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  املقدمة

تشكل االرادة باعتبارها سلوكا سٌكولوجٌا قوام و أساس كل تصرؾ قانونً، والعملٌة 

ب سلطان إرادة االطراؾ المتعاقدة عٌفً جوهرها على حرٌة االرادة التً ت التعاقدٌة تقوم

 آثار فالعقدوا من شروط وترتٌب ما ارادو من ءفً ابرام العقود من خبلل تضمٌنها ما شا

 .لزمه كما تقضً بذلك القاعدة االصولٌة بشًءشرٌعة المتعاقدٌن ومن التزم 

صبح من ؼٌر الممكن بحسب االصل تدخل وٌترتب على مبدأ سلطان االرادة هذا أنه ٌ

أي شخص من ؼٌر المتعاقدٌن لتعدٌل مضمون العقد ذلك ان تحدٌد هذا المضمون ٌبقى 

اال ان ٌكون عادال نال ٌمك دالمتعاقدٌن. والعقرهن ارادة 
1
  

واذا كان مبدأ سلطان االرادة فً مفهومه التقلٌدي ٌإسس لسٌادة الحرٌة التعاقدٌة 

للعقد وبالتالً حظر أي تدخل اجنبً فً العقد ولو تعلق االمر بجهة تشرٌعٌة والقوة الملزمة 

او قضابٌة، فان التطورات االقتصادٌة و االجتماعٌة و التكنولوجٌا التً شهدها العالم خبلل 

الذي نجم عنه وجود  الشًءالعقدٌن االخٌرٌن افرزت اخبلال بٌنا بٌن اطراؾ العبلقة العقدٌة 

صادٌا و طرؾ ضعٌؾ ال حول له وال قوة، و كمثال لذلك العقود طرؾ مهنً قوي اقت

 . النموذجٌة التً ؼالبا ما تتضمن شروط تعسفٌة تضر بمصالح المستهلك

ماهً اال  -طبقا لمبدأ سلطان االرادة-امام هذا الوضع الذي اصبحت فً ظله الحرٌة 

ستار براق ٌخفً الكثٌر من انواع العبودٌة 
2

ؾ القوي لتمرٌر شروط ووسٌلة ٌستؽلها الطر

لصالحه ؼالبا ماتكون تعسفٌة
3

الى اختبلل  -استنادا لنفس المبدأ-مما ٌإدي فً نهاٌة المطاؾ

  .التوازن العقدي .وبالتالً كان لتدخل الدولة فً هذا المجال حتمٌة تفرضها معطٌات الواقع

ان االرادة لقد استشعر الفكر القانونً الخطر الذي ٌمكن ان ٌإول الٌه ترك مبدأ سلط

فكان الزم التفكٌر فً السبل الكفٌلة إلعادة التوازن للعدٌد من العقود فً ظل  إطبلقتٌهعلى 

انتشار ظاهرة الشروط التعسفً اكثر من اي وقت مضى، فكان ان تم االهتداء الى وسٌلتً 

 .التدخل التشرٌعً او التدخل القضابً

                                                           
1
كلٌة الحقوق والعلوم السٌاسٌة، جامعة سٌن اثر تؽٌٌر الظروؾ االقتصادٌة على العقد اطروحة دكتوراه تخصص القانون الخاص، اسعدون ٌ 

 1 ص 2018-2017تٌزي وزو السنة الجامعٌة 
2
ضً الحقوق مراكش جامعة القاطروحة دكتوراه فً القانون الخاص، كلٌة ا -دراسة مقارنة-عبد الهادي نجار دور القاضً فً تعدٌل العقد  

 2 ص2010-2009عٌاض السنة الجامعٌة 
3
 .10ص 2016مكتبة الرشاد سطات  3اضطراب العامة للعقد مجلة القانون المدنً عدد  المعزوز البكاي بعض مظاهر 
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ا فً تارٌخ المإسسة القضابٌة فً مٌدان العقود تحوال بنٌوٌ الفضاءوٌعكس تدخل 

واعادة بعث دورها فً مراقبة تكوٌن وتنفٌد العقود. فبعظ ان كان القضاء والى عهد قرٌب 

متمسكا باحترام المبادئ التقلٌدٌة التً كرستها النظرٌات المساندة لحرٌة التعاقد فً اطار 

مبدأ سلطان االرادة
4

هلك التً فرضت على فقد تؽٌر الوضع بفعل تنامً ثقافة حماٌة المست

القضاء تفعٌل تدخبلته لتحقٌق التوازن العقدي كلما تطلب االمر ذلك
5
. 

انه وبعد ان كان القاضً ملزم باحترام ارادة االطراؾ فبل ٌجوز له ان ٌنقض العقد او 

ٌعدله وعدم تفسٌره او تؤوٌله لهذا العقد اال من باب البحث عن حقٌة ارادة عاقدٌه بل علٌه 

ما ٌملٌه قانون العقد اذ ال عادلة اقوى من عدالة المتعاقدٌن فقد تؽٌر االمر بعد ب ٌؤخذان 

حٌن تم تخوٌل القضاء  1917مارس  18من ق.ل.ع بموجب ظهٌر  243تعدٌل الفصل 

سنة  27.95سلطة منح مهلة للمدٌن من اجل الوفاء بااللتزام، و صدور القانون رقم 

اجاز للقاضً امكانٌة تعدٌل الشرط الجزابً من ق.ل.ع حٌث  264المعدل للفصل  1995

بعد ان كان ذلك مستحٌل قانونا
6

، وقد بلػ التدخل القضابً اوجه بصدور القانون رقم 

المحدد لتدابٌر حماٌة المستهلك الذي وضع ارادة القضاء الى جانب ارادة  31.08

 المتعاقدٌن من خبلل تؤكٌد قاعدة تؤوٌل الشك لفابدة المستهلك
7

مقترض امهاال ومنح ال

قضابٌا
8

تعدٌل العقد من خبلل مراجعة شروطه وامكانٌة تقرٌر بطبلن الشروط   واساسا

 التعسفٌة

قد اتجهت جل التشرٌعات ال منح القضاء سلطة التدخل فً العقود لٌس فقط بقصد ل

تهذٌب الحرٌة العقدٌة وانما جعلها متوافقة مع مبادئ العدالة الحقة ومن ثم تحقٌق التوازن 

 .العقدي

ان هاجس تحقٌق العدالة التعاقدٌة دفع بالمشرع المدنً الى احبلل ارادة القاضً محل 

مالم ٌتفق علٌه  بإضافةارادة المتعاقدٌن بالمساهمة فً صنع العقد عن طرٌق تقنٌة التكمٌل 

                                                           
4
 .210، ص 2013عبد القادر العرعاري نظرٌة العقد مكتبة دار االمان الرباط الطبعة الثالثة   
5
 211 210مرجع نفسه ص  

6
 221لعرعاري م.س ص عرؾ االجتهاد القضابً تضاربا قبل صدور التعدٌل المذكور راجع عبد القادر ا 

7
)فٌما ٌتعلق بالعقود التً ٌحرى جمٌع او بعض شروطها المقترحة على المستهلك كتابة، ٌجب تقدٌم هذه الشروط  31.08من قانون  9الفصل  

 لك(وتحرٌرها بصورة واضحة ومفهومة. وفً حالة الشك حول مدلول احد الشروط ٌرجح التؤوٌل االكثر فابدة بالنسبة الى الى المسته
8
)...ٌمكن والسٌما فً حالة الفصل عز العمل او الحالة االجتماعٌة ؼٌر متوقعة ان ٌوقؾ تنفٌذ التزامات المدٌن بؤمر  31.08من ق  149لفصل  

 من ربٌس المحكمة المختصة....(



 لتدخل القضابً إلعادة التوازن العقديا

4 
 

المتعاقدان الى بنود العقد
9

ضربا صارخا بمبدأ سلطان  لما ٌشكدون االكتفاء بتعدٌله وهو  

رادة واهدارا للحرٌة العقدٌة التً لم ٌكن ٌتصور الفكر البشري ٌوما انها ستتبلشى و اال

 . تخفت نتٌجة ذات العوامل التً ساهمت فً ازدهاراها

التوازن العقدي الحظوة  إلعادةلقد حاز موضوع التدخل القضابً فً مٌدان العقود 

هذا التدخل وبٌن معارض لهذا الكبرى من اهتمام الفقه بٌن من ٌإٌد بل وٌإكد على ضرورة 

على اعتبار ان وظٌفة القضاء هً فض النزاعات بما  -خاصة فٌما ٌتعلب بالتكمٌل-الطرح 

ٌحدده القانون. كما تبرز اهمٌة الموضوع على المستوى العملً من خبلل تطبٌقاته 

 .شكل احكام وقرارات ًوترجمتها فللصبلحٌات التً مكنه منها المشرع 

ي عرفه مفهوم العقد وؼاٌاته صاحبه تطور سلطة القضاء واتسعاها فً ان التطور الذ

هذا الباب، وهو ما أذى الى مفهوم جدٌد للقضاء ؼٌر ذلك الذي ألفناه منذ عقود من الزمن، 

ومن هذا المنطلق تطرح اشكالٌة اساسٌة مفادها "المفهوم الجدٌد للقضاء فً مجال العقود" 

هم الدور الجدٌد للقضاء فً مٌدان العقود فً اعادة وبصٌؽة استفهامٌة الى اي حد سا

  التوازن العقدي وبالتالً حماٌة الطرؾ الضعٌؾ فً العقد؟

 : عن هذه االشكالٌة تنبثق مجموعة من التساإالت من قبٌل

التوازن العقدي ؟ومتى ٌكون العقد مختال  إلعادةماهً واجهات التدخل القضائً 

 ٌستوجب تدخل القاضً؟

القاضً فً مواجهة الشروط التعسفٌة؟ ومتى ٌمكن القول بوجود شرط  ماهً سلطة

  بها؟ دما المقصوتعسفً ؟ اي 

  كٌف ٌمكن اعتبار التكمٌل الٌة لتحقٌق التوازن العقدي؟

  المبسوطة ٌمكن اعتماد التصمٌم التالً باإلشكالٌةانطبلقا مما سبق و ارتباطا 

 دالمبحث االول: التدخل القضائً لتعدٌل العق

 المبحث الثانً: التدخل القضائً لتكمٌل العقد

 

 

                                                           
9
مقارن منشؤة المعارؾ االسكندرٌة مصر سحر البكباشً دور القاضً فً تكمٌل العقد دراسة تؤصٌلٌة تحلٌلٌة الحكام الفقه والقضاء المصري وال 

 12 ص2008
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 المبحث األول : التدخل القضائً لتعدٌل العقد.

إذا كان القانون المدنً فً توبه التقلٌدي ال ٌسعى سوى لتحقٌق التوازن القانونً بٌن 

فإن هذا األمر قد ٌسبب اختبلال كبٌرا على مستوى التوازن  أطراؾ العبلقة التعاقدٌة،

دي نظرا الستؽبلل المتعاقد القوة لمركزه االقتصادي المتفوق عن طرٌق فرض االقتصا

شروط تعاقدٌة مجحفة فً حق المتعاقد اآلخر الضعٌؾ
10

 كما هو الحال فً عقود اإلذعان 

والذي قد ٌتضمن بعض الشروط  ،بل حتى فً بعض العقود الرضابٌة كعقد االستهبلك مثبل،

مما ٌجٌز التدخل القضابً  رورة التمٌٌز بٌن كل منهما،التعسفٌة أو الشروط الجزابٌة مع ض

 إلعادة التوازن العقدي والتمرد بالتالً على قدسٌة العقود أي الحرٌة التعاقدٌة.

المطلب وعلٌه سنسلط الضوء على دور القضاء فً الحد من الشروط التعسفٌة فً )   

 لقضابٌة للشرط الجزابً.( للحدٌث عن المراجعة االمطلب الثانً(،على أن نخصص )االول

 Les clauses : دور القضاء فً الحد من الشروط التعسفٌةالمطلب االول

Abusives 

إذا كان األصل فً جمٌع المعامبلت أنها تتم بحرٌة تامة بٌن األطراؾ المتعاقدة    

 بشؤنها استنادا إلى مبدأ سلطان اإلرادة وإلى القوة الملزمة للعقد،فإنه فً عصرنا الراهن

كثٌرا ما نبلحظ اتسام بعض العقود المستحدثة بطابع التعسؾ سواء أثناء إبرامها أو حتى 

 تنفٌذها.

وعلى الرؼم مما أورده المشرع المؽربً من مقتضٌات حمابٌة مضمنة فً ق.ل.ع   

إال أنها ظلت عاجزة عن تحقٌق نوع من المساواة العقدٌة أو ما ٌعرؾ بالتوازن العقدي 

بالنظرٌات التقلٌدٌة )مبدأ حسن النٌة( أو نظرٌة عٌوب الرضا  سواء تعلق األمر

)الؽلط،التدلٌس،اإلكراه،الؽبن( األمر الذي أعطى بموجبه للقضاء الضوء األخضر للتدخل 

فً بنود العقد عن طرٌق إعماله لتقنٌتً )التفسٌر و التكٌٌؾ( بؽٌة تعدٌل الشروط التعسفٌة 

 ن العقدي بٌن األطراؾ المتعاقدة.المضمنة فٌه بهدؾ خلق نوع من التواز

                                                           
10

 .298،مطبعة النجاح الجدٌدة الدار البٌضاء،ص:2016عبد الحق الصافً،الوجٌز فً القانون المدنً،الجزء األول،طبعة   
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ولئللمام بالموضوع أكثر سوؾ نقؾ عن ماهٌة الشروط التعسفٌة فً العقود   

)أوال(،على أن نتعرض لتجلٌات هذه الشروط فً بعض العقود المنصوص علٌها فً القانون 

 المؽربً)ثانٌا(.

 : ماهٌة الشروط التعسفٌة فً العقود:الفقرة االولى

ة الكبٌرة التً ٌحتلها مفهوم الشرط التعسفً فً العقود ال بد لنا من بالنظر لؤلهمٌ 

 (،فضبلوالتحدٌد مفهومه من خبلل وقوفنا على المعاٌٌر المعتمدة للقول بوجوده من عدمه )أ

 (.عن أنواع هذه الشروط التعسفٌة)ثانٌا

 مفهوم الشرط التعسفً وعناصره:-والأ

ة تعرٌفات فقهٌة وتشرٌعٌة حاولت تحدٌد بداٌة ال بد لنا أن نشٌر إلى وجود عد  

المقصود بالشروط التعسفٌة،وكذا إلى صعوبة وضع تعرٌؾ عام وشامل لمفهوم الشرط 

التعسفً،وذلك راجع من جهة أولى إلى تعدد أنواع العقود التً تظهر فٌها مثل هذه 

ن جهة الشروط،إذ نجدها فً عقود البٌع والكراء والتؤمٌن والقرض والنقل وؼٌرها، وم

أخرى إلى اختبلؾ محل هذه العقود حسب ما إذا كان عقارا أو منقوال،ومع ذلك ٌمكن 

تعرٌؾ الشرط التعسفً بؤنه "الشرط الذي ٌإدي إلى اختبلل كبٌر فً حقوق و التزامات 

المتعاقدٌن على حساب المستهلكٌن"،أو الشرط المحرر مسبقا من جانب الطرؾ األكثر قوة 

ٌزة مفرطة على حساب الطرؾ اآلخر.وٌمنح لهذا األخٌر م
11

 

وقد حاول المشرع الفرنسً تحدٌد المقصود بالشروط التعسفٌة،وذلك بموجب المادة  

المتعلق بحماٌة وإعبلم مستهلكً السلع والخدمات،بكونها: "  87-35من القانون رقم  53

سطة التعسؾ تلك الشروط التً ٌتبٌن أنها مفروضة على ؼٌر  المحترفٌن أو المستهلكٌن بوا

فً استعمال القوة االقتصادٌة للطرؾ اآلخر مما ٌمكن هذا األخٌر من الحصول على منافع 

مفرطة".
12

 

                                                           
11

وم القانونٌة واالقتصادٌة نزهة الخبلدي،"الحماٌة المدنٌة للمستهلك ضد الشروط التعسفٌة"،أطروحة لنٌل الدكتوراه فً الحقوق،كلٌة العل   
 .52،ص:2005- 2004واالجتماعٌة أكدال،الرباط،جامعة محمد الخامس،السنة الجامعٌة:

12
  Art. 35 de loi n. 78-23 du 10 janv. 1978 sur la protection et l’information des consommateurs de 

produits et de  services. 
 « … de telles clauses apparaissent : imposées au non-professionnels ou consommateur par un abus 

de la puissance économique de l’autre partie et confèrent à cette dernière un avantage excessif ».  
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وعلى ؼرار المشرع الفرنسً قام المشرع المؽربً بدوره بتعرٌؾ الشرط التعسفً  

5513-87من القانون رقم  53فً الفقرة األولى من المادة 
المتعلق بتحدٌد تدابٌر حماٌة  

تهلك على أنه "ٌعتبر شرطا تعسفٌا فً العقود المبرمة بٌن المورد والمستهلك كل شرط المس

ٌكون الؽرض منه أو ٌترتب علٌه اختبلل كبٌر بٌن حقوق وواجبات طرفً العقد على 

 حساب المستهلك".

انطبلقا من التعارٌؾ المقدمة أعبله ٌبلحظ عدم وجود اتفاق على معاٌٌر موحدة   

من  53ٌر أن الرأي الراجح فً الفقه الفرنسً والذي ٌستند إلى المادة  للشرط التعسفً،ؼ

،اعتبر أن هناك عنصرٌٌن للحدٌث عن الشرط التعسفً وهما : 5787ٌناٌر  58قانون 

تعسؾ السلطة االقتصادٌة والمٌزة المفرطة واللذان ٌجب أن ٌجتمعا نظرٌا لتكٌٌؾ  الشرط 

لمكلفة بتطبٌق القانون دابما ما تستند إلى االمتٌازات وفً الواقع فإن السلطة ا كونه تعسفٌا،

المفرطة ألن وجودها هو ما ٌإدي إلى حدوث تعسؾ من طرؾ السلطة االقتصادٌة
14
. 

  النفوذ االقتصادي: puissance économique  وٌقصد به التعسؾ :

االقتصادي الذي ٌسمح ألحد األطراؾ بفرض شروطه على الطرؾ اآلخر فقد ٌلجؤ 

شترط  إلى استخدام وسابل ؼٌر أمٌنة تإدي إلى استؽبلل الضعؾ االقتصادي للمذعن.الم
15 

استنادا  وٌسمى هذا العنصر بالشخصً ألنه ٌتم استشفافه من القوة االقتصادٌة للمهنً،

وقدر  إلى حجم المشروع الذي ٌستؽله وكذا الوسابل التً ٌستخدمها فً ممارسة نشاطه،

ا جعل الطرؾ المستهلك فً مرتبة أقل منه.االحتكار الذي ٌنعم به مم
16 

  )االمتٌاز المجحؾ)المفرطL'avantage excessif ٌقصد بهذا العنصر ذلك :

 االمتٌاز المالً الذي ٌتحقق عندما ٌتعلق الشرط التعسفً بالشخص أو بطبٌعة الشًء ذاته،
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القاضً بتحدٌد تدابٌر  31.08رقم ( بتنفٌذ القانون  2011فبراٌر  18)  1432من ربٌع األول  14صادر فً  1.11.03ظهٌر شرٌؾ رقم   
 .لحماٌة المستهلك

14
 Jean calais Auloy ,Les clauses Abusives en droit français ,Actes de la tables ronde du 12 décembre 

1990 ,Page 117. 
15

الحقوق،كلٌة العلوم القانونٌة واالقتصادٌة  ماجدة عبد المجٌد المختارة،"سلطة القاضً فً تحقٌق التوازن العقدي"،أطروحة لنٌل الدكتوراه فً  
 .113،ص:2014-2013واالجتماعٌة فاس،جامعة محمد بن عبد هللا،السنة الجامعٌة: 

16
"،رسالة لنٌل دبلوم الماستر فً القانون الخاص،كلٌة 08-31مٌنة الكراري،"حماٌة المستهلك من الشروط التعسفٌة فً ضوء القانون رقم   

 .53،ص:2014-2013االقتصادٌة واالجتماعٌة مراكش،جامعة القاضً عٌاض،السنة الجامعٌة:العلوم القانونٌة و
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ق تنفٌذ وكذلك االمتٌاز فً طر كالشروط التعسفٌة المتعلقة بالثمن وشروط التقسٌط،

العقد...
17
. 

وعلٌه فإن المٌزة الفاحشة هً عنصر موضوعً ٌتعلق باالختبلل المبالػ فٌه بٌن  

أو هً عدم التوازن بٌن االلتزامات المترتبة على العقد سواء  حقوق والتزامات الطرفٌن،

ق تعلق األمر بالمبالؽة المفرطة فً تعدد االلتزامات الملقاة على عاتق المستهلك أو عن طرٌ

التخفٌؾ من التزامات المهنً.
18

 

وفً األخٌر تجدر اإلشارة إلى أن المتعاقد الذي ٌفرض شرطا تعسفٌا ؼالبا ما     

ٌكون  فً موقع قوة سواء تعلق األمر بالقوة االقتصادٌة )كالمشؽل الذي ٌشترط على العامل 

لعلم بالمقتضٌات عدم المنافسة أو عدم الزواج(أو الفنٌة)الحنكة والخبرة( أو القانونٌة)ا

التشرٌعٌة(.
19
  

 أنواع الشروط التعسفٌة:-ثانٌا

وذلك راجع إلى االختبلؾ حول  تختلؾ أنواع الشروط التعسفٌة من تشرٌع آلخر، 

إذ نجد بعض التشرٌعات المقارنة قد اتبعت طرٌقة  األسلوب المتبع من طرفه لتحدٌدها،

إصدار البحة تشمل هذه الشروط
20

ألسلوب التقدٌري ،والبعض اآلخر سلك ا

21
)القضابً(،بٌنما ركن البعض اآلخر إلى مزج األسلوبٌن معا.

22 

هذا وٌعد المشرع المؽربً من بٌن التشرٌعات التً اهتدت إلى األخذ باألسلوب 

وذلك بمقتضى المادة  المختلط فً تحدٌد نوعٌة العقود التً تحتوي على شرط تعسفٌة،

5723
اذ تم وضع البحة )قابمة(  اٌة المستهلك،المتعلق بتدابٌر حم 55-87من قانون 

توضٌحٌة للشروط التً تكتسً صفة التعسؾ) سبعة عشر نوعا من أنواع الشروط 

                                                           
17

نونٌة العربً الشادلً،"االلتزام العقدي بٌن مبدأ سلطان اإلرادي والتوجه الحدٌث للعقد"،أطروحة لنٌل الدكتوراه فً الحقوق،كلٌة العلوم القا  
 .402،ص:2007-2006الدار البٌضاء ،السنة الجامعٌة : الثانً واالقتصادٌة واالجتماعٌة عٌن الشق،جامعة الحسن

18
 .113ماجدة عبد المجٌد المختارة،م،س.ص:  

19
نونٌة أٌوب العنٌر،"التوازن العقدي بٌن قواعد ق.ل.ع وقانون تدابٌر حماٌة المستهلك"،رسالة لنٌل الماستر فً القاون الخاص،كلٌة العلوم القا  

 .62،ص:2012-2011سوٌسً،جامعة محمد الخامس الرباط،السنة الجامعٌة:واالقتصادٌة واالجتماعٌة ال
20

 ٌقصد بؤسلوب البلبحة:"أن ٌتضمن القانون تعداد قابمة على سبٌل المثال الشروط التً ٌحظر المشرع على االفراد ادراجها فً العقود".  
21

ط تعاقدي على حدة على أنه تعسفً من عدمه مع ترتٌب اآلثار ٌقصد باألسلوب التقدٌري:"منح سلطة تقدٌرٌة للقاضً من أجل تكٌٌؾ كل شر  
 القانونٌة البلزمة".

22
(،الرباط،سنة 39إٌمان بنشانة،"الحماٌة القانونٌة للمستهلك من الشروط التعسفٌة"،بحث نهاٌة تكوٌن الملحقٌن القضابٌٌن)الفوج   

 .39،ص:2014
23

-1 ً:الؽرض منها أو ٌترتب علٌها ما ٌل،وٌكون  15ة إذا كانت تتوفر فٌها شروط المادة تعتبر الشروط تعسفٌ... ما ٌلً:" 18جاء فً المادة   

احتفاظ المورد بالحق فً أن ٌؽٌر من جانب .-2المورد بؤحد التزاماته ؛ إخبللستفادة من التعوٌض فً حالة اللك فً اإلؽاء أو انتقاص حق المسته.

 ...الخ؛أو الخدمة المزمع تقدٌمهاسلٌمها واحد خصابص المنتوج أو السلعة المزمع ت
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 58من قانون  53التعسفٌة(وهنا ٌكون المشرع المؽربً قد تفادى النقاش الذي آثارته المادة 

فرنسً وبعد اخذ الفرنسً الذي أعطى للسلطة التنفٌذٌة بمعٌة مجلس الدولة ال 5787ٌناٌر 

رأي لجنة الشروط التعسفٌة صبلحٌة إصدار لوابح تحرم أو تحدد أو تنظم من خبللها 

الشروط التً تعتبر تعسفٌة.
24

 

هذا ونشٌر إلى أن البعض 
25

قد ذهب إلى تقسٌم الشروط التعسفٌة إلى نوعٌن من  

عسفٌة بذاتها فالشروط الت وشروط تعسفٌة بحكم االستعمال، شروط تعسفٌة بذاتها، الشروط،

ٌظهر التعسؾ فٌها منذ إدراجها فً مرحلة تكوٌن العقد وتكشؾ ألفاظ الشرط عنه حٌث 

فإن صفة التعسؾ تظهر  وأما الشرط التعسفً بحكم االستعمال، تؤتً متناقضة مع جوهره،

 فٌه عند التطبٌق بالتمسك بحرفٌة العقد وعدم مراعاة روح النص.

