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وهي حتتل يف . تعترب النظرية العامة لاللتزامات روح القانون اخلاص كله، وقلبه النابض

النظام القانوين مكانة سامّية، لكون أن نشاط األفراد يف اتمعات يتمثل يف عالقات قانونية 

تزامات القواعد العامة يف تنظيم هذه العالقات رغم وتتضمن نظرية االل. متعّددة ومتنّوعة

. فهي أساس القانون املدين، بل أساس القانون اخلاص بفروعه املختلفة.تعّددها وتنّوعها

وزيادة عن ذلك، فإا تعترب إىل حد كبري دعامة فروع القانون األخرى، كالقانون اإلداري، أو 

اعد املسؤولية التقصريية، و مبادئ اإلثراء بال سبب فنظرية العقد، و قو . القانون الدويل العام

ليست قاصرة على عالقات األفراد فيما بينهم، و إّمنا ميتد إعماهلا و نطاقها إىل عالقات 

و إىل عالقات الدول يف اجلماعة الدولّية حبسب ما يناسب . األفراد بالسلطات العامة

  .موضوعات القانون العام 

املقام، أنه رابطة قانونية بني شخصني، جيب مبقتضاها على  ويقصد بااللتزام يف هذا

و . أحدمها، ويسمى املدين، أن يقوم بأداء مايل ملصلحة شخص آخر، و يسمى الدائن

األداء املايل الذي يقوم به املدين إّما إعطاء شيء أو القيام بعمل أو االمتناع عن عمل 

  . 1معني

ىل القانون الروماين، فهو أول قانون نظم هذه ويرجع أصل النظريّة العامة لإللتزام إ

النظرية من ناحية الصياغة الفنية القانونية، مث جاء فقهاء القانون الفرنسي القدمي، فاستمدوا 

و من الفقهاء الذين  . صياغة النظرية من القانون الروماين، و كملوا هذه الصياغة و بلورها

  . POTHIERسابع عشر مث جاء من بعده يف القرن ال DOMA: كان هلم الفضل يف   ذلك

ولقد استمد واضعو قانون نابليون أحكام هذه النظرية من هذين الفقيهني، و السيما 

، ّمث أخذت القوانني العربية أحكام هذه النظرية من القانون املدين POTHIERمن الفقيه 

  . 2الفرنسي، ولكن أكملتها مبا أخذته من الشريعة اإلسالمية من أحكام

وتتعّدد مصادر االلتزام أي األسباب املولدة له، والرتتيب الذي اتبعه القانون املدين 

و  . العقد و شبه العقد، و اجلرمية، و شبه اجلرمية، و القانون: الفرنسي ملصادر االلتزام هو

كذلك نص القانون املدين املصري القدمي  على أن االلتزام ينشأ عن اتفاق أو فعل أو عن 
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، فقد بّوب مصادر االلتزام 1949ون، أما القانون املدين املصري احلايل الصادر سنة نص القان

العقد واإلرادة املنفردة، و العمل غري املشروع، و اإلثراء بال سبب و : يف مخسة فصول و هي

العقد و : ونص أيضا القانون املدين اجلزائري على مصادر االلتزام و جعلها تتمثل يف. القانون

اإلثراء بال سبب (ام باإلرادة املنفردة، والفعل املستحق للتعويض وشبه العقود اليت تضّم االلتز 

  . 3، وأخريا القانون)و الدفع غري املستحق و الفضالة

وتندرج مصادر االلتزام السابقة حتت قسمني أوهلما يتعلق باملصادر اإلرادية، و اليت 

اإلرادية و اليت تشمل العمل غري املشروع، و  تشمل العقد واإلرادة املنفردة، و املصادر غري

وهذا التقسيم للمصادر إىل إرادية و غري إرادية يرجع إىل وجود . اإلثراء بال سبب والقانون

  .اإلرادة و اجتاهها إىل إحداث آثار قانونية أو إىل عدم إحداثها لتلك اآلثار القانونية 

يخ يف مبدأ سلطان اإلدارة الذي مر بعدة وتتجلى أمهية اإلرادة يف االلتزامات عرب التار 

مراحل تارخيية تطور خالهلا و تبلور، و كذا تأثر بتقدم اتمعات من الناحيتني االقتصادية 

  . والسياسية

وكانت اإلرادة يف أول األمر يف التشريع الروماين عدمية األمهية يف إنشاء العقود 

إال . ملسيطرة و املهيمنة على إنشاء العقودوااللتزامات لكون أن الشكليات هي اليت كانت ا

أنه بعد تطور احلضارة الرومانية و مقتضيات احلياة و احلاجة إىل كثرة التبادل و السرعة يف 

املعامالت أّدى إىل ختفيف حّدة هذه الشكليات، و إىل التمييز بني أمهية اإلرادة و دورها و 

األمر الذي أدى إىل اعتبار . األثر القانوينبني الشكلية يف العقود وإىل إعطائها قسطا من 

االتفاق موجودا مبجرد توافق اإلرادتني، و بالتايل إىل انتصار واستقالل مبدأ سلطان اإلرادة 

  .يف دائرة العقود دون أن يقضي على األوضاع الشكلية أو يسيطر عليها 

تتناقص يف اية  ومل تنقطع الشكلية يف العصور الوسطى، إّال أن أمهية الشكلية بدأت

و قد ساعد على . القرن الثاين عشر، و أخذت أمهية اإلرادة، تقوى بأثرها يف تكوين العقود

التطور تأثري املبادئ الدينية والقانون الكنسي و إحياء القانون الروماين و التأثر به، و العوامل 

جاء يف القرن التاسع االقتصادية والسياسية اليت تطورت مع مسرية الشعوب احلضارية، و ما 

  . عشر حىت أصبح لإلرادة أمهية بالغة
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و ما كاد أثر الدين يضعف حىت حل حمله ما . وبذلك أصبح مبدأ سلطان اإلرادة ثابتا مقررا

انتشر من نظريات اقتصادية و فلسفية و سياسية كلها متشبعة بروح الفردية، و لقد بلغت 

ظهور املبدأ و سيطرته وحده يف مبدأ إنشاء الروابط  أوجها يف القرن الثامن عشر، ممّا أدى إىل

وعليه أصبحت اإلرادة هي السلطان األعلى و األكرب يف إحداث اآلثار القانونية . القانونية

اليت ترتتب عليها، و ذلك يف مجيع الروابط القانونية سواء كانت عقدا أو تصرفا بإرادة 

  . 4منفردة

ن األمهية، فإن دراستها تعترب من الدراسات وما دامت اإلرادة على هذا النحو م

و لكن اإلرادة ال تبحث لذاا، ألا ظاهرة نفسية، و حىت يهتم القانون . العلمية الكبرية

لتربز كظاهرة اجتماعية توجد يف العامل اخلارجي، و ، ا، فال بد أن تنفصل عن كوامن النفس

ووسيلة إبرازها إىل العامل اخلارجي . ر قانونيةذا الوجود يتحدد ما دف إليه اإلرادة من أثا

قابلة للدراسات يف خمتلف العلوم هو التعبري عنها، فهذا األخري جيعل منها ظاهرة اجتماعية 

  .فالتعبري عن اإلرادة هو الذي يربز وجودها و أثرها . اإلنسانية مبا فيها العلوم القانونية

جتســيد مــا ــدف إليــه مــن آثــار قانونيــة، وطــرق التعبــري عــن اإلرادة ينحصــر دورهــا يف 

و هو الطريق العادي و األصلي يف إخراج اإلرادة و . فقد يكون التعبري عنها صرحيا أو ضمنيا

و لقد اعتنت خمتلف التشريعات بتنظيم كال التعبريين وبيان دورمهـا . إبرازها إىل العامل اخلارجي

إضـــافة إىل . لقانونيـــة الصـــادرة عـــن األفـــراديف املعـــامالت القانونيـــة، وبـــاألخص يف التصـــرفات ا

اهتمام التشريعات بتلك الطرق، فإن القضاء يف معظم الـدول اهـتم بتطبيقهـا، و جعلهـا الفقـه 

.موضع دراسات و حبوث   

أمــا فيمــا يتعلــق بالســكوت، فــإذا التــزم الشــخص أو  الفــرد الصــمت والســكوت، و مل 

تــــه مــــع األشــــخاص  ومعامالتــــه، فلــــم حيــــظ يظهـــر إرادتــــه جتــــاه ســــلوك مــــن ســــلوكياته يف عالقا

على خالف طرق التعبري األخرى، هذا بالرغم من أنه حيتـل موقعـا  بالدراسة الكافية واالهتمام 

كبريا يف حياة األفراد، ألنه يرجع إليه يف حلظات التفكري و عدم االكـرتاث و يف االنـزواء و يف 

. 5غريها من احلاالت  
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ده ، هـل يعتـرب السـكوت هـو  اآلخـر طريـق مـن طـرق ويثار يف هذا الصدد تساؤل مفا

 التعبري عن اإلرادة إىل جانب التعبري الصريح و الضمين ؟

والواقـــع،مل ـــتم غالبيـــة التشـــريعات مبعاجلـــة موضـــوع الســـكوت، ال بإعتبـــاره طريـــق مـــن 

ــــذات ــــة بال ــــدوره يف التصــــرفات القانوني ــــري عــــن اإلرادة و ال ب ــــبعض منهــــا . طــــرق التعب إال أن ال

و لكــن عــرف القضــاء يف العديــد مــن . اولــت الســكوت كطريــق اســتثنائي للتعبــري عــن اإلرادةتن

الـــدول تطبيقـــات لـــه، واهـــتم كـــذلك الكثـــري مـــن الفقهـــاء و الشـــراح القـــانونيني بدراســـته وبيـــان 

وكــذلك يف الشــريعة اإلســالمية تنــاول الفقهــاء موضــوع . أنواعــه و دوره يف التصــرفات القانونيــة

.ن متفرقة يف كتب الفقه ووضعوا له قاعدة فقهية خاصة به السكوت يف مواط  

وتنــاول موضــوع الســكوت و حتديــد دوره يف التصــرفات القانونيــة هــو مــن املوضــوعات 

اهلامة، خاصة يف جمال التصرفات القانونية املدنية، و كذا يف جمال التصـرفات القانونيـة الـيت هلـا 

القائمـــة علـــى الســـرعة و الثقـــة بـــني التجـــار، و  صـــلة بالتصـــرفات املدنيـــة كالتصـــرفات التجاريـــة

.السيما أن التصرفات القانونية هي عماد احلياة القانونية   

غــري أنــه بــالرغم مــن أمهيــة هــذا املوضــوع إالّ أنــه مل ينــل الدارســة الكافيــة لــه يف التشــريع 

لقــانون، و اجلزائــري ال مــن قبــل املشــرع يف القــانون املــدين، و ال مــن قبــل البــاحثني يف ميــدان ا

و هـذا علـى عكــس . حـىت أن التطبيـق القضـائي لـه قليـل مـا مل يكــن منعـدم يف بعـض اـاالت

تشــريعات أخــرى الــيت أوضــحت حكــم الســكوت و حــاالت اعتبــاره تعبــريا عــن اإلرادة، و الــيت 

الكافية عند الباحثني و الشـراح  هونال مكانت. عرفت كذلك تطبيقاا القضائية جماال واسعا له

.رنسا و مصر و يف غريمها من الدول يف ف  

وتظهــر كــذلك أمهيــة موضــوع دور الســكوت يف التصــرفات القانونيــة يف عــدة نــواحي، 

منهــا خاصــة تبيــان حكــم الســكوت و مكانتــه بــني طــرق التعبــري عــن اإلرادة؛ و كــذلك الــدور 

و يف  الـــذي يلعبـــه الســـكوت يف إنشـــاء و تكـــوين التصـــرفات القانونيـــة، وكـــذا دوره يف تعـــديلها

تنفيـــذها، و أيضـــا يف إائهـــا؛ وأيضـــا يف الكشـــف عـــن طبيعـــة العالقـــة بـــني الســـكوت و طـــرق 

. التعبري عن اإلرادة؛ ذلك مع  إعطاء إطار قانوين خاص للسكوت يف التعبري عن اإلرادة  



هل : وتواجه دراسة موضوع السكوت يف التصرفات القانونية إشكالية أساسية هي        

التصرفات القانونية ؟ غري أنه يتفرع عن هذه اإلشكالية الرئيسية عدة للسكوت دور يف 

ما هو تعريف السكوت، وما هي أنواعه ؟وما هو تعريف التصرف : تساؤالت تدور حول

القانوين وما هي شروطه وأنواعه؟ وهل للسكوت دور يف تكوين التصرف القانوين؟ وهل 

ه دور أيضا يف تعديل شروط تنفيذ للسكوت دور يف تعديل التصرف القانوين؟ وهل ل

 التصرف القانوين؟ وهل للسكوت كذلك دورا يف  إاء التصرف القانوين ؟

عن اإلشكالية الرئيسية و اإلشكاليات املتفرعة عنها، سيتم التطرق إىل  لإلجابة

موضوع دور السكوت يف التصرفات القانونية، و يتم االقتصار فيه على دوره  يف التصرفات 

نية أي ما جاء بالذات يف القانون املدين اجلزائري ويف بعض القوانني املتصلة به كقانون املد

. األسرة والقانون التجاري وقانون التأمني والعمل، وما جاء أيضا يف  الشريعة اإلسالمية

ويستبعد فيه دراسة دور السكوت يف قانون العقوبات ويف القانون الدويل العام، وأيضا 

راسته حكم سكوت املشرّع يف النص على اختصاصات معينة و عن تصرفات يستبعد يف د

ومن حيث الشريعة اإلسالمية يستبعد يف دراسته بيان حكم . معينة هذا من حيث القانون

السكوت من حيث جوازه وحظره، و كذلك من حيث اإلمجاع السكويت، وكذا من حيث 

.سكوت الشرع عن بيان إيراد أحكام تصرفات معينة   

وتناول هذا املوضوع يكون حسب ما ورد يف التشريع اجلزائري و يف التشريعات 

املقارنة كالتشريع الفرنسي والتشريع املصري و بعض التشريعات العربية و الغربية اليت تطرقت 

هذا املوضوع إىل فصلني أساسيني، له، و يكون ذلك بإتباع النهج التايل املتمثل يف تقسيم 

.دي يسبقهما فصل متهي  

.ماهية السكوت و التصرف القانوني و أنواعهما : الفصل التمهيـدي-  

.دور السكوت في تكوين التصرف القانوني : الفـصـل األول -  

.دور السكوت في تعديل التصرف القانوني و في إنهائه : الفـصـل الثاني -  
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قبل اخلوض يف دراسة موضوع دور السكوت يف التصرفات القانونية، نتطرق يف هذا 
الفصل التهميدي إىل حتديد ماهية كل من السكوت و التصرف القانوين، و بيان أنواعهما، 

حصر فيهما، ومن أجل إعطاء و ذلك لكون أن موضوع الدراسة يتعلق ما وألن البحث ين
.  صورة واضحة عنهما   

وهلذا سيتم معاجلة هذا الفصل التمهيدي يف مبحثني يتعلق األول منهما مباهية 
.السكوت وأنواعه، ويتعلق الثاين منهما مباهية التصرف القانوين و أنواعه   

  

  المبحث األول 
  ماهية السكوت و أنواعه

   

السكوت ومكانته بني طرق التعبري عن اإلرادة يف  يف هذا املبحث يتم حتديد تعريف
  .املطلب األول، و يف املطلب الثاين يتم دراسة أنواع السكوت 

  

  المطلب األول
  تعريف السكوت و مكانته بين طرق التعبير عن اإلرادة 
   

يتم تناول هذا املطلب يف فرعني يتعلق أوهلما بتعريف السكوت، وثانيهما مبكانة 
.رق التعبري عن اإلرادة السكوت بني ط  

 الفرع األول

تعريف السكوت   

لبيان مفهوم السكوت و مقصوده، يتطرق أوال إىل تعريفه لغة مثّ إىل تعريفه 
. إصطالحا  

 

  تعريف السكوت لغة : أوال



خالف النطق، و قد َسَكَت َيْسُكُت َسْكتاً : السْكُت و السُكوتُ : َسَكتَ : يُقال
.و َأْسَكتَ  وُسَكاتاً  وُسُكوتاً،  

السْكَتُة    : و اإلسم من سَكتَ . ويُقال َسَكت الصاِئت َيْسُكُت ُسُكوتاً إذا صمت
.والسْكَتةُ          

و السْكَتُة  ،أو داء ،أطرق من فكرة: َسَكَت تعمد الّسكوت، و َأْسَكتَ : وقيل
.كثري الُسكوت  :ورجل َساِكُت و ُسُكوٌت و ساُكوت و ِسّكيٌت و ِسْكِيتٌ . داء: بالفتح  

و كذلك يستعار السكوت للسكون 1قليل الكالم ، فإذا تكلم أحسن: ورجل َسِكتَ 
و ��� َ�َ�َت �ن �و�" ا�! ب أ�ذ ا��واح و « : وهذا من قوله تعاىل. واهلدوء

���� ھدى ور)�� �'ذ�ن ھم �ر%�م �رھ%ون �� . 3أي َسكن و َهَدأَ  2»*  

والتعرض لبعض استعماالته ومعاين تلك بعد اإلشارة إىل تعريف السكوت لغة 
.االستعماالت، يتم تناول تعريفه اصطالحا  

تعريف السكوت اصطالحا: ثانيا  

 

يتعرض له من خالل مقصوده يف الشريعة اإلسالمية و يف فقه القانون وال سيما منه 
:فقه القانون املدين و هذا تبعا ملا يلي  

 

:اإلسالميةالمقصود بالسكوت في اصطالح الشريعة -1    

ال خيتلف املراد به يف اصطالح الشريعة اإلسالمية عن معناه اللغوي، ويعرف عند 
حالة سلبية غري مصحوبة بلفظ أو إشارة أو فعل شيء ينبئ : "فقهاء الشريعة اإلسالمية بأنه

.4"عن اإلرادة ويدل عليها  

                                                 
�ر، ���ن ا���ب،ا����� ا������، ا����� ا�����، دار ��در، ���وت،  1��  . 214.، ص2004ا�  �
 .154ا,+�  *�رة ا)'�اف، 2
3  ،�/�. ، ص1970���� ا��?� ا������، ���8 أ�=�ظ ا�;�آن ا��9+8،ا����� ا�����7، ا����� ا)ول، ا��4�5 ا���3+� ا����� ��0��12 و ا�

599.  
  .16. ، ص1984ر�I�ن '�C ا���� ا�/��7��C، ا��9�ت و دF�' G2�H ا)9E�م ا�/�'��، دار ا�=�9 ا����C، ا�;�ھ�ة،  4



إرادة فالسكوت هو إخفاء و كتمان، و هو ما خيتزنه الشخص يف طيات نفسه من 
و يعين السكـوت عند علماء التفسري . 5أو عدم التعبري عن اإلرادة بنوعيه الصريح و الضمين

 يف األصل أنه

 

.6السكون، واإلمساك و ترك الكالم   

ال ينسب «وهلذا املعىن الذي حيمله السكوت عرب عليه اإلمام الشافعي بقاعدة 
م يف كتب األشباه و النظائر، فهذه ونقلها عنه اإلمامني السيوطي و ابن جني» لساكت قول

. 7القاعدة هي ذات أمهية بالغة و معربة عن معناها، إضافة إىل وضوحها و إجيازها  

وبالتايل، فالسكوت يف الشريعة اإلسالمية اصطالحا يقصد به اختاذ سلوك أو حالة 
. رادةسلبية تتمثل يف عدم االعرتاض أو املوافقة صراحة، و هي ال تعترب تعبريا عن اإل  

    

:المقصود بالسكوت في اصطالح فقه القانون -2  

السكوت يف اصطالح فقه القانون ال خيتلف أيضا هو اآلخر معناه عن املعىن اللغوي 
  . له، وذلك بالنظر إليه بوجه عام، أو على أساس مدى صالحيته للتعبري عن اإلرادة

M.- J. LITTMAN حيث عرفه األستاذ  الكتابة، أو هو عدم عدم الكالم أو  بأنه
8إتيان فعل أو القيام به  مضيفا إىل هذا التعريف، أن اإلرادة هي األساس الذي تقوم عليه . 
العالقات القانونية، والكالم يعترب هو الوسيلة اهلامة و املعتادة للتعبري عن اإلرادة، إال أنه ال 

. عن اإلرادةيعترب الوسيلة الوحيدة لذلك،فقد يكون السكوت إحدى طرق التعبري  

                                                 
 .10.، ص1980ا�;�ھ�ة، ،����� ا���C7، "درا*� �;�ر�7"�زاق �T  �Eج، دور ا��9�ت CT ا�T�32�ت ا�;�7���7، '�� ا� 5
  .263. ، ص1995ا�;�ط�C، ا����� )9E�م ا�;�آن، ا����� ا��ا��، ا��]ء ا�����، دار ا�=�9 ا����C، ا�;�ھ�ة،  أ�� '�� هللا  6
، ا����� ا)و�F، دار ا�=�9 ا�����C، ا[*9��ر+�، "درا*� �;�رc'"�7ن '  ا[رادة، '�دل ��bي �`�� ��E_، ^��� ا��9�ت CT ا[ 7

  .31. ، ص2003
8 "Cesse d'agir de parler d'écrire qu'il s'abstienne qu'il se taise". Cf. M.-. J. LITTMAN, Le Silence et la 
Formation de Contrat, Thèse, Strasbourg, Faculté de Science Politique, 1969, n° 1 , pp.1-2, 

  .12-11. �;��2 �  '�� ا��زاق �T  �Eج، 7=� ا����b، ص



J. BARRAULTويف نفس هذا املعىن، أشار األستاذ  ، إىل أن السكوت يعين عدم  
9 الكالم أو السلبية، وعدم العمل بصفة عامة   .  

ومن تعريفات السكوت أيضا ما ذكره الدكتور سليمان مرقس بأن السكوت يف 
وعيه صرحيا كان أو ظاهره هو عدم التعبري عن اإلرادة، بل أكثر هو إنعدام التعبري بن

و هو ما عرب عنه أيضا الدكتور عبد الرزاق أمحد السنهوري بأن السكوت يف حد . 10ضمنيا
ذاته، و جمردا عن أي ظرف مالبس له، ال يكون تعبريا عن الرضاء، ألن الرضاء عمل اجيايب 

.11والسكوت شيء سليب  

أو كتابة أو إشارة أو ومبفهوم آخر أن السكوت هو التزام حالة سلبية ال يرافقها لفظ 
و قد حيمل السكوت معىن التعبري عنها، إذا البسته . عمل حيمل معىن التعبري عن اإلرادة

.13، أوبتعبري آخر هو موقف سليب ال يدل على اإلرادة إال عند احلاجة بدليل12ظروف معينة  

فالسكوت حسب ما تقدم يف اصطالح فقهاء القانون يعترب موقفا سلبيا، وال يعرب 
ن اإلرادة بأي شكل صريح كان أو ضمين،ما مل حتيط به ظروف معينة جتعله داال على ع

.اإلرادة ومعربا عنها   

بعد اإلفراغ من تناول تعريف السكوت لغة واصطالحا يف الفرع األول، يليه حتديد 
) .الفرع الثاين(مكانة السكوت بني طرق التعبري عن اإلرادة، وذلك يف   

  

  الفرع الثاني

  السكوت بين طرق التعبير عن اإلرادة مكانة

  

                                                 
9"Le fait de ne pas parler ou plus généralement c'est le non faire". Cf. J. BARRAULT, Le rôle du 
silence créateur d'obligations, thèse, Dijon, 1912, p.5,  

  .12. �  '�� ا��زاق �T  �Eج، ا����b ا�����، ص�;��2         
10  ،C7ن ا����، ا����� ا)ول، ا����� ا��ا���، ���29 "7��+� ا��;� و ا[رادة ا���=�دة - ا2�H]ا��ت"*����ن ��^�، ا��اCT CT ��ح ا�;�7

  .138.، ص1987��در،���وت،
5�ري، 7��+� ا��;�، ا����b ا�����، ص 11�  .157.'�� ا��زاق أ��E ا��
12  ،C�c*]ا G;=ا� CT ار، ا�����2 '  ا[رادة��/� و "درا*� �;�ر� �7��G;= ا�?��C"و��E ا��+  *�� ���، ا����� ا�����7، ا�/��� ا��ط

 . 31.'�دل  ��E_، ا����b ا�����، ص ؛ 264.، ص1979ا�2�ز+�، ا��]ا��،
13 c*]ا G;=ا� CT م�9E(ا F�' ت و أ��ه� . 52. ،ص2004�C، دار ا������ ا���+�ة ���/�،ا[*9��ر+�، ر�]ي �`�� '�C دراز، ا��9



قبل التطرق إىل مكانة السكوت بني طرق التعبري، ٌيشار أوال إىل أن اإلرادة هي قوام 
.التصرف القانوين، مث يعقبه بيان مكانة السكوت   

 

اإلرادة قوام التصرف القانوني: أوال  

 

دوا ال يقوم، كون أن تعترب اإلرادة الركن األساسي واحملوري يف العمل القانوين، وب
. هذا التصرف القانوين ميثل اجتاه اإلرادة احملضة إىل إحداث أثر قانوين معني  

ويقصد باإلرادة تلك القوة النفسية أو العمل النفسي، الذي ينعقد به العزم على 
. شيء معني، أو ذلك األمر الكامن يف النفس الذي يستدعي نشاطا ذهنيا معينا  

و يقرر . سية هي اليت تنتج أو توجه عمل املرء القصدي بصورة ائيةوتلك القوة النف
علماء النفس يف حتليلهم لإلرادة كظاهرة نفسية، أا قبل أن تظهر للوجود، فهي متر مبراحل 

مث . فأول مرحلة هي اإلدراك أو التصور و ذلك من خالل اجتاه الفكر إىل أمر معني. ثالثة
مث تعقبها مرحلة . ل دراسة الشخص هلذا األمر و التفكر فيهيلي ذلك مرحلة التدبر من خال

 .14ثالثة وهي إمضاء العزمية يف هذا األمر و البث فيه و هذه هي اإلرادة

وملا كانت اإلرادة ظاهرة نفسية يف حد ذاا فإا ال تبحث لذاا، و ال يهتم ا 
ة فقط من صاحبها دون الناس، القانون إال إذا انفصلت عن كوامن النفس، ألا تبقى معلوم

و إنفصاهلا جيعلها تربز كظاهرة اجتماعية توجد يف العامل اخلارجي، وذا الوجود يتحدد ما 
وحينئذ القانون يهتم ا وذلك بعد استيفائها مجيع . دف إليه اإلرادة من آثار قانونية

ين، و وسيلة عناصر وجودها كمصدر، وذلك بعد أن ترمجت وأفصحت عن كياا القانو 
أي بإظهار ما تتجه إليه نية صاحبها، أو كما يعرب الفقهاء  ؛اإلرادة إىل ذلك هو التعبري عنها

عليه بإخراج النية من عامل األفكار واملشاعر والسرائر،والذي ال يهتم به القانون، إىل العامل 
ع دراسات اخلارجي أو نطاق الظواهر اليت تدرك باحلس،و هو النطاق الذي جيعلها موض

.خمتلف العلوم اإلنسانية، ومنها علم القانون  

                                                 
5�ري، 7��+� ا��;�، ا����b ا�����، ص  14�  . 149.'�� ا��زاق أ��E ا��



فالتعبري هو الذي يربز ما دف إليه اإلرادة يف حتقيق اآلثار القانونية، و به حتتل 
.مكانا يف علم القانون، و هو الدليل على وجودها و أثرها  

عماد  وجتدر اإلشارة يف هذا املوضع، إىل أن القانون حىت يعتد باإلرادة و جيعلها
وجود التصرف أو العمل القانوين، البد أن يكون صاحبها يقصد ا إحداث أثر قانوين 

معني، أي اإلرادة اجلدية اليت ال تدع جماال للشك يف من صدرت عنه و اليت يعين ا إنشاء 
و بذلك ال يُهتم باإلرادة الصادرة من صاحبها على سبيل اهلزل أو يف حالة . االلتزام

كر كانون، أو تلك الصادرة على سبيل القيام بالتقاليد االجتماعية كالدعوة اضطراب الف
و مبعىن آخر اإلرادة املعتربة قانونا، هي اإلرادة اليت يقصد منها إلزام . إىل تناول الطعام

صاحبها إلزاما قانونيا، كإرادة بائع سيارة و إرادة مشرتي تلك السيارة، فإرادة كل من البائع 
يف هذا املقام متجهة إىل إحداث أثر قانوين،وعلى  أساسها يلتزم البائع بتسليم  واملشرتي

. 15السيارة، ويلتزم املشرتي بتسليم الثمن  

وبالنسبة للشريعة اإلسالمية، ال ختتلف املسألة فيها عن القانون يف إعتبار اإلرادة من 
أمر نفسي، يكون يف ذات حيث مفهومها أا جمرد اعتزام الفعل و االجتاه إليه، و بأا 

وكذلك من حيث االعتداد ا . الشخص، والبد من التعبري عليه ليعرف املخاطب املراد به
يف الشرع اإلسالمي، وحىت تكون معربة و منتجة ألثرها يف التصرفات الشرعية البد من توافر 

ة بأي عيب من قصد اإللتزام ا، إضافة إىل سالمتها من اآلفات العقلية، و أال تكون مشوب
.عيوب الرضا  

،يعترب دليال عليها سواء يف الشريعة اإلسالمية -كما سبق القول-والتعبري عن اإلرادة 
فكل ما يدل على اإلرادة، . أو القانون، وال يشرتط يف التعبري شكل خاص أو صورة معينة

 دف إليه من يصلح للتعبري عنها، وطرق التعبري عن اإلرادة أو وسائلها هي اليت جتسد ما
.16آثار قانونية وهذا التعبري عن اإلرادة قد يكون صرحيا أو ضمنيا  
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وبعد بيان أن اإلرادة هي قوام التصرف،يتبعه بيان مكانة السكوت بني طرق التعبري 
.عن اإلرادة يف العنصر املوايل  

 

مكانة السكوت بين طرق التعبير: ثانيا     

 

وت بني طرق التعبري عن اإلرادة والوقوف على هذه املكانة اليت حيتلها السك إليضاح
طبيعته، يتم تناوهلا من خالل دراسة طرق التعبري عن اإلرادة يف القانون والفقه اإلسالمي، 

. وبيان حكم السكوت فيها  

 

 

ويتم التعبري عن اإلرادة بعدة أساليب و صور و هي يف القانون و الشريعة اإلسالمية 
و . فإما يكون التعبري عنها صرحيا أو ضمنيا: الصور التالية يف جمملها ال خترج عن إحدى

بدءا بالتعبري الصريح، مث التعبري الضمين و : هذه الطرق أو الصور تُدرس على الشكل التايل
.ختتم بالسكوت  

 

:التعبير الصريح-1  

من القانون املدين اجلزائري 60نصت املادة  17 من القانون  90، على منوال املادة 
املصرياملدين  ،   واليت وردت يف القسم الثاين املتعلق بشروط العقد يف عنصره األول 18

التعبري عن اإلرادة يكون باللفظ، وبالكتابة، أو اإلشارة املتداولة : "اخلاص بالرضاء على أن
.عرفا، كما يكون باختاذ موقف ال يدع أي شك يف داللته على مقصود صاحبه  
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ادة ضمنيا إذا مل ينص القانون أو يتفق الطرفان على وجيوز أن يكون التعبري عن اإلر 
". أن يكون صرحيا  

يفهم من النصني السابقني، أما تناوال طرق التعبري عن اإلرادة، و أما مل يذكرا 
وسائل التعبري عنها على سبيل احلصر، و إمنا أوردا فقط أشهر هذه الوسائل، ألن األصل أنه 

ة وسيلة تكفي لإلفصاح عنها، و هذه الوسائل تشكل إما تعبريا ميكن التعبري عن اإلرادة بأي
.صرحيا أو ضمنيا عنهما  

ج، .م.من ق 60والتعبري الصريح عن اإلرادة، و الذي ورد يف الفقرة األوىل من املادة 
م، هو التعبري الذي يفصح بذاته و بصورة مباشرة .م.من ق 90أو يف الفقرة األوىل من املادة 

و هو التعبري بطريقة موضوعة بذاا للكشف عن هذه اإلرادة حسب املألوف عن اإلرادة، أ
و تتعدد صور التعبري . بني الناس، وبطريقة مباشرة من غري إعمال الفكر يف اإلستنتاج

الصريح عن اإلرادة، و ذلك حسب ما جاء يف الفقرة األوىل للمادتني سالفيت الذكر، فقد 
كما قد يكون باختاذ موقف ال يدع أي . ارة املتداولة عرفايكون باللفظ، وبالكتابة أو اإلش

، وسيتم فيما يلي تناول هذه الصور يف العناصر 19شك يف داللته على مقصود صاحبه
:التالية  

 

:التعبير باللفظ -أ  

يقصد به التعبري بالكالم، و يتم ذلك بإستعمال أو إيراد األلفاظ الدالة على     
طوي عليه اإلرادة، هذه هي الطريقة العادية للتعبري عن اإلرادة يف املعىن الذي  تقصده أو تن

و يستوي أن يتم التعبري بالكالم أو باأللفاظ مباشرة من شخص . التعاقد بني احلاضرين
األصيل أو عن طريق التليفون، أو بإيفاد رسول عنه ليست له صفة النيابة يف التعبري يكلف 

آلخر، و مهما كانت اللغة املستعملة، بشرط أن يفهمها بنقل التعبري كما هو إىل الطرف ا
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20األطراف
كانت صيغة األلفاظ اليت وردت ا سواء يف املاضي أو املضارع أو  و مهما .

.األمر   

وكذلك يف الشريعة اإلسالمية ال يوجد نزاع بني العلماء يف أن األصل يف التعبري عن 
سيلة األوىل للتعبري عنها، لكوا سهلة و اإلرادة هو باللفظ، و هو السبيل األول و الو 

و ينعقد باللفظ كل عقد أيا كان نوعه مىت  . خفيفة، إذ ميكن التعبري ا عن احملس و املعقول
يفهمها املتعاقدان حبيث تدل على  -عربية أو أجنبية-كان العاقد قادرا عليه و بأي لغة  

لفظ معني، ألن املقصود اإلفصاح عما يف املراد من إنشاء عقد أوالتزام، و ال يشرتط يف ذلك 
.  21النفس من إنشاء العقد بكالم مفهوم واضح الداللة على املراد  

ويستثىن من تلك العقود عقد الزواج، حبيث يشرتط بعض الفقهاء و هم الشافعية 
 واحلنابلة والظاهرية و اإلمامية أن تكون األلفاظ املستخدمة يف عقد الزواج من مادة النكاح و

إال أن الرأي الراجح يف الفقه يأخذ . الزواج، ألما اللفظان اللذان ورد ما يف القرآن الكرمي
مبذهب علماء احلنفية الذين يرون أن عقد الزواج كغريه من العقود ينعقد بكل لفظ يدل 

.22عليه  

 

: التعبير بالكتابة -ب  

كتابة أية عبارات يدل كما يكون التعبري الصريح باللفظ يكون بالكتابة أيضا، فإن  
معناها لغة أوعرفا أو حبسب ظروف التعاقد إىل اجتاه اإلرادة إىل إجياب التعاقد أو قبوله يعد 

ويستوي يف ذلك، أن تكون الكتابة رمسية أو عرفية، حمررة باليد أو . تعبريا عن أي منهما
دام ليس هناك شك مطبوعة، وسواء كان موقعا عليها ممن كتبها أو غري موقع عليها منه ما 

يف صدورها منه، ومهما كان الشكل الذي صدرت فيه الكتابة، سواء كانت يف شكل سند 
هذا وإن كان يالحظ أن القانون اجلزائري يشرتط يف بعض . أو خطاب أو نشرة أو إعالن
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العقود أن تكون الكتابة رمسية فيها، كما هو احلال يف الرهن الرمسي والعقود الواقعة على 
.23ج.م.من ق 1مكرر  324ار طبقا لنص املادة العق  

وجيوز كذلك التعبري بالكتابة يف الشريعة اإلسالمية، فلقد أجاز الفقهاء التعبري عن 
و ذلك بصفة مطلقة يف التعاقد . اإلرادة بالكتابة و أقاموها مقام اللفظ يف الداللة على الرضا

الزواج كذلك، و لكن بشرط أن يقِبل بني غائبني، يف عقود املعاوضات املالية، و يف عقد 
و كذلك يف التعاقد بني حاضرين عند مجهور . املكتوب إليه مبجرد اطالعه على الكتاب

الفقهاء، و هو الرأي الراجح، و ذلك لكون الكتابة تنبئ عن املقصود فتكون حجة كالنطق،  
عجز وال يشرتط جلواز ذلك . كما أن ذلك يتفق و مقتضيات العصر و عرف الناس

.املتعاقدين عن النطق، بل يصح العقد و إن كانا قادرين على النطق  

هي الكتابة  -على حنو ما ذُكر–والكتابة اليت ميكن بواسطتها التعبري عن اإلرادة 
املستبينة املرسومة املوجهة إىل شخص معني، و مبوضوع حمدد، أي أن تكون واضحة مفهومة 

من جملة  69قا ملا سبق، فلقد جاء يف املادة و طب. 24معنونة يف شكل رسالة أو خطاب
. 25"الكتاب كاخلطاب: "األحكام العدلية أن  

 

 

 

  :التعبير باإلشارة المتداولة عرفا -ج

جيوز كذلك أن يكون التعبري الصريح باإلشارة املتداولة يف عرف الناس، فقد يتعارف 
 عن املوافقة، أو هزه أفقيا الناس على إعطاء اإلشارة معىن معني كهز الرأس عموديا للتعبري

. للتعبري عن الرفض، أو هز األكتاف للتعبري عن عدم املوافقة  
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والتعبري بطريق اإلشارة يكثر بني األشخاص الذين ال يستطيعون الكالم،كاألخرس 
وخاصة إذا كانت إشارته غري مبهمة، فتعترب تعبريا صرحيا عن إرادته، و قد تكون هذه الطريقة 

. ة الوحيدة يف التعبري بالنسبة للشخص األخرس األعمى الذي ال حيسن الكتابةالوسيل اأيض
هذا و أن القانون اجلزائري ال مينع أن يكون التعبري باإلشارة بني الناس القادرين على الكالم، 

 90وحسب األستاذ سليمان مرقس يف تفسريه لنص املادة . طاملا كانت اإلشارة متداولة عرفا
ج، يف أن العبارة الواردة بشأن .م.من ق 60قابلة كما سبق لنص املادة م وامل.م.من ق

ال يعين أن تكون اإلشارة تستلزم بالضرورة وجود عرف ملزم باملعىن " اإلشارة املتداولة عرفا"
الفين، ألن العرف ذا املعىن إمنا يكون حمله قواعد قانونية ال إشارات مادية و ال االصطالح 

شارات، ويستند يف هذا حسب قوله على الرتمجة الفرنسية لتلك العبارة على معاين هذا اإل
"واليت جاء فيها Les signes généralemen en usage وإضافة إىل ذلك فكان يرى األستاذ . 

اإلشارة الشائعة "بعبارة "اإلشارة املتداولة عرفا"فهمي باشا اقرتاح بإستبدال عبارة  زعبد العزي
إثر االستفتاء العام الذي أجري على املشروع التمهيدي لتنقيح  و ذلك على" االستعمال

. القانون املدين املصري، و وافقه يف ذلك األستاذ عبد الرزاق أمحد السنهوري  

ويؤيد هذا الرأي الذي جاء به األستاذ سليمان مرقس و كذلك االقرتاح السابق 
يصلح األخذ به كذلك يف  م، و.م.من ق 90لكونه أدق يف ترمجة النص الفرنسي للمادة 

ج لكون أن الصياغة الفرنسية هلذه املادة هي نفسها يف القانون املدين .م.من ق 60املادة 
.26املصري   

وتتفق الشريعة اإلسالمية بوجه عام مع القانون املدين اجلزائري يف إمكانية األخذ 
ركات اليت تصدر عن اإلنسان و التعبري باإلشارة يتمثل يف احل. باإلشارة يف التعبري عن اإلرادة

، سواء فعلها برأسه أويده، واليت تفيد تعيني شيء أو التلويح بشيء يفهم منه املراد، فهي 
. ترادف النطق يف فهم املعىن  
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و قد تكون . 27واإلشارة قد تكون من شخص أخرس، أي غري القادر على النطق
.صادرة من شخص قادر على النطق   

التمييز بني ما إذا كان األخرس خرسا أصليا، وهو الشخص فبالنسبة لألخرس، فيقع 
املعقول اللسان ِخلقة بأن ولد به حبيث ال يستطيع النطق مطلقا، و بني األخرس خرسا 

عارضا أو طارئا، و هو ما يعرف كذلك باملصمت، و الذي اُعتقل لسانه أي احتبس عن 
رة األخرس األصلي معتربة عند فتكون إشا. الكالم و ال يقدر عليه ملرض أو عارض أصابه

الفقهاء بال خالف، وهي تقوم مقام عبارة الناطق متاما، وذلك ألن التعبري باإلشارة يف مثل 
حالته هو الطريق الطبيعي ملن ال يقدر على النطق، ويشرتط فيها فقط أن تكون مفهومة و 

وبناء على ذلك . معهودة، سواء كانت باليد أم بالرأس، فإن مل تكن كذلك فال يعتد ا
اإلشارة املعهودة لألخرس  :"من جملة األحكام العدلية بأن  80جاءت القاعدة الفقهية باملادة 

وتعد إشارة األخرس األصل حىت و كان قادرا على الكتابة وهذا هو ". كالبيان باللسان 
.28املعتمد  

شارته وخبصوص األخرس خرسا عارضا، فإن كان غري قادرا على الكتابة، فيعتد بإ
يف حني أنه إذا كان قادرا على . املفهومة،وهي بذلك تأخذ حكم  إشارة األخرس األصلي

و وقع اليأس من   الكتابة، فال تصح إشارته وال تكون حجة معتربة إال إذا استدامت علته
. كالمه، ففي هذه احلالة األخرية يعتد بإشارته  

اإلعتداد بإشارته فذهب   أما بالنسبة للشخص الناطق، فقد اختلف الفقهاء حول
مجهور الفقهاء من احلنفية، و الشافعية، و الشيعة اإلمامية، و اإلباضية إىل أن إشارة القادر 

على النطق ال يعتد ا، و تعد لغوا، و ذلك لكونه قادرا على الكالم، و إىل أن األخذ 
ل لإلعتداد ا من بإشارة األخرس  يرجع إىل حالة الضرورة و رفع احلرج، و من مث فال حم

و على خالف ذلك يذهب املالكية واحلنابلة و الشيعة الزيدية إىل . القادر على الكالم
و . اإلعتداد باإلشارة يف التعبري عن اإلرادة الصادرة من الناطق و األخرس على حد سواء
: اىليستندون يف ذلك إىل أن اإلشارة تسمى كالما  كما جاء يف القرآن الكرمي يف قوله تع
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التعامل بني الناس ملا فيه من تسامح و عدم  و هذا الرأي األخري حيقق مقتضيات. مفهومة
.30تقييد  

:التعبير باتخاذ موقف ال يدع مجاال للشك في داللته على مقصود صاحبه  -د  

إىل جانب صور التعبري الصريح السابق التطرق إليها، ميكن أن يكون التعبري عن 
ه على حقيقة اإلرادة صرحيا أيضا بإختاذ أي موقف ال تدع ظروف احلال شكا يف داللت

مقصود صاحبه، وذلك إذا ما كان هذا املوقف املتخذ يدل يف ذاته داللة كافية و أكيدة على 
ومبعىن  آخر أن املوقف املتخذ يدل مباشرة على إرادة . معىن معني وفقا ملا تآلف عليه الناس

ن و هذه الصورة م. الشخص مبجرد استعماله دون إعمال للفكر يف استنتاج إرادة صاحبه
و من األمثلة عليها، التاجر الذي . التعبري الصريح تتسع لكافة ما خيرج عن الصور السابقة

يعرض بضائعه للجمهور مع بيان أمثاا،مما يستدل منه اإلجياب من جانبه ببيع بضاعته 
لتأدية عمل معني أو تقدمي خدمة للجمهور، أو  ةبالسعر احملدد، أو وضع آلة ميكانيكي

.ألجرة يف األماكن املعدة لوقوفهاوقوف سيارات ا  

.31فكل هذه املواقف تعرب و بال شك على إرادة أصحاا الصرحية يف التعاقد  

هذا ما يتعلق بشأن التعبري الصريح و صوره، و يعقبه مباشرة تناول التعبري الضمين يف 
.القانونني اجلزائري و املصري و كذا يف الشريعة اإلسالمية  

 

:الضمنيالتعبير -2         

ج، أن يكون التعبري عن اإلرادة .م. من ق 60لقد أجازت الفقرة الثانية من املادة 
ضمنيا، إال أن املشرع اجلزائري مل يعرفه مثل العديد من التشريعات الدولية، كالتشريع 
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الفرنسي واملصري، و إمنا ترك مسألة تعريفه للفقه، لكنه أورد بعض حاالت التعبري 
ينقطع التقادم إذا أقر املدين حبق :"ج بأنه .م.من ق 319جاء يف نص املادة الضمين،منها ما 

الدائن إقرارا صرحيا أو ضمنيا و يعترب إقرارا ضمنيا أن يرتك حتت يد الدائن ماال له مرهونا رهنا 
فاملوقف الذي يتخذه املدين   املتمثل يف ترك ماله حتت يد ". حيازيا تأمينا لوفاء الدين

ينقضي : "ج بقوهلا. م. من ق 965وكذلك ما ورد يف نص املادة . ه تعبري ضمينبأن - الدائن
:أيضا حق الرهن احليازي بأحد األسباب التالية   

إذا تنازل الدائن املرن على هذا احلق على أنه جيوز أن حيصل التنازل ضمنا  -
يه دون بتخلي الدائن  باختياره عن الشيء املرهون  أو من موافقته على التصرف ف

. م. من ق 509و أيضا ما ورد يف التجديد الضمين لعقد اإلجيار يف نص املادة . 32..."حتفظ
الصادر  05- 07ج ، وذلك قبل إلغائها يف التعديل األخــري للقانون املدين مبوجب القانون رقم 

. منه اليت ألغت التجديد الضمين لعقد اإلجيار 8، وذلك حسب املادة 33 2007ماي  13يف   

وعلى خالف املشرع اجلزائري الذي مل يضع تعريفا للتعبري الضمين، فإن الفقه 
القانوين الفرنسي واملصري وكذلك اجلزائري عرفه، وهذه التعريفات املعطاة من ِقبله ال خترج يف 

جمملها على أن التعبري الضمين يكون إذا كان املظهر أو الوسيلة املتخذة ليس يف ذاا 
اإلرادة حبسب املألوف بني الناس، و لكن مع ذلك ال ميكن تفسريها  موضوعة للكشف عن

ومبعىن آخر يكون كذلك إذا كانت الوسيلة املستعملة ال . دون أن يفرتض وجود هذه اإلرادة
تدل بذاا مباشرة على املعىن املقصود ولكنها تكشف عن ذلك املعىن و تنطوي عليه، و 

وهذا الطريق غري املباشر يتحدد فيما . دة بطريق غري مباشرتلك الوسيلة املستعملة ُتظهر اإلرا
يتخذ الشخص من موقف، ال يعرب بذاته عن اإلرادة، و لكنه يعكس ما يستدل منه على أنه 

تعبري عنها و اجتاهها إىل إحداث أثر قانوين معني، و هي كافية للتعاقد حبسب الفقيه 
J.CARBONNIER  34 .  
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تعلق بتحديد املقصود بالتعبري الضمين ما جاء يف ويف نفس الصدد أيضا فيما ي 
املذكرة اإليضاحية للقانون املدين املصري عند تفرقتها بني التعبري الصريح والضمين و بالذات 

و يرى أصحاب :"...يف بيان معايري التفرقة بينهما تناولت معىن كل منهما حسب ما يلي
سلوب اإلفصاح عن اإلرادة من األساليب هذا املعيار أن التعبري يكون صرحيا، إذا كان أ

.   املألوفة   

ويكون على النقيض من ذلك ضمنيا إذا مل يكن أسلوب اإلفصاح عن اإلرادة من  
بني األساليب اليت أِلف استعماهلا يف هذا الشأن حبيث ال يتاح استخالص داللة التعبري يف 

.35..." الصورة األخرية إال من طريق اإلستنتاج  
  

أن التعبري الضمين له نفس األثر القانوين أو القيمة القانونية للتعبري الصريح، واألصل 
و مع ذلك يالحظ أن التعبري الضمين عن اإلرادة غري قاطع يف . وذلك تطبيقا ملبدأ الرضائية

  .الداللة على املقصود، فيجوز إثبات عكسه

كتفي حينئذ بالتعبري وقد يشرتط القانون أن يكون التعبري عن اإلرادة صرحيا، فال ي
م من وجوب أن .من ق 505الضمين، مثال ذلك ما نص عليه املشرع اجلزائري يف املادة 

.يكون تنازل املستأجر عن اإلجيار أو اإلجيار من الباطن مبوافقة صرحية من املؤجر  

وكذلك قد يتفق طرفا العقد على أن يكون التعبري عن اإلرادة صرحيا، و حينها ال  
وهذين االستثناءين ورد النص عليهما يف . تعبري الضمين بل جيب أن يكون صرحيايعتد بال

. 36ج السابق ذكرها. م.ق 60الفقرة الثانية للمادة   

هذا و قد يتشدد املشرع يف بعض األحيان، و يوجب أن يكون التعبري عن اإلرادة 
عبري الضمين مفرغا يف شكل خاص، و هذا هو احلال يف العقود الشكلية، فال يكفي الت

و مثال ذلك ما نص عليه املشرع اجلزائري خبصوص انعقاد الرهن الرمسي يف املادة . بداهة فيها
م، لكون أن مثل هذا التصرف و غريه حيمل الكثري من اخلطورة و هلذا استلزم املشرع .ق 883

الص وكذلك قد يتشدد املشرع يف استخ. شكل خاص و املتمثل يف الورقة الرمسية إلنعقاده
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التعبري الضمين كما هو احلال يف جتديد اإللتزام، فهو ال يفرتض بل جيب أن يتفق عليه 
.ج.م.من ق 289صراحة أو يستخلص بوضوح من الظروف مثلما جاء يف املادة   

وهذه احلاالت السابقة، تعترب استثناء على األصل العام الذي جييز اإلفصاح عن 
.37اإلرادة بأي وسيلة كما سلف الذكر  

أما فيما يتعلق بالشريعة اإلسالمية، فهي األخرى جتيز التعبري عن اإلرادة بطريق 
ضمين، وُيستخدم فيها اصطالح التعبري داللة،أو بطريق الداللة يف معرض احلديث عن 

فمقابل وسائل التعبري الصرحية، . اإلرادة بصورها املختلفة مقابال الصطالح التعبري الصريح
داللة، و هي تلك الوسائل اليت ال تكشف بذاا عن اإلرادة، و إمنا  توجد وسائل التعبري

و املقصود بالداللة عند علماء األصول هو . يستدل عليها من خالل االستنتاج و النظر
، و يقصد ا يف جمال العقود و التصرفات، أن يكون االنعقاد مستفادا "فهم أمر من أمر"

يعرب عن تنفيذه، أو مستفادا من حالة تستدعي بفعل من شأنه أن يرتتب على العقد و 
.انعقاده  

و هناك عدة . والتعبري بطريق الداللة يعرب عنه يف القانون كما سبق بالتعبري الضمين
ومن أبرز . 38صور للتعبري بالداللة يف الشريعة اإلسالمية خاصة يف جمال العقود و التصرفات

اإلضافة إىل صور تطبيقية أخرى، واليت سريد تلك الصور التعبري باملعاطاة أو بالتعاطي، ب
:بياا بدءا بالتعبري باملعاطاة مث الصور األخرى للتعبري بالداللة وفق ما يلي  

فإنه يقصد ا يف . التعبري باملعاطاة أو التعاقد باألفعال، أو ما يعرب عنه باملراوضة
رفها الفقهاء بتعريفات كثرية ال أما يف االصطالح، فقد ع. اللغة املناولة أي اإلعطاء و األخذ

التعاقد باملبادلة الفعلية الدالة على الرتاضي دون تلفظ بإجياب أو : "خترج يف جمملها على أا
عرض املعقود عليه ودفعه لآلخر فيأخذه من غري لفظ و ال كتابة و ال "، أو هي "قبول

. 39" إشارة، أو كان اللفظ من أحدمها  و األخذ واإلعطاء من اآلخر  
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ومعىن ذلك كله، أن املعاطـاة تعترب صورة خاصة من صور التعبري عن اإلرادة، ال 
يستعمل فيها املتعاقدان لفظا، أو ما يقوم مقامه من كتابة أو إشارة، وإمنا يتم التعبري فيها من 

و مثاهلا يف عقد البيع، ما . خـالل التبادل الفعلي حملل التعاقـد دون تلفظ بإجيـاب و قبول
مبا أن املقـصد األصلي من اإلجياب و : "من جملة األحـكام العـدلية بأنه 175اء يف املادة ج

القبـول هو تراضي الطرفني، ينعقد البيع باملـبادلة الفعـلية الدالة على الرتاضـي ويسمى هذا بيع 
مقدارا أن يعطي املشرتي للخـباز مقدارا من الدراهـم فيعطيه اخلباز : ومـثال ذلك. التـعاطي  

 

من اخلبز بدون تلفظ بإجياب و قبول، أو أن يعطي املشرتي الثمن للبائع ويأخذ 
...".السلعة ويسكت البائع  

والتعاطي ينعقد به العقد سواء أكان التناول من جانبني، كما لو وضع الثمن و أخد 
بأنه  املثمن عن تراض منهما يف الس، أم أنه من جانب واحد يف الراجح عند العلماء،

يثبت بقبض أحد البدلني، الثمن أو املثمن، ما مل يوجد عارض هلذه الداللة على الرضا بأمر 
و تتعدد صور املعاطاة منها على سبيل املثال . ظاهر، كالرفض الصريح من أحد الطرفني

الدخول يف احملل الكبري و أخذ السلع املطلوبة احملددة الثمن و التوجه ا إىل مكان اخلزينة 
لدفع املطلوب، دون تفوه بلفظ واحد، أو كوضع النقود يف اآلالت املوضوعة يف الشوارع 

.40للحصول على السلع و اخلدمات دون التكلم، فهذه تعترب تبادالت فعلية من غري لفظ  

ولقد اختلفت آراء الفقهاء يف االعتداد باملعاطاة يف العقود، باستثناء عقد الزواج، 
عدم جواز انعقاده باملعاطاة، فلو دفع رجل المرأة مال كمهر يقصد  فلقد أمجع الفقهاء على

بذلك الزواج، فقبضته منه، و مل جير بينهما إجياب و قبول باللفظ، و كان قادرا على التلفظ 
به، فإن العقد ال ينعقد بينهما، ألن عقد الزواج عقد عظيم اخلطر و األثر ملا حيتويه من 

د كالبيع مثال، و لكونه أيضا خطري مقدس له آثار دائمة على خصوصية متيزه عن بقية العقو 
املرأة، فكان البد من االحتياط له، و إمتامه بأقوى الدالالت على اإلرادة، و هو القول، 

حفاظا على كرامة املرأة ومستقبلها، و لكونه أيضا يتطلب اإلشهاد عليه،متييزا له عن السفاح 
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معرفته إال بسماع لفظ اإلجياب و القبول، و كذلك األمر أو الزنا، و ال يتمكن الشهود من 
.41عند الشافعي يف الطالق و اخللع والرجعة ال جتوز إال بالقول  

أما خبصوص العقود األخرى فيما عدا الزواج، فاآلراء فيها متباينة، حيث يرى 
والشيعة  املشهور من املذهب الشافعي و الظاهرية و اإلباضية، و بعض آراء الشيعة الزيدية

اإلمامية من عدم داللة املعاطاة، و عدم صالحيتها للتعبري عن اإلرادة مطلقا، فال تصح 
.عندهم  

 

 

ويستدل هؤالء يف رفض االعتداد باملعاطاة مطلقا باملعقول، وهو أن الرضا هو يف 
األصل أمر خفي، و ضمري قليب، ال ميكن اإلطالع عليه،لذلك اقتضت احلكمة رده إىل 
حضابط واض الداالن على  - أي اللفظ-وجلي ُيستدل به عليه، و هو اإلجياب و القبول  

رضا العاقدين، فال دليل عليه إال باللفظ، وأما الفعل فقد حيتمل غري املراد من العقد، فال 
يعقد به العقد، و إمنا يشرتط أن يقع العقد باأللفاظ الصرحية أو الكنائية، أو ما يقوم مقامها  

. همة أو الكتابةكاإلشارة املف  

يف حني يرى اإلمام الكرخي من احلنفية، و ابن سريج و الغزايل من الشافعية وأحد 
اآلراء عند احلنابلة إىل وجود االعتداد باملعاطاة، كوسيلة للتعبري عن اإلرادة، ولكن يف األشياء 

ما شابه اليسرية أو اخلسيسة، وهي األشياء القليلة الثمن  كاخلبز، والصحف واالت و 
ذلك، و ال جيوز وال تصح يف األشياء النفيسة أو الكثرية، و هي اليت يكثر مثنها، مثل 

و استدل هؤالء يف قوهلم أيضا على املعقول، فقالوا أن األشياء اليسرية يتسامح فيه . العقارات
قاد عادة فيغفر فيها ما ال يغتفر يف غريها، كما أن احلاجة داعية إليه، وهلذا يرون االنع

إال أن . باملعاطاة فيما جرت به العادة يف األشياء اخلسيسة، و ال ينعقد فيما مل جتر به العادة
و هو رأي اجلمهور من املالكية واحلنفية و بعض آراء املذاهب -الراجح عند الفقهاء 

و يذهب بالقول جبواز التعاقد باملعاطاة مطلقا ومن غري تفرقة بني األشياء النفيسة أ -األخرى
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: ، و يستدلون على ذلك مبا جاء يف قوله تعاىل42اخلسيسة ) َ�� ا�0ِذ�َن آَ�ُ�وْا 1َ  يا B�َأ
�ُ�ْم َو1َ  F�َُْ�'ُوْا أَْ�َواَ�ُ�ْم َ%ْ�َ�ُ�ْم %ِ�ْ�َ%�ِطِل إ01ِ أَن َ�ُ�وَن �َِ=�َرًة َ�ن َ�َراٍض �8

)َ�ْ�ُ�'ُواْ أَ��َُ�ُ�ْم إِنHّ 0َ َ��َن ِ%ُ�ْم َرِ)���ً  و وجه الداللة يف اآلية، أن التجارة عبارة . 43
عن ُجعل الشيء للغري ببذل، و هو تفسري التعاطي و أن حقيقة املبادلة بالتعاطي هو األخذ 

و أيضا على قوله . و اإلعطاء، وإمنا قول البيع والشراء دليل عليهما بدليل اآلية السابقة
: تعاىل ) َ%� 1َ َ�ُ� ا ْ�َط�ُن ــوُ�وَن إ01ِ �َ �0ِذ�َن F�َُْ�'ُوَن ا�ر8 ُطJُ ا�?0 0%�َ�� َ�ُ�وُم ا�0ِذي َ�َ�َ

 �%َ َم ا�ر8 َ%� َوأََ)لHّ 0ُ اْ�َ%Kَ�ْ َوَ)ر0 َ�� اْ�َ%Kُ�ْ 5ْ�ِلُ ا�ر8 ُ�ْم َ;��ُوْا إ0�ِ 0�َFِ% ِ�َن اْ�َ�س8 َذ�َِك
Jِ َ*��َ��َ ـــــــــــــِ �ءهُ َ�ْو�ـــــــــَ َ*َ�ن = 8% ن ر0 َ" َ*'Jَُ َ�� َ�'ََف َظٌ� �8

ْــ َوأَ� �ِر ُھْم ِ*�ــــــــــــَ ُرهُ إِ�َ" Hِّ َوَ�ْن َ��َد َ*Fُْوَ�ـPَِك أَْ�)ــــــــــ َ�� ــــــ�ُب ا��0
ُ◌ونَ َ���ِد ( فدلـت اآلية الكرمية على حل البــيع . 44  

، فلذا باملعاطاة لتحقق معىن املبادلة فيها، و أنه مل يثبت لفظ خاص يف الشرع للبيع
وجب الرجوع إىل العرف، فكل ما عده الناس بيعا كان بيعا من غري حتم بأن يكون بلفظ 

- معني، إضافة إىل أنه مل ينقل عن النيب  ρ و ال عن أصحابه مع كثرة وقوع البيع بينهم  - 
.استعمال واالقتصار على اإلجياب و القبول   

ليوم يتعاقدون يف األشياء بال و إىل ا - صلى اهللا عليه و سلم-فالناس من زمن النيب 
لفظ، بل بالفعل الدال على املقصود، و استدلوا كذلك على جواز التعاقد مبا فيه البيع، إمنا 

و ما دام الرتاضي يوجد يف املعاطاة فوجب جوازها، لكون . هو باعتبار الرضا ال بصورة اللفظ
ز التعاقد ا، و منها أن األفعال مىت كانت واضحة وكافية يف الداللة على الرضا جا

.45املعاطاة  

ورأي اجلمهور هذا يناسب قواعد الشريعة اإلسالمية املبنية على التخفيف والتسيري 
على الناس ،ورفع احلرج و املشقة عنهم، مما يدعم األخذ باملعطاة يف العقود كالبيع و اإلجارة 

ج، و هو ما أخذت به جملة أو الشراكة أوالوكالة أو اإلعارة و غريها، باستثناء عقد الزوا 
: بقوهلا 347من بينها مثال يف عقد اإلجارة نص املادة . األحكام العدلية يف عدة نصوص هلا

                                                 
 133. - 131. ر�]ي  دراز، ا����b ا�����، ص 42
�رة ا����ء، ا,+�  43*29 .  
�رة ا��=�ة، ا,+�  44*275 .  
 101. د�G2،  ا����b ا�����، ا��]ء ا��ا��،  صوھ�� ا�]C��E، ا�=;G ا[*c�C و أ ؛137- 134. ر�]ي  دراز، ا����b ا�����، ص 45
.  



...".تنعقد اإلجارة بالتعاطي أيضا" 46 العربية نفس  و كذلك سلكت معظم قوانني الدول 
ارايت يف املادة املسلك يف األخذ باملعاطاة، و صرحت بذلك مثل قانون املعامالت املدنية اإلم

.منه  34منه و التقنني املدين الكوييت يف املادة  132  

باإلضافة إىل املعاطاة و اليت هي أحد أبرز طرق التعبري داللة، توجد صور أخرى 
للتعبري بطريق الداللة، و هي صور تطبيقية منها على سبيل املثال، ميكن التعبري عن اإلجياب 

قبيل ذلك يف اإلجياب الضمين بقاء املستأجر يف العني املؤجرة و القبول بطريق الداللة، ومن 
و كذلك . بعد انتهاء مدة اإلجيار و صدور عمل منه يفهم على أنه يريد جتديد اإلجيار

دخول شخص حمال لبيع بضاعة ما فيأخذ شيئا منها مث يسلم صاحب احملل مبلغها من دون 
و من قبيل ذلك يف القبول داللة أو ضمنا، . أن يتفوه بكلمة، فيقول له املالك قبلت أو بعت

و أيضا ما جاء يف جمال اإلسقاطات كإسقاط حق . قيام الوكيل بتنفيذ وكالة مل يقبلها صراحة
البيع أو إجازته بعد  بفسخالشفعة، أو كذلك يف جمال اخليارات من العقود كإشرتاط اخليار 

مثال داللة بالتصرف  الفسخضمنا، فيقع انتهاء املدة املعلومة لذلك فقد يتم ذلك صراحة أو 
.من جملة األحكام العدلية  499يف املبيع باإلجيار، و هذا ما جاء يف نص املادة   

.47فهذه كلها صور تطبيقية للتعبري بطريق الداللة أو بطريقة ضمنية  

بعد التعرف على التعبري الصريح و التعبري الضمين يتبعه بعد ذلك بيان حالة 
.السكوت   

 

:مكانة السكوت-3  

-كما سبق-السكوت  48 و عند . موقف سليب ال يدل كقاعدة عامة على شيء 
البحث عن عالقة السكوت بالتعبري عن اإلرادة، يرد التساؤل عن مدى صالحيته للتعبري 

 عنها ؟

فالسكوت يف أصله عدم ال يفيد شيئا ما دام جمردا عن أي ظرف مالبس خيلع عليه 
ليب، و يف املقابل التعبري عن اإلرادة عمل إجيايب، و عليه ال يكون داللة معينة، فهو أمر س
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. 49السكوت منه تعبريا عن اإلرادة، ألن الساكت ال يعمل شيئا ميكن أن تستنتج إرادته
فالسكوت ارد، إن دل على شيء فإمنا يدل على الرفض ال على القبول، ألن العدم ال 

. له آثار و دور يف التصرفات القانونية إال أنه مع ذلك يوجد . ينتج إال العدم  

والعقد باعتباره تصرف قانوين يتم بتالقي و تطابق إرادتني،و مها اإلجياب و القبول، 
.فالدور الذي يلعبه السكوت يتعلق يف صالحيته للتعبري عن اإلجياب و القبول   

ب فالسكوت ال يصلح بأي حال أن يكون تعبري عن اإلجياب، و ذلك ألن اإلجيا
يتضمن دائما وأبدا عرضا موجها من شخص إىل شخص آخر، فهذا العرض ال ميكن أن 

يتصور إال إذا مت التعبري عنه صراحة أو ضمنا، أي بطريقة إجيابية و السكوت وضع سليب،مما 
.50جيعله غري معرب عن اإلجياب  

ن أما خبصوص القبول، فاألصل فيه أيضا عدم صالحية السكوت ارد يف التعبري ع
القبول، بالنسبة للشخص الذي يوجه إليه اإلجياب و يسكت، فقد يكون سكوته لعدم 

االنتباه، أو لعدم االكرتاث، أو على سبيل االستهزاء، أو بنية املوافقة، أو بقصد اإلنكار أو 
و مع ذلك يعترب السكوت غري ارد و الذي اقرتن بظروف . الرفض، أو رغبة منه يف الرتوي

و تعبريا عن اإلرادة يف حاالت استثنائية، و هو ما يعرب عنه بالسكوت املالبس،  معينة قبوال
و الذي سيتم احلديث عنهما يف تبيني . 51أو كذلك يف ما يعرف بالسكوت املوصوف

.أنواعه  

ولقد تناولت التشريعات املختلفة طرق التعبري عن اإلرادة، و تناولت السكوت، إال 
و من قبيل التعبري الصريح أو التعبري الضمين عن اإلرادة؟ و من فهل ه: أا مل حتدد طبيعته

منه و املأخوذة من  68تلك التشريعات، القانون املدين اجلزائري الذي نص عليه يف املادة 
إذا كانت طبيعة املعاملة، أو العرف : "من القانون املدين املصري، واليت جاء فيها 98املادة 

روف، تدل على أن املوجب مل يكن لينتظر تصرحيا بالقبول التجاري، أو غري ذلك من الظ
.فإن العقد يعترب قد مت، إذا يرفض اإلجياب يف وقت مناسب  
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ويعترب السكوت يف الرد قبوال، إذا اتصل اإلجياب بتعامل سابق بني املتعاقدين، أو إذا  
باره قبوال، و فهذه املادة تناولت السكوت وحاالت اعت". كان اإلجياب ملصلحة من وجه إليه

و لكن قبل الوقوف على حقيقة السكوت ومكانته، . 52هي خاصة بالقبول دون اإلجياب
  .يقتضي األمر متييز السكوت عن التعبري الصريح و التعبري الضمين 

فمن حيث متييز السكوت عن التعبري الصريح من خالل وسائل هذا األخري غري 
رة و املوقف املتخذ الذي ال يدع شكا يف داللته على اللفظية ، وهي التعبري بالكتابة أو اإلشا

فإن كانت هذه الوسائل جتتمع . ج.م.من ق 60مقصود صاحبه و الواردة كما سبق يف املادة 
مع السكوت يف أا تصدر من غري كالم أو تفوه، إال أن السكوت خيتلف عنها و يفرتق 

تخذه الشخص من قول أو فعل، و عليها يف أنه موقف سليب غري مقرتن بأي موقف اجيايب ي
فإن هذه الداللة تتم بناء. حىت يف داللته على اإلرادة  

على ظرف خارج عن الساكت نفسه، و هذه الداللة تتم بطريق االستنتاج العقلي 
يف حني أن الوسائل غري اللفظية املذكورة أعاله، فإن الشخص مل . من خالل ظروف معينة

قوم مقام اللفظ بشيء من تلك الوسائل و اليت تعترب موقفا اجيابيا و إمنا أتى مبا ي. يلفظ بقول
فيما اختذه الشخص معربا به عن إرادته، و اليت تعين بأنه عرب تعبريا صرحيا عن إرادته و يتم  

و هي تصلح . 53كشفها دون إعمال أو استنتاج عقلي، بل مبجرد اختاذها تظهر إرادته
على القبول  -إن دل عليها-السكوت الذي يصلح  للتعبري عن اإلجياب والقبول خبالف 

.فقط   

ومن حيث متييز السكوت عن التعبري الضمين، فإن كان كل منهما ال يعرب فيه 
بالقول أواللفظ، إال أنه يف التعبري الضمين توجد اإلرادة فيه و ال شك فيها، و إرادة املعرب 

يث ال يكشف عنها صراحة، و موجودة فعال، إال أن التعبري عنها يكون غري واضح، حب
يستند دائما إىل مسلك إجيايب و املتمثل يف املوقف أو العمل الذي قام به الشخص كما 

يف حني أن السكوت والعدم سواء، و الساكت ال يفعل شيئا يُنم . سبق التطرق إليه سابقا
الفعلي لإلرادة  عن إرادة معينة، و حىت إذا اعترب قبوال، فالشك يف هذه احلالة يتعلق بالوجود
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و بصدد التفرقة بينهما أشارت املذكرة . 54ال بالتعبري عنها و هو خالف التعبري الضمين
ينبغي : "منه إىل أنه 90اإليضاحية للمشروع التمهيدي للقانون املدين املصري يف املادة 

جيايب، التفريق بني التعبري الضمين عن اإلرادة و بني جمرد السكوت، فالتعبري الضمين وضع ا
أما السكوت فهو جمرد وضع سليب، و قد يكون التعبري الضمين حبسب األحوال إجيابا أو 

أما السكوت فمن املمتنع على وجه اإلطالق أن يتضمن إجيابا، و إمنا جيوز يف بعض  ؛قبوال
. 55" فروض استثنائية أن يعترب قبوال  

لذي يتم باملعاطاة، فإا ومن حيث متييز السكوت عن التعبري الضمين أو بالداللة و ا
ختتلف عنه من حيث كوا تتم من خالل فعل، و هذا األخري هو املبادلة الفعلية حملل التعاقد 
و هي دالة على الرضا، وزيادة عن ذلك فهي وسيلة للتعبري عن اإلرادة يف شقيها اإلجياب و 

صالحيته للتعبري  القبول، وهذا ما ال يتوافر يف السكوت من حيث مفهومه و من حيث عدم
.56عن اإلجياب باالتفاق  

وبعد إيضاح التفرقة بني السكوت و بني كال من التعبريين الصريح و الضمين، يتبعه 
. بيان مكانته وطبيعته فيها  

، فقد اجته 57فلقد اختلف الفقه الفرنسي و املصري يف حتديد طبيعته، إىل عدة آراء
اإلرادة، و إن كانت ترتتب عليه بعض اآلثار  الرأي األول إىل أن السكوت ليس تعبريا عن

و يقيم هذا الرأي تفرقة بني السكوت املوصوف و . القانونية باعتباره موقفا موضوعيا
أن السكوت باعتباره جمرد موقف عضوي ال يتضمن سوى : "السكوت املالبس فيقول

يكون فيها موصوفا  القصد، فإنه ال يعد أصال تعبريا عن اإلرادة باستثناء تلك احلالة اليت
حيث يشكل تعبريا صرحيا عن اإلرادة، و يف غري هذه احلالة احملددة، فإنه لو ترتبت آثار 

قانونية أحيانا على السكوت، فإن ذلك ال يعين مطلقا أنه تعبري عن اإلرادة و لكن باعتباره 
من هذا و يتضح ".  جمرد واقعة قانونية مادية خاضعة لتقدير القضاء يف كل حالة خاصة

االجتاه األول أنه ينظر إىل السكوت املالبس باعتباره واقعة قانونية مادية، قد ترتتب عليها 
.بعض اآلثار القانونية لكن ذلك ال يعين أنه وسيلة من وسائل التعبري عن اإلرادة  
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بينما يذهب الرأي الثاين يف الفقه إىل أن التعبري عن اإلرادة إما يكون صرحيا وإما 
نيا، ولكل منهما طريقته املستقلة، و عليه فإن السكوت املالبس ال يعد طريقا من يكون ضم

طرق التعبري الصريح أو الضمين وإمنا هو طريق استثنائي حبت، له طبيعة خاصة، و ال يشاركه 
. فيها أي من نوعي التعبري الصريح والضمين  

ت ارد ال يعد إرادة أما الرأي الثالث و الذي عليه غالبية الفقه، فريى أن السكو 
 -املوصوف أو املالبس- ، لكن السكوت املعرب عن اإلرادة ةضمنية وال تعبريا عن اإلراد

. 58وسيلة استثنائية للتعبري عنها يف جمال القبول و ليس اإلجياب  

وكذلك لقد اختلف القضاء هو اآلخر بالنسبة لطبيعة السكوت، فلقد ذهبت حمكمة 
أحكامها إىل اعتبار السكوت تعبري ضمين عن اإلرادة،و من قبيل  النقض املصرية يف غالبية
إن عدم اعرتاض الشركة املؤجرة :"و الذي جاء فيه  1980فرباير  27ذلك قرارها الصادر يف 

على واقعة تبادل املستأجرين بذات العقار للعني املؤجرة لكل منهما، و رغم إخطارها بذلك 
طويلة يعترب قرارا ضمنيا من املؤجر باملوافقة على هذا  مدة ةمع استمرارها يف تقاضي األجر 

، لكن يف أحكام أخرى و هي قليلة، اعتربته 59"التبادل،ويغين عن إصدار تصريح كتايب بذلك
.حمبثابة التعبري الصري  

ويرى األستاذ أجمد حممد منصور من خالل آراء الفقه و القضاء السابقة، أن 
بري عن اإلرادة، وهو يدل عليها بصورة صرحية يف السكوت يعد وسيلة من وسائل التع

و مما يؤيد ذلك . حاالت السكوت املوصوف وبشكل ضمين يف حاالت السكوت املالبس
حاالت السكوت من جهة و مظــاهركل من السكوت املوصوف و السكوت املالبس واليت 

.ستتجلى الحقا  

القانونية بل يف تعديلها  ومما سبق ذكره، يتبني أن للسكوت دور يف إنشاء التصرفات
.و بذلك فهو يأخذ مكانه بني طرق التعبري عن اإلرادة، و هو أحد الطرق فيها . ويف إائها  

ويف الشريعة اإلسالمية ال خيتلف الكالم عن السكوت و مدى اعتباره وسيلة للتعبري 
المية، أن فمن القواعد الفقهية يف الشريعة اإلس. عن اإلرادة كما هو موضح يف القانون
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و هو بذلك ال يصلح للتعبري عن اإلجياب،  ". فال ينسب لساكت قول" السكوت كالعدم، 
كما ال يصلح للتعبري عن القبول يف األصل، إال إذا كانت حتيط به دالالت و عالمات تدل 

 67أي سكوتا مالبسا، و هو ما عربت عنه جملة األحكام العدلية يف املادة  ؛على أنه قبول
و يعين أنه ال ". ال ينسب لساكت قول، و لكن السكوت يف معرض احلاجة بيان" :من أنه

يعد ساكت أنه قال كذا، لكن السكوت فيما يلزم التكلم به إقرار وبيان، و هذا هو التفسري 
وهذا االستثناء الوارد يف القاعدة هو الذي جيعل من . 60الذي أعطته الة هلذه القاعدة 

.عن اإلرادة السكوت وسيلة للتعبري  

بعد تناول تعريف السكوت و بيان مفهومه و إظهار مكانته بني طرق التعبري عن 
.اإلرادة يف املطلب السابق، يتم التعرض بعده مباشرة يف املطلب املوايل إىل أنواع السكوت   

 

  المطلب الثاني

  أنواع  الســـكوت
  

، )الفرع األول(ت ارد السكو :أنواع السكوت ميكن تصنيفها إىل ثالثة أنواع و هي 
) .الفرع الثالث(، و السكوت املالبس )الفرع الثاين(والسكوت املوصوف   

 

 

 

 

 الفرع األول

السكـــوت المجــرد   
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مل يرد له تعريف يف التشريعات، إال أن الفقه عرفه بأنه السكوت الذي يكون ساكنا 
ة بلفظ أو إشارة أو كتابة، أو يف ظاهره وباطنه، وهو وضع أو حالة سلبية حمضة غري مصحوب

. 61فعل أي شيء ينم أوينبئ عن اإلرادة، و ليست له أي داللة عنها  

: واملبدأ العام الذي قال به مجهور الفقهاء يف فرنسا من أمثال M.PLANIOL, 

G.RIPERT, P.ESMEIN, ET A.COLLIN ET H.CAPITANT ،  رد الأن السكوت ا
و . القبول و ال بالرفض، أي ال ميكن اعتباره إجيابا و ال قبواليصلح تعبريا عن اإلرادة، ال ب

يف  -باألخص-يعلل الفقهاء الفرنسيون رأيهم بإعتبارات مؤداها أن اعتبار السكوت قبوال 
بإرغامهم  -و هم عرضة لتقلي إجيابات عديدة -مجيع األحوال يؤدي إىل إهدار حرية األفراد
هه إليهم و إال اعتربوا متعاقدين، و لو مل يكونوا على رفض كل إجياب يروق للموجب توجي

إذ ال يتصور  ؛و هذه النتيجة تنطوي على الكثري من اإلجحاف والعنت.  62راغبني يف ذلك
63.بداهة أن ميلك املوجب، بإرادته املنفردة فرض التزام على املوجب له بالقبول أو بالرفض  

الذي يتزعمه الفقيه  ولقد استقر على هذا املبدأ أيضا الفقه األملاين
REEGELBERGER وكذلك الفقه اإليطايل الذي يتزعمه الفقيه ،COVILLO و الذي ،

ذهب إىل حد إنكار وجود االلتزام بالكالم سواء يف مواجهة الكافة أو اجتاه شخص 
و أيضا الفقه اإلسباين و الروماين اللذان مل يتضمنا نصوص تشريعية خاصة . 64معني

من القـانون  919قه األرجنتيين الذي ساير قانونه حيث نصت املادة و يف الف. بالسكوت
املدين على أن السكوت ال يكون تعبريا عن الرضاء، إال يف األحوال اليت يوجد فيها التزام 
عالقات األسرة أو يستخلص من السكوت مضافا إىل ما  باإلجابة يقضي به القانـون أو

من قانون  6ويسري انطالقا مما جاء يف نص املادة وكذلك الفقه الس. سبقه من التصرحيات
، حبيث ميكن القول بأن حرية االمتناع 65االلتزامات فيه، و يضاف إليه أيضا الفقه اإلجنليزي
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، "السكوت رضا"عن الكالم هي األصل يف جمال العالقات العقدية، و أن املثل القائل بأن 
" "شيئا فقد رضي من مل يقل: "أو احلكمة اليت قال ا الفرنسيون qui ne dit mot consent " ،

.ليست له أية قيمة قانونية  

يف اعتبار السكوت ارد ليست له قيمة  - الفقه الفرنسي-وكذلك ساير الفقه العريب 
قانونية معينة، و أنه ال يصلح للتعبري عن اإلرادة، و من ذلك الفقه املصري و اجلزائري الذي 

ن تشريع الدولتني مل يتضمن تعريف خاص للسكوت ارد، ج جه، يف كون أن كال م
ج، واخلاص باعتبار .م.من ق 68م و املادة .م.من ق 98باستثناء ما جاء يف نص املادة 

وتفسري ذلك أن اإلرادة عمل إجيايب كما سبق. 66السكوت قبوال يف حاالت معينة . 

