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تتداخل أخرى اهيم فمضمونه وأبعاده، وكذا ارتباطاته مبري موضوع األمن التعاقدي، ضرورة البحث يف ثي
، األمن القانوين، و العدالة التعاقديةاملفاهيم السيما هذه الوقوف عند مجلة من األمر  يتطلبو معه. أو تتكامل 

 القانون.  مبجال، وهي كلها مفاهيم ذات اربتباط وثيق واألمن القضائي واألمن التوثيقي

 األمن التعاقدي: - 1

، يما بينهم، وترتيب احلقوق وااللتزامات فالعقد آلية قانونية إلجراء خمتلف تصرفات األفراد واملقاوالت
 قانون العقود ومن هنا تنبع أمهية .االقتصاديةأدوات عملية متحركة على مستوى احلياة  وبذلك تعترب العقود

Droit des contrats   القانون التعاقدي  وأ droit contractuel ،إىل  حتديد  أساسا ذي يهدفال
 املتعلقة بالتزامات أطراف العقد.قواعد القانون 

العدالة حيقق و  ،احلرية التعاقدية يضمن ومن مظاهر هذا االهتمام مثال التوجه حنو قانون أورويب للعقد،
هذا  بشأن وهامة مادة فقهية غزيرةوقد توفرت  يستجيب للحاجيات العملية يف امليدان التعاقدي.، و التعاقدية

 رويب.ا لكنه سينتهي ال حمالة بطابع إلزامي يف املستقبل على صعيد الفضاء األو ختياريالقانون، الذي قد يبدأ ا

، لتعاقديةاحلرية ا، إىل جانب كل من التعاقدلقانون  املبادئ املوجهةويعترب األمن التعاقدي من أهم 
 .النزاهة التعاقديةوالعدالة التعاقدية، و 

جراءات حمددة باتباع إ ، وذلكتوقع املخاطر التعاقدية وتالفيها ألمن التعاقديوبصفة عامة يقصد با
قيمة اجتماعية حساس، و إ هبذا املعىن األمنف ما يتعلق بالتنفيذ واملسؤولية العقدية.بشأن عند التعاقد، السيما 
 .مستمدة من القانون

 عليها، اليت ينبينرتكزات أما من حيث املقصود باألمن التعاقدي كمبدأ، فإنه يتجلى من خالل امل
 وتتجلى على عدة مستويات:

 مبدأ القوة امللزمة للعقد؛  -
 احلق يف تنفيذ االلتزام؛  -
   تنفيذ العقد حبسن نية؛ -
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 إمكانية تأثر القوة امللزمة للعقد، تبعا لنظرية الظروف الطارئة؛  -
 احرتام األطراف للمراكز القانونية الناشئة عن العقد؛  -
صحته  وجود ما يهددأو يف حالة  ،يف حالة كون العقد حمل تأويلاإلبقاء على العقد ما أمكن، سواء  -

احل املشروعة إذا كان يف فسخه ضرر للمص، السيما فعالية العقد اإلبقاء عليه. إذ تقتضي أو تنفيذه
القول ، الذي يؤدي إىل stabilité du contratاستقرار العقد حيث يثار هنا مبدأ  للمتعاقدين.

 استقرار العقد واحلفاظ عليه من باب األمن القانوين. اعتباربالتايل و  بأمن التصرفات.

 ذه.تنفيمرحلة تكوين العقد إىل مرحلة من ولذلك فإن هاجس توفري األمن التعاقدي، ينطلق 

من أهم مرتكزات األمن القانوين، فما ذلك إال لكون هذا املرتكز بدأ القوة امللزمة للعقد وإذا كان م
 ما يلي: يرتتب عنه 

 ؛إال باإلرادة ينتفيدة ال ميكن أن ما مت باإلرا -
األطراف  مقصودعن حجية العقد جتاه القاضي. ولذلك يقال القاضي خادم العقد، وعليه البحث  -

 منه.
العقد له حجيته كذلك جتاه املشرع، حبيث ال تؤثر التعديالت التشريعية على العقود النافذة واجلارية،  -

يبقى القانون  ، حبيثالفوري يف الزمان للقانون اجلديدففي املادة التعاقدية، األصل هو عدم النفاذ 
 القدمي الذي عقد يف ظله ساريا بشأنه.