تحدٌد الشروط التعسفٌة على سبٌل الحصر ألن وحسنا فعل المشرع المؽربً بعدم 

تحدٌدها ٌعتبر مؽامرة ؼٌر محمودة العواقب على اعتبار أنها تختلؾ من عقد آلخر ومن 

حالة ألخرى بالنظر إلى الوضعٌة القانونٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة والمعرفٌة للمتعاقدٌن 

لتقدٌرٌة للقضاء لتحدٌد الشروط وال ٌمكن بالتالً حصرها مما ٌفتح المجال أمام السلطة ا

وذلك بالرجوع وقت إبرام العقد إلى جمٌع الظروؾ المحٌطة بإبرامه مع  التً تعتبر تعسفٌة،

من القانون  51األخذ بعٌن االعتبار الشروط األخرى الواردة فً العقد حسب المادة  

المتعلق بتدابٌر حماٌة المستهلك.
26 

 ض الشروط التعسفٌة:: نماذج تطبٌقٌة لبعالفقرة الثانٌة

تعد عقود اإلذعان 
27

  "Les contrat d’ahésion مجاال خصبا لتناسل الشروط "

وذلك بالنظر إلى طبٌعة تكوٌنها حٌث تفرض على الطرؾ المذعن االنضمام إلٌها  التعسفٌة،

لكن هذا  وذلك إما لنقص خبرته أو قلة كفاءته، دون إتاحة المجال أمامه لمناقشة مقتضٌاتها،

إذ أنه بالرجوع  ٌعنً حصر نطاق تطبٌق الشروط التعسفٌة على عقود اإلذعان وحدها، ال

اآلنفة الذكر نجدها قد وسعت من مجال التطبٌق حٌث ال  55-87من قانون  53إلى المادة 

                                                           
24
كلٌة العلوم القانونٌة واالقتصادٌة  جمٌلة الصبار،"اختبلل التوازن العقدي الناجم عن الشروط التعسفٌة،رسالة لنٌل الماستر فً القانون الخاص، 

 .21،ص:2014-2013واالجتماعٌة سطات،جامعة الحسن االول،السنة الجامعٌة:
 

25
 .112ختارة،م،س.ص:ماجدة عبد المجٌد الم 
26

كلٌة العلوم القانونٌة  رسالة لنٌل الماستر فً القانون الخاص، "،31-08ٌاسٌن المفقود،"حماٌة المستهلك من الشروط التعسفٌة فً ضوء قانون   
 .53،ص:2012- 2011واالقتصادٌة واالجتماعٌة سطات،جامعة الحسن االول،السنة الجامعٌة:

27
 محتواه التعاقدي كلٌا أو جزبٌا بصفة مجردة وعامة قبل فترة التعاقد". ٌقصد بعقد اإلذعان"عقد حدد  
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بل ٌهم كافة أنواع  ٌتعلق فقط بنوع معٌن من الشروط الواردة فً نوع محدد من العقود،

وهذا من شؤنه أن ٌعٌد نوعا من التوازن  بٌن الموردٌن والمستهلكٌن، العقود التً ٌتم ابرمها

 العقدي للعبلقة بٌن المهنً والمستهلك.

على أنه ٌنبؽً التنبٌه إلى إمكانٌة وجود الشرط التعسفً فً بعض العقود األخرى 

وال( وعقد كعقد الشؽل مثبل )شرط عدم المنافسة(،لكننا سنقتصر هنا على عقد التؤمٌن)أ

( لمعرفة مدى سلطة القضاء فً التدخل للحد من الشروط التعسفٌة قرض االستهبلكً)ثانٌاال

 التً قد تتضمنها هذه العقود.

 موقف المشرع المغربً من عقد التأمٌن: -والأ

ٌقوم الُمإِمن بتحرٌر بنود عقد التؤمٌن 
28

مما ٌإدي الى اقتصار دور  ثم طباعتها، 

توقٌع على الوثٌقة المطلوبة التً ٌقدمها له الُمإمن.وال الُمَإَمن له على قبول العقد،
29

 

ولهذه االعتبارات تدخل المشرع إلى جانب المإمن له كطرؾ ضعٌؾ حتى ٌتعاقد   

أو استبعاد  وذلك بفرض بعض البٌانات اإللزامٌة، وهو على علم بالشروط الجوهرٌة للعقد،

-77رقم من القانون  55بعض الشروط التعسفٌة حٌث جاء فً المادة 
المتعلق بمدونة  3058

 التؤمٌنات على ما ٌلً:

 "ٌجب أن ٌحرر عقد التؤمٌن كتابة بحروؾ بارزة.

ٌجب إثبات كل إضافة أو تؽٌٌر فً عقد التؤمٌن األصلً بواسطة ملحق مكتوب  

 وموقع من األطراؾ.

ال تحول هذه األحكام دون التزام المإمن والمإمن له تجاه بعضهما البعض بواسطة 

،ولو قبل تسلٌم عقد التؤمٌن أو الملحق" ٌم مذكرة تؽطٌةتسل
31
. 

فهذه المادة اكتفت بالتنصٌص على أنه ٌجب أن ٌحرر عقد التؤمٌن كتابة بحروؾ  

وٌقصد بالشكل الجلً أو البارز الكتابة ذات أحجام  بارزة دون اإلشارة إلى شكلٌات أخرى،

                                                           
28

 ٌعرؾ عقد التؤمٌن على أنه"اتفاق بٌن الُمإمن والمكتتب من أجل تؽطٌة خطر ما،وٌحدد هذا االتفاق التزاماتهما المتبادلة".  
29

كلٌة العلوم القانونٌة واالقتصادٌة  نٌل الدكتوراه فً الحقوق،دراسة مقارنة،أطروحة ل-محمد باحمانً،"حماٌة المستهلك من الشروط التعسفٌة  
 .166،ص2006- 2005واالجتماعٌة الدار البٌضاء،جامعة الحسن الثانً،السنة الجامعٌة:

30
 7)ارٌخالصادرة بت 5054الجرٌدة الرسمٌة عدد  ،1423 من رجب 25بتارٌخ  ،1 02-238الصادر بتنفٌذه الظهٌر الشرٌؾ رقم  

 .3105ص(.2002نوفمبر
31
 .69جمٌلة الصبار،م.س،ص: 
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،أو بمعنى آخر  منافٌة للقواعد العامةكبٌرة أو حتى االكتفاء بوضع خط على شروط العقد ال

الشكل الذي ٌمكن من خبلله لفت نظر المإمن له منذ الوهلة األولى.
32

 

كما نجد المشرع المؽربً بموجب المادة  
من مدونة التؤمٌنات قد ألزم المإمن  3351

أن ٌشٌر فً بولٌصة التؤمٌن إلى حاالت البطبلن التً تإدي إلى سقوط حقوق المإمن له فً 

فضبل عن ورودها بصٌؽة واضحة وأحرؾ جد بارزة تفادٌا  خذ التعوٌضات المستحقة،أ

 لتعسؾ شركات التؤمٌن فً ممارسة هذا الحق.

نستنتج أن المشرع المؽربً من خبلل استعراضه هذه البٌانات اإللزامٌة قد  وهكذا،  

إمن من إهدار حقوق أراد أن تتضمن وثٌقة التؤمٌن البٌانات التً ٌإدي ؼٌابها إلى تمكٌن الم

والتنصل بالتالً من التزامه فً مواجهته المإمن له،
34
. 

 وعلٌه فإنه ٌبقى للقاضً صبلحٌة إبطال عقد التؤمٌن ؼٌر المستوفً للشروط السابقة،

ونعتقد أن رقابة القضاء على علم المتعاقدٌن على النحو السابق بٌانه ما هً إال وسٌلة من 

وتعتبر هذه  لتوفٌر الحماٌة من الشروط التعسفٌة والمجحفة، الوسابل القضابٌة التً تهدؾ

الرقابة تعبٌرا قضابٌا عن عدم االرتٌاح للشروط التً ٌفرضها أحد المتعاقدٌن على اآلخر 

بإرادته المنفردة
35
. 

 موقف المشرع المغربً من عقد القرض االستهالكً:-ثانٌا

بنوك لجمهور المستهلكٌن ٌعد االقتراض من أبسط صور اإلبتمان الذي تمنحه ال 

والذي ٌخضع إلى المبادئ العامة الواردة فً الفصل 
المؽربً و ما ٌلٌها من ق.ل.ع  36731

 اعتبار أن أحكام القرض البنكً ال تختلؾ بكثٌر عن أحكام القرض العادي. ،على

وفً ظل التفاوت الملحوظ ما بٌن البنك كطرؾ قوي والزبون كطرؾ ضعٌؾ فً   

ٌُدرج فً عقد العبلقة التعا قدٌة قام المشرع المؽربً بالتدخل لمحو الشرط التعسفً الذي قد 

 وذلك فً عدة مناسبات أهمها: القرض االستهبلكً،

                                                           
32

 .62مٌنة الكراري،م.س،ص:  
33

سقوط الحق أو  حاالتالمنصوص علٌها فً هذا الكتاب أو على  البطبلن حاالتشروط العقد التً تنص على  ما ٌلً"... 14جاء فً المادة   
 ."وؾ جد بارزإذا أشٌر إلٌها بحر إالتكون صحٌحة  الانعدام التؤمٌن،  حاالتأو  االستثناءات

34
 .168محمد باحمانً،م.س،ص:  

35
 .168المرجع نفسه،ص:  

36
أو أشٌاء  باالستعمالأشٌاء مما ٌستهلك  لآلخرأو القرض عقد بمقتضاه ٌسلم أحد الطرفٌن  االستهبلكعارٌة  ما ٌلً:" 856جاء فً المادة   

 ".تفق علٌه، أشٌاء أخرى مثلها فً المقدار والنوع والصفةالم األجل، بشرط أن ٌرد المستعٌر، عند انقضاء الستعمالهامنقولة أخرى، 
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  الشرط التعسفً الذي ٌجبر المستهلك فً حالة األداء المسبق للقرض برد المبلػ

بً لهذا الشرط ولقد تصدى المشرع المؽر اإلجمالً لتكلفة القرض المحددة لكل فترة سداد،

الذي جاء فٌها "ٌجوز للمقترض بمبادرة منه أن ٌقوم فً  55-87من قانون  585فً المادة 

وٌعتبر كل  أي وقت ودون تعوٌض بالتسدٌد المبكر لمبلػ القرض الممنوح له أو بعضا منه،

 شرط مخالؾ لذلك باطبل بقوة القانون".

 ه فً التقاضً: إذ من الشرط التعسفً الذي ٌحول دون ممارسة المقترض لحق

المعلوم أن عقد القرض البنكً ذو طبٌعة تجارٌة بصرؾ النظر عن طبٌعة الزبون الذي 

وبالتالً فإن االختصاص للنظر فً النزاعات المرتبطة به ٌعود قطعا للمحكمة  تعامل به،

 35 -73من قانون  58استنادا الى المادة  التجارٌة الموجودة فً دابرة نفوذ المدعى علٌه،

المحدث للمحاكم التجارٌة
37
. 

وٌعتبر االختصاص المحلً للمحاكم التجارٌة ؼٌر مرتبط بالنظام العام طبقا للمادة 

5338
ومن تم ٌجوز لؤلطراؾ المتعاقدة مخالفة هذه األحكام  من القانون السالؾ الذكر، 

وطن لهذا ؼالبا ما ٌتعمد البنك إلى اختٌار محكمة بعٌدة عن م المتعلقة باالختصاص،

المقترض
39

 383،لكن المشرع المؽربً تنبه لهذا النوع من الشروط التعسفٌة بموجب المادة 

ورؼم  "فً حالة نزاع بٌن المورد والمستهلك، والتً جاء فٌها ما ٌلً: 55-87من قانون 

فإن المحكمة المختصة هً محكمة موطن أو محل إقامة المستهلك  وجود أي شرط مخالؾ،

 ي وقع فٌه الفعل المتسبب فً الضرر باختٌار هذا األخٌر".أو محكمة المحل الذ

تؤسٌسا على ما تم ذكره أعبله نخلص بالقول إلى أنه كلما تضمن العقد شرطا      

"تعسفٌا" من النوع الذي تنطبق علٌه مواصفات الشروط التعسفٌة على التفصٌل السابق فإن 

ته األصلٌةمصٌر هذا الشرط هو البطبلن مع بقاء العقد على حال
40
. 

 وعلٌه فإنه كلما كان هناك نزاع حول طبٌعة شرط من الشروط التً ٌتضمنها العقد،

هذا  فإن المورد هو الذي ٌجب علٌه أن ٌثبت الطابع ؼٌر التعسفً للشرط موضوع النزاع،

من جهة ومن جهة ثانٌة فإنه كلما ثبت أن أحد الشروط المضمنة بالعقد ٌعتبر تعسفٌا إال 
                                                           

37
 .1997فبراٌر  12) 1417شوال  4إرخ الم 65-97-1إنشاء المحاكم التجارٌة، )الظهٌر رقم ب القاضً 95-53القانون رقم    

38
 لتجارٌة المختصة".ما ٌلً"ٌمكن لؤلطراؾ فً جمٌع األحوال أن ٌتفقوا كتابة على اختٌار المحكمة ا 12جاء فً المادة   

39
 .67مٌنة الكراري،م.س،ص:  

40
 .220،ص:2016عبد القادر العرعاري،"مصادر االلتزامات،الكتاب األول،نظرٌة العقد،الطبعة الخامسة،مطبعة األمنٌة،السنة   
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،وٌمكن لباقً مقتضٌات العقد أن تظل سارٌة 57حسب منطوق المادة  طا باطبل.وٌعتبر شر

،وكل هذه المقتضٌات من النظام العام ال  إذا أمكن ذلك بدون الشرط التعسفً المفعول،

ٌجوز مخالفتها
41
. 

 نجزائيانمراجعت انقضائيت نهشرط ا انمطهب انثاني:

وؼخث٤ش ُِشَؽ حُـِحث٢ طؼظزَ ٖٓ ر٤ٖ إ طؼي٣َ حُوؼخء ُِشَؽ حُـِحث٢ أٝ حَُٔحؿؼش حُ

ح٤ُ٥خص حُظ٢ ٣ٌِٜٔخ حُوؼخء ٩ػخىس حُظٞحُٕ حُؼوي١ ر٤ٖ كجخص ؿ٤َ ٓظٔخ٣ٝش ال ٖٓ ك٤غ 

ح٩ٌٓخ٤ٗخص حُٔخى٣ش ٝال كظ٠ حَُٔحًِ حُوخ٤ٗٞٗش.
42

ٝإ ًخٕ ًُي ٣شٌَ ػَرخ ك٢ ٓزيأ ِٓطخٕ  

 ح٩ٍحىس ًؤكي َٓطٌِحص ٗظ٣َش حُؼوي.

ٌٛٙ حُلوَس ا٠ُ ح٩ؽخٍ حُوخ٢ٗٞٗ ُِشَؽ حُـِحث٢ حُلوَس طزؼخ ٌُُي ٤ٓظْ حُظطَم ك٢ 

 حال٠ُٝ، ك٢ أكن حُلي٣غ ػٖ حَُٔحؿؼش حُوؼخث٤ش ٌُٜح حُشَؽ ١ حُلوَ حُؼخ٤ٗش

 انفقرة االونى: اإلطار انقانىني نهشرط

رخَُؿٞع ح٠ُ حُزخد حُؼخُغ ٖٓ م. ٍ. ع حُٔؼٕ٘ٞ رٔطَ حُٔي٣ٖ، ٗـي إٔ حُٔشَع 

ٖٓ حُوخٕٗٞ أػالٙ ًبؽخٍ هخ٢ٗٞٗ ٌُٜح  264رٔوظؼ٠ حُلظَ حُٔـَر٢ ٗظْ حُشَؽ حُـِحث٢ 

حُشَؽ، ٝح١ٌُ ٣٘ض ػ٠ِ أٗٚ: "٣ـُٞ ُِٔظؼخهي٣ٖ إٔ ٣ظلوخ ػ٠ِ حُظؼ٣ٞغ ػٖ ٧ػَحٍ حُظ٢ 

حُيحثٖ ٖٓ ؿَحء ػيّ حُٞكخء رخالُظِحّ ح٧ط٢ِ ٤ًِخ حٝ ؿِث٤خ حٝ حُظؤه٤َ ك٢  حُـِحث٢طِلن 

 ط٘ل٤ٌٙ".

حٕ حُٔشَع حُٔـَر٢ أػط٠ ٩ٍحىس ح٧ؽَحف ٓخ ٣ٔظشق ٖٓ ٓوظؼ٤خص ٛخطٚ حُلوَس 

آٌخ٤ٗش طؼ٤ٖٔ ر٘ٞى ؿِحث٤ش ٝحُظ٢ طؤهٌ شٌَ طؼ٣ٞغ حطلخه٢ ٓٔزن ٣ٔ٘غ أ١ ٖٓ حُٔظؼخهي٣ٖ 

ٖٓ ح٩هالٍ رخُظِحٓٚ طلض ؽخثِش طٞه٤غ حُـِحء حُٔظلن ػ٤ِٚ ك٢ حُؼوي. ٝرٔخ إٔ حُٔشَع 

ظيهَ حُلوٚ ُوٍٞ ًِٔظٚ رٌٜح حُٔـَر٢ ُْ ٣ؼَف حُٔوظٞى رٌٜح حُشَؽ، كٜٞ رٌُي كظق حُٔـخٍ ُ

حُشؤٕ، ٓخ ٣لٌٝ ر٘خ ا٠ُ حُظٔخإٍ ػٖ ٓخ٤ٛش حُشَؽ حُـِحث٢؟ ٗخ٤ٛي ػٖ شَٝؽ حٓظلوخم 

 حُشَؽ حُـِحث٢؟

 

                                                           
41

 .161اسة،مكناس،ص:،مطبعة سجلم2017عبد العالً دقوقً،"الوجٌز فً القانون المدنً،النظرٌة العامة لبللتزام،الطبعة األولى،  
مستهلك د ذ اسم صاحب االطروحة، تؤثٌر القوانٌن الحدٌثة على النظرٌة العامة للعقد ،دراسة تحلٌلٌة نقدٌة فً القانون المؽربً/قانون حماٌة ال

351ص  2017/2018نموذجا، مركز الدراسات بالدكتوراه ابن زهر ، اكادٌر ، السنة 
42
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 اوال: ماهيت انشرط انجزائي

ٖٓ حُِْٔٔ رٚ ح٩شخٍس ا٠ُ حٕ حُٔشَع حُٔـَر٢ ك٢ م. ٍ. ع ُْ ٣ؼَف حُشَؽ حُـِحث٢ 

٣ق ُِلوٚ، ٖٝٓ حُظؼ٣َلخص حُلو٤ٜش ٗـي طؼ٣َق رشٌَ ٓزخشَ،  ٝٛٞ رٌُي طَى أَٓ حُظؼَ

ح٧ٓظخً ٤َ٘ٓ هِٓخٕ ح١ٌُ أًي ػ٠ِ إٔ حُشَؽ حُـِحث٢ :"حطلخم حُٔظؼخهي٣ٖ ٓويٓخ ػ٠ِ ٓويحٍ 

حُظؼ٣ٞغ حُٞحؿذ أىحإٙ اًح أهَ حُٔي٣ٖ رخُظِحٓٚ ًُٝي رؼيّ ط٘ل٤ٌٙ أٝ حُظؤه٤َ ك٢ ط٘ل٤ٌٙ 

زَ ح٩هالٍ رخالُظِحّ أٓخ ُٞ طْ رؼي ًُي ٣ٝشظَؽ الػظزخٍ ٌٛح حالطلخم شَؽخ ؿِحث٤خ إٔ ٣ظْ ه

كبٗٚ ٣ؼظزَ حطلخهخ ػ٠ِ طؼ٣ٞغ ٓٔظلن رخُلؼَ"
43

. ًٔخ ػَكٚ آهَ رؤٗٚ :"طوي٣َ حطلخه٢ 

ُِظؼ٣ٞغ، ٝػ٠ِ ٝؿٚ حُظلؼ٤َ ٓزِؾ ؿِحث٢ ٣ويٍ رٚ حُطَكخٕ ٓويٓخ حُظؼ٣ٞغ حُٔٔظلن ػٖ 

حُؼٍَ ح١ٌُ ٣ِلن حكيٛٔخ ٗظ٤ـش هطؤ ٣وظَكٚ ح٥هَ "
44
. 

ٓظخً حُيًظٍٞ ح١ٍُٜٞ٘ٔ رخٗٚٝهي ػَكٚ ح٧
45

:"حُظؼ٣ٞغ ح١ٌُ ٣وّٞ رظوي٣َٙ حُٔظؼخهيحٕ  

ٓويٓخ ريال ٖٓ طًَٚ ُِوخػ٢ ٝح١ٌُ ٣ٔظلوٚ حُيحثٖ حًح ُْ ٣وْ حُٔي٣ٖ رظ٘ل٤ٌ حُظِحٓٚ ، ٌٝٛح ٛٞ 

حُظؼ٣ٞغ ػٖ ػيّ حُظ٘ل٤ٌ، حٝ هي ٣ظلوخٕ ػ٠ِ ٓويحٍ حُظؼ٣ٞغ حُٔٔظلن ك٢ كخُش طؤهَ حُٔي٣ٖ 

، ٌٝٛح ٛٞ حُظؼ٣ٞغ ػٖ حُظؤه٤َ ك٢ حُظ٘ل٤ٌ". طزؼخ ٌَُ ٌٛٙ حُظؼخ٣ٍق ٣ظؼق ػٖ ط٘ل٤ٌ حُظِحٓٚ 

حًٕ حٕ حُشَؽ حُـِحث٢ حطلخم ػوي١ ٓخرن ػ٠ِ ٝهٞع حُؼٍَ حُـخ٣ش ح٧ٓخ٤ٓش ٓ٘ٚ طٌٖٔ ك٢ 

ػٔخٕ ط٘ل٤ٌ حالُظِحّ ٝؿزَح ُِؼٍَ ح١ٌُ هي ٣ِلن حكي حُٔظؼخهي٣ٖ ٖٓ ؿَحء ػيّ ط٘ل٤ٌ حالُظِحّ 

ٝرخُظخ٢ُ كٜٞ رٔؼخرش آ٤ُش ٍىع حطلخه٤ش  ك٢ ٓٞحؿٜش ًَ ٖٓ حهَ رخالُظِحّ  حٝ حُظؤهَ ك٢ ط٘ل٤ٌٙ،

حُظؼخهي١ حُِٔو٠ ػ٠ِ ػخطوٚ ،ًٔخ ه٤َ "٣ِ٘ع رخُِٔطخٕ ٓخال ٣ِ٘ع رخُلَهخٕ"، ُٝؼَ ًُي ٓخ 

ؿؼَ ٌٛح حُشَؽ ٣لظ٠ رخٛظٔخّ ًز٤َ ٓٞحء ٖٓ ُيٕ حُٔشَع ح١ٌُ حؿٜي ٗلٔٚ رظ٘ظ٤ْ حكٌخٓٚ 

طٔخٍع ح٠ُ طل٤َٔٙ ٝحُظ٘ظ٤َ ُٚ ٖٓ شظ٠ حُـٞحٗذ .رؼي ٌٛح ال ٣زو٠  حٝ كظ٠ ٖٓ هزَ حُلوٚ ح١ٌُ

 ُ٘خ اال حٕ ٗظٔخءٍ ػٖ حْٛ هظخثض حُشَؽ حُـِحث٢؟.