ري الضمين يف واختالف هذا األخري عن التعب. بينما السكوت عمل سليب حمض 
الطبيعة لكل منهما، و لكون أيضا أن الساكت املوجه إليه اإلجياب، قد يُعطى لسكوته 

.كعدم االكرتاث، و القصد و غريه : تعبريات متنوعة  

ومن ناحية أخرى، فإن املبدأ العام السابق، و الذي من مقتضاه أن السكوت ارد 
.67قانوين وعملي: ير مزدوجال يقوم مقام القبول، يعتمد يف أساسه على ترب   

فمن الناحية القانونية، فإنه من الثابت أن من يرسل إليه إجياب بالتعاقد ال يكون 
ملزما،بصفة عامة، برفض هذا اإلجياب، و لو أن مثل هذا االلتزام برفض اإلجياب موجودا، 

يظل ملتزما  خاصة أن من يوجه إليه اإلجياب و. فمن املؤكد أنه سيعوق املعامالت القانونية
وفضال عن ذلك، فلو أن إرادة . بالصمت ال ميكن أن ينسب إليه أي خطأ أو تقصري

املوجب املنفردة ميكن أن تلزم صاحبها، فإا تعجز على إنشاء التزاما على عاتق من وجه 
.إليه اإلجياب  

أما من الناحية العملية، فانه مما يتفق متاما مع احلقائق االجتماعية أال يفسر 
و هذا احلكم ميثل ضرورة عملية الن استنتاج القبول من . لسكوت على أنه متضمن لقبولا

 جمرد سكوت املوجب 
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له،يعين ببساطة إنشاء واجب على عاتق هذا الشخص، حبيث إذا كان ال يريد أن يقبل ، 
يف  فعليه أن يعرب عن إرادته بالرفض، و إال سيجد نفسه مرتبطا بعقد مل يكن راغبا فيه و انه

. الوقت نفسه ميثل قيدا غري حمتمل على احلرية الشخصية ليس له من مقتض يف جمال التعامل
و هو نفس املنحى الذي اعتمده الفقه الفرنسي يف تربيره، و كذلك مما ورد باملذكرة 

و يستخلص من دراسة خمتلف املذاهب و : "اإليضاحية للقانون املدين املصري من أنه
التشريعية وأحكام القضاء أن جمرد السكوت البسيط ال يعترب إفصاحا  مقارنتها يف النصوص
. 68"أو تعبريا عن اإلرادة  

ولقد طبق القضاء ذلك املبدأ العام يف عدة قرارات صادرة عنه، منها ما جاء يف 
 1870ماي  25القضاء الفرنسي، حيث أصدرت حمكمة النقض الفرنسية قرارا مبدئيا يف 

سكوت شخص عن الرد على خطاب يعترب فيه مرسله مسامها يف شركة اعتربت فيه بأن جمرد 
معينة، و خيربه فيه أنه سجل يف حسابه قيمة األسهم اليت احتسبها عليه، ال يعترب قبوال 

جوان  11و كذلك قضت حمكمة تولوز االستئنافية يف . 69باالكتتاب يف األسهم املذكورة
إىل بعض الناس وذكر أنه يعتربهم قد رضوا  بأنه إذا أرسل تاجر منوذجا من بضاعته 1881

.70بالشراء إذا مل يردوا هذا النموذج، فال يعترب عدم الرد قبوال  

 23فالقضاء األملاين يف . ولقد أخذ كل من القضاء األملاين و اإليطايل بنفس املبدأ
ملعىن أصدر قرارا قضى فيه بأنه ال يعترب السكوت قبوال إال إذا اكتسب هذا ا 1926نوفمرب 

أمـا. طبقا ملبدأ حسن النية القضاء اإليطايل فلقد أصدرت حمكمة النقض اإليطالية قرارا يف  
قضت مبوجبه أن السكوت يف ذاته ال جيوز بأي حال أن يعادل الرضا  1956يناير سنة  11

بسبب ما يف السكوت من غموض، و مع ذلك ميكن أن يكون تعبريا ضمنيا عن اإلرادة مىت 
.  71القبول نتيجة لتوافر ظروف خاصة أومراكز موضوعية أو شخصية اكتسب معىن  
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وجاءت أحكام القضاء املصري مؤيدة لالجتاه السابق، ومن تلك األحكام، حكم 
حمكمة اإلسكندرية االبتدائية املختلطة يف دائرا التجارية اليت قضت فيه بأن سكوت 

 املشرتي أكثـر  من

 

رض يعرضه البائع و يشرتط يف صفقة ظلت املفاوضات دائرة مثانية أيام دون أن يرد على ع 
فيها بني البائع واملشرتي مدة أسابيع عديدة، ال يعترب رضاء من املشرتي بل جيب أن يكون 

و أيضا ما صدر عن حمكمة النقض املصرية من .  72رضاؤه جليا بعد هذه املفاوضات الطويلة
نون املدين أن جمرد السكوت عن الرد ال يصلح من القا 98/2املقرر وفقا لنص املادة : " أن

بذاته تعبريا عن اإلرادة و ال يعترب قبوال إال إذا كان متعلقا بتعامل سابق بني املتعاقدين، 
و متاشيا مع . 73"واتصل اإلجياب ذا التعامل بأن كان مكمال أو منفذا أو معدال أو ناسخا

عن حمكمة االستئناف املدنية اللبنانية يف  نفس الوجهة، جاء القضاء اللبناين،حيث أنه صدر
من أن السكوت حبد ذاته ال يفيد املوافقة الضمنية، ما مل يقرتن بفعل إجيايب  1970يناير  16

.74ينم عن إرادة الساكت باملوافقة  

75وبالنسبة للشريعة اإلسالمية، كما سبق : " ، قرر الفقهاء فيها قاعدة عامة مفادها
منها، و كذلك  67و كرستها جملة األحكام العدلية يف املادة  ..."ال ينسب لساكت قول

وتنسب هذه القاعدة إىل اإلمام الشافعي يف وضعها. 76التشريعات اليت أخذا منها 77 . 

ففي هذه القاعدة تصوير للساكت و لوضعه السليب، الذي ال تعبري فيه و ال 
كذا، فالشخص الساكت الذي   ويقصد ا الفقهاء بأنه ال يقال لساكت أنه قال.  78داللة

مل يصدر منه قول و ال فعل يدل على رضاءه، أو عدم رضاءه، ال ميكن أن يرتجم سكوته 
هذا مبوافقة أو عدمها، وال ميكن أن ينسب إليه ما مل يقله بالظن أو التخمني، أو بتوقع قوله 
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دة و يستلزم ببيع شيء أو باإلذن فيه بالتصرف، أو حنو ذلك من كل ما يعتمد على اإلرا
. إظهارها للوقوف على حقيقته  

ويراد بالساكت يف القاعدة، الشخص الذي يلتزم الصمت حيال أمر معني كان 
ينتظر منه إظهار إرادته املعتربة حنو ذلك األمر، مع افرتاض أن هذا الشخص قادر على 

ما يفرتض كذلك ك. من الكالم أو التعبري عن إرادته -مادي أو أديب -التكلم ال مينعه مانع 
على هذا الشخص باألمر للسكوت عنه، وهو حمل السكوت، و هو ذلك األمر الذي 

يصلح ألن يتعلق به السكوت، و هو كل أمر عينه الشارع مما يصلح لتعلق إرادة الساكت به 
فينتج أثرا شرعيا يف حق الساكت، سواء أكان ذلك عقدا أم تصرفا أو واقعة يرتب عليها 

، و ما إىل ذلك من األمور اليت 79و آثارا معينة، كاالستيالء و اجلوار و غريهاالشارع حقوقا 
. متس حقا الشخص الساكت،  فالبد أن يكون الساكت عاملا باألمر املسكوت عنه

والسكوت املقصود منها هو السكوت ارد أو البسيط، أي ذلك السكوت البحت الذي ال 
كما أنه جمرد عن القرينة، . خالله استنتاج اإلرادةيصحبه قول أو فعل، أو أي فعل ميكن من 

مبعىن أنه سكوت ساكن يف ظاهره وباطنه وال تسمح ظروفه باستشفاف أية إرادة منه، وهو 
.خيتلف عن باقي طرق التعبري السابقة  

ويستند هذا الشق من القاعدة إىل عموميات النصوص الشرعية من القرآن الكرمي و 
هى عن آكل أموال الناس بالباطل، و حترم االعتداء على األموال و السنة النبوية اليت تن

كما يستند أيضا . 80الدماء واألعراض، و توجب أن يكون ذلك عن تراض و طيب نفس
.إىل املعقول  

:فمن النصوص الشرعية الواردة يف القرآن الكرمي قوله تعاىل ) َ◌F�َ َ1ُْ�'ُوْا أَْ�َوا�َُ�م  
�ِس ِ%�<5ِِْم َ%ْ�َ�ُ�م ِ%�ْ�َ%�ِطِل وَ  ْن أَْ�َواِل ا��0 �ِم �F�َُِْ�'ُوْا َ*ِر���ً �8 ُ�ْد�ُوْا ِ%َ�� إِ�َ" اْ�ُ)�0

))))َوأَ�ُ�ْم َ�ْ>'َُ�ون :        ، وقوله تعاىل81◌َ   

) َ�� ا�0ِذ�َن آَ�ُ�وْا F�َ َ1ُْ�'ُوْا أَْ�َواَ�ُ�ْم َ%ْ�َ�ُ�ْم ِ%�ْ�َ%�ِطِل إ01ِ أَن َ�ُ�وَن �  B�َأ �
�ُ�ْم َو1َ َ�ْ�ُ�'ُوْا أَ��َُ�ُ�ْم إِنHّ 0َ َ��َن ِ%ُ�ْم َرِ)���ً ِ�َ=�َرًة  َ�ن َ�َراٍض �8 ((((

82.  
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{ -صلى اهللا عليه و سلم - ومما ورد يف السنة النبوية قوله    كل المسلم على
}المسلم حرام دمه وماله و عرضه 83.  

و أكلها  فهذه النصوص تدل على حرمة األموال اململوكة، و حترمي االعتداء عليها
و أن هذه النصوص قيدت التجارة و انتقال األموال بني الناس . بالباطل، أي بغري حق

و عليه، فإن . بالرتاضي، و من أخذها بغري رضاء، فيعترب أكلها بالباطل، و اعتدى عليها
السكوت ارد ال يكفي دليال للرضا الذي هو األصل الذي تبىن عليه العقود و التصرفات 

 شك يف أن انتزاع الرضا من سكوت جمرد غري مصحوب بقول أو فعل إىل شخص عامة، وال
ساكت مل يقله و مل يفعله، فيه نوع من االفرتاء و الظلم، و هذا منهي عنه يف نصوص 

من نسب إىل ساكت قوال أو اعتقاد: "وقال يف ذلك اإلمام املاوردي. الشرع فقد افرتى  
"عليه ال ينسب إىل ساكت قول قائل و ال عمل : "ذلك و وضح اإلمام الشافعي قوله ، 84

".عامل، إمنا ينسب إىل كل قوله و عمله                    

ومن حيث دليل القول يف القاعدة السابقة من الناحية املعقولة، هو أن السكوت 
ارد داللة على اإلرادة يف خمتلف جماالا حمتملة، و احملتمل ال يكون حجة، لكون تعدد 

ماالت أسباب التزام الشخص الصمت، و صعوبة حتديد أحدها على جهة القطع و احت
اليقني، و هلذا تكون داللته ظنية ال يعتد ا دليال على اإلرادة يف أي صورة من صورها، 

ومن جهة أخرى، ملا كان عدم القول هو . سواء موافقة أو رفضا، أو إقرارا، أو إذنا، أو إجازة
سكوت مشكوك فيها، فإا ُيصار إىل اليقني وال يلتفت إىل الشك، املتيقن، و داللة ال

يضاف إىل ما ". اليقني ال يزول بالشك"فالقاعدة السابقة هلا صلة وثيقة بالقاعدة األساسية 
واألعراض والدماء، ومحاية  لسبق أن احلكمة التشريعية يف هذا القول، هو احملافظة على األموا

.85رار يف التعامل بني الناساملتعاقدين و ضمان االستق  

باتفاق  -ويرتتب على ذلك الشق من القاعدة سالفة الذكر، بأن السكوت ارد 
و تعرف عدة تطبيقات . عدم صالحيته للتعبري عن اإلرادة -مجيع فقهاء الشريعة اإلسالمية
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 لو رأى الشخص أجنبيا يبيع ماله فسكت ال يكون سكوته إجازة،: منها على سبيل املثال
خبالف ما لو قبضه املشرتي بعد ذلك حبضرته و هو ساكت فإنه يكون إجازة، و كذلك لو 
رأى القاضي الصيب أواملعتوه يبيع و يشرتي فسكت ال يكون سكوته إذنا بالتجارة و لو مل 

.86يكن هلما ويل  

هذا ما يتعلق بالسكوت ارد، و يتم تناول السكوت املوصوف بعده يف الفرع املوايل 
.  

 

 

 

 

 الفرع الثاني

 السكوت الموصوف
 

، فإنه ترد -و املتمثل يف أن السكوت ارد ال يصلح للتعبري -خالفا للمبدأ العام 
و من تلك االستثناءات،هناك ما يسمى بالسكوت . عليه استثناءات جتعله يقوم مقام القبول

(Silence qualifié)املوصوف جمموعة األعمال  غري أن. الذي مل يرد تعريفه يف التشريعات ،
السكوت املوصوف هو : "التحضريية للقانون املدين املصري تطرقت له و عربت عنه بقوهلا

الذي يعرض حيث يفرض القانون التزاما بالكالم، فال يثري إشكاال ما، ألن القانون نفسه 
.87"يتكفل بتنظيم أحكامه  

تشريعية، أو العرف، ويؤخذ القانون هنا مبعناه الواسع، والذي يتمثل يف النصوص ال
و مبعىن آخر يكون السكوت موصوفا . 88أواالتفاق الذي ينزل منزلة النص القانوين أو العرف

إذا أوجبت قواعد القانون أو االتفاق على الشخص، أن يعرب عن إرادته باللفظ أو باختاذ 
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ه عن الرد موقف إجيايب، إذا مل تكن لديه الرغبة يف التعاقد، و يف هذه احلالة يعترب سكوت
. قبوال  

وبالنسبة لقواعد القانون اليت تضفي على السكوت هذه الصفة، فقد تكون قواعد 
ذات مصدر تشريعي أي تشريعية،أو تكون ذات مصدر عريف، أي قواعد عرفية، و هي يف  

و يف مثل تلك احلالة، فإنه مىت التزم الشخص السكوت، فإن . كل األحوال قواعد قانونية
ويسمى السكوت هنا موصوفا ألن القاعدة القانونية أو االتفاق . ام القبولسكوته يقوم مق

و خيضع القاضي يف حاالت السكوت . 89هي اليت رجحت داللة القبول على داللة الرفض
.املوصوف لرقابة حمكمة النقض أو العليا عليه  

ومن احلاالت اليت يعترب فيها السكوت املوصوف قبوال، و اليت وردت يف نصوص 
لتشريع، منها ما نص عليه املشرع الفرنسي و اعترب فيها السكوت قبوال، ما جاء يف نص ا

من القانون املدين و اليت تقضي بأن عقد اإلجيار يتجدد بنفس الشروط إذا  1759املادة 
. استمر املستأجر يف انتفاعه بالعني بعد انتهاء مدة اإلجيار، دون اعرتاض من جانب املؤجر  

ذا النص أنه مثة التزاما بالكالم، هو التزام املؤجر بإبداء االعرتاض فيستخلص من ه
على استمرار املستأجر يف االنتفاع بالعني املؤجرة بعد انتهاء مدة اإلجيار، فإذا امتنع عن 
االعرتاض إخالال هلذا االلتزام، اعترب امتناعه قبوال إلجياب ضمين بتجديد عقد اإلجيار، 

و كذا يستفاد من نص . جر يف العني املؤجرة ، رغم انتهاء مدة اإلجياريستفاد من بقاء املستأ
ف، حيث أنه مثة التزاما بالكالم يقع على عاتق الدائنني املرنني يف .م.من ق 2186املادة 

فإذا مضت ستون يوما ومل . حالة التجاء حائز العقار املرهون إىل تطهريه وعرضه الثمن عليهم
. الزيادة على هذا الثمن اعتربوا قابلني هلذا العرضيعلن أحد منهم رغبته يف  

وكذلك هناك حاالت وردت للسكوت املوصوف جاءت مبناسبة فرض نصوص 
 496من ذلك ما فرضته املادة . القانون املدين األملاين االلتزام بالكالم يف حاالت خمتلفة
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لشراء، إذ تقضي بأنه جيب اخلاصة بالبيع حتت التجربة على املشرتي من التزام بإعالن رفضه ا
.90على املشرتي رد الشيء املبيع يف خالل املدة احملددة و إال اعترب سكوته قبوال  

وقرر املشرع املصري هو اآلخر بااللتزام بالكالم بنصوص خاصة يف مواضيع متفرقة 
 يف حالة بيع العقار املرهون: "م اليت تقضي بأنه.م.من ق 322من ذلك ما نصت عليه املادة 

رهنا رمسيا، إذا نفق البائع و املشرتي على حوالة الدين املضمون بالرهن وسجل عقد البيع 
تعني على الدائن مىت أعلن رمسيا باحلوالة أنه يقرها أو يفرضها يف ميعاد ال يتجاوز ستة أشهر 

و من هذه النصـوص أيضا، . ، فإذا انقضى هذا امليعاد دون أن يبت برأي اعترب سكوته إقرار
م اليت فرضت على املشـرتي يف البـيع.م.من ق 421ملادة ا شرط التجربة، إلتزاما بإعالن رفض  

فإذا انقضت املدة و سكت . املبيع يف املدة املتفق عليها أو يف مدة معقولة يعينها البائع
91املشرتي مع متكنه من جتربة املبيع اعترب سكوته قبوال و كذلك أيضا ما جاء يف نص املادة . 

من  1759م اخلـاصة بتجديد اإلجيـار جتديدا ضمنـيا، واملتفقة مع نـص املادة  .م.من ق 599
.92ف. م.ق  

وقد يرجح القانون املصري داللة الرفض، فيعترب السكوت حينئذ رفضا، و مثال ذلك 
م، من أنه إذا قام احملال عليه أو املدين األصلي بإعالن احلوالة إىل .م.ق 316ما جاء يف املادة 

لدائن وعني له أجال معقوال ليقر احلوالة، مث انقضى األجل دون أن يصدر اإلقرار، اعترب ا
. 93م اخلاصة بالبيع بشرط املذاق.م.ق 228و كذلك احلال يف املادة . سكوت الدائن رفضا  

ونفس احلال بالنسبة للمشرع اجلزائري الذي فرض االلتزام باإلفصاح و الكالم، و 
يف : "م بقوهلا.ق 255/1بوال، و من ذلك ما جاء يف نص املادة رتب على السكوت فيه ق

البيع على شرط التجربة، جيوز للمشرتي أن يقبل املبيع أو يرفضه و على البائع أن ميكنه من 
فإذا رفض املشرتي املبيع جيب عليه أن يعلن الرفض يف املدة املتفق عليها،فإن مل . التجربة

مدة معقولة يعينها البائع، فإذا انقضت هذه املدة وسكت يكن هناك اتفاق على املدة ففي 
و كذلك ما جاء يف نص املادة .94"املشرتي مع متكنه من جتربة املبيع اعترب سكوته قبوال
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و إذا قام احملال عليه أو املدين األصلي بإعالن احلوالة : "م اخلاصة حبوالة الدين بأنه.ق 252/2
يقر احلوالة مث انقضى األجل دون صدور اإلقرار، اعترب إىل الدائن و عني له أجال معقوال ل

" .سكوت الدائن رفضا للحوالة  

وكذلك من احلاالت اليت يقضي فيها العرف خاصة العرف التجاري منه أن السكوت 
املوصوف يعد قبوال، حالة إذا أرسل مصرف إىل عميله كشفا ببيان حسابه اجلاري، و مل يبد 

خالل مدة  مناسبة، و كان قد ذُكر أن عدم  - ما ورد بالكشفعلى  -العميل أي اعتـراض 
االعرتاض على هذا البيان يعد إقرارا له، حينئذ يعد سكوت العميل دليال على رضائه 

كما أنه استنادا . بكشف احلساب، و لقد جاءت أحكام القضاء على األخذ ذا املبدأ
االحرتاف املهين لكل من املوجب و  للعرف املهين، فإن السكوت قد يعترب قبوال، إذا حتقق

. 95املوجه إليه باإلجياب  

من ناحية أخرى، قد يكون السكوت موصوفا مبقتضى االتفاق، أي أنه جيوز أن 
يتفق الطرفان على اعتبار السكوت املوجه إليه اإلجياب يعد قبوال إذا تأخر عن مدة معينة، و 

ا ليست من النظام العام و هي مقررة ملصلحة ذلك خالفا للقاعدة العامة أو املبدأ العام، أل
و بالتايل جيوز خمالفتها، و مىت اتفق على ذلك، فإنه جيب إعمال هذا االتفاق يف . األفراد

من ذلك أن يتفق الطرفان يف عقد حمدد املدة كعقد إجيار أو عقد . خصوص ما ورد فيه
حـد الطرفني اآلخر قبل انتهاء عمل، على امتداد أو جتديد العقد لفرتة أخرى، مامل خيطر أ

ففي هذه . العقد بفرتة برغبته يف اإلاء   

 

احلالة يعترب السكوت عن اإلخطار رضاء بامتداد العقد أو جتديده، و ذلك مبقتضى ما اتفق 
عليه الطرفان، أي أن االتفاق هو الذي يضفي املعىن على السكوت، وليس للسكوت يف 

ار نزاع بني األطراف، فإن القضاء يتحدد دوره يف تطبيق اتفاق و هلذا مىت ث. ذاته أية داللة
.96الطرفني  
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أما بالنسبة للشريعة اإلسالمية، لقد أخرج الفقهاء املسلمون القدامى مسائل فقهية  
كثرية من أبواب الفقه اإلسالمي املختلفة، و جعلوا للسكوت داللة على اإلرادة بشأا 

وهذه املسائل ختتلف من مذهب إىل . 97"نسب لساكت قولال ي"استثناء من القاعدة العامة 
لذلك كان . آخر، و ذلك حبسب ما إذا كان السكوت يف موضع احلاجة إىل البيان أو ال

بعضها حمل اتفاق، وبعضها اآلخر حمل خالف بني الفقهاء، كما أا ختتلف من حيث  
. كثرا أو قلتها من مذهب إىل آخر  

يها السكوت موصوفا، تلك املسائل اليت حتددت فيها داللته ومن املسائل اليت يعترب ف
. بناء على نص شرعي أو عرف، أو حىت على اتفاق  

ويراد بالنص الشرعي الذي حتددت فيه داللة السكوت املوصوف، هو اللفظ الذي 
يفهم منه املعىن من القرآن الكرمي و السنة سواء أكان ظاهرا أم مفسرا أم خاصا أم عاما،و 

فهو كل ملفوظ من القرآن الكرمي و . املراد منه ما قابل الظاهر و املفسر، و احملكمليس 
  .السنة النبوية و يلحق بالنص هنا من حيث األثر العرف

فمن أهم املسائل اليت حتددت فيها داللته بناء على النص، مسألة سكوت البكر يف 
و . 98التزويج، و عند قبض مهرهاالزواج، حيث يقوم مقام نطقها عندما يستأذا وليها قبل 

 -صلى اهللا عليه و سلم -قد دل على أن سكوت البكر كنطقها يف ذلك حديث الرسول 
يا رسول : قالوا ،ال تنكح األيم حتى تستأمر، و ال تنكح البكر حتى تستأذن: "يف قوله

 -لمصلى اهللا عليه و س -و يف رواية أخرى قوله ". أن تسكت: قال، اهللا و كيف إذنها؟ 
. 99"األيم أحق بنفسها من وليها،والبكر تستأذن في نفسها، و إذنها صماتها"   

 

ففي هذه النصوص تصريح بأن البكر يكفي سكوا أو صمتها يف إذا بالزواج أي 
أن سكوا حيمل على املوافقة بناء على النص يف إذا بالزواج، وذلك لضرورة احلياء، أي أن 
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أو إعالن موافقتها باللفظ، لذلك و لرفع احلرج عنها يكتفى  حياءها مينعها من إبداء
.و البكر يقصد ا الفتاة اليت مل تزول بكارا، فحقيقة البكارة بقاء العذر . بسكوا  

: ومن املسائل الكثرية اليت حتددت فيها داللته مبقتضى العرف، منها على سبيل املثال
  - ثل الثمن يف عقد البيع، أو املهر يف الزواجم - السكوت عن حتديد نوع النقد يف العقد 

تزوجتك مبائة أو بألف : بعتك هذا الشيء مبائة أو بألف، أو يقول الزوج: كأن يقول البائع
فهنا . و يسكت عن حتديد نوع هذه املائة أو األلف هل هو دينار أو درهم، أو جنيه مثال

اقد طاملا سكت املتعاقدان عن يرجع إىل العرف السائد يف البلد الذي جيري فيها التع
100التحديد و كذلك لو باع التاجر شيئا دون االتفاق مع املشرتي على تعجيل الثمن و ال . 
على تأجيله، و إمنا سكتا عن ذلك، فإنه يرجع إىل العرف لتحديد داللة هذا السكوت، و 

ود العقد  بيان ما إذا كان سيتم الدفع معجال أو مؤجال وكذلك السكوت عن بيان أحد بن
فإذا . كالسكوت عن حتديد مشتمالت املبيع ومكان التسليم، وأجرة النقل، وغري ذلك

سكت املتعاقدان عن بيان ذلك فمعناه قد احتكما إىل العرف القائم والسائد عندهم، 
.                101وفوضا إليه مهمة التبيني والتفصيل  

اقدين، كاالتفاق السابق بني وقد يكون السكوت بناء على اتفاق سابق بني املتع
.102املتبايعني، فُريجع إليه، و يُعمل به  

 

 الفرع الثالث

 السكـوت المالبـس 
 

. هو ذلك السكوت الذي يتعارض مع السكوت ارد، و يعترب كإستثناء آخر عليه
و هذه الظروف . ويقصد به هو ما حتيط به ظروف معينة جتعله يفيد داللة القبول و ترجحها

يط به اليت حت  

 
                                                 

  . 345. ر�]ي دراز، ا����b ا�����، ص 100
 . 347- 346. ر�]ي دراز، ا����b ا�����، ص 101
��ت  102��;� ��E����T ا����ر، �� ����ا)زھ� ا�/�+0 ��/�+�� ا[*c���، ا��]ء ا)ول، ا����ع،ا���� ا�¦ھ�C �����'�، ��3، '�� ا�

  . 60. ، ص2002



ال يتوقع بسببها أن يصل حتما إىل املوجب رد صريح إذا ما قرر املوجب له القبول، و إمنا 
مناسب، اعترب السكوت  يكون توقع الرد يف حالة الرفض، فإذا مل يرفض اإلجياب يف وقت

ومبفهوم آخر هو السكوت الذي يكون ساكنا يف ظاهره متجها إلحداث أثر يف . 103قبوال
ك على ضوء الظروف املصاحبة له و اليت تضفي عليه داللة معينة، فيصري يف باطنه، و ذل

.هذه احلالة موقفا ذا داللة، و بالتايل وسيلة مؤدية إىل التعبري عن اإلرادة   

ومنَ َمثَ◌ يعترب السكوت قبوال كلماُ وجد ظرف من الظروف اخلارجية اليت ترجح 
احلالة بالسكوت املالبس، على أساس ما  داللة القبول لإلجياب، و يسمى السكوت يف هذه

و إىل هذا املعىن أشارت املذكرة اإليضاحية . البسه من ظروف ترجح فيه داللة القبول
السكوت املالبس هو ما : "للقانون املدين املصري يف تعريفها للسكوت املالبس بقوهلا

.           104"تالبسه ظروف حيل معها حمل اإلرادة  

الوقائع اليت تقرتن بالسكوت و ختلع عليه داللة معينة، جيب أن وهذه الظروف و   
تنطق أو تدل على اعتباره قبوال، و يشرتط فيها أن أال تدع للشك جماال و الغموض يف 
اعتباره كذلك، ما دام أا ألبسته تلك الصفة من جعله مالبسا من جهة، و من جهة 

و منُ مثَ يصبح السكوت بطابعه . القبول أخرى، رتبت آثاره لكوا يستشف منه داللته على
من رداء، فيه من الداللة  - أي الظروف -ال بطبيعته، و مبا أضفت عليه هذه األسباب  

.على قبول الصامت  

وأن تقدير الظروف املالبسة للسكوت و ما حتمله من داللة على القبول يعترب مسألة 
، أي أن هذا األخري هو الذي يتوىل موضوعية، تدخل يف السلطة التقديرية لقاضي املوضوع

تقديره هذه الظروف، وذلك دون رقابة عليه من حمكمة النقض أو احملكمة العليا، و له أن 
. يستعمل ضوابط مرنة يف هذا التقدير  

والسكوت املالبس ذا املعىن خيتلف عن السكوت املوصوف، الذي خيضع فيه 
إضافة إىل اختالف  . يستعمل ضوابط مرنة بشأنه القاضي لرقابة احملكمة العليا و ليس له أن

                                                 
  . 89. �`�� ���ي ا����ي، ا����b ا�����،ص ؛97- 96. '�� ا��زاق �T  �Eج، ا����b ا�����، ص 103
 ؛127.   ا���G، ا����b ا�����؛ ص�`� ؛141. *����ن ��^�، ا����b ا�����، ص؛  31. '�دل ��E_، ا����b ا�����، ص 104

��+� ا����� �2�c]ام،�3�ر،ا���  ��E ��`�"2]ام�Hدر ا�3�ر+�،"��  115. ، ص 2006،دار ا������ ا���+�ة ،ا[*9



" مالبس"كلمة  "Circonstancié" "  "موصوف"عن كلمة   "Qualifié من ناحية اللغة  
. 105الفرنسية  

 68م واملادة .م. من ق 98وإىل السكوت املالبس والظروف احمليطة به أشارت املادة         
فجاءت بأمثلة و حاالت . ض التشريعاتج سالفيت الذكر، و كذا بع.م .من              ق

 ةللسكوت املالبس يف اعتباره قبوال و تعبريا عن اإلرادة، فمن تلك الظروف املقرتن
بالسكوت، منها ما يكون سابقا عليه، و منها ما يكون معاصرا له، ومنها أيضا ما يكون 

اة عملية وجاءت هذه النصوص أيضا بعدة ضوابط مرنة يئ للقاضي أد. 106 الحقا عليه
.للتوجيه   

وخبصوص الشريعة اإلسالمية، مل يلتزم الفقه اإلسالمي مبدأ عدم االعتداد بالسكوت 
بصورة مطلقة، بل جنح إىل اخلروج عليه و اعتد بالسكوت إذا اقرتنت به مالبسات و 

ظروف جتعل داللته تنصرف إىل الرضا، و يكون بذلك تعبريا عن اإلرادة، إذا كان السكوت 
" ال ينسب لساكت قول" ض احلاجة إىل البيان، لذلك أضاف الفقهاء إىل قوهلم يف معر 
فاكتملت بذلك القاعدة الفقهية بشقيها ". لكن السكوت يف معرض احلاجة بيان"عبارة 

و لقد تناولت جملة األحكام العدلية االستثناء . األصل و االستثناء و فق الرتتيب السابق
السكوت "وفسرته بأن ". لكن السكوت يف معرض احلاجة بيان" منها  67بقوهلا يف املادة 

". فيما يلزم التكلم به إقرار وبيانا  

يستدعي األمر  -االستثناء  -ولشرح املقصود بالشق الثاين من القاعدة الفقهية
اليت تفيد من الناحية اللغوية " لكن" الوقوف على عباراته، فبدأت العبارة فيها بكلمة 

ما يتوهم ثبوته، أي إلزالة ما يتوهم ثبوته من أن السكوت ال داللة له على  االستدراك و نفي
و . تكون له داللة على اإلرادة يف حاالت معينة داإلرادة مطلقا، و إثبات أن السكوت ق

و . يراد بالسكوت يف العبارة من القادر على التكلم، وذلك يف معرض احلاجة إىل البيان
خوف الضرر، و هي أقل حدة و أدىن حاال من الضرورة، ومبعىن يقصد باحلاجة عند الفقهاء 
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آخر هي احلالة اليت جيد اإلنسان نفسه معها يف جهد و مشقة، وقد يتوقف رفع هذه املشقة 
   . 107أما املراد بالبيان فهو اإليضاح واإلظهار و الدليل. على اإلتيان بفعل معني

لكن "اين من القاعدة، فإن معىن وبعد الوقوف على مدلول العبارات يف الشق الث 
، هو أن السكوت من القادر على التكلم يف موضع متس "السكوت يف معرض احلاجة بيان

احلاجة فيه إىل البيان، وهي املواضع اليت خيشى فيها من وقوع ضرر بأحد املقاصد العامة 
عده يف هذه  للشريعة اإلسالمية، وهي الدين، و النفس، والعقل و املال، والنسل يرخص يف

احلالة دليال على جاءت يف موضع احلاجة، أي إذا كانت هناك حاجة تدعو إىل استنتاج 
.اإلرادة من السكوت  

وال اإلرادة و إظهارا هلا، و ذلك علي سبيل االستثناء، حمافظة على تلك املقاصد، 
ا و كل ما يفوت أحده. وصيانتها، إذ إن كل من يتضمن حفظ هذه املقاصد فهو مصلحة

مفسدة و دفعه مصلحة، وعلى ذلك فإذا كانت اعتبارات حتقيق املصلحة أو جلبها، أو دفع 
. مفسدة تقضي باعتبار السكوت بيانا أي دليال على اإلرادة و إظهارا هلا، فال بأس بذلك

. على أن يكون هناك داللة من نص أو عرف أو قرينة، تؤيد تفسري السكوت على حنو معني
ببيان "يف موضع احلاجة هو ما يعرف عند علماء األصول من احلنفية  و عد السكوت بيان

.، أي البيان الذي يقع بسبب الضرورة، و هو داللة السكوت"الضرورة  

وعليه يرتتب على الشق الثاين من القاعدة الفقهية، أثر فقهي مهم مفاده هو اعتبار 
من وسائل التعبري عنها خالف  وهو وسيلة استثنائية. السكوت بيانا، أي دليال على اإلرادة

كما سبق -بني الفقهاء يف اعتبار ذلك استثناء على القاعدة العامة، وإمنا اخلالف يظهر
يف نطاق هذا االستثناء، أي مدى التوسع فيه أو تضييقه عند املذاهب، فيتسع  -اإلشارة إليه

ضيق لدى األخرى اليت نطاقه لدى املذاهب اليت اعتدت بالتعاطي يف التعبري عن اإلرادة، و ي
و يستند هذا االستثناء إىل النصوص الشرعية يف . مل تعرتف للتعاطي بداللة على اإلرادة

القرآن الكرمي و السنة النبوية الدالة على التيسري،و رفع احلرج و املشقة، و على ما بناه 
. 108" املشقة جتلب التيسري"الفقهاء على هذه النصوص من قواعد فقهية كقاعدة   
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ولقد زخر الفقه اإلسالمي بتطبيقات متعددة حلاالت السكوت املالبس، و هي 
جمموع املسائل اليت يعترب فيها السكوت دليال على اإلرادة اعتمادا على القرائن، أي بناء على 
109داللة من حال املتكلم، حبيث قد عدد اإلمام ابن جنيم احلنفي يف األشباه و النظائر سبعة  

عتد فيها الفقهاء بالسكوت املالبس، و هذه احلاالت اليت أوردها ال تقتصر و ثالثني حالة ي
و لكن ُخيتار منها ما . على التصرفات القولية، والعقود فحسب، بل أن بعضها خارج عنها

:يتعلق بالعقود و التصرفات، وميكن مجع أمهها فيما يلي  

-1 سكوت : لكاحلاالت اليت متحض فيها ملنفعة من وجه إليه و يدخل يف ذ
املتصدق عليه قبول، وسكوت املفوض إليه قبول أيضا و يرتد برده، و سكوت 

 املوقوف عليه، وسكوت املوصى له  وسكوت املكفو

 

.110ل له  
 

احلاالت اليت يتوافر فيها تعامل سابق بني املتعاقدين و يتصل اإلجياب ذا  -2
د، اعترب هذا السكوت إذنا التعامل كسكوت الراهن بعد قبض املرن املرهون بعد العق

و كذا احلال يف اهلبة، فإذا ما قبض املوهوب له بعد العقد، و صاحب هذا القبض . بالقبض
وكما هو احلال أيضا يف عقد البيع الذي ميلك . سكوت الواهب، اعترب سكوته إذنا بالقبض

يع، و سكت البائع فيه حق احلبس على الشيء املبيع، فإذا ما قبض املشرتي بعد ذلك املب
.من جملة األحكام العدلية 281البائع اعترب سكوته إذنا بالقبض وهو ما جاء يف نص املادة   

 

احلاالت اليت تستلزم فيها مبدأ العدالة اعتبار السكوت رضا كسكوت املوىل  -3
حني يرى عبده يبيع و يشرتي، فإنه جيعل إذنا له يف التجارة لضرورة دفع الضرر عمن يعامله 

و سكوت الزوج عند الوالدة، و السكوت قبل البيع . 111ناس،وهذا عند علماء احلنفيةمن ال
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عند اإلخبار بالعيب وغريه، باإلضافة إىل حاالت أخرى نص عليه الفقهاء، و اليت تندرج 
. حتت صنف السكوت املالبس  

بعد التعرض يف هذا املبحث األول إىل ماهية السكوت و أنواعه، يلي ذلك يف 
.ملوايل دراسة ماهية التصرف القانوين و أنواعهاملبحث ا  

  

  

  

  

  

  المبحـث  الثاني

  ماهـية التصرف القانوني و أنـواعه
  

يف هذا املبحث سنعاجل تعريف التصرف القانوين و شروطه ، و كذا أنواعه، و ذلك 
يف مطلبني يشمل األول منهما تعريف التصرف القانوين و شروطه، بينما يشمل الثاين أنواع 

.لتصرف القانوين ا  

 

  المطلب األول

  تعريف التصرف القانوني و شروطه

، و إىل )الفرع األول(سنتعرض يف مضمون هذا املطلب إىل تعريف التصرف القانوين 
.شروط التصرف القانوين   

 



  الفرع األول

  تعريف التصرف القانوني  
  

L'Acte juridiqueيقصد بالتصرف القانوين أو العمل القانوين  إعمال اإلرادة حني هو  
و يعرفه الفقيه . 112تتجه إىل إحداث أثر قانوين معني  L.JOSSERAND بأنه العمل اإلرادي  

و يعرفه األستاذ أمحد زكي بدوي بأنه . 113الذي يباشره الشخص بقصد إحداث آثار قانونية
ية، أو عمل يرجع إلظهار إرادة تتجه إىل إحداث آثار قانونية، أو تغيري يف احلاالت القانون"

.114"حنو إنشاء التزامات  

ومبعىن آخر التصرف القانوين هو اجتاه إرادة الشخص احملضة إىل إحداث آثر قانوين 
، فيرتتب هذا 115معني، سواء كان هذا األثر هو إنشاء احلق أو نقله أو تعديله أو انقضائه
لقانوين، و ذلك األثر املراد يف إطار ما يقره القانون، فاإلرادة البحتة هي أساس التصرف ا

.116لكوا تلعب دورا جوهريا فيه  

والتصرف القانوين ذا املفهوم، فهو خيتلف عن الواقعة القانونية، كون هذه األخرية 
و هي حتدث إما بفعل الطبيعة أو . هي حادث أو عمل مادي يرتب عليه القانون أثرا معنيا
و . دها، أي بصرف النظر عن اإلرادةبفعل اإلنسان، سواء أراد اإلنسان هذه النتيجة أو مل ير 

:يظهر التمييز بني التصرف القانوين والواقعة القانونية فيما يلي   

أن اإلرادة يف التصرف القانوين هي ذات هذا التصرف و جوهره، و هلذا جيب  - 1
وصفه بأنه إرادة حمضة، بينما يف الواقعة القانونية، قد توجد اإلرادة كما يف األفعال 
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و إذا ما وجدت فإا تتميز بوضوح عن . ية، و قد ال توجد كما يف الوقائع الطبيعيةاالختيار 
.اإلرادة يف التصرف القانوين  

إنه ينبين على االختالف اجلوهري املتقدم بني التصرف القانوين و الواقعة القانونية  -
هي جوهر التصرف  أن األثر القانوين املرتتب على التصرف القانوين إمنا يرتتب ألن اإلرادة و

أما يف الواقعة القانونية، فإن جوهرها هو العمل املادي وحده و ليس . قد اجتهت إىل ترتيبه
اإلرادة حىت و لو وجدت، وأما ما يرتتب على الواقعة القانونية من أثر قانوين فال شأن 

.لإلرادة يف ترتيبه، و إمنا هو يرتتب مبجرد حتقق العمل املادي و وجوده  

يستوي إذن وجود العمل املادي أن توجد اإلرادة أو ال توجد ما دام وجود ولذلك 
اإلرادة ال يغري مما يرتبه القانون أصال على العمل املادي من أثر، إذ ال يكون لوجودها اعتبار 

.117يف ترتيبه وال يف قلب العمل املادي نفسه من واقع قانونية إىل تصرف قانوين  

وين أو العمل القانوين هو عمل غري مادي خبالف ويضاف إليه أن التصرف القان
.118احلال يف الواقعة القانونية اليت هي عمل مادي  

وتظهر أمهية التفرقة بني التصرفات القانونية و الوقائع القانونية يف مجع شتات مصادر 
القانون وردها إىل هاتني الطائفتني األساسيتني و إخضاع كل طائفة إىل قواعد و أصول كلية 

ذلك أن نشوء احلق أو تعديله أو حتديد . احدة و تبدو هذه األمهية باخلصوص يف اإلثباتو 
أوصافه أو نقله أو زواله أو ظهور أي أثر قانوين، يقتضي عند املنازعة فيه إثبات مصدره 

. املباشر أي إثبات الواقعة القانونية أو التصرف القانوين املرتب ألي من تلك اآلثار  

ن الطائفتان خمتلفتان يف اجلوهر، فإنه من الضروري اختالفهما يف وما دامت هاتا
فالتصرف القانوين العتباره إرادة حمضة متجهة إىل توليد حق أو تعديله أو . وسائل اإلثبات

انقضائه أو توليد أي أثر قانوين بوجه عام، فإنه يعين إناطة هذا األثر مبسلك إرادي بقصد 
صل إمكان يئة أو إعداد دليل كتايب على هذا املسلك وقت ترتيبه و هو ما يقتضي يف األ

و ليس احلال كذلك يف . وقوعه لكي يكون من بعد وسيلة إثباته إذا حصلت املنازعة فيه
شأن الوقائع القانونية و هي حمض أعمال مادية يرتتب آثارها بصرف النظر عن اجتاه أو عدم 
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يف األصل إعداد دليل كتايب يسجلها عند  اجتاه اإلرادة إىل هذا الرتتيب، حيث يستعصى
.وقوعها  

وتظهر أمهية التفرقة كذلك بني التصرفات القانونية و الوقائع القانونية يف إنفراد 
التصرفات القانونية بكل األحكام املتعلقة باإلرادة و بقدرا على ترتيب اآلثار القانونية، و 

 .   119هذا خبالف الوقائع القانونية

تصرف القانوين، و باألخص العقد الذي هو صورته الرئيسية، بعناية وقد حظي ال
الفقه التقليدي الغريب الذي أعطاه أمهية بالغة بالقياس إىل الواقعة القانونية اليت كادت 

تتالشى أمامه نتيجة التأثر الكبري له باملذهب الفردي، و املغاالة فيما يتفرع عنه من مبدأ 
مقبولة أدت بالبعض فيه إىل رد كل شيء إىل اإلرادة و هي جوهر  سلطان اإلرادة مغاالة غري

غري أنه إذا كان من الواجب التسليم بأمهية التصرف القانوين يف كل نواحي . التصرف القانوين
القانون و فروعه، فينبغي أن ال يكون ذلك على حساب الواقعة القانونية مبا يكاد حيجبها أو 

. القانونية يقلل من أمهيتها، فالواقعة   

.والتصرف القانوين صنوان يف األمهية من حيث ترتيب اآلثار القانونية  

والتصرف القانوين باعتباره مصدرا مباشرا للحقوق، فهو يرتتب عليه إنشاء احلقوق 
أساسا،كما هو احلال بالنسبة للعقد بوجه عام، و هو تصرف قانوين بإرادتني، يولد احلقوق 

نية و ما يقابلها من التزامات، أو كما هو احلال يف التصرف الشخصية أي حقوق الدائ
.القانوين باإلرادة املنفردة قد ينشئ حقا شخصيا، كالوعد باجلائزة  

فاحلقوق . وكذلك يؤدي التصرف القانوين إىل نقل احلقوق و تعديلها و انقضائها
و تصرف قانوين الشخصية أي حقوق الدائنية ميكن نقلها عن طريق احلوالة، و هي اتفاق أ

بني الدائن و شخص آخر مبقتضاه حيول هذا الدائن هلذا الشخص ما له من حق يف ذمة 
وكذلك احلق الشخصي أو حق الدائنية ينقضي و . ج.م.ق 293املدين حسب نص املادة 

يستبدل بالتجديد، الذي هو تصرف قانوين يتم باتفاق بني الدائن واملدين، أو بني الدائن و 
يب على استبدال حق أو دين جديد حبق قدمي مما ينقضي به احلق أو الدين مدين و أجن
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و احلق العيين . و ينقضي حق الدائنية كذلك باإلبراء. القدمي، و ينشأ احلق أو الدين اجلديد
120ينقضي بالنزول عنه، كالنزول عن حق الرهن أو حق االرتفاق   .  

يتخذ وسيلة لتأكيد حق ثابت وكذلك قد يرتب التصرف القانوين آثارا أخرى، فهو 
أصال وجعله باتا غري قابل للنقض، كقبول املوصى له الوصية، أو قبول املنتفع ما اشرتط 

و قد يتخذ التصرف القانوين وسيلة . 121ملصلحته، و هو يف احلالني تصرف بإرادة منفردة
أو  لتصحيح تصرف سابق قابل لإلبطال عن طريق اإلجازة ممن ُشرع اإلبطال ملصلحته،

لتغيري الوصف الذي يتصرف مبقتضاه الغري، كإقرار رب العمل تصرف الفضويل مبا حيول 
و  . الفضويل يف هذا الشأن إىل وكيل، وكل من اإلجازة و اإلقرار تعترب تصرف بإرادة منفردة

كذلك األمر بالنسبة للوائح و القرارات اإلدارية التنظيمية و الفردية مثل تعيني موظف أو 
األحكام القضائية، و املعاهدات يف جمال القانون الدويل، فهذه كلها تصرفات  عزله، و

.122قانونية تولد حقوقا أو تكشف عنها وتؤكدها أو تنتج آثارا قانونية أخرى خمتلفة  

أما املقصود بالتصرف الشرعي يف فقه الشريعة اإلسالمية، فلم يورد الفقهاء القدامى 
ه عند الكالم عن العقود املختلفة، كالبيع و غريه من تعريفا للتصرف، و إمنا تعرضوا ل

. 123العقود  

غري أن الفقهاء احملدثني أعطوا عدة تعريفات للتصرف من مجلة ذلك ما ذكره الشيخ 
هو كل ما يكون من تصرفات الشخص القولية و "حممد أبو زهرة من أن التصرف الشرعي  

يذهب األستاذ عبد الرزاق أمحد السنهوري و . 124"يرتب عليه الشارع أثرا شرعيا يف املستقبل
إىل أن التصرفات القولية يف الشريعة اإلسالمية يقابلها التصرفات القانونية يف الفقه الغريب 

كل ما صدر من الشخص بإرادته من قول أو "و يعرفه الدكتور وهبة الزحيلي بأنه . احلديث
فيشمل . صاحل ذلك الشخص أم الفعل، يرتب عليه الشرع أثرا من اآلثار، سواء أكان يف 

األقوال الصادرة عن الشخص كالبيع واهلبة و الوقف و اإلقرار حبق، واألفعال كإحراز 
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املباحات و االستهالك و االنتفاع، سواء أكان القول أو الفعل لصاحل الشخص كالبيع و 
. 125االصطياد، أم لغري صاحله كالوقف و الوصية و السرقة والقتل  

هوم التصرف الشرعي هو كل ما يصدر عن الشخص بإرادته من أقوال وعليه فإن مف
.أو أفعال يرتب عليها الشارع أثرا أو نتيجة من النتائج الشرعية   

تصرفات قولية، : وحسب املفهوم السابق، تقسم التصرفات الشرعية إىل قسمني
.وتصرفات فعلية  

يرتب عليها  هي كل ما يصدر عن الشخص من أقوال، و: فالتصرفات القولية
الشارع أحكامها سواء أ كانت من التمليكات و اإلسقاطات أو التوثيقات أو اإلثباتات، 

فهي ذا ترادف مدلول العقد مبعناه العام، سواء أكان صادرا من اجلانبني كالبيع أو اإلجيار 
.أو من جانب واحد كالوقف   

عال مادية، أي ما  فهي كل ما يصدر عن الشخص من أف:  التصرفات الفعليةوأما 
كان قوامه عمال ماديا وليس قوليا أو عقديا، ويرتب عليها الشارع أثرا شرعيا كالغصب 

وقبض الدين وتسلم املبيع، فهي إما تصرفات مفيدة كاالصطياد، أو تكون تصرفات ضارة  
.126كالسرقة  

وقد يقوم الشخص بإجراء هذه التصرفات باألصالة عن نفسه أو بوالية من 
تصرف الويل أو الوصي، وقد جيريها دون  أن تكون له والية التصرف، إما بدافع الشارع،ك

املصلحة للمتصرف نفسه،كأن يكون شريكا، ينفق على املال املشرتك، أو مرنا ينفق على 
الرهن، وقد يقوم الشخص بإجراء هذا النوع من التصرف بدافع املصلحة للغري، كرتميم جدار 

.127آيل للسقوط للغري  
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عربة يف متييز التصرف القويل عن الفعلي إمنا هي بطبيعة التصرف وصورته ال على  وال
و لذا كان دفع الثمن و تسليم املبيع تصرفا فعليا و لو أنه مبين على . األساس الذي بين عليه

. 128عقد البــيع  

لقد مت تعريف التصرف القانوين يف هذا الفرع، و يعقبه يف الفرع املوايل بيان شروط 
.لتصرف القانوين ا  

 

  الفرع الثاني

  شـروط التـصرف القانـوني

  

على خالف الواقعة القانونية، فإن للتصرفات القانونية نظرية عامة تبني الشروط 
الالزمة توافرها يف اإلرادة و األثر القانوين الذي يرتتب على ذلك، و ملا كانت اإلرادة هي 

ليهاكما سبق التطرق إ  -قـوام التصرف القانوين  129 ، إذ هي تنشئه، كما حتدد اآلثـار اليت - 
:يرتبها فإنه يلزم أن تتوافر فيـها الشروط اآلتية  

جيب أن توجد إرادة جادة و باتة تتجه إىل إحداث أثر قانوين معني حىت يعتد ا -1
القانون، وعليه فتصرف اهلازل منعدم، ألن إرادته ليست جادة و مل تتجه إىل إحداث أثر 

.  ي مل حتمل معىن اإللتزام النهائي قانوين، أ  

جيب أن يصدر التعبري عن شخص ذي أهلية، و يتعلق األمر هنا بأهلية األداء، -2
و اليت تعين صالحية الشخص ملباشرة التصرفات القانونية، من رهن أو هبة أو غريها،ومناطها 

لية الشخص ألن يكون اإلدراك والتمييز، وهي تفرتض توافر أهلية الوجوب اليت يقصد ا قاب
له حقوق، أو عليه واجبات، واليت يتمتع ا كل إنسان، و هذا خبالف أهلية األداء اليت 

و عليه، ال ميكن أن يصدر التصرف القانوين عن شخص عدمي . تقتصر على فئة املميزين
و ال عن  التمييز، ألنه ال يدرك معىن ما يقوم به كالصيب غري املميز ألنه معدوم أهلية األداء،
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انون أو املعتوه فهما عدميا أهلية األداء أيضا، وسن التمييز هو ثالث عشرة سنة، حسب 
.ج .م.املعدلة من ق  42ما جاء يف نص املادة   

 

جيب أن يتم التعبري عن اإلرادة يف العامل اخلارجي، حبيث ال تظل حبيسة يف نفس -3
. 130والتعبري عنها قد يكون صرحيا أو ضمنيا. صاحبها  

 

الغلط، : جيب أن تكون اإلرادة سليمة خالية من العيوب، و عيوب اإلرادة هي-4
و تشرتك هذه العيوب مجيعها يف احلكم، و هو أن التصرف . واإلكراه و االستغالل سوالتدلي

و يشار يف هذا املقام إىل هذه . املعيب يكون قابال لإلبطال ملصلحة من شاب العيب إرادته
:يما يليالعيوب بإجياز ف  

: الغلط-أ L'erreur 

هو وهم يتولد أو يقوم يف ذهن املتعاقد فيجعله يتصور األمر على غري حقيقته، فإذا  
كان هذا الغلط يف صفة جوهرية، و كانت هذه الصفة هي الدافع الرئيسي  إلبرام التصرف،  

من  85إىل  81و هذا حسب ما جاء يف نصوص املواد من . كان له احلق يف طلب إبطاله
  .ج .م.ق

: التدليس-ب Le Dol 

هو إيقاع املتعاقد يف غلط يدفعه إىل التعاقد، فالعالقة بينهما وثيقة، و التدليس ال 
جيعل العقد أو ذلك التصرف القانوين قابال لإلبطال إال للغلط الذي يولده يف ذهن املتعاقد، 

أثري يف إرادة العاقد، وقد ويكون التدليس باستعمال طرق احتيالية، للت.  فيدفعه إىل التعاقد
يكفي الكذب وحده طريقا احتياليا يف التدليس، بل و يكفي جمرد الكتمان ليكون طريقا 

و يقع التدليس من أحد املتعاقدين أو من نائبه، و قد يقع من غري املتعاقدين . 131احتياليا
ر كان يعلم فيكون للعاقد املدلس عليه طلب إبطال العقد، بشرط أن يثبت أن العاقد اآلخ

                                                 
7��+� ا�`� ��Gb '�م، ا����b ا�����،  ؛ .225��E ��`  ^�*8، ا����b ا�����،ص ���7 إ��اھ�8 *��، 130 CT [�b��`�� ��E ، ا�

  . 205. ھ���ة د7�C7، ا����b ا�����،ص ؛251-250- 112- 109. ص
7��+� ا�`� ��Gb '�م، ا����b ا�����، ص 131 CT [�b��� ، ا��E ��`� .253 .  



و التدليس جاء النص عليه يف املادتني .ذا التدليس أو كان من املفروض حتما أن يعلم به
.ج .م.من ق 87و  86  

 

: اإلكراه-جـ La Violence 

هو ضغط تتأثر به إرادة الشخص حبسب حالته و ظروفه، فيلجأ إىل التعاقد خوفا و 
واإلكراه يفسد الرضا ألن . نفس املتعاقدرهبة، والذي يفسد الرضا هو الرهبة اليت تقع يف 

ويقع اإلكراه من أحد العاقدين، . املكره اختار أهون الضررين، ولوال اإلكراه ملا اختار التعاقد
وقد يقع من غري العاقدين، فيكون للعاقد املكره أن يطلب إبطال العقد إذا أثبت أن العاقد 

و ورد النص على . ض حتما أن يعلم بهاآلخر كان يعلم ذا اإلكراه أو كان من املفرو 
.ج .م.من ق 89و  88اإلكراه يف املادتني   

ا��1!6ل -د L'exploitation 

وهو أن يستغل شخص يف آخر طيشه البني أو هواه اجلامح، فيجعله يربم تصرفا 
يؤدي إىل غبنه واالستغالل قد يقع يف عقود التربع، كما يقع يف عقود املعاوضة، ويف حالة 

أوهلما ركن مادي هو عدم التعادل بني : اوضات يلزم توافر ركنان لتوافر االستغاللاملع
و جيب أن . التزامات الطرفني، والثاين ركن نفسي هو استغالل الطيش البني أو اهلوى اجلامح

يقع االستغالل من أحد املتعاقدين على املتعاقد اآلخر، ويكون هذا االستغالل هو الذي 
. م.من ق 90ولقد نص عليه املشرع اجلزائري يف املادة  .دفع إىل التعاقد  

وعليه حىت يكون التصرف القانوين صحيحا و منتجا آلثاره فالبد من وجوب اإلرادة 
. 132السليمة أي اخلالية من العيوب السالفة الذكر  

 

جيب أن يكون الباعث الدافع لإلرادة مشروعا، أي أن يتوافر هلا سبب مشروع  -5
و عليه إن كان الغرض خمالفا للنظام العام . لنظام العام و ال لآلداب العامةغري خمالف ل

واآلداب، فإن القانون ال يعتد ا يف إنشاء التصرف القانوين، بل يعترب هذا التصرف باطال 
.بطالنا مطلقا   
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أن ترد اإلرادة على حمل مستوف لشروطه من حيث اإلمكان و التعيني  -6
.املشروعية  

شروط يلزم أن تتوافر يف اإلرادة،حىت يكون بذلك التصرف القانوين الذي  هذه كلها
.أبرمته صحيحا و مستوف جلميع شروطه   

ومىت توافرت هذه الشروط السابقة يف اإلرادة، أصبحت تتمتع بسلطان يف إنشاء 
و لذلك لقد ساد نظرية التصرف القانوين مبدأ سلطان . احلقوق ونقلها وتغيريها وانقضائها

إلرادة ويقصد ذا املبدأ أن اإلرادة وحدها تكفي إلنشاء التصرف القانوين، و أا حرة يف ا
.     133تعيني اآلثار اليت ترتتب عليه  

هذا ما يتعلق بتعريف السكوت و شروطه، و تنتقل الدراسة فيما بعده إىل بيان أنواع 
.السكوت يف املطلب املوايل   

 

 المطلب الثاني

لقانـونيأنــواع التصرف ا  
 

يتنوع التصرف القانوين تنوعا كبريا و ينقسم أقساما عدة بتعدد األوجه اليت ينظر إليه 
ومن بني أهم تقسيماته، وذلك بالنظر من حيث تكوينه و من يصدر عنه، فهو . من خالهلا

ينقسم إىل تصرف من جانب واحد و تصرف من جانبني؛ ومن حيث املقابل الذي حيصل 
نقسم إىل تصرف مبقابل و تصرف بدون مقابل؛ و من حيث دوره و وظيفته عليه منه، فهو ي

ينقسم إىل تصرف منظم وتصرف شرطي وتصرف شخصي؛ و من حيث وقت نفاذه و 
ترتيب آثاره ينقسم إىل تصرف فيما بني األحياء و تصرف مضاف إىل ما بعد املوت؛ و من 

وسيتم تناول هذا . 134حيث أثره يف احلقوق ينقسم إىل تصرف منشئ وتصرف كاشف
الفرع (املطلب يف الفروع التالية اليت تبدأ بالتصرف من جانب واحد والتصرف من جانبني 

الفرع (وكذا التصرف مبقابل وبدون مقابل و التصرف املنظم والشرطي والشخصي  ) األول
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نشئ ، و أيضا التصرف النافذ بني األحياء و املضاف إىل ما بعد املوت و التصرف امل)الثاين
) .الفرع الثالث(والكاشف   

 

 الفرع األول

التصرف من جانب واحد والتصرف من جانبين   
                                Acte unilatéral et acte conventionnel  

 

فالتصرف القانوين من جانب . هذا التقسيم للتصرف القانوين هو أهم تقسيماته
وجود إرادة واحدة، فهي وحدها كافية، أو صدوره من واحد هو التصرف الذي يكفي لقيامه 

شخص واحد يعمل بوصف واحد، فيقال أنه تصرف من جانب واحد أو تصرف بإرادة 
. منفردة   

ويقصد ذا التصرف من جانب واحد هو اجتاه هذه اإلرادة املنفردة إىل إحداث أثر 
وصية اليت ينفرد بإبرامها و حتديد ومن أمثلة التصرف القائم على اإلرادة املنفردة، ال. قانوين

آثارها شخص واحد هو املوصي، وكذا الوقف و الوعد باجلائزة، و النزول عن احلق العيين، و 
قبول املنتفع ما اشرتط ملصلحته، وإجازة العقد القابل لإلبطال، و إقرار رب العمل تصرف 

.135الفضويل، والقرار اإلداري واإلبراء  

صادر من جانبني فهو يتطلب إلنعقاده توافق إرادتني أو أكثر أما التصرف القانوين ال
على إحداث األثر القانوين، و مبعىن آخر يكون التصرف القانوين مثرة تالقي إرادتني أو أكثر 

على إحداث أثر قانوين معني، فيقال أنه تصرف من جانبني و هو ما يعرف باسم العقد، 
البد من توافق إرادتني، أو التقائهما على إحداث حبيث ال تكفي إرادة واحدة إلبرامه، بل 

م .من ق 54و إىل هذا املعىن أشار املشرع اجلزائري يف تعريفه للعقد يف املادة . األثر القانوين
العقد اتفاق يلتزم مبوجبه شخص أو عدة أشخاص آخرين مبنح أو فعل أو عدم : "على أنه
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العقد، عقد البيع  واإلجيار و العمل و  ومن أمثلة التصرف من جانبني أو. 136"فعل شيء ما
. املقاولة و غريها من العقود األخرى   

فمن حيث . وتتعدد تقسيمات العقود، بتعدد الزوايا اليت ينظر إىل العقود من خالهلا
شروط تكوين العقد ينقسم إىل عقود رضائية، عقود شكلية وعقود عينية، و من حيث 

لزمة جلانب واحد وعقود ملزمة جلانبني، وكذلك إىل عقود مضمونه أو أثره ينقسم إىل عقود م
ومن حيث . ومن طبيعته يتفرع إىل عقود حمددة و أخرى احتمالية. معاوضة وعقود تربع

و من حيث وجود تنظيم تشريعي خاص به ينقسم . وظيفة الزمن إىل عقود فورية وعقود مدة
عقود بسيطة و عقود  ومن حيث تفسريه إىل. إىل عقود مسماة وعقود غري مسماة

. 137خمتلفة  

:وجتدر اإلشارة هنا إىل مالحظتني   

تطبق على التصرف ) التصرف الصادر من جانبني(هي أن نظرية العقد : األوىل -
.القانوين من جانب واحد، أو باإلرادة املنفردة يف احلدود اليت ال تتعارض مع طبيعته  

مصدرا لاللتزام يف حاالت خاصة ينص  أن التصرف باإلرادة املنفردة يعترب: الثانية -
.138عليها القانون إىل جانب العقد، باعتباره مصدرا إراديا عاما لاللتزام  

يلي هذا الفرع دراسة التصرف القانوين مبقابل و بدون مقابل و التصرف املنظم و 
.الشرطي والشخصي يف الفرع املوايل   

 

 الفرع الثاني

تصرف المنظم و الشرطي و الشخصيالتصرف بمقابل و بدون مقابل و ال   
 

التصرف مبقابل و بدون مقابل، و كذا : مضمون هذا الفرع نتناوله يف عنصرين
.التصرف املنظم الشرطي والشخصي   
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  التصرف بمقابل و التصرف بدون مقابل :أوال

التصرف مبقابل هو التصرف الذي يأخذ فيه املتصرف مقابال أو عوضا ملا أعطاه، و  
تصرف معاوضة يطلق عليه  (Acte à titre oneveux) و مثاله البيع حيث يعطي البائع املبيع  .

و لقد . ويأخذ مقابله الثمن، أو اإلجيار أو املقايضة، فكلها من تصرفات أو عقود للمعاوضة
.م.من ق 58أشار إليه املشرع اجلزائري يف املادة   

ملتصرف مقابال أو أما التصرف بدون مقابل، هو التصرف الذي ال يأخذ فيه ا 
(Acte à titre gratuit)عوضا ملا يُعطى، و يطلق عليه اسم تصرف تربع  و مثاله اهلبة و . 

.139الوصية  

ويذهب الفقه الفرنسي إىل التمييز يف تصرفات التربع أو عقود التربع بني 
وعقود التفضل  Donationsاهلبات  .Acte de bien faisances مة ففي اهلبات خيرج املال من ذ

أما يف عقود التفضل فيقدم املتربع بغري مقابل خدمة أو منفعة للمتربع له . الواهب بغري مقابل
. دون أن خيرج املال من ذمته، و مثاهلا عارية االستعمال و الوكالة، و الوديعة بغري أجر  

فاهلبة أشد خطرا من عقد التفضل، لذلك جرت كثري من التشريعات احلديثة على 
.لية يف اهلبة املباشرة دون عقد التفضل اشرتاط الشك  

وتظهر أمهية التقسيم يف التصرفات إىل تربع و معاوضة، يف أن املشرع يف كثري من 
الدول، قد يتطلب أحيانا يف املتربع أهلية خاصة بينما يكتفي يف شأن املعاوض باألهلية 

نه، و لو كان املتربع له العادية، ويف أن تصرف املدين على سبيل التربع ال ينفذ يف حق دائ
حسن النية و لو ثبت أن املدين مل يرتكب غشا، بينما إذا كان تصرف املدين بعوض اشرتط 

لعدم نفاذه يف حق الدائن أن يكون منطويا على غش من املدين، وأن يكون من صدر له 
. 140التصرف على علم ذا الغش  

شخصيالتصرف المنظم و التصرف الشرطي و التصرف ال: ثانيا  
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يرجع الفضل يف هذا التقسيم إىل الفقهاء الفرنسيني للقانون العام خاصة منهم الفقيه        
L.DUGUI ولذلك أتيح له أن يستقر يف فقه القانون العام قبل القانون اخلاص، مث استقر يف  

و هذا التقسيم مبىن على اختالف دور التصرف القانوين و وظيفته ، وهو .  فقه هذا األخري
.ما ينعكس أثره كذلك على مدى آثـاره  

فحيث يكون دور التصرف القانوين هو وضع قواعد قانونية عامة جمردة ابتداء أو 
(Acte règle)التعديل يف القائم من مثل هذه القواعد، يكون التصرف القانوين منظما  مثل  

ات و النقابات و التشريع العادي واللوائح اإلدارية، و عقد العمل اجلماعي، و نظم اجلمعي
.الشركات  

وحيث يكون دور التصرف القانوين منحصرا يف أن يكون وجوده شرطا أوليا الزما 
إلعمال أحكام نظام قانوين عام على شخص من األشخاص، أو لوضع هذا الشخص يف 
(Acte condition)مركز ينظمه و حيكمه القانون مباشرة، يكون التصرف شرطا  فمثل هذا . 

ال ميلك بذاته حتديد آثاره و إمنا حيددها القانون مباشرة، حبيث ال يكون وجود التصرف إذن 
التصرف إال متهيدا و شرطا إلعمال أحكـام القانون وتطبيق نظام قانوين معني على شخص 

و من أمثلة التصرف الشرطي، قرار تعيني موظف، و قبول . أو أشخاص يعينهم التصرف
.التجنس، و عقد الزواج  

ون دوره إنشاء مركز شخصي ألطرافه، أي مركزا خاصا مؤقتا يعني وحيث يك
(Acte subjectif)التصرف نفسه مداه و حيدد آثاره، يكون التطرق شخصيا أو ذاتيا  مثل  

.141الوصية وعقد البيع والعارية  

وما ينبغي التنبيه إليه يف هذا التقسيم، أن احلد الفاصل بني التصرف الشخصي و 
.س بالقاطع، و أنه يدع جماال للتداخل و االختالط بني نوعي التصرف التصرف الشرطي لي  

نكون ذا قد تناولنا مضمون هذا الفرع، و يعقبه دراسة التصرف النافذ بني األحياء 
.واملضاف إىل ما بعد املوت و كذا التصرف املنشئ و الكاشف يف الفرع التايل   
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 الفرع الثالث

المضاف إلى ما بعد الموت و التصرف المنشئ  التصرف النافذ بين األحياء و
 و الكاشف

 

التصرف النافذ بني األحياء و التصرف : هذا الفرع هو اآلخر نعاجله يف عنصرين
) .ثانيا(، و أيضا التصرف املنشئ و التصرف الكاشف )أوال( املضاف إىل ما بعد املوت   

 
 

  ما بعد الموت  التصرف النافذ بين األحياء و التصرف المضاف إلى: أوال
  Acte entre vifs et acte produisant ses effets après la mort  

 

التصرف النافذ بني األحياء، هو األصل يف التصرفات، ينفذ يف األصل يف حياة 
. و مثاله البيع و اإلجيار. صاحبه أو أطرافه أو ال يعلق نفاذه على موته أو موم  

املوت فهو التصرف الذي يعلق نفاذه و ترتيبه آلثاره  أما التصرف املضاف إىل ما بعد
.على حتقق هذا املوت، و مثاله الوصية   

وتظهر أمهية هذا التقسيم يف أن للمتصرف بتصرف مضاف إىل ما بعد املوت حق 
الرجوع يف تصرفه قبل وفاته، و يف أن هذا املتصرف ليس له مطلق احلرية يف تصرفه حىت ال 

حتدد التشريعات عادة نصابا ينحصر التصرف املضاف إىل ما بعد املوت يضر بورثته، ولذلك 
142يف حدوده  .  

 

  التصرف المنشئ و التصرف الكاشف: ثانيا
Acte constitutif et acte déclaratif  

يقوم هذا التقسيم على أساس تفاوت أثر التصرف القانوين يف احلقوق،  فقد يكون ا 
و لذلك فالتصرف القانوين ال خيرج يف . كشفا أو تقريرا هلااألثر إنشاء احلقوق، و قد يكون  

.الصدد يف كونه إما تصرف منشئ، و إما تصرف كاشف أو مقرر   
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ويقصد بالتصرف املنشئ، و هو الغالب يف التصرفات، الذي من شأنه إنشاء حق 
و التصرف املنشئ ابتداء هو الذي خيلق حقا . لشخص من األشخاص ابتداء أو انتقاال

نتيجة إخضاعهما لنظام  - يدا أصال، كعقد الزواج ينشئ لكل من الزوجني ِقبل اآلخرجد
و احلكم القضائي بتطليق الزوجة على زوجها ينشئ للزوجة، . حقوقا مبتدأة -الزواج القانوين

والتصرف املنشئ انتقاال هو الذي ينقل أو حيول .  حقوقا مبتدأة كذلك -وأحيانا للزوج -
ن صاحبه األصلي إىل صاحب جديد، كعقد البيع أو اهلبة ينشئ حقا قائما أصال م

للمشرتي أو املوهوب له حقا يف ملكية  املبيع أو الشيء املوهوب بنقله إليه من البائع أو 
.الواهب، و ينشئ للبائع حقا يف الثمن بنقله إليه من املشرتي   

ن وأما التصرف املقرر أو الكاشف، فليس من شأنه إنشاء حق لشخص م
األشخاص ال ابتداء وال انتقاال، و إمنا يفرتض أصال وجود حق قائم من قبل مرتتبا على 

ولكن هذا احلق يعرتضه من العقبات ما جيعله غري فعال، فقد يرد على . تصرف منشئ سابق
وجوده اإلنكار، أو تكون بعض عناصره حمل منازعة، أو يرد عليه من الوصف ما يقيده و 

يحتاج إذن إىل التحرر مما ينقله من هذه القيود و العقبات مبا يطلق له  حيد من مباشرته، ف
143كامل مفعوليته، و التصرف الكاشف هو الذي حيقق له ذلك فالتصرف الكاشف هو . 

االعرتاف بالبنوة الطبيعية، و : ومن أمثلته. الذي يسمح حلق سابق غري فعال بإنتاج كل آثاره
.144ئية يف األصلالصلح، و القسمة، و األحكام القضا  

وتظهر أمهية التفرقة بني التصرفات املنشئة و الكاشفة، يف أن التصرفات الكاشفة ال 
تصلح سببا صحيحا الكتساب احلقوق العينية بالتقادم القصري، ألن السبب الصحيح هو 

تصرف من شأنه نقل احلق لو أنه كان صادرا من صاحب احلق، أي أنه من طبيعته تصرف 
و كذلك تبدو هذه األمهية من حيث . يبه إال صدوره من غري صاحب احلقمنشئ و ال يع
فبينما جيب تسجيل التصرفات املنشئة حلق من احلقوق العينية األصلية العقارية . أثر التسجيل

لكي تنتج هذه التصرفات أثرها فيما بني ذوي الشأن أو بالنسبة للغري، تنتج التصرفات 
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قوق العينية األصلية العقارية فيما بني أطرافها دون حاجة إىل الكاشفة أو املقررة حلق من احل
. 145تسجيل، و لكن ال ميكن االحتجاج ا على الغري إال بتسجيلها  

أما بالنسبة للشريعة . هذه أهم تقسيمات و أنواع التصرف القانوين يف القانون
ىل عقدية و غري إ -تقسيمات للتصرفات الشرعية القولية  - اإلسالمية فهي األخرى تعرف 

.عقدية   

  .أما العقدي فهو اتفاق إرادتني كالبيع و اإلجارة و الشركة 

:وغري العقدي يشتمل على نوعني مها  

 

 

 

نوع يتضمن إرادة منصبة على إنشاء حق، أو إائه أو إسقاطه، كالوقف  -
.والطالق، واإلعتاق واإلبراء و التنازل عن حق الشفعة  

نصبة على إنشاء احلقوق أو إسقاطها، و إن كانت أقواال ونوع ال يتضمن إرادة م -
كالدعوى، فإا طلب حق أمام القضاء، واإلقرار فإنه إخبار املرء . ترتتب عليها نتائج معتربة

فإا أخبار ترتتب عليها أحكام . حبق عليه لغريه، واإلنكار واحللف على نفي دعوى اخلصم
.146ويل احملضوهذا ما يطلق عليه التصرف الق. قضائية  

، و إن كان يقصد ا يف اللغة، الربط، "العقد"ومما ينبغي اإلشارة إليه، هو أن كلمة 
فإنه يف االصطالح عند الفقهاء يطلق على . والشد، واجلمع بني أطراف الشيء و ربطها

ارتباط اإلجياب الصادر من : "فاملعىن اخلاص للعقد هو. معىن خاص ومعىن عام: معنيني مها
مبا . لعاقدين بقبول اآلخر على وجه مشروع يثبت أثره يف املعقود عليه، أي يف احمللأحد ا
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ويرتتب عليه التزام كل واحد من . يدل على ذلك من عبارة أو كتابة أو إشارة أو فعل
. 147"العاقدين مبا وجب به لآلخر سواء أكان عمال أو تركا  

العام للعقد فهو يرادف كلمة االلتزام أما املعىن . وهذا املعىن للعقد هو الشائع املشهور
الذي هو كل تصرف يتضمن إنشاء حق أو نقله أو تعديله أو إاءه، سواء أكان صادرا من 
شخص واحد كالوقف و اإلبراء و الطالق على غري مال، أم من شخصني كاإلجارة و البيع 

 . 