ات االلتزام" على أن: بالنص من قانون االلتزامات والعقود كل هذه اجلوانب 032 الفصلولقد ترجم 
التعاقدية املنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إىل منشئيها، وال جيوز إلغاؤها إال برضامها معا 

شرعني، نوعاً م مبثابةطراف أي عقد وعلى ذلك ميكن اعتبار أ ون".احلاالت املنصوص عليها يف القانأو يف 
الذي تنتجه السلطة التشريعية يف مواجهة    macro droit األكربمقابل القانون وانه  .، لقانون خاص هبمما

 . ناجم عن العقد وأثره بني أطرافه micro droitر غهناك قانون أص ، العموم

وقد اعترب البعض أن مثل هذا النص الذي تتضمنه العديد من القوانني املدنية يف خمتلف األنظمة، 
 مبثابة نص دستوري رغم أنه من الناحية الشكلية ال يعرتف له بذلك.
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فهل ميكن  .ذن ومن خالل كل هذا يبدو أن األمن التعاقدي، يتعلق بضمان حتقيق القوة امللزمة للعقدإ
واألمن  عدالة التعاقديةعلى هذه القوة من خالل مبادئ أخرى تسود يف ميدان التعاقد، السيما الالتأثري 
 ؟القانوين

 العدالة التعاقدية:  - 2

   Equité contractuelleأو اإلنصاف التعاقدي     Justice contractuelleهتدف العدالة التعاقدية 
 équité valeur كان قائما قبل العقد. وهنا ينظر لإلنصاف كقيمة  إىل إجياد عدالة متبادلة ومحاية التوازن الذي

 من حيث أنه يعتد بالغاية املرغوبة من القانون وهي العدالة والتوازن.

لكن اإلنصاف هبذا املعىن قلما جنده يف امليدان التعاقدي، ألنه مهما كانت ظروف إنشاء العقد أو 
نا فإنه مل املتعاقدين، تبعا ملبدأ سلطان اإلرادة واحلرية التعاقدية. ومن هشريعة دائما هو نتائجه فإن العقد يبقى 

يكن بيد القضاة إال إمكانيات قليلة للتخفيف من صرامة العقود )عيوب الرضا(. إىل أن تدخل املشرع بواسطة 
  .ون املديننالقوانني املتعلقة حبماية املستهلك، مما أثر على قواعد التعاقد التقليدية الواردة يف القا

يست مضادة ملبدأ ل، وهي يف النهاية محاية االلتزام الوارد بالعقدقدية هتدف إىل العدالة التعاوبذلك فإن 
ا يتحقق على هدفه، واجهة حلسن النية، وهي لشرعية مبدأ القوة امللزمة للعقد، بل هي شرط التعاقدياألمن 

شروط تدخل القضاء يف الو حتت مراقبة القاضي،  اإلرادةإبطال العقد بسبب عيوب ل مث عدة مستويات
وهي . تهلكملستأويل العقد لفائدة او منع التعسف يف استعمال احلق، و التعسفية يف ميدان محاية املستهلك، 

 عاقدي.على مبدأ األمن التوتؤثر بالتايل التقليدية املؤسسة للعقد، ز املبادئ توجهات أصبحت هت

يدة يف إىل التوجه حنو تصورات جد تؤديتدخالت املشرع يف ميدان محاية املستهلك فلقد أصبحت 
التحضر  civisme contractuel "لتعاقدي" والتضامن ا contractuel  solidarismeميدان التعاقد 
"اإليثار   Altruisme contractuelاإلخاء التعاقدي" و " fraternité contractuelle التعاقدي" و"

قاذ التوازن وما هذا كله إال رغبة يف إن، التعاقدي". ومن هنا نصبح أمام التزامات بالتعاون واالنسجام والتناسب
 التعاقدي يف عقود االستهالك من االهنيار التام، والذي سيكون ال حمالة على حساب املستهلك.
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عاقدي. وقد  اجتاه ترسي  التوازن التالتطورات األخرية يف ميدان قانون العقود تذهب يفحيث أصبحت 
ساهم كل من  قانون االستهالك وقانون املنافسة بشكل كبري يف جعل العقود أكثر  عدال وإنصافا. ومن ذلك 
حق الطرف األخر يف اإلعالم، حق الرتاجع املرتوك للزبون استثناء من النظام التقليدي للعقود، إمكانية إبطال 

وهوما يتمتع القاضي بشأنه بسلطة تقديرية واسعة للقول بعدالة الشروط مادام  القاضي للشروط التعسفية
 املشرع ال حيصر هذه الشروط.

وعلى ذلك يبدو أن إعمال قواعد اإلنصاف التعاقدي والعدالة التعاقدية، اصبح يف متاس واضح مع 
دقة يقيم بن حكما منصفا، أن يكو  القاضي حكم حىت يكونمرتكزات األمن التعاقدي، وأصبح مطلوبا 

ىت ال يكون ح املشروعة، ميف الوسط بكل اعتدال، مبا ميكن األطراف من ممارسة حقوقه التعاقدية العالقات
 باسم اإلنصاف.  متييزا 

 إذا كان هذا هو الوضع بشأن العدالة التعاقدية، فما هي العالقة بني األمن التعاقدي واألمن القانوين؟

 األمن القانوني - 3

، حيث أكدت احملكمة الدسخخخختورية الفدرالية 1691منذ سخخخخنة  أملانيا يفاألمن القانوين  مبدألقد ترسخخخخ  
  لسخخخخخخنة قراراها يف األوروبية للمجموعة العدل حمكمة قبل من دوليا به االعرتاف ومت بأملانيا دسخخخخخختورية املبدأ،

  .ويناليت تقرتب كثريا من مبدأ األمن القان املشخخخخخخروعة الثقة خيص ما يف احملكمة ذهأخرى هل قراراتو   1691
أكدت على ضخخخخخرورة التوقع القانوين كمطلب  1691ومنذ سخخخخخنة   اإلنسخخخخخان حلقوق األوروبية احملكمة كما أن

 لألمن القانوين .