ٖٓ م. ٍ. ع ٣ٌٖٔ حٓظ٘زخؽ 264حٗطالهخ ٖٓ حُظؼخ٣ٍق حُلو٤ٜش حُٔخروش ٖٝٓ ٓوظؼ٤خص ف

 حْٛ حُوظخثض حُظ٢ ط٤ِٔ حُشَؽ حُـِحث٢:

                                                           
43

المدنً فً ضوء الفقه والقضاء ، أوردته باشا سعٌدة فً مذكرة التخرج لنٌل شهادة الماستر )الشرط الجزابً الدكتور منٌر قزمان ، التعوٌض  
               8،ص2017/2018فً القانون المدنً الجزابري(، جامعة عبد الحمٌد بن بادٌس مستؽانم، الجزابر سنة

44
لثانً، أورده سلٌمان المقداد فً اطروحته )مركز اإلرادة فً العقود(، جامعة محمود جمال الدٌن زكً مشكبلت المسإولٌة المدنٌة، الجزء ا 

 287، ص2016/2017محمد األول كلٌة العلوم القانونٌة وجدة،
45

  عبد الرزاق السنهوري ، الوسٌط فً شرح القانون المدنً ، نظرٌة االلتزام بوجه عام )مصادر االلتزام ( ، دار إحٌاء التراث لبنان بٌروت 
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حٕ ٓظيٍ حُشَؽ حُـِحث٢ اٍحىس حُٔظؼخهي٣ٖ   _ حُوخط٤ش حالطلخه٤ش: ٓٔخ الشي ك1ٚ٤

رٔؼ٠٘ حٕ ٖٓ ُٚ حُلن ك٢ حىحؽ ٓؼَ ٌٛٙ حُشَٝؽ ك٢ حُؼوي ْٛ حؽَحكٚ ، ٝرخُظخ٢ُ الري حٕ ٣ٌٕٞ 

ٗخشجخ ػٖ حطلخم حُٔظؼخهي٣ٖ ، حٓخ اًح ًخٕ ٓظيٍٙ ش٤جخ آهَ ؿ٤َ حالطلخم حالٍحى١ ُِٔظؼخهي٣ٖ ُْ 

ُوخٕٗٞ حٝ كٌْ هؼخث٢ حٝ ط٘ظ٤ْ حىح١ٍ ٓؼ٤ٖ،٣ٌٖ شَؽخ ؿِحث٤خ ،ًٔخ ُٞ ًخٕ ٓظيٍٙ ٓؼال ح
46
 

ٝػ٤ِٚ ال ٣ظظٍٞ حٕ ٣ٌٕٞ ُِشَؽ حُـِحث٢ ٓظيٍح آهَ ؿ٤َ حالطلخم. ُٝؼَ ٓخ طـيٍ ح٩شخٍس 

ا٤ُٚ ك٢ ٌٛح حُظيى حٕ ٌٛح حالطلخم حٝ حُشَؽ حُـِحث٢ هي ٣يٍؽ آخ ك٢ ر٘ي ٖٓ ر٘ٞى حُؼوي 

ُظِحّ ح٧ط٢ِ ش٣َطش حطوخً حُشٌَ حُٔظؼٖٔ ُالُظِحّ ح٧ط٢ِ ٝآخ ك٢ حطلخم الكن ػ٠ِ حال

حُٔوٍَ ُالُظِحّ ح٧ط٢ِ ػ٠ِ حػظزخٍ حالطلخم حُالكن حُظِحٓخ طخرؼخ ، ُٝؼَ ًُي ٓخ حشخٍص ا٤ُٚ 

ٖٓ حُوخٕٗٞ حُٔي٢ٗ حُـِحث١َ" ٣ـُٞ ُِٔظؼخهي٣ٖ حٕ ٣ليىح ٓويٓخ ه٤ٔش حُظؼ٣ٞغ 183حُٔخىس 

رخُ٘ض ػ٤ِٜخ ك٢ حُؼوي حٝ ك٢ حطلخم الكن".
47

ٙ حُوخط٤ش ٛ٘خى هخط٤ش أهَٟ رخ٩ػخكش ح٠ُ ٌٛ

 ؿخ٣ش ك٢ ح٤ٔٛ٧ش ٢ٛٝ:

حُوخط٤ش حُظزؼ٤ش ُِشَؽ حُـِحث٢: ال ٣٘شخ حُشَؽ حُـِحث٢ رشٌَ ٓٔظوَ ػٖ حالُظِحّ  2

ح٧ط٢ِ ، رَ اٗٚ َٓطزؾ رٚ رٌٜح ح٧ه٤َ ٝطخرغ ُٚ، حً ال ٣ٌٖٔ حالطلخم ػ٠ِ شَٝؽ ؿِحث٤ش ىٕٝ 

حٍطزخؽخ طزؼ٤خ رخالُظِحّ ح٧ط٢ِ حُ٘خشت ٝؿٞى حُظِحّ حط٢ِ ، ٝٓ٘ٚ كخُشَؽ حُـِحث٢ ٣َطزؾ 

ػٖ حُؼوي ٝرٌُي كٜٞ ٣ظزغ حالُظِحّ ح٧ط٢ِ ك٢ حُٞؿٞى ٝحُؼيّ ، كخُؼزَس ىحثٔخ رخالُظِحّ ح٧ط٢ِ 

٤ُْٝ رخُشَؽ حُـِحث٢
48

ٗخ٤ٛي ػٖ حٕ رطالٕ حالُظِحّ ح٧ط٢ِ ٣ٔظظزغ رطالٕ حُشَؽ  

َؽ٢ الٕ حػٔخُٚ ٣ظٞهق ػ٠ِ حُـِحث٢ ىٕٝ حُؼوي، كؼال ػٖ ًُي كخُشَؽ حُـِحث٢ حُظِحّ ش

ػيّ ط٘ل٤ٌ حُٔي٣ٖ الُظِحٓٚ حٝ ُظؤهَٙ ك٢ حُٞكخء رٚ
49

. ػالٝس ػٔخ ٓزن طـيٍ ح٩شخٍس ح٠ُ حٕ 

حُشَؽ حُـِحث٢ هي ٣ظوٌ آخ شٌَ ٓزِؾ ٓخ٢ُ حٝ حُو٤خّ رؼَٔ حٝ حالٓظ٘خع ػ٘ٚ. ٖٝٓ ططز٤وخص 

ٍ رؤىحء ٓزِؾ ٓؼ٤ٖ ػٖ ًَ ٌٛح حُشَؽ : ػوي حُٔوخُٝش هي ٣َى ك٢ حُؼوي شَؽ ؿِحث٢ ٣ِِّ حُٔوخٝ

 ٣ّٞ ٣ظؤهَ ك٤ٚ  حُٔوخٍٝ ػٖ ط٤ِْٔ حُؼَٔ حُٔؼٜٞى ا٤ُٚ اٗـخُٙ .

_حُشَؽ حُـِحث٢ حطلخم ٓٔزن ػ٠ِ طوي٣َ حُظؼ٣ٞغ : كخُشَؽ حُـِحث٢ حطلخم ٓخرن 3

ػ٠ِ حالهالٍ رخالُظِحّ  ٝطلون حُؼٍَ حُٔٞؿذ ُِظؼ٣ٞغ ، حٓخ حًح طؼِن حالَٓ رخطلخم طْ رؼي 
                                                           

46
، أوردته إٌمان بنشانة ) الحماٌة القانونٌة للمستهلك من الشروط التعسفٌة (، المعهد 27_95مستقبل الشرط الجزابً بعد صدور قإاد معبلل ، ف

 77ص2014العالً للقضاء ، الرباط ، السنة 
47

 12المدنً الجزابري(، مرجع سابق صمن القانون المدنً الجزابري، أوردتها باشا سعٌدة فً )الشرط الجزابً فً القانون  183المادة  
48

 77اٌمان بنشانة ، الحماٌة القانونٌة للمستهلك من الشروط التعسفٌة ، مرجع سابق ص  
49

 57، أوردته اٌمان بنشانة المرجع نفسه 95_27فإاد معبل مستقبل الشرط الجزابً بعد صدور ق  
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خالُظِحّ ٝطلون حُؼٍَ كبٕ ًُي ال ٣ؼظزَ شَؽخ ؿِحث٤خ ، ٝاٗٔخ ٣ؼي ػوي كظٍٞ حالهالٍ ر

طِق ر٤ٖ ح٧ؽَحف.
50

 

حٓظ٘خىح ٌَُ ٓخ ٓزن كزؼي حٕ ططَه٘خ ح٠ُ ٓخ٤ٛش حُشَؽ حُـِحث٢ ٝارَحُ ٤ِٓحطٚ 

 ٝهظخثظٚ ،ِٓ٘ٔؾ حُؼٞء ك٤ٔخ ٤ٓخط٢ ػ٠ِ شَٝؽ حٓظلوخم حُشَؽ حُـِحث٢.

 :شروط استحقاق انشرط انجزائي ثانيا:

ٓظلوخم حُظؼ٣ٞغ حالطلخه٢ الري ٖٓ طٞكَ ػِش ٖٓ حُشَٝؽ ح٧ٓخ٤ٓش ٢ٛٝ ٗلْ ال

 حُشَٝؽ حُٞحؿذ طٞكَٛخ الٓظلوخم حُظؼ٣ٞغ ، أ١ هطؤ ، ػٍَ، ػالهش ٓزز٤ش .

       faute contractuelleحُوطؤ: 1

الري ٖٓ  ح٩شخٍس ح٠ُ حٗٚ ٣ـذ ػ٠ِ حُٔي٣ٖ ك٢ حالُظِحّ حُظؼخهي١ حٕ ٣٘لٌ حُظِحٓٚ ، كخًح 

٣وْ رظ٘ل٤ٌ حُظِحٓٚ ػٖ ػٔي حٝ ػٖ اٛٔخٍ ًخٕ ٓٔئٝال ػٖ هطؤٙ حُظؼخهي١ ُْ
51

. ٣ٝظَٜ حُوطؤ 

ك٢ حُؼوٞى حُٔظؼٔ٘ش ُِشَؽ حُـِحث٢ ك٢ ػيّ ط٘ل٤ٌ حالُظِحّ حٝ حُظؤهَ ك٢ ط٘ل٤ٌٙ ٓٔخ ٣لظْ أىحء 

حُظؼ٣ٞغ حُٔٔظلن ُـزَ حُؼٍَ، ًٔخ ٣وٍٞ حُلو٤ٚ ػزي حَُُحم أكٔي ح١ٍُٜٞ٘ٔ
52

"حٕ حُِٔظِّ 

ٓخ طؼخهي٣خ ٓٔجٍٞ ػٖ هطؤٙ ، ٌٝٛح حُوطؤ ٣وخّ رٔؼ٤خٍ حُشوض حُٔؼظخى ، كخُٔؼ٤خٍ ٓخى١ حُظِح

ال شوظ٢ ، كخُؼزَس ال رشوض حُٔي٣ٖ رخٌُحص أ١ رشوض ٓؼظخى، كوي ٣ٌٕٞ حُٔي٣ٖ ٜٓٔال 

ٝهي ٣ٌٕٞ ك٣َظخ ، ٌُٖٝ حُٔطِٞد ٓ٘ٚ ٛٞ ػ٘خ٣ش ال ط٘ولغ ح٠ُ ٓؼ٤خٍ حَُؿَ حَُٜٔٔ ، ٝال 

ؿَ حُل٣َض . ؿ٤َ أٗٚ ك٢ كخُش ٝؿٞى حٓظلخُش ك٢ ط٘ل٤ٌ حالُظِحّ ًؤٕ طَه٠ ح٠ُ ٓؼ٤خٍ حَُ

طٌٕٞ ٛ٘خى هٞس هخَٛس حٝ كخىع كـخث٢ حٝ ٓطَ حُيحثٖ كبٕ حُٔي٣ٖ ٣ظلَِ ٖٓ حُٔٔئ٤ُٝش  

ش٣َطش اػزخص حٕ حُوٞس حُوخَٛس حٝ حُلخىع حُلـخث٢ حٝ كظ٠ ٓطَ حُيحثٖ ٛٞ حُٔزذ ك٢ ػيّ 

م .ٍ .ع :"ال ٓلَ ١٧ طؼ٣ٞغ ، اًح حػزض  268ُلظَ ط٘ل٤ٌ حالُظِحّ ُٝؼَ ًُي ٓخ أًيٙ ح

حُٔي٣ٖ إٔ ػيّ حُٞكخء رخالُظِحّ حٝ حُظؤهَ ك٤ٚ ٗخشت ػٖ ٓزذ ال ٣ٌٖٔ حٕ ٣ؼِٟ ا٤ُٚ ًخُوٞس 

 حُوخَٛس حٝ حُلخىع حُلـخث٢ حٝ ٓطَ حُيحثٖ" .

ال ٣ٌل٢ الٓظلوخم حُظؼ٣ٞغ حالطلخه٢ طٞكَ ػ٘ظَ حُوطؤ رَ الري إٔ ٣ٌٕٞ ٌٛح حُوطؤ 

 ٔزذ حَُث٢ٔ٤ ك٢ كيٝع حُؼٍَ حُٔٞؿذ ُِظؼ٣ٞغ ٝٛٞ ٓخ ٓ٘ظطَم ا٤ُٚ حٓلِٚ.ٛٞ حُ

                                                           
50

 77إٌمان  بنشانة ،المرجع نفسه،ص 
51

 953ي، نظرٌة العقد ، المجمع  العلمً العربً اإلسبلمً،، منشورات محمد الداٌة ، بٌروت لبنان دس صعبد الرزاق احمد السنهور 
52

 954عبد الرزاق احمد السنهوري ، المرجع نفسه، ص 
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  Dommageحُؼٍَ:      -2

كظ٠ ٣٘خٍ حُٔظؼٍَ حُظؼ٣ٞغ الري ٝحٕ ٣ٌٕٞ ٛ٘خى ػٍَ أطخد حُيحثٖ ٖٓ ؿَحء ػيّ 

ط٘ل٤ٌ حُظِحٓٚ حُظؼخهي١  ، ٝرخُظخ٢ُ كٜٞ شَؽ أٓخ٢ٓ الٓظلوخم حُشَؽ حُـِحث٢ حُٔظلن ػ٤ِٚ 

ٖٓ م .ٍ . ع رؤٕ " 264ُٔشَع حُٔـَر٢ ػ٠ِ طؼ٣َق حُؼٍَ ك٢ ٓٔظَٜ حُلظَ .ٝهي ىأد ح

حُؼٍَ ٛٞ ٓخ ُلن حُيحثٖ ٖٓ هٔخٍس كو٤و٤ش ٝٓخ كخطٚ ٖٓ ًٔذ ٓظ٠ ًخٗخ ٗخطـ٤ٖ ٓزخشَس ػٖ 

ػيّ حُٞكخء رخالُظِحّ "، طزؼخ ٌُُي كخُشَؽ حُـِحث٢ َٓطزؾ رليٝع حُؼٍَ كٔظ٠ ًخٕ ٛ٘خى 

طؼ٣ٞغ ، ٌُٖ رٔٞحُحس ًُي ٛ٘خى رؼغ حُلخالص حُظ٢  ػٍَ حال ٝال ري ٖٓ حُلظٍٞ ػ٠ِ

٣ظلون ك٤ٜخ ػ٘ظَ حُوطؤ  ؿ٤َ حٗٚ ال ٣ئى١ ح٠ُ اُلخم أ١ ػٍَ رخُيحثٖ ، ًٔخ ٛٞ حُشؤٕ 

رخُ٘ٔزش ُِزخثغ حٝ حُٔٔئٍٝ ػٖ ٗوَ رؼخػش ٓؼ٤٘ش اًح طؤهَ ك٢ ط٤ِٜٔٔخ ٝػزض إٔ ٌٛح حُظؤه٤َ ال 

حُٔٔئ٤ُٝش ٝال ٣ٔظلن حُيحثٖ حُظؼ٣ٞغ حالطلخه٢  ٣ِلن ػٍَح رخُيحثٖ ، كل٢ ٌٛٙ حُلخُش ال طوّٞ

ش٣َطش اػزخص حُٔي٣ٖ ًُي . رٔؼ٠٘ إٔ ػزت حالػزخص ك٢ ٌٛٙ حُلخُش ٣وغ ػ٠ِ ػخطن حُٔي٣ٖ ك٢ 

ك٤ٖ ك٢ كخُش كيٝع ػٍَ ٗظ٤ـش ٩هالٍ حُٔي٣ٖ رخُظِحٓٚ ٣ٌل٢ حٕ ٣ؼزض حُيحثٖ ٌٛح ح٩هالٍ 

خه٢ ، ٓخ ٗٔظ٘ظؾ ٖٓ ًُي حٕ حُؼٍَ ٛٞ ٢ٌُ ٣لظَع حُؼٍَ ٝرخُظخ٢ُ حٓظلوخم حُظؼ٣ٞغ حالطل

ػ٘ظَ ؿ١َٛٞ الري ٖٓ طٞكَٙ ُِوٍٞ رخٓظلوخم حُشَؽ حُـِحث٢ ٝٛٞ ٓخ أًيٙ حُٔشَع 

1229حُل٢َٔٗ ك٤٘ٔخ حهَ ك٢ حُلظَ 
53
 حٕ حُشَؽ حُـِحث٢ ٛٞ ٓوخرَ حُظؼ٣ٞغ ػٖ حُؼٍَ . 

 إ حُوٍٞ رٞؿٞى هطؤ طؼخهي١ ح٠ُ ؿخٗذ ػٍَ كيع ُِيحثٖ ، ؿ٤َ ًخك٢ رَ ٣ـذ حٕ

طٌٕٞ ٛ٘خى ػالهش ٓزز٤ش ر٤ٖ حُوطؤ ٝحُؼٍَ رؼزخٍس أهَٟ حٕ ٣ٌٕٞ هطؤ حُٔي٣ٖ حُٔظٔؼَ ك٢ 

 ػيّ ط٘ل٤ٌ حالُظِحّ حٝ حُظؤهَ ك٢ ط٘ل٤ٌٙ ٛٞ حُٔزذ ك٢ كيٝع حُؼٍَ ح١ٌُ ُلن رخُٔي٣ٖ .

        Lien de causalité حُؼالهش حُٔزز٤ش  :  3

ُؼٍَ حُ٘خؿْ ػ٘ٚ ٢ٛٝ ًٌُي ٖٓ الري  ٖٓ ٝؿٞى ػالهش ٓزز٤ش ر٤ٖ حُوطؤ حُٔوظَف ٝح

ر٤ٖ حُشَٝؽ طٞكَٛخ الٓظلوخم حُظؼ٣ٞغ حالطلخه٢ .ٝػالهش حُٔزز٤ش ٌٛٙ ر٤ٖ حُوطؤ ٝحُؼٍَ 

٢ٛ ٓلَٝػش ال ٣طِذ ٖٓ حُيحثٖ اػزخطٜخ ، اال حٕ حُلَع ٛ٘خ هخرَ ٩ػزخص حُؼٌْ ، روالف 

ؿَحء ػيّ ط٘ل٤ٌ  حُوطؤ ح١ٌُ ال ٣وزَ اػزخص حُؼٌْ رل٤غ ػ٤ِٚ اال حٕ ٣ؼزض طلون حُؼٍَ ٖٓ

                                                           
53

ART 1229 dispose que: « la clause pénale est la compensation des dommage et intérèts que le 
créancier souffre de l’inexécution de l’obligation principale «  
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حُٔي٣ٖ الُظِحٓٚ ٝٓظ٠ أػزض ًُي كَع ك٢ ؿخٗذ حُٔي٣ٖ هطؤ ؿ٤َ هخرَ ٩ػزخص حُؼٌْ
54
 

رٔؼ٠٘ حٗٚ ٣ٌٖٔ ٗل٢ حُؼالهش حُٔزز٤ش ٖٓ ُيٕ حُٔي٣ٖ ربػزخطٚ حٕ حُؼٍَ ًخٕ ٗظ٤ـش ُوطؤ حُيحثٖ 

لوخهٚ ُِشَؽ حٝ ُوٞس حُوخَٛس حٝ كخىع كـخث٢ حٓظلخٍ ٓؼٚ ط٘ل٤ٌ حالُظِحّ ٤ُلٞص ػ٠ِ حُيحثٖ حٓظ

 حُـِحث٢.

طٌِْ ٢ٛ حْٛ حُشَٝؽ حُالُّ طٞكَٛخ الٓظلوخم حُشَؽ حُـِحث٢. رو٢ إٔ ٗش٤َ ح٠ُ حٕ 

حُشَؽ حُـِحث٢ هي ٣ظشخرٚ ٓغ رؼغ حُٔئٓٔخص حُوخ٤ٗٞٗش ح٧هَٟ ٌُُي ٝؿذ اهخٓش ط٤٤ِٔ ر٤ٖ 

 ٛخطٚ ح٧ه٤َس ٝحُشَؽ حُـِحث٢ .

َكٚ حُٔشَع حُٔـَر٢ ك٢ ف ُٝؼِ٘خ ٗٔظلؼَ ك٢ ٌٛح حُظيى ٓئٓٔش حُؼَرٕٞ ح١ٌُ ػ

ػ٠ِ أٗٚ " ٓخ ٣ؼط٤ٚ حُٔظؼخهي٣ٖ ٦ُهَ روظي ػٔخٕ طؼٜيٙ" كخُؼَرٕٞ ٣شظزٚ ح٠ُ كي ٓخ 288

رخُشَؽ حُـِحث٢ ك٢ ًٞٗٚ آ٤ُش ُؼٔخٕ ط٘ل٤ٌ حُظؼٜي اال حٕ ٓؼ٤خٍ حُظلَهش ر٤ٜ٘ٔخ ٛٞ ٤ٗش 

ٔويحٍ حُٔظلن حُٔظؼخهي٣ٖ كٌِٔخ حطـٜض ٌٛٙ ح٤ُ٘ش طٞد اػطخء حُٔظؼخهي٣ٖ كَطش ُِؼيٍٝ كخُ

ػ٤ِٚ ٣ؼظزَ ػَرٕٞ ، ك٢ ك٤ٖ حًح حطـٜض ٤ٗظْٜ ح٠ُ حػظزخٍ حُٔزِؾ حٝ حُٔويحٍ حُٔظلن ػ٤ِٚ 

ؿِحك٤خ طؼ٣ٞغ ُِؼٍَ ح١ٌُ ُلن حُيحثٖ ٖٓ ؿَحء ػيّ ط٘ل٤ٌ حالُظِحّ حٝ حُظؤهَ ك٤ٚ ٛ٘خ ٌٕٗٞ 

رظيى شَؽ ؿِحث٢ .ٗخ٤ٛي ػٖ ًُي ٣ٌٖٔ حٕ ٣وغ  هِؾ ر٤ٖ حُشَؽ حُـِحث٢ ٝحُـَحٓش 

ظٜي٣ي٣ش حٝ ٓخ ٣ظطِق ػ٤ِٚ رخُظٜي٣ي حُٔخ٢ُ ٌُُي ٖٓ حُالُّ حُظ٤٤ِٔ ر٤ٜ٘ٔخ ، كبًح ًخٕ حُشَؽ حُ

حُزـِحث٢ طؼ٣ٞغ ٣ظْ رٔلغ اٍحىس ح٧ؽَحف ، كبٕ حُـَحٓش حُظٜي٣ي٣ش ٢ٛ كٌْ ٝهظ٢ طٜي٣ي١  

٣لٌْ رٚ حُوخػ٢ رٔزِؾ ٓؼ٤ٖ ػٖ ًَ ٣ّٞ حٝ أ٣ش ٝكيس ٤ُ٘ٓش أهَٟ ٣ظؤهَ ك٤ٜخ حُٔي٣ٖ ػٖ 

حُظِحٓٚ . ٖٓ ٛ٘خ ٣ظؼق حٕ ٛ٘خى ػيس كَٝهخص ؿ٣َٛٞش ر٤ٖ حُٔئٓٔظ٤ٖ كبًح ًخٕ حُشَؽ ط٘ل٤ٌ 

حُـِحث٢ ٓظيٍٙ حالطلخم كبٕ حُـَحٓش حُظٜي٣ي٣ش ٓظيٍٛخ كٌْ هؼخث٢ ًٔخ حٜٗخ ال طوزَ حُظ٘ل٤ٌ  

اال حًح كُٞض ٖٓ ؿَحٓش طٜي٣ي٣ش ح٠ُ طؼ٣ٞغ ٜٗخث٢ ٕ ٌُُي ك٢ٜ طوؼغ ُٔطِن طوي٣َ 

حُوخػ٢
55
. 

ُٝ٘خ هي حُٔٔظطخع ح٩كخؽش رٔخ٤ٛش حُشَؽ حُـِحث٢ ٝشَٝؽ حٓظلوخهٚ ٓظظْ رؼي حٕ كخ

 ٓؼخُـش اشٌخ٤ُش حَُٔحؿؼش حُوؼخث٤ش ُِشَؽ حُـِحث٢ ٝىٍٝٛخ ك٢ اػخىس حُظٞحُٕ حُؼوي١.

 

                                                           
54

 960عبد الرزاق أحمد السنهوري ، نظرٌة العقد ، م س ص 
55

 18باشا سعٌدة ، الشرط الجزابً فً القانون المدنً الجزابري ،م س،ص 
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 انفقرة انثانيت: انمراجعت انقضائيت نهشرط انجزائي

خّ حُل٤ق حُ٘خشت حًح ًخٗض حُل٣َش حُظؼخهي٣ش كٔذ رؼغ حُلوٚ ، ال طلون حُؼيٍ كظٔخ أٓ

ػٖ حُؼوي ، كبٕ حالُظِحّ حُؼوي١ ال ٣ٌٖٔ حٕ ٗؼظزَٙ هي هزَ رِٔٔي ح٩ٍحىس ، اال حًح ًخٗض اٍحىس 

حُٔي٣ٖ ٓٔخ٣ٝش طٔخّ حُوٞس ٩ٍحىس حُيحثٖ ، ٌُٖ ػ٘يٓخ ٣لوي ٌٛح حالٗٔـخّ طِي حُٔٔخٝحس ال ٣ٌٖٔ 

٣ؼي ػَرخ ٖٓ حُو٤خٍ. حالىػخء ٛ٘خ رؤٕ ك٣َش حُظؼخهي ٤ِٓٝش ُظلو٤ن حُلٔخ٣ش ، ٧ٕ ًُي
56

  

ُٝؼَ ًُي ٓخ كٌح  رخُوؼخء ح٠ُ حُظيهَ هظي اػخىس حُظٞحُٕ حُؼوي١  ًُٝي ػزَ َٓحؿؼش 

حُشَؽ حُـِحث٢ .اال حٕ طؼخَٓ حُوؼخء حُٔـَر٢ ٓغ  ٓٔؤُش حَُٔحؿؼش ػَف طٌرٌرخ ر٤ٖ ٓئ٣ي 

ٝٓؼخٍع ٝٛٞ ٓخ ٓ٘وظٚ رخُظل٤َِ ك٢ )أٝال(، ك٢ ك٤ٖ ٓ٘وظض )ػخ٤ٗخ( ُِلي٣غ ػٖ 

 ي٣َ حُشَؽ حُـِحث٢ .طؼ

 مىقف انقضاء انمغربي من انمراجعت انقضائيت نهشرط انجزائي:-اوال

ٖٓ حُزي٢ٜ٣ ح٩شخٍس ح٠ُ حٕ حُٔشَع حُٔـَر٢ ُْ ٣ظ٘خٍٝ حُشَؽ  حُـِحث٢ رخُظ٘ظ٤ْ حُيه٤ن 

، كوزَ ٌٛح حُظؼي٣َ ًخٕ ٛ٘خى كَحؽ ًز٤َ 27.95ٖٓ م. ٍ. ع رٔٞؿذ م 264اال رؼي طؼي٣َ ف

ُشَؽ حُـِحث٢ ، ٝك٢ ػَ حُظلٞالص حالهظظخى٣ش حُظ٢ شٜيٛخ حُٔـظٔغ روظٞص ٓئٓٔش ح

ٝحُظ٢ حٗؼٌٔض ريٍٝٛخ ػ٠ِ حُؼوٞى ًخٗض ح٤ُ٥ش ح٧ًؼَ ٗـخػش ُؼٔخٕ ط٘ل٤ٌ حالُظِحّ ٢ٛ حطلخم 

ح٧ؽَحف ػ٠ِ اىٍحؽ شَٝؽ ؿِحث٤ش ، طوّٞ ٓوخّ حُوخٕٗٞ ٗؼَح ُ٘شٞثٜخ ػٖ اٍحىس كَس ؽزوخ 

ٖٓ م. ٍ. ع 230ُٔوظؼ٤خص ف 
57

ٓخ أٓلَ ػٖ ٝػؼ٤ش شخًس هخطش ٝإٔ حُزؼغ هي ٣ِـؤ . 

