاء أن عملية      

  .د غامضاحندد أنه ال ميكن أن نطرح مسألة التفسري إال إذا كان العق
فقد تكون عبارات العقد واضحة وبالتايل ال جيوز االحنراف عن طريق تفسريها للتعرف             
على إرادة املتعاقدين وقد تكون العبارة غري واضحة مع إمكانية التعـرف علـى إرادة               
املتعاقدين إذن يتعني على القاضي أن يفسر العبارة وهو يف حمل ذلك جيب عليه أن يبحث       

  (1).ركة عن النية املشت
نه ال يوجد لبس يف التعرف على النية احلقيقية للمتعاقدين          أفإذا كان العقد واضحا مبعىن      

  مبعىن آخر ال يكون هناك جمال. فال ميكن يف هذه احلالة للقاضي أن جيتهد لتفسري العقد 
  .للتفسري 

وإن مسؤولية حتديد غموض العقد من عدمه إمنا تدخل ضـمن اختـصاصات قاضـي               
فهو لن يقف عند    .  القول أن العقد غامض    ه السلطة التقديرية يف الوصول إىل      فل املوضوع

  . إدعاء الطرفني الغموض بل عليه استعمال رجاحته وسلطته التقديرية يف حتديد ذلـك              
 التميز يف    من له أن يستعني بكل الظروف اليت متكنه      وو هذا يدخل ضمن مسائل الواقع       

طراف ، ذلك أن ما هو غامض       راعيا يف ذلك وضع األ    م.ما إذا كانت العبارات  غامضة     
   .نسبة لغريه النسبة ألحد األطراف قد ال يكون كذلك بالب
  :لفرع الثالثا
    :قسام التفسري أ

،وتفسري شخصي   ،تفسري قضائي ،وتفسري آخر قانوين        ثالثة أقسام    إن التفسري ينقسم إىل   
  : ونتطرق إليها كما يلي 

_______________________  
  536صفحة .  املرجع السابق  عبد احلي حجازي-1
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 وهو ينسب إىل اجلهة اليت يصدر منها وهو القاضي ،فهو ذلـك             : التفسري القضائي     -أ
طرح الرتاع عليه مـن طـرف       ي ماالتفسري الذي يقوم به القاضي يف جملس القضاء عند        

  .عاقدين املتعاقدين حيث يقوم القاضي بعملية البحث عن النية املشتركة للمت
 وهو الذي يصدر من املشرع يف صياغته القانونية مثل قوله يف            : التفسري التشريعي     -ب

فمثال هـذه العبـارة     "ما مل يوجد عرف أو اتفاق يقضي بغري ذلك          "النصوص القانونية   
  .قانون املدين اجلزائري ال من 107جاءت يف نص املادة 

 إبـرامهم    قبـل  ن بإبرام اتفاقات تفسريية   اقدقد يقوم املتعا  :عقد  لل املتعاقدين  تفسري   -ت
العقد وقد تكون الحقة للعقد ، الغرض منها منع  أي نزاع قد يثور حول داللة بعـض                  

،  النوع من اتفاقات التفسري يف العقود الدوليـة خـصوصا          ااأللفاظ يف العقد، وجند هذ    
صطلحات املـستعملة   ن معين املراد من امل    اويطلق عليها التعاريف حيدد من خالهلا املتعاقد      

  )1'.(يف العقد 
 ة على اإلطالق إذ أنه يصدر مباشر      أن هذا النوع من التفسري هو أفضل تفسري        ىوحنن نر 

  .ن ذوي الشأنع

  :الفرع الرابع   
  .صـــور التفسري

 إىل ماهية التفسري ،ومن     تتطرق يف هذا الفرع إىل صور التفسري  بعد أن تطرق          أ سوف  
  . حتتاج إليهىتية التفسري ومتقع على مسؤولياته عمل

و لتفسري العقد صور عديدة تتبلور يف حالة واحدة هي عدم التطـابق بـني اإلرادتـني                 
  .الظاهرة والباطنة فإذا وجدت هذه احلاالت قامت الضرورة للتفسري 

 إىل األلفاظ يف ذاا أو يف اتصاهلا بـاإلرادة احلقيقيـة أو             اوقد يكون عدم التطابق راجع    
  . احلاالت ذهما بينها والذي سوف يتضح من خالل سرد  هيفالتضارب 

_________________________  
   17 املرجع السابق الصفحة م فودهعبد احلك.ر يف هذا الشأن دظأن - 1
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حيث أن هلا قاسم مشترك وهو الشك املتولد يف نفسية القاضي مما شاب العقـد مـن                 
ة ما قد يوجد من تناقض بـني        لغموض وإام فيأيت دوره يف كشف هذا الغموض وإزا        

تني وقد يكون االختالف بني اإلرادة والتعبري عنها غري إرادي ،   كما قد يكـون                 داإلرا
 صـور    أوال مث إىل   تطرق إىل  العالقة بني اإلرادة والتعبري عنها       أاالختالف إراديا وسوف    

  .االختالف بني اإلرادة والتعبري  
   . عنها العالقة بني اإلرادة والتعبري-أ   

  تعد اإلرادة عنصرا جوهريا يف التراضي وبالتايل يف إنشاء العقد الصحيح  الذي يتم عن               
  .هما املتطابقتنييطريق تبادل الطرفني التعبري عن أرادت

واإلرادة هي ظاهرة نفسية تتمثل يف قدرة الكائن املفكر يف اختاذ موقف أو قرار يستند                " 
  )1(."   إحداث آثار قانونية إىلدف من ورائها اعتبارات معقولة يه وإىل أسباب

لت حبيسة يف ذات املتعاقد فمن املهم الفصح عنها         ظ طاملا   ا قانوني اثرأن اإلرادة ال تنتج     إو
   . للتعبريةعن طريق   التعبري ومن املهم أن تكون اإلرادة مطابق

ن تعبريا صحيحا   اتعاقدملن يعرب ا  أقيقية تتطابق مع  التعبري عنها ب      فاألصل هو أن اإلرادة احل    
  .عما يدور يف أعماق نفسيهما 

ويكون كذلك عند استعمال املتعاقدين وسائل التعبري الصحيحة سـواء  الـضمنية أو              
  .الصرحية 

ما إ من القانون املدين اجلزائري      60 فالتعبري الصريح عن اإلرادة وفقا ملا جاء يف املادة           - 
  . ة عرفا أو باختاذ موقف باللفظ أو الكتابة أو اإلشارة املتداول

 التعبري الضمين فقد أعطى املشرع بعض الصور للتعبري الضمين منها ما جاء      عن  أما  -
ـ      .  " من القانون املدين اجلزائري      509يف نص املادة      يإذا انتهى عقد اإلجيـار وبق

 ويعترب هـذا    …..…………… مع علم املؤجر   ةاملستأجر ينتفع بالعني املؤجر   
  ...".إلجيار األصلي لجمرد امتداد ضمين الالتجديد 

__________________________  
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  . ويتمثل التجديد الضمين يف موقف املستأجر الذي استمر يف االنتفاع بالعني املؤجرة
ارات ن املعىن الظاهر لعب   ع والتعبري الصحيح عن اإلرادة يؤدي إىل فهم مقصود املتعاقدين          

العقد فال يكون القارئ يف حاجة إىل صرفها عن املعىن والدقة يف التعبري تـأيت إذا قـام                  
بتحرير العقد خمتص ولكن كثريا ما جند عقودا بداخلها اللبس واإلام وال يظهر التناقض              

رض الواقع حيث يظهر التضارب بني التعبري واإلرادة عندئذ يـأيت دور            أ حىت يطبق على  
  .لتفسري القاضي يف ا

  .ختالف بني اإلرادة والتعبري عنها اال صور -ب
  

  . االختالف اإلرادي-1         
 لكي ترتب اإلرادة آثارها القانونية جيب أن تكون جدية وهي ال تكـون كـذلك إذا                

  .تطرق إىل كال احلالتني على حداأكانت صورية مقترنة بتحفظ ذهين وسوف 
  : الصــوريـة - 

  )1(.تصور وضع ظاهر خمالف للحقيقة بقصد حتقيق غرض معني   "  املقصود بالصورية
  . العقدرف صوريا إذا كانت نية الطرفني احلقيقية ال تتطابق مع مضمونص يكون الت

  . ذهنيا صرينوتفترض الصورية قيام اتفاقني متعا
  . ال يتفق مع اإلرادة احلقيقية الذيرف الظاهر أو الصوريصاألول هو الت
 تتطابق فيه اإلرادة الظاهرة واحلقيقيـة ،وبـذلك          ال التصرف املستتر والذي  و الثاين هو    

 فيكون التـصرف    طلقةيكون العقد الظاهر ساترا للعقد احلقيقي ،وقد تكون الصورية م         
وقد تكون الصورية نسبية  حيث      .إطالقاالظاهر جمرد وهم ال يتطابق مع التصرف املستتر       

  .تتعلق جبزء فقط من التصرف الظاهر
  .دون مراعاة التصرف الظاهر  التصرف املستتر ألنه األصل ىن التفسري يرد علوإ

______________________  
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  : التحفظ الذهين - 
   :هماق بينيفرتالإن الصورية تتداخل والتحفظ الذهين لذا وجب 

إليقاع بالغري بينما التحفظ الذهين يكـون       ن الصورية تكون باتفاق من الطرفني دف ا       إ
  .من جانب واحد اهلدف منه اإليقاع بالطرف اآلخر 

  ويقصد بالتحفظ الذهين عدم رغبة املتعاقد بترتيب أي آثار قانونية ملا يصدر عنه
  )1( من تعبري 
  خر آعمد داخليا عدم إعطاء أي قيمة لتعبريه فهو يضمر شيء ويعلن عن شيء تفاملعرب ي

  . تعبريا ال يتفق مع إرادته احلقيقية صدر تعاقد الذي يتحفظ ذهنيا إمنا يفامل
  :االختالف الغري إرادي 2-

  :  عن إرادة املعرب يف مثل ما يلياختالف بني اإلرادة والتعبري عنها خارجاالوقد يكون 
  : الغلط  
  )2( "الغلط حالة نفسية تدفع على االعتقاد بغري الواقع-"  

عاقد يف غلط قبل أن يعرب عن إرادته ، فيشوب اإلرادة الباطنة ، باعتقاده يف                وقد يقع املت  
  . للحقيقةاقرارات نفسه أمرا خمالف

وقد يتحقق الغلط عند التعبري عن اإلرادة باستخدام املتعاقد لفظا غـري مماثـل للمعـىن                
  .احلقيقي معتقدا أن هذا اللفظ يعرب عن إرادته

دة ذاا وهنا قد يعدمها فيمنع انعقاد العقد وهو الغلـط           وقد يقع الغلط يف تكوين اإلرا     
مـن   81اجلوهري الذي يبلغ حدا من اجلسامة ويعترب كذلك وفقا ملا جاء يف املـادة  

  القانون املدين اجلزائري 
وإذا وقع يف صفة الشيء تكون جوهرية أو يف ذات املتعاقد أو يف صـفة مـن صـفاته                   

   .ي للتعاقدوكانت تلك الصفة هي الدافع الرئيس

______________________________  
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وقد يصل إىل هذا احلد فيعيب اإلرادة رغم وجودها وبالتايل ينعقد العقد معيبـا قـابال                

  .لإلبطال
ن هاتني احلالتني خترجان عن نطاق التفسري ذلك أن التفسري كما وقد سبق  التطـرق                إو
ه ال يكون إال يف حالة العقد الصحيح اخلايل من العيوب ، وما يدخل يف هذه الدراسة                 يلإ

 ا أو يفسده ، إن كان متعلق      ىركان العقد ومل يعدم الرض    أ يتعلق ب   مل إمنا يتعلق بالغلط إذ   
  .صحيحة للعقدالة يف العقد كالتسمية غري بالشروط الثانوي

بعد تكوين اإلرادة الصحيحة للمتعاقدين ومثال ذلك       وو الغلط املادي حال حترير العقد       
اخلطأ يف الصياغة أو بذكر بعض حدود العقار املبيع يف عقد البيع و وضعها بعضها حمل                

  )1(بوقوعه يف خطأ حنوي أو لغوي ، األخر
األخطاء ، حيث ال تؤثر يف صحة العقد مبجرد اخلطأ يف احلساب            وقد أجاز القانون هذه     
  . القانون املدين اجلزائري  83أو غلطات القلم املادة 

  .االحنراف يف تعبري اإلرادة  
  

وتتمثل هذه احلالة يف استعمال اللفظ يف غري موضعه ، فقد يؤدي إىل أن تكون الفكـرة                 
ن ان يستعمل املتعاقـد   أوذلك ب . عبري بنحو آخر    اليت أريد التعبري عنها غريها لو جرى الت       

  .الكلمات أو العبارات اللغوية على غري صحتها 
تعبري عن اإلرادة إذا كان املتعاقد جاهال ال يعـي املـدلول            ال يف   االحنرافوكذلك يقع   

  .القانوين لأللفاظ،وتشيع هذه الظاهرة يف األوساط الشعبية و الريفية 
 جيب  اليت كلمة أو بعض الكلمات       أو تعبري حني تنقص عبارة   ويكون أيضا املقصود يف ال    

 تزيد يف التعبري فيكـون      تأو العكس إذا كان   . وضعها حىت تؤدي العبارة املقصود منها       
  .عبارات ال جدوى منهالاستخدام األلفاظ و

___________________________  
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  :املطلب الثاين 
  .يز التفسري عن األنظمة املقاربة لهيمت

يزها ين مت أل  هناك أنظمة عديدة مقاربة لتفسري العقد جيب أن نفرق بينها وبني التفسري ،              
  .آثار كل منهما  عن التفسري مهم جدا الختالف

ريا تفـسري   ف العقد ، وتعديل العقد و أخ      ي وتتمثل هذه األنظمة يف تكملة العقد ، وتكي       
  :ز كل نظام من هذه األنظمة عن التفسري كما يلي يالقانون ، وسوف نتطرق إىل  متي

  
  : الفرع األول

  
  :الفرق بني تفسري العقد وتكملة العقد 

  
 إن التفسري خيتلف عن تكميل العقد من حيث األساس ، و ذلك أن التفـسري أساسـه                 

  .األول هو غموض التعبري للمتعاقدين 
  )1(. تنظيم العقد  يفتكملة العقد فهو النقصأما أساس 

 فاملقصود بتكميل العقد هو سد نقص فيه ال الوصول إىل النية املـشتركة للمتعاقـدين                
  .ومن مثة ال ينصب التكميل على مضمون العقد بقدر ما ينصب على أثاره

عاقدين ولـو   ن املت ع ويقوم التفسري على إرادة املتعاقدين، إذ يفترض التفسري تعبريا صدر           
  .غري موفقكان هذا التعبري 

  )2.(تعني تكملته تأما التكميل فيفترض نقص يف تنظيم العقد 
 عليها   وان ومل يتفق  وألحكام التكميلية يف املسائل اليت تركها املتعاقد      افالقاضي يرجع إىل    

  صيل ،ا ما يصعب على املتعاقدين تنظيم العالقة بينهم يف مجيع التفانه كثريأإذ 
_______________________  
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وهنـا  )1( يف بعـض التفاصـيل        سابقة إما لعدم توقعها أو اعتمادها على أحكام عقود       
رف ، والعدالة ، وطبيعة   تتدخل القواعد التكميلية املؤثرة قانونا واملتمثلة يف القانون ، والع         

  . االلتزام
 ؟ هل تفسري العقد مث تكملة العقد      ؟ من يسبق أوال   : هو ن السؤال الذي يطرح نفسه    إ  و

  .أو تكملة العقد مث التفسري ؟
 املالحظة أن القاضي ال يستطيع تكملة العقد ، سواء بـالرجوع إىل القـانون أو                در جي

  .م تنظيم إرادة املتعاقدين ملسألة من املسائل العرف والعادات و العدالة إال يف حالة عد
فأوال جيب على القاضي الكشف عن اإلرادة املشتركة للمتعاقدين بطرق التفسري املختلفة            

 الـسابق   وسائل التكميل   فإذا عجز عن هذا الكشف فعليه أن يكمل العقد باللجوء إىل            
  :ذه الوسائل  فيما يلي وتتمثل ه) .)2ا حىت يستطيع حتديد مضمون العقد ونطاقهابي
  : القانون-/أ  

  ن القواعد تطبق عندما يهمل املتعاقد لقد وضع املشرع عند تنظيمه للعقود جمموعة من ا
 تنظيم بعض املسائل عند إبرام العقد وهذه القواعد تكمل اتفاق الطرفني كلمـا كـان               

  .هة البعضذلك ضرورة وبفضل هذه القواعد تتم محاية املتعاقدين بعضهم يف مواج
  .وجيب اعتبار هذه القواعد املكملة مندرجة يف العقد

  : العرف -/ب
   للقانون ا حقيقيا إن العرف املقصود هنا هو العرف املكمل الذي يعترب مصدر

  واملعلوم أن العرف كالقانون يعترب مصدرا للقواعد القانونية وذلك وفقا ملا جاء يف املادة   
  .زائري قانون املدين اجلاألوىل من ال

  
______________________  
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  وجيب أن نفرق هنا بني العرف املكمل والعرف املفسر ، فاألخري يرجع إليه عند
ن ، أما العرف املكمل فهو الذي يرجع إليه عنـد           اتعاقد غموض العبارة اليت استعملها امل    

  .وجود عبارة تنظم بعض املسائلعدم 
فمضمون العرف املفسر   . وخيتلف العرف املكمل عن العرف املفسر من حيث املضمون        

يتكون من قاعدة تفسريية علت إىل مرتبة القاعدة القانونية املفـسرة ، حيـث جعلـها                
القانون ملزمة للقاضي ،أما مضمون العرف املكمل فقاعدة سلوك علت إىل مرتبة  قاعدة              

  )1(نونية ملزمة للطرفني قبل أن تكون ملزمة للقاضي قا
  : العدالة -ت  

كن أن تـزول    مي و ه إن العرف وحده ال يكفي لتكملة العقد فقد توجد عقبات يف تنفيذ           
بتعاون الدائن واملدين، ودون أن يوجد يف القانون، وال يف العرف ما يزيلـها يف هـذه                 

العدالة، ومثال ذلك ما نصت عليـه املـادة          د بقواع احلالة يستعني املشرع لتكملة العقد    
  . من القانون املدين اجلزائري 361

 حبيث أن البائع ال يلتزم فقط بالقيام مبا هو ضروري لنقل احلق املبيع إىل املشتري بـل                 
 وهو  يلتزم أيضا بالكف على أي عمل يؤدي إىل جعل نقل  هذا احلق عسريا أو مستحيال               

  )2(. مل ينص عليه يف العقد بشروط التزام تقتضيه العدالة ولو
  

  : طبيعة االلتزام -ث     
حبـسب طبيعـة    ……وال يقتصر على العقـد       "2 الفقرة   107 لقد جاء نص املادة     

  ."االلتزام
  

_________________________  
  567  املرجع السابق الصفحة عبد احلي حجازي.د-1
  311 املرجع السابق الصفحةربي السعدي ص. د--2

  

  24



  .ظ أن الشارع بعد أن ذكر وسائل التكميل ورد فيها بعبارة حبسب طبيعة االلتزامالحي
 فطبيعة االلتزام تفرض على القاضي أن يستكمل العقد مبا تفرضه طبيعته وفقا للقـانون              

  .والعرف والعدالة
نه قد باع أيضا ملحقات هذا الشيء و لـو مل تـذكر هـذه               أفمثال لو باع شيء يعترب      

لعقد واملفروض أن هذه القواعد املكملة مندرجة يف العقد إال إذا استبعدها            امللحقات يف ا  
ليـست إرادة   " ،حيث أنه جيوز للمتعاقدين استبعادها ألن هذه القواعد          ةحاالطرفان صر 

ن هذه القواعـد ليـست مـن النظـام          إو" املتعاقدين افترضها القانون أو كشف عنها     
  )1.(العام

قاضي ال يستطيع أن يقوم بتكملـة العقـد بـالرجوع إىل             اإلشارة إليه أن ال    وما جتدر  
 القواعد املكملة املذكورة آنفا إال يف حالة عدم تنظيم إرادة املتعاقدين ملسألة من املسائل             

رف مث العدالة  ومن مثة      عوكذلك يرجع إليها القاضي بالترتيب فذكر القانون  أوال مث  ال           
 وجود قاعدة يف القانون ، وال العدالة إال         مدال جيوز للقاضي أن يرجع إىل العرف إال بع        

   )2(بعدم  وجود  قاعدة يف العرف
  :الفرع الثاين 

  
  :الفرق بني تفسري العقد و تفسري القانون 

  
رض يف هذا السياق بعض  الفروق بني تفسري العقد وتفسري القـانون             أعن  أ ت لقد ارتأي 

عقد غالبا ما يـستلزم تفـسري       ال  وذلك ملا بني العقد والقانون من عالقة ذلك أن تفسري         
  .لقانونا

  
__________________________  
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تلك العملية املنطقية اليت يتم خالهلا الكشف عن مضمون         : "  واملقصود بتفسري القانون    
     عىن أخر هو توضيح معىن القاعـدة القانونيـة وكـذلك نطـاق            مبعي ، و  النص التشري 

  )1"(تطبيقها 
 يكمن يف أن يقتصر األثر القانوين يف العقد على املتعاقدين           ين وان الفروق بني التفسري    - 

  .د اجلماعةا له مصلحة،بينما القانون يعين أفر منأو على الغري من
  .ا أراده يف دائرة معينة حيصل يف حميطها التقاضي ميوالقانون هو تعبري املشرع ف-     

 أمر معني وحمدد    يفوسيلة اليت يعرب ا  الطرفان على إرادما املشتركة          البينما العقد هو    
  .عكس التشريع  على  إرادمالتعرف على اوبذلك يسهل 