كما أن هناك عدة دسخخاتري جتعل من مبدأ األمن القانوين قاعدة دسخخختورية، تتفر  عنه متطلبات اسخخختقرار 
  وتوقعية تصرفات الدولة.النظام القانوين

ورغم االستعمال الشائع ملبدأ األمن القانوين، فإنه قلما يتم االهتمام بتعريف هذا املبدأ من قبل الفقه. 
إذ غالبا ما يقدم كإطار عام جملموعة كبرية من املبادئ واحلقوق املرتبطة به، أو كغاية حمورية لكل نظام قانوين، 

  القانون.ومطلبا أساسيا لدولة 
، ومتنوع الدالالت Protéiformeوترجع صعوبة تعريف هذا املبدأ، إىل أن األمن القانوين متعدد املظاهر 

Polysémique كثري األبعاد ،Multidimensionnel .فضال عن حضوره الدائم يف الكثري من اجملاالت ، 
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ق من صعبا. إذ ال ميكن سوى التحق وهذا ما جيعل مفهوم مبدأ األمن القانوين غري واضح، وحتديده أمرا
 وجوده يف ظروف معينة وليس تعريفه بصفة جمردة.

 ولذلك فإن مبدأ األمن القانوين يعرب عنه أحيانا بتعبريات تتمحور حول مبادئ حمددة مثل:

 واجب القاضي بالبت طبق القوانني املطبقة يوم تقدمي الطلب؛ -

 عدم رجعية القواعد القانونية؛ -

 امللزمة التفاقات األطراف؛ اآلثار -

 التأويل يف أضيق نطاق للنصوص اجلزائية؛ -

 احرتام آجال الطعون والتقادم؛ -

 احرتام حجية الشيء املقضي؛ -
 محاية مبدأ الثقة املشروعة؛ -

 أمن املراكز القانونية؛ -

 استقرار املعامالت؛ -
 .حسن سري العدالة -

 

ونظرا لصعوبة التعريف، فقد حاول الفقه يف البداية قياس مبدأ األمن القانوين على الثقة املشروعة، 
غري أن البعض يرى أن الثقة املشخخخخروعة هي أقرب لإلنصخخخخاف منها لألمن القانوين. وأنه رغم التقارب بني الثقة 

 الدستوري الفرنسي.  املشروعة واألمن القانوين، فإن الفقه يفرق بينهما، على غرار اجمللس

كمخا قخدمخت تعخاريف للمبخدأ، انطالقخا من املكونخات اللغويخة واللفظية ملبدأ "األمن القانوين". باعتبار أن 
مفهوم األمن عموما ينصخخخخخخخخخرف إىل احلالة اليت يكون فيها الفرد يف مأمن من املخاطر، أو الوقاية من أي خطر، 

 من مأمن يف أنه يعتقد الذي اهلادئ الواثق الفرد حالة" األمن يعينأي احلماية الوقائية من املخاطر. حيث 
 ". اخلطر

 دةقاع من القادم اخلطر أي القانون، هو اخلطر مصدر بأن يوحي ،القانون إىل األمن نسبة غري أن
  .قضائي اجتهاد أو تنظيم أو تشريع مصدرها كان سواء قانونية،
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أيضا، ويبقى السؤال املطروح إذاك هو إىل أي مدى عدم األمن يشكل جزء من القانون ومعىن هذا أن 
 ميكن للنظام القانوين أن يتحمل عدم األمن القانوين ؟

ذلك ينحدر من احلق الطبيعي يف األمان،  وب القانوين األمنيف مقابل انعدام األمن القانوين، فإن مبدأ 
 من مأمن يف ونيك وأن القانونية، عدةالقا استقرار يف احلق له شخص كل أن يقتضيفإن مبدأ األمن القانوين 

 للقانون. ء. فيكون األمن بذلك هو الوجه املضياالستقرار ذلك على تؤثر أن ميكنها اليت املفاجئة التعديالت

كل ضخخخخخخخخخخخمانة، وكل نظام قانوين للحماية، يهدف إىل تأمني، األمن القانوين يعين "  وعلى ذلخك فإن
وتاليف أو على األقخخل، احلخخد من عخخدم الوثوق يف تطبيق ودون مفخخاجخخحت، حسخخخخخخخخخخخن تنفيخخذ االلتزامخخات، 

 " .القانون

إن هذا التعريف يفيد أنه ال ميكن القضخخخخخخخخخاء متاما على الريبة وعدم الوثوق يف تنفيذ القانون، وأن كل ما 
 ميكن هو خفض ذلك إىل نسبة مقبولة، مبقتضى قوانني جيدة. 