ح٠ُ اىٍحؽ شَٝؽ طؼٔل٤ش ػ٠ِ شخًِش شَؽ ؿِحث٢ ٝٛٞ حَٓ ٣ٔظٞؿذ طيهَ هؼخث٢ ُظؼي٣َ 

 ٌٛح حُٔوظؼ٠ ، طزؼخ ٌُُي طؼخٍرض حالؿظٜخىحص حُوؼخث٤ش ر٤ٖ ٓئ٣ي ٝٓؼخٍع.

 حالطـخٙ حُٔئ٣ي ُلٌَس حَُٔحؿؼش:-1

ٖٓ م. ٍ. ع ًخٕ ٛ٘خى طؼخٍد ك٢ 264هزَ ٛزٞد ٣ٍخف حُظـ٤٤َ حُظ٢ ؽخُض ف 

حالؿظٜخىحص حُوؼخث٤ش ر٤ٖ ٓؼخٍع ٝٓئ٣ي ، كزوظٞص ٓٞهق ٌٛح ح٧ه٤َ كٜٞ ٤ٔ٣َ ح٠ُ 

اػٔخٍ هٞحػي أهَد ُٔ٘طن حَُٔحؿؼش ، ٝهخطش حُظول٤غ حًح ًخٕ حُٔزِؾ حُٔويٍ ٓزخُؾ ك٤ٜخٝ 

٘خ ٗٔظلؼَ ك٢ ٝػغ رشٌَ طؼٔل٢ ، ًُٝي رٜيف اػخىس حُظٞحُٕ ح٠ُ حُؼالهش حُظؼخهي٣ش ، ُٝؼِ
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Ripert(g) : la regle moral des obligation , مبدأ سلطان اإلرادة والتوجه  أورده العربً الشادلً فً ااطروحته "االلتزام العقدي بٌن
 458،ص2006/2007الحدٌث  للعقد، جامعة الحسن الثانً ، عٌن الشق الدار البٌضاء ، السنة 

57
من ق. ل. ع على ان:" االلتزامات التعاقدٌة المنشؤة على وجه صحٌح تقوم مقام القانون بالنسبة الى منشبٌها ، وال ٌجوز 230ٌنص الفصل  

 معا او فً الحاالت المنصوص علٌها فً القانون ".إلؽاإها إال برضاهما 
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ٌٛح حُظيى كٌْ حرظيحث٤ش كخّ
58

ح١ٌُ كخٍٝ حٕ ٣ؼٌْ حٗشـخالص حُوؼخس روظٞص حُظـخُٝحص 

حُظ٢ ٣ؼَكٜخ اػٔخٍ حُشَؽ حُـِحث٢ .ٖٓ هالٍ طز٤٘ٚ ُٔٞهق حُلوٚ حُلي٣غ هخطش ك٤ٔخ ٣ظؼِن 

رؼٍَٝس طيهَ حُوؼخء ُظو٤٤ي ٓزيأ ِٓطخٕ ح٩ٍحىس ٝؿخء ك٢ حُلٌْ:"... ك٤غ إٔ ؽز٤ؼش 

حالطلخه٢ حُٔليى رخُؼوي أػالٙ ًـِحء ػٖ ػيّ ط٘ل٤ٌ حُظِحّ حُل٣َن حُٔيػ٠ ػ٤ِٚ ، ٛٞ  حُظؼ٣ٞغ

ٖٓ ؿٜش ٤ِٓٝش  ُـزَ حالػَحٍ حُ٘خطـش ػٖ ػيّ ط٘ل٤ٌ حالُظِحّ ك٢ ارخٗٚ ، ٖٝٓ طْ كٜٞ ك٢ 

ؽز٤ؼظٚ ٝحكٌخٓٚ ٓؼَ حُـَحٓش حُظٜي٣ي٣ش ٣ؼٖٔ ك٢ شٌَ طؼ٣ٞغ طزؼخ ُِؼٍَ ٝح٤ٔٛظٚ 

حُوٍٞ رٌُي ٖٓ شؤٗٚ حٕ ٣ظلق حَُٔحًِ حُوخ٤ٗٞٗش ٨ُؽَحف اُحء حُؼوي  ٝؽز٤ؼظٚ  ، ٝٓيحٙ ٝحٕ

ٖٓ م .ٍ. ع ، رخػظزخٍ حٕ حكي ٣ٝ230لي ٖٓ ٓزيأ ِٓطخٕ ح٩ٍحىس حُٞحٍىس رٔوظؼ٤خص حُلظَ 

ح٧ؽَحف هي ٣ظؼخهي طلض طؤػ٤َ ظَٝف ٓؼ٤٘ش رشَٝؽ ٓـللش ك٢ كوٚ .هي ال طؼزَ ػٖ اٍحىطٚ 

حُوؼخء ُظظل٤ق حَُٔحًِ حُوخ٤ٗٞٗش ُِطَك٤ٖ كٍٞ حُؼوي حُظل٤لش ، ٖٝٓ طْ ٝؿذ حٕ ٣ظيهَ 

.ٝهظٞطخ ٓ٘ٚ حُشَؽ حُـِحث٢ ، ٝٓوظؼ٠ ًُي حٕ حُشَؽ حُـِحث٢ ٣ؼل٠ ك٢ شٌَ 

طؼ٣ٞغ طزؼخ ُِؼٍَ حُ٘خطؾ ػٖ ػيّ ط٘ل٤ٌ حالُظِحّ ٝح٤ٔٛظٚ ٝٓيحٙ ".كؼال ػٖ ًُي هي ٣ِـؤ 

ٓٔخ ٣ٔظِِّ كظٔخ طيهَ  أكي حُٔظؼخهي٣ٖ ح٠ُ كَع شَٝؽ ؿِحث٤ش طؼٔل٤ش ك٢ رؼغ ح٧ك٤خٕ

هؼخث٢ ٩ػخىس ح٧ٗظخد ا٠ُ ٌٓخٜٗخ ػٖ ؽ٣َن َٓحؿؼش ٌٛٙ حُشَٝؽ ك٢ حكن طؼي٣ِٜخ ح٠ُ 

حُلي ح١ٌُ ٣ؼٖٔ حُؼيحُش حُظؼخهي٣ش حُٔلؼ٤ش ح٠ُ ػٔخٕ ط٘ل٤ٌ حالُظِحّ حُظؼخهي١ رؼيحُش ، اػٔخال 

٣ظْ ك٢ ؿٞ ٖٓ ُوخػيس " ال ػٍَ ٝال ػَحٍ" .ًُي حٕ ط٘ل٤ٌ حالُظِحّ حُظؼخهي١ ٣ظؼ٤ٖ حٕ 

حُظٞحُٕ رٔخ ٣لون حُـخ٣ش ٖٓ حُظؼخهي ىٕٝ ٍؿلخٕ ًلش حكي حُٔظؼخهي٣ٖ ػٖ ح٥هَ
59

.ػطلخ ػٖ 

19ًُي ٛ٘خى هَحٍ آهَ طخىٍ ػٖ ٓلٌٔش حالٓظج٘خف رآٓل٢
60

ٝح١ٌُ أ٣ي ريٍٝٙ كٌَس  

حَُٔحؿؼش حُوؼخث٤ش ُِشَؽ حُـِحث٢ ك٤غ ؿخء ك٤ٚ "... حٕ حُيػٟٞ حٗلظَص ك٢ طظل٤ش 

...ٝٛٞ ٣ؼظزَ كٔذ حالؿظٜخى حُوؼخث٢ طؼ٣ٞؼخ ػٖ حُؤخٍس حُظ٢ ُلوض حُشَؽ حُـِحث٢ 

ؽخُزٜخ ٗظ٤ـش ػيّ ط٘ل٤ٌ حُؼوي ك٢ حالؿَ حُٔليى... ٝحٕ ُِٔلٌٔش حُظظَف ك٢ حُظؼ٣ٞغ 

حًٌٍُٔٞ ٝإ ًخٕ ػ٠ِ شٌَ شَؽ ؿِحث٢  شخٗٚ ك٢ ًُي شخٕ حُـَحٓش حُظٜي٣ي٣ش "ًِٜخ ٓٞحهق 
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، أورده فإاد معبلل فً اطروحته " الشرط الجزابً فً القانون 19/04/1990صادر بتارٌخ 3048/89فً ملؾ مدنً  رقم 1483حكم رقم  
 . 463المؽربً " أورده العربً الشادلً فً اطروحته م س ص

59
 : طلب العدالة التعاقدٌة وهاجس ضمان تنفٌذ االلتزام"، منشور بالموقع االلكترونًسعد بوجنانً مقال، "الشرط الجزابً بٌن م 

www.maroclaw.com  20:00الساعة  20/11/2019تارٌخ االطبلع. 
60

،أوردته 27.95، أشار إلٌه فإاد معبلل فً مقال "مستقبل الشرط الجزابً بعد صدور ق "84/1447،ع 1985/04/21قرار صادر بتارٌخ  
 .80، ص2014ة فً بحث نهاٌة التدرٌب )الحماٌة القانونٌة للمستهلك من الشروط التعسفٌة(، المعهد العالً للقضاء ، الرباط ، السنة اٌمان بنشان

http://www.maroc/
http://www.maroc/


 لتدخل القضابً إلعادة التوازن العقديا

21 
 

ث٤ش ُِشَؽ حُـِحث٢ ُٔخ ٣ٞكَٙ ًُي ٖٓ ػٔخٗخص حٗظزض ك٢ حطـخٙ ط٣ٌَْ حَُٔحؿؼش حُوؼخ

ُِٔظؼخهي٣ٖ ٝرخُظخ٢ُ اػخىس حُظٞحُٕ ح٠ُ حُؼالهش حُظؼخهي٣ش .رٔٞحُحس ًُي ٛ٘خى حطـخٙ آهَ ٣ؼخٍع 

 كٌَس حَُٔحؿؼش حُوؼخث٤ش ٓؼؼيح ؽَكٚ رلٌَس حُل٣َش حُظؼخهي٣ش )ٓزيأ ِٓطخٕ ح٩ٍحىس(.

 حالطـخٙ حُٔؼخٍع ُلٌَس حَُٔحؿؼش :2

ٗض هخ٢ٗٞٗ ٣وٍٞ ُِوؼخء  آٌخ٤ٗش َٓحؿؼش حُشَؽ حُـِحث٢ ك٢ حُلخُش ك٢ ػَ ؿ٤خد 

ٓزخُؾ ك٤ٚ حٝ ٓـلق كبٗٚ ٝططز٤وخ ُٔزيأ حُؼوي ش٣َؼش حُٔظؼخهي٣ٖ ٣ظْ حالكظٌخّ  حُظ٢ ٣ٌٕٞ ك٤ٜخ

، ٝٛٞ حُطَف ح١ٌُ ٣ظٔٔي رٚ ٌٛح حالطـخٙ 230ح٠ُ ٓوظؼ٤خص حُ٘ض حُؼخّ حُٞحٍى ك٢ م. ٍ. ع 

حالؿظٜخىحص حُوؼخث٤ش حُظ٢ ٓخٍص ك٢ ٌٛح حالطـخٙ ٗٔظلؼَ هَحٍ حٓظج٘خك٤ش  ، ٖٝٓ ر٤ٖ

20َٓحًش
61

ح١ٌُ ىكؼض ك٤ٚ حُٔطخُزش رخٕ حُوَحٍ حالٓظج٘خك٢  9ُٞ٤ُٞ٣1981حُظخىٍ رظخ٣ٍن  

"أؿخد ػ٠ِ ؽِذ َٓحؿؼش حُـَحٓش حُظٔخؽ٤ِش ... رخٗٚ ال ٣ـُٞ حُظظَف ك٢ طلي٣يٛخ رخ٣ُِخىس 

خُؼوي حُٔظلن ػ٤ِٚ ر٤ٖ حُطَك٤ٖ ، ُْٝ ٣ز٤ٖ حُ٘ض ح١ٌُ حػظٔي ػ٤ِٚ حٝ حُ٘وظخٕ ٓخىحٓض ٓليىس ر

ُلَع حُوخػيس رخُ٘ٔزش ُٔٔؤُش ػخ٣ٞٗش ، ٝحُلخٍ حٜٗخ طْٜ اٍؿخع حُظٞحُٕ ر٤ٖ حُطَك٤ٖ ، ٌٛح 

حُظٞحُٕ ح١ٌُ ٣ٔؼ٠ حُٔشَع ح٠ُ طٞحؿيٙ ر٤ٖ حُٔظؼخهي٣ٖ" ٝؿخء أ٣ؼخ ك٢ هَحٍ آهَ طخىٍ 

21ػٖ ٓلٌٔش حالٓظج٘خف رخَُرخؽ 
62

ٖٓ م. ٍ. ع طـؼَ 230ٓخ ٢ِ٣ "حُوخػيس حُٔوٍَس ك٢ ف

حُشَؽ حُـِحث٢ ح١ٌُ رٔوظؼخٙ كيى حُطَكخٕ ٓٔزوخ حُظؼ٣ٞغ حُٞحؿذ حىحإٙ ك٢ كخُش ػيّ ط٘ل٤ٌ 

حُؼوي ٓشَٝػخ ٓخ ىحّ ال ٣ٞؿي ك٢ حُوخٕٗٞ ٓخ ٣ٔ٘ؼٚ "، ٝٛٞ حُظٞؿٚ ح١ٌُ ًَٓٚ حُٔـِْ 

ح٧ػ٠ِ ٓلٌٔش حُ٘وغ كخ٤ُخ 
63

ُٔٞػٞع ػ٘يٓخ حػظزَٝح كٔن حُؼوي ٍٝى ك٤ٚ حٕ " هؼخس ح 

حَُحرؾ ر٤ٖ حُطخُزش ٝحُٔطِٞد ك٢ حُ٘وغ كٔوخ طؼٔل٤خ ُؼيّ ٝؿٞى حُٔزٍَ ٝهؼٞح رخَُؿٞع 

ٓغ حٕ حُؼوي ٣ز٤ق ًُي ، رؼِش ًٕٞ حُطخػٖ ٣ظطيّ رخُٔزيأ  حُوخثَ رؤٗٚ ال ٣ٌٖٔ حُلٌْ رٔخ ُْ 

حُظؼ٤َِ حٍُِٔ٘ ٖٓ م. ٍ. ع ٝؿؼِٞح هَحٍْٛ ٗخهض ٣230طِذ ، هي هَهٞ ٓوظؼ٤خص ف 

ُِٓ٘ش حٗؼيحٓٚ  ٓٔخ ٣ؼَػٚ ُِ٘وغ"  ٓخ ٣ٌٖٔ حٕ ٗٔظوِظٚ ٖٓ ًَ ٌٛٙ حُوَحٍحص حٕ حُوؼخء 

حُٔـَر٢ ُْ ٣وزَ رلٌَس حَُٔحؿؼش حُوؼخث٤ش ُِشَؽ حُـِحث٢ ، ٝٛٞ رٌُي رو٢ كز٤ْ ٓوظؼ٤خص 
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، اشار الٌه فإاد معبلل فً مقاله )مستقبل الشرط الجزابً بعد صدور 4836قرار صادر عن محطمة االستبناؾ بمراكش ، ملؾ مدنً عدد 
 .79اٌمان بنشانة م س ص (،اوردته  27.95ق

62
أشار إلٌه محمد ادرٌوٌش ) االجتهاد القضابً فً مٌدان االلتزامات ( أورده العربً الشادلً فً  20/10/1926صادر بتارٌخ 528قرار عدد 

 462اطروحته " االلتزام العقدي بٌن مبدا سلطان اإلرادة والتوجه الحدٌث للعقد ، م س، ص
63

، منشور بالمجلة المؽربٌة للقانون ، 1988ٌناٌر 19، بتارٌخ 144المجلس األعلى سابقا ، عدد قرار صادر عن محكمة النقض  
 ، أورده سعد بوجنانً فً مقاله ) الشرط الجزابً بٌن مطلب العدالة التعاقدٌة وهاجس ضمان تنفٌذ االلتزام ( م س  138،ص17عدد
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ٖٓ م. ٍ. ع ك٢ ًَ ح٧كٞحٍ ُٝٞ ػ٠ِ كٔخد حُؼيحُش حُظؼخهي٣ش . ك٢ ػَ ٌٛح 230ف 

 ٍع ر٤ٖ ٓئ٣ي ٓؼخٍع ًخٕ الري ٖٓ طيهَ طش٣َؼ٢ ٣لْٔ حالَٓ .حُظؼخ

 كظَس حُظلٍٞ طٞد اهَحٍ حَُٔحؿؼش حُوؼخث٤ش:3

رؼي حٕ ػَ حُوؼخء ٝح٠ُ كيٝى حُظٔؼ٤٘٤خص ٓ٘ؤٔخ روظٞص ٓظ٤َ ٌٛٙ حُشَٝؽ 

حُـِحث٤ش ر٤ٖ حؿظٜخى ٓلخكع ػ٠ِ ٓظيحه٤ش ٌٛٙ حُشَٝؽ الٗزؼخهٜخ ػٖ اٍحىحص ح٧ؽَحف 

ظٜخى آهَ ٣ِق ػ٠ِ ػٍَٝس طيهَ هؼخس حُٔٞػٞع ُظؼي٣َ ٓؼٕٔٞ ٌٛٙ حُٔظؼخهيس ، ٝحؿ

حُشَٝؽ رخُشٌَ ح١ٌُ ٣ؼٖٔ طلو٤ن حُظٞحُٕ حُؼوي١
64

977، ح٠ُ حٕ طيٍ حُوَحٍ ػيى
65

ػٖ 

ٝح١ٌُ شٌَ ٗوطش طلٍٞ ٗش٤ي رٜخ ك٢ ك٤خس حُوؼخء 10/4/1991حُٔـِْ ح٧ػ٠ِ رظخ٣ٍن 

حُشَؽ حُـِحث٢ حًح ًخٕ ٓزخُـخ  حُٔـَر٢ هخطش ٝحٗٚ هٍٞ ُوؼخء حُٔٞػٞع آٌخ٤ٗش طؼي٣َ

ك٤ٚ، ٝٓؼٕٔٞ ٌٛح حُوَحٍ حٗٚ " ال ٣ٞؿي ٓخ ٣ٔ٘غ ٓلخًْ حُٔٞػٞع ، حُظ٢ ال ٣ٌٜٔ٘خ طؼي٣َ 

ٖٓ م. ٍ. ع ٖٓ طؼي٣َ ه٤ٔش حُشَؽ حُـِحث٢ اًح ًخٕ ٓـللخ " ٓخ 230حُؼوٞى اال ؽزوخ ُِلظَ 

شَؽ حُـِحث٢ ش٣َطش ٖٓ م. ٍ. ع ال ٣ٔ٘غ ٖٓ طؼي٣َ ح٣230ُلْٜ ٖٓ ٌٛح حُوَحٍ حٕ حُلظَ 

حٕ ٣ٌٕٞ ٌٛح حُظؼي٣َ ٓ٘ظذ ػ٠ِ شَؽ ؿِحث٢ ٓزخُؾ ك٢ طوي٣َٙ . ُٝؼَ ًُي كٌح رخُٔشَع 

ح٠ُ حُظؼـ٤َ رظ٘ظ٤ْ ٌٛٙ حُٔئٓٔش حُوخ٤ٗٞٗش .ٝطٞؽ ًُي رظيٍٝ حُظ٤َٜ حُش٣َق ٍهْ 

264حُٔؼيٍ رٔٞؿزٚ حُلظ27.95َرظ٘ل٤ٌ حُوخٕٗٞ ٍهْ 1995ؿشض 11رظخ٣ٍن 157/95/1
66

 ،

ػخ٤ٗش طٌٖٔ حُوخػ٢ ٖٓ ٓٔخٍٓش ٌٛح حُيٍٝ طل٤َٔ ٓؼٕٔٞ حُشَؽ حُـِحث٢ حًح  ربػخكش كوَس

حػزض حُظؼٔق ك٢ حٓظؼٔخُٚ ٝرٌُي ٣ٌٕٞ حُٔشَع هي حُظلن رًَذ حُظش٣َؼخص حُلي٣ؼش حُظ٢ 

حهَص آٌخ٤ٗش َٓحؿؼش حُشَؽ حُـِحث٢ رخُشٌَ ح١ٌُ ٣لون كٔخ٣ش حُطَف حُؼؼ٤ق ك٢ 

حُؼالهش حُؼوي٣ش.
67

 

 :ي في تعديم انشرط انجزائيسهطت انقاض -ثانيا

رؼي حٕ حٗظظَص كٌَس حُؼيحُش حُظؼخهي٣ش ػزَ طو٣ََ آٌخ٤ٗش طؼي٣َ حُشَؽ حُـِحث٢ 

، ُْ ٣ؼي حُوخػ٢ ٓـزَح ػ٠ِ حالُظِحّ رٔزيأ ِٓطخٕ 264ٓ٘ق2رٔوظؼ٠ هخ٢ٗٞٗ ط٣َق ف
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زهٌدا ، ولها أٌضا ان تخفض  ق. ل. ع "ٌمكن للمحكمة تخفٌض التعوٌض المتفق علٌه اذا كان مبالؽا فٌه او الرفع من قٌمته اذا كان264ؾ  
 من التعوٌض المتفق علٌه بنسبة النفع الذي عاد على الدابن من جراء التنفٌذ الجزبً."
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ح٩ٍحىس ك٢ ؿ٤ٔغ ح٧كٞحٍ ٝاٗٔخ أطزلض ُٚ ِٓطش ٝحػلش ٣ؼيٍ رٜخ حُشَؽ حُـِحث٢ ك٢ 

ٓؼ٤٘ش .كيٝى 
68

ك٢ اؽخٍ اهخٓش ٗٞع ٖٓ حُظٞحُٕ ر٤ٖ ه٤ٔش حُظؼ٣ٞغ حُٔشظَؽ ٝٓيٟ حُؼٍَ 

ح١ٌُ ُلن حُيحثٖ ، طلو٤وخ ُِؼيحُش حُظؼخهي٣ش ، ٝكٔخ٣ش ُِطَف حُؼؼ٤ق ك٢ حُؼوي . ٧ؿَ ًُي 

(ُ٘٘ظوَ رؼي 1ٓ٘ظطَم ح٠ُ ِٓطش حُوخػ٢ ك٢ طول٤غ حُشَؽ حُـِحث٢ حُٔزخُؾ ك٤ٚ ًؤٍٝ ٗوطش)

 (.٣ُ2خىس حُشَؽ حُـِحث٢)ًُي ح٠ُ ِٓطظٚ ك٢ 

 طول٤غ حُشَؽ حُـِحث٢:-1

ٖٓ م. ٍ. ع ٗـيٛخ ط٘ض ػ٠ِ حٗٚ "٣ٌٖٔ ُِٔلٌٔش 264ٖٓ حُلظَ 3رخَُؿٞع ح٠ُ ف

طول٤غ حُظؼ٣ٞغ حُٔظلن ػ٤ِٚ اًح ًخٕ ٓزخُـخ ك٤ٚ حٝ حَُكغ ٖٓ ه٤ٔظٚ اًح ًخٕ ٤ُٛيح ، ُٜٝخ 

ػ٠ِ حُيحثٖ ٖٓ ؿَحء حُظ٘ل٤ٌ  أ٣ؼخ حٕ طولغ ٖٓ حُظؼ٣ٞغ حُٔظلن ػ٤ِٚ ر٘ٔزش حُ٘لغ ح١ٌُ ػخى

حُـِث٢"، ٓخ ٣ٔظشق ٖٓ ٌٛح حُلظَ حٕ حُٔشَع حُٔـَر٢ هي كيى كخالص طيهَ حُوخػ٢ 

ُظول٤غ حُشَؽ حُـِحث٢ .ًُٝي آخ ك٢ كخُش ًٕٞ حُظؼ٣ٞغ حالطلخه٢ ٓزخُؾ ك٤ٚ حٝ كخُش حُظ٘ل٤ٌ 

 حُـِث٢ ُالُظِحّ .

 طول٤غ حُشَؽ حُـِحث٢ حُٔزخُؾ ك٤ٚ :-

٢ حُٔزخُؾ ك٤ٚ ػخىس ٓخ ٣٘ط١ٞ ػ٠ِ كَػ٤ش ٓلخىٛخ اػَحء ًٓش حُيحثٖ إ حُشَؽ حُـِحث

ػ٠ِ كٔخد حُٔي٣ٖ ، ٌٛح ح٧ه٤َ ح١ٌُ ٣لظَع ك٤ٚ حٗٚ ُْ ٣وْ رظ٘ل٤ٌ حالُظِحّ حٝ طؤهَ ك٢ ط٘ل٤ٌٙ 

ٓيس حٓظلن ٖٓ حؿِٜخ حُظؼ٣ٞغ حُٔويٍ ك٢ حُشَؽ حُـِحث٢
69

، حال حٕ ح٩شٌخٍ حُٔطَٝف ٛ٘خ 

ظوي٣َ حُٔزخُـش .ًبؿخرش ػٖ ح٩شٌخٍ ٛ٘خى حطـخ٤ٖٛ حطـخٙ ٣وَ ٛٞ ػٖ حُٔؼخ٤٣َ حُٔؼظٔيس ُ

رخُٔؼ٤خٍ حُشوظ٢ ٝآهَ ٣ٔظ٘ي ح٠ُ ٓؼ٤خٍ ٓٞػٞػ٢، ك٤ٔخ ٣وض حُٔؼ٤خٍ ح٧ٍٝ أ١ حُٔؼ٤خٍ 

حُشوظ٢ ٣ظؤْٓ ػ٠ِ حالهٌ رؼ٤ٖ حالػظزخٍ ُٔٞهق حُٔظؼخهي٣ٖ ٖٓ حُظ٘ل٤ٌ ٝحُظَٝف حُوخطش 

هَ ُِيحثٖ حٝ شيس حًزَ حٝ حهَ ُِٔي٣ٖ ، اال حٕ ٓخ رٌَ هؼ٤ش ، ٝحُظ٢ هي طزٍَ كٔخ٣ش حًزَ حٝ ح

٣ؼخد ػ٤ِٚ حهظالف حُلٍِٞ ٝطؼيىٛخ ٧ٕ حُظَٝف حُشوظ٤ش طوظِق.
70

ٝٛ٘خى ٓؼ٤خٍ آهَ  

ُظوي٣َ حُٔزخُـش ٝح١ٌُ ٣ٔظ٘ي ح٠ُ أٍهخّ ًُٝي ػٖ ؽ٣َن حُٔوخٍٗش ر٤ٖ حُشَؽ حُـِحث٢ حُٔظلن 

حهظالف ًز٤َ ر٤ٖ حُـِحء  ػ٤ِٚ ٝٓويحٍ حُؼٍَ حُلخطَ ، ٝطظلون حُٔزخُـش رٞؿٞى
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ٝحُؼٍَ.
71

اال حٕ ٓخ ٣ؼخد ػ٠ِ ٌٛح حُٔؼ٤خٍ حٗٚ ٣لَى ه٤خّ ٓؼ٤خٍ حُٔزخُـش ػ٠ِ ٗٔزش ٓليىس 

 ٓٞكيس ك٢ ؿ٤ٔغ حُلخالص .

