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  قائمة المختصرات

  باللغة العربية -أ 
  اجلريدة الرمسية= ر .ج

  الفقرة= ف 

  القانون التجاري= ت .ق

  قانون مدين جزائري= ج .م.ق

  قانون مدين فرنسي= ف .م.ق

  قانون مدين مصري= م .م.ق

  صفحة = ص 

  طبعة= ط 

  جملة القضائية= ق .م

  

  باللغة الفرنسية -بـ

  

art = article 

c.c.f = code civil français  

Civ = arrêt dune chambre civile de la cour de cassation 

Obs = observation 

Op.cit = oeuvre précitée   

P = page 

rep = répertoire 
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  مقدمـةال

طراف دورا بارزا يف ألا إلرادة ، حبيث يكونخيضع العقد يف تكوينه ملبدأ سلطان اإلرادة 

غري مشوبة بعيب من وحىت يكون العقد صحيحا جيب أن تكون إرادة املتعاقدين  .إبرامه 

يعرب عنها  اليتملزمة للدائن و املدين و  ،فالعقد الصحيح يرتتب عليه رابطة قانونية ،العيوب

  )..ج.م.ق106.م، م.م.ق148.ف، م.م.ق1134.م(ملشرع بالعقد شريعة املتعاقدين ا

فالتعبري الصادر عن األطراف له دور يف إعطاء الوصف القانوين للعقد ، فإذا كانت 

، أو العبارة  غري دالة على وصفها الصحيح، ميكن للقاضي أن يصفهـا على مفهـومه اخلـاص

  .ذلك ما جيعله يقوم مبهمته يف تأويله و  ،املفهوم املستخلص من العقد

فعملية تأويل العقد اليت يقوم ا القاضي تعترب من املهام املعقدة،و هي ما اهتم ا 

،كما  1املشرع الفرنسي والقضاء على السواء، وخصص هلا جانبا كبريا من النصوص القانونية

  . Interprétation du contratدور يف  تعميق فكرة تأويل العقد  2كان للفقهاء

حيث عملية التفسري اهتم ا الفقه الفرنـسي ، وأعطى هلا جانب كبريا من األحبـاث ، 

حىت أن  من بني الفقهاء األوائل الذين بينوا طريقة التفسري،  Martyوكان الفقيه الفرنسي 

املوضوع  ا طريقة يسرتشد ا قضاةعترب اهذا الفقيه ، و  بآراءحمكمة النقض الفرنسية أخذت 

   .يف تأويالم للعقود 

   

                                                  
  .) .ج.م.ق(112،  111.و �) م .) م. م.ق( 149و  148.، و .-(,+*( �) م .) ف. م. ق( 1164إ"!   1154.، م أ���  - 1
  .Geny، و  Marty   ،Dereux: و 56 ,34*2 - 2  
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والتفسري الفقهي هو الذي يصدر عن الفقهاء الذين يهتمون بدراسة القانون حبكم 

  . ختصصهم ، لكن غالبا ما يكون تفسريهم نظريا ، بعكس التفسري القضائي الذي يكون عمليا

تكون فيها  وضرورة تأويل العقد من طرف القاضي عملية بالغة األمهية يف احلاالت اليت

، 1املتعاقدينوالذي يعترب قانون  الطرفني،أن يتم العقد بني  فبعد. شروط العقد حتتاج إىل تفسري

أن العقد الذي أبرمه  األطرافأحد  يشعرك أن يتدخل ليحدث فيه تغيريا، وبذل للقاضي ميكن

به،  ةم خاصيها، و مفعّدة تطبيقـاتود له ـمن العق أّي عقدري ـتفس ألن .أراده مل يكن كما 

منهج مغاير  له فكل عقد ،هو نفسه تفسري عقد آخر يعقد تصرففال ميكن إعتبار تفسري 

تبقى القواعد العامة يف تأويل العقد هي املستخدمة من طرف و مدلول خاص به إال أنه 

  .القاضي 

كما جيب على القاضي أن يتجه إىل اإلرادة احلقيقية للمتعاقدين  يف تكوين العقد وال  

وجيب عليه عندما يفّسر العقد أن يأخذ . يقتنع باملظهر اخلارجي املتمثل يف التعبري عنها

باإلرادة احلقيقية وقت نشأة العقد بغض النظر عما طرأ بعد ذلك من ظروف ، وإذا استعصى 

على القاضي استخالص اإلرادة احلقيقية فإنه يستند يف تفسري العقد إىل إرادة املتعاقدين 

  .املفرتضة

ونالحظ أن املشرع الفرنسي أخذ باإلرادة الباطنة حيث أن العقد قوامه اإلرادة ولذلك وجب 

أما املشرع األملاين أخذ باإلرادة الظاهرة .األخذ باإلرادة احلقيقية ألا وحدها هي اليت تلزم األطراف 

الظاهرة يف التعبري،ال حيث أنه إذا كان قوام العقد هو اإلرادة ،فإن العربة يف هذه احلالة باإلرادة 

واملشرع املصري أخذ باإلرادة .باإلرادة الكامنة يف النفس، ألن ذلك يضمن سالمة وإستقرار املعامالت

                                                  
  . 113.ا"MNد اKول، ص E4G)H-"1990، ،ا"@E+F ا D+6 ،52061 ر2C  15/01/1990أ��� ، ا"-�ار ا"@?رخ >;  - 1
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.) ج.م.ق 111، 98، 97، 81، 59.م(الباطنة كأصل عام ، أما املشرع اجلزائري أخذ باإلرادة الباطنة 

  . 1.)ج.م.ق 111، 62، 61، 60.م(،وأخذ باإلرادة الظاهرة 

العقد قد يأخذ القاضي باإلرادة الظاهرة أو الباطنة ، فإذا أخذ باإلرادة الظاهرة  2فعند تأويل 

و يفسر   ي للتعبري عن اإلرادةـ، فهو يقف عند املظهر اخلارجفال ميكن أن يلجأ إىل اإلرادة الباطنة 

فيكون تفسريه تفسريا ، لـة التعامـعيالعرف اجلاري ، و طب أساسعلى  هليع متعارفاتفسريا العقد 

القاضي إىل اإلرادة الباطنة فإن تقديره الشخصي هو الذي يطغى على التفسري ، أما إذا جلأ موضوعيا 

.  

إال أنه تطرأ ظروف   ه،برامإ، و ال ميكن للقاضي أن يتدخل يف فالعقد أصال يربم بني أطرافه 

أو احلاالت اليت ذكرا عديل العقد ، تؤدي بالقاضي إىل التدخل ، كحالة الظروف الطارئة يف حالة ت

، كما أن عملية التأويل ترجع بالدرجة األوىل إىل دور القاضي و خربته يف .)ج.م.ق( 112و  111.م

يكون كما يلزم أن   املطروح عليه له أن يلتزم بالعدالة املوضوع  يف إجهاده، فالقاضي يف تفسري العقد 

فالقاضي عليه  ية عامة و ليس عن جمرد اعتقاد شخصي هذا االجتهاد صادرا عن اعتبارات موضوع

، كما ميكن للقاضي أن يتطرق إىل و طبيعة العقد املعروض عليه  االعتبارأن يأخذ الواقع بعني 

  .  3معامالت األطراف، اليت عن طريقها ميكن تأويل العقـد

غري متوقع فإن كذلك جيب تنفيذ العقد طبقا ملبدأ حسن النية ، ألنه يف حالة وقوع حادث 

الغالبية العظمى للعقود ، تتوقف على املقدار الذي يؤدى من االلتزامات الناشئة عنها على عنصر 

الزمن ، ويف بعض األحيان تنفيذ هذه العقود يرجع لصعوبات كلما ابتعدنا عن حلظة إبرام العقد 

فيجب تنفيذ . مرحلة التنفيذ والتوازن األصلي للعقد وحدوث وقائع خارجة عن إرادة املتعاقدين أثناء 

يف مجيع ما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع مبدأ حـسن النية، فإذا امتنع . العقد مىت انعقد صحيحا 

                                                  
  . 78، 77. ، ص2001. أ���، X< ;+Y";، ا"ES��3 ا"�W3+" 2<U6 ،M-N+" E6)N و ا"UVزRS، ا"QFا�G، ط-  1
2 -  Z+[\6" ^Sي >; ا"@(د.54 " ._و�GاQF"ع ا�W@"ا b+@NVc4( >; .)ج.م . ق( 112و  111إ+N"ا E@de@"ا bV+@NVcإ )@f ،

 E4G)H-"6*( ا)dg2 23/07/1997أ��� ا"-�ار ا"@?رخ >; ( أCر D+6 ،149300   ;�)h"د اMN"ا ، E4G)H-"ا E+F@"7199، ا ،
  .) .367، ا"MNد 2001، ا"@E+F ا"-E4G)H   228004رD+6  2C 16/01/2000، ا"-�ار ا"@?رخ >;  51.ص 

. Mار ا"F(E4N6 ا"MSMFة، اM3dclرES، ط ، ا")6\(در اQV"kام(أ���، U\36 54jg M@e6ر ، ا"ES��3 ا"QV"X" E6)Nا6(ت،  - 3
  . 33.، ص 2006
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املدين عن تنفيذ ما التزم به ففي هذه احلالة تقوم مسؤوليته العقدية ، وعلى الدائن يف هذه احلالة  أن 

  .يقوم بإجبار املدين على تنفيذ ما التزم به 

فالقاضي وهو يقوم بعملية التأويل ملزم بالرجوع إىل مرحلة تكوين العقد، والبحث عن قصد 

كما أن تعديل العقد هو وسيلة حلمايته من خماطر عدم اإلستقرار يف املعامالت . املتعاقدين يف إبرامه

االختالل  بني األفراد ، وهو وسيلة اجيابية كذلك ، حيث يستعمله القاضي أو األطراف للحفاظ على

للعقد ، حيث تتمثل اجيابيته يف احملافظة على بقاء  ةيف التوازن العقدي ، رغم خرقه ملبدأ القوة امللزم

  . العقد 

إذ ال ، فالبحث يف تفسري العقد إمنا يأيت بعد البحث يف انعقاد العقد و البحث يف صحته

، كما أن تفسري العقد من نفيذ كون قابال للتصحيحا ، حىت ي جدوى من تفسري العقد إال إذا كان 

و الوقوف على ، اإلرادة املشرتكة للمتعاقدين استخالص،حيث ميكن من خالله  هذا األخريآثار 

  .  1رادة الظاهرة و الباطنةمعىن اإل

كذلك ميكن الوقوف على العوامل اليت يفسر ا القاضي عبارات العقد بالرجوع إىل العقد 

واملعمول ر ا العقد و هي خارجة عنه و إىل عوامل خارجية يفسّ  2اخليةاها بالعوامل الدنفسه و مسّ 

نظرا ، ألن القاضي يطمئن إليها يف تفسـري العقـد وامل الذاتية ـوضوعية و العاملالعوامل  يكثريا ه  ا ،

    . 3مادية ظاهرة و هي مسألة نفسية خفية ، بعوامل ،ستقرار التعاملإل

و ما هو دوره يف ذلك ؟ و ما  من طرف القاضي يف تأويل العقد ؟ما هي املعايري املعتمدة ف

  .هو موقف اجلهة القضائية العليا من رقابة تأويل العقد ؟

  

  

  

                                                  
���ES اQV"lام ,Y bsU(م ، 6\(در اQV"lام ،  MrY ا"�زاق ا"U*3jري ، ا"�p ;< q4cUح ا"-(�Uن ا"@�M; ا"MSMF ،، أ��� - 1
 "+F@"ا M)1 ( E4CU-e"ا ;r+e"رات اUW36 ،,  ن ، ط ,�4وت)3r" ، .1998  679. ، ص .  
  .)  .م ف.ق( 1164و  1161و  1157.م ، أ���  - 2
  . 676. ا"�p ;< q4cUح ا"-(�Uن ا"@�M; ا"MSMF ، ا"@�Rs ا"u,)j، ص " MrY ا"�زاق ا"U*3jري  ،، أ���  - 3
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خنصص الفصل األّول إىل  . لإلجابة عن هذه اإلشكالية ارتأينا تقسيم البحث إىل فصلني 

سة آثار تأويل العقد وموقف التعرف عن حاالت تأويل العقد وجماالته، لنتطرق بعد ذلك إىل درا

  .                                                                       القضاء  من رقابة التأويل يف الفصل الثاين

وملعاجلة هذا املوضوع إرتأينا أيضا إعمال املنهج املقارن للوقوف على أهم املمارسات القضائية 

  .نية، إضافة إىل املنهج التحليلي يف عرض املفاهيم القانو ة العملية بني القضاء املقارن من الناحي
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  حاالت تأويل العقد و مجاالته

  حاالت تأويل العقد:  المبحث األول

  مجال تأويل بعض العقود  : المبحث الثـاني                 
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 الفصل األول

 حاالت تأويل العقد و مجاالته

األصل أن يربم العقد بني أطراف  العالقة العقدية ، و ال ميكن للقاضي أن يتدخل يف إبرامه  
، إّال أنّه قد تطرأ ظروف .)ج.م.ق(106.،م.)ف.م.ق(1134.طبقا لقاعدة العقد شريعة املتعاقدين م

  .قد تؤدي بالقاضي إىل التدّخل لتفسريه ، و هذه احلالة مسّاها املشرع اجلزائري بتأويل الع

فتعترب عملّية تأويل العقد من بني املهام املناطة بالقاضي ،  الذي أصبح له يف الوقت املعاصر 
على حّد سواء ،   ءدور كبري يف تفسري العقود ، اليت حظيت بإهتمام  كبري من املشرع الفرنسي والقضا

  .كما أن الفقه الفرنسي كان له إسهام كبري يف إرساء قواعد تفسري العقد

  1164إىل  1154.سري العقد إهتم به  املشرع الفرنسي و خصص له فصال كامال من مفتف
، و تاله Interprétation du contratحتت عنوان .) ف.م.ق( 1135.و م 1134.إضافة إىل م

 112و 111.، مث املشرع اجلزائري مبادتني فقط م.)م.م.ق( 151، 150املشرع املصري باملواد 
ر املشرع اللبناين نظريه املشرع الفرنسي يف قانون املوجبات والعقود بصدد يف حني ساي.) .ج.م.ق(

  . 377إىل  366تفسري العقد يف املواد من 

هي أن يصل القاضي إىل ما انصرفت إليه إرادة املتعاقدين بغض النظر عن "و عملّية تأويل العقد 
  . 1"اإلرادة الباطنة  أو الظاهرة

، مث الوقوف على أهم  ) املبحث األول(ل إىل حاالت تأويل العقد هلذا سوف نتعرض  يف هذا الفص
  ).املبحث الثاين(تفسريات القضاء يف بعض العقود 

                                                  
 .  X< ;+Y .306";،  ا"@�Rs ا"u,)j، ص  -1
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                                                    الـمبحث األول 

  حاالت تأويل  العقد

غموضها ، فالتعبري عن اإلرادة إذا كان صرحيا سّهل للقاضي لإلرادة دور يف وضوح العبارة و 
مهمة البحث عن التعبري احلقيقي لألطراف ، و إذا كانت العبارة غامضة جتعله يلجأ إىل وسائل 

و قد حيدث تناقض بني العبارات الواضحة و التعبري عنها  فرغم . أخرى الستنباط اإلرادة احلقيقية
تعاقدين أثناء استعمال التعبري الواضح قد خيلقون تناقضا من شأنه أن يؤدي وضوح العبارة إّال أّن امل

  . إىل غموض التصّرف

إذن هل ميكن تفسري العبارة الواضحة ؟ و ما هي العبارة الغامضة؟ و مىت ميكن تفسريها ؟ و 
  .ما هو رأي الفقه و القضاء خبصوص تفسري هذه  العبارات ؟

سلطة القاضي يف حالة وضوح العبارة  ث مطالب إىلو من خالل ذلك سوف نتطرق يف ثال
،  مع الوقوف على النية املشرتكة ) املطلب الثاين (، وكذا سلطته يف حالة غموضها ) املطلب األول (

  ).املطلب الثالث ( للمتعاقدين 

المطلب األول                                                     

  سلطة القاضي في حالة وضــوح العـبارة

، مث إىل موقف الفقه )الفرع األول (نتطرق يف هذا العنصر إىل مفهوم وضوح عبارة العقد 
  ) .الفرع الثاين (والقضاء من عملية تأويل عبارات العقد الواضحة 
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الفرع األول                                                

  ماهية وضوح  عبارة العقد

، والبحث عن اإلرادة املشرتكة )أ(سوف نعاجل يف هذا الفرع تعريف العبارات الواضحة 
  ) .    ب(للمتعاقدين 

  تعريف العبارات الواضحة -أ

ة و فهناك من عرفها على أساس وضوح اإلراد. تعددت التعاريف فيما خيّص وضوح العبارة 
فإذا كانت العبارة واضحة وجب  . اإلرادة و التعبري  بني هناك من عرفها على أساس التطابق الكّلي

أن تدل على التعبري الصادق  املنبعث عن اإلرادة املشرتكة للمتعاقدين و ال جيوز اإلحنراف عن هذه 
اضحة  معربة عن حقيقة العبارة عن طريق التفسري أو التأويل ، بل جيب افرتاض أن هذه العبارة الو 

  1.اإلرادة الباطنة 

تلك العبارات اليت تكشف جبالء عن اإلرادة احلقيقية " بأا   2و عرفها جانب من الفقه
للطرفني ، فال يكفي أن تكون العبارات واضحة يف ذاا طاملا أا عاجزة عن الكشف عن هذه 

واضحة و لكنها تكشف بظاهرها عن إرادة  و حيدث هذا عندما يستخدم املتعاقدان ألفاظا. اإلرادة 
  " .مغايرة لإلرادة احلقيقية 

فالعبارة الواضحة هي اليت ال جيوز االحنراف عنها عن طريق التأويل ، و قد يكون املقصود 
بوضوح  اإلرادة التطابق الكّلي بني التعبري عن اإلرادة و اإلرادة الباطنة ، أي أّن األلفاظ أوالكلمات 

  . 3ت املستعملة عربت بصدق عما انصرفت إليه إرادة املتعاقديناإلشارا أو

و ال يقصد بوضوح عبارة العقد وضوح كل مجلة أو تعبري على حدى ، بل وضوح  منطوق 
العقد بصورة عامة ، إستنادا موع ما جاء يف عباراته ألن العقد يعترب وحدة متصلة األجزاء ،متكاملة 

  .4األحكام 

                                                  
 1- F"ا EN6)F"ام ، دار اQV"X" E6)N"ا ES��3"ا ، E6)N"ا E4�U�)-"دئ ا)r@"ن ، ا)[+c رUأ�   ESرM3dckا ، EزارطKا �W3+" ةMSM

  .  327. ، ص  2005.ط 
،ص MrY .  2002 ا"U< 2deدة ،  .�4jw ا"M-N >; ا"-(�Uن ا"@�M; ا"@\�ي و ا"@-(رن ، W36_ة ا"@N(رف ,(M3dclرES ، ط  - 2
 .251 .  
  . X< ;+Y.307";، ا"@�Rs ا"u,)j، ص -3
،   FV .1998(ر4Y)w6 ، ES^ ا"M-N ، ا"QFء ا"M, ، ;�)hون دار ا"�W3 ، ط إ"4(س �(EYUcU6 ، D4x ا"U-Nد  ا"@E4�M و ا" -4

  . 119،   118. ص 
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العقد واضحة يف داللتها على اإلرادة احلقيقية للمتعاقدين ، فال حتتاج عندئذ إىل و قد تكون عبارة 
تفسري،بل جيب على القاضي أن يأخذ مبا ورد يف عبارة العقد دون أن ينحرف عن املعىن الظاهر إىل 

كم املعىن اآلخر حبجة التفسري ، و إّال شّكل ذلك حتريفا ملا قصده املتعاقدان و يكون سببا لنقض احل
  . ، بينما لو أخذ القاضي باملعىن الظاهر للعبارة الواضحة يف العقد فإنه ال خيضع للرقابة

  البحث عن اإلرادة المشـتركة لألطراف-ب

إذا كانت إرادة املتعاقدين واضحة من التعبري الّذي اختاره  الطرفان ، فال جيوز للقاضي أن 
فرض أّا اإلرادة احلقيقية للمتعاقدين، ألنّه ال سبيل يعدل عن هذه اإلرادة الواضحة إىل إرادة أخرى ب

فالقاعدة اجلوهرية يف . لعرض إرادة على متعاقدين عن تلك اإلرادة  اليت إكتشفها من تفسريمها 
تفسري العقد هي احرتام إرادة املتعاقدين طبقا ملبدأ سلطان اإلرادة ، فيهدف التفسري إىل حتديد معىن 

إنصرفت إليه اإلرادة املشرتكة   ملافتفسري العقد هو حتديد .عقد و بيان مدلوهلا النصوص الواردة يف ال
  . 1للمتعاقدين

واألصل يف التفسري أنه ال جيب حتديد هذا املعىن مبا يريده أحد أطراف العقد و إمنا جيب 
ا يتم عن حتديد معىن العقد على ضوء اإلرادة املشرتكة للمتعاقدين معا ، و استخالص هذه اإلرادة إمن

طريق تفسري عبارات العقد فضال عن الظروف و املالبسات اليت صاحبت انعقاده ، و عبارة العقد 
اليت تعرب عن اإلرادة املشرتكة للمتعاقدين قد تكون عبارة واضحة يف الداللة على هذه اإلرادة 

هذه اإلرادة إذا أجري و قد تكون عبارة غامضة حتتاج إىل تفسري ، وقد يثري الشك يف تبني . املشرتكة
  .2هذا التفسري و كانت العبارة حتتمل أكثر من معىن

اليت تعد جوهر تفسري العقد   3 .)ف.م.ق( 1156.فالبحث عن ارادة األطراف نصت عليها م
  4:طبقا  لقاعدة 

« On doit rechercher la commune intention des parties plutôt que de 
s’arrêter au sens littéral des termes » . 

                                                  
  
1- u,)j"ا Rs�@"ا ، M-N"ا ES��� ،ريU*3j"ا"�زاق ا MrY  327. ،  ص .  

2- 6)F"ا EC�N@"ول ، دار اKء اQF"ام ، اQV"lام ، 6\(در اQV"�" E6)N"ا ES��3"ا  ، MNc 244^  إ,�اھr�  ،طأ��� E4N.1994     
3
- Art .1156 : «  On doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties 

contractantes plutôt que de arréter au sens litteral des  termes » , c. c.f , Dalloz , édition 2004, p . 1000 . 
4 - ALAIN  Benbent ,Droit civil ,les obligation ,  7 édition, Mont chrestien, E.J.A, paris, 1999, p. 183 . 
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فإذا كانت عبارة العقد واضحة فال جيوز اإلحنراف عنها عن طريق تفسريها أو تأويلها للتعرف 
على إرادة املتعاقدين ، و ال شك أن إرادة املتعاقدين هي مرجع ما يرتتب عليه العقد من آثار ، و 

و ذلك ما أشار إليه  املشرع  هي قاعدة تقتضي من أجل إستقرار التعامل حرصا بالغا يف مراعاا ،
إذا كانت عبارة العقد واضحة فال جيوز "حيث نصت أنه  .) م. م. ق( 150املصري يف املادة 

  ".اإلحنراف عنها عن طريق التفسري  

إذا كانت :" اليت نصت أنه  .)م.ق(  111وأشار املشرع اجلزائري إىل نفس احلكم  يف املادة 
  ....".إلحنراف عنها عن طريق تأويلها عبارة العقد واضحة فال جيوز ا

و قد يتسم العقد بالغموض بالرغم من وضوح عباراته و يستدعي التفسري البحث عن اإلرادة 
مث  ، %4كما لو ذكر يف عبارة العقد أن املدين يلتزم بدفع فوائد الدين ومعدهلا . املشرتكة للمتعاقدين

فإن كال من العبارتني واضحة، ومع ذلك يظهر  ،%5ذكر يف نفس العقد أنه يلتزم بفائدة قدرها 
فيقع على القاضي عبئ تفسري العبارتني حبثا . الغموض يف الداللة على ما تقصده اإلرادة املشرتكة

عما قصدته اإلرادة املشرتكة يف ضوء طبيعة التعامل و ظروف العقد اجلاري و مبادئ العدالة و حسن 
  1.النية 

ت واضحة يف ذاا  طاملا أا عاجزة  عن الكشف  عن هذه و ال يكفي أن تكون العبارا
فاملعىن الظاهر . ، و كذلك عندما تكشف اإلرادة الظاهرة عن إرادة مغايرة لإلرادة احلقيقية   2اإلرادة

الذي تبينه هذه األلفاظ ليس هو مقصود الطرفني، إذ يقصدان أمرا لكنهما يعربان عنه بألفاظ ال 
  3.األمر تتماشى مع إبراز هذا

  

  

  

  

                                                  
    . 219. إ"4(س  �(D4x ، ا"@�Rs ا"u,)j ، ص  - 1
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                                                     الفرع الثاني 

  موقف الفقه و القضاء من عملية تأويل العبارات الواضحة 

سوف نعاجل يف هذا العنصر موقف الفقه من تفسري العبارات الواضحة ، و ذلك بني مؤيد و 
  ) .ب(قف  القضاء املتجدد من خالل بعض القرارات واألحكام ، و مو )أ ( رافض

  موقف الفقه -أ

حيث أن البعض منه يؤّيد .إن تفسري العبارات الواضحة يف العقد عرف انقساما يف الفقه    
، أما البعض ) 1(تأويل العبارات الواضحة يف العقد إذا مل تفصح عن النية املشرتكة للمتعاقدين 

  ) .  2( تأويل عبارات العقد الواضحة بذاا اآلخر عارض فكرة 

  الواضحة اآلراء المؤيدة لتأويل العبارات  -1

  .ذهب جانب من الفقه إىل وجوب تفسري العبارات الواضحة

بوجوب تفسري العبارات  العقدية مستندا على أن القانون املدين   Patrick caninفرأى       
اليت . 1)ف.م.ق(1164إىل  1156وجب املواد من الفرنسي أعطى للقاضي سلطة التفسري مب

  .جاءت مبجموعة من قواعد التفسري يستند عليها القاضي 

بأن كل شرط واضح و دقيق جيب تفسريه حسب املعىن املوضوعي الذي  riegو رأى السيد 
 يتضمنه يف القضية ، و بالتايل ساند هذا الفقيه رأي تفسري وضوح العبارة مرتكزا على التفسري

   2.املوضوعي وليس التفسري احلريف للنص 

ورأى جانب آخر من الفقه أن القاضي له السلطة املطلقة يف تفسري صيغة العقد و الشروط و 
القيود الواردة عليه يف ضوء ظروف الدعوى و مالبستها، على أن يأخذ باإلرادة الظاهرة عند وضوح 

  .3العبارة 
                                                  

1 -Patrik canin,droit civil,  les obligations ,hachette supérieure, édition , 2002 , p.  65 . 
s(ك �Vj(ن ،  ا"@]Uل >; ا"-(�Uن ا"@5SUd. ، ;�M ا"M-N ، ا"@?Ejc ا"M+" E4N6)Fراc(ت  و ا"�W3 و ا"UVزRS ، ,�4وت ، - 2

  . 67. ،  ص  2000.ط  
  . 220،    119. إ"4(س �(D4x  ، ا"@�Rs ا"u,)j ، ص - 3
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لعبارات الواضحة إذا اتضح من صلب العقد أو ظروف إىل جواز تفسري ا 1و ذهب البعض اآلخر
الواقعة اخلارجية أا ال تعرب بصدق عن النية املشرتكة للطرفني ، وإذا كانت عبارة من عبارات العقد 

 2هذا ما ذهب إليه كذلك البعض من الفقه املصري.واضحة يف ذاا و لكنها متناقضة فيما بينها 
التعبري عن اإلرادة يكون " وهي أّن :.)م.م.ق( 90صر يف املادة  استنادا إىل حّجة تشريعية تنح

  .3" باللفظ و بالكتابة وباإلشارة املتداولة عرفا 

يكون التعبري عن اإلرادة " بأنه .) ج.م.ق( 60و هو ما أشار إليه املشرع اجلزائري يف املادة  
اد موقف ال يدع أي شك يف داللته املتداولة عرفا ، كما  يكون باحت ةباللفظ أو الكتابة أو اإلشار 

وميكن كذلك تفسري عبارة العقد رغم وضوحها ، إذا كان هناك ما يدل على ". على مقصود صاحبه 
، فقد يكون هناك حمل لتفسري  4أن املتعاقدين قصدا بالعبارة الواضحة معىن  آخر غري معناها الظاهر

و .) م.م.ق(2. ف 150. شرع املصري يف معبارة العقد رغم وضوحها وذلك ما نص عليه كل من امل
  . 5.) م. ق(111.املشرع اجلزائري م

    اآلراء المعارضة  لتأويل العبارات الواضحة -2

إىل معارضة مبدأ تفسري وضوح العبارة ،  على أساس أنه يعّد خرقا  6ذهب بعض الفقه
  .اللتزامات املتعاقدين 

و كان واضحا و دقيقا ، فال جيب حتريفه  ففي حالة صحة الشرط و موافقة األطراف عليه  
و ال ميكن التحجج باإلنصاف و العدالة و حسن  النية  و . فاملبدأ أنه ال ميكن الكشف عن العقد 

  . 7ال ميكن استعمال الرتخيص من طرف القاضي بتفسري العقد الواضح و الصحيح

قانونية ، و احلث على جيب احرتام واضع القاعدة البأنه  و أكد جانب آخر من الفقه ،  
  . 1عدم  إعطاء سلطة التفسري لغري واضع هلذه  القاعدة 

                                                  
  .      256، أp(ر إ"MrY، 2*4 ا"U< 2deدة، ا"@�Rs ا"u,)j ، ص   talamon   ،colmet de santerre  ،carreو56 ,34*2،   -1

2 -  ، u,)j"ا Rs�@"دة ، اU< 2de"ا MrY 5Y ذU�_6  ، ريU*3j"ا"�زاق ا MrY ، ن)[+c رU5 >�ج ، أ�jg u4<U. ، 2*34, 56و
  .        256ص 

  . MrY  .256 ا"U< 2deدة ، ا"@�Rs ا"u,)j ، ص - 3
. ، ص Xs .1994ل Y+; ا"MNوي، 6\(در اQV"lام،  دراEc 6-(ر�E >; ا"-(�Uن ا"@\�ي و ا"+3r(�;، دار ا"EN6)F ط .-4

233.  
و .-(,+*( ا"@(دة .. " �FS ا"5Y �er ا"E43 ا"@NV@+" Ef�VW(5SMC دون ا"UCUف M3Y ا"@3N! ا"�e>;.) :"م . م. ق ( 150.م - 5

  .....">�F4 ا"5Y �er ا"E43 ا"@5SMC)NV@+" Ef�VW دون ا"UCUف M3Y ا"@3N! ا"w"�" ;<�e(ظ ..) ".ج.م . ق( 2. ف  111
   MrY،.85،86 ا"U< 2deدة،ا"@�Rs ا"j(ا,u،ص ، أp(ر إ"talamon   ،colmet de santerre  ،carre  2*4و56 ,34*2،   - 6

7 - Bruno Oppetit ,  philosophie du droit , Dalloz , 1999  , p. 389 . 
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ويرى نبيل إبراهيم سعد بأن العبارة الواضحة ال حتتاج إىل تفسري، طاملا أن معناها الظاهر ال 
  . 2منهاخيتلف عما قصده املتعاقدان 

الواضحة معتمدا على إىل عدم جواز تفسري العبارات  3كما ذهب البعض من الفقه املصري
اليت حتضر االحنراف عن العبارات الواضحة بدعوى التعرف على إرادة .) م.م.ق(1ف.150.نص م

عبارة العقد واضحة فال جيوز االحنراف  إذا كانت:" حيث نصت هذه املادة على ما يلي . املتعاقدين
  ....".عنها عن طريق  تفسريها 

ال جيوز االحنراف عن طريق .) "...ج.م.ق ( 1الفقرة  111.م و هو ما أشار إليه املشرع اجلزائري يف
فيجب على القاضي أن يلتزم بعبارات العقد الواضحة باعتبارها تعبريا صادقا عن اإلرادة ... ". التأويل

  .املشرتكة للمتعاقدين، وال جيوز االحنراف عنها بدعوى تفسريها 

ة أو عبارة يف العقد مبفردها فعبارات وجيب النظر إىل العقد كوحدة واحدة ال إىل كل مجل
العقد وحدة متكاملة األحكام، متصلة األجزاء ، فطاملا كانت إرادة املتعاقدين قد وضحت عبارات 

  .    4العقد وجب التقّيد ا، ولزم أن تعد تعبريا صادقا عن إرادما املشرتكة بعيدا عن كّل تفسري أوتأويل

  العقد  موقف القضاء من وضوح عبارات  -ب

القاضي يلتزم  ◌ّ نأخذ القضاء بشأن تفسري العبارات الواضحة موقفني ،مفاد املوقف األول أ
أما املوقف الثاين ، فمفاده أن القاضي ال يلتزم بظاهر النصوص . بظاهر  النصوص ، و رفض تأويلها 

  .يف حالة العدل واإلنصاف 

  الموقف األول للقضاء -1

                                                  
  

1 -Nouhad Rizhallah : introduction à l’étude du droit  et des  grands systèmes de droit contemporaines , tome 
première  M. A .J.O. , 1 édition ,Beyrouth ,  1984 , p.389 .   