 لفعليا التحقيق" على القدرة اليت تضخخخخخخخخمن القانون، جودة شخخخخخخخخروط من القانوين األمنومن مث اعترب 
ما جودة نظام قانوين، يضخخخخمن للمواطنني فهاألمن القانوين هو "أي أن ". بالقانون املعنيني ألهداف والدائم

. وبذلك "هو قانون املسخخخخختقبل -مع كامل االحتمال –وثقة يف القانون يف وقت معني، والذي سخخخخخيكون 
 وقابليته للتوقع. القانون ودةالالزمة جل املتطلبات يرتجم القانوين األمن فإن

 من خالل هذه التعاريف يتبني أن  األمن القانوين حيتوي يف مدلوله على أمرين: 

 قابلية القانون للتوقع؛  -
 ووضوح القاعدة القانونية املطبقة. -
 

ي التذكري يكفأما فيما خيص التعريف املعطى ملبدأ األمن القانوين من طرف املؤسخخخخخخخخخخسخخخخخخخخخخة القضخخخخخخخخخخائية، ف
 يكون أن يقتضخخخخخخخخخخي القانوين األمن مبدأ"للمبدأ وهو كما يلي: الفرنسخخخخخخخخخخيبالتعريف الذي أقره جملس الدولة 

 وللوصخخول .املطبق القانون طرف من ممنوع هو وما مباح هو ما حتديد مسخختوى يف عناء، كبري دون املواطنون،
 متكررة تغيريات إىل الزمان يف ختضخخع وأال ومفهومة، واضخخحة، املقررة القواعد تكون أن يتعني النتيجة، هذه إىل
 ."متوقعة غري أو
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 عالقة األمن القانوني باألمن التعاقدي:

إن خمتلف التعخاريف اليت تعطى ملبدأ األمن القانوين، تربز مدى أمهية هذا املبدأ يف الوقت الراهن. وهي 
 ذلك:أمهية جعلت مبدأ األمن القانوين يتميز بعدة مميزات ومن 

، دولة القانون تفرتض احرتام مبدأ األمن القانوينألن ، القانون ومسوأنه مطلب أساسي لدولة القانون  -
 وإن عدم احرتامه ميس مبقومات دولة القانون؛

 وهو كذلك شرط أساسي لضمان ممارسة حقوق األفراد، وحتقيق التطور االقتصادي؛ -

 القانوين للمجموعة األوروبية؛ لنظاماألنظمة كاكما أنه يتضمن طبيعة آمرة يف بعض   -

 جملموعة من احلقوق واملبادئ؛ امشرتكا جذعوأنه مبدأ يشكل  -

أن مطلب حتقيق األمن القانوين أصبح مطلبا على الصعيد الدويل، من أجل تشجيع االستثمار  -
 األجنيب

 

األمن   حتجب مسألة استعمال مربرغري أن هذه املميزات اليت يوحي هبا مبدأ األمن القانوين، جيب أال
القانوين لتربير أمر أو عكسه، مثال ذلك محاية العقد باسم األمن القانوين، لكن كذلك وباسم األمن القانوين 
يتم تعديل مقتضيات العقد لضرورات النظام العام االقتصادي. ذلك أن دواعي األمن القانوين ومتطلبات 

الظل، وهو ما قلب رأسا على عقب مكونات القانون ومفهوم  أشخاص  السرعة دفعت بسلطان اإلدارة حنو
، كما أن دليل اإلثبات يتحول من الدليل اجملسد إىل الدليل الرقمي مبا لذلك من آثار مثال القانون التجاري

 على نظام التعاقد الذي ظل ساكنا طوال عدة عهود.

عالقات استقرار العلى ضمان قيامها ومن مث فإن عالقة األمن القانوين باألمن التعاقدي، تستوجب 
القانونية طابعها قاعدة . وهبذا يتحقق للسابقة تعاقدية مبراكز الضرررجعية القانون تالفيا إلحلاق  التعاقدية، وعدم

 .التعاقدية التصرفاتو مبعىن حتقيق األمن يف املعامالت  ،األمين

 تعاقدي؟ال األمنأما من حيث عالقة األمن التعاقدي باألمن القضائي فهي عالقة حامسة يف ترسي  

 

 

 



9 
 

 ألمن القضائيا - 4

ال حيظى مصطلح األمن القضائي بنفس الدراسة اليت حظي هبا مصطلح مبدأ األمن القانوين، فهل هذا 
راجع لكون األمن القانوين يستغرق األمن القضائي وحيتويه، أم أن ذلك راجع حلداثة استعمال املصطلح، 