ُٝؼَ ٌٛٙ حُٔٔخٝة ٢ٛ ٓخ ىكغ رؼغ حُلوٚ ح٠ُ ح٧هٌ رٞؿٜش ٗظَ ؿي٣يس طظَٜ ك٢ كخُش 

ٔؼ٠ ح٠ُ اػَحء ًٓظٚ حٝ طلو٤ن ٍرق حٓظـالٍ حكي حُٔظؼخهي٣ٖ حُظَٝف رشٌَ ٣ظؼق ٓؼٚ حٗٚ ٣

ؿ٤َ ٓشَٝع ػ٠ِ كٔخد حُٔظؼخهي ح٥هَ.
72

ٝػ٠ِ حُؼّٔٞ ُالٓظلخىس ٖٓ طول٤غ حُشَؽ 

حُـِحث٢ حُٔزخُؾ ك٤ٚ ٣ـذ ػ٠ِ حُٔي٣ٖ حٕ ٣ؼزض حٗؼيحّ حُظٞحُٕ ر٤ٖ حُظؼ٣ٞغ ٝحُؼٍَ 

 حُلخطَ .

 طول٤غ حُشَؽ حُـِحث٢ ك٢ كخُش حُظ٘ل٤ٌ حُـِث٢ ُالُظِحّ:-

ٗـيٛخ ط٘ض ػ٠ِ حٗٚ :"٣ٌٖٔ ُِٔلٌٔش 264ٓوظؼ٤خص حُلوَس حُؼخُؼش ٖٓ ف رخَُؿٞع ح٠ُ 

...حٕ طولغ ٖٓ حُظؼ٣ٞغ حُٔظلن ػ٤ِٚ حُٔظلن ػ٤ِٚ ر٘ٔزش حُ٘لغ ح١ٌُ ػخى ػ٠ِ حُيحثٖ ٖٓ 

ؿَحء حُظ٘ل٤ٌ حُـِث٢ " ، رخٓظوَحء ٓوظؼ٤خص ٌٛٙ حُلوَس ٣ظؼق رخٗٚ ٝكظ٠ ٣ظ٠٘ٔ ُِوخػ٢ 

٘ل٤ٌ حُـِث٢ ُالُظِحّ ٣لظَع حٕ ال ٣ٌٕٞ ٛ٘خى حطلخم طول٤غ حُشَؽ حُـِحث٢ ك٢ كخُش حُظ

ٓٔزن ر٤ٖ حُٔظؼخهي٣ٖ ٣وؼ٢ رظؼ٣ٞغ حطلخه٢ ك٢ كخُش حُظ٘ل٤ٌ حُـِث٢ الٕ ٌٛح حالطلخم رٔؼخرش 

حٓظزؼخى ُِٔطش حُوؼخء ك٢ ٌٛح حُشؤٕ ، ٗخ٤ٛي ػٖ ًُي ٣شظَؽ ك٢ حالُظِحّ حٕ ٣ٌٕٞ هخرال 

ُٖ ٣ـي ٓخ ٣و٤ْ ػ٤ِٚ ِٓطظٚ ك٢ حُظول٤غ اًح ًخٕ ُالٗؤخّ )حُظ٘ل٤ٌ حُـِث٢(ٝاال كبٕ حُوخػ٢ 

ٓلَ حالُظِحّ ؿ٤َ هخرَ ُِظـِثش ٝرخُظخ٢ُ ػيّ آٌخ٤ٗش حُظ٘ل٤ٌ حُـِث٢ ُالُظِحّ .
73

ٌٛح كؼال  

ػٖ حٗٚ ٣شظَؽ هزٍٞ حُيحثٖ ُِٞكخء حُـِث٢ حٓخ اًح ٍكغ حُٞكخء حُـِث٢ كبٕ ُٚ حٕ ٣طخُذ 

حُٔشَع حُٔـَر٢ ٝػغ ٓؼ٤خٍ ٓليى ُِظ٘ل٤ٌ رظ٘ل٤ٌ حُشَؽ رٌخِٓٚ. حُٔالكع ٖٓ ًَ ًُي حٕ  

حُـِث٢ ، ٣وّٞ ػ٠ِ أٓخّ ٓويحٍ حُ٘لغ ح١ٌُ ػخى ػ٠ِ حُيحثٖ ٖٓ ؿَحء حُظ٘ل٤ٌ حُـِث٢ .ٝٛٞ ٓخ 

ٗخ٤ٛي ػٖ حٕ حُوؼخء ٣ؤهٌ رٌٜح حُٔؼ٤خٍ ٝحُشخٛي ػ٠ِ ًُي هَحٍ  264ٖٓ ف 3أًيطٚ ف

32طخىٍ ػٖ حُٔـِْ ح٧ػ٠ِ ٓلٌٔش حُ٘وغ كخ٤ُخ
74

ٔخٍ حُشَؽ حُـِحث٢ ٓلخىٙ ،)ٍكغ اػ 
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حٓظ٘خىح ح٠ُ حٕ أ١ ػٍَ ُْ ٣ِلن رخُيحثٖ ٖٓ ؿَحء حُظؤه٤َ ك٢ ط٤ِْٔ حُٔظـَ ًٕٞ حُٔخُي ِْٓ 

 ٌُِٔظ١َ ٓلال طـخ٣ٍخ ُِٔحُٝش حػٔخٍ طـخٍطٚ ح٠ُ ك٤ٖ حالٗظٜخء ٖٓ حُز٘خء"

 كيٝى ح٣ُِخىس ك٢ حُشَؽ حُـِحث٢: -2

ِٔلٌٔش ... حَُكغ ٖٓ ه٤ٔش ٓخ ٢ِ٣ :"٣ٌٖٔ ُ 3ٖٓ م. ٍ. ع ف 264ؿخء ك٢ ٗض حُٔخىس 

حُظؼ٣ٞغ حًح ًخٕ ٤ُٛيح.." ٓخ ٣ٔظوِض ٖٓ ٌٛح حُ٘ض حٕ حُٔشَع حُٔـَر٢ ٍرؾ ح٣ُِخىس ك٢ 

حُشَؽ حُـِحث٢ رخُلخُش حُظ٢ ٣ٌٕٞ ك٤ٜخ حُظؼ٣ٞغ حُٔظلن ػ٤ِٚ طخكٜخ حٝ ٤ُٛيح ٓوخٍٗش ٓغ 

حُـِحث١َ حُظ٢ ٖٓ حُوخٕٗٞ حُٔي٢ٗ  185حُؼٍَ حُلخطَ .ٝٛٞ ٗلْ حُظٞؿٚ ح١ٌُ أًيطٚ حُٔخىس 

حهَص ػ٠ِ حٗٚ :"حًح ؿخُٝ حُؼٍَ ه٤ٔش حُظؼ٣ٞغ حُٔليى ك٢ حالطلخم كال ٣ـُٞ ُِيحثٖ حٕ 

٣طخُذ رؤًؼَ ٖٓ ٌٛٙ حُو٤ٔش اال اًح حػزض حٕ حُٔي٣ٖ حٍطٌذ ؿشخ حٝ هطؤ ؿ٤ْٔ ".طزؼخ ٌُُي كبٕ 

ؼ٣ٞغ ٣ُخىس ه٤ٔش حُظؼ٣ٞغ حالطلخه٢ طظـ٠ِ ك٢ كخُظ٤ٖ ٛٔخ : حُلخُش حُظ٢ ٣ٌٕٞ ك٤ٜخ حُظ

 حالطلخه٢ ٤ُٛي حُو٤ٔش ػْ كخُش حُظي٤ُْ حٝ حُوطؤ حُـ٤ْٔ .

حُو٤ٔش ح٤ُِٛيس : حُو٤ٔش ح٤ُِٛيس ٢ٛ حُو٤ٔش حُؼج٤ِش حُظخكٜش حُظ٢ ال طظ٘خٓذ ٓغ ؿٔخٓش -

حُؼٍَ حُلخطَ .ٝػ٤ِٚ طزو٠ ِٓطش حُوخػ٢ ك٢ ٣ُخىس حُشَؽ حُـِحث٢ هخثٔش ًِٔخ ػزض حٕ 

ٓخ ُلن حُيحثٖ ٖٓ ػٍَ ؿَحء حُظؤه٤َ ك٢ ط٘ل٤ٌ  حُظؼ٣ٞغ حُٔظلن ػ٤ِٚ ٣َِٛ ٓوخٍٗش ٓغ

حالُظِحّ حٝ ػيّ ط٘ل٤ٌٙ حٝ كظ٠ ك٢ ط٘ل٤ٌٙ حُـِث٢ ، رشٌَ ٣لون حُؼيحُش حُظؼخهي٣ش .ؿ٤َ حٕ ٓخ 

٣الكع ؿ٤خد ٓؼ٤خٍ ُظلي٣ي ىٍؿش حُظلخٛش. 
75

اال حٗٚ ٣ٌٖٔ حُوٍٞ ػ٠ِ حٕ ٓؼ٤خٍ حُظلخٛش ٣ٌٖٔ 

حُٔوظَف ٖٓ ُيٕ حُٔي٣ٖ  ، ٝٗٔزش حُؼٍَ  حٕ ٣ظليى ػ٠ِ أٓخّ حُٔوخٍٗش ر٤ٖ كـْ حُوطؤ

ح١ٌُ ُلن حُيحثٖ ، كٌِٔخ ًخٗض ٗٔزش حُؼٍَ طلٞم كـْ حُوطؤ حُٔوظَف ًِٔخ حٓظِِّ حالَٓ 

 طيهَ هؼخث٢ ُظؼي٣َ حُشَؽ حُـِحث٢ رخ٣ُِخىس ك٤ٚ ح٠ُ حُلي ح١ٌُ ٣ـزَ ػٍَ حُيحثٖ.

 كخُش حُظي٤ُْ حٝ حُوطؤ حُـ٤ْٔ :-

حًح ًخٕ ح٩هالٍ رخالُظِحّ حُؼوي١ ٍحؿغ ح٠ُ طي٤ُْ حُٔي٣ٖ ٖٓ حُِْٔٔ رٚ ح٩شخٍس ح٠ُ حٗٚ 

حٝ هطؤٙ حُـ٤ْٔ ، كبٗٚ ال ٣ـُٞ ُٚ حٕ ٣ظٔٔي ربػٔخٍ حُشَؽ حُـِحث٢ حُٔظلن ػ٤ِٚ ًُي حٕ ٌٛح 

حالطلخم ال ٣ٌٕٞ ِِٓٓخ اال ك٢ كخُش حُوطؤ ح٤ٔ٤َُ
76

.ُٝؼِ٘خ ٗٔظلؼَ ك٢ ٌٛح حُظيى ٓوظؼ٤خص 

ـُٞ  حٕ ٣شظَؽ ٓويٓخ ػيّ ٓٔئ٤ُٝش حُشوض ػٖ ٖٓ م. ٍ. ع ح١ٌُ ٣ئًي :"ال 232٣ف 
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هطجٚ حُـ٤ْٔ حٝ طي٤ُٔٚ " طزؼخ ٌُُي كبٕ أ١ اهالٍ رخالُظِحّ حُؼوي١ حُِٔو٠ ػ٠ِ ػخطن حُٔي٣ٖ 

ٝحَُحؿغ ح٠ُ طي٤ُٔٚ حٝ هطؤٙ حُـ٤ْٔ ٝكوخ ُٔخ ٍٝى ك٢ حُلظَ ، ٣زٍَ ىكغ طؼ٣ٞغ اػخك٢ 

حٕ ٣ٌٕٞ ٓظ٘خٓزخ ٓغ كـْ حُؼٍَ ٣ؼخف ح٠ُ حُظؼ٣ٞغ حُٔظلن ػ٤ِٚ .ٝالري ٌُٜح حُظؼ٣ٞغ 

حَُحؿغ ح٠ُ حُظي٤ُْ حٝ حُوطؤ حُـ٤ْٔ ، ٝرخُظخ٢ُ كبٕ حُشَؽ حُـِحث٢ ح١ٌُ ؿخُ حٕ ٣ولق ٖٓ 

ٓٔئ٤ُٝش حُٔي٣ٖ ك٢ كخُش حُوطؤ حُؼخى١ ال ٣ٔظط٤غ حٕ ٣ولق ٖٓ ٓٔئ٤ُٝظٚ ك٢ كخُظ٢ حُـش 

٤ٚ ٓؼخىال ُِؼٍَ ٝحُوطؤ حُـ٤ْٔ .ٓخ ٣ٔظظزغ ٍكغ ٓويحٍ حُظؼ٣ٞغ ح٠ُ حُلي ح١ٌُ ٣ظزق ك

حُلخطَ.
77

 

ؿؼَ  264رو٤ض ح٩شخٍس ح٠ُ حٕ حُٔشَع حُٔـَر٢ ك٢ حُلوَس ح٧ه٤َس ٖٓ حُلظَ 

حالكٌخّ حُٔظؼِوش رخُشَؽ حُـِحث٢ ٖٓ ط٤ْٔ حُ٘ظخّ حُؼخّ
78

،رل٤غ ال ٣ـُٞ حالطلخم ػ٠ِ 

ٓوخُلظٜخ .ٌٛح كؼال ػٖ ِٓطش حُوخػ٢ حُظوي٣َ٣ش ك٢ ٌٛح حُٔـخٍ َٓٛٞٗش رظوي٣ْ ؽِذ ٖٓ 

ٖٓ م ّ ّ  ح١ٌُ ٣٘ض ػ٠ِ حٗٚ :"٣ظؼ٤ٖ 3َف حُٔؼ٢٘ رخ٧َٓ .حٗٔـخٓخ ٓغ ٓوظؼ٤خص ف حُط

ػ٠ِ حُوخػ٢ حٕ ٣ؼزض ك٢ كيٝى ؽِزخص ح٧ؽَحف " .حٗطالهخ ٓٔخ ٓزن ٣ظؼق حٕ حُشَؽ 

حُـِحث٢ ٣ؼٖٔ رخُلؼَ ط٘ل٤ٌ حالُظِحٓخص حُظؼخهي٣ش ر٤ٖ ح٧ؽَحف ؿ٤َ حٗٚ هي ٣٘لَف ك٢ رؼغ 

حالطلخم ػ٠ِ شَٝؽ ؿِحث٤ش طلَٔ ك٢ ؽ٤خطٜخ رؼيح طؼٔل٤خ ٓٔخ  ح٧ك٤خٕ ػٖ ًُي ك٤٘ٔخ ٣ظْ

٣ٔظِِّ رخُؼٍَٝس حُظيهَ ٩ػخىس حُظٞحُٕ حُؼوي١ ػزَ طؼي٣َ ٛخطٚ حُشَٝؽ، ؿ٤َ حٕ ٌٛح 

حُظيهَ ٝإ ًخٕ ٣ؼٖٔ ػيحُش طؼخهي٣ش ر٤ٖ ح٧ؽَحف اال حٗٚ ٣ؼظزَ طَٔىح ػ٠ِ حْٛ حُٔزخىة 

حال ٢ٛٝ "ٓزيأ ِٓطخٕ ح٩ٍحىس "،ٝٓزيأ حُؼوي  حٌُال٤ٌ٤ٓش حُظ٢ ط٘ط١ٞ ػ٤ِٜخ ٗظ٣َش حُؼوي

 ش٣َؼش حُٔظؼخهي٣ٖ.
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 م انعقديانمبحث انثاني : انتدخم انقضائي نتكم

٣ؼظزَ حُؼوي ٖٓ حْٛ أىٝحص حُظؼخَٓ ر٤ٖ ح٧شوخص هظي طلو٤ن حٛيحف ٓؼ٤٘ش ٓٞحء ك٢ 

ؼوي ك٢ ح حُٛيىُي كوي ٝػغ حُٔشَع هٞحػي طلٌْ حُٔـخٍ حالهظظخى١ حٝ حُوخ٢ٗٞٗ ، ٓوخرَ 

٘ل٤يٙ ٝحػؼخ ك٢ ىُي ٓوظِق حُظطٍٞحص حالهظظخى٣ش ٝح٤ُٔخ٤ٓش ظحٝ ر ربٗشخثٚحَُٔكِش حُٔظؼِوش 

ىٍٝ حُوؼخء ك٢ ط٤ٌَٔ حُؼوي ، ٝك٢  (ٓطِذ حٍٝ)حُٔخثيس ك٢ حُٔـظٔغ ، ٝػ٤ِٚ ٓ٘ظطَم ك٢ 

 .حالُظِحّ رؼٔخٕ حُٔالٓش أْٛ ططز٤وخص حُظٌِلش (ٓطِذ ػخ٢ٗ)

 تكميم انعقد انمطهب األول : دور انقضاء في

طؼظزَ ػ٤ِٔش ط٤ٌَٔ حُؼوي ٤ِٓٝش ٣ٔظط٤غ ٖٓ هالُٜخ حُوخػ٢ حُظيهَ ٖٓ حؿَ طلي٣ي 

حُظِحٓخص حُظ٢ ٣٘ظـٜخ حُؼوي ٝٛيح حُظيهَ ٖٓ شخٗٚ اػخكش حُظِحٓخص ٩ػخىس حُظٞحُٕ حُؼوي١
79

  ،

حُؼوي  ، ؽَم ط٤ٌَٔ(حُلوَس حُؼخ٤ٗش)، أٓزخد ٝشَؽ حُظ٤ٌَٔ  (حُلوَس حال٠ُٝ)٤َ حُؼوي ٔٓخ٤ٛش طٌ

 (حُلوَس حُؼخُؼش)

 ماهيت تكميم انعقدانفقرة األونى: 

،  (ٝالح)حٕ ىٍحٓش ٓخ٤ٛش ط٤ٌَٔ حُؼوي طٔظٞؿذ ٓ٘خ حُٞهٞف ػ٘ي ر٤خٕ حُٔوظٞى رٚ 

 .(ػخ٤ٗخ)ِٙ ػٖ رخه٢ ح٧ٗظٔش حُٔشخرٜش ُٚ ٝط٤٤ٔ

 م انعقديتكم فأوال: تعري

حٗشخء حُؼوي ٖٓ ك٤غ  ٗظ٤ـش ُظطٍٞ حالهظظخى١ ٝ حُظٌُ٘ٞٞؿ٢ ٝ ُٔخ ُٚ ٖٓ طؤػ٤َ ػ٠ِ

ُي ٌحُْٔ رخالهظالٍ حُز٤ٖ ر٤ٖ حؽَحف حُؼالهش حُؼوي٣ش ، ٩ٝػخىس حُظٞحُٕ حُؼوي١ هض ُ

حُٔشَع طيهَ حُوؼخء ٝكوخ ٤ُ٨ُظ٤ٖ ح٤ُش حُظؼي٣َ ٝ حُظ٤ٌَٔ
80

٣َحى رظ٤ٌَٔ حُؼوي طيهَ  ، ك٤غ

طٔض اػخٍحطٜخ  ٩ػخكش حُظِحٓخص ُْ ٣ظلن ػ٤ِٜخ حُٔظؼخهيحٕ ح٠ُ حُٔلظٟٞ حُؼوي١ ٓٞحءحُوخػ٢ 

ح٠ُ ٓخ رؼي حرَحّ حُؼويحػ٘خء حُٔلخٝػخص حُؼوي٣ش ُْ ٣ظٞطال ح٠ُ حطلخم رشؤٜٗخ حٝ 
81

 ، 

ُظ٤ٌَٔ حُؼوي ه٤خّ حُوخػ٢ اػخكش ٓخ ٗوض ٖٓ ر٘ٞى حُؼوي حُظلظ٤ِ٤ش  أهَٝ ك٢ طؼ٣َق 

 ٓٔظَشيح رؼيس ٓٞؿٜخص كيىٛخ حُٔشَع حُٔي٢ٗ ،حُؼوي ارَحّ أػ٘خءحُظ٢ ُْ ٣ظلن ػ٤ِٜخ حُطَكخٕ 
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 10، ص 2012الحدٌثً خالد عبد الحسٌن ، تكمٌل العقد )دراسة مقارنة ( ، منشورات الحلبً الحقوقٌة ، الطبعة األولى ،  
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  . 11ص م،س،،  البكاي المعزوز
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،  2015/2016كلٌة الحقوق ن  1زابر سعاد بوختالة ، دور القاضً فً تكملة العقد  ، أطروحة لنٌل الدكتوراه فً القانون الخاص ، جامعة الج
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ٓخ ٣طِن ػ٤ِٚ ٝ ٛٞ
82

 Integration ou Complement du Contrat  ،ًٔخٍ ٗطخم ا ٕا

231 ٘ي ٝكوٜخ حُوخػ٢ ػ٠ِ ٗض حُلظَٔظش ٣حُؼوي ػ٤ِٔش هخ٤ٗٞٗ
83
 .  

 نه تتمييز انتكميم عن باقي األنظمت انمشابه. ثانيا

ٝ أه٤َح  (2( ٝ حُظ٤٤ٌق )1خُظؼي٣َ )ً رخه٢ ح٧ٗظٔش حُٔشخرٜش ُٚ حُؼوي ػٖط٤٤ِٔ ط٤ٌَٔ   

 (.3حُظل٤َٔ )

 1.:تمييز تكميم انعقد عن تعديهه 

ِوخػ٢ ىٍٝ ٛخّ ك٢ ػ٤ِٔش حُظ٤ٌَٔ ٝ حُظؼي٣َ حُظ٢ ططخٍ حُؼوي ٝرخُظخ٢ُ هي ٣زيٝ ُِزؼغ ُ

حٕ ًَ ٖٓ ط٤ٌَٔ حُؼوي ٝ طؼي٣ِٚ ٣وظِطخٕ ك٢ ك٤ٖ حٜٗٔخ ػ٤ِٔظ٤ٖ ٓوظِلظ٤ٖ ، ك٤غ ٗـي حُظؼي٣َ 

حُٔظلن ػ٤ِٜخ ر٤ٖ حُٔظؼخهي٣ٖ ٝ ىُي رـَع   ٛٞ ه٤خّ حُوخػ٢ رظؼي٣َ رؼغ شَٝؽ حُؼوي

حُٔٞحءٓش ر٤ٖ حُشَٝؽ حُؼوي٣ش
84

ُظلؼ٤ِ٤ش حُز٘ٞى ح ربػخكش،ك٢ ك٤ٖ ٣ؼظزَ حُظ٤ٌَٔ ه٤خّ حُوخػ٢  

 .  ُِؼوي ًٔخ ٓزن طؼ٣َلٚ

ف حهظال طشخرٚ ٝأٝؿٚ أٝؿًَٚ ٖٓ ط٤ٌَٔ حُؼوي ٝطؼي٣ِٚ ، إٔ ا٠ُ ح٩شخٍسًٔخ ٣ٌٔ٘٘خ  
85
 

. 

