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 فصل تمهيدي:

 :االلتزامتعريف 

واآلخر مدين يترتب بأنه رابطة قانونية بين شخصين أحدهما دائن  االلتزاميعرف 
بمقتضاها على الطرف املدين تجاه الطرف الدائن، نقل حق عيني، أو القيام بعمل أو االمتناع 

 عن عمل.

 لتزام البائع بنقل ملكية املبيع إلى املشتري.ن محل االلتزام، نقل حق عيني كافقد يكو 

 إليه ببنائه.وقد يكون محل االلتزام القيام بعمل، كالتزام مقاول ببناء منزل عهد 

مؤسسة تجارية بعدم فتح مؤسسة  كالتزامعن عمل،  االمتناع االلتزاموقد يكون محل 
 مشابهة تنافس املؤسسة املبيعة.

عن التمثيل لدى شركة غير الشركة التي تعاقد معها وهكذا  باالمتناعممثل  التزامأو 
إذا انصب على نقل حق عيني إما يكون إيجابيا، وإما يكون سلبيا، فهو إيجابي  االلتزامفمحل 

 أو القيام بعمل، وهو سلبي إذا هدف االمتناع عن عمل.

ويرى أغلب الفقهاء أن االلتزام مرادف للحق الشخص ي، فالرابطة القانونية التي تربط 
املدين بالدائن تعتبر التزاما إذا نظر إليها من ناحية املدين، وهي تعتبر حقا إذا نظر إليها من 

وعليه يمكننا تعريف الحق الشخص ي بأنه رابطة بين شخصين أحدهما دائن  وجهة الدائن،
واآلخر مدين يحق بمقتضاها للطرف الدائن مطالبة الطرف املدين بنقل حق عيني أو القيام 

 (.1بعمل أو االمتناع عن عمل)

وال يعني تعريف االلتزام بأنه رابطة قانونية بين طرف دائن وطرف مدين، أن االلتزام 
لب بالضرورة وجود دائن ومدين، فااللتزام يمكن تصوره دون قيام طرف دائن عند يتط

نشوئه، كما في الوعد بجائزة املوجه للجمهور، أو في االشتراط ملصلحة الغير عندما يكون هذا 
الغير شخصا أو جهة لم يعينا وقت االشتراط أو يكون شخصا مستقبال أو جهة مستقبلة، 

أثره الفعلي وال تظهر ثمرته املترتب على املدين دون وجود دائن ال ينتج  ولكن مثل هذا االلتزام

                                                           
مأمون الكزبري، نظرية االلتزامات في ضوء قانون االلتزامات والعقود المغربي، الجزء األول مصادر اإللتزامات،  1

 .21، ص. 2791مطابع دار القلم، بيروت، الطبعة الثانية 
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العملية إال إذا برز الطرف الدائن إلى الوجود، وقامت الرابطة القانونية بين الطرف امللتزم له 
 (.1والطرف امللتزم)

وإذا كان بعض الفقهاء قد رأوا تعريف االلتزام بأنه حالة قانونية يكلف بمقتضاها 
ص معين بنقل حق عيني أو القيام بعمل أو االمتناع عن عمل، للداللة على إمكانية قيام شخ

الناحية الشخصية  ( إبراز2ل مع بعض الفقه)دون وجود الطرف الدائن، فإننا نفضااللتزام 
في تعريف االلتزام والتركيز على وجوب قيام الرابطة القانونية بين الطرف امللتزم وبين الطرف 

إذ ال ثمرة تجنى وال فائدة ترجى من التزام ال يوجد شخص دائن يحق له املطالبة الدائن 
 بتنفيذه.

 عناصر االلتزام:* 

 حلل الفقهاء االلتزام إلى عنصرين: عنصر املديونية وعنصر املسؤولية.

 :عنصر املديونية -0

قيمة مالية، املديونية هي التكليف القانوني الواقع على عاتق املدين بأداء ش يء معين له 
فإذا قام املدين بتنفيذ هذا األداء فإن عنصر املديونية ينتهي، وكذلك عنصر املسؤولية أما 

 إذا لم يقم املدين بتنفيذ التزامه فإن عنصر املسؤولية يظهر.

 عنصر املسؤولية: -8

وهو السلطة املخولة للدائن، في حالة عدم قيام املدين بتنفيذ التزامه بأن يلجأ إلى 
 نفيذ القهري.الت

والتمييز بين املديونية واملسؤولية له أهميته: فقد يتوفر عنصر املديونية دون عنصر 
املسؤولية كما في االلتزام الطبيعي، إذ تشغل ذمة املدين بااللتزام ولكن ال يستطيع الدائن أن 

في  بما يكون قد وفىيجبر املدين على الوفاء بالتزامه، إنما إذا قام املدين بالوفاء اختيارا، فإنه 
ذمته وال يستطيع أن يسترد ما وفاه بحجة أنه وفى دينا ليس في ذمته، ومثال االلتزامات 

 الطبيعية الديون التي انقضت بالتقادم.

                                                           
 .21، ص. 1009المختار بن أحمد عطار، الوسيط في القانون المدني، مصادر االلتزامات، الطبعة الثانية،  1

 .21مأمون الكزبري، م. س، ص.  2
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وقد يحدث أن يتوفر عنصر املسؤولية، دون عنصر املديونية، فالكفيل الشخص ي 
مة غيره، وكذلك الش يء املرهون قد يسأل عن دين لم تشغل به ذمته في األصل، بل شغلت به ذ

 (.1يكون ضمانا لدين في ذمة آخر ليس هو صاحب الش يء)

 خصائص االلتزام:* 

، وجدناه ينصب على حق ذو قيمة مالية، ويتميز بالخصائص االلتزامإذا تأملنا مفهوم 
 اآلتية:

 واجب مقرر بمقتض ى القانون  االلتزامالخاصية األوى :  -

سلبيا، فهو يتخذ الصفة اإليجابية  أولقانون وقد يكون محله إيجابيا إن االلتزام يتقرر با
عن  االمتناععندما ينصب على نقل حق عيني أو على القيام بعمل، وهو سلبي إذا كان محله 

عمل وإذا كان االلتزام واجب قانوني، فهذا يعني أن احترام امللتزم اللتزامه مقرون بالجزاء الذي 
 خالل به والذي يتنوع بتنوع املخالفة.يفرضه القانون عند اإل 

ديني، ألن  أو أخالقيبأنه واجب قانوني ال يستبعد كل واجب  لاللتزامهذا وتحديدنا 
االلتزامات التي تنشأ عن قواعد القانون تراعي الجانب األخالقي والديني، بل أن هذا األخير قد 

الدين واألخالق الحميدة والنظام مخالف ألحكام  التزاميكون ركيزة لها بحيث ال يمكن تصور 
العام واآلداب العامة، والذي دفع بالفقه إلى القول بأن االلتزام يقتصر على القواعد القانونية 

أحيانا أمام التزامات حددها املشرع ولكن ال يمكن تنفيذها  أنفسناامللزمة، هو أننا قد نجد 
 الدين من دين مدني إلى دين طبيعي.جبرا على املدين، وذلك كما لو تقادم الحق أو انقلب 

 الخاصية الثانية: االلتزام ينش ئ واجبا خاصا* 

ا ن عليه أداء ميقصد بالواجب الخاص الذي ينشأ على عاتق امللتزم، أن هذا األخير يتعي
بذمته لسبب خاص يفرض عليه دون غيره، وهنا يتميز الواجب الخاص عن الواجب العام 

 لذي يفرض احترام حقوق الغير.يتحمل به كل شخص، واالذي 

                                                           
الفصايلي الطيب، النظرية العامة لاللتزام، الجزء األول، مصادر االلتزام، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء،  1

 .21ص.  ،2779الطبعة الثانية 
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وهذا الواجب الخاص قد يكون محله نقل حق عيني كما في التزام بائع املنقول بنقل 
 ملكية املبيع إلى املشتري.

وقد يكون محل االلتزام االمتناع عن عمل معين، كالتزام بائع محل تجاري بعدم فتح محل 
 مماثل ينافس املحل املبيع.

لذي ينش ئ واجبا خاص قد يكون إيجابيا أو سلبيا، فهو إيجابي إذا وعليه، فإن االلتزام ا
انصب على نقل حق عيني أو القيام بعمل معين، وقد يكون سلبيا إذا كان الغرض منه االمتناع 

 عن عمل محدد.

 الخاصية الثالثة: االلتزام ينش ئ حقا ذو قيمة مالية* 

املالية وهناك أعمال ال تخضع  إن االلتزامات ليست من جنس واحد، فهناك االلتزامات
 فللتقويم، ومن ثم فإن املقصود بأن االلتزام ينش ئ حقا ذو قيمة مالية، هو أن االلتزام يراد

الحق الشخص ي، أي أن يكون محل االلتزام شيئا قابال للتقويم، وهنا تخرج جميع األعمال 
لألبوين تجاه األبناء واملتمثل الواجبة بمقتض ى االلتزام والتي ال تقوم بالنقود كالواجب املقرر 

وواجب املوظف الذي يفرض عليه أداء عمله بصدق وأمانة، فهذه الواجبات ال  االحترام،في 
 (.1وتخرج من نطاق الحقوق املالية) التزاماتتعتبر 

 :االلتزامتقسيمات * 

تختلف االلتزامات باختالف األحكام التي تنظمها، وتقسم حسب املوضوعات التي تشتمل 
 عليها، أو الزاوية التي ينظر منها إليها وأهم تقسيم تقسم إليه هو تقسيمها إلى:

 أوال: من حيث اإلجبار عل  التنفيذ

 من حيث اإلجبار على التنفيذ إلى: االلتزاماتتقسم 

                                                           
 .21المختار بن أحمد عطار، م. س، ص.  1
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هي التي يتوفر فيها العنصرين معا، عنصر املديونية وعنصر مدنية:  التزامات* 

قصودة بااللتزام القانوني، الذي يستوجب تحقق خصائص املسؤولية، وبالتالي فهي امل

 بالتبعية الوصف الدقيق لاللتزام. االلتزام، فإذا فقد عنصرا أو خاصية من خصائصه انتهى

(، 1فهي التي يتوفر فيها عنصر املديونية دون عنصر املسؤولية)االلتزامات الطبيعية: * 
م هو عنصر املديونية، وبالتالي ال يستطيع وهذا أمر طبيعي ألن العنصر األساس ي في االلتزا

الدائن إجبار املدين على الوفاء بالتزاماته، ولكنه إذا أداها كان أداؤها صحيحا صادرا من 
مدين وليس من متبرع، وبالتالي ال يجوز له أن يسترد ما وفى به دينه وهذا ما أشار إليه الفصل 

 (.2من ق.ل.ع) 37

بأن االلتزامات الطبيعية هي في حقيقتها مجرد واجبات وعلى هذا األساس يمكن القول 
أدبية ترتفع درجة وجوبها على درجة وجوب الواجبات الخلقية في صورتها العادية بالنظر ملا 
يحيط بها من مالبسات خاصة وأن هذه املالبسات تكفي لجعل الوفاء بالواجب األدبي من 

رجوع في هذا الوفاء، ولكنها كذلك ال تكفي لتبرير معه ال قبيل الوفاء بااللتزام على نحو ال يمكن
تدخل السلطة العامة ضمانا لتنفيذ هذا الواجب جبرا على املدين به إذا لم يقم بالوفاء به 

طبيعي ال  التزامعلى املدين، وإن كان هذا االلتزام مجرد  التزامااختيارا، لذلك نجد أن هناك 
 (.3جبر في تنفيذه)

ن في الوفاء بالتزامه إذا ما كان هذا االلتزام قد سقط بالتقادم مثال ذلك واجب املدي

ذمة القاصر نتيجة على نحو ال يجوز إجباره على تنفيذه، ومثاله أيضا االلتزامات املترتبة في 

موال التي أنفقها فيما ال إبطال التزامه املدني بسبب نقص أهليته بحيث ال يكون ملزما برد األ 

 (.4يعود عليه بالنفع)

                                                           
، ص. 2771مكتبة عبد هللا وهبة، القاهرة طبعة  –العقد و اإلرادة المنفردة  -إسماعيل غانم، النظرية العامة لإللتزام،  1

17. 