تقر فيمـا   وملا كان سريان القانون نفسه يف مدة زمنية طويلة فإن احملاكم ميكنها أن تس             "
نصوص على غري حال يف العقـود       التعاجل من تفسري ما قد يكون من غموض يف بعض           

  )2( "وف والزمانيها األوضاع حبسب العبارات والضرختتلف ف
  

  :الفرع الثالث 
  :ف العقد وتفسري العقد يالفرق بني تكي
ال ميكن تفـسري    نه  أف عن التفسري راجع للعالقة الوثيقة بني االثنني ذلك          ي  إن متيز التكي  
  .فهيالعقد دون تكي

تصنيفه وتعني نوعه مـن بـني       :"يف العقد بإعطائه الوصف الصحيح  هو        يحيث إن تك  
  ف يساعدي فالتكي)3(".…العقود املسماة هل هو عقد بيع أو عقد أجيار أو مقايضة 

  
___________________________  

االسالمية املطبعـة اجلهويـة وهـران ديـوان          شريعة يف القانون وال    صربي السعدي  تفسري النصوص     .د-1
   23فحة  ص1984املطبوعات اجلامعية طبعة 

  46 فحة صاملرجع السابق ريب ا الشوعبد احلميد .د أنذر يف هذا املعين -2

  318علي فياليل املرجع سابق  صفحة. د--3
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املعىن  على معرفة طبيعة التعامل ، وهذا يساعد القاضي يف عملية التفسري على اكتشاف              
ن إاخلاص ذه العمليـة و     ف أيضا حتديد الغرض   ياحلقيقي للعبارة الغامضة ويسمح التكي    

وهو ما أقرته احملكمة العليـا يف       .هف العقد طاملا ثار نزاع حول وصف      يالقاضي ملزم بتكي  
 و الذي نقض قرار الس الـذي مل يبـت يف            07/05/1983قرارها الصادر بتاريخ    

ف للعقـد املـربم بـني       ييتوقف عليها الرتاع و املتعلقة بوضع تكي      قضية األساسية اليت    ال
  )1. (املتنازعني
  :يف يكمن يف أن ين الفرق بني التفسري والتكإ وذا  ف
قواعد القانونية اليت تطبـق     الف يهدف إىل معرفة طبيعة ما أراد الطرفان إبرامه ،و           يالتكي

يستعمل ملعرفة حقيقة ما أراده     فتفسري  عليه واآلثار اليت تترتب على هذا التصرف ، أما ال         
  .الطرفان من خالل األلفاظ اليت استعملها 

   :الفرع الرابع
  :الفرق بني التفسري والتعديل 

تعديل  اتفاقي أي بإرادة الطرفني يف العقد على أسـاس           : تعديل العقد ثالثة أنواع      إن  
 إصدار تـشريع يقـرره    ي ، وتعديل تشريعي أيرمن القانون املدين اجلزائ 106املادة 

  )2(.وتعديل قضائي جيريه القاضي مبناسبة نزاع بني الطرفني
نتيجة   أحد املتعاقدين  ن هو  سلطة ممنوحة للقاضي دف رفع الظلم ع         :التعديل القضائي 

عقد مت بينه وبني متعاقد آخر ، وهذا العقد يتميز بعدم توازنه ، فيتدخل القاضـي مـن                  
  .لى هذا االختالل بني االلتزامات خالل سلطة تعديل للقضاء ع

 / 02ومن بني احلاالت اليت يتدخل فيها القاضي لتعديل العقد ما جاء يف نص املـادة  
  وف ،كما جيوز له أن ضي أن مينح للمدين أجال حسب الضروجيوز للقا :"  119

_____________________________  
 1989 منشور يف الة القـضائية 07/05/1983 بتاريخ 28766 رقم صادر من احملكمة العليا ار قر-1

  135 فحةصاألول الالعدد 
محيد بن شنييت سلطة القاضي يف تعديل العقد أطروحة لنيل دكتواه الدولة يف القـانون جامعـة                 .  أنذر د  -2

  9 الصفحة 1996اجلزائر معهد احلقوق بن عكنون سنة 
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  ".ة بالنسبة إىل كامل االلتزامات ييرفض الفسخ إذا كان ما مل يوف به املدين قليل األمه
   حيث يتدخل يف هذه احلالة القاضي ومينح املدين أجال وكذلك نفس الشيء بالنـسبة              

  : من القانون املدين اجلزائري 281 / 02ملا ورد يف املادة 
 آجـاال   راعاة للحالة االقتصادية أن مينح    غري  أنه جيوز للقضاء نظرا ملركز املدين، وم         " 

لظروف دون أن تتجاوز هذه مدة سنة وأن  يوقف التنفيذ مع إبقاء مجيع األمور               مالئمة ل 
  ."على حاهلا

   وكذلك حالة تدخل القاضي لتخفيض الشرط اجلزائي املبالغ فيه وهو ما نصت
  :من القانون املدين اجلزائري  02/184عليه املادة 

التقدير كان مفرطا أو أن     وجيوز للقاضي أن خيفض مبلغ التعويض إذا أثبت املدين أن             " 
  "االلتزام األصلي  قد نفذ يف جزء منه

 ومن ذلك أيضا جند أن القانون املدين اجلزائري منح القاضي سلطة تعديل العقد وذلك              
   107املادة وف الطارئةرهق إىل حد املعقول يف حالة الضربرد االلتزام امل

عديل الشروط التعـسفية أو     وهناك حالة أخرى وهي تدخل القاضي يف عقد اإلذعان وت         
  .إعفاء الطرف املذعن منها 

ـ    يف أ  ن نظامي تعديل العقد وتفسري العقد يتفقان كالمها       إو ران إال يف فتـرة     اما ال يث
 أن القاضي ال يتوصل     يالحقة لتكوين العقد أو إبرامه والنقطة املهمة يف هذا التميز ، ه           

ن جوانب االختالف بني    إومع ذلك ف  . سريإىل تعديل العقد إال من خالل قيامه مبهمة التف        
نه يف التفسري يستند القاضي إىل إرادة املتعاقـدين         أهذين النظامني عديدة وجوهرية ذلك      

 عنهما ،ويقوم على أساس العدالة ميارسه       ابينما التعديل يتم خارج إرادة املتعاقدين ورغم      
 العقـد شـريعة     نأائية على خالف األصل الذي يقضي ب      القاضي مبوجب سلطة استثن   

  .املتعاقدين ، غري أن التفسري ميارسه القاضي كلما استلزم األمر 
  )1(.سلطة التعديل ال يقوم ا القاضي إال مبوجب نص قانوين خاص يقرره ذلك أن

_______________________  
     12الصفحة  ع السابق رجامل بن شنييت  محيد. د -1
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تعديله وليس للقاضي أن يقوم بتعديل العقـد إذا مل          وخيضع لرقابة من احملكمة العليا يف       

 وهذا ما قضت به احملكمة العليا       .يكن هناك ما يربر تعديل العقد فيعرض قراره للنقض          
 بنقضها قرار الس الذي عدل من عقـد         07/02/1983يف قرار هلا الصادر بتاريخ      

                                                                     )1(اإلجيار دومنا داع لذلك 

  :املطلب الثالث 
  

  .البحث عن النية املشتركة للمتعاقدين 
    جتسيد لتوافق إرادتني مث الكشف عنها بالكالم أو الكتابة أو اإلشـارة            ال العقد ما هو إ   

  .أو أي وسيلة أخرى حىت يتمكن الغري من االطالع عليها 
شارة  بصدق عن اإلرادة النفسية فتغري املعىن احلقيقـي           ولكن قد ال تعرب الكلمة أو اإل      

كثر من معـىن فتنحـرف اإلرادة الظـاهرة         أ املتعاقد ، أو قد حتمل الكلمة        هالذي قصد 
  .املشتركة عن اإلرادة الباطنة

ن حماوال الوصول إىل ما     ا وهنا يدخل دور القاضي لتفسري العبارات اليت استعملها املتعاقد        
مااجتهت إليه إراد.  

فهل تكون العربة باإلرادة الباطنة ؟ أم العربة باإلرادة اليت حتملها الكلمة واليت تـدعى                . 
  .اإلرادة الظاهرة ؟

 هذا التساؤل تقتضي التعرض إىل تعريف النيـة املـشتركة و إىل             نن حماولة اإلجابة ع   إ 
اقـدين ،   النظريات اليت أخذت  باإلرادة الظاهرة للوصول إىل النيـة املـشتركة للمتع            

وباإلرادة الباطنة يف التعرف على النية املشتركة  ولكل منهما مربراته ، و أخريا موقـف                
  .املشرع اجلزائري  من النظريتني

_________________________  
  89منشور بالة القضائية سنة 07/02/1983 بتاريخ 29500 العليا رقمةقرار احملكم -1

  165 العدد األول صفحة 
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  : ولالفرع األ
  :تعريف النية املشتركة

  . النية  هي اعتزام أمر معني ، وهي أن تتجه إرادة املتعاقد إىل إبرام االتفاق -   
  .  أما االشتراك فهو التقابل والتالقي 

فالنية املشتركة هي ما اتفق عليه املتعاقدان وتقابلت إرادما احلقيقية بشأنه ،فعرب عنـه              
  )1(.مضموا بتعبريات متطابقة تكشف عن 

 ويفهم من ذلك أن األعمال التحضريية اليت تسبق تطابق وتالقي اإلرادتني ليست مـن               
  .قبل النية املشتركة ، وان كان من املمكن أن تصبح قرينة وتساهم يف الكشف عنها 

 القاضي عندها إرادة     جيمع   أن اإلرادة املشتركة هي اإلرادة القانونية اليت      :"  ويرى سايل   
هما ي بإحد ي املتعاقدين بعد أن يقارب ما استطاع ما بني  اإلرادتني دون أن يضح             كل من 

   )2 ("ىملصلحة األخر
ومما ال شك فيه أن البحث عن النية املشتركة يعين أن العربة بإرادة املتعاقدين معا وليس                

  .بإرادة أحدمها دون األخر 
فهناك فريق يري   . ستخراجها  صدر الذي نعتد به ال    املإال أن الفقه قد اختلف فيما خيص        

،وفريق منـه أن اإلرادة الباطنة هي املصدر احلقيقي الذي جيب استنباط إرادة الطـرفني             
 أن اإلرادة الظاهرة هي مصدر النية املشتركة وهي بالضرورة تعـرب عـن              ىمعاكس ير 

  الباطن 
   :  لفرع الثاينا

  .األخذ باإلرادة الظاهرة للوصول إىل النية املشتركة 
 وإمنـا  . شيء كـامن وظهرها النفسي ، فهمب هذه النظرية أن اإلرادة ال يعتد        مضمون    

  . املأل  إىليربزي املظهر اخلارجي الذيعتد ب
_____________________  

  54 صفحة   املرجع السابق  زكي الشيىت .د -1
 2 -SALEILLES : de la déclaration de volonté contribution a l’étude de l’acte 
juridique dans le code civil Allemand paris 1901 édition 1978 .page 104 
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 ا املدرسة األملانية يف منتصف القرن العشرين أن         ت ويرى أنصار هذه النظرية اليت تقدم     
فاإلرادة الباطنة غري جـديرة      القانون يهتم باملظاهر االجتماعية ال املظاهر النفسية ومن مث        

  )1(. لقانونية ، والعربة تكون باإلرادة الظاهرةباحلماية ا
ن وحـدها   ا ويرى فقهاء هذا املذهب أن تكون اإلرادة الظاهرة اليت توافق عليها املتعاقد           

  .حمال للتفسري 
ن الظـاهر  ويقوم هذا املذهب على األخذ باإلرادة املعلنة كما تظهر يف حقيقة العقد ، أل           

  .هو أساس املعامالت
ذا املذهب رأيهم أن التفسري ال يكون إال يف العقد الـصحيح ،ومـادام               ويعلل أنصار ه  

 اعترى العقد   إذاالعقد صحيحا فال بد أن تكون اإلرادة الظاهرة مطابقة لإلرادة الباطنة ،             
   )2(.عيب من عيوب الرضا أدى إىل البطالن 

رادة الباطنة  نه افترض حتما احتاد ومطابقة اإلرادة الظاهرة لإل       أويؤخذ على هذا املذهب     
  .تايل تكون اإلرادة الظاهرة هي موضوع التفسري اليف العقد ، وب

  : مايليأمهها   وقد دافع أصحاب هذه النظرية حبجج 
ـ              -1 ن إ ومؤداها أن اإلرادة الباطنة كامنة يف النفس ويستحيل الوصول إليها وهلـذا ف

  .اإلرادة الظاهرةاإلرادة اليت ميكن التعرف عليها واليت ترتب آثار قانونية وهي 
 االطـالع علـى      طريق نه تربير منطقي أي يستحيل التعرف على اإلرادة الباطنة عن         إو

  .مكنون النفس و نوايا الضمري
ن الغري ال يستطيع أن يعلم أو يتعرف إال علـى اإلرادة      أ حيتج أنصار هذه النظرية  ب      – 2

  .تعاقد الثقةالظاهرة ، وهي اليت يعتد ا األشخاص ألا تبعث يف نفس امل
  

___________________  
  76  املرجع السابق الصفحةاليلعلي في.د -1
  فحة  ص  1998 مفاعيل العقد الطبعة الثانية      2و التجارية اجلزء    إلياس ناصيف  موسوعة العقود املدنية       . د-2
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ـ          إ وعليه إذا أهدرت اإلرادة الظاهرة ف      زع ن الثقة اليت تولدت يف  نفس املتعاقد قد تتزع
  .ويؤدي ذلك لعدم استقرار املعامالت

غري هذه الشكلية  هـو      ب ويرى أنصار هذه النظرية أن االلتزام ينشأ بإجراء شكلي و          – 3
  )1(غري موجود ، وإعالن اإلرادة هو احلد األدىن من الشكلية وال ميكن االستغناء عنه 

  
   : الفرع الثالث

  .شتركة األخذ اإلرادة الباطنة يف التعرف على النية امل
، ويرى أصحاب هذه النظرية املستمدة من       هذه النظرية    لقد وضعت املدرسة الفرنسية     

  . املذهب الفردي ، ومبدأ سلطان اإلرادة
نفس هي األصل ، بل هي الروح ومـا وسـائل           ال الكامنة يف    إن اإلرادة النفسية أي     " 

  )2(."ال جمرد ثوب ترتديه للتعرف عليها إإظهارها والكشف عنها 
وبذلك فكل تلك الوسائل من الكتابة واإلشارة وغريها ما هـي إال وسـائل ماديـة                 

  للكشف عنها ال تؤثر بشكل من األشكال على مضموا 
 املذهب  أن النية احلقيقية املشتركة للمتعاقدين ميكن استخراجها مـن            ا ويرى أنصار هذ  

  )3(. خر اآلخذ به الطرف أاإلجياب الذي يوجهه املوجب على النحو الذي 
أن القاضي غري مقيد بظاهر العقد بل جيب عليه البحث          : ويترتب على األخذ ذا الرأي      

  )4(عن النية احلقيقية للمتعاقدين 
  
  

________________________  
  136فحة  صاملرجع السابق سنهوري وسيط العبد الرزاق امحد . د-1
  75فحة  صاملرجع السابق  فاليل علي . د-2
  58 فحة صاملرجع السابق د زكي الشييت امح. د-3

  57 فحة  ص املرجع السابق عبد احلكم فوده -4
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مـن  111 تأويل العبارة الغامضة  اليت ذكرته املـادة  ويترتب عليها أيضا أن املقصود ب
 من نفس القانون ، هو البحث على اإلرادة الباطنة          112القانون املدين اجلزائري واملادة     

جـج التاليـة    احلوقد اعتمد أنصار هذه النظرية على       .رادة الظاهرة مىت تعارضت مع اإل   
  : رأيهم وتتمثل يف نللدفاع ع

 أن العقد وااللتزامات يف القدمي كانت تفرض أشكاال معينـة مث حـدث تطـور    - 1 
ن القوانني احلديثة تعتد بالرضاء نفسه ال       إ الشكلية لتسود الرضائية ولذلك ف     للتخلص من 

  . االعتداد باإلرادة دون مظهرها لذلك جيب. بشكله 
 مؤدى هذه احلجة أن أساس االلتزام املتعاقد هو إرادته فالعقد ينشأ مـن ارتبـاط   – 2

  )1.(زم مبا أراده  وال جيوز إلزامه نتيجة تعبري خاطئ عن إرادتهتإرادتني ،لذا الشخص يل
  :الفرع  الرابع 

  .موقف املشرع اجلزائري من النظريتني 
حاول معرفة موفق املشرع اجلزائري من      ألنظريات اليت قبلت باإلرادة     ل بقا سا عرضا    مم

 وبذلك  فالقاضي ملزم عند عملية التفسري        ةخذ بنظرية اإلرادة الظاهر   أالنظريتني فيما إذا    
  .بظاهر النص دون اعتبار اإلرادة الباطنة  

 الكامنة يف نفـس     خذ بنظرية اإلرادة الباطنة وبذلك القاضي ملزم بالبحث عن النية         أأم  
  .ن كانت مغايرة للظاهر إاملتعاقدين حىت و

  .ولقد أختلف الفقهاء بصدد حتديد موقف املشرع من هذه املسألة 
   إال باإلرادة احلرة  ال نعتديف تكوين العقد املدين اجلزائري: "فذهب خمتار لبين يقول-

 و التدليس يف املادة     81دة  ذلك يعد الغلط املذكور يف املا     باملختارة السليمة من العيوب و    
________________________  

  جامعـة اجلزائـر    1977 يف  القانون املقارن رسالة ماجستري         عليها  الغلط لبين خمتار وجود اإلرادة وتأثري     -1
  12صفحة  
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ـ 90،و االستغالل يف املادة  88 و اإلكراه يف املادة 86  ا  من القانون اجلزائري ، عيوب
خـذ بنظريـة اإلرادة     األ وهذا اإلجراء ال يفـسر إال علـى أسـاس            جتيز إبطال العقد  

  )1(.".الباطنة
خـذ  أنـه   أ فإن املشرع اجلزائري قد اعتد باإلرادة الباطنة إال          لبين   وحسب رأي  خمتار   

مـن خـالل نـص املـادة        .يقتضيه استقرار التعامل     باإلرادة الظاهرة إىل احلد الذي    
قبـول وصـل إىل     الاب فقبله مث عدل ولكن      ويترتب على ذلك أن من وجه إليه إجي       61
  .ن العقد ينعقد على أساس اإلرادة الظاهرةإوصول العدول ف وجب قبلامل
املدين يظهر أن املشرع    نه يرى أن من النصوص القانون       إ أما األستاذ صربي السعدي ف     -

قتضيه ت خذ باإلرادة الظاهرة إىل احلد الذي     أخذ باإلرادة الباطنة أساسا ولكنه      أاجلزائري  
  :ويعلل موقفه بقوله    .املعامالت 

نه ال يعتد يف قيام العقد بالتعبري عن اإلرادة إال يف احلدود اليت يأيت هذا التعـبري                 إ     " 
مـن القـانون    59 نص املادة     على يستدل من ذلك   )2(" قصد صاحبه      مطابقا حلقيقة 

هما املتطـابقتني   يلتعبري عن أرادت  يتم العقد مبجرد أن يتبادل الطرفان ا      ." املدين اجلزائري   
  .".دون اإلخالل بالنصوص القانونية

  .ن املشرع اجلزائري قد اعتد باإلرادة الباطنة نستنتج أ وذا ومن خالل هذا النص 
 ويعطي كذلك األستاذ صربي السعدي مثاال من القانون على أن املشرع مـن ناحيـة               

ملعامالت حيث يستند يف ذلك إىل نـص        أخرى غلب اإلرادة الظاهرة ضمانا الستقرار ا      
   62 وكذلك املادة 60املادة 

يه،بعلم مـن   ثر يف الوقت الذي يتصل ف     أينتج التعبري عن اإلرادة     "  :نه  أاليت نصت على    
." وصول التعبري قرينة على علم به ما مل يقم دليل على عكس ذلـك               وجه إليه، ويعترب    

  ن تفسر عبارات التنازل اليت يتضمنهاجيب أ:"   464وقد جاء كذلك يف نص املادة 
______________________  

  26  فحة    ص املرجع السابقخمتار لبين -1
  98  فحة  ص املرجع السابقصربي السعدي.د-2
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ن التنازل ال يشمل إال احلقوق اليت كانت        إالصلح تفسريا ضيقا أيا كانت تلك العبارات ف       
  ." .بصفة جلية حمال للرتاع الذي حسمه الصلح

 الواضـحة  من خالل هذه املادة جند أن املشرع قيد القاضي عند تفسري الصلح بالعبارات    
القضاء فيما خيص التفسري     التزم   ن أي توسع منه يعرض قراره لنقض احملكمة العليا وقد         أو
 والذي قضى بـنقض     13/12/1989قرار الذي صدر بتاريخ     اليف  .الصلح هذا املنهج  ب
 الس الذين أقروا أن التنازل وقع من طرف الطـاعن دون أن             قرار الصادر عن قضاة   ال

يِِؤكدوا ما إذا كان يف حق الغلة أو فيما جاء به أثناء إبرامهم عقد االشتراك، يكونـون                 
  )1. ( وسعوا يف تفسري عبارات التنازل وخالفوا القانون قدبذلك
 لقصور كـل    نيت موقف الوسط من النظري    قف فعل عندما و    أن املشرع حسنا   ىرأ أنا و

  .منهما 
  :ملبحث الثاين ا

  .القواعد األصولية يف  التفسري
 حتديد ما إذا كانت عبارات      ىلاألو: العقد جيد نفسه أمام مهمتني      إن القاضي وهو يفسر     
  .  العقد غامضة أم العكس