 أوجه انتشابه 

هٞحػي حُؼيحُش ك٢ ًَ كخالص حُظؼي٣َ  ا٠ُٝطؼي٣ِٚ ٖٓ ك٤غ حالٓظ٘خى ي ٣ظشخرٚ ط٤ٌَٔ حُؼو 

٣ؼظٔي حُوخػ٢ ػ٠ِ حُوٞحػي حُٔٔظٔيس ٖٓ حُؼيحُش  حُظ٤ٌَٔ ك٤غٝ ك٢ رؼغ كخالص 

٢ٛٝ حُو٤خّ رخُظؼي٣َ  أالطلو٤ن حُـخ٣ش ٖٓ حُظيهَ  ٨ُؿَ ُظؼي٣َ حُشَٝؽ حُـخثَس ك٢ حُؼوي

َ ٙ حُوٞحػي حُٔٔظٔيس ٖٓ حُؼيحُش ُو٤خٓٚ رخُظ٤ٌٔي٘ٔخ ٣ؼظٔي حُوخػ٢ ػ٠ِ حُزؼغ ٖٓ ٤ٛ، ر

 وفقا لما تفتضٌه طبٌعة العقد. العرؾ و القانون  ربػخكظٚ  ُِوٞحػي حٌُِٔٔش ٝ

   االختالفأوجه 

ٍٓ٘ٞىٛخ  أ٣ٍٞٓوظِق طؼي٣َ حُز٘ٞى حُـخثَس رخُؼوي ػٖ ط٤ٌَٔ حُز٘ٞى حُظلظ٤ِ٤ش ك٢ ػيس  

 :ًخُظخ٢ُ
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 .23، ص م،سسحر البكباشً ، 
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: كل تعهد ٌجب تنفٌذه بحسن نٌة و هو ال ٌلزم بما وقع التصرٌح فحسب بل أٌضا بكل ملحقات االلتزام التً ٌقررها العرؾ و 231الفصل  
 القانون او االنصاؾ وفقا لما تفتضٌه طبٌعته. 
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طيهِٚ ُظؼي٣َ  اؽخ٣ٍوظض حُوخػ٢ ك٢ :حُظ٤ٌَٔأٝ  حُظؼي٣َحُز٘ي ٓلَ  ٗٞع ك٤غ ٖٓ

حُوخػ٢ حُز٘ٞى حُـخثَس ك٢ حُؼوي حٌُخَٓ ،ر٤٘ٔخ ك٢ حُـخٗذ حُٔظؼِن رخُظ٤ٌَٔ ك٢ حُؼوي ٣وظض 

 .رظ٤ٌَٔ حُز٘ٞى حُ٘خهظش ُٚ

ٓش ٣ظيهَ حُوخػ٢ ُظؼي٣َ حُؼوي رٜيف طلو٤ن حُظٞحُٕ ٝاكيحع ٓٞحء:ٖٓ ك٤غ حُٔزٍَ 

هَ حُوخػ٢ ك٢ حُـخٗذ حُٔظؼِن رخُظ٤ٌَٔ ربػخكش حُز٘ٞى ير٤ٖ شَٝؽ حُؼوي ،ر٤٘ٔخ ٣وظظَ ط

 ٖٓ ك٤غ حطٔخع ِٓطش حُوخػ٢ .ُْ ٣ظْ حالطلخم ػ٤ِٜخ ك٢ ػوي ٓظٞحُٕ ح١ٌُحُظلظ٤ِ٤ش ُِؼوي 

ٜٓ٘خ ك٢ رؼغ حُلخالص ، ك٢  ح٩ػلخء أ٣ٝوظظَ ىٍٝ حُوخػ٢ ك٢ طؼي٣َ حُشَٝؽ حُـخثَس :

ُْ ٣ظْ حالطلخم ػ٤ِٚ  كي اػخكش ٓخ ا٠ٍُٙ ك٢ ط٤ٌَٔ حُز٘ٞى حُظلظ٤ِ٤ش ك٢ حُؼوي ك٤ٖ ٣ظـ٠ِ ىٝ

ربػخكظٚ ُالُظِحٓخص ؿي٣يس ٓؼَ حالُظِحّ رؼٔخٕ حُٔالٓش ٝ ػوي   ر٤ٖ ؽَك٢ حُؼالهش حُؼوي٣ش

 .حالٓظؼخكش ك٢ حُل٘خىم

 2.تمييز تكييف انعقد عن تكميهه 

 حُؼوي ٣وّٞ رظ٤٤ٌق  ظ٤ٌَٔ ك٤غح٣ُؼطِغ حُوخػ٢ ريٍٝ ٛخّ ك٢ ػ٤ِٔظ٢ حُظ٤٤ٌق ٝ  

حُطخثلش حُوخ٤ٗٞٗش حُظ٢ طظالثْ ٓغ ر٘ٞىٙ  ربػطخثٚ
86

 أٓخٓٚاُحء حُيػٟٞ حُٔي٤ٗش حُٔطَٝكش 

. كؤٝؿٚ ك٢ ك٤ٖ ٣ؼظزَ حُظ٤ٌَٔ ًٔخ ٓزن ر٤خٗٚ اػخكش حُوخػ٢ ُز٘ٞى طلظ٤ِ٤ش ُِؼوي ،

حُظشخرٚ ٝ حالهظالف
87
 .٢ٛ ًخُظخ٢ُ 

 انتشابه أوجه  

ٗٞع ِٓطش حُوخػ٢ طؼظزَ   ٝ حُظ٤ٌَٔ ك٢ ػيس حٍٓٞ ٝ ٖٓ ر٤ٜ٘خ ٣ظلن ًَ ٖٓ حُظ٤٤ٌق

ِٓطش حُوخػ٢ ك٢ ط٤٤ٌلٚ ُِؼوي رِٔطش ؿخ٣ش ك٢ حال٤ٔٛش ك٤غ ٣ؼٍٞ ػ٠ِ حٍحىس حالؽَحف 

ٝ ًيُي رخُ٘ٔزش  ،حُٔؼزَ ػٜ٘خ ك٢ ر٘ٞى حُؼوي ك٤ؼط٢ ُِؼوي حُٞطق حُوخ٢ٗٞٗ حُٔ٘خٓذ

ُظلظ٤ِ٤ش حٕ ُْ ٣ظْ حالطلخم ػ٤ِٜخ ر٤ٖ ُظ٤ٌَٔ حُؼوي ٣وّٞ حُوخػ٢ ح٣ؼخ رظ٤ٌَٔ حُز٘ٞى ح

ٖٓ ك٤غ حُوؼٞع َُهخرش حُوؼخء رٔ٘خٓزش ه٤خّ حُوخػ٢ رخُظ٤٤ٌق حُوخ٢ٗٞٗ ُٔخ  .حُطَك٤ٖ

هظيٙ حُٔظؼخهيحٕ ٝ حِٗحٍ كٌْ حُوخٕٗٞ ػ٠ِ حُؼوي ٓٔؤُش هخ٤ٗٞٗش ٣وؼغ ك٤ٜخ هخػ٢ 

طوؼغ  ٢ حالهَٟحُظ٤ٌَٔ ٛ ٤ُ٨ُشحُٔٞػٞع َُهخرش هؼخء حُ٘وغ، ًٝيُي رخُ٘ٔزش 

 .َُهخرش هؼخء حُ٘وغ
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 اوجه االختالف 

٣وظِق حُظ٤٤ٌق ػٖ حُظ٤ٌَٔ ك٢ ًٕٞ ط٤٤ٌق حُؼوي ٣ٔزن ط٤ٌِٔٚ ٝرخُظخ٢ُ ٣ظؼق حٕ  

 أكٌخّحُوخػ٢ ٣وّٞ ك٢ َٓكِش ح٠ُٝ رظ٤٤ٌق حُؼوي ح١ حُطخثلش حُوخ٤ٗٞٗش حُظ٢ طظالثْ ٝ 

 ٤ِشحُؼوي ٖٝٓ رؼيٙ طؤط٢ ػ٤ِٔش حُظ٤ٌَٔ حُٔظؼِوش ربػخكش حُز٘ٞى حُظلظ٤

 3.تمييز انتفسير عن انتكميم 

قوم القاضً بدور هام اٌضا اثناء قٌامه بمهامه فً كل من عملٌتً التكمٌل و التفسٌر ٌ

نهما واستقبللهما ،حٌث ٌقصد بالتفسٌر تلك ٌو هدٌن االخرٌن قد ٌختلطان على الرؼم من تبا

د و تحدٌد معالم هده فً بنود العق الشروط الؽامضةالتً ٌقوم بها القاضً لتوضٌح  العملٌة

البنود داخل اطار العقد ، وكدلك ٌستهدؾ تفسٌر العقد للوصول الى حقٌقة االرادة و النٌة 

المشتركة للمتعاقدٌن 
88

، وٌقصد بالشروط الؽامضة هو دلك التناقض  او عدم التوافق 

شروط الحاصل بٌن االلفاظ واإلرادة الحقٌقٌة للمتعاقدٌن وتعتبر سلطة لقاضً فً تؤوٌل ال

الؽامضة من اهم الوسابل المتوفرة لدٌه
89

ؾ لكل علٌه سنوضح اوجه تشابه و االختبلو  ،

 :من التكمٌل و التفسٌر

 التشابه أوجه 

التشابه لكل من التفسٌر و التكمٌل ٌتجسد من حٌث المصادر التً ٌلجؤ إلٌها  أوجه

تكمٌل  أوالقاضً و هو بصدد تفسٌر 
90

بظروؾ  ةتعانباالساالتفاق المتعلق  كذلكو  ،

 .  التعاقد حٌث ٌستعٌن القاضً بهته الظروؾ حتى ٌصل لنٌة المشتركة للمتعاقدٌن

 االختالف أوجه 

ٌختلؾ التفسٌر 
91

عن التكمٌل من حٌث االستناد فً التكمٌل مثبل ٌقوم القاضً 

باالستعانة وهو بصدد قٌامه بعملٌة التكمٌل على القواعد القانونٌة المكملة بإضافة 

 إلىفً تفسٌر العقد ال ٌستطٌع القاضً اللجوء  أماالتفصٌلٌة الناقصة للعقد ،  البنود

بتفسٌر بعض العبارة   من حٌث طبٌعة الدور ٌقوم القاضً ،ةهده القواعد القانونٌ

الؽامضة و قد ٌقوم بتحدٌد داللة العبارة المشكوك فً داللتها ، فً حٌن دور القاضً 
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 .نقص الوارد فً بنود العقدفً تكمٌل العقد ٌقتصر فً سد ال

من حٌث الخضوع لرقابة قضاء النقض فً الحالة المتعلقة بالتكمٌل ٌخضع القاضً 

لرقابة قضاء النقض على خبلؾ الشق المتعلق بتفسٌر حٌث ال ٌخضع لرقابة قضاء 

 النقض

 الفقرة الثانٌة: اسباب و شروط تكمٌل العقد.

ً اثرت على اختبلل التوازن باب التاألسبعض سنتطرق فً هده الفقرة الى ابراز 

 . (ثانٌا )، و كدا الشروط المنظمة للعقد ( حٝال )العقد

 تكمٌل العقد: أسباببعض أوال: 

تنشا مسالة تكمٌل العقد فً الحالة التً ٌتفق فٌها المتعاقدٌن على الشروط الجوهرٌة 

تنظٌمها او االتفاق  المفروض ٌلٌة للعقد دون تنظٌم والتً كان ،دون تحدٌد الشروط التفص

بشؤنها
92

، للقاضً دور حٌث ٌجد نفسه محل الطرفٌن لمتعاقدٌن إلٌجاد حل لهده المسالة عن 

طرٌق النقص فً تنظٌم العقد محل النزاع طبقا لطبٌعة الموضوع وألحكام القانون و العرؾ 

لعقد من ق.ل.ع. وٌعتبر من بٌن أسباب تكمٌل العقد كالنقص فً تنظٌم ا 355وفقا للفصل 

هده  همن قبل المتعاقدٌن و الهدؾ من التكمٌل الدي هو سد هدا النقص عن طرٌق ما تتضمن

 القواعد الموضوعٌة من احكام دون ان ٌتطلب دلك من القاضً البحث عن إرادة الطرفٌن ، 

بعض أسباب تكمٌل العقد فً الهٌمنة االقتصادٌة و كدلك االختبلؾ   تعتبرواٌضا 

ث الحظ فً السنوات األخٌرة على ان مفهوم العقد قد تؽٌر نتٌجة حٌ لؤلفرادالمعرفً 

التطور االقتصادي و التكنولوجً الدي ٌعرفه عالمنا الٌوم مما اثر بدوره على البلمساواة 

مساواة ظاهرٌة ال تستطٌع ان  فإنهاواة قانونٌة االعبلقة العقدٌة وان وجدت مس أطراؾبٌن 

فمهوم المساواة ال ٌمكننا الحدٌث عنه اال فً  المتعاقدٌن تخفً عدم المساواة الواقعٌة بٌن 

حالة تساوي الطرفٌن فً كل من القابلٌة للتفاوض و كدلك الخبرة او المركز القانونً او 

 االجتماعً .
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كما تجدر اإلشارة الى ان االختبلؾ المعرفً لؤلفراد بدوره له تؤثر على اختبلل 

سواء المهنً او ؼٌر المهنً التوازن العقدي ودلك بمختلؾ انواعهم
93

 

 شروط تكمٌل العقدثانٌا: 

حتى ٌنعقد العقد ٌجب ان تتطابق إرادة الموجب و إرادة القابل تطابقا تاما حول مسابله 

 .2التفصٌلٌة مسابله  ، واٌضا 1الجوهرٌة 

 الجوهرٌة فً العقد  األمور.1

بموجب  إماو التً تحدد الجوهرٌة االلتزامات التً ترتبط بجوهر العقد  باألمورٌقصد 

المتعاقدٌن  إرادةبحسب  أوبطبٌعة العقد  أوالقانون 
94

كما  أودن فالمسابل الجوهرٌة إ،  

الصفات الجوهرٌة تلك المسابل التً تعطً للعقد لونه الخاص به و فً   Pothierسماها 

تحدٌد خصابصه  ٌتعذرؼٌابها 
95

، وبالتالً هده المسابل الجوهرٌة تختلؾ حسب نوع  

 العقود الؽٌر المسماة. آوبالعقود المسماة  األمرالعقود سواء تعلق 

تعتبر المسابل الجوهرٌة فً العقود بالنسبة للمسائل الجوهرٌة فً العقود المسماة 

العقد دلك الن لكل عقد ؼرض اقتصادي  إنشاءالمسماة تلك المسابل التً ٌكون من وراءها 

تحقٌقه  إلىٌسعى 
96

الطرفٌن لتحقٌق العملٌة االقتصادٌة  إرادةلى ، ودلك باالعتماد ع 

ٌتضمن االتفاق المبرم بٌن الطرفٌن  أنالمبتؽاة مثل عقد البٌع تعتبر من مسابله الجوهرٌة 

، بصفة عامة المسابل الجوهرٌة فً العقود المسماة هً تلك   ءالشًالثمن و نقل ملكٌة 

 العقد. إبرامهدؾ من إلى تحقٌق الااللتزامات التً تشكل نواة العقد وتإدي 

المسابل الجوهرٌة لها معاٌٌر ، معٌار موضوعً ، و معٌار  أن إلى اإلشارةكما ٌمكننا 

 شخصً.
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 Élément Objectivement Essentiels  مسابل جوهرٌة موضوعٌة 

هدا المعٌار على الوقوؾ على طبٌعة العقد و ماهٌته ٌضطلع القاضً بدوره فً 
97

   ،

عقد و مسابله الجوهرٌة وكذلك الوقوؾ على أركان العقد فان من اجل تحدٌد مبلمح ال

 توافرت اعتبر العقد قابما.

مسابل جوهرٌة وفقا للمعٌار الشخصً بمعنى ٌمكن تحدٌد المسابل الجوهرٌة وفقا 

للمعٌار الشخصً بإرادة الطرفٌن المتعاقدٌن فهده الصفات الجوهرٌة قد تبدو تفصٌلٌة أي 

ى أن ٌتم تحولها إلى مسابل جوهرٌة وفقا لئلرادة الطرفٌن حٌث ثانوٌة فً وهلة أولى عل

لمبدأ سلطان اإلرادة دور فً تحدٌد هده المسابل 
98
. 

المسابل  أنكما سبق معنا بالنسبة للمسائل الجوهرٌة فً العقود الغٌر المسماة 

دد، الجوهرٌة فً العقود الؽٌر المسماة ٌصعب تحدٌدها بكونها ال تخضع لتنظٌم تشرٌعً مح

مما ٌترك تحدٌدها لؤلطراؾ العبلقة العقدٌة حٌث تلعب إرادة الطرفٌن دور هام فً تحدٌد 

هده المسابل الجوهرٌة 
99
 . 

 التفصٌلٌة فً العقد األمور.2

التفصٌلً على قٌام العقد  األمرالعقد باالتفاق على مسابله الجوهرٌة فبل ٌإثر  إبرامٌتم 

و لٌس لهده المسابل اثر ،التفصٌلٌة سوى شرط ثانوي للعقد  األمورمن عدمه حٌث تعتبر 

المسائل التفصٌلة  من بٌن على المستوى االقتصادي أي انها ال تإثر على التوازن العقدي و

كمثال فهده المسابل ال تمس  التً تلحق الشرط الجزابً األمورنجد  فً العقد المسمى

المسائل التفصٌلة فً العقد الغٌر  العقد. على تكٌٌؾ  تؤثٌر أيبجوهر العقد و لٌس لها 

مثله مثل  من العقود د المسابل التفصٌلٌة فً هدا النوعتحدٌ إنٌمكن القول هنا  المسمى

المسابل الجوهرٌة مما ٌتعٌن على القاضً تحري اإلرادة المشتركة لطرفٌن و كذلك هده 

لعقدالمسابل التفصٌلٌة ال تإثر على جوهر العقد و ال إلى تكٌٌؾ ا
100
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 الفقرة الثالثة: طرق تكمٌل العقد

كما سبق القول أن العقد ٌكون ؼٌر كامل أو ما ٌعبر عنه بحالة سكوت العقد ،فعبارات 

العقد هنا ؼٌر واضحة أو ؼٌر كاملة أو هناك كذلك بعض الهفوات حول نقطة معٌنة هً 

ما ألن كل واحد من وإ العقد إما أنهم لم ٌفكروا فٌها، األطراؾ،حٌت أن  االختبلؾنقط 

العقد ،فكر فٌها ،ولكنه خشً عن حسن نٌة ،أن ٌخلق سوء نٌة قد ٌعٌق مسٌرة  األطراؾ

العدالة   أو ترشد له القواعد ؾأو العرالنٌة  نمبد أحسالتعاقد و منه نجد على أن ما ٌقرره 

ا إلى ٌعدها القاضً من مستلزمات العقد تم ٌقوم هذا األخٌر بإضافته تبعٌة تالتزامامن 

العقد نطاقه ،وحٌت أن موضوع تكمٌل الذي نحن بصدده  استكمالمضمونه وذلك من أجل 

ٌكتسً أهمٌة بالؽة وذلك من خبلل الجهود القضابٌة المبدولة لتوسٌع هذا الموضوع العقد 

إلى  استنادا(أو ثانٌاإلى العرؾ ) استنادا(أو اوالإلى كل من مبدأ حسن النٌة) استنادوذلك 

 .(رابعا)او استنادا الى القانون(ثالثادالة )مبادئ الع

 .إلى مبدأ حسن النٌة االستناد :اوال

لهذا  قبل أن ٌكون قانونً، األصلمن المعلوم بؤن مبدأ حسن النٌة هو مبدأ أخبلقً فً 

تعرٌفا لهذا المبدأ والذي ٌعتبر من أهم المبادئ  نجد أن المشرع المؽربً لم ٌتوفق فً أعطاء

بالنص علٌه فً عدة فصول داخل قانون  اكتفىوأمانة والصدق بل  لثقةاالتً تسودها 

231و477و 103والعقود كالفصول  توااللتزاما
101

ألن جل هذه الفصول من ق.ل.ع  

الفقه والقصاء ،فالقاضً فً هذه الحالة ٌستند  اختصاصتقدم تعرٌفات تندرج عموما ضمن 

 . الذي ٌشوب العقد  ل النقصالمتعاقدة من أجل تكمٌ األطراؾإلى مبدأ حسن نٌة 

هذا ما تطرق إلٌه المشرع المؽربً عكس ذلك نجد أن بعض التشرٌعات المقارنة 

فً ذلك أن  واستنادهاحاولت إعطاء بعض مفاهٌم وتعرٌفات لهذا المبدأ ولو بشكل مقتضب 

فً  فً كافة المجاالت خصوصا استعمالههذا المبدأ شابع وشاسع فً نفس الوقت حٌت ٌتم 
                                                           

101
 الفصولمن ق.ل.ع  

ٌجنٌه منها بعد  :"الحابز عن حسن نٌة ٌتملك العقار ،والٌلزم إال برد ما ٌكون منها موجودا فً تارٌخ رفع الدعوى علٌه برد الشا،وما103الفصل 
 . ذلك

 . وهو ٌتحمل ،من ناحٌة أخرى، مصروفات الحفظ و مصروفات جنً الثمار
 "الحابز عن حسن النٌة هو من ٌحوز الشا بمقتضى حجة ٌجهل عٌوبها

 " :"حسن النٌة ٌفترض دابما ما دام العكس لم ٌثبت477الفصل
بكل ملحقات إاللتزام التً ٌقررها القانون أو   قع التصرٌح به فحسب بل أٌضا:"كل تعهد ٌجب تنفٌده بحسن نٌة وهو ال ٌلزم بما و231الفصل 

 "العرؾ أو أالنصاؾ وفقا لما تقتضٌه طبٌعته
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نوعٌة تهم بؤساس هذا المبدأ الذي لم   قفزة األخٌر  قانون المدنً الذي شهد من خبلله هذاال

 إلى األخبلقواضحا وواسعا من دابرة  انتقاالٌعد له طابع أخبلقً كما كان سابقا بل شهد 

التً عرفها  واالجتماعٌة االقتصادٌةدابرة القانون كل هذا من خبلل التحوالت  

 . سٌما فً نطاق العقود و هً فً مراحل تكونهاالقانون المدنً ال

أشرنا له سابقا لم ٌكن له تعرٌفا موحدا وشامبل ٌمكن من  يالنٌة الذ نمبد أحسإن 

علٌه وهذا كله ٌنصب فً تفسٌر وتكمٌل العقد  اعتمادخبلله القاضً إستناد علٌه وكذلك 

اس كل عقد ٌقدم علٌه التً هً أس هأو شروطالذي ٌعترٌه نقص فً أحد بنوده أو أركانه 

من أن لٌس له تعرٌفا موحدا إال أنه نجد   أحد المتعاقدٌن فً عقودهم ومنه هذا المبدأ بالرؼم

علٌه وٌقصد به :""النٌة السلٌمة والصادقة والخالٌة من  استنادلهذا المبدأ تعرٌفا مبسطا ٌمكن 

الخداع والؽدر والقصد السٌا أو الصراحة "
102

 

فقط عند تفسٌر  ٌتمثلالمبدأ أي حسن النٌة لم ٌعد دوره ودور القاضً فً هذا 

الطرفٌن على  اتفاقالتصرؾ بل ٌتعدى أكتر من إلى إكمال التصرؾ وذلك فً حالة 

التً تم تركها  األخرىالعناصر الجوهرٌة فً العقد وعلى أن العقد قد تم بٌنهما فً المسابل 

وفقها ٌقضً به مبدأ   تنظٌمها من القاضًناقصة إذا لم ٌتفقا على تنظٌمها الحقا فإنه ٌجري 

بالعرؾ الجاري به العمل االعتدادحسن النٌة مع 
103

 

 :إلى القواعد العدالة استنادا :ثانٌا

 االعتمادإن تكمٌل العقد وفقا للقواعد العدالة بدوره ٌعد مصدرا تكمٌلٌا ٌمكن للقاضً 

مٌل هذا العقد الذي ٌكون فٌه فً تك باألساس والمتمثلعلٌه عند القٌام بالدور المنوط به 

  عقد كان حٌت نجد مثبل :عقد البٌع أن من بٌن شروطه لؤلىنقص أحد عناصر الجوهرٌة 

 .مكان تسلٌم المبٌع تم الوقت بإضافةالمبٌع  ءالشًوجود تمن البٌع ثم 

هذه هً شروط عقد البٌع فً حالت تخلفها ٌعتبر عقد بٌع ناقصا وباطبل لهذا وجب 

إلى  بإضافتهاالموضوع من أجل إكمال هذه العناصر تم بعد ذلك ٌقوم تدخل القاضً 

مضمون العقد وذلك لكً ٌعٌد العقد إلى أصله صحٌح وهو أن العقد شرٌعة المتعاقدٌن طبقا 

ٌتذخل من دون رجوع إلٌه أطراؾ العقد من  ق ل ع لكن القضاء كما نعلم ال231الفصل 
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اضً ٌتدخل من تلقاء نفسه من أجل رد النٌة أجل فض منازعتهم لكن فً هذه الحالة الق

ٌؤتً من فراغ لدى  المتعاقدة ، ومنه فؤن تكمٌل العقد هذا ال األطراؾالمشتركة لدى إرادة 

القاضً بل إنه ٌستنبط الحل مسترشدا من ذلك على أسس ومبادئ وتوجٌهات عامة 

المستنٌر  لضمٌراٌستنبطها من شعور كامن فً النفس عن طرٌق العقل السلٌم وٌوحً به 

وٌهدي إعطاء كل ذي حق حقه فً المجتمع ،فجوهر فكرة العدالة هو حصول إنسان على 

حقه 
104

 

والعدالة التً نحن بصددها هً أخر وسٌلة ٌلجؤ ألٌها القاضً لتكمٌل العقد فٌما لم 

م ٌنظمه المتعاقدٌن ومنه نجد أن المقصود بالعدالة هً العدالة المكملة ألثار العقد عند عد

 " تنظٌم المتعاقد

لجوء إلى العدالة إال إذا لم ٌوجد حكما فً العرؾ ل مال ٌت ألثاره فً مسؤلة معٌنة ،و

؛سنتطرق إلٌه الحقا ؛والقاضً فً هذه الحالة ٌسترشد بقواعد العدالة وذلك من أجل 

 .شروط العقد من أجل تحدٌد نطاقه  استكمال

القواعد العدالة إلثراء مضمون العقد القضاء الفرنسً بدوره إلى مبادئ  استندوقد 

بالسبلمة الذي فرض على عاتق الناقل لمصلحة الراكب  متل: اللتزام تااللتزامابالعدٌد من 

الصناعٌة الخاصة بالمصنع الذي ٌعمل فٌهاألسرار واللتزام بعدم إفشاء 
105
. 