ة اليت تعترب منشئة واملعىن العام للعقد يشمل كل تصرف شرعي مبا فيه اإلرادة املنفرد
: لاللتزام يف كل تصرف ينشئ عنه التزام، و يتم من غري إجياب و قبول متوافقني، و مثاهلا

. 148الوقف واإلبراء  

وباإلنتهاء من التطرق إىل أنواع السكوت، نكون قد فرغنا من دراسة الفصل 
فيما بعده  التمهيدي الذي تضمن ماهية السكوت و التصرف القانوين و أنواعهما، و نشرع

 يف دراســـة 

 

موضوع دور السكوت يف التصرف القانوين الذي نعاجل يف بدايته دور السكـوت يف تكوين 
) .الفصل األول(التصرف القانوين   
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دور ا���وت � ��و	ن ا���رف دور ا���وت � ��و	ن ا���رف 
  ا����و�� ا����و�� 

 



كما سبق، وإلحتالل السكوت مكانة عالية و مهمة من خالل الدور الذي يلعبه يف 
و ذلك من خالل نشأته للتصرف القانوين، أي قيامه و إجياده و . تكوين التصرف القانوين

من جانبني أو من جانب واحد،  نقله من العدم إىل الوجود، سواء تعلق صدور هذا التصرف
و هلذا تستلزم الدراسة معاجلة . و ما قد يطرحه السكوت من آثار يف نشأة ذلك التصرف

، و تناول بعد )املبحث األول(دور السكوت يف إنشاء التصرف القانوين الصادر من جانبني 
) . لثايناملبحث ا(ذلك دور السكوت يف إنشاء التصرف القانوين الصادر من جانب واحد   

 

 

  المبحث األول

  دور السكـوت في إنشاء التصرف القانوني الصادر من جانبين  
  

  

اإلرادة يف الفصل  نمن خالل حتديد مكانة السكوت و عالقته بطرق التعبري ع 
التمهيدي، تبني أن السكوت يعد يف أحوال خاصة وسيلة للتعبري عن اإلرادة، مما جيعل له 

القانونية خاصة منها التصرف القانوين الصادر من جانبني ،و عند دور يف تكوين التصرفات 
البحث عن دوره يف إنشاء العقد يتم الكشف عن ذلك من خالل دوره يف التعبري عن 
اإلجياب، ودوره يف التعبري عن القبول ، أي عن صالحيته للتعبري عنهما، وذلك لكون أن 

قي  إرادتني متطابقتني ، وهاتني اإلرادتني مها العقد كما سبق اإلشارة إليه انه عبارة عن تال
فالدور الذي يلعبه السكوت يف إنشاء التصرف  القانوين الصادر من . اإلجياب و القبول

و هلذا سيتم التطرق يف هذا املبحث إىل عالقة السكوت بكل . جانبني يتجلى من خالهلما
) .املطلب الثاين. (هو عالقته بالقبول إلظهار دور ) املطلب األول(من اإلجياب   

 

  المطلب األول

  السكـوت و اإليجـاب



لبحث عالقة السكوت باإلجياب، و بالذات الدور الذي يلعبه السكوت يف 
اإلجياب، يستلزم هذا معرفة مدى صالحية السكوت يف التعبري عن اإلجياب من عدمه، و 

السكوت يف  ذلك يف خمتلف أشكال اإلجياب و يف بقاءه، من حيث أوال عدم صالحية
 ب، مث من حيث دراسة السكوت واإلجيا)الفرع األول(التعبري عن اإلجياب بوجه عام 

) .الفرع الثالث(، و أخريا من حيث دراسة السكوت وبقاء اإلجياب )الفرع الثاين(الضمين   

  

  الفرع األول

  عدم صالحـية السكوت  في التعبير عن اإليجـاب
  

ا الفرع، يستلزم البحث عن حتديد مفهوم قبل الشروع يف التطرق ملضمون هذ 
.اإلجياب وبيان عناصره  

1بالنسبة لتعريف اإلجياب فان كان يقصد به لغة اإلثبات فانه مل تتضمن معظم . 
و هذا على نقيض . واملصري و اجلزائري  2التشريعات تعريفا له ، مبا فيها التشريع الفرنسي

هو : "منه على انه 14/1لذي عرفه يف املادة تشريعات أخرى منها قانون العقود السوداين ا
"العرض الصادر من شخص يعرب به على وجه حازم عن قصده يف إبرام عقد معني 3 .

واملتعلقة بعقود بيع السلع الدويل،و اليت  1980أفريل  11وأشارت اتفاقية فيينا الصادرة بتاريخ 
أملانيا، إىل تعريف اإلجياب انضمت إليها وصادقت عليها العديد من الدول كفرنسا و مصر و 

يعترب إجيـابا أي عرض إلبـرام عقد إذا كان موجها إىل شخص أو عدة "بأنه 14/1يف املادة 
أشخاص معينني، وكان حمددا بشكل كاف وتبني منه اجتاه قصد املوجب إىل االلتزام به يف 

..."حالة القبول 4 منها  101ية يف املادة و كذلك ورد تعريفه يف جملة األحكام العدلية العثمان. 
اإلجياب أول كالم يصدر من احد العاقدين ألجل إنشاء التصرف و به يوجب : " بأنه

".ويثبت التصرف  
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وعلى خالف التشريع املصري،فلقد عرفت حمكمة النقض املصرية اإلجياب يف عدة 
لشخص العرض الذي يعرب  به ا:" بأنه 1969جوان  19قرارات، منها القرار الصادر يف 

الصادر منه على وجه جازم عن إرادته يف إبرام عقد معني ،حبيث إذا ما اقرتن به قبول مطابق 
"له انعقد العقد 5 

ووردت عدة تعريفات له يف الفقه و اليت تتفق يف معظمها يف كونه عرض جازم و   
كامل للتعاقد وفقا لشروط معينة، يوجهه شخص إىل أخر معني ، أو إىل أشخاص غري 

ومبعىن أخر هو التعبري البات عن اإلرادة، الذي يصدر من شخص يٌقبل على إبرام . نيمعين
عقد،موجها إىل الطرف األخر يف هذا العقد، يعرض عليه ما يرضى أن يلتزم به يف هذا 
6العقد،و الذي يتضمن العناصر اجلوهرية للعقد، و يعترب اإلرادة األوىل اليت تظهر يف العقد  .  

يكون منه التمليك نلشريعة اإلسالمية بأنه ما صدر ممويعرفه فقهاء ا 7  .  

وانطالقا من التعريفات سالفة الذكر، فان اإلجياب هو تعبري عن إرادة باتة بالتعاقد، 
. يتضمن العناصر اجلوهرية للعقد مىت اقرتنت بقبول من الطرف األخر يف العقد، انعقد العقد

يكون صاحلا الن ينعقد به العقد يلزم إن يستويف هذا  وحىت يعترب التعبري عن اإلرادة إجيابا، و
:التعبري شرطني مهمني، و مها  

:أن يكون تعبيرا عن إرادة باتة بالتعاقد -1  

ومعناه يلزم يف العرض، حىت يكتسب صفة اإلجياب أن يكون تعبريا عن إرادة باتة 
وجه إليه التعبري؛أي بالتعاقد يف عقد معني، حبيث ال يبقى لقيام هذا العقد سوى قبول من 

                                                 
. ،SCF ���F ��^ AF a�PXF`، ا����� ا����،ص 1017.، ص GRS35  323، ط�A ر^[ C�1969ان �YF �N�F \XN19ي ،   5

895 .  
ر، ا����� ا���� ، ص  6PbF �R��.33-34 ، ��S d��N ، CeRD ا���� ��� ���Sص ؛،��وي ،ا�GJ�gR  85.ا����� ا��^�Qا� d؛���

ھ��ة ، Xا� ، G��ا��� GijRام ، دار ا�mP�nرد اYF ، ولpب اPrام ، ا�mP�s� GF  .  300. ، ص 1995ا��
��� ا����� ا����� ،ا����� ا���� ، ص  7.88 .  



فإذا كان من وجه العرض إىل أخر مل يعقد . أن تكون اإلرادة قاطعة وجازمة يف إبرام العقد
العزم ائيا على التعاقد ؛أي مل تتوفر لديه النية القاطعة يف إحداث األثر القانوين، فال يعترب 

إجيابا ذلك 8  .  

احلياة  امن العقود اليت تستلزمه وإن كانت اإلرادة القاطعة تظهر من غري شك يف كثري
فانه يف بعض العقود قد . اليومية، واليت ال حتتاج إىل مفاوضات سابقة، على إبرام العقد

يسبق اإلجياب مراحل متهد إلبرام العقد، قد تطول أو تقصر و ينبغي التميز بينها و بني 
اح من احد الطرفني دف تبدأ مبجرد اقرت  دذلك أن العالقة ق. اإلجياب طبقا لتعريفه السابق

فإذا تبني أن لديه رغبة يف . استطالع رأي الطرف اآلخر، و يقف على مدى استعداده
التعاقد، دخل معه يف مفاوضات قد تطول أو تقصر، و كل ما يدخل يف نطاق املفاوضات 

ىل قيام يكون دعوة إىل التفاوض أو التعاقد، و ال يعترب إجيابا، ميكن أن يقرتن به قبول يؤدي إ
و خالل هذه املفاوضات يبدي كل طرف . العقد، بل هي مفاوضات حول شروط العقد

وجهة نظره، و ميكن أن تتغري وجهات النظر أثناء املفاوضات، و مع ذلك فقد توجد بعض 
"العقود التمهيدية، اليت  تنظم سري املفاوضات، و يطلق عليها  ponctuation"  و اإلخالل،

.ة منها تولد مسؤولية عقدية بااللتزامات الناشئ  

ومناط التميز بني اإلجياب و اإلرادات اليت تظهر فيما يسبقه من مفاوضات، هو  
و هذه مسألة واقع يستخلصها القاضي من . وجود اإلرادة الباتة بالتعاقد، أو عدم وجودها

، ال يعقد واألصل أن العدول عن الدعوة إىل التعاقد، أو قطع املفاوضات التمهيدية. الظروف
.مسؤولية العادل  

وعلى العكس من ذلك، إذا ما أسفرت الدعوة إىل التعاقد عن دخول الطرفني يف 
املفاوضات التمهيدية إلبرام العقد النهائي، فانه بالرغم من أن العقد مل يتم بعد، و بالرغم 

و . حبسن نية أيضا من انعدام اإلرادة الباتة بالتعاقد، فان كل متفاوض يكون ملزما بالتفاوض
و قد يكون مصدره اتفاق . االلتزام حبسن النية هذا تفرضه املبادئ العامة على كل متفاوض

"ابتدائي سابق  pré-contrats بني الطرفني ويستنبط من جمرد اتفاقهما على االستمرار يف "  
.املفاوضات   
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ي إىل ولذلك، فان قطع هذه املفاوضات بسوء نية، أو يف وقت غري مالئم، قد يؤد
و إذا ما نتج عن ذلك ضرر للطرف اآلخر انعقدت مسؤولية  - مساءلة الطرف الذي قطعها

من قطع املفاوضات، وهذه املسئولية تكون أحيانا تعاقدية، و أحيانا أخرى تقصريية وفقا 
9لطبيعة االلتزام الذي اخل به املتفاوض  .  

ب رغم تعليق إجيابه على ومما جتدر اإلشارة إليه، انه تتحقق النية اجلازمة للموج
ومبعىن آخر انه ال تتعارض خاصية اجلزم. شرط  )précision يف اإلجياب مع تعليقه على ) 

( شرط، و هو ما يسمى باإلجياب املعلق على شرط  (offre avec réserves و يستوي أن ،
لى فمثال إذا أعلن تاجر عن بيع بضاعة معنية بثمن معني ع. يكون الشرط صرحيا أو ضمنيا

شرط عدم ارتفاع األسعار أو عدم نفاد الكمية، فإذا ما مت القبول قبل تغري األسعار أو عدم 
10نفاد الكمية فان العقد ينعقد باقرتانه ذا اإلجياب  .  

وليس من الالزم أن يكون اإلجياب موجها إىل شخص معني حىت يعترب إجيابا، 
ص معني و يكون تعبريا عن إرادة فيمكن أن يوجه اإلجياب إىل اجلمهور، دون حتديد شخ

من قانون العقود  14/3و هذا ما جاء يف نص املادة . باتة، يرتتب على قبوهلا  انعقاد العقد
جيوز أن يوجه اإلجياب إىل شخص معني، أو جمموعة معينة من : " السوداين بقوهلا

" .األشخاص، أو اجلمهور كافة  

حمدد، فانه غالبا أن يكون متصال بعقد فبالنسبة لإلجياب املوجه إىل شخص معني أو 
قائم على االعتبار الشخصي، أي أن تكون شخصية العاقد اآلخر حمل اعتبار، كعقد 

: ذلك أن و مثال ذلك. ولذلك ال جيوز قبول هذا اإلجياب إال من قبل من وجه إليه. الوكالة
، أو اإلجياب يسينمائإىل ممثل معني للقيام ببطولة فيلم  ياإلجياب املوجه من منتج سينمائ

. املوجه من مريض إىل طبيب معني ملعاجلته، أو إجراء عملية جراحية له   

أما بالنسبة لإلجياب املوجه إىل أشخاص غري حمددين، أي إىل اجلمهور، مثل عرض 
البضائع يف واجهة احملالت مبينا عليها أسعارها، و وقوف السيارات يف أماكن خمصصة لنقل 
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إدارة السينما أو املسرح عن أمثان التذاكر يعد إجيابا عاما موجها إىل  الركاب، وإعالن
11اجلمهور، وعليه التعبري عن القبول ميكن أن يصدر من أي شخص  .  

  :أن يكون اإليجاب عرضا كامال  -2

ويقصد بذلك أن يتضمن اإلجياب مجيع العناصر األساسية للتعاقد، حبيث إذا اقرتن  
لعقد، أي أن ينطوي اإلجياب على العناصر األساسية للعقد الذي بالقبول اكتملت أركان ا

و يشمل هذا . يرمي املوجب إىل االرتباط به،حبيث ميكن أن يتم العقد مىت اقرتن به القبول
بصفة عامة بيان العناصر األساسية للعقد، و كل شرط يرقى يف نظر املوجب إىل مرتبة 

ففي البيع . الشروط اجلوهرية  

ن يتضمن اإلجياب املبيع  والثمن، و أي شرط آخر يراه املوجب هاما، مثل مثال جيب أ
 مكــان 

 

و على ذلك، فان  . التسليم أو زمانه، حبيث إذا ما اقرتن به قبول مطابق له انعقد عقد البيع
و لذا . كل تعبري عن اإلرادة ال يتضمن العناصر األساسية للعقد املراد إبرامه، ال يعترب إجيابا

ترب إجيابا أن يعرض شخص بيع مال له بشروط مغرية أو بتخفيضات هائلة، فمثل هذا ال يع
.العرض يعترب جمرد دعوة للتعاقد   

ويالحظ انه ال يلزم أن يتضمن اإلجياب كافة شـروط العقـد املراد إبــرامه، بـل يكـفي 
ع فيما مل يتفق حتديد العناصر األساسية له فيه، و هي ختتلف باختالف العقود، و يتم الرجو 

الطرفان عليه من مسائل تفصيلية إىل القواعد املكملة و العرف و قواعد العدالة، و هذا 
12خصوصا يف العقود املسماة  .  

ومما يالحظ أيضا يف هذا الصدد انه قد ال يكفي أن يكون اإلجياب باتا و كامال 
وال اليت تكون شخصية لكي ينعقد العقد مبجرد أن يصادفه قبول مطابق له، و ذلك يف األح

ففي هذه . املتعاقد فيها حمل اعتبار، كعقد العمل أو شركة األشخاص التجارية أو القرض
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العقود شخصية العامل أو الشريك أو املقرتض حمل اعتبار، فهي من عناصر العقد األساسية، 
خص و العرض املوجب للجمهور يف هذا النوع من العقود ال يتضمن نية التعاقد مع أي ش

وعلى ذلك .يستجيب له، و لذلك ال يعترب هذا العرض إجيابا بل إمنا هو جمرد دعوة للتعاقد
فاالستجابة إىل هذه الدعوة هي اليت تعترب إجيابا يتعني أن يقرتن به قبول الداعي حىت ينعقد 
13العقد، و للداعي حرية رفض هذا اإلجياب، بشرط أال يكون متعسفا يف هذا الرفض   .  

(مما سبق، أن هذا الشرط يف اإلجياب، أي أن يكون كامال ويستفاد  offre 

complète هو الذي مييز أيضا بني اإلجياب و الدعوة إىل التفاوض)  14 . 

إال  -أي ال يكون له كيان قانوين - ويضاف إىل ما سبق، أن اإلجياب ال ينتج أثره    
رينة على العلم به ما مل يقم و يعترب وصول التعبري ق. من يوم وصوله إىل علم من وجه إليه

م، هذا من .من ق 61وهــذا ما أشار إليه املشرع اجلزائري يف املادة . الدليل على عكس ذلك
 . 15جهة

ففي اإلجياب امللزم هو ذلك . ومن جهة أخرى، يكون اإلجياب ملزما و غري ملزم
يه املوجب مدة و يقصد بامليعاد الصريح هو الذي حيدد ف. املقرتن مبيعاد صريح أو ضمين

أما امليعاد الضمين و هو الذي يستخلص من ظروف احلال أو . معينة، للقبول كأسبوع مثال
فإذا عرض مثال شخص أن يبيع شيئا حتت  التجربة فان هذا اإلجياب . من طبيعة املعاملة

. للتجربة  ةيستفاد منه أن صاحبه قصد االرتباط بإجيابه طوال املدة الالزم  

و هذا ال . غري امللزم هو الذي مل يكن مقرتنا مبيعاد صريح أو ضمينأما اإلجياب 
فيجوز لصاحبه أن يعدل عنه ما دام مل . يتحقق إال يف التعاقد بني حاضرين يف جملس العقد

.يصادفه قبول   

وإذا صدر اإلجياب لغائب دون أن حيدد ميعاد صريح للقبول، فان املوجب يبقى 
و إذا رجع املوجب يف . ي يتسع لصدور قبول يف وقت مناسبملزما بإجيابه إىل الوقت الذ

إجيابه قبل انقضاء امليعاد احملدد صراحة للقبول، أو الذي يستخلص منها من ظروف التعامل 
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و طبيعته، فان رجوعه ال يرتتب عليه اثر، بل يظل اإلجياب قائما حبيث إذا صادفه قبول قبل 
.حلول امليعاد انعقد العقد  

. م املوجب بالبقاء على إجيابه املقرتن مبيعاد مصدره إرادة املوجب املنفردةوأساس التزا
ولقد أشار املشرع اجلزائري إىل اإلجياب املقرتن بأجل، و إىل اإلجياب الصادر يف جملس العقد 

م.من ق 64و  63وبّني حكمهما يف املادتني  16  .  

متييزا له يف الوعد بالتعاقد  ومما جتدر اإلشارة إليه يف هذا املقام، تبيانا لإلجياب و
من القانون املدين، حبيث إن كان كالمها يرمي  71الذي أشار إليه املشرع اجلزائري يف املادة 

إال أما خيتلفان من حيث طبيعتهما  -و هذا هو وجه الشبه بينهما -. إىل إنشاء العقد
سواء أكان ملزما -د بالتعاقدفاإلجياب تعبري عن اإلرادة من طرف واحد، بينما الوع. القانونية

هو يف حد ذاته عقد جيسد اتفاق إرادتني و الغرض منه هو إبرام  –جلانب واحد أو للجانبني 
17عقد مستقبلي  .  

ولكن، بعد حتديد مفهوم اإلجياب و بيان عناصره، يٌتناول بعده البحث يف صالحية    
.السكوت يف التعبري عن اإلجياب   

18كما سبق اإلشارة إليه أن اإلجياب هو تعبري عن اإلرادة و قد يكون صرحيا معربا ، 
باللفظ أو بالكتابة، و قد يكون ضمنيا مستفادا من اختاذ موقف اجيايب، كما يف حالة جتديد 
عقد اإلجيار جتديدا ضمنيا مستفادا من عدم اعرتاض  املؤجر على بقاء املستأجر يف العني 

ضيحه موجها إىل شخص معني، كما قد يكون املؤجرة، و قد يكون اإلجياب كما سبق تو 
.موجها إىل اجلمهور   

أما خبصوص السكوت، فإنه ال يصلح أن يكون تعبريا عن اإلرادة يف حالة اإلجياب، وهذا   
و تربير ذلك، أن اإلجياب عرض للتعاقد، و . باتفاق مجيع فقهاء القانون و الشريعة إسالمية

و لكون انه . ظهار لإلرادة، و الساكت ال يعرض شيئامبعىن آخر يفـرتض مبادرة بالفعل و إ
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ال يتصور أن يفهم من سكوت الشخص و صمته انه يعرض التعاقد بشأن أمر معني، إذ أن 
  . 19الرضا ال يفرتض

ألنه جيب أن تكون إرادة . فالسكوت على هذا النحو ال يصلح أن يكون إجيابا    
 هذا الشأن بالسكوت أو مبا يدور يف و ال إعتداد يف. املوجب معربا عنها أو معلنة

.خلجات النفس، إذ أن هذه األخرية ال تعرب و ال ُتظهر إرادة الشخص   

كما انه ال توجد وسيلة إلجبار شخص على أن يعرب عن إرادته باإلجياب، طاملا بقي 
20ساكتا ومل حيرك ساكنا ومبفهوم آخر، أن اإلجياب هو حصول عرض قانوين حمدد موجه . 

ف آخر،والسكوت موقف سليب، و هلذا ال يتأتى حدوث اإلجياب مبجرد السكوتإىل طر  21 
. 

ويضاف إليه أن اإلجياب، كما سبق بيان مفهومه و شروطه، جيب أن يتضمن حتديد 
و من َمث فان السكوت ال . املسائل اجلوهرية يف العقد أو بيان عناصره و أركانه األساسية

رض للتعاقد، إذ ال يتصور و ال يعقل أن يتضمن يكون تعبريا عن اإلجياب الذي هو ع
.السكوت مثل هذا التحديد، و من مث فانه ال يصلح أن يكون منشئا لإلجياب   

ذلك أن اإلجياب وضع اجيايب ال يتفق مع السلبية اليت يتصف ا الشخص 
22الساكت، وعليه فليس للسكوت دور يف إنشاء اإلجياب و وجوده  .  

يضاحية للمشروع التمهيدي للقانون املدين املصري يف تعليقها ولقد أخذت املذكرة اإل
منه ذا املبدأ الذي يقضي بعدم صالحية السكوت يف التعبري عن اإلجياب  98على املادة 

أما السكوت فمن املمتنع على وجه ....أما السكوت فهو جمرد وضع سليب: "... بقوهلا
لك حسب األستاذ امحد سالمة أن السكوت ومفاد قوهلا ذ...". اإلطالق أن يتضمن إجيابا

                                                 
19  ، �Nن ا���CNXل @� ا�Cxن، ا��P�e ك� "�Xا�� AJCrD"���D ، ،�QRت و ا�Sرا��� G��FUا� G�SVا�� ،�WXر ا�CYRF G

  .  56.؛��� ا��زاق A�B @�ج،ا����� ا����، ص 401.،ص 2000���وت،
20 A. VIALARD, Droit Civil, La Formation du Contrat, ALGER, 1981,p.65; M.-J.LITTMAN, 
op.cit.,p.33, 

��� ا��زاق A�B @�ج، ا����� ا���� ،ص  AF a�PXF.57                                                                                                                 .
   

ت،ا����� ا����،ص  21FاmPا�� ،�Nن ا���CNXح ا��u �@ �@اCا� ، a^�F ن���S.139 .  
22 M.-J.LITTMAN, op.cit.,p.32-34 , 

A�B ا��زاق ��� AF a�PXF ص،�� .80.؛�}ل ا���وي ،ا����� ا����، ص 58- 57.@�ج، ا����� ا��



أن يكون تعبري عن رد  –يف بعض األحوال -ال ميكن أن يعرب عن إرادة مبتدئة، وإمنا يصلح 
23على إرادة عرب عنها بعمل اجيايب، قوال  كان أو فعال  .  

كما سبق   - وكذلك يستفاد ضمنا استبعاد أن يكون السكوت معربا عن اإلجياب
من القانون  98من القانون املدين اجلزائري و من نص املادة  68ادة من نص ا امل –ذكره 

.             املدين املصري   

ولقد اخذ كذلك القضاء الفرنسي ذا املبدأ يف عدة قرارات له، منها القرار الصادر 
اإلجياب ال يتم بطريق : "و الذي قضت مبوجبه بأن 196 نوفمرب 28عن حمكمة النقض يف 

نه يشرتط لتمام عقد البيع االتفاق على الشيء املبيع و الثمن، فيلزم أن يكون السكوت،أل
"هناك إجياب و قبول، وال يتصور أن يكون السكوت إجيابا  24  .  

هذا ما يتعلق بعدم صالحية السكوت يف التعبري عن اإلجياب، وننتقل بعده إىل 
.معاجلة السكوت واإلجياب الضمين يف الفرع الثاين   

 

  لثانيالفرع ا

  السكـوت و اإليجاب الضمني

  

، مث تبيان عالقة السكوت )أوال(سيتم يف هذا الفرع حتديد املقصود باإلرادة الضمنية 
، و أخريا )ثانيا(بنوعيه ارد واملالبس بالتعبري الضمين عن اإلرادة مبا فيه اإلجياب الضمين 

) .الثاث(عالقة السكوت وباألخص السكوت املالبس باإلجياب املفرتض   

 

 

 المقصود باإلرادة الضمنية: أوال

                                                 
23   ، �JزCPو ا� �QR�� ون�Pام ،دار ا�mP�nدر اYF ،ولpب اPrام ، ا�mP�nا GJ�gN �@ ات��~F ،GF{S ��B1987أ  ،��ا����� ا��
  . 87.ص
24   ،G��Nا��� \XRا� G�r�F28  ���@CN1968  زC61.، ص1963، دا��PXF ،ص ،����� ا��زاق A�B @�ج، ا����� ا�� AF a.56 .  



  

املقصود باإلرادة الضمنية أو التعبري باإلرادة الضمنية، هو الذي يستفاد كما سبق 
شرحه من وضع اجيايب معني، كالقيام بتنفيذ عمل يقوم دليال على اإلرادة، على ضوء 

.لكتابة الظروف املختلفة، فيتم اإلجياب دون حاجة إىل استعمال اللفظ أو ا  

ويف هذا الصدد جيب عدم اخللط بني اإلرادة الضمنية واإلرادة املفرتضة ذلك أن      
.الرضا ال يفرتض   

 

 عالقة السكوت بنوعيه المجرد و المالبس بالتعبير الضمني : ثانيا

  

أما السكوت، فهو موقف سليب، و هو يف األصل عدم، إال إذا كان سكوتا مالبسا 
.ختلع عليه داللة القبول  معينة فحتيط به ظرو   

بينما التعبري الضمين هو وضع اجيايب يستفاد من اختاذ موقف معني، كبقاء 
. املستأجر يف العني املؤجرة بعد انتهاء مدة اإلجيار بعلم املؤجر، و دون اعرتاض منه
. فتصرف املستأجر هنا ينطوي على إجياب ضمين بتجديد عقد اإلجيار   

البس، يتعارض مع السكوت ارد، فمجرد سكوت ويالحظ أن السكوت امل
الشخص أوامتناعه عن إتيان عمل معني، ال يعترب شيئا، إذ ال ينسب لساكت قول، و 
لكن إذا كان السكوت قد صاحبته ظروف معينة واضحة ال غموض فيها، أمكن القول 

  .25باعتباره قبوال وتعبريا قانونيا عن اإلرادة 

املالبس خيتلف عن التعبري الضمين،ألن هذا األخري يتمثل ومن هذا يتضح أن السكوت  
أو وضعا اجيابيا معينا يستفاد منه ذلك التعبري،وهذا ماأكدته  ايف اختاذ املتعاقد موقف

بشأن تفرقتها بني التعبري الضمين  التمهيدي للقانون املديناملذكرة اإليضاحية للمشروع 
  واليت  والسكوت

                                                 
25 M.-J.LITTMAN, op.cit., pp.26-28, ��� ا��زاق A�B @�ج، ا����� ا����، ص   AF a�PXF.58- 59                        .
                              



ينبغي التفريق بني التعبري الضمين عن اإلرادة و بني : " بقوهلا متت اإلشارة إليها سابقا 
أما السكوت فهو جمرد وضع سليب، و . مـجرد السكوت، فالتعبري الضمين وضع اجيايب

و من أمثلة التعبري الضمين ...". قد يكون التعبري الضمين حبسب األحوال إجيابا و قبوال
نفيذه من تلقاء نفسه، و باختياره دون أن يكون قيام املتعاقد يستفيد العقد أوالبدء يف ت

  . 26مكرها على التعـاقد

فاألصل يف السكوت هو العدم، و ال يصلح أن يكون تعبريا عن اإلرادة، ومن 
ذلك أن ا إلرادة عمل اجيايب ، و السكوت عمل . 27مث فان السكوت وحده ال يلزم

إلرادة الضمنية تستخلص من سليب ، و بالتايل ال يصلح أن يكون تعبريا ضمنيا ألن ا
أما السكوت فهو عدم و أوىل بالعدم أن تكون داللته الرفض ال . ظروف تدل عليها

و يف هذا يقول . 28القبول و هذا هو املبدأ العام عند غالبية الفقه الفرنسي و املصري
 السكوت ليس تعبريا عن اإلرادة و ال يعترب إرادة: "األستاذ حممود مجال الدين زكي أن

ضمنية، ألن التعبري يستخلص من ظروف اجيابية تدل عليه، أما السكوت فهو عدم، و 
العدم ال يدل على شيء، فسكوت من وجه إليه اإلجياب عند علمه به، وعدم رفضه، ال 

  .29"يعترب قبول منه،و ال يتم العقد 

أن السكوت املالبس،  M.-J. LITTMANويرى بعض الفقهاء من أمثال األستاذ 
ال صورة من صور التعبري الضمين عن اإلرادة، و قبل أن يكون سكوتا كليا أو ليس إ
 ,M.PLANIOL,G.RIPERT, J.CARBONNIERو يقرر البعض اآلخر من أمـــثال . 30مطلقا

R.DEMOGUE  أن  

                                                 
��� ا��زاق A�B @�ج ، ا����� ا����، ص26.59 .  

27«La doctrine est formelle et unanime que le silence seul n'est rien . Le silence seul n'oblige pas 
».Cf.M.-J.LITTMAN,op.cit .,p.37,                                                                     A�B ا��زاق ��� AF a�PXF

60.@�ج،ا����� ا����،ص                                                                                                              
28 Cf.M.PLANIOL, G.RIPERT,P. ESMEIN, op.cit., p.116;H. L. J.MAZEAUD, 
F.CHABAS,op.cit.,p.135; 
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��� ا��زاق A�B @�ج، ا����� ا����،ص AF.60  GJ�Yا�� G�Uن ا��و��، ا��CNXت @� ا�Cr��� G�NCNXر ا�ب، ا��ju دC��F ���F ؛

 ��Uن ا��و��، ا��CNX��19  ،1973 ص44.، ص، ����� ا��زاق A�B @�ج، ا����� ا�� AF a�PXF ،.60   .  
CNن ا����N ا���Yي، ا�mUء اpول،C��Fد ��ل  29Xام @� ا�mPا�� GJ�gN ، ز�� AJام"ا��mPدر ا��YF" ، ھ�ةXا� G�F� G��xF ،

ھ�ة ، Xص 77. ،ص1976ا� ،����� ا��زاق A�B @�ج،ا����� ا�� AF a�PXF ،.60 .  
30 «Le silence circonstancié ne serait alors que la forme extrême de la volonté tacite avant que le silence 
total ou absolu».Cf.M.-J.LITTMAN, op.cit. p.37, 

��� ا��زاق A�B @�ج، ا����� ا����، ص AF a�PXF.62   



  

  

  

  

السكوت باملعـىن  القانوين،يتحقق حني يكون للشخص نشاط دائم يف حياته، و ال يعرب 
  . 31ال بتصرف  قانوين، و ال بتصرف خاص، وال بتعبري صريح عن إرادته أو رغبته

M.-J.LITTMANيف الواقع حبسب األستاذ  أن السكوت ارد يعترب كعدم التعبري عن  
اإلرادة، فهو ال يعترب تعبريا ضمنيا، ألن التعبري الضمين وضع اجيايب، أما السكوت فهو وضع 

.سليب  

 L'offre  إلجياب املفرتض ومما يضاف أيضا انه جيب التميز بني ا

présumée واإلجياب الضمينL'offre tacite ،  فاإلجياب املفرتض، يتعارض مع اإلجياب
  : الضمين و خيتلف عنه

فاإلجياب الضمين ينشأ كما سبق توضيحه من وضع اجيايب معني أو ذلك        
انتهاء مدة العمل ، املصاحب بأعمال اجيـابية، كبقاء العامل مستمرا يف أداء عمله ، بعد 

أما اإلجياب املفرتض، فهو إجياب . وذلك بعلم صاحب العمل ، ودون اعرتاض منه
مباشر ومؤكد، أي يؤكده واقع احلال، ومثاله قيام التجار بعرض بضائعهم  يف واجهات 

  .32احملالت التجارية ، و كذا وقوف سيارات األجرة  يف األماكن املعدة هلا

جانب من الفقه، و على رأسه ولكن مع هذا فرأى     A.COLIN, H.CAPITANT 

ET DE LAMORANDIERE. أن احلالة السابقة ، تعترب من حاالت اإلجياب بطريق  

                                                 
31M.PLANIOL, G.RIPERT,P.ESMEIN, op.cit., pp.118-119;J.CARBONNIE,L'obligation, les Biens et 
les obligations, T. 2, 3eme édition,159,p.67;R.DEMOGUE, Traite des obligations en Général ,"SOURCE 

DES OBLIGATIONS",T.1, PARIS, 1928, p.99, 
��� ا��زاق A�B @�ج، ا����� ا���� ،ص AF A���PXF.62                                                    .

                            
32 M.-J.LITTMAN,op.cit., pp.39-41,  

 ،����� ا��زاق A�B @�ج، ا����� ا�� AF a�PXF62 -63ص ،��  .   13.؛ dJ��� ���F، ا����� ا��



33السكوت إال أن يف الواقع هذا االجتاه خيالف القواعد العامة، و ما ذهب إليه غالبيـة . 
ع ظروف احلال شكا يف داللته فاحلالة املذكورة تعترب من قبيل اختاذ موقف معني ال تد . الفقه

فإذا كان هذا صاحب سيارة األجـرة واقفا بسيارته يف املوقف املعد . على حقيقة املقصود
لذلك، ساكتا ، ال حيرك ساكنـا، فال يتكلم و ال يكتب، إال أن هذا املوقـف املعني الذي 

يها لالنـتقال من يعرب عن وقوف السـيارة يف املكان املعد الستقبال من يرغبون الركـوب ف
فاإليـجاب هنا ال . مكان إىل آخر،يكفي يف حد ذاته ، الن يكون تعبريا عن اإليـجاب

 يستفاد من السكـوت وإمنا يستفاد من اتـخاذ 

 

موقف معني صريح ال تدع ظروف احلال شكا يف داللته على حقيقة مقصود صاحبه 
.يا ، ومن َمث فانه يعترب موقفا اجيابيا، وليس موقفا سلب  

يصلح للتعبري  كما و أن السكوت ارد، الذي ال يكون متبوعا بالكالم أو بالكتابة، ال   
عن اإلرادة، إال انه يستفاد من وقوف سيارات األجرة يف األماكن املعدة هلا مع 

  . 34استعدادها الستقبال الركاب ، التعبري عن موقف اجيايب صريح بقبول نقلهم

  R.SAVATIERاجتاها فقهيا من أنصاره الفقيه  ومع هذا، فإن هناك أيضا 
يذهب إىل القول بأن السكـوت ميكن أن ينشئ اإلجياب إذا كان سكوتا مالبسا، و مثل 
هذا حيدث يوميا يف بيـع املأكوالت وطوابع الربيد و تذاكر السفر، و السلع اليت يكون هلا 

  . 35سعر حمدد يف األسواق، ففيها يتم اإلجياب بطريق السكوت

إال أن هذا االجتاه ناقشه األستاذ عبد الرزاق حسن فرج و رد عليه، حيث اعترب      
اإلجياب يف احلاالت املذكورة، إمنا ينشأ من ظروف معينة أو من اختاذ موقف معني ال تدع 
 .36ظروف احلال شكا يف داللته على حقيقة املقصود

                                                 
��� ا��زاق A�B @�ج، ا����� ا����، ص  33.63 G�r�F ]rB ،�gN؛ أla seine   �@16  يF1961 ،)j.c.p.1961( AF a�PXF ،

B ا��زاق ���  .A�.63 @�ج، ا����� ا����، ص
34 A.COLIN,H.CAPITANT et DE LAMORANDIERE, Droit Civil, « les obligations » ,T. 2, PARIS, 
1959 , p359,           ص ،����� ا��زاق @�ج، ا����� ا�� AF a�PXF.63                                                                    .

                                                         
35 R.SAVATIER,Traite de la Responsabilite Civile, PARIS , 1967, p.135 , 
                                                                                                          @ A�B ا��زاق ��� AF a�PXF ج، ا������

.64. ا����، ص  
��� ا��زاق A�B @�ج، ا����� ا����، ص  36.64.  



كون أن احلاالت اليت ذكرها األستاذ وميكن تأييد رأي األستاذ عبد الرزاق حسن فرج        
R.SAVATIER يكون اإلجياب فيها ناشئا من املواقف املتخذة، اليت ال تدع ظروفا احلال  

و أن تلك املواقف تدل مبجرد استعماهلا على . شكا يف داللتها على حقيقة مقصود صاحبها
بالسكوت و إمنا  إرادة الشخص و رغبته يف التعاقد، و عليه اإلجياب فيها مل يعرب عنه

و االجتاه االقتصادي  هذا وتلعب الظروف، واملفهوم االجتماعي. باستعمال تلك املواقف
معناه القانوين أو االصطالحي، فمثال يوجد إجياب بالبيع ، إذا   دورا هاما، يعطي لإلجياب

ضة كان التاجر قد دعا اجلمهور من املارة إىل الدخول  يف احملل ، و كانت األشياء معرو 
.ومن املسلم به أن للعادات التجارية دورا يف هذا الشأن.للبيع،و عليها أمثاا   

 
 

مثل هذه احلاالت املذكورة،يستند إىل ظروف معينة يستفاد منها اختاذ  فالسكوت يف
.موقف معني، يرقى إىل موقف التعبري الصريح  

مت نتيجة سكوت إال أنه ميكن القول بوصف اإلجياب يف مثل هذه احلاالت ،بأنه قد
إال أن هذا السكوت كان مصحوبا بظروف معينة تدل على أن التاجر قد اختذ موقفا اجيابيا 

.معينا   

والواقع أن املوقف املتخذ من التاجر يف عرض بضائعه مع بيان أمثاا عليها، أو الذي     
ر ، إمنا يتخذه صاحب سيارة األجرة املعدة لنقل الركاب و املسافرين من مكان إىل آخ

فاملستفاد أن التاجر يريد البيع حني يقوم بعرض بضائعه مع بيان . يعترب مبثابة إجياب دائم
أمثاا عليهـا ، كما أن صاحب سيارة األجرة إذ يقف يف املكان املعد لنقل األشخاص ، 
امنا يريد أن يتعامل معهم ، فيكون يف حالة إجياب مستفاد من موقف اجيايب معني ، و 

تم اإلجياب يف هذه احلالة عن طريق السكوتال ي 37  .  
  

  عالقة اإليجاب المفترض بالسكوت المالبس: ثالثا

                                                 
37 Cf. M.-J.LITTMAN,op.cit.,p.46,                                              .65 ��� ا��زاق A�B @�ج، ا�����   AF a�PXF

��-64.ص, ا��                                                                                                                      



  

إىل القول بأن السكوت     R.DEMOGUEفقد ذهب بعض الفقهاء و منهم الفقيه 
يعترب تعبريا غري مباشر عن اإلرادة، وان له دورا يف بعض حاالت اإلجياب، و مثل ذلك حالة 

أو اإلجياب الدائم فكثري من األشخاص يكونون يف حالة إجياب   offre permanente.املستمر 
دائم حبكم أوضاعهم، واألعمال اليت يؤدوا،و مثل ذلك حالة األطباء يف عيادام، وكذلك 

واستنادا إىل هذه اإلجيابات الدائمة أو املستمرة يتم التعاقد أو االتفاق. التجار يف حمالم 38 
. 

وجب إذا مل يعرب صراحة عن رفضه للتعاقد، فان اإلجياب يظل قائما ويالحظ أن امل
 ولكن يثور تساؤل مفاده إىل مىت يبقى أو يظل اإلجياب قائما؟

يرى األستاذ          BARRAULT J. يف اإلجابة على التساؤل السابق، ال بد من التفرقة  
:بني حالتني   

 

اب، و ظل املوجب ساكتا، فان حالة ما إذا حدد ميعاد معني للرد على اإلجي - 1
اإلجياب يبقى حىت يصل إليه الرد، أو حىت ينتهي أو ينقضي امليعاد دون أن يتلقى ردا 

.بالقبول أو بالرفض فيسقط اإلجياب  

حالة ما إذا عدل من وجه إليه اإلجياب عن التعاقد يف امليعاد احملدد ، فان  - 2
.اإلجياب يسقط من وقت عدوله  

تقدم أن اإلجياب ال يتم بطريق السكوت، بل ال بد من اختاذ  وعليه يستخلص مما
موقف اجيايب معني، يعرب عن اإلجياب، ألن السكوت عمل سليب، و اإلجياب عرض، و 

.الساكت ال يعرض شيئا، وذا فان اإلجياب ال يتم بطريق السكوت  

                                                 
38 R.DEMOGUE, op.cit., p.300,                                                    .  ج،ا������@ A�B ا��زاق ��� AF a�PXF
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J.BARRAULTومما ميكن القول به حسب األستاذ  أن السكوت قد يستفاد من   
رد الدعوة إىل التعاقد أو إىل التفاوض ، وكالمها ال يعترب إجياباجم 39 و جتدر اإلشارة أيضا إىل . 

40انه قد تقرتن باإلجياب حتفظات صرحية أو ضمنية و قد تكون هذه التحفظات مما جرى . 
ومن أمثلة ذلك التاجر الذي يعرض بضائعه يف واجهة احملل،مع بيان أمثاا . ا العرف
. و قد تكون هذه التحفظات مما تقتضيه طبيعة العقد. ذا يعترب إجيابا صرحيا بالبيععليها، فه

و من أمثلة ذلك انه يف عقد العمل و يف عقد إجيار املباين وإجيار األراضي الزراعية، فإن 
اإلجياب املوجه إىل اجلمهور يعترب إجيابا عاما، و ال يلتزم من قام بتوجيهه بأن يتعامل مع 
 .41شخص معني

NIMES ويف هذا الشأن قضت حمكمة  ماي  23االستئنافية يف قرارها الصادر يف 
بأن اإلعالن يف صحيفة معينة عن سلعة من السلع،مع بيان أمثاا عليها يعترب إجيابا ،  1932

 .42طاملا أن املوجب مل يرجع يف إجيابه

ابل، إذ ويشرتط يف التحفظات الضمنية أن تكون مشروعة، و أن تكون معلومة للق
بأن اإلجياب املوجه إىل اجلمهور يربط  1968نوفمرب  28قضت حمكمة النقض الفرنسية يف 

 .43املوجب الذي يعرض إجيابه بأول قابل له، منذ اللحظة اليت فيها القبول

ويالحظ أن التحفظ الضمين، يرتب آثاره إذا لقي اإلجياب قبوال ممن وجه إليه، وكان         
. ا لإلجيابهذا القبول موافق  

.BARRAULT Jوعليه وحبسب األستاذ  أن للسكوت دورا يتمثل يف بقاء املوجب  
ساكتا، حىت تتضح له مالئمة القبول، و حىت يتضح املوقف أمامه، فيقدم على التعاقد أو 
يرفضه، و ذا يصبح للسكوت دورا فيما يتعلق مبدة اإلجياب، فسكوت املوجب،بعد أن 

.اب يلعب دورا يف هذا الشأنتقدم بالعرض أو اإلجي  

                                                 
39 J.BARRAULT, op.cit., p.53-59,                                                             ،ج�@ A�B ا��زاق ��� AF a�PXF
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43 CASS .Civ. , 28 Novembre 1968, cité par J.BARRAULT, op.cit., p.72. 



ومما سبق ميكن استخالص أن السكوت سواء كان جمرد أو مالبسا ال يعترب تعبريا 
و هذا مما جيعل السكوت ال ينشئ اإلجياب الضمين، . ضمنيا عن اإلرادة، و هو خيتلف عنه

و مما يضاف أيضا أن السكوت  . و ال ميكن اعتبار أن هذا األخري نتج من خالل السكوت
و . كذلك ال ينشئ اإلجياب املفرتض و ال يعرب عنه، و ذلك و لو كان السكوت مالبسا 

.عليه ليس للسكوت دورا يف إنشاء اإلجياب الضمين وال حىت يف إنشاء اإلجياب املفرتض  

هذا ما يتعلق بالسكوت و اإلجياب الضمين، و بيان حكمه، ويليه مباشرة دراسة 
.املوايل السكوت وبقاء اإلجياب يف الفرع  

  

  الفرع الثالث

  السكـوت و بقاء اإليجـاب

  

إذا اصدر اإلجياب من املوجب، و سكت حىت صدر القبول، فما هو املعىن الذي 
 يعطى للسكوت يف هذه احلالة ؟ 

J.BARRAULTيرى األستاذ  يف الواقع أن سكوت املوجب يؤكد بقاءه على إجيابه  
ذلك داللة على أن عدم الرد عليه، خالل املدة خالل مدة معينة، ليصبح هلذا اإلجياب بعد 

44احملددة يعترب رفضا لإلجياب و لكن هل يعترب سكوت املوجب دليال على بقاء اإلجياب؟ .   

: ولإلجابة على هذا التساؤل، يطرح األستاذ عبد الرزاق حسن فرج حلني و مها   
 

يرجع فيه، أو أن  مؤداه أن اإلجياب يبقى قائما، طاملا أن املوجب مل: احلل األول
.القبول مل يصدر من الطرف اآلخر  

و مؤداه انه خالل الفرتة املعينة لقبول اإلجياب، يسقط يكون االجياب : احلل الثاين
غري قابل للرجوع فيه، أما إذا انقضت هذه املدة، فإن االجياب يسقط، و يفسر سكوت 

.املوجب يف هذه احلالة على أن إجيابه قد سقط  

                                                 
44 J. BARRAULT, op.cit., p.75,                                                           .  ج، ا������@ A�B ا��زاق ��� AF a�PXF
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بدأ الرجوع أو العدول عن اإلجياب، فهذا األخري ليس مسألة دائمة أو وبالنسبة مل
و يظل املوجب على . مستمرة إىل األبد، فهو اجتاه إرادة املوجب إىل إحداث اثر قانوين

وكذلك فان . إجيابه، إذا حددت له مدة، فإذا مل يصادف قبوال خالهلا، سقط اإلجياب
ا له، أو عدل املوجب عن إجيابه قبل أن يصدر اإلجياب يسقط إذا مل يكن القبول مطابق

45القبول، فاإلجياب يكون مرفوضا إذا مل يتم قبوله  .  

مما يضاف إىل ما سبق أن لإلجياب قوة ملزمة يف حد ذاته طاملا أن املوجب يهدف 
.من ورائه إىل إبرام العقد، و حني يصادف قبوال فان العقد يتم   

إبرام العقد، فان العملية القانونية تفقد مبدأ هاما ويالحظ انه إذا اجرب املوجب على  
"le principe de la liberté contractuelle "و هو مبدأ احلرية التعاقدية   الذي يتمثل يف  
 .46حرية املوجب وحرية القابل يف أن يعرب كل منهما عن إرادته

ا انه مل ومما يالحظ أيضا أن اإلجياب يف حد ذاته، غري كاف لتكوين العقد طامل
وعلى القاضي يف هذا الشأن أن يقوم بتفسري إرادة املتعاقدين، و الرجوع إىل النية . يقبل

 .47املشرتكة هلما عند االقتضاء، للوقوف على قصد كل من املوجب و الطرف اآلخر

هذا و أن . ويبقى الوضع مرتددا بني القبول و عدمه، طاملا أن اإلرادة مل يتم تبادهلا 
وميكـن للموجب أن يرجع يف إجيابه حبرية، طاملا أن هذا . ي مل يقبل يعترب مرفوضااإلجياب الذ

 .48اإلجيـاب مل يقبل ممن وجه إليه

ولقد طرح الفقه الفرنسي التساؤل أيضا عما إذا كان سكوت املوجب، حىت يتم     
 قبول إجيابه يعترب إبقاء لإلجياب؟

على إجيابه، أو يعترب إجيابه قائما، وأجاب انه يف الواقع أن املوجب الساكت يعرب 
49طاملا أنه مل يرجع فيه، فاإلجياب باق حىت يتم قبوله أو رفضه  .  

                                                 
��� ا��زاق A�B @�ج ، ا����� ا����، ص  45.69-70.  

��� ا��زاق @�ج، ا����� ا����، ص                  AF a�PXF.70                              .                       1 Cf.M.-
J.LITTMAN, op.cit., p.7,    

47   ،G��Nا��� \XRا� G�r�F �gN21ا  ��N��� ا��زاق A�B @�ج، ا�����  417.،ص 1961، دا�Cز  �1960 AF a�PXF ،
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  48 M.-J LITTMAN, op.cit., p.78, ص ،����� ا��زاق A�B @�ج، ا����� ا�� AF a�PXF.7                                       
                   
  49Cf.M.PLANIOL,G.RIPERT, J.BOULANGER,Traite élémentaire de droit civil, T.2, Paris 
,1957,p.327;M.-J.LITTMAN,op.cit.,p.78; J.BARRAULT,op.cit., p. 38 , 



ويذهب غالبية الفقه إىل القول بأن السكوت ال يصلح أن يكون إجيابا، وأن اإلجياب 
ولكن السكوت كتعبري عن اإلرادة، ميكن أن يوضح موقف املوجب . ال يتم بطريق السكوت

رجوعه يف إجيابه والسكوت عما صدر منه من عرض للتعاقد، و قد يبدو هذا  من عدم 
.كمظهر لدور السكوت يف اإلجياب  

وإذا مل حيدد املوجب مدة لإلجياب، و ترك ملن وجه إليه اإلجياب أمر حتديد الوقت 
.الذي جييب فيه، فسكوت من وجه إليه اإلجياب مدة معينة، قد يفسر على أنه قبول  

ع أن السكوت بالنسبة ملن وجه إليه اإلجياب ال يكون ملزما، ألن اإلرادة ال والواق    
تفرتض، إذ ليس من املفروض أن منلي على من وجه إليه اإلجياب أن جييب بالقبول أو 
 .50بالرفض

فإذا كان لإلجياب قوة ملزمة خالل املدة احملددة لقبوله ، ففي هذه احلالة ليس     
به، طاملا أن املدة املذكورة حمددة صراحة، و ملن وجه إليه للموجب أن يرجع يف إجيا

.اإلجياب أن يتمسك ببقاء اإلجياب خالل هذه املدة  

حيث يضاف إىل ما سبق فيما خيص عالقة سكوت املوجب و القبول املتأخر، فإذا 
 سكت املوجب يف الفرتة احملددة لإلجياب، و مل يتلق قبوال خالل هذه الفرتة اعترب اإلجياب

وإذا صدر القبول يف وقت متأخر، اعترب مبثابة إجيـاب جديد، إذا قبله الطرف اآلخر . مرفوضا
51مت العقد، وإذا مل يقـبله ال يتم العقد  .  

هذا و للموجب بعد انقضاء املدة احملددة لقبول اإلجياب، دون أن يصادف هذا 
كما أن انقضاء املدة على هذا   اإلجياب قبوال ممن وجه إليه، أن يسرتد إجيابه أو أن يرجع فيه،

النحو يعترب رفضا ضمنيا لإلجياب، و لكن سكوت املوجب خالل املدة املذكورة،ليس دليال 
52على القبول أو على تكوين العقد  .  

                                                                                                                                            
��� ا��زاق A�B @�ج، ا����� ا����، ص AF A���PXF.71.                                                    
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51 M.-J. LITTMAN, op.cit., p.98,   
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حسب ما سبق عرضه يف هذا الفرع قد يلعب السكوت دورا، فيما يتعلق بتحديد  
لكون أن املوجب امللتزم بإجيابه يظل و ذلك . مدة اإلجياب، ويف زوال اإلجياب و سقوطه

.ساكتا طيلة الفرتة أو املدة احملددة لرد الطرف اآلخر سواء كان الرد باملوافقة أبالرفض   

و من مث يظهر دوره . فلهذا، السكوت هو الذي يفسر بقاء املوجب على إجيابه
.يف  بقاء اإلجياب قائما  

اإلجياب، و ينبغي اآلن دراسة عالقة تعرضنا يف املطلب األول إىل عالقة السكوت ب  
.السكوت بالقبول الذي هو الشطر الثاين يف العقد، و ذلك يف املطلب املوايل   

 

  المطلب الثاني

وت و القبـولـالسك          
    

، و مها اإلجياب و القبول، و أن عالقة 53العقد كما سلف الذكر ينشأ بتالقي إرادتني
يف صالحية السكوت يف التعبري عن القبول كمبدأ عام السكوت بالقبول، تتطلب البحث 

، و أخريا تناول )الفرع الثاين(، مث بيان احلاالت اليت يعترب فيها السكوت رفضا )الفرع األول(
) .الفرع الثالث(احلاالت اليت يعترب فيها السكوت قبوال   

 

 

 

  

  

  الفرع األول

  لالمبدأ العام لصالحية السكوت في التعبير عن القبو  

                                                 
  .AF ھ~ه ا��راGS  60. أ�gN، ص  53
  
  



  

سيتم التطرق يف هذا الفرع إىل املبدأ العام، و املتعلق بصالحية السكوت يف التعبري 
وذلك . ولكن قبل اخلوض يف دراسة ذلك، يسبقه بيان معىن القبول و عناصره. عن القبول

، و أخريا صالحية السكوت يف )ثانيا(، و شروطه )أوال(يف عناصر ثالثة تبدأ بتعريف القبول 
) .ثالثا(لقبول التعبري عن ا  

 

  تعريف القبول: أوال

  

إن معظم التشريعات مل تأت بتعريف للقبول، فيما عدا قانون العقود السوداين الذي 
تعبري املوجب له عن رضاه باإلجياب كما صدر : "يف فقرا األوىل بقوهلا 20عرفه يف املادة 

أي بيان أو أي تصرف ....  : "بأنه 18واتفاقية فيينا اليت عرفته يف مادا ". عن املوجب
..."آخر صادر من املخاطب يفيد املوافقة على اإلجياب  ، و عرفته أيضا جملة األحكام 54

ثاين كالم يصدر من أحد العاقدين ألجل إنشاء التصرف و " .... بأنه 102العدلية يف املادة 
".به يتم العقد  

حول مفهوم واحد ، و وأما الفقه، فقد عرف القبول بتعريفات عديدة، تدور كلها 
هو أن القبول هو التعبري البات عن إرادة الطرف الذي وجه إليه  اإلجياب باملوافقة عليه، و 

ومبفهوم آخر القبول هو اإلرادة الثانية يف العقد، وهو تعبري عن إرادة حقيقية . ينعقد به العقد
و هو اإلرادة اليت . جبو أكيدة، من طرف املوجه إليه اإلجياب برضائه مبا عرضه عليه املو 

 .55يتم ا العقد

ويتفق تعريف القبول يف الفقه القانوين مع تعريفه يف الفقه اإلسالمي الذي يرى بأن 
املقصود بالقبول هو الكالم الثاين الصادر من احد املتعاقدين، الدال على موافقته و رضاه مبا 

                                                 
درة @�  18ا��دة  54Yا� R��@ G�^�Dا AF11  dJ��ص 1980ا، ��ن ھCزIJ ،ا����� ا���N@ AF a�PXF ، .568 .  
CNن ، دار ا�GijR ا�����G ، ���وت ،  55Xدئ ا��F ، ة�Yج ا��@ ]�Rا�� ���؛ A��F ا���I، ا�����  331.، ص 1977

 101.ا����،ص� GF؛CYRF A��B ���Fر، ا�mP��.74  GJ�gRام ،ا�mUء اpول،ا����� ا����، ص؛ ���ج ا����� ، ا�GJ�gR ا��
  . 133.ا��mP�{� GFام، ا����� ا����، ص



لك داال على رضاه مبا أوجبه الطرف أوجبه األول ، ومبعىن آخر هو ما صدر ممن يصري إليه امل
وبه يتم إنشاء العقد. اآلخر 56. 

وجتدر اإلشارة إىل أن القاعدة العامة تعطي للموجه إليه اإلجياب حرية القبول أو 
الرفض، كما يستطيع أن يدعه يسقط، ألن األصل هو حرية التعاقد، حبيث ال جيرب على 

غري أن . نت البواعث اليت دفعته إليهعرض بواعث رفضه، و ال يسأل عن الرفض مهما كا
حرية من يوجه إليه اإلجياب يف قبوله أورفضه ليست مطلقة يف مجيع األحوال، و إمنا هي 
مقيدة بعدم التعسف يف استعمال الرفض، و ذلك إذا كان هو الذي دعا املوجب إىل التعاقد 

. إال لسبب مشروع  بعد أن حدد شروطه ،إذ ال جيوز له يف هذه احلالة أن يرفض القبول  

فإذا مل تكن هناك بواعث مشروعة كان رفض اإلجياب عمال تعسفيا يستوجب 
تعويض الضرر الذي ينتج عنه، بناء على املسؤولية التقصريية ومن قبيل ذلك رفض التاجر 
 .57اإلجياب الذي تقدم به شخص استجابة للنشرات و اإلعالنات املوجهة إىل اجلمهور

تعبريا عن اإلرادة فانه يلزم بشأنه مثله مثل اإلجياب جدية  وحيث أن القبول هو
كما أن إرادة القبول يتم التعبري عنها صراحة أو .اإلرادة واجتاهها إىل إحداث اثر قانوين

 .58ضمنا
 

شروط القبول : ثانيا  

 

أن يكون القبول مطابقا : يشرتط يف القبول الذي ينعقد به العقد شرطان مها
. القبول قبل سقوط اإلجياب  لإلجياب، و أن يتم  

 

 أن يكون القبول مطابقا لإليجاب -1
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ينبغي أن يتضمن القبول موافقة تامة لكل ما ورد يف اإلجياب ، و ال يتحقق بالتايل          
القبول إذا اختلف مع مضمون اإلجياب، حىت و لو اقتصر االختالف على بعض املسائل 
 .59التفصيلية

مة، املطابقة باأللفاظ والصيغ، وإمنا يقصد ا املطابقة يف املوضوع، وال يقصد باملطابقة التا
أي صدور القبول باملوافقة على كل املسائل اليت تضمنها اإلجياب و دون تفرقة بني ما يعد 

.من املسائل اجلوهرية و ما يعد من املسائل التفصيلية الثانوية   

القواعد العامة األساسية اليت  وهذا الشرط اخلاص مبطابقة القبول لإلجياب، هو من
يتم ا التعاقد، حيث نصت عليه العديد من التشريعات، و من بينها القانون املدين اجلزائري 

يتم العقد مبجرد أن يتبادل الطرفان التعبري عن إرادما : "اليت جاء فيها 59يف املادة 
ون املدين العراقي يف املادة وكذلك نص القان". املتطابقني دون اإلخالل بالنصوص القانونية

إذا أوجب أحد العاقدين يلزم إلنعقاد العقد قبول العاقد اآلخر : "عليه و اليت تضمنت 85
"على الوجه املطابق لإلجياب 60 من القانون املدين  89و أيضا ورد النص عليه يف املادة . 

إرادتني متطابقتني،مع  يتم العقد مبجرد أن يتبادل طرفان التعبري عن: "املصري اليت قررت أنه
..."مراعاة ما يقرره القانون 61 . 

وعليه ال يكون قبوال ينعقد به العقد،القبول الذي يتضمن زيادة أو نقصا أو تعديال 
بل يكون هذا رفضا . لإلجياب، أو الذي يكون معلقا على شرط أو مقيدا بقيد مل يرد فيه
ن وجه اإلجياب األوليتضمن إجيابا جديدا ال ينعقد العقد إال بقبوله مم 62. 

ال يعترب القبول الذي : "م بقوله.من ق 66وهذا ما أشار إليه املشرع اجلزائري يف املادة 
"يغري اإلجياب إال إجيابا جديدا 63  .  

غري أنه إذا اتفق الطرفان على مجيع املسائل اجلوهرية يف العقد، و احتفظا مبسائل       
 يشرتطا أن العقد ال يتم عند عدم االتفاق عليها، اعترب تفصيلية يتفقان عليها فيما بعد، و مل
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وإذا قام خالف عن املساءل اليت مل يتم االتفاق عليها، فان احملكمة،تقضي . العقد قد مت
و إىل هذا املعىن أشارت . فيها طبقا لطبيعة املعاملة و ألحكام القانون والعرف و العدالة 

.ي من القانون املدين اجلزائر  65املادة   

وتطبيقا لذلك أن يتفاوض الطرفان يف شروط العقد، و ينتهيان إىل االتفاق على 
املسائل اجلوهرية فيه، أي يطابق القبول اإلجياب يف هذه املسائل،كما لو اتفقا يف عقد البيع 
على املبيع والثمن،ومل يتم االتفاق على املسائل التفصيلية األخرى كتحديد مكان و زمان 

فقاته،يف مثل هذه احلالة العقد ينعقد ما دام الطرفان مل يشرتطا أن العقد ال يتم التسليم، ون
قام خالف بينهما بشأن هذه املسائل فيما  إذاو . عند عدم االتفاق على هذه املسائل

64بعد،فالقاضي يفصل فيها طبقا لطبيعة املعاملة و أحكام القانون والعرف والعدالة  .  

ئل املؤجلة يف االتفاق ليست جوهرية يف العقد،و أن املشرع ويربر هذا احلكم أن املسا
املصري اعتمد يف تقريره على تفسري إرادة املتعاقدين،إذ أما مل جيعال متام العقد رهينا 
باتفاقهما على هذه املسائل، األمر الذي يؤخذ منه أن إرادما قد انصرفت إىل غري 

 يتم إال عند االتفاق على هذه املسائل،فان ذلك،بان اشرتطا صراحة أو ضمنا أن العقد ال
و يتعني على القاضي أن يتقيد ذه اإلرادة، فيعترب العقد عند . حكم النص ال ينطبق

. و هذا ما أشارت إليه املذكرة اإليضاحية ملشروع التقنني املدين املصري. االختالف غري قائم
من القانون املدين اجلزائري  65واملادة من القانون املدين املصري  95و رغم ذلك فان املادة 

تنطويان على توسع يف سلطة القاضي، ألن القاضي مبقتضى ما جاء فيهما يكمل ما نقص 
من إرادة املتعاقدين، و بذلك يساهم يف عمل العقد، و هذا خيرج عن حدود مهمته العادية 
 .  65اليت تقتصر على تفسري العقد

قانون املدين املصري، أصدرت حمكمة النقض  من 95وتطبيقا ملضمون نص املادة 
إذا اتفقا طرفا العقد على مجيع املسائل : " جاء فيه أنه  1967جانفي  21املصرية قرارا يف 

اجلوهرية، واحتفظا مبسائل تفصيلية يتفقان عليها فيما بعد و مل يشرتطا أن العقد ال يتم عند 
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بينهما خالف على املسائل اليت أرجئ االتفاق و إذا قام . االتفاق عليها اعترب العقد قد مت 
"عليها كان هلما أن يلجا إىل احملكمة للفصل فيه 66  .  

 

 

 

: صدور القبول قبل سقوط اإليجاب- 2           

 

. معىن هذا انه جيب أن يتم القبول يف خالل الفرتة اليت يكون فيها اإلجياب قائما 
تعني أن يصدر القبول قبل فوات هذه املدة، فإذا كانت هناك مدة لإلجياب صرحية أو ضمنية 

فإذا كان اإلجياب قد صدر يف جملس . أي قبل سقوط اإلجياب و إال اعترب إجيابا جديدا
وهذا ما . العقد،و مل حتدد له مدة، فيجب أن يصدر القبول قبل انفضاض جملس العقد

العقد لشخص إذا صدر اإلجياب يف جملس : "ج بقوهلا.م.من ق 64أشارت إليه املادة 
حاضر دون حتديد اجل القبول فان املوجب يتحلل من إجيابه إذا مل يصدر القبول فورا و  
"كذلك إذا صدر اإلجياب من شخص إىل آخر بطريق اهلاتف أو بأي طريق  مماثل 67. 

غري أن العقد يتم، و لو مل : "وكذلك أضافت الفقرة الثانية من نفس املادة إىل أنه
ذا مل يوجب ما يدل على أن املوجب قد عدل عن إجيابه يف الفرتة ما بني يصدر القبول فورا،إ

  " .اإلجياب والقبول،و كان القبول صدر قبل أن ينفض جملس العقد

ويفهم من الفقرة الثانية من ذات املادة أن املشرع نص على أن العقد يتم و لو مل 
ابه يف الفرتة اليت تقع بني حيصل القبول فورا،إذا مل يوجد ما يفيد عدول املوجب عن إجي

68اإلجياب والقبول،وكان القبول قد ارتبط باإلجياب قبل انفضاض جملس العقد  .  

أما إذا كانت املدة اليت حددت لإلجياب قد انتهت أو كان الس قد انفض،أو كان 
اإلجياب قد سقط لسبب من األسباب،فان القبول الذي يأيت بعد ذلك يكون إجيابا جديدا، 
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ج .م.من ق 66و هذا ما جاء يف نص املادة . طيع الطرف اآلخر أن يقبله أو يرفضهيست
 .69سالفة الذكر

وبعد بيان املقصود بالقبول و إظهار عناصره، يعقبه بعد ذلك تناول املبدأ العام 
.لصالحية السكوت يف التعبري عن القبول   

 

 

  صالحية السكوت في التعبير عن القبول : ثالثا

  

عما إذا كان السكوت يعترب قبوال، و هذا الدور التقليدي الذي يدرسه  يثور البحث
فمثال إذا قام شخص بتوجيه إجياب إىل آخر،إلبرام . الكثري من الشراح القانونيني و يربزونه

عقد معني، فسكت من وجه إليه اإلجياب ، ومل يرد على املوجب ال باللفظ  و ال بالكتابة و 
موقف معني يدل على موافقة على إبرام العقد أو رفضه، فهل يعترب  ال باإلشارة، وال باختاذ

 ؟ 70السـكوت قبوال أو رفضا

فاملبدأ العام أو األصل، هو أن السكوت مبجرد ال يصلح أن يكون تعبريا عن   
71اإلرادة بالقبول أو بالرفض، ألنه وضع سليب، فال يعترب قبوال، فالساكت ال يقول شيئا و . 

عترب السكوت، حبد ذاته، جمردا عن أي ظرف معربا عن اإلرادة، ألا عبارة مبفهوم آخر ال ي
و السكوت ال يتجاوز . عن عمل اجيايب، ال بد أن يظهر إىل اخلارج بشكل من األشكال

حدود السلبية، و ال يفيد القبول، إذ ال ميكن كشف خفايا الفكر، الذي يبقى داخليا يف 
الشخص الداخلية، تكفي للشك يف وضوح موقف من وجهالة حقيقة فكرة . ذات اإلنسان

يوجه إليه اإلجياب، و مىت قام الشك يف أمر ما تعذر تفسري حقيقة اإلرادة، و هذا املوقف 
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72يفيد عادة الرفض، و ليس القبول وهذا   ما اخذ به وقرره فقهاء الشريعة اإلسالمية .
و هو . ول اإلجياب وال برفضه ،أي ال ينسب إليه إرادة ال بقب"ال ينسب لساكت قول:"بأنه

 67 أيضا ما نصت عليه كما سبق اإلشارة جملة األحكام العدلية يف فقرا األوىل من املادة
"ال ينسب لساكت قول: " بقوهلا 73. 

ولقد تناولت بعض التشريعات النص على اإلطار العام لداللة السكوت، و من  
بية اليت اقتبست تلك القاعدة من جملة قبيل تلك التشريعات، منها خاصة التشريعات العر 

ال ينسب :" منه على انه 95األحكام العدلية، كالقانون املدين األردين الذي نص يف املادة 
منه، و  81، وكذلك القانون املدين العراقي يف الفقرة األوىل من املادة ..."لساكت قول

من قانون املعامالت املدنية  135منه، وكذا املادة  83القانون املدين السوداين يف املادة 
.اإلمارايت   

فهذه النصوص العربية اتفقت يف معظمها على أن األصل عندها هو أن السكوت 
 . 74عدم، وان اختلفت ألفاظ الصياغة فيها

وبالنسبة للفقه اخذ هو اآلخر باملبدأ العام يف عدم إمكانية السكوت يف التعبري عن القبول، 
رنسي، حيث ذهب مجهور الفقهاء فيه إىل عدم صالحية السكوت وال سيما منه الفقه الف

حيث .ارد يف التعبري عن اإلرادة، ال بالقبول وال بالرفض، أي ال ميكن اعتباره إجيابا وال قبوال
إىل القول بأن السكوت يف األصل ال يعترب قبوال، فليس H.L. J.MAZEAUD  ذهب األساتذة

. هة إىل األشخاص، و إال كان يف هذا إخالل حبرية األفرادمن املفروض قبول االجابات املوج
75و من مث فإن املثل القائل بأن من ال يقول كلمة فهو موافق ليست له أي قيمة قانونية و . 
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juridique".Cf.H.L.J.MAZEAUD, F.CHABAS, op.cit., p.110 . 



VALERYيقرر األستاذ  أن السكوت وحده ال اثر له  فهو ال يعترب إذعانا و ليس رفضا،و  
.الأن السكوت وحده جمردا ال يكفي ألن يكون قبو  76   

ويرى األستاذ       M.-J.LITTMAN أن السكوت يف األصل،ال يعرب عن شيء،و هو يف  
و دون أن يعرتف أو . حكم العدم،ويكون السكوت يف النية أو داخل النفس و ليس له دور

الفرنسيون التقرير أو السماح بوجود التزام  ءيقرر بأن السكوت حق مطلق،فقد رفض الفقها
ل هذا فان سكوت أحد الطرفني يف األصل أو عدم قيامه بالتعبري عن و من أج. باإلجابة

.إرادته ال يقوم مقام القبول  

 

 

 

كما أنه إذا اعترب السكوت ارد قبوال، فان هذا يعارض مع القواعد العامة يف نظرية 
ةالعقد، فضال عما فيه من التوسع يف نطاق مبدأ سلطان اإلراد و لقد وافق الفقه املصري 77. 

ا ذهب إليه الفقه الفرنسي، واعترب الفقهاء املصريون أن السكوت ارد ال يعترب قبوالم 78 ،
و تتفق القاعدة القانونية على هذا النحو :" حيث يذكر األستاذ حممود مجال الدين زكي أنه 

مع احلقائق االجتماعية الن سكوت املوجه إليه اإلجياب ال يفيد حتما قبوله، فقد يركن إىل 
"وت رغبة يف الرتوي و أو ألنه ال يروقه ، و ال يريد أن جيثم نفسه مؤنة رفضالسك 79 و . 

إن استخالص القبول من جمرد السكوت، يعين فرض واجب :"يقول األستاذ إمساعيل غامن
على الشخص، بان يفصح عن رفض ما حيلو لغريه أن يوجهه إليه من إيـجاب و إال اعترب 

م السكوت حنو ما يأتيه من إعالنات مثال أن نيته مل تنصرف قابال له، و الغالب فيمن يلتز 
"إطالقا إىل قبول ما تتضمنه هذه اإلعالنات من إجياب 80. 
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��� ا��زاق A�B @�ج، ا����� ا����، ص C��F.77د ��ل ا��AJ ز�� ، ا����� ا����،ص  79 AF a�PXF،.78 .  
80  ]Ne d���Sص إ ،����� ا��زاق A�B @�ج، ا����� ا����،ص 83-82.،ا����� ا�� AF a�PXF ،.80 .  



.وتربير هذا أنه ال ميكن من الناحية القانونية و ال العملية اعتبار السكوت ارد قبوال  

ما جاء  ولقد وردت تطبيقات عدة للمبدأ العام للسكوت يف قضاء عدة دول ، منها
يف القضاء الفرنسي ، حيث انه باإلضافة إىل القرار املبدئي الذي أصدرته حمكمة النقض 

نوفمرب  24و الذي  سبق اإلشارة إليه ، أصدرت قرارا آخرا يف  1870ماي  25الفرنسي يف 
يقضي انه إذا أرسل مصرف إىل عميل له خطابا، خيربه فيه، انه قيد امسه يف قائمة  1943

 يف مشروع معني، وانه احتسب يف رصيده قيمة األسهم، فان سكوت العميل عن املكتتبني
81الرد ال يعترب قبوال لالكتتاب وكذلك أصدرت حمكمة .  la seine االبتدائية الفرنسية حكما  

جاء فيه بأن الناشر الذي يرسل لشخص، دون سابق اتفاق، جملة دورية  1893ابريل  19يف 
شخص قد اشرتك يف هذه الة، ما دام مل يصدر منه قبول بذلك، ال حيق له أن يعترب هذا ال

وال يعترب قبوال جمردا امتناع هذا الشخص عن رد الة ، حىت لو ذكر يف الة أن عدم الرد 
82يعد قبوال باالشرتاك  .  

من ذلك القرار الذي . وأورد كذلك القضاء املصري تطبيقات للمبدأ السالف الذكر
 98/2املقرر وفقا لنص املادة : " و الذي جاء فيه أن 26/11/1984نقض يف أصدرته حمكمة ال

من القانون املدين أن جمرد السكوت عن الرد ال يصلح بذاته تعبريا عن اإلرادة و ال يعترب 
قبوال إال إذا كان متعلقا بتعامل سابق بني املتعاقدين و اتصل اإلجياب ذا التعامل بأن كان 

"معدال أو ناسخا له مكمال أو منفذا أو 83 وأيضا أصدرت حمكمة االستئناف املختلطة .
تضمن أن سكوت احلكومة عن الرد على صاحب مصنع  1929ديسمرب  26املصرية قرارا يف 

يطلب ترخيصا إلقامة آلة  ميكانيكية يف مصنعه، ال يعد قبوال أو ترخيصا من جانبها، حىت 
وين،و حىت لو حصل صاحب املصنع على لو تأخرت احلكومة يف الرد عن امليعاد القان

84تصرحيات شفوية من بعض املوظفني بان احلكومة ستعطيه الرتخيص املطلوب
. 

                                                 
81  ، G��Nا��� \XRا� G�r�F24  ���@CN1943  ي��S ،1944 -1-13 ص ،����� ا��زاق A�B @�ج ، ا����� ا�� AF a�PXF ،.79 

 ،G��Nا��� \XRا� G�r�F ، �gNز، 1909أوت  18؛ أC207- 1-1910، دا�  a�PXF ، �Xا�� GJ�gN ، ريCjRا�� ��Bا��زاق أ ��� AF
رس  24؛ ��N�@ �N�F \XN، 157.،ا����� ا���� ، صF1937  ي��S ،1937-1 -152  ا��زاق  @�ج ،ا����� ��� AF a�PXF ،

  . 84.ا����،ص
82   G�r�FLASIENE  ،G�wا�P�19ا�  dJ��1893أ ، Gaz.PAL ،93-2 -162  G�r�F �gN؛ ا Douai G�@R PSnرس  10،اF

��� ا��زاق أ��B ا��CjRري ، GJ�gN ا���X ، ا����� ا����، ص 153-2- 74،دا�Cز،  1874 AF A���PXF.158 .  
83   ،GJ�Yا�� \XRا� G�r�F26  ���@CN1984  ]^ر A1649، ط�  GRS،51 ص ، G�wi^.1920  ا�����، `SCF ��^ AF a�PXF،

  . 882.ا����، ص
84   ،Gx�Pbف ا��R PSا� G�r�F26  ����J1969د  G�C�U123.، ص 32، ا��  GJ�gN ، ريCjRا�� ��Bا��زاق أ ��� AF a�PXF،

  . 159- 158.ا���X، ا����� ا����، ص



وأيضا القضاء األردين عرف تطبيقات للمبدأ،حيث ذهبت حمكمة التمييز األردنية 
إىل عدم االعتداد بسكوت باقي الشركاء عن اإلجارة و عدم اعتباره قبوال من جانبهم على 

س انه ال ينسب لساكت قولأسا 85 و نفس احلال بالنسبة للقضاء اللبناين حيث صدر عنه . 
أن السكوت ارد عن كل ظرف ال يشكل مبدئيا قبوال لإلجياب، إال إذا كان الظرف موافقا 
 .86أو مزامنا يفيد القبول

هذا بشأن ما يتعلق باملبدأ العام لصالحية السكوت يف التعبري عن القبول، و 
  .يف هذه الدراسة بيان السكوت كرفض يف الفرع املوايل  يعقبه

 

  الفرع الثاني

  السكوت كرفض 
  

يثور التساؤل عن وضع املسألة بالنسبة ملبدأ السكوت كرفض؟          

 

  

كما سبق، أن السكوت احلاصل بعد توجيه اإلجياب، أو السكوت مع التحفظ، 
ت كما يبدو ألول وهلة، يعترب رفضا ال فالسكو . يبقى دون مغزى، إذا مل يكن أمره واضحا

فإذا كان هناك إجياب قام بتوجيهه شخص إىل آخر، فلم يقم األخري بالرد عليه، فان . قبوال
.النتيجة هلذه السلبية تكون هي الرفض   

ويثور الكالم عن السكوت إذا كان هناك ريب أو شك، فال يتضح ما إذا كان من 
، أو أنه غري قابل له، ففي هذه احلالة يعترب السكوت غري وجه إليه اإلجياب قابال لإلجياب

87ذي أثر قانوين و ال يعترب قبوال  .  

                                                 
�G ا���G�r�F163  /77 ، A�F ا�m���P اpردm���D ، G�N ر^[   85XN G�UF ،1987 857.ص 25.، س  �UFا AF a�PXF ،

  . CYRF.23ر،ا����� ا����، ص
 86 d�Y�P�� ص،����� ، ا����� ا��N س  . 91.أ�¬� أ�gN، إ��

87  J.BARRAULT, op.cit., p.41; M.-J.LITTMAN,op.cit.,p.118; VALERY,op.cit.,p.88, 
��� ا��زاق A�B @�ج، ا����� ا����، ص AF A���PXF.83                                                    .

                      



"Silence refus"ويكون السكوت بدوره رفضا  إذا أحيط بالغموض، أو كان سكوتا  
88يف حكم العدم و أيضا يعترب السكوت رفضا إذا نص القانون على ضرورة القبول . 