و اللتزام معنوي، الدفع الذي يتم تنفيذا لدين سقط بالتقادم أ « من قانون االلتزامات والعقود على أنه 91ينص الفصل  2

ال يخول االسترداد إذا كان الدافع متمتعا بأهلية التصرف على سبيل التبرع، ولو كان يعتقد عن غلط أنه ملزم بالفع، أو 

 »كان يجهل واقعة التقادم

 .21، ص. 2799مصطفى الجمال، النظرية العامة لاللتزامات، مطبعة الدار الجامعية، الطبعة األولى  3

أسامة، النظرية العامة لاللتزامات، الجزء األول، المصادر اإلرادية، مطبعة دار النشر الجسور، وجدة،  عبد الرحمن 4

 .11، ص. 1002طبعة 
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 ثانيا: من حيث املحل

ما يحق للدائن اقتضاءه من املدين،  أومحل االلتزام هو ما يلتزم املدين بأدائه للدائن، 
 فمن هذه الوجهة يسوغ تقسيم االلتزامات إلى عدة تقسيمات أهمها:

 االلتزام بإعطاء ش يء:* 

مته املالية إلى املدين بنقل ملكية ش يء أو حق من ذ التزامااللتزام بإعطاء ش يء، يفيد هنا 
الذمة املالية للدائن، ومن ثم يجد هذا االلتزام مصدره في كل عقد ناقل للملكية بعوض كالبيع 

 واملقايضة والشركة أو بدون عوض كالهبة.

 التزام بعمل: *

فيعني قيام املدين بعمل آخر غير نقل ملكية مال معين، سواء أكان عمال إيجابيا أو 
 دة.نشاطا معينا أو خدمة محد

ولإلشارة فهذه االلتزامات كثيرة وتهم بالخصوص العقود التي ترد على عمل أو خدمة 
 مثال عقود العمل وعقود املقاولة والوكالة. ،اإلنسان

 االلتزام باالمتناع عن عمل:* 

سلبي يفرض على املدين اإلمساك عن فعل معين، وهو يكون في الغالب تابعا  التزامهو 

أو االلتزام بعمل، ومن قبيل ذلك التزام بائع األصل التجاري بعدم لاللتزام بإعطاء ش يء 

 منافسة املشتري الذي آل إليه الحق في الزبناء، والتزام املكتري بعدم تغيير تخصيص العين

 رار املهنية ملشغله.ألساملكتراة، وإلتزام العامل بعدم إفشاء ا

 أهمية هذا التقسيم:* 

 من ناحيتين: تتجلى أهمية هذا التقسيم خصوصا
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الناحية األولى: من حيث تنفيذ االلتزامات السالفة، وترتيب آثارها يالحظ في أغلب 
ينفذ مبدئيا   -وهو إلتزام بإعطاء ش يء–العقود الناقلة للملكية أن االلتزام بنقل امللكية 

فهوم ودون حاجة لتدخل املدين، ويرجع هذا إلى امل ،مباشر لتبادل التراض ي كأثربطريقة فورية 
املتطور لحق امللكية املجرد واملتميز عن الش يء محل الحق، فمثال في عقد البيع تنتقل بفعل 

أما تسليم محل هذا الحق فهو إلتزام يتحمل به  ،التراض ي ملكية الحق املبيع إلى املشتري 
 (.1البائع)

آلة غير أن تطبيق هذا الحكم يقتض ي أن يكون محل التعاقد شيئا مفرزا معينا بذاته )
قنطار من  الغلل، معينة، ش يء معين...( أما إذا كان مثليا لم تحدد ذاتيته بعد، )مثال كمية من

اإلسمنت...( فإن التعاقد يرد على محل قابل للتحديد ال تنتقل معه امللكية إال بإفرازه وتمييزه 
 عن غيره من طرف املدين.

ل ال تسري اآلثار مباشرة في بخالف هذا ففي فرضية االلتزام بعمل أو االمتناع عن عم
التعاقد، بل يتطلب األمر تدخل املدين، إما للنهوض بالعمل أو اإلمساك عنه وفق االتفاق 

 الحاصل.

الناحية الثانية: من وجهة تنفيذ االلتزامات، ثبت لهذا التقسيم فائدة أساسية تتجلى في 
يء، فإن هذا غير جائز في كل من أنه إذا أمكن اإلجبار على التنفيذ العيني لاللتزام بإعطاء ش 

االلتزام بعمل وااللتزام باالمتناع عن عمل، حيث يحق للدائن عند إخالل املدين بأحد هذين 
 (.2االلتزامين أن يطالبه بالتعويض عن الضرر الحاصل له ليس إال)

 من حيث النتيجة:* 

ام ببذل عناية وهو تنقسم االلتزامات من حيث النتيجة إلى: التزام بتحقيق نتيجة، والتز 
تقسيم يقوم على أساس النظر إلى مدى ما يطلب من املدين، فإن كان ما يطلب منه هو 
الوصول إلى هدف معين أي إدراك نتيجة معينة كان التزامه بتحقيق نتيجة، أما إذا كان ما 

                                                           
1 Jacques chestion et Bernand besché, traité des contrats, la vente L.G.D.J, Paris 1990, p. 

590. 

المصدر اإلرادي لاللتزامات، العقد الكتاب األول، تكوين العقد،  عبد الحق صافي، القانون المدني، الجزء األول، 2

 .19، ص. 1001مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة األولى 
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 التزامهلم يتحقق كان  أويطلب من املدين هو بذل جهد معين سواء تحقق الهدف املنشود 
 (.1بذل عناية)ب

فقد يلتزم املدين أحيانا بتحقيق نتيجة معينة، كأن يتعهد شخص ببناء دار معينة خالل 
ستة أشهر، أو يتعهد مؤجر بتمكين مستأجر من االنتفاع بالعين املؤجرة مدة سنتين، أو 

 .بضاعة إلى مكان معين، وهذا هو االلتزام بنتيجة )أو هو االلتزام املحدد( بنقل يتعهد ناقل

املدين على مجرد إتباع قدر معين من الحيطة والحذر في سلوكه مع  التزاموقد يقتصر 
الغير كالتزام الطبيب نحو مريضه والتزام املحامي نحو موكله ويسمى هذا النوع من االلتزام 

 بااللتزام بوسيلة.

 أهمية التقسيم:* 

بتحقيق نتيجة ولم  اماالتز لهذا التقسيم أهميته من حيث أنه إذا كان املدين ملتزما 
مخطئا، ما لم يثبت هو أن ما منعه كان سببا أجنبيا، وعلى العكس من ذلك إذا  ها عديحقق

كان ملتزما بوسيلة أو بذل عناية فإنه يلتزم فقط بأن يتخذ الحيطة ملحاولة الوصول إلى 
دين لم يتخذ النتيجة املطلوبة، فإذا لم تتحقق هذه النتيجة كان على الدائن أن يثبت أن امل

 .يقع على الدائن الحيطة الالزمة التي التزم بها، فإثبات اإلهمال وعدم الحيطة في جانب املدين

وهذا  الناقل، إذ هو يلتزم بتسليم البضائع في املكان والزمان املعينين. التزاممثال ذلك، 
بقصد الوصول إلى  التزام بتحقيق نتيجة، أما التزام الطبيب فهو التزام بوسيلة أو ببذل عناية

شفاء املريض وعلى ذلك إذا أثبت الشاحن صاحب البضائع، وهو الدائن أن البضائع لم تصل 
فإن على املدين لكي يتخلص من املسؤولية أن يثبت أن عدم تنفيذ التزامه يرجع إلى سبب 

الة األخرى إلى خطأ الدائن نفسه. أما الح أوأجنبي، فيثبت الناقل أن األمر يرجع إلى قوة قاهرة 
 اتخاذه)حالة االلتزام بوسيلة أو ببذل عناية( فإن على املريض أن يثبت إهمال الطبيب وعدم 

 (.2الحيطة الالزمة)

ولكن أحيانا نجد أن هناك حاالت متعددة، وفروض مختلفة تصعب فيها التفرقة بين 
ببذل  التزاماا االلتزام االلتزام بتحقيق نتيجة، وااللتزام ببذل عناية، كأن نتصور حالة يكون فيه

                                                           
أحمد سالمة، مذكرات في نظرية االلتزام، الكتاب األول، مصادر االلتزام، منشأة المعارف اإلسكندرية، طبعة  1

 .11، ص. 2779

يم، عبد الباقي البكري، محمد طه البشير، الوجيز في نظرية االلتزام في القانون المدني العراقي، عبد المجيد الحك 2

 .21، ص. 2790الجزء األول، في مصادر االلتزام، بدون ذكر المطبعة، طبعة 
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الطبيب بعالج مريضه،  التزامعناية في فرض، والتزاما بتحقيق نتيجة في فرض آخر كما في حال 
 .الطبيب الجراح بإجراء جراحة تجميل التزاموحالة 

إذا بذل العناية املطلوبة، أما في الحالة  التزامهففي الحالة األولى يكون الطبيب قد نفذ 
على بذل العناية املطلوبة وإنما يمتد إلى تحقيق نتيجة  التزامهال يقتصر  الثانية فالطبيب

 (.1معينة)

معا في حالة واحدة كما في حالة الطبيب الجراح  في بعض األحيان، يجتمع االلتزامانو
امللتزم بتحقيق النتيجة من جهة، وامللتزم من جهة أخرى بأن يراعي في إجرائه قدرا معينا من 

وعلى ذلك إذا لم تنجح العملية فال يكفي أن يطالب املتضرر  ،ر بقصد إنجاحهاالحيطة والحذ
 (.2إهماله)و بالتعويض عن عدم نجاح العملية، بل يمكن مساءلة الطبيب أيضا عن تقصيره 

 تبعية: والتزاماتأصلية  التزامات* 

آخر ويكون  لتزامستقال دون أن يكون مستندا إلى ايكون االلتزام أصليا، إذا أمكن قيامه م
تبعيا إذا وجد مستندا إلى التزام أصلي، وعلى ذلك إذا وجد التزامان وكان أحدهما أساسيا 