 السيما يف الدول النامية؟ 

با القضخخائي، أن هناك ارتباطا بني املفهومني، إذ غالويبدو من خالل االسخختعمال الشخخائع ملصخخطلح األمن 
 ما يضاف إىل األمن القضائي، فيقال األمن القانوين والقضائي، من أجل الداللة على أمرين:

األمن القانوين عامل دعم لضخخخخخخخخخخخمانات  اقرتان مبخدأ األمن القخانوين باألمن القضخخخخخخخخخخخائي، باعتبار
 ؛التقاضي

  سهره على تطبيق القانون ومحاية احلقوق. إبراز الطابع احلمائي للقضاء يف -

إن املهمة احلمائية للقضخخخخخاء هي اجلانب الطاغي يف النظرة إىل األمن القضخخخخخائي، ولذلك يتم الرتكيز هبذا 
اخلصخخوص على املتطلبات اليت تكفل للقضخخاء قيامه بتلك املهمة على الوجه املطلوب، حىت يكون يف مسخختوى 

ع املعاصخخخخخخخخخر. وال تكتمل هذه املتطلبات إال بتوفري مقومات تضخخخخخخخخخمن حسخخخخخخخخخن سخخخخخخخخخري املهام املنوطة به يف اجملتم
القضخخاء، كاسخختقالليته، وجودة أحكامه، وسخخهولة الولو، إليه، وحسخخن إدارته. مقومات تبعث الثقة يف املؤسخخسخخة 

 القضائية، وتضمن بالتايل وجود األمن القضائي.

قوم ة، واالطمئنان إىل ما ينتج عنها، وهي تفاألمن القضخخخخخائي إذن، يعكس الثقة يف املؤسخخخخخسخخخخخة القضخخخخخائي
مبهمتها املتجلية يف تطبيق القانون على ما يعرض عليها من قضخخخخخخخخخخايا، أو ما جتتهد بشخخخخخخخخخخأنه من نوازل. هذا مع 

 حتقيق ضمانات جودة أدائها، وتسهيل الولو، إليها، وعلم العموم مبجريات عملها القضائي.
 

ة اخلصوص هو املتقاضي بصفة خاصة، والنظام القانوين املعين بصفإن املستفيد من دور القضاء هبذا و 
عامة. ومن أهم جتليات هذه الفائدة ذات الطابع اجلماعي، شيوع الثقة واستقرار املعامالت، واالطمئنان إىل 

 فعالية النصوص القانونية، والوثوق بالقانون والقضاء يف النهاية.
 

 

 



10 
 

 :عالقة القضاء بمبدأ األمن التعاقدي

يتحقق األمن التعاقدي من خالل ما يعطيه القاضخخي ملظاهر إنصخخافه وتقديراته وهو يبت فيما يثار أمامه 
 من منازعات تتعلق مبختلف العقود.

 ومن هذه الزاوية، يبدو أن هناك عالقة بني األمن التعاقدي والقضاء، وذلك على أكثر من مستوى:

ء، إذ ال يعين هذا االسخخختقالل أن القاضخخخي حيكم كيفما عالقة األمن التعاقدي مببدأ اسخخختقالل القضخخخا  -
 اتفق؛

عالقة األمن التعاقدي مببدأ السخخلطة التقديرية للقضخخاة اليت قد ختتلف من قاض آلخر، مبا لذلك من   -
 آثار على األمن التعاقدي؛

تحقق تالعالقة بني قواعد اإلنصاف ومبدأ األمن التعاقدي، من حيث أنه وحتت ذريعة هذا املبدأ  -
العودة املؤطَّرة حلكم القاضي بقواعد اإلنصاف، بدل احلكم مبا ينص عليه القانون. إذ يتم توجيه النقد إىل 

 األحكام القضائية املبنية على قواعد اإلنصاف، بعلة ابتعادها عن  املساواة أمام العدالة.

 االجتهاد القضائي واألمن التعاقدي:

ا، فقط على االجتهاد القضائي ملواجهة وضعيات غري متوقعة قانوني يف غياب قاعدة مكتوبة، واالعتماد
 تتزايد متطلبات األمن التعاقدي يف عالقته مع القضاء.

إن االجتهاد القضائي يف جوهره تأويل للقاعدة القانونية املكتوبة، وهو من هذه الناحية يدخل يف باب 
بالنظر  نقاشات، ال سيما ما يرتبط مببدأ فصل السلطاتابتكار القاضي للقاعدة القانونية، مبا يثريه ذلك من 
 لدور املشرع الذي يتقمصه القاضي يف هذه احلالة. 