صريح من قبل القانون يراد به تنبيه العاقد قبل التعاقد إىل وجه واشرتاط القبول ال. الصريح
و كذلك قد يتفق . اخلطر الذي هو مقدم عليه، فال يربم العقد إال بعد الرتوي و التفكري

أطراف العقد على ضرورة التعبري الصريح أو اشرتاط شكلية معينة يف العقد، و بذلك يف كال 
. احلالتني يعترب السكوت رفضا   

هلذا سيتم تناول احلاالت اليت يعترب فيها السكوت رفضا يف القانون املدين لضرورة و 
. اليت يعترب فيها السكوت رفضا مبقتضى اتفاق طريف العقد  التعبري الصريح مث يليه احلاالت  

 

الحاالت التي يعتبر فيها السكوت رفضا في القانون المدني لضرورة : أوال

 التعبير الصريح

 

ل احلاالت اليت يعترب فيها السكوت رفضا باالقتصار على ما جاء يف سيتم تناو 
.القانون املدين الفرنسي مث يف القانون املدين املصري و أخريا يف القانون املدين اجلزائري   

 

 

 
 

الحاالت التي يعتبر فيها السكوت رفضا في القانون المدني الفرنسي  -أ

: لضرورة القبول الصريح  

ر أمثلة للحاالت اليت ال يعترب فيها السكوت تعبريا عن اإلرادة سُيقتصر على ذك
:بالقبول،ومن تلك احلاالت ما يلي   

 

                                                 
88  M.-J.LITTMAN,op.cit.,p.119,                                                         ج،ا������@ A�B ا��زاق ��� AF a�PXF

.84.ا����، ص  



العقود الشكلية -1 ( les contrats solennels)   :  

هي العقود اليت ال تتم مبجرد اقرتان القبول باإلجياب، بل جيب لتكوينها إتباع شكل 
و غالبا ما يكون هذا . رضا يف شكل معنيخمصوص حيّدده القانون، أي جيب أن يصب ال

ومن األمثلة على هذه العقود يف القانون املدين عقد . الشكل ورقة رمسية يدّون فيها العقد
2127الرهن الرمسي الذي ورد النص عليه يف املادة 

89. 
 

ومن التصرفات كذلك ما ال يكفي السكوت النعقادها، و إمنا جيب القبول  -2
من القانون املدين اليت نصت على أن  932/1عقادها ما جاء يف نص املادة الصريح،حىت يتم ان

 .90اهلبة بني األحياء ال تلزم الواهب و ال تنتج أثرها إال من يوم قبوهلا قبوال صرحيا

 

من القانون املدين الفرنسي من أن التضامن  1202وما جاء أيضا يف املادة  -3
.االتفاقي للمدينني جيب أن يكون صرحيا   

 

من ذات القانون اخلاصة باحللول العيين، فانه  1250كذلك طبقا لنص املادة -4
91 يشرتط أن يكون التعبري عن اإلرادة باإلجياب و القبول صرحيا  .  

 

من القانون املدين من أن التجديد ال يفرتض 1273وما قضت به أيضا املادة  -5 92 
. 

 

ن القانون املدين على أن الكفالة م 2015وما يتعلق بالكفالة، فقد نصت املادة  -6
93ال تفرتض، وجيب أن تكون صرحية  .  

                                                 
89  ��  .85.ص ،����� ا����؛��� ا��زاق A�B @�ج، ا 114- 113.ص, ��� ا��زاق أ��B ا��CjRري، GJ�gN ا���X، ا����� ا��

90 L'article 932/1 du C.C.F.proclame que׃" La donation entre vifs n'engagera le donateur,et ne produira 
aucun effet,que du jour qu'elle aura été acceptée en termes exprès". 
91  M.-J.LITTMAN,op.cit.,p.122; J.BARRAULT,op.cit.,p.44,                      ،ج�@ A�B ا��زاق ��� AF A���PXF

86.ا����� ا���� ص   
92 L'article 1273 du C.C.F. dispose que׃"La novation ne se présume point; il faut que la volonté de 
l'opérer résulte clairement de l'acte". 
93 L'article 2015 du C.C.F.dispose que ׃ " Le cautionnement ne se présume point; il doit être exprès… " 
. 



ففي األمثلة السابقة، يفهم أن السكوت الذي يعد قبوال، يستبعد، ألا تتطلب 
.قبوال صرحيا  

 

الحاالت التي يعتبر فيها السكوت رفضا في القانون المدني المصري -بـ

: لضرورة القبول الصريح   

من ذات القانون أنه إذا نص القانون على إلزامية التعبري  90/2يستفاد من املادة 
و يكون بذلك مثلما هو عليه احلال يف . الصريح، فال جيوز أن يتم التعبري عن اإلرادة ضمنيا

القانون املدين الفرنسي، تضمن أيضا القانون املدين املصري حاالت تستلزم ضرورة التعبري 
:ا يلي الصريح، و من ضمن تلك احلاالت م  

 

من القانون املدين من أن الدفاتر و األوراق  398وكذلك ما قضت به املادة  -1
املنزلية ال تكون حجة على من صدرت منه، إال إذا ذكر فيها صراحة انه استوىف دينا،أو إذا 
ذكر صراحة أنه قصد مبا دونه يف هذه األوراق، أن تقوم مقام السند، ملن اثبت حقا 
 .94ملصلحته

 

إذا كان :" من نفس القانون املدين من أنه 475ما جاء أيضا يف نص املادة و  -2
البائع قد استوىف بعض ما للرتكة من الديون، او باع شيئا مما اشتملت عليه، وجب أن يرد 

"للمشرتي، ما استوىل عليه ما مل يكن عند البيع قد اشرتط صراحة عدم الرد 95  .  

 

ا جياوز أصل الدين و تضامنه مع املدين، إذ وكذلك ما يتعلق بضمان الكفيل مل -3
96أوجب القانون املدين أن يشرتط ذلك  صراحة يف عقد الكفالة   .  

 

                                                 
  . 87.؛ ��� ا��زاق A�B @�ج، ا����� ا����،ص ���F.85 ���ي ا����ي ،ا����� ا����، ص  94
ن GJ�gN ، a^�F ا���X ، ا����� ا����، ص  95���S.138 ص ،��  . 87.؛ ��� ا��زاق A�B @�ج ، ا����� ا��
CNن ا����N ا���Yي AF ا 498أ�gN، ا��دة   96X�.  



يشرتط إلعفاء : "من ذات القانون من أنه 844/2وما ورد أيضا يف نص املادة  -4
أطراف عقد القسمة من ضمان استحقاق حصة أحدهم، أن يكون هناك اتفاق صريح 

"يقضي باإلعفاء 97  .  

 

جيب أن تفسر :" من القانون املدين من أنه 555وما مت النص عليه يف املادة  -5
عبارات التنازل اليت يتضمنها الصلح تفسريا ضيقا، و أيا كانت العبارات فان التنازل ال 
ينصب إال على احلقوق، اليت كانت وحدها، بصفة جليلة، حمال لاللتزام الذي حسمه 

" .الصلح  

 

تربأ ذمة املستأجر األصلي : " من القانون املدين أنه 597ه املادة ما نصت علي -6
قبل املؤجر، سواء فيما يتعلق بضمانه للمتنازل له، و يف حالة التنازل عن اإلجيار، أم فيما 

.يتعلق مبا يفرضه عقد اإلجيار األصلي من التزامات يف حالة اإلجيار من الباطن   

.لتنازل عن اإلجيار من الباطن إذا صدر من املؤجر قبول صريح با -  

إذا استوىف املؤجر األجرة مباشرة من املتنازل له أو من املستأجر من الباطن، دون  -
"أن يبدي أي حتفظ يف شأن حقوقه قبل املستأجر األصلي 98  .  

ويضاف إىل ما سبق أن نصوص القانون املدين املصري قد تقف عند حد التشدد يف 
منا إىل التعاقد، و من األمثلة على ذلك ما جاء يف نص املادة استخالص اجتاه اإلرادة ض

:من القانون املدين من أن  354/1  

التجديد ال يفرتض، بل جيب أن يتفق عليه صراحة، أو أن يستخلص بوضوح " - 1
.من الظروف  

وبوجه خاص ال يستفاد التجديد من كتابة سند بدين موجود قبل ذلك، و ال مما  - 2
ام من تغيري ال يتناول إال زمان الوفاء أو مكانة أو كيفيته، و ال مما يدخل حيدث يف االلتز 

                                                 
97  CeRD ا���� ��� ���S ,ص ، ��  .  87.؛ ��� ا��زاق A�B @�ج، ا����� ا���� ، ص ��S d��N.73 ، ا����� ا��
ن أ�C ا���Cد، ا�GJ�gR ا��mP�{� GFام ، ا����� ا���� ، ص  98iFص 44.ر ،��ن a^�F ، ا����� ا�����S 138.؛.  



على االلتزام من تعديل ال يتناول إال التأمينات أو سعر الفائدة، كل هذا ما مل يوجد، اتفاق 
"يقضي بغريه 99  .  

بعد عرض أمثلة للحاالت اليت ال يعد فيها السكوت قبوال، بل رفضا يف القانون 
.صري، يليه ذكر بعض ما جاء النص عليه يف القانون املدين اجلزائري املدين امل  

 

الحاالت التي يعتبر فيها السكوت رفضا في القانون المدني الجزائري  -ج

:لضرورة القبول الصريح   

ورد النص كذلك يف القانون املدين اجلزائري على ضرورة القبول الصريح باالستناد إىل 
تضمنت انه إذا نص القانون على ضرورة التعبري الصريح حاالت من اليت  60/2نص املادة 

و من احلاالت اليت  تستلزم ضرورة التعبري الصريح أي . معينة، فال يصح التعبري الضمين
:القبول الصريح ما يلي   

م العقد .من ق 324ما يتعلق بالعقود الشكلية، فبعد أن عرفت املادة  -
و جاء التطبيق القضائي . خاصة بالعقود الشكليةالرمسي،تضمن هذا  القانون نصوصا 

اجلزائري مؤكدا على ضرورة التزام الشكلية يف العقود الشكلية حيث أصدر الس األعلى 
حيث إذا كان العقد يربم من  حيث املبدأ مبجرد :  "جاء فيه أنه 1982ديسمرب  18قرارا يف 

يشرتط القانون و بصورة استثنائية حصول اتفاق اإلرادتني ، فان األمر ليس كذلك عندما 
"توفر شكل من األشكال الرمسية حيث يصبح تدخل املوثق حتت طائلة البطالن واجبا 100  .  

ومن تلك العقود املنصوص عليها، عقد الشركة الذي جاء النص عليه يف املادة  
طال جيب أن يكون عقد الشركة مكتوبا و إال كان با:" من القانوين املدين بقوهلا 418/1

وكذلك يكون باطل كل ما يدخل على العقد من تعديالت، إذا مل يكن له نفس الشكل 
وجاءت أحكام القضاء مؤكدة هلذا النص،من ذلك القرار الذي ".الذي يكتسبه ذلك العقد

                                                 
99  Rد، ا�Cا��� C�ن أiFصر ،��  .  88-87.؛ ��� ا��زاق A�B @�ج ، ا����� ا����، ص GJ�g.44 ا��mP�{� GFام، ا����� ا��

در @�   100Yا� `��pا a�U18^�ار ا��  ����Jر^[  1982د ��F ،25016  GRS، �wiXد ا�jPار  47.، ص1987، ا���^ ،�gN؛ ا
 ،`��pا a�U7ا��  G��JC�1982 ]^ر ��F ،25699 Xة ا��QN ، ، ةi1982ص ، ص��د ¯  ،.171  ، ��{�@ ��� AF A���PXF ،

  . 55.ا����� ا����، ص



من املستقر عليه قانونا أن إنشاء وإثبات : " من أنه 1996 مارس 26أصدرته احملكمة العليا يف  
..."ن بعقد رمسي إال كان باطال عقد الشركة يكو  101  .  

 883/1وباإلضافة إىل عقد الشركة، هناك عقد الرهن الرمسي الذي ورد يف نص املادة 

" .ال ينعقد الرهن إال بعقد رمسي أو حكم أو مبقتضى القانون: " م من أنه.من ق  

 

ال : " من ذات القانون اليت نصت على أنه 331وكذلك ما جاء يف نص املادة  -2
:تكون الدفاتر واألوراق املنزلية حجة على من صدرت منه إال يف احلالتني اآلتيتني  

.إذا ذكر فيها صراحة انه استوىف دينا -  

إذا ذكر فيها صراحة انه قصد ما دونه يف هذه الدفاتر و األوراق أن تقوم مقام  -
"السند ملن أثبتت حقا ملصلحته  .102 

 

: ن نفس القانون اليت تضمنت النص على أنهم 464ما ورد أيضا يف نص املادة  -3
جيب أن تفسر عبارات التنازل اليت يتضمنها الصلح تفسريا ضيقا أيا كانت تلك العبارات "

"فان التنازل ال يشمل إال احلقوق اليت كانت بصفة جلية حمال للنزاع الذي حسمه الصلح 103 
 . 

 

وز للمستأجر أن يتنازل ال جي: "م من أنه.من ق 505وكذلك ما تضمنته املادة  -4
حقه يف اإلجيار أو جيري إجيارا من الباطن دون موافقة املؤجر كتابيا ما مل يوجد نص عن 

" .قانوين يقضي خبالف ذلـك  
 

ال تثبت : " من هذا القانون 645و ما يتعلق بالكفالة، حيث نصت املادة -5
"ألصلي بالبينةالكفالة إال بالكتابة، و لو كان من اجلائز إثبات االلتزام ا 104  .  
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ويضاف إىل احلاالت السابقة، احلاالت اليت تشدد فيها املشرع اجلزائري كمثله 
 217املصري يف استخالص اجتاه اإلرادة ضمنا، و من تلك احلاالت ما جاء يف نص املادة 

التضامن بني الدائنني أو بني املدينني ال يفرتض، وإمنا يكون بناء على "م من أن .من ق
ال :" القانون بقوهلا من هذا 289/1، وكذلك ما نصت عليه املادة "القانون ق أو نص يف اتفا

" .يفرتض التجديد بل جيب االتفاق عليه صراحة أو استخالصه بوضوح من الظروف  

هذه بعض احلاالت  اليت جاء النص فيها على ضرورة التعبري الصريح، وبذلك  هي 
عن القبول ، وهذا بغض النظر عن احلاالت اليت تستبعد أن يكون السكوت فيها معربا 

وردت كذلك يف القانون التجاري الفرنسي واملصري وكذا اجلزائري اليت تضمنت النص على 
مكرر من القانون التجاري  187من ذلك ما جاء يف نص املادة . الشكلية يف بعض العقود

.105ياجلزائري، واملتعلقة بإبرام عقد اإلجيار التجاري يف شكل رمس  
 

الحاالت التي يعتبر فيها السكوت رفضا بمقتضى اتفاق طرفي العقد: ثانيا   

باإلضافة إىل النصوص اليت تتطلب ضرورة التعبري الصريح ، قد يتفق الطرفان كذلك 
من القانون املدين اجلزائري  60/2على أن يكون التعبري صرحيا ، وهذا استنادا إىل نص املادة 

د أن يتفقا على أن يكون التعبري   صرحياالذي منح ألطراف العق 106 ومن األمثلة على .  
ذلك أن يقوم الطرفان بإبرام عقد إجيار ملدة معينة، ويتفقا على انه ال جيوز للمستأجر أن 
 .107يبقى منتفعا بالعني املؤجرة بعد انقضاء مدة اإلجيار إال مبوافقة صرحية من املؤجر

أن يتخذ مظهر التعبري عن اإلرادة شكال وكذلك فإن املتعاقدين قد يتفقا على 
.خاصا، بأن يكون تعبريا بالكتابة الرمسية ، ففي هذه احلالة  ينفذ االتفاق  

 

فإذا قام الشك يف تفسري قصد املتعاقدين، حول ما إذا كانت الكتابة تعترب ركنا 
ف الواقع شكليا ال ينعقد العقد بدونه ، أو هي طريق لإلثبات ، فإن القضاء يتلمس من ظرو 

                                                                                                                                            
  
.  
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فإذا مل توجد قرينة مرجحة ،كان من املفروض أن . قرينة لرتجيح أحد الفرضني على اآلخر
لإلثبات ال لالنعقاد، ألن األصل يف العقود أن تكون  ةاملتعاقدين قد اشرتطا الكتاب

108رضائية  .  

وعموما، ففي االتفاقات اليت تتم بني أطراف العقد يف ضرورة التعبري الصريح أو 
.اء شكل معني ، فهنا يستبعد السكوت أيضا، و ال يكون دليال على القبولإستيف  

بعد دراسة يف هذا الفرع احلاالت اليت ال يعترب فيه السكوت قبوال بل رفضا، يعقبه 
  .بعد ذلك دراسة يف الفرع املوايل السكوت كقبول

  

  الفرع الثالث 

  السكــوت كقــبول

ق ، ال يعترب يف األصل قبوال بل يعترب رفضا، إذا كان جمرد السكوت على النحو الساب
109ألن القبول واقعة إجيابية إال أن السكوت يلعب دورا معينا يف احلياة القانونية، وذلك إذا  . 

فقد ينص . كانت الظروف تسمح بالقول باعتباره قبوال ،فسر السكوت على أنه قبول
طبيق ما نص عليه ، فيجوز هلم القانون على أمر من األمور مث يرتك لألفراد احلرية يف ت

االتفاق على ما خيالف حكمها مبا حيقق مصاحلهم وهذا ما حيدث بالنسبة للقواعد القانونية 
فإذا مل يتفق األفراد على خالف هذه القواعد فسر املشرع هذا السكوت على . املكملة

110أساس أن نية املتعاقدين قد أرادت تطبيق حكم تلك القواعد  .  

سكوت إذعانا أو تسليما بالقاعدة القانونية، فالطرف املذعن يسلم وقد يكون ال
111بالشروط وال ميلك أن يناقش فيها  .  

ويلعب السكوت دورا حني ميضي الزمن، و صاحب احلق ساكت ال حيرك ساكنا 
وكثري من احلاالت اليت يسقط فيها . حنو املطالبة حبقه، فالسكوت أساس للتقادم املسقط
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حني يقول األستاذ . السكوت احلق يكون مرجعها J.BARRAULT إن السكوت يكون قبوال  
112بقرينة و أن إرادة االلتزام ال  تفرتض  .  

وعليه يتضح حسب ما تقدم أن السكوت يعترب قبوال يف حاالت معينة ، وهذه 
احلاالت تعترب على سبيل االستثناء و خروجا على املبدأ العام الذي يقضي بأن السكوت يف 

. يعترب قبوالاألصل ال   

واحلاالت اليت يعترب فيه السكوت قبوال على سبيل االستثناء ، كانت مثرة عمل 
احملاكم الفرنسية وقضائها على مر السنني، كما كانت مثرة اجتهاد الفقه الفرنسي، مع تأكيد 
االجتاه القضائي الذي له سلطة تقديرية يف معرفة السكوت املالبس ، وتقدير ما إذا كان هذا 
 . السكوت يعترب قبوال من عدمه 

ويعترب السكوت قبوال على سبيل االستثناء ، إذا كان سكوتا مالبسا ، حتيط به 
ظروف ختلع عليه داللة القبول،وهذا ما مييز بني السكوت املالبس الذي يعترب قبوال ، 

.والسكوت ارد ، أي غري املقرتن مبالبسات ختلع عليه داللة القبول   

ت املالبس ، يتعني على من يرفض اإلجياب أن يوضح أسباب رفضه،و ففي السكو 
.إال اعترب سكـوته قبوال  

وسيتم تناول دور السكوت كقبول بالتطرق إىل صور السكوت املعترب قبوال مث يليه 
تفسري السكوت كقبول،و أخريا السكوت يف انعقاد عقد البيع كنموذج عليه، وذلك وفقا ملا 

:يلي   
 

السكوت المعتبر قبوال صور : أوال   

وعليه . يعترب السكوت قبوال ، إذا كان سكوتا موصوفا أو إذا كان سكوتا مالبسا 
(سيتم على التوايل دراسة كل من السكوت املوصوف  I (والسكوت املالبس )  II . (  

 

                                                 
112 " Le silence ne peut être considéré comme un acceptation que par suite d'une présomption. La 
volonté de s'obliger ne se présume point ".Cf.J.BARRAULT, op.cit.,p.87. 



I : السكوت الموصوف -  

للقانون  لقد ورد تعريفه كما سبق الذكر يف املذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي 
املدين املصري حني فرقت بني السكوت املوصوف والسكوت املالبس ، فقررت أن السكوت 

هو الذي يعرض حيث يفرض القانون التزاما بالكالم ، فال يثري إشكاال ، الن " املوصوف 
".القانون نفسه يتكفل بتنظيم أحكامه  

حينما يفرض التزاما بالكالم  فالقانون مبعناه العام سواء كان تشريعا أم عرفا أم اتفاقا،
بنص خاص ويقرر أن السكوت يفيد أمرا معينا، فإنه إذا كان يعطيه معىن القبول، اعترب 
113السكوت قبوال بال إشكال

. 

ولقد سبق شرح السكوت املوصوف و بيان حاالته اليت ترد استنادا إىل نص قانوين 
معىن القبول من القانون مثلما فمىت تقرر للسكوت .أو عرف أوحىت اتفاق بني طريف العقد

من أن عدم رفض اهلبة يف خالل مدة معينة  516/2جاء يف القانون املدين األملاين يف املادة 
من القانون املدين األملاين من أن عدم رفض  1943يعد قبوال ، وكذلك ما جاء يف املادة 

.الوارث للرتكة خالل املهلة احملددة لذلك يعترب قبوال   

من هاتني املادتني أن هناك إلتزاما بالكالم يفرض على املوهوب له رفض فيستخلص 
114اهلبة، وعلى الوارث رفض الرتكة يف خالل مدة معينة، وإال اعترب سكوما قبوال أو كما . 

من القانون املدين  421هو احلال مثال يف البيع بشرط التجربة، الذي ورد النص عليه يف املادة 
.املصري   

ل بالنسبة للعرف و االتفاق، فكل منهما عندما يفرض على املوجب له وكذلك احلا
إلتزام الكالم،و إعالن رفضه يف مدة حمددة ، وكانا يعتربان انقضاء املدة دون تلقي رفض من 

. املوجه إليه اإلجياب قبوال، عد سكوته قبوال وموافقة إلبرام العقد   

ا تفرض االلتزام بإعالن رفض التعاقد ونفس األمر بالنسبة للشريعة اإلسالمية ، حينم
يف مهلة معينة ، وكانت تعترب أن السكوت الذي يلتزمه الطرف املوجه إليه اإلجياب، 

.واملفروض عليه إعالن رفضه قبوال ، اعترب سكوته قبوال وموافقة ، وبذلك ينعقد العقد   
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II :السكوت المالبس -   

ال و جياب هو اإلرادة األوىل يف العقد، إن سكوت املوجب ال يدل على شيء ألن اإل
أما سكوت من وجه إليه اإلجياب ، فإنه إذا مل يكن سكوتا جمردا، . يتكون بطريق السكوت

وإمنا سكوتا مالبسا أحاطت به ظروف ختلع عليه داللة القبول، فإنه يعترب قبوال، وهو ما 
"السكوت يف معرض احلاجة بيان"عربت عليه القاعدة الشرعية  115  .  

والسكوت املالبس حبسب تعبري املذكرة اإليضاحية للقانون املدين املصري سالفة 
ما تالبسه ظروف حيل معها حمل اإلرادة فهو وحده الذي يواجه النص : "الذكر هو

فالسكوت املالبس او السكوت املفصح" (éloquant) هو املقرتن بظروف و مالبسات ترجح  
116انه قبول لإلجياب مة االستئناف املختلطة ، عن السكوت املالبس يف و لقد عربت حمك. 

السكوت ال ميكن أن يلزم الشخص اللهم إال إذا " بقوهلا  1915جوان  29قرارها الصادر يف 
"اختذ لنفسه موقفا حبيث يتعني محله على أنه قبول  . 117 

وباإلضافة إىل ما يقال بشأن الظروف املصاحبة للسكوت املالبس، فإن القيمة 
ة حلاالت السكوت املالبس حبسب األستاذ القانوني J.CHABAS   ،ال تتحدد بالسكوت ذاته

و إمنا تتحدد بسبب السكوت أي بالسبب الذي جعل سكوت  الشخص صاحلا كي 
و مبعىن آخر، فإن جمرد السكوت ال يعد تعبريا، و لكن هناك . يتجسد تعبريا عن إرادة قانونية

.جعلته طريقا من طرق التعبري  من األسباب ما ألبست هذا السكوت ثوبا  

والواقع أن هذه األسباب هي مبثابة مؤشرا أو دليال على التعبري عن اإلرادة و منها 
و ما هذه . ذلك، فكأن يف هذه األسباب ميكن التعبري عن اإلرادة بالصمت يستشف

يط األسباب اليت هي مصدر احلياة القانونية للسكوت إال تلك الظروف و الوقائع اليت حت
118بالسكوت، فالسكوت ال شيء، والوقائع والظروف هي كل شيء  والفيصل يف اعتبار . 
M.-J.LITTMANالسكوت املالبس قبوال حبسب ما ذكره األستاذ   هو أن العقد ال يتكون  
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إال إذا كان املتعاقدين راضني، ذلك أن القانون يقضي بأنه ال بد النعقاد العقد من تراضي 
تكون اإلرادة القانونية معربا عنهاالطرفني، و جيب أن  119  .  

وملا كانت الظروف املالبسة للسكوت كثرية و متباينة، إذ ليست هناك حاالت  
حمددة للسكوت املالبس و من مث فإن استخالص القبول من هذه الظروف، يعترب كما سبق 
مسألة موضوعية يفصل فيها قاضي املوضوع، و ال خيضع يف تقديره لرقابة حمكمة 

لنقضا 120  1984جوان  21و هذا من قررته حمكمة النقض املصرية يف قرارها الصادر يف . 
إذا كان حملكمة املوضوع سلطة تقدير الظروف املالبسة اليت حتيط بالسكوت و : "بقوهلا 

جتعله داال على القبول إال أا تلتزم بأن تورد األسباب الشائعة اليت تقيم قضاءها و أال تدع 
قد يتغري به وجه الرأي يف هذا التقدير دون أن جتيب عليه بأسباب خاصة  دفاعا للخصوم

"121  .  

وأن القانون املصري قدر أن الظروف اليت حتيط بالسكوت، تغين وفقا للمألوف و 
املعقول عن إبداء القبول و التعبري عنه، و بالتايل تقتضي افرتاض صدور هذا القبول، فإذا ما 

إليه هذا اإلجياب يف الظروف اليت يكفي السكوت فيها  قوبل اإلجياب بسكوت من وجه
القرتاض متام القبول، اعترب العقد قد مت بالتقاء اإلجياب بالقبول املفرتض املأخوذ من هذا 

و على ذلك فااللتزامات اليت ترتتب عندئذ، ترتتب على عقد يتكون من توافق . السكوت
بالسكوت أن األمر يتعلق بإرادة منفردةإجياب و قبول، و ال ميكن و ال يعين االكتفاء  122 .

ولقد تناول القانون املدين املصري احلاالت اليت يعترب فيها السكوت قبوال أو أساسا الفرتاض 
:  على أنه  98القبول فنص يف املادة   

إذا كانت طبيعة املعاملة أو العرف التجاري أو غري ذلك من الظروف تدل " -1
ظر تصرحيا بالقبول، فإن العقد يعترب قد مت، إذ مل يرفض اإلجياب على أن املوجب،مل يكن ينت

.يف وقت مناسب   
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ويعترب السكوت عن الرد قبوال،إذا كان هناك تعامل سابق بني املتعاقدين و  -2
"اتصل اإلجياب هلذا التعامل أو إذا متحض اإلجياب ملنفعة من وجه إليه 123  .  

اليت يعترب فيها السكوت قبوال،و ذلك يف  ونص القانون املدين اجلزائري على احلاالت
إذا كانت طبيعة املعاملة، أو العرف التجاري أو غري ذلك من الظروف تدل : "بقوهلا 68املادة 

إذا مل يرفض اإلجياب . على أن املوجب مل يكن ينتظر تصرحيا بالقبول فإن العقد يعترب قد مت
.يف وقت مناسب   

اتصل اإلجياب بتعامل سابق بني املتعاقدين، أو إذا   ويعترب السكوت يف الرد قبوال إذا
 " .124كان اإلجياب ملصلحة من وجه إليه

 

 

، 125يف بداية األمر، لقد انتقدت الصياغة اليت وردت ا هذه املادة من قبل الفقه
وذلك لكون أن العبارات الواردة فيها جاءت غامضة و فضفاضة، مما جيعلها تطرح عدة 

وذلك لكون أن املشرع اجلزائري مل يوضح ما هي املعامالت . مشاكل خبصوص تفسريها
والظروف اليت تدل على أن املوجب مل يكن ينتظر تصرحيا بالقبول ؟ كما أنه مل يبني من هو 
الذي سيقدر ذلك ؟ و أيضا كيف يتم تقدير اإلجياب النافع ملصلحة املعروض أو املوجه إليه 
  126؟

فيها بني السكوت املوصوف و السكوت  وإضافة إىل ذلك التناقض الذي رفع
املالبس وذلك عند النص على العرف التجاري الذي يعد أحد حاالت السكوت املوصوف  

و هذا ما أشار إليه األستاذ إمساعيل . كما سبق الذكر، وليس من حاالت السكوت املالبس
نه يالحظ أن على أ: "من القانون املدين املصري حيث يقول 98غامن يف نقده لنص املادة 

قد أشارت إىل ما يقضي به نص التشريع وبني ما تقضي به قاعدة عرفية، فكالمها  98املادة 
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من مصادر القانون، فيكون السكوت الذي يقضي العرف التجاري باعتباره قبوال سكوتا 
، وهي تقتصر طبقا 98موصوفا ال مالبسا، و ال يكون هناك حمل للتعرض له يف املادة 

تقول إن  ةاإليضاحية على السكوت املالبس، هذا فضال عن أن املذكرة اإليضاحيملذكراا 
ضابطا مرنا، يهيئ للقاضي أداة عملية  هذه املادة قد نقلت عن تقنني االلتزامات السويسري

للتوجيه، وال حمل للمرونة أو التوجيه يف احلاالت اليت يوجد فيها قاعدة عرفية تقضي باعتبار 
من تقنني االلتزامات السويسري مل تشر إىل العرف  6يالحظ أن املادة السكوت قبوال، و 

و على   ( La nature spéciale de l’affaire)التجاري بل اكتفت بالنص على طبيعة التعامل
"الظروف  Circonstances  ." 

و يالحظ أن صياغة الفقرة األوىل من هذه : "ويضيف األستاذ إمساعيل غامن قائال 
إذا كانت من الظروف "نصها العريب معيبة، فعبارة النص يف أن السكوت يعترب قبوال املادة يف 

قد توحي بأن العربة مبا ينتظره املوجب " تدل على أن املوجب مل يكن لينتظر تصرحيا بالقبول
نفسه، مع أنه ال شك يف أنه ال يعتد بنية املوجب الذاتية، فليس للموجب أن ميلي واجب 

وجب له، فالعربة ليست مبا يتوقعه املوجب نفسه بل العربة مبا يتوقعه اإلفصاح على امل
" .الشخص العادي، إذا وجد يف ذات الظروف  

إذا مل يكن من : " على الوجه األيت 98/1ويقرتح أن يعاد صياغة النص العريب للمادة 
فإن الواجب بسبب طبيعة املعاملة أو غري ذلك من الظروف، أن ينتظر تصرحيا بالقبول، 

.127"العقد يعترب قد مت  

ويوافق األستاذ عبد الرزاق حسن فرج التحليل الدقيق و النقد الذي وجهه األستاذ 
من القانون املدين املصري، و يشاطره أيضا يف االقرتاح الذي أعطاه  98إمساعيل غامن للمادة 

98يف إعادة صياغة  املادة 
128 .  

من القانون املدين املصري  98للمادة  هذا النقد الذي وجهه األستاذ إمساعيل غامنو
من القانون  98من القانون املدين اجلزائري لكوا مأخوذة من املادة  68يشمل كذلك املادة 

و كذلك جيدر األخذ باالقرتاح الذي أعطاه األستاذ إمساعيل . املدين املصري ومطابقة هلا
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من القانون املدين  املصري،كونه  68من القانون  املدين املصري يف املادة  98غامن للمادة 
. أكثر دقة و أسهل يف الفهم والتطبيق  

من  83/1من قانون املدين املصري مع املادة  98وزيادة على ذلك، فإنه مبقارنة املادة 
ال ينسب إىل ساكت قول ، و مع ذلك إذا  : "القانون املدين السوداين اليت نصت على أنه

و غري ذلك من الظروف،تدل على أن املوجب مل يكن ينتظر كانت طبيعة املعاملة أوالعرف أ
فيالحظ " بالقبول،فإن العقد يعترب قد مت،إذا مل يرفض اإلجياب يف وقت مناسب اتصرحي

األستاذ عادل جربي حبيب أن املشرع السوداين كان أكثر توسعا يف األخذ بالعرف من 
على الصفة التجارية، خبالف  املشرع املصري لكون أن املشرع السوداين مل يقصر العرف

ففي القانون  املدين السوداين قد يكون . املشرع املصري الذي قصره على الصفة التجارية
. العرف جتاريا،كما قد يكون غري جتاري   

.ومن هنا يظهر التوسع يف األخذ بالعرف يف التقنني األخري هذا من ناحية    

بيب أن املشرع السوداين كان أكثر ومن ناحية أخرى، يرى األستاذ عادل جربي ح 
استجابة مع طبيعة أهدافه،حني وضعه لنصوص قانونه املدين بأن نص على العرف دون أن 

و يرى كذلك أن هناك قصور .يصفه بالتجاري،أي دون أن يقصره على العرف التجاري
الفين، أن هل من االنسجام : " من القانون املدين املصري بقوله 98تشريعي يف صياغة املادة 

يأخذ املشرع املصري،ما ليس يف حاجة إليه من العرف التجاري ليكون معيارا يف معاملة 
حني يلجأ املشرع املدين  -القاعدة العامة-مدنية؟ أنفذت األعراف يف القانون املدين و هو

. 129"إىل أن يستجدي عرفا جتاريا،و جيعله معيارا ملسألة مدنية ؟  

ستاذ عادل جربي حبيب و املتعلق باألخذ بالعرف دون وهذا النقد الذي وجهه األ
من القانون املدين اجلزائري اليت  68قصره على الصفة التجارية،يوجه كذلك إىل نص املادة 

و إن كان كما .هي األخرى أخذت بالعرف التجاري فقط و مل تأخذ بالعرف بصفة عامة
ونه يعترب إحدى صور لك 68سبق اإلشارة أنه يستحسن حذف العرف من نص املادة 

.السكوت املوصوف وليس السكوت املالبس   
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من  98وحسب املذكرة اإليضاحية للقانون املدين املصري يف تعليقها على نص املادة 
تتعلق باعتبار السكوت قبوال و ليس إجيابا و أا  98القانون املدين املصري أن املادة 

أما السكوت فمن "...توجيه، و هذا بقوهلا تضمنت ضوابط مرنة يئ للقاضي أداة عملية لل
املمتنع على وجه اإلطالق،أن يتضمن إجيابا و إمنا جيوز يف بعض فروض استثنائية أن يعترب 
قبوال و قد تناول النص هذه الفروض و نقل بشأا ضابطا مرنا يهيئ للقاضي أداة عملية 

... " .للتوجيه  

 68ن املدين املصري، على منوال املادة من القانو  98وعليه، يتضح أن نص املادتني 
من القانون املدين اجلزائري، تتعلق باعتبار السكوت قبوال يف حالة استثنائية و ذلك إذا اقرتن 

. 130مبالبسات  وظروف تفيد التعبري عن الرضا  

وكذلك أن معيار الظروف اليت ميكن أن يستفاد منها إمكان اعتبار السكوت قبوال، 
كما وأن . لظروف على أن املوجب مل يكن ينتظر تصرحيا بالقبولهو أن تدل هذه ا

السكوت الذي يشري إليه النصان السابقان،ليس هو انعدام التعبري انعداما تاما،والذي تكون 
داللته الرفض ال القبول،و إمنا هو السكوت الذي يدل يف ظروفه على صدور القبول، أي 

خذ منه القبول، و نفي داللة هذا املوقف تقتضي يعترب بسبب هذه الظروف موقفا خارجيا يؤ 
ممن وجه إليه اإلجياب الرفض، حىت يدفع داللته على القبول طبقا ملا تقضي به املادتني على 

.131من القانونني املدين املصري واجلزائري 68و  98التوايل   

الفقرة مما جيدر التنبيه إليه حسب ما ذهب إليه األستاذ أمحد سالمة، أن ما تضمنته  
مل يكن ينتظر تصرحيا بالقبول ينبغي : " من قانون املدين املصري يف قوهلا 98األوىل من املادة 

كما ذكر ذلك خطأ يف صياغة النص .أال يفسر على أا تتكلم عن القبول الصريح
"بالفرنسية حني قال   Acceptation expresse  ." فالتصريح بالقبول عبارة كما تفيد التعبري

.132ح عن القبول تنفيذ أيضا التعبري الضمينالصري  
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وهذا التنبيه املشار إليه من قبل األستاذ أمحد سالمة،يؤخذ به كذلك يف نص املادة 
من قانون املدين اجلزائري لكون أن هذا النص هو اآلخر وقع خطأ يف صياغته بالفرنسية  68

" فهو اآلخر ذكر عبارة   Acceptation expresse  Une." 

حظ أن السكوت الذي تعزى إليه هذه الداللة،جيب أن يكون سكوتا ميتد كما يال
إىل ما جياوز الفرتة اليت حيتاج إليها من يعرض عليه اإلجياب للرتوي قبل اختاذ قراره بالقبو أو 

ويرجح األستاذ عبد الرزاق حسن فرج إعتبار معيار السكوت قبوال يف هذا الشأن . بالرفض
نتظر فيه إىل ما كان املوجب شخصيا ينتظره، بل إىل ما كان الشخص معيارا موضوعيا، فال ي

املعتاد ينتظره، لو وجد يف مثل هذه الظروف،فيمكن اعتبار السكوت قبوال إذا كان الشخص 
العادي لو وجد يف هذه الظروف ألعترب سكوته قبوال، على أساس أن هذه الظروف من 

.اعتبار السكوت معربا  عن إرادة حقيقية بالقبول  شأا أن تولد الثقة لدى املواجهني ا يف  

 98ومما يضاف أيضا يف هذا الصدد أن إعمال ما نص عليه املشرع املصري يف املادة 
السالفة البيان،يقتضي التثبت من  ةالسالفة الذكر حبسب ما جاء يف املذكرة اإليضاحي

ط اعتبار السكوت قبوال، هو اعتصام من وجه إليه اإلجياب بالسكوت فرتة معقولة،و أن منا
عدم توقع الرد بالقبول،طبقا للظروف املالبسة اليت تستخلص من طبيعة التعامل أو من عرف 

يراعي " ...إىل ما سبق أنه  ةوتضيف املذكرة اإليضاحي.التجارة وسننها،أو من ظروف احلال
وقت حتقق السكوت  بالنسبة هلذه العقود أن انقضاء امليعاد املعقول أو املناسب الذي حيدد

أما فيما يتعلق . النهائي الذي يعدل القبول ويكون له حكمه،و يف هذا الوقت يتم العقد
املكان الذي يوجد فيه املوجب وقت انقضاء امليعاد  مبكان االنعقاد فيعترب التعاقد قد مت يف

.133"املناسب إذ هو يعلم بالقبول يف هذا املكان   

من القانون املدين املصري  98اإليضاحية املصرية للمادة والتفسري الذي أعطته املذكرة 
.من القانون املدين اجلزائري 68يصلح األخذ به و اعتماده أيضا يف نص املادة   
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من  68م و املادة .م.من ق 98وبالنسبة حلاالت السكوت املالبس، فقد نصت املادة 
املصري، وأيدها الفقه  ج على أمثلة له، وذلك بعد أن أقرها القضائني الفرنسي و.م.ق

. 134الفرنسي وأخذ ا  

وتتمثل هذه احلاالت يف حالة التعامل السابق بني املتعاقدين، وتتصل ذه احلالة 
حالة العقد اجلديد مكمل لعقد سابق أو معدل له أو فاسخ، وكذلك حالة طبيعة املعاملة، 

وسيتم التطرق . جه إليهوأيضا حالة العرف التجاري، وكذا اإلجياب املتمحض ملصلحة من و 
:إىل كل حالة منهم، ويضاف إىل ذلك حاالت أخرى للسكوت وهذا وفق ما يلي   

 

1 :حالة التعامل السابق بين المتعاقدين  –   

قد تتمثل الظروف اليت يقرتن ا السكوت يف تعامل سابق بني الطرفني و يتصل 
. 135ري السكوت دليال على القبولاإلجياب ذا التعامل،فتسمح عالقة التعامل السابقة بتفس

ومبعىن آخر، إذا كان هناك تعامل سابق بني املتعاقدين،من شأنه أن جيعل املوجب،ال يتوقع 
ففي بعض .136تصرحيا بالقبول من عميله اعترب السكوت سكوتا مالبسا و بالتايل يعد قبوال

ليه من وجه األحوال،قد توجب الظروف،وفقا ملا يقتضيه حسن النية، وليس وفقا ملا مي
فإذا سكت  واستمر سكوته فرتة . اإلجياب على من وجه إليه، إن مل يقبله ، أن يصرح برفضه

légitime confianceمعقولة ، فإن هذا السكوت يولد لدى املوجب ثقة مشروعة  يف قبوله  
إجيابه ، فيعترب السكوت قبوال، ذلك أنه جيب تغليب الثقة على الشك ، ومحل أفعال 

.  137دين على اخلري دون الشر ، إال إذا أقام الدليل على عكس ذلكاملتعاق  

كما إذا : وحيصل هذا التعامل يف املعامالت التجارية بصفة متكررة، ومثال ذلك 
اعتاد عميل استرياد البضائع اليت يريدها من تاجر بالكتابة إليه فريسل له التاجر ما يريد  دون 
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وظل التاجر ساكتا كعادته، كان للعميل أن . ميل شيئافإذا طلب الع. أن  يعلمه بالقبول 
.138يعترب هذا السكوت رضاء و أن التاجر سريسل له ما طلب كما عوده  

ولقد تناول القضاء الفرنسي حالة التعامل السابق بني املتعاقدين و اعتربها إحدى 
ن قبيل ذلك وم. احلاالت اليت يعترب فيها السكوت قبوال و ذلك يف عدة أحكام صادرة عنه 

BORDEAUXحكم حمكمة       إذا اعتاد "، و الذي جاء فيه 1867جوان  3الصادر يف  
عميل على أن يطلب كتابة إىل أحد التجار إرسال البضائع اليت يريدها فريسلها له دون أن 
يعلن قبوله أوال، فكلما طلب العميل بضاعة و ظل التاجر ساكتا كاملعتاد فإن سكوته يعد 

و أيضا حكم حمكمة . 139"قبوال MONTPELLIER الذي جاء  1885جوان  03الصادر يف  
فيه بأن عدم الرد يف املعامالت التجارية على خطاب مبناسبة عالقة العمل السابقة يفسر 

. 140على أنه قبول  

ومل يقتصر القضاء الفرنسي يف األخذ ذه الفكرة على عقد البيع و إمنا أقر نفس 
 ةعقد إجارة اخلدمات و السمسرة والوكالة والوكالاحلل يف العقود األخرى ك

وكذلك أخذ القضاء اإليطايل حبالة التعامل السابق بني املتعاقدين،فقد قضت .141بالعمولة
بأنه إذا اعتادت مكتبة على  1914نوفمرب  28حمكمة النقض اإليطالية يف قرارها الصادر يف 

عميل أن حيتفظ بالكتب اليت تروقه و يرسل أن ترسل إىل عميلها املطبوعات احلديثة، واعتاد ال
مثنها و أن يرد ما ال يروقه من الكتب، فإنه إذا أرسلت املكتبة إليه كتبا فأحتفظ ا ومل يردها 

.142يف خالل مدة معينة كان هذا منه مبثابة التعبري الصريح عن قبوله لإلجياب بشرائها  

حبالة التعامل السابق بني  وساير القضاء املصري القضاء الفرنسي  يف االعتداد
يف قضية إستلم فيها  1799أبريل  27املتعاقدين، فقد قضت حمكمة االستئناف املختلطة يف 

أحدمها خيربه بأن مركزه سيصفى،  واآلخر ينبئه بأن التصفية  قد : عميل من مسسار خطابني
رتاضه متت وقد تضمن  املستندات اخلاصة حبساب العميل،بأن سكوت العميل وعدم اع
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مينعه فيما بعد إذا طلب بوفاء ما يف ذمته أن يعرتض على السمسار بأنه قد تأخر يف تصفية 
.143مركزه  

، 144وجاء القانون املدين املصري متضمنا النص صراحة، على منوال القانون اللبناين
 98/2على اعتبار السكوت قبوال  إذا كان هناك تعامل سابق بني املتعاقدين،وذلك يف املادة 

ويعترب السكوت عن الرد قبوال  إذا كان هناك تعامل سابق بني املتعاقدين واتصل : "بقوهلا
".اإلجياب ذا التعامل  

ولقد نص املشرع اجلزائري هو اآلخر على حالة التعامل السابق بني املتعاقدين واعترب 
.م .من ق 68ادة وذلك يف الفقرة الثانية من امل. أن سكوت املوجه إليه يف تلك احلالة قبوال   

ومما يضاف يف هذا الصدد كذلك ، فإنه إذا ابرم شخصان عقد بيع واتفقا على 
املسائل اجلوهرية فيه،كتعيني املبيع و حتديد الثمن، و ترك املسائل التفصيلية كلها أو بعضها، 
مث قام البائع بإرسال املبيع إىل املشرتي مصحوبا بفاتورة تتضمن حتديدا لتلك املسائل 

لتفصيلية،اليت يتم االتفاق عليها عند التعاقد، فاستلم املشرتي املبيع و الفاتورة و سكت فلم ا
يعرتض على الشروط اجلديدة، اليت وردت فيها ،جاز تفسري هذا السكوت على أنه قبول 

من قانون املوجبات  و العقود  180/3و هذا ما ورد النص عليه يف املادة . 145هلذه الشروط
يعد سكوت مشرتي البضائع بعد استالمها قبوال للشروط املعينة يف بيان :" ى أنه اللبناين عل

) ".الفاتورة ( احلساب   

ومما جيدر اإلشارة إليه يف هذا املقام أنه يف حالة التعامل السابق بني املتعاقدين، و 
ج .م.قمن  68م و .م.من ق 98اتصال اإلجياب ذا التعامل و املشار إليه يف نصي املادتني 

أنه مثال إذا تعود شخص على طلب البضائع من تاجر بشروط معينة و عوده هذا األخري 
على إرساهلا إليه دون إخطاره بالقبول، ففي هذه احلالة لكي يعترب سكوت التاجر قبوال جيب 

غري أن توجيه اإلجياب بشروط . أن يتضمن اإلجياب بشراء البضائع نفس الشروط السابقة
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عن نطاق التعامل السابق إذ نكون عندئذ بصدد تعامل جديد بشروط  خمالفة خيرجه
ما مل يتوافر ظرف  -وهي عدم اعتبار السكوت قبوال-جديدة،و من مث تنطبق القاعدة العامة 

. 146آخر يسبغ على السكوت صفة القبول  

وكذلك زيادة على ما ذكر، إن وجود املعامالت السابقة ال يؤدي بالضرورة إىل اعتبار 
و يف هذا . السكوت يقوم مقام القبول،و إمنا يعول يف احلقيقة على ظروف كل حالة أن

تتضمنا سوى معيار  سالفيت الذكر مل 68و  98الشأن، ميكن استخالص أن املادتني 
و بذلك بالرغم من ثبوت وجود . مرن،يوفر بني يدي قاضي املوضوع وسيلة عملية للتقدير

ستطيع القاضي تقدير أن السكوت ال يقوم مقام القبول، عالقة عمل سابقة بني الطرفني، ي
مع أنه متعلق ذا التعامل، مىت رأى أنه ال يوجد يف تلك العالقة ما ميكنه من الوصول إىل 

.147مثل تلك النتيجة  

بعد دراسة حالة التعامل السابق ، سيشرع يف دراسة احلالة املوالية و املتعلقة بالعقد 
.أو معدل له أو فاسخ اجلديد مكمل لعقد سابق   

 

2 :العقد  الجديد مكمل لعقد سابق أو معدل له أو فاسخ  -  
 

هذه احلالة هي متصلة حبالة التعامل السابق بني املتعاقدين املشار إليهما آنفا، فقد 
يكون هناك عقد سابق بني الطرفني، فيستخلص السكوت قبوال إذا كان العقد اجلديد من 

. 148بق، أو معدال له، أو فاسخامكمالت تنفيذ العقد السا  
 

:أ ـ العقد الجديد من مكمالت تنفيذ عقد سابق  
 

كما سبق، قد يكون هناك عقد سابق بني الطرفني، فيستخلص السكوت  
و لقد تناول القضاء الفرنسي . قبوال، إذا كان العقد اجلديد من مكمالت تنفيذ العقد السابق

قرارا قضت مبقتضاه  1905مارس  08رنسية يف هذه احلالة، فقد أصدرت حمكمة النقض الف
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املشرتي لآلالت امليكانيكية وقد استنفذ األجل املضروب لفحص هذه اآلالت، : " بأن
وطلب أجال جديدا إلجراء فحص تكميلي كان متوقعا يف عقد البيع، كان له أن يعترب 

.149"سكوت البائع رضاء مبنحه هذا األجل اجلديد  
 

:لعقد سابق  ب ـ العقد الجديد معدل  
 

قد حيدث أن يبيع شخص آلخر شيئا، مث يقوم البائع بالتعديل يف شروط  
عقد البيع، ومل يعني للتسليم أجال حمددا، بل جعله يف أقرب ميعاد مستطاع، وسكت 

وهذا ما تناولته حمكمة االستئناف . 150املشرتي عن ذلك، فسكوته يعترب قبوال ذا التعديل
إذا : " والذي ورد فيه أنه 1925نوفمرب  18يف قرارها الصادر يف  املختلطة يف مصر و ذلك

عدل البائع من شروط البيع، فلم يضرب للتسليم أجال حمددا، بل جعله يف أقرب ميعاد 
. 151"مستطاع، وسكت املشرتي على ذلك، فإن سكوته يعترب رضاء ذا التعديل  

 

:ج ـ في العقد الجديد إلغاء أو فسخ لعقد سابق   
 

يكون العقد اجلديد فيه إلغاء أو فسخ للعقد السابق، فيسكت من وجه إليه  قد 
طبقا ملا -اإلجياب، وكانت الظروف املالبسة تنطق باعتبار السكوت قبوال، وأن املتعاقد

إن مل يقبل اإلجياب املوجه إليه مل يصرح برفضه يف  -يقتضيه مبدأ حسن النية يف املعامالت
.152الوقت املناسب  

يف قضية  1917أبريل  11حكمت به حمكمة االستئناف املختلطة يف  وهذا ما 
تتلخص وقائعها يف أن شخصا أوصى بكميات كبرية من الفحم من اجنلرتا، مث نشبت 
احلرب، فأخربه املصنع، أنه يستحيل عليه إرسال ما يطلب، بعد أن منعت احلكومة اإلجنليزية 

. صنع بتنفيذ تعهده أو بأن يدفع تعويضاتصدير الفحم فسكت، مث عاد بعد ذلك يطالب امل
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بصرف النظر عما إذا كان التزام املصنع أصبح : " فحكمت احملكمة يف هذا املوضوع بأنه
تنفيذه مستحيال بقوة قاهرة، فإن سكوت املشرتي وعدم رده على خطاب املصنع، قد جعل 

ك أن يعود إىل املصنع يعتقد أن املشرتي قد رضى بفسخ العقد، فليس للمشرتي بعد ذل
.153"املطالبة بتنفيذه  

ويثور يف هذا املقام، عما إذا كان اإلجياب املعدل لعقد سابق، جيوز اعتباره قبوال 
للعقد املعدل؟ كما أنه يثور تساؤل آخر مفاده أنه إذا كان إدراج شروط جديدة يف الفواتري، 

ديدة؟ وكذلك فإن التساؤل خمالفة للشروط املتفق عليها، هل يعترب بدوره قبوال للشروط اجل
يثور حول ما إذا كانت حالة تأكيد عقد شفوي سابق بني الطرفني خبطاب يسمى خطاب 
 التأكيد حني يسكت من يتلقى اخلطاب ؟

.لإلجابة على هذه التساؤالت، سيتطرق لكل حالة منها على حدة    
 

:اإليجاب المعدل لعقد سابق  -1  
 

Torinoلقد قضت حمكمة  بأن سكوت  1914نوفمرب  28صادر يف يف حكمها ال 
املوجب إزاء التعديالت اليت جيريها الطرف اآلخر يف صيغة العقد، جيوز اعتباره قبوال للعقد 
املعدل، مىت رأى قاضي املوضوع أن هذا املعىن جيب أن يعطى للسكوت، بالنظر إىل املسلك 

.154الذي اعتاد الطرفان أن يسلكاه يف التعاقدات السابقة  
 

:لسكوت وإدراج شروط جديدة في الفواتير ا -2  

من صور اإلجياب املعدل لعقد سابق ما يسمى بالشروط اجلديدة اليت تدرج   يف 
 155ويف هذا الصدد اجته القضاء الفرنسي. الفواتري، ويكون فيها خمالفة للشروط املتفق عليها

وط جديدة إىل أن سكوت من يتلقى فاتورة أدرجت ا شر  156مؤيدا يف ذلك من الفقه
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تتضمن تعديال أو إضافة للشروط املتفق عليها يعد قبوال للشروط اجلديدة، وذلك تأسيسا 
ويؤكد ذلك األستاذ . 157على أن العرف أو العادات التجارية تقضي بذلك J. BARRAULT 

أن القبول ميكن أن يتم بطريق السكوت يف حالة التعديل يف الفواتري طبقا للشروط املدرجة  
. 158كان السكوت سكوتا مالبسا، حتيط به ظروف معينة تدل على أنه قبول  ا، إذا  

 

 

غري أنه خلطورة هذا االجتاه الذي قد يؤدي إىل إلزام املتعاقد بشروط جمحفة مل يقبلها 
، فقد حرص القضاء الفرنسي على احليلولة دون إساءة استعمال هذه الوسيلة، 159حقيقة

جلديدة اليت تتضمنها الفواتري جيب أال تتعارض مع فقضى يف بعض األحكام بأن الشروط  ا
.160التعامل السابق بني املتعاقدين أو مع شروط السوق املعروفة  

فالسكوت يف هذه احلالة، يرجع يف أساسه إىل احلاجات العملية، وليس جمرد مسألة  
 نظرية، فللقاضي أن يستهدي مبا هو حاصل عمال، لتقدير مدى اعتبار السكوت قبوال من

  .عدمه

وقد ميكن القول بتربير اعتبار السكوت قبوال، استنادا إىل ما تقضي به الطبيعة 
اخلاصة للفواتري، وما قد يطرأ عليها من تعديالت طبقا ملا تقتضيه طبيعة املعاملة والعرف 

.التجاري  

من القانون التجاري الفرنسي، فإن مثل هذه الشروط  109وتطبيقا ألحكام املادة 
كما أن وجود العالقات السابقة بني . عترب صحيحة يف عمليات البيع و الشراءاجلديدة ت

إال أنه . الطرفني تسمح بالقول باعتبار السكوت عما جاء بالفواتري من شروط جديدة قبوال
يالحظ أن الشروط اليت ترد يف الفواتري، يكون لقاضي املوضوع سلطة يف تقديرها، فله أن 
                                                 
157Cf A.REIG,op.cit.,p.49,                                                                                                                            
��� ا��زاق A�B @�ج .                                                                                                                        AF a�PXF

115.   ،ا����� ا����،ص         
158 J.BARRAULT,op.cit.,p.141,                                                       .  ج ، ا������@ A�B ا��زاق ��� AF a�PXF

116.ا����،ص  
159 M.PLANIOL,G.RIPERT,P.ESMEIN,op.cit,p.131;H.L.J.MAZEAUD 
,op.cit.,p.134;A.COLIN,H.CAPITANT,op.cit.,p.  25,                                         
��B AF a�PXF.185· ا�����b ، ا����� ا����،ص .  

160  ، ��N�@ �N�F \XN،�gN08أ  �Jي  1899@��ا��S ،1900 -1 -171  ، ��N�@ �N�F \XNان  17؛C�1903 زC1-1905،دا�-
345 ·��B AF A���PXF ،ص،��  .185.ا�����b،ا����� ا��



تلقى هذه الفواتري قبوال ملا ورد ا من شروط و تعديالت  يقدر مدى اعتبار سكوت من
.جديدة   

كما أن القبول ميكن أن يكون ضمنيا، حني يقوم من تسلم الشروط بالتنفيذ دون 
. 161معارضة منازعــة أو  

وبالنسبة للقضاء املصري فقد سلك نفس املسلك الذي ذهب إليه القضاء الفرنسي، 
باعتبار  1930فرباير  12تلطة يف قرارها الصادر يف حيث قضت حمكمة االستئناف املخ

بينما يف التشريع . 162سكوت املشرتي بعد تلقي فاتورة تضمنت شروط جديدة هلذه الشروط
ولقد سبق و إن كانت هناك فقرة . م مل يتناول تلك احلالة.من ق 98املصري، فنص املادة 

: ة اليت تدرج يف الفواتري جاء فيها ثانية أخرى هلذه املادة تقضي بيان حالة الشروط اجلديد
و يكون كذلك سكوت املشرتي بعد أن يتسلم البضائع اليت إشرتاها قبوال ملا ورد يف الفاتورة "

إال أن جلنة القانون املدين مبجلس الشيوخ املصري قد اعرتضت على هذه ".من شروط 
أن يرتك فيه التقدير للقضاء و بعد املناقشة قررت حذفها، ألا تواجه تطبيقا حيسن . العبارة

.163يف كل حالة خبصوصها  

غري أن الفقه املصري، ذهب جانب منه إىل القول بأن السكوت يعترب قبوال للشروط 
.164الواردة بالفواتري تطبيقا ملا تقضي به طبيعة املعاملة  

وذهب رأي آخر إىل القول بأن السكوت، يعترب قبوال، إذا كان العرف التجاري 
له الطرفان يعترب هذه الشروط قبوال، عند ما يتسلم الطرف اآلخر الفاتورة اليت الذي خيضع 

. 165تتضمن هذه الشروط، دون أن يبدي أي اعرتاض أو حتفظ  

                                                 
161 M.-J.LITTMAN,op.cit.,p.313-316-325,                                           .  ج ،ا������@ A�B ا��زاق ��� AF a�PXF

120-117.ا����،ص  
 

162  ،Gx�Pbف ا��R PSnا G�r�F12  �J1930@��ا  G�C�Uا�����272.،ص 42،ا��،����bا� ·��B AF a�PXF، ص،��  .187.ا��
  .��B.187· ا�����b،ا����� ا����،ص 163
CNن ا����N ، ا����� ا����،ص 164Xح ا��u �@ ¶�SCري،ا�CjRا�� ��Bا��زاق أ ���؛��B·  ا�����b،ا�����  162. 

  . 188.ا����،ص
زي،ا����� ا����،ص 165Uا��� ا�� ������ ا��زاق A�B @�ج،ا����� ا����،ص516. AF a�PXF،.122.  



من القانون املدين املصري  98وحسب األستاذ عبد الرزاق حسن فرج أن نص املادة 
ضى العرف التجاري بذلك، يسمح باعتبار السكوت قبوال للشروط الواردة بالفواتري، سواء ق

.166أم أن املتعاقدين قد درجا يف تعاملهما السابق على إسباغ صفة القبول على السكوت  

 68وميكن األخذ بنفس هذا الرأي السابق بالنسبة للقانون املدين اجلزائري يف املادة 
.منه   

الة ونظرا ملا قد يرتتب على التوسع يف اعتبار السكوت قبوال هلذه الشروط يف احل
فبالنسبة للقيود اليت . املذكورة، فإن الفقه والقضاء الفرنسيني أوردا قيودا على ذلك املبدأ

هي أنه ال   M.- J . LITTMAN,G. RIPERT,P.ESMEINأوردها الفقه الذي من أنصاره 
يؤخذ مببدأ اعتبار السكوت قبوال ملا ورد يف الفواتري من شروط جديدة حني يكون سكوت 

و مثل ذلك  167اتورة حمل شك، أو أحاطت به ظروف ختلع عليه داللة الرفضمن تلقى الف
. 168أيضا يكون يف هذه الشروط إجحاف باملتعاقد ال يقبلها  

وبالنسبة للقيود اليت أخذ ا القضاء، تظهر من خالل بعض األحكام اليت ذهبت 
روط مبا يتناىف مع إىل القول بأنه إذا كانت هذه الشروط فيها إنقاص للعقد أو تعديل يف الش

.169التعامل السابق أو مع شروط السوق املعروفة، فإن السكوت ال يعترب قبوال   

ويشرتط أن تكون الشروط و العبارات الواردة بالفواتري واضحة و معروفة من الطرفني  
.منذ إبرام العقد   

 

: السكوت و خطابات تأكيد التعاقد  -3  
 

هو خطاب يرسل مبعرفة وسيط أو بطريق  بداءة املقصود خبطاب تأكيد التعاقد
و حيدث هذا حالة ما إذا ما مت االتفاق . التلفون بقصد تأكيد التعاقد كما يعرب عنه إمسه

                                                 
��� ا��زاق A�B @�ج،ا����� ا����،ص 166 .122 .  

167 Cf. M.-J.LITTMAN,op.cit.,p.331,                                                .  ج، ا������@ A�B ا��زاق ��� AF a�PXF
123.ا����،ص  

168 M.PLANIOL,G.RIPERT,P.ESMEIN,op.cit.,p.148 . 
169 ، ��N�@ �N�F \XN ،�gNان  14أC�1912  زCص363- 1- 1913،دا�،����� ا��زاق A�B @�ج، ا����� ا�� AF a�PXF،.123.  



ويعترب تأكيد . شفويا بني الطرفني، فريسل خطاب من أحدمها بتأكيد االتفاق أو التعاقد
.170التعاقد أداة اإلثبات وهو ال يضيف شيئا إىل العقد   

ة للقبول بطريق السكوت خلطاب تأكيد العقد، فإن مبدأ اعتبار السكوت وبالنسب
فذهب  جانب من الفقه و منه الفقيه . قبوال ملن يتلقى اخلطاب حمل جدل و نقاش

A.RIEG
171

، إىل القول بأن السكوت يعترب قبوال، ممن يلقى 172على منوال قرارات  القضاء ،
عقد شفوي سواء كان عقدا قائما بذاته، أو خطاب التأكيد، و يتم هذا حالة ما إذا أبرم 

 Lettre de متضمنا تعديال يف عقد سابق، و إرسال خطاب تأكيد هلذا العقد 

confirmation  173فإن سكوت من يتلقى هذا اخلطاب قبوال.  

والواقع إن خطاب التأكيد إما أن يكون مطابقا لعقد شفوي، ففي هذه احلالة ال 
و إما أن خطاب التأكيد تعديال لالتفاق . ألن القبول مت شفويا يعترب السكوت عن الرد قبوال

الشفوي السابق، ويف هذه احلالة نكون إزاء إجياب جديد، فإذا سكت من تلقى اخلطاب و  
،كأن يكون  174كان سكوته سكوتا مالبسا حتيط به ظروف تدل على أنه قبول اعترب قبوال

تبار السكوت على التعديل الوارد يف هناك تعامل سابق بني الطرفني أو عرف يقضي باع
.175خطاب التأكيد قبوال   

 ولتطبيق مبدأ إعتبار السكوت قبوال يف احلالة السابقة، ينبغي توافر الشروط التالية 

.أن يوجد العقد الذي يكون حمال خلطاب التأكيد -  

.أن يكون اخلطاب مؤكدا للتعاقد -  

                                                 
170 M.J.LITTMAN,op.cit.,p.340,                                                       . ج،ا������@ A�B ا��زاق ��� AF a�PXF

124. ا����،ص  
171 Cf. A.REIG,op.cit.,p.48,                                                                . ج،ا������@ A�B ا��زاق ��� AF a�PXF

  125.ا����،ص
172  ، aJرف �R PSnا G�r�F25  ���@CN1920 زC41- 2- 1922،دا� ،��N�@ �N�F \XNان  4؛C�1923 ، Gaz.Pal1923 -2 -

  .��B AF a�PXF،.189· ا�����b،ا����� ا����،ص416
  .189.��� ا����،ص��B· ا�����b ، ا��  173
174  ،��N�@ �N�F \XN ،�gNرس  15أF1944  ي��S،1945  -1-40 ،����� ا��زاق A�B @�ج ، ا����� ا�� AF a�PXF،
 .125.ص
��� ا��زاق A�B @�ج،ا����� ا����،ص 175.125. 



عارضا مع ما جاء ذا اخلطاب، أال يكون السكوت ممن تلقى خطاب التأكيد مت -
وإال فال يتحقق القبول، فالسكوت ال يعترب قبوال خلطاب التأكيد إال إذا كان العقد غري 

. منازع فيه، أوليس حمل جدل ونقاش   

أال تكون الشروط الواردة خبطاب التأكيد شروطا حتكمية أو تعسفية، و إال كانت -
.176الف القواعد العامة يف القانونهذه الشروط غري صحيحة طاملا ثبت أا خت  

 

:حالة طبيعة المعاملة - 3   
 

طبيعة املعاملة تقضي باعتبار السكوت قبوال، اعترب العقد قد مت   إذا مل  كانتإذا   
فقد تفيد طبيعة املعاملة بوضوح أن املوجب مل يكن لينتظر . يرفض اإلجياب يف وقت مناسب

قوم تاجر اجلملة بإرسال البضاعة إىل تاجر التجزئة ، أن ي: ومثاهلا .  قبوال صرحيا إلجيابه
فيقوم هذا األخري بإيداعها يف خمازنه وال يعرتض عليها ، فيعترب سكوته وعدم اعرتاضه قبوال 

.177للبضاعة  

و . 178ولقد أخذ القضاء يف فرنسا ويف مصر ده احلالة ،واعتمداها يف أحكامهما 
ي على طبيعة املعاملة، و ذلك يف الفقرة األوىل من لقد نص املشرع املصري و املشرع اجلزائر 

.ج .م.من ق 68م و .م.ق 98املادتني   
 

4 :حالة العرف التجاري  -  

إضافة إىل احلاالت السابقة إذا كان هناك عرف جتاري جرى عليه العمل يقضي 
وحسب األستاذ. 179باعتبار السكوت دليال على الرضا ، اعترب قبوال LITTMAN    M.-J أن  

                                                 
176 Cf. M.-J.LITTMAN,op.cit.,p.370-371-374,            AF a�PXF ج،ا����� ا��@ A�B ا��زاق ���126.���،ص     .

                            
؛���ج ا�����،ا�GJ�gR ا��mP�s� GFام، 128.؛��� ا����� ا���I،ا����� ا����،ص81.�}ل ��� ا���وي،ا����� ا����،ص 177

 ،�� . 61.صا�mUء اpول، ا����� ا��
178  ،��N�@ �N�F \XN ، �gNرس  15أF1944،S،1945 -1 -40 ج��� AF a�PXF، ام،ا�����mP�s� GFا�����،ا�GJ�gR ا��

ف ا��Gx�Pb، .61.ا����،صR PSnا G�r�F 19؛  �J1930@��ا G�C�U272.،ص 42،ا�� ،��،��B AF a�PXF· ا�����b،ا����� ا��
  .187.ص

179 M.PLANIOL,G.RIPERT,P.ESMEIN,op.cit.,p.119;J.BARRAULT,op.cit.,p.120-
121;A.REIG,op.cit.,p.48,         

��� ا��زاق A�B @�ج،ا����� ا����،ص           AF a�PXF.131 ،�Nن ا���CNXح ا��u �@ ¶�SCري،ا�CjRا�� ��Bا��زاق أ ���؛
.                                                             237.ا����� ا����، ا�mUء اpول،  ص       



العرف قانون، وأنه إذا جرى عرف التجارة على عدم اإلجابة يف املواعيد احملددة يعترب ": 
.180"قبوال مت التعاقد على هدا النحو، فالسكوت يف هده احلالة يعترب إقرارا وقبوال للتعاقد  

ذلك أن السكوت يلعب دورا هاما يف املسائل التجارية ،وهي تتسم بالسرعة ومثال 
يؤديه الوكيل للموكل فال يعرتض هذا عليه، فيعترب سكوته دليال على  احلساب الذي: ذلك 

و كذلك إذا أرسل التاجر البضاعة ملن طلبها، وأضاف يف الفاتورة . 181إقراره هلذا احلساب
عبارة مل يكن متفقا عليها يف العقد،كأن يشرتط وفاء الثمن يف حمل إقامته هو ال يف حمل 

يسقط بانقضاء حق املشرتى يف التقدم بأي اعرتاض على إقامة املشرتي أو حيدد ميعادا 
الصفقة أو جيعل احملكمة املختصة بالفصل يف املنازعات اليت تنشأ عن العقد، هي حمكمة 

فقد أصبح العرف التجاري . 182البائع ، فسكوت املشرتي يعترب قبوال هلذه الشروط اجلديدة
.183ليت تستجد يف الفواترييقضي بأن جمرد السكوت كاف لقبول مثل هذه الشروط ا  

وقد جاءت أحكام القضاء املصري مسايرة للقضاء الفرنسي يف األخذ بالعرف 
و هذا ما حكمت به . التجاري واعتبار السكوت قبوال إذا جرى العرف التجاري على ذلك

ع ال جتوز املنازعة يف بي"بأنه  1930فرباير  12حمكمة االستئناف املختلطة يف قرارها الصادر يف 
يعترب يف عرف السوق تاما وفقا للشروط املدونة يف بطاقة أو مذكرة  مل يردها العاقد من فوره 
، مىت كان هذا العرف يفرض على من يطلب نقض البيع بعد فوات الوقت ، أن يقيم الدليل 
على عدم انعقاد العقد ، وهو دليل ال يسوغ للعاقد أن يستخلصه من إمهاله أو خطئه 

. 184"الشخصي  

م حالة العرف التجاري يف فقرا األوىل كما سلف .م. من ق 98لقد تناول املادة و 
الذكر، ويف هذا الصدد جاء يف املذكرة اإليضاحية  للمشروع التمهيدي للقانون املدين 

                                                 
180 M.-J.LITTMAN,op.cit.,p.157,                                                       .  ج،ا������@ A�B ا��زاق ��� AF a�PXF

131.ا����،ص  
181M.PLANIOL,G.RIPERT,op.cit.,p.69;H.L.J.MAZEAUD,op.cit.,p.134;A.COLIN,H.CAPITANT,op.ci
t.,p.360;Cass.Civ,25 Novembre 1943 ,                                                                           . ��� AF A���PXF

132.ا��زاق A�B @�ج ،ا����� ا����،ص  
182 A.COLIN,H.CAPITANT,op.cit.,p.272,                                      .  ج،ا������@ A�B ا��زاق ��� AF a�PXF

،��133- 132.ا��  
183  ، ��N�@ �N�F \XN،�gN29ا  ��N- ��S،1923 -1ي C�1923ان  11؛C1909 -1-75 ،��N�@ �N�F \XNز ،، دا� �1909

��� ا��زاق A�B @�ج،ا����� ا����،ص117 AF A���PXF،.133.  
184  ،Gx�Pbف ا��R PSا� G�r�F12  �Jن 272.،ص42،م 1930@��اCNXح ا��u �@ ¶�SCري،ا�CjRا�� ��Bا��زاق أ ��� AF a�PXF ،

 .238- 237.،صا����N، ا����� ا����، ا�mUء اpول 



كما أشار املشرع ". وجيوز أن جيعل عرف التجارة للسكوت شأن القبول: "املصري أنه
.م . من ق 68لعرف التجاري يف الفقرة األوىل من املادة هو اآلخر إىل حالة ا ياجلزائر   

ومما جيدر اإلشارة إليه أن املشرعني املصري و اجلزائري كذلك أشارا إىل العرف  
و هذه األخرية ختتلف عن العرف . صيغتهما بالعربية، و ليس إىل العادة التجارية التجاري يف

 من إرادة الطرفني، فهي تنشأ من تكرار التجاري يف أا ال تكتسب قوا اإللزامية إال
إدراجها يف العقود واالتفاقات، و هي ال ترقى إىل درجة العرف امللزم بل تستمد قوا من 

و من جهة أخرى، أن العرف مصدر للقانون، . بالتمسك ا هذا من جهة إرادة الطرفني
اإللزام وتطبق على اعتبار أن بينما العادة ال تصل إىل مرحلة القاعدة القانونية لتخلف عنصر 

 98هذا، و إن كان األستاذ أمحد سالمة يرى أن النص . 185إرادة األفراد اجتهت لألخذ ا
م كان من األفضل أن يستعمل مصطلح العادة التجارية و ليس العرف .م. من ق

186.التجاري  

ن بعد اإلشارة إىل حالة العرف التجاري ،يليه حالة اإلجياب املتمحض ملصلحة م
.وجه إليه  

 

:حالة اإليجاب المتمحض لمصلحة من وجه إليه  -5  

 

هذه احلالة تدخل  يف احلاالت اليت يكون فيها السكوت مقرتنا بالظروف معاصرة 
عن مصلحة خالصة للموجه إليه، فان سكوت من يوجه فإذا كان اإلجياب يتمحض . 187له

ة اليت ال تشرتط فيها الرمسية، فعرض ومن أمثلة هذا اإلجياب اهلب. إليه اإلجياب يعترب قبوال
كذلك احلال يف عارية . اهلبة على املوهوب له وسكوت هذا األخري، فان سكوته يعترب قبوال

االستعمال تعرض على املستعري، أو اإلجياب بإبرام عقد يكون ملزم جلانب واحد كالوعد 
.بالبيع   
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ملوجه إليه اإلجياب أي ففي هذه األمثلة اإلجياب يتضمن فائدة حمضة وال يلزم ا
.188التزام  

 1938مارس  29ويف هذا الصدد ذهبت حمكمة النقض الفرنسية يف قرارها الصادر يف 
إذا كان األصل أن السكوت الذي يلتزمه املوجب له ال يعد قبوال، فانه من اجلائز مع : "بأنه

ب نافعا نفعا و عندما يكون اإلجيا. ذلك لقضاة وهم بصدد تقدير الوقائع و نية الطرفني
.189"حمضا ملصلحة من وجه إليه، أن يعتربوا سكوته قبوال   

وبالنسبة للفقه الفرنسي فقد انقسم بصدد هذه املسالة حيث ذهب الرأي الغالب 
: منه، الذي من أنصاره C.DEMOLOMBE, M. PLANIOL G.RIPERT و   H.L.J 

MAZEAUD ب ملصلحة من وجه إىل القول باعتبار السكوت قبوال يف حالة متحض اإلجيا 
إليه، و حجتهم يف ذلك أنه مىت كان اإلجياب موجها ملصلحة املوجب له، فال يكون مثة أي 

و أخذ الفقه املصري هو اآلخر حبالة اإلجياب  190مربر لدى هذا األخرية لرفض اإلجياب
191املتمحض ملصلحة من وجه إليه  .  

A. RIEGبينما ذهب رأي آخر و الذي يتزعمه الفقيه  لقول بأن حجة الفريق إىل ا 
.األول ليست مقنعة  

فالتزام السكوت أو الصمت إزاء إجياب باهلبة مثال يتضمن لونا من االزدراء تأباه  
أبسط قواعد الذوق اليت توجب على األقل توجيه خطاب شكر بدال من التزام الصمت، و 

القبول، ألن القول بالتايل فان األوىل بالسكوت يف هذه احلالة أن تكون داللته الرفض ال 
بغري ذلك يفتح باب إهدار القيم األدبية يف دائرة التعامل فيحرص املستفيد بغري مقابل على 

.192 عدم االكرتاث باملوجب، وذلك بعدم العناية بالرد عليه  
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ولقد سلك القضاء يف مصر نفس مسلك القضاء الفرنسي يف االعتداد باإلجياب 
فرباير  13صدر عن حمكمة االستئناف املختلطة يف  املتمخض ملصلحة من وجه إليه، فقد

الشخص الذي يصدر منه إجياب بضمان آخر يريد استئجار : " قرارا جاء فيـه أن  1896
عني من احلكومة يعد مقيدا ذا الضمان مبجرد رسو املزاد على من كفله دون حاجة لقبول 

.193" قبوال الكفالة من جانب احلكومة، إذ السكوت يف هذه احلالة يعترب  

واملشرع اجلزائري هو اآلخر بدوره نص على تلك احلالة و اعتربها إحدى احلاالت 
وكذلك . م.من ق 68اليت يعترب فيها السكوت قبوال، و ذلك يف الفقرة الثانية من املادة 

.194اعتمدها الفقه يف اجلزائر   

يه إجياب به، هلا ومما ال شك فيه أن طبيعة التصرفات النافعة نفعا حمضا ملن يوجه إل
كما . داللتها على أن السكوت عن الرفض خالل وقت مناسب يعد تعبريا عن القبول

 يالحظ أن أسـاس

اعتبار السكوت قبوال يف هذه احلالة، هو متحض اإلجياب ملصلحة من وجه إليه، مما ال  
جه إليه جيعل له أي مربر ظاهر للرفض، وهلذا فإنه جيوز ألي شخص عادي أن يتوقع أن املو 

هذا اإلجياب لن يرد، إذا اجتهت إرادته إىل قبوله، أي انه يف الظروف العادية ال يوجد مربر 
.195للرفض فيعترب السكوت قبوال   

ولكن هذا ال حيول يف بعض احلاالت، من أن توجد لدى من وجه إليه اإلجياب 
ض هذا اإلجياب مربرات الرفض، وقد تكون هذه املربرات مادية أو أدبية، بالرغم من متح

ففي مثل هذه احلاالت جيب عليه أن يرد على اإلجياب بالرفض، فإذا مل يقم بالرد،  . ملنفعته
.196كان من املستساغ اعتبار سكوته عن الرد قبوال   

و مما يذكر يف هذا املقام، أن السكوت ال يعترب قبوال و ال رفضا، يف احلالة السابقة 
إىل علم من وجه إليه، أو إذا استحال على من وجه إليه  إذا كان الثابت أن اإلجياب مل يصل
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اإلجياب أن يعلن عن إرادته بالرفض ملرض أصابه، أو النقطاع االتصاالت ألي سبب من 
. األسباب أو لعدم علمه بعنوان املوجب  

وكذلك أيضا فان السكوت ال يعترب قبوال ينعقد به العقد، إذا كان من وجه إليه 
.197مميز ال إرادة له اإلجياب شخصا غري   

ج، جتدر .م.ق 68م و املادة .م.ق 98بعد عرض احلاالت الواردة يف املادتني 
املالحظة أن االستثناءات السابقة الواردة يف املادتني السابقتني، هلا خاصية مشرتكة حيث 
يوجد فيها مجيعا أن املوجب له يقع عليه واجب بالكالم، مىت أراد رفض ما وجه إليه من 

اب، حىت ينفى قرينة القبول املستخلصة من طبيعة املعاملة أو من العرف التجاري أو غري إجي
وإال فان هذه القرينة ستؤدي دورها، مبعىن أن اإلجياب سيعترب . ذلك من احلاالت السابقة

.مقبوال و ينشأ العقد  

ويستفاد من ذلك انه يلزم توافر شرطني متكاملني من اجل اعتبار السكوت     
:البس قائما مقام القبولامل  

 

.جيب أوال، أن يكون املوجب له ملزما بالرد على عرض املوجب -  

جيب ثانيا، أن تكون لديه إمكانية الرد، أي أن يكون يف استطاعته أن يعلم  -
.198باإلجياب، وان يرد عليه   

 ومما يضاف يف هذا الصدد، أن احلاالت املشار إليها آنفا، و اليت وردت يف املادتني
املذكورتني، واليت يعترب فيها السكوت املالبس قبوال، مل ترد على سبيل احلصر، و إمنا وردت 
على سبيل املثال، و من مث فإن كل سكوت حتيط به دالالت و ظروف تدل على الرضا، 

. فهو سكوت مالبس، ويعترب قبوال  

ته يعترب إقرارا لعمل ومن ذلك أن يعلم املوكل بتجاوز الوكيل حلدود الوكالة ويسكت فإن سكو 
.199الوكيل           
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وبعد تناول احلاالت السابقة، يضاف إليها بيان حاالت أخرى للسكوت، و ذلك 
. يف العنصر املوايل  

 

  :حاالت أخرى للسكوت  -6

 

هلذه احلاالت يف عنصرين أوهلما يتعلق باحلاالت الواردة يف القانون و  قسيتم التطر 
. االت إعتبار السكوت قبوال على سبيل التعويض الفقه، وثانيهما يتعلق حب  

 

:الحاالت األخرى للسكوت الواردة في القانون و الفقه  -أ  

زيادة على ما تقدم، هناك حاالت أخرى وردت يف القانون و الفقه تتمثل أمهها فيما 
:يلي  

 

 

 

 

1   :السكوت الذي يعد تدليسا-

باإللتجاء إىل احليلة و اخلداع التدليس كما سبق هو إيهام الشخص بغري احلقيقة 
حلمله على لتعاقد، وهو يتم باستعمال طرق احتيالية من طرف أحد املتعاقدين، و تتمثل 
الوسائل املختلفة اليت تستعمل لتضليل املتعاقد ودفعه إىل إبرام العقد  هذه الطرق اإلحتيالية يف
 . 