 لآلخر كان األول أصليا والثاني تبعيا، ويتحقق ذلك بصفة خاصة في حالتين:

: يكون فيها االلتزام التبعي نتيجة قانونية لاللتزام اآلخر، مثال ذلك التزام الحالة األوى 

 تزام تنفيذا عينيا.بالتعويض عن الضرر الناجم من عدم قيامه بتنفيذ االل املدين

 ،إليه ي ناشئا تبعا اللتزام أصلي وباالستناديكون فيها االلتزام التبع الحالة الثانية:

فالتزام الكفيل هو التزام تبعي، ألنه يتبع الدين األصلي وال يقوم إال بقيامه، وكذلك التزام 

 الشرط الجزائي وهو التزام تبعي، ال يقوم إال إذا قام بااللتزام األصلي.الشخص بدفع قيمة 

ولهذا التقسيم أهميته، حيث أن االلتزام التبعي يرتبط بااللتزام األصلي من حيث قيامه 
وانقضائه، فهو يدور معه وجودا وعدما وصحة وبطالنا ما لم ينص القانون أو يقض ي االتفاق 

 (.3بغير ذلك)

                                                           
 .19عبد الرحمن اسامة، م. س، ص.  1

 .19إسماعيل غانم، م. س، ص.  2

 .21كري، محمد طه البشير، م. س، ص. عبد المجيد الحكيم، عبد الباقي الب 3
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 :لتزاممصادر اال* 

يقصد بمصدر االلتزام، السبب القانوني الذي أنشأ االلتزام، حيث نص الفصل األول 
 ت عن االتفاقات والتصريحات األخرى من قانون االلتزامات والعقود على أنه "تنشأ االلتزاما

 املعبرة عن اإلرادة ولو كانت منفردة وعن أشباه العقود، وعن الجرائم وعن أشباه الجرائم".

 ر االلتزام حسب قانون االلتزامات والعقود املغربي هي:فمصاد

 أوال: العقود أو االتفاقات.

 املعبرة عن اإلرادة املنفردة. ثانيا: التصريحات األخرى 

 ثالثا: أشباه العقود.

 رابعا: الجرائم وأشباه الجرائم.

ردة كمصدر ( اعتد باإلرادة املنف1ويالحظ أن املشرع املغربي على خالف القانون الفرنس ي)
 اعتدادهلاللتزامات إلى جانب العقد، إال أنه يؤخذ عليه ما أخذ على املشرع الفرنس ي من حيث 

بشبه العقد وشبه الجرم كمصدرين لاللتزام، كما أنه أغفل ذكر القانون في عداد مصادر 
 االلتزام مع أن القانون قد يكون السبب املباشر لقيام بعض االلتزامات.

ات الحديثة نجدها ترتب مصادر االلتزامات نآراء الفقهاء وإلى التقني وإذا رجعنا إلى
يب كمايلي: العقد، اإلرادة املنفردة، العمل غير املشروع، اإلثراء بال سبب، القانون، وهو الترت

 .الذي سنعتمده في هذه الدراسة
  

                                                           
1Jacques Ghestion et Bernard bésché, op.cit, p. 152. 
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 الباب األول: العقد

 

حث األركان الواجب توافرها سنبدأ دراستنا بتعريف العقد، وتقسيمات العقود، ثم نب

تسود  ت العقود، ثم سنتعرض للقواعد التيلقيام عقد صحيح، ونتبعها بدراسة عن جزاءا

 تأويل العقد، ونختم أخيرا بالحديث عن آثار العقد.

 لى خمس فصول:سينقسم هذا الباب املخصص للعقد إ وعليه

 الفصل األول: تعريف العقد وتصنيف العقود.

 ركان العقد.الفصل الثاني: أ

 الفصل الثالث: جزاءات العقد.

 : آثار العقد.الفصل الرابع 

 الفصل األول: تعريف العقد وتصنيف العقود

هذا الفصل سنقسمه إلى مبحثين، األول نخصصه لتعريف العقد والثاني نعرض فيه 

 ملختلف تصنيفات العقود.

 املبحث األول: تعريف العقد وخصائصه

تعريف العقد في )املطلب األول(، على أن نبين خصائصه في هذا املبحث سنقسمه إلى 

 )املطلب الثاني( ونشير في )املطلب الثالث( ملبدأ سلطان اإلرادة.
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 املطلب األول: تعريف العقد

والعقود املغربي العقد، خالف ما فعله التقنين املدني  االلتزاماتلم يعرف قانون 

يلتزم بمقتضاه شخص أو أكثر،  اتفاقالعقد بقوله " 1111الفرنس ي الذي عرفه في الفصل 

 (.1نحو شخص أو أكثر بإعطاء أو بعمل ش يء أو باالمتناع عن عمل ش يء")

وقد أحسن املشرع صنعا، في عدم تعريفه للعقد، ألن التعريف مسألة فقهية يجب أن 

 .لالجتهاديترك أمرها 

لثاني بحيث يشكل ويميز بعض الفقه بين االتفاق والعقد، معتبرين األول أعم من ا

 األول أي االتفاق نوعا والثاني أي العقد جنسا منه.

في نظر هؤالء الفقهاء هو توافق إرادتين على إنشاء االلتزام كما في الحوالة أو  فاالتفاق

 تعديله كما في رفع أو تخفيض الثمن املقرر سابقا، أو إنهائه كما في الوفاء.

أو  التزامرأي البعض توافق إرادتين على إنشاء  ، إذ هو فياالتفاقأما العقد فأخص من 

ليس إال. ولكن الرأي السائد تشريعا  التزامهو توافق إرادتين على إنشاء  أضيقنقله، وفي رأي 

، وقد أخذ املشرع املغربي بالرأي املؤيد لوحدة املدلول واالتفاقوفقها أن ال تفرقة بين العقد 

الفرع الثاني من الباب األول من القسم األول الذي ، فهو في واالتفاقواملعنى بين العقد 

تناول بالبحث أوال "التعبير عن اإلرادة الصادرة عن طرف واحد"  ،خصصه للتعبير عن اإلرادة

من  22و 11كما في الفصول  االتفاقوالعقود" حيث استعمل حينا لفظ  االتفاقاتثم ثانيا "

من  73و 71و 22و 22و 22كما في الفصول  والعقود، وأحيانا لفظ العقد االلتزاماتقانون 

من ق.ل.ع،  72و 72و 21معا في مادة واحدة كما في املواد  واالتفاقق.ل.ع، وتارة لفظي العقد 

 .واالتفاقنافيا بذلك كل تفرقة بين العقد 
                                                           

1Jaques Ghestin, traité de droit civil, la formation du contrat, 3éme édition L.G.D.J. 1993, 

p. 61. 
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أو نقله أو  التزامبأنه توافق إرادتين على إنشاء  االتفاقوعليه، يمكننا تعريف العقد أو 

وأدق تعبيرا "توافق إرادتين على إحداث أثر  اختصاراإنهائه، وبصورة أكثر  تعديله أو

 (.1قانوني")

 املطلب الثاني: خصائص العقد

من خالل التعريف السابق للعقد، يمكن أن نستنتج أن إنشاء العقود التي تخضع 

 يتطلب تحقق األمور اآلتية:  االلتزاماتلنظرية 

 توافر اإلرادتين: -0

تين خاليتين من عيوب اإلرادة، تتجهان إلى القيام بتصرف دتين سليمأي وجود إرا

ذلك في نطاق الحقوق الشخصية أو في نطاق  أكانقانوني أو إحداث أثر قانوني معين سواء 

الحقوق العينية، وسواء تم ذلك في نطاق الحقوق املالية أو غير املالية، بل يمتد هذا التطابق 

لقانونية خارج إطار القانون الخاص، أما إذا كان االتفاق ال حتى ولو تمت هذه التصرفات ا

فإن ذلك العمل ال يعد عقدا  ،يهدف إلى إحداث أثر قانوني معين أو تصرف قانوني محدد

دعوة شخص آلخر إلى مأدبة عشاء وقبول هذا األخير ( 2باملفهوم القانوني فال يعتبر مثال عقدا)

رة مع آخر ال يملك وسيلة من وسائل النقل على لهذه الدعوة، أو اتفاق شخص يملك سيا

توصيله إلى منزله أو عمله، فاإلرادة في مثل هذه الحاالت لم تتجه إلى إحداث أثر قانوني معين 

يفرض القانون احترامه، وإنما قصدت في حقيقة األمر مجاراة قواعد املجامالت والعادات 

 (.3)االجتماعية

 توافق اإلرادتين: -8
                                                           

 .10مأمون الكزبري، م. س، ص.  1

 .41أحمد سالمة، م. س، ص.  2

 .24ال، م. س، ص. مصطفى الجم 3

 .11عبد الرحمن أسامة، م. س، ص.  -
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طرف في العقد تنعقد إرادته على أمر معين، فالبد النعقاد العقد أن ذلك أن كل 

تتقابل إرادتا الطرفين، فالبيع مثال ال يعتبر منعقدا إال إذا التقت إرادة املشتري واقترن إيجاب 

أحدهما بقبول اآلخر، وال يعني ذلك توافق اإلرادتين بالنسبة لجميع شروط العقد حتى ما كان 

جوهري، بل يكفي أن يتم التوافق على ما هو أساس ي كطبيعة العقد ومحله  منها ثانويا وغير

من قانون  11(. وذلك طبقا للفصل 1وغير ذلك مما يعتبره املتعاقدان أساسيا في العقد)

ال بتراض ي الطرفين على العناصر األساسية االتفاق إوالعقود الذي ورد فيه "ال يتم  االلتزامات

 وط املشروعة األخرى التي يعتبرها الطرفان أساسية".وعلى باقي الشر  لاللتزام

 هدف التوافق: -3

على إحداث أثر قانوني، فال نكون أمام عقد إذا كان املقصود هو  االتفاقأن يحصل 

أو  ،إنشاء عالقة غير قانونية وال ملزمة، من ذلك مثال اتفاق شخصين على حضور وليمة

وما سوى ذلك من التعهدات األخالقية  ،الحج أو أداء فريضة ،الذهاب سويا لتعزية صديق

النابعة من املجاملة التي تشيع في الحياة اليومية لألفراد، وهي غير ملزمة ألصحابها وال يستتبع 

 االلتزاماتالطبيعية منها إلى  االلتزاماتاإلخالل بها ترتيب املسؤولية العقدية ألنها أقرب من 

 (.2املدنية)

 ،حاالت تحديد الخط الفاصل بين العقد وبين عمل املجاملةب في كثير من اللكن يصع

فقد طرح التساؤل هنا عن  بأداء خدمات مجانية ملصلحة الغير.خصوصا عندما يتعلق األمر 

وجود عقد أم ال بمناسبة إثارة مسؤولية صاحب السيارة الذي حصلت له حادثة سير نتج عنها 

القضائي الفرنس ي بالنفي  االجتهادث أجاب أضرار لشخص مرافق له التزم بنقله مجانا، حي

مقررا أن مسؤولية الناقل هنا هي مسؤولية تقصيرية ال عقدية، نفس الحل أقره غالبا في 

                                                           
 .10مأمون الكزبري، م. س، ص.  1

 .11، ص. 1021عبد القادر العرعاري: نظرية العقد مكتبة دار األمان الرباط، الطبعة الثالثة  2
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فرضيات التطوع ألداء عمل مجاني لفائدة الجار أو الصديق أو تقديم عالجات طبية دون 

 مقابل.