  وأما إذا استقر يف احلالة األوىل اىل       .  كانت واضحة الداللة      افال ميكنه تفسري العبارات إذ    
غموضها فإنـه ينتقـل اىل      رادة املتعاقدين و تأكد     إعبارات العقد غامضة التعرب عن       أن

  )2(تفسريها املهمة الثانية  وهي 
  . ا من إرادة املتعاقدين اليت يتكون العقد بتطابقها هي اليت متثل النية املشتركة هل أو مبا

-------------------------------  
سنة لقضائية اللة منشور با  1989/12/13 بتاريخ  56186 رقم لعليا حتت صادر من احملكمة اقرار -1

  11 فحةعدد األول ص 1994
2-E.ALLAN FARNSWORTH L’interprétation des contrats internationaux  revue de droit des 
affaires internationales volume 3-4 année 2002. : « don l’interprétation les juges raisonnent en 
deux étapes.la premier consiste a juger si oui u non les termes du contrat sont obscurs, et la 
seconde a les interpréter,si lors de la première étape du raisonnement, la cour juge que les 
termes du contrat ne sont pas obscurs, elle ne prendra pas en compte, lors de la seconde 
étape. »  la page 275 
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ذلك يستوجب على القاضي الذي أوكلت إليه مهمة تفسري العقد املتنازع فيـه أن              فإن  
ايا العبارات يف العقد ، وقد خـول لـه          ف النية املشتركة من خالل كشف خ      نيبحث ع 

 على رفع الغموض و اللبس عن       ه ال ميكن أن يهملها أو يتجاهلها تساعد       االقانون قواعد 
  .ىل النية املشتركةالعبارات الغامضة والوصول بذلك إ

وتلك القواعد الواردة على سبيل اإلرشاد إذ أن هناك عدة طرق لتفسري العقود ختلقهـا               
 هذه العوامـل    عتربتواحلاالت اخلاصة يف العقود وال يستطيع املشرع أن يفترضها مجيعا،         

إرشادات للقاضي يستعني ا يف تفسري عبارات العقد وليس ملزما ا حيث ال يقتـصر               
   )1.(بل له أن يبحث يف وسائل أخرى للوصول إىل اإلرادة املشتركة للمتعاقدين ،ا عليه

  :املطلب األول 
  :ت العقداالتفسري يف حالة وضوح عبار

 صح مـىت  أ   التعريف بالعبارة الواضحة أو مبعىن      سوف نتطرق من خالل هدا املطلب اىل      
وز تفسري العبارات الواضحة    جي ىمد أي   ها مث إىل  ا معن ىتكون العبارة واضحة الداللة عل    

  .يف فرعني مستقلني 
   :تعريف العبارة  الواضحة :الفرع األول

توقف على  الهو الذي يدل بنفس صيغته على املراد منه من غري           "  النص الواضح الداللة ،   
  )2(."أمر خارج عن صيغته

ـ               النص نأ إذ ريه ، أي   الواضح الداللة يدل على معىن معني ال سبيل أن يفهم منه معىن غ
    .هو صريح و قطعي الداللة ف  ال حيتمل تفسريه

_______________________ 
 بن حامد  عقد اإلذعان يف القانون املدين اجلزائري و املقارن املؤسسة الوطنية للكتـاب                لعشب حمفوظ . د -1

  149 صفحة  1990اجلزائر طبعة 
  180  الصفحة  خالف املرجع السابق عبد الوهاب الشيخ  .د -2
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واإلرادة الظـاهر   تعبري عـن اإلرادة     التطابق الكلي بني    الهو  عبارة  الاملقصود بوضوح    و -
الباطنة ، وهي تلك العبارات اليت تكشف جبالء عن اإلرادة احلقيقية للطرفني فال يكفي أن               

ا عاجزة عن الكشف عن هذه اإلرادة وحيـدث         أ تكون العبارات واضحة يف ذاا ، طاملا      
 واضحة، ولكنها تكشف بظاهرها عن إرادة مغـايرة         استخدم املتعاقدان ألفاظ  يا  هذا عندم 

  . احلقيقية لإلرادة اخلفية
 ا توحي به العبارات ليس هو مقصود املتعاقدين وإذ يقصدان  أمـر            الذيفاملعىن الظاهر   

ولكنهما يعربان عنه بألفاظ ال تستقيم مع إبراز هذا األمر وتكشف عن ذلك ظـروف               
  .البساتهالواقع وم
تطرق إىل كيفية تفسري العبارات الواضحة يف ظاهرها واليت ال تستقيم مع املعىن             أوسوف  

  . ن يف مطالب الحقة االذي قصده الطرف
  

  :الفرع الثاين 
  . الواضحة تامدى جواز تفسري العبار

إذا كانت عبارة العقد واضـحة      : "  من القانون املدين اجلزائري      01/111 تنص املادة   
  "جيوز االحنراف عنها عن طريق تأويلها للتعرف على إرادة املتعاقدين فال 
مـن   151 من القانون املدين املصري واملـادة  01/150ن النص يطابق نص املادة إو

  .من القانون املدين اللبناين 152القانون املدين السوري واملادة 
 جيـوز للقاضـي أن      نه ال أ جنده يدل على     01/111ا أول وهلة نص املادة      أن قر حني و

 املتعاقدين الواضحة   اترانه جيب عليه أن يأخذ عب     أينحرف عن املعىن الظاهر للعبارة ، و      
  .كما هي ، فال جيوز له أن يفسرها

إال أن الفقه قد اختلف فيما خيص قصد املشرع بالعبـارة الواضـحة يف هـذه املـادة                  
  . القانونية،فقد انقسم إىل اجتاهني
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  :اه األول   االجت 1 -       
 من  01/111حيث يرى هذا االجتاه والذي يعتقد نظرية اإلرادة الظاهرة أن نص املادة 

نه ال جيوز إطالقا البحث وتفسري      ألى أساس   ع.القانون املدين اجلزائري إمنا جاء واضحا       
  .العبارات ما مل يكن هناك ما يربره من غموض أو إام يف العبارات

ال وسيلة يـستعملها    ويف رأيهم أن العبارات ما هي إ      هذا الإلجتاه    ملاينوقد تبىن الفقه األ   
  األطراف للتعبري عن إرادم الباطنة وهلذا فإن العبارات تعرب بوضوح عن االرادة 

ن أي حماولة تفسري للعبـارة       إ و ،) 1(الباطنةوجيب أن نعتد يف التفسري باالرادة الظاهرة        
 .ادة الطرفني وبذلك هو خرق للقانون من القاضي إلراالواضحة إمنا يعد خرق

 الرأي أنه ال جيب البحث عن اإلرادة عندما ال يوجد غموض يف ألفاظ              هذا أنصار ىوير
  )2.(العقد 

  .لتفسري فالعربة أن اللفظ يعرب بصدق عن إرادة الطرفني لنه ال جمال إو
عبـارة  لري ل  أي حماولة تفـس    إن" بول  " نصار هذا االجتاه وعلى رأسهم الفقيه       أ ويعترب  

  .الواضحة إمنا يعترب حتريفا وتشويها هلا 
نه إذا كان شرط العقد واضحا وحمددا جيب التمسك مبعنـاه           أ" كارية  "  ويرى الفقيه   

الواضح ، دون إعطائه معىن مغاير إذ أن ذلك يتفق والنية احلقيقية للطرفني و يف املقابـل                 
  )3(.ن التفسري يكون ضروريا إف

______________________ 
1- JURIS CLASSEUR DE DROIT INTERNETIONAL EDITIONS 
TECHNIQUES S.A PARIS1990 fasc 552 E : "certaines méthodes,dites 
subjectives,et c’est le système traditionnel en interne des contractants   la 
déclaration de volonté n’est qu’un moyen de découvrir cette volonté interne 
l’intention des parties doit donc prévaloir sur les termes employés »  PAGE 03. 
2-   MARTY : role du juge dans l’interprétation des contrats travaux asse 
capitant t.p 1949 page 85. 
 3   -CARRE : loi d’oranisation et de compétence t2 paris 1946. 
page 780                                                                
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  :حجج االجتاه القائل بعدم جواز تفسري العبارة الواضحة 
 اعتمد أنصار هذا االجتاه على عدت حجج لتبني عدم جواز تفسري العبارات الواضـحة              

  :منها 
إذا  :" 111ت الواضحة خمالفة لنص املـادة        يرى أنصار هذا الرأي أن تفسري العبارا       -أ  

 1134قابلها نص املـادة     يواليت  " كانت عبارة العقد واضحة فال جيوز االحنراف عنها         
 من القانون املدين الفرنسي فاملادة السالفة الذكر تعترب العقد ذا قوة ملزمة وهو شريعة 

  .هانرج عللمتعاقدين ومن مث على القاضي احترام النصوص الواضحة وال خي
ن تفسري عبارات العقد الواضحة يعين اللجوء إىل عناصر خارجية للعقـد مثـل              إ –ب  

القرائن والبينة إلثبات النية املغايرة وهذا خمالف للقاعدة اليت تتعلق حبظر إثبات ما خيالف              
و الـيت   أو جياوز الثابت بالكتابة إال بالكتابة وهو بذلك خمالف للقواعد العامة لإلثبات             

  .اعاا حىت يف تفسري العقد ب مرجي
  خيشى أصحاب  هذا الرأي من حتكم القاضي إذا ما ذهب عن معـىن مغـاير                  – جـ

للعبارات الواضحة وليس لديه أساس يستند إليه الستخالص اإلرادة احلقيقية إال احلدس            
فت مهية ختالف اإلرادة اليت كـش     أوالتخمني ، إذ يطلق خلياله العنان يف تقصي اإلرادة و         

 (1)عنها األلفاظ الواضحة وهو بذلك يعيد بناء العقد على هواه 
  : االجتاه الثاين -2

 يـرون أن    و  إن أنصار هذا االجتاه يعتقدون بنظرية اإلرادة الباطنة وهم أغلبية الفقـه،           
املشرع عندما نص على عدم جواز تفسري العبارة الواضحة إمنا قصد وضـوح اإلرادة ال               

 ،  ى املقصود بوضوح عبارة العقد وضوح كل مجلة أو تعبري على حد           نه ليس إاللفظ ، و    
 . غري وضوح اإلرادة بل وضوح داللة العقد وبصورة عامة ، ذلك أن وضوح العبارة

____________________ 
  71عبد احلكم فوده  املرجع السابق  صفحة -1
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ء  استعمال التعـبري     فقد تكون العبارة يف ذاا واضحة و لكن تدل على أن املتعاقد أسا            
 .فقصد معىن وعرب عنه بلفظ ال يستقيم له املعىن 

نه ال يكفي أن تكون عبارة العقد       أبيد  :"  حيث يقول الدكتور عبد الفتاح عبد الباقي         -
واضحة يف ذاا حىت تكون يف غري حاجة إىل تفسري ، و إمنا جيب أن تكون فوق ذلـك                   

  هت إليه إرادة املتعاقدين املشتركة إذ قد تكونواضحة بالنسبة إىل داللتها على ما اجت
  )1.( "العبارة واضحة يف ذاا ولكن يعتريها الغموض بالنسبة إىل حقيقة مدلوهلا

   االجتاه أن السيادة لإلرادة احلقيقية للطرفني على التعبري املادي عنها هذا ويرى أنصار
ـ     فمىت كانت عبـارات  العقد واضحة الدالل      .جل هذا   أ  ومن   ن إرادة   ة يف الكشف  ع

  .ئذ يستخلص القاضي إرادة الطرفني من املعىن الظاهر لعبارة العقدالطرفني احلقيقية ،فعند
 ولكنها متعارضة يف الواقع مـع اإلرادة        ها أما إذا جاءت هذه العبارة الواضحة يف ظاهر       

إلرادة ن هذا الوضوح ال مينع التفسري بل يـتعني البحـث عـن ا             إف،احلقيقية للمتعاقدين 
   )2.( وضوح األلفاظ ال يعين وضوح اإلرادة ألناحلقيقية

  :حجج االجتاه القائل جبواز تفسري العبارة الواضحة 
 الـشرط    و تتمثل يف تعذر وجود معيار للتفرقة بني الشرط الواضـح          :احلجة األوىل  -

  .الغامض 
 العقد  كون لدينا شروط واضحة ولكن متعارضة داخل نفس       تنه ميكن أن    أ حيث يرون   

املعىن الواضح يشوبه الكثري من الغموض ، فما يراه البعض واضحا ال            " وكذلك أن مبدأ    
 ."يراه اآلخرون كذلك 

____________________________ 
  305  فحة  ص1981نظرية العقد الطبعة  عبد الفتاح عبد الباقي -1
ص املرجـع الـسابق    ريسنهو ، 291ص   املرجع السابق   صربي السعدي    قد كان هذا رأي كل من       -2

ص 1983مصادر االلتزام املوجز يف النظرية العامة لاللتزام دار النهضة العربيـة الطبعـة   أنور سلطان ، 602
 298ص  املرجع السابق  توفيق حسن فرج ، 340ص  1959س نظرية العقد الطبعة  سليمان مرق، 311

.  
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فسري وبالنظرة الفاحصة هلذه املـادة      إن املادة اليت وضعت أساس نظام الت      : احلجة الثانية -
جند أا تقرر بشكل واضح وجوب البحث عن النية املشتركة للطرفني دون التوقف عند              

فضل من التوقف عند اإلرادة     أاملعىن احلريف لأللفاظ، فهي تطلب مراعاة اإلرادة احلقيقية         
  .الظاهرة

ادة احلقيقية ، مىت كانـت      إذ أن األلفاظ ال ميكن  أن تشكل عائقا أمام استخالص اإلر           
  .األلفاظ ال تكشف عنها بذاا 

 إن األلفاظ الغامضة حتتاج بالطبع إىل تفسري ، وإال فمـا الـذي يزيـل                :احلجة الثالثة -
ولكن الذي حيتاج  فعال للنص عليه ملنع اللبس هو حالـة الـنص الواضـح               . الغموض  

 الرأي أن هذه    ىعتقاد السائد لد  ن اال إاملتعارض مع اإلرادة احلقيقية الواضحة ، وبذلك ف       
  هي احلالة اليت أراد املشرع التعرض إليها بتغليب اإلرادة على التعبري عند التعارض بينهما

  
  :املطلب الثاين 

  .التفسري يف حالة غموض عبارات العقد 
 يف املطلب األول إىل مدى جواز تفسري العبارات الواضحة ويف هذا املطلب             تلقد تطرق 
    02/111 إىل تفسري العبارات الغامضة ، حيث نصت املادة تطرقأسوف 

أما إذا كان هناك حمل لتأويل العقد، فيجب البحث عن النية املشتركة للمتعاقـدين                " 
دون الوقوف عند املعىن احلريف لأللفاظ، مع االستهداء يف ذلك بطبيعة التعامـل، ومبـا               

  . "، وفقا للعرف اجلاري يف املعامالتينبغي أن يتوافر من أمانة وثقة بني املتعاقدين
نه  إذا كانت عبارة العقد غري واضحة يكتنفها الغموض ،           أيتبني من خالل هذا النص ،       

فإا تصبح حباجة إىل تفسري القضاء الذي عليه أن يبحث عن النية املـشتركة للطـرفني                
بارة الغامـضة   قد وجب عليه تفسري الع    عفالقاضي يف حالة ما إذا ثبت لديه غموض يف ال         

لس  الذي أيد قـرارا    23/07/1997تاريخ  وهو احلال يف قرار احملكمة العليا الصادرب      
 مبلغني خمتلفني   ى غموض إذ ينص عل    ىعقد العريف الذي احتوى عل    الالذي قضى بتفسري    
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بالنسبة لنفس النفقات املتعلقة حبفر بئر ويتبني أن قضاة املوضوع قد استعملوا حقهم يف              
  )1(.  فيما خيص مبلغ النفقات الواجب تسديدها ام العقد غامضاداالتأويل م

  .ذن يقتضي استخراج اإلرادة املشتركة إفتفسري العقد 
  .ولكن ما هي الوسائل اليت يستعني ا القاضي للوصول إىل النية املشتركة ؟

ية أي  ن للقاضي قواعد عديدة ميكنه االعتماد عليها يف عملية التفسري منها ما هي داخل             إ
مستمدة من العقد ذاته ومنها ما هي خارجية أي حميطة بالعقد ،هذه القواعد ما هي إال                
معايري موضوعية تستهدف الوقوف على النية احلقيقية للمتعاقدين منها ما هو تـشريعي             

 تشريعي ميكن استنباطه مـن القـضاء        غريأي وردت يف نصوص قانونية ومنها ما هو         
 أي يف الفـرع األول مـىت تكـون          هه القواعد على حد   درس كل هذ  أ وسوف   .والفقه

العبارات غامضة، والفرع الثاين قواعد التفسري املستمدة من داخل العقد، والفرع األخري            
  .قواعد التفسري املستمدة من خارج العقد

 
  :الفرع األول 

  
  غامضة  العباراتاالت اليت تكون فيهااحل

اضحة عن العبارة الغامـضة ،باإلضـافة إىل أن         ليس هناك معيار فاصل لتميز العبارة الو      
 التشريعات مل يعرف العبارة الواضحة وال العبارة الغامضة ،وإمنا تـوىل            كلاملشرع ويف   

    .الفقه والقضاء حبصر بعض العيوب اليت تؤدي إىل غموض العبارات 
 

__________________________  
 149300رقم حتت .العدد الثاين  1997سنة  لة القضائية الب قرار صادر من احملكمة العليا منشور  -1
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تطـرق  أاإلام ،والتناقض ، و النقص ، اخلطأ وسوف         : كثر العيوب شيوعا    أن من   إ و
  :إليها كما يلي 

  : العبارة املبهمة – أ  
ـ   وبذلك يتعذر أن يعرف مقصو     ئاوهي العبارة الغامضة اليت ال تفيد شي       دي إىل  ؤدها وت
 يـستقيم    فالعبارة املبهمة ال يعرف منها أي معىن      . استحالة الوصول إىل املعىن املراد منه       

  . والعقد
  :  التناقض – ب  

داللة وهي عبارة غري دقيقة، ويكون التناقض إذا        لكثر من معىن ل   أ أن حتمل العبارة     و  وه
عارض الذي جيعلنا نتـساءل     اصطدمت وتعارضت العبارات يف الشرط الواحد ، هذا الت        

  .عن  املعىن الذي انصرفت إليه إرادة الطرفني 
  . ويكون أيضا التناقض إذا تناقضت بعض العبارات مع األحكام الكلية للعقد 

  :النقص – ت
ها ملا استقام املعىن واحلكم ومثال      الصيل املهمة  اليت لو    ا  وهو إغفال املتعاقدين بعض التف    

   :13/04/1983صدر من احملكمة العليا بتاريخ ذلك ما يتضح من قرار 
ا إىل الرسم الذي هـو إجبـاري يف   ريحيث أن املتعاقدين يف عقد بيع السيارات مل يش       " 

  .العالقة بني البائع ومصلحة اجلمارك يف عملية استرياد السيارات
   )1(" حية القاضي فله سلطة تقديرية يف تفسري عالقة البيعصبح األمر من صالأوبذلك 

  : اخلطأ – ث
تكون العبارات ظاهريا واضحة ال غموض فيها ولكن تؤدي يف جمموعها إىل معىن غري              -

 يف ألنه ينطوي على خطأ ،مثال ذلك أن تذكر يف الئحة   امعقول ويعترب بذلك النص معيب    
 :حمطة احلافلة 

________________________ 
 صــادر بتــاريخ 19 ص 31315 ملــف رقــماألول  العــدد 1990الــة القــضائية ســنة  -1  
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  . إذا كانت احلافلة قد توقفت متاماالصعود أو الرتول من احلافلةحيظر على الركاب 
. فمن الواضح أن احملضور هو الصعود والرتول من احلافلة إذا مل تكن قد توقفت متامـا               

  .فربغم من وضوح النص إال أن تطبيقه يؤدي إىل نتيجة غريبة
ص أن حتاط عبارة العقد بالغموض إذا اشتمل على حالة معينة أو ورد بشأا              لخأو -

ر التساؤل عن اقتصار حكم العقد على هذه احلالة ، أو اتـساعه              احكم معني ، حبيث يث    
يف حاالت أخرى مل يصرح ا ، ومن ناحية أخرى قد يأيت الغموض نتيجـة احتمـال                 

   .نعدة معالنص العبارة 
  :الفرع الثاين 

  .قواعد التفسري املستمدة من داخل العقد 
 اليت تستهدف الوقوف علـى النيـة        ري بقواعد التفسري الداخلية تلك املعاي     دقصأو -

املشتركة للمتعاقدين من خالل عبارات العقد ومنها ما نص عليها التـشريع كطبيعـة              
لعقـد  روح ا ، حسن النيـة     األمانة والثقة وكذلك أخرى غري تشريعية وهي        والتعامل ،   

عمال الكالم خري من إمهاله ، وقاعدة مراعاة العقد كاملة ، وسوف            إوالغرض منه قاعدة    
   .هنتطرق إىل كل هذه القواعد على حد

    
  : حسن النية - أ

 من القانون اجلزائري من القواعد اليت أتاحهـا         111إضافة إىل ما قد جاء يف نص املادة         
نه مل يذكر حسن النية كمـا فعـل يف   أن ، إال املشرع للقاضي للوصول إىل نية املتعاقدي     

  القانون الكوييت 
  .ن مبدأ حسن النية من القواعد املهمة الواجب الوقوف عليها عند التفسري إف

 تفـسريه   نه جيب تنفيذ العقد وحبسن نية فمن باب أوىل        أ ذلك أن املشرع قد نص على       
تنفيذ الصحيح يتوقف علـى     ن ال أن التفسري صورة من صور التنفيذ و      أيضا حبسن نية أل   