إبراز أوراق مزورة، أو  ومن هذه الوسائل استعمال احليل كوسائل ومظاهر خداعة مثل
عن طريق الكذب ككتابة منشورات أو إعالنات كاذبة لتضليل املتعاقد األخر ودفعه إىل 

بل وقد يكون السكوت عمدا عن واقعة معينة تدليسا مىت ثبت أن املدلس عليه ما  . التعاقد
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املتعاقد  وهذا يقع يف احلاالت اليت يقع فيها على. كان ليربم العقد لو علم بتلك الواقعة
واجب اإلفضاء بأمر معني سواء كان مصدر هذا الواجب القانون أو االتفاق،ومن مث إذا كتم 

ففي . هذا األمر اعترب هنا سكوته تدليسا، وذلك نظرا لعالقة الثقة املوجودة بني املتعاقدين 
تتجه هذه احلاالت جيب البيان واإلفضاء، ألن هذا من شأنه أن جيعل إرادة املتعاقدين قد 

اجتاها أخر غري الذي اجتهت إليه يف التعاقد و إال اعترب الكتمان من قبيل الطرق 
 86/2و هذه احلالة وردت يف املادة . ،مع أن األصل أن الكتمان ال يعد تدليسا200اإلحتيالية

من القانون املدين املصري 125/2ج و اليت جاءت مطابقة لنص املادة .م.من ق .201 : ومثاله 
له عند التعاقد مع شركة التامني وعدم إبالغها ملا أصابه من أمراض قبل إبرام سكوت املؤمن 

عقد التأمني يعترب تدليسا، لكون أن على املؤمن له واجب التصريح عند اكتتاب العقد جبميع 
البيانات والظروف املعروفة لديه ضمن استمارة أسئلة تسمح للمؤمن بتقدمي األخطار اليت 

بيع شخص منزال آلخر و يكتم عنه انه قد صدر قرار بنزع ملكية هذا يتكفل ا، أو أن ي
.202املنزل للمنفعة العامة  

  :وحىت يعد الكتمان أو السكوت تدليسا ال بد من توفر الشروط اآلتية  

.أن يتعلق األمر بواقعة أو مالبسة مؤثرة يف العقد -  

 

 

.أن يكون املدلس يعلم ذه املالبسة أو الواقعة -  

دلس عليه جيهل هذه الواقعة أو املالبسة و ال يستطيع العلم ا من أن يكون امل -
.غري طريق إفضاء املتعاقد املدلس حبيث دفعته إىل التعاقد   
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 86/1ويستطيع الشخص املدلس عليه طلب إبطـال العقد من القـضاء طبـقا للمـادة 

. 203م ج.من ق  

يه الفقهاء مصطلح يف الشريعة اإلسالمية كذلك حيث يطلق عل سويعرف التدلي
و قد يتم التغرير عن طريق السكوت أو . فعلي و آخر قويل: التغرير، وهو أنواع هي

ففي عقد البيع مثال جيب على البائع أن يبني مجيع ما يف املبيع من : الكتمان، ومثاله 
 سكت عن بيانه للمشرتي ، اعترب سكوته عيوب، فإذا كان يف املبيع عيب وأخفاه البـــائع أو

. 204و كتمانه للعيب تغريرا أو تدليسا حيق للمشرتي معه أن يطالب بفسخ البيع  
 

حالة ما إذا كان اإلجياب موضوعا شروط معينة يعامل فيها األشخاص على قدم  -2
املساواة كما هو الشأن يف عقود اإلذعان، فإن املذعن يسلم مبا ورد يف العقد من شروط دون 

يتم بطريق السكوت، الذي يتمثل يف تسليم املوجب بالشروط مناقشة ، أي أن القبول فيها 
ومثل ذلك التعاقد . اليت يضعها الطرف اآلخر، وال يعرتض عليها، وال يناقش ما جاء فيها

م القبول يف . من ق 70ولقد تناول املشرع اجلزائري يف املادة . مع شركات الكهرباء و املياه
.205عقد اإلذعان  

 

إذا سكت من : مسك بإبطال العقد خالل املدة القانونيةحالة السكوت عن الت -3
له احلق يف طلب اإلبطال عن التمسك به خالل املدة القانونية احملددة لرفع الدعوى سقط 

.206حقه  

  

إذا رأى شخص آخر يتدخل إلدارة أمواله  فسكت، اعترب سكوته رضا ذا  -4
ا قام به الفضويل وسكت عليه التدخل وإقرار له و يتفرع على هذا إذا علم رب العمل مب

. 207وكان يف استطاعته أن يعرتض كان سكوته هذا إقرار ملا قام به الفضويل من عمل  
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إذا سكت الدائن عن املطالبة بدينه يف املدة القانونية سقط هذا الدين  -5          
. 208بالتقادم  

 

: حاالت اعتبار السكوت قبوال على سبيل التعويض-ب  
 

وجه إليه اإلجياب عن الرد عن إمهال وعدم إكرتاث، فيثور التساؤل  قد ميتنع  من
 عما إذا كان سكوته هذا ينطوي على خطأ أم ال؟ 

قد يرتتب على عدم الرد على املوجب ضرر ، يتمثل يف عدم انعقاد العقد، الذي 
ومن أجل هذا، فقد يفسر سكوت من وجه إليه اإلجياب على أنه قبول على . يريد إبرامه

. 209يل التعويض عما أصاب املوجب من ضررسب  

P. RAMNICEANOويذهب بعض الفقهاء ومن بينهم الفقيه  إىل إقامة هذه  
ويكون . 210املسؤولية على أساس نظرية التعسف يف استعمال احلق يف االمتناع أو السكوت

هناك إساءة الستعمال احلق ميارس بقصد اإلضرار بالغري، أو مل يكن الباعث مشروعا 
.كانت مباشرة احلق قد متت بطريقة غري قانونية أو   

فإذا وجه شخص إىل آخر إجيابا، و كانت لدى األول الثقة يف أن الطرف اآلخر 
.يستقبل التعاقد، ومل يرد عليه ، كنا بصدد االمتناع اخلاطئ  

فإساءة استعمال احلق قد متتد إىل احلاالت اليت يكون فيها سكوت أو امتناع عن 
فالشخص الذي يسكت على النحو السابق، قد يرتكب خطأ إذا كان . معني القيام بعمل

ما قام به خيالف ما هو متعارف بني الناس، و بالتايل فإن سكوته ال يعترب قبوال، و إمنا يعترب 
.211 خطأ يستوجب مطالبته بالتعويض  

                                                                                                                                            
زي 163.��� ا��زاق أ��B  ا��CjRري ، GJ�gN ا���X ، ا����� ا����، ص 207Uا��� ا�� ���، a�PXF  282.، ا����� ا����، ص ؛

��� ا��زاق A�B @�ج AF، ص،��  . 156.ا����� ا��
208Cf.J.BARRAULT,op.cit.,p.21,                                                        ج، ا������@ A�B ا��زاق ��� AF a�PXF

. 158.ا����، ص  
209Cf. R.DEMOGUE,op.cit.,p.30, ا� ��� AF a�PXFص ،��                                  . 144.�زاق A�B @�ج، ا����� ا��
                                 

210Cf. P.RAMNICEANO,op.cit., p.1004, ص ،��.                                  ��B AF a�PXF.168· ا�����b، ا����� ا��
                                

211Cf. J.-L.AUBERT, op.cit.,p.292.   



والسكوت الذي فيه إساءة الستعمال احلق على هذا النحو ميكن أن يلعب دورا يف 
فإذا . االت معنية كحالة الغش أو اخلطأ، و بالتايل يعترب من سكت مسئوال عن الضررح

خالف من وجه إليه اإلجياب الصرف اجلاري، و سكت خمالفا بذلك أحكام هذا الصرف  
و قد ذهبت بعض أحكام القضاء الفرنسي إىل القول بأن خري تعويض . 212كان مرتكبا خلطأ

.213 يف هذه احلالة هو انعقاد العقد  

وقد يكون السكوت أو االمتناع يف حاالت معينة، مكونا جلرمية جنائية كالسكوت 
. 214عن اإلبالغ عن ارتكاب جرمية جنائية  

إضافة إىل ما سبق، هناك السكوت الذي ترتتب عليه املسؤولية املدنية، فقد يكون 
ثل ذلك الساكت مسئوال مسؤولية مدنية عن سكوته، إذا ترتب على هذا السكوت ضرر، وم

سكوت املؤمن له عن ذكر بيانات معينة بوثيقة التأمني، مما ترتب عليه أن تعاقدت معه  
.215 الشركة على حنو معني  

 و 1382 وهناك السكوت الذي يعترب خطأ يسأل عنه الشخص طبقا لنص املادتني
.من القانون املدين الفرنسي 1383  

 

: وبالنسبة إلساءة استعمال احلق و السكوت   

جانب من الفقه الفرنسي و منه الفقيه يذهب  M.-J.LITTMAN  إىل القول بأن
السكوت قد يكون فيه تعسف من الشخص الساكت حني يكون هذا الشخص ملزما 
بالكالم، و لكنه التزم الصمت و اختذ موقفا سلبيا، ففي هذه احلالة قد تقتضي قواعد العدالة 

. 216القول باالنعقاد بالرغم من هذا السكوت  

                                                 
212 Cf.J.-L.AUBERT, op.cit.,p.292 .  

213 Cf. J.-L. AUBERT ,op.cit.,p.292 ;P.RAMNICEANO,op.cit.,p.1008, 
  .146.مقتبس من عبد الرزاق حسن فرج، المرجع السابق، ص   
214  ، ��N�@ �N�F \XN ، �gN20ا  ���@CN1889  ، زCي  413- 1-  1889، دا���S ،1889  -1-9  A�B ا��زاق ��� AF a�PXF ،

   146.@�ج ،ا����� ا����، ص
215 M.PLANIOL,G.RIPERT, P.ESMEIN, op.cit., p.116 .  
216 M.-J. LITTMAN, op.cit.,p.147 .   



كن هناك جانب آخر من الفقه الفرنسي كالفقيه ول A.ROUAST يرى بأن السكوت  
الذي يتعارض أو يتناىف مع اإلجياب الصادر بالتعاقد، ال ميكن أن يكون فيه إساءة، طاملا أن 
هناك حرية للشخص يف أن يقبل أو ال يقبل، و من مث فإنه من اخلطأ أن يقال إن هذا 

. 217ستعمال احلق يف التعاقدالسكوت يعترب من قبيل إساءة ا  

أن معيار إساءة   M.-J. LITTMANهذا و يقرر بعض الفقهاء، و منهم الفقيه 
استعمال احلق، يعترب معيارا حمدودا ضيقا، و أنه جيب البحث عن األهداف أو األغراض 
االجتماعية للسكوت، وإن كان من الصعب التحدث عن هذه األهداف أو األغراض، إال 

لقول بأن السكوت يعترب من األمور املخالفة لألوضاع االجتماعية، كما أن بعض أنه ميكن ا
.أنواع السكوت كالسكوت التدليسي جيعل العقد قابال لإلبطال  

وإذا صدر اإلجياب، وعلم به من وجه إليه أو سكت فإن سكوته قد يكون مع 
وجد يف حالة  يتحتم عليه التحفظ،فال يعترب سكوتا فيه خمالفة و إساءة، إذ أن املتعاقد مل ي

.218فيها الكالم أو التعبري باللفظ  

أما إذا كان السكوت تعسفيا، فإنه يشكل خطأ يلزم من ارتكبه بالتعويض عمال 
.219 من التقنيني املدين الفرنسي 1382بأحـكام املادة   

فيمكن أن يتمثل هذا النوع من السكوت، حالة ما إذا كان يف السكوت إخالل و 
لتزام بالكالم، فالسكوت يكون تعسفيا إذا ظل الشخص ساكتا وملتزما موقفا خمالفة لال

  . سلبيا، بالرغم من التزامه يف ذات الوقت بالكالم و لكنه مل يتكلم 

وميكن القول أيضا بأن الساكت حني ميتنع عن الكالم يعد مرتكبا خطأ، منذ 
.220مرجعه هذا املوقف السليب اللحظة اليت يلحق بالطرف اآلخر يف الرابطة التعاقدية ضرر،  

                                                 
217 A.ROUAST, les droits discrétionnaires et les droits contrôlés, R.T.D.Civ.,1944 ,pp.1-2,                     
                                                                           

 
��� ا��زاق A�B @�ج، ا����� ا����، ص  AF a�PXF  .148      

��� ا��زاق A�B @�ج ، ا����� ا����، ص AF a�PXF.148- 149      218 Cf. M.-J. LITTMAN, op.cit.,pp.165-166,     
219 Cf. J.CARBONNIER,op.cit.,p.619,                                                           ج�@ A�B ا��زاق ��� AF a�PXF

��149.ص, ،ا����� ا��                                                                                                                                                                               
  
220 Cf. M.-J.LITTMAN,op.cit., pp.167-168,                  

��� ا��زاق A�B @�ج ، ا����� ا����، ص  AF a�PXF.149   



مع أنه جيب أن يوضع يف االعتبار ما هو مسلم به فقها و قضاء يف فرنسا من ضرورة 
توافر رابطة السببية بني اخلطأ و الضرر، أي أن يكون السكوت خطأ يرتتب عليه ضرر 

ال بالغري، و يكون إذا كان مرجعه االمتناع أو اختاذ موقف سليب حيمل معىن إساءة استعم
.221احلق  

هذا وإن كان يف األصل أن كل شخص له أن ميتنع عن الكالم وعن التعبري عن 
اإلرادة، إذا رغب شخص آخر يف االستفادة من نشاطه او حتقيق مزايا معينة ، و هذا على 
خالف االمتناع الذي يرتتب عليه ضرر، فانه يعترب من األفعال الضارة بالغري، مما يستوجب 

.222املدنية و اجلنائية مسؤولية املمتنع  

H. L. MAZEAUDويقرر بعض الفقهاء، ومنهم  و الفقيه   A.TUNC أن املسؤولية  
.223تتحقق، حني يوجد االمتناع غري املشروع، و تتوافر نية اإلضرار  

.224وجدير بالذكر أن االمتناع غري املشروع يعترب خطأ ترتتب عليه مسؤولية املمتنع  

سكوتا ترتتب عليه املسؤولية، إمنا هو من املسائل  كما أن اعتبار السكوت قبوال أو
من عدمه، أو أن  اليت ختضع لتقدير القاضي، فله أن يقدر ما إذا كان السكوت يعترب قبوال

على أن السكوت ال يعترب خطأ يؤدي إىل املسؤولية إال . يف السكوت خمالفة تستوجب اجلزاء
املشروع أو الذي خيالف حكم القانون و و من أمثلة السكوت غري . إذا كان بنية اإلضرار

ترتتب عليه املسؤولية، سكوت التاجر الذي يتعارض مع إجياب صادر إليه بالتعاقد، قد 
يكون أمرا غري مشروع، حني متنع عليه طبيعة مهنته وقواعدها، أن يتخذ السلبية مسلكا له 

.225يف جمال عمله  

طبقا ملا يوجبه حسن النية و مبدأ أما إذا كان الثابت أن الشخص قد قام بالتزامه، 
الثقة املشروعة يف املعامالت فال يعترب مسئوال، و عليه فإن السكوت الذي يعترب خطأ، 
                                                 
221 Cf. R.SAVATIER,op.cit., p.52, ��� ا��زاق A�B @�ج ، ا����� ا���� ، ص AF a�PXF.150                                .
                              

222 H.LALOU, Traité pratique de la responsabilité civile,1940;M.-J.LITTMAN,op.cit.,p.169, 
��� ا��زاق A�B @�ج ، ا����� ا���� ، ص   AF A���PXF.150.     

223H.L.MAZEAUD,A.TUNC, Traité théorique et pratique de la responsabilité 
Civile,T.1,6emeedition,p.634,  

��� ا��زاق A�B @�ج ، ا����� ا����، ص           AF a�PXF.150 .   
224 G�r�F ]rB، �gNا LILLE ،11  G��JC�1961 ص ، ����� ا��زاق A�B @�ج ، ا����� ا�� AF a�PXF ،.151.  

225 M.-J.LITTMAN,op.cit.,pp.183-184, 
��� ا��زاق A�B @�ج ، ا����� ا����، ص      AF a�PXF.152 .   



 يرتتب عليه ضرر بالغري، يكون سببا يف إلزام من ارتكبه بالتعويض، و جيب لتحقق املسؤولية
 ، إثبات اخلطأ و الضرر 

 

. 226و العالقة السببية بينهما  

ص اجلزاء على السكوت الذي ترتب عليه املسؤولية، فهل يعترب انعقاد أما خبصو 
 العقد هو اجلزاء املناسب يف الشأن ؟

 .M.-Jهذا التساؤل الذي أثاره بعض الفقهاء الفرنسيني، و من بينهم الفقيه 

LITTMAN ذلك، و . مقررين أن أحسن تعويض هو انعقاد العقد و اعتبار السكوت قبوال 
خر من الفقه الفرنسي، كالفقيه إن كان جانب آ  J.CARBONNIER  H. L. MAZEAUD  و

إىل القول بأن من تسبب يف إحداث الضرر فعليه إصالحه بطريق التنفيذ العيين أو بعني ما 
.227التزم به،أو أن يقوم بدفع تعويض مبقابل  

 

  تفسير السكوت كقبول للتعاقد: ثانيا

 

فمن وجه . ت كقبول على التزام باإلجابةالنظريات الفقهية ما تبين فكرة السكو  من
و الواقع أن هذا . إليه إجياب يلتزم بالرد عليه أو بأن جييب فإذا مل جيب اعترب سكوته قبوال

االجتاه حمل نظر إذ ليس مثة ما يدعو إىل إلزام من وجه إليه إجياب أن جييب عنه بالقبول أو 
.بالرفض و إال كان يف هذا إهدار للحرية الشخصية  

ويذهب جانب آخر من الفقه   إىل تفسري السكوت كقبول طبقا ملا تقضي به قواعد 
.228طبقا ملا يقضي به العرف و العادة، أو إذا نص القانون على ذلك العدالة أو  

                                                 
226Cf. L.JOSSERAND,op.cit.,p.130; M.-J.LITTMAN,op.cit.,p.201, 

����� ا��زاق A�B @�ج، ا����� ا�� AF A���PXF   152.، ص    .                                                
              

   
227 H.L.MAZEAUD,A.TUNC,op.cit.,p.649;J.CARBONNIER,op.cit.,p.619, 

��� ا��زاق A�B @�ج، ا����� ا����، ص   AF A���PXF.153 .  
228 J.BARRAULT,op.cit.,pp.90-91, 

�� ا��زاق A�B @�ج، ا����� ا����، ص   AF a�PXF.160  



بأن السكوت ال يكون  ، M.MAUMUSويقرر بعض الفقهاء و من بينهم الفقيه 
و . ض، بل ال بد من قرينة تدل على ذلكقبوال إال بقرينة، ذلك أن إرادة االلتزام ال تفرت 

 يكون هذا يف حالة 

 

 

و من . 229السكوت ووجود ظروف مالبسة، تنطق باعتباره قبوال و هذا الرأي هو الراجح
:املربرات اليت تدعو إىل القول، باعتبار السكوت املالبس قبوال، على النحو السابق ما يأيت   

. مراعاة احلاجات االجتماعية-1  

.التجارة اليت حتتاج إىل السرعة مصلحة-2  

احلاجة إىل التعاون بني اجلميع لضمان حسن سري العالقات و توثيق الروابط ببني -3
.230األشخاص  

ومن النظريات الفقهية اليت قيلت يف تفسري السكوت كقبول، نظرية الثقة املشروعة و 
: اليت يتطرق هلا فيما يلي  

 

:السكوت و مبدأ الثقة املشروعة -  
 LE SILENCE ET LE PRINCIPE DE LA LEGITIME CONFIANCE  

        

إىل القول بأن   M.-J.LITTMANيذهب جانب من الفقه، و على رأسه الفقيه 
أساس اعتبار السكوت قبوال هو مبدأ الثقة املشروعة، فاألساس الصحيح لكل عقد ليس 

.شيئا سوى الثقة  

                                                 
229 M.MAUMUS,des contrats par correspondance, Thèse, TOULOUZ,1905,p.44, 

��� ا��زاق A�B @�ج، ا����� ا����، ص    AF a�PXF.161 .    
230 J.BARRAULT,op.cit.,p.98, 

��� ا��زاق A�B @�ج، ا����� ا����، ص    AF a�PXF161 . . 



ى من يوجه إجيابه إىل آخر و يكون يف ومؤدى هذا املبدأ هو الشعور الذي يوجد لد
حالة إجياب دائم مما يولد الثقة يف نفس املوجب، و جيعله يطمئن إىل قبول إجيابه بالرغم من 

. سكوت من وجه إليه هذا اإلجياب   

للمتعاقدين يف العديد من : وبالنسبة ملكانة فكرة الثقة املشروعة يف القانون الفرنسي 
رام العقد و رفضه، و مع هذا فهناك مبدأ الثقة املشروعة الذي يسود العقود االختيار بني إب

وقد وضعه املشرع الفرنسي كما وضعته .  يف املعامالت بصفة عامة، و دوره ال ينكره أحد
التقنيات اليت حذت حذوه موضع االعتبار، فاملوجب الذي يفسر سكوت من وجه إليه 

.أنه قد يقع يف غلط يف التقدير اإلجياب على أنه قبول مبناه وجود الثقة مع  

والواقع أن مبدأ الثقة املشروعة مبدأ هام و ضروري يف معامالتنا مع الغري و يعترب 
وتبدو فكرة الثقة املشروعة يف . العقد هو الرابطة اليت تدعو إىل ضرورة توافر الثقة املشروعة

رادة و الظروف وأن هذه الثقة يولدها املظهر اخلارجي لإل. 231دراسة السكوت واضحة
اخلارجية السابقة أو املعاصرة و اليت تالزم السكوت من وجه إليه اإلجياب واليت تساهم يف 

.تكوين هذا املظهر   

كما أن االعتقاد يف إبرام العقد كاف لتوليد الثقة يف املوجب و قد يصعب معرفة 
. 232أم رفضهاحقيقة إرادة من وجه إليه اإلجياب، و ما إذا كان سكوته يعترب قبوال   

وقد اهتم املشرع السويسري ببيان مبدأ الثقة املشروعة بعد أن أوضح دور السكوت 
واستنادا إىل مبدأ الثقة املشروعة الذي حيكم التعبري عن اإلرادة بصفة عامة . الذي يعترب قبوال

، فإن إرادة من وجه إليه اإلجياب جيب أن تفسر على أساس 233وتكوين التصرفات القانونية
و عليه، فإنه . ذا املبدأ، أي على أساس حسن النية، مع مراعاة الظروف املالبسة لسكوتهه

طبقا لنص املادة السادسة من قانون االلتزامات السويسري، فإنه حني ال يتلقى صاحب 
اإلجياب قبوال صرحيا، بسبب الطبيعة اخلاصة للمعاملة، أو طبقا للظروف، فإن العقد ينعقد، 
                                                 
231 Cf. M.-J.LITTMAN,op.cit.,pp.232-236,                    �@ A�B ا��زاق ��� AF a�PXFص ، �� 162.ج ، ا����� ا��
                           .  

232 Cf. J.CARBONNIER,op.cit.,p.91,                                                      ، ج�@ A�B ا��زاق ��� AF a�PXF
. 162.ا����� ا����، ص  

233 M.-R.PARTY, le principe de la confiance et la formation du contrat en droit suisse, GENEVE, 
1953, p. 140,  

��� ا��زاق A�B @�ج، ا����� ا����، ص                  AF a�PXF .163      .  
   



جياب يف الفرتة احملددة أو الفرتة املعقولة لقبوله، فالسكوت ال يكون قبوال إال إذا مل يرفض اإل
234إذا كان مالبسا حتيط به ظروف معينة تدل على أنه قبول  .  

ينظرون إىل الطبيعة اخلاصة للمعامالت و للظروف  نوبدأ الفقهاء السويسريو 
وا ينظرون إىل أن احمليطة ويفسرون السكوت على انه قبول، و ذلك بعد أن ما كان

السكوت يف أصله أمر سليب، و أن عدم الرد على اإلجياب ال يعترب قبوال، و هذا يف 
حالة إذا أحاطت بالسكوت ظروف ختلع عليه داللة القبول، كما إذا كان هناك تعامل 

  .235سابق بني املتعاقدين و كان مرجع املتعاقدين هو حسن النية، و الثقة املشروعة

لثقة املشروعة فإن اإلجياب الصادر من املوجب يعترب قبوال، إذا كان وطبقا ملبدأ ا
من وجه إليه هذا اإلجياب حسن النية و أحاطت بسكوته ظروف مالبسة، فإن هذا 

  .السكوت ال يعترب قبوال

وأن اعتبار السكوت املالبس قبوال، إمنا يهدف إىل استقرار املعامالت دون اإلضرار 
ني مصاحلهم و سرعة إبرام العقد، و تيسري التعامل، حسب ما تقتضيه باملتعاقدين والتوفيق ب

.236احلياة التجارية من السرعة، و تداول السلع و اخلدمات  

 حوحسب األستاذ عبد الرزاق حسن فرج أن مبدأ الثقة املشروعة صاحل إليضا 
وللكشف عن بعض القواعد كما يف حالة اإلجياب الدائم، و اليت يفسر فيه السكوت 

و كذلك فإن العالقات السابقة بني . 237لى أنه قبول، تطبيقا ملبدأ الثقة املشروعةع
املتعاقدين و وجود االتفاقات سلفا بينهما وطبيعة التعامل و متخض اإلجياب ملصلحة من 
وجه إليه هذه كلها حاالت تساهم يف اعتبار  السكوت قبوال، على أساس مبدأ الثقة 

  .238املشروعة يف املعامالت
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��� ا��زاق A�B @�ج، ا��                 AF a�PXFص ،��   .  164.��� ا��
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  السكوت في انعقاد عقد البيع كنموذج  : الثا ث

  

على السكوت يف انعقاد  رحاالت السكوت املعترب قبوال كثرية ، و هلذا سيتم االقتصا
  .عقد البيع

بداءة عقد البيع هو عقد يقصد به نقل ملكية شيء أو حق مايل آخر لقاء أو 
البيع عقد : "، على أنه239ئريمن القانون املدين اجلزا 351ولقد عرفته املادة . مقابل عوض

يلتزم مبقتضاه، البائع أن ينقل للمشرتي ملكية شيء أو حقا ماليا آخر يف مقابل مثن 
متليك مال أو "من قانون املدين األردين بأنه  465و كذلك و رد تعريفه يف املادة  . 240"نقدي

241"حق مايل لقاء عوض
  .  

فالبيع . أحدمها عام و اآلخر خاصويف الشريعة اإلسالمية، يطلق البيع على معنيني 
مبعناه العام هو معاوضة مال مبال متليكا و متلكا على التأبيد، فيشمل بذلك البيع و املقايضة 

و . أما املعىن اخلاص فهو معاوضة عني بدين متليكا و متلكا على التأبيد. و الصرف والسلم
  .242إذا أطلق البيع كان املقصود به هذا املعىن اخلاص

فهو عقد ملزم : لتعريفات السابقة لعقد البيع، يتضح أن له عدة خصائص ومن ا
لكل من البائع واملشرتي؛ و هو من عقود املعاوضة، فكل من طرفيه يأخذ و يعطي يف ذات 
الوقت؛ و هو كذلك حبسب األصل عقد رضائي، حبيث يكفي النعقاده تطابق إرادة البائع 

يرد على األشياء و على احلقوق املالية األخرى و أنه   مع إرادة املشرتي، باإلضافة إىل أنه 
و عقد البيع كبقية العقود له أركان تتمثل يف الرتاضي و السبب و . كذلك ينقل امللكية

. 243احملل  

                                                 
�R� GX± ا��دة  239xF ءتCNن ا�� �418Xا� AF ي�Yا�� �N�.  
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 . 11.ص
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ولدراسة السكوت يف انعقاد عقد البيع، سيشمل ذلك تناوله يف إطار الرتاضي يف 
كوت يف البيع بشرط التجربة وذلك على حنو عقد البيع يف إطار حمل عقد البيع، و أخريا الس

: ما يأيت   
 

:السكوت في إطار التراضي في عقد البيع -1  
 

و . الرتاضي هو ركن أساسي يف عقد البيع، لكونه يف األصل عقد رضائي 
: لدراسة السكوت يف إطار الرتاضي يف عقد البيع، سيتم ذلك من خالل عنصرين 

، مث يليه السكوت )أ(ما يتعلق باإلجياب و القبول  السكوت يف الرتاضي على البيع أي
  .244)ب(يف جمال الرتاضي على املسائل التفصيلية يف عقد البيع 

 

   :السكوت في التراضي على البيع -أ

يتعلق البحث هنا يف عالقة السكوت يف جمال اإلجياب يف عقد البيع و السكوت يف 
  .جمال القبول يف عقد البيع

  
 

  :ت في مجال اإليجاب في عقد البيع بالنسبة للسكو  -1

و يف هذا الصدد . 245كما سبق اإلشارة أن السكوت ال يصلح للتعبري عن اإلجياب  
و السابق اإلشارة  1962نوفمرب  26أشارت حمكمة النقض الفرنسية يف قرارها الصادر يف 

246إليه لزم أن يكون يشرتط لتمام عقد البيع االتفاق على الشيء املبيع و الثمن في: "، من أنه
" .هناك إجياب وقبول وال تتصور أن يكون السكوت إجيابا  

:بالنسبة للسكوت في مجال القبول في عقد البيع -2  
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القبول يف البيع هو التعبري عن اإلرادة ممن وجه إليه اإلجياب، و املتضمن موافقته على 
الكتابة أو اإلشارة أو  و هو يعرب عنه كما سبق باللفظ أو. اإلجياب الصادر إليه بكل عناصره

فالسكوت يصلح للتعبري عن القبول، و ذلك ما هو مستقر عليه لدى . 247حىت بالسكوت
و القانون املدين املصري  68القانون املدين اجلزائري يف املادة : غالبية التشريعات و اليت منها 

فة إىل اعتماده من قبل إضا. منه 95منه و أيضا القانون املدين األردين يف املادة  98يف املادة 
. الفقه و القضاء يف العديد من الدول   

يتبني أن هذه النصوص السالفة البيان اعتربت السكوت قبوال، إذا البسته ظروف 
معينة، كأن تقتضيه مثال طبيعة املعاملة أو العرف التجاري أو يكون مسبوقا بتعامل سابق، أو 

و الذي يعنينا يف هذا املقام هو اعتبار . إليه أن يؤدي اإلجياب إىل منفعة خالصة ملن وجه
السكوت قبوال لإلجياب املعروض بالبيع أيا كانت املالبسات اليت أدت إليه، فقد يكون 

:القبول بالسكوت بناء على احلاالت التالية   

:القبول بالسكوت بناء على تعامل سابق-  

  

املوجب ال ينتظر يف هذه  فقد يكون هناك تعامل سابق بني املتعاقدين، ومن مث فإن 
فمثال البائع الذي يرسل بضاعته إىل املشرتي يف . احلالة تصرحيا بالقبول من الطرف اآلخر

.مواعيد منتظمة، وهو ال ينتظر منه ردا بالقبول ، فهنا يعد سكوت العميل أي املشرتي قبوال  

: القبول بالسكوت استنادا إىل طبيعة التعامل-  

 

و . ت معينة يف البيع والشراء مما يعد السكوت معه قبوالقد تكون هناك مالبسا
مثاهلا إذا أرسل البائع فاتورة البضائع منتظمة شروط البيع إىل املشرتي، و مل يعرتض عليها 

                                                 
 ، G�UF ا�� 247Wا�� GJ��� G��SC� �^�Pع @� ا�Cا��� ، dا��� C�أ �^CSإ��اھ�[ ا�� ، G�PJCrا� �F، a�PXF  107- 106.، ص �1985

 AF.6 اCYRF �UFر ، ا����� ا����،  ص



هذا األخري، اعترب سكوته قبوال، أو أن يدخلها خمازنه دومنا اعرتاض، فال شك أن كل ذلك 
.248العرتاض لقام بهيفسر منه على أنه قبول، إذ لو أراد ا  

:القبول بالسكوت بناء على العرف التجاري-  

للتجارة دائما ظروفها اخلاصة من حيث سرعة التعامل و ما تقتضيه من ثقة بني 
فإذا جرى العرف التجاري على أن املوجب ال . التجار وحسم سريع ملا ينشب من منازعات

جه شخص إجيابا بشراء بضاعة من ينتظر تصرحيا بالقبول ممن وجه إليه اإلجياب، كأن يو 
آخر، تكون هذه البضاعة من صميم اختصاصه، عندئذ يعد سكوت هذا األخري قبوال طاملا 

.249أن العرف التجاري يقضي بذلك  
 

:السكوت في مجال التراضي على المسائل التفصيلية في عقد البيع -ب  

 

بيع، و يف االتفاقات يتعلق األمر هنا بالسكوت يف جمال القواعد املكملة يف عقد ال
: الالحقة عليه، و اليت تتناول فيما يلي   

:في القواعد المكملة -1  

 

، أما املسائل 250لكي يتم عقد البيع، فإنه ينبغي االتفاق على املسائل اجلوهرية
التفصيلية، فإنه يكفي يف شأا عدم اختالف كل من البائع و املشرتي عليها، فالعقد ينعقد 

طرفان على االتفاق على وقت دفع الثمن، أو وقت تسليم املبيع أو من حىت و أن سكت ال
و إذا قام خالف بني املتعاقدين . املبيع و غري ذلك من هذه األمور تيلتزم بدفع مصروفا

على واحد من هذه املسائل، فإن احملكمة تقضي فيها طبقا لطبيعة املعاملة و ألحكام القانون 
. 251و العرف و العدالة  
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: من القانون املدين اليت نصت على أنه 100ناول املشرع األردين هذا يف املادة ولقد ت
يطابق قبول اإلجياب إذا اتفق الطرفان على كل املسائل اجلوهرية اليت تفاوضا فيها، أما "

االتفاق على بعض هذه املسائل فال يكفي إللتزام الطرفني حىت لو أثبت هذا االتفاق 
.بالكتابة   

لطرفان على مجيع املسائل اجلوهرية يف العقد و احتفظا مبسائل تفصيلية وإذا اتفق ا
يتفقان عليها فيما بعد و مل يشرتطا أن العقد يكون غري منعقد عند عدم االتفاق على هذه 
املسائل فيعترب العقد قد انعقد، و إذا قام خالف على املسائل اليت مل يتم االتفاق عليها فإن 

و كذلك ". قا لطبيعة املعاملة و ألحكام القانون و العرف و العدالةاحملكمة تقضي فيها طب
.ج السابق التطرق إليهما.م.من ق 65م و يف املادة .م.من ق 95ما جاء يف نص املادة    

فيتضح أن يف هذه القوانني تنظيم العقود يتضمن أحكاما تكمل إرادة املتعاقدين و 
فإذا سكت املشرتي و البائع مثال عن تنظيم . فهاهذه األحكام إذا مل يرد يف العقد ما خيال

أمر معني تفصيلي يف عقد البيع، فيفرتض أن كال من البائع و املشرتي رضيا مبا نظمه املشرع 
ومن ذلك مثال التزام البائع بتسليم املبيع باحلالة اليت هو عليها عند العقد، . يف هذا الصدد

عه املشرع أن نيتهما قد اجتهت إىل أن حيل فسكوت املتعاقدين يف هذه احلالة افرتض م
. 252القاضي حمل املتعاقدين يف الفصل يف هذه املسائل غري اجلوهرية  

 

:اإلتفاقات الالحقة -2  
 

قد يتفق املتعاقــدان على مجيع املسائـل اجلوهرية، و حيتفظان مبسائل تفصـيلية يتفقان 
بق مبثل هذه املسـائل إذا سكت ذوو عليها فيما بعد، و ال شك أن القانــون يتكفل كما س

الشــأن عنها، لكن ذلك ال حيول دون تنظـيمها من قبل املتعاقـدين، و تتأكـد إرادتــهما يف 
تنظيم هذه األمور التفصـيلية إذا إشتـرطا ضرورة اإلتفـاق الآلحـق بشـأا ، إذ تكون نيتهـما 

ملة  يف هذا د القـانونية املكــــقد إجتهت إىل استبعاد القواع  

و هذا انطالقا مما جاء يف النصوص القانونية و السالفة البيان. 253الصدد 254. 
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هذا، و قد يثار تساؤل آخر يف شأن األمور التفصيلية مفاده مدى إمكانية االتفاق  
على هذه األمور يف حالة العرض الذي يبديه أحد املتعاقدين بشأا وسكوت املتعاقد اآلخر 

ال ؟فهل يعد ذلك قبو   

حبسب األصل، فإن مبادرة أحد املتعاقدين بتنظيم بعض األمور التفصيلية، و إرساهلا 
إىل الطرف اآلخر يف التعاقد ال يعتد به، إذ هو عمل فردي قام به، و لكنه يسري يف مواجهة 

و هذه املوافقة تستمد من سكوت الطرف اآلخر . الطرف اآلخر يف حالة موافقته على ذلك
إذا اتفق  البائع و املشرتي على املسائل : فمثال . ه إذ لو أراد االعرتاض لفعلو عدم اعرتاض

اجلوهرية كتحديد الشيء املبيع و الثمن ولكنهما تركا املسائل التفصيلية كلها أو بعضها، و 
بعد ذلك أرسل البائع الشيء املبيع إىل املشرتي متضمنا فاتورة حدد فيها هذه املسائل 

 يكن قد مت االتفاق عليها، فعندئذ  فإن استالم املشرتي الشيء املبيع و التفصيلية اليت مل
.255الفاتورة مع سكوته أو دون اعرتاض يعد قبوال من جانبه  

 1903جانفي  19وهذا ما قضت به حمكمة مرسيليا التجارية يف حكمها الصادر يف 
الشروط الثانوية أو  بأنه إذا كان هناك خطاب الحق على العملية التعاقدية، حتدد فيه بعض

.256تضاف فيه بعض الشروط، فإن سكوت من وجه إليه هذا اخلطاب ميكن أن يكون قبوال  
 

: السكوت في إطار محل عقد البيع -2  

الشيء املبيع و : يتضمن حمل عقد البيع عنصرين أساسيني ال يقوم بدوما، و مها 
. 257يم الثمن التزام يتكفل به املشرتيالثمن فتسليم املبيع التزام يقع على عاتق البائع و تسل  

 

                                                                                                                                            
CNن ا����N اpرد�N و ا��دة  100/2ج و ا��دة .م.AF ق 65أ�gN، ا��دة  254Xا� AF95 ق AF.م .م.  
255 nو ا �Xا�� GJ�gN  ،�^ح ��� ا��Pا�� ���ھ�ة Xا� ، GijRدة ، دار ا���R105.، ص 1984رادة ا��  �@ ¶�SCا� ،]�rا�� ��Uا�� ���؛ 
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ويراد باملبيع يف عقد البيع، احلق الذي يرد على شيء من األشياء، و قد يكون هذا 
احلق عينيا كحق امللكية، أو حق االرتفاق أو االنتفاع، و قد يكون حقا شخصيا كما يف 

.258حوالة احلق، وقد يكون حقا معنويا كحق املؤلف  

أن يكون املبيع موجودا أو قابال للوجود، و : للشيء املبيع هيومن الشروط الالزمة 
أن يكون املبيع معينا أو قابال للتعيني، كما يلزم ملكية البائع للمبيع، و أن يكون أيضا 

. 259مشروعا أي غري خمالف للنظام العام و اآلداب  

األشياء له ويراد بالثمن املبلغ النقدي الذي يدفعه املشرتي مقابل انتقال ملكية أحد 
أو حق مايل ويشرتط فيه هو اآلخر، أن يكون معينا أو قابال للتعيني، و أن يكون مبلغا 

.260نقديا، و أيضا أن يكون الثمن حقيقيا أي جديا  

وبالنسبة لدور السكوت يف إطار حمل عقد البيع، يتعلق األمر بالسكوت يف تعيني 
.) ب(، والسكوت يف حتديد الثمن )أ(املبيع   

   

:لسكوت في تعيين المبيع في عقد البيع ا-أ  

 

ال يتم البيع إال إذا كان الشيء املبيع معينا تعيينا كافيا، ينفي جهالته من قبل املشرتي 
فإذا كان املبيع عبارة عن شيء مثال معني بذاته، فإنه جيب . و من مث مينع اجلهالة الفاحشة

بيع دارا، وجب ذكر موقعها و بيان فإذا كان امل. أن يوصف املبيع وصفا ينفي اجلهالة به
.أوصافها األساسية اليت ميكن أن خيصها عن الدور األخرى   

وهناك بعض التشريعات قد اجتهت إىل منع اجلهالة اليسرية أيضا، فاشرتطت علم 
ومن هذه التشريعات، ما نص عليه املشرع اجلزائري يف . 261املشرتي بالشيء املبيع علما كافيا

جيب أن يكون املشرتي عاملا باملبيع علما كافيا و يعترب :  "م على أنه.ن قم 352/1املادة 
 العلم كافيا إذا اشتمل
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"العقد على بيان املبيع وأوصافه األساسية حبيث ميكن التعرف عليه  262 و أشار  . 
يشرتط أن يكون املبيع معلوما :"بقوهلا  466كذلك القانون املدين األردين إىل ذلك يف املادة 
.املشرتي علما نافيا للجهالة الفاحشة عند    

يكون املبيع  معلوما عند املشرتي ببيان أحواله و أوصافه املميزة له و إذا كان حاضرا  
". تكفي اإلشارة إليه  

ويف الشريعة اإلسالمية أيضا، لقد اشرتط الفقهاء أن يكون املبيع معلوما للمتعاقدين 
.263علما مانعا  من املنازعة  

من القانون  352من القانون املدين األردين و املادتني  466بني نص املادة ويف مقارنة 
من القانون املدين اجلزائري يظهر أن املشرع  األردين أخذ بالعلم الكايف  352املدين املصري و 

باملبيع النايف للجهالة الفاحشة، يف حني أن املشرعني املصري واجلزائري أخذا بالعلم الكايف 
هذا من جهة، و من جهة أخرى أشار نص املادة . نايف للجهالة الفاحشة و اليسريةباملبيع ال

من القانون املدين األردين إىل التمييز بني كون املبيع ليس حاضرا لدى املتعاقدين فقرر له  466
و بني كون املبيع حاضرا، فقرر . أن البيع يتم فيه على أساس بيان أحواله وأوصافه املميزة له

من  419جمرد اإلشارة إليه تكفي للعلم به ومثل هذه التفرقة مل يتضمنها نص املادة له أن 
.من القانون املدين اجلزائري  352القانون املدين املصري و ال نص املادة   

إال أن هذه النصوص القانونية مجيعها، قررت ضرورة علم املشرتي باملبيع، وزيادة على 
و هذا . له العلم الكايف باملبيع أن يطلب إبطال البيع ذلك أعطت للمشرتي الذي مل يتوفر

و إذا ذكر يف عقد البيع أن املشرتي : "ج بقوهلا.م.من ق 352/2ما يستفاد من نص املادة 
عامل باملبيع سقط حق هذا األخري يف طلب إبطال البيع بدعوى عدم العلم به إال إذا أثبت 

".غش البائع  

و ذلك يف املواد من  ،رتي خيار الرؤية إذا مل ير املبيعولقد أعطى املشرع األردين للمش
من القانون املدين ، فإن رأى املشرتي املبيع و سكت حبيث يفهم من سكوته  188إىل  184

                                                 
ن : "م أIN.م.AF ق �419ء @� ا��دة  262�� `�� �Xا�� d�Puإذا ا �@، و��P�J ا���[ ��@� ��� ������ ���UJ· أن CrJن ا���PQي 

pا I@ I@��D AF Ar�Jا����� وأو�N�� G�SS."  
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لكنه إذا أعلن أن املبيع ليس على النحو املطلوب فيستطيع . رضاؤه باملبيع، فقد سقط خياره
.264املطالبة بفسخه  

ليه املشرع األردين استمده من الشريعة اإلسالمية فقد قرره وخيار الرؤية الذي نص ع
الفقهاء، حيث أجاز علماء احلنفية خيار الرؤية يف شراء ما مل يره املشرتي و له اخليار إذا 

صلى اهللا -و استندوا يف ذلك على قول الرسول . 265رآه، إن شاء أخذ املبيع و إن شاء رده
و يثبت حق خيار الرؤية عند . 266"فله اخليار إذا رآه من اشرتى شيئا مل يره: "- عليه و سلم

علماء احلنفية للمشرتي وقت الرؤية و ليس قبلها،وأنه عندهم يثبت للمشرتي و إن جاء 
املبيع مطابقا للوصف دفعا للضرر، خالفا للمالكية الذين يرون أن خيار الرؤية إمنا يثبت 

ا إذا كان مطابقا للمواصفات فال خيار فقط عند خمالفة املبيع لألوصاف اليت وصف ا، أم
ويسقط حق خيار الرؤية بعدة أسباب، و من ضمنها . للمشرتي لتحقق الرضا يف هذه احلالة

.267رؤية املشرتي للمبيع و رضائه به صراحة أو ضمنا  

ويتضح حسب ما تقدم أن املشرتي إذا رأى املبيع و سكت و مل يطالب بإبطال 
  .الة املبيع و بأوصافه املبيع، اعترب سكوته رضاء حب

  :السكوت في تحديد الثمن في عقد البيع-ب

 

، و هو حمل التزام املشرتي يف عقد 268الثمن هو ركن يف عقد البيع ال يقوم إال به
و إىل هذا املعىن . 270، و يف حالة عدم حتقق الثمن ال ميكن وصف العقد بالبيع269البيع

و الذي جاء  1994ماي  4ئرية يف قرارها املؤرخ يف أشارت الغرفة املدنية للمحكمة العليا اجلزا
دينار ال يؤكد إطالقا وجود بيع  1000.00حيث االعرتاف بتسديد أو قبض مبلغ : "فيه
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األرض ما دام مثن املبيع غري ثابت وغري متفق عليه و أن نقل حيازة املبيع مل تقع بني 
م ليست متوفرة مما جيب .ق 351املادة و بالتايل فإن أركان البيع املنصوص عليها يف . الطرفني

و األصل أن يتم تقدير الثمن مبعرفة املتعاقدين صراحة . 271"رفض الوجه و معه رفض الطعن
عند إبرام عقد البيع لكن املتعاقدين قد ال حيددان الثمن وقت العقد و يقتصران على بيان 

.النزاع وينفي اجلهالة حتديد مينع  ،األسس اليت يتحدد الثمن بناء عليها يف وقت الحق  

ومن مث فإن سكوت املتعاقدين عن حتديد الثمن عند العقد، و اعتماد األسس اليت 
يتحدد مبقتضاها مستقبال، ال جيعل العقد باطال، طاملا أمكن استخالص ذلك من 

.272املالبسات احمليطة بالعقد  

من  357 ولقد عربت عن هذا العديد من التشريعات، منها ما جاء يف نص املادة
إذا مل حيدد مثن البيع، فال يرتتب على ذلك بطالن البيع مىت :" ج اليت نصت على .م.ق

تبني من أن املتعاقدين قد نويا  االعتماد على السعر املتداول يف التجارة أو السعر الذي 
و  هذا  بعد أن أجاز املشرع اجلزائري أن يقتصر تقدمي الثمن ".جرى عليه التعامل بينهما

بيان األسس اليت حيدد مبقتضاها فيما بعد، و ذلك حسب ما جاء يف نص املادة  على
جيوز أن يقتصر الثمن على بيان األسـس اليت حيدد : "ج اليت نصت على أنه.م.من ق 356/1

: منه ما يلي 479و كذلك جاء يف القانون املدين األردين يف املادة . 273"مبقتضاها فيما بعد
:املسمى حني البيع معلوما، و يكون معلوما يشرتط أن يكون الثمن "  

.مبشاهدته و اإلشارة إليه إن كان حاضرا-  

.ببيان مقداره و جنسه  و وصفه إن مل يكن حاضرا-  

بأن يتفق املتبايعان على أسس صاحلة لتحديد الثمن بصورة تنفي معها اجلهالة -
".حني التنفيذ  
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ر الثمن يف عقد البيع أن حيسب استنادا إىل هذا، فإنه جيوز عند السكوت عن ذك 
الثمن على أساس السعر املتداول يف التجارة، أو على أساس السعر الذي جرى عليه التعامل 
أو على سعر السوق، أو يتفق على البيع بالثمن الذي اشرتى به البائع أو على أساس 

.274التسعرية  الرمسية يف تاريخ البيع أو يف تاريخ التسليم  

ذا الصدد أنه يشرتط أن تكون األسس املتفق على حساب الثمن ومما يذكر يف ه
.مبقتضاها من الوضوح حبيث ال تدع جماال إلثارة اخلالف أو املنازعة   

فال يكفي عند السكوت عن حتديد الثمن أن يكون الثمن هو ما يعرضه شخص 
ا قصدا من االتفاق ثالث من الغري على البائع الحتمال قيام التواطؤ بينه و بني البائع، إال إذ

.275البيع بسعر السوق  

كذلك ال يكفي يف حالة السكوت عن حتديد الثمن االتفاق على أن يكون الثمن 
هو الثمن املناسب أو الثمن العادل، ألن هذا الثمن العادل هو الذي جيب على املتعاقدين 

ده أيضا حملض كما ال جيوز أن يرتك حتديد الثمن عند السكوت عن حتدي. أن يقوما بتقديره
فال جيوز االتفاق على البيع بالثمن الذي يقدره البائع، ألنه قد يرفع . إرادة  أحد املتعاقدين
كما ال جيوز االتفاق على البيع بالثمن الذي يقدره املشرتي ألنه قد   .الثمن فيغنب املشرتي

.276يبخسه فيؤدي ذلك إىل غنب البائع   

ن مبقتضاها عند السكوت عن حتديده، فإا وبالنسبة للصور اليت ميكن حتديد الثم
: تتمثل يف احلاالت التالية   

أن يكون التقدير على أساس الثمن الذي اشرتى به البائع ؛ -  

أن يتم التقدير على أساس سعر السوق ؛-  

أن يكون أساس التقدير هو السعر املتداول يف التجارة أو الذي جرى عليه التعامل -
؛بني البائع واملشرتي   
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.277أن يرتك تقدير الثمن ألجنيب يتفق عليه املتعاقدان-  
 

  :تقدير الثمن على أساس ما اشترى به البائع -1
  

قد يكون األساس يف تقدير الثمن عند السكون عن حتديده، هو الثمن الذي اشرتى 
ان فإذا ك. به البائع فيشرتي املشرتي بنفس الثمن الذي اشرتى به البائع أو بأكثر منه أو بأقل

البائع قد أدىل ببيان كاذب فيما يتعلق بالثمن الذي اشرتى به، فإنه جيوز للمشرتي أن يثبت 
صحة هذا الثمن بكافة طرق اإلثبات، و يعاد تقدير الثمن على أساس الثمن الذي ثبت 

.278شراؤه به، و على حسب ما إذا كان املبيع بالزيادة أو النقص أو بذات الثمن  

 

:ساس سعر السوق تقدير الثمن على أ-2  
 

قد يسكت املتعاقدان عن حتديد الثمن يف عقد البيع، و لكنهما يرجعان يف تقديره 
إىل سعر السوق، فإذا عينا مكان السوق و التاريخ الذي يعترب السعر فيه أساس لتحديد 

.الثمن و حسب العمل مبا اتفقا عليه، كان البيع صحيحا  

السوق دون بيان ملكانه أو زمانه  أو كان  أما إذا اتفق على أن يكون البيع بسعر
بينهما ناقصا أو ثار الشك حول هذا البيان، فإن املشرع اجلزائري قد وضع حكما 

و إذا وقع االتفاق على أن : "م بقوهلا.من ق 356/2مكمال إلرادة املتعاقدين يف املادة 
فيه تسليم الثمن هو سعر السوق وجب عند الشك الرجوع إىل سعر السوق الذي يقع 

املبيع للمشرتي يف الزمان واملكان، فإذا مل يكن يف مكان التسليم سوق وجب الرجوع إىل 
  . 279"سعر السوق يف املكان الذي يقضي العرف أن يكون أسعاره هي السارية
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من هذا النص يتضح أنه إذا سكت املتعاقدان عن حتديد زمان و مكان السوق الذي 
ن وجب األخذ بسعر السوق يف املكان و الزمان اللذين جيب يتخذ سعره أساسا لتحديد الثم

و يتحدد زمان و مكان التسليم بالرجوع إىل عقد البيع أوال، . فيهما تسليم املبيع للمشرتي
فإن مل حيدد العقد مكان التسليم أو زمانه، وجب حصوله يف املكان و الزمان اللذين يتم 

.280فيهما انعقاد البيع  

ينا معينة بالذات، فمكان التسليم هو املكان الذي يوجد فيه وقت وإذا كان املبيع ع
من  347   البيع أو موطن البائع إذا كان معينا بالنوع فقط، و هذا طبقا ملا جاء يف املادة

.281م.م.ق  

فإذا وجب تصدير املبيع إىل املشرتي، ففي هذه احلالة ال يتم التسليم إال إذا وصل  
من  368اتفاق يقضي بغري ذلك، و هذا ما قضت به املادة  املبيع للمشرتي ما مل يوجد

.282ج.م.ق  

وإذا مل يكن يف مكان التسليم سوق للشيء املبيع وجب الرجوع إىل سعر السوق يف 
و أن . املكان الذي يقضي العرف بأن تكون أسعاره هي السارية بالنسبة إىل مكان التسليم

كالبورصات، بل كل مكان جيتمع فيه  نظمةاملقصود بالسوق يف هذا اال، ليس السوق امل
.العرض والطلب على نطاق غري ضيق  

 

تقدير الثمن على أساس السعر المتداول في التجارة  أو السعر الذي جرى -3

:عليه التعامل بين المتعاقدين  
 

قد يظهر من الظروف اليت صاحبت إبرام العقد، أن سكوت املتعاقدين عن حتديد  
ففي هذه احلالة يكون الثمن قابال . ك حتديده للسعر املتداول يف التجارةالثمن ، قصد به تر 

للتقدير، ويصرح للبيع، ويرجع يف حتديد الثمن إىل سعر السلعة املتداول بني التجار سواء  
كان هو سعر األسواق احمللية أو سعر البورصة، و ال يهم أن يكون السعر يتناسب مع القيمة 
                                                 

CNن ا����N، ا����� ا����، ص 315.��� ا��زاق A�B @�ج، ا����� ا����، ص 280Xح ا��u �@ m��Cادة ، ا��^ d��¯ 92.؛ .  
CNن ا����N، ا����� ا����، ا�mUء ا��ا�� ، ص��� ا��زاق أ��B ا��CjRري ، ا��u �@ ¶�SCح  281Xج  376.ا��@ A�B ا��زاق ���؛

 .م .م.AF ق 347؛ أ�gN، ا��دة 316- 315.، ا����� ا���� ،ص
��� ا��زاق A�B @�ج، ا����� ا����، ص 282.315  ، ��CNن ا����N ا�mUا�wي، ا����� ا��Xح ا��u �@ m��Cادة ، ا��^ d��¯؛
 . 92.ص



و إذا مل يستطع القاضي أن يتبني بوضوح السعر املتداول يف التجارة   .احلقيقية للمبيع أو ال
.كان له أن يلجأ إىل اخلرباء من التجار ملعرفة ذلك   

كذلك فإنه قد يتضح من ظروف التعاقد، أن املتعاقدين قد اتفقا على أن يكون 
ا بني جتار الثمن هو السعر الذي جيري التعامل بينهما يف معامالما السابقة، و حيدث هذ

ففي هذه احلالة يتحدد الثمن بالسعر املعني املعتاد للتوريد . اجلملة أو جتار التجزئة وعمالئهم
به أو السعر املتغري بتغري األسواق، و الذي جيري عليه التعامل فيما بينهما، و هذا ما عربت 

.283ج.م.من ق 357عنه املادة   

 

:تقدير الثمن بواسطة أجنبي عن العقد -4  
 

يسكت املتعاقدان عن حتديد مثن عقد البيع و لكنهما يرتكان حتديده ألجنيب  قد
و لقد نصت املادة . يعيناه، ويف هذه احلالة يكون الثمن غري مقدر، و لكنه قابل للتقدير

من القانون املدين الفرنسي على أنه جيوز أن يرتك حتديد الثمن إىل حتكيم شخص من  1592
.ذا مل يرغب الغري يف التحديد أو عجز عن ذلك، فال يوجد البيع و لكن إ. غري املتعاقدين  

ومل يرد نص ال يف القانون املدين املصري و ال يف القانون املدين اجلزائري يتضمن  
و مع هذا فإنه جيوز عند سكوت املتعاقدين عن . تقدير الثمن بواسطة أجنيب عن العقد

يض الغري يف تقدير الثمن، فاتفاقهما يكون حتديد الثمن حتديدا صرحيا أن يتفقا على تفو 
.284ج.م.من ق 356/1جائز ألنه يعترب من قبيل األسس الواردة يف املادة   

والغالب أن يتم اتفاق املتعاقدين على تعيني األجنيب الذي حيدد الثمن يف عقد البيع  
وم بتعيني كما قد يعهد املتعاقدان إىل القاضي بأمر تعيينه و لكن ال جيوز للقاضي أن يق

فإذا مل يتم االتفاق على شيء من . األجنيب بدال منهما ما دام مل يتفق على تكليفه بذلك
.285هذا، مل ينعقد العقد لعدم حتديد الثمن  

                                                 
CNن ا����N، ا����� ا����، ا�mUء ا��ا��، ص��� ا�� 283Xح ا��u �@ ¶�SCري ، ا�CjRا�� ��Bوي ،  377.زاق أ^�Qا� d؛���

ري @���N، 93- 92.؛ ¯��d ^�ادة،  ا����� ا����،ص120.ا����� ا����، صUD \XN ،�gNان  6؛اC�1950 ارات�^ G�UF ،
XRا� G�r�F\  ،G��N141-2- 1950ا���^ d��¯ AF a�PXF ،ص ،�� .م .م.AF ق 424؛ أ�gN، ا��دة 93.�ادة، ا����� ا��

 . 93.؛¯��d ^�ادة ، ا����� ا����، ص 317.��� ا��زاق A�B @�ج، ا����� ا����، ص 284
N[، ا����� ا���� ،ص 285e d���Sص 89.إ ،����� ا��زاق A�B @�ج، ا����� ا�� AF a�PXF ،.318 . 



وكذلك إذا اتفق املتعاقدان على أن يتم حتديد الثمن بواسطة أجنيب، و لكنه مل يقم 
اتفق على تعيني أكثر من شخص  مبهمته بسبب وفاته أو المتناعه عن القيام بذلك، أو

.لتحديد الثمن و مل يتوصل أي منهما إىل اتفاق، فإن البيع يبطل أيضا لعدم حتديد الثمن   

ويالحظ أنه إذا رفض املتعاقد االشرتاك يف تعيني املفوض أو تعنت يف ذلك كان 
ي أن يستعني للطرف اآلخر أن يلجأ إىل القاضي إلجباره على القيام مبا اتفقا عليه، و للقاض

.بالغرامات التهديدية، فإذا تعذر االتفاق كان للمتعاقد املضرور أن يطالب بالتعويض   

باإلضافة إىل الصور السابقة، قد يسكت املتعاقدان عن حتديد الثمن أو السعر املقرر 
للسلعة؛ لتدخل املشرع بفرض سعر إجباري حبيث ال جيوز البيع بسعر يزيد عن السعر احملدد 

.286هلا  

وقد كان القضاء الفرنسي يذهب إىل بطالن البيع بسعر يزيد عن السعر اجلربي 
احملدد، ومن شأن هذا البطالن إعادة املتعاقدين إىل احلالة اليت كانا عليها قبل التعاقد وإلزام 

إال أن حمكمة النقض . املشرتي بإعادة املبيع إىل البائع وإلزام البائع برد الثمن للمشرتي
.287قد ذهبت يف قرارات أخرى إىل احلكم برد فرق الثمن دون بطالن البيع الفرنسية  

أما بالنسبة للسكوت عن ذكر الثمن يف الشريعة اإلسالمية، يشرتط الفقهاء أن يكون 
البدل منطوقا به يف أحد نوعي املبادلة، و هي املبادلة القولية، فإذا كان مسكوتا عنه فالبيع 

. الشيء، و سكت عن ذكر الثمن، فقال املشرتي اشرتيتفاسد، بأن قال بعت منك هذا 
فإذا سكت املتعاقدان يف عقد البيع عن تأجيل الثمن أو تعجيله، فإن العقد ينعقد على 
أساس أن الثمن معجل، ذلك أن العقد املطلق الذي مل يشرتط فيه تأجيل الثمن يكون الثمن 

ع و تسلمه، فيستويف البائع حقه يف فيه معجال، إذ أن املشرتي استوىف حقه يف قبض املبي
أخذ الثمن، ما مل يوجد عرف يقضي بتأجيل الثمن كله أو بعضه إىل أجل معلوم، فإذا وجد 

. 288العرف فإنه يعمل به  
 

: السكوت في البيع بشرط التجربة كنموذج النعقاد عقد البيع بالسكوت-ج  
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العقود أوصاف خمتلفة كأن يعلق بداية قد يدخل على عقد البيع كما هو الشأن يف سائر     
موصوفا،  فإذا مل يلحق الوصف كل آثار العقد فال يعد العقد نفسه. إىل أجلعلى شرط أو يضاف 

تشرط يف  التشريعاتوالكثري من . كل آثار العقد فإن العقد يكون موصوفا  إذا حلق الوصفأما 
األحـوال بعض   

و من هذا القبيل ما هو . يء أو رفضهقدرا من الوضوح يف التعبري عن اإلرادة بقبول ش
.289موجود يف البيع بشرط التجربة حيث للسكوت دور فيه فالبيع بشرط التجربة هو من  

.البيوع املوصوفة  

ويراد البيع بشرط التجربة هو البيع الذي يتفق فيه على احتفاظ املشرتي حبق جتربة 
ه، أو ليتأكد أن املبيع هو املبيع، للتعرف على صالحيته للغرض الذي يقصد شراؤه ألجل

الشيء الذي يطلبه،ويكون عادة يف املنقوالت كالسيارات و اآلالت امليكانيكية و األثاث،و 
وقد يتفق املتعاقدان يف العقد صراحة على حق املشرتي يف جتربة . قد يكون يف العقارات

و ظروف  املبيع، و قد يسكت املتعاقدان عن ذلك، فيستفاد شرط التجربة من العادات
هو الشأن فيما يتعلق بشراء املالبس اجلاهزة املعدة  التعامل أو من طبيعة املبيع، كما

.290لالستعمال الشخصي، فإن العادة جتري على أن يقوم املشرتي بتجربتها  

وإذا ظل املشرتي ساكنا وقتا طويال، و مضى الوقت الكايف للتجربة و مل يعلن 
فض مع متكنه من جتربة املبيع، فإن سكوته يعترب قبوال و هذا املشرتي عن رأيه بالقبول أو بالر 

من القانون املدين  421/1من القانون املدين اجلزائري، و املادة  355/1ما عربت عنه املادة 
يف البيع شرط التجربة جيوز للمشرتي أن يقبل البيع أو يرفضه، وعلى البائع : "املصري بقوهلا

ض املشرتي وجب أن يعلن الرفض يف املدة املتفق عليها، فإن مل أن ميكنه من التجربة فإذا رف
يكن هناك اتفاق على املدة،ففي مدة معقولة يعينها البائع، فإذا انقضت هذه املدة، وسكت 

من  471/2و أيضا ما جاء يف املادة ".املشرتي مع متكنه من جتربة املبيع اعترب سكوته قبوال
. 291القانون املدين األردين  
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لبيع بشرط  التجربة، يلتزم البائع بتمكني املشرتي من جتربة املبيع، إما بنفسه أو ويف ا
و يقوم املشرتي بالتجربة طبقا ملا اتفقا عليه، أو طبقا ملا تقضي به . مبن ينيبه عنه يف ذلك
فإذا امتنع عن ذلك، جاز للمشرتي طبقا للقواعد العامة أن يطلب . طبيعة املعاملة والعرف

ينا، إذا كان التنفيذ ممكنا، و له يف هذا أن يطلب احلكم على البائع بغرامة ديدية بتنفيذه ع
.292حلمله على متكينه من التجربة، و جيوز للمشرتي أن يطلب الفسخ مع التعويض  

أما إذا مكن البائع املشرتي من إجراء التجربة، فإن املشرتي يلتزم بدوره بإجرائها يف 
فإن مل يكن هناك اتفاق على حتديد املدة، فإن التجربة جيب لذلك .املدة املتفق عليها

من  355/1و هذا طبقا لنص املادة . إجراؤها يف خالل مدة معقولة حيددها البائع للمشرتي
بينما . 293من القانون املدين املصري سالفيت الذكر 421/1القانون املدين اجلزائري واملادة 

جيوز البيع بشرط التجربة مع : "القانون املدين على أنه من 470/1املشرع األردين نص يف املادة 
االتفاق على مدة معينة فإن سكت املتبايعان عن حتديدها يف العقد محلت على املدة 

ففي هذا النص القانوين األخري، إذا مل يتفق الطرفان على مدة حمددة أي سكت ". املعتادة
النص املكمل إلرادة املتعاقدين فتحمل عن حتديدها، فإن سكوما ميكن القاضي من تطبيق 

.294املدة على املدة املعتادة و هي اليت تعارف الناس على أا تكفي لتجربة املبيع  

ومما يضاف أنه يف ظل القانون املدين اجلزائري و القانون املدين املصري، أن البيع 
جتربته ما مل يتفق بشرط التجربة هو بيع معلق على شرط واقف هو قبول املشرتي املبيع بعد 

املتعاقدان صراحة أو ضمنا على اعتباره بيعا معلقا على شرط فاسخ هو عدم قبول املشرتي 
يعترب البيع "ج بنصها على أن .م.من ق 355/2املبيع بعد جتربتيه، و هذا ما قضت به املادة 

روف أن البيع على شرط التجربة بيعا موقوفا على شرط القبول إال إذا تبني من االتفاق أو الظ
من القانون املدين  421/2وهذا النص جاء مطابقا لنص املادة ". معلق على شرط فاسخ

. 295املصري  
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وإذا كان للسكوت دور يف إنشاء التصرف القانوين الصادر من جانبني، فإن له دورا 
. هاما يف إنشاء التصرف القانوين الصادر من جانب واحد   

 

 

 

 

 

  

  المبحث الثاني

ت في إنشاء التصرف القانوني الصادر من جانب دور السكو 

  واحد

  

كما سبق ذكره، فالتصرف الصادر من جانب واحد هو التصرف باإلرادة املنفردة 
ولقد اعتمد املشرع اجلزائري . الذي تتجه فيه اإلرادة املنفردة إىل إحداث أثار قانونية خمتلفة 

- 05 تعديله للقانون املدين بالقانون رقم باإلرادة املنفردة كمصدرا أساسيا لاللتزام، وذلك يف

2005جوان  20املؤرخ يف  10
 يف الفصل الثاين مكرر منه بعنوان االلتزام باإلرادة املنفردة يف 296

جيوز أن يتم التصرف باإلرادة املنفردة للمتصرف ما مل :" واليت جاء فيها  مكرر 123ملادة ا
.يلزم الغري   

نفردة ما يسري على العقد من األحكام باستثناء ويسري على التصرف باإلرادة امل
، وذلك بعد أن كان املشرع اجلزائري ينص على تطبيقات متناثرة لإلرادة ."أحكام القبول

مكرر من القانون املدين  123ولكن يف املادة . املنفردة دون اعتبارها مصدرا أساسيا لإللتزام 
ة، وجعل نفس أحكام العقد تسري عليها أجاز املشرع التصرف باإلرادة املنفرد اجلزائري
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باستثناء أحكام القبول ، ففي التصرف باإلرادة املنفردة يتم التصرف من جانب واحد دون 
.قبول من الطرف اآلخر   

والتصرفات باإلرادة املنفردة قد حتدث آثارا قانونية خمتلفة، وقد تنشئ التزاما على 
.عاتق صاحبها  

باإلرادة املنفردة ، واليت حتدث آثارا قانونية خمتلفة، هي على ثالثة وبالنسبة للتصرفات         
فقد تكون تصرفات انفرادية منشئة حلاالت قانونية، وقد تكون تصرفات انفرادية  : أقسام 

. 297منهّية حلاالت قانونية، وقد تكون تصرفات انفرادية مسقطة حلاالت قانونية   

:ة الكثرية ما يلي ومن أمثلة التصرفات االنفرادية املنشئ  

 

 

 

: إجازة العقد القابل لإلبطال تتم بإرادة منفردة -1  
 

فإجازة العقد القابل لإلبطال عمل قانوين صادر من جانب واحد يزيل به املتعاقد 
واإلجازة ال تلحق إال العقد القابل . عيبا يف العقد، وهي تتم بإرادة من شرع له حق اإلبطال

ود قانوين، إذ يرتب كافة آثاره حىت يتقرر إبطاله، فتزول هذه اآلثار لإلبطال ألن العقد له وج
وإىل هذا املعىن . بأثر رجعي، أو يثبت وجوده ائيا بنزول صاحب احلق عن إبطاله وإجازته 

يزول حق إبطال العقد  باإلجازة الصرحية أو الضمنية :"ج بقوهلا.م.من ق 100أشارت املادة 
إذن فهذه اإلجازة ". يخ الذي مت فيه العقد دون إخالل حبقوق الغري وتستند اإلجازة إىل التار 

أما العقد الباطل فهو عقد معدوم، فال يتصور أن ترد عليه . قد تكون صرحية أو ضمنية 
. 298 ج.م.من ق 102اإلجازة ، وهذا طبقا للمادة   

 

:إقرار المالك بيع ملك الغير -  2  
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املبيع إىل املشرتي ، ولذلك وجب أن يكون  يف عقد البيع يلزم البائع بنقل ملكية
وبيع . مالكا للمبيع حىت ينقل ملكيته، ألنه إذا مل يكن  مالكا له فال يستطيع نقل امللكية 

ملك الغري يقع على شيء معني بالذات ليس مملوكا للبائع، وهذا البيع قابل لإلبطال، وهذا 
ع شخص شيئا معينا بالذات وهو ال ميلكه إذا با : "ج بقوهلا .م.ق 397ما أشارت إليه املادة 

ويف كل حالة ال يكون هذا ... فللمشرتي احلق يف طلب إبطال البيع ويكون األمر كذلك 
".البيع ناجزا يف حق مالك الشيء املبيع ولو أجازه املشرتي  

ولكن إذا أقر املالك احلقيقي للمبيع البيع ، فإن اإلقرار من شأنه أن ينقل امللكية من 
الك احلقيقي إىل املشرتي ، وبالتايل ينقلب هذا البيع الذي كان قابال لإلبطال إىل بيع امل

: " م اليت تضمنت أنه.من ق 398صحيح بإقرار املالك احلقيقي، وهذا ما جاء يف نص املادة 
باإلضافة إىل ...." .إذا أقر املالك بيع سرى مفعوله عليه وصار ناجزا يف حق املشرتي 

بقة، فإن اإلقرار يتم بإرادة منفردة، وكذلك اليمني سواء منها احلامسة أو احلاالت السا
.300، وايضا الوصية299املتممة، وكذا قبول الغري للتعهد، وإعالن الشفيع  

  : ومن أمثلة التصرفات االنفرادية املنهية ما يلي 
ج .م.من ق 587 إاء عقد الوكالة بالعزل أو التنازل، والذي نصت عليه املادة -

جيوز للموكل يف أي وقت أن ينهي الوكالة بالعزل أو يقيدها ولو وجد اتفاق خيالف :" بقوهلا 
.". ذلك  

  ج.م.من ق 547إاء املعري العارية بإرادته املنفردة الوارد النص عليه يف املادة  -
وذلك يف أحوال معينة ...". جيوز للمعري أن يطلب يف أي وقت إاء العارية : " بأنه

. ت نفس املادة النص   عليها تضمن  

                                                 
299  D ���F ،�gNأ�¬�، أ d�Y�Pص�� ،��CNن ا����N ا�mUا�wي وا��G�X .87 -95 IX، ا����� ا��Xت @� ا���nا Gش، أد�Cr� `��J ؛

رGN"اF{Snـــــــ�، XF G�X��xDو GJ�gN GSدرا" ،�wاmUب، ا���� 264. ، ص1988، ا�G��x ا�¬G�N، ا��G�SV ا�CطPr�� G�Rـ ���؛ 
ن، ا����� ا����، ص���S .316ادCا��ــــــ �gNي) 799 - 314 - 213 - 114( ؛ أ�wاmUا� �Nن ا���CNXا� AF.  

CNن ر^[  184أ�gN، ا��دة   300Xا� AF84 -11  �@ رخVان  09ا��C�1984 �Fp. 2005@��ا�J  27ا��Vرخ @�  02-05ا����ل �
CNن  ا�Spة ا�mUا�wي^ A�iPا��.  



 305ومن أمثلة التصرفات االنفرادية املسقطة، اإلبراء الوارد النص عليه يف املادة  -
وكذلك نزول الدائن املرن عن حق الرهن الرمسي واحليازي ، وأيضا النزول عن  .ج.م.من ق

.301حق االرتفاق ، كلها تصرفات تتم باإلرادة املنفردة   
اإلرادة واليت تنشئ التزاما على عاتق صاحبها، فهي األخرى كثرية أما التصرفات ب
  : ومتعددة وهذه بعضها 

:" ج بقوله .م.من ق 1مكرر 123الوعد باجلائزة والذي نص عليه املشرع يف املادة  -
من وعد اجلمهور جبائزة يعطيها عن عمل معني يلزم بإعطائها ملن قام بالعمل، ولو قام به 

..." .عد  باجلائزة أو دون علم ا دون نظر إىل الو   
.ج.م.ق 63كذلك اإلجياب امللزم، والذي أشار إليه  املشرع يف املادة   -  

 116وأيضا االشرتاط ملصلحة الغري، والذي نص عليه املشرع يف املادة  -
. 302ج.م.ق  

ويف الشريعة اإلسالمية التصرف باإلرادة املنفردة يعد مصدر لاللتزام فيها وله عدة 
.303الوعد جبعالة ، والوقف ، والنذر وغريها : االت منها ح  

ولبيان دور السكوت يف إنشاء التصرف القانوين الصادر من جانب واحد، سيتم   
، وعلى دوره يف إنشاء الوقف )املطلب األول(االقتصار على دور السكوت يف إنشاء الوصية 

  ). املطلب الثاين(
  
  

  

  المطلب األول 

  نــشاء الوصية دور السكـوت في إ
  

الفرع ( هذا املطلب يتم التطرق إليه من خالل تعريف الوصية وشروط قيامها 
).الفرع الثاين(، وكذا دور السكوت يف قبول الوصية )األول  
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  الفرع األول

  تعريــف الوصية وشـروط قيامها 
 

).انياث(، وشروط قيامها )أوال(تعريف الوصية : هذا الفرع يتم تناوله يف عنصرين مها  
 

: تعريف الوصية: أوال   

العهد إىل الغري يف القيام بأمر من األمور، سواء  :يقصد بالوصية أو اإليصاء لغة 
.أكان القيام بذلك األمر يف حال حياة الطالب، أم كان بعد وفاته   

كما يطلق كل منهما يف اللغة أيضا على متليك املال متليكا مضافا إىل ما بعد 
     :   املوت،فيقال

، و 304أوصى الرجل لفالن، ووصى له بشيء من ماله أي جعله له يأخذه بعد وفاته
:من هذا املعىن قوله تعاىل  ) ُ��َِب َ%َ$ْ	ُ�ْم إَِذا َ َ"َر أََ َدُ�ُم اْ�َ�ْوُت إِن َ�َرَك َ�ْ	راً  

 �ِ '��ُ. �ِْ$َوا�َِدْ	ِن َوا-ْ,َرِ+	َن ِ+�ْ�َ�ْ*ُروِف َ ّ��ً َ%$َ) اْ�ُ 	َن اْ�َوِ�	' (((( 305  .  