2 - Nc 244^ إ,�اھr� ،أ���Mص ، u,)j"ا Rs�@"212، ا.  
3 - YU,د أU@e6 ، 2*34, 56و Rs�@"دة ،اU< 2de"ا MrY، 2*4"ر إ)pأ ، ;f5 زSM"ل ا)@s دU@e6 ، ;VW"ا ;fز M@gأ ، ErC)

  .  257. ا"u,)j ، ص 
,+e(ج ا"�N,;،ا"ES��3 ا"6QV"�" E6)N(ت >; U�)Cن ا"@�M; ا"QFا�Gي  ، ا"V\�ف ا"-(��U; ، ا"QFء اKول ، دUSان -3

  . 293. ،   ص  1999. ا"@]YUr(ت ا"E4N6)F ، ط 
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يما خيص تفسري العبارات الواضحة بإلزام قاضي املوضوع قررت حمكمة النقض الفرنسية ف
بظاهر النصوص و رفض تأويلها، فال رقابة عليه يف ذلك طاملا أن ظاهر النصوص ينطبق مع إرادة 

إنه من املقرر لقاضي املوضوع " ذهبت إىل  1808فيفري  02ففي قرارها الصادر في .الطرفني 
ركة ، و يف حالة  تفسري إرادة األفراد املفرزة من ذلك سلطة تفسري الشروط املدرجة يف عقد الش

القرار، يأخذ القضاء بعدم الرجوع واخلروج و بالتايل املوافقة على التفسري العقدي املدرج يف اإلتفاق 
"1.  

إذا كانت )" 199رقم (،ملف 16/6/1990و كذلك ما قررته حمكمة النقض املصرية يف 
حنراف عنها عن طريق تفسريها ، للتعرف على إرادة املتعاقدين أو عبارات العقد واضحة فال جيوز اال

  2."محلها على معىن مغاير لظاهرها ما مل يبني القاضي يف حكمه األسباب املقبولة اليت تربر ذلك

جيب على  القاضي أن يلنزم بعبارات العقد "  12/06/1984وأّكدت على ذلك بقرار آخر بتاريخ  
ريا صادقا عن اإلرادة املشرتكة للمتعاقدين، فال جيوز اإلحنراف عنها بدعوى الواضحة  بإعتبارها تعب

واملقصود . تفسريها ، و ال جيوز له حتت ستار التفسري اإلحنراف عن مؤداها الواضح إىل معىن آخر 
إال أن املفروض يف األصل أن اللفظ يعرب بصدق عما تقصده . بالوضوح هو وضوح اإلرادة ال اللفظ 

و لقاضي املوضوع السلطة التقديرية يف حتديد معىن عبارات العقد ووضوحها كما له أن .  اإلرادة
  3"يستبعد عبارات العقد الغامضة

  الموقف الثاني للقضاء -2

قد يقوم القاضي أحيانا باستبعاد الشروط الواضحة و احلقيقية و النص عليها بأا شروط  
  . 4تبعية و أن األطراف مل يتضمنوها جديا

فإذا كانت إرادة األطراف واضحة فالقاضي ال ميكن له إبعادها عند التطبيق ، و ال ميكن له 
  .5إبعاد أسباب العقد و ال ميكن تعديلها إال يف حالة  العدل و اإلنصاف

                                                  
1 -François Terre ,  droit civil,  les obligations,  9 édition , 2005, P. 461.   

2 -  ، EN,ط  ا"�ا ، ESرM3dclرف ، ا)N@"ة ا_W36 ، ;�M@"ن اU�)-"ص اU\� !+Y u4+NV"ا ;< Rs�@"اب ، اUV"ا MrY ضUN6
  . 489.  ، ص 1998

  . UN6.489ض MrY ا"UVاب ، ا"@�Rs ا"u,)j ، ص  -  3
4 -Civ 26 Avril 1939 GA Z Pal 1939 
5 François terré, op.cit, p.386.  
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ال حتظر تفسري العبارات .) م.م.ق( 150.و من مث فإن حمكمة النقض املصرية على خالف م
حتضر تفسري اإلرادة الواضحة املستمدة من التعبري مبفهومه  الواسع ،  الواضحة كمبدأ عام ، و إمنا

  .طاملا يقوم من الظروف اخلارجية ما يناقض التعبري املادي 

، بأن القاضي 1977نوفمرب  30و هذا ما قررته  حمكمة النقض املصرية يف قرارها الصادر يف  
ال جيوز له حتت ستار التفسري اإلحنراف عن ملزم بأن يأخذ بعبارة املتعاقدين الواضحة كما هي ، ف

مؤداه الواضح إىل معىن آخر،ولكن كان املقصود بالوضوح ، هو وضوح اإلرادة ال اللفظ إال أن 
  .1املفروض يف األصل أن اللفظ يعرب بصدق عما تقصده اإلرادة 

لعبارات ن املشرع اجلزائري منع على القاضي اإلحنراف على افإ.) ج.م.ق( 111.و طبقا لـ م
الواضحة يف العقد، حبجة تفسريها و استخالص مضموا طاملا كانت هذه العبارة واضحة و دالة 
على ما قصده املتعاقدين، و ذلك ما بينته احملكمة العليا اجلزائرية يف تفسري عقد الوصية بأنه إذا كانت 

  . 2عبارة العقد واضحة فال جيوز اخلروج عن معناها

ذهبت احملكمة العليا اجلزائرية إىل عدم السماح للقاضي بتفسري  16/06/1991ففي قرار مؤرخ 
نوعية العقد بصفة خمتلفة عن الصفة اليت أعطيت له ، و القضاء مبا خيالف هذا  املبدأ يعد خرقا 
للقانون ، و ذلك بأن العقد موضوع النزاع  هو عقد تسيري حر ، فإن قضاة املوضوع قاموا بتحويله 

مل حترتم ، فخرقوا القانون و خرجوا عن .) ت .ق( 203. ر حبجة أن مقتضيات مإىل عقد إجيا
  .3مضمون العقد

وما ميكن استخالصه، أنه ميكن للقاضي تفسري العبارة الواضحة ، إذا كانت يف ظاهرها 
واضحة وحمّددة ، ولكنها ال تعكس النية احلقيقية لألطراف ، فإن ذلك الظاهر ال يقف مانعا أمام 

ي للقيام بتفسري العقد ، غري أن حمكمة النقض ال تقر ذلك إال إذا أعطى األسباب املقبولة القاض
  .واملعقولة لقيامه ذا اإلجراء 

                                                  
  . UN6.477ض MrY ا"UVاب ، ا"@�Rs ا"u,)j ، ص -1 

  . 51.، ا"MNد ا"h(�;، ص  E3c1997 .م، ق. D+6 ،149300 ر2C 23/07/1997أ���، ا"-�ار ا"@?رخ >;  -2
  U�_6ذ Y 5Y@�  151ا"MNد ا"�ا,R، ص  E3c1993 .م، ق. D+6 ،80.816 ر�C16/06/1991 2Cار 6?رخ >;  -3

،    M4Nc 5, .2001، اVsk*(د ا"-G)H; و>-( dgK(م  U�)Cن ا"@�M; ا"QFا�Gي ، YUr[6(ت ا"USMان "�p¨(ل ا"ESU,�V ، ط
  . 41. ص

4- Jean pierre scarano : Dictionnaire de droit des obligations, Ellpeses, 1999,  P. 124 . 
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                                                     المطلب الثاني

  سلطة القاضي في حالة غموض العبارة

ذا كانت العبارة غري دالة على مفهومها الصحيح فهنا نعرب عنها بغموض العبارة، فيمكن إ        
  .   1للقاضي البحث بدقة يف هذه احلالة عن الغموض احمليط بالعالقة العقدية 

  إذن، فما هو مفهوم العبارة الغامضة ؟ و كيف يتم تأويل عبارات العقد الغامضة ؟         

ب عليه يف فرعني الفرع األول ماهية غموض العبارة ، و الفرع الثاين الغرض   و هو ما سوف جني     
  .كدافع لتأويل العقد 

                                                      الفرع األول

  ماهية غموض العبارة

واضحة بأن يشوا غموض ،فال يكون معناها  قد تكون العبارة اليت يستعملها املتعاقدان غري
بّني ألول وهلة أو يشوا إام جيعلها حتتمل أكثر من معىن ، ففي هذه احلالة تظهر احلاجة إىل 

  .                                              2التفسري حىت ميكن حتديد نطاق العقد وما يتولد عنه من إلتزامات

ة ، عدم اإلفصاح عن  إرادة الطرفني ، فيصبح العقد بني عدة وجوه ويقصد بغموض العبار 
للتفسري ، وكل منها حمتمل التأويل، و يتعذر ترجيح وجه على آخر الذي يبعث على الشك املربر 

  . 3للتفسري

فأول إجراء يتخذه القاضي هو اإلبتعاد عن املعىن احلريف لأللفاظ ، و التعلق باملعىن  احلقيقي املتفق  
  .ع النية املشرتكة للطرفني م

فعلى القاضي أن يقف على ما  قصده املتعاقدين، ال أن يقف على معىن النص 
احلريف،والقانون العراقي الذي يقضي عمال مببادئ  الفقه اإلسالمي، بأن العربة يف العقود مبقاصد 

هناك حمل لتفسري العقد فإنه املعاين ال لأللفاظ و املباين، و القانون الكوييت الذي يرى بأنه إذا كان 
جيب الوقوف على النية املشرتكة للمتعاقدين من جمموعة الوقائع وظروف إبرام العقد، دون الوقوف 

                                                  
 

. ص .   2004. �اھMNc 24 ، ا"ES��3 ا"QV"�" E6)Nام ، 6\(در اQV"kام ، دارا"EN6)F ا"MSMFة ،اKزارE[S ،ط �4r^ إ, -2
265      .  

  . MrY.262 ا"U< 2deده ، ا"@�Rs ا"u,)j ،  ص  - 3



    

الت تأويل العقد و مجاالتهالت تأويل العقد و مجاالتهالت تأويل العقد و مجاالتهالت تأويل العقد و مجاالتهالفصل األول                                                                  حاالفصل األول                                                                  حاالفصل األول                                                                  حاالفصل األول                                                                  حا  

18 

 

على جمرد معاين األلفاظ و العبارات، و تاله القانون التونسي الذي قضى بأن العربة يف التعبري 
  .1باملقاصد ال بظاهر األلفاظ  و الرتاكيب

زائري مل يعمل على تعريف العبارات الغامضة ، فحاول الفقه و القضاء حصر واملشرع اجل
بعض حاالت غموض العبارة ، مثل العبارات املبهمة و هي العبارة اليت  ال تفيد شيئا فيصعب 

  .2اإلطالع على إرادة األطراف 

تصبح و تبني من خالل ذلك أنه إذا كانت عبارة العقد غري واضحة يشوا الغموض، فإا 
حباجة إىل التفسري من طرف القضاء الذي عليه الوقوف على اإلرادة املشرتكة للمتعاقدين،  دون 

  .األخذ باإلرادة الفردية لكل من طريف العقد ، فتفسري العقد يقضي باستخراج اإلرادة املشرتكة 

    مبررات غموض العقد - أ

، ويتمثل يف إساءة إستخدامهما  أسباب غموض التعبري عديدة منها ما يرجع إىل املتعاقدين
 ،لأللفاظ املعربة عن إرادتيهما احلقيقية، و قد تكون العبارة هلا أكثر من معىن متميز و متعارض 

 تعبري قانوين يف غري معناه  أو يكون ذلك بإستخدام ،  حبيث ال يعرف ما هو املعىن املقصود منها
  . 3الصحيح

الشديد أو اإلفراط اللفظي الشديد بإدخال شروط و قد يرجع غموض التعبري إىل اإلجياز 
 .تقليدية مؤلوفة ال يعرفها أحد املتعاقدين ، أو ال يعلم بقدر ما ستؤول  إليه بإستعمال هذه العبارة

  العبارة التي تتحمل أكثر من داللة  -ب

هي عبارة غري واضحة إىل درجة أن متفحصها  ال ميكن أن يعرف املعىن الذي إنصرفت إليه 
إىل املعىن الذي  فمن األحسن الرجوع ،إرادة املتعاقدين فإذا محلت العبارة أكثر من معىن واحد 

جيعلها تنتج أثرا قانونيا مث من بني املعاين اليت جتعلها تنتج هذا األثر حتمل على املعىن الذي تقتضيه 
  .  4طبيعة العقد

                                                  
  . 221. إ"4(س �(D4x ، ا"@�Rs ا"u,)j ، ص  ،أ���-1
  . X4< !+Y .310"; ، ا"@�Rs ا"u,)j ، ص  -2

3 - MrY  ص ،   u,)j"ا Rs�@"ده ، اU< 2de"262.  ا .  
  . MrY .940 ا"�زاق ا"U*3jري ، ���ES ا"M-N  ، ا"@�Rs ا"u,)j ،  ص  - 4
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، بنص صريح مفاده إذا  1 ).ف.م.ق( 1157.و نص املشرع الفرنسي على هذه القاعدة يف م
كانت العبارة حتمل أكثر من داللة ، أي أكثر من معىن واحد ، فتحمل على املعىن الذي جيعلها 

  .تنتج أثرا 

و إذا تضمّنت عبارة العقد  أكثر من معىن واحد ، و كان أحد هذه املعاين هو الذي ينتج 
. ألوالد فالن و ليس هلذا إال أوالد أوالده فمن يوصي . أثرا قانونيا ، محلت العبارة على هذا املعىن

و ذكر بعض ما ال يتجزأ كذكر كله، فلو ترك الشفيع شفعته  بنصف . محل املعىن عليهم صونا  للفظ
الدار و طلب النصف اآلخر سقطت شفعته يف كل الدار، ألّن احلق يف طلب الشفعة ال يتجزأ،أما 

الدائن  مدينه من نصف الدين برئ من  املدين من ذكر بعض ما يتجزأ فليس كذكر كله، فلو أبرأ 
  . 2هذا النصف فقط

ومن العوامل اليت يسرتشد ا القاضي يف التعرف على اإلرادة املشرتكة للمتعاقدين قاعدة 
فإذا كانت عبارة العقد حتتمل أكثر من معىن فإنه جيب أن تتحمل . إعمال الكالم خري من إمهاله "

فمثال إذا . عل ذه العبارة أثرا قانوين منتجا متفقا مع روح العقد واملقصود منهعلى هذا املعىن الذي جي
ورد يف عقد بيع منزل أن هذا البيع يشمل املنزل وما به من منقوالت ، فإن لفظ املنقوالت ال جيوز 

محل  محله على ما يف املنزل من قيم منقولة كاألسهم والسندات وإمنا حيمل على أثاث املنزل فقط وإال
واضات االلفظ معىن ال يستقيم مع طبيعة العقد وقصد املتعاقدين ، ومن هذه العوامل كذالك املف

السابقة على التعاقد فهي تعني يف الكشف عن إجتاه إرادة املتعاقدين إىل غاية معينة جيب أن تفهم 
ضمون عبارات على أساسها عبارات العقد ، وكذالك فإن طريقة تنفيذ العقد تفيد يف الكشف عن م

  . 3العقد احلقيقية إذا كان قد  بدء يف تنفيذ هذا  العقد

أما إذا كانت العبارة ال حتمل أي معىن ينتج أثرا و ظهر أن هذه هي نية املتعاقدين ، فال 
يستطيع القاضي أن جياوز هذه النية بقصد تصحيح العقد ، و إال كان العقد من عمله هو، ال من 

  .عمل املتعاقدين 

ذا كان هناك للنص معنيان أحدمها يؤدي إىل جعل النص ذا أثر، و األخر إىل جعله دون و إ
أثر  فإنه يفضل املعىن الذي جيعل النص ذا أثر و يف كل األحوال إىل بنود االتفاق الواحد تنسق 

                                                  
1 -ART . 1157 : « Lorsqu’une clause est susceptible de deux sens , on doit plutôt  l’entendre dans celui avec 
lequel elle peut avoir quelque effet , que dans le sens avec lequel elle n’en pourrait produire aucun » , c.c.f. , 
op.cit. , p .1154 . 
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أما إذا وجد شك يف التفسري ، أي  إذا كان هناك . وتفسر بعضها بعضا بالنظر إىل جممل العقد
  .1ان و ال يدري أيهما األصح فيفسر النص ملصلحة املدين على الدائن تفسري 

نص  دإذا وج"من قانون املوجبات و العقود اللبناين  على أنه  367.ويف هذا املعىن نصت م 
ميكن تأويله إىل معنيني وجب أن يؤخذ أشدمها إنطباقا على روح العقد و الغرض املقصود منه، و 

لذي جيعل النص ذا  مفعول، على املعىن الذي يبقى معه النص بال مفعول ، البد أن يفضل املعىن ا
فهذا النص يوجب ترجيح املعىن الذي جيعل النص منتجا و ذا  أثر ،  على املعىن الذي يؤدي إىل 

و هذا ما يتفق مع القاعدة . إمهاله ، وعلى ترجيح فكرة اإلعطاء على فكرة احلرمان ، كما يف الوقف
  2".إعمال الكالم خري من إمهاله" أخذت ا بعض القوانني العربية وهي الشرعية اليت

فمثال إذا نص  يف عقد اإلجيار على أنه مؤبدا ، و محلت هذه العبارة على معناها الظاهر  
كان عقد اإلجيار باطال لضرورة توقيت املدة ، و لكن من اجلائز تصحيح العقد على إعتبار أن 

عا بثمن هو إيراد مؤبد ،  فعلى القاضي أن يتبني نية املتعاقدين ، فإذا وجد أن املتعاقدين أرادا به بي
  . 3عبارما تتحمل هذا املعىن األخري بيع بإيراد مؤبد فالعقد يكون  ذا املعىن ال مبعىن اإلجيار

يف حني مل يتطرق املشرع املصري و ال اجلزائري  إىل هذه الطريقة يف  التفسري ،  ما عدا 
قانون املوجبات اللبناين ، مساندا بذلك املشرع  367.رع  اللبناين الذي تعرض إليها يف م املش

  . الفرنسي 

  موضوع الـعقد هو محل التأويل -ج

ميكن الرجوع إىل موضوع العقد لتفسري و استخالص مضمونه ، فال ميكن للقاضي استنتاج 
، هذه القاعدة نص عليها املشرع الفرنسي مضمون العقد إال بالرجوع إليه و إعادة دراسته من جديد 

  .  4.)ف.م.ق(  1163.يف م

فإذا كانت عبارة العقد عامة فيستوجب الرجوع إىل موضوع العقد الذي مت التعاقد فيه فمن 
د أو أما يرغبان يف اخلروج  عن هذا الغري املتصور أن يتعاقد املتعاقدين على موضوع غري حمدّ 

                                                  
  . 231. إ"4(س �(D4x ،ا"@�Rs ا"u,)j ، ص .-1
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4- ART. 1163 :"Quelques généraux que soient les termes dans les quels une convention est conceu …elle ne 
comprend que les choses sur les quelles il paraît que les parties se sont proposées de contracter " , c.c.f , op.cit , 
p .  1159 . 



    

الت تأويل العقد و مجاالتهالت تأويل العقد و مجاالتهالت تأويل العقد و مجاالتهالت تأويل العقد و مجاالتهالفصل األول                                                                  حاالفصل األول                                                                  حاالفصل األول                                                                  حاالفصل األول                                                                  حا  

21 

 

يتضمن أنه عقد شركة، و تبني للقاضي أنه ال حيتوي العناصر األساسية  فلو كان العقد. 1املوضوع
لعقد الشركة، فال حيتوي مثال على نية العمل ألجل الشركة ، و ال على قسمه األرباح و حتمل 
اخلسائر، بل يكتفي بتحديد األجرة عن أتعاب أحد األطراف ، يفسر  العقد مبقتضى األحكام 

  .د إجار أو عقد عمل  و ليس عقد شركة الواردة يف بنوده، أنه عق

، بأّن إستعمال 1899ماي  4و يف هذا الصدد قضت حمكمة االستئناف مبصر بتاريخ 
املتعاقدين عبارة الرباءة العامة بعد أن حصروا موضوع التخالص و حددوه فيما هو مبني بالعقد  إمنا 

وحيد من التعاقد ، فال جيوز أن تتعدى يفيد عموم الرباءة يف  نوع احلقيقة اليت كانت هي الغرض ال
إليه أفكار املتعاقدين ، و مل يذكروا فيه شيئا من إتفاقهم ال تصرحيا و ال   مل تتجه إىل غريها مما 

إال جزء منها .) م.م.ق( 534.ألن القاعدة القانونية اليت مل تكن م.تلميحا مهما كان اللفظ عاما 
ن تتناول أو ال جيوز مهما كانت ألفاظها عامة  ىن عباراا، تقضي بأن العقود ال يصح التوسع يف مع

  . 2غري املوضوع الذي كان هو الغرض من إنشائها

من قانون العقود و املوجبات اللبناين على أن بنود اإلتفاقات الواحدة تنسق و  368.ونصت م
على أّن .) ف.م.ق( 1161.تفسر بعضها بعضا ، بالنظر إىل جممل العقد، و يف هذا املعىن نصت م

بل جيب . عبارات العقد يفسر بعضها بعضا مبعىن أنه ال جيوز عزل العبارة الواحدة عن سائر العبارات
فالتفسري يقوم على جممل بنود العقد ، أو على . هو العقد تفسريها على اعتبار أا جزء من كلّ 

على وجه يؤدي إىل استخراج  جممل بنود عّدة عقود دائرة على موضوع واحد، و ذلك للتوفيق بينهما
املعىن املقصود من جمموعها كوحدة متماسكة، حبيث يفسر بعضها  البعض اآلخر أو يكمله حمددا 

فلو أشار عقد بيع عقار إىل بيان حمتوياته وحدوده ، أوال، مث إىل . مدى أبعاده وغاياته احلقيقية 
العبارة األخرية تفسر األوىل و تعني بالنتيجة  حتديد املبيع ملساحة معينة على أساس الوحدة القياسية، ف

  .  3موضوع العقد

وجتدر اإلشارة إىل أن املشرع اجلزائري ، و املشرع املصري ، مل يشرا إىل هذه القاعدة ، بنص 
صريح يفسر نية املتعاقدان بالرجوع إىل موضوع العقد ، كما فعل املشرع الفرنسي، وسانده يف ذلك 

  .املشرع اللبناين 
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   الفرع الثاني

  األخذ بالغرض كدافع من أجل تـأويل العقد

قد يضع الطرفان شرطا يسعيان من خالله حتقيق غرض معني ، فإذا كان هذا الشرط غامضا 
  .فيجب تفسريه على أساس املغزى الذي يسعيان له من خالل النص عليه 

التعاقد كأساس يبىن   و قد إستعان كل من القضاء يف فرنسا و مصر بالغرض املقصود من
  .1عليه إلجالء غموض الشرط

  موقف القضاء الفرنسي من الغرض  -أ 

أخذ القضاء الفرنسي بوجوب استخالص الغرض  املقصود من التعاقد ، و من العبارات اليت 
  .صيغ ا العقد 

باإلرادة ليس مفرتض ، فالتعبري عنها  يكون غري واضحا يف حالة وجود النص  فالتصريح
غامض ومبهم،وبالتايل  القاضي له سلطة التفسري و له أن حيصل على الدوافع املفرغة أو املبعدة يف ال

  .2النص

  موقف القضاء المصري من الغرض  -ب
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2- Mazeaud Henri , Jean Mazeaud , par François Chabas : leçons de droit civil , Tome II , premier volume : les 
obligations  , 9ème édition , Monchertien , delta  2000 , Paris ,  p .  335. 
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أخذ القضاء يف مصر بالغرض كدافع من أجل تأويل العقد يف قرار أصدرته حمكمة اإلستئناف 
رار بتفسري عقد بيع قطعة أرض ورد فيه شرط يلزم ويتعلق هذا الق.  1899أبريل  27في باإلسكندرية 

املشرتي بإقامة منزل حسن البناء من الناحية اهلندسية ، و قد تبني للمحكمة أن اهلدف من هذا 
الشرط هو إنشاء حي مجيل البنيان يف املنطقة،  و خاصة أن العنصر الذي ميلكه البائع يالصق 

سرعة البناء لتجميل قصره ، و رفع قيمة األرض اليت مل يتم األرض املبيعة ، و ان اإلهتمام يتجه إىل 
و حتقيقا هلذا اهلدف فسرت احملكمة غموض الشرط من حيث حتديد مدة الشروع و اإلنتهاء . بيعها 

من البناء ، ورفضت إدعاء املشرتي بأنه حر يف إختيار  الوقت الذي يتيح له إقامة البناء و اإلنتهاء 
بثالث سنوات  ازمت احملكمة املشرتي بإقامة البناء خالل مدة معقولة حددوعلى ذلك فقد أل منه،

1.   

و قد قضت أيضا يف قرار آخر بأن اإلتفاق على توريد بـنـزين ملصنع دون حتديد لكميته جيب تفسريه 
  . 2وفقا للغرض الذي يقصده املتعاقدان ، و تتحدد بالتايل الكمية مبا يلي إحتياجات املصنع

  ف القضاء الجزائري موقـ -ج 

من املمكن أن نبني موقف القضاء اجلزائري من الغرض كدافع من أجل تأويل العقد من   
16/01/2002خالل احليثية التالية اليت تضمنها القرار صادر عن احملكمة العليا اجلزائرية بتاريخ 

3 
 هذا العقد على أساس ميثل حيث أن اإلدعاء  بأن القرار املنتقد تناقض يف حيثياته فتارة أشار إىل:"

ترمي و حسب )  ب،ع(الوصية وأخرى على أساس ميثل اهلبة لكن حيث أن نية املورث املوصي 
ظاهر العقد حمل اخلالف إىل توزيع أمالكه بني ورثته يف حياته ، و حسب املقاييس و اإلعتبارات اليت 

 111إلغاءه طبقا ألحكام املادة  يراها هو ، و بناء عليه فإن هذا العقد ال ميكن املساس به أو

مهما محل من أوصاف أو عناوين ألن اهلدف و القصد منه  هو توزيع املالك األصلي .) ج.م.ق(
ألمواله على زوجته وأوالده ،  و هذا ما وقع جتسيده فعال و يف حياته األمر الذي جيعل الوجهني 

  ". لك رفض الطعن املثارين غري  وجيهني مما يتعني معه رفضهما ، و تبعا لذ
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يتبني هكذا أن احملكمة أشارت إىل أّن العقد تارة ميثل وصية وتارة أخرى هبة لكن نية املورث 
  .املوصى ترمي و حسب هذا العقد حمل اخلالف إىل توزيع أمالكه بني ورثته يف  حياته 

رثة أثناء حياته، و بالتايل يكون القضاء قد أخذ بقصد املالك الذي إنصرف إىل توزيع أمالكه على الو 
  . بالتايل رفضت  الدعوة الرامية إىل إلغاء عقد الوصية 

وما ميكن إستخالصه يف األخري هو  أنه ميكن للقاضي الوقوف على تفسري العبارات الغامضة        
ويف حالة . الغرض الذي نشأ من أجله العقد ، أو الرجوع إىل موضوع العقد  بالرجوع إىلوذلك 

من معىن لتفسري العقد ، جيب الوقوف على املعىن الذي ينتج أثرا قانونيا متفقا مع مقصود وجود أكثر 
  .العقد 

                                                   المطلب الثـالـث 

  L’intention communeالنيــة المـشـتركـة 

، و ذلك من خالل الوقوف 1شرتكة للمتعاقدينف على اإلرادة املقد يلجأ القاضي إىل التعرّ 
طبيعة التعامل ، األمانة و الثقة، العرف ، و هو ما أشار إليه كل من املشرع : على املعايري التالية 

واملشرع اجلزائري يف  ..) م.م.ق(2.ف150.واملشرع املصري يف م، 2 )ف.م.ق( 1156.الفرنسي يف م
  .3.)ج.م.ق(  111.م

                                                      الفرع األول

  La nature de l’affaireطبيعة التعامل 

حبيث .  يعة التصرف املتفق عليه، أي طبيعة العقد و موضوعه طبيراد بطبيعة التعامل ، 
فيفسر العقد ،  مثال . خبالف ذلك  خيضع العقد للقواعد اليت تقتضيها طبيعته، مامل يصرح املتعاقدان
وإذا . يرد املستعري الشيء أو مثله ن، بأنه عارية استعمال و ليس عارية  استهالك إذا اشرتط املعريأ

إستدان شخص مبلغا من املال ملدة سنة ، وبعد إستحقاقه إستدان مبلغا آخر إضافة لألول ، وأشري 

                                                  
.Mr6 ّ◌   �4jwأ w6(ده أن" ، M3Vj61156ة Y+! ا"@(دة   E@de6  ±g20  ;w�)s1970 ا"3-° ا"dg ;< E4j��w@*(  >; ط� - 1

ا"�FS M-N أن Us�"), 2VSع إ"! إرادة ا"@5SMC)NV ا"@Ef�VW ، و ,("HC  RjS k ;")V(ة ا"@U´Uع 56 ا�4jw. ^s اw.l(ق أن 
s(ك �Vj(ن ، ا"@]Uل >; ا"-(�Uن ا"@4Y)w6 ، ;�M^ ا"�NV ."  M-Nض "+S °-3_�®وا >-µ, qرادة أMg اKط�اف و M, �jgون ا"

  . 55.، ص . 2000.ا"@?Ejc ا"M+" E4N6)Fراc(ت  و ا"�W3 و ا"UVزRS، ,�4وت، ط 
2  - ART. 1156 , « …..recherche quelle a ' été la commune intention des parties…….. », c.c.f ، op.cit., p . 1000  . 