  .التفسري السليم 
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 إذ أن التفسري السليم يستوجب على القاضي املكلف حبل الرتاع والوصـول إىل نيـة               
  .املتعاقدين أن يراعي حسن نية األطراف 

  .ولكن السؤال الذي يطرح نفسه ما املقصود حبسن النية ؟
وجلوء  دول كـثرية إليـه يف         له ،    ة  إن حسن النية ورغم التطبيقات القضائية الواسع      

حماوالت تعريفه إطالقا أو حتديد مضمونه ، ويعود ذلـك          ن ذلك مل يسعف     إتشريعاا ف 
  :إىل عدة أمور منها أن 

حسن النية فكرة ختتلط فيها األخالق بالقانون مما جيعلها صعبة التحديـد إذ يقتـضي               
  .حتديدها باالستعانة مبقياسني أحدمها أخالقي واآلخر قانوين 

إذ أن فكرة حسن النية تقترن أو ختتلط بعناصر كثرية تقع جماورة لـه ، وجتتمـع معـه                    
  .اخل .…فبمناسبة التحدث عن حسن النية نتحدث عن اخلطأ وكذلك الغلط 

موقف نفسي للشخص القانوين ولكـن يـتم        ، وان حسن النية إذن حالة ذهنية        " - 
خارجية ميكن تقديرها ووزا وفقا     الكشف والتعبري عنها من خالل مؤشرات وعالقات        

 هذا السلوك على احملك يف      ععتاد ، ويوض  ملعايري قانونية موضوعية حسب سلوك الرجل امل      
   )1("عالقة مع تلك املعايري ليتم  احلكم من خالل ذلك على حسن نيةشخص من عدمه

تصرف تزام حبسن النية يوجب على األطراف كل حسب مركزه دائنا أو مدينا أن ي             فاال" 
وفق أحكام االلتزام دون زيادة أو نقص ،حسن النية يف تنفيذ االلتزام يعين هنا وضـعه                
موضع التنفيذ حبيث يأخذ كل طرف ماله من حقوق ويؤدي ما عليه من واجبـات يف                

   )2(.". عالقة تبادلية 
  : الشرط املألوف -ب
   املشتركة ،ولكن  النيةإىللقاضي للوصول ن الشرط املألوف قد يكون وسيلة تساعد اإ

____________________  
  779  فحة  ص1998-1997 دار النهضة العربية  -سيط يف معاهدات الدوليةالو - علي إبراهيم -1

 2001/2002حبث لنيل شهادة ماجـستري سـنة   - حسن النية يف القانون الدويل -أب ولد مباري   -2
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التطرق إىل كيفية استعانة القاضي ذه الشروط يف التفـسري          بطريق غري مباشرة ،وقبل     
  .رق أوال إىل تعريفها طجيب أن نت

  : تعريف الشرط املألوف - 1
هي تلك الشروط اليت تعترب مندرجة يف العقد ، ولو مل  تذكر فيـه ، و                 الشروط املألوفة   

  .إمنا قد تكون مفهومة ضمنيا لدى املتعاقدين
ود ما أصبح من املألوف فيها اشتماهلا على شروط معينة حـىت            وقد تكون هناك من العق    

وبذلك جيوز لكل من املتعاقدين أن يطالـب        . صار تكرار هذه العبارات غري ذي فائدة        
اآلخر بتنفيذ مقتضى هذه الشروط ولو مل يرد هلا ذكر يف العقد ألا أصـبحت عرفـا                 

  .خاصا ذا العقد 
ة بالنسبة للعقود ذات الطبيعـة الواحـدة إذ يـورده           وغالبا ما يكون متماثال يف الصياغ     

  املوثقون وبشكل آيل وتلقائي ،  إما ألم ألفوه ، أو بالنقل من جمموعة الصيغ اليت تضم 
عقود منوذجية  وذلك دون أن تتعلق ا إرادة املتعاقدين ،بل قد ال يدركون مـضموا                

  .على اإلطالق 
  :ألوف يف عملية التفسري  القاضي بالشرط املة كيفية استعان-2 

 إن الشرط املألوف يتعلق بالقواعد املكملة للعقد فليس له وظيفة تفـسري اإلرادة بـل               
 ، و إمنا للقاضي أن يستهدي إىل نية الطرفني بعد أن يصل إىل              )1(وظيفة تكميل العقد    

  .ن اشرط املألوف الذي مل ينص عليه الطرفالتكملة العقد من خالل 
نه ال ميكن أن تكـون      إها ف ا أو استبعد  ان الطرفان قد أبديا بشأا حتفظ     أهر  نه إذا ظ  أإال  

 إىل تفسري العقد مـن خالهلـا        أبالتايل ال يستطيع القاضي أن يلج     قواعد مكملة للعقد و   
  )2(ن حبكمه لعدم تعلق إرادتيهما به اعاقدتعندئذ حيذفه القاضي وال يأخذ امل

  
______________________  

  572 فحة حجازي املرجع السابق صعبد احلي.د-1
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نه إذا كان الشرط املألوف واضحا فانه يعكس حبسب األصل إرادة الطرفني طاملا             أ غري   -

  .مل يتنازع أحد يف مدلوله
ته بباقي شروط العقد ليشخص      وإذا ثار خالف يف شانه جيري القاضي تفسريا له مبقارن         

  .مضمون إرادة الطرفني بشأنه
  : طبيعة التعامل -ت

  عقد الذي قصد املتعاقدان إبرامه أو مبعىن ل يقصد بطبيعة التعامل الطبيعة القانونية لنوع ا
  )1(.ن يف العقد بينهما الموضوع الذي عاجله املتعاقدلآخر  التنظيم القانوين 
 نقل حق االنتفاع واالستغالل من عني ما دون نقـل امللكيـة              ىفإذا أتفق املتعاقدان عل   

ما يكونان قد نظما مادة عقد اإلجيار ،وقد ارتضيا التنظيم القانوين           إومقابل مثن معني ف   
ويعين ذلك تفسري عبارات العقد مبا تقتضيه أحكام عقد         . الذي وضعه املشرع هلذا العقد    

    .اإلجيار وطبيعته
 اخلاص بالشرط بناء على طبيعة العقد الذي قصده فلكـل عقـد              ويتحدد بذلك املعىن  

ن اتفاق املتعاقدين على نوع العقد يفيد رضامها على         إأحكام معينة تتوافق مع طبيعته ، و      
رتب على ذلك ضرورة تفسري عبارة العقد بناء على طبيعة نوع           ت معه وي  ةاألحكام املتناسب 

  .فر مع هذه الطبيعة املتفق عليها عىن الذي يتنااملالعقد املختار و استبعاد 
فمثال . لة ما حىت يرجع إىل طبيعة العقد أو موضوعه          أويف حالة خلو العقد من تنظيم مس      

إذا مل يتفق الطرفان على حتديد الثمن يف عقد البيع رجعنا إىل قواعد عقد البيع وما هـو                  
  )2(معروف من طبيعة العقد يف هذا اال و استكمال العقد

ن القاضـي   إكثر من معىن ، ف    أالة اليت حتمل فيها عبارة العقد       احلاألمر كذلك إىل     وميتد  
  .كثر اتفاقا مع طبيعتهأخيري من بني هذه املعاين املعىن الذي يكون 
_____________________  

  228صفحة املرجع السابق عبد احلكم فوده   -1
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  : األمانة والثقة -ث
إن قاعدة األمانة والثقة ما هي إال تكريس ملبدأ حسن النية الذي جيب أن يسيطر علـى                 

  .العقود سواء يف إبرامها أو تنفيذها 
فاألمانة يف التعامل توجب على من وجه إليه اإلجياب أن يفهم عباراته ، فـإذا وقـع يف                  

  قتضي عليه أال يستغل اإلام الذي وقعستطاع تبني ذلك فاألمانة تا يف التعبري و أخط
  .نه فهمه على حقيقتهأيف التعبري طاملا 
ه أن املوجه إليه اإلجيـاب ، سـيأخذ         جب على املعرب أن يأخذ يف اعتبار       ويف املقابل و  

 ينخـدع ـا     ةبتعبرياته مبعناها الظاهر، فيبتعد عن أن تكون له إرادتان  إحدامها ظاهر           
 يتمسك ا وبذلك يكون قد أخل مببدأ حسن النية ومبـدأ            الطرف األخر وأخرى باطنة   

  .األمانة والثقة
فإذا ال حظ القاضي أن أحد الطرفني قد حاد عن هذا املبدأ كان عليه مبوجـب معيـار                  

  .األمانة والثقة أن يستخلص النية املشتركة املتفقة مع هذين املعيارين
  :  االستهداء بروح العقد والغرض منه –ج
يف احلقيقة ما هو إال وسيلة يريد الطرفان من خالهلا حتقيق غـرض اقتـصادي               ن العقد   إ

معني ومن مث ميكن للقاضي االستعانة ذا الغرض يف حتديد املعـىن الغـامض لـبعض                
  .شروطال

 وميكن للقاضي أن يستند إىل روح العقد والغرض منه إذا وجدت عبارات ميكن تأويلها              
  )1(.كثر من معىن أإىل 

املتعاقدين يهدفان من الشروط املتفق عليها يف العقد لتحقيق مصلحة معينـة             حيث أن   
املقصود من التعاقد ،ويعترب جزء ال يتجزأ من النية املشتركة ، ذلـك              يكمن فيها الغرض  

  )2(.ن إىل حتقيقه اقة على الغرض الذي يسعى املتعاقدقياحلأن هذه النية تنصب يف 
_____________________  

  228صفحة املرجع السابق عبد احلكم فوده   -1
  32  فحةص املرجع السابق  امحد شوقي عبد الرمحان  .د--2
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  : قاعدة إعمال الكالم خري من إمهاله – ح  
إعمال الكالم  : "     إن هذه القاعدة األصولية مستمدة من الفقه اإلسالمي حيث يقال           

نه إذا احتملت العبارة يف     أويعين  ." همل  عمال الكالم ي  إأوىل من إمهاله ، لكن إذا تعذر        
 قانونيا وجنردها مـن  اثرأنه يتعني أن حنملها على املعىن الذي ينتج إمن معىن ف  أكثر  العقد  

  . خيالف النظام العاماثرأثر أو الذي يرتب أاملعىن الذي ينفي عنها كل 
 على تـرك    كثر من مفهوم على القاضي أن يعمل      أعقد  العبارة يف   للوبذلك فكلما كان    

خذ به أصبحت من الشروط الزائدة اليت ال مربر من وجودها ، وهلـذا              أاملعىن الذي إذا    
  .يتعني فهم الشرط يف املعىن الذي جيعل له مفهوما حمددا 
 من القانون املدين العراقي ،    158 وقد نصت على هذه القاعدة فيما خيص التفسري املادة          

كمـن  : وقد ضرب مثال هلذه القاعدة يف الفقـه           من قانون املدين األردين    216واملادة  
  )1(. يوصي األوالد فالن وليس هلذا إال أوالد أوالده محل املعىن عليهم صونا للفظ

  : مراعاة العقد يف جمموعه –خ 
  . ميثل العقد كال ال يتجزأ وشروطه متكاملة يشرح كل منها األخر و يوضحه 

همه على ضوء باقي الشروط سواء ما سـبق          وإذا ثار الرتاع بصدد أحد الشروط تعني ف       
 تفسري شروط العقـد     ئةمنها الشرط حمل نزاع أو حلقه فال جيوز جتزئة نص العقد ، فتجز            

  .يعترب مبثابة جتزئة لنية املتعاقدين
جزاء املكونة  للعقد باعتبار      األ  كافة جوينبغي على القاضي يف عملية تفسري العقد أن ميز        

ة للمتعاقدين واالستعانة بعبارة العقد يف جمموعها قد يساعد القاضي          أا متثل النية املشترك   
فنجـري  .كثر من معىن أو بتخصيص العبارة العامة      أحتديد معىن معني لعبارة حتتمل      على  

نية املـشتركة علـي ضـوء    العملية تقريب بني الشروط وننسق فيما بينها الستخالص   
   )2(قتصادي منهجمموع العقد ممثال يف معناه العام و الغرض اال

____________________________  
   102الصفحة 1960 اجلزء الرابع القاهرة   السنهوري  مصادر  احلق  يف الفقه اإلسالمي . د-1

2-DEMOLOMBE : traité de contrat cit page 20-22 
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 املـراد  الشروط األساسية و تعطي املعىن العام        ضوءكما أن الشروط الثانوية تفهم على     
  منها 

توفيق بني مجيع شروط العقد عند عملية التفسري وإذا تبني له أن            ال وعلى القاضي حماولة    
  .أحد هذه الشروط مبهم فيجوز استبعاده 

ن  للعقد فإن    اقانون الذي إختاره املتعاقد   ال  بلغة مغايرة للغة   اكما أنه إذا كان العقد حمرر     
 األلفـاظ  الغامـضة      اولة معرفة معىن  ولكن يف حم  تفسري تستمد من قانون العقد      القواعد  

  ).1( قانون اللغة احملرر ا العقد   إىلميكن اللجوء
  .قواعد التفسري املستمد من خارج العقد:الفرع الثالث 

املعىن املستمد  بوال  ني أ ع  يتعني على القاضي عند تفسريه للعقد إلجالء الغموض أن يست         
ة عن العقد قد يؤدي إىل مفهوم متعـارض         ن االعتماد على عناصر خارجي    من عباراته أل  

  .لدليل املكتوبل اعىن الذي تدل عليه العبارة ويعترب بذلك خمالفاملمع 
 حيث أن القاعدة تقضي بعدم جواز إثبات ما خيالف أو ما جياوز الكتابة إال بالكتابـة                

  زم بأولوية الرجوع إىل العناصر الداخلية للعقدتوبذلك على القاضي أن يل
 إىل عوامل خارجية مرتبطة بالعقد      أفسريه، ويف حالة قصور العناصر الداخلية يلج       عند ت 

   .للوصول إىل النية املشتركة للمتعاقدين 
 يف التشريع كما هو األمر بالنـسبة        ان هذه املعايري اخلارجية متعددة منها ما نص عليه        إو

لقـانون املـدين   من ا  02/111للعرف اجلاري يف املعامالت الذي نصت عليه املادة  
  .ها معظم التشريعات العربية تاجلزائري واليت تضمن

    وف املتعاقدين احمليطة بالعقد وكذلك طريقة تنفيذ        الفقه منها ضر   ا وقواعد أخرى جاء
  : كما يلي هالعقد قد دي إىل قصد املتعاقدين وسوف نتطرق إىل كل قاعدة على حد

_______________________ 
1- JURISE CLASSEURDU DROIT INTERNATIONAL CITE : "si la langue 
employée dans le contrat est une langue différente de celle du pays dont la loi 
régit le contrat : l’interprétation du contrat obéit a la loi d’autonomie, mais le 
sens des termes juridiques employés doit être demandé a la loi du pays dont la 
langue a été employée " page 04 
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  :العرف اجلاري يف املعامالت  -أ 
سابق أن العرف هو سنة مستقرة قد اعتاد الناس على          ال يف املطلب    تن ذكر ألقد سبق و  

 ا منصوص  مل جيد حال   اع القاضي إذ  جالعمل ا حىت تولد لديهم شعور بإلزاميتها وهي مر        
  .عليه يف القانون فيأخذ باملعىن الذي استقر عليه العرف 

         تجاريـة ال حيث أن هناك مسائل جيري فيها العرف جمرى القـانون كاملعـامالت              - 
  .لعرف لتفسري نية املتعاقدينإىل ا البحرية ،ويف هذه  املسائل يرجع القاضي و
قد جاء صـرحيا فيمـا يتعلـق         من القانون املدين اجلزائري      111/02ن نص املادة    إ و

بالتفسري، حيث أعطى القاضي سلطة التفسري وفقا ملا يقتضيه العرف اجلاري العمل به يف              
املسألة اليت ثار التساؤل حوهلا فيشترط إلعمال العرف أن يكون هناك إـام يف العقـد               

 اويكون التفسري أن يكون املتعاقدان على علم ذا العرف          إىلكما يشترط إسناد  العرف      
  .قد ارتضياه يف التعاقد، وإال لصرحا يف العقد باستبعاده وخمالفته

 يف العقد ليس للقاضـي أن       ةن للعرف صراح  ي ففي هذه احلالة أي حالة استبعاد املتعاقد      
  . أحكام العرف ة إليه يف عملية التفسري كون املتعاقدين قد قصدا خمالفأيلج

حيرص على أن ال يكـون متعارضـا مـع           كما على القاضي عند استناده للعرف أن        
  .النصوص التشريع اإللزامية

، حيث أن العرف احمللـي أو       "اخلاص يقيد العام    " تقول   و يراعي كذلك القاعدة اليت      
  .اخلاص يقيد العرف العام

وجتدر اإلشارة إىل أن العرف الذي حيمل إرادة املتعاقدين ال يرقى إىل قوة القانون لذلك               
 حالة غياب النص القانوين أو سكوت املتعاقدين على تنظيم مسألة ما يف             فال يطبق إال يف   

  .العقد واليت أدت إىل اللبس والغموض 
ـ نه ي إ أما إذا خالف العرف قاعدة قانونية غري إلزامية مبعىن مكملة وليست آمرة  ف              ل ظ

  .صحيحا وميكن االعتماد عليه يف التفسري
  عرف اخلاص بطريف العقد العرف املكاين وال: وهناك أنواع للعرف 
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برم فيه العقـد أو     أكان الذي   معموال به يف امل   كون العرف   يمبعىن أن    : العرف املكاين -

  املكان الذي ينفذ فيه العقد  
ميكن تفسري العبارة الغامضة للعقد بناء علـى عـادات           :العرف اخلاص بطريف العقد   -

 )1(.سابقة ال ااملتعاقدين املستمدة من عقودمه
  :وف  املتعاقدين احمليطة بالعقد رظ -ب

 الـيت قـد   روف احمليطة بالعقـد     الظ للقاضي احلق يف اخلروج عن حدود العقد حبثا يف          
روف اليت أحاطت تكوين العقد مثال مرحلـة        ظ،مثل ال تساعده للوصول إىل تفسري العقد    

حالـة   و كذلك   .التفاوض اليت تسبق العقد واليت قد تساعد يف تفسري إرادة املتعاقدين            
  :روف من عدة نواحي ظ وننظر إىل هذه ال) 2 (املتعاقدين الشخصية  وقت إبرام العقد

فاملتعاقد املثقف خيتلف عن اجلاهل إذ لكل منهما مفهوم خيتلف عن           : من حيث الصفة    
  .اآلخر ملا يستعمله من عبارات 

عـن  وكـذلك خيتلـف     ىء  فاملمتهن لتجارة معينة خيتلف عن املبتد      : من حيث املهنة  
  .الشخص العادي فيما إذا تعلق األمر بإبرام عقد متعلق ذه املهنة 

   على القاضي مراعاة فيما إذا كان العقد بني طـرفني تربطهمـا               :العالقة الشخصية    
عالقة القرابة أو الزوجية ، والعالقة بني األصول والفروع ختتلف عـن العالقـة بـني                

  يف اكثر عنايـة وحـذر    أن يف هذه احلالة     اأشخاص ال تربطهم أية صلة ، فيكون الطرف       
كثـر  أن التعاقد ألول مرة بـني طـرفني يتطلـب           أالصياغة عند إبرامهم العقد ، كما       

_________________________  
  89 صفحة املرجع السابق  عبد الرمحان امحد شوقي.د-1

2-E.ALLAN FARNSWORTH L’interprétation des contrats internationaux  
revue de droit des affaires internationales volume 3-4 année 2002. : »les 
juridiction américaines ne se limitent pas au contenu du contrat pour 
l’interpréter,mais lesquelles celui-ci a été formé telles que la nature des parties et 
le contexte de la transaction ».page 276 
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نوع من املعامالت حيـث ال يكترثـان        العناية مقارنة أمام تكرار نفس الطرفني لنفس        

  .بالصياغة اعتمادا على الثقة املكتسبة بينهما 
ن القاضي يستطيع تفسري العقـد بنـاء علـى ظـروف     إإضافة إىل كل هذه اجلوانب ف     

ن قبـل   ا تبادهلا املتعاقـد   موضوعية ، وقد تتمثل هذه الظروف املوضوعية يف حمررات قد         
  ستند من  خالهلا على ما قصدهين ميكن أن االتعاقد أو عقود سابقة قد أبرمها الطرف

ن يف العقد املراد تفسريه أو قد تكون الظروف املوضوعية عبارة عن جمرد وقائع              ا املتعاقد
ادة من شأا أن تلقـي الـضوء علـى اإلر         اليت  مادية ، كاألوضاع االقتصادية السائدة      

   )1(. ن شروط العقد حمل الرتاعأاحلقيقية بش
  : طريقة تنفيذ العقد -ت

 قد تكون طريقة تنفيذ العقد وسيلة تتضح ا إرادة املتعاقدين ، إذ ميكن تقسيم إرادما               
  .تنفيذ اليت تراضيا عنها الاملشتركة يف ضوء طريقة 

فيتبعان طريقـة معينـة يف       مضمون النص الصريح عند التنفيذ       ن ع انوقد خيرج  املتعاقد   
  )2(. التنفيذ تعدل من مضمونه وتكشف عن نيتهما 

ولكن لن يصبح هذا التنفيذ معربا عن النية املشتركة للمتعاقدين إال إذا توفرت الـشروط          
  :التالية 

  . أن يكون التنفيذ الحقا على إبرام العقد – 1
ـ    اآلخر ، فإذا كان ج      علم املتعاقدين بطريقة التنفيذ اليت يتبعها املتعاقد       -2 ن إاهال هلا ف