.ففي اللغة ال فرق بني الوصية واإليصاء   

  :أما المقصود بالوصية إصطالحا  -

.فسيتم تناوله يف الشريعة اإلسالمية ويف القانون   

 

:   تعريف الوصية في الشريعة اإلسالمية-أ  

، وهذا اخلالف يرجع 306لقد اختلف فقهاء الشريعة يف تعريف الوصية إختالفا كبريا
إال . 307 شـمول الوصية لإليصاء وعدم مشولـها له، وذلك من مذهب آلخرإىل إختالفهم يف
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أن تلك التعريفات للمذاهب اإلسالمية متقاربة يف املعىن واملقصد، وهي تدور حول أن 
الوصية تربع حبق مضاف إىل ما بعد املوت، أو على أا ما أوجبه املوصي يف ماله تطوعا به 

.بعد موته  
 

: لقانون تعريف الوصية في ا-ب  

يتم حتديد تعريفها يف القانون من خالل تعريفها حسب ما جاء يف القانون املقارن         
.ويف القانون اجلزائـري  

: تعريف الوصية في القانون المقارن- 1    
 

:نذكر من تعريفاا يف القانون املقارن ما يلي            
 

عقد يوجب : "بأا 277عريفها يف املادة ورد ت: تعريف الوصية في مدونة األسرة المغربية-
هذا التعريف مأخوذ من الفقه امللكي الذي يأخذ عليه ". حقا يف ثلث مال عاقبه يلزم مبوته

و ذلك يف جعل الوصية عقد الوصية ال ينعقد بتطابق . بأن تكييفه للوصية غري صحيح
.اإلجياب والقبول حىت تسمى عقدا، بل هي تنشأ بإدارة املوصى وحده  

تعريف الوصية في قانون الوصية المصري وفي قانون األحوال الشخصية -

  : السوري 
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و ذلك يف املادة األوىل منه و اليت  1946سنة  71عرف قانون الوصية املصري رقم 
و نفس هذا التعريف ". الوصية تصرف يف الرتكة مضاف إىل ما بعد املوت : "جـاء فيها 

  .حوال الشخصية السوريمن قانون األ 207جاء يف املادة 

هذا التعريف الوارد يف هذين القانونني يعترب تعريفا شامال ودقيقا باملقارنة مع  
308 التعريفات الفقهية الواردة يف الشريعة اإلسالمية

. 

  

  : تعريف الوصية في قانون األسرة الجزائري -2
  

: أ بأا.قمن  184عرف املشرع اجلزائري الوصـية هو اآلخـر ، وذلك يف املادة 
  ".الوصية متليك مضاف إىل ما بعد املوت بطريق التربع"

هذا التعريف يقرتب كثريا من التعريف الوارد يف قانون الوصية املصري املشار إليه 
من قانون األسرة هو الوصية باألعيان من  184يف املادة " متليك"سابقا  فاملقصود بكلمة 

ن سكىن دار أو زراعة أرض، و مجيع أنواع الوصايا سواء  منقول أوعقار وكذا الوصية باملنافع م
كانت باملال أوغريه وال يدخل فيها اإليصاء على األوالد الصغار بعد الوفاة، إذ أن ذلك مما 

  . أ.من ق  87ختتص به األحكام القانونية للوالية على املال و اليت ورد النص عليها يف املادة 

فهي خترج اهلبة ألا متليك يف احلال ، يف " بعد املوت مضاف إىل ما"أما املراد بعبارة 
أي بدون " تربع"أما املقصود من كلمة . ىحني أن الوصية ال تنفذ إال بعد موت املوص

عوض، مما يستدعي إستبعاد الوصايا اليت تبىن على بيع أو إجيار لشخص معني ، ألن مثل 
ي تصرف يف الرتكة مضاف إىل ما هذه التصرفات هي متليك بعوض ، يف حني أن الوصية ه

 .309بعد املوت 
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وإىل التعريف السابق ، أشارت غرفة األحوال الشخصية للمحكمة العليا اجلزائرية يف 
من املقرر قانونا أن الوصية هي : " و الذي جاء فيه  1995ماي  2 قرارها الصادر بتاريخ

  .310..."لرتكة متليك مضاف ملا بعد املوت بطريق التربع، و هي مقّدمة على ا

تناولنا تعريف الوصية يف الشريعة والقانون وبينا معناها يف الفرع السابق، ويليه بيان  
  .شروط قيام الوصية يف الفرع املوايل

  

  شروط قيام الوصية: ثانيا

  

يشرتط املشرع اجلزائري جبانب العديد من التشريعات العربية والشريعة اإلسالمية عدة 
  . هذه الشروط منها الشكلية وغري الشكليةشروط لقيام الوصية، و 

  :الشروط الشكلية -1

  

يشتـرط إلنشاء التصرف القانوين توفر الشروط الشكـلية املقـررة،و اليت منها التعبري  
ويتم األمر عادة بالنسبة إلنشاء الوصية . عن اإلرادة تعترب واضحا ال لبس فيه، وال غموض

، أو الكتابة أو حىت اإلشارة املفهمة ممن ال حيسن النطق  باأللفاظ املتعارف عليها بني الناس
فإذا كان التعبري عن اإلرادة بالكالم أو الكتابة أمام الشهود، وكانت إرادة . و ال الكتابة

  .املوصى صرحية وواضحة نشأت الوصية بإتفاق مجيع فقهاء الشريعة اإلسالمية 

تابة و باإلشارة يف حالة عدم قدرة ولقد أجاز املشرع إنشاء الوصية بالعبارة أو الك
ج .أ.ق 60املوصى على التعبري بالكالم أو الكتابة ، و هذا طبقا ملا جاء يف نص املادة 

  .السالفة البيان
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وكذلك اخذ املشرع املغريب بنفس ما أخذ به املشرع اجلزائري يف كون الوصية تنعقد 
ملوصى عاجزا عن التعبري بالوسيلتني بالعبارة أو بالكتابة أو باإلشارة املفهمة إذا كان ا

  . 311من مدونة األسرة املغربية 295السابقتني طبقا للمادة 

غري أن املشرع املغريب إشرتط لصحة الوصية إشهادا عدليا إال يف حاالت الضرورة 
وكذلك املشرع املصري . من مدونة األسرة املغربية 296القاهرة وذلك حسب ما جاء يف املادة 

من قانون األحوال الشخصية  208و املشرع السوري يف املادة  2لوصية يف املادة يف قانون ا
اهتما وأجازا إنعقاد الوصية بالعبارة و بالكتابة، و لكنه يف حالة إنكار الورثة للوصية ، فإنه 

  .ال بد من وجود إثبات خطي وإال ردت الدعوى

 الوصية الرمسية احملررة من غري أن ما يالحظ بصفة عامة أن املشرع اجلزائري يعمد إىل
و يعتربها وصية صحيحة ) أ.من ق 191/1(طرف املوثق بتصريح املوصى طبقا لنص املادة 

. وقابلة للتنفيذ حيث حيرر عقد رمسي بذلك ، وتليها يف القوة الثبوتية الوصية اخلطية املقبولة
ة وجود مانع قاهر، فإنه ال يف حني أن الوصية القولية اليت متت باملشافهة أمام الشهود يف حال

من  191بد من حكم قضائي إلثبات صحتها القانونية، و هذا وفقا للفقرة الثانية من املادة 
هذا، ويسري على الوصية و املرياث وسائر التصرفات اليت تنفذ بعد املوت يف حالة . ج.أ.ق

در منه التصرف تنازع القوانني من حيث املكان قانون جنسية اهلالك أو املوصي أو من ص
  .ج.م.من ق 16وقت موته، و هذا طبقا ملا جاء يف نص املادة 

وحترر الوصايا وتقيد يف سجل خاص بالوصايا وال تسجل وال تشهر إال بعد وفاة 
  .312املوصـى

  : الشروط غير الشكلية-ب

  

هذه الشروط غري الشكلية منها ما يتعلق بعناصر الوصية أي باملوصى واملوصى به،  
  .خرىوشروط أ
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   :الشروط المتعلقة بعناصر الوصية .1 
  

  . تتعلق هذه الشروط باملوصى، وباملوصى له، وباملوصى به
. حيث يشرتط يف املوصي أن يكون أهال للتربع، وذلك بأن يكون بالغا، عاقال، وحرا

يشرتط يف املوصي أن يكون ": أ أنه.من ق 186وهو ما نص عليه املشرع اجلزائري يف املادة 
وأيضا يشرتط يف املوصي أن ". سنة على األقل) 19(م العقل، بالغا من العمر تسع عشر سلي

  .يكون راضيا خمتارا
من قانون الوصية بأن احملجور عليه لسفه أو  5ولقد نص املشرع املصري يف املادة  

من نفس القانون بأن وصية  14غفلة جتوز وصيته بإذن من الس احلسيب، و نصت املادة 
من قانون األسرة  186نون جنونا مطلقا باطلة وكذلك إشرتط املشرع اجلزائري يف املادة ا

يشرتط يف املوصي أن يكون سليم :"اجلزائري سالمة عقل املوصي، وذلك بقوهلا 
  . 313..."العقل

أما بشأن الشروط الواجب توافرها يف املوصى له، فيشرتط فيه إذا كان شخصا طبيعيا  
. ند إنشاء الوصية سواء كان وجوده حقيقة أو تقديرا كاحلمل يف بطن أمهأن يكون موجودا ع

ويكون تعيني املوصى له باإلسم أو باإلشارة أو حنومها، فإذا تعذر ذلك إشرتط وجوده وقت 
و لقد أجاز املذهب املالكي خبالف مجهور الفقهاء . موت املوصي ألنه وقت ثبوت امللكية

د بعد وفاة املوصى و لقد نص املشرع اجلزائري على جواز الوصية للمعدوم احملتمل الوجو 
وأيضا يشرتط . 314ج.أ.ق 187صحة الوصية للحمل بشرط أن يولد حيا، و ذلك يف املادة 

يف املوصى له أن يكون معلوما، أي أن ال يكون جمهوال جهالة فاحشة، وأن يكون أيضا أهال 
  . للتملك

وهذا ما أخذ . ن ال يكون قاتال للموصيوزيادة عن ذلك، يشرتط فيه عند الفقهاء أ
ال يستحق الوصية من قتل : " أ اليت جاء فيها.من ق 188به املشرع اجلزائري يف املادة 

  .ويضاف إىل تلك الشروط السابقة، أن ال يكون املوصى له وارثا للموصي". املوصى عمدا
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علقة  باملوصى هذا عن الشروط الواجب توافرها يف املوصى له، أما عن الشروط املت
ج، ويف .أ.من ق 196 و191 و190 و185 و184 و180به، فقد جاء التنصيص عليها يف املواد 

الشريعة اإلسالمية، وهي تتمثل يف أن يكون املوصى به مما جيري فيه اإلرث، وأيضا يشرتط 
فيه أن يكون موجودا عند الوصية، وأن يكون ماال متقوما، وكذلك ان ال يكون املوصى به 

  .315ستغرقا بالدينم
  :ويضاف إىل الشروط األخرى غري الشكلية ما يلي من الشروط

  .أال تكون الوصية منافية ملقاصد الشرع اإلسالمي  -
  .أن يكون الباعث على الوصية غري حمرم  -
  .316يشرتط يف الوصية أال تكون يف غري املباح -

يعقبها دراسة دور  تطرقنا يف الفرع األول إىل تعريف الوصية و شروط قيامها، و
  .السكوت يف قبول الوصية يف الفرع املوايل 

   
  

  الفرع الثاني

  دور السكوت في قبول الوصية 

  
  

بداءة إتفق الفقهاء بأن الصيغة للوصية هي ركن يف الوصية، لكنهم اختلفوا يف كون 
يفة فذهب احلن. أن املوصي واملوصى له و املوصى به هل هي كذلك أركان يف الوصية أم ال

إىل أن الصيغة املنشئة للوصية فقط هي الركن أما بقية العناصر األخرى من موصي و موصى 
له و موصى به، فهي ليست أركان للوصية، بل هي من لوازم وجود الصيغة ألن وجودها 

بينما املالكية و الشافعية و . يستلزم أن يكون هناك موصي، و موصى له، و موصى به
املوصي، املوصى له، املوصى به، و الصيغة : وصي هلا أربعة أركان و هياحلنابلة قالوا إن ال

  .الدالة على إنشاء الوصية
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ولقد اختلف الفقهاء كذلك فيما تتكون فيه الصيغة، فهل تتكون من اإلجياب فقط؟ 
  .أم من اإلجياب و القبول ؟ 

دور  ولإلجابة على هذا التساؤل، سنتطرق إىل دور اإلجياب يف تكوين الصيغة و
  .القبول يف تكوينها 

  
  
  : دور اإليجاب في تكوين الصيغة -1

إذا كانت الوصية لشخص معني أو جلهة من اجلهات اليت هلا من ميثلها شرعا أو 
قانونا، فذهب بعض الفقهاء من املالكية و اإلمام الشافعي يف رواية عنه، و اإلباضية إىل أن 

جياب و القبول معا، فكالمها ركن للوصية، فإذا الصيغة اليت تنشأ ا الوصية تتكون من اإل
و حجتهم يف . وجد اإلجياب من املوصي، ومل يوجد القبول من املوصى له ال توجد الوصية

ذلك أن الوصية عقد يفيد امللك، فال يتحقق إال بإجياب و قبول كسائر العقود األخرى مثل 
  . 317البيع و اهلبة و غريمها

غة تتكون من اإلجياب فقط، و أن القبول ليس ركنا وذهب اجلمهور إىل أن الصي
فقال بعض املالكية و : للوصية، مث اختلفوا بعد ذلك يف أن القبول شرط و ليس بشرط

الشافعية و احلنابلة واإلباضة و اإلمام زفر يف إحدى الروايتني عنه بأن القبول ليس شرطا 
وصى له، بل تلزم الوصية و يثبت امللك للزوم الوصية و ال لدخول املال املوصى به يف ملك امل

  .ا للموصى له مبجرد موت املوصي،و من غري توقف على القبول 
وحجتهم يف ذلك إىل قياس الوصية على اإلرث ألن امللك يف كل منهما يثبت 
باملوت، فكما أن امللك يف املال املوروث ال يتوقف على القبول من الوارث، فكذلك امللك 

  .صى به ال يتوقف على القبول من املوصى له يف املال املو 
وقال بعض الفقهاء من املالكية يف املشهور عندهم أن القبول شرط للزوم الوصية، و 
ليس شرطا يف إفادا للموطي له، و معىن ذلك أن إخراج املوصى به من الرتكة جربا عن 

هلا، و مقتضى هذا الرأي أن الورثة، وتسليمه إىل املوصى له يتوقف على قبوله الوصية و طلبه 
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امللك يثبت للموصي له مبوت املوصي، و لكن ال يكون املوصي له احلق يف القبول أو الرد، 
فلو مات قبل القبول و الرد قام ورثته مقامه يف القبول و الرد، كما يقوم الوايل مقام املوصى 

املوصى له مات قبل  له إذا مل يكن أهال للقبول، و ال فرق يف هذا احلكم بني أن يكون
علمه بالوصية أو بعد علمه ا، و لكن يستثىن من ذلك ما إذا تبني بوجه من الوجوه أن 
شخص املوصى له هو املقصود بالوصية، وأن املوصي إمنا أراد بوصية املوصى له بعينه، كما 

رثة احلق يف ففي هذه احلالة ال يكون للو . إذا قال أوصيت لفالن بذاته ال لغريه و ال لوراثته
و بناء على هذا الرأي تتحقق الوصية باإلجياب، و يرتتب عليها أثرها، و هو . قبول الوصية

امللك مبجرد وفاة املوصي، و لكّنها ال تلزم و ال جيب على الورثة إخراج املوصى به إال 
  .بالقبول من املوصى له 

ربعات أنه يكفي يف وحجتهم يف ذلك أن الوصية تربع من املوصي، و القاعدة يف الت
وجودها شرعا ما يصدر من املتربع وحده، و ال يلزم أن يكون ما يصدر من الطرف اآلخر 

  . 318ركنا يف العقد بل يكفي أن يكون شرطا فيه سواء كان شرطا للزومه أو لثبوت امللك به
  

أ اليت نصت .من ق 197و هذا الرأي هو الذي أخذ به املشرع اجلزائري يف املادة 
فيستفاد ". يكون قبول الوصية صراحة أو ضمنا بعد وفاة املوصي:              " نهعلى أ

من هذا النص أن الوصية االختيارية تلزم بقبوهلا من املوصى له صراحة أو ضمنا بعد وفاة 
املوصي، و من ّمث فهي ال تثبت للموصى له مبجرد وفاة املوصي ، بل البد أن يقبلها صراحة 

  . 319وفاة، و من حقه أن يقبل أو يردأو داللة بعد ال
وذهب بعض الفقهاء و منهم اإلمام أيب حنيفة و صاحبيه إىل أن القبول شرط 

ألن نفاذ العقد  ،أن القبول شرط لنفاذ الوصية هذا ومعىنلثبوت امللك بالوصية للموصى له، 
، فإذا كان له هو األثر الذي يرتتب على الوصية ىللموصهو ترتب أثره عليه، وثبوت امللك 

هذا  وحجة .معناه أنه شرط يتوقف عليه نفاذ الوصية كانالقبول شرطا لثبوت هذا امللك  
فيتوقف امللك  املوصي،ا امللك باختيار  يثبتالرأي أن الوصية من عقود التمليك اليت 

خبالف اإلرث فإن امللك  وهذاالثابت ا على القبول من املوصي له، كسائر عقود التمليك، 
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الذي له والية اإللزام العامة،  الشارععل من جببدون اختيار من الوارث واملورث  جربابت به ثي
املقيس عليه، والقياس مع الفارق  و،املقيسقياس الوصية على اإلرث قياس مع الفارق بني ف

 .ال يصح 

ألناس غرب حمصورين   كانتاإلشارة إىل أن الفقهاء اتفقوا يف أن الوصية إذا   وجتدر
ميثلها شرعا أو قانونا  منأو كانت جلهة من اجلهات اليت ليست هلا  ،اليتامى فقراء أوكال
إنشاء الوصية من عبارة أو  يفل على رغبة املوصي د ا تتم باإلجياب وحده، وهو كل مافإ

الوصية وال صحتها و ال نفاذها  متاماوال يتوقف  ،ما يقوم مقامها من كتابة أو إشارة مفهمة
 و إمالعدم وجود من يقبل الوصية،  إما متعذر،ذلك ألن القبول يف هذه احلالة  .لعلى القبو 

  .  320 ني واحد للقبول دون غريهيإىل تع سبيللعدم إمكان القبول من اجلميع وال 
  

 

  : دور القبول في تكوين الصيغة -2

  
  

 ذهب، إذ القبول يف الوصيةا يتم  ية اليتكيفاليف  كذلكاختلف الفقهاء   لقد
 الرضاواحلنابلة إىل أن القبول يكون بالقول والفعل الذي يدل على  الشافعيةاملالكية و 
أن : ومثال الفعل .ا ترضي أو الوصية تأن يقول املوصي له قبل :ومثال القول بالوصية،
به تصرفا يدل على الرضا وقبول الوصية، كأن تكون الوصية  ىاملوصي له يف املوص يتصرف
إىل القول بأن القبول كما  ذهبواحني أن احلنفية  يف. 321يتصرف فيها  ا أوستعملهيف بسيارة

بالسكوت وعدم الرد من  كذلكيكون بالقول والفعل الدال على الرضا بالوصية يكون  
واخلوف من  األضرار و املنة دفعاملوصي له، وذلك ألن احلاجة إىل القبول إمنا هي من أجل 

الرد من املوصي  وعدممنه، وهذا يتحقق بالسكون  ىترج حتمل تكاليف املوصي به غري فائدة
الرد الصريح، وذلك ال  منقبوال عند احلنفية إال إذا حصل اليأس  يعتربله، وهذا السكوت ال 
  .  322له  ىيكون إال بوفاة املوص
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عدم الرد أو السكوت، بيقوم على أساس االكتفاء  احلنفيةمما سبق أن رأي  ويتضح
 ىالرد، فيكفي القبول صراحة أو داللة، حىت ولو أن املوص عدملوب هو ذلك أن القبول املط

به، لعدم الرد من قبله، وانتقل ذلك  ىملكه يف املوصيثبت  يقبل أو يردله مات قبل أن 
ول، أو ما يقوم مقامه من قأنه البد من القبول بال اجلمهور بينما رأي .امللك إىل ورثته

  . 323نه غري قبول املطلوب ألالرد،  مبعد كتفىي الالتصرفات الدالة على الرضا، و 
قانون الوصية، وكذلك  من 20يف املادة  اجلمهوربرأي  املصريأخذ القانون  ولقد

 من 198يف نص املادة و كذلك  ،الذكر سالفةأ .ق من 197نص املادة يف القانون اجلزائري 
  . 324"القبول أو الرد احلق يف  فلورثتهله قبل القبول  ىإذا مات املوص: "بقوله أ.ق

الشخصية السوري برأي احلنفية، يف االكتفاء بعدم الرد  األحوالأخذ قانون  بينما
يشرتط يف الرد أن يكون بعد وفاة املوصي و ": نصت على اليت 226وذلك يف نص املادة 

  .خالل ثالثني يوما منها أو من حني علم املوصي له بالوصية أو مل يكن عاملا حني الوفاة 
إذا انقضت هذه املّدة و هو ساكت عامل أو مات املوصى له خالهلا دون أن يرد و -

  .  325"لو كان غري عامل بالوصية اعترب قابال، و كانت الوصية تركة عنه
قانونا هو الذي يصدر من املوصي له إذا كان عاقال  املعتربيذكر أن القبول  ومما

، فإن غفلةور عليه جلنون أو لعته أو سفه أو والقاصر واحملج باجلنني وفيما يتعّلقورشيدا، 
وهذا وفق  .هو الذي يصدر ممن له الوالية على ماله، وليا كان أو وصيا أو قيما املعتربالقبول 

  .ج. أ.ق 81يف نص املادة  جاءما 
وفاة املوصي مصرا على فإنه ال يصح القبول إال بعد  القبول،فيما خيص وقت و 

 .دام املوصي حّيا، ذلك أن أثار الوصية ال تظهر إال بعد الوفاة وصيته، فال عربة للقبول ما
ولو إىل  الوفاة،الرد بل هو على الرتاخي، فيجوز بعد  أوومل يشرط الفقهاء الفورية يف القبول 

اب بالقبول، جييف العقود املنجزة اليت يرتبط فيها اإل طرت شت إمنا الفوريةألن . طويلة دةم
  .وصية منها الوليست 
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ج على صيغة العموم و اإلطالق، فلم يشرتط قبول .أ.ق من 197املادة  نصاء جو 
غري أنه يرتتب على تأخري الرد إضرار بالورثة، و هلذا . الوصية على الفور بعد موت املوصي

من قانون الوصية و القانون السوري يف املاّدة  22اشرتط كل من القانون املصري يف املادة 
يوما من يوم وفاة  ثالثنيأن يكون رد الوصية خالل  ال الشخصّية،من قانون األحو  227/1

مل ردا، فتبطل الوصية ما  منهاعترب ذلك  بالرد،املوصي، فإن مل جيب املوصي له بالقبول أو 
  .   326عذر مقبولله يكن 

أو رده  ى بهلك حق قبول املوصميله  ىكان املوص  ذافإ ،القبولتجزئة ب وفيما يتعّلق
الوصية فيما قبله  ذفتنف ،خرآلالبعض ورد البعض ا ولقبكذلك ميلك قدرة   ، فإنهبأكمله

  عليه يف الشريعة اإلسالمية  مستقروتبطل فيما رده وهذا ما هو 
قبل املوصي وقبل أن يصدر القبول أو الرد منه، فلقد نص  له ىإذا مات املوص لكن
 327"له قبل املوصي أو بردها ىصاملو  وتمب الوصيةتبطل : "بأنه ج.أ.ق  201 املادةاملشرع يف 

 .  
قبول الوصية و ال سيما عند علماء  يفدور  أن للسكوت هرتقدم، يظ حسب ما

و  من قانون األحوال الشخصية السوري 226ا جاء يف نص املادة فيم كذلكاحلنفية، و 
   . من جملة األحوال الشخصية التونسّية سالفيت الذكر 194الفصل 

سابق إىل دور السكوت يف إنشاء الوصية، و تستلزم تعرضنا يف هذا املطلب ال
 .الدراسة حسب النهج املتبع التطرق فيما بعده إىل دور السكوت يف إنشاء الوقف 

 
 
  
   
  

  المطلب الثاني

  دور السكوت في إنشاء الوقف 
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لبيان دور السكوت يف إنشاء الوقف ، يتم التطرق إىل تعريف الوقف وشروط قيامه  
  ) .الفرع الثاين(، مث بعد ذلك إىل بيان دور السكوت يف قبول  الوقف)الفرع األول(

  

 الفرع األول

تعريف الوقـف وشــروط قيامه   
 

) . ثانيا(، و إىل شروط قيامه )أوال(تناول هذا الفرع بالتطرق إىل تعريف الوقف  سيتم  

  : تعريف الوقف -1

  

. 328احلبس واملنع:  يقصد بالوقف لغة-  

  :أما اصطالحا-

  : ي ضوء الشريعة اإلسالمية فف

أعطت املذاهب اإلسالمية للوقف عدة تعاريف تدور يف جمملها على أنه حبس العني 
على حكم ملك الواقف، و التصدق باملنفعة على جهة اخلري، أو على أنه حبس مال ميكن 

. 329االنتفاع به، مع بقاء عينه، بقطع التصرف يف رقبته من الواقف و غريه  
 

:وء القانون الجزائري أما في ض    
 

الوقف : "التايل الشكل على من قانون األسرة اجلزائري الوقف 213لقد عرفت املادة 
 و ورد تعريفه يف نص " . حبس املال  عن التملك ألي شخص على وجه التأييد والتصدق

" بأنه  املتعلق بقانون التوجيه العقاري 1990 نوفمرب 18املؤرخ يف   25-90من قانون  31املادة 
اليت حبسها مالكها مبحض إرادته ليجعل التمتع ا  ةاألمالك الوقفية هي األمالك العقاري
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تنتفع به مجعية خريية أو مجعية ذات منفعة عامة سواء كان هذا التمتع فوريا أو عند .دائما 
  .330"وفاة املوصني الوسطاء  الذين يعنيهم املالك املذكور

املتعلق  1991أبريل  27الصادر يف  10- 91نون رقم من قا 3املادة  بينما عرفته 
الوقف حبس العني عن التملك على  وجه التأييد والتصدق باملنفعة على : "بأنه  باألوقاف

"الفقراء أو على وجه من وجوه الرب و اخلري 331. 

يتضح من التعريفات السابقة أن الوقف هو تصرف إرادي على سبيل التربع مثل  
م بإرادة احملبس املنفردة ، يرتتب عليه إخراج العني احملبسة من دائرة التملك اهلبـة ، وهو يت

 332والتصرف بينما توجه املنفعة للجهة املوقوف عليها ، وأن الوقف هو منفعة وليس متليكا 
. 

الواردة يف التعريفات السابقة للوقف ال يقصد به التأييد " التأييد"ويالحظ أن عبارة 
صطالحي احملدود ، وإمنا ينصرف إىل أبعد من ذلك ، حيث جيوز مبعناه اللغوي واإل

.للموقوف عليه االنتفاع مبحل العني املوقوفة إىل غريه، بشرط أال ميس مبحل الوقف وسببه   

وكذلك أن حمل الوقف ميكن أن يكون عقارا أو منقوال وذلك من خالل عموم لفظ  
. 333سالفة البيان اليت وردت يف التعريفات ال" العني" أو"  املال"  

:" من قانون األوقاف عرفته كذلك بقوهلا  4/1املادة  باإلضافة إىل ما سبق ، فإن
" .الوقف عقد التزام تربع صادر عن إرادة منفردة   

و بشأن . فهذه املادة تؤكد أن الوقف تربع صادر عن إرادة منفردة، هي إرادة الواقف
ستاذة زواوي  فريدة أن املشرع استعمله الذي  ورد فيها فإنه حسب األ" عقد"مصطلح  

على كل " العقد"لكونه تأثر برأي فقهاء الشريعة اإلسالمية القدامى الذين يطلقون لفظ 
سواء كان مصدره اإلرادة املنفردة أم اإلرادتني -تصرف من شأنه أن يرتب أثرا شرعيا 

هذا، وإن كان . 334فإصطالح العقد لديهم يقابل إصطالح التصرف القانوين -املتطابقتني
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األستاذ رمول خالد يذهب إىل القول بأن الوقف هو عقد تربعي من نوع خاص ، حبيث 
. 335ينقل حق االنتفاع بالعني املوقوفة من الواقف إىل املوقوف عليه دون مقابل  

أنه حق عيين ، :  وزيادة عما سبق، فإن الوقف يتميز بعدة خصائص من بينها   
امللكية ، حبيث مبوجبه يكون للموقوف عليه االنتفاع مبحل الوقف ، فهو ال يرد إال على حق 

336وكذلك الوقف يتمتع بالشخصية املعنوية و عليه فإن الوقف شخص معنوي له وجود . 
شرعي وقانوين يبيح له التعامل مباشرة بواسطة ممثله الشرعي،و أيضا فإن الوقف هو عقد 

. 337تربعي كما سبق  

قف يف العنصر األول، يليه يف العنصر املوايل دراسة شروط بعد التطرق إىل تعريف الو 
.الوقف   

 

  :شروط الوقف  - ثانيا
  

الواقف : من قانون األوقاف اجلزائري أربعة أركان هي 09للوقف حسب نص املادة 
ويشرتط لصحة قيام الوقف عدة شروط تتعلق . واملوقوف عليه، وحمل الوقف وصيغة الوقف 

. ربعة املذكورة بكل ركن من األركان األ  

فيشرتط يف الواقف، و هو الشخص الذي أنشأ بإرادته املنفردة الوقف، أن يكون له 
من  31و هذا ما أشار إليه املشرع اجلزائري يف املادة . أهلية التربع، وأن يكون عاقال وبالغا

 ال يصح وقف انون واملعتوه لكون الوقف يتوقف على: "قانون األوقاف اليت نصت على
و أيضا يشرتط يف الواقف أن يكون غري حمجور عليه لسفه أو دين، و ...". أهلية التسيري

أن يكون الواقف ممن يصح : "... من قانون األوقاف بقوهلا 10/2هذا ما تضمنته املادة 
.338"تصرفه يف ماله غري حمجور عليه لسفه أو دين  
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ني املوقوفة، و هذا ما وزيادة عن ذلك فإنه يشرتط يف الواقف أن يكون مالكا للع
أن يكون : "... من قانون األوقاف اليت ورد فيها ما يلي 10/1جاء النص عليه يف املادة 

ج كذلك اليت جاء .من قانون أ 216، ولنص املادة "مالكا للعني املراد وقفها ملكا مطلقا 
339..."جيب أن يكون املال احملبس مملوكا للواقف :" فيها 

  .  

خرى يف حمل الوقف و هو العني املوقوفة أو الشيء املوقوف، أن ويشرتط من جهة أ
من  11/2و هذا ما اشرتطه املشرع اجلزائري يف املادة . يكون ماال متقوما، و أن يكون معلوما

جيب أن يكون حمل الوقف معلوما حمددا ومشروعا : "... قانون األوقاف اليت نصت على أنه
: "  من قانون األسرة اجلزائري اليت جاء فيها 216 دةاملا ، وكذلك حسب ما جاء يف نص " 

" .جيب أن يكون املال احملبس مملوكا للواقف، معينا خاليا من النزاع ولو كان مشاعا   

.340ويشرتط فيه أيضا أن يكون مفرزا و مشروعا   

بينما يشرتط يف املوقوف عليه و هو اجلهة اليت ترصد هلا العني املوقوفة لالنتفاع ا، 
 13/1يكون شخصا معلوما و موجودا وقت الوقف، و هذا ما ورد النص عليه يف املادة  أن

-02غري أن املشرع اجلزائري بعد التعديل الذي جاء به يف القانون رقم . من قانون األوقاف 
2002 ديسمرب 14املؤرخ يف  10

،حيث  10-91من قانون  13 ، تناول فيه تعديل املادة341
املوقوف عليه هو شخص معنوي وحذف بذلك الفقرة اليت كانت  اقتصر يف نصها على أن

املوقوف عليه يف مفهوم هذا القانون ، هو  :" ختص الشخص الطبيـعي ، وذلك بقوهلا 
".شخص معنوي ال يشوبه ما خيالف الشريعة اإلسالمية   

. 342ويستلزم أيضا أن يكون املوقوف عليه أهال للتملك عند مجيع الفقهاء  
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ط املتعلقة بالصيغة، و هي ما يعرب الواقف به عن إرادته، فيشرتط أن وبشأن الشرو 
و معىن هذا أن تكون إرادة الواقف مفرغة يف الصيغة الدالة . تكون الصيغة تامة و منجزة

.على وقفه داللة تامة ومنجزة غري مبهمة أو غامضة   

وترتب آثاره  ويقصد بالصيغة املنجزة يف هذا الصدد هي اليت تدل على إنشاء الوقف،
.  343يف احلال، أي يف وقت صدورها  

ري ـوكذلك يشرتط يف الصيغة التأبيد، حيث ال يصح الوقف عند مجهور الفقهاء من غ
املالكية مبا يدل على التأقيت مبدة، ألنه إخراج مال وجه القربة ،و لذلك ال بد أن تشتمل 

: د التأقيت، كما إذا قال الواقف فإن اقرتنت صيغة الوقف مبا يفي. الصيغة على معىن التأييد
. وقفت أرضي هذه على الفقراء أو املستشفى عشر سنني مثال ،ال يكون الوقف صحيحا

. 344غــري أن املالكية مل يشرتطوا التأييد يف الوقف  
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من قانون األوقاف  28، وذلك يف نص املادة وأخذ املشرع اجلزائري برأي اجلمهور 
من  213،وكذلك من خالل نص املادة "إذا كان حمددا بزمن يبطل الوقف:" اليت جاء فيها 

  .345قانون األسرة السالفة الذكر 
و هو ما أخذ به املشرع . زيادة عن ذلك، يشرتط يف الصيغة أن ال تقرتن بشرط باطل

ال يصح الوقف شرعا إذا  :" من قانون األوقاف اليت نصت على فيها  29اجلزائري يف املادة 
، يتعارض مع  النصوص الشرعية فإذا وقع بطل الشرط وصح  كان معلقا على شرط

   " . 346الوقف
ما سبق ذكره، خيص تعريف الوقف و شروط قيامه، و يليه دراسة دور السكوت يف 

  . قبول الوقف يف الفرع التايل 
  

  الفرع الثاني

  دور السكوت في قبول الوقف  

  

. أركان الوقف ويف انعقاده  اإلسالمية يف ةكما سبق ذكره، لقد اختلف فقهاء الشريع
فذهب احلنفية إىل أن ركن الوقف هي الصيغة فقط ، والصيغة تتمثل فقط يف اإلجياب 

ويكون الوقف بناء عليه كالوصية تصرفا يتم . الصادر من الواقف الدال على إنشاء الوقف 
  .بإرادة واحدة هي إرادة الواقف نفسه، وهي اليت يعرب عنها بإجياب الواقف 

الواقف واملوقوف، واملوقوف : اجلمهور كما سبق يرون أن للوقف أربعة أركان هي  أما
  .عليه والصيغة

فليس ركنا يف الوقف عند احلنفية على املفىت به : وبالنسبة للقبول من املوقوف عليه  
، واحلنابلة كما ذكر القاضي أبو يعلى ،وال شرطا لصحة الوقف وال لالستحقاق فيه ، سواء 

فلو سكت املوقوف عليه، فإنه يستحق الوقف ، .  ملوقوف عليه معينا أم غري معنيأكان ا
فيصري الشيء وقفا مبجرد القول ، ألنه إزالة ملك مينع البيع واهلبة واملرياث ، فلم يطلب فيه 
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لكن إذا كان املوقوف عليه معينا ، كالوقف على خالد ، ورد الوقف ، فال . القبول ، كالعتق
من ريع الوقف للواقف و إمنا ينتقل إىل من يليه ممن عينه الواقف بعده مىت يستحق شيئا 

وجد، فإن مل يوجد عاد املوقوف للواقف أو لورثته إن وجدوا وإال فلخزانة الدولة ، ولكن ال 
منه ذا  9املادة في  1946لسنة  48 ولقد أخذ القانون املصري رقم. يبطل الوقف برده 

  .  347لقبول شرطا   لالستحقاق الرأي، حيث  مل جيعل ا
ويذهب بعض علماء من الشافعية إىل ما ذهب إليه احلنفية يف أن القبول الصريح 

فإذا صدر .  ليس شرطا لصحة الوقف وال لالستحقاق فيه ، بل الشرط هو عدم الرد
اإلجياب من الواقف ، وعلم به املوقوف عليه وسكت ، فلم يقبل ومل يرد اعترب سكوته قبوال 

لوقف داللة ، وكان الوقف صحيحا ، واستحق املوقوف عليه املوقوف وغلته ،  وإن مل ل
  .  348يصدر منه قبول صـريح 

بينما يعّد القبول عند املالكية والشافعية وبعض احلنابلة ركنا إذا كان الوقف على 
لشافعية ومبفهوم آخر يرى املالكية وا. معني إن كان أهال للقبول، و إال فيشرتط قبول وليه 

أن قبول املوقوف عليه املعني شرط لصحة الوقف ولالستحقاق فيه ، إن كان أهال للقبول ، 
فإن مل يكن أهال للقبول قام وليه مقامه يف ذلك، فإذا قبل املوقوف عليه أو وليه الوقف صح 

إن   وثبت االستحقاق فيه ، وإن مل يقبل املوقوف عليه وال وليه الوقف ، فإنه ينتقل ملن يليه
كان الواقف قد ذكر جهة ثانية ، فإن مل يكن الواقف قد ذكر مستحقا بعد املوقوف عليه 

قبول  من القانون املصري 9وقد اشرتطت املادة . انتقل االستحقاق إىل الفقراء واملساكني 
  .349على جهة هلا من ميثلها قانونا كاألزهر واجلامعة  فاملمثل القانوين إذا كان الوق

هاء اتفقوا على أن القبول ليس ركنا للوقف، وليس شرطا لصحته وال غري أن الفق
كان املوقوف عليه غري معني كالفقراء واملساكني ، أو كان جهة من   إذالالستحقاق فيه 

جهات الرب واخلري كاملسجد أو املؤسسة العلمية، ألن القبول متعذر يف هذه احلالة فسقط 
  .350اقفاعتباره، فينشأ الوقف فقط بإجياب الو 
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وقد أخذ املشرع اجلزائري، كما سبق بيانه، برأي اجلمهور يف االعتداد بأن للوقف أربعة أركان 
  .من قانون األوقاف  9وذلك حسب املادة 

وبالنسبة لقبول املوقوف عليه املعني و بالذات الشخص الطبيعي ، فاعترب املشرع 
املادة  يعي له، وذلك يف نص اجلزائري القبول شرطا لصحة الوقف والستحقاق الشخص الطب

فالشخص الطبيعي يتوقف استحقاقه للوقف :"بقوهلا  1991 لسنة من قانون األوقاف 13/2
وأن عدم قبول الشخص الطبيعي للوقف ال يبطل الوقف اخلاص ...". على وجوده وقبوله

  . 351قانون األوقاف من 7ملادة  ا ،بل جيعله وقفا عاما، وذلك مبقتضى نص
، اقتصر املشرع 10-02 مبوجب القانون رقم 2002يف  فديل قانون األوقاولكن بعد تع

من قانون األوقاف  7اجلزائري املوقوف عليه يف الشخص املعنوي فقط ، وألغى نص  املادة 
  . 1991لسنة 

. أن ال يشوبه ما خيالف أحكام الشريعة اإلسالمية 352واشرتط يف هذا املوقوف عليه 
 يتطلب القبول من الشخص املعنوي بواسطة ممثله وكذلك مل غري أن املشرع اجلزائري مل

يشرتط يف الوقف العام قبول املوقوف عليه، رغم أنه من املمكن تصور قبول اجلهة اخلريية 
مما يفيد أن مشرعنا اعترب الوقف تصرفا باإلرادة املنفردة ، يكفي لقيامه . بواسطة ممثلها 

  .وف عليه يعترب قبوال للوقف ، و يستحقهوعليه سكوت املوق. 353إجياب الواقف فقط
يالحظ يف النهاية  أن سكوت املوقوف عليه يف قبول الوقف عند علماء احلنفية  

واحلنابلة ،يفسر على أنه قبول للوقف ، وبه يتم إنشاؤه ، وذلك إذا ما كان املوقوف عليه 
ء ينشأ الوقف بإجياب أما إذا كان املوقوف عليه غري معني، فإنه عند مجيع الفقها. معينا 

  . الواقف وحده دون قبول ، وكذلك يف التشريعات العربية اليت أخذت بذلك 
هذا بشأن ما يتعلق بدور السكوت يف تكوين التصرف القانوين، و ينبغي بعده 
دراسة دور السكوت يف تعديل التصرف القانوين و يف إائه، و ذلك يف الفصل الثاين من 

  .هذه الدراسة 
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لقد سبق الطرح يف الشق األول من هذه الدراسة ملوضوع دور السكوت يف التصرفات 
و لكن السكوت ال . القانونية إظهار دوره يف تكوين التصرف القانوين، أي يف إنشائه ألول مرة

و يف هذا الشق الثاين من الدراسة هلذا . را أخرىينحصر دوره فقط يف إنشاء التصرف بل له أدوا
و . املوضوع، سيتم إظهار هذه األدوار األخرى، و اليت تتمثل يف تعديل التصرف القانوين و يف إائه

املبحث (ذلك من خالل بيان دور السكوت يف تعديل التصرف القانوين و يف تعديل شروط تنفيذه 
  ) .املبحث الثاين(قانوين ، و دوره يف إاء التصرف ال)األول

  
  

  المبحث الثاني   

  دور السكوت في تعديل التصرف القانوني و في تعديل شروط تنفيذه 

  

، ) املطلب األول(هذا املبحث نتناوله بالتعرض إىل دور السكوت يف تعديل التصرف القانـوين 
  ). املطلب الثاين(و إىل دور السكوت يف تعديل شروط تنفيذ التصرف القانوين 

  
  

  المطلب األول 

  دور السكوت في تعديل التصرف القانوني

  

إذا كان التصرف القانوين هو إعمال اإلرادة و اجتاهها إىل إحداث أثر قانوين معني،واملتمثل 
.يف كسب حق أو نقله أو تعديله أو إائه   

ضا عنـد إبرام وإذا كان لإلرادة دور أساسي يف إنشاء العقد كعنصر قانوين، فيشرتط توافر الر 
و إن كان كما سبق للسكوت كطريق من طرق التعبري عن اإلرادة دور يف إنشــاء التصرف . العقد

فإن للسكوت يف تعديل هذا التصرف القانوين دورا من خالل ما حيمله من . القانوين،و بالذات العقد
.مضمون يف ذلك، و كذلك من خالل احلاالت اليت يظهر فيها يف بعض العقود   
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وهلذا سيتم معاجلة هذا املطلب  بالتعرض إىل مضمون دور السكوت يف تعديل التصرف القانوين و 
الفرع (، و إىل تطبيق حلالة دور السكوت يف تعديل التصرف القانوين )الفرع األول(شروط إجرائه 

) .الثاين  

 
  

  

  الفرع األول

  مضمون دور السكوت في تعديل التصرف القانوني و شروط إجرائه 

  

مضمون دور السكوت يف تعديل التصرف القانوين : خالل عنصرين  ننتعرض هلذا الفرع م
  ) . ثانيا(، و من خالل شروط إجرائه  )أوال(

  
 مضمون دور السكوت في تعديل التصرف القانوني:أوال

   

إذا كان السكوت يلعب دورا يف إنشاء العقد، فإن له دورا آخر يف تعديله، ويتمثل هذا الدور 
يف احلاالت اليت يرغب فيها أحد املتعاقدين يف إجراء تعديالت على العقد، أواضطر إىل  نأو املضمو 

هذا التعديل، و لكن التزم املتعاقد اآلخر السكوت و الصمت، فإن هذا السكوت الذي يوجد عند 
.تعديل العقد ال خيتلف يف مدلوله و معناه عن السكوت عند تكوين العقد   

التعديل أن يكون من طلبه، هو أحد الطرفني يف العقد، أم أنه مفروضا من  ويستوي يف هذا
كما يستوي يف هذا الشأن أن يكون املتعاقد قد ظل ساكتا عندما طلب منه . طرف على آخر

تعديل العقد ، أم انه كان يف مواجهة واقعة معينة تدعو إىل تعديل العقد، فالتزم الصمت و مل جيب، 
احة فيهأي مل يبد رأيه صر  1. 

وعليه يظهر مضمون دور السكوت يف تعديله من خالل التعديالت اليت يطلبها أحد 
املتعاقدين من اآلخر، و يلتزم هذا الطرف اآلخر السكوت، و كذلك إذا اضطر إىل التعديالت، إال 
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فهنا يلعب هذا األخري دوره بأن يعّدل هذا التصرف بالرغم من عدم . أنه التزم الصمت والسكوت
.صدور موافقة صرحية من الشخص الساكت، فيعترب سكوته قبوال ذا التعديل   

بعد عرض مضمون دور السكوت يف تعديل التصرف القانوين، يتبعه بيان شروط إجراء 
.التعديل يف التصرف القانوين   

  

  شروط إجراء التعديل في التصرف القانوني:  ثانيا

   

انوين ال بد من توافر شروط ميكن إمجاهلا فيما يلي حىت يرتب السكوت تعديال يف التصرف الق
:  

أن يوجد عقد قائم بني املتعاقدين، و أن يطلب أحد طرفيه تعديله، أو أن يضطر - 1 
  .أحدمها إىل التعديل 

  
  .أن يلتزم أحد املتعاقدين السكوت إزاء هذه التعديالت -2
سا ينطق مبوافقته على أن يكون هذا السكوت سكوتا غري جمرد، أن يكون سكوتا مالب-3

  .هذا التعديل 
أن يتم التعديل بالطرق املشروعة، و بصورة واضحة غري خفية، أي أن يكون التعديل وفق -4

و إذا كانت عكس ذلك بان وقع  التعديل . القانون و تكون عناصر التعديل واضحة لطريف العقد
حسن النية الذي هو واجب يقع  بطرق غري مشروعة و بصورة خفية، كان باطال، ملنافاته ملقتضى

  . 2على الطرفني يف التعامل
هذه هي خمتلف الشروط اليت يلزم توافرها يف السكوت املعدل للتصرف القانوين ،و بالذات يف 

  .العقد 
تناولنا يف الفرع السابق مضمون دور السكوت يف تعديل التصـرف القانوين و شروط إجرائه، 

  .ة دور السكوت يف تعديل التصــرف القانوين و سنتعرض بعده إىل تطبيق حلال
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  الفرع الثاني 

   تطبيق لحالة دور السكوت في تعديل التصرف القانوني

  

يتمثل هذا النموذج لدور السكوت يف تعديل التصرف القانوين، يف دوره يف تعديل عقد 
، و إىل الشروط )أوال( و سيتم تناول هذا الفرع بالتطرق إىل حمتوى التعديل يف عقد التأمني. التأمني

  ) . ثانيا(الشكلية لطلب التعديل يف عقد التأمني 
  

  محتوى التعديل في عقد التأمين: أوال

  

بداءة و قبل اخلوض يف دراسة دور السكوت يف تعديل عقد التأمني، فإن عقد التأمني  
: مينات يف اجلزائر هواملتعلق بالتأ 1995يناير  25املؤرخ يف  07-95من األمر رقم  2حسب نص املادة 

من القانون املدين، عقد يلتزم املؤمن مبقتضاه بأن يؤدي إىل املؤمن له  619إن التأمني يف مفهوم املادة "
أو الغري املستفيد الذي اشرتط التأمني لصاحله مبلغا من املال أو إيرادا أو أي أداء مايل آخر يف حالة 

  .3"أقساط أو أية دفوع مالية أخرىحتقق اخلطر املعني يف العقد و ذلك مقابل 

هلذا التعريف السابق ما يلي  2006فرباير  20املؤرخ يف  04-06ولقد أضاف القانون رقم 
" املساعدة"إضافة إىل أحكام الفقرة األوىل من هذه املادة، ميكن تقدمي األداء عينيا يف تأمينات "
  . 4" "املركبات الربية ذات حمرك"و

التأمني، و هو ينظم  لتأمني يربز العالقة القانونية و التعاقدية اليت ينشئهافهذا التعريف لعقد ا
عالقة قانونية بني طرفني يسمى أحدمها املؤمن له، و هو الطرف الذي يكتتب التأمني والذي يتعرض 
خلطر ما يف ماله أو يف شخصه، والثاين  هو املؤمن ، وهو الذي يتعهد بتغطية هذا اخلطر عند حدوثه 

املؤمن مبلغ التأمني  و ميكن أن يشرتط هذا األخري أن يدفع. بل ما يتلقاه من أقساط من املؤمن لهمقا
  .لشخص آخر يعني يف العقد كأوالد املؤمن له أو والديه أو زوجه ،ويسمى هذا الشخص باملستفيد 

                                                 
�I(J* ،?O��O? ردKLل، ، ا�I(J? ا"ا�,�CD*Eت ا�)�>?"()' ا��زاق �# G�وف، ا�,�CD*Eت ا��A@? "< ا�,=�>� ا�89ا;�ي، ا�89ء ا6ول ،  3
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وزمين، والعقد الذي يربط بني املؤمن و املؤمن له هو عقد رضائي ملزم للجانبني، و احتمايل 
  . 5و هذه هي خمتلف خصائص عقد التأمني. وهو كذلك من عقود اإلذعان و من عقود حسن النية

وينعقد عقد التأمني مبجرد تبادل اإلجياب و القبول و تطابقهما منِ قبل املؤمن و املؤمن له 
  .لكونه من العقود الرضائية 

مر بالتأمينات الربية وعلى كل شخص يرغب يف التأمني على خطر ما و سواء تعلق األ
و . أو قد يكون اإلقرتاح من طرف املؤمن . أوالبحرية أو اجلوية، يتعني عليه أوال تقدمي طلب للمؤمن

هذا الطلب يتمثل يف ورقة مطبوعة يعّدها املؤمن هلذا الغرض مسبقا، و حتتوي على عدد من األسئلة 
  .جييب عليها املؤمن له، لذلك مسيت بإقرتاح التأمني 

بل . يس هلذا الطلب أية قوة إلزامية، فال هو إجياب من املؤمن له و ال هو إجياب من املؤمنول
و على ضوء البيانات الواردة فيها ميكنه تقدير القسط الذي . هو جمرد وسيلة إعالم يسرتشد ا املؤمن

  .يلتزم بدفعه املؤمن له و مبلغ التأمني الذي يلتزم هو بدفعه 

املتعلق بالتأمينات اليت بينت  1995لسنة  07-95من األمر  8 نص املادة وهذا وفق ما جاء يف
بوضوح عدم ترتيب طلب التأمني ألي التزام على طرفيه، وذلك بنصها يف الفقرة األوىل   على ما 

ال يرتتب على طلب التأمني التزام املؤمن له و املؤمن إال بعد قبوله، و ميكن إثبات إلتزام الطرفني :"يلي
  " .بوثيقة التأمني و إما مبذكرة تغطية التأمني أو بأي مستند مكتوب وقعه املؤمن إما

السالفة البيان يف مذكرة تغطية التأمني، وهذه  8ويتم حترير عقد التأمني حسب نص املادة 
الوثيقة تثبت وجود التأمني، و هي مذكرة مؤقتة تسلم للمؤمن له يف انتظار البت والفصل النهائي 

  .اخلطر و إعداد وثيقة التأمني اليت حيرر فيها عقد التأمني بصفة عامة لتغطية 

وال يشرتط شكل خاص يف هذه املذكرة، بل يكفي أن يكون موقعا عليها من املؤمن، وأن 
تتضمن العناصر اجلوهرية للعقد كنوع اخلطر املؤمن عليه و حتديد القسط و مبلغ التأمني ومدة التأمني 

  .6وتاريخ بدايته
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هي احملرر املكتوب الذي يتضمن عقد التأمني بصفة  "Police d’assurance"ثيقة التأمني وو 
ويعد املؤمن هذه الوثيقة وفق منوذج تكون عادة البيانات العامة منه مطبوعة، ويكمل بالشروط .ائية 

قة وفق منوذج و تعد هذه الوثي. اخلاصة املتعلقة بطريف العقد و باخلطر و مقدار القسط و مبلغ التأمني
 07-95من األمر           227/1تؤشر أو تفرضه إدارة الرقابة،وهذا حسب ما جاء يف نص املادة 

ختضع الشروط العامة لوثيقة التأمني أو أية وثيقة أخرى تقوم :" املتعلق بالتأمينات اليت تضمنت أنه
  .7"وذجيةمقامها لتأشرية إدارة الرقابة  اليت تستطيع أن تفرض العمل بشروط من

من نفس األمر كتابيا و حبروف واضحة،  7وجيب أن حيرر عقد التأمني حسب نص املادة 
  :وجيب أن حيتوي هذا العقد على توقيع الطرفني املكتتبني و على البيانات التالية 

  .إسم كل من الطرفني املتعاقدين و عنواما -

  .الشيء أو الشخص املؤمن عليه -

  .ونة طبيعة املخاطر املضم-

  .تاريخ االكتتاب -

  .تاريخ سريان العقد و مدته -

  .مبلغ الضمان -

  .8مبلغ قسط أو اشرتاك التأمني-

  .ويطرأ على عقد التأمني كغريه من العقود تعديالت تشمل العناصر املكونة له

فلقد جاء . ويظهر حمتوى دور السكوت يف تعديل عقد التأمني يف قبول هذه التعديالت 
من فقرا الثانية النص على  7يف املادة  1930جويلية  13تأمني الفرنسي الصادر يف يف قانون ال

الصادرين بتاريخ  76/667و رقم  76/666ذلك، و بعد تعديل هذا القانون مبوجب املرسومني رقم 
، وال زالت هذه املادة .112L-2 حتمل رقم 1930من قانون  7/2، أصبحت املادة 1976جويلية  21

 1564- 2005مبوجب القانون رقم  2005ديسمرب  15فعول بالرغم من التعديل الصادر يف سارية امل

  .لقانون التأمني الفرنسي 
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بأنه يعترب قبوال العرض الذي يقوم به املؤمن له خبطاب .L  112- 2 لقد تضمنت املادةو 
ؤمن العرض يف موصى عليه يطلب فيه امتداد العقد أو تعديله  أو إعادة سريانه، إذا مل يرفض امل
  .9خالل عشرة أيام من تاريخ اإلخطار، و هذه  املادة ال تشمل التأمني على احلياة

ويعترب هذا النص استثنائيا، و هو جيعل للسكوت دورا من الناحية القانونية، حبسب جانب 
A.BESSON 10من الفقه الفرنسي و من بينه الفقيه الفرنسي   يت ـ، و أنه خمالف للقواعد العامة، ال

و هذا النص االستثنائي ال جيوز التوسع فيه و ال يقـاس . تقضي يف األصل باعتبار السكوت رفضا
.اعليه، و جيب تفسريه تفسريا ضيق  

يف الواقع أن احلياة العملية، و ما تتطلبه من حاجيات، تقتضي أن يعطى للسـكوت دورا، وأنه 
فيها هذا السكوت قبوال، و ذلـك تفاديا ملا جيب الرجوع إىل حاالت السكوت املالبس ، اليت يعترب 

.قد حيدث من إخالل خطري، يرد على احلرية التعاقدية أو على االمتناع املشروع عـن التعاقد   
أحدمها : ولقد حاول املتخصصون يف التأمني، تربير هذا االستثناء، مستندين إىل أساسني

قة بني املتعاقدين، و قالوا إن مجيع حاالت فقهي، و اآلخر قضائي، مبنامها وجود املعامالت الساب
السكوت املالبس، تعطينا أساسا صحيحا، و يضيفون إىل ذلك أن عقد التأمني من عقود اإلذعان 

.اليت يكون فيها أحد املتعاقدين و هو املؤمن له مِذعنا للطرف اآلخر   
نه قبول على ومن أجل هذا فقد يعترب املؤمن سكوت املؤمن له كرفض، و قد يفسر على أ

11ضوء الظروف املالبسة اليت أحاطت بالسكوت  .  

                                                 
9 L’ARCITCLE 112-2 du code d’assurance dit «  …Est considérée comme acceptée la proposition, faite par lettre 
recommandée, de prolonger ou de modifier un contrat ou de remettre en vigueur un contrat suspendu, si 
l’assureur ne refuse pas cette proposition dans les dix jours après qu’ elle luis soit parvenue. 
 les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables aux assurances sur la vie ».   
10 A.BESSON, le contrat d‘assurances, T. 7,2eme édition, 1954, p.357, 
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  :قانون التأمني الفرنسي ،واليت تتمثل يف  من .L 112-2ويلزم توافر شروط لتطبيق املادة 
  .أن يكون هناك عقد تأمني، قد أبرم بني املؤمن أو شركة التأمني و املؤمن له -1
  .أن يكون العقد قد استوىف أركانه و شروطه -2
أن تتوافر الشروط الشكلية، كقيام املؤمن بإرسال خطاب أو رسالة موصى عليها للمؤمن -3

  .له موضحا به األسباب اليت من اجلها يطلب التعديل يف شروط العقد 
سكوت املؤمن بالنسبة للشروط اليت عرض املؤمن له تعديلها، و عدم اعرتاضه عليها أكثر -4

  .أيام من تاريخ إخطاره  10من 
و يعترب التعديل الذي يطرأ على العقد بعد انعقاده ،مبثابة إجياب جديد إذا قبله الطرف  هذا

  .اآلخر صراحة أو ضمنا أو بطريق السكوت، مت التعديل و سرت أحكام العقد اجلديد 
فيطلب . ومثل هذا ما حيدث يف حالة زيادة املخاطر عما كانت عليه وقت إبرام عقد التأمني

قسط التأمني، أو زيادة املبلغ املؤمن به، فيسكت املؤمن له، و ال يعرتض على ذلك، املؤمن زيادة يف 
  .12و يستمر يف دفع األقساط، أو أن يقوم بدفع مبلغ التأمني املطلوب بالزيادة

وإذا كانت زيادة املخاطر أمرا يدعوا إىل التعديل يف شروط عقد التأمني، فإا على العكس 
ة اخلطر، ففي مثل هذه احلاالت هناك خطر جديد، و ليس تعديل يف قد تنقص و قد تتغري طبيع

اخلطر، و يف هذه احلالة إذا قام املؤمن بالتأمني على هذه املخاطر اجلديدة، معدال يف شروط العقد، و 
  .13سكت املؤمن له، فإن سكوته يعترب قبوال

 ذه املخاطر، فخطر وأيضا سكوت املؤمن له يعترب بدوره قبوال، طاملا أنه كان على علم
السرقة أو تلف األشياء املؤمن عليها، قد يزداد كل منهما، فيحدث تغيريا يف املخاطر، مما يرتتب عليه 

  .التعديل يف شروط عقد التأمني، فسكوت املؤمن له بعد علمه بقيام املؤمن ذا التعديل يعترب قبوال 
مل يستبعد التأمني على املخاطر، و من مث وملا كان املشرع الفرنسي يف املادة السالفة الذكر، 

فإنه إذا قامت شركة التأمني بالتعديل يف قسط التأمني أو طلبت زيادة املبلغ املؤمن به، و سكت 
 .14املؤمن له، اعترب السكوت قبوال

                                                 
12 Y.-L.FAIVRE , Droit des assurances , 10 édition, D., Paris , 1998, p. 180 ; M.-J.LITTMAN, op .cit. ,   p.262,              
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13 Cass  . civ. , 4 mars, 1986, Bull.civ.n°44, cité par G.WIEDERKEHR, X.HENRY,A.TISSERAND ,code 
civil,103 édition ,Dalloz, Paris,2004,p.877 ;Cass. Civ.,11octobre 1994, D, 1995, cité par C.LARROUMET, op. 
cit., p. 228 .  
14 A.BESSON, op. cit.,p.357; M.-J.LITTMAN, op. cit. , p.266-267, 
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من قانون .L  2-112املادة من أجل هذا و رعاية حلسن نية املؤمن له ، جيب تفسري نص 
تفسريا واسعا ، حبيث يشمل مجيع التعديالت  الطارئة  A.BESSONب األستاذ التأمني الفرنسي حس

  .بعد إنعقاد العقد 
فنقل البضائع من أماكنها إىل مكان أكثر خطورة ، يعترب تعديال لألخطار ، يرتتب عليه 

  .  15توسيع نطاق هذه املخاطر ، و يعترب هذا  بدوره تطبيقا صحيحا حلكم القانون
ج يف وثيقة التأمني شرط خيول للشركة فسخ العقد أوإنقاص املدة ،     و كما جيوز أن يدر 

  .ميكن أن يتم قبول ذلك بسكوت الطرف اآلخر يف العقد ، و ذلك يف احلدود القانونية
أن حرفية النص السابق ، ال تسمح حبلول ليست يف  M.- J.LITTMANويالحظ األستاذ  

تبحث عن إدخال قيود ، أو أن تضع  حدودا على قاعدة صاحل املؤمن هلم ، و أنه من التحكم أن 
  .السكوت قبول 

وتبدو هذه القيود حسب رأيه منطقية بالنسبة للمتخصصني، إال أن العمالء قد وضعوا ثقتهم 
يف القانون ، فال يقبل أن توضع قيودا ليست يف صاحلهم ، أو أن يفاجأ العمالء مبخاطر غري مقبولة، 

 16طر الذي يقع على عاتقه ، فعليه أن يدفع قيمة تزايده و تفاقمه و هو ساكتفاملؤمن له يعلم باخل
. 

أما بالنسبة للتشريع املصري ، فكان املشروع التمهيدي للقانون املدين املصري يتضمن يف نص 
جاء يف نص ،و قانون التأمني  الفرنسي  من .L 2-112منه على نص مشابه لنص املادة  1062املادة 
يعترب الطلب املرسل بكتاب موصى : " من املشروع التمهيدي للقانون املدين املصري أنه  1062املادة 

عليه من املؤمن عليه يف مركزه الرئيسي ، متضمنا امتداد العقد أو تعديله أو سريانه بعد وقفه ، قد قبل 
و ". ...إذا مل يرفض املؤمن هذا الطلب يف ظرف عشرة أيام من وقت وصول الكتاب      إليه 

يف التأمني من :" من مشروع احلكومة اليت ورد فيها أنه  10أخذت مبضمون هذه املادة ، املادة 
األضرار يعترب قبوال الطلب املرسل بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول من املؤمن له إىل املؤمن 

ن له قد قام بأداء يف مركزه الرئيسي ، متضمنا امتداد العقد أو تعديله ، و هذا بشرط أن يكون املؤم
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األقساط املستحقة عن املدة املاضية ، و ذلك ما مل يقم املؤمن بإبالغ املؤمن له خالل اخلمسة عشر 
   17".يوما التالية لوصول الكتاب بعدم املوافقة على االمتداد أو التعديل 

فهذا النص األخري تضمن أن سكوت املؤمن بعد مرور اخلمسة عشر يوما التالية لوصول 
لكتاب املوصى عليه املرسل من طرف املؤمن له املتعلق بامتداد عقد التأمني أو تعديله ، أي أنه ميكن ا

اعتبار سكوت املؤمن مدة كافية عن الرد على اإلجياب الذي تقدم به املؤمن له يف شأن امللحق قبوال 
   18سابق مدة كافية لذلكيوما الواردة يف النص ال 15و تكون مدة . من املؤمن ،يتم به انعقاد امللحق

ويقصد يف هذا املقام مبلحق وثيقة التأمني االتفاق على بعض التعديالت يف شروط الوثيقة 
املثبتة لعقد التامني ، و التعديل الذي يتضمنه امللحق ال يتم إال مبوافقة ) وثيقة التأمني ( األصلية 

مدة العقد ، أو تغيري املخاطر  املؤمن منها،  املؤمن و املؤمن له ، و قد يتعلق بزيادة مبلغ التأمني أو 
أو إدراج شروط جديدة بالوثيقة ؛ أو تغيري املستفيد ، و يسري على امللحق ما يسري على وثيقة 

  .19التأمني من أحكام موضوعية و شكلية 
ال :" نه بقـوهلا أ 07-95من األمر 9ولقد تناول املشرع اجلزائري النص على ملحـق التأمني يف املادة     

  .20" يقع أي تعديل يف عقد التأمني إال مبلحق يوقعه الطرفان 
كما تناول أيضا مشرعنا النص على حالة السكوت املعترب قبوال يف تعديل عقد التأمني،  

:          املتعلق بالتأمني و  اليت جاء فيها   1980لسنة   07-80 من قانون رقم 9/2وذلك يف نص املادة 
مقبوال ، إذا قدم يف رسالة موصى عليها ، يعرب فيها الطالب عن رغبته يف متديد عقد ويعد الطلب "

معلق أو إعادة سريان مفعوله ، أو تعديل عقد على مدى الضمان و مبلغه إذا مل يرفض املؤمن هذا 
" يوما من تاريخ تبليغه ،و ال تنطبق هذه الفقرة على تأمينات األشخاص) 20(الطلب خالل عشرين 

.  
نص على أحكام الفقرة السابقة، و لكن يف املادة           1995لسنة  07- 95بعد صدور األمر و 

و يعد اإلقرتاح مقبوال إذا قدم يف رسالة موصى عليها يعرب فيها الطالب :" منه و اليت جاء فيها  8/2
ن ومبلغه عن رغبته يف متديد عقد معلق أو إعادة سريان مفعوله أو تعديل عقد خبصوص مدى الضما
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يوما من تاريخ إستالمه ، وال تنطبق أحكام هذه ) 20(إذا مل يرفض املؤمن هذا الطلب خالل عشرين 
  "الفقرة على تأمينات األشخاص 

ويتضح من هذه املادة أن املشرع قد بني مىت يعد مقبوال متديد عقد التأمني املعلق أو إعادة 
، و أنه يستفاد قبول املؤمن إذا  21ان أو مبلغ التأمنيسريان مفعوله أو تعديله فيما يتعلق مبدى الضم

مل يرفض الطلب املقدم إليه من املؤمن له خالل عشرين يوما من تاريخ استالمه أي أنه يعترب سكوته 
و عدم رفضه قبوال لذلك الطلب املتضمن متديد عقد التأمني املعلق أو إعادة سريان مفعوله أو تعديل 

  .العقد
  : ما يلي  07- 95من األمر  8/2ص املادة ويشرتط لتطبيق ن

  أن يكون هناك عقد تأمني بني املؤمن و املؤمن له -1
أن يكون التأمني تأمينا على األضرار ، و يستبعد  يف هذا املقام التأمني على األشخاص، -2

عديل إذ يف هذا األخري ال يتم التعديل مبرور العشرين يوما دون إعالن املؤمن رفضه ،بل يبقى الت
  .السالفة البيان  9/1 متوقفا على إضافته يف امللحق املنصوص عليه يف املادة

أن يقدم املؤمن له طلبه املتمثل يف متديد عقد التأمني املعلق أو إعادة سريان مفعوله -3
  .أوتعديل عقد التأمني ، برسالة موصى عليها 

يوما من تاريخ  20ثر من أن يلتزم املؤمن السكوت جتاه الطلب أو االقرتاح مدة أك-4
  . 22استالمه لالقرتاح 

بعد إيضاح و إظهار دور السكوت و حمتواه يف تعديل عقد التأمني، سنتعرض بعد ذلك إىل  
  .دراسة الشروط الشكلية لطلب التعديل يف عقد التأمني 

  

   الشروط الشكلية لطلب التعديل في عقد التأمين:ثانيا

ؤمن مدة معينة قبوال على الطلب املقدم إليه من قبل يتطلب األمر  حىت يعترب سكوت امل
  .املؤمن له اخلاص بتعديل العقد، شروط شكلية يف الطلب 
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و يقضي قانون التأمني الفرنسي بأن الشكل املعتاد للطلب هو إرسال رسالة أو خطاب 
ن يرسل موضحا به بيان من وجه إليه اإلجياب، و لألخري أ « lettre recommandée »موصى عليه 

إىل مقر شركة التأمني مبوافقته على التعديل يف شروط العقد أو بعدم موافقته، وللمؤمن يف  خطابا
حالة قبول املؤمن له للتعديل أن يتخذ يف خالل عشرة أيام قرارا بالقبول ، فإذا سكت حىت إنقضت 

  .املدة ، إعترب سكوته قبوال 

ني املؤمن له ضد ما قد يثار من شك حول مأوقد محى املشرع الفرنسي كذلك يف قانون الت
سكوته، فاعترب سكوته قبوال ملا أجراه املؤمن من تعديل دون أن يعرتض عليه ، و قد إستهدف املشرع 

و هذه حماولة لتجنب ما قد يقال من أن القانون . الفرنسي بذلك إقامة التوازن العادل بني الطرفني 
نبه ، فإشرتط إعذاره ، حىت تتاح له الفرصة يف أن يعرب ال حيمي الشخص الساكت ، أو ال يقف جبا

  .عن إرادته يف التعديل 

املذكورة ، كان هذا  . 112L-2وإذا حدث رفض يف خالل العشرة أيام املذكورة يف نص املادة 
 . 23الرفض صحيحا

العشرة أيام  ومن الناحية العملية ، فإنه يكفي أن حيدد املؤمن إجابته قبل إنتهاء
رة،والصعوبة يف هذا الشأن تظهر يف رفض املؤمن إختاذ اإلحتياطات ضد زيادة املخاطر، املذكو 

    .وضمان املخاطر اجلديدة

وحىت ميكن القول بإعتبار سكوت املؤمن قبول للتعديالت النامجة عن زيادة املخاطر 
24أوإنقاصها ، يشرتط أن يكون السكوت ائيا  .  

املؤمن املعلق على شرط يكون كالرفض إذا وقع قد حكم القضاء الفرنسي بأن قبول فل
25احلادث املؤمن ضده ، قبل أن يتفق املتعاقدان بصفة ائيا على كل الشروط اجلديدة  .  

وعليه فإن العرض الذي قوم به املؤمن له خبطاب موصى عليه ، بطلب تعديل عقد التأمني ال 
ة اإلجابة من املؤمن أو شركة التأمني، بأنه ال يعترب مقبوال، إذا تلقى يف خالل العشرة األيام املذكور 

.ميكن القبول دون إجراء فحص سابق ، أو دون التحري عن هذه التعديالت الطارئة   
                                                 
 23 -M.PICARD,A.BESSON,Les assurances terrestres, T.1, « le contrat d’assurance » ,Paris ,L.G.D.J.1982, p.69,                                        
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كذلك قد فسر القضاء الفرنسي إجابة املؤمن مقررا أن الرفض و القبول كالتحفظات اليت 
اديت الطرفني إزاء التغيريات اليت تطرأ ح بتبادل إر سمجتري للضرورة أو ملواجهة الظروف الطارئة ، ال ت

 7/2و أن هذا التفسري يدل على أن املؤمن مل يلتزم بتطبيق حكم املادة   . بعد انعقاد عقد التأمني 

.من قانون التأمني   

أيضا ذهب الفقه الفرنسي إىل القول بأن القبول غري النهائي أو املعلق على شرط يعترب رفضا 
.L 112-2م املادة ، و ال يسمح بتطبيق حك .من قانون التأمني    

يف الواقع أن عرض التغيري أو التعديل للعقد القائم أو املوجود ، يعترب إجيابا بالتعاقد ،فإذا 
عرض املؤمن له على املؤمن تعديل شروط العقد ، و سكت املؤمن ومل يبِد إعرتاضا على هذه الشروط 

.إعترب سكوته مبثابة قبول  

شرع اجلزائري هو اآلخر متثلت الشكلية اليت تطَلبها يف االقرتاح الذي يقدمه أما بالنسبة للم
املتعلق بالتأمينات يف رسالة موصى  07-95من األمر  8/2املؤمن له للمؤمن و املتعلق حبسب املادة 

.عليها يعرب فيها بوضوح عن رغبته يف تعديل العقد أو سريان مفعوله إذا كان معلقا أو متديده  

112-2ق يعترب السكوت دليال على القبول إذا وجد نص تشريعي كنص املادة كما سب L. من  
قانون التأمني الفرنسي اليت تقضي بإعتبار سكوت من وجه إليه اإلجياب، حالة التغيري أوالتعديل يف 

.شروط العقد القائم   

تعاقدين ولكن التساؤل يثور عن احللول يف حالة عدم وجود نص تشريعي ؟ فإذا طلب أحد امل
من اآلخر تعديل شروط العقد أو تعديل بعض شروطه، فما هو املعىن الذي يعطى للسكوت الذي 
 يتلو ذلك ؟

يتم العقد طبقا للقواعد العامة بتوافق إرادتني متطابقتني ، و ذلك بالتعبري الصريح أوبالتعبري  
وتا جمرداالضمين أو بطريق السكوت املالبس، و لكنه ال يتم إذا كان السكوت سك 26 ويذهب الفقه . 

P.ESMEINالفرنسي الذي يتزعمه الفقيه  إىل القول بان سكوت من وجه إليه خطاب يعرض فيه  
املوجب التعديل أو التغيري يف شروط العقد يعترب قبوال ، إذا كانت هناك عالقات سابقة بني 

.املتعاقدين  
                                                 

26 M.-J.LITTMAN , op , cit., p .280; R.DEMOGUE,  op .cit. , p . 302 ,                                                                                                         
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التعاقدية املستقبلة على اعتباره كما أنه ميكن للطرفني أن يتفقا على السكوت يف عالقاما 
.قبوال   

وعلى هذا، فإن تعديل العقد يصح أن يتم بسكوت من وجه إليه طلب التعديل الذي  
. يعرضه الطرف اآلخر ، فيعترب السكوت قبوال على ضوء الظروف و املالبسات احمليطة به  

ل التعديل أو التغيري يف هلذا فإن السكوت قد يقصد به عدم انصراف النية أو االجتاه إىل قبو  
.العقد ،وبقاء احلال على ما كان عليه  

وعليه يتضح أن السكوت كما يلعب دورا يف إنشاء العقد ، يلعب دورا يف تعديله، 
فالسكوت املالبس على أساس وجود عالقات عمل سابقة بني الطرفني يعترب قبوال ، سواء يف إنشاء 

.العقد أو يف تعديله   

العدالة ، أن خيول ألحد الطرفني القيام بإجراء تعديل يف العقد بإرادته املنفردة إال أنه ليس من 
أو حسب رغبته ، و دون أن يشاركه يف هذا التعديل الطرف اآلخر يف العقد ، الذي سبق انعقاده 

كما أن طلب تعديل شروط العقد ، مبا يغري من طبيعته و نطاقه قد يشكل عبئا على . فيما بينهما 
اآلخر الطرف 27. 