لنجدة الغير بأية عالقة  كما تقرر منذ القديم في فرنسا مبدأ عدم ارتباط من تطوع

 االجتهادمادام األمر يندرج ضمن أعمال املجاملة وإسداء الجميل، هذا مع العلم أن  ،عقدية

القضائي الفرنس ي يستند في الغالب من أجل تعويض املنقذ عن الضرر الذي حصل له على 

 (.1قواعد املسؤولية املدنية التقصيرية أو أحكام الفضالة)

 مجال التوافق: -4

يكاد اإلجماع ينعقد بين شراح القانون املدني على أن مجال العقد ينحصر في دائرة 

القانون الخاص، رغم وجود قلة ترى أن مصطلح العقد يشمل كل اتفاق يتم من أجل إحداث 

أثر قانوني، سواء أتم في نطاق روابط الحقوق الشخصية، أم في نطاق الحقوق العينية، 

املالية أم غير املالية، وسواء أتم في دائرة روابط القانون الخاص أم  وسواء تم في نطاق الحقوق 

مجاالت العقد، ويرى أنه  واتساعالقانون العام، إال أن الفقه الحديث ال يوافق على تمديد 

حتى لو صح أن للعقد مجاالت متعددة وأن لفظ العقد يصدق على كل اتفاق يراد به إحداث 

رية العامة لاللتزام ال يمكن تطبيقها إال على االتفاقات التي تقع في أثر قانوني، فإن مبادئ النظ

دائرة القانون الخاص، وفي نطاق املعامالت املالية، ومعنى ذلك أن القواعد املنظمة للعقد في 

القانون املدني ال يجوز تمديدها لتنطبق على جميع العالقات كيفما كان نوعها وأيا كان 

تعنينا دراسته هو الذي يتم في نطاق العالقات املدنية بين األفراد  (، فالعقد الذي2مجالها)

وتكون له قيمة مالية، أما عقود القانون الدولي العام كاملعاهدات بين الدول وعقود القانون 

الدستوري وعقود القانون اإلداري فهي تخرج من نطاق دراستنا، وكذلك تخرج من نطاق 

                                                           
 .11عبد الحق صافي، م. س، ص.  1

 .11عبد الرحمن أسامة، م. س، ص.  2
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لم تكن لها قيمة مالية كعقد الزواج مثال الذي يعتبر نظاما  دراستنا عقود القانون الخاص إذا

 قانونيا ال يولد حقوقا مالية.

 املطلب الثالث: مبدأ سلطان اإلرادة

توافق إرادتين كاف ، فااللتزاميقصد بهذا املبدأ أن اإلرادة وحدها ال تكفي إلنشاء 

على هذا العقد من آثار، هذا برام العقد، كما أن إرادتي الطرفين هي التي تحدد ما يترتب إل 

املبدأ لم يكن معروفا في املاض ي حيث كانت العقود تخضع من حيث إبرامها إلجراءات شكلية 

 برام العقد.ما اإلرادة وحدها فلم تكن كافية إل وأ

وقد نشأ مبدأ سلطان اإلرادة خالل القرن الثامن عشر في أحضان املذاهب الفردية 

دور سلبي ينحصر في منع الفرد من تجاوز حريته حماية لحرية  التي قصرت مهمة القانون على

غيره، فإرادة الفرد يجب أن تكون حرة ألن الفرد وجد قبل املجتمع، واملجتمع وجد إلسعاد 

 (.1الفرد، وعلى ذلك فيجب أال يحد القانون من الحرية إال استثناء)

 دة هي:والنتائج املنطقة التي تترتب على األخذ بمبدأ سلطان اإلرا

 حرية التعاقد: -0

ي فاألفراد أحرارا في أن ينشؤوا ما شاءوا من أنواع العقود وأن يضمنوها الشروط الت

فرض قيودا على حرية التعاقد إال استثناء ولحماية النظام ي يرتضونها، فال يجوز للقانون أن

 العام واآلداب.

 

                                                           
الدين، أصول القانون المدني، الجزء األول: االلتزامات، دار النهضة العربية، القاهرة، محيي الدين إسماعيل علم  1

 .21، ص. 2777طبعة 
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 احترام مشيئة العاقدين: -8

د يجب أن تنفذ كما أرادها العاقدان، والقاض ي وهو الناشئة عن العق فااللتزامات

يفسر العقد يقتصر دوره على البحث عن حقيقة هذه اإلرادة، كما أن املشرع ال يملك التدخل 

 لتعديل ما أراده الطرفان.

وقد تعرض مبدأ سلطان اإلرادة لنقد شديد نتيجة ملغاالة بعض أنصاره، فأنكر 

عليها املبدأ، وهي أن العقد يستمد قوته امللزمة من اإلرادة  البعض الفكرة األساسية التي يقوم

فالقانون  ،بما لها من سلطان ذاتي، ويرى هؤالء إلى أن العقد يستمد قوته امللزمة من القانون 

قتصادي يتطلب لحة املجتمع، ذلك أن النشاط االيجعل العقد ملزما ألن في هذا تحقيقا ملص

يقتض ي إلزام املتعاقد بتعاقده، حتى تتحقق الثقة في  واستقرار التعامل ،إبرام العقود

املعامالت، وسنرى من خالل دراستنا أن مبدأ سلطان اإلرادة لم يبق على إطالقه، وأن القوانين 

بالنسبة  اء بالنسبة لتكوين العقد، أوفي الدول الحديثة أوردت قيودا على هذا املبدأ، سو 

 (.1لآلثار التي تترتب عليه)

  

                                                           
 .11الطيب الفصايلي، م. س، ص.  1
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 الثاني: تصنيف العقوداملبحث 

يقسم الفقهاء العقود عادة، من حيث تكوينها، إلى عقود رضائية، وعقود شكلية 

وعقود عينية، ومن حيث موضوعها إلى عقود مسماة وعقود غير مسماة، ومن حيث أثارها إلى 

عقود ملزمة للجانبين وعقود ملزمة لجانب واحد، وعقود معاوضة وعقود تبرع. ومن حيث 

، وعقود فورية وعقود مستمرة وكذلك عقود فردية احتماليةإلى عقود محددة وعقود  طبيعتها

 وعقود جماعية.

 ونعرض لكل صنف من هذه األصناف في مطلب.

 املطلب األول: تقسيم العقود من ناحية تكوينها

تقسم العقود من ناحية تكوينها، إلى عقود رضائية وعقود شكلية وعقود عينية، من 

 د مساومة وعقود إذعانية من جهة أخرى.جهة وإلى عقو 

 :العقد الرضائي -0

العقد الرضائي هو ما يكفي في انعقاده تراض ي املتعاقدين، أي اقتران اإليجاب 

في القانون الحديث رضائية، بالقبول، فالتراض ي وحده هو الذي يكون العقد، وأكثر العقود 

ط في إثباته شكل مخصوص إذ يجب ، وال يمنع العقد من أن يكون رضائيا أن يشتر كالبيع

التمييز بين وجود العقد وطريقة إثباته، فمادام يكفي في وجود العقد رضاء املتعاقدين، 

والفائدة العملية من هذا  ،فالعقد رضائي حتى ولو اشترط القانون إلثباته كتابة أو نحوها

ب يجوز إثباته باإلقرار أو التمييز أن الكتابة إذا كانت الزمة لإلثبات، فإن العقد غير املكتو 
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اليمين، أما إذا كانت الكتابة ركنا شكليا في العقد، فإن العقد غير املكتوب يكون غير موجود 

 (.1حتى مع اإلقرار أو اليمين)

 العقد الشكلي: -8

هو ما ال يتم بمجرد تراض ي املتعاقدين، بل يجب لتمامه فوق ذلك إتباع شكل 

دون فيها العقد، ولم يبق ا يكون هذا الشكل ورقة مكتوبة يم مخصوص يعنيه القانون، وأكثر

في القانون الحديث إال عدد قليل من العقود الشكلية، الغرض من استبقاء شكليتها هو في 

ر مثال الغالب تنبيه املتعاقدين إلى خطر ما يقدمون عليه من تعاقد، فالبيع الواقع على عقا

عقود املغربي أوجب إجراءه كتابة في محرر ثابت التاريخ لتزامات والهو عقد شكلي ألن قانون اال

غيرها من األموال مما يمكن  أووالشركة التي يكون محلها عقارات  .من ق.ل.ع( 281)الفصل 

ألن  ،رهنه رهنا رسميا وتبرم لتستمر أكثر من ثالث سنوات تعتبر كذلك من العقود الشكلية

 من ق.ل.ع(. 183ة البطالن )الفصل املشرع أوجب أن يحرر العقد كتابة تحت طائل

 العقد العيني: -3

يتميز العقد العيني في أنه يتطلب باإلضافة إلى عنصر التراض ي توافر شكلية من نوع 

وهذا ما يتحقق في مجموعة  االتفاق،خاص وهي حصول تسليم محل العقد للطرف الثاني في 

 .اريةاالختيالحيازي وعقد القرض، والوديعة  كالرهنمن العقود 

إلى نقطة على جانب من األهمية، وهي ضرورة التمييز بين  االنتباهوهنا يتعين لفت 

التسليم الذي يعد بمثابة الركن الخامس في العقد، إضافة إلى التراض ي واألهلية واملحل 

وبين واقعة التسليم والتسلم التي تعتبر  ،والسبب والذي يضفي على العقد طابعه العيني

عية ملعظم العقود الناقلة للملكية والواردة على الخدمات كعقد البيع وعقد النهاية الطبي

                                                           
، ص. 2779عبد الرزاق أحمد السنهوري، نظرية العقد، الجزء األول، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، طبعة  1

221. 
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الكراء وعقد املقاولة، ففي العقد األول يلتزم البائع بتسليم املبيع للمشتري وهو سالم من 

العيوب، وفي عقد الكراء يلتزم املكري بتمكين املكتري من العين املكراة عن طريق تسليم 

فيد من عقد الكراء، وفي عقد املقاولة يلتزم املقاول بتسليم الش يء محل مفاتيح املنزل للمست

 املقاولة لرب العمل أو املالك.