إذا f(ن ھ3(ك V" ^e6_وS^ ا"�F4< ، M-N ا"�er >; ا"E43 ا"@NV@+" Ef�VW(5SMC دون ا"UCUف M3Y .) " ج.م.ق. (111ا"@(دة  - 3
5SMC)NV@"54 ا, E-· و E�)656 أ �<UVS أن ;¨r3S )@, 6^ و)NV"ا EN4r[, ¸"د >; ذ)*WVclا R6 ، ظ)w"�" ;<�e"3! اN@"ا  

  " .و>-( "+�Nف ا"F(ري  >; ا"@X6)Nت 
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فإنه جيب . اا ذباالستحقاق وعلى شروط الدين األول  يف السند إىل أن املدين يدفع جمموع الدينني
أن يفهم من هذا اإلتفاق أن الدينني تأجال ملدة ممثالة ألجل الدين األول ، أي سنة من تاريخ القرض 

  1.الثاين  

و بالرجوع إىل العقد ميكن للقاضي أن يبحث عن النية املشرتكة للمتعاقدين يف ضوء طبيعة 
  النية العامة املنبعثة من اإلرادة احلقيقية لألطراف ، و كذا مجيع املعطيات التعامل، و استخراج 

  

  

اخلارجية للعقد ما عدا االعتقاد الراسخ للقاضي من امللفات العقدية، ملفات اإلشهار، ومجيع 
  .2املعطيات احمليطة  بالعقد 

قد  املتعاقدينفإذا كانت العبارة حتمل أكثر من معىن ، فهناك إحتمال كبري على أن نية 
فقد يتضمن عقد شركة التضامن مثال شرطا .  2إنصرفت إىل الداللة اليت تتفق مع طبيعة التعامل

يقضي بقابلية إنتقال حصص الشركاء عن طريق اإلرث ،  و قد يفسر مثل هذا الشرط على أنه حالة 
حد الشركاء تستمر إستثنائية تسمح بإنتقال حصص الشركاء ، و قد يفهم منه أيضا أنه عند وفاة أ

الشركة مع الورثة ، وبالرجوع إىل طبيعة التعامل يكون املعىن الثاين أكثر إنسجاما مع طبيعة عقد شركة 
  .3التضامن

                                                  
    . 228.إ"4(س �(D4x ، ا"@�Rs ا"u,)j ، ص -1

2  - Jean –Pierre Scarano,  op. cit  P. 124  .  
2 –  ;<  ES�\@"ا"3-° ا E@de6 b4"إ ±*F.6( إ U4/1/1962وھ " ^G)j@"56 ا M-N"5 >; اSMC)NV@"ا E4� صX»Vcن إ_,

،      .  U\� !+2002ص ا"-(�Uن ا"@�M;، ط cU6 �@C M@e6!، ا"Y u4+NV...." .ا"UاRC ا"C )*, ^-VjS ;V(´; ا"@U´Uع 
.983.ص  
  ¼Sر)V, ط " ،  983، ص  8/6/1993و)r3Vcl 5SMC)NV@"ا E4� 2*w. د وU-N"رات ا)rY �4jw. ;< E[+j"ع اU´U@"ا E@de@"

."ا"E-4-g  M-N ا"UاRC >4*( و ا"D44dV ا"\Z4e ، و kرE@de@" E,)C ا"Y °-3+4*( >; 6( .�اه G)x¨( و U\� R6 ;<)3VS kص  
إذا "5dS 2 ھ3(ك إ"rV(س >; �E4 ا"@s �4g " : 5SMC)NV(ء >V, °-�11/5/1955  b4(رS¼ : و >; D4\� EYUcU6 إ"4(س  

>HC !+N(ة ا"@U´Uع أن S_�®وا ,U3rدا"M-N ا"\�EeS ا"@�*�ة "*®ه ا"E43 ، أ6( إذا وMs إ"rV(س >; ,U3د ا"UN4< ،®-Nد "*2 
 E43"ص اX»Vc�4ھ( و إjwV, ue"3(ھ( اN6 د)j<م إMY ط�p  )*, E4-4-e"5 اSMC)NV@+"".   ، u,)j"ا Rs�@"ا، D4x)� إ"4(س ،

.229.ص  
. X< ;+Y.313";، ا"@�Rs ا"u,)j، ص - 3 

4- Jean- Pierr scarano، op.cit, p124 
 -5 ART. 1158  " les termes susceptibles de deux sens doivent etre pris dans le sens qui convient  le plus à la 

matière du contrat". c.c.f. op.cit , p. 1154 . 
  . MrY.281 ا"U< 2deده ، ا"@�Rs ا"u,)j  ،  ص  - 6
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ولقد أشار بعض الفقهاء إىل أن القاضي يأخذ باملعىن الذي يتفق مع طبيعة التعامل و لو كان 
ذلك ما ذهبت إليه حمكمة النقض الفرنسية يف قرار املعىن ال يتفق مع النية املشرتكة للمتعاقدين ، و 

  .4 1993 نوفمرب 09هلا  صادر يف 

، و إنتهج املشرع 5.)ف.م.ق(1158.كما تطرق املشرع الفرنسي إىل طبيعة التعامل يف م
ورد به  Pothierوطبيعة التعامل هي يف األصل مستوحاة من نص .املصري و اجلزائري نفس النهج 

بيعة العقد ، بيد  أن هذه التسميات كلها يف احلقيقة تؤدي إىل معىن واحد  و هو املعيار حتت إسم ط
 . 6الرجوع إىل األحكام القانونية اليت وضعها املشرع لتنظيم مادة التعاقد

كما أن طبيعة التعامل قد تفرض أوضاعا معينة بالنسبة لبعض العقود ، فتسري على الكافة 
بالفعل رغم أا قد ال تكون قائمة  ، التسليم بقيامها ة مشرتكة يتعني دون متييز ، وتفرض بالتايل إراد

تذاكر حيملها املسافرون  تتضمن يف شكل  ةعقود النقل املتمثل ال ذلك مث . يف عديد من احلاالت
بعض املسافرين يطالعها العديد من الشروط ، كشروط اإلعفاء من املسؤولية أو التخفيف منها، إذ 

ظر عنها البعض اآلخر ، و رغم ذلك فإا تسري يف حق الكافة ، إذ تقتضي ظروف بينما يغض الن
  . 1التعاقد وطبيعة التعامل إفرتاض أن الكافة يعلمون ا

، قضت حمكمة النقض املصرية بأن الشروط اليت تضمنها 1967جوان  29ويف قرار  بتاريخ 
و ال يغري من هذا النظر ما يقوله الطاعن من  هذا العقد حمل النزاع جتعل  منه عقد إجيار من الباطن ،

أن وصف املبلغ الذي تعهد املطعون ضده بأدائه شهريا للطاعن بأنه عمولة ، جيعل العقد بيعا 
بالعمولة ، ذلك أن القانون ال يعرف البيع بالعمولة ، وإمنا هناك وكالة بالعمولة يف البيع، و هي 

و حلساب املوكل ما يوكله األخري يف بيعه ، و هي صورة خمتلفة تقتضي أن يبيع الوكيل بالعمولة بامسه 
متاما عما  إتفق عليه يف العقد ، و هو أن يبيع بضاعته يف احملل بامسه وحلساب نفسه ،كما أن النص 
يف العقد على حتمل الطاعن أجرة احملل اليت يدفعها للوزارة املؤجرة األصلية ال يتناىف مع تكييف العقد 

تأجري من الباطن ، إذ ليس مثة ما مينع من حتديد األجرة اليت يدفعها املطعون ضده بأنه عقد 
 . 2للمستأجر من الباطن للطاعن املؤجر له باملبلغ الذي تعهد األول بدفعه شهريا

                                                  
  . MrY.281 ا"U< 24deده ، �w ا"@�Rs ،  ص  -1
  . U�_6 ، .282ذ MrY 5Y ا"U< 2deدة  ، ا"@�Rs ا"u,)j  617،رUs1967 2Cان  �M6 °-�29; 6\�ي  >;  -2
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                                                      الفرع الثاني

  La loyauté et la confianceو الثقة  األمـانة 

. من خالل حبثه عن النية املشرتكة يستنتج القاضي األمانة و الثقة املوجودة بني املتعاقدين
و من حق املوجب له أن . فمن وجه إليه اإلجياب جيب أن يفهم عبارته مبا تقتضيه األمانة يف التعامل 

وهذا ما يوطد . املعىن الظاهر هو الذي قصده املوجب يطمئن إىل  العبارة حبسب ظاهرها، معتربا أن
  .1الثقة املشروعة، اليت تنطوي على األخذ باإلرادة الظاهرة يف تفسري العقد 

فتقضي األمانة أن على من وجه إليه اإلجياب أن . وينبغي أن يتوافر يف التعامل من أمانة وثقة 
بني له أن هناك خطأ يف التعبري ، فإن األمانة تقتضي يفهم عبارته مبا يفرضه التعامل من أمانة ، فإذا ت

منه أال يستغل هذا اخلطأ ، بل جيب عليه أن يأخذ باملعىن احلقيقي املراد من التعبري طاملا أن الطرف 
أما الثقة فتقضي أن من يتلقى تعبريا عن اإلرادة فإن . األخر أمكنه أن يدركه أو كان يف إمكانه ذلك 

  . 2لى معناه الظاهر طاملا أن يدركه أو كان يف إمكانه ذلكمن حقه أن يفهمه ع

ال : "   فإنه  1964نوفمري  19و حسب قرار للغرفة اإلجتماعية حملكمة النقض الفرنسية يف    
ميكن للمحكمة باألحرى أن حتل حمل العاقدين، و هكذا أال تستطيع، يف حالة النزاع على بدل إجيار 

و إمنا ميكنها فقط أن (حتدد الثمن بأن تأمر يف الشأن بإجراء خربة  يلى تنظيم عقدين خمتلفني أن
و ذلك بأن  اخلربة ال ميكن أن يكون هلا  )ختتار بني الثمنني الواردين يف العقدين تبعا لنية املتعاقدين 

  .  3"موضوع سوى أا تتيح للقاضي القيام  ذا اخليار 

، فيجب عليهما أن يتحليا رادما احلقيقية فسلوك املتعاقدين أمر هام يف التوصل إىل إ
ضروريان حىت يطمئن كل متعاقد للطرف اآلخر ، مبفهوم املخالفة و الثقة فهذان العنصران  باألمانة

  . 4ميتنع املتعاقد عن الغش و احليل و اهلزل يف املعامالت  ، و يلتزم بالتعاون مع املتعاقد اآلخر

Le devoir de la loyauté s’imposant au débiteur mais aussi au créancier
5.  

   Bonne foi:مبدأ حسن النية  

                                                  
  . D4x)� .229 ، ا"@�Rs ا"u,)j ، ص  إ"4(س-1

  .  208. رH6(ن أ,U ا"UNjد  ، ا"@�Rs ا"u,)j ، ص  - 2
  . s .55(ك �Vj(ن ، 4Y)w6^ ا"M-N ، ا"@�Rs ا"u,)j ، ص  -3
  . X< ;+Y .315";  ، ا"@�Rs ا"u,)j ، ص  -4

5 -(V.Civ 3e 8e Avril 1987 ) , Patric Canin، op.cit, p64 .  
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من املبادئ األساسية اليت جيب أن تسيطر على العقود سواء يف إبرامها ، أو تنفيذها ،مبدأ 
حسن النية ، فهو بيان مهم يف تفسري العقد خالل  تكوينه يف مراحله األوىل ، ويف إمتام اإللتزامات 

  .العقدية 
C’est la bonne fois dynamique qui ,s’intéressant au devenir du contrat 
glisse de l’interprétation a la révision1 . 

حسن النية متطلب يف إبرام العقود، حىت و لو مل يكن منصوص عليه "فريى بعض الفقه أن 
  . 2" صراحة يف أي نص 

  

  

وأن  . االتفاقات جيب أن تعقد و تنفذ حبسن النية"و يطبق  القانون الفرنسي بدقة فكرة أن 
إحنصر يف الشأن التنفيذي،  ألسباب شكلية و حسب ، 3 .)ف.م.ق( 1134النص النهائي للمادة 

وكان الفضل مبا يقارب املأيت سنة  للغرفة املدنية حملكمة النقض الفرنسية بتصحيح هذا اخلروج عن 
و هكذا أصبحت األمور أكثر . وجب التعاقد حبسن النيةالقياس  للتاريخ ، و بالتكريس الصريح مل
فما الفائدة  يف الواقع من تطلب حسن النية يف تنفيذ . وضوحا ، ويف الوقت نفسه أكثر متاسكا 

إن العقد يشكل   ؟العقد ، إذا مل تفرضه يف املرحلة األوىل احلامسة من وجوه عديدة لتكوين العقد 
  . 4 " يوي أن يرويه حسن النية متامابالتأكيد جسما وحيدا، و من احل

القضاة " بأن 1981مارس  4و قد أدلت احملكمة اإلبتدائية لباريس ،يف حكم صادرهلا يف 
عندما إستندوا إىل املبادئ العامة للقواعد القانونية املطبقة عموما يف التجارة الدولية ، أخذوا حبسن 

وأكدت أن حسن النية هذا يعرب على " . "نفيذهاالنية ، الذي جيب أن يسود يف تكوين العقود و ت
وجه اخلصوص عن إسناده إىل العادات و إىل قاعدة املسلك، ميكن تقريبها من املبدأ العام لتبعة 

  . 5"املسؤولية 

                                                  
1 - Philipe leTourneau . Bonne foie . Contrat et obligation ,  Rep.  , DALLOZ , 1999 , p. 5 . 

2 -  Mester ص ، u,)j"ا Rs�@"ا ، M-N"5 اSUd. ،  ،ن)Vj� ك)s b4"ر إ)p268 .أ  .  

3- ART .1134 « ………Elle doivent être exécutées de bonne fois . ».c.c.f , op،cit , p. 921. 

4 -Vj� ك)s ص ، u,)j"ا Rs�@"ا ، M-N"5 اSUd.  ، ،269. (ن  .  
  . s .266(ك �Vj(ن ، .5SUd ا"w� ، M-N ا"@�Rs ، ص - 5
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كما مت االعرتاف حبسن النية يف تنفيذ العقد ، أيضا ،كمبدأ من مبادئ القانون اخلاص يف 
     أكتوبر  26ة حتكيم غرفة التجارة الدولية ىف احلكم الصادر يف العالقات الدولية ، و عن حمكم

وفقا ملبدأ حسن النية لقانون التجارة ،  حبثت احملكمة عما إذا كان وقف التوكيل يف "إنه  1979
احلالة الراهنة كان ينسب إىل مسلك أحد األطراف، و عما إذا كان قد سبب للطرف اآلخر ضررا 

  .1"بالتايل اإلنصاف يفرض التعويض عنه  غري مطبق ، ايكون هكذ

فحسن النية هو املبدأ الذي ينبغي أن يسود يف تنفيذ العقود مجيعها ، ومل يعد القانون احلديث 
ومن نتائج مبدأ . مييز كما فعل القانون الروماين ، بني العقود حرفية التنفيذ، وبني عقود حسن النية 

عددت وسائل تنفيذ االلتزام حبسن النية فمن الضروري مراعتها وجوب تنفيذ العقد حبسن نية أنه إذا ت
فسائق سيارة األجرة الذي يلتزم بتوصيل الراكب إىل مكان معني ، جيب عليه توصيله من أقصر . 

طريق طاملا كان ذلك ممكنا ، وأيضا فإن املؤمن له من احلريق عليه أن يبذل ما يف وسعه لعدم تفاقم  
عه،كما يلتزم املستأجر بإخطار املؤجر بكل ما يلزم تدخله إلجراء إصالحات نتائج احلريق عند وقو 
  2 . ضرورية بالعني املؤجرة 

وحسن النية يف تنفيذ العقد مبدأ ال يقتصر مراعاته على املدين وحده ، بل جيب على الدائن 
وب أيضا أن يكون حسن النية يف استعمال حقه غري متعسف فيه ، كما يقتضي حسن النية وج

التعاون بني طريف العقد على تنفيذه ،خاصة يف العقود املستمرة التنفيذ ، كعقد الشركة،الوكالة وكذا 
ويعتد القانون حبسن النية يف تقريره لبعض األحكام القانونية ، من ذلك ، منح املدين . عقد التأمني 
ذ لاللتزام حسن النية ، وبالعكس إذا كان يف عدم التنفي) أي  منحه أجال للوفاء بالدين (نظرة امليسرة 

يسأل املدين عن تعويض الدائن عن األضرار اليت تصيبه ، إذا كان عدم التنفيذ راجعا إىل سوء نية 
املدين ، بل أن القانون يتشدد يف تقدير هذا التعويض ، فيجعله يشمل الضرر غري املتوقع إذا كان 

  .3 املدين قد ارتكب غشا أو خطأ جسيما

املي األمانة والثقة عيف صورة .) م.م.ق( 150.املشرع املصري هذا املبدأ يف مو قد كرس 
  .حني يستلهمها القاضي يف حبثه عن النية املشرتكة للمتعاقدين
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تتطلب من املتعاقد أن يكون أمينا من حتصيله ملعىن التعبريات اليت يوجهها إليه  150فاملادة        
األخطاء اليت يقع فيها املعرب ، ليجين  من وراء ذلك منفعة الحق له املعرب، إذ عليه اإلبتعاد عن رصد 

  .1إذ أن ذلك يتناىف مع مبدأ حسن النية ، الذي جيب أن يكون رائدا للمعامالت . فيها 

وجيب أن يكون املدين أمينا ، و يعلم الطرف اآلخر ، و أن يبتعد عن طريق احليل والتدليس 
  .2من ثقة املتعاقد اآلخر و اليت تغري منحى العقد يف التصرفات العقدية اليت تنقص

كما جيب أن تكون النية املشرتكة للمتعاقدين متفقة مع مقتضيات مبدأ حسن النية  والقاضي 
  .3إحنرف عن هذا املبدأ ضمانا إلستقرار املعامالتإذا له السلطة أن يرد أحد األطراف 

ّن تنفيذ العقد جيب أن يتّم طبقا ملا اشتمل إىل أ.) ج.م.ق( 107.وأشار املشرع اجلزائري يف م
  . عليه و حبسن نية 

الفرع الثالث                                                      

  لعرف كعامل لتأويل العقدا 

.  حتديد نطاق العقدإذامل يوجد نص يف القانون ، يرجع القاضي إىل العرف و يعتمد عليه يف
كما له سلطة تفسري العقد وفقا ملا يقتضيه العرف اجلاري يف املعامالت ، و إن كانت بنود العقد ال 
تشري صراحة إىل هذا العرف، ألّن العرف املعمول به يفرتض يف املتعاقدين أن يكونا على علم به، و 

و أكثر ما تظهر أمهية العرف يف القضايا . هأن يكونا قد رضيا به  يف التعاقد ،و إّال لصرحا مبخالفت
التجارية، و املعامالت البحرية ، و غريها من املعامالت التجارية، حيث يتوجب على القاضي، عند 
حتديد آثار العمل التجاري أن يطبق العرف املعمول به، إال إذا أظهر أن املتعاقدين قصدوا خمالفة 

مع النصوص الشرعية اإللزامية ، على أن يعترب العرف  أحكام العرف ، أو كان العرف  متعارضا
  . 4اخلاص و العرف احمللي مرجحني على العرف العام
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فيفرتض يف العرف الذي جرى عليه العمل أن يكون املتعاقدين عاملان ذا العرف و قد رضيا 
العرف ، وهو  و إال صرحا مبخالفته ، فإذا كانت عبارات العقد مبهمة وجب تفسريها يف ضوء هذا.به

بأنه جيب يف تفسري املشارطات إتباع العرف،وهو يقضي بأنه "ما ذهبت إليه حمكمة إستئناف مصر 
إذا دفع املشرتي مبلغا بصفة عربون ،و عدل عن الشراء ، فال يكون له احلق يف املطالبة ذا املبلغ 

خ مع حفظ العربون ، وأن مثل هذا الشرط كما يصح أن يكون قد وضع ملصلحة البائع بطلب الفس
  . 1" جيوز عدال أن يستفيد منه املشرتي ،  للتخلص من العقد مع حتمله دفع قيمة العربون

و عادة ما يكون اللجوء إىل العرف تكملة للقانون ، كتحديد نطاق اإللتزام يف ملحقات 
روط املبيع حيث  ميكن حتديدها على ضوء العرف ، و يتصل به يف هذا الشأن ما يسمى بالش

  .2املألوفة

و العرف الذي يعترب مكمال إلرادة الطرفني ليس له قوة القانون ، و ال حىت قوة االتفاق، 
ولذلك ال يطبق إال يف حالة غياب النص القانوين ،  أو يف حال سكوت املتعاقدين عن تنظيم ناحية 

لعرف يظل صحيحا ، ما فيما تعاقدوا عليه، أو كان يف تنظيمها غموض يستدعي التفسري، على أن ا
  .3و ميكن اعتماده يف التفسري إذا خالف نصوصا شرعية غري إلزامية 

وحتولت . فاملتعاملني الدوليني قد درجوا على إتباع عادات يف تعاقدام ذات الطابع  الدويل 
 مع مرور الوقت إىل أعراف ملزمة هلم يف كثري من ااالت ، و بالتايل تكون املسائل اليت ينظمها
عرف معني داخل جمتمع التجار و رجال األعمال العابر للحدود ، مسائل يفرتض يف املتعاقدين أن 

   4.يعلموا ا ويرتضون ا من أجل تفسري إرادام 

على إعتبار  5.)ف.م.ق (1159.فالقانون الفرنسي حيدد عرف اجلهة اليت نشأ فيها العقد م
فإذا إختلفت اجلهتان فإن القاضي ينظر  إىل أي عرف أحق أن العقد ينفذ يف اجلهة اليت ينشأ فيها، 

  .بالتطبيق و قد يرى هذا يف عرف اجلهة اليت ينفذ فيها العقد 
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،  حبيث ميكن للقاضي .)  ج.م.ق( 2.ف111 .و تطرق املشرع اجلزائري إىل العرف يف م
" ه املادة أنه اللجوء إليه يف حالة عدم وجود نص واضح  كطريقة لتفسري العقد ، حيث نصت هذ

  ." وفقا للعرف اجلاري يف املعامالت ... جيب البحث عن النية املشرتكة ... 

فالعرف الذي يكون عامال من عوامل تفسري العقد ، غري العرف الذي يكون مصدرا من 
، أما العرف مصادر القانون ، فإن القاضي إذا خالف العرف األول ، ال يكون حكمه عرضة للنقض 

  .1كان حكمه قابل للنقض إذا خالفه القاضي ،قانون الو الثاين فه

و يتصل بالعرف كذالك ما يسمى بالشروط املألوفة ، حيث تضاف إىل العقد الشروط اليت 
جرت العادة بإدراجها يف العقد ، حىت أصبح يؤخذ ا دون احلاجة إىل النص عليها صراحة ، مثل 

لفنادق و املطاعم و املقاهي ،  ويف فرنسا مييزون بني ذلك النسبة املئوية اليت تضاف للخدمة يف ا
خبالف احلال يف إجنلرتا حني . هي وسيلة تفسري العقد ) العادة(العرف و العادة ويعتربون األخرية  

  .2 مبعىن واحد   Usageأو   Custanيستعملون لفظي 

  طبيعة  العرف  -أ

ال يعطي مربرا للنقض، و لكن ) دة العا( يف فرنسا بأن خمالفة العرف   3يرى أغلب الفقه
أنه جتب التفرقة بني التثبت من العرف وتفسريه :  Gabriel Martyالرأي الصحيح حسب األستاذ 

  . 4، و بني تطبيقه من جهة أخرى من جهة 

 1156و  1134،إستنادا إىل املواد  1988ماي  17و قد نقضت حمكمة النقض الفرنسية يف 
حيث أن احملكمة بتفسريها " تند فقط إىل العادات لتفسري العقد حكما اس.) ف.م.ق( 1159و 
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الشرط املتنازع فيه حسب إحدى العادات، بدون التثبيت من أن املتعاقدين توخيا األخذ ا صراحة، 
  .1"مل تعط قرارها األساس القانوين 

ملوضوع فبالنسبة للوقوف على العرف و حتديد ماهيته و مضمونه ،  يرتك أمر ذلك لقاضي ا
تناد إىل شهادة الشهود أو سكاإل،2اإلثبات املختلفة للعرف املدعي بوجوده قمن طر  ، ن عقيدتهكوّ لي

فقد ال يقتنع القاضي بتوافره على حنو ما . الشهادات  الصادرة من الغرف التجارية و النقابات املهنية
، أومن أقوال شاهد دون يدعي به اخلصم ، وقد يقتنع بتوافره على حنو معني من مستند دون آخر

آخر ،فهذه مسألة واقع يستقل قاضي املوضوع بالبحث فيها دون رقابة من حمكمة النقض ، سواء 
  .3تعلق األمر بالعرف العام أو بالعرف احمللي ، وسواء كان العرف مدنيا أوجتاريا 

  

  

، و إمنا ختضع أما بالنسبة لتطبيق العرف فإنه مسألة قانون ،  ال يستقل ا قاضي املوضوع 
 طلق احملكمةتبأنه ال يكفي أن ت حمكمة النقض املصرية قض ويف هذا الصدد. لرقابة حمكمة النقض 

من حيث نقضي هذا العرف  يدون أن القول بوجود عرف ما و تطبيقه على وقائع الدعوى ، 
  . 4القانوينألساسه  فتقدا، فإذا هي أغفلت ذلك فإن حكمها يكون معموميته و ثباته 

  عرف بلد اإلبرام  -ب

جيب على القاضي أن يستند يف تفسريه للعقد الغامض إىل  ،.) ف.م.ق(1159.طبقا لـنص م
و ذكر ذلك على إعتبار أن العقد ينفذ يف اجلهة اليت نشأ فيها . عرف البلد الذي أبرم فيه هذا العقد 

د يرى هذا يف عرف اجلهة ، فإذا إختلفت اجلهتان فإن القاضي ينظر أي عرف أحق بالتطبيق ، و ق
  .  5اليت ينفذ فيها العقد

ليست ملزمة للقاضي ،  مبعىن أنه إذا تغري .) ف.م.ق(1159.وهذه القاعدة اليت وضعتها م
بل قد يتضح له من ظروف  . العرف يف حملي اإلبرام و التنفيذ فليس لزاما عليه أن يطبق العرف األول 

و من مث فحكم هذه املادة ال جيب أن ، لعرف بلد التنفيذ الدعوى أن الطرفني فهما ضمنا اخلضوع 
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للمنقوالت كعقد إجيار سيارة مثال فهو ليس ،إذ لو كان مقبوال بالنسبة يعمم على كافة احلاالت 
أن املفروض طبقا لعقد اإلجيار أن " و يقرر القضاء يف هذا الشأن 1.مقبوال بالنسبة لألعيان الثابتة 

لكن عرف مدينة باريس إستقر على أن ملستأجر الشقة اليت تزيد أجرا ينتهي بنهاية الشهر و 
فرنك ، احلق يف أن حيتفظ باإلنتفاع ا حىت اخلامس عشر من الشهر التايل ،  400السنوية على 

  .2" ليتمكن من إخالء الشقة 

  

  

  

  

  

فرنسي ، أما بالنسبة للمشرع اجلزائري ، فإنه مل يأت بنص صريح ، مثل ما فعل املشرع ال
يطبق قانون حمل إبرام العقد  منها أنه 3.جند يف ف ، فإننا.) ج.م.ق( 18.ولكن بالرجوع إىل نص م
، إال أنه يعاب على  املشرع اجلزائري  عدم إتيانه بنص واضح كما فعل  3على اإللتزامات التعاقدية 

وفقا للعرف السائد يف املشرع الفرنسي ، الذي أتى بنص بّني فيه للقاضي إمكانية  تفسري العقد 
    .مكان اإلبرام  

، و إمنا الغموض هنا عماده و ال يقتصر أمر الغموض يف هذا الصدد على إزدواج املعىن 
إذا ما تعارضت مع عناصر خارجية أفقدا   الشك الذي ميكن أن يثور حىت مع األلفاظ الواضحة

 ،للجوء للعرف إلستجالء هذا الغموضينئذ يتعني اح، قرينة الداللة على نية الطرفني املشرتكة
   .  4ال حيجب إمكانية تطبيقهاهري لأللفاظ ظفالوضوح ال

وما ميكن استخالصه ، أنه ميكن استنباط النية املشرتكة للمتعاقدين ، من طبيعة التعامل 
  .واألمانة والثقة والعرف ، فهذه العوامل تساعد القاضي على تأويل العقد 
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الثاني                                                     المبحث 

  مجال تأويل بعض العقود

كان للقضاء دور كبري يف كيفية تفسري بعض العقود من بينها عقد اإلذعان و عقد البيع 
  .  قودالعهذه  لكيفية تفسري يف هذا املبحث وعقد التأمني ، و سوف نتعرض

إمالء متطلباته ، قد يلجأ الطرف القوي إىل نتيجة لعدم تساوي األطراف و تساوي اإللتزامات
من أجل ، فما هو احلل يف هذه احلالة ؟و كيف ميكن للقاضي أن يتدخل على الطرف الضعيف 

  :  و ذلك ما سوف نعاجله يف ثالث مطالب    ق ؟و تساوي احلق

: تأويل عقد التأمني ، أما املطلب الثالث: ان ، املطلب الثاين تأويل عقد اإلذع: املطلب األول 
  تأويل عقد البيع 
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                                                المطلب األول          

  تأويل عقد اإلذعان

مث نتطرق بعد ) . رع األول الف(سوف نتعرض يف هذا العنصر إىل تبيان طبيعة ومفهوم عقد اإلذعان 
  ) . الفرع الثاين ( ذلك إىل قاعدة تفسري الشك ملصلحة الطرف املذعن 

                                                                 الفرع األول

  طبيعة عقد اإلذعان

نسا  إىل طبيعة هذا العقد، عندما هو أول من لفت اإلنتباه يف فر    Saleillesاملعروف أن
و . الحظ أن حمتواها كان يفرضه يف الواقع أحد األطراف على اآلخر الذي يكتفي بإعطاء إنضمامه

هذه العقود اليت سبق أن كانت شائعة يف بداية القرن، هي اليوم  بالنسبة إىل األفراد الطريقة العادية 
تقدمي اخلدمات اليت يقدمها أصحاب وكاالت السفر فعمليات التامني و النقل و  . لعقد اإلتفاق

     . 1انععقود اإلذمتثل بصورة عامة ، أوالفنادق 

  

  

  

هي العقود اليت "  و قد عرفت الدائرة التجارية حملكمة مصر اإلبتدائية عقود اإلذعان بأا 
د توريد املياه والنور ميلى فيها أحد املتعاقدين على اآلخر شروطه كعقود التأمني الربي و البحري و عقو 

إىل املستهلكني و هذه العقود مل خترج عن كوا عقودا مطبوعة تضمنت شروطا متشاة وصفت 
  .2 " جلميع العمالء 

 فعقد اإلذعان إذن هو ذلك العقد الذي يعد فيه املوجب ذو اإلحتكار القانوين أو الفعلي 
ضمام نهها إىل اجلمهور بصورة دائمة بقصد اإلو يوج ، شروطا حمددة غري قابلة للتعديل أو املناقشة
  . 3إليها ويعرض مبوجبها سلعة أو خدمة معينة 
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وخيتلف عقد اإلذعان عن باقي العقود األخرى ألنه  غالبا ما يعمد فيه  الطرف القوي إىل 
إمالء  شروطه على الطرف الضعيف ، و ال خيضع يف مثل هذه العقود إىل مساومات كما حيدث يف 

أخرى، فالطرف الضعيف يف عقد  اإلذعان يكون دوره سلبيا فيخضع لإللتزامات ويتحمل  عقود 
النتائج ،أي يقبل العقد بدون مساومة و دون نقاش و يكون مضطرا إىل التعاقد ، نظرا ألمهية هذه 

ب العقود ، و عدم إمكانه  اإلستغناء عنها ، رغم الشروط القاسية اليت يضعها الطرف القوي أو املوج
.  

و ميكن تعريف عقد اإلذعان بأنه إنضمام لعقد منوذجي حيرره أحد الفريقني بصورة أحادية اجلانب و 
  .1ينضم إليه الفريق اآلخر بدون إمكانية حقيقية لتعديله 

. ،مييز بني مفهومني لعقد اإلذعان ، مفهوم تقليدي يسري الفقه حنو هجره 2والفقه اليوم
  .ت اإلقتصادية املعاصرة  ومفهوم حديث ناتج عن التطورا

عقد اإلذعان هو الذي خيضع أحد أطرافه للشروط اليت ينفرد بوضعها : "فاملفهوم التقليدي مفاده أن
الطرف اآلخر ، و يستطيع الطرف القوي حبكم وضعه الفعلي أو القانوين ، أن يفرض على اآلخر 

  ".يلها شروط العقد يف مجلتها ، دون أن يكون من حقه مناقشتها أو تعد

بصدد متعاقد حمرتف و متخصص ، يتمتع خبربة : " واملفهوم احلديث مفاده أننا يف الواقع نكون  
مع كنه من وضع الشروط اليت تتفق ا ميّ م، نتيجة قيامه يف السوق بعمليات متكررة و متشاة 

الشروط  مصلحته، و إقتصاديات املنافسة يف السوق ، و ال يكون بوسع املستهلك سوى قبول تلك
  ".دون مناقشتها 

و اجلدير بالذكر أّن هذا املفهوم احلديث لعقود اإلذعان قد تبناه املشرع اجلزائري مبوجب املادة 
، القانون املطبق على املمارسات التجارية، حيث 02-04، الفقرة األوىل من قانون 04احلالة  03من 

كل إتقان أو إتفافية دف إىل بيع : دعق: "...يقصد يف مفهوم هذا القانون مبا يأيت"نصت أنه 
سلعة أو تأدية خدمة، حّرر مسبقا من أحد أطراف اإلتفاق، مع إذعان الطرف اآلخر، حبيث ال 

  " . ميكن هذا األخري إحداث تغيري حقيقي فيه

و ينطبق ذلك املفهوم على العقود اليت يكون املستهلك طرفا فيها ،حيث تتمثل يف مناذج 
أي مفاوضة أو مناقشة، حيث تفرضها شركات اإلنتاج و التوزيع و يكفي ذلك  ة مسبقا دونمعدّ 
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وال حمل إلشرتاط توافر اإلحتكار القانوين أو الفعلي لسلعة ضرورية كمعيار  لتوافر عالقة اإلذعان ،
بل يكفي جمرد إستقالل شخص حمرتف أومنتج .  للعالقة بني طرف قوي إقتصاديا و طرف ضعيف

دما ويفرض شروطه على عمالئه ، ألن تلك الشروط تتفق غالبا مع شروط منافسيه بإعداد العقد مق
  . 1يف السوق واليكون أمام املستهلك سوى قبول هذه الشروط اليت قد تتسم بالتعسف 

الفرع الثاني                                                                  

  لصالح الطرف المذعنتفسير الشك 

يف عقود اإلذعان يؤول الشك ملصلحة الطرف املذعن سواء كان دائنا أو مدينا و يتحمل 
فما هي حالة الشك ؟و كيف يفسر الشك لصاحل الطرف . واضع الشروط يف العقد مسؤولية ذلك 

  .املذعن ؟  و مىت يؤول الشك ملصلحة املدين ؟

  مفهوم حالة الشك   - أ

كلما تعذر على القاضي الوصول إىل النية املشرتكة للمتعاقدين،كأن يكون   تقوم حالة الشك
حمل التأويل عبارات ذات دالالت منعدمة ، و ال ميكن ترجيح إحداها فيحدث تردد يف إختيار املعىن 

  . 2الذي حتمله العبارة 

نية ألنه لو توصل القاضي إىل إكتشاف ال و يفرتض أن يكون الشك مما يتعذر إستنتاجه ،
. مصلحة املدينو لو كان التفسري يف غري  ،ر العقد مبقتضى هذه  النية املشرتكة لوجب عليه أن يفس

، فسره ملصلحته يف وجد القاضي نفسه يف نطاق تطبيق قاعدة تفسري الشك ملصلحة املدين إذاأما 
،أي أن للجانبني لزم العقد امللزم جلانب واحد ، و ملصلحة أي من املتعاقدين يكون مدينا يف العقد امل

  3و ملصلحة اآلخر يف بنود أخرى املتعاقدين يف بعض البنود أحدالتفسري يف هذا العقد يكون ملصلحة 
.  