  . على نية أحد الطرفني دون اآلخرالإالتنفيذ ال يعرب 
  . التنفيذ ومل يعارض أحد املتعاقدينعلى أن تكون قد مضت مدة زمنية معقولة – 3
  

______________________  
  121 صفحة املرجع السابقبد احلكم فوده ع. د-1

  81 إىل 80 فحة ص85 بند  املرجع السابقالرمحانامحد شوقي عبد .يف هذا املعين د-2
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إذا حتققت هذه الشروط يف طريقة التنفيذ ميكن للقاضي أن يستخلص النية احلقيقية اليت              ف

ن من الشروط املراد تفسريها وتعديلها من قبل املدين وهو بذلك يتحمل            اقصدها املتعاقد 
  مسؤولية الغموض واإلام الذي صدرمن جانبه

جرة فالقاعدة العامة يف هذه احلالة      جيار مكان دفع األ   لو اغفل يف عقد اإل    : لك  ومثال ذ   
جرة يف  جر الذي اعتاد دفع األ    أجر ولكن املست  أقامة املست إجرة يف حمل    ن تدفع األ  أتقضي  

   )1( دفع األجرة يف هذا احملل ان املتعاقدين أرادأنه يعين إقامة املؤجر فإحمل 
ن أي خمالفة هلذا النص     إقيق ملبدأ محاية الطرف الضعيف و      وقررت أيضا هذه القاعدة حت    

  .قاضي إمنا هي خمالفة للقانون ختضع حكمه للنقض من قبل احملكمة العلياالمن قبل 
  تطرق إىل هذه الرقابة بالتفصيل يف املبحث الالحق أوسوف 

  
  :املطلب الثالث 

  .تأثري قواعد اإلثبات يف التعرف على نية املتعاقدين
 يف املطلب السابق إىل قواعد التفسري الداخلية و اخلارجية للعقد منـها             ت أن تطرق    بعد

قاضي املوضوع يف حماولة تفسري العقد وذلك عن طريق وصوله إىل النية             اليت يستعني ا  
  .املشتركة للمتعاقدين 

تطرق إىل دور قواعد اإلثبات للوصـول إىل نيـة          أ من خالل هذا املطلب سوف       فإنين
  .قديناملتعا
نه ال يكفي أن يدعي اخلصوم بوجود نية مغايرة للمعىن الظاهر لأللفاظ ، ويغلبـها               أ إذ  

البينة علـى   "  إذ أن القاعدة     ون الدليل على ما يدع    وا أن يقدم  مالقاضي ، بل جيب عليه    
ـ         إوبذلك ف " من ادعى    ليل علـى   دن اخلصم الذي يدعي خالف الظاهر عليه بتقدمي ال

  .ائل اإلثبات اليت خوهلا القانون مزاعمه مستندا إىل وس
  

_____________________  

  54



  674  صفحة 397 فقره االول  زءاحلسنهوري الوسيط ال   امحدعبد الرزاق.د  -1
 إال أن مشكلة اإلثبات يف مادة التفسري من املشاكل البالغة الدقة كون األمر يتعلق بالعقد               

تنظيم كامل للعالقة بني الطرفني فمـا       وخاصة احملرر يف وثيقة مكتوبة قد اشتملت على         
ن الفقه قد انقسم إىل اجتاهات سـوف        إوبناء على هذا ف   .هو الدليل األقوى من الكتابة    

  .ندرسها يف فروع خمتلفة 
قواعد العامة لإلثبات يف تفسري العقد دون       ال االجتاه األول والذي يرى ضرورة االلتزام ب      
فرع األول و يف الفرع الثـاين       الا الرأي يف    اخلروج عنها أو إمهاهلا ، وسوف ندرس هذ       

ندرس الرأي الذي يرى جواز االستعانة بكافة وسائل اإلثبات لالستجالء علـى النيـة              
الطرفني ، ويف الفرع الثالث ندرس الرأي الذي يفرق بني العبارة الواضحة والغامضة يف              

  .اإلثبات
  .االلتزام بقواعد العامة لإلثبات :لفرع األول ا

قاعدة العامة لإلثبات تفرض على اخلصوم أن يستعينوا بقواعد اإلثبـات حبـسب             أن ال 
  .حجيتها وترتيبها قانونا

  :وقد نظم القانون املدين اجلزائري طرق اإلثبات ورتبها حسب حجتها على النحو التايل 
س طرق اإلثبات حيث تعترب أهم و أقوى الطرق         أوقد كانت الكتابة على ر    : الكتابة   -أ

وهي ملزمة للقاضي حيث أن الكتابة صاحلة إلثبـات         .  من قوة مطلقة يف اإلثبات       ملا هلا 
مجيع الوقائع سواء كان عمال ماديا أو قانونيا ، ومن أهم أنواعها الورقة الرمسية و الورقة                

  )1(العرفية 
  . من القانون املدين اجلزائري 232 إىل 223وقد وردت أحكامها يف املواد من 

ن التصرفات  إال بالكتابة وكذلك ف   إنه ال جيوز إثبات ما هو مكتوب        أامة  ن القاعدة الع  إو
  . دج ال تثبت إال بالكتابة 1000القانونية اليت تزيد قيمتها على 

______________________  
بات ومباشـرا يف النظـام القـضائي        ثلغوثي بن ملحة قواعد و طرق اال      . ر د ظنأ - 1

  54  الصفحة 2001وية اجلزائري ديوان الوطين لألشغال الترب
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وفقا ألخـر التعـديالت الطبعـة        املوجز يف الطرق املدنية لإلثبات يف التشريع اجلزائري       مد زهدور   حم أيضا   و
  11صفحة 1991

 من القانون املدين اجلزائري ،جاء فيها       334ن املادة   إونظرا ملا للكتابة من حجية قاطعة ف      
مضمون يف عقد رمسي فال جيوز       دج وكان    1000قل من   أن كان التصرف    إنه حىت و  أ

  .إثباته إال بالكتابة
  . أمهها و اإلثباتأدلةن الكتابة هي سيدة إوذا ف
 وهي طريقة إلثبات الوقائع املادية فقط والتـصرفات   )شهادة الشهود  (: البينة – ب

 336 إىل   333 دج وقد وردت أحكامها يف املـواد         1000القانونية اليت ال تزيد عن      
  . املدين اجلزائري من القانون

 هي طريقة غري مباشرة لإلثبات وتنصب على واقعة معلومـة متـصلة             : القرائن   – ت
بالواقعة حمل الرتاع فيستنبط منها القاضي حكمها املعلوم ويطبقها علـى الـرتاع وقـد         

  . من القانون املدين اجلزائري 340 إىل 337وردت يف نص املادة 
صم بواقعة ترتب عليها حقا يستفيد منـه خـصمه           وهو اعتراف من اخل    : اإلقرار – ث

 مـن   342اىل  341 اإلثبات وقد وردت أحكامه يف املواد        ءيعفي هذا األخري من عب    
  .القانون املدين اجلزائري

 فإذا  . من خصمه أداء اليمني        الواقعةعن إثبات    يعجز   يطلب املدين الذي   : اليمني   – ح
 ا اعترب ذلك منه إقرار بالواقعـة       هرنكألفها خصمه رفض القاضي دعوى املدعى وإذا        ح
قول يتخذ فيه احلالف اهللا شـاهدا       "وهي   . 348 إىل   343وردت أحكامها يف املواد     و

    )1( " عقابه إذا حنثمزـلعلى صدق ما يقول و يست
نـه  أقواعد العامة لإلثبـات وذلـك       التزام ب لن أنصار هذا الرأي يرون ضرورة اال      إ و -

رة لإلرادة الظاهرة يف العقد من خالل عبارات العقد ، فـال            للخصوم إثبات إرادة مغاي   
قواعد العامـة لإلثبـات     المانع من اللجوء لقواعد اإلثبات ، ولكن يتعني عليهم مراعاة           

  .بعدم خمالفة أو جماوزة الثابت بالكتابة إال بالكتابة
_______________________  
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انون املدين اجلزائري ودراسة مقارنة مع بعـض القـوانني    اإلثبات باليمني يف الق لعصامي عبد الرمحان  -1
  65 الصفحة جامعة اجلزائر1986العربية والقانون الفرنسي حبث لنيل شهادة ماجستري سنة 

   فال جيوز إذا تغري املعىن الذي تتضمنه عبارة العقد الواضحة بغري دليل كتايب وال تكفي               
لتدليل على إرادة املتعاقدين مبـا      ل اخلارجية     بالتايل وسائل التعبري املستمدة من الظروف     

يتعارض مع النص الكتايب الواضح الذي  ورد يف   العقد ، فال جيب الفصل   بني قـوة                     
  )1(.احملرر يف اإلثبات و بني اإلرادة اليت يتضمنها 

 جالء غموض العقد وذلك استنادا إىل     ويرون خطورة اللجوء إىل البينة والقرائن عند است       
  ح العبارة يعين وضوح اإلرادة، وذلك  إذا كانت العبارة واضحة فال جيوز أن وضو

  . ظروف خارجية وهم أصحاب نظرية اإلرادة الظاهرة يف التفسري ة البحث عن أي
 أيضا  ة خمالف 111/01حيث يرون إضافة إىل حتريف العبارة الواضحة خمالفة لنص املادة           

   )2.(دين اجلزائري املتعلق باإلثبات  من القانون امل334ملا جاء يف نص املادة 
  .نه يتعني وجود مبدأ ثبوت الكتابةإأريد االستناد للبينة والقرائن فوبذلك فإذا  

ن وضوح العبارة ال يعين دائمـا وضـوح         أوقد تعرض هذا الرأي لالنتقاد على أساس        
 إلثبـات   ن ذلك يكون قرينة بسيطة قابلة     إاإلرادة ، وإذا كان كالمها يرتبط باآلخر ، ف        

 الطرفني يف هوة    وقوعالعكس ،وهذا يستكشف من الظروف اخلارجية اليت تكشف عن          
سوء الصياغة ،إذ قد تكون العبارات واضحة يف ذاا ولكنها غامضة يف مفهوم املتعاقدين              

ن يف  إن االستعانة بالظروف اخلارجية حتريف للمعىن الواضح بل بالعكس ف         أوليس من ش  
  )3(.حلقيقي الذي قصده الطرفان البحث تأكيد للمعىن ا

  
  
  
  

_____________________________  
   .11ايل10 املرجع السابق الصفحة ن اامحد شوقي عبد احلم .د-1
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  . مدين فرنسيقانون1341املادة و كذلك صري  انون املدين امل ق61/01تقابلها املادة  -2

  263م فوده  املرجع السابق صفحة  عبد احلك . د-3

  
  :الثاين الفرع 

  
  جواز االستعانة بكافة وسائل اإلثبات

 إن غالبية الفقهاء يتبنون جواز االستعانة بكافة وسائل اإلثبات اخلارجية عـن العقـد              
  )1(للوصول إىل النية احلقيقية للمتعاقدين مبا فيها البينة والقرائن دون اشتراط دليل كتايب 

   أن جيري حبسب املعىن رى أنصار هذا الرأي أن تفسري التعبري جيبيحيث 
الذي يستطيع املخاطب أن يستخلصه مع مراعاة كل الظروف املفسرة اليت يعرفها املوجه             

  ) 2.(إليه التعبري أو كان من واجبه أن يعرفها 
 أوال إىل العقد حمل التفسري ويستخدم الوسائل الداخلية         أولكن جيب على القاضي أن يلج     

عاقدين ، فإذا مل يتوصل من خـالل هـذه الوسـائل             نية املت  عناليت متكنه من الكشف     
الداخلية كان له أن حييل الدعوى إىل التحقيق ليتمكن اخلصوم من تقدمي ما لديهم مـن                

  )3.(وسائل إثبات كالبينة والقرائن لتدعيم ادعائهم مبغايرة اإلرادة للمعىن الظاهر 
 ختلو من نص حيظر تفـسري        ويستند أنصار هذا الرأي إىل أن القواعد القانونية للتفسري         -

العقد بالبينة والقرائن وإمنا جاءت على سبيل املثال و أعطاها املشرع نـصوص صـفة               
  . اإلطالق وليس التقيد

عة ما يراد إثباته يف مادة التفسري ينصب على وقائع مادية الـيت             يويستند أيضا إىل أن طب    
يسمح القانون بإثباـا بكافـة      ادة احلقيقية للطرفني وهذه الوقائع      رتلقي الضوء على اإل   

  .الطرق
_______________________  

ويستثىن من هذه القاعـدة     " ق م    449 الرأي الذي تبناه قانون االلتزامات والعقود املغريب يف نص املادة            -1 
اها أو احلالة اليت يراد فيها إثبات وقائع من شاا أن تبني مدلول شروط العقد الغامضة أو املبهمة أو حتديد مـد        

  " .تقيم الدليل على تنقيتها

  58



   .58 صفحة 52 بند  املرجع السابقزكي الشيشيأمحد .د -2
  . 40 الصفحة1978الطبعة سليمان مرقس أصول اإلثبات يف املواد املدنية  .د-3

نه جيب التفرقة بني قوة احملرر يف اإلثبات واملضمون املعنوي          أ رأيهم بالقول    ون ويدعم -
 احملرر عدم خمالفته إال بالكتابة ، بينما بالنسبة ملعناه واملتمثل يف إرادة             له ، إذ تقتضي قوة    

الظاهر، ميكن تصور تناقضها مع الظروف اخلارجية ، حيث يتطلب األمر تفسريا لتحديد             
اإلرادة احلقيقية للطرفني،وميكن أن يكون ذلك بكافة طرق اإلثبات إذ ال عالقة له بقوة              

  .احملرر
  منا تفسري العبارة الغامضة يف العقدإ يتعلق بإثبات العقد ذاته و حيث أن األمر ال

 )1(اليت يتنازع أحد املتعاقدين يف وجودها 
 وقد نقضت حمكمة النقض الفرنسية حكم حمكمة االستئناف لرفضها قبـول القـرائن             
املقدمة يف الدعوى من اخلصم لتحديد مضمون الوكالة الضمنية ، حبجة عدم وجود مبدأ              

  .بالكتابة ثبوت 
جواز رفـض      بعدم     حمكمة النقض   عتنق  القضاء الفرنسي هذا املنهج يف قرار           ا وقد  

هذه القرائن اليت تكشف عن النية املشتركة طاملا أن العناصر الداخلية للعقد ال تكفـي               
  )2.(للكشف عنها ، وكانت عبارات العقد غامضة يف هذا الصدد 

  
  
  
  
  
  
 

__________________________  
1-MARTY : rôle du juge dans l’interprétation des contrats cit  
page105 
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2 - dalloze 10/07/1945 نقض املدين الفرنسي 181   
   

  
  

  :  الفرع الثالث 
 الواضحة والغامضة يف مدى جواز االسـتعانة بكافـة وسـائل            تافرق بني العبار  ال

  .اإلثبات
نه إذا كانت   أت الواضحة والغامضة حيث يرون       إن أنصار هذا الرأي يفرقون بني العبارا      

وز االستعانة بكافة وسائل اإلثبات ، وذلك أن الغامض ليس له معـىن             جتالعبارة غامضة   
   ا بيان املعىن احلقيقـي املكتـوب       أن الشهادة والقرائن من ش    أحمدد حىت ميكن حتريفه و    

قد ال تشمل على معىن حمدد      وال يتضمن بذلك خمالفة للعقد املكتوب طاملا أن عبارات الع         
   )1(يتعلق مبوضوع الشهادة 

ن أصحاب هذا الرأي يعلقون جواز اللجوء إىل البينة والقرائن يف مادة التفسري             إوبذلك ف 
  .على شرط غموض عبارات العقد املراد تفسريها

 نه حسب رأيهم ال جيوز يف حالة وضوح عبارة العقد اللجوء إىل البينة            إومبفهوم املخالفة ف  
  . ن يف ذلك خمالفة ملا هو مكتوبوالقرائن وأل
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______________________  
  64 صفحة  املرجع السابق شوقي عبد الرمحان.د -1
  

  الفصل الثاين
   النية املشتركة للمتعاقدين ودور احملكمة العليا ىلإالتفسري يف حالة استحالة الوصول 

  
 بتعريف التفـسري كمـدخل مث       أ التفسري بد   يف الفصل األول إىل عملية     ت بعد أن تطرق  

قواعد التفسري الشخصية اليت يستعني ا القاضي يف عملية تفـسري العقـد             إىل   تطرقت
سوف أتطرق يف هذا الفصل لعملية تفسري العقد        .للوصول إىل النية املشتركة للمتعاقدين      

  . يل النية احلقيقية للطرفنيإالقاضي الوصول ى بعد أن استحال عل
 إىل مجيـع قواعـد التفـسري        أكن املشكل الذي يطرح نفسه هو أن القاضي قد يلج         ول

ستمدها من العقد ذاته ، وحياول الوصـول إىل         يالشخصية منها القواعد الداخلية واليت      
  .نه قد خيفق يف الوصول إليها أالنية املشتركة للمتعاقدين إال 

 العقد ، ولكن بالرغم من ذلك       فيحاول مرة أخرى مستندا إىل القواعد اخلارجية لتفسري       
  نه ال يستطيع الكشف عن هذه النية املشتركة وبالتايل رفع الغموض واللبس عن العقد إف

ن انه قد يلجأ يف بعض األحيان إىل قواعد اإلثبات ليثمن ما جاء به املتعاقد             أوكذلك رغم   
ضي مع قصور قواعد    لنية خمالفة لتلك الظاهرة يف العقد فما هو احلل الذي يلجأ إليه القا            

التفسري الشخصي وهو يف حاجة إىل فض الرتاع ورفع اللبس عن العقد ومتكني املتعاقدين              
  .من تنفيذ العقد ؟

  إن املشرع اجلزائري وعلى غرار معظم التشريعات إضافة إىل قواعد التفسري الشخصية            
 الشخـصي    إليها عند قصور قواعد التفـسري      أمنح للقاضي قواعد تفسري موضوعية يلج     

  .واستحالة استظهار النية املشتركة للمتعاقدين 
  :نه أواليت تنص على  112 به املادة ت وتتجسد هذه القواعد  مبا جاء

  يؤول الشك يف مصلحة املدين "
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 غري أنه ال جيوز أن يكون تأويل العبارات الغامضة يف عقود اإلذعان ضـارا مبـصلحة                
 البحث عـن النيـة املـشتركة         إىل ي ال يهدف  ن التفسري املوضوع  إو."  الطرف املذعن 

نه يعد مسألة قـانون ، ولـيس        إللمتعاقدين بل يهدف إىل حتقيق إرادة املشرع وبذلك ف        
  .وسيلة للتفسري 

ن أ التفسري املوضوعي ال يأيت إال بعد استحالة التعرف على نية األطـراف و             نإوبذلك ف 
املوضوعي يتكون من عنصر واحـد      ن التفسري   إ ف عليهالشك يبقى يعتري العقد دائما ، و      

  يق القانونطبوهو ت
لتفسري الشخصي والذي يتكون من عنصرين ، العنصر األول يتعلق          اخالف  على   وذلك  

 من القانون املدين اجلزائري والعنصر الثاين يتعلق بالوقائع         111يق القانون أي املادة     طببت
  .كشف عن النية املشتركةالوهو 

 نتطرق إىل قواعد التفسري املوضوعي واليت تتمثل يف قاعدة          ومن خالل هذا الفصل سوف    
تفسري الشك ملصلحة املدين مث إىل االستثناء الوارد عنها يف املبحث األول مث يف املبحث               
الثاين إىل مدى رقابة احملكمة العليا لعملية تفسري مبعىن أخر دور احملكمة العليا يف عمليـة                

  .التفسري 
  

  :املبحث األول 
   . التفسري املوضوعيةقواعد

 سوف نتطرق من خالل هذا املبحث إىل قواعد التفسري املوضوعية واليت متكن من فض              
الرتاع يف العقد حيث تفرض على القاضي أن ال يعطي للعقد معىن خمالفا للمعىن الـذي                

منا يرد عليها استثناء يف     إإال أن هذه القاعدة ليست مطلقة و      .حيقق مصلحة الطرف املدين   
ود اإلذعان ذلك مبا هلذه العقود من خصوصية ويتمثل االستثناء يف تفسري الـشك يف               عق

  .عقد اإلذعان ملصلحة املذعن
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وسوف نتطرق إىل القاعدة العامة وهي تفسري الشك ملصلحة املدين وهـذا يف املطلـب    
لشك يف  ستثناء الوارد على القاعدة واملتمثل يف تفسري ا       الاألول ، مث يف املطلب الثاين إىل ا       
  .عقد اإلذعان ملصلحة املذعن

  
  :املطلب األول 

   .قاعدة تفسري الشك ملصلحة املدين
  إىل رقطتأوال ال   نتطرق من خالل هذا املطلب إىل قاعدة هامة يف التفسري فمن الواجب             

مدلول هذه القاعدة مث إىل  شروط تطبيقها مث إىل أساس تقريرهـا وأخـريا إىل نطـاق                  
  .تطبيقها 

  
  :ألول الفرع ا

  .دين مدلول قاعدة تفسري الشك لصاحل امل
 قد ال يصل القاضي من خالل حبثه يف قواعد التفسري إىل الكشف عن اإلرادة املشتركة               

ن يتراوح تفسري   أللمتعاقدين فيضل هناك شك حول حقيقة هذه اإلرادة فمجرد الشك ب          
على وجـه آخـر     العقد بني وجوه متعددة كل وجه منها حمتمل وال ميكن ترجيح وجه             

ن القاضي يستحيل   أ و )1. (ي حتمله العبارة حمل التفسري    ذاملعين ال   يف اختيار  احيدث تردد 
نه لـيس   أني وجه واحد لتفسري العقد مهما كان جانب الشك فهذه قرينة على             يعليه تب 