التي وجها له باعتباره إرثا موروثا  االنتقاداتوفي األخير فإن العقد العيني بالرغم من 

ملعاصرة عن التقاليد الرومانية مثله مثل العقد الشكلي، إال أن معظم التشريعات املدنية ا

 (.1)االنتقاداتالزالت محتفظة بأنماط وصور لهذا العقد الش يء الذي يخفف من حدة هذه 

 :اختياري عقد مساومة أو عقد  -4

أو عقد مفاوضة، العقد الذي ينبني على  االختياري يقصد بعقد املساومة أو العقد 

تعاقدين معا وفقا امل اختيارطراف، بحيث تتم مناقشة قيود العقد بمحض املساومة الحرة لأل 

 االلتزاماتمن قانون  11ملبدأ العقد شريعة املتعاقدين، وهذا ما نستخلصه من الفصل 

عموما بأن أطرافه يكونان متساويان من حيث  االختياري والعقود املغربي، ويتميز العقد 

 (.2)االقتصاديةاملراكز 

 عقد إذعان: -5

غ إبرام العقود، تعتمد على عقد اإلذعان، أو عقود اإلذعان، هي صيغة من صي

بصورة منفردة، ويعرضه  يةنموذج نمطي للعقد يعده أحد طرفي العالقة التعاقد استخدام

على الطرف اآلخر الذي ليس له إال املوافقة عليه كما هو أو رفضه دون أن يكون له أن يغير 

                                                           
 .19ي، م. س، ص. عبد القادر العرعار 1

عبد الرحمان الشرقاوي: القانون المدني، الكتاب األول مصادر االلتزام، الجزء األول التصرف القانوني، دار أبي  2

 .17، ص. 1021رقراق للطباعة و النشر الرباط، الطبعة األولى 
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في مجاذبة أو مساومة في العبارات الواردة فيه أو الشروط واألحكام التي يتضمنها وال أن يدخل 

 (.1حقيقية على شروطه مع الطرف املعد لهذا العقد، ومن هذا وصفت هذه العقود باإلذعان)

يتعلق بمدى تدخل تبدو أهمية التمييز بين عقود املساومة وعقود اإلذعان فيما 

 أحكاماآثار العقد، فقد أقامت جل التشريعات لصالح الطرف املذعن  القانون في تنظيم

ائية من القواعد في تفسير العقود قاصدة من ذلك التخفيف مما يالزم هذا الضرب من استثن

التعاقد من شدة وحرج، كتفسير الشك ملصلحة الطرف املذعن وجواز تعديل أو إلغاء 

 (.2الشروط التعسفية)

 املطلب الثاني: تقسيم العقود من ناحية موضوعها

 د مسماة وعقود غير مسماة.قسم الفقه العقود من ناحية موضوعها إلى عقو 

 العقد املسمى: -0

العقود املسماة هي العقود التي نظمها املشرع بأحكام خاصة، وميزها عن غيرها بأسماء 

معينة، واملشرع كما هو ثابت لم ينظم جميع العقود التي يحتاجها األفراد في معامالتهم 

خاصة نذكر من بينها: أهميتها في العامة، وإنما نظم العقود التي تتميز بمميزات  أوالخاصة 

داخل املجتمع، دورها في التنمية  استعمالهاالحياة الخاصة أو العامة للمتعاقدين، شيوع 

 .االقتصادية

والعقود املسماة في القانون املدني، قد ترد على امللكية كعقد البيع واملقايضة 

ستعمال، أو ترد على العمل، والشركة والقرض، وقد ترد على املنفعة، كاإليجار وعارية اال 

 كعقد العمل وعقد املقاولة، والوكالة.

                                                           
 .210عبد الرزاق أحمد السنهوري، م. س، ص.  1

 .19الطيب الفصايلي، م. س، ص.  2
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، كعقود املقامرة والرهان والتأمين االحتماليةكما تعتبر كذلك عقودا مسماة، العقود 

 (.1وتعتبر أيضا عقودا مسماة، عقود الضمان كعقود الكفالة والرهن الرسمي والحيازي)

 العقد غير املسمى: -8

 وأحكامهااة، فهي ما لم تخص باسم معين، وهي تخضع في تكوينها العقود غير املسم

للقواعد العامة التي قررت لجميع العقود، شأنها في ذلك شأن العقود املسماة، ولكنها ملا كانت 

أقل شيوعا من العقود املسماة وهي على كل حال ال يمكن حصرها، لم يفصل املشرع أحكامها 

 (.2القواعد العامة) بتطبيق اكتفاء

فالعقد غير املسمى لم يضع له املشرع أحكاما خاصة بها ولم ينص على قواعد تحكم 

أو آثاره فهو خاضع في تنظيمه للقواعد العامة التي تخضع لها كافة العقود من جهة،  انعقاده

 (.3ومتروكة من جهة أخرى إلرادة املتعاقدين يكيفونها حسب مشيئتهم)

عقد اإلقامة في الفندق الذي يبرمه املسافر، وصاحب ومن أمثلة العقود غير املسماة، 

 الفندق وعقد السفر في عربات النوم بالسكك الحديدية.  

 ويترتب على وجود التنظيم التشريعي للعقود املسماة أن تثور مشكلة التكييف.

والتكييف هو تحديد الوصف القانوني للعقد، إذ يتعين لتحديد القواعد الواجبة 

لعقد محل النزاع أن يعين القاض ي أوال ما إذا كان هذا العقد من العقود املسماة التطبيق على ا

وأن يثبت أي عقد هو محل فيصفه باسمه ويطبق عليه قواعده التي نص عليها املشرع أو 

                                                           
حاجي بناصر، عبد الرحمن أسامة، المبادئ العامة لاللتزامات، مطبعة الجسور، وجدة، دون ذكر سنة الطبع، ص. ال 1

19. 

 .211عبد الرزاق أحمد السنهوري، م. س، ص.  2

 .19الحاجي بناصر، عبد الرحمن أسامة، م. س، ص.  3
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ينتهي إلى أنه عقد غير مسمى يتعين عليه أن يستخلص قواعده مستعينا بجهود من سبقوه 

 (.1من القضاة والفقهاء)

 طلب الثالث: تقسيم العقود من ناحية أثرهاامل

تقسم العقود من ناحية أثرها إلى عقود ملزمة للجانبين وعقود ملزمة لجانب واحد، 

 وتقسم أيضا إلى عقود املعاوضة وعقود التبرع.

 عقود ملزمة للجانبين: -0

مات العقود امللزمة للجانبين أو العقود التبادلية، هي تلك العقود التي تنش ئ التزا

 متقابلة في ذمة كل من املتعاقدين، بحيث يصير كل طرف دائنا في جانب ومدينا في جانب آخر.

ففي عقد البيع مثال يكون البائع مدينا بنقل ملكية املبيع وتسليمه، ودائنا بالثمن بينما 

 (.2املشتري يكون مدينا بدفع الثمن ودائنا بقبض الش يء املبيع)

 عقود ملزمة لجانب واحد: -8

العقد امللزم لجانب واحد، هو الذي ال ينش ئ التزامات إال في جانب أحد املتعاقدين 

كالهبة بغير  ،دون اآلخر، بحيث يكون مدينا غير دائن، ويكون املتعاقد الثاني دائنا غير مدين

عوض حيث يكون الواهب مدينا بتسليم الش يء املوهوب واملوهوب له دائن بالش يء محل 

ديعة غير املأجورة التي يلتزم املودع عنده الوديعة نحو املودع بأن يتسلم الهبة، وكعقد الو 

الش يء املودع عنده ويسهر على صيانته وأن يرده عند الطلب دون أن يلتزم املودع بش يء نحو 

 املودع عنده.

                                                           
 .100، ص. 2791ر الفكر العربي، محمد محمود إبراهيم، النظرية العامة للتكييف القانوني للدعوى، دا 1

 .14المختار بن أحمد عطار، م. س، ص.  2
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ويجب التمييز هنا بين العقد امللزم لجانب واحد، وبين التصرف القانوني الصادر من 

 الوعد بجائزة. أواملسمى بتصرف اإلرادة املنفردة كالوصية  جانب واحد وهو

 إرادتين. باتفاقفالعقد امللزم لجانب واحد ال يتم إال 

 (.1أما التصرف الصادر من جانب واحد فيتم بإرادة واحدة)

في العقود امللزمة للجانبين، يؤدي إلى تطبيق عدة أحكام خاصة ال  االلتزاماتوتقابل 

 العقود امللزمة لجانب واحد هي: مجال إلعمالها في

* الدفع بعدم التنفيذ، وبموجبه يستطيع أحد العاقدين أن يمتنع عن الوفاء 

بالتزاماته مادام اآلخر لم يف بدوره بما يلزمه، هذا مع العلم أن طبيعة املعاملة أو العرف 

التنفيذ حسبما هو الذي يمكن من معرفة من يتعين عليه البدء ب االتفاقالجاري به العمل أو 

 (.2والعقود املغربي في فقرته األولى) االلتزاماتمن قانون  272يستفاد من الفصل 

وهكذا يتضح أن مجال الدفع بعدم التنفيذ قاصر على العقود امللزمة للجانبين، ألنها 

 ، وال يمكن بالتالي تصوره في العقود امللزمة لجانب واحد.اآلداءاتتقوم على تقابل 

سخ التي يستطيع العاقد رفعها إذا تمكن من إثبات مطل الطرف اآلخر في * دعوى الف

أو اإلجبارية، ويعود السبب في ذلك إلى افتراض  االختياريةلداع من الدواعي  التزامهتنفيذ 

في العقد امللزم للجانبين على الشرط الفاسخ الضمني والذي يقض ي بأنه يجوز  االتفاق

 عند عدم وفاء اآلخر بالتزاماته املقابلة. التزاماتهرر من ألحدهما املطالبة بالفسخ للتح

                                                           
 .14مأمون الكزبري، م. س، ص.  1

من قانون االلتزامات والعقود على أنه :"في العقود الملزمة للطرفين، يجوز لكل متعاقد منها أن  114ينص الفصل  2

امه المقابل، وذلك ما لم يكن أحدهما ملتزما حسب االتفاق أو يمتنع على أداء التزامه إلى أن يؤدي المتعاقد اآلخر التز

 العرف بأن ينفذ نصيبه من االلتزام أوال....".
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وهنا أيضا ال يمكن الحديث عن دعوى الفسخ في العقود امللزمة لجانب واحد والتي 

 .بالتزاماتهتنحصر فيها مصلحة املدين في طلب التنفيذ العيني أو بمقابل عند إخالل املدين 

قع تبعة الهالك في العقد امللزم لجانبين لسبب أجنبي ت االلتزامتنفيذ  استحالة* عند 

على عاتق املدين، لذلك تبرأ ذمته دون أن يستطيع مطالبة الدائن بأي ش يء. أما في العقد امللزم 

على عاتق الدائن الذي يصبح حقه منقضيا ال يلزم املدين  ةلجانب واحد فتقع هذه التبع

 (.1به)

 عقود املعاوضة: -3

املتقابلة، فهذا النوع من  التزاماتهمازم فيه املتعاقدان بأداء عقد املعاوضة هو الذي يلت

العقود ينبني على معادلة األخذ والعطاء، بحيث يهدف كل من أطرافه إلى تحقيق أغراضه التي 

خطط لها قبل إبرام العقد، فالعوض ش يء أساس ي في هذا النوع من العقود ال فرق في ذلك بين 

ا كما هو الحال في عقد البيع أو سلعة كما هو الشأن في أن يكون هذا العوض مبلغا نقدي

سلعة أو حقوق مالية بغيرها قد تكون من نفس النوع  استبدالالعقود التي تفيد املقايضة أي 

، وقد تكون من نوع مغاير كاستبدال أثاث تقليدي بآخر أخرى بقطعة  أرضيةكاستبدال قطعة 

 عصري.