  تأويل الشك في مصلحة الطرف المذعن  -1

 شرتكةاإلرادة امل جود، و ذلك لعدم و ال ميكن أن يفسر عقد اإلذعان  كما يف العقود األخرى
لذلك يقضي القضاء بأنه جيب تفسري عقد اإلذعان ليس على أساس القصد يف العقد ، و لألطراف 
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املشرتك للمتعاقدين ، بل على حسب الغرض الذي سعي إليه األطراف ، و بذلك يتوصل يف أغلب 
  .1األحيان إىل تفسري عقد اإلذعان ملصلحة الطرف املذعن 

دة ، الشك يفسر يف مصلحة فتفسر العبارات الغامضة يف عقود اإلذعان إستثناءا على القاع
ألن القانون يفرتض . املذعن ، أي ضد مصلحة الدائن ، حىت و إن كان هو الطرف القوي يف العقد 

بأن يكون الدائن هو الذي وضع شروط العقد و مشتمالته ، و فرضها على املدين، الذي ال خيار له  
يكون له حق قبول بعضها و رفض  أو برفضها مجيعا دون أن. إال يف القبول بشروط العقد مجيعا 

. مما يعين أن الدائن الذي ميلي شروط العقد غالبا ما يضع هذه الشروط يف مصلحته . البعض اآلخر 
  . 2و لذلك يتم تفسريها ضده

  تأويل الشك لمصلحة المدين -2

قاعدة ترجيح مصلحة املدين عند قيام الشك تفرتض أن يكون هنالك شك يف التعرف على 
شك يف إمكانية تفسري العقد بني وجوه متعددة مجيعها الو يتمثل هذا  .ملشرتكة للمتعاقدينالنية ا

أما لو إستحال التفسري لدرجة مل يستطيع معها القاضي أن . حمتملة دون ترجيح لوجه على آخر 
دين اء النية املشرتكة للمتعاقفك قرينة على إنتلن هناا، لكيتبني أي وجه من الوجوه لتفسري العقد 

  .3يكون كل منهما قد أراد شيئا مل يرده اآلخر ، و بالتايل مل ينعقد العقد حبيث 

األصل طبقا للمبادئ العامة يف اإلثبات هو براءة الذمة ، واالستثناء هو االلتزام ، ومن املعلوم 
نطاق أن االستثناء ال جيب أن يتوسع يف تفسريه ، كما أن نية امللتزم هي يف  أنه يلتزم يف أضيق 

ممكن أن تتحمله عبارات العقد والبحث يف هذا النطاق الضيق هو الذي يوجد التوافق بني اإلرادتني 
. 4      

فإذا كان الشرط الغامض  حمل التفسري يفرض التزاما على أحد املتعاقدين ،  أو يشدد من 
مدلول هذا الشرط جيب مسؤوليته عن عدم التنفيذ مبا جياوز ما تفرضه القواعد العامة ، فإن الشك يف 

أن يفسر ملصلحة هذا املتعاقد ، فهو الطرف املدين بااللتزام وهو الذي يقع عليه عبئ تنفيذ الشرط 
  5 .الغامض 
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أما إذا كان الشرط الغامض يعفي أحد املتعاقدين من التزام تفرضه القواعد العامة، أوخيفف 
دلول هذا الشرط جيب أن يفسر ملصلحة من مسؤولياته يف تنفيذ هذا االلتزام ، فإن الشك يف م

إال أنه هو املدين يف الشرط حمل . املتعاقد الذي يضار من هذا الشرط ، وهو الدائن بااللتزام 
التفسري، مثال ذلك أن يرد يف عقد االجيار شرطا خيفف من مسؤولية املؤجر عن ضمان التعرض،  

 الشرط برغم أنه هو الدائن أصال يف االلتزام فالشرط هنا يقع عبئه على املستأجر فهو إذن املدين يف
بالضمان ، فيجب أن يفسر الشك ملصلحته ، أما إذا ورد يف العقد شرطا يشدد من مسؤولية املؤجر 
يف هذا الضمان ، فاملؤجر هنا هو املدين يف الشرط وهو املدين يف االلتزام أيضا ، فيجب أن يفسر 

  .   1الشك ملصلحته هو

 دالطرف املذعن يستفي حيث أن ،املصري التفسري يف صاحل الطرف املذعن  وإستخدم القضاء
، و يكون تطبيقه يف غالب األحيان  الشرطضع من غموض الشرط ، و أن هذا الغموض يقع على وا

  .يف عقود التأمني 

واملشرع املصري نص على قاعدة تفسري الشك ملصلحة املدين يف عقد اإلذعان مبوجب املادة  
من القانون  112القانون املدين  وهو ما إعتمده املشرع اجلزائري أيضا ، مبوجب نص املادة من  151

  .      املدين 

ويكون تأويل الشك مثال فيما إذا كان الشرط اجلزائي مستحقا يف حالة تأخري تنفيذ اإللتزام ، 
هو املدين .) ج.م.ق( 112.و املقصود باملدين اليت أشارت إليه م.أو يف حالة عدم التنفيذ فقط 

الذي يتحمل اإللتزام حمل التأويل أو حمل الشك و بالتايل فإن التأويل قد ينصرف لصاحل أي من 
 امللتزم ، فإنجلانب واحد  لزمة أما يف العقود امل. املتعاقدين حسب اإللتزام حمل التأويل و من يتحمله 

  . 2من تأويل الشك دائما يستفيدهو الذي 

  الكشف عن الشرط التعسفي في عقد اإلذعان دور القاضي في -ب

، فإنه جيوز للقاضي أن يعدل إذا مت العقد بطريقة اإلذعان و كان قد تضمن شروطا تعسفية 
و هذه . 3العدالةقواعد  ملا تقضي به وفقا ن منها و ذلكعذالطرف امل يعفيهذه الشروط أو أن 
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املستهلك من الشروط التعسفية، اليت  القاعدة تضع يف يد القاضي سلطة تقديرية واسعة حلماية
  . 1تفرضها عليه الشركات اإلحتكارية 

و من أهم مظاهر محاية الطرف املذعن  يف عقد اإلذعان ، ما يتمتع به القاضي من حرية 
و سلطة القاضي يف ذلك ال . وسلطة يف  أن يعدل الشرط التعسفي أو يعفي الطرف املذعن منه 

و لكن ال يكون ذلك . ا ، أو على إستبعادها ، ألا تتصل بالنظام العام جيوز اإلتفاق على خمالفته
  . 2إال  بطلب الطرف املذغن هذه احلماية ، و إال أعترب راضيا بالشرط التعسفي

فإذا كشف القاضي  بسبب سلطته التقديرية شرطا تعسفيا يف عقد اإلذعان، فله أن يعد له 
يه و مل يرسم املشرع للقاضي حدود يف ذلك إال ما تقتضيه مبا يزيل أثر التعسف ،  بل له أن يلغ

  .العدالة 

 1978، جانفي10الصادر بتاريخ Scrivener   قانونو قد وضع املشرع الفرنسي باملوازاة يف 

، املتعلق بإعالم ومحاية املستهلك من الشروط التعسفية ، إجراء يهدف إىل أن تستبعد يف عقود 
وفة أي الشروط اليت تبدوا أا مفروضة على املستهلكني عن طريق إساءة اإلذعان الشروط غري املأل

إستعمال  القوة اإلقتصادية للطرف اآلخر ، واليت منحت هذا الطرف ميزة فاحشة ، أو أن الشروط 
  . 3تؤدي إىل إختالل التوازن بني إلتزامات الطرفني

مّن الشروط التعّسفية، بتوضيح  و املشرع اجلزائري هو اآلخر و يف سبيل محاية الطرف املذعن
، املتعلق 04/02، من القانون رقم 05احلالة  03مفهوم الشرط التعّسفي، فنّص مبوجب املادة 

يقصد يف مفهوم هذا القانون مبا يأيت "، بأنه )2004يونيو سنة  27املؤرخ يف (باملمارسات التجارية 
ع بند واحد أو عّدة بنود أوشروط أخرى كل بند أو شرط مبفرده أو مشرتكا م: شرط تعّسفي :... 

  " . من شأنه اإلخالل الظاهر بالتوازن بني حقوق و واجبات أطراف العقد 

"  من أنّ  )1320(رقم  22/04/1991و ذهبت حمكمة النقض املصرية يف قرار هلا بتاريخ          
ك القاضي تعديله مبا يزيل تقدير ما إذا كان الشرط املدرج يف عقد اإلذعان شرطا تعسفيا أم ال ، ميل
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أثر التعسف أو يلغيه فيعفي الطرف املذعن منه ، يف حدود ما تقتضيه قواعد العدالة عمال بنص 
  . 1"،وذلك من مسائل الواقع اليت تستقل بتقديرها حمكمة املوضوع.) م.م.ق(من  149.م

مبدأ سلطان اإلرادة يف و من هنا يتضح مدى تأثري  السلطة التقديرية اليت يقوم ا القاضي على 
عقود اإلذعان ، و الواقع أن سلطة القاضي التقديرية تقوم مبعاجلة حالة اإلذعان اليت يوجد فيها 
الطرف املذعن يف مثل هذه العقود، و ذلك عن طريق ما ميلكه القاضي  من أدوات  لعالج أثار هذا 

  2.اإلذعان 

د اإلذعان ، وذلك بالقيام بتفسري وما ميكن  استخالصه ، أنه ميكن للقاضي تفسري عق
الشك لصاحل الطرف املذعن ، وهو ما استقر عليه القضاء من أن الطرف املذعن يستفيد من غموض 
الشرط ، كما أن القاضي بسبب سلطته التقديرية ميكن له تفسري الشرط التعسفي يف عقد اإلذعان، 

  .    وأن يزيل منه أثر التعسف 

                                                  المطلب الثـاني        

  تأويل عقد التأمين

سوف نعاجل يف هذا املطلب تأويل عقد التأمني ، الذي يعتربه الفقه نوعا من أنواع عقود 
 ع يف الفر  نتطرقسوف  تأويله ،جتهادات فيما خيص نظرا إلهتمام الفقهاء و كثرة اإلاإلذعان ، و 
  . و يف الفرع الثاين إىل تأويل عقد التأمني لصاحل املؤمن له  ، مفهومهاألول إىل  

الفرع األول                                                            

  مفهوم عقد التأمين 

د يلتزم املؤمن عق" على أنه.) ج.م.ق(  619.عرف املشرع اجلزائري عقد التأمني  يف م
مبقتضاه أن يؤدي إىل املؤمن له أو إىل املستفيد الذي إشرتط التأمني لصاحله ، مبلغا من املال أوإيرادا 
أو أي عوض مايل آخر ، يف حالة  وقوع احلادث أو حتقق اخلطر املبني بالعقد ، و ذلك مقابل قسط 

  " .أو أية دفعة مالية أخرى يؤديها املؤمن له للمؤمن

ل التعريف ، يظهر أن هناك ثالث أطراف معنيني يف عقد التأمني ، وهم  املؤمن ، من خال
  .  املؤمن له  واملستفيد  
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إبرام العقد عادة ، و يتم هو إحدى شركات التأمني  أو اجلمعيات التعاونية للتأمني :  1فاملؤمن       
  .من خالل وسيط إما أن يكون وكيال مفوضا أو مندوبا 

و هنا ميكن  أن يربم العقد بنفسه أو بواسطة من ينوب عنه نيابة قانونية أو إتفاقية ، : املؤمن له 
و يكفي يف من يربم العقد توافر أهلية . األصيل طبقا للقواعد العامة  تنصرف آثار العقد مباشرة إىل 

 .مباشرة عقود  اإلرادة  ألن التأمني من التصرفات الدائرة بني النفع و الضرر 

  .فهو من يقبض مبلغ التأمني من الشركة عند حلول اخلطر: ملستفيد أما ا

  

  

  

  

  عقد التأمين من عقود حسن النية   - أ   

.) "... ف.م.ق (1134.إن مبدأ حسن النية  ينبغي أن يسود يف كافة العقود ، طبقا لنص م
  .2" جيب أن تكون منفذة حبسن نية

اليت تقضي بوجوب تنفيذ العقد طبقا  .)م.م.ق(  148.وهو ما أشار إليه املشرع املصري يف م
اليت .)ج.م.ق( 107.ملا إشتمل عليه و بطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية ،واملشرع اجلزائري يف م

  ". جيب تنفيذ العقد طبقا ملا إشتمل عليه و حبسن نية "تنص على أنّه 

رتب على عاتق املؤمن له وإعتبار عقد التأمني بأنه من عقود حسن النية له معىن خاص ،  ي
، و كل كتمان أو تصريح كاذب بشأن هذه البيانات من إلتزام بتقدمي بيانات صحيحة و واضحة  

  .     3أن تبطل عقد التأمني من طرف املؤمن الذي له الصالحية يف ذلك شأا

ل عقد التأمني هو مبدأ  جيب أن يسود يف العقد عند تكوينه و خال  و دور حسن النية يف
بيانات حقيقية ) شركة التأمني( تنفيذه ،و ينتج عن هذا اإلعتبار إلتزام املؤمن له بأن يقدم إىل املؤمن  

كما يلزم املؤمن له بأن يتخذ كل   ، ، و كل كتمان يف هذا الشأن يبطل العقدعن اخلطر املؤمن منه 
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حملافظة على حقوقه اند حتقيقها و عالضارة من آثاره اإلنقاص اإلحتياطات املناسبة ملنع حتقيق اخلطر أو 
إال أن هذا املبدأ يلعب يف عقد التأمني دورا هاما و  .1الذي كان متسببا يف الضرر جتاه الغري املسؤول

  .حامسا سواء يف تكوينه أو عند تنفيذه 

فاملؤمن ال يكون لديه حقيقة اخلطر املؤمن منه إال من خالل البيانات األمينة اليت يستدل ا 
 إذامن شأنه زيادة اخلطر ، و  ما  ، و يظل هذا األخري ملتزما باإلقناع عن القيام بكلملؤمن له من ا

، هذا باإلضافة إىل العمل على حصر نطاق طرأ ما يؤدي إىل ذلك ينبغي عليه إبالغ املؤمن فورا 
فيذها على كل تلك اإللتزامات تعتمد يف تن.من أضرار يف أضيق  نطاق ممكن  عنهاخلطر و ما يرتتب 

للعديد من اجلزاءات اليت قد تصل إىل حد سقوط حقه املؤمن له عند خمالفته ،  ويتعرض حسن النية ،
   2.يف قبض مبلغ التأمني 

و إذا كان املؤمن له حسن  النية يف  التصريح باألشياء املؤمن عليها، فعندئذ يكون عقد 
و كذلك يف  ، ، أو باطال يف الزيادةقيقية التأمني صحيح يف حدود قيمته لألشياء املؤمن عليها احل

، ، و ضد نفس املخاطر، فإن  حسن النية يلعب دورا هاماحال تعدد التأمينات على الشيء الواحد 
بقصد احلصول على تعويض يزيد على القيمة  شخص على الشيء لدى أكثر من مؤمن  أمنذا إف

   . املؤمن من طلببإبطال هذه العقود مجيعها  ، فيجوزاحلقيقية للشيء املؤمن عليه عند حتقق اخلطر 

  عقد التأمين من عقود اإلذعان   -ب

عيف الذي ال ميلك رف الضّ ، فهو الطّ يعترب عقد التأمني ، عقد إذعان بالنسبة للمؤمن له 
ة على الناس كافة فالتأمني ض، و معرو اليت ميليها املؤمن ، و اليت ترد مطبوعة بالوثيقة مناقشة الشروط 

إال أن املؤمن له ليس بوسعه املساومة أو املفاوضة وكل ما .قد ال يتم إال بتوافق اإلجياب و القبول ع
  . 3قبول الشروط النمطية اليت ميليها املؤمن أو رفضهاميلكه هو 

لس اموعة  13-93رقم  CEEمن توجيه اموعات اإلقتصادية األوربية  5.وجاءت م 
يف حالة الشك يف معىن شرط ما يتوقف التفسري األمين للمستهلك " ى أنه عل 1993األوربية بتاريخ 

"4.  
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كما إستقر اإلجتهاد الفقهي و القضائي يف الفرتة احلالية على أن عقد التأمني هو منوذج حي 
و إستقرت مبادئه  ، ، و ساير اإلجتهاد القضائي األردين هذا التوجهومتجدد على عقود اإلذعان 

أن عقد التأمني هو من عقود اإلذعان اليت يقوم ":األردنية النقض حمكمة  قررتها و مم  ، على ذلك
  .1 " و يضع يف البوليصة شروطا ال يقبل ا نقاشا ، املؤمن لوحده بطباعة مناذج العقد

  

  

  

  

  

                                                                  الثاني الفرع

  تأويل عقد التأمين لصالح المؤمن له

الشرط الغامض هو الذي يتحمل واضع ف. يفسر الغموض املوجود يف العقد لصاحل املؤمن له 
  .تبعات هذا الشرط ، مادام أنه هو الذي وضعه و هو املسؤول عنه 

 له لمؤمنليس لشروطا ، فهذه النماذج تضم بطباعة مناذج العقد ) شركة التأمني(فقيام املؤمن مثال 
  . 2بإعتباره الطرف الضعيف أو املذعن،  نقاشا أو مساومة فيها

و قد يوجد تعارض بني نسخة العقد املوجودة بيد املؤمن له ، و النسخة املوجودة  بيد املؤمن 
، بإعتبار أن املؤمن هو الذي حررها  ليب النسخة اليت بيد املؤمن لهغ، و يف هذه احلالة يتعني ت

إال  ، مل يتوافر له العلم مبا تتضمنه النسخة اليت يف طرف املؤمنكون حجة عليه ، و أن املؤمن له فت
  . 3بني الطرفني النزاعمبناسبة التمسك ا يف 
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و يقسم الفقه عادة شروط التأمني إىل شروط عامة مطبوعة ال ختتلف من عقد آلخر من 
  الكاتبة تتعلق بالتعاقد مع شخص معني بذاته لةباآل، و شروط خاصة تكتب باليد أو عقود التأمني 

و الشروط العامة هي اليت جتعل من عقد التأمني عقدا من عقود . املميزة  ذاتيتهتعاقد و تعطي هلذا امل
  . 1اإلذعان خيضع لألحكام اخلاصة ذه العقود

 ويف حالة التناقض بني شرط ضمن الشروط العامة ، و شرط ضمن الشروط اخلاصة 
  . 2الصنف الثاين ، أي الشروط اخلاصة ضيلحاكم املوضوع الفرنسية ، أخذت بتففم

و ترجيح الشروط اخلاصة على الشروط العامة، كما و لو كان عقد الضمان يتناول املسؤولية 
يف حالة احلريق يف نطاق الشروط العامة ، ونص بصورة خاصة على املسؤولية يف احلوادث الناشئة عن 

  . 3التهاب املواد كالبـنـزين االحرتاق بسبب

وقد قضي بصدد نفس هذا املعىن ، أنه إذا إستخلص من مقابلة الشروط العامة املدرجة يف 
وثيقة الضمان من جهة، و الشروط اخلاصة من جهة ثانية، أن الطرفني حددا  يف الشروط العامة، من 

ها، و إن التحديد ذاته ورد يف مجلة  ما حدداه  من أنواع األضرار اليت يضمنها الضامن دون غري 
الشروط اخلاصة، فإنه جيب القول أن حتديد األضرار الواردة يف الشروط اخلاصة هو وحده الواجب 
اعتماده إلعطاء الضمانات للمضمون، ألن األولوية تعطي كما ورد يف الشروط اخلاصة، و إذا مل 

األضرار اجلزئية فيكون طلب التعويض  يذكر يف الشروط اخلاصة أن الطرفني اتفقا على التعويض عن
  . 4عنها مردودا

، فالقاضي يفضل الشرط األول و شرط مكتوب باآللة  ،فإذا وجد هناك شرط خمطوط باليد
  .5املخطوط باليد 

وما ميكن إستخالصه أن عقد التأمني يعترب عقد من عقود اإلذعان ،نظرا لعدم تساوي أطرافه 
حل املؤمن له ، ألن املؤمن هو من وضع شروط التأمني ، وبالتايل ، كما أن عقد التأمني يفسر لصا

 . يتحمل تبعات هذه الشروط ، كما ينبغي أن يسود هذا النوع من العقود مبدأ حسن النية

                                                  
  .  s M@e6 !w[\6 .223@(ل ،ا"@�Rs ا"u,)j ،  ص  -1

2 -Claud J Berr , Hubert Groutel , droit des assurances , 9éme édition ,   Dalloz , p .116 . 
3-  ;< ;j��<  ;�M6 °-�7/10/1963  ص، u,)j"ا Rs�@"5 ،ا@g�"ا MrY M@e6 ;CUp M@g5 أY ذU�_6 ،101.  
  . 234.إ"4(س �(D4x ، ا"@�Rs ا"u,)j ، ص -4

5 -Brigitte Hess –Fallon , Aide  mémoire , droit civil , 8 édition , 2005 , p . 183 . 
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المطلب الثالـث                                                    

  تأويل عقد البيع

ة حيث خصص البيع من  بني العقود اليت إهتم ا املشرع الفرنسي بصفة خاصّ يعترب عقد 
ر مادة البيع ظهرت ، وبالنظر إىل تطوّ 1 .)ف.م.ق( 1602.و م 1162لكيفية تفسريه مادتني 

   .إلتزامات جديدة من بينها اإللتزام باإلعالم 

  عات من تفسريه ؟ من  يفسر عقد البيع  ؟ وما موقف التشري و لذلك يطرح السؤال ضدّ  

                                                      الفرع األول

  تأويل الشك لصالح الملتزم

يفسر عقد البيع كغريه من العقود، يف حاليت وضوح و غموض عبارات العقد ، و يف حالة 
ر العقد ملصلحة امللتزم ،و تفرض حمكمة النقض قدين يفسّ عدم التعرف على النية املشرتكة للمتعا

وتفرض يف  املقام . الفرنسية يف ، املقام األول، على قضاة املوضوع الرجوع إىل إرادة الفريقني املشرتكة
و يف، املقام الثالث ، تفسري عقد البيع ضد .الثاين ، األخذ يف احلسبان شروط العقد مجيعا 

ويعترب كال من  البائع واملشرتي .) م.م.ق( 1.ف 151.يه املشرع املصري يف موهو ما ذهب إل.2البائع
  .ملتزما يف عقد البيع 

البيع الغامضة و املبهمة تفسر دائما  عقد وثيقةف، أما املشرع الفرنسي فقد إنتهج ج آخر
يفسر  موض ، ففي حالة الغ 3رهاهو الذي حرّ  ، ألن البائعالبائع ، سواء كان دائنا أو مدينا  ضدّ 

و لكن املشرع الفرنسي  أورد  .)ف.م.ق( 1602.إليه يف م تالعقد لصاحل املشرتي و هو ما أشار 
  .  4على هذه القاعدة قيدين

                                                  
1- Art . 1162 : « Dans le doute  , la convention s‘interprète contre celui qui a stipulé , et en faveur qui a contracté 
l’obligation » , c.v.f , op.cit , p 1002. 

.Art . 1602 : «  Le vendeur est tenu d’expliquer clairement ce à quoi il s’oblige . Tout pacte obscur ou ambigu 
s’interprète contre le vendeur », c.v. f , op.cit, p. 1158 . 

 
2 - M@"ن اU�)-"ح ا�p ;< q4cU"ري، اU*3j"ا"�زاق ا MrY  u,)j"ا Rs�@"ا ، MSMF"54. ص  ،�; ا . 

3 -Denis Berthian . Droit des obligations , Hachette  supérieur ,édition ,2000 , P. 64. 
 . MrY .54 ا"�زاق ا"U*3jري، ا"�p ;< q4cUح ا"-(�Uن ا"@�M; ا"MSMF ، ا"@�Rs ا"u,)j، ص - 4
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والثاين هو أنه . أنه ال تسري القاعدة  إال إذا أخذ القاضي قواعد أخرى لتفسري عقد البيع  األول هو
ألوفة يف عقد البيع ، فإذا وضع املشرتي شروطا إستثنائية ال يسري إال يف تفسري الشروط الطبيعية وامل

  .ملصلحته وجب الرجوع إىل القواعد العامة ، و تفسري هذه الشروط ملصلحة البائع 

على حكم مقرر لصاحل املشرتي ، فالبائع ملزم بأن يشرح ما .) ف.م.ق( 1602.و حتتوي م
ه ، فالقاضي مطلوب منه تنفيذ املواد يلتزم به بوضوح ، و كل إتفاق غامض أو ملتبس يفسر ضد

  . 1فيما خيص تفسري عقد البيع ، و مراعاة دائما مصلحة  املشرتي 1602و 1162

  1975جانفي  31و يف قرار صادر عن  الغرفة املدنية األوىل حملكمة النقض الفرنسية يف         

إعالم املستهلك مبخاطر الشيء  ،يف حالة عدماملسؤولية تقع على بائع الشيء إىل أن ذهبت احملكمة 
  .2 املبيع

La responsabilité du fabricant en cas de violation de l’obligation de 
renseigner le consommateur sur les dangers de la chose vendue . 

من  وإذا كان الغموض أو اإللتباس أو أي عيب آخر يف التعبري له مفعول سوء نية أو خطأ       
و هكذا عندما . كان عليه أن يشرح بوضوح ما يتوخاه  إذ، يكون التفسري ضده عليه شرح نيته 

  .  3يستخدم البائع تعبريا ملتبسا حول صفات الشيء املبيع فإن التفسري يكون ضده

إضافة   une obligation de clairetéالبائع اإللتزام باإليضاح ،  1602.لت مو قد محّ          
  . 4ن كل تصرف مبهم أو غامض يفسر ضد البائع ، و هو يف الغالب من يكتب العقدإىل أ

أما املشرع اجلزائري مل يأت بنص واضح يفسر فيه  عقد البيع ، عكس ما وضعه املشرع          
الفرنسي  الذي جاء  بنص واضح ضمن نصوص تفسري العقد  ،ولكن بالرجوع إىل القواعد العامة 

  .أساس وضوح و غموض عبارات العقد يفسر العقد على

الفرع الثاني                                                      

  موقف القضاء من تأويل عقد البيع

.) ف.م.ق(1162.إستند القانون الفرنسي يف قاعدته العامة يف تفسري عقد البيع إىل نص م         
و أن  . 1 .)ف.م.ق(1602.كن بصفة إستثنائية جيب على البائع أن يعمد إىل إيضاح ما يلتزم به مل

                                                  
1 - Denis Berthian  , op.cit.  , p . 64 . 
2 - Fronçois Terre ،  Op.cit, P. 386 . 

  .    s.51(ك �Vj(ن ، 4Y)w6^ ا"M-N ،  ا"@�Rs ا"u,)j  ، ص  - 3
  . 82. ، ص U,.2007دا"; Ee<)d6 ، M@e6 ا"�Wوط ا"E4wjNV >; ا"U-Nد ،  دار ا"�W3+" �Fw و ا"UVزRS ،ط - 4
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كل شرط يف عقد البيع به غموض أو لبس جيب تفسريه ضد البائع ، وبناء على ذلك تفسر مجيع 
  .شروط عقد البيع عند الشك ضد البائع و ملصلحة املشرتي 

Tout pacte obscur ou ambigu s’interprète contre le vendeur .2 

إّن الفكرة اليت كانت سائدة عند الرومان  إىل وقت وضع التقنني املدين الفرنسي  وهي أن البائع هو 
فإذا ما وجد   qui vend le pot , dit le motالذي ميلي عادة شروط العقد على املشرتي 

  . 3غموض أو لبس يف هذه الشروط وجب أن يتحمل البائع تبعية ذلك

إعادة النظر يف " أن  1975فيفري  20كما إجتهت حمكمة النقض الفرنسية يف قرار هلا بتاريخ       
، و اليت توضح تفسري عقد  1162. تفسري الشروط الغامضة املدرجة يف سبب العقد، ضمن م

  . 4"البيع

  

  

  

لعقود املقرتحة من قانون اإلستهالك اليت تقضي بأن شروط ا 2- 133.يضاف إىل ذلك م          
. من قبل احملرتفني على املستهلكني أو غري احملرتفني جيب أن تقدم و تكتب بشكل واضح و مفهوم 

  . 5و إا تفسر يف حالة الشك باملعىن األصلح للمستهلك أو غري احملرتف

وأخذ القضاء املصري بنفس قواعد التفسري من أمانة و ثقة، و إستخالص نية املتعاقدين        
،إىل أن القانون يشرتط يف بيع العقار 6 املشرتكة، و يف أحد إجتهاداا ، ذهبت حمكمة النقض املصرية

شهر العقد إلنتقال ملكية العقار املبيع ، من البائع إىل املشرتي ، و ملا كان نظام الشهر العقاري 
حيرر املتعاقدان  يفرض إجراءات طويلة إلمكان إعداد العقد الصاحل للشهر ، جرى العمل على أن

عقدا إبتدائيا بالبيع يكون منتجا ، من وقت إبرامه ، مجيع آثار البيع عند إنتقال امللكية مث يشرعان يف 

                                                  
  
1 -  C�6 4@(ن+c:ح ق�p ;< ;<اU"ة ، .ا)@j@"د اU-N"ا(م >; ا M-YE")wd"و ا R4r"(ط ، . ،Ej6)»"رات  1998اUW3@"ا،

  . 3r" .165 ،166(ن، ص  –ا"�4r, ، E4CU-eوت 
2 -Cass.civ .1er

 ch .,13 oct.1993 ,Denis Berthian،  op.cit , P . 64 . 
  . c .166+4@(ن C�6 ، ا"@�Rs ا"u,)j  ،  ص  -3

4 -Cass.civ ., 20 Février 1975, c.c.f., op.cit.  , P . 1002 . 
  . U, .82دا"; M@e6 ،ا"@�Rs ا"u,)j ،  ص - 5
  .c .167+4@(ن C�6، ا"@�Rs ا"u,)j ، ص  أp(ر إ"�M6 °-� 9  ;w�)s1957   ،b4; 6\�ي ،  -6



    

الت تأويل العقد و مجاالتهالت تأويل العقد و مجاالتهالت تأويل العقد و مجاالتهالت تأويل العقد و مجاالتهالفصل األول                                                                  حاالفصل األول                                                                  حاالفصل األول                                                                  حاالفصل األول                                                                  حا  

50 

 

ن العقد اإلبتدائي شروطا ال يرى إجراءات إعداد العقد النهائي الذي يصلح للشهر و كثريا ما يضمّ 
ه ، و يف هذه احلالة حيجب العقد النهائي العقد العاقدان حمال إليرادها يف العقد النهائي مبجرد إعداد

  .و يكون هو املعول عليه يف إستخالص نية الطرفني املشرتكة ،اإلبتدائي

  إفتراض علم البائع  -أ

إستقرت حمكمة النقض الفرنسية على أن إفرتاض العلم يعد قرينة قاطعة ال تقبل إثبات        
  .  العكس

العقد طبقا ملبدأ حسن النية،فإن البائع ملزم بتسليم املشرتي مبيعا خاليا وتطبيقا لقاعدة تنفيذ        
  . من العيوب ، و هو ملزم بإخطار املشرتي بكل عيب يصيب املبيع 

والبائع املهين عند تسليم الشيء املبيع ملزم بإعطاء املشرتي املعلومات الضرورية الستعماله        
ملعلومات اليت تتيح له  استعمال املنتوج متوافقا مع مقصده وضمن كما عليه إعطاءه ا. الشيء املبيع

  .  الشروط اليت تستبعد أي فشل 

  

  

  

  

     

  من واجبات البائع القيام باإلعالم  -ب

رأت حمكمة النقض الفرنسية بأن هناك عالقة بني تفسري عقد البيع وواجب اإلعالم، و من        
  . و أمر يقع على عاتقه واجبات البائع القيام باإلعالم و ه

املتعلقة بتفسري عقد البيع و واجب اإلعالم  1602.كما رأت بأن هناك عالقة بني م       
.Obligation de l’information    

أفريل  23و يف هذا الصدد قّررت حمكمة باريس، الغرفة اخلامسة، يف حكمها الصادر بتاريخ       
ان إعالم املشرتي خطيا وهو ما يشكل األسلوب األكثر فعالية و يتطلب يف أغلب األحي" أنّه  1980

ينتج إثبات ذلك، ميكن بالتايل أن يكون اإلعالم واردا على املنتوج عن طريق لصق صفيحة على آلة 



    

الت تأويل العقد و مجاالتهالت تأويل العقد و مجاالتهالت تأويل العقد و مجاالتهالت تأويل العقد و مجاالتهالفصل األول                                                                  حاالفصل األول                                                                  حاالفصل األول                                                                  حاالفصل األول                                                                  حا  

51 

 

أو على حمتواها أو يف حالة عدم القيام بذلك على التوضيب، و ميكن كذلك أن يكون له مكان و 
                .1"طريقة االستعمال أو كسب التعليماتمستند متميز كامللخص  أو 

بأن إلتزام الصانع .)  ج.م . ق( 2.ف 107.و يرى جانب من الفقه إستنادا على م           
فالقاضي يضيف اإللتزام املذكور إىل مضمون . أوالبائع املهين بإعالم املشرتي يعد من مستلزمات العقد

، حتقيقا للتوازن بني املصاحل املختلفة عن طريق احلشو بالتزامات  العقد لفرض محاية الطرف الضعيف
  . 2جديدة

بأن على املشرتي  أن .) ج.م.ق(  352باإلضافة إىل ما أشار إليه املشرع اجلزائري يف املادة          
   من قانون    4و لقد خصت املادة  . عاملبي بالشيءيكون عاملا باملبيع علما كافيا بكل ما يتعلق 

الذي حيدد القواعد املطبقة  على املمارسات التجارية أسعار السلع و اخلدمات وشروط البيع  04/02
يتوىل البائع وجوبا إعالم الزبائن بأسعار وتعريفات السلع واخلدمات و " باإلعالم اإلجباري بقوهلا 