  . يرده األخر  ملئا منهما أراد شيهناك نية مشتركة للمتعاقدين ، مبعىن أن كال
 ن التفسري ليس مستحيال   أالشك ملصلحة املدين تتحدد من قول القاضي ب       فقاعدة تفسري   

  .ويف نفس الوقت غري ممكن على وجه واحد ال يقبل الشك 
ن هذه القاعدة واليت أقرا معظم التشريعات مبا فيها القانون املدين اجلزائري يف املادة              إو

عذر عليه   أن يت   القاضي إال بعد    إليها أنه ال يلج  أ قاعدة احتياطية يف التفسري ، مبعىن        112
  .التفسري الوصول إىل النية املشتركة للمتعاقدين بواسطة القواعد األصلية يف
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______________________  
  
  226ر أنور سلطان املرجع السابق الصفحة انظ-1
  

ن مفضال مـصلحة    اوذلك أن القاضي ملزم بالفصل يف الرتاع بافتراض ما أراده املتعاقد          
لى مصلحة الدائن ولكن ما هو املقصود باملدين ؟ هل يقصد به من يكون مدينا               املدين ع 

 .بالنسبة للعقد يف مجلته ؟
  : من القانون املدين اجلزائري112 املقصود باملدين يف نص املادة –

 )1( يقصدباملدين هوالطرف الذي يتحمل االلتزام حمل تفسري العقد أوحمل الشك
ة لعقود التربع اليت يكون فيها االلتزام من جانـب واحـد             واضح بالنسب  مراألن هذا   إو 
خر دائنا ففي هذه احلالة يسهل تفسري الشك حيـث          كون دائما املتربع هو املدين واآل     في

أما العقود امللزمة جلانبني عامة يكون كـل مـن          . يكون دائما لصاحل املتربع أي امللتزم     
  .الطرفني دائنا ومدينا يف نفس الوقت 

زام ت املدين باإلل  و يستفيد من تفسري الشك ه     ذيقصده يف مادة التفسري وال    نذي  فاملدين ال 
ويف هـذه   .الذي يراد به يف الشرط أي الشخص الذي يضار من الشرط املراد تفـسريه             

ـ   هاحلالة ينبغي النظر إىل كل شرط من شروط العقد على حد            احلاجـة إىل    وعد عندما ت
ة امللتزم يف خصوص هذا الشرط الذي يشوبه        ملصلح تفسري أي منها، فإذا قام الشك فسر      

  )2.(الغموض ، بصرف النظر عن وضع الشخص من العقد مبجمله
  

  :الفرع الثاين 
  :شروط تطبيق القاعدة 

 قاعدة تفسري الشك ملصلحة املدين ال تستند يف تطبيقها إىل نيـة املتعاقـدين فمـن                 إن
  :ر عدة شروط   إال بتوف ميكن ذلك الواجب االحتراز يف تطبيقها فال
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_________________________  
  
  املرجع الـسابق       أستاذ فاليل  ،300  صفحة     املرجع السابق  سعديالصربي  ر يف هذا املعين كل من         ظ أن -1

  316صفحة 
  265 صفحة املرجع السابق توفيق حسن فرج  -2 

  
  : ـ وجود مربر للتفسري أ

هرها وميكن استخراج إرادة األطـراف       فإذا كانت عبارات العقد واضحة الداللة يف ظا       
منا تضيق القاعدة يف حالة غموض عبـارات العقـد          إعمال القاعدة ، و   منها فال مربر إل   

احنالل النية املشتركة للمتعاقدين من خالل تضارب معاين العبارة الواحدة ، ففي حالة             و
يطبق القاعدة   أن   للقاضي الوصول إىل النية املشتركة كان       ةستحالإعقد و لغموض عبارة ا  

  .لفض الرتاع بإعطاء معىن للنص مراعيا يف ذلك مصلحة املدين 
  : ـ استنفاذ وسائل التفسري الشخصي ب

الغرض من عملية التفسري هو الوصول إىل النية املشتركة للمتعاقـدين ، ذلـك أن إرادة                
سـتنفاذ  الطرفني هي العنصر اجلوهري يف العقد فال جيوز اللجوء إىل االفتراض إال بعد ا             

  .الوسائل الكاشفة عن هذه النية وثبوت قصورها يف الوصول إىل جوهر العقد 
ن  قاعدة تفسري الشك ملصلحة املدين هـي قاعـدة           بأليه  إن تطرقنا   أوذلك كما سبق و   
   إليها إال بعد التأكد من أن الطريق مسدود أمام التفسري أاحتياطية ،ال يلج

   : املشتركة ـ  ثبوت الشك يف التعرف على النيةت
 إذا استمر الشك يف الوصول إىل النية املشتركة وصرح القاضي بأنـه اسـتحال عليـه           
الوقوف على وجه من األوجه املتعددة اليت وصل إليها بعد البحث وحماولة التفسري أدى              

  .الشك إىل تغليب النية اليت تكون لصاحل املدين 
  : ـ حسن نية املدين ث
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نية حبيث ال ذنب له يف غموض عبـارات         الون املدين حسن    لتطبيق القاعدة جيب أن يك    
 فسوء النية أو اإلمهال من جانب املدين يتناىف مع املربر واألساس الذي قامت عليه               .العقد

  .ذ أن مجيع القواعد القانونية تنصب على عدم محاية سيئ النية إالقاعدة ، 
  .ذلك أن سوء النية يرفع احلماية عن املدين 

  
  
  

  :لثالث الفرع ا
   .أساس تقرير قاعدة تفسري الشك ملصلحة املدين

ـ        ن إذا استحال على القاضي الكشف ع       إىل النيـة    أ النية املشتركة فال جيوز له أن يلج
ن معيار التفسري املوضوعي ليس حتديد اإلرادة اليت جيب أن تكون عنـد             أاحملتملة  ذلك    

ضوعية اليت تستند إىل محاية حسن النية       غراض املو األمنا أساسها   إو. املتعاقدين بافتراضها   
  ) 1.(والعدالة ومحاية الطرف الضعيف 

  .ن قاعدة تفسري الشك ملصلحة املدين قاعدة تربرها العدالة إو
ن هناك اعتبارات عديدة تظهر لنا وجهة نظر املشرع من وراء تقريره هلذه القاعـدة               إو

  :تتمثل هذه االعتبارات فيما يلي 
  : الذمة ـ األصل براءة ) 1

ستثناء ال جيب   ن اإل إ إن األصل يف اإلنسان هو براءة الذمة ، واالستثناء أن يكون ملزما و            
  .التوسع فيه

  . منا املفروض براءة الذمة حىت يثبت العكس إفال جيب أن نفترض االلتزام و
نه جيب افتراض أن املدين التزم إىل أضيق مدى حتمله عبـارة العقـد املـراد                إولذلك ف 
  ) 2.(كثر من هذا املدى أ هها ، وال جيب أن حنملتفسري

  :ـ الدائن هو املكلف باإلثبات ) 2
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ه إذا كان هناك شك يف مدى التزام املدين و أراد الدائن األخذ باملدى الواسـع                أنحيث  
 إثباته فإننا ال نأخذ إال باملدى الضيق        نفإذا عجز ع  ،نه وجب عليه أن يثبت هذا االلتزام      إف

   .لواسع له لاللتزام ال ا
  

___________________________  
  583امش الصفحة اهل عبد احلي حجازي املرجع السابق يف . د-1
  227الشوريب املرجع السابق صفحة .د -2

  
نه وحده الذي قام عليه الدليل ويف احلقيقة أن القاعدة هنا قاعدة إثبات والـيت               أوذلك  
  ) 1". (البينة على من ادعى " تصاغ 

  .لدائن هو من ميلي االلتزام على املدين ـ ا ) 3 
 إن القاعدة يف العقد أن الدائن هو من ميلي االلتزام ال املدين ، فإذا كان االلتزام مبـهما                  

ن يفسر  أن الدائن من يتحمل نتيجة خطأه ويستفيد املدين ب        إغامضا حيول حوله الشك ف    
  ) 2.(الشك ملصلحته 

  .لتزام ـ املدين هو الطرف الضعيف يف اال ) 4 
نه من الواجب يف العالقات التعاقدية      أ لقد أقرت مجيع التشريعات والفقه والقضاء على        

نه على القاضي أن    إومن بينها التفسري ف   . محاية الطرف الضعيف ويف مجيع مراحل العقد      
ن املدين هو الطرف الضعيف يف االلتزام ومن        إحيمي مصلحة الطرف الضعيف ،وبذلك ف     

ن تقرير قاعدة تفسري العقد ملصلحة املدين هي من بني القواعد الـيت             أ و الواجب محايته ،  
  .قرها الشارع حلماية الطرف الضعيف أ

  
  :الفرع الرابع 

  .نطاق تطبيق القاعدة 
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 أن القاعدة يف  التفسري هي التعـرف علـى النيـة املـشتركة               واجب اإلشارة إىل  المن  
تركة للمتعاقدين مهما كـان هـذا       للمتعاقدين وعلى القاضي أن يكشف عن النية املش       

عسريا ، وإذا استطاع إزالة الشك وجب عليه تفسري العقد مبقتضى هذه النية املـشتركة               
  .ولو كان التفسري يف غري مصلحة املدين 

  
_____________________  

  300 صفحة  املرجع السابقصربي السعدي. د-1
  81 صفحة  املرجع السابقفرج الصده. د-2

مل وال ميكـن    ن يتراوح تفسري العقد بني وجوه متعددة فكل منها حمت         أشك ب ما جمرد ال  أ
نه ليست هناك نية مشتركة ، بل أراد كل         أخر فهي قرينة على     ترجيح أي وجه على اآل    
  .منهما شيء مل يرده اآلخر

فهنا يتدخل دور قواعد التفسري املوضوعية وعلى القاضي أن يفسر الشك ملصلحة الدين             
كاستثناء لصاحل الطرف املذعن يف عقد اإلذعان وهذا ما سوف نتطـرق            كقاعدة عامة و  

  إليه يف املطلب الالحق 
  :املطلب الثاين 

   .املذعن يف عقد اإلذعان الطرف تفسري الشك ملصلحة 
   اإلشارة إليه تفسري الشك يف العقد بصفة عامة ملصلحة املدين تن األصل كما قد سبقإ

القاعدة  يف عقود اإلذعان ، وذلك ملا هلا مـن خـصوصية             هذه   على   نه يرد استثناء  أإال  
  .متيزها عن العقود األخرى

التفسري ، حيث جاء يف نـص املـادة         ب يتعلق إذ أن املشرع استثناها بنص خاص فيما        
  .".ن التفسري ال جيب أن يكون ضارا مبصلحة املذعنأ :" 112/02

ن ملصلحة الطرف املذعن سـواء      ن تفسري الشك يف عقد اإلذعان يكو      إمبفهوم املخالفة ف  
وسوف نتطرق من خالل هذا املطلب إىل تعريف عقد اإلذعان و ما            .كان مدينا أو دائنا   
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 عن باقي العقود اليت جتعله منفردا بقاعدة تفسري خاصة وملاذا قرر املـشرع هـذا                يزهمي
  .االستثناء

   الفرع األول 
   . تعريف عقد اإلذعان

 مل وعريفا لعقد اإلذعان حيث توىل الفقه مهمة تعريفـه       عط ت ت من التشريعات مل     ين أ إ 
  .يكن هناك إمجاع على تعريف شامل لعقد اإلذعان

  
  

عقد اإلذعان هـو حمـض      " نهأحيث عرفه سايل وهو صاحب أول فكرة لإلذعان على          
تغليب إرادة واحدة تنصرف بصورة منفردة ومتلي قانوا ، ليس على فرد حمدد بل على               

ن هناك من   وكين  أفرضها مسبقا  جانب واحد وال ينقصها سوى         يدة و جمموعة غري حمد  
  ) 1".(يقبل قانون العقد 

قد " لسنهوري وهو أول من أطلق عليه تسمية اإلذعان         ا عبد الرزاق أمحد  ويعرفه الدكتور 
يكون القبول جمرد إذعان كما ميليه املوجب فالقابل للعقد مل يصدر قبوله بعد مناقـشة               

 موقفه من املوجب ال ميلك إال أن يأخذ أو يدع وكمـا كـان يف                ومفاوضة بل هو يف   
حاجة إىل التعاقد على شيء ال غىن عنه ، فهو مضطر إىل القبول ،فرضاؤه جمرد ولكنـه                 

  ) 2" .( اإلذعان  عقودمفروض عليه ومن مث مسيت هذه العقود
 املوجب ذو   عقد اإلذعان هو ذلك العقد الذي يعد فيه       :" شب حمفوظ   ع ويعرفه األستاذ ل  

االحتكار القانوين أو الفعلي شروط  حمددة غري قابلة للتعديل أو املناقشة ويوجههـا إىل               
  )3"(مام إليه ،ويعرض مبوجبها سلعة أو خدمة معينة ظاجلمهور بصورة دائمة بقصد االن

ظهر لنا جليا اختالف عقد اإلذعان عن غـريه مـن           ينه من خالل التعريفات السابقة      إو
  .العقود 
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منا اكتفى بـالنص    إ باقي التشريعات مل يعرف عقد اإلذعان و       ثلن املشرع اجلزائري م   إو 
 اجلزائري دين املقانون  من ال70على كيفية القبول يف عقد اإلذعان من خالل نص املادة          

  : والذي جاء فيها 
يقبـل   حيصل القبول يف عقد اإلذعان مبجرد التسليم لشروط مقررة يضعها املوجب وال           "
  "اقشة فيهااملن
  

___________________  
  133 صفحة  املرجع السابقسايل-1   
  244 صفحة 1زءيف شرح القانون املدين جالوسيط السنهوري  عبد الرزاق امحد -2   
  31 صفحة  املرجع السابقشبعحمفوظ ل-3   

  

  
  :الفرع الثاين 

  .طبيعة عقد اإلذعان
طبيعة القانونية ألي عقـد     الك أن حتديد     التطرق إىل طبيعة عقد اإلذعان ذل      ت لقد ارتأي 

كثر من فائدة ،إذ أن الكثري من احللول لبعض املشاكل الناشئة عن العقد             أمن العقود هلا    
  .تتوقف على حتديد هذه الطبيعة ، ومن بني املشاكل غموض العقد 

  .ن حتديد الطبيعة القانونية لعقد اإلذعان هلا دور جد هام يف عملية التفسري إ ف
 يفـسر  تفـسري      ا يكون وفقا لتفسري العقود وإذا كان نظام       هن تفسري إإذا كان عقدا ف    ف

ذلك أن الفقه قد انقسم إىل فريقني منهم من يرى أن عقد اإلذعان             . القانون وليس العقد  
   .ا يراه سوى نظام الهو عقد ومنهم من

  :وسوف نتطرق إىل الرأيني كما يلي
   . ـ عقد اإلذعان ما هو إال نظامأ

  إن هذا الرأي ينكر وصف العقد على اإلذعان ويرى فيه جمرد نظام قانوين ، وما هـو                 
  .سوى جمرد الئحة حتكيم 
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منـا  إ وان عقد اإلذعان املزعوم ليس عقـد     إنه مادام ال يوجد توافق اإلرادتني ف      إوبذلك ف 
  .يشبه القانون

هناك تفاوض  عن هو الوحيد الذي ينفرد بوضع شروط العقد فليس          اذلك أن الطرف الذ   
  .وما على املذعن إال القبول أو الرفض 

لعقد يفترض التساوي بني األطراف وحرية التفاوض       ا ويعتمد هذا الرأي على أساس أن       
  .وهو ما يغيب يف عقد اإلذعان 

ن أ أن عقد اإلذعان ليس له من العقد سوى االسم ألنه تغليب اإلرادة الواحدة ، و               نويرو
   قوا من توافق االرادتني ولكن يف اإلرادة املنفردة تستمدإلذعان ال قيمة القانونية لعقد اال

حملرر العقد ومنشئه والذي خلق قانوا ، وهو مولد الرابطة القانونية اليت جتمع املـذعن               
  .ذعاناإلحتت شرط 

نأخذ فقـط إرادة    وويضيفون بأننا ال نبحث عن إرادة املنضمني إىل العقد وال نعتد ا             
  )1(رادته هي القاعدة يف التفسري إ الذي يعترب مركزه كمركز املشرع وتكون حمرر العقد

راعـى فيـه    تن يطبق تطبيقـا     أ ومن هنا جيب أن يفسر اإلذعان كما يفسر القانون و         
  . ما تستلزمه الروابط االقتصاديةىلإمقتضيات العدالة وحسن النية وينظر فيه 

فعنده عقود اإلذعان هـي     ) سايل(ه  ا بنفس املذهب الذي ير    )ليون دجيي (  وقد ذهب   
  .شكل من أشكال تصرف اإلرادة املنفردة 

ن القيمة القانونية لإلذعان ختلق من املنفعة العامة اليت يطلـق عليهـا الـضرورات               إ و
  )2.(االجتماعية 

  
ن التفسري الذي   إالعقد بل   ي  ن تفسري عقد اإلذعان ال يتوقف على إرادة حمرر        إ وبذلك ف 

يه القاضي يقترب من ذلك التفسري الذي يفترضه عندما يتعلق األمـر            جيب أن يذهب إل   
  .بتفسري القانون 
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رادتني عـن حريـة     إ قإذ أن العقد هو تواف    :" يف هذا الشأن يف مقاله       )هوريوا(  ويقول
. قرب إىل أن يكون نظاما      أواختيار أما هنا فالقبول جمرد إذعان وخضوع فعقد اإلذعان          

  )3." (لعدالة وحسن النية ليفسر القانون ويراعى تطبيقه ولذلك جيب أن يفسر كما 
  
  
  

_________________________  
    229 سايل املرجع السابق -1
  44شب حمفوظ املرجع السابق صفحة ع ل -2
  247 صفحة 1سنهوري الوسيط ج عبد الرزاق امحد منقول عن – 3
  
  
  . الرأي القائل بالصفة العقدية لإلذعان  -ب

نصار هذا الرأي وهم أغلبية فقهاء القانون املدين بالـصفة التعاقديـة لعقـد                  يرى  أ  
  .اإلذعان 

ا حتته ال يبلغ حد اإلكراه الذي       ع حيث يرون أن الضغط الذي يكون الطرف املذعن واق        
وبالتايل القبول بطريق اإلذعان قبول صحيح ينعقد باقترانه        . يعدم الرضا وال يفسده حىت    

  .باإلجياب عقد صحيح 
 فيها أحد األطراف شروطه     نه منذ قرون خلت يطلق لفظ العقود على عمليات حيدد         أ و

خر أن يقبلها أو يرفضها واملهم أن يكون القابل بالشروط املعروضة عليه غـري              وعلى اآل 
نه يكون قـد أدىل برضـائه فيتكـون         إقبول أو الرفض فإذا قبل ف     المرغم ، أي حر يف      

  ) 1(العقد
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إذا كانت إرادة الطرف املذعن جتيء حتـت تـأثري          " نه  أأي أيضا    ويرى أنصار هذا الر   
 مـن شـأنه أن   ات وجودها وال يعترب حىت سـبب     الك ال ميس ذ   ذن  إالغلط االقتصادي ف  

  ) 2" . (يفسدها 
 حبرية النقاش واملساومة حبيث تترك لكل مـن         األصل يف التعاقد أن يتسم إجراؤه     ذ أن   إ 

فضل الشروط ، وهناك من العقـود عقـد         أيرتضي  الطرفني الفرصة يف أن جيعل اآلخر       
اإلذعان الذي يشذ على القاعدة ويضع أحد الطرفني هذه الشروط وال يكـون أمـام               

قرب إىل  أالطرف  الثاين إال أن يقبلها مجلة أو يرفضها مجلة ، حبيث أن قبوله إياها يكون                 
  .  التسليم والرضوخ

يعـاد للقبـول ملـزم      مبجياب املقترن   فاإل:"  يف هذا الشأن   الدكتور السنهوري ويقول  
   البحث عد بعده هذا النص يف حاجة إىليللموجب طبقا لنص التقنني اجلديد  ، ومل 

_______________________  
  
  125 ايل 124 صفحة 1988 دار النهضة العربية طبعة سنة سليمان مرقس  نظرية العقد. د-1

   103 الصفحة 1981الطبعة نهضة العربية دار العبد الفتاح عبد الباقي نظرية العقد .د-2

  
قوة امللزمة فالنص صريح يف أن اإلجياب وحده هو امللـزم         القوم عليه   تعن األساس الذي    

  )1".(أي اإللزام يقوم على اإلرادة املنفردة طبقا لنص القانون 
 عدم جدوى   نن أصحاب النظرية اليت تقول بالصفة التعاقدية لعقد اإلذعان يرو         إوهكذا ف 

لنظرية اليت تقول بأنه ليس عقدا وكذا خطورا إذا كانت دف إىل الوصول إىل إعطاء               ا
  ) 2.(فعالية قانونية لإلرادة املنفردة 

ن االعتراف بالصفة التعاقدية لعقد اإلذعان يلزمنا بتفسريه تفسري العقود ال القـانون             أ و
  . حقامراعاة يف ذلك ما نص عليه القانون وهو ما سوف نتطرق إليه ال

  :الفرع الثالث 
  .تفسري عقد اإلذعان 
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نه ال ميكن أن نعاملـه  مثـل         إ القانونية ف  تهتقدم يف تعريف عقد اإلذعان وطبيع      وفقا ملا   
العقود األخرى ذلك أن األصل يف التفسري هو البحث يف النية املشتركة للمتعاقدين ، إال               

  .أن هذه النية املشتركة تغيب يف عقد اإلذعان 
 القاعـدة العامـة يف      نفقد خص املشرع عقود اإلذعان مبيزة أخرى خرج ا ع         ذلك  ل 