لعقد كذلك، وهو بتأويل ليف العديد من احلاالت وعندما يتعلق األمر مبنازعات تعاقدية فإن األمر يتعلق 
يدفعه  العربون الذيأن مثلما قرره القضاء ملا اعترب ما جيعل القاضي حيل حمل إرادة األطراف املتعاقدة. 

أو أنه يقع باطال   1املشرتى، له طابع احلجة على إبرام العقد، ال طابع عقاب نقدي ملن خيل بشروط العقد.
ودون أثر الشرط اجلزائي الذي مينح مبقتضاه للمقرض تعويض يومي عن كل يوم تأخري يف األداء مع حتديد 

                                                           
 ( I،  – 551ص  1944أبريل  25بتاري   2588)قرار   1
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نه ينتج عن هذا الشرط منح الدائن فوائد للتأخري يتجاوز احلد األقصى لسعر الفوائد املسموح سعر للفوائد. أل
 2به قانونا بدون تربير ذلك بوجود خطأ أو ضرر.

إال أن ما يثري اإلشكال أكثر، هو الرتاجع عن االجتهاد القضائي املستقر، وما يطرحه ذلك من تأثري 
اد املشروعة للمتقاضني بل وحىت حقوقهم املكتسبة. إذ بعد اطمئناهنم الجتهعلى مبدأ األمن القانوين والثقة 

قضائي ثابت ومستقر، تعاملوا يف ضوئه، يتم الرتاجع عنه بشكل مفاجئ، واألكثر من ذلك أن أثر االجتهاد 
 القضائي اجلديد يكون بأثر رجعي.

ادر بتاري  ة االجتماعية( قرارها الصمن األمثلة احلديثة لتغيري اجتهاد حمكمة النقض الفرنسية )الغرفو 
، حيث  اعتربت احملكمة أن  شرط عدم  املنافسة من قبل األجري جيب أن يكون مرتبطا  1111يوليوز  11

بأداء املشغل  ملقابل لفائدة األجري  وإال كان غري مشروع. تبعا للحق يف  ممارسة املهن بكامل احلرية. وال خيفى 
ود العمل اجلارية اليت مت فيها اشرتاط عدم منافسة األجري دون مقابل يقدم له  استنادا  أثر هذا االجتهاد على عق
 إىل اجتهادات قارة سابقة.

قضائي، قابلية التوقع يف احلكم ال وإنومن هنا يطرح مشكل صعوبة التوقع بشأن األحكام القضائية. 
شهادة  ء حبلى باملفاجحت، سواء من حيث آثارليست بالسهولة املتصورة، ذلك أن الوقائع املثارة  أمام القضا

الشهود، أو تقدمي حجج جمهولة من طرف اخلصم، أو ما تفرزه اخلربات الفنية، حبيث يساهم كل ذلك يف قلب 
 أي توقع يف القضية  رأسا على عقب.

لول وباإلضخخخافة إىل ذلك، فإن للقاضخخخي حرية يف التأويل، وسخخخلطة تقديرية مطلقة، مما جيعل اختالف احل 
د من حليف أحكام القضخخخخخخخخخخخاة أمرا مألوفا يف العمل القضخخخخخخخخخخخائي، غري أن ذلك ال مينع من اختاذ عدة إجراءات ل

 تضارب االجتهادات القضائية.

ومن كل ما سخبق يتبني أن مفهوم األمن القضائي ذو ارتباط وثيق باألمن التعاقدي، إذ يبقى القضاء هو 
 .األمنضمان حتقيق هذا الساهر على 

 

                                                           
 ( II،  – 409ص  1958ديسمرب  8بتاري   4575)قرار  2
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 األمن التوثيقي – 5

الذي هو صخخخندوق ضخخخمان للمتضخخخررين من أعمال   sécurité notarialeليس مبعىن هنا  األمن التوثيقي
 املوثق. بل املقصود مصطلح يتم التعامل معه يف املغرب مبفهوم األمن التعاقدي.

وأعتقخد أنخه ورغم الشخخخخخخخخخخخبخه القائم بينهما، فإن األمن التعاقدي ينصخخخخخخخخخخخب على أمور بنيوية من صخخخخخخخخخخخميم 
 مثل القوة امللزمة للعقد، واحلق يف تنفيذ االلتزام، وتنفيذ العقد حبسن نية.  وآثاره متطلبات التعاقد 

 رع لتوثيق العقداملشخخخخخخفيتميز بطابع شخخخخخخكلي، يتجلى من خالل اآللية اليت يفرضخخخخخخها أما األمن التوثيقي 
مسية يف إجراء التصخخخخخخخخرفات العقارية، وعدم االعرتاف باحملررات العرفية يف امليدان العقاري، ، كشخخخخخخخخرط الر وإثباته

وذلك هبدف حتصني املعامالت العقارية بأكرب ما ميكن من الضمانات نظرا ألمهية العقار يف التنمية االقتصادية 
 .  3واالجتماعية

                                                           