  . 3"شروط البيع 

  

  

  

  األخذ ببعض طرق اإلثبات في تفسير عقد البيع  -ج

. ومن بينها الشهادة والقرائن أخذ القضاء الفرنسي يف تفسري عقد البيع ببعض طرق اإلثبات،        
وذلك ما أجازته حمكمة النقض الفرنسية ، يف حتديد األشياء املبيعة ، فيما يتعلق جبزء من األرض 

الصفة و ذلك  حيث مل تتضمن عبارة العقد حتديدا كافيا ، و قبلت بالتايل الشهادة و القرائن لتفسري
و ما إذا كان املشرتي يباشر على هذه األرض سلطات اإلستغالل اخلاصة . ببيان كيفية تنفيذه 

  .للمالك 

بأن النص يف عقد البيع على أن العقار "،  1874جانفي  05فقضت حمكمة النقض الفرنسية بتاريخ 
لضمان أن يثبت بالشهادة أن ال جيوز للبائع عند الرجوع عليه با. املبيع مل يتعلق به حق ألحد 

                                                  
  . s .67(ك �Vj(ن، .5SUd  ا"M-N، ا"@�Rs ا"u,)j، ص  - 1
2- ;< �4Vjs)6 دة)*p ^43" ة�f®6 ،مXYlا ;< ¸+*Vj@"ا ug ،M@e6 E43¨6 5,  E3c ن)j@+. EN6)s ، ن ا"«(صU�)-"2005ا -

  .27.  ، ص 2006
3-   2Cن رU�)C04/02  ;< و"!  5ا"@?رخKدي ا)@s1425  ـ" u<اU@"ان  23اUs2004   !+Y E-r[@"ا MYاU-"د اMeS

  . 2004،  41، ر2C .ر.ا"@@(رc(ت ا"FV(رES ، ج 
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املشرتي كان يعلم حبق إجيار يتعلق بالعقار املبيع ، و أن هذا اإلجيار كان حمل إعتبار يف حتديد الثمن 
، و إستندت احملكمة يف ذلك إىل أن عبارة العقد قد حددت بصورة قاطعة حقوق وإلتزامات أطراف 

  . 1"الشهادةالعقد ، و أنه ال جيوز نقضها أو تعديلها عن طريق 

واجتهت حمكمة النقض يف قرار آخر ،إىل أنه إذ نص يف عقد البيع على أنه ال يتضمن أمواال         
معينة ، فال جيوز الشهادة إلثبات أن العقد يشتمل أيضا، على هذه األموال، طاملا أن عبارة العقد 

و على . طريق الشهادة و مل تدع جماال للشك ميكن إستخالصه عن . إتسمت بالوضوح والتحديد
هذه األموال ضمن األشياء املبيعة يتعارض مع الدليل  إلثبات دخولذلك فإن قبول الشهادة 

  .2الكتايب،وهو أمر غري جائز قانونيا 

وما ميكن  إستخالصه، هو أن املشرع اجلزائري مل يضع مادة قانونية واضحة لتفسري عقد البيع        
ده الذي تكلم عن تفسري عقد البيع ضمن الفصل اخلاص بالتفسري  وأيّ ، كما فعل املشرع الفرنسي 

  . يف ذلك املشرع اللبناين

                                                  
  .119.أMrY M@e6 ;CUp M@g ا"�g@5 ،ا"@�Rs ا"u,)j، ص – 1 
  .119.أMrY M@e6 ;CUp M@g ا"�g@5 ،ا"@�Rs ا"u,)j، ص -2 
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  انيالفصل الث

  آثار تأويل العقد و موقف القضاء من رقابة التأويل 

بعد عملية تأويل العقد اليت يقوم ا القاضي ، واليت رأيناها يف الفصل األول، نأيت يف هذه 
املرحلة لنتحدث عن اآلثار الواردة بعد خضوع العقد للتأويل، حيث يقوم القاضي بتكييف العقد و 

  .  د أو إدماجه يف عقد معنيذلك بتصنيفه إىل عقد من العقو 

،كما قد يلجأ هذا وجه ميكن أن يكون سلبيا نسبيا ، و  1 وقد يقوم القاضي بتحريف العقد
يري سوف يتم التطرق إليها ، أو يف بعض اعلى مع باالستنادو ذلك ته ، يف بعض املراحل إىل تكمل

  . 2هئأو إا هم بتعديلو يق األحيان

و مىت يلجأ إليه القاضي ؟ و ما معىن حتريفه؟ ومىت يلجأ إىل فماذا يقصد بتكييف العقد ؟ 
تكملته ؟ و ما هي الطريقة املخولة له من أجل  تعديله ؟ و هذا ما سوف جنيب عليه ىف العنصرين 

  .املوالني 

مث نعرض ). املبحث األول(لالجابة على هذه التساؤالت ، نأيت على تبيني آثار تأويل العقد 
رقابة التأويل ، وذلك من خالل إستبيان موقف حمكمة املوضوع فموقف حمكمة ملوقف القضاء من 

  ) .   املبحث الثاين(النقض 
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  المبحث األول 

  آثار تأويل العقد 

  هيلجأ إىل حتريف قد  ، أو)املطلب األول(ه تكييفبعد عملية تأويل العقد قد يلجأ القاضي إىل 
، أو يقوم بتعديل العقد )املطلب الثاين(إحدى العوامل املقررة طبقا للقانون ة العقد بأوإىل تكمل

  .و هذا  ما سوف نتطرق إليه يف العناصر اآلتية تباعا ) املطلب الثالث(

المطلب األول                                                     

   Qualification du contrat د تكييف العق

القاضي من خالل عملية التفسري و البحث عن قصد املتعاقدين ، يقوم بتكييف العقد طبقا 
إلرادة األطراف، وذلك  إذا تبني له أّن التكييف الذي كانا يقصدانه، ال يتفق مع حقيقة العقد 

  .أومدلوله

يف الفرع األول إىل ماهية التكييف، ويف  و نظرا لألمهية البالغة لعملية  التكييف، سوف نتطرق
  .الفرع الثاين إىل العربة يف التكييف  مبا قصده املتعاقدان

الفرع األول                                                      

  .ماهية تكييف العقد

معني على العقد يتفق مع حقيقة ما قصده  ين، هو إضفاء وصف قانو 1تكييف العقد
املتعاقدان منه واليستطيع القاضي  الفصل يف النزاع املعروض عليه،بصدد عقد من العقود  إال إذا قام 
بتكييف هذا العقد ، و إعطائه  الوصف الصحيح  الذي يتفق  مع اهلدف احلقيقي الرادة املتعاقدين 

 أو ،العقد املعروض عليه  ككونه عقدا مسمى أو غري مسمىيقوم القاضي بتحديد طبيعة ونوع  . 
  . 2عقد بيع أم هبة

                                                  
1 - U-"ا MSMeV" )e4ex )4�U�)C )wxؤه و)[Yإ UھM-N"ا D44dV, دU\-@"و ا DxU"2 ھ®ا اde. ;V"ا E4�U�)-"ا MYاLa" 

"qualification juridique   ص ،u,)j"ا Rs�@"ا ،;,�N"ج ا)e+,، .243  .  
 M-N"ا D44dV, M\-S ¸"®f"EHS)-6 ر أو)FSإ M-Y أو R4, M-Y Uة ھ^ ھ)@j@"د اU-N"56 ,54 ا bYU� 544N. و bw43\." ;+Y ،

  . X4< .318"; ، ا"@�Rs ا"u,)j، ص
2 -  M@e6 ،رU\36 54jg " امQV"X" E6)N"ا ES��3"ص "ا ،u,)j"ا Rs�@"361.، ا .  



        

        الفصل الثاني                                   آثار تأويل العقد و موقف القضاء من رقـابة التأويلالفصل الثاني                                   آثار تأويل العقد و موقف القضاء من رقـابة التأويلالفصل الثاني                                   آثار تأويل العقد و موقف القضاء من رقـابة التأويلالفصل الثاني                                   آثار تأويل العقد و موقف القضاء من رقـابة التأويل

56 

 

إعطاء الوصف القانوين للعقد ، الذي يتحدد باآلثار " تعّرف عملية تكييف العقد أيضا بأا 
 ، فهذا الوصف يرتتب على حتديد مقاصد طريف العقد  و مناألساسية اليت اجته طرفاه إىل حتقيقها 

كون بيانا للغايات العملية اليت إجته تهذه املقاصد جيب أن  ، و حتديده، بتفسري العقد ارتباطههنا 
طرفا العقد إىل حتقيقها بصرف النظر عن أية تسمية يطلقها املتعاقدان على هذه املقاصد أوعلى العقد 

  . 1"يف مجلته 

أو هو إعطاء  ويقصد به كذلك استخالص الطبيعة القانونية لإلتفاق املربم بني الطرفني ،
الوصف القانوين الصحيح لآلثار األساسية اليت يهدف املتعاقدان إىل حتقيقها من إتفاقهما ، وقاضي 
املوضوع ملزم دائما بتكييف العقد حيث يتوقف على ذلك معرفة أحكام القانون اليت تنطبق على هذا 

غيري سبب ، طاملا أنه مل يضف و ال يعد القاضي يف مسلكه هذا متجاوزا لوظيفته و قائما بت. العقد 
  . 2إىل الوقائع املعروضة عليه أي شيء جديد فهو ملزم بعدم اخلروج عن وقائع الدعوى

و التكييف من مهمة القاضي حيث يقوم بإعطاء الوصف القانوين الوارد على العقد، من 
 تكييف العقد هي كما أن القاعدة يف. خالل ما استنتجه من مضمونه و اإلرادة املشرتكة للمتعاقدين

حبيث يقوم  .له العقدمالوصف الذي كان حيب، و ليس العربة بالغرض الذي إجته إليه املتعاقدان
  .  3القاضي باستخالصه من عبارات العقد

         ، و ميكن القول بأن عملية تكييف العقد و عملية التكييف يقوم ا القاضي بعد التفسري
         يتطرق إىل تكييف العقد إال بعد تفسريه  أن، فال ميكن للقاضي لتان لتفسري مها عمليتان متكامو ا

  4 .اصحيحتكييفا  و رأى بأن العقد ال بد من تكييفه

وتعترب عملية تكييف العقد عملية قانونية يقوم ا القاضي ، حىت يتمكن من تعيني النصوص 
العقد على تأويله ، حيث تتبني طبيعة  ويساعد تكييف. املكملة والنصوص اآلمرة  الواجب تطبيقها 

التعامل ، وهذا يساعد القاضي على اكتشاف املعىن احلقيقي للعبارة الغامضة ، ويسمح تكييف 
  .  5العقد كذلك بتحديد العرف اخلاص ذه العملية القانونية الواجب اتباعه

                                                  
1 - htt://arabadvocates.4t.com/10.htm ,op . cit. ,P.3. 
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4 - François Terré, op. cit, p. 463. 
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  أهمية تكييف العقد  -أ 

من كوا مسألة أساسية و ضرورية لتحديد ما ، تظهر أمهية حتديد التكييف القانوين للعقد 
دة ،أم كان عقد القانون شروطه و ظروفه القانونية وفق نصوص حمدّ  ىقد مس إذا كان العقد مسمى 

، يف تعيني كييف و تكمن األمهية لعملية التّ . غري مسمى مل يسمه القانون بوضع معني من النصوص 
خصومة  معروضة أوالنزاع بشأنه كعقد ما يف  على القضاء هطبيق عليه ، حال عرضالقواعد واجبة التّ 

، ومطابقة هذه كييف جيري و يتم على أساس حتري املقاصد العملية ألطراف العقدوالتّ . على القضاء
  . 1لإلتفاقالقانوين  ليحدد الوصف ،  املقاصد على النظام القانوين للعقود املعروفة

القانونية  باألوصافيتمسك  أنعليه كما ،  لعقدو القاضي غري مقيد بتكييف املتعاقدين ل
، فإن هذا األمر تكييفاللة إساءة تطبيق ا، و يف حهو تطبيق للقانونفالتكييف ، رة لكل صنفاملقرّ 

  . 2 ق القانونبييعترب خطأ يف تط

والضوابط  ، و كافة القواعد االلتزامات، وطبيعة و ما يستنتجه القاضي من مضمون العقد 
 و نصّ  ،، فمثال لو كان العقد قد وصف بأنه عقد بيعمن تفسري العملية املقصودة  اليت تستخلص

،  افيه أن حيتفظ البائع حبيازة العني املبيعة و اإلنتفاع ا ، مع حرمان املشرتي من التصرف 
  . 3للكشف عليها شرتكة للمتعاقديناملإلرادة ل فللقاضي أن يلجأ  

ويكيفها ،و هذه اإلرادة يقررها على الوجه املالئم ة املتعاقدين كما أنه من املهم أن يبني إراد
هذا  رتب على  ، مثبعد ذلك التكييف القانوين الصحيح غري متقيد يف ذلك بتكييف املتعاقدين 

وهو خاضع يف التكييف القانوين وما رتبه عليه من آثار لرقابة حمكمة  التكييف آثاره القانونية ،
  .   4نون على الوقائع ، وتطبيق القانون مسألة قانونية ال موضوعيةالنقض ألنه يطبق القا

  تكييف العقد من المهام المخولة للقاضي -ب

عملية تكييف العقد من صميم عمل  القاضي الذي يتعني عليه القيام بتكييف العقد املتصل 
ه ذلك ،ألنه ال وهو يقوم بذلك من تلقاء نفسه ولومل يطلب اخلصوم من املعروض عليه ، بالنزاع 

يستطيع الفصل يف النزاع بدون هذا التكييف ، كما يقوم به إستثناء من أجل الوصول إىل حقيقة 

                                                  
1- ، ;6)e@"ا E4[Y !w[\6 " ;ـ< M-N"�4 اjw. و D44d. لUg 630/12/2004-(ل، htt://arabadvocates.4t.com/10.htm  
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3 Bocona, « le clair et l’obscur dans l’interprétation judiciaire des clauses ». Jcp, 1978, 1,2910 : p 409.                                                         
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ماقصده املتعاقدان ، بعد إسخالصه من واقع شروط العقد املعروض عليه وما اجتهت إليه اإلرادة 
   .  1املشرتكة للطرفني  

قاصد املتعاقدين ، و لكنه ال يلتزم برغبة ، يقوم به على ضوء تفسري مفالتكييف حق للقاضي 
 تهتتفق مع حقيق الالعقد تسمية  ا،فإن مسيمع صورة اآلثار املقصودة إن كانت تتعارض  ،املتعاقدين 

، ودون حاجة إىل أن يصحح هذه التسمية ، من تلقاء نفسه  لقاضيكان لجهل أو عمد ،   عن
، وقد 2إجيارمسياه  املتعاقدان أنّ ن العقد بيع و التصحيح ، فقد جيد القاضي أ هذا  على تهماموافق

ه قرضا ، كما أن التكييف عملية قانونية خيضع فيها القاضي لرقابة مسيا أماو  جيد أنه عقد شركة
   . 3حمكمة النقض

فها بعد و مىت كشف القاضي عن إرادة املتعاقدين ، ملتزما يف ذلك بالقواعد القانونية ، كيّ 
وين الصحيح غري متقيد بتكييف املتعاقدين ، مث رتب على هذا الّتكييف آثاره ذلك الّتكييف القان

وهو خاضع يف التكييف و ما رتبه عليه من آثار لرقابة حمكمة النقض ، ألنه يطبق القانون . القانونية 
وال  على الواقع  وتطبيق القانون يعد من املسائل القانونية ، أما ما يعترب من الواقع يف تفسري العقد

خيضع لرقابة حمكمة النقض ، فهو هذه السلطة التقديرية اليت للقاضي يف الكشف عن إرادة املتعاقدين 
  . 4 و استخالصها من الوقائع الثابتة أمامه يف الدعوى

إذا أعطى املتعاقدان للعقد وصفا معينا بعبارات و ألفاظ " و يقول حسن علي الذنون 
قيد ذا الوصف، و يستطيع أن يقضي بأن الوصف احلقيقي  واضحة فإن القاضي  غري ملزم بالت

  .   5"للعقد غري ما كيفه به املتعاقدين، و هذه هي مسألة حتول العقد

على  تهدراسأحيانا ، و كما أن القاضي مطلوب منه تقدير التكييف املأخوذ من األطراف 
  . 6إليها يف إنشاء العقد  اجتهترادة احلقيقية اليت أساس اإل

ن أجل تكييف العقد وإعطا ئه الوصف القانوين ، للقاضي أن يستند يف عمله إىل قرائن وم
يقدر أثرها يف وصف العقد ، كإستناده إىل مركز ذوي الشأن ووضعهم اإلجتماعي، واألحكام 
القانونية اليت حتول دون إجرائهم تصرفا من نوع معني ، وجلوئهم إىل طريقة غري مباشرة متكنهم من 

                                                  
1-  M@e6 ،رU\36 54jg " امQV"�" E6)N"ا ES��3"ص"ا ،u,)j"ا Rs�@"362. ، ا .  
2-  ،;j��w"ا b4-w"ى ا�S وBidan   م�rS 5 أنSMC)NV@"56 ا ^f امQ"إ !+Y �\V-S M-Y b�_, ;GاMV,kا R4r"ا D44d. 5d@S bأ�

54N6 د)N46 ;< ;G)*3"ا R4r"ا.  
3 - htt://arabadvocates.4t.com/10.htm ,op . cit P3. 
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فإذا كان التصرف ال يصح للوارث مثال ألنه . التصرفات اليت يتعذر عليهم ، قانونا ، إ جرائها إجراء 
  .1هبة أوبيع  يصطدم بقاعدة ال وصية لوارث إال إذا أجازها الورثة ،فيفسر على أنه 

و يعود للقاضي تكييف العقود وفقا لواقع االلتزامات اخلاصة، اليت رضي ا املتعاقدان دون 
و إخضاعها ألحكام هذه ،اليت وضعها املشرع للعقود إلدخاهلا يف إحدى اإلطارات العامة  ضرورة

أن حقيقة ارتباط املتعاقدان ال تدخل يف أي من العقود اليت مساها  للمحكمة تبنياإلطارات ، فإذا 
عيا خاصا العقد املختلط تكييفا واق لزم إعطاءاملشرع و نظمها، أو انه يدخل يف أكثر من واحد منها، 

  . 2 التزاماتإليه إرادة املتعاقدان فيه و ما تضمنه من  إنتهتمتفقا مع ما 

و يرى أمحد شوقي حممد عبد الرمحن أن البعض يقول بأن تكييف املتعاقدين للعقد ليس له 
أثر قانوين ، طاملا أن القاضي ال يتقيد ذا التكييف ، باعتباره مسألة قانونية ، خاصة أن التكييف 

ي التفسري و يقوم عليه ، و مع ذلك ، فريى أمحد شوقي أن الشرط الوارد يف العقد ، بإعطائه يل
وصفا قانونيا ، يؤثر على حرية القاضي يف التفسري ،حيث أنه ميثل شرطا مكتوبا ، و ال جيوز إثبات 

يقوم على  عكسه إال بالكتابة ، و على ذلك ، فإن تغيري القاضي للتكييف الوارد يف العقد يلزم أن
عناصر مستمدة من العقد ذاته ، فال جيوز للقاضي أن يعتمد يف تعديله للتكييف على عناصر 
خارجية عن العقد ، و ال ميكن بالتايل تغيري الوصف القانوين عند خلو العقد من عناصر داخلية تؤكد 

  .3وصفا قانونيا خمتلفا

                الفرع الثاني                                      

  العبرة في تكييف العقد بما قصده المتعاقدان

يقوم القاضي ، عند تكييف العقد ، باملقابلة بني اآل ثار اليت إجتهت إليها نية املتعاقدين 
ردة للعقد كما نظمه املشرتكة كما إستخلصها من عبارات العقد ، وبني املاهية أو الطبيعة ا

  .4لذلك فإن عملية التكييف تعترب مسألة قانونية خيضع قاضي املوضوع يف القيام ا  للرقابة.القانون
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العربة يف تكييف العقد هي " وهو ما ذهبت إليه حمكمة النقض مبصر يف أحد اجتهاداا بأن 
ومىت تبينت  ،من سلطة حمكمة املوضوعتعرف على هذا القصد ال، و حبقيقة ما أراده املتعاقدان منها 

 ،تلك احملكمة إرادة العاقدين على حقيقتها ، فإن عليها تكييفها بعد ذلك التكييف القانوين الصحيح
  . 1"ييف العاقدين غري متقيدة يف ذلك بتك

التعرف و ، تكييف العقود مناطه ما عناه املتعاقدان" كما ذهبت حمكمة النقض بديب بأن 
خضوعه  معسلطة حمكمة املوضوع يف تكييف العقد و إنزال حكم القانون عليه ، على العقد من

  . 2"النقض  لرقابة حمكمة

 فاملدعي قد يكيف دعواه مبا يتفق مع مصلحته، غري أن املدعي عليه ال يقبل هذا التكييف 
مبا يتفق و مصلحته   ،و يكيف الدعوى تكييفا آخر ،حبيث يبني للمحكمة إسناده الصحيح

فهو الذي له وحده املسؤول عن تكييف وقائع الدعوى، ال يتقيد فيها بتكييف اخلصوم،  لقاضيوا
على الدعوى، و السلطة يف توجيهها و ما يتعلق ا من أدلة مبا تراعي التطبيق السليم السلطة 

كييف احلديث الذي مييل إىل ت االجتاه، و هذا ما يتفق مع ألحكام القانون وصوال إىل احلكم العادل
  . 3 االقتصاديةالعقود وفقا للمصلحة العامة اليت تقتضيها الظروف السياسية و 

واملتعاقدان هلما حق حتديد اآلثار العملية اليت يرغبان يف حتقيقها مبوجب العقد ، فإذا حتددت 
 هذه اآلثار ، يكون وصف هذا العقد عمال قانونيا حمضا ، ألنه يعين إدخال صورة اآلثار كما حددها

املتعاقدان يف إطار قانوين معني ، لذا فالتكييف حق للقاضي ، يقوم به على ضوء تفسري مقاصد 
املتعاقدين ، و لكنه ال يلتزم فيه برغبة هذين املتعاقدين ، إن كانت تتعارض مع صورة اآلثار املقصودة 

يصحح هذه  ، فإن مسيا العقد تسمية ال تتفق مع حقيقته عن جهل أو عن عمد ، كان للقاضي أن
التسمية ، من تلقاء نفسه ، و دون حاجة إىل موافقتهما على هذا التصحيح ، بل و دون أن يطلب 
أي منهما إجراء هذا التصحيح ، فقد جيد القاضي أن العقد بيع وقد مساه املتعاقدان إجيارا ، و قد 

  . 4جيد أنه عقد شركة و قد مسياه قرضا
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،و النية املشرتكة اليت اجتهت إليها إرادة  1الواقع العربة كذلك يف تكييف العقد حبقيقة
املتعاقدين، دون األخذ باأللفاظ اليت صيغت يف هذه العقود ، وبالتكييف الذي طرحه الطرفان على 

فإذا كانت  نصوص العقد قد بينت انه أبرم بني صاحب العمل و عامل متفرغ ألداء خدمة  . العقد
لرب العمل  2عماله املبينة بالعقد، بالتايل يقتضي تبعية العاملهي مساعدة صاحب العمل يف إدارة أ

و إشراف صاحب العمل عليه و توجيهه له يف مهمته، و ذلك مقابل أجر معلوم حمّدد إىل جانب 
مكافأة العامل عن اية العمل، كما أبانت عن حقوقه يف التعويض عن فسخ التعاقد قبل اية مدته 

الف أنواعها فإن كل ذلك يبني أن املتعاقدين قد اجتهت نيتهما إىل إبرام ، و يف اإلجازات على اخت
  . 3عقد عمل فردي و قد أفرغا يف العقد كل عناصره

كما أن العربة يف تكييف العقد بالتعرف على حقيقة معناه، ومبا احتواه من نصوص، إذ جيب 
ذا ثبت ما يدعو إىل ذلك باعتبار أن يف تفسريه إعمال الظاهر الثابت به، و ال جيوز العدول عنه إال إ

  . 4العقد شريعة املتعاقدين

ال تستطيع حمكمة املوضوع " بأنه  1969-01-02وقد قضت حمكمة النقض مبصر بتاريخ 
البت يف أمر صحة و نفاذ العقد الصادر من املورث ، سواء باعتباره بيعا أو باعتباره وصية ، إال بعد 

ا التحديد معرفة األحكام القانونية اليت تنطبق عليه من حيث ان حتدد نوعه،إذ يتوقف على هذ
وال جيوز للمحكمة حىت يفرض أن الرتكة تتسع لنفاذ التصرف يف احلالتني أن . الصحة و النفاذ 

  . 5"تقضي بنفاذه قبل أن تبث يف أمر تكييفه، هل هو بيع أو وصية 

ي إىل نتيجة وجود اإلرادة غري ويقصد كذلك بالتكييف تفسري اإلرادة احلقيقية، اليت تؤد
و أن املعىن احلقيقي لإلرادة ال ميكن ،الواضحة بسبب التعبري املستعمل ، و اليت تسمى بتسمية الغلط 

بيانه إال عن طريق التفسري ضد هذه األلفاظ، فمهما يكون األمر حول تأويل أو تفسري ضد اللفظ 
قية ،رغم أن هذا التفسري جيري ضد ألفاظ الصريح واللذان يكشفان بدورمها عن اإلرادة احلقي

ن تسمية الغلط ال أل ، يكون هذا التصرف ليس باطال على اإلطالق أن، على أنه جيب مستعملة 
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و سيبقى باعتباره كذلك، و إمنا يصحح القاضي  فالتصرف صحيح ، تؤدي إىل بطالن التصرف
   .1االسم الغلط الذي استعمله الطرفان لذلك الغرض 

الشأن ذهبت حمكمة النقض مبصر  يف تكييف عقد اإلجيار بأنه عقد وديعة بدال من  ويف هذا
فه يكيت حلفظها لقاء مرتب معني "  Parking" عقد إجيار، حيث أن إيداع سيارة مبستودع عمومي 

،حيث أن عقد اإلجيار و الوديعة ماهية كل منهما  2عقد وديعة بأجر وليس عقد إجيار  الصحيح
معناه عدم  ،عقد وديعة بأجر اعتباره، و مبستودع عمومي حلفظها لقاء مرتب معني إيداع سيارة 

مي لقاء مرتب شهري و ارته مبستودع عميخضوعه ألحكام عقد اإلجيار، وقيام الطاعن بوضع س
و املطعون ضده جمرد عقد وديعة  أن العالقة بني الطاعن ىلاحلكم املطعون فيه إ انتهاء يؤدي إىل،

  .3 االجياريةنها وصف العالقة بأجر ينحصر ع

وأخريا ،فإن ما ميكن إستخالصه ، هو أن عملية تكييف العقد من املهام املخولة للقاضي 
وذلك بقيامه بتصنيف العقد إىل عقد من العقود آخذا بعني اإلعتبار ما قصده املتعاقدان ، وآخذا 

 .  حبقيقة الواقع واإلرادة احلقيقية لألطراف 

   المطلب الثاني

  وتكملة العقد تحريف

و ذلك بإخراجه عن موضعه  ،4هبتحريف قد يقوم القاضي باستعمال سلطته يف تأويل العقد
تتمثل يف طبيعة  ،5القانونله حددها  على معايري يقوم بتكملة العقد مستندا يف ذلكو قد  ،األصلي
  .، و العرف و العدالة العقدية االلتزام

و يف الفرع الثاين إىل تكملته ، لنتمكن من ،إىل حتريف العقد  لذلك سوف نتطرق يف الفرع األول
  .فهم ماهية حتريف العقد ؟ واملقصود من فكرة تكملته؟ ومىت يلجأ إليهما القاضي 
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  الفرع األول 

  Dénaturation du contrat تحريف العقد عن موضعه األصلي  

حيث أن ن قد وقع يف حتريف العقد إذا قام القاضي بتأويل عبارة واضحة ففي هذه احلالة يكو 
 اغتنمريف إذا حو كذلك ميكن أن نكون بصدد الت ، ملقصود املتعاقدين انتهاكحتريف الوقائع هو 

من تنفيذها  األطراف ، أو يعفي  عبارات واضحة الداللة  ليغري ، القاضي فرصة تأويل عبارة غامضة
  . 1تعاقدينإرادة امل عنو خرج  فيكون قد وقع يف حتريف الوقائع

 فإذا كانت العبارة واضحة فال جيوز للقاضي االحنراف عن هذا الوضوح ، حبجة تأويل العقد
رغم وضوحها ، ففي هذه احلالة ميكن ، إذا كانت العبارة ال تعرب عن مقصود الطرفني  ما إال يف حالة

، و بالتايل ذا العدول الظاهر إىل املعىن املقصود ، شرط أن يبني القاضي أسباب هالعدول عن املعىن 
  . 2خيضع يف ذلك إىل رقابة اجلهة العليا 

كذلك ال يكون هناك حمل للتفسري يف احلالة اليت يثبت فيها أن عبارة العقد الواضحة تعرب 
عن إرادة املتعاقدين ، ال ألن العربة بإرادة املتعاقدين الظاهرة ، إمنا ألنه مل يثبت أن هذه اإلرادة 

  .  3لإلرادة احلقيقية  الظاهرة  خمالفة

إذا ما أراد  يه، و علوالقاضي ال ميكنه أن ينحرف عن عبارة العقد الواضحة إىل معىن آخر
  .4االجتاه ر هذاأن يبني يف حكمه األسباب املقبولة اليت ترب  ، محل العبارة على معىن مغاير لظاهرها

فسر، و حملكمة النقض أن كما أن شروط العقد إذا كانت واضحة و دقيقة ال ميكن هلا أن ت
   و إذا كان حمرفا يكون معرضا واضح أم ال ؟الذي قام بتفسريه قاضي املوضوع  تقرر هل العقد 

  . 5للنقض
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وجيب على القاضي أن يلتزم بعبارات  العقد الواضحة بإعتبارها تعبريا صادقا عن اإلرادة 
ها ، وال جيوز له حتت حجة التفسري املشرتكة للمتعاقدين ، فال جيوز اإلحنراف عنها بدعوى تفسري 

اإلحنراف عن مؤداها الواضح إىل معىن آخر ، واملقصود بالوضوح هو وضوح اإلرادة ال اللفظ  إال أن 
  . 1املفروض يف األصل  أن اللفظ يعرب بصدق عما تقصده اإلرادة 

عملية  فيها ، فكلتا احلالتني يوجدوجيب التفرقة بني التحريف املراقب و التفسري اخلاطئ 
يكمن يف موضوع العملية اليت  فاالختالف، تكون دائما حبث عن معىن األحكام املتنازع فيها   فكرية
رقابة أيضا فإن يكون واضحا يف حالة التحريف ،  وغامض يف حالة التفسري، فالعقد يكون  ،تطبق

ضوع ميكنهم إعطاء قضاة املو و .ال شكل خاص لرقابة التسبيب وفق هذا التحليل إالتحريف ليست 
ال تتوافق  اعندما يظهرون بأ،الذي ينتج عن رسالته الواضحة و احملددة بداية عن العقد معىن خمتلف

 تفسريرادة احلقيقية لألطراف، و على أية حال حمكمة النقض ترفض لقضاة املوضوع سلطة مع اإل
  . 2عقد واضح بأي سبب كان

 حتريف من ع قضاة املوضوعنمإىل ، هاداا فذهبت حمكمة النقض الفرنسية يف أحد اجت
 االتفاق واضحة ودقيقة  بريتعا نو كسموح به للقضاة عندما تاملمن  الغري : " ،حيث قالت أنه3العقد

  . 4"الشروط اليت تضمنها ايعدلو  أنالنامجة عنها ، و  اإللتزاماتأن حيرفوا 

،و طبقت دائما نظرية 5الفقهومل تتأثر حمكمة النقض الفرنسية باالنتقادات اليت قدمها 
أن يقوم  طعنم بالو قيكما ينبغي على املتقاضي الذي   .التحريف باللجوء إىل معايري وضوح العقد 

  . 6استطاعة حمكمة النقض إثارته تلقائيا ألنه ليس يف العمل الذي مسه التحريف ،  بالكشف عن

التفسري الذي قام به القاضي  ، اليت تقوم مبراقبةو رقابة التحريف من اختصاص حمكمة النقض
  . 7؟ فهوم احلقيقي للعقد مما يكون التحريف الذي قام به معرضا للنقضاملهل خرج عن مبعىن ، 

  

                                                  
  . 351 ،  350. ، ا"@�Rs ا"u,)j ، ص " ا"ES��3 ا"QV"X" E6)Nام"U\36 54jg M@e6ر ،  -1

2 - Henri espotan , François Terré , Yeves lequette,  «  les grands arrêts de la jurisprudence civile . » Tome 2, 
obligations contra spercause sûretés , Dalloz, 11ème éditions 2000, p. 108 . 