  ) 3.(التفسري وهي أن ال يكون التفسري ضارا مبصلحة املذعن 
منـا علـى    إن تفسري عقد اإلذعان ال يكون على أساس القصد املشترك للمتعاقدين و           إ و

  .ن اأساس الغرض الذي يسعى إليه املتعاقد
 املـادة    عليـه  نصتمازائري شأنه شأن معظم التشريعات العربية       وقد أورد املشرع اجل   

غري أنه  جيوز أن يكون تأويـل العبـارات          .يؤول الشك يف مصلحة املدين     : " 112
  ".الغامضة يف عقود اإلذعان ضارا مبصلحة الطرف املذعن
ال

__________________  
  223 صفحة 1السنهوري الوسيط جعبد الرزاق امحد  -1
   42فوظ املرجع السابق صفحة شب حمع ل-2
  939 بند 26صفحة املرجع السابق  سليمان مرقس -3

نه غـري جمـرب علـى       أصبح من السهل على القاضي تفسري عقد اإلذعان ذلك          أ حيث  
منا يفسر الشك لصاحل املذعن سواء كان مـدينا أو          إاالجتهاد حلماية الطرف الضعيف و    

وقد انتهج القضاء هذا املنهج حيث      .دائما  دائنا كونه الطرف الضعيف يف عقد اإلذعان        
 قضاة املوضوع يف    ى والذي راع  08/10/1997صدر قرار عن احملكمة العليا بتاريخ         

نادي السياحي مركز النادي من العقد كونـه  التفسريهم للعقد املربم بني شركة التأمني و    
  ) 1(. الطرف املذعن وفسر الشك ملصلحته  

  : خيلوا من احلالتني ن تفسري عقد اإلذعان الإ و
 تكشف بـصراحة  111قا ملا جاء يف املادة طب ـ فإذا كانت عبارات العقد واضحة  أ

 هذه القاعدة كوا األصل والذهاب      ننه ال جيوز للقاضي اخلروج ع     إعلى مدلول العقد ف   
  .تفسري لصاحل املذعنالإىل االستثناء املتمثل يف 
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نه إذا كانت عبارات احملررات أو العقود واضحة        إ و منا هو جمرب بالتقيد أوال مبا هو مقرر       إو
ظاهرة فال جيوز االحنراف عنها عن طريق تفسريها للتعـرف علـى إرادة حمرريهـا أو                

لتعـرف  لن كان من سلطة قاضي املوضوع تفسري االتفاقات واحملررات          إنه  أاملتعاقدين و 
 حتمله العبارات    عما ان ال يكون التفسري خروج    أن ذلك مشروط ب   إعلى حقيقة القصد ف   

  . مبصلحة الطرف املذعنان كان ذلك ضارإحىت و) 2.(احلقيقة  فال جيوز تشويهها 
فوجب على القاضي تفسري هـذا  :  ـ أما إذا كانت عبارات عقد اإلذعان غامضة  ب

ائنا أو مـدينا     املذعن سواء كان د    بالطرف اشك ضار الالغموض وجيب أال يكون تفسري      
اء املتمثل يف تفسري الشك يف عقد اإلذعان لصاحل املذعن سواء           ستثنوان املشرع وضع اإل   

  .كان مدينا أو دائنا  له مربرات عديدة  أمهها هو محاية الطرف الضعيف
__________________________  

  
  08/10/1997 بتاريخ 160673 العدد الثاين ملف رقم 1998 جملة قضائية سنة منشورقرار  -1

   284صفحة    1981 املدين الكوييت طبعة انون الق يف صول االلتزامأ بدر جسام اليعقوب .د-2

ال أن هناك مالحظة حيث جند أن هاته القاعدة غابت يف القانون املدين الفرنسي حيث               إ
نه يعتد يف تفسري عقد اإلذعان كباقي العقود األخرى بقاعدة تفسري الـشك ملـصلحة               أ

إال أن الفقه الفرنسي قد رأى يف تضيق         . قانون مدين فرنسي   1162املدين يف نص املادة     
  . بالطرف املذعن إذا ما كان الطرف الدائن اضرار كبريإهذه القاعدة القانونية 

 ليس له   1162فف من حدة الضرر باعتبار أن نص املادة         فقد جلأ إىل حلول قضائية خت     
  .طبيعة آمرة 

افة إىل أن طبيعـة     ضوبذلك ميكن تطبيقه بالكيفية اليت تتوافق وضروف كل دعوى باإل         
           عقود اإلذعـان كوـا تفتقـد الرضـاء احلقيقـي الكامـل الـذي جنـده                تكوين  

  )1.(يف العقود األخرى 
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 26 املـؤرخ يف     58-75نه قبل صدور القانون املدين اجلزائري مبوجب أمر رقـم           إ و
 حبكـم   حيث كان يطبق القـانون الفرنـسي        . يتضمن القانون املدين     1975سبتمرب  

  الظروف التارخيية اليت كانت آنذاك تعيشها اجلزائر 
 قضى بتفسري الشك    1923 فرباير   4نه قد صدر حكم عن حمكمة اجلزائر يف جلسة          إ ف

ذلك أا  يف الشرط املراد تفسريه مدينة دون مراعاة كون العقـد      مني  أملصلحة شركة الت  
  ) .2.(من عقود اإلذعان 

  :  الفرع الرابع 
  . ملصلحة املذعن ير قاعدة تفسري الشك أساس تقر

 تفسري الـشك ملـصلحة      112/02ن املشرع قد فعل الصواب بتقريره يف نص املادة          إ
يف صـاحل   أن يكون املذعن يف عقد اإلذعان فأوجب على القاضي تفسري الغموض شرط         

  .الطرف املذعن لعدة اعتبارات 
  

________________________  
  353-352ع السابق صفحة  عبد احلكم فوده املرج-1
  702 الصفحة 539 رقم 04 جملة احملاماة السنة  قرار منقول من -2
  

  
ـ رفأول هذه االعتبارات أن تبعة الغموض تقع على عاتق املوجب الذي انفرد بتح            _ أ  ري

  ) 1.(عن وكان من األوىل تفسري الغموض لصاحل الطرف املذعن االعقد وهو الطرف الذ
إلرادة املشتركة تكاد ختتفي متاما ، حيث يتـوارى         فاعقد اإلذعان   نه إذا    إ  ثانيا و _ ب

ـ        مني أالطرف املذعن حتت نظام مل يناقشه كما هو احلال بالنسبة إىل التوقيع على عقد الت
 يفـسر  فيه حيـث  وهو اال اخلصب لعقود اإلذعان والذي من الصواب حتقيق العدالة           

  )2.(ينا الغموض ملصلحة املذعن سواء كان دائنا أو مد
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ن الطـرف املـذعن يف   إن القواعد العامة تقضي محاية الطرف الضعيف و      إ  وثالثا  _ت 
 مركزه ، حىت ولو كان الطرف املذعن        عنعقد اإلذعان هو دائما الضعيف بغض النظر        

ن العاقـد   ن التفسري يكون ملصلحته أل    إغموض ف هو الذي أضاف الشرط الذي سلكه ال      
ـ    مت اليتذي له الوسائل    احملتكر هو الطرف القادر وال     ني صـيغ الـشروط     يكنه مـن تب

  ) 3.(وتوضيحها 
ن املشرع أباح للقاضي تعديل ما قد يكون يف العقد من شروط تعـسفية              إ وهلذا أيضا ف  

   إضافة إىل محايته عند تفسري العقد 112وإعطاء الطرف املذعن ، منها ما جاءت به املادة
  
  
  
  

_________________________  
  
  85 بند املرجع السابق بد املنعم فرج الصده ع.د  -1
  287بدر جسام اليقوب املرجع السابق صفحة .د  -2
  68الشوريب املرجع السابق صفحة .د -3

  
  :اين ــــــث الثــــاملبح

  .دور احملكمة العليا يف عملية التفسري 
  

 رفع الغموض عن    بعد أن تطرقنا فيما سبق إىل املهمة الدقيقة اليت يقوم ا القاضي حماوال            
  ثار قانونية آجله بإحداث  أ من ئالعقد وجعله يأخذ ارى الذي أنش
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ننا من خالل هذا املبحث سوف نتطـرق إىل  دور احملكمـة      إعن طريق عملية التفسري ف    
 رقابة إعمال القاضي للقواعد القانونية ، واليت        نالعليا بصفتها اهليئة القضائية املسؤولة ع     

  .بيق القانون ووحدتههر على حسن تطست
حيث تنحصر مهمتها يف رقابة تطبيق قضاة املوضوع للقانون والبعد عـن وقـائع               _ 

اكم أو تعيد فحـص وقـائع       الدعوى ، فهي ال تقوم بوضع نصوص تشريعية تطبقها احمل         
  .جله أن هذا خيالف الغرض الذي أنشئت من الدعوى أل

رسة عملية التفسري سـواء التفـسري       ن القاضي ورغم السلطة اليت منحت له وهي مما        إ ف
نه خيضع لرقابة عليا حرصا على سالمة تطبيق القانون         إالشخصي أو التفسري املوضوعي ف    

وخوفا من خروجه عن الوجهة اليت رمسها له الشارع من خالل املواد الـيت قررهـا يف                 
  .عملية التفسري 

لشخصي أو املوضوعي إال أن     ء ا ا احملكمة العليا تلعب دورا هاما يف عملية التفسري سو         و 
  .الرقابة ختتلف يف االثنني 

 التفـسري ال   طريـق ن إال ع  قومنه يف التفسري الشخصي رقابة احملكمة العليا ال ت        أ وذلك  
ن القانون يفرض على القاضي طريقة معينة يف التفسري وله السلطة           ألعلى نتيجة التفسري    

  .واليفرض عليه نتيجة ما ة كوا النية احلقيقيللمتعاقدينالتقديرية يف تقدير النية املشتركة 
 أما التفسري املوضوعي والذي يقوم عند الشك يف التعرف على النية املشتركة للمتعاقدين             

ن احملكمة العليا تفرض رقابتها على نتيجة التفسري و ذلك أن النتيجة تنحدر مباشرة من               إف
  .قاعدة قانونية التطبيق 

ن دور احملكمة العليا يقوم إذا كانت املـسألة         نستخلص أ  أن    ومن خالل ما تقدم ميكن    
  متعلقة بقاعدة قانونية 

 أما إذا كانت مسألة واقع فأا خترج عن رقابة احملكمة العليا ألا حمكمة قانون وليست               
  . حمكمة واقع

كيفية التميز بني ما هو واقع وما هو قانون يف          هولكن املشكل الذي يثور ويطرح نفسه       
  ية التفسري ؟عمل
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   وهو ما سوف جنيب عليه يف املطلب األول 
  :املطلب األول 

  .التميز بني الواقع والقانون يف عملية التفسري 
نه ال ميكن أن يتناول     إن احملكمة العليا ليست حمكمة موضوع بل حمكمة قانون ومن مث ف           إ

طـريف العقـد ، يف      اختصاصها كل املسائل املتعلقة بالعقد إذ منها ماال يهم إال مصلحة            
  .حني تترك مسائل الواقع لسلطة  قاضي املوضوع 

يز بني ما هو واقع وما هو قانون مث  إىل حتديد ما يعتـرب               ي وسوف نتطرق إىل معيار التم    
  . يف التفسري اواقع يف التفسري  وما يعترب قانون

  :لفرع األول ا
    : معيار التميز بني الواقع والقانون

يز بـني الواقـع     ي احملكمة العليا لعملية التفسري على ضوء عملية التم         يتحدد نطاق رقابة  
  .والقانون 

نه من الصعب فصل مسائل القانون عن مسائل الواقع بطريقة دقيقة ووضع معيـار              أإال  
 واقع أو   ة  لأسمعلمي يصيغ قاعدة عامة ميكن تطبيقها بسهولة ملعرفة ما إذا  كنا بصدد              

  .مسألة قانون 
تميز بني مـسائل الواقـع و       ال الفقهية والقضائية اليت سادت بصدد       ايريع ومن خالل امل  
نه إذا تعلق األمر مبجرد التثبت من وقـائع الـدعوى           أهب الفقه إىل    يذ.مسائل القانون   

 الشهود وترجيح قرينة على أخرى      بتقرير األدلة املقدمة من اخلصوم وموازنتها بني أقوال         
  . من اختصاص قاضي املوضوع ن ذلك كله واقع يكون البث فيهإف

أما إذا تعلق األمر بتكيف هذه الوقائع وبيان ماهيتها من وجهة نظر القـانون وحتديـد                
ـ  ن األمر يعد من مـسائل القـانون       إنية  املترتبة على هذا التطبيق ف      اآلثار القانو  رض  يف

  )1(رقابةال
  :ة طرق منها يز بني الوقائع والقانون إىل عديتمالويستخلص الفقه بصفة عامة يف 

  :الطريقة األوىل  _ أ 
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 ،وتتبلور هذه الطريقة يف تتبع املراحل اليت مير ا الرتاع           )BONNIER (األستاذ يضعها  
أمام القاضي لينفي منها ما يتعلق بالوقائع وما يتعلق بالقانون و أن نشاط القاضـي ميـر        

  :بثالثة مراحل 
 مسائل الواقع تعتمد     أن حظ الفقه مرحلة التحقق من وجود وقائع الدعوى فقد ال        _ 1

ضاء بإقامة الدليل عليها مث تترك للقاضي ليستخلص منـها          قعلى أمور يتعني ثبوا أمام ال     
ـ    هإرادة اخلصوم مستخدما يف ذلك خربته دف تفسري         لديـه إذ أن     ها للوقائع اليت تثبت

  .التفسري ليس هو حمل اإلثبات بل الوقائع اليت يستند إليها 
ف احلال بالنسبة ملسائل القانون اليت ليست حمل إثبات ، ومن خـالل هـذه               وهذا خبال 

العملية يقوم القاضي بتمحيص الوقائع لينتهي إىل ثبوت بعضها بأدلة وإهدار بعضها لعدم             
  ) 2.(كفاية الدليل عليه 

ئع ال رقابة    أن نشاط القاضي يف هذه املرحلة نشاط ذهين ينصب على الوقا           ونستخلص  
   .لعليا عليهللمحكمة ا

ن للوقائع واليت تتمثل يف مرحلة      املرحلة الثانية وهي مرحلة البحث عن تعريف القانو       _2
  . إثباا وإعطاءها الوصف املناسب إىلف الوقائع اليت انتهى القاضي يتكي

______________________  
  400صفحة املرجع السابق عبد احلكم فوده  -1
ـ    95-94رية للقاضي املدين رسالة ماجستري سنة        سلطة التقد    إبراهيم بن جديد    -2 حة فصجامعة اجلزائر ال

65  
ف النتائج القانونية اليت يرتبها القانون واليت نتج        يوهي مرحلة تكي  : املرحلة األخرية    _ 3

  .عنها الرتاع وإنزال حكم القانون على الوقائع الثابتة
نشاط الذهين للقاضي   و ال القانون  وقد قرر الفقه أن هاتني املرحلتني األخريتني من مسائل          

  . إخضاعه لرقابة احملكمة العليا جيب  وبالتايل قانوينعمل
  :الطريقة الثانية _  ب
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أما الطريقة الثانية اليت يسري عليها األملان واإليطاليون مؤداها أن حمل حكـم صـدر يف                
 لـدى   بتـة ثانه طبق قاعدة قانونية على وقائع حمددة        أالدعوى أو يف شق منها يفترض       

  )1.(القاضي وهذه القاعدة القانونية هلا شروط معينة يف التطبيق 
كل عمل أيا كان، يرتكبه املرء ويسبب ضـررا         :"  مدين   124 فمثال القاعدة يف املادة     

  ".للغري يلزم من كان سببا يف حدوثه بالتعويض
 ثبت من وقائع    ن نص املادة يشترط حدوث اخلطأ والضرر والعالقة السببية بينهما ، فإذا           إ

الدعوى توفر شروط تطبيق هذه املادة تعني على القاضي يف تطبيقها وأعمال حكمهـا               
  .القضاء بالتعويض 

ملخالفته للقـانون يف    .كون بصدد مسألة قانونية     نخطأ القاضي يف تطبيق القانون      أوإذا  
  .تأويلالتطبيق أو ال

ع مل يقم الدليل عليهـا يف       خطأ يف ذات الدعوى كأن يكون قد استخلص وقائ        أأما إذا   
ن ذلك يعد مسألة الواقع اليت يترك تقـديرها         إالدعوى أو األخذ بظروف ليست جدية ف      

  لقاضي املوضوع 
ه يف تكيف الوقائع اليت ثبت لديه كأن يعطيها وصـفا قانونيـا غـري               أ أما إذا كان خط   

  .نه يعد خمطأ يف حكم القانون إصحيح ف
  

_________________________  
 401 صفحة  املرجع السابق م فودهعبد احلك.د - 1

  
  

  
  :مذهب االستدالل والقياس  _ ت
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ز جلأ الفقه إىل انتهاج مذهب استداليل والقيـاس         يلتميا يف حماولة أخرى إلعمال معيار      
ومضمونه أن احلكم القضائي هو يف الواقع منتهج منطقي أو استدالل قـضائي معـني               

  .جمموع الوقائع تفسري مقدمته الصغرى مقدمته الكربى القاعدة القانونية و
 يف املقدمة الكربى أي القاعدة القانونية يستوجب        اويترتب على ذلك إذا كان اخلطأ واقع      

  .أعمال رقابة احملكمة العليا 
  )1 .(الوقائع كون أمام خطأ يف نع اخلطأ  يف نتيجة القياس وق أما إذا  

ى التميز بني الوقائع والقـانون كمعيـار        وإزاء اختالف الفقه حول إمكانية االعتماد عل      
حيث ثبت غموض هذه الفكرة ال سيما وقـد فـشلت مجيـع             .لتحديد نطاق الرقابة    

احملاوالت بصدد إجياد حد فاصل بني ما يعترب من الواقع وما يعترب من القانون ألجل هذا                
يق وبـارز  م دقيقرر الفقه أن غموض فكريت الواقع والقانون يؤدي حتما إىل استحالة تقي   

  . ال يوجد يف احلقيقة القانونية بينهما فالواقعة البحتة والقانون البحت
  

  :الفرع الثاين 
  .ما يعترب قانونا يف التفسري خيضع لرقابة 

  
 إذا كان لقاضي املوضوع السلطة التقديرية يف فهم وقائع الدعوى واسـتخالص إرادة             

وهي تلك القواعد    فرضها،ا تعلق مبسائل    املتعاقدين دون رقابة إال أن ذلك خيتلف فيما إذ        
  .قانونيةوتدخل ضمن قواعد  ا،اليت يستعني 

____________________  
  67صفحة  املرجع السابق  جديد  بنإبراهيم-1

  
ستعانة ذه القواعد القانونية إمنا خيـضع لرقابـة مطلقـة           اإلن قاضي املوضوع عند     إ ف

 أثناء القيام مبهمـة     ا القواعد القانونية أو جتاهل هل     أي خمالفة هلذه  فللمحكمة العليا ،لذلك    
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ن احملكمة العليا تفرض رقابتها إذ جيب عليهـا         إالتفسري إمنا يعد خمالفا للقانون وبذلك ف      
  .قانونيةالقاعدة النقض حكمه اوزته 

  :ستخلص من النصوص القانونية أن قواعد التفسري امللزمة قانونا هي أ و
   :العبارات الواضحةقاعدة االلتزام ب_ أ

إذا كانت عبارة العقد واضحة فال جيوز االحنـراف         " نه  أ 111/01 لقد نصت املادة    
  "عنها من طريق تأويلها للتعرف على إرادة املتعاقدين 

 فاخلروج عن عبارة العقد الواضحة مبحاولة تفسريها رغم وضوحها يعد خرقا للقانون ،             
يعد جتاوزا  ،اضح للعبارة يعطيها معىن خمالف للحقيقة       ن حماولة القاضي تفسري املعىن الو     إو

وقد حرس القضاء   ،  ،فال جيوز له حتت ستار التفسري االحنراف عن املعىن الواضح            ياقانون
حيث قضت احملكمة العليا يف قرار هلـا صـادر بتـاريخ            . ا املبدأ ذ التزام القاضي    ىعل

وعية العقد بـصفة خمالفـة       بنقض قرار قضاة املوضوع الذين فسروا ن       16/06/1991
ات العقد واضحة   للصفة اليت أعطيت هلذا العقد من طرف املتعاقدين و حيث كانت عبار           

  )1.(ن اراده املتعاقدأ ما ىيف مجلتها تدل عل
ــظ   ــيس اللفـ ــوح اإلرادة ولـ ــا وضـ ــوح هنـ ــصود بالوضـ            . واملقـ

 بصدق كما تقصده اإلرادة وعلـى القاضـي يف          ن األصل يفترض أن اللفظ يعرب     أذلك  
حماولة التفسري للعبارة الواضحة إذا محلت العبارة معىن مغاير للظاهر أن يعطـي تربيـرا               

  )2.(سباب اليت دفعته إىل النتيجة األعطاءه إوذلك بتسبيب حكمه و 
  

________________________  
   80816 اعدد الرابع رقم 93لقضائية لسنة  الة ا16/06/91 قرار احملكمة العليا بتاريخ -1
  204 الشوريب مرجع سابق صفحة . د-2
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 ،إمنا حرصا منه على عدم تشويه       111ن وضع املشرع هلذه القاعدة يف املادة        إوبذلك ف 
 النية املشتركة   عنغلب األحيان   أوحتريف العبارة الواضحة اليت من املفروض أا تعرب يف          

  .للمتعاقدين 
  .الفة هلذه القاعدة يعد خرقا صرحيا خيضع لنقض من قبل احملكمة العليان أية خمإو

  قاضي املوضوع للعبارات فيما إذا ختالف يف الفقه يف مسألة تقدير إمنا هناك ا
يزه بني وضـوح وغمـوض   يفهل هذه السلطة التقديرية لتم    . كانت واضحة أو غامضة     