 : القانونية بهذا الخصوص من بين النصوص  - 3 

( والذي ورد 2112أكتوبر  3المتعلق بالملكية المشتركة للعقارات المبنية )ظهير  10.11القانون رقم  .1

 : منه ما يلي 12في الفصل 

"يجب أن تحرر جميع التصرفات المتعلقة بنقل الملكية المشتركة أو إنشاء حقوق عينية عليها أو نقلها أو 

تعديلها إو إسقاطها بموجب محرر رسمي أو محرر ثابت التاريخ يتم تحريره من طرف مهني ينتمي إلى 

 البطالن".مهنة قانونية ومنظمة يخولها قانونها تحرير العقود وذلك تحت طائلة 

من ق.ل.ع بمقتضى  810المتعلق ببيع العقارات في طور اإلنجاز والمتمم للفصل  00.11القانون رقم  .2

وقد نصت الفقرة الثالثة من الفصل المذكور على أنه يجب أن يحرر عقد البيع  2112أكتوبر  3ظهير 

ن لتاريخ يتم تحريره مر رسمي أو بموجب عقد ثابت اللعقار في طور اإلنجاز إما في محراالبتدائي 

طرف مهني ينتمي إلى مهنة قانونية منظمة ويخول لها قانونها تحرير العقود وذلك تحت طائلة 

 البطالن.

 من الفصل المذكور. 18وتطبق نفس المقتضيات بالنسبة إلبرام عقد البيع النهائي طبقا للفقرة 

 2113نوفمبر  11رات بمقتضى ظهير المتعلق باإليجار المفضي إلى تملك العقا 01.11القانون رقم  .3

منه نفس الصياغة الواردة في القانونين السابقين باشتراطه رسمية العقود المتعلقة  0حيث تبنى الفصل 

 باإليجار المفضي إلى تملك العقارات.
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 الحديثة واألمن التوثيقي:التكنولوجيا 

لك من تداعيات على مبا لذ يف جمال التوثيق،التكنولوجيا احلديثة  استعمالمما يرتبط بشكل التوثيق، 
 األمن التوثيقي سلبا وإجيابا، وهذا الميس التوثيق العصري فقط بل سيهم حىت التوثيق العديل.

. 20انون رقم احلديثة يف جمال التوثيق من خالل القولقد مت توفري إإلطار القانوين الستعمال التكنولوجيا 
وير نظام التعاقد طل اإللكرتوين للمعطيات القانونية، الذي سيكون له وال شك اثر كبري يف تلتباداملتعلق با 03

 ، وسيكون لقواعده تأثري على على توثيق العقود باملغرب.يف املغرب

 املطروح هبذا اخلصوص:و 

هو توفري ضخخخخخخخخخخخمخانات جوهرية، متاثل متاما الضخخخخخخخخخخخمانات اليت  تقدمها الرمسية يف العقود من حيث  - 1
 على مستوى احملررات غري اجملسدة.مراقبة تبادل الرضى وإعالم األطراف، وذلك 

كما أنه يتعني توضخخخخخيح يف أية شخخخخخروط وتبعا ألية مواصخخخخخفات ميكن للموثق أن يضخخخخخع توقيعه وتوقيع - 0
 العقد الرمسي اإللكرتوين. راف يفاألط

   .وكيف يتم ضمان احلفظ واألرشيف ملدة غري حمددة تقريبا بالنسبة للعقد الرمسي الغري اجملسد - 3

   ملرجحة.، وما هي قوهتا الثبوتية اويف ظل أية شروط ستسلم "نس " من العقد الرمسي غري اجملسد - 4

 انونية. نظمت التبادل اإللكرتوين للمعطيات الق هذه األسئلة طرحت على مهنة التوثيق يف عدة أنظمة 

                                                           

 81و 30المتعلق بالتجزئات العقارية وتقسيم العقارات حيث ألزمت المادتان  20-10القانون رقم  .0

والعدول بالمتناع عن إبرام أي تصرف يتعلق بعمليات البيع أو اإليجار أو القسمة في الموثقين 

التجزئات العقارية وكذا عمليات تقسيم العقارات ما لم تحترم اإلجراءات والشكليات المنصوص عليها 

 في القانون المذكور.

متعلقة بنقل الملكية أو ، التي توجب أن تحرر جميع التصرفات ال(0)المادة  مدونة الحقوق العينية .0

بإنشاء الحقوق العينية األخرى أو نقلها أو تعديلها أو إسقاطها بموجب محرر رسمي أو بمحرر ثابت 

 ينص قانون خاص على نل للترافع أمام محكمة النقض ما لالتاريخ يتم تحريره من طرف محام مقبو

 خالف ذلك.

 



14 
 

يف عخخخدة دول اعترب العقخخخد التوثيقي اإللكرتوين ممكن التحقق، ألن مهنخخخة التوثيق يف هخخخذه الخخخدول تتوفر 
 على شبكة مؤمنة تسمح بذلك. 