  " ..C �d3(´; ا"@U´Uع "@M3Vj6 !3N �]; وا´Z و دDS�e. " u4C ا"Boré    b�_, M-Nو �Y )@fف  -3
·(ره ، U�)6ذ s 5Y(ك �Vj(ن ، 4Y)w6^ ا"M-N أوا.72.1.232ر2C . 1872أ>�j��< ;�M6 °-�15  ^S;، 6?رخ >;   -4

  . 38،ا"@�Rs ا"u,)j ، ص 
���ES ا"DS�eV و رأوا ,_�*( �E4-[36 �4 و Es)g k "+-(´; ,@@(رY Bardes، Boudry  ،Derreux ،   )*Vc(رض ا"w-*(ء،-5

 5SMC)NV@"ا E4� !"إ M-N"�4 اjw. ;< Rs�S أن b4+Y و.  
  . 4Y)w6 .38 ،39^ ا"M-N أو آ·(ره ، ص : s(ك �Vj(ن  -6

7 -François terré ، Op . cit. ,p.  34.  
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الفرع الثاني                                                      

  تكملة العقد

وانني املكملة لتحديد نطاق العقد وإستكماله ،فاملتعاقدان يرتكان املسائل القاضي يلجأ إىل الق
  . 1وعندئذ تكون القوانني املفسرة مساعدة للقاضي يف إستنتاج هذه املسائل. التفصيلية دون حتديد 

فالقضاء جيب عليه تكملة مضمون العقد بالرجوع إىل قواعد القانون املكملة إلرادة  
الستكمال  .ن تضاف إليها قواعد اإلنصاف و العدالة و ميكن أ .2به العرف ييقضوما  املتعاقدين

  . 3 استكمالهتفسري العقد و  ، كما أن القانون مل يفصل بنيمضمون العقد 

ومل يشرتطا أن و إذا اختلف املتعاقدان حول املسائل التفصيلية اليت احتفظا ا إلتفاق الحق، 
، فإنه جيب أن يستكمل القاضي ما تعرض إليه العقد بتحديد يها عند عدم االتفاق علالعقد ال يتم 

  .، وفقا لألسس اليت نص عليها املشرع  4مسائله التفصيلية

 كما أن احلكم ال خيتلف إذا كان املتعاقدان قد سكتا عن بعض املسائل التفصيلية يف العقد
يكون على أيضا ينعقد العقد و  لةففي هذه احلا ،الحق التفاقعرضا لتحديدها و مل حيتفظا ا تفلم ي

 م نظيتإما بالرجوع للقواعد املكملة إلرادة املتعاقدين ال،أن يكمله بتحديد مسائله اجلوهرية  يضاالق
 مثلة ذلكأومن  .لطبيعة املعاملة و العرف و العدالة  ، وإمااملتفق عليه  املسمى ا املشرع العقد

                                                  
  .  283.، ا"@�Rs ا"u,)j ، ص  4r�.2004^ إ,�اھMNc 24 ، ا"ES��3 ا"QV"�" E6)Nام ، ط  -1
 370. و b+,)-S ا"@�Wع ا"+3r(�; >; م "Y+! ا"-(´; أن dS@^ ا"M-N ".) م،م .ق( 148. �) ا"@�Wع ا"@\�ي، >; م -2

 bا� !+Y رة)rN"ا ZS�\, ;�)3r" ت)rsU6 "ھ( إذا وMjS ا"-(´; أن !+Y �sو M-N"ا (� ;< (CاU� تMs ،إ )م6)dgK), 
ا"-UاMY  ا"@�hfK E4YU´U ا"U-Nد .rc)3(  إ"!ا"@MرEs >; ا"-(�Uن إذا f(ن ا"j6 M-N@! ، و إUs�"), )6ع >; ��4 ھ®ا ا"e(ل 

-Y M+! إ"Qام ا"@MC)NV ,@( ورد >b4 و V-S k\� ا"N.) "...ج.م.ق( 2. ف 107. و S-(,+b �) م ". R6 ا"M-N ا"®ي �Sاد .�4jwه 
. ، و f@( .3) م ">3VS ^, �je(ول أHS( 6( ھb.)6Q+Vj6 56 U،  و>-( "+-(�Uن و ا"�Nف و ا"MNا"�je, ،E طEN4r اQV"kام 

 أن ا"QV+S k M-Nم ,@( QV"k), ®�_. ¸"®f ^, q-< bSUVeSام ط6 bVN4r[" )-r( .-b, ;HV ا"MNا"E و ا"�Nف.) "ف.م.ق(، 1135
  " .وا"-(�Uن

ART. 1135 «L es obligations obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes  les suites 
l’équite, l’usage ou la loi donnent à l’obligation d’après sa nature » c.c.f.,  op. cit, p. 921.  

  . Xs.236ل MY ;+Yوي ، ا"@�Rs ا"u,)j ،ص  - 3
f@( أن ا"-(´; b" 5d@S k ا"+UFء إ"! .E+@d ا"M-N إUs�"), kع إ"! ا"-(�Uن أو ا"�Nف أو ا"MNا"E و >; MY E")gم ا"V]�ق  - 4

  .إرادة ا"@G)j6 56 E"_j@" 5SMC)NV^ ا"-(�Uن 
 M-N"4^ ا@d. Uھ M-N"�4 اjw. أن �rVNS �4e, q+»S 56 �4، و ھ3(كg  �4أن ھ®ا�Kض �-\( >; ا�VwS  54NVS M-N"24�3 ا.

 .Mxر 5Y ا"@5SMC)NV و إن f(ن .�4rNا �u<U6 �4 إدراbf ، أ�4jw. )6 ا"�VwS U*< M-Nض .�4rNا 
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د بصفة دائمة الستعمال هذا الشيء وذلك طبقا ملا تسليم ملحقات الشيء املبيع و خاصة ما أع
  . 1تقتضيه طبيعة األشياء وعرف اجلهة و قصد املتعاقدين 

       ، و العدالة العقدية)أ(و لذلك سوف نتطرق إىل القواعد املكملة للعقد و هي القانون 
  .) د( االلتزامو طبيعة ، )  ج(،العرف كعامل لتكملة العقد ) ب( 

  المكملة للعقد  القوانين -أ

يتعني هذه احلالة  يف، و ال ميكن ألطراف العقد التطرق إىل كافة املسائل اليت يتطلبها التعاقد 
باعتبار أن إرادة املتعاقدين . يف موضوع العقد تاليت ورد ،2على القاضي الرجوع إىل القواعد املكملة

 بالنص عليها صراحةاجلزائري ملشرع ، و لذلك جلأ اقد اجتهت إليها بسكوما  عن ذكر ما خيالفها 
و   على القاضي أن يستعني يف تفسري العقد بالظروف اليت أحاطت بالتعاقد هبأن 3.ف107.يف م

  . 3طريقة تنفيذ العقد اليت أخذ ا املتعاقدان

   العدالة العقدية -ب

مل تسعفه يف  إذا ، االلتزامهي املرجع يف حتديد مضمون بالنسبة للقاضي واعد العدالة تعترب ق
العامل باحملافظة على  التزاممن وجوب  ءمن ذلك ما قرره القضاو  .القانون أو العرف حكامأذلك 
و ما قرره فيما يتعلق بعقود  ،عقد العمل  انقضاءبعد  ىتة حية و التجار يالصناع العمل صاحب أسرار

  . 4لسالمةا االلتزام بضمانمن تضمني هذه العقود  نقل األشخاص 

خذ القاضي بقواعد العدالة للكشف عن نطاق العقد وحتديد مضمونه ، فبائع احملل وقد يأ
التجاري يلتزم حنو املشرتي بعدم القيام مبنافسة مفتعلة إلنتزاع عمالء املتجر ، والعامل الذي يطلع 

ن واملؤم. على أسرار املصنع حبكم عمله يلتزم بعدم إفشاء أسرار املصنع ، ولو مل يشرتط عليه ذلك 
على منزله من احلريق يلتزم عند وقوع احلادث بالقيام بكل حماولة جديدة يف سبيل احلد من تفاقم 

                                                  
 . 237. أ���، Xsل MY ;+Yوي ، ا"@�Rs ا"u,)j، ص -1

، MC)NVان f(ن Y u+[S+! ا"-UاMY ا"@E+@d اX[xح ا"-UاMY ا"@�jwة ، و �wS 54gض ا"-(´; ا"QVاb4+Y uwVS 2" )6 ا"@" - 2
k أc(س  ا>�Vاضإ"b4 ´@3( و ھU  ا�\�>±M-Yھ@( ، �4hfا f )6(ن UjSغ ذ"¸ ,_ن إرادة ا"]�>MC 54 أ·�ا 56 آ·(ر  ,(rVY(ره

 RCاU"56 ا b"نK  )*, م). ^*s !+Y )�UdS )6 �4اhf 54<�["ا "M@e6  ارUc  5SM"ا M4gو;�M@"ن اU�)-"ح ا�p ،  ،  ES��3"ا
 E6)N"اماQV"X" ءQF"ول ، اKض  ا)Sر ENr[6 ،،  uW6ص 1981– 1980.ط د ،È6)*"324،325. ، >; ا .  

  . 332. ،  ا"@�Rs  ا"u,)j،  ص "ا"@r(دئ ا"-(�E4�U ا"E6)N " أ���، أ�Uر c+](ن  -3
 . 332.، ا"@�Rs  ا"u,)j، ص"ا"@r(دئ ا"-(�E4�U ا"E6)N" أ���، أ�Uر c+](ن،  -4
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مثل هذه اإللتزامات يفرتض دخوهلا يف نطاق العقد ، حىت . احلادث ، ولو مل يذكر ذلك يف العقد 
  . 1يرهاوذلك أن العدالة تقتضي   تقر . ولو مل يرد بشاا نص يف القانون أومل يتفق عليها 

وما يستنبطه العامل من اخرتاعات يف اثناء عمله يكون من حق صاحب العمل ، إذا كانت 
طبيعة األعمال اليت تعهد ا العامل تقتضي منه إفراغ جهده يف اإلبتداع ، و لو مل يشرتط صاحب 

ى احلياة العمل يف العقد أن يكون له احلق فيما يهتدي إليه من املخرتعات ، و يف عقد التأمني عل
جيب على املؤمن له أال يكتم عن شركة التأمني ما أصيب به من أمراض خطرية خفية ، إذا كان من 

 . 2شأا أن تؤثر يف التبعة اليت تتحملها الشركة 

  العرف كعامل لتكملة العقد  -ج

نصت على ذلك  ته، حيث، فهو كذلك عامال لتكمل 3إذا كان العرف عامال لتأويل العقد
و من هذه املواد  .)ج.م.ق( 3.ف 107.،وم.) م.م.ق( 148.، وتقابلها نص م.)ف.م.ق( 1135.م

  .4نالحظ بأن العرف يكمل العقد كما يكمل قواعد القانون

والعرف . ويسهم العرف كذلك يف حتديد مضمون العقد ، كما أسهم يف تفسري هذا العقد 
املسائل التجارية واملعامالت البحرية جيري جمرى القانون ويكمل نطاق العقد ،وذلك بوجه خاص يف 

  .          كما يؤخذ به على وجه اخلصوص يف أعمال البنوك والعقود التجارية . 

العقد الشروط اليت جرت العادة بإدراجها  إىلتضاف ، ف 5الشروط املألوفةب رفيتصل العو    
اليت تتقاضاها الفنادق واملطاعم ومثال ذلك النسبة املئوية . فيه دون احلاجة إىل النص عليها صراحة 

  .   6واملقاهي باإلضافة إىل حساب العميل 

                                                  
1-" E6)N"ا ES��3"ا ، MNc 244^ إ,�اھrط� ،u,)j"ا Rs�@"ام، اQV"�.2004  ،284  .  
 . MrY .694 ا"�زاق ا"U*3jري ، ا"�p ;< q4cUح ا"-(�Uن ا"@�M; ا"MSMF ، ا"@�Rs ا"u,)j ، ص  -2
، و "5d >; ھ®ه ا"e("UdS Eن ا"�Nف .) ج.م.ق( 111.ا"�Nف .]�3C( إ"b4 >; ا"w\^ اKول V" ^6)Nf_وS^ ا"M-N >; م  -3
fNو M-N"ا E+@dV" ^6)  b4+Y (� )6 Uي  ھ�GاQF"ع ا�W@"2ف. 107. >; م. ا . 
 . 951.، ا"@�Rs ا"u,)j، ص "���ES ا"M-N" أ���، MrY ا"�زاق ا"U*3jري ،  -4
5-  E<U"_@"وط ا�W"و ا) clauses de style "(M-N"ا ;< )*sدراµ, دة)N"ت ا�s ;V"وط ،ھ; ا�W"5 اd" و ،^Nw"), رجM. 2" وإن

*sدراµ, دة)N"ت ا�s ;V"ا M-N"ف >*3(ك  (  >; ا�N"ا 56 اMSMe. �hfھ; أ Zrxد 6( أU-N"56 ا)<U"_6 ر)rY !+Y ^@VWS ات أن
 b36 ةMG)< k ارا�d. رات)rN"ار ھ®ه ا�d. ر)x !Vg E34N6 ، b, ;H-. )6 ®4w3V, ��Àا Er")[6 5SMC)NV@"56 ا ^d" Zrxو أ

 ±erxأ )*�K ،�f®. 2" U" وط و�W"ھ®ه اM-N"ا ا®*, )x)� )<�Y  ""ا"�زاق ا MrYjريU*3، "M-N"ا ES���" ،u,)j"ا Rs�@"ا ،
         .946، 945. ص

 . 4r� .369^ إ,�اھMNc 24 ، ا"@�Rs ا"u,)j، ص  -6
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  طبيعة التزام العقد -د

يرجع القاضي إىل طبيعة اإللتزام لتحديد مضمون العقد، فمثال يف بيع منزل يعترب من  
اق املقررة االرتف، و احلقوق املرتبطة به ، كحقوق مستلزمات البيع مفاتيح املنزل و مستندات امللكية 

   1 .   له

كما متلي طبيعة االلتزام على القاضي أن يستكمل نطاق العقد مبا تقتضيه هذه الطبيعة وفقا 
للقانون و العرف و العدالة ، فمن باع عينا يعترب أنه قد باع باإلضافة إىل أصل العني ملحقاا 

  .  2بيعة األشياءالضرورية و كل ما أعد بصفة دائمة إلستعماهلا طبقا ملا تقضي به ط

فمن يبيع سيارة، مثال  . ويستطيع القاضي أن يسرتشد بطبيعة اإللتزام إلستكمال نطاق العقد 
ومن يبيع حمال جتاريا . يفرتض أنه قد باع معها كافة األدوات اإلضافية اليت ال تسري السيارة  بدوا 

املايل للمحل التجاري  ماله من  جيب عليه أن يسلم للمشرتي الدفاتر والسجالت اليت تبني املركز
ومن ذلك أيضا أن القضاء . حقوق وما عليه من ديون ، وكل ما يتصل بالعمالء من بيانات مفيدة 

يدخل يف عقد نقل األشخاص ، إلتزاما على الناقل بضمان سالمة الوصول ،إذ املفروض من طبيعة 
ي وصول الشخص ساملا معافا إىل مكان دة ، وهاإللتزام بالنقل أن يضمن الناقل حتقيق نتيجة حمدّ 

أن عقد الفندقة يتضمن إلتزاما بسالمة النزيل يقوم على عاتق " كما أن القضاء إعترب.الوصول 
  .3"وهذا اإللتزام يعترب إلتزاما ببذل عناية. صاحب الفندق 

حمليطة كما يلجأ القاضي إىل تكملة العقد إذا مل يقم املتعاقدان بتحديد املسائل التفصيلية ا
  .).ج.م.ق(.  3ف 107.بالعالقة العقدية وذلك ما تطرق إليه املشرع يف م

و يف األخري فإن ما ميكن إستخالصه، هو أنه إذا خرج القاضي عن معىن العبارات الواضحة 
.) ج.م.ق(111.ففي هذه احلالة يقع يف حتريف العقد، وهذا ما نص عليه املشرع اجلزائري يف م

  .معرضا للنقض  وبالتايل يكون حكمه
 
 
 
 
 
 
 

                                                  
  . 331.، ا"@�Rs ا"u,)j، ص "ا"@r(دئ ا"-(�E4�U ا"E6)N " أ���،أ�Uر c+](ن،  -1

2 - SMF"ا ;�M@"ن اU�)-"ح ا�p ;< q4cU"ري ، اU*3j"ا"�زاق ا MrY ص ، u,)j"ا Rs�@"ا ، M .691 .  
 . U�_6 .283د4r� 5Y^ إ,�اھMNc 24 ا"@�Rs ا"u,)j ،ص  31ر�M6 °-�23-01-1980  2C; 6\�ي ا"@?رخ >;  - 3



        

        الفصل الثاني                                   آثار تأويل العقد و موقف القضاء من رقـابة التأويلالفصل الثاني                                   آثار تأويل العقد و موقف القضاء من رقـابة التأويلالفصل الثاني                                   آثار تأويل العقد و موقف القضاء من رقـابة التأويلالفصل الثاني                                   آثار تأويل العقد و موقف القضاء من رقـابة التأويل

69 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  المطلب الثالث

  تعديل العقد و الطرق المتبعة من طرف القاضي

 األطرافعليه ، و ال يستطيع أحد  اشتملما  همتنفيذل، و له القوة امللزمة العقد يلزم أطرافه 

  .يف عالقة األطراف  يطبقيعد مبثابة قانون فهو نقضه أو تعديله ، 

خذ أموضوعية و  إلعتبارات، إال أنه القاضي القيام بتعديل العقد يف األصل ال يستطيع
يف بعض احلاالت و هي السلطة املعطاة له بتعديل  كن للقاضيمي،  االعتباراملصلحة العامة بعني 

  .  1العقد أو إائه

  الفرع األول

  ال يجوز نقض أو تعديل العقد إال باتفاق الطرفين 

ال جيوز نقضه و ال تعديله إال باتفاق الطرفني أو لألسباب  العقد شريعة املتعاقدين ، حيث
اليت يقررها القانون ، و ال جيوز نقض العقد و ال تعديله من جهة القاضي ، فال جيوز هلذا األخري أن 
ينقض عقدا صحيحا ويعدله بدعوى أن النقض أو التعديل تقتضيه العدالة ، فالعدالة تكمل إرادة 

نسخها ، وال جيوز نقض العقد وال تعديله من جهة أي من املتعاقدين  فإن املتعاقدين ولكن ال ت
     2 .العقد وليد إرادتني ، وما تعقده إرادتان ال حتله إرادة واحدة 

فالقاضي ال جيوز له أن يقوم بنقض العقد أو التعديل يف أحكامه حتت أي حجة ،كما ال 
.         أو التعديل إذا إجتمعت إ رادم على ذلك  جيوز للمتعاقدين من ناحية أخرى إجراء هذا النقض

                                                  
. 107و م . ).  ج.م.ق(  110.و م .) .   ج.م.ق( 3.، ف 2. ف 281. و م.) .  ج.م.ق(،  2. ف 119. أ���، م - 1
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فقد ال يتضمن العقد عند إبرامه ما خيول أحد عاقديه أن يتحلل منه ، أو يعدل يف أحكامه ، مث 
يتفق أطرافه بعد ذلك على التحلل من العقد ، كإتفاقهم بإعتبار البيع احلاصل بينهما كأن مل يكنـأو  

                                          1 .أحدمها احلق يف تعديل حكم من أحكام العقد يسهم هذا االتفاق على منح 

و ال جيوز للمتعاقدين تعديل العقد أو طلب نقضه إال إذا اجتهت إرادم املشرتكة إىل نفس 
، و من ذلك مثال أن العقد أو تعديله ألحد املتعاقدينو قد مينح القانون احلق يف نقض املسلك، 

القانون مينح املتعاقدين يف العقود امللزمة للجانبني أن يطلب من القاضي احلكم بفسخ العقد إذا مل 
  .  2يويف املتعاقد اآلخر بالتزامه 

، و لذلك ال جيوز ألحد املتعاقدين تعديله إال فالعقد هو منشأ توافق إراديت األطراف 
.) ف.م.ق( 2.ف 1134 .و ما نص عليه املشرع الفرنسي يف ممع املتعاقد اآلخر و ه باالتفاق

فتعديل العقد جيب أن يكون بإرادة األطراف جمتمعة  أو ، .) ج.م.ق( 7 10. املشرع اجلزائري يف مو 
على توافق اإلرادتني يف إجياد العقد ،هي   القواعد اليت تطبقو ، ألحد األطراف  هذا احلق ءإعطا

  . 3تعديله أو له حيف حالة نفسها اليت تطبق 

 هذا األخري و كون . و مادام أن العقد قد انعقد بالرتاضي، فإنه ميكن تعديله بالرتاضي 
ال يعدو أن يكون عقد جديد تطبق عليه القواعد  االتفاقهذا  أنعليه املتعاقدان ، و  اتفقخيضع  ملا 

يكون القيد األول  4قدالعامة للعقد ، شأنه يف ذلك شأن أي عقد من العقود ، كذلك تعديل الع
  . 5من حيث املوضوعالذي يرد على قوة العقد امللزمة 

ال إبأن العقد شريعة املتعاقدين ال جيوز نقضه أو تعديله و قد قررت احملكمة العليا اجلزائرية 
   .).ج.م.ق(106.م الطرفني أو لألسباب اليت يقررها القانون باتفاق

 أي على جهة أجنبية للفصل يف العقد اتفقوا رافطأأن يتضح  القرارخالل قراءة هذا  من
نزاع قد حيدث بينهم لكن القضاة اجتهوا اجتاه آخر مغاير إلرادم فذهبت احملكمة العليا إىل أنه  

 –أرسلو  –حيث يظهر من العقد املربم بني أطراف اخلصومة أنه نص فيه صراحة على أن احملكمة "
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حيدث بني أطرافه حيال تنفيذ العقد و أن البند الصريح  هي وحدها ستكون خمتصة يف أي نزاع قد
  .غري منازع فيه وال ينكره أي طرف من أطراف العقد 

و حيث أنه جيوز لألطراف اختيار حمكمة اختصاصهم إذا كان االختصاص غري  اإلختصاص 
  .النوعي و ال يتعارض مع النظام العام 

أرسلو " بإرادم احلرة اختصاص حمكمة  اارو و حيث أن أطراف اخلصومة احلالية كانوا قد اخت
 106.وحدها دون غريها، فكان على قضاة املوضوع احرتام ما اتفق عليه األطراف تطبيقا ألحكام م" 
  .الناصة على العقد شريعة املتعاقدين .) ج.م.ق(

ون و إذ يرتتب على ما تقدم أعاله ، التقرير بأن قضاة املوضوع قد أخطئوا يف تطبيق القان 
 106.وخرجوا على ما اتفق عليه األطراف يف اختيار حمكمة االختصاص خالفا ألحكام م

  .1.)" ج.م.ق(

  جواز االتفاق على تعديل العقد صراحة أو ضمنيا  -أ

جيوز نقض العقد اوتعديله باتفاق املتعاقدين ، فيكون ذلك  من عمل املتعاقدين معا ، إما    
هذا احلق ألحدمها ، أو يكون نقض العقد أو تعديله لسبب يقرره  بإتفاقهما عند التعاقد على إعطاء

فهناك عقود ينص القانون على أنه جيوز ألحد املتعاقدين أن يستقل بإلغائها ، كالوكالة . القانون 
                                             .2 والوديعة والعقود الزمنية اليت مل حتدد هلا مدة كالشركة واإلجيار وعقد العمل 

ف يف استعمال كما أن حرية األطراف يف تعديل العقد ليست مطلقة ، بل مقيدة بعدم التعسّ 
، و تثار الصعوبة يف التعديل اإلتفاقي  ركن لالنعقاد كون فيهاتو الكتابة يف بعض العقود اليت احلق 
حرية األطراف يف تفسري عناصر العقد األصلي سواء بالزيادة أو اإلنقاص يرتتب عنها تفسري يف كون 

    .  3و بالتايل تغيري مصري العقد األصلي، مضمون العقد 

من املقرر و على ما جرى به قضاة احملكمة، وإن كان " وإجتهت حمكمة النقض مبصر إىل أنه  
ىن عدم إمكان انفراد أحد املتعاقدين بتعديل العقد دون رضا األصل يف العقود أن تكون ملزمة مبع

،و قد يتم ذلك بإجياب بينهما على تعديل العقد االتفاق،إال انه ليس مثة ما مينع من املتعاقد اآلخر 
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ن التعديل أهي قالت ب إن، كما أن على حمكمة املوضوع و قبول صرحيني يصح أن يكونا ضمنيا
كاشفا عن إرادتني يف العقد يف هذا الصدد   اعتربتهن الوقائع و الظروف ما تورد م أن ،الضمين مل يتم

  .1"و أن عليها أن تستظهر مدلول احملررات املتنازع عليها ،قضاءها على أسباب جديةيقيم ، و إن 

من " ، إىل القول بأنه1990/ 01/01وذهبت احملكمة العليا اجلزائرية أيضا يف قرار هلا صادر يف 
حبسن نية ، و من مث فإن عليه و  اشتملونا أن العقد شريعة املتعاقدين ، ينفذ طبقا ملا املقرر قان

  .القضاء مبا خيالف هذا املبدأ يعد خمالفا للقانون 

و ملا كان من الثابت يف القضية املطروحة أن قضاة املوضوع خالفوا إرادة املتعاقدين عندما             
عون ضده بعد فوات األجل املتفق عليه بني املتعاقدين خبمسة أشهر، قبلوا الدعوى املقدمة من املط

  . 2"يكونوا قد خالفوا القانون 

  العقد قانون المتعاقدين-ب

مىت إنعقد العقد صحيحا إلتزم كل من طرفيه بتنفيذه ، فال يستطيع أي منهم أن يتحلل منه       
ويكون تطبيق العقد أمام القاضي يف حكم . انون بإرادته املنفردة ، إال يف احلدود اليت يسمح  ا الق

وليس املقصود ذا . أن العقد يعترب قانونا للمتعاقدين يف حدود ما جاء به  وذلكتطبيق القانون ، 
أن العقد يشبه القانون من مجيع الوجوه ، بل يقصد فقط أن اإللتزام الذي ينشأ عنه له قوة اإل لتزام 

  .  3ارة أخرى ما تعهد به املدين له قوة مايفرضه القانون نفسهالناشئ من القانون ، أو بعب

كما أن القاضي ال ميلك التعديل أو التغيري يف العقد ، كما هو ممتنع عليه بالنسبة للقانون،            
فالعدالة تكمل إ رادة . فال يصح للقاضي أن يعدل عقدا صحيحا حبجة أن التعديل تقتضيه العدالة 

 .4 ولكنها ال تنسخها إالبناء على أحكام القانون .املتعاقدين 

، فالقاضي ال Claireو ال ميكن للقاضي تعديل العقد إذا كانت إرادة األطراف واضحة           
، و ال ميكن له إبعاد أسباب العقد ، و ال ميكن له تعديلها إال يف حالة إبعادها عن التطبيق  له ميكن

  . 5العدل واإلنصاف
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 كماف كما أنه ليس هناك  ما مينع من أن يتفق املتعاقدان على نقض العقد أو تعديله            
وحتديد نطاقه ميكنهما أيضا اخلروج عنه أو تعديله ،فمن ميلك اإلنشاء ميلك  إنشاء العقد ان ميلك

الكل  كما أن للمتعاقدين أن يتفقا على إعطاء هذا احلق ألحدمها ، ألنه من ميلك. اإللغاء والتعديل
ويف بعض احلاالت يتكفل القانون بإعطاء أحد املتعاقدين احلق يف إاء العقد  بإرادته . ميلك اجلزء

  .          1كالشركة الوكالة و الوديعة و العقود الزمنية اليت مل حتدد هلا مدة هو احلال يف ، كما املنفردة

للمتعاقدين أو أحدمها ،من ذلك مثال  أن  وقد مينح القانون احلق يف نقض العقد أو تعديله،         
القانون مينح املتعاقد يف العقود امللزمة للجانبني أن يطلب من القاضي احلكم بفسخ العقد ، إذا مل 
يف املتعاقد األخر بإلتزامه ، وكذلك جيعل القانون ألحد املتعاقدين يف بعض األنواع من العقود احلق 

 2احلال يف عقد الوديعة والوكالة ،أو بنص القانون على جواز تعديلها يف اإلستقالل بإائها ،كما  هو
                                                                                                                           .

ديل العقد ، وذلك إستجابة وهناك أحوال إستثنائية ينص فيها القانون على ختويل القاضي سلطة تع  
إلعتبارات العدالة، ومن هذا القبيل سلطة القاضي يف ختفيض الشرط اجلزائي ، وهو التعويض 
اإلتفاقي ، إذا كان مبالغا فيه ومل يوضع إال على سبيل التهديد إلكراه املدين على الوفاء ، وسلطته يف 

   .3منح املدين أجال للوفاء بإلتزاماته 

، تسمح من جهة أخرى بإعطاء األساس القانوين لكل األحكام لطة التعديل إن حتقيق س   

 ر قانوين تربيدون أن حياول البحث دائما عن  ، القضائية اليت يصدرها القاضي يف هذا اال

  .4حلكمه

ومن أهم احلاالت اليت خول القانون فيها للقاضي سلطة تعديل العقد إستثناءا من قوته امللزمة 

خاصة بعقود اإلذعان ، حيث جيوز للقاضي تعديل الشروط التعسفية اليت قد  :احلالة األوىلحالتان، 

هي حالة الظروف الطارئة حيث  :واحلالة الثانية. يتضمنها العقد ، بل وأن يعفي الطرف املذعن منها 

  . 5جيوز للقاضي أن يعدل العقد ويرد اإللتزام املرهق إىل احلد املعقول 
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عنهما  و خماطر عدم التنفيذ ، و ما يرتتبلتعديل وسيلة حلماية العقد من خماطر الفسخ و ا          
يف التوازن  االختالل من عدم استقرار يف املعامالت بني األفراد، كما أنه وسيلة إجيابية للوقوف على

 الواقع ذلك، و اعتبارات إقتضتقد يستخدمه املشرع أو األطراف أو القاضي، كلما   ،العقدي
، رغم خرقه ملبدأ سلطان اإلرادة، ألن إجيابيته يف أمهية العملية يف احملافظة على بقاء العقد تتمثل 

  .1مبا تقتضيه مبادئ العدالة االقتصاديةالتعديل يسعى إىل حتقيق  املصلحة 

  دور القاضي في استبعاد الشرط الباطل  -ج

لباطلة للحد من بطالنه الكلي، و هو ذه يقوم القاضي بتصحيح العقد باستبعاد الشروط ا        
 ، و هو ما نص عليه،  إلبعاد الشروط الباطلة  2احلالة يقوم بتجزئته ، أو ما يسمى بإنقاص العقد 

، بأن يكون ).ج.م.ق( 104.م نص عليه املشرع اجلزائري يف  و) .م.م.ق( 313.يف م املشرع املصري
املدعي الذي  االستثناء،ثبات ذلك على من يتمسك ذا إ عبءإىل التعاقد و يقع  الدافعالشرط هو 

،وصورته يف ذلك  الذي يرد على طلب املدعي بطلب اإلنقاص ى عليهلب اإلبطال الكلي أو املدعطي
ما قرره الفقه من أن يهب زوج كهل زوجته الشابة العذراء ، شريطة أال تتزوج من بعده أحدا ، فرتفع 

ا إنقاص العقد ، بإلغاء الشرط الباطل الذي ينطوي على املساس األرملة الشابة دعوى تطلب فيه
القاضي هو احرتام مسألة اإلنقاص للعقد إذا توافرت شروطها فإن واجب  أن، كما حبريتها الشخصية

العقد وإبقاءه نافذا بعد إنقاصه، فاألمر واجب على القاضي يف إطار سلطته التقديرية ، و ليس هو 
  . 3رخصة له

                                                 اني     الفرع الث

  الشرط الجزائي
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، عند قد يضع املتعاقدان يف اإلتفاق شرطا ،  حيددان فيه مقدار التعويض املستحق للدائن 
ي ئالتعويض اإلتفاقي يطلق عليه الشرط اجلزاو ،  يف هذا التنفيذ التأخريأو  اللتزاماتهعدم تنفيذ املدين 

1.  