ويف حتليل موقف القضاء الفرنسي يف هذه املسألة ، فقد يكون سكوت أحد املتعاقدين قبوال 
عند طلب الطرف اآلخر إجراء تعديل يف شروط العقد، و قد اعتربت بعض األحكام القضائية 

وتضيف التعديل يف موضوع العقد تفسريا لنماذج معينة من العقود، كعقد التأمني مثال،             
هذه األحكام القضائية قوهلا بأنه إذا كان هناك عالقات عمل سابقة ، فالسكوت يعترب سكوتا 

.مالبسا، و هو يتضمن نوعا من الرضا أو التسليم بشرط التعديل   

زيادة عن ذلك ، فإنه طبقا للعرف التجاري يعترب السكوت قبوال ، إذا كان التعامل قد جرى 
  . على هذا 

ع من أن يتم التعديل من جانب احد الطرفني، ويعلم به الطرف اآلخر، وليس هناك مان
فيسكت وال يعرتض على ذلك ،بل أنه يقوم بتنفيذ العقد على النحو الذي هو عليه بعد التعديل 

                                                 
27 P.ESMEIN, op. cit. , p .275 ;  J.BARRAULT , op.cit. ,p.139;  M.-J.LITTMAN , op. cit. ,p .285,                            
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ويقتضي ذلك عدم قيام الطرف الذي التزم السكوت بتنفيذ أحكام العقد . فيعترب السكوت قبوال
  .28يذ العقد بعد التعديالت اليت أجريت عليهالقدمي، بل إنه يقوم بتنف

وتقدير مدى اعتبار السكوت قبوال عند قيام أحد الطرفني بطلب تعديل شروط العقد، يعترب 
مسألة موضوعية ختضع لتقدير القاضي، الذي له أن يقدر كل حالة على حدة مدى اعتبار السكوت 

  .حتيط به دالالت تنطق باعتباره قبوالقبوال من عدمه، وهل هو سكوت جمرد أم أنه سكوت مالبس 

وإذا تعارض السكوت مع طلب تعديل العقد وشروطه بأن كان حيمل الطرف الساكت بعض 
  .األعباء أو يلقى عليه بالتزام ثقيل اعترب رفضا

أما إذا كان اإلجياب الصادر بالتعديل، يتضمن بعض املزايا، أو كان يف صاحل من   
  .حضه ملصلحةوجه إليه، اعترب قبوال لتم

ويتضــح ممــا ســبق، أن ســكوت املتعاقــد، قــد يعتــرب قبــوال للتعــديل املعــروض عليــه، وقــد يكــون  
رفضــا، وقــد يكــون الســكوت مــع الــتحفظ كغايــة أو كهــدف لعــدم قبــول طلــب التعــديل أو التغيـــري يف 

.شروط العقد   
مـرا قـد يـدعو إىل واعتبار السكوت قبوال يف حالة تعديل العقد، على النحـو السـالف البيـان، أ 
.حتقيق العدالة، وإعادة التوازن، يف الرابطة التعاقدية إذا اختلت  

مــن قــانون املــدين الفرنســي فــإن االتفاقــات ال تلــزم فقــط عاقــديها،  1135كــذلك وطبقــا ألحكــام املــادة 
     .   وإمنـــا تلـــزم كـــل مـــن تقضـــي قواعـــد العدالـــة أو العـــرف أو القـــانون بـــإلزامهم ـــا علـــى حســـب طبيعتهـــا

و اسـتنادا إىل ذلــك، فــإن فكــرة العدالــة  تتضــمن االلتــزام العــام باإلجابــة، ويقــع علــى عــاتق مــن وجــه    
.إليه اإلجياب  

وإذا كان من الصعب أن يتضمن العقد التزاما باإلجابة، فإن هذا يتعلق يف الواقع مببدأ تنفيذ   
ل العقد قد خيالف مبدأ حسن العقد حبسن نية، ومن مث فإن السكوت الذي يتعارض مع طلب تعدي

 . النية ومبدأ الثقة اللذين جيب أن يسودا بني املتعاقدين
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. 112-2إضافة إىل ذلك وطبقا ألحكام املادة   L من قانون التـأمني الفرنسـي سـالفة الـذكر فـإن  
ســكوت مــن وجــه إليــه اإلجيــاب يف شــأن تعــديل الشــروط يف عقــد التــأمني يعتــرب قبــوال ،طاملــا أن املشــرع 

.لفرنسي قد تدخل ليعطي للسكوت هذا املعىنا  
أما بالنسبة إىل إحالة عدم وجود النص، ذهبت بعض األحكام القضائية إىل أن السكوت إزاء إجياب 

  .موجه بتعديل العقد يعترب رفضا
M .-J.LITTMAN وهذا التفسري الـذي ذهبـت إليـه هـذه األحكـام، يبـدو حسـب األسـتاذ  أنـه  

لقانونيــة، بــل أنــه ال حيقــق العدالــة ، إذ قــد يكــون الســكوت قبــوال ، إذا كانــت غــري دقيــق مــن الناحيــة ا
الظروف املالبسة تدل علـى اعتبـاره كـذلك، واهلـدف هـو حتقيـق احلمايـة بالنسـبة للمتعاقـد الـذي تضـرر 

.29من التعديال ت اليت  أجريت يف العقد، ومل تكن يف صاحله  
صرف القانوين، و نتناول بعده دور السكوت هذا ما يتعلق بشأن دور السكوت يف تعديل الت 
.يف تعديل شروط تنفيذ التصرف القانوين يف املطلب املوايل   

 
 
 

 المطلب الثاني

 دور السكوت في تعديل شروط تنفيذ التصرف القانوني

 

يف العالقات القانونية املمتدة، يطرأ على التصرف القانوين وباألخص منه العقد، تعديالت 
نفيذه ، وقد يتضمن شروط تتعلق بتجديده، وقد يستفاد جتديد العقد ضمنيا من تتعلق بشروط ت

  .ظروف معينة

وتظهر هذه العالقات القانونية املمتدة يف العقود املستمرة، كما يف حالة عقد اإلجيار   
وللسكوت أثر يف تعديل شروط تنفيذ العقد، و كذلك بشكل أكرب يف جتديد العقد . وعقد العمل
و لبحث هذا الدور الذي يلعبه السكوت يف تعديل شروط تنفيذ التصرف القانوين، . نياجتديدا ضم
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الفرع (سيتم تناوله بالتعرض إىل دور السكوت يف تعديل شروط تنفيذ عقد اإلجيار و عقد العمل 
  ) . الفرع الثاين(، و إىل دور السكوت يف التجديد الضمين للعقد )األول

  

  

  

  

  

 الفرع األول

  ت في تعديل شروط تنفيذ عقد اإليجار و عقد العملدور السكو 

  

قد حيدث تعديالت يف شروط تنفيذ عقد اإلجيار و يف تنفيذ عقد العمل، ويظهر فيها   
وهلذا سيتم التطرق يف هذا الفرع إىل بيان دوره يف تعديل شروط تنفيذ عقد اإلجيار . للسكوت دور

 ) . ثانيا(عقد العمل  ، و إىل دور السكوت يف تعديل شروط تنفيذ)أوال(

 التعديل في شروط تنفيذ عقد اإليجار:أوال

 

قبل الشروع يف دراسة مضمون هذا الفرع، عقد اإلجيار أو ما يعرب عنه بعقد إجيار األشياء عرفه 
من القانون املدين بأنه عقد يلتزم به أحد املتعاقدين أن جيعل اآلخر  1709املشرع الفرنسي يف املادة 

. 30يف مدة معينة بأجرة معينة يلتزم هذا األخري بدفعهاينتفع بشيء   

عقد يلتزم املؤجر :"من القانون املدين املصري بأنه  558وعرفه املشرع املصري يف املادة   
بينما عرف املشرع .31"مبقتضاه أن ميكن املستأجر من االنتفاع بشيء معني مدة معينة لقاء أجر معلوم

 05-07يف التعديل األخري للقانون املدين الصادر مبقتضى القانون رقم  اجلزائري هو اآلخر عقد اإلجيار

                                                 
30  L’Article 1709 du C.C.F. dispose: « le louge des choses est un contrat par lequel L’une parties S'oblige à faire 
jouit l’autre d’une chose pendant un certain temps  , et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui 
payer »; 
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اإلجيار عقد ميكن املؤجر مبقتضاه :" م بقوهلا.من ق 467، وذلك يف املادة 2007ماي  13بتاريخ 
جيوز أن حيدد بدل اإلجيار نقدا أو . املستأجر من االنتفاع بشيء ملدة حمددة مقابل بدل إجيار معلوم

  ".عمل آخربتقدمي أي 

يستفاد من هذه التعاريف أن عقد اإلجيار يقيم عالقة بني طرفني أحدمها املؤجر،   
والذي يقع على عاتقه التزام متكني الطرف اآلخر باالنتفاع بشيء معني، واآلخر هو املستأجر الذي 

جر يقع على عاتقه دفع مقابل بدل اإلجيار، وذلك يف مدة حمددة يتم االتفاق عليها بني املؤ 
  .32واملستأجر

ويفرض عقد اإلجيار عدة التزامات على املؤجر واملستأجر، فيقع على عاتق املؤجر   
االلتزام بتسليم الشيء و الذي عموما يتمثل يف العني املؤجرة للمستأجر، وكذلك يقع عليه االلتزام 

  .بصيانتها وضمان االنتفاع

اإلجيار، واستعمال أيضا الشيء املؤجر بينما يقع على عاتق املستأجر واجب الوفاء بدفع بدل 
أو العني املؤجرة فيما أعدت له والعناية ا حسب االتفاق الذي جرى بينهما، وكذلك يلتزم املستأجر 

  .33باالعتناء بالعني املؤجرة وتسليمها عند اية مدة العقد إىل املؤجر

قد اإلجيار كتابة وأن م أن ينعقد ع.مكرر من ق 467واشرتط املشرع اجلزائري يف املادة   
  .يكون له تاريخ ثابت، وإال كان باطالً 

وطبيعة حق املستأجر يف عقد اإلجيار هو حق شخصي ال عيين، جيوز التنازل عنه كما جيوز 
  . 34ذلك يف سائر العقود، وجيوز للمستأجر إجياره من الباطن

يف تعديل وخبصوص دور السكوت يف تعديل شروط تنفيذ عقد اإلجيار يظهر يف دوره 
  .ختصيص املكان املؤجر ويف التأجري من الباطن 

فإذا كان عقد اإلجيار يتضمن شرطا مينع املستأجر من التأجري من الباطن، أو من تغيري 
  .ختصيص املكان املؤجر، فال يصح للمستأجر أن يقوم ما
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، واستمر وإذا خالف املستأجر ذلك وقام ما، والتزم املؤجر السكوت ومل يعارض يف ذلك
هذا الوضع مدة من الزمن، مث قام املؤجر برفع دعوى بفسخ عقد اإلجيار فإنه يكون له احلق يف ذلك 

. ألن املستأجر أخل بالتزاماته املتمثلة يف عدم التأجري من الباطن أو بتغيري ختصيص املكان املؤجر
التزم السكوت، أو ألنه  وليس للمستأجر يف هذه احلالة أن يدفع دعوى املؤجر، لكون هذا األخري

وعلى هذا فإنه ال . قبل ذا الوضع، إذ ال يستفاد قبول املؤجر هنا من سكوته أو من اجتاهه السليب
يكفي لقيام املستأجر بتغيري ختصيص املكان املؤجر أو التأجري من الباطن، أن ينفرد ما املستأجر، 

  . وإمنا جيب أن يقبل املؤجر هذا التعديل

كن أن يكون قبول املؤجر هلذا التعديل ضمنيا، ويستفاد هذا من عدم قيامه برفع إال أنه مي
الدعوى ضد املستأجر وقبول املؤجر قبض األجرة من املستأجر بعد التعديل، أو إقراره ملا قام به 

  .املستأجر

عن  القانون املدين الفرنسي بأن التأجري من الباطن، وكذا النزول من 1717ولقد تضمنت املادة 
  .اإلجيار جيوز للمستأجر أن جيريهما، إذا مل تكن هذه الرخصة ممنوعة عليه منعا كليا أو جزئيا

نص على منع التأجري من الباطن  1948سبتمرب 1وقد صدر قانون إجيار األماكن يف فرنسا يف 
  .أوالنزول عن اإلجيار، إال إذا اتفق على خالف ذلك

سكوته هذا ما يفيد منه قبوله للتأجري من الباطن فإذا سكت املؤجر واختذ املستأجر من 
  35.أوالنزول عن اإلجيار، كان هذا السكوت قبوال

فيفري  20وقد حكم القضاء الفرنسي بذلك، حيث أصدرت حمكمة النقض الفرنسية قرارا يف 
تضمن أن سكوت املالك وعدم اعرتاضه على قيام املستأجر بالتأجري من الباطن مدة طويلة،  1958

  36.سر على أنه قبول ضمينيف

قرارا تضمن أن ترك املالك املستأجر يؤجر  1958أبريل  18كذلك أصدرت نفس احملكمة يف 
من الباطن أو يغري من ختصيص املكان املؤجر، دون أن يعرتض على ذلك، فإن هذا مبثابة نزول عن 

  .37حقه
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ار من الباطن، وذلك يف وبالنسبة للمشرع املصري أجاز للمستأجر التنازل عن اإلجيار واإلجي
للمستأجر حق التنازل عن اإلجيار أواالجيار من الباطن وذلك : "م اليت جاء فيها.من ق 593املادة 

  " . عن كل ما استأجره أو بعضه ما مل يقض االتفاق بغري ذلك

وإذا وجد شرط صريح يف عقد اإلجيار يقضي مبنع املستأجر من التنازل عن اإلجيار فال جيوز 
والقاعدة أن هذا املنع استثنائي فال جيوز التوسع . تأجر التنازل عن اإلجيار أو اإلجيار من الباطنللمس

يف تفسريه، وال تقيد حرية املستأجر يف التنازل أو االجيار من الباطن إال بالقدر املنصوص عليه يف 
  .العقد

ل عن الشرط وحىت يف حدود املنع املنصوص عليه يف العقد، جيوز للمؤجر أن يتناز   
  .38صراحة أو ضمنا كأن يقبض األجرة من املستأجر من الباطن

جاء فيه بأن  1961يناير  25ويف هذا اخلصوص أصدرت حمكمة بين سويف حكما يف   
سكوت املؤجر مدة طويلة عن االعرتاض عن املستأجر إلجياره العني من الباطن رغما من وجود "

ضمنيا، فليس للمؤجر بعد ذلك أن يطلب فسخ اإلجارة شرط حيظر عليه ذلك جيب اعتباره قبوال 
  . 39"هلذا السبب

اشرتط يف التأجري  23يف املادة  1969إال أن قانون إجيار األماكن املصري الصادر يف   
من الباطن حصول املستأجر على إذن كتايب من املؤجر باإلجيار من الباطن، وكذلك ورد نفس احلكم 

 136من القانون ) جـ/18(وأيضا وطبقا للمادة . 1977لسنة  49ن رقم من القانو ) ب/31(يف املادة 
املتعلق بإجيار األماكن، أن قيام املستأجر بالتأجري من الباطن يعترب سببا إلخراجه من  1981لسنة 

  .العني املؤجرة إلخالله بااللتزام بعدم التأجري من الباطن بغري إذن من املؤجر

عني املؤجرة إىل غري أغراض السكىن، فكان يعترب سببا وبالنسبة لتغيري استعمال ال  
سالف الذكر  1981، وجعل قانون 1977لسنة  46من القانون رقم  31إلاء عقد اإلجيار طبقا للمادة 

منه، تغيري استعمال العني املؤجرة إىل غري أغراض السكىن حقا للمستأجر ودون اشرتاط  19يف املادة 
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أال يرتتب على تغيري االستعمال كليا أو جزئيا إحلاق ضرر باملبىن أو  موافقة املالك، ولكن بشرط
  . 40شاغليه

وبالنسبة للمشرع اجلزائري خبصوص اإلجيار من الباطن، فإنه قضى بعدم جواز اإلجيار   
املدين من الباطن من املستأجر مادام مل حيصل على موافقة املؤجر كتابيا عن ذلك، إال إذا وجد نص 

م ، وكذلك نص املشرع اجلزائري .من ق 505و هذا ما جاء يف نص املادة .خبالف ذلك قانوين يقضي
على حظر اإلجيار التجاري الكلي أو اجلزئي من الباطن ما مل يوجد شرط يقضي بذلك يف عقد 

: من القانون التجاري اليت جاء فيها أنه 188اإلجيار أو حصول موافقة من املؤجر، وذلك يف املادة 
إجيار كلي أو جزئي من الباطن، إال إذا اشرتط خالف ذلك مبوجب عقد اإلجيار أو موافقة  حيظر كل"

  .املؤجر

  " . ويف حالة اإلجيار من الباطل املرخص به يدعى املالك للمشاركة يف العقد   

فهذا النص األخري يفيد أنه ال جيوز للمستأجر تأجري العقار املؤجر له من الباطن دون موافقة 
ؤجر ، وميكن له ذلك يف حالة اشرتاط ذلك يف صلب عقد اإلجيار، ويف حالة موافقة املؤجر من امل

  .41حبالة اإلجيار الفرعي

وأصدرت احملكمة العليا يف هذا الشأن عدة قرارات، من ذلك القرار الذي أصدرته   
: جاء فيه أنهوالذي ) ب خ(ضد فريق )م م : (يف قضية 1992فرباير  16الغرفة التجارية والبحرية يف 

حيظر أي إجيار كلي أو جزئي من الباطن إال إذا اشرتط اختالف ذلك مبوجب عقد " من املقرر أنه   "
  .اإلجيار أو موافقة

كما أنه ال جيوز للمستأجر أن يتنازل عن اإلجيار أو يؤجر إجيارا فرعيا بدون موافقة   
  ."...صرحية من املؤجر

ن قضاة الس اعتربوا سكوت الطاعنني مدة أ - قضية احلال- ومبا أنه يستفاد من   
 من القانون املدين واملادة 505طويلة كموافقة على اإلجيار من الباطن فإم قد خالفوا أحكام املادة 
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. من القانون التجاري اليت تشرتطان طول املدة ليس مربرا كافيا لعلم و موافقة املؤجرين بذلك 188
  .42» رومىت كان كذلك استوجب نقض القرا

 22وعلى عكس القرار السابق، أصدرت الغرفة التجارية والبحرية لذات احملكمة يف   
من  "  :والذي جاء فيه أنه) ب أ(ضد ) ب ن(قرارا خيالف سابقه يف القضية بني  1994نوفمرب  

حيظر كل إجيار كلي أو جزئي من الباطن إال إذا اشرتط خالف ذلك مبوجب " املستقر عليه قانونا أن 
  " .قد إجيار أو موافقة املؤجرع

أن حمضر التحقيق املكرر ال يثبت أن املالك السابق قد  -يف قضية احلال –وملا كان ثابتا  
أجاز أوال اإلجيار من الباطن ولكن يقدم بالعكس الدليل على أن إجيار من الباطن قائم حسب 

كن تأويلها إال باإلجيار من الباطن وهذه املدة الطويلة ال مي 1965تصرحيات املستأجر من الباطن منذ 
  .مرخص به ضمنيا من طرف املالك

  .  43» ومىت كان كذلك استوجب رفض الطعن  

فهذا القرار األخري أجاز اإلجيار من الباطن مبوافقة املؤجر الضمنية عليه، يف حني مل   
  .جييزها يف القرار األول

ار من الباطن سواء منه املدين أوالتجاري، ويتضح من كل ذلك أن املشرع اجلزائري يف اإلجي     
و بذلك يستبعد سكوت املؤجر . ال جييزه للمستأجر ما دام مل حيصل على موافقة املؤجر بذلك

غري أن القضاء، ال يوجد له موقفا حمددا بشأن . مع عمله باإلجيار من الباطن بتفسريه قبوال
باطن، فقضى يف أحكام صادرة عنه أنه جيوز اشرتاط املوافقة الضمنية للمؤجر على اإلجيار من ال

اعتبار سكوت املؤرخ علمه باإلجيار مبثابة موافقة منه و قبول، و يف أحكام أخرى قضى بغري 
 .ج .ت.من ق 188ج واملادة .م.من ق 505ذلك وفقا لنص املادة 

وسكت  ويضاف إىل ما سبق، أنه إذا وجد هناك شرط يبيح للمستأجر التأجري من الباطن،      
  .املؤجر اعترب سكوته قبوال
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تعرضنا لدور السكوت يف تعديل شروط تنفيذ عقد اإلجيار، و نتناول فيما بعده دوره يف      
  .تعديل شروط تنفيذ عقد العمل 

  

  دور السكوت في تعديل شروط تنفيذ عقد العمل: ثانيا

  

. ت التشريعات بتنظيمهنقول يف البداية، أن عقد العمل هو من العقود األساسية ولقد اهتم
العقد الذي مبقتضاه : "منه بأنه 1710فقد عرف القانون املدين الفرنسي عقد إجيار اخلدمات يف املادة 

ولقد جاء . 44يستخدم أحد طرفيه الطرف اآلخر للقيام بعمل شيء حلسابه مقابل اجر متفق عليه
فقا مع تعريفه يف القانون املدين من  منه مت 19تعريف عقد العمل يف قانون العمل الفرنسي يف املادة 

كونه هو العقد الذي يضع فيه شخص يسمى أجريا أو عامال أو مستخدما عمله ونشاطه حتت 
  .سلطة شخص آخر يسمى مستخِدم أو صاحب عمل لقاء مقابل يسمى أجرا

املتعلق  2003أبريل  7الصادر يف  12ولقد عرف املشرع املصري عقد العمل يف القانون رقم 
تسري أحكام هذا الباب على العقد الذي يتعهد مبقتضاه عامل :"منه بأنه 31قانون العمل يف املادة ب

، وذلك بعد أن عرفه املشرع ."بأنه يعمل لدى صاحب العمل وحتت إدارته أو إشرافه لقاء أجر
من  21منه، واليت جاء مضموا متفق مع مضمون املادة  674املصري يف القانون املدين يف املادة 

  .45"قانون العمل السابق

أما املشرع اجلزائري،فلم يقدم أي تعريف لعقد العمل ضمن خمتلف القوانني املتعاقبة واملتعلقة 
بالعمل ،ذلك لكونه يعتربه جمرد أداة شكلية إلبرام عقد العمل، اليت تعترب أمشل وأوسع لكوا أداة 

بالعمل لصاحل شخص آخر، وهي بذلك ال  تنظيمية لكافة جوانب اآلثار اليت يولدها قيام شخص
ختضع إلرادة األطراف فقط وإمنا لكافة القوانني والنظم املعمول ا ،وهو بذلك أخضع تعريف عقد 

  .الذكر سالفة  م.من ق 54العمل لتعريف العقد بصفة عامة الوارد النص عليه يف املادة 
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. عمل واألجر ،والتبعية واملدةعنصر ال: ويقوم عقد العمل على أربعة عناصر أساسية وهي 
وحتدد مدة عقد العمل يف العقد ذاته حبرية بني الطرفني املتعاقدين، أي بني صاحب العمل والعامل 

  .من حيث املبدأ، مع مراعاة أحكام النصوص القانونية والتنظيمية املتعلقة ا 

ون غري حمدد ويكون عقد العمل حمدد املدة أو غري حمدد املدة، مع أن األصل أن يك
املتعلق  1990أفريل  21يف  املؤرخ 11- 90من القانون رقم  11وهذا وفقا ملا جاء يف النص املادة .46املدة

يعترب العقد مربما ملدة غري حمددة إال إذا نص :" بعالقات العمل يف اجلزائر اليت نصت على ما يلي 
أن تكون عالقة العمل قائمة ملدة ويف حالة انعدام عقد عمل مكتوب، يفرتض . على غري ذلك كتابة

  .  47"غري حمدودة 

وتتعرض عالقات العمل أثناء تنفيذها وطوال مدة سرياا ،إىل بعض العوامل واألسباب اليت 
وقد . تفرض على أطرافها ضرورة إعادة النظر ومراجعة بعض أحكامها ، إما بصفة جزئية أو كلية

املدة أو غري حمدد املدة إىل عوامل تعود إىل صاحب  ترجع أسباب تعديل عقد العمل سواء كان حمدد
العمل، أو العامل ،كما ميكن أن تكون هذه العوامل خارجة عن إرادة الطرفني معا كالقوة القاهرة ، 
أو صدور نصوص قانونية جديدة ، أو ناجتة عن أحكام جديدة أقرا إتفاقية مجاعية واجبة التطبيق ، 

املتعلق  11-90من القانون  62وهذا طبقا ملا جاء يف نص املادة . ا للعمالال سيما إذا كانت أكثر نفع
يعدل عقد العمل إذا كان القانون أوالتنظيم أو االتفاقيات أو : "بعالقات العمل، واليت جاء فيها 

  " .االتفاقات اجلماعية متلي قواعد أكثر نفعا للعمال من تلك اليت نص عليها عقد العمل

عقد العمل وطبيعته بناء على اإلرادة املشرتكة للعامل واملستخدم   فيتم تعديل شروط
ويكون نتيجته الطلب من صاحب العمل أو العكس ويف كلتا احلالتني ، يشرتط موافقة الطرف 

ميكن تعديل شروط : " واليت ورد فيها 11-90من قانون  63اآلخر ، وهذا طبقا ملا تقضي به املادة 
" على اإلرادة املشرتكة للعامل واملستخدم ،مع مراعاة أحكام هذا القانونعقد العمل وطبيعته بناء 

48   
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وقد حتدث هذه التعديالت يف عقد العمل بإرادة صاحب العمل املنفردة ،ملا له من سلطة 
  .وسيطرة على العامل، ففي هذا النوع من العالقات ميكن تعديل العقد باإلرادة املنفردة

لتطبيق فكرة السكوت، السيما يف تكوين العقد،ويف حتديد  وتعترب عالقات العمل جماال
مدته، عند عدم االتفاق على حتديدها،ويف حتديد األجرة وطبيعة العمل عند السكوت عن 

  .حتديدها

وجيد السكوت جماله أيضا يف تعديل شروط تنفيذ عقد العمل، ذلك أن العامل خيضع 
نية، ختول لصاحب العمل أن يشرف على العامل لرقابة صاحب العمل ويكون تابعا له تبعية قانو 

، ويكون األخري خاضعا له ، ومن حق صاحب العمل أن يوقع عليه اجلزاء ، إذا خالف تعليمات 
  .العمل 

أما تبعية العامل لصاحب العمل اقتصاديا ، فمعناها اعتماد العامل يف الغالب على ما 
  . 49يتقاضاه من صاحب العمل

 عقد العمل أساسية وجوهرية ، كما قد تكون التعديالت ثانوية وقد تكون التعديالت يف
إال أنه يالحظ أن .وغري جوهرية ، وكال النوعني من التعديالت حيق لصاحب العمل أن جيريها 

التعديل األساسي أو اجلوهري الذي جيرى يف عقد العمل ، كقيام صاحب العمل بتخفيض أجر 
عليه قيام العامل بفسخ عقد العمل ،وهذا يعد مبثابة فصل العامل ، ويرفضه العامل ، قد يرتتب 

تعسفي مرجعه صاحب العمل ، ألنه أخل بالتزام جوهري يقع على عاتقه، ويف هذه احلالة يلتزم 
  . 50صاحب العمل بدفع تعويض للعامل
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وحيق يف الواقع لصاحب العمل أن جير ي من التعديالت ما يراه كفيال حبسن سري العمل، 
 - لك ذلك مبا له من سلطة على العامل ، وتبعية العامل له تبعية قانونية ،فهذه التعديالتوهو ما مي

ميلكها املستخِدم بإرادته املنفردة ، بشرط عدم  التعسف أو اإلساءة ، وإال   -استنادا إىل هذه التبعية
  .كان مسؤوال عما يرتتب على ذلك من أضرار للعامل 

صاحب العمل من قرارات أو أوامر بإرادته املنفردة للعمال، والقضاء له أن يراقب ما يصدره 
  .وما قد يرتتب عليها من إاء تعسفي لعقد العمل 

وال يعترب سكوت العامل إزاء هذه التعديالت األساسية يف األصل قبوال ، إال أن هناك 
ى ذلك دون إستثناءات منها حاالت السكوت املالبس ، كارتضاء العامل للوضع اجلديد وسكوته عل

  51. ففي هذه احلالة يعترب سكوت العامل قبوال للتعديالت اليت أجراها صاحب العمل. منازعة
ومثاهلا أن يقوم صاحب مصنع بالتعديل يف لوائح مصنعه، ويسكت العمال وال يعرتضوا على ذلك، 

بزيادة أو  فإذا أصدر صاحب املصنع أمرا. فيكون له أن يعترب سكوم رضاء بالتعديل الذي أدخله
  .   52نقص األجور للعمال ، وسكتوا على ذلك اعترب سكوم قبوال

إال أنه جيب مراعاة األوضاع االقتصادية واملادية اليت صدر التعديل يف ظلها،وكذلك البد من 
  .مراعاة الظروف اليت صاحبت هذا التعديل، هذا فضال عن تبعية العامل لصاحب العمل

وت العامل قبوال للتعديالت األساسية اليت جيريها صاحب ويالحظ أيضا أن إعتبار سك
  . 53العمل ،جيب أن يفسرها هذا السكوت تفسريا ضيقا

 17املؤرخ يف  2002/37 وجتدر اإلشارة إىل أن التعديل الذي جاء به القانون الفرنسي رقم
نظر يف تضمن يف أحد نصوصه أن أي إجراء ينصب على عقد العمل يتعلق بإعادة ال 2002جانفي 

األجر،التصنيف، والتحويل إىل منصب آخر أو جتديد العقد يشكل حترشا معنويا إذا كان اهلدف منه 
ن أي نص أوعليه فإن أي إاء لعالقة العمل قائم على هذا األساس، و . املساس حبقوق وكرامة العامل

العمل بدحض أو إجراء خمالف يكون باطال بقوة القانون ويقع عبء اإلثبات على عاتق صاحب 
قيام التصرفات اليت من شأا توفري عناصر التحرش املعنوي املذكور،وبأن قرار املستخدم تربره عناصر 
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موضوعية أجنبية عن أي حترش ،ومن مث يشكل القاضي  جبميع الوسائل مبا يف ذلك إجراءات 
  .التحقيق الضرورية

تعلق بعالقات العمل يرفض أي امل 11-90من قانون  63و املشرع اجلزائري حسب نص املادة 
  .تعديل جوهري يقوم به املستخدم دون موافقة عليه من العامل

ويالحظ بالنسبة لعقد العمل احملدد املدة ،فإن كل تعديل يرد على املهام املسندة للعامل 
ومادام أن عنصر املدة حمل . املؤقت يعترب جوهري ،حىت وإن اخذ هذا التعديل طابعا مؤقتا كذلك

بار ميكن دائما للعامل املؤقت الذي يرفض التعديل املقرتح من طرف صاحب العمل التمسك إعت
بتنفيذ العقد األصلي املربم بني الطرفني طاملا مل يتم تسرحيه من  11-90من قانون  63بأحكام املادة 

  54.منصبه
 2000 ماي 16ويف هذا الشأن أصدرت الغرفة االجتماعية للمحكمة العليا اجلزائرية قرارا يف 

يستخلص بان املستخِدم قد إحتذ قرارا أحادي اجلانب بنقل العامل  إىل شركة جديدة :" جاء فيه أنه
من  63حتت طائلة التسريح يف حالة رفض التوقيع على العقد اجلديد ،يف حني انه إستنادا إىل املادة 

ادة املشرتكة للعامل ال جيوز تعديل شروط، وطبيعة عقد العمل يف غياب اإلر " 11- 90القانون 
  .55"واملستخِدم

أما بالنسبة للتعديالت الثانوية وغري اجلوهرية اليت جيريها صاحب العمل يف شروط تنفيذ عقد 
  .56العمل،وتقاَبل بسكوت من العامل وبعدم اعرتاضه عليها،فيعترب هذا السكوت منه قبوال ا 

جيار و عقد العمل، و نبني هذا فيما خيص دور السكوت يف تعديل شروط تنفيذ عقد اإل
  .بعده دور السكوت يف التجديد الضمين للعقد 

  
  
  
  

 الفرع الثاني 
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  دور السكوت في التجديد الضمني للعقد
 

يلعب السكوت دورا بالنسبة للتجديد الضمين للعقد ،زيادة عن دوره يف تعديل شروط 
  .تنفيذ العقد ،والذي سبق التطرق إليه يف املطلب السابق 

ن دوره يف التجديد الضمين للعقد ،سيوضح ذلك من خالل بيان مضمونه يف ولبيا
  ) .ثانيا(، ومن خالل أيضا التطرق إىل تطبيقات عليه يف ذلك )أوال(التجديد الضمين للعقد 

  

   مضمون دور السكوت في التجديد الضمني للعقد:أوال

  

ث عادة عندما تنتهي مدة للسكوت دور بالنسبة للتجديد الضمين للعقد ،ويراد بذلك ما حيد
العقد ،كعقد اإلجيار وعقد العمل ،فيتجدد العقد بسبب احلالة الواقعية احلاصلة بني متعاقدين جتديدا 

  .ضمنيا 

ففي عقد اإلجيار مثال يظل املستأجر بعد انتهاء مدة اإلجيار شاغال للعني املؤجرة بعد انتهاء 
  .بسكوته على ذلك  مدة اإلجيار ،بعلم املؤجر ودون اعرتاض منه أي

حمدد املدة حني ينتهي  contrat successif)(وهذا ما حيدث بالنسبة لكل عقد زمين أو مستمر
العقد، فإن العقد يتجدد جتديدا ضمنيا ،دون أن يكون هناك تعري صريح عن اإلرادة، ولكن التجديد 

  .يتم نتيجة للمركز الواقعي 

ه عبارة عن إنشاء عقد جديد عند انتهاء ويتضح من هذا أن التجديد الضمين يف حقيقت
  .57العقد السابق ، بسبب امتداد أو بقاء احلالة الواقعية اليت تنشأ فيما بني املتعاقدين 

إىل أن J.BOULANGER و G.RIPERT ويقرر جانب من الفقه الفرنسي ومن أنصاره 
  . 58التجديد الضمين للعقد ،يعترب استمرارا للعقد السابق
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أن التجديد ،ليس مبناه السكوت ،و إمنا مرجعه اختاذ  M.-J. LITTMANوحسب األستاذ 
  .املتعاقدين وضعا إجيابيا معينا يستفاد منه التجديد 

إضافة إىل أنه يؤدي إىل إبرام عقد جديد ،ففي حالة التجديد الضمين لإلجيار مثال ال يكون 
اء املستأجر شاغال للعني املؤجرة ، القبول فيه مستفادا من جمرد سكوت املؤجر وعدم اعرتاضه على بق

 59وإمنا من اختاذ املؤجر موقفا إجيابيا معينا كقيامه باملطالبة باألجرة أو عدم قيامه بإخالء العني املؤجرة
 .  

إىل اعتبار أن التجديد الضمين  J.BARRAULTوعلى خالف هذا الرأي يذهب األستاذ 
املستأجر شاغال للعني املؤجرة بعد انقضاء  عقد لإلجيار مثال يتم بسكوت املؤجر عن واقعة بقاء 

  .اإلجيار ، فسكوت املؤجر له دور يرتتب عليه جتديد عقد اإلجيار بعد انقضاء مدته

زيادة  على ذلك أن التجديد الضمين للعقد يفرتض وضعا فعليا أو مركزا واقعيا ،يستفاد من  
، إذ يستمر املتعاقدان يف تنفيذ العقد ،فالتجديد استمرار العقد وبقائه ، بعد انقضاء املدة احملددة له 

  .الضمين يتضمن استمرار العالقات التعاقدية  أساسا ، واليت تصبح أمرا واقعيا حبلول األجل احملددة

وهو كذلك يفرتض انتقاء النزاع بني املتعاقدين ، إذ يستمر العقد منتجا آلثاره، كما كان 
  .الشأن يف العقد السابق 

احلاالت املشروعة للتجديد الضمين ، يتجلى أن السكوت يلعب دورا يف العقود ومن خالل 
املستمرة ذات املدة احملددة ، فيفسر كثري من الشراح بقاء املستأجر يف العني املؤجرة بعد انتهاء مدة 

  . 60اإلجيار بأنه حالة من حاالت السكوت املطلق

ين للعقد ، من خالل التزام أحد ويستخلص مما تقدم أن للسكوت دور يف التجديد الضم
املتعاقدين الصمت وعدم اعرتاضه على املتعاقد اآلخر الذي استمر يف تنفيذ العقد السابق مع انتهاء 

فالتجديد الضمين مرده إىل سكوت أحد . مدة العقد، مما ترتب عليه جتديد العقد جتديدا ضمنيا
  .على املتعاقد اآلخر  املتعاقدين الذي رغب يف جتديد العقد مع عدم اعرتاضه
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  تطبيقات لدور السكوت في التجديد الضمني للعقد: ثانيا

  

حسب ما تقدم فإن دور السكوت يظهر ويربز يف التجديد الضمين للعقد ، خالل العقود  
.املستمرة ذات املدة احملددة   

ار      ولدراسة هذا الفرع سيتم االقتصار على دور السكوت يف التجديد الضمين لعقد اإلجي
). 3(ويف عقد التأمني ) 2(ويف عقد العمل ) 1(      

:دور السكوت في التجديد الضمني لعقد اإليجار  -1  

من القانون املدين الفرنسي على التجديد الضمين  1759لقد نص املشرع الفرنسي يف املادة 
ذا استمر املستأجر لعقد االجيار حيث تضمنت هذه املادة أن عقد اإلجيار يتجدد  بنفس الشروط ،إ

.يف انتفاعه بالعني املؤجرة بعد انتهاء مدة اإلجيار ، دون اعرتاض من جانب املؤجر  

يتجلى السكوت هنا يف عدم اعرتاض املؤجر على بقاء املستأجر شاغال للعني املؤجرة بعد  
. 61انتهاء مدة اإلجيار ، وبعلم املؤجر  

إال أنه ال يعترب وحده هو املصدر الوحيد  يف الواقع إن كان للسكوت دور يف هذا الشأن ،
لتجديد عقد اإلجيار، ألن سكوت كل من املؤجر واملستأجر له دور ، فهو يعترب مبثابة رضاء بتجديد 

.عقد اإلجيار   

ويف دراسة السكوت كطريق من طرق التعبري عن اإلرادة أو عدم التعبري عنها، يضرب الفقهاء 
  . 62قد اإلجيار مثال من بني األمثلة اليت يعترب فيها السكوت كقبول الفرنسيون  بالتجديد الضمين لع

إنه ميكن أن يوجد حىت : وقد حبث الفقهاء الفرنسيون عن أساس التجديد الضمين ، فقالوا 
.يف حالة السكوت أو الصمت الكلي   
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 R.DEMOGUE, M.PLANIOL, P.ESMEI ,G.RIPERT، :ويذهب بعض الفقهاء من أمثال
بأن سكوت املؤجر قد اقرتن بعمل دل على القبول ، وهو ترك املستأجر يف العني املؤجرة ،  إىل القول

فهذا موقف معرب أكثر من جمرد السكوت ، ومثل ذلك الوكيل إذا قام بتنفيذ الوكالة اعترب تنفيذه هلا 
. 63قبوال ضمنيا ال جمرد سكوت يفهم منه القبول   

، يدل على اجتاه إرادة املؤجر للمستأجر بطريقة ضمنية، فرتك املستأجر ينتفع بالعني املؤجرة 
ولكنها مباشرة وإجيابية ، وأن سكوت املؤجر بعد انتهاء املدة احملددة لإلجيار وبقاء املستأجر شاغال 

  . 64للعني املؤجرة ، يعترب قبوال من املؤجر لتجديد العقد 

بأن سكوت أحد  .RAYNAUD J الفقيه و.MARTY  Gويرى بعض الفقهاء كالفقيه 
  . 65الطرفني، يعترب مصدرا للعقد الناشئ من  التجديد الضمين

بني التعبري غري املباشر عن اإلرادة من جانب املستأجر،  جانب آخر من الفقه كذلك يفرق
الذي ينشأ يف استمراره منتفعا بالعني املؤجرة بعد انتهاء مدة اإلجيار ، وبني سكوت املؤجر يف حالة 

  .ر شاغال للعني املؤجرةبقاء املستأج

أن سكوت املؤجر ليس سكوتا مع التحفظ ،أو سكوتا  P.LAURENTوحسب األستاذ 
  .مالبسا ترتتب عليه آثاره 

كما أنه ال  يوجد وضع سليب ،ولكن وضع إجيايب هو استمرار املتعاقدين يف تنفيذ العقد ، 
  . 66السكوت فإنه وضع سليب  وتنفيذ العقد على هذا النحو وضع إجيايب مبناه اإلرادة ، أما

يف نفس هذا االجتاه يقول األستاذ شفيق شحاته أن هذا الوضع الفعلي الواقعي ليس مبناه 
السكوت وليس مبناه التعبري الصريح ، وإمنا يعترب استمرارا املستأجر شاغال للعني املؤجرة تعبريا عن 

  . 67إرادة التجديد الضمين اإلجيار 
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 يف القانون الروماين يرجع إىل قرينة قانونية ، ولكن القول بفكرة اإلرادة وكان التجديد الضمين
  .الضمنية كأساس للتجديد الضمين ،يستبعد القرينة القانونية 

هلذا يذهب الفقهاء إىل .وهذه اإلرادة الضمنية مرجعها هنا جمموعة من الظروف الواقعية 
و يعترب قرينة قانونية مبنية على اإلرادة تؤدي إىل القول بأن سكوت املؤجر ينشئ اإلجيار اجلديد ، وه

  .إنشاء عقد إجيار 

مما يضاف يف هذا الصدد أن القاضي ليس ملزما، بأن يبحث عن نية املؤجر، ليعرف ما إذا  
كان سكوته يعترب قبوال لتجديد اإلجيار، ولكن يكفيه أن يعرف أن املؤجر يرغب يف بقاء املستأجر 

  .ل ذلك هو ترك املؤجر حيازة العني املؤجرة يف يد املستأجر بالعني املؤجرة ،ودلي

وهلذا يفرتض أن املؤجر الساكت الذي مل يعرتض على بقاء املستأجر بالعني املؤجرة قابل 
للوضع وللحال اليت هو عليها، أي أن سكوته قبول، فيتجدد اإلجيار نتيجة هلذا جتديدا ضمنيا، وعلى 

  .تجديد الضمين أن يثبت ذلك من يدعي معارضة املؤجر يف ال

وهذا االجتاه يستجيب للغرض من التجديد الضمين ، وذلك أن العرف جيري على أن هذا 
  .التجديد الضمين يكون يف صاحل املستأجر 

مما يتعني عليه أن بقاء املستأجر بالعني املؤجرة، وسكوت املؤجر خالل مدة معينة مع علمه 
  .ار ، ويفسر هذا لصاحل املستأجربذلك يقيم قرينة على جتديد اإلجي

من القانون املدين الفرنسي تضمنت بأن التجديد الضمين  1738زيادة عما سبق فإن املادة  
  .لإلجيار يتحقق إذا بقي املستأجر شاغال للعني املؤجرة ، ومل يعرتض املؤجر على ذلك 

قرينة على الرضا  ويذهب رأي آخر من الفقه الفرنسي إىل القول بأن سكوت املؤجر يعترب
بتجديد عقد اإلجيار جتديدا ضمنيا، وهي قرينة دف إىل إعادة التوازن بني املؤجر واملستأجر 

  .واستمرارا للعالقة بينهما
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من التقنني املدين الفرنسي بأا هي اليت تفرتض  1738ويستند هذا الرأي على تفسريه للمادة 
  .  68 أن سكوت املؤجر يعترب قبوال للتجديد الضمين

انتقد هذا االجتاه الفقهي األخري الذي يقرر أن سكوت  M.-J.LITTMANغري أن األستاذ 
املؤجر يعترب قبوال للتجديد الضمين لعقد اإلجيار، و اعتباره أن أساس التجديد الضمين هو سكوت 

،  بأن هذا الرأي يصطدم بصعوبات يف تطبيقه. املؤجر وحده ، وأن العقد يتجدد نتيجة لسكوته 
ولكونه أيضا خيالف حكم القانون ،كما انه خيالف أيضا ما قضت به حمكمة النقض الفرنسية يف 
قراراا اليت تضمنت أن التجديد الضمين مبناه اإلرادة الضمنية وهو يف صاحل املستأجر ، ويتمثل يف 

تعبريا صرحيا ، وإمنا  عدم اعرتاض املؤجر على بقاء املستأجر بالعني املؤجرة  ، بأن التعبري الضمين ليس
  . 69هو وضع إجيايب 

وعلى عكس االجتاه الفقهي األخري ، يرى غالبية الفقه الفرنسي بأن التجديد الضمين لإلجيار 
  .ينبين على اإلرادة الضمنية للمؤجر ، وليس على سكوته 

حسب ما تقدم يالحظ أن املؤجر هو الذي يتحمل نتائج سكوته، الذي ترتب عليه حبسن 
جتديد اإلجيار، وبقاء املستأجر شاغال للعني املؤجرة ،وعدم قيامه بالبحث عن عني مؤجرة أخرى  نية 

.  

كذلك أن التجديد الضمين يفرتض قانونا، وبالضرورة عدم معارضة املؤجر، ومن َمث ومادام 
. سكوت املؤجر مفرتضا على هذا النحو ، فإن هذا السكوت يتساوى مع التجديد الضمين

إىل ماسبق فإن الفقهاء يقررون أن التجديد الضمين الذي مبناه اإلرادة، ينبين على العادات  وباإلضافة
  .أو األعراف
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مما يالحظ كذلك أن املشرع الفرنسي يف القانون املدين مل حيدد املدة اليت يف خالهلا يتجدد 
رة على أن فيه محاية وقد يفسر سكوت املشرع هنا عن حتديد املدة املذكو . عقد اإلجيار جتديدا ضمنيا

  .70للمؤجرين ، إذا أن حتديد املدة يكون مسألة حتكمية تضع املؤجرين يف حرج وضيق 

بفرنسا على أن املدة اليت ترتك للمستأجر يف  (Orléans)فقد جرى العرف يف مدينة أورليان 
جرى العرف على  (REIMS)بينما يف مدينة . هذا الشأن هي مثانية أيام من تاريخ انقضاء مدة اإلجيار

ويف بعض  .حتدد املدة بيوم أوبيومني (BORDEAUX)حتديد املدة خبمسة أيام ،ويف مدينة بوردو
األقاليم الفرنسية يتم التجديد الضمين منذ الوقت الذي ال يعرتض فيه املؤجر ومل يعرب عن إرادته مبا 

  .يفيد الرفض ، قبل انقضاء مدة اإلجيار 

فإن هذه املسألة تعترب من املسائل املوضوعية اليت يرتك تقديرها  ،يأما بالنسبة للقضاء الفرنس
  . 71لقاضي املوضوع 

وباإلضافة إىل اعرتاف املشرع الفرنسي بالدور الذي يلعبه السكوت يف التجديد الضمين لعقد 
من القانون املدين، والذي يتمثل يف عدم  1759و  1738اإلجيار، واعتماده ذلك يف نصي املادتني 

عرتاض على املستأجر الذي بقي شاغال للعني املؤجرة بعد انتهاء اإلجيار ، وكذا اعتماده من قبل اال
، فإن القضاء الفرنسي كذلك جعل للسكوت دورا يف جتديد الضمين لعقد اإلجيار ، 72الفقه الفرنسي 

ض نوعا حكما جاء فيه أن التجديد الضمين يفرت  1910ديسمربسنة 20فلقد أصدرت حمكمة باريس يف 
   73.من السكوت من جانب املؤجر ، ويكون هلذا السكوت دور منشئ

كذلك نص املشرع املصري على دور السكوت يف التجديد الضمين لعقد االجيار ، وذلك يف 
إذا انتهى عقد االجيار :" من التقنني املدين على أنه  599القانون املدين املصري ، وحيث نصت املادة 

اعترب اإلجيار قد جتدد بشروطه .ا بالعني املؤجرة بعلم املؤجر ودون اعرتاض منه وبقي املستأجر منتفع
  . 563كام املادة ـوتسري على اإلجيار إذا جتدد على هذا الوجه أح. األوىل ولكن ملدة  غري معينة 
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ويعترب هذا التجديد الضمين إجيارا جديدا ال جمرد امتداد لإلجيار األصلي ، ومع ذلك تنتقل 
إلجيار اجلديد التأمينات العينية اليت كان املستأجر قد قدمها يف اإلجيار القدمي مع مراعاة قواعد إىل ا

الشهر العقاري ، أما الكفالة شخصية كانت أو عينية ، فال تنتقل إىل اإلجيار اجلديد ،إال إذا رضي 
  ".الكفيل بذلك

أما . يتم بإجياب وقبول يستفاد من هذا النص أن التجديد الضمين لإلجيار هو عقد جديد 
أما القبول . اإلجياب فهو يصدر من املستأجر وذلك ببقائه منتفعا بالعني املؤجرة بعد انتهاء اإلجيار

فيصدر من املؤجر وذلك بعلمه ببقاء املستأجر وعدم اعرتاضه على ذلك ، وحدوث التجديد على 
رادة كل منهما بشكل قاطع إىل جتديد هذا النحو مرتبط بإرادة املتعاقدين ، ولذلك جيب أن تنصرف إ

: فإذا بقي املستأجر يف العني دون نية جتديد اإلجيار ، فال يكون هناك جتديد ومثال ذلك . اإلجيار
  . 74أن يبقى يف العني املؤجرة ملرض طارئ أو صعوبة يف االنتقال أو غري ذلك 

د انتهاء مدة االجيار قرنية على وأن املشرع املصري أقام من بقاء املستأجر يف العني املؤجرة بع
وكذلك فإن قبول املؤجر ينبغي أن يكون قاطعا . إرادة التجديد وعليه أن ينفي هذه اإلرادة إذا أراد

فال يعترب قد قبل التجديد مهما طالت املدة،و إذا علم ببقاء  رفإذا مل يعلم املؤجر ببقاء املستأج.
  .  التجديد ال يقع املستأجر واعرتض على ذلك يف وقت مناسب فإن

فإن التجديد لإلجيار .وإذا أرسل املؤجر للمستأجر ما يفيد أنه يقبل التجديد بشروط جديدة 
  .75ال يتم إال بقبول املستأجر لإلجياب اجلديد الصادر من املؤجر

كذلك يتضح من النص السابق أن املشرع املصري مييز بني جتديد اإلجيار جتديدا ضمنيا وبني 
اإلجيار دون حاجة إىل تنبيه باإلخالء،  ىفإذا كان االجيار ملدة حمدودة وانتهت، انقض.جيار امتداد اال

فإذا بقي املستأجر مع ذلك منتفعا بالعني املؤجرة، وسكت املؤجر وهو يعلم بذلك ومل يبِد اعرتاضا ،  
أن املدة فيه غري كان هذا جتديدا لالجيار السابق ، أي اجيارا جديدا بشروط االجيار األول ، إال أن 

من القانون املدين، فإذا اشرتط يف االجيار أنه ال ينقضي إال بعد  563حمددة فتسري عليه أحكام املادة 
أما .563التنبيه باإلخالء ، أو كان غري حمدد املدة ، فيجب التنبيه باإلخالء إلاء اإلجيار طبقا للمادة 

  .األول نفسه ملدة أخرى ، دون أن يعترب إجيارا جديدا  إذا مل يصدر التنبيه يف امليعاد امتد اإلجيار
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أن التأمينات العينية اليت  . م.من ق 599باإلضافة إىل ذلك أوضح املشرع املصري يف املادة 
أما الكفالة سواء أكانت شخصية أو عينية، فال . كانت لإلجيار القدمي تنتقل إىل اإلجيار اجلديد

بقاء املستأجر يف العني املؤجرة مبا يفهم منه جتديد اإلجيار ميكن  تنتقل إال برضاء الكفيل ، ذلك أن
تفسريه بأن املستأجر قد رضي أن ينتقل ما قدمه من تأمني يف اإلجيار السابق إىل اإلجيار اجلديد، وأن 

  .76املؤجر مل يقبل التجديد إال بناء على هذا الشرط
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فال ميكن أن حيتج عليه بعمل يصدر  أما إذا كان من قدم التأمني شخصا آخر غري املستأجر،
 77من املستأجر ومل يصدر منه هو ، ولذلك اشرتط رضاؤه ، حىت تنتقل التأمينات إىل االجيار اجلديد 

.  
ومما يضاف أيضا ،أن طريف التجديد الضمين مها املؤجر واملستأجر، ولكن ال يشرتط أن يكونا 

فإذا انتقلت ملكية العني املؤجرة إىل مالك جديد .ول مها بذاا املؤجر واملستأجر يف عقد اإلجيار األ
وكان اإلجيار نافذا يف حقه فإنه يصبح املؤجر اجلديد وجيوز أن يتم التجديد الضمين بينه وبني 

عن اإلجيار إىل شخص آخر أو أجر العني من الباطن، فإن  روبالعكس إذا تنازل املستأج. املستأجر
  .لة بني املؤجر وبني املتنازل  له عن اإلجيار أو املستأجر من الباطنالتجديد الضمين يتم يف هذه احلا

وإذا انتقلت العني املؤجر ة إىل ورثة املؤجر ، أو انتقل حق املستأجر إىل ورثته فإن التجديد يتم بني 
  .  78ورثة املؤجر وورثة املستأجر أو بني أحدمها و ورثة الطرف اآلخر 

اجلديد الناشئ عن التجديد الضمين ، فإن املشرع املصري حسب أما فيما يتعلق مبدة اإلجيار 
. أخضع اإلجيار اجلديد لنفس شروط اإلجيار السابق إال فيما يتعلق باملدة. م.من ق 599نص املادة 

فقرر أن اإلجيار يعترب قد جتدد بشروطه األوىل ولكن ملدة غري معينة وتسري على اإلجيار إذا جتدد 
وطبقا لنص هذه املادة األخرية فإن مدة اإلجيار .من القانون املدين  563املادة  على هذا الوجه أحكام

إذا كانت غري معينة ، تعترب هي املدة  احملددة لدفع األجرة ولكن اإلجيار ال ينتهي بانتهاء هذه املدة 
ة املعينة لدفع إال بالتنبيه باإلخالء طبقا للمواعيد املقررة يف نفس املادة، ومدة التنبيه هي نصف املد

األجرة بشرط أال تزيد على ثالثة أشهر بالنسبة لألراضي الزراعية واألراضي البور، وعن شهرين بالنسبة 
للمنازل واحلوانيت واملكاتب وما يف حكمها، وعن شهر واحد بالنسبة للمساكن والغرف املؤثثة وغري 

  . 79ذلك من أنواع اإلجيار 
لدور السكوت يف التجديد الضمين لعقد اإلجيار ،فإن إضافة إىل اعتماد املشرع املصري 

القضاء املصري ، ذهبت أحكامه إىل القول بأن العقد يتجدد بالسكوت من املؤجر وبذات الشروط 
 1899 جوان17فلقد أصدرت حمكمة بين سويف اجلزئية حكما يف هذا الشأن بتاريخ .املتفق عليها 

يكون بصريح العبارة ، وقد يأيت بطريق الداللة ، وأن  مما ال جدال فيه أن الرضا قد:" جاء فيه 
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استنتاج الرضا بطريقة الداللة موكول إىل رأي القضاة ، فيحق هلم أن يعتربوا سكوت املؤجر على 
استمرار املستأجر يف االنتفاع بالعني املؤجرة،قبوال يتجديد عقد اإلجارة ،ومىت ساعدت قرائن األحوال 

تفادة من السكوت ،فال يعترب حاصال ملثل املدة السابقة ،بل للمدة املعتادة على جتديد اإلجارة املس
اليت يعنيها القانون ، فيما لو كانت املدة غري معينة بني املتعاقدين،  و هذه ال تنقضي إال إذا طلب 

  . 80أحد املتعاقدين انقضاءها بالطرق واملواعيد املعروفة قانونا 
إذا استمر :" جاء فيه أنه  1904ماي  10املصرية قرارا يف وكذلك أصدرت حمكمة االستئناف  

املستأجر على زراعة األرض بعد انقضاء مدة اإلجيار بعلم املؤجر ،و دون أن يطلب املؤجر من 
وكما أصدرت حمكمة  81" .املستأجر تسليم العني اعترب سكوت املؤجر هذا رضاء بتجديد اإلجيار

إعادة جتديد اإلجارة ضمنا أساسه تسليم :" رارا جاء فيه أن ق 1952ديسمرب  13النقض املصرية يف 
املستأجر بقيام عقد اإلجيار و استمراره منتفعا بالعني املؤجرة بعلم املؤجر دون إعرتاض منه، و على 
ذلك فإنه إذا كان املستأجر قد أنكر وضع يده على األطيان املؤجرة وأنذر املؤجر بفسخ عقد اإلجيار 

  .82"ده عليها و عدم انتفاعه ا فإنه ميتنع عليه أن يدعي جتديد اإلجارة ضمنا بسبب عدم وضع ي

وأما املشرع اجلزائري قد أخذ هو اآلخر بدور السكوت وأثره يف التجديد الضمين لعقد اإلجيار 
منذ صدور القانون املدين إىل صدور : ،ولكن ال بد مع التفرقة بني مرحلتني لعقد اإلجيار املدين ومها

املعدل للقانون املدين ،و سيتم تناول هذين املرحلتني فيما  05-07،و ما بعد قانون  05- 07قانون ال
  :يلي 

  
  :05-07إلى حين صدور القانون رقم  1975منذ صدور القانون المدني في  -1

  

لقد نص املشرع اجلزائري يف هذه املرحلة على التجديد الضمين لعقد اإلجيار ،و ذلك يف املادة 
إذا انتهى عقد اإلجيار و بقي املستأجر ينتفع بالعني املؤجرة مع : " م اليت ورد فيها أنه .قمن  509

علم أن املؤجر اعترب اإلجيار قد جتدد بشروطه األوىل و لكن ملدة غري حمددة ، وتسري على اإلجيار 
  .إذا جتدد على هذا الوجه 474أحكام املادة 
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اإلجيار األصلي و مع ذلك تنتقل إىل اإلجيار اجلديد  ويعترب هذا التجديد الضمين جمرد امتداد
التأمينات العينية اليت كان املستأجر قد قدمها ضمانا يف اإلجيار القدمي مع مراعاة قواعد اإلشهار 

  ".أما الكفالة الشخصية أو العينية فال تنتقل إىل اإلجيار اجلديد إال مبوافقة الكفيل. العقاري
ينتهي اإلجيار بانتهاء املدة : " ج على أنه .م.من ق 508 املادة وذلك بعد أن نص املشرع يف

من هذا  474املعينة يف العقد من دون حاجة ، إىل تنبيه باإلخالء ما عدا ما نصت عليه أحكام املادة 
  ".القانون 

ج أنه إذا انتهى عقد اإلجيار احملدد املدة يلزم على .م.من ق  509فيستخلص من نص املادة 
ر تسليم العني املؤجرة للمؤجر ،غري أنه بقي املستأجر ينتفع منها رغبة منه يف اإلستمرار يف املستأج
و علم املؤجر ببقائه فيها ، و مل يعارض ذلك بالرفض ، يكون قد قَِبَل ضمنيا بتجديد العقد . اإلجيار 

  . ، و يعد سكوته وعدم اعرتاضه قبوال بالتجديد 
  .العقد السابق ، ولكن ملدة غري حمددة و خيضع العقد اجلديد لنفس شروط

أما إذا بقي املستأجر يف األمكنة ، املؤجرة رغم معارضة املؤجر، يكون بقاءه هذا بدون سند 
اليت .ج.م.من ق 502و مينح للمؤجر احلق يف مطالبته بالتعويض عن ذلك عمال مباجاء يف نص املادة 

املؤجرة عند انتهاء مدة اإلجيار فإذا أبقاها حتت  جيب على املستأجر أن يرد العني: " نصت على أنه 
يده دون حق وجب عليه أن يدفع للمؤجر تعويضا باعتبار القيمة اإلجيارية للعني وباعتبار ما حلق 

  ".املؤجر من ضرر
والتجديد الضمين لعقد اإلجيار كما سبق هو عقد جديد يربم ملدة غري حمددة ، وليس جمرد 

جعل التجديد الضمين . م.من ق 509إال أن مشرعنا يف الفقرة الثانية من املادة امتداد للعقد القدمي ، 
لعقد اإلجيار جمرد امتداد لإلجيار األصلي،وهو بذلك خيالف املشرع املصري الذي اعترب أن التجديد 

من  599/2الضمين هو إجيار جديد و ليس جمرد امتداد لإلجيار األصلي حسب ما جاء يف نص املادة 
  .م.ق

وتنقل التأمينات العينية اليت قدمها املستأجر يف اإلجيار القدمي إىل عقد اإلجيار الناتج عن 
التجديد الضمين ، أما الكفالة العينية  أو الشخصية ، فال تنتقل إال مبوافقة الكفيل، و هذا طبقا ملا 

  .ج.م .من ق 509/2ورد يف املادة 
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يوجه تنبيها باإلخالء ،كما يف اإلجيار غري احملدد  وجلعل حد هلذا اإلجيار يتعني على املؤجر أن
  .83املدة

ولقد وردت تطبيقات قضائية لدور السكوت يف التجديد الضمين لعقد اإلجيار املدين ،ومن 
من : " ،و الذي جاء فيه  1989جوان  12ذلك القرار الذي أصدرته الغرفة املدنية للمحكمة العليا يف 

عقد اإلجيار و بقي املستأجر ينتفع بالعني املؤجرة مع علم املؤجر بذلك  املقرر قانونا أنه إذا انتهى
جيدد اإلجيار بشروطه األوىل ملدة غري حمددة و من املقرر أيضا أن اإلجيار غري احملدد املدة ال ينتهي إال 

  .قانون بتوجيه للمستأجر تنبيه باإلخالء ،و من مث فإن القضاء مبا خيالف هذين املبدأين يعد خمالفا لل
ومن الثابت يف قضية احلال أن قضاة اإلستئناف بقضائهم بطرد املدعي يف الطعن من األمكنة 

م لكون اإلجيار قد جتدد ضمنيا وإلائه يستوجب .من ق 509و 474املتنازع عليها خالفوا املادتني 
  .توجيه تنبيه باإلخالء للمستأجر

  .84" و مىت كان ذلك استوجب نقض القرار
ا سبق أن املشرع اجلزائري اعترب سكوت املؤجر وعدم اعرتاضه على بقاء املستأجر ويتضح مم

  .يف العني املؤجرة بعد انتهاء عقد اإلجيار، أنه يعد قبوال من ِقبل املؤجر بتجديد اإلجيار جتديد ضمنيا 
  
للقانون المدني إلى الوقت  المعدل 05-07مرحلة ما بعد صدرو القانون رقم -2

  :الحاضر

   

هذه املرحلة نص املشرع اجلزائري على أن انتهاء عقد اإلجيار يكون بانقضاء املدة املتفق  يف
يف فقرا  1مكرر  469عليها دون حاجة إىل تنبيه باإلخالء ،و هذا حسب ما جاء يف نص املادة 

ه ينتهي اإلجيار بانقضاء املدة املتفق عليها دون احلاجة إىل تنبي: " األوىل اليت تضمنت أنه 
غري أنه جيوز للمستأجر انتهاء عقد : " و أضاف يف الفقرة الثانية من  نفس املادة أنه ".باإلخالء

و جيب عليه إخطار املؤجر مبوجب حمرر غري قضائي .اإلجيار قبل ذلك لسبب عائلي أو مهين 
  ".يتضمن إشعار ملدة شهرين 
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 2007ماي  13الصادر يف  05-07وخبصوص التجديد الضمين لعقد اإلجيار فإن القانون رقم 
و يكون بذلك املشرع قد .منه  8ج سالفة الذكر، وذلك مبوجب املادة .م.من ق 509ألغى املادة 

  .ألغى التجديد الضمين لعقد اإلجيار
أما فيما يتعلق بالتجديد الضمين لعقد اإلجيار التجاري ، فإن املشرع اجلزائري أخذ به يف 

ال ينتهي إجيار : "منه يف فقرا األوىل على أنه  173املادة  نصوص القانون التجاري ، حيث نصت
احملالت ، اخلاصة ذه األحكام إال بأثر تنبيه باإلخالء حسبما جرت عليه العادات احمللية ويف مدة 

  ".ستة أشهر قبل األجل على األقل 
توجيه تنبيه فيستفاد من هذه الفقرة السابقة أن عقد إجيار احملالت اخلاصة ال ينقضي إال ب

باإلخالء من طرف املؤجر إىل املستأجر ،وذلك يف مدة ستة أشهر على األقل قبل انقضاء مدة 
ويف حالة عدم التنبيه باإلخالء يتواصل اإلجيار : " وتضيف الفقرة الثانية من نفس املادة أنه . اإلجيار

ع مراعاة األحكام املنصوص عليها املنعقد كتابة بالتمديد الضمين إىل ما بعد األجل احملدد يف العقد م
  ".يف الفرتة السابقة 

فهذه الفقرة تفيد أنه إذا مل يقم املؤجر بتوجيه التنبيه باإلخالء للمستأجر ، فإن عقد اإلجيار 
  .املنعقد كتابة يتجدد ضمنيا و ميتد إىل ما بعد األجل احملدد يف العقد

: " ت، على أنه.ق 174ي نص يف املادة ت، فإن املشرع اجلزائر .من ق 173إضافة إىل املادة 
يف حالة عدم التنبيه باإلخالء يتعني على املستأجر الذي يرغب يف احلصول على جتديد إجياره أن 

  .يقدم بطلبه أما يف الستة أشهر السابقة النتهاء اإلجيار أو عند االقتضاء يف كل وقت أثناء جتديده
ائي و فيما عدا الشروط أو التبليغات املغايرة و جيب أن يبلغ التجديد للمؤجر بعقد غري قض

و املوجهة من هذا األخري جيوز تقدمي هذا الطلب شرعا للشخص املسري الذي تتوفر فيه الصفة 
الكافية الستالمه، ويف حالة وجود عدة مالكني يعترب الطلب املوجه ألحدهم ساريا على اجلميع إال 

  .إذا كانت هناك شروط أو تبليغات مغايرة 
  .وجيب أن يشمل الطلب مضمون الفقرة املدرجة بعده و إال كان باطال

ويتعني على املؤجر يف أجل ثالثة  أشهر من تاريخ تبليغ طلب التجديد أن حييط الطالب 
علما بنفسه اإلجراء إن كان يرفض التجديد مع إيضاح دوافع هذا الرفض ، و يعترب املؤجر إذا مل 

  ...".ل موافقا على مبدأ جتديد اإلجيار السابقيكشف عن نواياه يف هذا األج
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حسب هذه املادة األخرية يستوجب على املستأجر الذي يرغب يف جتديد عقد اإلجيار، 
والذي مل يتلق التنبيه باإلخالء ، أن يقدم طلبا للمؤجر برغبته يف جتديد اإلجيار و أن يذكر فيه 

ء اإلجيار أو بعده ، أن يبلغه للمؤجر بواسطة ج، قبل ستة أشهر قبل انتها.ت.ق 194مضمون املادة 
  .عقد غري قضائي 

ويلزم على املؤجر بعد تبليغه بطلب التجديد أن يرد يف أجل ثالثة أشهر من التبليغ إن كان 
أشهر وظل ساكتا ومل يعرب عن  3وإذا انقضت مدة . يرفض التجديد و يبني دوافع و أسباب رفضه 

  .يعترب موافقة على جتديد اإلجياررأيه يف التجديد ، فإن سكوته 
و تعترب مدة اإلجيار  اجلديد مساوية لإلجيار السابق دون أن تزيد عن تسع سنوات ، هذا  

  .ج.ت.ق 175مامل يوجد اتفاق خمالف بني الطرفني ، وهذا وفقا ملا جاء يف املادة 
التجاري مبوجب عري أنه يالحظ أن املشرع اجلزائري يف التعديل الذي أدخله على القانون 

أنه أوجب الرمسية يف عقد اإلجيار التجاري ،وبذلك يكون  2005فرباير  6املؤرخ يف  02-05القانون رقم 
  .قد ختلى عن العرفية والشفاهية  فيه،  وذلك ملدة معينة ،حيددها أطرافه 

وكذلك نص على أن املستأجر جيب عليه أن يغادر األمكنة املستأجرة عند حلول أجل 
ء عقد اإلجيار ،و ذلك دون توجيه تنبيه باإلخالء له؛ كما ليس له احلق يف احلصول على انقضا

مبعىن آخر أما اتفقا على أن . تعويض االستحقاق ، إال إذا اشرتط املؤجر واملستأجر خالف ذلك
ى إخالء األمكنة املستأجرة ال يكون إال بعد توجيه تنبيه باإلخالء واحلق للمستأجر يف احلصول عل

حترر عقود اإلجيار املربمة : " ج بقوهلا .ت.مكرر ق 187وهذا ما تضمنته املادة .تعويض االستحقاق 
ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون يف اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، يف 

  .ل حريةالشكل الرمسي ،و ذلك حتت طائلة البطالن ، وتربم ملدة حيددها األطراف بك
يلزم املستأجر مبغادرة األمكنة املستأجرة بانتهاء األجل احملدد يف العقد دون احلاجة إىل توجيه 
تنبيه باإلخالء ودون احلق يف احلصول على تعويض االستحقاق املنصوص عليه يف هذا القانون ، ما 

  .85" مل يشرتط األطراف خالف ذلك 
  .يد الضمين لعقد العملنتعرض فيما يلي إىل دور السكوت يف التجد
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  : دور السكوت في التجديد الضمني لعقد العمل -2

  

وأن عقد العمل حمدد املدة ينتهي بانقضاء . يكون عقد العمل حمدد املدة  أو غري حمدد املدة
مدته ، و لكن قد يتجدد إذا استمر العامل يف عمله، ومل يعارض صاحب العمل ذلك، فيعترب هذا 

  .د العمل جتديدا ضمنيا لعق
من قانون العمل يف فقرا األوىل  L.131243-ففي التشريع الفرنسي ، لقد تضمنت املادة

بأنه جيوز جتديد عقد العمل حمدد املدة مرة واحدة، وذلك عندما يتعلق األمر بعقد حمدد تاريخ 86
  .بدايته وايته

ة املقررة يسمح فسكوت صاحب العمل، واستمرار العامل يف أداء عمله بعد انتهاء املد
  .بالقول بوجود التجديد الضمين لعقد العمل احملدد املدة

فيتحقق التجديد الضمين إذن يف عقد العمل،إذا استمر العامل يف عمله ، واستمر صاحب 
  .87العمل يف تسليمه األجر املقرر له 

س ذلك ويفسر الكثري من الشراح الفرنسيني السكوت بأنه ذا قيمة سلبية ، إال أنه على عك
يؤدي إىل   تإذا ما مت الرجوع إىل مبدأ الثقة املشروعة، فإن السكو  M.-J.LITTMANحبسب األستاذ 

  .القول بتجديد العقد املنتهي
ويظهر دور السكوت أيضا يف عقد العمل حتت اإلختبار يف سكوت صاحب العمل ، بعد 

د اقتناع صاحب العمل بصالحية العامل انتهاء فرتة اإلختبار، واستمرار العامل يف أداء عمله ، مبا يفي
  .الذي هو يف فرتة اإلختبار ألداء العمل الذي أسند إليه

كذلك إضافة إىل ما سبق فإن التجديد الضمين يستبعد كل تغيري يف العقد القدمي ،و يتمثل 
  .هذا يف أن مضمون العقد اجلديد يكون كالعقد القدمي أو األول 

ا جتدد جتديدا ضمنيا ، فإنه يتجدد بشروطه األوىل ، مما قد ويسري هذا يف عقد العمل ، إذ
  .88حيقق نوعا من اإلستقرار يف التعامل بالنسبة لطريف العقد 
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إال أنه يالحظ بالنسبة ملدة العقد اجلديد ، فإن سكوت املتعاقدين ال يرتتب عليه جتديد 
  .العقد األول  العقد بنفس مدته األوىل ، فمدة العقد اجلديد تكون خمتلفة عن مدة

فمدة عقد العمل اجلديد الناشئ عن التجديد الضمين ال ترتبط باملدة السابقة للعقد األول 
  89بل جيوز أن تتجاوزها، واملهم يف التشريع الفرنسي أن ال تتعدى احلد األقصى املنصوص عليه قانونا

بأن التجديد  وبالنسبة ملدة عقد العمل ، فقد ذهبت قرارات القضاء الفرنسي إىل القول
الضمين لعقد العمل ، ال يرتتب عليه أن يصبح العقد املعني املدة ، غري معني املدة ،و إمنا يظل كما 

يف حني ذهبت قرارات قضائية أخرى إىل أن العقد اجلديد يصبح غري حمدد    املدة .90هو معني املدة 
91.  

مل، ولكنه يف القانون املدين أما املشرع املصري فهو اآلخر أخذ بالتجديد الضمين لعقد الع
  :فرق بني احلالتني 

و هي حالة العقد املربم لتنفيذ عمل معني ، ففي هذه احلالة يكون العمل : احلالة األوىل  -
بطبيعته قابال ألن يتجدد ، فإذا استمر تنفيذ العقد بعد انتهاء العمل املتفق عليه اعترب عقد العمل قد 

زمة للقيام بالعمل ذاته مرة أخرى ،و هذا حسب ما جاء يف نص املادة جتدد جتديدا ضمنيا للمدة الال
  .من القانون املدين 680

حالة  ما إذا كان العقد قد حددت مدته، فإنه ينتهي بانقضاء هذه : احلالة الثانية  -
ذه إذا استمر طرفاه يف تنفي: " من القانون املدين على أنه  679/2املدة،ويف هذا الشأن نصت املادة 

  .92"بعد انقضاء مدته ، اعترب ذلك جتديدا للعقد ملدة غري معينة 
ما نص عليه يف القانون املدين حيث  2003وأكد املشرع املصري يف قانون العمل الصادر يف 

من قانون  108تناول أيضا التجديد الضمين لعقد العمل املربم الجناز عمل معني ، و ذلك يف املادة 
إذا انتهى عقد العمل املربم إلجناز عمل معني و استمر طرفاه يف تنفيذ : "  نهأ العمل اليت نصت على

  ".العقد بعد إجناز العمل أعترب ذلك جتديدا  منهما للعقد ملدة غري حمددة 
وكذلك نص على التجديد الضمين لعقد العمل احملدد املدة، وذلك يف حالة استمرار أطرافه 

: " من قانون العمل   بقوهلا  105حسب ما جاء يف نص املادة يف تنفيذه بعد إنقضاء مدته، وهذا 
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من هذا القانون إذا انقضت مدة العمل حمدد املدة، واستمر طرفاه يف  106مع مراعاة أحكام املادة 
  .تنفيذه، اعترب ذلك منهما جتديدا للعقد ملدة غري حمددة 

  .93"وال يسري ذلك على عقود عمل األجانب 
شرع املصري أخذ بالتجديد الضمين لعقد العمل حمدد املدة أو املربم يتضح مما سبق أن امل

إلجناز عمل معني ، إذا استمر العامل وصاحب العمل يف تنفيذ العقد سواء بعد انقضاء مدته بالنسبة 
فيتجدد عقد العمل بنفس  . للعقد احملدد املدة ،أو بعد انتهاء عقد العمل املربم  إلجناز عمل معني

د األصلي، ويفسر سكوت طرفيه يف عدم التعديل يف شروط العقد األول على أنه استمرار شروط العق
لبقاء العقد األصلي بشروطه، و يستثىن من ذلك شرط املدة اليت كانت حمددة، فتصبح بعد التجديد 

  .94غري حمددة 
يف وخبصوص املشرع اجلزائري فيما يتعلق بالتجديد الضمين لعقد العمل ، فلقد كان ينص  

بأنه حبلول 95املتعلق  بعالقات العمل الفردية 1982فرباير  27املؤرخ يف  06-82من القانون  82املادة 
  .أجل العقد حمدد املدة جيوز جتديده مرة واحدة ،و يف حالة قيام أي جتديد ثاين فإنه يعترب باطال 

د إىل عالقة غري و جيب إعادة تكييف عالقة العمل ابتداء من تاريخ انتهاء أجل مدة التجدي
  .حمددة  املدة 

املتعلق بعالقات العمل،مل يتطرق املشرع إىل مسألة التجديد ال بإجازا  11-90بينما يف قانون 
وال مبنعها، ولكن حسب اجتهادات احملكمة العليا فإا ترى أن عقود العمل احملددة املدة اليت يتخللها 

من قانون  11ة ملدة غري حمددة طبقا لنص املادة عقد غري مكتوب و تؤدي إىل نشأة عالقة جديد
واستقر كذلك اإلجتهاد القضائي على امكانية جتديد عقد العمل أكثر من مرة واحدة، . 96 90-11

  .وأن ذلك ال جيعل منه عقد عمل غري حمدد املدة 
دة ومن مث فإن إمكانية التجديد حىت وإن مل يفرتضها املشرع اجلزائري ضمن العقود حمددة امل

مث جاء اإلجتهاد القضائي ليشرتط عدم ختلل فرتة . إال أنه مل مينعها صراحة 11-90مبوجب القانون 
فراغ بني عقد حمدد املدة وآخر ،ألن ذلك يفتح اال إىل قيام عالقة جديدة دائمة، وبالتايل ليس 
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صلي ، من أجل نفس هناك ما مينع من القول بأن العقد اجلديد الذي يربم بني  نفس طريف العقد األ
  .السبب و لعدة مرات مبثابة ، جتديد صريح 

لكن يتعني التأكيد أنه جيب يف كل مرة إرجاع موضوع التجديد إىل احلاالت اخلمسة الواردة 
ميكن إبرام عقد العمل ملدة حمدودة بالتوقيت : " اليت نصت على أنه 11-90من قانون  12ضمن املادة 

  :يف احلاالت املنصوص عليها صراحة أدناه  الكامل أو التوقيت اجلزئي
  .عندما يوظف العامل لتنفيذ عمل مرتبط بعقود أشغال أو خدمات غري متجددة -
عندما يتعلق األمر باستخالف عامل مثبت يف منصبه تغيب عنه مؤقتا ، وجيب على  -

  .املستخدم أن حيتفظ مبنصب العمل لصاحبه 
  .ستخدمة إجراء أشغال دورية ذات طابع متقطع عندما يتطلب األمر من اهليئة امل -
  .عندما يربر ذلك تزايد العمل أو أسباب مومسية  -
  .عندما يتعلق األمر بنشاطات أو أشغال ذات مدة حمدودة أو مؤقتة حبكم طبيعتها  -

  ".ويبني بدقة عقد العمل ، يف  مجيع هذه احلاالت ،مدة عالقة العمل وأسباب املدة املقررة 
سالفة  11-90من قانون  12يستوجب إرجاع التجديد إىل الفقرة األخرية من املادة وأيضا 

الذكر إن كانت متوفرة يف العالقة اجلديدة أم ال، مبعىن أنه جيب على املتعاقدين أن يعلمان بأن األمر 
  .97يتعلق بعالقة عمل جديدة حىت و إن كانت مرتبطة بالعقد األصلي 

لضمين لعقد العمل احملدد املدة وهي احلالة املتمثلة يف انتهاء أجل أما فيما يتعلق بالتجديد ا
عقد العمل احملدد املدة واستمرار العامل يف القيام مبهامه مع سكوت صاحب العمل على ذلك ، 
فتنشأ عالقة عمل ملدة غري حمددة يف غياب الكتابة، إىل غاية إثبات املستخدم عكس ذلك طبقا 

هذا بالرغم من عدم نص املشرع اجلزائري على التجديد الضمين لعقد  ،11-90من قانون  11للمادة 
  . العمل احملدد املدة 

وما يؤكد ذلك ما ذهبت إليه اإلجتهادات القضائية الصادرة عن احملكمة العليا واليت قررت   
ر أنه من الثابث أن التجديد الضمين لعقد العمل حمدد املدة دون حترير عقد عمل آخر و استمرا

من  14عالقة العمل دون ما يثبت انقطاع العامل عن العمل جيعل العقد غري حمدد املدة طبقا للمادة 
21/04/1990املؤرخ يف  11- 90القانون 

98  .  
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إعتمادا على هذا اإلجتهاد القضائي ، فإن احملكمة العليا اعتربت استمرار العامل يف عمله 
،و بدون حترير عقد عمل جديد مكتوب بني العامل بالرغم من انتهاء عقد العمل احملدد املدة 

وصاحب العمل ، أنه جتديدا ضمنيا لعقد العمل احملدد املدة ،و لكن تصبح مدة العقد اجلديد غري 
يعترب عقد العمل املربم ملدة حمدودة : " اليت ورد فيها أنه 11-90من القانون  14حمددة طبقا لنص املادة 

ذا القانون ، عقد عمل ملدة غري حمدودة ، دون اإلخالل باألحكام خالفا ملا تنص عليه أحكام ه
  ".األخرى الواردة يف القانون 

وعليه يستخلص مما سبق أن مشرعنا، و إن كان مل ينص صراحة على جتديد عقد العمل 
و يفسر .احملدد املدة جتديدا ضمنيا ، إال أنه حسب اإلجتهادات القضائية ، فإنه جيوز جتديده ضمنيا 

سكوت صاحب العمل على استمرار العامل يف أداء عمله بعد انتهاء مدة العقد ، على أنه قبول من 
  .جانبه بتجديد عقد العمل ، و لكن ملدة غري حمددة 

تعرضنا يف املبحث السابق إىل دور السكوت يف تعديل التصرف القانوين ويف تعديل شروط 
بعده دور السكوت يف إاء التصرف القانوين وذلك يف  تنفيذه وبينا أحكامه، وتستلزم الدراسة تناول

  . املبحث املوايل
  

  المبحث الثاني 

  دور السكوت في إنهاء التصرف القانوني

   
زيادة عن دور السكوت يف تعديل التصرف القانوين ، و دوره يف تعديل شروط تنفيذه ويف 

  .وين جتديده ، فإن للسكوت دورا أخر يتمثل يف إاء التصرف القان
فإن سكوت املدين عند إبراء الدائن إياه يعترب قبوال لإلبراء ، و يرتتب على اإلبراء إنقضاء 

كذلك إذا سكت الدائن عن مطالبة مدينه مدة معينة من الزمان سقط حق الدائن ، و هو . اإللتزام
  .ما يعرف بالتقادم املسقط 

التعرض إىل السكوت و اإلبراء من ولبيان دور السكوت يف إاء التصرف القانوين ، سيتم 
  ) .املطلب الثاين(، مث إىل السكوت و التقادم املسقط  )املطلب األول(اإللتزام  
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   المطلب األول

  السكوت و اإلبراء من اإللتزام

  

للوقوف على مضمون هذا املطلب، و إظهار عناصر اإلبراء و بيان دور السكوت و أثره  
الفرع (، وإىل شروط اإلبراء )الفرع األول(اإلبراء من اإللتزام و مميزاته  سيتم التطرق إىل تعريف. فيه

  ).الفرع الثالث(، وإىل أثار اإلبراء ) الثاين
  

   الفرع األول
  تعريف اإلبراء من اإللتزام و مميزاته

  
ء هذا الفرع يتم تناوله يف عنصرين أوهلما يتعلق بتعريف اإلبراء ، وثانيهما يتعلق مبميزات اإلبرا

.  
  