 عقود التبرع: -4

وإنما التبرع على وجه البر  ،ال ينبني على تقابل العوضين عقد التبرع هو الذي

ويدخل في ذلك الهبات بمختلف أنواعها وكذا العقود التي تفيد إسداء املعونة  ،واإلحسان

 االستفادةكتقديم عالجات طبية ملريض بدون مقابل أو تمكين شخص من  ،واملساعدة للغير

القول أن مظاهر عقود التبرع ال تقتصر على من منزل دون مطالبته بمقابل الكراء، خالصة 

                                                           
 .92عبد الحق صافي، م. س، ص.  1
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نقل منافع األعيان أو نقل امللكية للمستفيد من غير مقابل وإنما تمتد إلى مجرد تقديم يد 

املساعدة للغير ككفالة املدين املعسر من غير ضمان مقابل أو تولي الدفاع عن املتهم من غير 

 (.1أتعاب قضائية ...)

مييز بين عقود املعاوضة وعقود التبرع، إن على مستوى وتبرز األهمية العملية للت

 التكوين أو على مستوى اآلثار، ويمكن تلخيص أهم النتائج فيما يأتي:

 عل  مستوى تكوين العقد: -أ

فإن مختلف التشريعات تتطلب في عقود املعاوضة أهلية أداء أقل من األهلية 

نبغي أن يتوفر على األهلية الكاملة مادام أن املتطلبة بالنسبة لعقود التبرع، ذلك أن املتبرع ي

هذا التصرف يحتمل من الناحية املادية أن يكون ضارا بالنسبة له، بينما املتبرع له ال تتطلب 

التشريعات توفره على األهلية الكاملة، مادام أن التصرف نافع له نفعا محضا، أما بالنسبة 

 ،هلية مادام أنها دائرة بين النفع والضرر لعقود املعاوضة فيكفي أن يكون الشخص ناقص األ 

وإن كانت متوقفة على إجازة نائبه الشرعي حسب املصلحة الراجحة للمحجور وفي الحدود 

 املخولة لكل نائب شرعي.

ودائما على مستوى تكوين العقد، فإنه يمكن تصور وقوع الغبن بالنسبة لعقود 

ة تتم دونما مقابل، في حين أن الغبن يتطلب أن هذه األخير  أناملعاوضة دون عقود التبرع مادام 

 يكون هناك تباين وتفاوت فاحش بين قيمة ما حصل عليه أحد املتعاقدين وبين ما أخذه.

فبخالف الوضع بالنسبة لعقد املعاوضة فإن امللتزم في  عل  مستوى املسؤولية، -ب

ارنة بالبائع، والسبب في عقد التبرع تكون مسؤوليته أخف، كما هو الشأن بالنسبة للواهب مق

لواهب يعطي فقط وال يأخذ ولذلك ذلك هو أن املعاوض يأخذ مقابال ملا يعطي في حين أن ا

                                                           
 .17عبد القادر العرعاري، م. س، ص.  1
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ن الواهب بخالف األمر بالنسبة للبائع، ال يتحمل بالضمان بصفة عامة سواء كان يتعلق فإ

 (.1أو ضمان العيوب الخفية) االستحقاقبضمان 

 ن حيث طبيعتهااملطلب الرابع: تقسيم العقود م

وإلى عقود فورية  احتماليةم إلى عقود محددة وعقود العقود من حيث طبيعتها، تقس

 وعقود زمنية أو مستمرة.

 :العقد املحدد -0

هو الذي يستطيع فيه كال املتعاقدين أن يحددا وقت تمام العقد قيمة ما يعطي 

املقابلين، مادام هذا  األداءين وهي تعتبر صحيحة ولو انتفى فيها التعادل بين ،وقيمة ما يأخذ

النوع ال يتطلب العلم بمقدار املنفعة التي يقدمها إلى الطرف اآلخر وقيمة املنفعة التي يأخذها 

منه، فعقد بيع عقار بمبلغ معين، يعرف فيه البائع قيمة العقار املبيع ويعرف في نفس الوقت 

املشتري يعرف وقت إبرام العقد  مقدار الثمن الذي حصل عليه مقابل الش يء املبيع، كذلك

 (.2مقدار الثمن الذي التزم بدفعه إلى البائع وقيمة املبيع الذي سيأخذه منه)

 :االحتماىيالعقد  -8

أو عقود الغرر، فهي العقود التي ال يمكن فيها ألي من املتعاقدين  االحتماليةالعقود 

العقد الذي ال يستطيع فيه كل من هو  أوأن يحدد قيمة ما يعطي وما يأخذ عند إنشاء العقد، 

املتعاقدين أن يحدد وقت تمام العقد القدر الذي أخذ أو القدر الذي أعطى وال يتحدد ذلك 

 (.3إال في املستقبل)

                                                           
 .71عبد الرحمان الشرقاوي، م. س، ص.  1

 .91عبد الرحمن أسامة، م. س، ص.  2

 .210لسنهوري، نظرية العقد، م. س، ص. عبد الرزاق أحمد ا 3
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بيق أو بالخصوص في تط االحتماليوتبرز أهمية التقسيم بين العقد املحدد والعقد 

وذلك  االحتماليةم بالنسبة للعقود عدم تطبيق أحكام الغبن، فال مجال إلعمال هذه األحكا

مادام كل واحد منهما كان مضاربا على الخسارة،  ،عند اختالل التوازن بين أداءات العاقدين

في العقود املحددة القيمة فيحق للعاقد املغبون أن يطلب رفع الغبن عنه بالشروط التي  أما

 ،تكون في العقود املحددة املدة( كما أن تطبيق نظرية الظروف الطارئة 1ينص عليها القانون)

طبيعة العقود  أنبهذه النظرية مادام  تبالنسبة للتشريعات التي اعتد االحتماليةدون العقود 

تقوم على أساس احتمال تعرض أحد املتعاقدين إلى خسارة فادحة   -االحتماليةأي –األخيرة 

 (.2كما يمكنه أن يكسب ربحا كبيرا)

 عقد فوري: -3

أو هو العقد الذي ال يدخل الزمن كعنصر من عناصره الرئيسية،  العقد الفوري

ن كان يمكن أن يرتب آثارا قانونية عن تنفيذه، بمعنى أن العقد عنصر من عناصر تكوينه، وإ

الفوري ينش ئ بين طرفيه التزامات قابلة بطبيعتها أن تنفذ فور إنشائها دون نظر إلى الزمن 

 (.3ستغرقه تنفيذها)يالذي 

 قد الزمني:الع -4

هو العقد الذي يكون فيه الزمن هو املقياس الذي يقدر به محل العقد، فهو حقيقة 

زمنية ألن العمل فيه يمتد في الزمان ال في املكان)
(، ومن ثم أطلق عليها اصطالح العقود 4

 املتراخية التنفيذ وهي على نوعين:

                                                           
 .99عبد الحق صافي، م. س، ص.  1

 .70عبد الرحمان الشرقاوي، م. س، ص.  2

 .19الحاجي بناصر، عبد الرحمن أسامة، م. س، ص.  3

 .221محيي الدين إسماعيل علم الدين، م. س، ص.  4
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خالل فترة من الزمن،  * عقود متراخية بطبيعتها، وهي التي ال يتصور تنفيذها إال

وتشمل العقود الدورية التنفيذ، كعقد التوريد، والعقود املستمرة التنفيذ كعقد اإليجار 

 وعقد العمل.

، كعقد البيع الذي يتفق فيه الطرفان على باالتفاق* عقود فورية بطبيعتها، متراخية 

 تأجيل الوفاء بالثمن أو تأجيل تسلم الش يء املبيع.

العقود  أنقسيم بين العقود الفورية والعقود الزمنية في كون وتكمن أهمية الت

الفورية تختلف عن العقود الزمنية، في أن العقود الزمنية وحدها هي التي تنطبق عليها نظرية 

الظروف الطارئة، ألن إعمال هذه النظرية ال يتحقق إال من حيث تمض ي مدة من وقت 

لم يكن في الوسع توقعها، ويترتب على حدوثها أن  التعاقد، تطرأ فيها حوادث استثنائية عامة

تنفيذ االلتزام التعاقدي، وإن لم يصبح مستحيال يصير مرهقا للمدين فعنصر الزمن الزم كي 

لظروف، وتبدلها تبديال يستدعي معاودة النظر في مركز كل تحدث املفاجأة التي يخلقها تغير ا

فأصبحت التفرقة بين  ،ي عليها هذه النظريةاملتعاقدين، والشك أن العقود الفورية ال تسر 

 نوعي هذه العقود لها فائدتها لتطبيق هذه النظرية أو عدم تطبيقها.

وال يكون للفسخ أثر رجعي بالنسبة إلى عقود الزمن، ألن عقد اإليجار لو فسخ بسبب 

لك ، ومن ثم ال يستردها من دفعها وكذاالنتفاعهالك املأجور، فإن األجرة تستحق مقابل 

يدفع األجرة املقابلة ملدة انتفاعه، برغم  أنيتعين على من استوفى املنفعة حتى وقت الهالك 

أثر رجعي يرد العاقدين  فللسفخالفسخ بسبب هالك املأجور، أما في العقود الفورية كالبيع، 

  (1إلى ما كانا عليه قبل التعاقد، ومن ثم يعاد املبيع إلى البائع ويسترد املشتري الثمن)

                                                           
 .14الفصايلي الطيب، م. س، ص.  1
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 الفصل الثاني: أركان العقد

إذا كان مبدأ حرية التعاقد يضفي على العقد قدرا كبيرا من املرونة عن طريق الحد 

من مراقبته من قبل السلطة العامة، فإنه البد من توافر حد أدنى من الشروط حتى يأخذ 

 مة ألطرافه.هو العقد الذي يولد آثارا ملز  ،توافق اإلرادتين مكانه كنظام قانوني معترف به

من ثم يتعين أن يستجيب العقد لبنيته القانونية التي تقتض ي تحقق شروط نص 

عليها الفصل الثاني من قانون االلتزامات والعقود بقوله "األركان الالزمة لصحة االلتزامات 

 الناشئة عن التعبير عن اإلرادة هي:

 ؛لاللتزاماألهلية  -1

 ؛لاللتزاملعناصر األساسية تعبير صحيح عن اإلرادة يقع على ا -2

 ؛لاللتزامش يء محقق يصلح ألن يكون محال  -7

 ".لاللتزامسبب مشروع  -2

 من هنا سنعرض لهذه األركان في أربعة مباحث وفق اآلتي:

  



33 
 

 

 املبحث األول: أهلية املتعاقدين

تقتض ي دراسة هذا املبحث تقسيمه إلى مطلبين، األول سنخصصه لتعريف األهلية 

نواعها وأحكامها، والثاني نخصصه لدراسة أثر أحكام األهلية على التصرفات أ واستعراض

 القانونية.