   ؟العبارة ختضع لرقابة 
  :ال إىل قسمني قد انقسم الفقه يف هذا ال

يرى أن للقاضي سلطة تقديرية يف ما إذا كانت العبارات واضـحة أو             : القسم األول   
غامضة وخيضع يف ذلك إىل رقابة ،وله أن يعطي للعبارات الواضحة املعىن املقصود منها              

  ) 1.(من قبل الطرفني ومبا خيرجها عن معناها الظاهر 
  : القسم الثاين 

ي لغموض العبارات من وضوحها  إمنا يدخل يف سلطته التقديريـة        يرى أن تقدير القاض   
نه من مسائل الواقع وله أن يثبت ذلك بكافة الوسائل وال يدخل ضمن رقابة احملكمة               أو

  )  2.(العليا مادام يربر املعىن الذي يتوصل إليه 
  :االلتزام باإلرادة احلقيقية املشتركة للمتعاقدين  _ ب
النيـة املـشتركة     " 111/02املشتركة أو كما تعرب عنها املـادة        ن اإلرادة احلقيقية    إ

دارها يعترب إهدارا   ن إه إنه يستمد قوته امللزمة منها ، و      إهي جوهر العقد و   " للمتعاقدين  
  .هلذه القوة 

  
_______________________  

   604 صفحة 392بند  املرجع السابق سنهوري  عبد الرزاق امحد-1
  14 صفحة  املرجع السابق محانامحد شوقي عبد الر -2
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ن هذه املسألة تعد من قبل القواعد القانونية اليت ال يستقل ا قاضي املوضـوع بـل                 إو
ن العربة باإلرادة احلقيقية على أن تكون هذه اإلرادة هـي           إخيضع لرقابة احملكمة العليا ف    

  .املشتركة للمتعاقدين 
 أثناء قيامه بعملية التفسري اخلروج عنها       ن هذه القاعدة ملزمة ال جيوز لقاضي املوضوع       إ و

فـإن  وكان هذا الشيء جائزا قانونـا       ،   يف تقريره أن املتعاقدين يريدان شيئا معني         و إنه 
ه ، يكون بـذلك قـد        بشيء خمالف ل   ىقضن ، و  ا عن ما أراده املتعاقد    خرج القاضي   
  .نقض قراره خالف القانون و

لقاضي للوصول إىل النية املـشتركة كـالعرف        أما فيما خيص القواعد اليت يستهدي ا ا       
 تعد  ،اجلاري يف املعامالت ، واألمانة والثقة ، مثال ما هي إال قواعد يستأنس ويستعني ا              

من قبل الوقائع ال ختضع لرقابة ، ذلك أن هذه القاعدة تفرض على القاضي طريقـة وال                 
  .تفرض عليه نتيجة ما معينة 

عدم اتباعها كوا ال جتدي للتعرف على النية املـشتركة          نه إذا جتاهلها أو صرح ب     أحيث  
  .نه بذلك ال خيالف قاعدة القانون وال خيضع قراره للنقض إف
  :قاعدة الشك يفسر لصاحل املدين_ ت

 علـى القاضـي   ن املدين اجلزائري أن إذا استحال   قانومن ال  112/01لقد نصت املادة    
الـيت   يف حالة شك كون النية هي احلقيقة و        الوصول إىل النية املشتركة للمتعاقدين ووقع     

نه جيب أن يفـسر     إخذ القرار ف  أقدرة على   الن ودخل دوامة احلرية وعدم      اقصدها الطرف 
أمهها محاية الطرف   و  العتبارات اليت قد سبق ذكرها ،     لهذا الشك ملصلحة املدين وذلك      

  .الضعيف 
 أن يفسر الـشك ملـصلحة       للقاضيفال ميكن   ن هذه القاعدة تعد من املسائل القانون        إف

الدائن إذا ثار شك حول نية املتعاقدين فهو خبروجه هذا يعد خرقا للقـانون ويعرضـه                
  .للنقض  وهو يف تطبيقه للقاعدة إمنا خيضع لرقابة احملكمة العليا

  .تفسري الشك يف عقد اإلذعان لصاحل املذعن  _ ث
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 العبارات  وز أن يكون تأويل   نه ال جي  أغري  ............. " 112/02جاء يف نص املادة     
  " املذعنالغامضة يف عقود اإلذعان ضارا مبصلحة الطرف 

نه ال جيب على قاضي املوضوع إذا كان بـصدد          أ هذه القاعدة قاعدة قانون أيضا ذلك       
  .تفسري عقد اإلذعان أن يضر بالطرف املذعن إذا ثار شك حول نية املتعاقدين 

لى القاضي نتيجة معينة ألن النتيجة تنحدر مباشرة        ن القانون يف هذه احلالة يفرض ع      إ و
  .من تطبيق القاعدة القانونية 

  
  :املطلب الثاين 

  ع فيما يعترب من وقائع يف التفسريسلطة قاضي املوضو
  

 السلطة املمنوحة للقاضـي فيمـا خيـص         ىمن خالل هدا  املطلب سنسلط الضوء عل       
  ه السلطة ذعليه و حناول معرفة حدود هاستنباطه للنية من خالل فهمه للوقائع املعروضة 

  :الفرع األول 
  .حدود سلطة قاضي املوضوع يف تفسريه للوقائع 

ل تفسري العقد ، فال ا  يتمتع قاضي املوضوع بسلطة تقديرية إزاء حبثه ملسائل الواقع يف جم   
  .كمة العليا احملا لرقابة خيضع يف شأ

ضوع من حبث لالسـتدالل علـى النيـة         وتنحصر مسائل الواقع فيما جيريه قاضي املو      
   ا يف الكشف عنها وهي حسن النية املشتركة لطريف العقد ، وتقديره املعايري اليت يستعني
خطأ القاضي يف استخالصه للنيـة      أوالعرف والعدالة والثقة املتبادلة بني الطرفني ، وإذا         
 هذا الشأن يعد خطأ يف      ن خطأه يف  إاملشتركة أو أساء فهم أي معيار من هذه املعايري ، ف          

خطأ يف فهمه لشروط العقد ، فهو خيالف        أنه إذا   أإذ  . الواقع ال متسه رقابة حمكمة العليا       
  .كمة العليا رقابة سالمة تطبيق القانون احملالعقد وليس القانون و دور 

تفسري الداخليـة يف    ال و البحث يف نية املتعاقدين بطبيعته يقضي أوال اللجوء إىل قواعد            
  العقد واليت يستمدها من ذات العقد حيث حياول أن يفسر الشرط الغامض بناء على 

  86



اهلدف من التعاقد والشروط األخرى اليت تضمنها العقد واملعىن الذي ينتجـه و ذلـك               
  .جراء تقريب بني شروط العقد إب

ن  أ  ويف حالة قصور هذه الوسائل الداخلية يف إيصال القاضي إىل نية املتعاقـدين ، لـه               
  ادية الكاشـفة عـن اإلرادة     املوقائع  الستعانة ب اإلة عن العقد ك   يبحث يف عناصر خارج   

  . اجلاري التعامل به ستهداء بروح العدالة  وحسن النية والعرف  مثل اال.احلقيقية 
عملية اليت يقوم   الن  إن هذا الفهم الذي يقوم به القاضي إمنا ال يتعدى فهما للوقائع و            إ و

 ولكن إذا   .رقابةال إىل   املشتركة يف العقود إمنا هي واقع ال خيضع فيه        نية  ا للبحث عن ال   
  يعين أن هذه السلطة املمنوحة لقاضي املوضـوع        خمالفته النقض فهل  على  ترتب  يكان ال   

   ؟ةهي سلطة غري حمدد
  . من الواضح أن هذه السلطة مقيدة وليست مطلقة لكن

 فعلى القاضي أن يسبب النتيجـة الـيت          ذلك أن  السلطة التقديرية مشروطة بالتسبيب      
توصل إليها ند عملية البحث و اإلثبات للوقائع ، إذ ينقض حكمه إذا كـان مفتقـدا                 

  .ألساسه القانوين ألنه مشوب بقصور التسبيب 
كون هناك أية وقائع ميكن استخالص      تثبت القاضي حتصله إلرادة الطرفني دون أن        أفإذا  
تناقض مع الثابت يف الدعوى     تية أو كانت قائمة ولكنها      ن كانت ومه  منها إ  اإلرادة   نوع
   )1.( نقضه  ن حكمه يكون معيبا بالقصور يف التسبيب مما يوجبإف
  
  
  

_____________________  
 للعملية اليت قام من خللها بتحلل لوقائع واستنباط منها نيـة        ان  جمرد فرض على القاضي لتسبب      إنين أري   -1

 اليت تفرضها  قضاة القانون  ونوعا من التقليص يف الـسلطة املنوحـة                نوعا من الرقابة      املتعاقدين ال  يعد إال    
  .للقاضي يف هذا اال واحلد منها بصفة غري مباشرة  
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  :الفرع الثاين 
  
   . السلطة التقديرية للقاضينالنتائج املترتبة ع        

 عـن اإلرادة النفـسية       إذا كان العمل املنوط بقاضي املوضوع ينحـصر يف البحـث          
نه يترتب على هـذه الـسلطة       إرقابة ف لللمتعاقدين ويكون هذا التفسري واقعا ال خيضع ل       

  : هيالتقديرية عدة نتائج
تكيف املعطى له من طريف العقد إذا ما رأى عـدم سـالمته             الأن القاضي ال يلتزم ب     _ 

  .وعدم اتفاقه مع اإلرادة احلقيقية هلما 
رادة كوا اإلرادة احلقيقية ويعطي العقد التكيف الذي يتفق معها           عليه تغليب هذه اإل   و 

وعليه أن يصحح التكيف الذي أعطاه إياه األطراف سواء عن جهل أو عمد وجيب عليه               
  . يفيتسبيب الوقائع اليت توصل إليها وبىن عليها التك

ن هذا  أقول ب ها متروك له لل   ئافويترتب على هذا أن تقدير قاضي املوضوع للصورية أو انت         
  )1.(العقد صوري وهو يف احلقيقة مثال عقد هبة وليس عقد بيع 

أن املعايري اليت يستعني ا القاضي يف استخالصه للنية املشتركة للطرفني واملتمثلة يف              _ 
 روف خارجية تعد جزء   ظحسن النية والعرف والعدالة واألمانة والثقة وهي يف حقيقتها          

فهوم واسع ، فالتعبري الرئيسي الوارد يف العقد ، عادة ما يكـون             من التعبري عن اإلرادة مب    
منصبا على املسائل اجلوهرية فيه أما املسائل الثانوية فيحكمها العرف والعدالة وحـسن             

ن القاضي يبحث عن اإلرادة املشتركة من خالل التعبري         إو. النية واألمانة والثقة  املتبادلة      
  ري اليت ال جيب أن تكون متناقضة مع التعبري الرئيسي  يلجأ إىل هذه املعايوالرئيسي 

______________________  
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 فمثال العرف ال يؤخذ يف الكـشف        .املعايري مشتركة بني الطرفني   وجيب أن تكون هذه     

  .خروما من أحد أطراف التعاقد دون اآلعن  إرادة املتعاقدين إذا كان معل
 أن أىإال أن هذا ال مينع القاضي من أن يعدل من الشرط الواضح الوارد يف العقـد إذا ر        

هناك من الضروف ما يكشف جبالء عن اإلرادة احلقيقية و التعبري الرئيسي ال يعرب حبـق                
  .عن هذه اإلرادة 

ب أن  ن التعبري الرئيسي معيار إلرادة الطرفني وعدوله جي       أأن يسلم ب   نه على القاضي  أبيد  
  . حىت تتمكن احملكمة العليا من الرقابة ايكون مسبب

حيث يتعني على القاضي يف تفسري العقد أن يبحث عما يقتضيه حسن النية حىت ولو               _ 
ن عليه  إمل يكن متفقا مع إرادما احلقيقية ، فإذا كانت اإلرادة متناقضة مع حسن النية ف              

  .لثقة وحسن النية أن يستبدهلا مبا يتفق مع األمانة ومقتضيات ا
 هناك تفاوت  بني إرادة       وإن كان  واجبة حىت قانونية  الرادة  اإل ةغان عملية صي  إ وبذلك ف 

  )  1.(املتعاقدين ومبدأ حسن النية 
  
  
  
  
  
  
  
  

_____________________  
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  اخلــــامتـــــة

  
خالص نتائج عديدة توضح لنـا األمهيـة         است تنا ملوضوع تفسري العقد جترنا إىل     إن دراس 

  ا املوضوع ذالبالغة لدراسة ه
و إمنا  ، عملية التفسري بصفة مستقلة      يفسر العقد جيد عمله ال يقتصر على      فالقاضي و هو    

فبحثه عن النية املشتركة للتعاقـدين يلزمـه        ، مرحلة تكوين العقد      اخللف إىل  يرجع إىل 
 فيعين ،ا كان الرضا مشوبا بعيب من العيوبإذف. صحة رضاء املتعاقدين   ىالتحري يف مد  

  .ا أن القاضي لن يصل إيل مراده من تفسري العقد هذ
ي قواعد يستعني ا يف      القاض ىوحيث أن املشرع اجلزائري مثل باقي التشريعات قد أعط        

 سبيل املثال وللقاضي أن يستعني      الوصول إىل تفسري العقد هذه القواعد إمنا جاءت على        
  . وراءها ىسعي النتيجة اليت نه من الوصول إىلرى يراها مناسبة متكّبوسائل أخ

صدر الذي  امل يف   ل الصعوبة اليت يواجهها القاضي يف البحث عن النية املشتركة تتمث          وإنّ
 ختالف و الصراع الذي ال يزال حمـل نظـر إىل          االوهو أمام   ،يأخذ به يف استخراجها     

  .الوقت احلايل 
ه املسألة وحسنا فعل فقد أخذ      قف موقف الوسط فيما خيص هذ     د و و املشرع اجلزائري ق   

لك حسب اآلثار الـيت تترتـب       استخالص نية املتعاقد وذ    يف   و الباطنة   الظاهرة ةرادإلاب
 اإلرادة اليت متكنه من الوصول إىل      القاضي عليه أن يكون حكيما يف االستعانة ب        و.عليها

  .النية احلقيقية املشتركة للمتعاقدين 
و املتمثلة يف تقرير املشرع قاعدة تفسري      النقطة املهمة اليت جيب اإلشارة إليها      ة إىل ضافباإل

  .الشك ملصلحة املدين 
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ه القاعدة امللزمة للقاضي تقيده يف حالة ما استحال عليه الكشف عن النية املشتركة              ذفه

  .للمتعاقدين 
الة القاضي لن يقف عنـد      ويف هده احل  ،املشرع قد وجد حال له ميكنه من تفسر العقد          و

  .و إمنا يغلب نية املدين علي نية الدائن كونه الطرف الضعيف يف العقد ،النية املشتركة 
وقد أورد املشرع استثناءات هلذه القاعدة اليت تتمثل يف تفسري الشك ملصلحة املذعن يف              

رنسي الذي  الف غرار القانون    ذلك على وقد فعل   ، عقد اإلذعان سواء كان مدينا أو دائنا        
، ه القاعدة رغم األمهية البالغة هلا  واليت أخذ ا القضاء والفقه يف فرنسا               أمهل تقنني هذ  

  .وتطبق حىت يف احملاكم الفرنسية 
 مـدى   مة القانون اليت تفرض رقابتها على     ويظهر لنا جليا دور احملكمة العليا وهي حمك       

  احترام القاضي للقواعد القانونية
كذلك تظهر الرقابة يف تقيد السلطة املمنوحة للقاضي        .  العقد الغامض    ونية املقرر لتفسري  

  .يف تفسري الوقائع  مبوجب إلزامه بتسبيب النتيجة اليت توصل إليها 
سواء يف تفسريه ملـسائل     ،وذا فإن القاضي يف احلالتني خيضع لرقابة من احملكمة العليا           

  .أو تفسريه ملسائل الواقع ، القانون 
 وأنه أصبح عنصرا جوهريا يف مجيع املعـامالت         ةصاك ملا للعقد من قدسية خ     لذويرجع  
  . االقتصادية منها وبدأت الرضائية تكاد تندثروبالذاتاليومية  

  
  

  .وفـــقنا اهللا لـما حيـــبه ويرضـــــاه
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  قائمة املراجع املعتمد عليها يف البحث

  
  :مراجع باللغة العربية 

  :املراجع العامة 
نور سلطان  مصادر االلتزام املوجز النظرية العامة لاللتزام دار النهـضة العربيـة              أ/د-1

   1983الطبعة 
أمحد شوقي عبد الرمحن قواعد تفسري العقد الكاشـفة عـن النيـة املـشتركة               / د-2

  1977للمتعاقدين ومدي تأثري قواعد االثبات عليها املطبعة العربية احلديثة طبعة 
 مفاعيل العقد طبعة الثانية 2عة العقود املدنية والتجارية اجلزء      إلياس ناصيف موسو  / د-3

1998  
لغوثي بن ملحة قواعد و طرق االشبات ومباشرا يف النظام القضائي اجلزائري            .  د -4
     2001 الوطين لألشغال التربوية ديوانال
 
  1981بدر جسام اليعقويب أصول االلتزام يف القانون املدين الكوييت الطبعة /د-5
توفيق حسن فرج النظرية العامة لاللتزام يف مصادر االلتزام مع مقارنة بني القوانني             / د-6

  3العربية دار النهضة العربية الطبعة 
  1972مجيل الشرقاوي دروس يف أصول القانون دار النهضة  الطبعة /د-7
قارنـة  عبد احلي حجازي النظرية العامة االلتزام وفق للقانون الكوييت دراسـة م           /د-8

  1982املصادر اإلرادية  العقد واإلرادة املنفردةمطبوعة جامعة الكويت سنة
  1998-1997علي إبراهيم  الوسيط يف املعاهدات الدولية دار النهضة العربية / د-9

  1981 الطبعة دار النهضة العربية عبد الفتاح عبد الباقي نظرية العقد/ د-10
  1997 العامة للعقد مطبعة الكاهنة علي فياليل االلتزامات النظرية/ د-11
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  :عبد الرزاق أمحد السنهوري/ د- 12
  1963نظرية االلتزام طبعة الثانية 1 الوسيط يف شرح القانون املدين املصري ج -     

  1960 القاهرة 4مصادر احلق يف الفقه اإلسالمي ج-  
ن  منشأة املعـارف     عبد احلكم فوده تفسري العقد يف القانون املدين املصري مقار         /د-31

  1993األسكندرية الطبعة 
ـ             / د-41 رف اعبد احلميد الشواريب فسخ العقد يف ضوء القضاء والفقـه منـشأة املع
  1997سكندرية طبعة اإل

  عبد املنعم فرج الصده  نظرية العقد يف القوانني العربية دار النهضة العربية /د-15
  1974طبعة 

  :حممد صربي السعدي/د-61
 املدين اجلزائري نظرية العقد اجلزء األول مصادر االلتزام التصرف القانوين           شرح القانون -

   1993-1992العقد واإلرادة املنفردة دار اهلدى عني ميلة طبعة 
تفسري النصوص يف القانون والشريعة اإلسالمية املطبعة اجلهوية وهران ديوان املطبوعات           -

  1984اجلامعية طبعة 
خر ثبات يف التشريع اجلزائري وفقا أل     ز يف الطرق املدنية لإل    حممد الزهدور املوج  / د-71

  1991التعديالت طبعة 
منذر الفضل النظرية العامة لاللتزامات دراسة مقارنة بني الفقـه اإلسـالمي و             /د-18

   1996القوانني املدنية الوضعية مصادر االلتزام مكتبة الثقافة املنشر والتوزيع طبعة 
مد  عقد اإلذعان يف القانون املدين اجلزائـري واملقـارن            لعشب حمفوظ بن حا   / د-91

  1990املؤسسة الوطنية للكتاب اجلزائر طبعة 
  1988سليمان مرقس نظرية العقد دار النهضة العربية طبعة /  د -20
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 :املراجـــــــع اخلاصــــة 
  
لقانون و  عبد الوهاب خالف  تفسري النصوص القانونية وتأويلها حبث منشور جملة ا           /-1

  السنة الثامنة 1 العدد 1948اإلقتصاد مارس 
 سلطة القاضي يف تعديل العقد أطروحة لنيل دكتواه الدولة يف القانون جامعـة              محيد بن شنييت    /  د-2

    1996اجلزائر معهد احلقوق بن عكنون سنة 
ون سنة  إبراهيم بن جديد السلطة التقديرية للقاضي املدين رسالة ماجستري يف القان          / د-3

   جامعة اجلزائر 94-95
لبين خمتار وجود اإلرادة وتأثري الغلط عليها يف القانون املقارن رسالة ماجستري سنة              / د-4

   جامعة اجلزائر77
أب ولد امباري حسن النية يف القانون الدويل رسالة ماجستري يف القانون الدويل و              /د-5

   جامعة اجلزائر 2001-2000العالقات الدولية سنة 
لعصامي عبد الرمحان االثبات باليمني يف القانون املدين اجلزائري دراسة مقارنـة             / د-6

 جامعة اجلزائر1986-1985رسالة ماجستري سنة 
  .539جملة احملاماة السنة الرابعة رقم   -7    

  :الة القضائية اجلزائرية  8  -
  العدد األول  1989سنة  الة القضائية اجلزائرية ل

    العدد األول1990سنة ة القضائية اجلزائرية لال
   العدد الرابع 1993سنة  الة القضائية اجلزائرية ل
   العدد األول 4199سنة  الة القضائية اجلزائرية ل
   العدد الثاين 1997سنة  الة القضائية اجلزائرية ل
  العدد الثاين1998سنة   الة القضائية اجلزائرية ل
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