  تعريف اإلبراء من اإللتزام: أوال 

   

  .التنزيه و التخليص و املباعدة عن الشيء : يقصد باإلبراء  لغة 
فيقصد باإلبراء إسقاط شخص حقا له يف ذمة آخر : أما إصطالحا يف  الشريعة اإلسالمية 

شخص كحق فإذا مل يكن احلق يف ذمة . أو ِقبله، كإسقاط الدائن دينه الذي له يف ذمة املدين
الشفعة، و حق السكىن املوصى به، فال يعترب التنازل عنه أو تركه إبراء ، بل هو إسقاط حمض، وعليه 

واإلبراء و إن تضمن معىن اإلسقاط ، ففيه معىن . يكون كل إبراء إسقاطا، و ليس كل إسقاط إبراء 
  .99أخر و هو التمليك فهو إسقاط من الدين، و متليك للمدين 
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فإن اإلبراء هو نزول الدائن عن حقه ِقبل املدين دون مقابل ، فهو : لقانون ويف اصطالح ا
فإذا استوىف الدائن عني حقه كان هذا وفاء ، و إذا استوىف مقابال يف حقه كان هذا . تصرف تربعي 

  .وفاء مبقابل ، فإذا نزل عن حقه فلم يستوفه ال عينا و ال مبقابل كان هذا إبراء 
ين صادر من جانب واحد و هو الدائن، و مىت توفرت شروطه إنقضى به واإلبراء تصرف قانو 

  . 100الدين و برئت ذمة املدين
: ، و اليت جاء فيها1536إضافة إىل ما سبق لقد تناولت جملة األحكام العدلية اإلبراء يف املادة 

اإلسقاط فهو أن  أما إبراء. أحدمها إبراء اإلسقاط، و ثانيهما إبراء اإلستيفاء: اإلبراء على قسمني"
يربّئ أحد آخر من متام حقه الذي له يف ذمته، أو حيط مقدارا منه و هذا اإلبراء املبحوث عنه يف  
كتاب الصلح هذا، و أما إبراء اإلستيفاء فهو عبارة عن إعرتاف أحد بقبض و إستيفاء حقه الذي 

  " .هو يف ذمة اآلخر و هو نوع من اإلقرار
: من التقنني املدين اليت ورد فيها أنه 371النص عليه يف املادة  وأيضا تناول املشرع املصري

". و يتم اإلبراء مىت وصل إىل علم املدين، ويرتد برده. ينقضي اإللتزام إذا أبرأ الدائن مدينه خمتارا"
ينقضي اإللتزام إذا : "م، و اليت جاء فيها ما يلي .ق 305وكذلك نص املشرع اجلزائري عليه يف املادة 

  " .أ الدائن مدينه إختيارا و يتم اإلبراء مىت وصل إىل علم املدين ولكن يصبح باطال إذا رفضه املدينبرّ 
  

  مميزات اإلبراء: ثانيا

   

أنه يتم باإلرادة : من خالل تعريفه يف العنصر السابق يظهر أن اإلبراء يتميز بعدة مميزات هي
  . املنفردة للدائن، و أنه تصرف قانوين تربعي

  : راء يتم بإرادة منفردة من جانب الدائن اإلب-1

  

معىن ذلك أن اإلبراء يتم بإرادة الدائن وحده، ال بإتفاق بني الدائن و املدين كما هو عليه 
و يف قانون املوجبات و العقود اللبناين ) 1283و  1282املادتني (احلال يف التقنني املدين الفرنسي 
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وقد إقتبس التقنني املدين . ر يف التقنني املدين املصري القدميو ليس كما كان عليه األم) 338املادة (
املصري احلايل هذا التكييف املستحدث من الفقه اإلسالمي، ففيه يتم اإلبراء بإرادة الدائن املنفردة و 

  .يرتد بالردّ 
وقد غلب يف هذا التكييف الطابع املادي لاللتزام على الطابع الذايت، فاإللتزام قيمة مالية  

اليت تشتمل عليها ذمته املالية، فيستطيع النزول عنه  ةتدخل يف حوزة الدائن ضمن العناصر اإلجيابي
وملا كان الدائن ال يستطيع أن يفرض على . بإرادته املنفردة، كما يستطيع النزول عن احلق العيين

لى الوفاء بالرغم املدين هذا النزول، فقد يتحرج املدين من تفضل ال يريده من الدائن، و قد يصر ع
من رغبة الدائن يف إبرائه، فقد أعطى كل من القانون املدين املصري و اجلزائري يف أن يرد اإلبراء مىت 

  . 101وصل إىل علمه، وتناوال أن اإلبراء يرتد بالرد
وهناك فروق بني أن يتم اإلبراء بإرادة الدائن املنفردة وأن يتم بإتفاق بينه وبني املدين، وهذه 

  :لفروق بعض ا
عندما يكون اإلبراء يتم بإرادة الدائن املنفردة، يكفي أن تصل هذه اإلرادة إىل علم املدين  -

أما عندما يتم باالتفاق بني الدائن و املدين جيب أن .حىت يتم اإلبراء، و هو ينشأ من وقت العلم 
  .ت هذا القبول يصدر قبول من املدين لإلبراء، و ال يتم اإلبراء يف هذه احلالة إال من وق

و يرتتب على ما تقدم انه إذا أعلن الدائن عن إرادته يف إبراء املدين و وصل هذا اإلعالن  -
وإن . إىل علم املدين مل يستطع الدائن يف اإلبراء الذي يتم باإلرادة املنفردة، أن يعدل عنه بعد أن مت

لك ال مينع من متام اإلبراء عند مات أو فقد أهليته قبل أن يصل اإلعالن إىل علم املدين، فإن ذ
من القانون املدين  92اتصال اإلعالم بعلم املدين بعد موت الدائن أو فقده ألهليته طبقا للمادة 

  .من القانون املدين اجلزائري 62املصري و املادة 
مل أما يف اإلبراء الذي يتم باإلتفاق، فمادام املدين، حىت بعد علمه بإرادة الدائن يف اإلبراء، 

وإذا مات الدائن أو فقد أهليته قبل . يصدر منه قبول، فقد كان جيوز للدائن أن يعدل عن هذا اإلبراء
  . صدور القبول، فاإلجياب يف هذه احلالة يسقط، وال جيوز للمدين أن يقبل اإلبراء بعد ذلك
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. الرد يفقر نفسهإذا رد املدين أو رفض اإلبراء يف النوع الذي يتم باإلرادة املنفردة، كان ذا -
ذلك أن ذمته تربأ من الدين مبجرد وصول اإلبراء إىل علمه، فربّده لإلبراء يعود إىل ذمته بعد أن كان 

  . ومن مث ال بد أن تتوافر يف املدين أهلية التربع حىت يستطيع رفض اإلبراء. قد إنقضى
براء ال يعترب إفتقارا، إذ أن بني الطرفني، فإن رد املدين لإل قأما يف اإلبراء الذي ينشأ باالتفا

فهو برده له مل يفقر نفسه، والدين ال يعود بالرد بعد انقضائه، ألنه مل ينقض . اإلبراء ال يتم إال بقبوله
  .ما دام املدين مل يقبل اإلبراء، ومن مث ال يشرتط يف رده هذا أن تتوافر يف املدين أهلية التربع

  
  :اإلبراء تصرف تبرعي -2

   

. لقول بأن اإلبراء عن الدائن إختيارا دون مقابل، فهو ينزل عن حقه دون عوضلقد سبق ا
  .ومن مث يكون اإلبراء تصرفا تربعيا حمضا من جانب الدائن 

  .وهذا هو الذي مييزه عن غريه من التصرفات القانونية املشاة، كالتجديد و الصلح 
كان يربئ الدائن ذمة املدين من   فيتميز اإلبراء عن التجديد، يف كون أنه يف التجديد وإن

الدين، إال أن الطرفني يف التجديد يتفقان على إنشاء دين جديد حمل الدين األصلي، فليس اإلبراء يف 
  . 102التجديد من الدين األصلي تربعا، بل يقابله إنشاء دين جديد

نه ومن جهة أخرى، يتميز اإلبراء عن الصلح يف كون أنه قد يتضمن الصلح إبراء و لك
فإن كال من املتصاحلني ينزل عن بعض ما يدعيه، يف مقابل التسليم له بالبعض اآلخر، وهو . مبقابل

  . على عكس اإلبراء الذي هو نزول عن احلق من قبل الدائن إختياريا، و بدون مقابل
وأيضا يتميز اإلبراء عن صلح الدائنني مع مدينهم املفلس، فالدائنني عندما يربئون ذمة 

املفلس من جزء من الديون ال يتربعون، ولكنهم يأملون من وراء هذا اإلبراء أن حيصلوا على  مدينهم
أكرب حصة ممكنة من حقوقه، وهم يسهلون على املدين السبل اليت تؤدي إىل ذلك و منها إبراؤه من 

مع  ففي الصلح مع املفلس ال توجد نية التربع خبالف اإلبراء، و كذلك يف الصلح. جزء من ديونه
املفلس ليس من الضروري أن يقبل مجيع الدائنني الصلح، بل يكفي أن تقبله أغلبية معينة من الدائنني 

  . 103فتفرضه على األقلية، أما اإلبراء فال بد من رضاء الدائن به خمتارا
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  الفرع الثاني

  شــروط اإلبراء 

  

يسري على اإلبراء األحكام ":من القانون املدين املصري انه  372حسب ما ورد يف نص املادة 
  .املوضوعية اليت تسري على كل تربع 

و ال يشرتط فيه شكل خاص، و لو وقع على التزام يشرتط لقيامه شكل فرضه القانون أو 
من  372من القانون املدين اجلزائري مطابقة لنص املادة  306و جاءت املادة ". اتفق عليه املتعاقدان

  .كورة القانون املدين املصري املذ 
انطالقا من هذين النصني، إن لإلبراء شروط شكلية و أخرى موضوعية، سيتم تناوهلا فيما 

  :يلي 
  

  الشروط الشكلية لإلبراء : أوال

  

من القانون املدين  306من القانون املدين املصري و 372طبقا للفقرة الثانية من املادتني 
شكلي، فهو ينعقد بإرادة الدائن دون حاجة إىل اجلزائري، فإن اإلبراء تصرف قانوين رضائي و ليس ب

  .أن تفرغ هذه اإلرادة يف ورقة رمسية أو يف أي شكل خاص 
ألن اإلبراء يعترب تصرفا تربعيا، و هو هبة غري مباشرة، و اهلبات غري املباشرة ال يشرتط يف 

براء و لو وقع على إلتزام و ال تشرتط الشكلية يف اإل.انعقادها الرمسية اليت تشرتط يف اهلبات املباشرة 
فلو وعد . مصدره عقد شكلي، سواء كان الشكل مفروضا حبكم القانون أو متفقا عليه من املتعاقدين

شخص آخر بان يهبه مبلغا من النقود، فأنه ال يلتزم مبوجب هذا الوعد إال إذا كان الوعد مكتوبا يف 
فإذا متت كتابة الوعد . قانون املدين املصريمن ال 490ورقة رمسية مبقتضى حكم القانون طبقا للمادة 

يف ورقة رمسية و ترتب عليه إلتزام الواعد بإعطاء هذا املبلغ من النقود للموعود له، فإن املوعود له وهو 
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الدائن يستطيع أن يربئ الواعد و هو املدين من إلتزامه، دون حاجة إىل أن يفرغ اإلبراء يف ورقة رمسية، 
ليس ملزما إال إذا كتب يف ورقة رمسية، و لكن ميكن اإلبراء منه دون حاجة إىل و عليه فالوعد إذن 

  .هذه الورقة 
 يف الوصية أحكام تسري و أما إذا كان الدائن قد أوصى بإبراء مدينه، فاإلبراء هنا يكون وصية

 من إال ينفذ وال قانونا، الواجب الشكل يف وصية صورة يف إفراغه من بد فال .عليه املوضوع يف و الشكل

  . املوصي موت قبل له املوصى مات إذا ويسقط موته، قبل فيه الرجوع للموصي وجيوز الرتكة، ثلث
 أن يدعي الذي املدين أن من مينع ال ذلك فإن خاص، شكل اإلبراء يف يشرتط ال كان وإذا

     يف ةالعام القواعد ذلك يف وتسري الدين، هذا إثبات عبء عليه يقع الدين من أبرأه دائنه

  .104اإلثبات
  لإلبراء الموضوعية الشروط :ثانيا

  

 املدين القانون من 306 و املصري املدين القانون من 372 املادتني من األوىل الفقرة حسب

 من اإلبراء يصدر أن جيب مث ومن .التربع ألحكام املوضوعية الناحية من خيضع اإلبراء فإن اجلزائري،

  . مقابل دون حقه عن للنزول خاص، كلش هلا ليس اليت الدائن، إرادة
 ألن التربع، أهلية هي هنا األهلية و كاملة، أهلية ذي دائن من تصدر أن جيب اإلرادة وهذه

 غري التربع أهلية ألن الدين، من املدين إبراء عليه للمحجور ال و للقاصر جيوز فال .تربعي تصرف اإلبراء

 ال ألم الدين، من احملجور أو الصغري مدين إبراء للقيم وال يللوص ال و للويل جيوز ال و .فيهما متوافرة
  .احلالة هذه يف باطال يكون اإلبراء وقع وإذا .حمجوريهم مال يف التربع والية ميلكون

 أو تدليس أو غلط يشوا ال أن العيوب،فيجب من خالية الدائن إرادة تكون أن جيب كذلك

  .بطاللإل قابل كان إال و إستغالل، أو إكراه
 مع جيوز ال لكن ضمنية، بطريقة أو صراحة يقع أن فيجوز اإلرادة، عن تعبريا اإلبراء كان وملا

 قصد انه الدائن إرادة تفسر أال جيب الشك، عند بالتايل و احلق، عن نزول ألنه يفرتض، أن ذلك

  . 105اإلبراء
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 و املدين، منه الدائن ئيرب  الذي اإللتزام هو اإلبراء وحمل .حمل له قانوين تصرف ككل واإلبراء
  . العام للنظام خمالفا ذلك يكن مل ما إلتزام، أي على اإلبراء يقع أن يصح

 صح مشروعا، الباعث كان فإن .اإلبراء إىل الدافع أو الباعث هو السبب و سبب، ولإلبراء

  . 106باطال كان وإال اإلبراء،
  : بعضها هذه و راء،اإلب يف شروطا الفقهاء اشرتط كذلك اإلسالمية الشريعة ويف
 رشيدا بالغا عاقال أي للتربع، أهال يكون أن اإلبراء، منه يصدر الذي أي املربئ، يف يشرتط -

  . الدائن من تربع اإلبراء ألن لدين، أو لسفه عليه حمجور غري
 كاإلبراء موكال أو له، مالكا يكون بأن ذلك و :منه املربأ احلق على والية ذا املربئ يكون أن -

  . الدائن على وصيا أو ه،من
  . املكره إبراء يصح فال املربئ، من واإلختيار الرضا كذلك ويشرتط -
  . جمهول غري معينا معلوما يكون أن املدين أي منه، املربأ الطرف يف يشرتط وأيضا -
 قبل احلق من اإلبراء فيبطل اإلبراء، عند موجودا يكون أن اإلبراء حمل يف يشرتط وكذلك -

  .107له سيقرضه مما شخا شخص يربئ كأن وجوده،
  

  الثالث الفرع

  اإلبراء آثــار 

  

 انقضاء هو آثاره أهم و القانونية، آثاره يرتب فإن شروطه على متوافرا صحيحا اإلبراء وقع إذا

 ذمته، يف الذي الدين من مدينه الدائن أبرأ فإذا .اإللتزام إنقضاء أسباب من سبب فاإلبراء الدين،

 اجلزائري املدين القانون من 305 املادة به قضت ما وهذا املدين، ذمة برئت مع باإلبراء الدين فينقضي

   .108..."خمتارا مدينه الدائن أبرأ إذا اإللتزام ينقضي" : بقوهلا
 ما حسب وهذا باطل، حينئذ يصبح و له، رفضه أو املدين قبل من برده يرتد اإلبراء أن على

 ولكن   املدين علم إىل وصل مىت اإلبراء ويتم ".... : أنه على تنص حني ج.م.ق 305 املادة يف جاء
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 ".... :بقوهلا املصري املدين القانون من 371 املادة يف جاء ما نفس وهو ،"املدين رفضه إذا باطال يصبح

   ".برده يرتد و املدين، علم إىل وصل مىت اإلبراء يتم و
 بعد يرده أن يستطع مل فيه، علم الذي الس يف يرده مل و املدين، علم إىل اإلبراء وصل فإذا

  .109ذلك
 انقضى قد كان أن بع املدين ذمة إىل الدين يعود و أثره، يزول و يرتد فإنه الس، يف رده إذا أما

 على اإلبراء يتوقف ال:" فيها ورد اليت العدلية األحكام جملة من 1568 املادة يف ورد ما هذا و .باإلبراء

 الس ذلك يف اإلبراء رد إذا لكن و قبوله يشرتط فال آخر أحد أبرأ لو فلذلك بالرد رتدي لكن و القبول،

 يرتد فال اإلبراء قبول بعد لورده لكن حكم له يبقى يعين .مردودا اإلبراء ذلك يكون اإلبراء أقبل ال :بقوله

  . ...."اإلبراء
 وكذلك .حقوقه من ينقض إذ الدائن يفقر قانوين تصرف الدين يقضي وهو اإلبراء، فان وعليه

  . التزامه يف يزيد إذ املدين يفقر قانوين تصرف انقضائه، بعد املدين ذمة إىل الدين يعيد هو و الرد،
 أحكام فإن مث، ومن للتربع، املوضوعية األحكام سبق كما عليه فتسري تربعا، اإلبراء كان وملا

   : يلي  ما        ذلك على ويرتتب .تربع كل على تسري كما اإلبراء على تسري البولصية الدعوى
 كما البولصية، بالدعوى اإلبراء هذا يف يطعنوا أن اإلبراء منه صدر الذي الدائن لدائين جيوز -

  . مدينهم من صادر تربع أي يف يطعنون
 إلتزاماته، يف يزيد إذ مفقرا يكون جانبه من التصرف هذا فإن اإلبراء، املدين رد إذا كذلك-

 إعسار سبب قد جانبه من الرد هذا أن أثبتوا إذا البولصية، بالدعوى فيه يطعنوا أن املدين دائينل فيجوز

  . 110إعساره يف زاد أو املدين
 وتوابعه الدين ذلك تأمينات يقضي كذلك فهو الدين، يقضي اإلبراء أن إىل باإلضافة 

 العينية منها وسواء ( الدين اتتأمين أي الفرع سقوط يستتبع الدين هو و األصل سقوط ألن وضماناته،

 يف وعدمه، وجوده يف األصل يتبع الفرع بأن تقضي اليت العامة القاعدة أساس على وهذا ،)والشخصية
  . بطالنه و صحته

 التبعية لصفة ذلك و الكفالة سقوط باإلبراء الدين سقوط على ترتب كفيال للمدين كان وإذا

 أثر فإن واحد كفيال إال يربأ ومل كفيل من أكثر للدائن كان وإذا .ناملدي بإلتزام الكفيل إلتزام تربط اليت
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 كان إذا كذلك .ذلك الدائن قصد إذا إال اآلخرين، الكفالء بقية إىل الكفيل هذا يتعدى ال اإلبراء

 ال اإلبراء فإن أحدهم، األخري هذا وأبرأ الدائن، أمام متضامنني شخص من أكثر عن عبارة املدين
  . اآلخرين املدينني دون فقد املربئ املدين الإ منه يستفيد

 ذمة تربأ اإلبراء يقع ما بقدر و جزئيا، يكون قد و كليا يكون قد اإلبراء أن أيضا يضاف مما

    . 111وقوعه وقت من يكن مل كأن يعترب و باطال حينئذ فيقع يرفضه، مل ما املدين
 إبراء عند املدين سكوت يعترب نأ جيوز هل أنه كون يف تظهر باإلبراء السكوت عالقة ويف 

  . ؟ لإلبراء قبوال له الدائن
 جيعله ما الظروف من بالتصرف أحاط إذا تقدم، ما حسب الرضا على دليال السكوت يعترب

 متمحض تصرف وهو اإلبراء فإن هذا، إىل واستنادا .بيان احلاجة معرض يف فالسكوت ذلك، على يدل

  .قبوال اعترب الرد، عن السكوت األخري هذا التزم فإذا املدين، أي اءباإلبر  اإلجياب إليه وجه من ملصلحة
 يعتد فال الس، بعد اإلبراء رد مث الس، انتهى حىت املدين، فسكت مدينه، الدائن أبرأ فإذا 

  . 112العدلية األحكام جملة من 1568 للمادة طبقا هذا برده،
      اجلزائري املدين القانون يف سواء له املدين قبول على صحته تتوقف ال اإلبراء أن لكون

   .113العدلية األحكام جملة يف حىت أو )371( املصري املدين القانون يف أو ،)305(
 يف يليه األول، املطلب هذا يف باإلبراء عالقته و السكوت دور وبيان اإلبراء، عناصر شرح بعد

  . املسقط والتقادم السكوت بيان الثاين املطلب
  

   ثانيال المطلب

   المسقط التقادم و السكوت

  

 التقادم عناصر بيان خالل من ذلك سيتم املسقط، التقادم يف دوره و السكوت عالقة إليضاح

 يشاه ما عن متييزه و املسقط التقادم تعريف إىل التطرق سيتم هلذا و .فيه السكوت ودور املسقط
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 التقادم آثار وإىل ،)الثاين الفرع( فيه املدة مالتومشت املسقط التقادم أساس تناول يليه مث )األول الفرع(

  ).الثالث الفرع( املسقط
  

  األول الفرع

  يشابهه ما عن تمييزه و المسقط التقادم تعريف 

  

 بتمييز يتعلق ثانيهما و املسقط، التقادم بتعريف يتعلق أوهلما عنصرين يف تناوله يتم الفرع هذا

  . يشاه ما عن املسقط التقادم
  

   المسقط التقادم تعريف :أوال

  

 ويرتتب به، املطالبة دون الدين استحقاق على القانون يف معينة مدة مضي هو املسقط التقادم

 أمام به يدفع أن للمدين فيكون .املسقط بالتقادم يعرف مبا الدين انقضاء الوضع ذا املدة مضي على

 حيددها زمنية فرتة الوضع هذا استمرار عم باحلق املطالبة فعدم .ذلك بعد الدائن حيركها مطالبة أي

  . بالتقادم احلق سقوط عليه يرتتب القانون
 حيددها معينة مدة طوال بااللتزام بالوفاء املدين يطالب مل الدائن أن يفرتض املسقط فالتقادم

  . القانون
 وزجي -امللكية حق عدا ما– العيين احلق فإن املسقط، للتقادم حمال الشخصي احلق يكون وكما

 عليه يرتتب القانون، حيددها اليت الزمنية الفرتة خالل العيين احلق إستعمال فعدم له، حمال يكون أن

  . بالتقادم سقوطه
 322 غاية إىل 308 من املواد يف أحكامه و املسقط التقادم على النص اجلزائري املشرع تناول ولقد

  .114اجلزائري املدين القانون من
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  يشابهه ما عن المسقط دمالتقا تمييز :ثانيا

   

 التقادم عن متييزه يتم العنصر هذا ويف له، املشاة املفاهيم ببعض املسقط التقادم خيتلط

  . السقوط عن أخرى جهة ومن جهة، من املكسب
  
  :المكسب التقادم عن المسقط التقادم تمييز-1

   

 حبساب يتعلق فيما ةواحد لقواعد خيضع املكسب التقادم و املسقط التقادم من كل كان إن

 أن لكون وذلك البعض، بعضهما عن خمتلفان أما إال به، التمسك و انقطاعه و التقادم وقف و املدة

 يستعمل مل إذا السواء، على -امللكية حق عدا فيما– العينية و الشخصية احلقوق يقضي املسقط التقادم

 - دائما احليازة به وتقرتن – كسبامل التقادم أما .القانون حددها معينة مدة حقه احلق صاحب
  . القانون حددها معينة مدة هلا حيازته تستمر أن بعد عينية حقوق من حازه ما احلائز فيكسب

 حق باستثناء العينية احلقوق ويسقط باحليازة، يقرتن ال املسقط التقادم أن ذلك من ويتبني

 ويكسب باحليازة، يقرتن فإنه كسب،امل التقادم خبالف وهذا .الشخصية احلقوق يسقط امللكية،كما

  . الشخصية احلقوق دون العينية احلقوق
 سقط الذي احلق صاحب رفع فإذا الدفع، طريق عن إال به يتمسك ال املسقط التقادم وكذلك

 فيتمسك املكسب التقادم أما .املسقط بالتقادم الدعوى هذه يدفع أن عليه املدعى أمكن دعواه بالتقادم

 عليه املرفوعة اإلستحقاق دعوى يدفع أن فللحائز السواء، على الدعوى طريق عن و فعالد طريق عن به

 احلائز على اإلستحقاق دعوى يرفع أن له احليازة منه انتزعت إذا أنه كما املكسب، بالتقادم املالك من

   .املكسب بالتقادم قبله يتمسك و اجلديد
 ميلك النية حسن احلائز أن إذ النية، سنحب فيه يعتد املكسب التقادم يف أنه ذلك إىل يضاف

 و النية، حبسن يعتد فال املسقط التقادم يف أما. النية سيئ احلائز ميلكها اليت املدة من أقصر مدة يف احلق
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 النية حسن لثبوت تبعا ال احلق، هذا لطبيعة تبعا تطول أو تقصر احلق لسقوط القانون حيددها اليت املدة

  . 115إنتفائها أو
  : السقوط عن المسقط التقادم زتميي-2

  

 جيب حبيث باحلق، للمطالبة إجراءات من إجراء لرفع القانون حيددها اليت هي السقوط مواعيد

  . أخرى مرة اختاذه يف احلق سقط إال و املوعد هذا أثناء رفعه
 محاية أساس على يقوم األخري هذا أن كون يف هي املسقط، التقادم بني و بينها التمييز ووجه

 لتحديد السقوط مواعيد تقوم بينما الوفاء، على كقرينة أو الدائن إمهال على للجزاء أو املستقرة األوضاع

 يف املعني العمل يتم أن البد حتمية، مواعيد فهي. معني بعمل القيام فيه يتم أن جيب الذي الوقت
   .باطال كان إال و خالهلا،

 فبينما .منهما كل إعمال كيفية حيث من طالسقو  مواعيد عن املسقط التقادم خيتلف كذلك

 تلقاء من به تقضي أن للمحكمة جيوز ال و بالتقادم، املصلحة له من يتمسك أن القانون يتطلب

 على األمر السقوط مواعيد يف بينما طبيعي، التزام بالتقادم التمسك عن يتخلف كذلك و نفسها،

 مل ولو حىت احلق سقوط بالتايل و داملواعي بسقوط تقضي أن للمحكمة جيوز حيث ذلك، عكس
  . طبيعي التزام عنها يرتتب ال و اخلصم، بذلك يتمسك

  . تقف ال و تنقطع ال السقوط مواعيد بينما تقف، قد و تنقطع قد املسقط التقادم مدة أن كما
 مواعيد خالف على قصرية، املسقطة املواعيد تكون الغالب يف أنه سبق، ما إىل إضافة

  . 116التقادم
 أن تضمنت اليت ج.م.ق من  311 املادة نص يف جاء ما املسقط التقادم مواعيد أمثلة منو 

 تتقادم املصري املدين القانون من 377 املادة ويف .سنوات أربع مبرور تتقادم الرسوم و الضرائب حقوق

 القانون من 129/2 املادة نص يف ورد ما السقوط مواعيد أمثلة من و .سنوات ثالث مبرور احلقوق هذه

 خالل بذلك الدعوى ترفع أن جيب" :أنه على نصت حني العقد، إبطال دعوى خبصوص املصري املدين
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 املدين القانون من 129 املادة من السابقة الفقرة وهذه ".مقبولة غري كانت إال و العقد، تاريخ من سنة

  . ج.م.ق من 90 املادة من الثانية الفقرة تطابق املصري
 الثاين الفرع يف ويليه يشاه، ما عن متييزه و املسقط التقادم تعريف إىل األول الفرع يف تطرقنا

  .فيه املدة مشتمالت و املسقط التقادم أساس تناول
  
  

   الثاني الفرع

  فيه المدة مشتمالت و المسقط التقادم أساس

  

 وثانيهما ،املسقط التقادم بأساس يتعلق أوهلما :عنصرين يف إليه التطرق يتم كذلك الفرع هذا

  . فيه املدة مبشتمالت يتعلق
  

  المسقط التقادم أساس :أوال

   

   ؟ االنقضاء هذا يقوم مربر أو أساس أي فعلى املدة مبضي االلتزام انقضى إذا
 يقوم فلم بالوفاء، يقم مل أنه يعلم املدين و املدين، من حقه على حيصل مل أنه يعلم فالدائن

 حقه مطالبته الدائن إلمهال اجلزاء فكرة أساس على يقوم أنه أم ؟ الوفاء قرينة أساس على املسقط التقادم

  . ؟ التقادم مدة طوال املدين من
  : بعضها وهذه مربرات، أو أسس عدة املصري و الفرنسي الفقه ذكر لقد

 أن إفرتاض طريق عن وذلك الوفاء، قرينة أساس على يقوم التقادم أن إىل الفقه من اجتاه ذهب

 املطالبة عن ساكتا الدائن يظل أن يعقل ال ألنه القانون، حددها اليت املدة خالل حقه استوىف قد الدائن

  . املدة هذه طوال سكت فلما كذلك األمر كان إذا و استوفاه، قد كان إذا إال حبقه
 بالوفاء، املدين قام إذا اخلصوص وجه على و احلاالت بعض يف صحيحا يكون قد االجتاه هذا

 ذلك، من الرغم على و باحلق، بالوفاء يقم مل بأنه املدين ويعرتف القبيل، هذا من شيئا يقع ال قد لكن
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 و الدائن، قبل من املرفوعة بالدين املطالبة دعوى إلسقاط بالتقادم بالدفع التمسك له جييز القانون فإن
  . 117لوحدها املسقط للتقادم كأساس تقوم الن تصلح الوفاء قرينة أن يبدو ال مث من

 الدائن جانب من اإلبراء أساس على املسقط التقادم إقامة إىل الفقه من آخر إجتاه يذهب بينما

 فهذا للمدين، حقه عن نزل قد الدائن أن فيها يفرتض التقادم مدة مضي أن آخر مبعىن و للمدين،

  . 118املفرتض اإلبراء على املسقط التقادم أساس يقيم اإلجتاه
 على منه 360 املادة نصت حيث اللبناين، العقود و املوجبات قانون نم اعتماده مت االجتاه وهذا

 تقبل ال و ترد ال عنه الناشئة اإلبراء قرينة و املدين ذمة إبراء على برهان مبثابة يعد الزمن مرور إن" :انه

  . "العكس على برهانا
 ال احلق عن ولالنز  أن" :تقول اليت العامة القاعدة صراحة خيالف الفقهي الرأي هذا أن غري

 و املدة، مبضي املدين االلتزام إنقضاء بعد طبيعي إلتزام ببقاء يقرر القانون أن ذلك عن زيادة و ".يفرتض
 يف يتخلف ولكن اإللتزام، انقضاء التقادم على يرتتب:" أنه على ج.م.ق من 320 املادة أخذت ذا
  . ...." طبيعي التزام املدين ذمة

 يرفع ألن حاجة يف الدائن كان ملا ذلك، مثل وقع لو ألنه الواقع، الفخي اإلبراء افرتاض وكذلك

  . بالدين فيها يطالب دعوى
 السنهوري أمحد الرزاق عبد أمثال من الفقه من بعض رأي يف يقوم ال املسقط التقادم أساس

 يف مربره املسقط التقادم جيد وإمنا املفرتض، اإلبراء على وال الوفاء قرينة على سلطان وأنور قدادة وخليل
   .زعزعتها وعدم واحرتامها   القانونية األوضاع استقرار إىل يؤدي قانوين نظام وضع يف املشرع رغبة

 دائن فمثال املسقط، التقادم بنظام األخذ تربر اليت هي العامة املصلحة اعتبارات تكون مث ومن

 و ذمته براءة إثبات يف املدين إرهاق إىل سيؤدي ذلك فإن طويلة، مدة مدينه من بدينه املطالبة يهمل
 عن جتاوزا فيه اية ال ما إىل بديونه وفائه إلثبات عليها حصل اليت املخالصات على احملافظة يف دعوته

 من خلفه من تاركا املدين توىف إذا ناهيك .احلياة قيد على ظل إذا هذا ذلك، على املدين لقدرة املألوف

 إضافة .مورثهم ذمة براءة إثبات يف مطالبتهم أو اية، ال ما إىل بالدين هلم الدائن مطالبة ليتحملوا ورثته

 القانون عليه يوقع بان جدير الزمن من طويلة مدة حبقه مطالبته عدم يف الدائن من التهاون هذا أن إىل
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 غري ضعو  يف املدين يظل أن إىل سيؤدي ذلك بغري القول ألن به، املطالبة يف حقه إسقاط يف يتمثل جزاء

  . 119حبقه باملطالبة اإلمهال يف دائن كل بالتايل يشجع و حياته، مدى مستقر
 املسقط بالتقادم الدين سقوط يؤسس أن من املشرع مينع ال السابق األساس هذا أن ويالحظ

 واحدة بسنة تتقادم اليت للحقوق بالنسبة وبالذات القرينة، هذه أساس وعلى .الوفاء قرينة أساس على

 يتمسك الذي للمدين املكملة اليمني يوجه أن القاضي على احلالة هذه يف إمنا و قصري، دمبتقا أي

 يتمسك من على جيب"... :انه على ج.م.ق 312 املادة تقرر ذا و فعال، الدين أدى بأنه بالتقادم

 أو املدين ثةور  إىل تلقائيا توجه اليمني هذه و فعال الدين أدى أنه على اليمني حيلف أن لسنة، بالتقادم

  .120"الوفاء حبصول يعلمون أو الدين بوجود يعلمون ال أم على قاصرين الورثة كان إن أوصيائهم إىل
  . املسقط التقادم يف املدة مشتمالت سيأيت فيما نتناول

  
  المسقط التقادم في المدة مشتمالت :ثانيا

   

 للمادة طبقا الفرنسي املدين القانون يف سنة ثالثني هي عامة كقاعدة الطويل التقادم مدة إن

 قانون من 349 املادة نص يف جاء ما حسب سنوات بعشر تقدر اللبناين التشريع ويف منه، 2262

  . "سنوات عشر إنقضاء بعد األساس يف يتم الزمن مرور إن" :فيها جاء اليت والعقود املوجبات
 املادة يف جاء ما حسب وهذا .ةسن عشر مخسة هي اجلزائري املدين نالقانو  يف التقادم مدة بينما

  .121ج.م.ق 308
 نالقانو  يف متفرقة نصوص يف العامة القاعدة من املستثناة التقادم حاالت بعض وردت وقد

  :اإلستثنائني لكال ذكر يلي وفيما .املسقط بالتقادم املتعلقة القواعد ضمن ورد وبعضها اجلزائري، املدين
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  : المتفرقة القانونية النصوص ضمن وردت التي اإلستثناءات-أ
   

   :يلي ما االستثناءات تلك من
 مل إذا العقد إبطال يف احلق يسقط" :أنه على ج.م.ق 101 املادة تنص :النسيب البطالن-
 لدعوى خاصة تقادم مدة حيدد اجلزائري فاملشرع . "سنوات )5( مخس خالل صاحبه به يتمسك

 ج.م.ق 101 املادة يف اخلاصة واملدة .سنة عشر مخسة هي اليت العامة املدة عن ختتلف النسيب البطالن
 األهلية نقص حالة يف املادة، نفس من الثانية الفقرة حسب املدة هذه سريان ويبدأ سنوات، مخس هي

 تبدأ اإلكراه ويف .إكتشافهما وقت من املدة فتبدأ التدليس و للغلط بالنسبة أما النقص، هذا زوال منذ

  . سنوات بعشر العقد إبرام وقت من املدة تبدأ لحا كل يف و انقطاعه، من
 التعويض لدعوى بالنسبة خاصة تقادم مدة اجلزائري القانون يقرر :اإلثراء عن التعويض دعوى-

 الذي اليوم من تبدأ سنوات بعشر حددا اليت م.ق 142 املادة يف ذلك و سبب، بال اإلثراء عن الناشئة

 عشر مخس بانقضاء عامة بصفة الدعوى هذه تسقط و التعويض، يف حبقه اخلسارة حلقته من فيه يعلم

  . احلق فيه ينشأ الذي اليوم من سنة
 اليوم من تبدأ سنوات عشر مدة اجلزائري املشرع كذلك قرر :الفضالة عن الناشئة الدعوى-

 159            املادة نص يف جاء ملا طبقا وهذا الفضالة، عن الناشئ حبقه طرف كل فيه يعلم الذي

  .م.ق
 3 مدته خاص تقادم الدعوى هلذه اجلزائري املشرع جعل :الغنب بسبب الثمن تكملة دعوى-

  . 122م.ق 359/1 املادة نص يف جاء ما وفق هذا و البيع، إنعقاد يوم من تبدأ سنوات
  

  : المسقط بالتقادم المتعلقة القواعد ضمن الواردة االستثناءات-ب

   

   : ييل ما اإلستثناءات هذه بني من

فيما خيص كل احلقوق الدورية املتجددة، ويقصد ا احلقوق اليت تستحق : التقادم اخلمسي-
على املدين بصفة دورية شهرية كانت أو يومية، أو سنوية، بشرط أن تكون من طبيعة متجددة أي 
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اين و ومثال هذه احلقوق أجرة املب. مستمرة، طاملا استمرت العالقة القانونية اليت تعترب مصدرها
و املعاشات، فهذه احلقوق هي دورية، ويسري عليها التقادم خبمس سنوات وفق الفقرة األوىل املرتبات 

ج ما عدا الريع املستحق يف ذمة احلائز سيء النية وال الريع الواجب أداؤه على .م.ق 309من املادة 
سنة وهذا وفق الفقرة  القائم بإدارة املال الشائع للمستحقني، فال يسقطان إال مبضي مخس عشرة

  .ج.م.ق 309الثانية من املادة 

تتقادم بأربع سنوات الضرائب و الرسوم املستحقة للدولة،وكذلك : التقادم بأربع سنوات-
 311احلق يف املطالبة برد الضرائب و الرسوم اليت دفعت بغري حق، وهذا حسب ما ورد يف نص املادة 

  .سابقا ةج املذكور .م.ق

ج، تتقادم حقوق األطباء، والصيادلة،واحملامني .م.ق 310طبقا لنص املادة : نيالتقادم بسنت -
و املهندسني، واخلرباء، ووكالء التفلسة، والسماسرة، واملعلمني مبررو سنتني، بشرط أن يكون احلق 

ج، وكذلك يشرتط أن  تكون هذه .م.ق 310واجبا ألحد أصحاب هذه املهن اليت ذكرا املادة 
  .من عمل وما تكبدوه من مصروفات  هة ألصحاب هذه املهن جزاء عما أدو احلقوق ثابت

ج تتقادم حقوق التجار والصناع عما .م.ق 312وفقا لنص املادة :التقادم بسنة واحدة  -
وردوه ألشخاص ال يتجرون فيها ،وحقوق أصحاب الفنادق واملطاعم عن أجرة اإلقامة ،و ما صرفوه 

  .123ستحقة للعمال واألجراء مقابل عملهم ، مبرور سنة واحدة حلساب عمالئهم ،واملبالغ امل

  :وبالنسبة لكيفية حساب مدة التقادم املسقط  

حتسب مدة التقادم باأليام ال بالساعات، وال : "ج على أنه.م.ق 314لقد نصت املادة 
  ".حيسب اليوم األول و تكمل املدة بإنقضاء آخر يوم منها 

لتقادم حتسب باأليام ال بالساعات ، أي أن كسور األيام ال من هذه املادة يتضح أن مدة ا
ويدخل يف حساب . حتسب ، وال حيسب اليوم األول، وال يتم التقادم إال بإنقضاء اليوم األخري

التقادم املسقط أيام العطالت الرمسية إال إذا كان آخر يوم للتقادم يوافق يوم عطلة رمسية ، فإن التقادم 
ول عمل يليه، وذلك حىت ال حيرم الدائن من اختاذ إجراءات قطع التقادم يف آخر يقف سريانه، حىت أ

  .فرصة له 
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والقاعدة  . 124وتقوم مدة التقادم املسقط يف التشريع اجلزائري بالتقومي امليالدي و ليس اهلجري
لنص املادة أنه ال يبدأ سريان مدة التقادم من يوم نشوء اإللتزام ، بل هي تبدأ من يوم استحقاقه طبقا 

ال يبدأ سريان التقادم فيما مل يرد فيه نص خاص إال من اليوم الذي : " م اليت جاء فيها .ق 315/1
  .125" يصبح فيه الدين مستحق األداء 

فإذا كان الدين حاال بدأ التقادم من يوم نشوئه و مثال ذلك السند املستحق األداء لدى 
م إال من يوم حلول أجله، وإذا كان بعضه حاال وبعضه اإلطالع، وإذا كان مؤجال، فال يبدأ التقاد

مؤجال، فيبدأ التقادم بالنسبة للحال و ال يبدأ إىل حني حلول األجل بالنسبة للمؤجل،وإذا كان 
. مقسطا على آجال متعددة فال يبدأ التقادم بالنسبة لكل قسط منها إال عند حلول أجله على حدة

  . 126جرة فيسري على ما حيل منها على حدة ومن تاريخ حلولهأما إذا كان دوريا كالفوائد و األ

فإذا كان الدين معلقا على شرط واقف، فال يسري التقادم إال من يوم حتقق الشرط وإذا كان 
  .الدين معلقا على شرط فاسخ فإنه يسري من تاريخ استحقاقه 

الذي يثبت فيه  وبالنسبة لضمان اإلستحقاق فال يبدأ التقادم املسقط فيه إال من الوقت
  .ج.م.ق 315/2اإلستحقاق طبقا للمادة 

أما إذا كان ميعاد الوفاء يتوقف على إرادة الدائن، فإن مدة التقادم ال تسري إال من الوقت 
 315الذي يعلن فيه الدائن عن إرادته بتحديد ميعاد الوفاء، وهذا ما قررته الفقرة الثالثة من املادة 

  . 127ج .م.ق

  

  :المسقط  وقف التقادم -2

  

يقصد بوقف التقادم منع سريانه يف حق الدائن إذا وجد السبب الذي حيول بني الدائن وبني 
فالقاعدة هي أن التقادم ال يسري بالنسبة ملن ال يستطيع املطالبة حبقه، . مطالبته حلقه من املدين

قيق للعدالة حىت فكلما وجد ظرف مينع الدائن من املطالبة حبقه، فإنه جيب وقف حساب التقادم حت
                                                 

  .*# ا�-�_Kن ا� '_< ا�89ا;�ي 3أ_��، ا� �دة   124
  . DC�$ ' \*.377#، ا� n'ر ا�����، ص  125
  . '_< ا�^�_�<*# ا�-�_Kن ا� 2274أ_��، ا� �دة   126
� ا�����، ص  127�  . DC�$ ' \*.377 -378#، ا� �



        الفصل الثاني                                             دور السكوت في تعديل التصرف القـانوني و في إنهائهالفصل الثاني                                             دور السكوت في تعديل التصرف القـانوني و في إنهائهالفصل الثاني                                             دور السكوت في تعديل التصرف القـانوني و في إنهائهالفصل الثاني                                             دور السكوت في تعديل التصرف القـانوني و في إنهائه

        

يزول ذلك املانع، فيستأنف سريه و ال حتسب الفرتة اليت يظل فيها هذا املانع قائما، ولكن ال حتسب 
  .املدة السابقة عليه إن وجدت كما حتسب املدة التالية له 

وأسباب وقف التقادم تتمثل يف املانع األديب بني الدائن و املدين،وكذلك يف احلالة الشخصية 
  :دائن ، ويف املانع املادي ،وسيأيت احلديث فيما يلي عن كل سبب منها عند ال

  

  :المانع األدبي بين الدائن والمدين  -أ

  

كأن تكون بني الدائن واملدين عالقة زوجية ،أو عالقة بنوة، أو عالقة أخوة ،و كذلك كأن 
اليت حتول دون مطالبة الدائن  يكون بني الدائن و املدين عالقة السيد باخلادم، فهي من املوانع األدبية
  .128حقه من املدين، وتقدير وجود مثل هذه العالقة ختضع لقاضي املوضوع 

و املشرع اجلزائري خالف املشرع الفرنسي، لكون أن املشرع الفرنسي حدد احلاالت اليت 
راه القاضي  اجلزائري وضع مبدأ  عاما، جيعل كل مانع أديب ي عبينما املشر . ينحصر فيها املانع األديب

 دال يسري التقادم كلما وج: " م بقوهلا.من ق 316/1كافيا ليوقف التقادم، وهذا ما نصت عليه املادة 
  ". مانع مربر شرعا مينع الدائن من املطالبة حبقه كما ال يسري فيما بني األصل و النائب

عنوي وكذلك ال يسري بني ناقص األهلية و من ينوب عنه قانونا، وال بني الشخص امل
  .ومديره، وال بني املوكل و الوكيل ما دامت العالقة قائمة بينهما 

  

  : الحالة الشخصية عند الدائن -ب

  

فإذا كان . ج على هذا السبب واعتربته موقفا للتقادم.م.ق 316نصت الفقرة الثانية من املادة 
له نائب قانوين ميثله  ولو كان  الدائن عدمي األهلية، أو غائبا، أو حمكوما عليه بعقوبة جنائية، ومل يكن
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أما إذا كان له نائبا قانونيا ميثله فإن التقادم . التقادم ال يزيد عن مخس سنوات  فإنه ال يسري حبقه
  .يسري يف حقه 

أما إذا كان التقادم يزيد على مدة مخس سنوات و كان هلم نائب قانوين، فإن التقادم يتوقف 
  .129ج.م.ق 316الفقرة الثالثة من املادة طيلة مدة عدم أهليتهم، وهذا وفق 

  

  :المانع المادي  -ج

  

يعترب املانع املادي من األسباب اليت تقف دون سريان التقادم ، ألن وجوده يؤدي إىل عدم 
ويتمثل املانع املادي يف كل ظرف مادي من شأنه أنه حيول دون أن . استطاعة الدائن املطالبة حبقه
يشرتط أال يكون للدائن إرادة يف إحداثه، كقيام حرب مفاجئة أو  يستطيع الدائن مطالبة حقه،

نشوب ثورة، وكذلك كانقطاع املواصالت أو فيضان منع الدائن من اختاذ اإلجراءات الالزمة للمطالبة 
و يرتك تقدير املانع املادي . وبشرط كذلك أن تؤدي هذه الظروف إىل عدم قيام احملاكم بعملها. حبقه

ج يف فقرا األوىل .م.ق 316و لقد تناولت املادة . دون رقابة عليه من احملكمة العليا لقاضي املوضوع
  .ذكر هذا السبب، حيث يفهم من عموم صياغة النص

  

  :إنقطاع مدة التقادم المسقط  -3

  

يقصد باإلنقطاع هي احلالة اليت تؤدي إذا توفرت أسباا إىل إعتبار املدة اليت مضت من 
و مبفهوم آخر هو حمو أثر املدة . تكن، و بالتايل ال بد من البدء مبدة جديدة كاملة التقادم كأن مل 

  .املنقضية من التقادم و إلغاؤها ،و بدء تقادم جديد ابتداء من نفس نوع التقادم امللغى 

وينقطع التقادم إما بأسباب تصدر من الدائن يظهر ا رمسيا رغبته يف اقتضاء حقه، وإما 
  . 130ملدينبسبب إقرار ا
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  :األسباب التي تصدر عن الدائن و تقطع التقادم  -أ

   

  : م، وتتمثل يف .ق 317لقد نص عليها املشرع اجلزائري يف املادة 

أي رفع الدائن لدعواه ضد املدين أمام القضاء، ولو رفعها إىل حمكمة : املطالبة القضائية -
  .غري خمتصة 

  .فيذ مىت كان يبد الدائن سند قابل للتنفيذ أي اإلجراء الذي يسبق التن :التنبيه -

  .سواء كان احلجز تنفيذيا أو حتفظيا، الن فيه معىن املطالبة القضائية : احلجز -

كل عمل يقوم به الدائن للتمسك حبقه يف أثناء سري إحدى الدعاوى سواء كانت مرفوعة   -
عارضا يف دعوى مرفوعة عليه أو عليه من املدين أو مقامة بني الدائن و شخص ثالث كتقدميه طلبا 

  .131تدخله يف تفليسة املدين أو مطالبته حبقه يف توزيع مفتوح ألموال املدين

  

  :السبب الذي يرجع إلى قرار المدين ويقطع التقادم  - ب

  

ج ، إذ هو يعادل نزوله عن التمسك باملدة اليت انقضت .م.ق 318لقد نصت عليه املادة  
رار أنه تصرف قانوين باإلرادة املنفردة، وهو إما قضائي أي يصدر أمام واألصل يف اإلق.من التقادم

وليس لإلقرار شكل معني، وإمنا خيضع للقواعد العامة . احملكمة، وإما غري قضائي إذا مل يصدر أمامها
و قد يقع اإلقرار يف صورة اتفاق مع الدائن أو غري ه، وقد يكون صرحيا أو ضمنيا، و . يف اإلثبات
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و يعترب إقرارا ضمنيا أن يرتك املدين حتت الدائن ماال له "...ج على أنه .م.ق 318ملادة أشارت ا
  .132"الدين  ءمرهونا رهنا حيازيا تأمينا لوفا

  : زيادة عما سبق ، فإن إلنقطاع مدة التقادم آثار هي 

 سقوط املدة السابقة على اإلنقطاع ائيا، فال حتسب يف التقادم، ويف هذا الصدد خيتلف
و يبدأ بعد اإلنقطاع ميالد تقادم جديد مبدة جديدة كاملة، وهذا وفق ما . انقطاع التقادم عن وقفه

  .ج.م.ق 319جاء يف نص املادة 

بدء تقادم جديد ابتداء من اليوم التايل لسبب اإلنقطاع أو التايل لزوال سبب اإلنقطاع إذا  
واألصل أن التقادم اجلديد يكون . رهونكان سبب اإلنقطاع حالة مستمرة كحيازة الدائن الشيء امل

مماثال يف مدته للتقادم العادي، كذلك إقرار املدين فإنه حيول التقادم القصري املبين على قرينة الوفاء إىل 
  .ج.م.ق 319/2تقادم عادي حسب ما جاء يف نص املادة 

ت أن األحكام من قانون اإلجراءات املدنية اجلزائري اليت تضمن 344ويالحظ أن نص املادة 
سنة تبدأ من صدورها وتسقط بعد انقضاء هذه املدة، أا  30تكون قابلة للتنفيذ خالل مدة 

  .133اشتملت على مدة ختالف التقادم العادي املقدر خبمس عشرة سنة يف القانون املدين اجلزائري 

ىل دراسة هذا بشأن ما يتعلق بأساس التقادم املسقط ومشتمالت املدة فيه، وسنتعرض بعده إ
  .آثار التقادم املسقط يف الفرع املوايل

  

  الفرع الثالث

  آثار التقادم المسقط

  

أثر التقادم هو سقوط دعوى الدائن يف املطالبة حبقه، فال يتخلف عنه سوى إلتزام طبيعي، 
يرتتب على التقادم انقضاء اإللتزام، ولكن يتخلف يف : " ج بقوهلا.م.ق 320وهذا ما قضت به املادة 
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مة املدين إلتزام طبيعي إذا سقط احلق بالتقادم سقط معه ملحقاته ولو مل تكتمل مدة التقادم ذ
  ".اخلاصة ذه امللحقات

وجيب التمسك بالتقادم ، فال جيوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها، بل جيب أن 
. ص له مصلحة فيهيكون ذلك بناء على طلب املدين، أو دائنيه بالدعوى غري املباشرة، أو أي شخ

ال جيوز للمحكمة أن تقضي تلقائيا : " ج بقوهلا أنه.م.ق 321وهذا حسب ما جاء يف نص املادة 
بالتقادم بل جيب أن يكون ذلك بناء على طلب املدين أو من أحد دائنيه، أو أي شخص له مصلحة 

ون عليها الدعوى ولو وجيوز التمسك بالتقادم يف أية حالة تك...". فيه و لو مل يتمسك املدين به 
والدفع بعدم . ج ألنه ليس طلبا جديدا.م.ق 321/2ألول مرة أمام احملكمة االستئنافية، طبقا للمادة 

قبول الدعوى لسقوط احلق بالتقادم ليس دفعا شكليا، فال يسقط احلق فيه بالتكلم يف موضوع 
  .الدعوى 

ات الدين حىت ولومل تكن قد ويرتتب أيضا على سقوط الدين سقوط كل ما يعترب من ملحق 
  .ج سالفة الذكر.م.ق 321سقطت بتقادمها اخلاص كالفوائد، وهذا ما جاء يف نص املادة 

إما بإطالتها أو (ومما يضاف أيضا أنه ال جيوز اإلتفاق على تعديل مدة  التقادم 
  . 134)تقصريها

يرد فيه نص مينع  ألن العربة باملدة اليت حددا التشريعات، بينما التشريع الفرنسي مل
  .135ذلك

وخبصوص عالقة السكوت بالتقادم املسقط، فالتقادم املسقط يرتكز على إعتبارات تتعلق  
باملصلحة العامة، فحماية النظام اإلجتماعي تقضي باستقرار األوضاع اليت استمرت مدة طويلة من 

  .تقرارها الزمن ألن تغيريها بعد هذه املدة يرتتب عليه زعزعة املعامالت وعدم اس

وهذا يوجب محاية املدين الذي يسكت الدائن عن مطالبته باحلق مدة طويلة ومن بني 
تربيرات التقادم املسقط السالفة الذكر، أن سكوت الدائن عن املطالبة حبقه مدة طويلة، مع قدرته 

انقضاء هذه املدة  على املطالبة به، دليل على استيفائه له، فإذا مت السماح للدائن باملطالبة بالدين بعد
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فإن املدين، قد يتحمل يف ذلك ماال يستطيع، فقد يستحيل عليه إثبات وفائه بالدين لضياع أو تلف 
  .136سند املخالصة، بسبب طول الوقت أو وفاة الشهود الذين حضروا ذلك الوفاء 

مثل كما أنه يف تربير التقادم بسبب السكوت الدائن عن املطالبة حبقه، رعاية للمدين، وتت
  .137هذه الرعاية يف عدم تراكم الديون عليه، مما يؤدي إىل إرهاقه يف الوفاء 

ويف الشريعة اإلسالمية ال يقر مجهور الفقهاء التقادم املكسب وال التقادم املسقط، فإذا 
سكت الدائن عن املطالبة حبقه أمد طويال، فإن حقه ال يسقط، كما أنه ال يكتسب مبرور الزمان 

  .138الزمن على وضع اليد عليه مهما مضى من 

ولكن عرف فقهاء الشريعة اإلسالمية فكرة عدم مساع الدعوى ، فال تسمع دعوى امللك على 
وعلل فقهاء الشريعة اإلسالمية . واضع اليد، كما ال تسمع على املدين، أما احلق فإنه باق ال يسقط
ة الدعوى مدة طويلة مع القدرة مبدأ التقادم يف الدعوى بأن السكوت عن املطالبة به، عدم إقام

  .عليها ، ومع  عدم العذر، يعترب دليال على عدم بقاء احلق 

كما أن سكوت الدائن عن املطالبة حبقه بدون عذر، يعترب كاإلقرار املنطوق به من الدائن 
  .139للمدين بأنه ال حق له عليه، وألن هذا السكوت حيمل على حصول الدفع 

ور الذي يلعبه السكوت يف التقادم املسقط من حيث أساسه من خالل ما سبق تبني الد
  .وتربيره يف انقضاء التصرفات القانونية و االلتزامات 
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هذه الدراسة إىل القول بأن للسكوت دور فعال ومهم جدا يف التصرفات  خنلص من

القانونية، وذلك من حيث إنشائها ومن حيث تعديلها وكذا إائها، وهلذا يستلزم األمر وضع إطار 

.وحاالت اعتباره قبوال قانوين للسكوت املعرب عن اإلرادة وبيان أحكامه  

وهذا مما يدعو بالتشريعات إىل ضرورة تنظيمه بشكل دقيق وواضح، ومن ضمن هذه 

التشريعات التشريع اجلزائري، حيث يستحسن باملشرع اجلزائري يف التعديالت املستقبلية للقانون املدين 

ا صياغة جديدة تكون منه، وذلك بإعادة صياغته 68أن يستدرك النقص والقصور الوارد يف املادة 

وختصيص أكثر من مادة . أكثر مشولية ملوضوع السكوت، و يتم فيها بيانه بشكل دقيق و واضح

تنظمه، واإلستفادة مبا جاء يف التشريعات العربية اليت أعطت صورة قانونية شاملة له، وأيضا 

 ينسب لساكت قول، ال" يستحسن اقتباس القاعدة الفقهية من الشريعة اإلسالمية اليت تضمنت أنه 

" . ولكن السكوت يف معرض احلاجة بيان  

ومن ضمن اإلقرتاحات يف هذا الصدد و اليت تساعد يف تبيان دور السكوت يف التصرفات 

موضوع  السكوت  ةالقانونية، ما أعطاه بعض الباحثني، والذي يرجى األخذ به يف حماولة إعادة صياغ

: ما يلي من األفكار اآلتية   

لح السكوت أن يكون تعبريا عن اإلجياب بالعقد، ألن السكوت وضع سليب ال يص"-

.واإلجياب عرض، وال يتصور أن يستخلص هذا العرض من جمرد السكوت   

وكذلك األصل أن السكوت مبجرده ال يصلح أن يكون قبوال ، إذ ال ينسب لساكت  -

.قول، ولكن السكوت يف معرض  احلاجة بيان   

، إذا كان سكوتا مالبسا، أحاطت به ظروف ختلع عليه داللة القبول، ويعترب السكوت قبوال

: ومن هذه احلاالت   

.أن يكون هناك تعامل سابق بني املتعاقدين، واتصل اإلجياب ذا التعامل  -  

.أن يكون اإلجياب متمحضا ملصلحة من وجه إليه  -  

.إذا كانت هناك ظروف أخرى تدّل على اعتبار السكوت قبوال  -  

وكذلك يعترب السكوت قبوال ، إذا مل يكن من الواجب بسبب طبيعة املعاملة أو غري ذلك  -

" .من الظروف أن ينتظر املوجب تصرحيا بالقبول ، فإن العقد يعترب قد مت  
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وزيادة عن ذلك يستحسن باملشرع اجلزائري إضافة إىل ما سبق من اقرتاحات، النص على 

ملوصوف، واليت يعترب فيه قبوال يف القانون املدين وكذلك يف إطار قانوين خاص حباالت السكوت ا

.القانون التجاري وقانون العمل ويف كافة القوانني ذات الصلة به   

وبيان بشكل واضح أيضا دور السكوت يف التصرفات اليت تنشأ باإلرادة املنفردة، واليت تستلزم 

التعديل يف بعض العقود، وأثره أيضا  القبول شرطا لصحتها، وتوضيح بشكل أكرب دور السكوت يف 

.يف إاء التصرفات القانونية   

ويبقى يف ختام هذه الدراسة أن موضوع السكوت هو من املواضيع  اهلامة و الكبرية، وما 

هذه الدراسة السابقة له إال جزء منه، حيث تبقى نواح أخرى فيه قابلة للبحث و املعاجلة، ومن بينها 

صوص القانونية عن بيان بعض االختصاصات ، أو سكوته عن بيان األحكام سكوت املشرع يف الن

.املتعلقة ببعض التصرفات سواء يف جمال القانون اخلاص أو يف جمال القانون  العام   

  

  



        خاتمة                                       خاتمة                                       خاتمة                                       خاتمة                                       
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ابــــن جنــــيم، األشــــباه والنظــــائر، اجلــــزء األول، الطبعــــة الثانيــــة، مكتبــــة نــــزار مصــــطفى البــــاز،  -

.1997الرياض،   

).بدون سنة طبع(، ابن قدامى، املغين، اجلزء الرابع، الطبعة الثانية، مطبعة املنار، مصر -  

).بدون سنة طبع(ابن عابدين، رد املختار، املطبعة األمريية، القاهرة،  -  

،  الطبعـة األوىل، دار الكتـب العلميــة،  16أبـو احلسـن علـي املـاوردي، احلــاوي الكبري،اجلـزء  -

.1994بريوت،   

.1993لبنان،  أمحد الزرقاء،شرح القواعد الفقهية، الطبعة األوىل، دار الغرب اإلسالمي، -  

تـــاريخ الفقـــه اإلســـالمي، امللكيـــة ونظريـــة "أمحـــد فـــراج حســـني، املـــدخل للفقـــه اإلســـالمي،  -

.2002، منشورات احلليب احلقوقية، بريوت، "العقد  

.2004أمحد شوقي عبد الرمحن، النظرية العامة لاللتزام، منشأة املعارف، اإلسكندرية،  -  

ة والتجارية، اجلـزء األول، أركـان العقـد، الطبعـة الثانيـة إلياس ناصيف، موسوعة العقود املدني -

.1997، بريوت، )بدون دار طبع(  

أمحـــد ســـالمة، مـــذكرات يف نظريـــة االلتـــزام، الكتـــاب األول، مصـــادر االلتـــزام، دار التعـــاون  -

.1975للطبع والنشر،   

عـريب  –نسي فر " أمحد زكي بدوي ، إبراهيم النجار ، يوسف شالال ، القاموس القانوين ،  -

.1998، الطبعة السادسة ، مكتبةلبنان ، "   

.1964، القاهرة، "مصادر االلتزام"إمساعيل غامن، النظرية العامة لاللتزام،  -  

أنور سـلطان، مصـادر االلتـزام يف القـانون املـدين األردين، الطبعـة الثانيـة، مطبوعـات اجلامعـة  -

.1998األردنية،   

عالقــــة العمــــل "قــــانوين لعالقــــات العمــــل يف التشــــريع اجلزائــــري، أمحيــــة ســــليمان، التنظــــيم ال -

.2002، اجلزء الثاين، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، "الفردية  

 



إبـراهيم أبـو النجــا، التـأمني يف القـانون اجلزائــري، اجلـزء األول، األحكـام العامــة طبقـا لقــانون  -

لطبعــة الثانيــة، ديــوان املطبوعــات اجلامعيــة ، ا1980أوت ســنة  9التــأمني اجلديــد الصــادر بتــاريخ 

.1992،اجلزائر،   

بلحـــاج العـــريب، النظريـــة العامـــة لاللتـــزام يف القـــانون املـــدين اجلزائـــري، اجلـــزء األول، التصـــرف  -

.1999القانوين، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،   

، )املــرياث والوصـــية(ثــاين، بلحــاج العــريب، الــوجيز يف شــرح قــانون األســـرة اجلزائــري، اجلــزء ال -

.1999ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،   

دراســـة نظريـــة "بكـــوش حيـــي، أدلـــة اإلثبـــات يف القـــانون املـــدين اجلزائـــري والفقـــه اإلســـالمي،  -

.1988، الطبعة الثانية، املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر، "وتطبيقية مقارنة  

، دار هومــة، "مقارنــة-تطبيقيــة-دراســة نظريــة"دة، بــن صــاري ياســني، عقــد العمــل حمــدد املــ -

.2004اجلزائر،   

بــدون (توفيــق حســن فــرج، النظريــة العامــة لاللتــزام، الطبعــة الثانيــة، الــدار اجلامعيــة، بــريوت،  -

)سنة طبع  

، ترمجـة منصـور القاضـي، املؤسسـة "تكـوين العقـد"جاك غستان، املطول يف القانون املـدين،  -

.2000النشر، بريوت، اجلامعية للدراسات و   

، دار النهضـــة "مصـــادر االلتـــزام"مجيـــل الشـــرقاوي، النظريـــة العامـــة لاللتـــزام، الكتـــاب األول،  -

.1995العربية، القاهرة،   

، الــدار "دراسـة مقارنــة يف القــانون املصـري واللبنــاين"جـالل علــي العـدوي، مصــادر االلتــزام،  -

. 1994اجلامعية، بريوت،   

،  اإلســكندريةنشــأة املعـارف ، م، عصـام أنــور سـليم ،قــانون العمـل ، جـالل علـى العــدوي  -
1995 

.2000اإلسكندرية ،  ،املدخل إىل القانون ، منشأة املعارف ،ريةكحسن   -  

اخلليلـــي، مســـؤولية املمتنـــع املدنيـــة واجلنائيـــة يف اتمـــع االشـــرتاكي، الطبعـــة  ابـــراهيم بيـــبح -

  .1979جلزائر، الثانية، ديوان املطبوعات اجلامعية، ا

قدادة ، الوجيز يف شرح القانون املـدين اجلزائـري ، اجلـزء األول ، مصـادر  حسنخليل أمحد  -

  . 1994ديوان املطبوعات اجلامعية ، اجلزائر ،  ،اإللتزام 



أحكـام ،  الثـاين قدادة ، الوجيز يف شرح القانون املدين اجلزائري ، اجلـزء  حسنخليل أمحد  -

.1983،   ديوان املطبوعات اجلامعية ، طبعة الثانية ال ،اإللتزام    

، اجلـزء الرابـع ، عقـد البيـع ،  املـدينمحد حسن قدادة ، الوجيز يف شرح القـانون أخليل  -   

.1996 ،ديوان املطبوعات اجلامعية ، اجلزائر    

ل الرتبويـة ، الـديوان الـوطين لألشـغا ىل، عقد اإلجيـار املـدين ، الطبعـة األو  السالمذيب عبد  -

 ،2001.  

، النظريـة العامـة لإللتـزام ، مصـادر اإللتـزام ، دار املطبوعـات اجلامعيـة ،  السعودرمضان أبو  -

.2002 اإلسكندرية  

اإلسـكندرية ،، أصول التأمني ، الطبعة الثانية ، دار املطبوعات اجلامعية السعودرمضان أبو  -

 ،2000.  

ظيمـي ألمـالك الوقـف يف اجلزائـر ، الطبعـة الثانيـة ، دار القـانوين و التن اإلطـاررمول خالد ،  -

.2006 ،هومة   

قــانون املـدين اجلزائــري و الشـريعة اإلســالمية ، املؤسسـة الوطنيــة الالوصـية يف  ،هـدور حممــد ز  -

.1991،  اجلزائر ،للكتاب  

يف الشــــريعة  قــــفية و املــــرياث و الو صــــ، أمحــــد الغنــــدور ، احكــــام الو  شــــعبانزكــــي الــــدين  -

.1984 الكويت ، األوىل ، مكتبة الفالح ، الطبعةسالمية ، اإل  

ة املنفـردة رادريـة العقـد و اإلظاإللتزامـات ، ن ،يف شرح القانون املدين  الوايف س،سليمان مرق -

 ،1987األول ، الطبعة الرابعة ،مكتبة صادر ، بريوت ،  لدا.  

السابع ، الطبعة اخلامسة ، دار  اجلزء ،الوايف يف شرح القانون املدين ، سسليمان مرق -

.1990الكتب القانونية ، مصر ،  

.1998-1997تناغو ،عقد اإلجيار ، منشأة املعارف ، اإلسكندرية ،  السيدمسري عبد  -  

تناغو ،نبيل سعد ،النظرية العامة لإللتزام ، اجلزء األول ،مصادر اإللتزام ،  يدالسمسري عبد  -

.1993ندرية، املعارف اجلامعية ، اإلسك دار  

   
 



ات و العقود يف الشريعة اإلسالمية ،حبث مقارن بوجم، النظرية العامة لل مصايناحملصبحي  -

العلم للماليني ،  دار،  الثالثة، اجلزء الثاين، الطبعة  "القوانني احلديثة واملذاهب املختلفة   يف

.1983بريوت ،   

 دار بدون(شرائع ، اجلزء اخلامس ، ، بدائع الصنائع يف ترتيب ال الكاساينعالء الدين  -

  ).طبع سنةبدون (، )طبع

، النظرية العامة لإللتزام ،مصادر اإللتزام ، الطبعة الثالثة ، ديوان  سليمانعلي علي  -

.1992اجلامعية ، اجلزائر ،  املطبوعات  

.1962ية ، راد، النظرية العامة لإللتزام ، اجلزء األول ، املصادر اإل حجازيعبد احلي  -  

.1990 ،، دار النهضة العربية الثايناإلسالمية ، اجلزء  الشريعةلكية يف  امل ،اخلفيف  ليع -  

عبد الرزاق أمحد السنهوري ، نظرية العقد ، اجلزء األول ، الطبعة الثانية اجلديدة ،  -

.1998احلقوقية ، بريوت ،  احلليبمنشورات   

مقارنة بالفقه  راسة د"  الفقه اإلسالمي ، السنهوري ، مصادر احلق يف دمحأعبد الرزاق  -

.1998اجلزء األول ، منشورات احلليب احلقوقية ، بريوت ،  ،"الغريب  

،نظرية اإللتزام األول الد ،السنهوري ، الوسيط يف شرح القانون املدين محدأعبد الرزاق  -

.1998قية ، بريوت ،بوجه عام ، مصادر اإللتزام، الطبعة الثالثة ، منشورات احلليب احلقو   

عام ، الد الثالث ، دار النهضة  وجهبد السنهوري ، نظرية اإللتزام محالرزاق أ عبد  -

  .)بدون سنة طبع(العربية، القاهرة، 

 الغرر عقود" اجلزء األول ،  ،السنهوري ، الوسيط يف شرح القانون املدين دمحأعبد الرزاق  -

  .) الطبعبدون سنة ( ، دار النهضة العربية ، القاهرة،  السابع لدا ،"التأمني  عقد و   

إحياء  دار" اإلجيار  عقد"  ،العقودالسنهوري ، شرح القانون املدين يف   دمحأعبد الرزاق  -

.) بدون سنة طبع ( اث العريب ، بريوت ،رت ال  

.1984قاهرة ، ة املنفردة ، دار النهضة ، الرادالعقد و اإلنظرية الباقي ،  عبدعبد الفتاح  -  

مقارنة يف الفقه اإلسالمي و موازنة  دراسة" البعلي ، ضوابط العقود ،  حممودعبد احلميد  -

.1989القاهرة ،  ،مكتبة وهبة الناشر ،"الوضعي و فقهه  بالقانون  

 



،  املطبعيةالوطنية  للفنون  املؤسسةالعامة للعقد ،  ،النظريةاإللتزامات   ،علي فياليل  -

.2001اجلزائر ،   

" ،  اإلثباتيف   حجتها والتعاقد من طريق وسائل اإلتصال الفوري   ،ودي بعباس الع -

.1997 ،دار الثقافة  للنشر و ا لتوزيع ، األردن ،مكتبة" مقارنة  دراسة  

العطار ، توحيد التقنيات األزهر الشريف للشريعة اإلسالمية ، اجلزء  توفيقعبد الناصر  -

.2002 ،سر الذهيب للطباعة ، مصرالن البيوع،األول ،   

احكام العقود يف الشريعة اإلسالمية والقانون املدين ، مطبعة العطار ،  توفيقعبد الناصر  -

) بدون سنة طبع (السعادة، القاهرة ،   

  
 األعمال" األول ،  اجلزء ،، الوسيط يف شرح القانون التجاري ني العطريحس القادرعبد   -

مكتبة دار الثقافة  ،الطبعة الثانية ،"  التجارية، احملل التجاري ، العقود التجارية ، التجار 

.1999، ، عمان ،  التوزيعللنشر و   

 التأمينات"خروف ، التأمينات اخلاصة يف التشريع اجلزائري ، اجلزء األول ، بنعبد الرزاق  -

.2002 ،كول ، اجلزائر د طبعة ر مالطبعة الثالثة ، ،"  الربية  

، الوجيز يف شرح يف قانون العمل ، دار املطبوعات اجلامعية ،  حسن على عوض -

.2003اإلسكندرية،   

.1977، مبادئ القانون ، دار النهضةالعربية ، بريوت ، فرج الصدة عبد املنعم  -  

اجلزء األول ، شركة الطبع و النشر و األهلية  ،، الوسيط يف نظرية العقد احلكيمعبد ايد  -

.1967،  بغداد،   

بيع السلع الدويل، ترمجة منصور القاضي ، املؤسسة اجلامعية للدراسات  هوزيه،فانسان  -

2005بريوت ، ،التوزيع  و النشرو   

على القانون املدين ،اجلزء الثاين ، دار  ق، املوسوعة اجلامعة يف التعلي موسىقمر حممد  -

.2003اجلامعي ، بريوت ،  الفكر  

القانون املقارن ، املؤسسة الوطنية  يها يفة و تأثري الغلط علدراوجود اإل ،ين خمتار بل -

.1984 ،اجلزائر،للكتاب  

 



املؤسسة الوطنية  ،اإلذعان  يف القانون املدين اجلزائري و املقارن ،عقدشب حمفوظ عل -

.1990،  اجلزائرللكتاب ،   

 ، مكتبة دار ، العقود املسماة ، شرح عقد البيع يف القانون املدين الزعيبحممد يوسف  -

.2004،  األردنالثقافة ،   

 يف ، حممد نصر الدين ، مباحث البيع يف القانون املدين املصري  و عمرانحممد علي  -

.1978دار احلقوق ، القاهرة ،   ،اإلسالميةالشر يعة   

،  األولاجلزء  ،" اإللتزام  مصادر"  ،البيه ، النظرية العامة لإللتزام احلميدحمسن عبد  -

) .بدون سنة طبع ( ، املنصورة ، مكتبة اجلالء اجلديدة  ،يةرادملصادر اإلا  

حممد سعيد جعفور ، إجازة العقد يف القانون املدين والفقه اإلسالمي ، دار هومة ، اجلزائر  -

 ،2000.  
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 ملخص المذكرة

  باللغة العربية.1

. تعد اإلرادة أساس وجود التصرف القانوين وبدوا ال يقوم و ال يعتد به يف جمال علم القانون

من القانون  60و طرق التعبري عنها ، كما جاء يف نص املادة . وحىت يهتم باإلرادة البد من  التعبري عنها

الكتابة وغريها، وقد تكون ضمنية ،و قد يكون السكوت  املدين اجلزائري قد تكون صرحية كاللفظ و

.معربا عنها يف حاالت السكوت املالبس واملوصوف   

و هلذا يلعب السكوت دورا هاما يف تعبريه عن اإلرادة يف  التصرف القانوين ، إذ يكون سببا يف 

كما  يلعب دورا هاما أيضا .تكوين التصرف القانوين سواء منه يف العقد أو اإلرادة املنفردة كالوصية مثال

يف تعديل التصرف القانوين،بل و يف تعديل شروط تنفيذه ،و كذا يف حتديده، و كما له أيضا دورا يف 

.ااء التصرف القانوين ، كاإلبراء أو التقادم املسقط   

. السكوت –التصرف القانوني  -اإلرادة : الكلمات المفتاحية   

باللغة الفرنسية .2  

 

Resume 

 

Considérée comme le fondement de l’acte juridique la volanté peut être exprimé par 

plusieurs moyens, Ainsi est  il ,comme  le prévoit l’article 60 du code civil Algérien 

de la déclaration  verbale on écrite élu peut être déclarées également par le silence 

dans certaines des circonstances .ET le silence joue un rôle important aussi bien dans 

la formation du contrat synallagmatique que dans l’acte juridique unilatéral tel que le 

testament .El joue également un rôle important dans la modification  de l’acte 

juridique,voir  dans la modification  des stipulation de son  exécution ou dans sa mise   

à terme  par  l’extinction  de  l’ obligation sans paiement la prescription extinctive . 

باللغة اإلنجليزية  .3  

 

Abstract 
 

The will is the basis of  legal and otherwise act does not have a presence resisted. so 

concerned will have to be expressed. And means of expression, as stipulated in article 

60 of Algerian civil law may be explicit verbal ,writing and others. May be implicit it 

may expressed and described clothing . Silence will play an important role in their 

expression of will to act in the legal,it might be a reason to form legal  disposition  

thereof . whether in contract or recommendations as will  the individual . And  also 

plays  an important role  in modifying the legal act in amending the terms of its 

implementation, as well in defining it. As for scott also act  to end the legal  discharge 

or limitatations. 

  

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