 .ستناد إلى العرفا :ثالثا

من كونه ٌعكس بصدق حاجٌات وحٌوٌته نابعة  نوٌعد العرؾ مصدرا حٌوٌا للقانو

للقواعد القانونٌة فً ظل  األولٌشكل المصدر ، المواطنٌن ومطامحهم ،وقد كان العرؾ

 اصطبلحؼٌر المعقدة ،وٌنصرؾ  ةلحاجاتها البسٌطالمجتمعات البدابٌة حٌت كان ٌستجٌب 

فً  مجموعة من القواعد القانونٌة الذي تنشؤ من أطراؾ سلوك الناس باعتبارههذا العرؾ 

بإلزامها وبؤن مخالفتها نستنتج توقٌع جزاء مادي  اعتقادهمإتباعها زمنا طوٌبل مع 

106
وٌتمٌز العرؾ بؤنه من أكبر المصادر دٌمقراطٌة فهو مصدر شعبً ٌنبع من رضا الناس 

وأنه ٌتطور تلقابٌا من الواقع وٌسد الفراغ الذي ٌتركه التشرٌع ومن هنا ٌمكن القول بؤن 
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الوسابل التً ٌمكن للقاضً أن ٌسترشد بها فً تكمٌله للعقد ،وهذا العرؾ العرؾ ٌعتبر من 

ق ل ع المؽربً والذي ٌقصد به مجموعة  231الذي نحن بدراسته ٌتم تضمٌنه فً الفصل 

من القواعد القانونٌة المفسرة أو المكملة وهً تعٌن على تحدٌد نطاق العقد طبقا لطبٌعة 

  االلتزام

لكن لٌس فقط هذه  ةالتجارٌمٌل العقد خاصة فً المسابل وٌظهر دور العرؾ فً تك

المعامبلت التً تسري فً شؤنها قواعد القانون المدنً وسابر  أٌضاالمعامبلت بل ٌتناول 

 .لى المعامبلت البحرٌة وعقود التؤمٌناافة اضفروع القانون الخاص والعام على السواء ،ب

المتعاقدٌن هً قواعد  االلتزاماتن فالقواعد التً ٌلجؤ إلٌها القاضً وٌضمنها ضم

ذ أن العرؾ المفسر هو الذي ٌلجؤ إلٌه عند  إ مفسرة،والعرفٌة ال لقواعدعرفٌة مكملة 

ؼموض عبارات العقد أما العرؾ المكمل فهو العرؾ الذي ٌلجؤ إلٌه عند عدم وجود عبارة 

ا فً العقود معٌنة تنظم المسابل المتعلقة بها كالشرط التً جرت عادة المتعاقدٌن بإدراجه

  .حتى أصبح وجودها فً تلك العقود مفروضا ولو لم تندرج فٌها

والعرؾ الذي نحن بصدده له مزاٌا وعٌوب والتً تكون عابقا على القاضً للبت من 

خبلله فً المنازعات وتكملة النواقص األطراؾ عبلقة التعاقدٌة ومن بٌن مزٌاه التً تكون 

 :مدخبل للقاضً هً كتالً

ٌز العرؾ أوال بمصداقٌته كاملة عن إرادة الجماعة ،تم أنه مرن ٌساٌر المجتمع فً ٌتم

بؤساس لسد الثؽرات  تتمثلبمٌزة  األخٌرا اٌضتطوره وٌتؽٌر معه بشكل تلقابً ،كما ٌمتاز 

النقص التشرٌعً هذا فً ما ٌخص مزاٌاه لكن ال ٌعنً فً حقٌقته لٌس لها عٌوب جلٌة 

التشرٌع ٌحتل مكانته وٌتفوق علٌه من حٌت الواقع ،ومن  تعتري العرؾ والتً جعلت

القواعد القانونٌة إال بالتدرج  اال ٌنشٌلً :أنه بطا فهو  أساسا فً ما تتمثلنجد انها   عٌوبه

وٌستقر ،وٌعاب كذلك علٌه هو عدم وضوحه بسبب عدم  لٌثبتوٌستؽرق زمنا طوٌبل نسبٌا 

ثم أخٌرا  العرؾ والرجوع إلٌها للتؤكد منها،على القواعد  االعتمادكتابته ،حٌت ٌصعب 

من خبلل تباٌن النظم القانونٌة فً الدولة الواحدة  أٌضاٌعاب علٌه 
107
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ٌجد حبل للنزاع المتعلق بالعقد فً القواعد القانون األمرة والمكملة  فالقاضً عندما ال

نقص فً العقد إلرادة إتجه صوب قواعد العرؾ والعرؾ الذي ٌلجؤ إلٌه القاضً لتكملة ما 

العرؾ المكمل إلرادة المتعاقدٌن الذي ٌرجع إلٌه القاضً لتكملة العقد الناقص ،أذ على  هو

القاضً أن ٌكمل العقد بما هو مؤلوؾ من الشروط وإن لم تندرج فٌه مادامت أن العادة 

جرت بإدراجها فً العقد
108

 

 ستنادا للقانونا :رابعا

كل منهما وذلك من خبلل  التزامٌة فً تجدٌد نوع ٌملك الطرفان المتعاقدان كامل الحر

البنود والشروط التً ٌردونها وال ٌحد من هذه  باختٌارحرٌتهما فً تحدٌد مضمون العقد 

  ٌضعه المشرع من قواعد آمرة فالمشرع ٌملك السٌطرة على الحرٌة إال النظام العام، وما

 االجتماعً باألمن لئلخبلل األفرادالعقود حتى ال تكون أداة بٌن 
109

 

االطراؾ العبلقة  اإلرادةللقانون المدنً والمصري فكبلهما ال ٌجعل دور  فبالنسبة

تنتج آثارها القانونٌة  اإلرادةالتعاقدٌة ٌنصهر فً سلطة المشرع وكذا القاضً اذا مازالت 

تحدٌد تنفرد بإنشاء العبلقات القانونٌة و اإلرادةلى تحقٌق نتابجها وال هما تركا ا اتجهتكلما 

 آثارها دون النظر إلى المصلحة العامة وإلى المقتضٌات العدالة 
110

 

إذا فالمشرع ٌساهم فً تكمٌل العقد بما ٌضعه من مجموعة من القواعد القانونٌة سواء 

كانت آمرة أو مكملة أو مفسرة تنظم الجوانب المختلفة للعقد وسد النقص الحاصل بشؤنه 

دخل وذلك من أجل تنظٌم مجموعة من الجوانب المختلفة ،وٌسعى المشرع فً هذه الحالة للت

العقد وذلك بتكمٌل ما أتفق إلٌه طرفٌن  لأوال: تفعٌبؤساس  متمثبلنللعقد أي بتحقٌق هدفٌن 

العقد كلما كان ذلك ضرورٌا وجابزا تم بعد ذلك ٌقوم بحماٌة المتعاقدٌن بعضهم فً فً 

دراٌة بالمسابل عدم التبصٌر أو عدم ال مهما كان المتعاقدان من حٌت األخرمواجهة بعض 

القانونٌة
111

 

ومن هنا ٌمكن القول أن القواعد القانونٌة التً ٌستند علٌها القاضً فً تكمٌل العقد 

فالقانون مثبل  تلعب دورا كبٌرا فً تكمٌل العقد وذلك بواسطة مجموعة من القواعد المكملة،
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الجوهرٌة التً ٌجب  واألمورواعد فً عقد ضمان السبلمة ٌنص على على مجموعة من الق

سوؾ  إٌصال السلعة أو عدم تحدٌد الوقت التً محالة عدعلٌها لنشوء كالتعوٌض فً  االتفاق

القاضً  المتعاقدان ٌلعبٌتم الوصول فٌه وهناك كذلك عدة أمور قانونٌة إذا لم ٌنص علٌها 

ؤتً لتكمل إرادة ت المكملة التًدورا مهما فً إٌجادها بواسطة مجموعة من القواعد 

 . فً ذلك تحدٌد وقت التسلٌم ومكان الوفاء تم تارٌخ األداء لالمتعاقدة ومتا األطراؾ

على أن تكمٌل الذي نحن بصدده أو التصرؾ  اوعتبراومن هذا نجد أن بعض الفقهاء .

ادة بل أن رٌتم بعٌدا عن إال بالقواعد والمعاٌٌر الموضوعٌة التً ٌحددها المشرع عادة

ٌعلمان بوجود هذه القواعد التً تعبر عن إرادة المشرع مما ٌظهر مرة  ن قد الالطرفٌ

المترتبة عن التصرؾ  توااللتزامافً تحدٌد الحقوق  اإلرادةأخرى أن القانون ٌتعاون مع 

الستكمال ما كان  اإلرادةالمكملة أٌا كان مصدرها تضاؾ إلى التعبٌر عن  األحكاموأن 

لك لتحدٌد النطاق الكامل للعقدبه وذ اطقوٌنٌجب على المتعاقدٌن أن 
112

.فالقاضً هنا عندما 

ٌقوم بتنظٌم المسابل التفصٌلٌة فإن ذلك ال ٌساهم فً تكوٌن العقد وإنما ٌساهم فً تحدٌد 

تحكم مسابل التفصٌلٌة التً تركها المتعاقدان ،حٌت  تالتزامانطاق العقد وما ٌنتجه من 

متعاقدٌن على المسابل الجوهرٌةال تتدخل إرادة القاضً إلى جانب إرادة
113

،وتنص المادة 

أتناء إنشاء   ثم التصرٌح به فقط بإرادة الطرفٌن ما لال ٌشمق ل المؽربً أن العقد  231

وما  واإلنصاؾكل ملحقاتها وتوابعها والتً ٌقررها القانون والعرؾ  أٌضاالعقد بل ٌشمل 

 . طبٌعة العقد تفتضٌه

بخصوص دور القانون فً تكمٌل العقد إد نجد   ذكرهسبق  إدن نستنتج من خبلل ما

العقد المبرم بٌن  تالتزاماأن ٌستوعبوا كافة  مٌتعذر علٌهقد  األشخاصمن خبلل أن بعض 

من بٌن العناصر الجوهرٌة التً  تالتزاماطرفٌن العقد والتً فً بعض أحٌان قد تعتبر هذه 

رمزا للعدالة من أجل  باعتبارهلقاضً بدونها لٌس للعقد وجود ففً هذه الحالة ٌتم تدخل ا

وكذا التفاصٌل الجزبٌة ،ثم ٌعدها إلى نصابها لٌجعل العقد مكتمبل لكافة  تالتزاماتكمٌل هذه 

 أركانه التً ٌشملها
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 التكملة تطبيقات أهم الشالمة بضمان االلتزام: الجانياملطلب 

عقد هو تحقٌق التوازن الهدؾ من تدخل القاضً إلضافة التزامات تفصٌلٌة تكمٌلٌة لل

فً العبلقة الذي ٌكون قد اختل بسبب التفوق المعرفً أو االقتصادي ألحد المتعاقدٌن فً 

العبلقة على المتعاقد األخر، أو بسبب عدم التكافإ بٌن التزامات الطرفٌن ،وعلى هذا 

ألطراؾ  االساس ٌمكن للقاضً أن ٌتدخل فً العقد بإضافة التزامات تكمٌلٌة إلعادة التوازن

من أهم االلتزامات التً أضافها القضاء  وٌعد االلتزام بضمان السبلمة العبلقة التعاقدٌة،

تطبٌقاته)  ( و ما هً أهم الفقرة االولىللعقد على سبٌل التكملة فما المقصود بهذا االلتزام )

 (الفقرة الثانٌة

 : ماهية االلتزام بضمان الشالمةالفقرة االوىل

 1911ن السبلمة التزام حدٌث النشؤة، نشؤ على ٌد القضاء سنة إن االلتزام بضما

 عندما أكد على أن عقد نقل االشخاص ٌتضمن أٌضا االلتزام بتوصٌل المسافر إلى مقصده

فالقضاء أضاؾ  هذا االلتزام إلى بعض العقود من خبلل استخدامه لسلطته التقدٌرٌة  سالما.

 وذلك لحماٌة الطرؾ الضعٌؾ فً العقد.

أجل التؤصٌل لفكرة االلتزام بضمان السبلمة سٌتم تبٌان مفهوم االلتزام بضمان  ومن

( و أٌضا التطرق لطبٌعة والالسبلمة بالتعرض لتعرٌفه و كذا تحدٌد خصابصه و شروطه)أ

 (ثانٌابلمة وتحدٌد أساس هذا االلتزام )االلتزام بضمان الس

 : مفووم االلتزام بضمان الشالمة اوال

ظة على السبلمة الجسدٌة لئلنسان من أهم العناصر فً العبلقات تعتبر المحاف

التعاقدٌة، وٌعتبر االخبلل بالمحافظة على هذه السبلمة من أهم الركابز التً استند علٌها 

الفقه والقضاء فً تؤسٌس المسإولٌة المدنٌة، ذلك أن االنسان كقوة أساسٌة فً العبلقات 

الخطر.  والمعامبلت أصبح أكثر عرضة لمواجهة
114

 

ولقد تباٌنت التعرٌفات التً تصدت لتحدٌد المقصود بااللتزام بضمان السبلمة، حٌث 

عرؾ جانب من الفقه هذا االلتزام من خبلل شروطه، و ذلك باعتباره " التزام ٌقتضً 

توافر عدد من الشروط و هً أن ٌتجه المتعاقدٌن إلى المتعاقد االخر من أجل الحصول على 
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معٌنة و أن ٌوجد خطر ٌتهدد المتعاقد طالب هذه الخدمة، و أن ٌوجد خطر منتج أو خدمة 

ٌتهدد المتعاقد طالب هذه الخدمة أو المنتج و أن ٌكون الملتزم بتقدٌم الخدمة أو المنتج مهنٌا 

و محترفا"
115

 

هذا التعرٌؾ تعرض لنقد باعتباره ٌستند فً تعرٌفه لهذا االلتزام لشروط المطلوبة 

ٌن المقصود بالسبلمة، لهذا ذهب رأي أخر من الفقه لتعرٌؾ االلتزام من لوجوده و ال ٌب

خبلل إعطاء تعرٌؾ للسبلمة فً ذاتها، عرفها على أنها الحالة التً ٌكون فٌها الكٌان 

الجسدي و الصحً للمتعاقد محفوظا من أي اعتداء ٌسببه له تنفٌد االلتزامات التعاقدٌة فً 

ر و بٌن المهنً محترؾاالتفاق المبرم بٌن هذا األخٌ
116

،و بالتالً ٌكون محل السبلمة هنا  

سٌطرة المدٌن على العناصر التً ٌمكن أن تسبب الضرر، و السٌطرة هنا تعنً التؤثٌر 

الكامل الذي ٌتضمن التوجٌه و الرقابة الممارسة من طرؾ المدٌن على السلوك و االشٌاء 

لحاق أي ضرر بصحة الدابن بالطرٌقة التً تإدي إلى تنفٌد االلتزامات دون إ
117

 

ومن خبلل ما سبق ٌمكن تعرٌؾ االلتزام بضمان السبلمة على أنه التزام ٌقوم به 

المدٌن من خبلل سٌطرته على االشٌاء التً قد تمس سبلمة الدابن فً جسمه و حٌاته و 

ا توقعه لؤلخطار التً قد ٌتعرض لها الدابن و التصرؾ حٌال هذه االخطار إما بمنع و قوعه

 أو التقلٌل من أثارها.

و ٌتمٌز االلتزام بضمان السبلمة بمجموعة من الخصابص، فالصفة األولى التً ٌتمٌز 

بها هذا االلتزام تتمثل فً كونه التزام تبعً ال التزام أصلً، فااللتزام بالسبلمة مرتبط 

عقد االصلً بااللتزام األصلً و بالتالً ال ٌمكن أن نتصور وجود عقد السبلمة بمعزل عن ال

118
،كما ٌتسم هذا االلتزام بكونه التزام مفروض على مهنً و ٌبرر الفقهاء المعاصرون  

فرض االلتزام بضمان السبلمة على عاتق المدٌن المحترؾ باالعتماد على تخصصه و 
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دراٌته بؤصول مهنته من جهة، و على االمكانٌات العادٌة و البشرٌة المتوفرة لدٌه من أجل 

زبنابه من جهة أخرى.ضمان سبلمة 
119

 

و حتى ٌقوم االلتزام بضمان السبلمة ال بد من توفر شروط معٌنة، وهً ثبلثة شروط 

ٌشترط القضاء توفرها إلضافة االلتزام بضمان السبلمة إلى العقود و ٌسمً البعض هذه 

 مان السبلمة، وتتمثل فً ما ٌلً :الشروط بالسٌمات المشتركة لبللتزام بض

 السالمة الجسدٌة ألحد المتعاقدٌن: وجود خطر ٌهدد 

من الشروط االساسٌة التً ٌقوم علٌها االلتزام بضمان السبلمة هو وجود خطر ٌهدد 

أحد أطراؾ العقد فً جسمه سواء كان هذا الخطر ٌإدي إلى عجز كلً أو جزبً للمتضرر 

ان ،و هذا المتضرر هو القاسم المشترك فً مختلؾ العقود التً تتضمن التزاما بضم

السبلمة.فبؽرض الحفاظ على السبلمة الجسدٌة لطرؾ العبلقة التعاقدٌة تم تقرٌر هذا 

االلتزام من قبل العمل القضابً أمام ما أصبح تشكله اآللة من خطر على حٌاة و سبلمة 

االفراد ناهٌك عن التعقٌد الذي أصبحت علٌه السلع و المنتجات و ؼٌرها من الضرورات 

دة إٌجاد هذا النوع من االلتزامات فً العدٌد من العقود  التً تتضمن التً باتت تحتم و بش

فً تنفٌذهاعدة أخطار، فالمسافر مثبل فً عقد النقل سواء الجوي أو البري أو البحري، أثناء 

تنفٌد الناقل اللتزامه ٌبقى معرضا لخطر وقوع حادث أو نشوب حرٌق فً وسٌلة النقل 

رقها أو تحطمها، كما أن العامل فً معمله ٌبقى معرض هو )سٌارة، طابرة، سفٌنة ...( أو ؼ

االخر للعدٌد من الحوادث قد تإدي إلى فقدان حٌاته من جراء استعماله لبعض اآلالت 

للمعهدة إلٌه من طرؾ رب العمل لتنفٌذ العقد الرابط بٌنهما
120

. وفً هذا الصدد جاء فً  

 ٌلً : قرار صادر عن المجلس االعلى محكمة النقض حالٌا ما

" تعتبر الوفاة أثناء القٌام بعمل ، حادثة شؽل كٌفما كان سببها و لو كانت ناتجة عن 

قوة قاهرة إال إذا أثبت المشؽل أن المصاب كان عرضة سهلة لؤلمراض ، و لما كان األجٌر 

قد سقط أثناء عمل حٌت لفظ أنفاسه، فإن الحادثة تعتبر حادثة شؽل ولو كانت ناتجة عن 
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ن المحكمة قد خرقت القانون لما اعتبرت الحادثة لٌست حادثة شؽل لمجرد أن نزٌؾ، تكو

الوفاة كانت نتٌجة نزٌؾ ولٌس للسقوط على االرض "
121

 

 : أن ٌعهد المتعاقد بنفسه إلى المتعاقد االخر 

ال ٌكفً وجود خطر ٌعترض أحد ّأطراؾ العقد بل البد أن ٌسلم أحد طرفً العقد نفسه 

متى كان أحد طرفً العقد خاضعا لؤلخر بؤي نوع من الخضوع،  لؤلخر و بعبارة أخرى

كؤن ٌكون خاضعا له من الناحٌة الجسدٌة كخضوع المرٌض للطبٌب، فعلى هذا األخٌر 

العمل على المحافظة على االول 
122

،وبمقتضى هذا الشرط ٌكون أمر الحفاظ على السبلمة  

ك أن العقود المقترنة بضمان السبلمة الجسدٌة الحد المتعاقدٌن موكوال للمتعاقد االخر، ذل

تكون فٌها شخصٌة المدٌن بااللتزام بضمان السبلمة محل اعتبار، فالدابن ٌضع ثقته و ٌسلم 

نفسه للمحافظة علٌها إلى المدٌن، أي أن الدابن ٌكون خاضعا للمدٌن 
123
. 

وسبب خضوع أحد المتعاقدٌن لؤلخر هو حاجة االول و عدم قدرته على كشؾ ما 

نه الخدمات المقدمة من عٌوب أو قصور، ذلك أن مسٌرة التقدم الصناعً الهابل و ما تتضم

ترتب عنه من تؽلؽل و انتشار للمنتجات فً شتى مناحً الحٌاة، جعلت أمر االستؽناء عنها 

مستحٌل من جهة، ومن جهة أخرى فإن  تعقد االجهزة الحدٌثة  جعل التعرؾ على مكوناتها 

الصعوبة، و هذا ما ٌبرر فقدان أحد المتعاقدٌن لقدرته على ممارسة  أو خصابصها أمرا بالػ

 خٌارات تحقٌق سبلمته و انتقال تلك القدرة للمتعاقد االخر.

 : أن ٌكون المدٌن بااللتزام بضمان السالمة مهنٌا 

بما أن طرفً العبلقة التعاقدٌة تضم أطراؾ ؼٌر متكافبة، فالمهنً له دراٌة 

التطبٌقٌة التً تستلزمها حرفته، لذا فهو على علم بكل ما ٌمكن أن  بالمعلومات النظرٌة و

ٌحفها من مخاطر على المتعاملٌن معه، االمر الذي ٌتطلب منه نوعا من االحتٌاط و الحذر 

و التبصر فً وضعٌة ال ترقى إلى درجة العلم بقواعد و أصول تلك المهنة التً ٌمتهنها 

مة وفقا للقواعد واألصول الفنٌة و التقنٌة التً تقتضٌها المحترؾ الملزم ببدل العناٌة البلز

مهنته لما له من تجربة، ونظرا للثقة التً ٌضعها فٌه المتعاقد معه، الن أي إهمال أو رعونة 
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من جهته، ٌفتح باب التعوٌض عن المسإولٌة المترتبة فً حقه، الن كما تقول القاعدة 

ً ٌكسب قوته و ٌجنً أرباح من وراء مهنته وعمله، اأّلصولٌة " الؽنم بالؽرم" فما دام المهن

فهو مطالب بضمان سبلمة األشخاص الذٌن ٌضعون أنفسهم فً عهدته من كل خطرقد 

ٌهددهم، فالمرٌض ٌخضع للطبٌب، و المسافر ٌخضع للناقل و العامل ٌخضع لرب العمل و 

ة هما اللذان ٌبرران المستهلك ٌضع ثقته فً المنتج و الصانع ...، فهذا الخضوع وتلك الثق

إلزام المتعاقد القوي فً العبلقة التعاقدٌة  بضمان سبلمة المتعاقد االخر الضعٌؾ والمذعن 

فً أؼلب االحوال، الن مجرٌات األمور لٌست بٌده، بل بٌد المهنً الذي ٌملك من القدرة 

بحكم وظٌفته على تؤمٌن هذا االخٌر من كل االخطار و األضرار التً قد تلحقه.
124

    

هكذا و بعد أن تم التطرق لمفهوم االلتزام بضمان السبلمة سٌتم التطرق فً الفقرة  

 الموالٌة لطبٌعة االلتزام بضمان السبلمة وأساس هذا االلتزام .

 : طبيعةااللتزام بضمان الشالمة و أساسىثانيا

مجرد التزام  تفٌد طبٌعة هذا  االلتزام تحدٌد ما إذا كان االلتزام بتحقٌق نتٌجة أم أنه 

ببدل ؼاٌة،و ٌتم تعرٌؾ  االلتزام ببذل عناٌة أو ماٌسمى االلتزام بوسٌلة بكونه ذلك االلتزام  

الذٌبل ٌتطلب لتنفٌذه بالضرورةتحقٌق الؽاٌة البعٌدة التً توخاها الدابن و هو األمر الذي 

ن محله عبلج ٌنطبق على الطبٌب المدٌن فً عبلقته بالمرٌض الدابن فً االلتزام الذي ٌكو

هذا األخٌر، طالما أن الطبٌب قد بذل عناٌة و فقا ألصول وقواعد مهنته، اللهم إذا تمكن 

المرٌض الدابن فً العبلقة إثبات تقصٌر الطبٌب المدٌن .
125

 

أما االلتزام بتحقٌق نتٌجة ٌتم تعرٌفه على أنه التزام محدد محله تحقٌقه نتٌجة محددة، 

ة اعتبر المدٌن أنه لم ٌنفد التزامه بحٌث إذا لم تحقق هذه الؽاٌ
126

 

و بذلك إذا تم اعتبار االلتزام بضمان السبلمة التزام ببدل عناٌة فإن المدٌن ال ٌلتزم إال 

ببدل جهد للوصول إلى تحقٌق نتٌجة معٌنة تحققت هذه النتٌجة أو لم تتحقق ،فهو التزام 

ن فً القٌام به بقدر معٌن من الٌرمً تحقٌق ؼرض معٌن، و إنما المهم فٌه أن ٌبذل المدٌ

العناٌة من شؤنه تدقٌق النتٌجة التً ٌستهدفها الدابن، و من ثم ال تشكل النتٌجة المرتقبة جزءا 
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من االلتزام و تظل بالتالً أمرا خارجا عنه ،و بالتالً ال ٌمكن إلزامه بؤي تعوٌض لمجرد 

 تخلؾ الؽاٌة المبتؽاة. 

،فالقول به ٌإدي إلى تخفٌؾ العبء على أما بخصوص االلتزام بتحقٌق نتٌجة 

المتضرر الذي ٌستطٌع الحصول على التعوٌض بمجرد إثبات تخلؾ النتٌجة المطلوبة أي 

بمجرد إثبات حصول الضرر.
127

 

و اعتبار االلتزام بضمان السبلمة التزام بتحقٌق نتٌجة له أهمٌة كبرى،لمافٌه من 

،فبل ٌقع علٌه سوى عبء إثبات  حماٌة أكبر للمتضرر و تخفٌؾ عبء االثبات علٌه

الضرر، و أما المدٌن فبل ٌستطٌع التخلص من المسإولٌة إال إذا أثبت أن حدوث الضرر 

راجع لسبب أجنبً كالقوة القاهرة أو فعل الضحٌة أو ففل الؽٌر، و قد ذهب العمل القضابً 

ة للسابق المؽربً فً هذا التوجه خاصة ابتدابٌة وجدة فً حكمها حٌث حملت المسإولٌ

بمجرد ثبوت جروح الراكبة معها على أساس أن السابقة ٌجب علٌها أن تلتزم بضمان 

سبلمة الراكبة حتما لو لم ٌصدر منها خطؤ.
128

 

إن االعتراؾ بكون االلتزام بضمان السبلمة هو التزام بتحقٌق نتٌجة ٌعنً الحصول 

لخطؤ فً جانب على التعوٌض عن الضررالذي لحق المتضرر دون حاجة إلى إثبات ا

المدٌن، فبل ٌكون فً مقدور هذا األخٌر الهروب من المسإولٌة إال بإثبات السبب االجنبً، 

فمثبل فً عقد البٌع الذي ٌعتبر من أهم العقود شٌوعا فً الحٌاة العملٌة، فالتقدم التكنولوجً 

 المعروؾ فً شتى مٌادٌن الحٌاة أدى إلى مضاعفة األخطار التً باتت تهدد جمهور

المستهلكٌن و المستعملٌن للمنتوجات الصناعٌة لدرجة أصبحنا فً بعض األنباء عن كوارث 

و قعت فً مكان ما نتٌجة تناول بعض المواد الؽذابٌة ،من ذلك واقعة الدقٌق المسموم الذي 

أودى بحٌاة سكان قرٌة صؽٌرة فً فرنسا و أمام تفاقم هذه األخطار كان من البلزم 

ذا االلتزام بؤنه التزام بتحقٌق نتٌجةاالعتراؾ بطبٌعة ه
129
  

و بخصوص أساس االلتزام بضمان السبلمة، فعلى مستوى القانون المقارن نجد الفقه 

من القانون  148المصري قد استنذ فً قٌام االلتزام بضمان السبلمة على مقتضٌات المادة 
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تصر العقد على إلزام المدنً المصري خاصة فً فقرتها الثانٌة، و التً جاء فٌها "و ال ٌق

التعاقد بما ورد فٌه ،ولكن ٌتناول أٌضا ما هو من مستلزماته ،و فقا للقانون والعرؾ و 

 العدالة".