 املطلب األول: األحكام العامة لألهلية

 األهلية نوعان:

 أوال: أهلية الوجوب

يقصد بأهلية الوجوب، صالحية الشخص ألن تكون له حقوق، وتترتب عليه 

 (.1التزامات)

خص على أن يكون صاحب مركز قانوني واقعي يتعلق كما تعرف أيضا بكونها قدرة الش

، أو هي صالحية الشخص ألن تثبت له الحقوق وتترتب عليه التزامابه حقا أو يوجب عليه 

 .االلتزامات

وتعرف أيضا بأنها استعداد الشخص قانونا ألن يتعلق بذمته حق لها أو عليها أو هي 

 (.2صالحيته لوجوب الحقوق املشروعة له وعليه)

من مدونة األسرة بقولها "أهلية الوجوب هي صالحية الشخص  213رفتها املادة وع

الكتساب الحقوق وتحمل الواجبات التي يحددها القانون، وهي مالزمة له طول حياته، وال 

 يمكن حرمانه منها".

                                                           
 .141، م. س، ص. محي الدين إسماعيل علم الدين 1

 .12أنظر بخصوص هذه التعاريف: عبد الرحمن أسامة، الحاجي بناصر، م. س، ص.  2
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 ثانيا: أهلية األداء

ي صالحية من مدونة األسرة أهلية األداء بقولها "أهلية األداء ه 218عرفت املادة 

 الشخص ملمارسة حقوق الشخصية واملالية ونفاذ تصرفاته...".

وعرفها الفقه املدني بعدة تعريفات من بينها، صالحية الشخص الستعمال الحق، أو 

هي صالحية الشخص لصدور العمل القانوني منه على وجه يعتد به شرعا، أو هي كذلك 

 (.1تيب األثر القانوني الذي ينشده)صالحية الشخص إلعمال إرادته إعماال من شأنه تر 

من قانون  17إلى  7وقد تناول التقنين املدني املغربي أحكام األهلية في الفصول من 

 من مدونة األسرة والتي سنتناولها وفق اآلتي: 228إلى  212والعقود، وفي املواد من  االلتزامات

 األصل في الشخص كمال األهلية: -0

لفصل الثالث من ق.ل.ع على أن كل شخص أهل لاللتزام، نصت الفقرة الثانية من ا

وااللتزام ما لم يصرح قانون أحواله الشخصية بغير ذلك..." فاألصل إذن كمال األهلية في 

 اإلنسان، بحيث ال يعتبر أحد فاقد لألهلية أو ناقصها إال بمقتض ى نص في القانون.

ت أصال، فإن على من يدعي عدم وملا كان كمال األهلية لدى املتعاقد هو الوضع الثاب

األهلية أن يثبت ما يدعيه، فإذا قامت البنية على فقدان األهلية أو نقصها كان العقد باطال أو 

قابال لإلبطال وال يسمع من الطرف اآلخر احتجاجه بأنه كان يعتقد أن من يتعاقد معه كامل 

 األهلية.

 

 

                                                           
1Jaques Ghestin, op.cit, p. 91. 
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 أحكام األهلية لها مساس بالنظام العام: -8

وتجب مراعاتها وفق ما قرره املشرع، وعليه ال  1حكام األهلية تتعلق بالنظام العامإن أ

يجوز عن طريق االتفاق منح شخص أهلية ال يتمتع بها بحكم القانون أو حرمانه من أهلية 

يخولها له القانون، فإذا اتفق مثال شخص رشيد مع آخر على النزول عن أهليته في التصرف في 

ا النزول باطال، وإذا باع قاصر عقارا أو تعهد للمشتري بعدم الطعن في البيع عقار له، كان هذ

 بعد بلوغه سن الرشد، كان تعهده كذلك باطال.

 فقدان األهلية وأثره في التصرفات: -3

 * حاالت فقدان األهلية:

هناك حالتان يعتبر فيهما الشخص فاقد األهلية: حالة الصغير غير املميز، وحالة 

 (.2املجنون)

 حالة الصغير غير املميز: -أ

الصغير غير املميز هو الصغير الذي لم يتم الثانية عشر من عمره، وقد اعتبر املشرع 

مطلقا، والصغير غير املميز ممتنع عليه مباشرة  انعداماالصغير غير املميز عديم األهلية 

( 3القا ويكون باطال)حقوقه املدنية والتصرف في أمواله، وكل تصرف يقدم عليه ال يعتد به إط

. 

                                                           
: زيد قدري الترجمان، المصادر اإلرادية لاللتزام وفق قانون االلتزامات و العقود، مطبعة الداودي ، دمشق، طبعة   1

 .211، ص 1009

 مدونة األسرة. من 129المادة  2

 من مدونة األسرة. 111المادة  3



36 
 

 

وتجدر اإلشارة هنا إلى أن سلب أهلية الصغير غير املميز ال يحتاج إلى حجر قضائي 

فهو يعتبر محجورا بطبيعته ألن صغره هو آية كافية في التنبيه إلى فقدان أهليته كي يتجنب 

 الناس التعاقد معه.

 حالة املجنون: -ب

طبقا يستغرق جميع أوقاته أو متقطعا املجنون هو فاقد العقل سواء كان جنونه م

بحيث يعتريه فترات يتوب إليه عقله فيها، والجنون هو العارض الذي يصيب الشخص 

 فيذهب بعقله أو يفقده التوازن الذي ينتفي معه كل إدراك وتمييز.

وقد سوى املشرع بين املجنون وبين الصغير غير املميز في الحكم من حيث فقدان 

ا بطبيعته، فإن املجنون البد من حجره قضائيا بعد ما يكون الصغير محجور لية ولكن بيناأله

التثبت من حالته أصوال. وذلك ليشهر الجنون ويعلم به الناس، فإذا تقرر الحجر على املجنون 

 (.1فكل تصرف يجريه بعد الحجر يكون قابال لإلبطال)

يفية متقطعة يعتبر ، بكن الشخص املصاب بحالة فقدان العقلمع اإلشارة هنا إلى أ

 (.2كامل األهلية خالل الفترات التي يؤوب إليه عقله فيها)

 حاالت نقصان األهلية: -4

يعتبر ناقص األهلية كل من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد، وكل من بلغ سن 

من مدونة األسرة على أنه "... يعتبر  217الرشد وكان سفيها أو معتوها، فقد نصت املادة 

 أهلية األداء: ناقص
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 الصغير الذي بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد. -1

 السفيه. -2

 املعتوه... -7

يؤخذ من هذه املادة أن نقصان األهلية يصيب أوال الصبي املميز، وثانيا السفيه وثالثا 

 املعتوه.

 الصبي املميز: -أ

يبلغ سن الرشد، وقد الصبي املميز في القانون هو من أتم الثانية عشر من عمره، ولم 

التي اعتبرت كل من لم يبلغ تمام الثانية عشر سنة فاقدا  213سبقت اإلشارة إلى املادة 

وبالتالي يعتبر سن التمييز بمفهوم املخالفة هو السن الذي يتمم فيها الصبي الثانية  ،للتمييز

و تحديد عشر من عمره، بحيث يكون الصغير فيها مميزا ولكنه قاصرا، وهذا التحديد ه

قانوني، ألنه يرتبط بسن الشخص، وليس بحالته الواقعية، فقد يتوافر التمييز لدى طفل 

عشرة سنة، ولكن التحديد كما قلنا  اثنيعمره خمس سنوات وقد ال يتوافر لدى طفل عمره 

هو تحديد قانوني بحيث ال يستطيع أحد إثبات التمييز قبله أو إثبات تأخر التمييز ملا بعد هذه 

 سن.ال

 السفيه: -ب

من مدونة  212أو هو كما عرفته املادة  ،السفيه هو من ال يحسن تدبير أمواله

املبذر الذي يصرف أمواله فيما ال فائدة فيه وفيما يعده العقالء عبثا بشكل يضر به  ،األسرة

 كمن يبذر أمواله في القمار أو جمع الطوابع البريدية أو تربية القطط أو الكالب. ،وبأسرته
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 املعتوه: -ج

وهو الشخص املصاب بإعاقة ذهنية ال يستطيع معها التحكم في تفكيره وتصرفاته، 

ويأتي في مرتبة وسطى بين املجنون وبين املريض مرضا عقليا أو نفسيا سواء كان مرضه خلقيا 

 أو مكتسبا أو كان مجرد ضعف في التفكير.

السفيه كما هو الحال بالنسبة ويرى جمهور فقهاء القانون املدني ضرورة الحجر على 

فقالت فاقد العقل  221وقد أخذت مدونة األسرة بهذا الرأي في املادة  ،للمجنون وفاقد العقل

والسفيه واملعتوه تحجر عليهم املحكمة بحكم من وقت ثبوت حالتهم بذلك، ويرفع عنهم 

 (.1ونة)من تاريخ زوال هذه األسباب حسب القواعد الواردة في املد ابتداءالحجر 

 أثر أحكام األهلية عل  التصرفات القانونية: -5

يختلف أثر نقصان األهلية على التصرفات باختالف نوع التصرف، وتقسم التصرفات 

، اضبهذا الشأن تقليديا إلى ثالث زمر، تصرفات نافعة نفعا محضا، وتصرفات ضارة ضررا مح

 وتصرفات تدور بين النفع والضرر 

 فعة نفعا محضا:حكم التصرفات النا -أ

التصرفات النافعة نفعا محضا هي التصرفات التي تثري من يباشرها دون تحمله 

أو هي التصرفات التي يكون من شأنها حصول الشخص على حق بغير  ،مقابل ذلك بأي تكليف

، فاملتعاقد هنا يأخذ وال يعطي ومثالها الهبة بالنسبة للموهوب التزامأي بغير تحمل أي  ،مقابل

والوصية بالنسبة للموص ى له، أو اإلبراء من الدين بالنسبة للمدين، فهؤالء جميعهم له، 

 يأخذون وال يعطون وهؤالء جميعهم تصرفاتهم صحيحة.
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من ق.ل.ع لناقص األهلية مباشرتها بنفسه ودون إذن  2وقد أجاز املشرع في الفصل 

 لي أو الوص ي أو املقدم.و من ال

 حضا:حكم التصرفات الضارة ضررا م -ب

دي إلى افتقار الذمة لخروج رة ضررا محضا هي التصرفات التي تؤ التصرفات الضا

حق منها لصالح الغير دون الحصول على مقابل أو دون نفع يجنيه من وراء هذا التصرف، 

كالهبة بالنسبة للواهب والوصية بالنسبة للوص ي، أو ككفالة دين الغير، أو كاإلبراء من الدين 

فجميع هذه التصرفات وما شابهها يمنع على القاصر أو ناقص األهلية  بالنسبة للدائن،

مباشرتها بنفسه ولو كانت بإذن القاض ي، كما يمتنع على النائب الشرعي مباشرتها عنه وكل 

من ق.ل.ع  12تصرف من هذا القبيل يقع باطال بطالنا مطلقا، طبقا للفقرة الثانية من املادة 

ة ضررا محضا من التصرفات املسموح للنائب الشرعي التي تستثني التصرفات الضار 

بمباشرتها نيابة عن القاصر أو ناقص األهلية، وال تسري هذه القاعدة على التبرعات املحضة 