 .)م.م.ق( 223.م ه، و قد أجازتو قد يرد الشرط اجلزائي يف العقد ذاته ، أو يف اتفاق الحق
 االتفاقأويف  ،مقدما قيمة التعويض بالنص عليها يف العقد اجيوز للمتعاقدين أن حيدد" فقررت أنه 

للمتعاقدين أن حيددا مقدما قيمة التعويض بالنص :"  .)ج.م.ق( 183. و تقابلها نص م. "الحقال
واالتفاق الالحق ال يكون شرطا جزائيا إال إذا كان سابقا ..." . عليها يف العقد، أو اتفاق الحق 

ويتقيد املتعاقدان  . يكون صلحا االتفاق، فإن هذا  لهتاليا ، أما إذا كان على اإلخالل بااللتزام 
  . العقود حىت لو كان العقد تعهدا عن الغريبالشرط اجلزائي يف مجيع 

  .مدى سلطة القاضي في التعامل مع الشرط الجزائي - أوال 

ض عن الضرر الذي يبناء على الشرط اجلزائي إىل حتديد التعو  تتجه النية املشرتكة للمتعاقدين
الشأن  هذا و على ذلك فإن سلطة قاضي املوضوع يف بالتزامه،نتيجة إخالل املدين  ، يصيب الدائن

 استبعادللقاضي سلطة  هعمال الصفة التعويضية للشرط اجلزائي، و بناء على ذلك فإنإتقوم على 
  .الشرط اجلزائي أو ختفيضه أو زيادته 

العقد النهائي دون :" 26/03/1970وهذا ما قررته حمكمة النقض املصرية ، يف قرارهلا بتاريخ 
قة بني الطرفني، و يصبح قانون املتعاقدين، وإذا تبني من العقد االبتدائي هو الذي تستقر به العال

هذا يدل على  ، فإنالعقد النهائي أنه قد خال من الشرط اجلزائي املنصوص عليه يف العقد اإلبتدائي 
  . 2" أن الطرفني قد ختليا عن هذا الشرط ،و إنصرفت نيتهما إىل عدم التمسك به أو تطبيقه

  .لشرط الجزائيسلطة القاضي في استبعاد ا -أ

، ال يستحق الدائن التعويض اإلتفاقي يف حالة إثبات املدين أن الدائن مل يلحقه أي ضرر
ن إال جربا ال يكو  أن هذا األخري إىل حتديد التعويض ، و  اجتهتفحيث يثبت أن نية املتعاقدين قد 

ية املشرتكة ا مل يصب الدائن بأي ضرر فإنه ال يستحق تعويضا  إعماال للن، لذلك إذللضرر
  .للمتعاقدين 
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  .سلطة القاضي في تخفيض الشرط الجزائي  -ب

  :يتقرر للقاضي سلطة ختفيض الشرط اجلزائي يف حالتني 

 تنفيذ البعض من االلتزام �

 .تقدير الشرط اجلزائي بأكثر من املتفق عليه �

  تنفيذ البعض من االلتزام  -1

املدين أن اإللتزام يف األصل قد نفذ يف جيوز للقاضي أن خيفض التعويض اإلتفاقي، إذا أثبت 
عن  ، حيث تتجه إىل حتديد التعويضجزء منه، و يتماشى هذا احلكم مع النية املشرتكة للمتعاقدين 

فإن للقاضي  ،اللتزامه، و على ذلك ، إذا أثبت املدين قيامه بالتنفيذ اجلزئي اإلخالل باإللتزام برمته 
، و التخفيض يف هذه احلالة ية األداء الذي نفذه املدين الشرط اجلزائي بقدر أمه سلطة ختفيض

 .  1ات الدائنيجوازي للقاضي ، فقد ال حيكم به إذا تبني له أن ما نفذه املدين ال يليب حاج

  تقدير الشرط الجزائي بأكثر من المتفق عليه   -2

ا فيه إىل درجة  إذا أثبت املدين أن التقدير كان مبالغ ،للقاضي سلطة ختفيض الشرط اجلزائي 
الشرط اجلزائي ، فإن فحيث أن قصد املتعاقدين هو حتديد تعويض عن ضرر يصيب الدائن . كبرية 

ه ال يتناسب مع التقدير املرتفع احملدد يف أصابالذي ، إذا تبني أن الضرر خيرج عن مفهومه املقصود 
  . وينقلب وضعه بالتايل إىل ديد مايل ال يقصده املتعاقداناإلتفاق  

و سلطة القاضي يف ذلك هي ختفيض قيمة التعويض ، ليس إىل احلد الذي جيعله متساويا مع 
  .، و لكن بالقدر الذي يتناسب معه الضرر 

  سلطة القاضي في زيادة الشرط الجزائي  -ج

، فال جيوز إذا جاوز الضرر قيمة التعويض اإلتفاقي :"على أنه .) م.م.ق( 225.تنص م 
، "ِغشًا أو خطأ جسيما ارتكبكثر من هذه القيمة إال إذا أثبت أن املدين قد للدائن أن يطلب بأ

و يتأسس هذا احلكم على أن ثبوت زيادة الضرر عن قيمة .) .ج.م.ق ( 185.ويقابلها نص م 
الشرط اجلزائي، يتضمن اتفاقا على اإلعفاء من املسؤولية عند عدم صدور الغش أو اخلطأ اجلسيم من 

و على ذلك فإن القاضي يتعني .) ج.م.ق( 182. ، و تقابلها نص م.)م.م.ق( 217. املدين  م

                                                  
  .MrY ;eV<.39 ا"�MrY 24g هللا، أMrY M@e6 ،;CUp M@g ا"�g@5، ا"@�Rs ا"u,)j، ص -  1



        

        الفصل الثاني                                   آثار تأويل العقد و موقف القضاء من رقـابة التأويلالفصل الثاني                                   آثار تأويل العقد و موقف القضاء من رقـابة التأويلالفصل الثاني                                   آثار تأويل العقد و موقف القضاء من رقـابة التأويلالفصل الثاني                                   آثار تأويل العقد و موقف القضاء من رقـابة التأويل

77 

 

و األحكام الواردة بشأن يف هذه احلالة أن حيكم بزيادة الشرط اجلزائي بقدر الزيادة يف الضرر عليه، 
على خالفها ، و  االتفاق، فال جيوز سلطة القاضي إزاء الشرط اجلزائي تتعلق مجيعها بالنظام العام 

 .)ج.م.ق( 183. واليت تقابلها نص م.) م.م.ق (224.  ملنص  خمالف اتفاقبالتايل باطال كل يقع 

1.  

  رأي الفقه حول الشرط الجزائي -د

الشرط اجلزائي هو جمرد تقدير للتعويض الواجب أداؤه ، فال يعترب بذاته مصدرا لوجوب 
و قد يكون العمل غري  ،وجوب مصدرا آخر قد يكون التعاقد يف بعض الصوربل لل التعويض،  

إذن اجتماع الشروط الواجب توافرها اجلزاء املشروط  الستحقاق بداملشروع يف صور أخرى ، فال 
  .للحكم بالتعويض ، و هي اخلطأ ، الضرر و اإلعذار

و الشرط اجلزائي يقوم على حتديد مقدار التعويض، الواجب أداؤه مقدما قبل إستحقاقه سواء 
  يفرتقالصلح و التجديد و  عن يفرتق، و هو ذا و ذكر يف إتفاق الحقأدرج يف صلب العقد أ

، بل يكون فالعربون ال يكون مبثابة تقدير  للتعويض على وجه اإلطالق   .2كذلك عن العربون
وسيلة إلثبات خيار العدول ، أو مبلغها يعجل لإلفصاح عن إمتام العقد ائيا ، و يبتغي الرجوع إىل 

منها ، أو  االنتقاصال جيوز  ،عرفة ما إذا كان قد أرادا بالعربون حتديد قيمة جزائيةنية املتعاقدين مل
   .3فادحا   ، و السيما إذا كان اجلزاء املشروط  انتقاصهجيوز   إتفاقيتعويض تقدير 

ولقد قيد القانون املدين من سلطان اإلرادة يف حالة جواز ختفيض التعويض يف الشرط 

ملدين عند تنفيذ العقد أن التقدير كان مبالغا فيه إىل درجة كبرية، و يزيد كثريا على اجلزائي، إذا أثبت ا

  . 4 الضرر الذي وقع فعال
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                                                      الفرع الثالث

  دور القاضي في نظرية الظروف الطارئة

حوادث مل تكن 1مقتضى هذه النظرية انه إذا طرأ بعد إبرام العقد و قبل متام تنفيذه 

متوقعة،ترتب عليها إختالل التعادل بني إلتزامات الطرفني إختالال فادحا ، حبيث أصبح إلتزام أحدمها 

من مرهقا يهدده خبسارة جسيمة ، فعندئذ جيوز للقاضي أن يتدخل يف العقد ، ال إلحالل املدين 

إلتزامه ، وإمنا لتعديل إلتزامات الطرفني على الوجه الذي يرد به اإللتزام املرهق إىل احلد املعقول ، مثل 

ذلك عقد توريد حدد فيه سعر السلعة اليت تعهد املتعاقد بتوريدها على أساس الظروف اإلقتصادية 

عليها إرتفاع فاحش يف  القائمة وقت إبرام العقد ، مث حيدث حادث غري متوقع كحرب مثال،يرتتب

األ سعار  حبيث يصبح تنفيذ املدين لعقد التوريد بالسعر املتفق عليه يتهدده خبسارة فادحة،خترج عن 

  . 2احلد املألوف يف خسائر التجار

يعدل سن القاضي وكان القضاء املدين الفرنسي يرفض األخذ بنظرية الظروف الطارئة بسبب أ
دون رضاء الطرف اآلخر ، ممّا يشكل خرقا للقوة امللزمة للعقد قدين اأحد املتع طلبالعقد بناء على 

على و أخذ بنظرية الظروف الطارئة بنصوص خاصة، و ، تدخل املشرع الفرنسي  يف األخري ولكن. 
   . 3نظرية الظروف الطارئة يف القانون اإلداري، و أخذ ا جملس الدولة الفرنسي العكس إزدهرت

و مع ذلك إذا طرأت "... على أنه .) م.م.ق( 138.هلذا املبدأ يف موتطرق املشرع املصري 
، و حوادث استثنائية عامة مل يكن يف الوسع توقعها، و ترتب على حدوثها أن تنفيذ االلتزام التعاقدي

للقاضي تبعا للظروف  زاج، صار مرهقا للمدين حبيث يهدده خبسارة فادحة، إن مل يصبح مستحيال 
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 اتفاقيقع باطال كل  واملرهق إىل احلد املعقول،  االلتزامني مصلحة الطرفني أن يرد و بعد املوازنة ب
غري أنه إذا طرأت حوادث استثنائية عامة "...، .)ج.م.ق(107.م و يقابله نص" على خالف ذلك

مل يصبح  إن، و مل يكن يف الوسع توقعها، و ترتب على حدوثها أن تنفيذ االلتزام التعاقدي 
راعاة املجاز للقاضي تبعا للظروف وبعد ،ار مرهقا للمدين حبيث يهدده خبسارة فادحة،صمستحيال 

  ".احلد املعقول، و يقع باطال كل اتفاق على خالف ذلك  إىلاملرهق  االلتزامملصلحة الطرفني أن يرد 

  تعديل العقد في حالة  الحادث الطارئ  -أ

فني و أن يرد االلتزام املرهق إىل احلد جيوز للقاضي أن يوازن تبعا للظروف بني مصلحة الطر 
إال أن يفسر عبارات العقد الغامضة أو حيدد نطاقها يف  ، و القاضي يف األصل ال ميلكاملعقول 

  .عليه  اتفق، و ال جيوز له يف األصل أن يأخذ بالتعديل على ما احلدود اليت رمسها القانون 

للقاضي سلطة رد االلتزام املرهق إىل احلد أما يف حالة احلوادث الطارئة فإن القانون يعطي 
وهي سلطة تقديرية واسعة ، يستطيع القاضي مبوجبها إختيار الطريقة اليت يزيل ا اإلرهاق . املعقول

   . 1عند تنفيذ اإللتزام 

، فاعترب .)م.ق( 575.وطبق املشرع السوري هذا املبدأ يف القانون املدين على عقد اإلجيار م
مدته إذا  انقضاءالعقد قبل  ءاإ، جاز لكل من املتعاقدين أن يطلب إلجيار معني املدة إذا كان ا"أنه 

أوجدت ظروف خطرية غري متوقعة من شأا أن جتعل تنفيذ اإلجيار من مبدأ األمر أو يف أثناء سريانه 
  .  2" مرهقا

ن املقرر قانونا أنه م"أنه  24/10/1999و قضت احملكمة العليا اجلزائرية يف قرار أصدرته بتاريخ 
غري أنه إذا طرأت حوادث استثنائية عامة مل ...جيب تنفيذ العقد طبقا ملا اشتمل عليه و حبسن نية 

يكن يف الوسع توقعها جاز للقاضي تبعا للظروف و بعد املراعاة ملصلحة الطرفني أن يرد االلتزام املرهق 
  . ذلك  و يقع باطال كل إتفاق على خالف ، إىل احلد املعقول 

من السعر  %10و املستفاد من القرار املطعون فيه، أن قضاة املوضوع ملا أقرو زيادة نسبة 
اإلمجايل للسكن وفقا لعقد التخصيص متاشيا مع عدالة العقد و توازنه، فإم تناسوا إمكانية تعديل 

ث استثنائية ، إذ ما طرأت حواد). ج.م.ق( 3.ف 107 .الشروط املدرجة يف العقد طبقا ألحكام م
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قد أخطؤاو ، فإم يكونون ذات طابع عام و غري متوقعة، من شأا أن جتعل التزامات الطاعنة مرهقة
  .1"  .)ج.م.ق( 107.يف تطبيق نص م

  سلطة القاضي التقديرية  -ب

القاضي له احلق يف زيادة االلتزام مقابل االلتزام املرهق، حيث يتحقق التوازن اإلقتصادي 
، ففي هذه 2السعر بسبب حادث طارئ  ارتفع، مث  سعربتعهد شخص مثال بتوريد قمح  فإذابينهما 

أي  .الزيادة املألوفةب االعتداد، و يراعي يف ذلك عدم احلالة يرفع القاضي السعر املتفق عليه يف العقد
  .3أنه يرفع السعر يف احلدود اليت ال جتعل تنفيذ االلتزام مرهقا بالنسبة للمدين

بل  ،، ال يفرض على الطرف اآلخر الشراء بالسعر الذي حددهعندما يرفع السعر و القاضي 
يكون له اخليار بني أن يشرتي به أو أن يفسخ العقد ، فإذا ختري الفسخ كان ذلك حمققا ملصلحة 

  .إذ يزول عن عاتقه كل أثر للحادث الطارئ  .املدين 

ادة االلتزام املقابل، فمثال أن يتعهد كما يقوم القاضي بإنقاص االلتزام املرهق بدال من زي
شخص بتوريد كمية من اخلشب مث يرتفع السعر ارتفاعا باهظا بسبب كوارث طبيعية جعلت قطعه 

وهنا تنقص الكميات املوجودة يف السوق ، ففي هذه احلالة جيوز للقاضي أن ينقص الكمية متعذرا، 
  . 4ميسورا غري مرهق االلتزامجتعل تنفيذ  اليت يلتزم املدين بتوريدها ، و ذلك يف احلدود اليت

،حىت يزول احلادث الطارئ ، إذا ظهر له أن هذا 5 و قد يلجأ القاضي لوقف تنفيذ العقد 
احلادث زمين مما يقدر له الزوال يف وقت قريب ، و مثال ذلك أن يتعهد مقاول بإقامة مبىن يف وقت 

 هذا  لقاضي أنفإذا قدرا، بسبب حادث طارئ ارتفاعا باهظا البناء  موادو ترتفع أسعار  ،حمدد
قصري، لقرب السماح باسترياد املواد الالزمة مثال،فهو يقضي بوقف تنفيذ التزام  زائل يف وقت االرتفاع

املقاول يف املوعد املتفق عليه ، حىت يتيسر للمقاول تنفيذ إلتزامه دون إرهاق ، ويشرتط أال يرتتب  
  . حق صاحب املبىنعلى وقف التنفيذ ضرر جسيم يل
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، بأن تنفيذ  10/10/1993وبينت احملكمة العليا اجلزائرية موقفها من خالل قرار صادر يف 
وجاء ت يف  ،اإللتزام التعاقدي يف حالة احلادث االستثنائي، يوجب رد االلتزام املرهق إىل احلد املعقول

 هاقعمل يكن يف الوسع تو ،عامة  نائيةاستثمن املقرر قانونا أنه إذا طرأت حوادث "  حيثيات هذا القرار
صار مرهقا للمدين ،  ، التعاقدي  و إن مل يصبح مستحيال االلتزاموترتب على حدوثها أن تنفيذ 

أن يرد ،راعاة ملصلحة الطرفنيامليهدده خبسارة فادحة ، جاز للقاضي تبعا للظروف ، و بعد  حبيث
  .املرهق إىل احلد املعقول  االلتزام

ن مستندات القضية املثارة أن السوق حمل العقد املربم بني املستأنف و املستأنف و ملا ثبت م
، فإن ذلك ، بقي مغلقا بسبب مرض احلمى الذي أصاب املواشي ) رئيس بلدية عني الباردة (عليه 

  . 1"غري متوقعا ، جيب األخذ به  استثنائيايعد حادثا 

   االستثناء الوارد على سلطة القاضي التقديرية-ج

و ذلك ألن اهلدف املقصود من  ال جيوز للقاضي احلكم بالفسخ بناء على طلب املدين ،
و يف حالة احلكم بالفسخ بناء على طلب .على الطرفني احلادث نظرية الظروف الطارئة هو توزيع تبعة

م ليس هناك ما مينع من أن يطلب الدائن احلك أنهكما .املدين وحتميل الدائن وحده اخلسارة كلها 
إذ ال حمل ألن يفرض على الدائن تعديل  .بفسخ العقد دون تعويض ، إذا مل يشأ أن يقبل تعديله 

، ، و خاصة و أنه يف هذه احلالة ال يصيب املدين أي ضررالعقد إذا كان يؤثر التخلي عن الصفقة 
  . 2ثر للحادث الطارئ أبل يكون هذا يف صاحله إذ يرتفع عن عاتقه كل 

  لك تعديل العقد  القاضي ال يم -د

إذا كان على القاضي  أال تغيب العدالة عن نظره يف تفسري العقد وتطبيقه ، فإنه الجيوز له أن 
يغفل إرادة املتعاقدين مادامت يف حدود ها ، بدعوى أن هذه اإلرادة ال تتفق مع قواعد العدالة 

إرادة املتعاقدين ، شأا يف وشأن العدالة يف . فالعدالة تكمل إرادة املتعاقدين ولكن التنسخها 
القانون ال جيوز للقاضي أن ميتنع عن تطبيق نص صريح يف القانون أويف العقد ، بدعوى انه يتناقض 

على أن هناك أحواال إستثنائية ميلك القاضي فيها حق تعديل العقد ، خضوعا . مع العدالة 
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 Délai( جواز إعطاء مهلة للمدين إلعتبارات عادلة ، كما يف جواز تعديل الشرط اجلزائي ، ويف 

de grâce(1،  ويف جواز تعديل أجرة الوكيل، ويف نظرية احلوادث الطارئة .  

إذا إستقر الرأي بني الطرفني "  1980-01- 09وجاء يف قرار حملكمة النقض مبصر، مؤرخ يف 
تبني أن عقد البيع  و من مث فإذا ، ، العقد النهائي ، دون العقد اإلبتدائيفيصبح قانون املتعاقدين 

أو اإلحالة إليه فإن  ، النهائي قد خال من النص على الشرط اجلزائي الوارد يف عقد البيع اإلبتدائي
قد ختليا عن هذا الشرط ، و انصرفت نيتهما عن عدم التمسك به أو  دل على أن الطرفنييهذا 

  " .تطبيقه

قض العقد أوتعديله إال بإتفاق وما ميكن إستخالصه يف األخري ، أنه ال جيوز لألطراف ن
الطرفني ألن العقد يعترب قانون املتعاقدين كأصل عام ، ولكن إستثناءا جيوز للقاضي أن يتدخل يف 

  .) .ج.م.ق(107.تعديل العقد كحالة الظروف الطارئة طبقا لنص م
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                                                المبحث الثاني

  دور القضاء في عملية التأويل

يلتزم القاضي عند تفسريه للعقد باإلرادة املشرتكة للمتعاقدين ، كما له أن يأخذ بالعبارات 
الواضحة ، حيث أن اخلروج عن املعىن الظاهر للعبارة ، يؤدي إىل حتريف العقد ، وبالتايل يكون 

ة حمكمة النقض ، وذلك ماسوف نتطرق إليه عن طريق شرح دور قاضي املوضوع خاضعا لرقاب
  ) .   املطلب الثاين ( ، مث بعد ذلك نبني موقف قضاء النقض ) املطلب األول(

                                                     المطلب األول

  دور قاضي الموضوع

، وال إعتربت حمكمة النقض الفرنسية أن قاضي املوضوع هو قاضي األساس يف تفسري العقد
دوره يف تفسري إىل  سوف نتطرق يف هذا املطلب ولذلك.ميكن أن خيضع ألي رقابة يف إبطال سلطته

  . )الفرع الثاين(، و إىل سلطته املطلقة )رع األولفال(العقود 

                                                      الفرع األول

  سلطة محكمة الموضوع في تفسير جميع العقود

حملكمة املوضوع احلق يف تفسري مجيع العقود و الشروط مبا تراه مالئما أو يف مصلحة 
بشرط  ، ه الصيغ إىل معىن آخر، كما هلا احلق يف العدول عن املعىن الظاهر هلذاألطراف املتعاقدين 
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 اقتنعتعىن الظاهر، و كيف أفادت تلك الصيغ املعىن الذي املأن تبني موقفها جتاه هذا العدول عن 
.                                                            1، و رّجحت أن املقصود من العقد هو ما قصده املتعاقدانبه

قض الفرنسية أن مسألة تفسري العقود هي مسألة واقعية ال عالقة حملكمة وإعتربت حمكمة الن

النقض ا ، غري أن هذا اإلجتهاد وضع هلذا املبدأ بعض التحفضات اليت كان ال بد من إبدائها ، 

. وهي تستند بصورة خاصة إىل ضرورة إحرتام حمكمة املوضوع للقانون ، وملا يقضي به هذا األخري

فإذا  فرض أن بنود . احملكمة بأن تراعي يف حكمها املتعلق بعقد ما نية املتعاقدين فالقانون يلزم 

العقد كانت صرحية ال حتتاج إىل تفسري وأنه ، رغم هذه الصراحة ، وجدت حمكمة املوضوع سبيال 

للحكم مبا ال يتوافق مع صراحة بنود العقد ، فإن حمكمة النقض تعترب أن حمكمة املوضوع تكون 

يف هذه احلالة القانون ، بتشويهها نية املتعاقدين ، وبالتايل رفضت القضاء مبا أراده املتعاقدان خالفت 

                            .  2عند إنشاء العقد ، وهذه خمالفة ألحكام القانون  اليت حتتم عليها أن حترتم إرادة املتعقادين

تقرر معناه على أي وجه  أن، فلها  العقد هو من شأن حمكمة املوضوع كما أن تفسري

كمة النقض عليها يف ذلك ما حملو تراه متفقا مع قصد املتعاقدين، و ال رقابة  ، صيغتهمن تفهمه 

وهلا احلق يف تفسري و استخالص ما ميكن .به  أخذتدامت عبارة العقد حتتمل املعىن الذي 

  .3 ط بيان االعتبارات املعقولة املؤدية للتفسري الذي أخذت بهاستخالصه من العقود،بشر 

وحملكمة املوضوع سلطة تفسري العقود و استخالص نية املتعاقدين فيها ، و ال سلطان لرقابة 
حمكمة النقض عليها يف ذلك مادام الرأي الذي انتهت إليه مقبوال مبقتضى األسباب اليت تبنيه عليها،  

ع أن حتصل على املعىن الذي قصده املتعاقدان من العقد، مسرتشدة يف كل كما أن حملكمة املوضو 
على املعىن الواقعي مرتكزة يف ذلك على أسباب  وهلا أن حتصل ، دعوى باملالبسات و الشواهد

  .مقبولة ال تتناىف مع ما هو ثابت يف األوراق، و بالتايل ال تكون يف رقابة من طرف حمكمة النقض
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املوضوع أن حياول التوفيق بني شروط العقد املختلفة،باعتبار أا نقل  و ينبغي على قاضي
املتعاقدين نية ، فإذا مل ميكنه ذلك، فإنه يرجح معىن الشرط الذي يتوافق مع النية املشرتكة للمتعاقدين

  .املستمدة من عبارات العقد يف مجلتها 

ديد معىن معني لعبارة تتحمل و االستعانة بعبارة العقد يف جمموعها قد يفيد القاضي يف حت
، و من أكثر من معىن، أو لتخصيص العبارة العامة، أو عدم ختصيص احلكم على احلالة اليت ذكرا

  .يفيد يف تفسري الشرط الغامض  ، قدقدالتعاناحية أخرى، فإن الغرض املقصود من 

بأن غموض  23/07/1997و بينت احملكمة العليا اجلزائرية موقفها من خالل قرار صادر يف 
من املقرر قانونا أنه "العقد وتأويله يعد من إختصاص قاضي املوضوع وجاء يف حيثيات هذا القرار أنه 

إذا كان هناك حمل لتأويل العقد ، فيجب البحث عن النية املشرتكة للمتعاقدين دون الوقوف عند 
  .املعىن احلريف لأللفاظ 

قاموا بتفسري العقد العريف الذي كان حيتوي على ن قضاة املوضوع ملا فإ، ففي قضية احلال 
كونون قد بنائه الواجب تسديده ، يو  ، بالنسبة لنفس النفقات املتعلقة حبفر البئر ، مبلغني خمتلفني

  .1"حقهم يف تأويل عبارات العقد  استعملوا

  قاضي الموضوع له أن يوفق بين شروط العقد  -أ

أا متثل  باعتبار، توفيق بني شروط العقد املختلفة ينبغي على قاضي املوضوع أن حياول ال
مل يتمكن من ذلك ،فإنه يرجح معىن الشرط الذي يتوافق مع مقاصد النية املشرتكة للمتعاقدين ، فإذا 

قد تفيد  ،العقد يف جمموعها اتبعبار  االستعانة، و املتعاقدين املستمدة من عبارات العقد يف مجلتها 
معني لعبارة تتحمل أكثر من معىن ، أو لتخفيض العبارة العامة ، ومن ناحية  القاضي يف حتديد معىن

  . 2الغامض ، فإن الغرض املقصود من التعاقد قد يفيد يف تفسري الشرط  أخرى

  تقدير قاضي الموضوع للوقائع  -ب

لقاضي املوضوع احلق بأن يعطي العقد الوصف احلقيقي ، وان يستخرج من جممل بنوده  
وله احلق بأن يفسر العقد بصورة مطلقة ،  بشرط أن ال . ملالئم ، دون إمهال البعض اآلخر املعىن ا
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وله عند وجود عقود صادرة عن املتعاقدين تتعلق باملوضوع ذاته . يفسد مدى ومعىن بنودها الصرحية 
  . 1، أن يفسر بنود اإلتفاق ، وأن يتحرى نية املتعاقدين 

على حقيقة العقد، و التحري عن قصد املتصرف من سلطة التعرف " و لقاضي املوضوع
تعامله يف ضوء ظروف الدعوى، مادام قد برر قوله يف ذلك مبا حيمله و يؤدي إليه، فإذا كان احلكم 
املطعون فيه قد أقام قضاءه باعتبار أن العقد موضوع النزاع خيفي وصية بعد أن استظهر يف أسبابه 

هما القرينة القانونية ، و انتهى إىل أن التصرف موضوع النزاع باشر املصاغة قيام شرطني اللذين تستلزم
الوصية مرتكزا يف ذلك إىل ما اطمئن إليه من أقوال الشهود، و إىل قرائن أخرى باعتبارها أدلة 
متساندة ، تؤدي يف جمموعها إىل ما انتهى إليه من أن العقد خيفي وصية فإن مؤدي ذلك من احلكم 

  . 2"عدم إجياز التصرف

كما أن حملكمة املوضوع التعرف على حقيقة العقد ، و التحري عن قصد املتصرف من 

تصرفه، وسلطة تقدير األدلة و القرائن املقدمة يف الدعوى ، و استخالص ما تقتنع به، منها من كان 

ألخذ استخالصها سائغا متفقا مع  الثابت باألوراق، و هي إذ تباشر سلطتها يف تقدير األدلة متلك ا

اليت أوردا من شأا  األدلةكانت   ىت، و ال رقابة حملكمة النقض عليها يف ذلك مبنتيجة دون أخرى

  .3أن تؤدي إىل هذه النتيجة 

  الفرع الثاني

  محكمة الموضوع لها السلطة المطلقة في فرض رأيها

ملتعاقدين و التعرف على ما قصده احملكمة املوضوع السلطة املطلقة يف فهم نصوص العقود ، 
و ليس حملكمة النقض أية رقابة عليها يف ذلك ما دامت قد بينت يف  ، دون أن تتقيد بألفاظها، منها

، وعدم إسرتشادها و ما دعاها إىل األخذ  مبا أخذت به يف قضائها  أسباب حكمها وجهة نظرها ، 
  . 4بظاهر ألفاظ العقد
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قا  للقواعد القانونية امللزمة ، فهو يكشف فإذا إلتزم القاضي يف تفسري إرادة املتعاقدين طب 

عن هذه اإلرادة ، وله سلطة التقدير يف الكشف عنها ،وهذه السلطة موضوعية ال ختضع لرقابة 

حمكمة النقض،ولكنه يتقيد قانونا وخيضع يف ذلك لرقابة حمكمة النقض بقاعدة جوهرية بسطتها 

وضوع عندما يستخلص إرادة املتعاقدين من ذلك أن قاضي امل.حمكمة النقض يف كثري من أحكامها 

الواقع الذي يثبت عنده ، جيب أن يكون هذا الواقع ثابتا من مصادر موجودة فعال ألومها غري مناقضة 

فإذا أثبت القاضي مصدرا . وتؤدي الستخالص الواقعة اليت ثبتت عند القاضي . للثابت يف الدعوى 

كنه مناقض لوقائع أخرى ثابتة،أو غري مناقض ولكن يستحيل للواقعة ومهيا ال وجود له، أو موجودا ول

عقال إستخالص الواقعة منه كما فعل هو ،كان حكمه خمالفا للقواعد القانونية يف اإلثبات ووجب 

  . 1نقضه

وعلى القاضي أن يقوم بالكشف عن نية املتعاقدين يف إ ستظهار احلقيقة من الوقائع،اليت 

يد باملعىن احلريف الوارد يف النص ، فيعود للمحكمة أن تتحرى عن ترافق ظهور اإلرادة دون التق

نية املتعاقدين احلقيقية يف العقد ، وبالتايل عن الصفة اليت شاء املتعاقدون إجراء التعاقد على 

أساسها، و اإلستناد يف ذلك إىل العروض واملفاوضات واإلتصاالت اليت سبقت العقد أوحلقته 

كان العقد نفسه يتضمن عطفا أو إشارة إىل تلك العروض   أو رافقت تنفيذه ، إذا

  . 2واإلتصاالت واملفاوضات

بأن التعرف على أسباب العقد يعود إىل السلطة  3وذهبت حمكمة النقض الفرنسية

حىت و لو كان أحد ، العقد يكون باطال لسبب غري مشروع ف، املطلقة لقضاة املوضوع 

، حيث جيب على والنظام العاماملخالفة لآلداب  أو شروعةاملاألطراف جيهل الصفة الغري 

جمموع األسباب الرامية للتعاقد فقد يكون أحد األطراف دفع للتعاقد  لىالقاضي البحث ع
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ملصلحة معينة، فقضت حمكمة النقض الفرنسية بأن التعرف على هذه األسباب يعود إىل 

  .السلطة املطلقة لقضاة املوضوع

، داخل إطار سلطتها االستئناف هلا التفسري العادي للعقود كما أن احملاكم و جمالس 

القانون، و  تفسري و هلا تقومي ما تراه مناسبا يف ذلك، و األخذ بتفسري العقود بنفس طريقة

  .1أحيانا بالعدالة يف تفسري نصوص العقد  األخذالبحث عامة عن نية األطراف ، و 

يف فهم وقائع الدعوى، و استخالص إرادة  فإذا كان قاضي املوضوع له السلطة التقديرية

، و هي تلك القواعد املتعاقدين دون رقابة ،  إال أن ذلك خيتلف فيما إذا تعلق مبسائل فرضها

فإن قاضي املوضوع عند االستعانة ذه القواعد إمنا .قواعد قانونية ضمن وتدخل ا  يستعنياليت 

ذه القواعد القانونية أو جتاهل هلا أثناء هل  خمالفة ، لذلك فأيخيضع لرقابة مطلقة للمحكمة العليا

إذ جيب ، كمة العليا تفرض رقابتها احملو بذلك فإن  ،إمنا يعد خمالفا للقانون التفسريالقيام مبهمة 

  . 2اوزته القاعدة القانونيةها نقض حكمه يلع

أن التنازع حول تكييف ،إىل 1983-05-07وإجتهت احملكمة العليا اجلزائرية يف قرار هلا بتاريخ 
،وقالت )ت .ق( 203،  173.م نص، و ذلك طبقا لـعقد اإلجيار   يرجع البت فيه لقضاة املوضوع 

مىت كان من املقرر قانونا أن املشرع نظم أحكام التسيري احلر ، و تأجري التسيري يف أحكام "  :أنه
، فات اليت هي من طبيعة جتارية كما نظم كل العقود و التصر .). ت.ق(و ما بعدها من  203املادة 

اختلف األطراف حول حتديد طبيعة تكييف العقد ،إذ أن أحدمها يكفيه على أساس أنه تسيري  إذاو 
. يف الشكل الرمسي كما تشرتط م غأن العقد مل يفر  باعتبارينازعه يف ذلك  اآلخر، يف حني أن حر

يف هذه املسألة القانونية األساسية،  اليت فإنه من املتعني على قضاة املوضوع البت .) ت.ق( 203/3
( يتوقف عليها مصري النزاع و ذلك بتحديد طبيعة العقد ، و تكييفه القانوين ليتمكن الس األعلى 

   . 3"من موافقة مدى تطبيق القانون) احملكمة العليا حاليا 
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  االستثناء الوارد على سلطة قاضي الموضوع  

، فإنه من ةمطلق تاملوضوع ليس قاضي أن مبدأ سلطةإىل ، ذهبت حمكمة النقض الفرنسية 
الذي  التكييفتراقب .هجهة إذا مل تراقب حمكمة النقض تفسري العقد الذي جيب البحث عن وجود

  بط تمن أجل ربطه باآلثار اليت تر  ، أو املركز القانوين الذي مبقتضاه ينتمي العقد ئةيعين حتديد الف

  

  

  

 اقتضىبل القانون الذي  ، فاق الذي يكون خمالفاته يف حالة اخلطأ ليس اإلبقانون معني ، مبعىن أن
إذا كانت حمكمة النقض ال تراقب التفسري .ا قضاة املوضوع اعرتفاليت  ،منه ترتيب آثار أخرى

  1 .للعقد فإا تراقب حتريفه طئاخلا

قاضي يف التفسري بإعطائه وصفا قانونيا، يؤثر على حرية ال كذلك الشرط الوارد يف العقد
ال بالكتابة، و على ذلك فإن تغيري القاضي إثبات عكسه إو ال جيوز  ، حيث أنه ميثل شرطا مكتوبا

، فال جيوز للقاضي أن ذاته للتكييف الوارد يف العقد يلزم أن يقوم على عناصر مستمدة من العقد
   . 2لتكييف على عناصر خارجة عن العقدايعتمد يف تعديل 

ري إبتداءا حتديد ما إنصرفت إليه اإلرادة املشرتكة للمتعاقدين ، فالقاضي يستعني ويعين التفس

بالتفسري لتحديد معىن التعبري عن إرادة كل من الطرفني ، حىت يتبني ما إذا كان العقد قد مت تكوينه 

 بإتفاق هاتني اإلرادتني ،ويستعني به كذلك ملعرفة ما إذا كانت اإلرادة حبسب ما وضحت له من

 . 3خالل التفسري

                                                  
1 - Henri Espotan , François Terré , Yves Lequette, op. cit, p. 110 . 