توفرت ملهنة التوثيق شخخخخبكة إنرتانيت مؤمنة، ومصخخخخلحة إصخخخخدار بطائق  1991ففي فرنسخخخخا، ومنذ سخخخخنة 
، تسخخخخخخخخمح بالتعريف باملوقعني يف إطار تبادل REALنية حتمل رقاقة، موجهة ملوثقي فرنسخخخخخخخخا تسخخخخخخخخمى إلكرتو 

 الوثائق اإللكرتونية. 

بني املوثقني والولو، إىل جمموعة  Temp réelتأمني تواصخخخل حمني   REALوهدف هذه البطاقة 
ارية(، ويف مرحلة الحقة ، وثائق القيم العق CRIDONمن الوثائق اليت تعين املهنة ) سخخخخخخخخخخجل الوصخخخخخخخخخخايا، 

الولو، إىل مصخخخخخاحل إدارية )سخخخخخجل الوصخخخخخايا، احملافظة العقارية، احلالة املدنية، مكاتب الرهن الرمسي( حبيث إن 
دعخخخخخخامخخخخخخة لخخخخخلخخخخختخخخخخوقخخخخخيخخخخخع اإللخخخخخكخخخخخرتوين لخخخخخلخخخخخمخخخخخوثخخخخخق. ومخخخخخن هخخخخخنخخخخخخا بخخخخخخدأ احلخخخخخخديخخخخخخث عخخخخخن   REALبخخخخطخخخخخخاقخخخخخخة 

CYBERNOTAIRE. 

املتعلق  1991تبعا لتعديل قانون  0222 فرباير 1لقد أصخخخخخخخخخبح العقد التوثيقي ممكنا يف فرنسخخخخخخخخخا منذ 
 بشكل العقود املوثقة.

لكن جتب اإلشخخخخخخخخارة إىل أنه ليس هناك إلزام حلد السخخخخخخخخاعة بتحرير العقد املوثق إلكرتونيا، فاخليار الزال 
 قائما بني الورقة والدعامة اإللكرتونية، ترى ملن ستكون الغلبة؟

 فكيف يتم تأسيس عقد توثيقي إلكرتوين؟ 

 : إعداد العقد: 1لة املرح

ال صخخخخعوبة، ألن الدعامة أصخخخخبحت إلكرتونية. واملطروح هو وحدة قواعد صخخخخياغة العقود التوثيقية على 
 الدعامات اإللكرتونية. 

 : استجماع رضى األطراف: 0املرحلة 

 هناك احتماالن:  

املوثق. ويف هخذه احلخالة يتم العقد على دعامة ورقية أو على  محضخخخخخخخخخخخور األطراف يف نفس الوقخت أمخا  
دعامة إلكرتونية حسخخخخب اختيارهم، وغالبا ما يتم بشخخخخكل إلكرتوين، وميكن للموثق إحلاق العقد بوثائق توصخخخخل 

 هبا بشكل إلكرتوين. وهي حالة ستصبح غالبة بالنظر لعدم التجسيد املادي للوثائق اإلدارية والضرائبية.
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د األطراف يف نفس املنطقة اجلغرافية، ويريدون التعبري عن إرادهتم بشكل إلكرتوين. هناك من عدم وجو 
يرى احلل باعتماد مبدأ الوكالة بني املوثقني أو تبادل الرضخخخخخى بواسخخخخخطة املوثق الثاين واملوثق احملرر ألن حضخخخخخور 

 املوثق ضروري. 

 : التوقيع: 3املرحلة 

 لوحات رسومية إلكرتونية، أو شاشات اللمس؛ يف توقيع األطراف 

 مت توقيع املوثق

 احلفظ واألرشيف: 

حخاليا الورق، ومسخخخخخخخخخخختقبال احلفظ اإللكرتوين. يف حلظة تأسخخخخخخخخخخخيس العقد خيزن على موزع املوثق، قبل أن 
 . Minutier central électroniqueيرسل إىل مستودع مركزي 

 .لكن هذا ال مينع من استخرا، دعامة ورقية 

 مبناسبة التخزين املركزي يثور التساؤل حول ما إن كان املوثق سيفقد بعضا من استقالليته.

مؤخرا حصخخخل اجمللس األعلى للموثقني بفرنسخخخا على رخصخخخة هيئة املصخخخادقة إلعداد عقود إلكرتونية 
 .0221 البدء يف جتربة النظام مطلع سنة وكانبشكل آمن. 

لصخلة باألمن التعاقدي ومها وجهان ألمر واحد هدفهما ضمان واخلالصخة ان األمن التوثيقي وثيق ا
 أمن واستقرار العالقات التعاقدية.

بالرباط 0214أبريل  11انتهى حبمد هللا يوم   

 عبد اجمليد غميجة 

   