و ما ٌمكن أن نستنتج من هذهالمقتضٌات، أنها تخول للقاضً و فً سبٌل ضمان 

ة بؤن حماٌة فعلٌة للفرد ،ورؼبته فً تحقٌق التوازن العقدي بٌن مصالح األطراؾ المتعاقد

ٌقدر وفقا لما ٌقضً به العرؾ و العدالة بإضافة التزام قانونً إلى مضمون العقد، ٌضعه 

على عاتق أحد المتعاقدٌن هو التزام بضمان السبلمة، حماٌة منه للطرؾ الضعٌؾ فً 

مواجهة المهنً المحترؾ، و ذلك بدون اللجوء إلى تفسٌر اإلرادة المشتركة 

ذلك عن الصلة بٌن سبلمة أحد المتعاقدٌن، وااللتزام الذي رتبه للمتعاقدٌن،ٌمكنه البحث عن 

العقد على عاتق المتعاقد االخر، حول مدى قٌام الصلة بٌنهما حتى ٌتؤتى له القول بقٌام هذا 

االلتزام
130

 

وهو فً نفس االتجاه الذي كرسه االجتهاد القضابً الفرنسً و المصري 
131

 

تند الفقه المؽربً فً تؤسٌس قٌام االلتزام أما على مستوى القانون المؽربً فقد اس

بضمان السبلمة على عدة مبادئ لها تؤثٌر قوي فً العملٌة العقدٌة، خصوصا و أنها تقتضً 

نوعا من التعاون و التخلٌق فً الحٌاة االقتصادٌة لضمان قدر أوفى من المصداقٌة و 

ع على أن " كل تعهد من ق ل  231الشفافٌة، من ذلك مبدأ حسن النٌة حٌث ٌنص الفصل 

ٌجب تنفٌذه بحسن النٌة ،و هو ال ٌلزم بما وقع التصرٌح به فحسب بل أٌضا بكل ملحقات 

 االلتزام التً ٌقررها القانون أو العرؾ أو االنصاؾ و فقا لنما تقتضٌه طبٌعته".

و ٌإكد هذا االتجاه بؤنه ال مانع ٌمنع من االعتماد على مقتضٌات هذا الفصل لتبرٌر 

ل بوجود التزام بضمان السبلمة على عاتق المهنً متى توفرت الشروط البلزمة لقٌامه القو

.
132
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 : تطبيقات االلتزام بضمان الشالمة الفقرة الجانية

لقد توسع القضاء فً إقرار االلتزام بضمان السبلمة، فؤصبح هذا االلتزام ٌشمل العدٌد 

الطرؾ الضعٌؾ فً العبلقة التعاقدٌة ،و من العقود و ذلك إلقرار التوازن العقدي و حماٌة 

قد كان هذا االلتزام محبل لتطبٌقات قضابٌة عدٌدة فً مختلؾ أنواع العقود و سنعرض 

نماذج التطبٌقات القضابٌة لهذا االلتزام فً عقد النقل باعتباره المجال الخصب لئللتزام 

 (.ثانٌا( و عقد العبلج الطبً )والبضمان السبلمة )أ

 قد الهقل: يف عاوال

ٌعتبر عقد النقل من أكثر العقود التً انصب االهتمام حولها فً موضوع االلتزام 

بضمان السبلمة ، و ذلك لكون دور المسافر ٌكون محدودا و محصورا و ٌكون هو الطرؾ 

الضعٌؾ مقارنة مع الناقل الذي ٌحدد شروط النقل، و لكون االلتزام بسبلمة المسافر ٌتفق 

لنقل و الؽاٌة التً ٌقصدها طرفاه منه، حٌن ٌتنافى مع طبٌعة هذا العقد أن مع طبٌعة عقد ا

ٌصل المسافر إلى جهة و صوله مصابا أو جثة هامدة، وٌقصد بعقد النقل االتفاق الذي ٌلتزم 

بمقتضاه شخص ٌسمى الناقل بتوصٌل المسافر من مكان إلى أخر مقابل أجر ٌإدٌه هذا 

. االخٌر )الناقل( فً عقد النقل
133

 

وقد بدأ القضاء الفرنسً بإضافة االلتزام بضمان السبلمة إلى عقد لنقل من خبلل 

 1911نوفمبر  21قراره الشهٌر الصادر بتارٌخ 
134

، حٌت أوردت محكمة النقض 

الفرنسٌة عبارة فً هذا الحكم و هً : "تنفٌذ عقد النقل بموجب التزام الناقل بوصول 

مسإولٌة الناقل فً حالة االخبلل بهذا االلتزام  الراكب سالما إلى جهة الوصول، و أن

 مسإولٌة عقدٌة" 

تم توالت المحاكم بإصدار أحكامها التً تإكد هذا االلتزام إلى أن اجمع الفقه و القضاء 

الفرنسً على إضافة هذا االلتزام إلى عقود النقل.
135

و قد قضت محكمة  النقض الفرنسٌة  

التعوٌض عن األضرار التً لحقت الراكب نتٌجة سقوطه بانعقاد مسإولٌة الناقل و ألزمته ب
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على االرض أثناء إقبلع الباص، و أكدت المحكمة أن عقد الناقل ٌضع على عاتق الناقل 

التزاما بضمان السبلمة و ذلك منذ لحظة الركوب حتى لحظة الوصول
136
  

لٌة نوع االلتزام فقضت بانعقاد مسإو  (versailles)وقد حدت محكمة االستبناؾ 

الناقل و ألزمته بالتعوٌض عن االضرار التً لحقت الراكبة و طفلها بسبب إقبلع القطار 

فجؤة حٌت أصٌبت هً و طفلها نتٌجة ذلك بؤضرار جسمانٌة بالؽة،
137

 

وتظهر أهمٌة االلتزام بضمان السبلمة خاصة فً عقد النقل الجوي، نظرا لطبٌعته 

الخرى و ذلك ألهمٌة و سابل النقل الجوٌة، و الخاصة التً جعلته ٌختلؾ عن باقً العقود ا

ما تكتنؾ الرحلة الجوٌة من مخاطر جعلت الناقل ٌتخذ من االحتٌاطات و االستعدادات، ألن 

الناقل ٌتطلب خبرة واستعداد ٌتبلءم مع ما ٌمكن أن ٌتعرض له المسافر من حوادث، االمر 

افر أو الراكب لٌس ملزما بإثبات الذي ٌجعل هذا االلتزام ملقى على عاتق الناقل ،و المس

خطؤ المدعى علٌه بل علٌه إثبات الضرر و الرابطة السببٌة بٌنه و بٌن الحادث و هو ما 

 12المعدل التفاقٌة فارسوفٌا الصادرة بتارٌخ  1971أكده بروتوكول كواتٌماال فً مارس 

م بتحقٌق ؼاٌة منه " إن التزام الناقل الجوي هو التزا 17جاء فً المادة 1929أكتوبر 

مستقلة عن فكرة الخطؤ "
138

 

كما ٌعتبر االلتزام بضمان السبلمة من أدق االلتزامات صمن عقد النقل البحري، إذ 

ٌبتدئ التزام الناقل البحري بضمان سبلمة الراكب من اللحظة التً ٌنتقل فٌها المسافر من 

سر إلى رصٌؾ مٌناء الرصٌؾ إلى الجسر المإدي للسفٌنة، وٌنتهً عندما ٌؽادر هذا الج

الوصول، ؼٌر أنه رؼم ذلك فقعد النقل البحري ٌحتفظ للمسافر بحرٌة أكبر فً الحركة، و 

بهذا فإن األخطار تزداد، الشًء الذي ٌفرض علٌه )الراكب ( عدم تعرٌض نفسه لخطر ،و 

ذلك باالبتعاد عن كل ما من شؤنه أن ٌلحق به ضررا كتجنب الدخول الى االماكن 

على متن السفٌنة. المحظورة
139
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 : يف عقد العالج الطيب ثانيا

ٌتضمن عقد العبلج الطبً التزامات خاصة ملقاة على عاتق الطبٌب مستمدة من 

ضرورة المحافظة على الجسم االنسانً و حق االنسان وحرٌته على جسمه بما ال ٌتعارض 

رب طبٌة على المرٌض، و مع النظام العام و اآلداب العامة ،ومن هنا فانه ٌمتنع إجراء تجا

 لو تم ذلك ألؼراض علمٌة و ال ٌعتد برضاء المرٌض لعدم مشروعٌته.

و على ذلك فبل ٌكفً رضاء المرٌض على قٌام الطبٌب بعبلجه بل ٌلزم أٌضا أن 

ٌحصل الطبٌب قبل تدخله على رضاء المرٌض أو من ٌمثله بطرٌقة العبلج ،و لن ٌتحقق 

ض على علم بالمخاطر التً تقع نتٌجة العبلج، و طرق العبلج هذا الرضا إال إذا كان المرٌ

االخرى، و من ناحٌة أخرى فهناك  واجبات أخرى على الطبٌب بعد قٌامه بالعبلج تتمثل 

فً إخطار المرٌض بنتابج العبلج و إرشاده 
140

 

فمع التطورات المتسارعة فً مٌدان النشاط الطبً، ارتفع معدل االخطاء الطبٌة و 

ك النظرة مآلها الخول إلى ؼٌر رجعة عندما أضحى الطبٌب مسإوال مسإولٌة أصبحت تل

كاملة عن تدخله الطبً كباقً أفراد المجتمع والمهنٌن والحرفٌٌنوامام ملحاحٌة الحماٌة 

القانونٌة للمتعامل مع القابم بالعمل الطبً،
141
تدخل القضاء و أضاؾ إلى عقد العبلج الطبً  

ت العبلجٌة بضمان سبلمة مرضاهم.التزام االطباء و المإسسا
142

 

)الدابرة المدنٌة(  1969نوفمبر  17وتطبٌقا لذلك قضت محكمة النقض الفرنسٌة فً 

بؤن الطبٌب ٌكون مسإول إذا أجرى عملٌة جراحٌة ال مرأة تبلػ من العمر ستة و ستٌن سنة 

ا الٌسرى، بقصد إزالة الورم و التجاعٌد الموجودة أسفل عٌنٌها و نتج عنها عمى بعٌنه

وتعتبر مسإولٌة الطبٌب نتٌجة عدم تنبٌه المرٌضة باالحتماالت الخطٌرة لتدخله الجراحً، 

حتى لو كانت هذه االحتماالت نادرة الحدوث وذلك حتى ٌكون المرٌض على علم بالعناصر 

التً ٌمكن أي أن ٌبنً علٌها تقدٌره ،وخاصة أن وجود الورم و التجاعٌد تحت العٌنٌن ال 

إزعاجا شدٌدا ال مرأة بلؽت هذه السن المتقدمة ٌسبب 
143
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كما أقر القضاء الفرنسً بالمسإولٌة المدنٌة للطبٌب نتٌجة عدم إعطاء المعلومات 

الكاملة عن مخاطر عدم سبلمة تكوٌن الجنٌن للوصول إلى خٌار سلٌم بشؤن إنهاء العمل 

الطفل بالحصول على بموافقة الوالدٌن، مما أدى إلى والدة طفل معوق، و بتالً حق 

.تعوٌض عما لحقه من ضرر
144
  

و بالنسبة للقضاء المؽربً فقد أقر كذلك أن الطبٌب مسإوال عن االخبلل بسبلمة 

المرٌض، ألن االخبلل بالسبلمة الواجبة ؼالبا ما ٌإدي إلى كوارث حقٌقٌة كما هو الحال 

، و الذي قد ٌترتب عنه بالنسبة لنقل دم ملوث بؤمراض خطٌرة نتٌجة خطؤ فً العبلج الطبً

 الموت أو تشوهات جسدٌة ٌصعب تقوٌمها فٌما بعد.

و نخلص مما سبق بٌانه أن القضاء المؽربً سارا على خطى القضاء الفرنسً 

بإقراره باألهمٌة القصوى لوجود االلتزام بضمان السبلمة فً عقد العبلج الطبً و إقراره 

فً سبٌل تحقٌق التوازن العقدي فً عقد مسإولٌة الطبٌب عن سبلمة مرضاه، وهذا كله 

 العبلج الطبً 
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 :خاتمة

دورها  اٌظهر جلٌصفوة القول ،ٌتضح لنا أن دور القاضً فً إعادة التوازن العقدي 

أو عدم إدراج أحد  األخربو بوضوح فً العقود التً ٌكون أحد أطرافها متعسفا للطرؾ 

 لبللتزاماتمنشؤ  األخٌرةهذا  رهاباعتباالملقاة على عاتق الطرفٌن وذلك  تااللتزاما

أقره المشرع المؽربً من خبلل  التعاقدٌة من خبلل إبرام العقد وتحدٌد أثارها وهو ما

  العدالة نجد أن لبلعتباراتلكنه  الذي ٌنص على أن "العقد شرٌعة المتعاقدٌن" 230الفصل 

ون هً أساس العقد ، العدٌد من العقود التً ٌتم إؼفال من خبللها بعض شروط الجوهرٌة تك

  لهذا ومن أجل تحقٌق التوازن العقدي أجاز المشرع المؽربً للقاضً التدخل فً هذه العقود

أجل تعدٌلها وتفسٌرها ثم تكمٌلها كل هذا ٌنصب بؤساس فً فك البس والؽموض   وذلك من

بما والنقص الذي ٌوجد فً هذه العقود ثم إعادة النٌة المشتركة لئلرادة الطرفٌن وذلك 

 العبلقات التعاقدٌة على وجه الصحٌح، واستمرارٌضمن رفع الؽبن عن الطرؾ الضعٌؾ 

إلى توسٌع فً فهم العدٌد من النصوص القانونٌة المتفرقة للوصول إلى نفس الؽاٌة  بإضافة

 .لدى إرادة الطرفٌن المثبتة
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 :الئحت انمراجع انمعتمدة 

 :القوانٌن المغربٌة 

  ْحُظخىٍ رظ٘ل٤ٌٙ حُظ٤َٜ  ُوخػ٢ رظلي٣ي طيحر٤َ ُلٔخ٣ش حُٔٔظِٜي،ح 31.08هخٕٗٞ ٍه

 (. 2011كزَح٣َ  18)  1432ٖٓ ٍر٤غ ح٧ٍٝ  14طخىٍ ك٢  1.11.03حُش٣َق ٍهْ 

  ْحُظخىٍ رظ٘ل٤ٌٙ حُظ٤َٜ حُش٣َق ٍهْ  رٔؼخرش ٓيٝٗش حُظؤ٤ٓ٘خص، 17-99هخٕٗٞ ٍه

حُظخىٍس  5054، ك٢ حُـ٣َيس ح٤َُٔٓش ػيى 1423ٖٓ ٍؿذ  25رظخ٣ٍن  ،1 238-02

 3105(.ص2002ٗٞكٔزَ 7رظخ٣ٍن)

  ْ65-97-1حُوخػ٢ ربٗشخء حُٔلخًْ حُظـخ٣ٍش، )حُظ٤َٜ ٍهْ  95-53حُوخٕٗٞ ٍه 

 .1997كزَح٣َ  12) 1417شٞحٍ  4حُٔئٍم 

  الكتب: 

  ٓلٔٞى ٝك٤ي : حالُظِحّ رؼٔخٕ حُٔالٓش ك٢ حُؼوٞى ىحٍ حُٜ٘ؼش حُؼَر٤ش حُوخَٛس

2001 . 

 ُظِحّ رؼٔخٕ حُٔالٓش ك٢ حُؼوٞى )ٗلٞ ٗظ٣َش حُؼوي( ىحٍ ػزي حهخىٍ أهظخط٢ : حال

 .2010حُلٌَ حُـخٓؼ٢ حالٌٓ٘ي٣ٍش حُطزؼش ح٠ُٝ٧ 

  ،ٓلٔي حُشَهخ٢ٗ : حُ٘ظ٣َش حُؼخٓش ُالُظِحٓخص )حُلن( حُٔطزؼش حٍُٞه٤ش حُٞؽ٤٘ش

 . 2004حُطزؼش حال٠ُٝ 

 ٧كٌخّ   ٓلَ حُزٌزخش٢ ، ىٍٝ حُوخػ٢ ك٢ ط٤ٌَٔ حُؼوي ، ىٍحٓش طؤط٤ِ٤ش طل٤ِ٤ِش

 .2008حُلوٚ ٝحُوؼخء حُٔظ١َ ٝحُٔوخٍٕ، 

  حُلي٣ؼ٢ هخُي ػزي حُل٤ٖٔ ، ط٤ٌَٔ حُؼوي )ىٍحٓش ٓوخٍٗش ( ، ٓ٘شٍٞحص حُلِز٢

 2012حُلوٞه٤ش ، حُطزؼش ح٠ُٝ٧ ، 

  نورالدٌن العمرانً و المعزوز البكاي: مدخل للعلوم القانونٌة ، درب السبلم

 ، 3857/3857بلمعطً الزٌتون مكناس، الطبعة 

 ،ٓطزؼش 2016ُـِء ح٧ٍٝ،ؽزؼش ح حُٞؿ٤ِ ك٢ حُوخٕٗٞ حُٔي٢ٗ، ػزي حُلن حُظخك٢،

 حُ٘ـخف حُـي٣يس حُيحٍ حُز٤ؼخء.
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  ػزي حُوخىٍ حُؼَػخ١ٍ،"ٓظخىٍ حالُظِحٓخص،حٌُظخد ح٧ٍٝ،ٗظ٣َش حُؼوي،حُطزؼش

 .220،ص:2016حُوخٓٔش،ٓطزؼش ح٤٘ٓ٧ش،حُٔ٘ش 

 ٗ٢،حُ٘ظ٣َش حُؼخٓش ُالُظِحّ،حُطزؼش ػزي حُؼخ٢ُ ىهٞه٢،"حُٞؿ٤ِ ك٢ حُوخٕٗٞ حُٔي

 ،ٓطزؼش ٓـِٔخٓش،ٌٓ٘خّ.2017ح٠ُٝ٧،

  ّػزي حَُُحم حكٔي ح١ٍُٜٞ٘ٔ: ح٤ُٓٞؾ ك٢ شَف حُوخٕٗٞ حُٔي٢ٗ، ٗظ٣َش حالُظِح

 رٞؿٚ ػخّ ،حُـِء حُؼخ٢ٗ ، ىحٍ حُ٘شَ حُؼَر٤ش،

  حُؼوي أكٔي ح١ٍُٜٞ٘ٔ، ٗظ٣َش ػزيحَُُحم 

 األطروحات: 

 ،ة لنٌل أطروح "الحماٌة المدنٌة للمستهلك ضد الشروط التعسفٌة"، نزهة الخبلدي

كلٌة العلوم القانونٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة أكدال،الرباط،جامعة  الدكتوراه فً الحقوق،

 .2005- 2004السنة الجامعٌة: محمد الخامس،

 ،"أطروحة  ماجدة عبد المجٌد المختارة،"سلطة القاضً فً تحقٌق التوازن العقدي

جامعة  ادٌة واالجتماعٌة فاس،كلٌة العلوم القانونٌة واالقتص لنٌل الدكتوراه فً الحقوق،

 .2014-2013السنة الجامعٌة:  محمد بن عبد هللا،

  العربً الشادلً،"االلتزام العقدي بٌن مبدأ سلطان اإلرادي والتوجه الحدٌث

للعقد"،أطروحة لنٌل الدكتوراه فً الحقوق،كلٌة العلوم القانونٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة 

 .2007-2006دار البٌضاء ،السنة الجامعٌة :عٌن الشق،جامعة الحسن الثانً ال

 دراسة مقارنة،أطروحة -محمد باحمانً،"حماٌة المستهلك من الشروط التعسفٌة

لنٌل الدكتوراه فً الحقوق، كلٌة العلوم القانونٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة الدار 

 .2006- 2005البٌضاء،جامعة الحسن الثانً،السنة الجامعٌة:

 ور القاضً فً تكملة العقد  ، أطروحة لنٌل الدكتوراه فً سعاد بوختالة ، د

 2015/2016، كلٌة الحقوق 1القانون الخاص ، جامعة الجزابر/الجزابر 

  د ذ اسم صاحب االطروحة، تؤثٌر القوانٌن الحدٌثة على النظرٌة العامة للعقد

مركز الدراسات ،دراسة تحلٌلٌة نقدٌة فً القانون المؽربً/قانون حماٌة المستهلك نموذجا، 

 2017/2018بالدكتوراه ابن زهر ، اكادٌر ، السنة 
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  سلٌمان المقداد فً اطروحته )مركز اإلرادة فً العقود(، جامعة محمد األول كلٌة

 ،2016/2017العلوم القانونٌة وجدة،

 الرسائل: 

  31مٌنة الكراري،"حماٌة المستهلك من الشروط التعسفٌة فً ضوء القانون رقم-

لنٌل دبلوم الماستر فً القانون الخاص،كلٌة العلوم القانونٌة واالقتصادٌة "،رسالة 08

 .3851-3855واالجتماعٌة مراكش،جامعة القاضً عٌاض،السنة الجامعٌة:

  أٌوب العنٌر،"التوازن العقدي بٌن قواعد ق.ل.ع وقانون تدابٌر حماٌة

انونٌة واالقتصادٌة المستهلك"،رسالة لنٌل الماستر فً القاون الخاص،كلٌة العلوم الق

 ،3853-3855واالجتماعٌة السوٌسً،جامعة محمد الخامس الرباط،السنة الجامعٌة:

  إٌمان بنشانة،"الحماٌة القانونٌة للمستهلك من الشروط التعسفٌة"،بحث نهاٌة تكوٌن

 .3851(،الرباط،سنة 57الملحقٌن القضابٌٌن)الفوج 

  عن الشروط التعسفٌة،رسالة لنٌل جمٌلة الصبار،"اختبلل التوازن العقدي الناجم

الماستر فً القانون الخاص، كلٌة العلوم القانونٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة سطات،جامعة 

 .3851-3855الحسن االول،السنة الجامعٌة:

  55-87ٌاسٌن المفقود،"حماٌة المستهلك من الشروط التعسفٌة فً ضوء قانون ،"

، كلٌة العلوم القانونٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة رسالة لنٌل الماستر فً القانون الخاص

 .3853- 3855سطات،جامعة الحسن االول،السنة الجامعٌة:

   سبلمً لبندة: االلتزام  بضمان السبلمة فً عقد المبلءمة فً عقد النقل  البري

 .3858لؤلشخاص،مذكرة لنٌل شهادة الماستر بالجزابر 

 ًمة فً المجال الطبً رسالة لنٌل دبلوم : االلتزام بضمان السبلعصمان العصمان

الماستر كلٌة العلوم القانونٌة و االقتصادٌة و االجتماعٌة جامعة المولى اسماعٌل . مكناس 

3851-3853. 

  باشا سعٌدة فً مذكرة التخرج لنٌل شهادة الماستر )الشرط الجزابً فً القانون

 3858/3857، الجزابر سنةالمدنً الجزابري(، جامعة عبد الحمٌد بن بادٌس مستؽانم
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 :الكتب المعتمدة باللغة الفرنسٌة 

 Jean calais Auloy ,Les clauses Abusives en droit français ,Actes 

de la tables ronde du 12 décembre 1990  

 :المقاالت 

  المعزوز البكاي ، بعض مظاهر اضطراب النظرٌة العامة للعقد ، مقال منشور

 3851نً، العدد الثالث بمجلة القانون المد

  بهٌجة فردوس: دور القضاء فً حماٌة المستهلك المقترض من الشروط التعسفٌة

، ة/عقد العقد العقاري نموذجا/  مقال منشور بمجلة البوؼاز للدراسات القانونٌة و القضابٌ

 3857العدد الثانً 

 مواقع الكترونٌة 

 تعاقدٌة وهاجس ضمان تنفٌد سعد بوجنانً ، الشرط الجزابً بٌن مطلب العدالة ال

  WWW.MAROC.LAW. COM :اللتزام منشور بالموقع االلكترونٌة 

 العقد منشور بالموقع االلكترونً عبد الزهرة عبد هللا الفتبلوي نطاق :

ALMERJA.NET 
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 التصميم

 الئحة المختصرات :

  المقدمة

 المبحث األول : التدخل القضائً لتعدٌل العقد.

 Les clauses : دور القضاء فً الحد من الشروط التعسفٌةالمطلب االول

Abusives 

 : ماهٌة الشروط التعسفٌة فً العقود:الفقرة االولى

 ض الشروط التعسفٌة:: نماذج تطبٌقٌة لبعالفقرة الثانٌة

 لجزائًالمراجعة القضائٌة للشرط ا المطلب الثانً:

 الفقرة االولى: اإلطار القانونً للشرط

 الفقرة الثانٌة: المراجعة القضابٌة للشرط الجزابً

 ل العقدٌالمبحث الثانً : التدخل القضائً لتكم

 تكمٌل العقد المطلب األول : دور القضاء فً

 ماهٌة تكمٌل العقدالفقرة األولى: 

 الفقرة الثانٌة: اسباب و شروط تكمٌل العقد.

 الفقرة الثالثة: طرق تكمٌل العقد

 التكملة تطبٌقات أهم السالمة بضمان االلتزام: الثانًالمطلب 

 : ماهٌة االلتزام بضمان السبلمةالفقرة االولى

 : تطبٌقات االلتزام بضمان السبلمة  الفقرة الثانٌة 

 :خاتمة

 الئحة المراجع المعتمدة:

 