2  -  ;CUp M@g5أ@g�"ا MrY M@e6 ،،  " E6)N"ا ES��3"اماQV"X"  دة�w3@"رادة اlو ا M-N"ا ،"، u,)j"ا Rs�@"ص ا ،
.174.175.  

3 - Ahmed Zaki el-Chiati , Le formation du contrat et son interprétation dans le nouveau c.v,                      
    .U�_6..196 2égyptien ,1949 , 45, 46ذ M4rY �g)x 5Y ا"XVwوي ، ا"@�Rs ا"u,)j، ص
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  المطلب الثاني 

  موقف الجهة  القضائية العليا من الرقابة 

، تفرض حمكمة النقض رقابتها على العمل الذي يقوم به القاضي إذا تعلق األمر بتأويل العقد
التكييف و التحريف و التفسري للعقد ، وهلذا صدرت  اتوذلك بفرض الرقابة على القاضي يف عملي

  .هذا اال ، خاصة يف جمال االجتهاد القضائي  عدة تفسريات يف

فما هو دور حمكمة النقض يف الرقابة على تأويل العقد؟و ما هو دورها يف الرقابة على تكييف 
العقد ؟ و ما هو دورها يف الرقابة على حتريفه ؟  و ما دورها على رقابة تكملة العقد؟ وذلك ما 

  . سوف نتطرق إليه يف أربعة فروع 

الرقابة على تكييف العقد، و الفرع  الثاين، و الفرع ع األول الرقابة على تأويل العقدالفر 
 .و الفرع الرابع الرقابة على تكملة العقد  ، ريف العقدالثالث الرقابة على حت

                                                      الفرع األول

  الرقابة على تأويل العقد

. وضع املشرع اجلزائري عدة قواعد يلتزم ا القاضي يف تأويل العقد ، و ذلك من خالل م
، لذلك فعندما يقوم القاضي بتفسري هذه العقود فهو خيضع لرقابة احملكمة .)ج.م.ق( 112و 111

، فإذا مل يلتزم القاضي بقاعدة قع العليا على اعتبار أن التطبيق من مسائل القانون ال من مسائل الوا
.                                                            1معرضا للنقضه من هذه القواعد يكون احلكم الذي حكم ب

هدف التفسري هو البحث عن مقصد كل من طريف العقد من إبرامه ، ولكن التفسري ينصب 

رادما ، سواء أكان هذا التعبري قوال أو كتابة أو فعال من األفعال ، أي  على تعبري كل منهما عن إ

أن الغاية من تفسري العقد هي الكشف عن قصد املتعاقد ، وذلك من التعبري الشخصي عن هذا 

على أن تفسري العقد اليتم بالكشف عن مقصد كل متعاقد على إنفراد، بل جيب ان يكون . القصد

عند إبرام العقد ، أي حتديد مقاصد كل من طريف العقد ، يف ضوء ما وقع  ببيان ما إتفقا عليه

  إتفاقهما عليه ، أي جيب أن

                                                  
  .e+, .245(ج ا"�N,;، ا"@�Rs ا"u,)j، ص - 1
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يتم حتديد ما إنصرفت إليه النية املشرتكة للمتعاقدين  وعدم حصر النظر  عند التفسري يف  

  . 1إرادة كل منهما على حدة

فسري حمكمة املوضوع لبنود العقد والواقع أن حمكمة النقض الفرنسية كّرست مبدأ النظر يف ت

فاعتربت أن تفسري حمكمة املوضوع لبنود العقد تفسريا خاطئا خيضع لرقابة حمكمة النقض، اليت حيق 

قرارين صادرين -ولكنها ما لبثت أن نبذت هذا الرأي مبقتضى . هلا أن تعطي العقد تفسريه احلقيقي 

إن العقد هو عمل قانوين خاص وليس  " : يهماقالت ف. 1809 أوت 03و  1808 فرباير 02 عنها يف 

قد شبهته بالقانون بني املتعاقدين ، فهو ال يصبح مماثال للقوانني اليت  1134. قانونا ، وإن كانت م

  .  2"تصدر عن السلطة التشريعية وتطبق على مجيع األشخاص يف الدولة

واء التفسري فالقاضي رغم السلطة اليت منحت له،وهي ممارسة عملية التفسري س
الشخصي،أوالتفسري املوضوعي،فإنه خيضع لرقابة احملكمة العليا،حرصا على سالمة تطبيق القانون 

  . 3وخوفا من خروجه عن الوجهة اليت رمسها له املشرع من خالل املواد اليت قررها يف عمـلية التفسري

ة العبارات اليت وحيتاج األمر يف الغالب إىل تفسري عالقة األطراف ، للتوصل إىل دالل
استخدمها املتعاقدان ، و اليت تعرب عن قصدمها املشرتك ، و عندما يتوصل القاضي إىل هذه النية 
املشرتكة ، فيجب عليه بعد ذلك حتديد الطبيعة القانونية للعالقات التعاقدية ، و اجلهة اليت ينتمي 

  Qualification  . 4إليها العقد و هو ما يطلق عليه اصطالحا بالتكييف 

كذلك حملكمة النقض أن تفرض رقابتها على حمكمة املوضوع يف تفسري العبارات الواضحة، 
للفظ الظاهر مل تكن يف املعىن الواضح باملوضوع  ةكمحم التزمت، فإذا عن طريق رقابة تسبيب احلكم 

عن  حاجة إىل تسبيب حكمها بأكثر من أن تذكر أن هذا هو املعىن الواضح ، و هو الذي يعرب
قصد املتعاقدين، أما إذا عدلت عن املعىن الواضح إىل معىن آخر يف أن تعترب أنه هو الذي أراده 

 هلا أن العدول ، كذلك حمكمة النقضهذا  كانملا  ، وجب عليها أن تبني يف أسباب احلكم املتعاقدين

                                                  
  .M4rY �g)x .193 ا"XVwوي، ا"@�Rs ا"u,)j، ص - 1
2 -D4x)�  ص إ"4(س ،u,)j"ا Rs�@"249، 248.، ا .  
  . Up)Y.77ر >]E@4 ، ا"@�Rs ا"u,)j، ص  - 3
  .M4rY �g)x .192 ا"XVwوي ، ا"@�Rs ا"u,)j، ص - 4
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 ،  ض احلكم للنقصتؤدي به إىل تعر  اعتباراتبان العدول قد قام على  اقتنعتفإن  ، تراقب األسباب
  .  1احلكم للقصور يف التسبيبنقض  و إالّ 

  

  

  

  

  

ويبدوا أن تقدير ما إذا كانت العبارة واضحة أو غامضة يدخل أيضا يف رقابة حمكمة النقض 
و إال جاز للقاضي أن يفسر العبارة الواضحة مبا خيرجها عن معناها  الظاهر، دون أن يذكر األسباب 

ي بتقرير أن العبارة غامضة، و أن املعىن الذي استخلصه هو ما قصده  اليت تربر ذلك، بل يكتف
  2 .املتعاقدين

 ه، حبجة غموضال ميكن للقاضي "  claire et  précise" و يف حالة وجود شرط واضح و دقيق 
  . 3القيام بتفسريه ، و بالتايل حتريفه للعقد حتت حجة البحث عن النية املشرتكة لألطراف

«  Sous prétexte de rechercher l’intention des parties . »  
و إعتربت حمكمة النقض الفرنسية أن تفسري حمكمة املوضوع لبنود العقد تفسريا خاطئا خيضع 

  .لرقابتها اليت حيق هلا أن تعطي للعقد تفسريه احلقيقي 

ت كأن ، إىل خمالفة قواعد اإلثباكذلك إذا جلأت حمكمة املوضوع حتت حجة تفسري العقد 
تعتمد على أدلة و قرائن غري مستمدة من املستند اخلطي الذي يثبت العقد لتفسري نية 

ففي هذه احلاالت تكون  .أوتعتمد على مستند خطي غري صادر عنها أو عن أحدمها .املتعاقدين
نية  استخالصعترب أن إو لذلك  .ثبات ال يقرها القانونإوسائل  استعمالحمكمة املوضوع جلأت إىل 

  .  4قاضي املوضوعاملتعاقدين املشرتكة تعترب من األمور الواقعية اليت يقدرها 

                                                  
  . 215. ، ص W36 ، .1997_ة ا"@N(رف اM3dclرES ، ط" ا"-H(ء و ا"j<  b-w¼ ا"U´ ;< M-Nء " MrY ا"M4@e ا"UWار,; ،  - 1
  . MrY .674 ا"�زاق ا"U*3jري، ا"�p ;< q4cUح ا"-(�Uن ا"@�M; ا"MSMF ،  ا"@�Rs ا"u,)j، ص  - 2

3  -Alain Benabent , op. cit., p .184. 
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أن رقابة حمكمة النقض للتفسري الذي يعطيه قضاة املوضوع ضرورية 1 ويرى جانب من الفقه
 .على وجه اخلصوص بالنسبة للعقود املسماة، و املربمة يف صيغة متماثلة مع سلسلة من األشخاص  

  الفرع الثاني

  لرقابة على تكييف العقدا

حملكمة النقض حق الرقابة على تكييف العقد، منطلقة من الوقائع اليت حكم ا قضاة 
حق التحقق من تكييف العقد ، مادام أن قضاة أدىن درجة  هلا، كذلك املوضوع بسلطتهم املطلقة 

 توحيد األحكامو من مهمة حمكمة النقض . استنتاج قانوين انطالقا من وضع واقعي  إىل جلئوا
و هو . التكييفد رقابتها على تكييف العقد، و يعاجل قاضي النقض التصنيفات عن طريق يوتأك

هل هو ،، مقررا ما إذا كان عنصر ما الذي حيدد عناصر االتفاق و يبني صنف كل من هذه العقود 
 .2الواقع عة مو جيعلها متكيف ،املعروفةاملختلفة وهكذا يقوم بتكييف العقود ؟ أصلي أو تابع 

، فالعربة يف تكييف حملكمة النقض أن تراقب تكييف العقد الذي قامت به حمكمة املوضوع 
  .3احتواه من نصوص رف على حقيقة معناه ، و حتديد حقوق الطرفني فيه مبا عهو الت ،العقد

ب أن و أن حتديد ما إلتزم به املتعاقدين، ال يكون إال من خالل جمموعة من العناصر اليت جي
إرادة بتفسري وثيقا  ارتباطا، ذلك أن التكييف يرتبط تتوفر لديه، فعليه أن يعطي للعقد الّتكييف املعني

فغالبا ال يتمكن  رادة الطرفني،إفالقاضي لن يصل إىل تكييف العقد إال عن طريق تفسري  الطرفني
  .4تكييف العقد تكييفا صحيحا  إىللوصول التفسري لبدون 

و ما يرتتب عليه من آثار قانونية ، و عدم تفسري  الشك يف مصلحة املدين  وتكييف العقد، 
واإلحنراف عن عبارة العقد الواضحة للتعرف على إرادة املتعاقدين، و التناقض بني الوقائع اليت يعتمد 
عليها قاضي املوضوع، يف استخالص إرادة املتعاقدين، و النتائج اليت توصل إليها، و عدم مراعاة 

، فهي مجيعا و ما مياثلها من مسائل القانون ختضع لرقابة عد اإلثبات، و خمالفة األحكام القانونيةقوا
  .5حمكمة النقض 

                                                  
  . .u,)j .32 ، ص، ا"@�Rs ا"" 4Y)w6^ ا"M-N أو آ·(ره " أp(ر إ"s ، 2*4(ك �Vj(ن،  Ripehr , Planiol  ,34*2 و56 -1
  .181.،ص180، ا"@�Rs ا"u,)j، ص " 4Y)w6^ ا"M-N أو آ·(ره " s(ك �Vj(ن،  -2
  �M6 °-�09/03/1972; 6\�ي،  -3
  .Up)Y.4ر >]E@4، ا"@�Rs ا"u,)j ، ص -4
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خذ باإلرادة احلقيقية لألطراف، مث بعد ذلك يأ أن و القاضي يف تكييف العقد ال بد عليه
  1.يتضمنه  امم إنطالقاعليه أن يكيف العقد 

  ذن تراقب ما إذا كانت حمكمة املوضوع قد أغفلت األخأ حمكمة النقض  ن من حقأكما 
  . ى، و كان هلا تأثري يف مصري الدعو بالنصوص الواردة باملستندات املقدمة هلا 

، بعقد مسجل بثمن معني أقر بقبضه أن هذا فإذا ادعى بائع قطعة من األرض إىل زوجته "
صادر له من املشرتيه تبيح له فيه االنتفاع  ، و إستدل على ذلك بإقرار قدمهقيقة وصيةاحلالبيع هو يف 

بالعني املبيعة مدة حياته،  فهذا االعتبار ال ميكن اعتباره تفسريا لعقد البيع و ال إقرار املشرتية أو تنازل 
قرار إهاما هو ما نص عليه يف  ا، أغفلت احملكمة فيه عنصر البائع وإمنا هو وصف و تكييف للعقد

 حح، و يكون حملكمة النقض أن تصإذا ما توفيت هي قبله .كية إىل البائعمن عودة امللة ، املشرتي
و ال على داللته ،  هتكييف هذا العقد على موجب قيام هذا العنصر الذي ال خالف على ثبوت

  .  2"فتعتربه وصية و ليس بيعا

  .3و كذلك يف تقومي التكييف ال بد من إحرتام اإلرادة املشرتكة لألطراف 
« Ainsi pour la rectification de qualification commandée par le souci 
de respecter la volonté commune des parties ». 

و حملكمة النقض أن تعطي الوقائع الثابتة يف القرارات املطعون فيها ، التكييف القانوين 
. ضوع من هذه الوقائعلته حمكمة املو الصحيح ما دامت ال تعتمد يف هذا التكييف على غري ما حصّ 

وقضت أنه من حق حمكمة النقض أن تشرف على حمكمة املوضوع فيما تعطيه من األوصاف 
، و على ذلك لتعرف ما إذا كان التكييف قد جاء والتكييف القانوين ملا تثبته يف حكمها من الوقائع 

  .4موافقا للقانون أم خمالفا له 

احملكمة العليا هلا الرقابة التامة " ئرية يف أحد قراراا أنّ وهذا ما ذهبت إليه احملكمة العليا اجلزا
  . 5"على تكييف العقد

                                                  
1 - Jean – Pierre Scarano , op.cit, p. 124. 

  . U*3j928ري ، ���ES ا"M-N ، ا"QFء ا"h(�;  ،  ا"@�Rs ا"u,)j ، >; ا"*(È6 ،ص MrY ا"�زاق ا" - 2
3 -Civ. 25 oct 1983 , gaz Pal 1984. 
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، إال أن احلكم و يدخل يف تكييف العقد معطيات واقعية كانت بالتأكيد حمل نقاش  
لدعم اليت تقرتح و بالتايل فإن العديد من وسائل ا ، املطعون فيه مل يأخذ ا على وجه اخلصوص

و هذا على  ، ، و إنطالقا من ذلك غري مقبولةيتم إعالا ممزوجة بالواقع و القانون تكييفا جديدا 
  .1سبيل إستبدال التفويض يف الدين حبوالة عن الدين 

-20و بصدد تكييف العقد ، إجتهت احملكمة العليا اجلزائرية مبوجب قرار صـادر عنها يف    

قد جتاري وليس حريف ، باإلستناد على املرسوم ، إىل تكييف العقد حمل النزاع على أنه ع05-1990
، املتعلق بسجل الصناعات اليدوية أواحلرفية    فقالت  1988-11-05املؤرخ يف  230-88رقم 

املقرر قانونا أن احلريف هو كل شخص ميلك مؤهالت مهنية ثابتة "من القرار أنه  ذااحملكمة مبوجب ه
، و من مث البلدية  املقيم ا  اليدوية و احلرفية يفومسجل يف سجل الصناعات  بشهادات تأهيلية 

  .حمله  على القرار خبرقه القانون يف غري  النعيفإن 

و ملا كان من الثابت يف قضية احلال ، أن الطاعنة، تنعي على القرار املطعون فيه اخلطأ يف 
قة اليت تربط الطرفني و قضاة الس بتقريرهم أن  العال. تكييف العقد الذي يربطها باملطعون ضده

سجل  -على الوثائق املقدمة من طرف املطعون ضده  اعتمادا، هي عالقة جتارية و ليست حرفية 
و على ماهلم من سلطة تقديرية يف تقدير الوقائع ، كانوا مطبقني القانون التطبيق  –جتاري 

  .يفوبالتايل كيفت احملكمة العليا العقد بأنه عقد جتاري وليس حر . 2"الصحيح

                                                      الفرع الثالث

   الرقابة على تحريف العقد

حيث 3 18مارست حمكمة النقض الفرنسية الرقابة على حتريف العقد بداية من القرن 
 ، فإن حمكمة النقض تعتربClairقد واضح إذا جلأت حمكمة املوضوع إىل تفسري عإستقرت على أنه 

، وبالتايل تكون بتشويهها نية املتعاقدين لقانون يف هذه احلالة ا خالفتتكون  قد حمكمة املوضوعأن 
و هذه خمالفة ألحكام القانون اليت حتتم عليها  .رفضت القضاء مبا أراده املتعاقدان عند إنشاء العقد

   . 4ملتعاقدينارادة إأن حترتم 

                                                  
1-  2Cار ر�C  ،19أ��� °-� ،  ;j��< ري)F.21  ^S�,1977أ .  
  . 93. ،ص 1992ا"MNد ا"h(�;،  ا"@E+F ا"-D+6 ،66988  ،،E4G)H ر2C  20/05/1990أ���، ا"-�ار ا"@?رخ >;   -2

3 - Henri Espotan , François Terré , Yves Lequette «  Les grands arrêts de la juris prudence civile . » Op .cit,  P. 
112 . 
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ال ا يرى القضاء الفرنسي و املصري األخذ باإلرادة املستمدة من عبارة العقد الواضحة، و كم
لالتفاق، مما يؤدي إىل حتريف ، العقد  اهرظعن املعىن ال احنرافاجيوز رفض تطبيقها، إذ يتضمن ذلك 

إلتزم القاضي يف  غري أن حمكمة النقض متيز بني املعىن الظاهر لعبارة العقد  و املعىن الغري ظاهر ، فإذا
هذا املعىن هو ما قصده  أنن أسبابه املعىن الظاهر لعبارته ، و ضمّ بتفسريه للشرط املتنازع عليه 

  .1بأخذه باملعىن الظاهر للعبارة  الستنادهسرد أسباب أخرى باملتعاقدان ، فال يكون مطالبا بعد ذلك 

يكون للمحكمة احلق يف تفسري ففي حالة الوضوح يف مضمون العقد و إرادة املتعاقدين، ال 
يف نص ، و لكن إذا وجد هناك نقص  2العقد،و يف البحث عن مضمونه و عن الغرض املقصود منه

، فالقاضي يف هذه احلالة العقد كما لو مل يرد يف نصوصه عن نتائج الواجبات املتبادلة بني املتعاقدين
   . 3النقص يف نص العقد يتدخل إلكمال 

، حتريف بأنه ال جيوز للقضاة يف حالة وضوح  بنود العقد 4نقض الفرنسيةكما رأت حمكمة ال
  . اليت تضمنها ا و تعديل شروط و بنود العقد ترتتب عنهاليت  االلتزامات

و لذلك قالت بأنه من حق حمكمة النقض أن تراقب  أحكام قضاة املوضوع عندما تكون 
حالة   ال يكون يف تفسري العقد ف، و حمددة  املصطلحات أو األلفاظ املستعملة من األطراف واضحة

. أيضا ملألطراف و  ةالظاهر بقيامهم ذا التفسري خرقو اإلرادة  القضاةو  . ةكون العقد واضح و حمدد
  .  5"العقد شريعة املتعاقدين "اليت مفادها أن .) ف.م.ق(1134

زم يف تفسريه للشرط إذا كان احلكم املطعون فيه قد الت"و يف قرار حملكمة النقض مبصر فإنه
، املتنازع عليه، عقد اهلبة باملعىن الظاهر بعبارته ،و ضمن أسبابه أن هذا املعىن هو ما قصده املتعاقدان

لتربير أخذه باملعىن الظاهر، ألن اقتضاء األسباب   خرىأيراد أسباب إفال يكون مطالبا بعد ذلك ب
ر إىل معىن آخر، فيكون عليها عندئذ أن تبني حمله أن تكون احملكمة قد عدلت عن هذا املعىن الظاه

   . 6"سبب هذا العدول

فإذا كان تفسري حمكمة املوضوع لعبارات العقد هو ما حتمله هذه العبارات و ليس فيه خروج 
  .عن مدلوهلا الظاهر، فإنه خيرج عن رقابة حمكمة النقض 

                                                  
  .).ج.م.ق( U�)C 56.107ن ا"@rsU(ت وا"U-Nد ا"3r(�; و م  370. ، وم.)م.م.ق( 148.أ���، م  - 1
2 -  ،5@g�"ا MrY M@e6 ،;CUp M@gام " أQV"X" E6)N"ا ES��3"دة ا�w3@"رادة اlو ا M-N"رف "  ، ا)N@"ة ا_W36 ، ESرM3dclا ،

  . 167  . ص،  2004 . ، ط
  .247. إ"4(س  �(D4x ، ا"@�Rs ا"u,)j ، ص  -3

4 -Cass .civ , ,15 Avril 1872 , (O P 72 ,1,176,5,72,1,232). 
5 - Henri Espotan , François terré , Yves Lequette «  les grands arrêts de la juris prudence civile . », Op .cit, p108. 
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  16/01/2002ر صادر بتاريخ وبينت احملكمة العليا اجلزائرية موقفها من حتريف العقد يف قرا
كانت عبارات العقد واضحة فال جيوز االحنراف عنها عن طريق تأويلها للتعرف على    ذامفاده أنه إ

كان   كام قصد املالدفض الدعوى الرامية إىل إلغاء عقد الوصية ، مار ، و ذلك بإرادة املتعاقدين 
  . 1توزيع أمالكه على الورثة أثناء حياته  إىلينصرف 

  

  

  

بصدد تفسري عبارات العقد  16/06/1991هبت احملكمة العليا يف قرار آخر بتاريخ ذكما
من املقرر قانونا أنه ال جيوز للقاضي أن " إىل أنه ،االحنراف عنها خرقا للقانون الواضحة اليت يعدّ 

املبدأ  و من مث فإن خمالفة القضاء هلذا. يفسر نوعية العقد بصفة خمتلفة عن الصفة اليت أعطيت له 
  .يعد خرقا للقانون 

، أن العقد موضوع النزاع هو عقد التسيري احلر فإن و ملا كان من  الثابت يف القضية املعروضة 
مل حترتم،خرقوا القانون ،  ).ت.ق( 203.عقد إجيار حبجة أن مقتضيات م إىلقضاة املوضوع بتحويله 

  . 2 وبالتايل خرجوا عن مضمون العقد

                                                       الفرع الرابع

  الرقابة على تكملة العقد

القاضي ميلك القيام مبحاولة الكشف عن اإلرادة املشرتكة للمتعاقدين، عن طريق  األصل أنّ  
لتفسري الصحيح للعقد ذه الطرق لكن إذا مل يتمكن من ا. إتباعه إحدى طرق التفسري املختلفة 

  .  3" القانون ، العرف  أوالعدالة " يلجأ ، إستثناءا ، إىل عملية تكملة العقد ، بالرجوع إىل قواعد 

وحتديد القاضي لنطاق العقد خيضع لرقابة حمكمة النقض، فيستطيع التعقيب على حكم  
إذا مل يدخل يف نطاق  ، للنقض، و يكون حكم القاضي معرضا القاضي يف حتديد هذا النطاق 
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العرف أو العدالة ، ألن ما يزيد يف نطاق  ،أو نصوص القانون  االلتزامي به طبيعة فالعقد و هو ما يع
     .1املكملة  العوامل مبقتضىالعقد أو إنقاصه هو إدخال ما ال جيوز إدخاله 

 باألحكامإما  ل العقود ،، أن يكمّ كما جيب على القاضي وفقا ألحكام تكملة العقد 
  ، و إما بالرجوع إىل القواعد املوضـوعة ألكثر العقـود ىكان العقد مسمّ  املدرجة يف القانون إذا

  

  

  

و من األمثلة على ذلك ما لو مت عقد بيع بضاعة من نوع وكمية  .تناسبا مع العقد الذي يراد تفسريه
ىل حمل املشرتي ، بعد أن يكون نقلها من تعهد البائع أن يوصل البضاعة املبيعة إمعينني بني غائبني و 

إىل بلد املشرتي بواسطة إحدى وسائل النقل ، فإذا مل يرد نص على حتمل خماطر  ، ، حيث هيبلده 
خالل نقل البضاعة ، فإن القاضي  يعود إىل نص القانون إن وجد، أو إىل القواعد املوضوعة املبيع 
  . 3الذي يراد تفسريه 2للعقد

خالصه أخريا ، أن حمكمة النقض تفرض رقابتها على قاضي املوضوع يف حالة وما ميكن إست  
العقد بالقيام بتحريفه، واخلروج على املعىن الواضح   التفسري ، حبيث ال ميكنه اخلروج عن مضمون

والدقيق لعبارته ، كما تفرض حمكمة النقض رقابتها على حمكمة املوضوع يف حالة تكملة العقد 
أن حمكمة النقض تعترب حمكمة قانون وليس حمكمة موضوع ، فهي تراقب التطبيق  والتكييف ، حيث

  .   للقانون من جانب هذا األخري 
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 الخاتــمة

، و تعتمد على املهارات و القدرات واإلمكانات يعترب التأويل عملية ذهنية يقوم ا القاضي

  .العقود بقانون   ينبغي على القاضي أن يكون له دراية كبرية، لذا هذا األخرياليت يتمتع ا 

وما ميكن إستخالصه من خالل حبثنا املتواضع، أنه ميكن للقاضي تأويل العبارة الغامضة 

 111.والوقوف على النية املشرتكة للمتعاقدين، و ذلك من خالل معايري العرف و األمـانة و الثـقـة م

  .م بتفسري العبارات الواضحة ، إذا كانت ال تدل على مدلوهلا الـحقيقي ، كما ميكنه القيا.) ج.م.ق(

فال جيوز للقاضي اإلحنراف عن العبارة الواضحة بقصد تفسريها، وبذلك يكون القاضي  قد 

  .وقع يف حتريف العبارة عن معناها احلقيقي ، و هي اليت جتعل حكمه معرضا للنقض 

يضعها املشرع ، و اليت توضح طريقة تفسري العقد ، واليت  إضافة إىل املعايري و األسانيد اليت

و  149.،و املشرع املصري يف م.)ج.م.ق( 112و  111.وضحها املشرع اجلزائري  يف م

إىل  1154. ، املشرع الفرنسي الذي وضع فصال كامال يتضمن تفسري العقد ، من م)م.م.ق(150

، فالقاضي مطلوب منه تفسري .)ق،م،ف( 1135 و1134إضافة إىل املادة .) ف.م.ق( 1164املادة 

مع وضع طرح  ،له األخذ برأي الفقهاء يف جمال التفسريو  .، كما هو مطالب بتفسري القانونالعقد 

املذكورة سابقا، و طرحت القاعدة العامة لتفسري ) ف.م.ق( 1156.بينت ملتفسري القانون ، كما 

  .العقد 
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املشرع و . ا خيص عملية تأويل العقد وتكملتهكما نالحظ تداخل أفكار بعض الفقهاء فيم

، مل يأت بنص واضح كما فعل .)ج.م.ق(  3.ف 107.اجلزائري ملا تكلم عن تكملة العقد يف م

قانون املوجبات والعقود، و حىت املشرع املصري مل يأت  370.ماملشرع اللبناين الذي تكلم عنه يف 

  .رع الفرنسي بنص واضح ومل يساير املشرع اللبناين و ال املش

، فيمكن أن يكون التعديل بعد التأويل  و كذلك يوجد فرق بني تأويل العقد و تعديل العقد

  .لمعايري اليت ذكرت من قبل طبقا لتقدير القاضي لهو عملية ختضع 

، عكس املشرع املصري الذي بقيت مواده غامضة و إكتفى مبادتني فقط وتاله بنود التفسري 

و ميكن للقاضي أن يقوم بتكييف العقد و ذلك بتصنيفه إىل عقد من  فهي ال ميكناملشرع اجلزائري ، 

  .القاضي إىل خربته و إطالعه على العقود  العقود و هو عملية خيضع فيها

و  111.مو عقد البيع إعتربه املشرع جمرد عقد من العقود وضمه حتت تفسري القاعـدة العـامـة  

 املشرع الفرنسي تطرق إليه ضمن فصل، بينما نالحظ سريه ومل خيصص له مادة واضحة لتف 112

Interprétation du contrat    وخصص له مادتني لتفسريه.  

غري أن تفسري العقد إهتم به املشرع الفرنسي و خصص له فصال كامال موضحا للقاضي 

القانون املدين  اثلمتساير املشرع الفرنسي و أتى مبواد  اللبناين عغري أن املشر  مجيع بنود التفسري،

قد، عكس املشرع املصري الذي بقيت مواده الفرنسي ، مما سهل على القاضي عملية تفسري الع

احلرية  يتعطي للقاض غامضة و اكتفى مبادتني فقط وتالهم املشرع اجلزائري، فهي ال ميكن أن 

  .للعقد  عىن احلقيقيتحريف، واخلروج على املالاملطلقة يف التفسري ، و بالتايل ميكن أن يقع يف 

، و عليه وعلى املشرع اجلزائري أن يتدارك األمر و يساير املشرع الفرنسي يف تفسري العقد

أن تكون هذه القواعد واضحة حىت يسهل  جيببوضع قواعد قانونية ختدم القاضي و املتقاضي، كما 

  .كثر من تأويل أو معىن التعامل معها، و ال ميكن أن ختضع أل
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أويل مل حيض جبانب كبري من الفقه  ما عدا الفقه الفرنسي الذي كان له الفضل كما أن الت

، لذا كان عبارة عن قواعد قانونية يلجأ إليها القاضي يف التفسري  عادة  الكبري يف تبيان قواعد التفسري 

  .يق النص القانوين الذي يكون على الواقعة بكتط

ذا املوضوع  االهتمامود اخلاصة فيمكن كل العقو نالحظ بأن تأويل العقد له عالقة ب

، فال ميكن للقاضي وحده أن يعمل وإعطاء جانب من البحث حىت ميكن ربط القانون بالواقع 

ويفسر بدون وجود نص قانوين واضح ، و بدون وجود إجتهادات فقهية و قضائية على السواء  

رة املقاالت د، و لذلك نالحظ نابات إال باالجتهادات والكتفالقضاء يف فرنسا مل يسع إىل التطور 

  . مقاالت عامة هلا عالقة مبواضيع أخرى سوى اخلاصة يف هذا املوضوع ، و إن وجدنا فال جند

، و يبدوا للكثري أنه موضوع ال حيتاج إىل كما جند هذا املوضوع يف املصادر العامة فقط

  .القوانني  البحث لكنه العكس، موضوع حساس و له عالقة جبميع املواضيع و

ورغم أن النصوص اخلاصة بتفسري العقد يف القانون املدين اجلزائري جاءت قليلة وغري مفصلة 

، مل 1وعاجزة عن تنظيم مقتضيات التفسري، فإن املشرع وعرب عمليات تعديل القانون املدين املتكررة

الفرنسي والقانون املدين وذلك على العكس متاما بالنسبة للقانون املدين . يتدارك هذا النقص والعجز

  .اللبناين ،اللذان يتضمنان فصال كامال بصدد تفسري العقد 

أن تكون هناك   و،  هذا املوضوع، كما نأمل يف املستقبل أن يشمل تعديل القانون املدين 

  . كتابات ومقاالت تتعلق بتأويل العقد
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