 (.1حيث ال يكون لها أدنى أثر ولو أجريت مع اإلذن الذي يتطلبه القانون)

 حكم التصرفات الدائرة بين النفع والضرر: -ج

بين النفع والضرر، هي التصرفات التي تحتمل الربح والخسارة،  التصرفات الدائرة

واملتعاقد فيها يعطي ويحصل على مقابل ملا أعطاه، ومثال ذلك البيع الذي بمقتضاه ينقل 

البائع ملكية املبيع ويحصل مقابل ذلك على الش يء الذي يؤديه املشتري، فمثل هذه 

ازها نفذت وإن لم يجزها بطلت. وبتعبير التصرفات تتوقف صحتها على إذن الولي، فإن أج

آخر فالقاصر ال يستطيع مباشرتها إال إذا حصل على إذن بذلك من وليه أو وصيه، فإذا 

باشرها دون إذن منهم فإن تصرفه هذا يكون قابال لإلبطال ملصلحته، ويعني ذلك أن هذا 
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سن الرشد كما التصرف يكون صحيحا منتجا آلثاره ورغم ذلك يجوز للقاصر بعد بلوغه 

 (.1يجوز لوليه أو وصيه قبل بلوغ القاصر هذا السن أن يطلب من القضاء إبطال التصرف)

من  712واآلثار املترتبة على اإلبطال هنا ال تخضع للقاعدة العامة الواردة في الفصل 

من ق.ل.ع الذي يقض ي بأن "القاصر وناقص األهلية  1ق.ل.ع وإنما تخضع ألحكام الفصل 

دائما، بسبب تنفيذ الطرف اآلخر التزامه، وذلك في حدود النفع الذي يستخلصانه من  يلتزمان

هذا التنفيذ، ويكون هناك نفع إذا أنفق ناقص األهلية الش يء الذي تسلمه في املصروفات 

 الضرورية أو النافعة، أو إذا كان هذا الش يء الزال موجودا في ماله.
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 املبحث الثاني: التراض ي

يام العقد وجود التراض ي في حد ذاته الذي يتمثل في اتفاق أو اجتماع ال يكفي لق

 اإلرادات )املطلب األول( بل يتعين أيضا أن يكون صحيحا )املطلب الثاني(.

 املطلب األول: وجود التراض ي

إلى إنتاج األثر القانوني املرغوب فيه، أو هو  األطراف يقصد بالتراض ي، انصراف إرادة

لقبول كتعبير عن إرادتي طرفي العقد، أي أنه لقيام التراض ي البد من توفر تطابق اإليجاب وا

مجموعة من العناصر األساسية املعبر عنها بطرح تساؤلين أساسيين يمكن اختزالهما في كيفية 

حصول التراض ي بين أطراف العقد، حيث ينبغي استعمال مجموعة من التقنيات الالزمة 

في اإليجاب )الفقرة الثانية( والقبول )الفقرة الثالثة( واالقتران أو  (، والتي تتمثل1إلبرام العقد)

التطابق الواجب حصوله بينهما )الفقرة الرابعة(، على أن نخصص )الفقرة األولى( للحديث 

 عن التعبير عن اإلرادة.

 التعبير عن اإلرادة ا: الفقرة األوى 

لعملية القانونية محل التعاقد. يقصد بالتعبير عن اإلرادة انعقاد العزم على إجراء ا

أي التعبير عن إرادة راعية، جديرة باالعتبار تتطلب من صاحبها قدرا من اإلدراك والتمييز 

يسمح لصاحبه بالتعبير عن إرادته. فاإلرادة كما سبق القول هي العزم أو القرار الذي يصدر 

عدها األمر على قبول عن شخص أمامه عدة خيارات. وذلك بعد عدة عمليات ذهنية يستقر ب

أو رفض أمر معين، ثم يعبر بعد ذلك عن هذا القرار بالقول، أو باإلشارة أو بالكتابة، أو 

باتخاذ موقف عملي معين للداللة عليها داللة أكيدة. فسائق سيارة األجرة الذي يقف بسيارته 

إبرام عقد نقل  في املوقف املخصص لهذا النوع من السيارات يعبر بموقفه هذا عن إرادته في
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مع من يتقدم إليه، والتاجر الذي يعرض بضاعته في متجره موضحا عليها أسعارها يعبر بذلك 

 عن إرادته في بيع البضاعة املعروضة بالثمن املرشح ملن يتقدم إليها مشتريا.

يطلق عليه اسم "الصيغة" ونجد على  والتعبير عن اإلرادة في الفقه اإلسالمي

بكل وسيلة يفهم منها الطرف  ملالكي والحبلى. يقرران أن التعاقد يتمالخصوص املذهبين ا

ليل في باب البيع: "ينعقد البيع بما من املتعاقد اآلخر. يقول الشيخ خ ر داللتها املقصودةاآلخ

يدل على الرضاء وإن بمعاطاة. ويقول ابن تيمية في املذهب الحنبلي تنعقد العقود بكل ما يدل 

ل أو فعل. فكل ما عده الناس بيعا وإيجارة فهر بيع وإيجارة. وإن اختلف على مقصودها من قو 

من صيغ  موم ما يفهمونه بينهظ واألفعال انعقد العقد عند كل قاصطالح الناس في األلفا

 (.1وأفعال")

وبناء على ما سبق فإن وسائل التعبير عن اإلرادة ليست محصورة في كلمات 

نما يمكن أن تتحقق بأي تعبير يصدر عن املتعاقد أو بأي اصطالحية أو في حركات محددة، وإ

حركة إيجابية أو سلبية مادامت تؤدي املدلول املقصود وبتعبير آخر يتحقق التعبير عن 

اإلرادة بأية كلمة أو بأي كتابة أيا كان شكلها عرفية أم رسمية، سواء بصفة شخصية في صورة 

عالن أو نشرة، وسواء كان الكالم مباشرة أو خطاب أو برقية، أو كانت بصفة غير شخصية كإ

 . 2عن طريق الهاتف، أو عن طريق رسول 

ا. فالتعبير رادة قد يكون صريحا وقد يكون ضمنيالتعبير عن اإل وبصفة عامة ف

(. فهو الكاشف لها بحسب املألوف بين 3الصريح هو الذي يفصح عن اإلرادة بصفة مباشرة)

الت اآللى الجمهور مع بيان أسعارها أو كوضع الناس وذلك كعرض التاجر بضاعته ع

امليكانيكية لتأدية خدمة معينة للجمهور. وقد يكون التعبير عن اإلرادة ضمنيا أي يكشف عن 
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اإلرادة بطريقة غير مباشرة، مثل عدم إفراغ املكتري للمحل بعد انتهاء مدة اإليجار. واستمرار 

د الدين قبل استيفائه من مل. وتمزيق الدائن لسنالع في القيام بالعمل بعد انتهاء عقد العامل

 املدين.

من أجل ذلك وبسبب هذه العموميات لم يتعرض املشرع املغربي لوسائل التعبير عن 

والى السكوت  22اإلرادة واكتفى باإلشارة إلى التنفيذ باعتباره تعبيرا ضمنيا عن القبول في املادة 

ي الحالة التي تقتض ي فيها طبيعة املعاملة اعتبار السكوت باعتباره هو اآلخر تعبيرا عن اإلرادة ف

 متضمنا للقبول. 

وعليه فإذا عرض شخص على آخر مثال أن يشتري منه شيئا معينا، ثم لم يصدر منه 

قبول أو كتابة أو إشارة أو موقف يدل على موافقته، وإنما التزم الصمت فهل يمكن أن 

 على العرض املقدم إليه أم ال ؟يستنبط من هذا الصمت إرادة باملوافقة 

الجواب على هذا التساؤل يتطلب طرح السؤال اآلتي، هل يعتبر السكوت تعبيرا عن 

 اإلرادة ؟

يتعين قبل الكالم عن السكوت كوسيلة من وسائل التعبير، التفرقة بينه وبين التعبير 

والوقائع، أما ت الضمني، ذلك أن التعبير الضمني هو وضع إيجابي يستفاد من بعض التصرفا

وملا كانت اإلرادة عمال إيجابيا فال يتصور كقاعدة عامة أن يكون  السكوت فهو وضع سلبي،

السكوت، تعبيرا عنها. كما ال يمكن أن يتضمن السكوت إيجابا ألن اإليجاب عرض صادر من 

شخص آلخر، والسكوت ال يمكن أن يستخلص منه مثل هذا العرض، وفي هذه الحالة يصدق 

ول القائل ))ال ينسب إلى ساكت قول(( ومع ذلك يمكن أن يتصور السكوت في القبول، الق

ويعتبر تعبيرا عن اإلرادة إذا انضمت إلى هذا السكوت ظروف مالبسة تكشف عن داللته في 

القبول. وبعبارة أخرى يجب أن يقترن السكوت بقرائن مادية تعبر عن القبول، ويسمى 

فيه داللة  س على أساس ما البسه من ظروف ترجحكوت املالبالسكوت في هذه الحالة بالس
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من قانون االلتزامات والعقود املغربي ألحكام السكوت  22(، وقد عرضت املادة 1القبول)

بقولها:"... ويكون السكوت عن الرد بمثابة القبول إذا تعلق اإليجاب بمعامالت سابقة بدأت 

 فعال بين الطرفين".

كلما وجد ظرف من الظروف التي ترجح السكوت يعد قبوال يفهم من هذا النص أن 

 ة القبول، وبالتالي يعتبر السكوت قبوال في األحوال اآلتية:لالد

 طبيعية املعاملة: -0

إذا كانت طبيعة املعادلة تقتض ي اعتبار السكوت متضمنا للقبول، كما إذا أرسل تاجر 

كاشتراط  ،لم يألفها املشتري من البائعالبضاعة ملن طلبها مضيفا في الفاتورة شروطا جديدة 

أو أن تكون املحكمة املختصة دائما  ،ا ملعامالتهم السابقةلوفاء بالثمن في موطن البائع حالفا

فسكوت العميل  ،بما ينشأ عن البيع من نزاع هي املحكمة الكائن في دائرتها محل إقامة البائع

 عتبر قبوال منه هذه الشروط.هنا وعدم مبادرته إلى رفض هذه الشروط الجديدة ي

 وجود تعامل سابق بين املتعاقدين: -8

من بين الحاالت التي يعتبر فيها السكوت تعبيرا عن القبول قيام تعامل سابق بين 

املتعاقدين. فإذا كان هناك تعامل سابق بين الطرفين. وكان اإليجاب متصال بهذا التعامل، فإن 

له. ومثال ذلك أن يكون تاجر تقسيط قد اعتاد أن يطلب  عدم الرد على اإليجاب يعتبر قبوال

ما يحتاجه من بضاعة من تاجر الجملة. وأن يقوم هذا األخير بتلبية طلباته، ففي هذه الحالة 

ه كت تاجر الجملة عن الرد، فإن سكوتة، وسب تاجر التقسيط بضاعة بذات الطريقإذا طل

 تعامل السابق بين الطرفين. يعتبر قبوال إليجاب تاجر التقسيط التصاله بال
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ومثال ذلك أيضا ما يحدث كثيرا في املعامالت التجارية حيث يتفق الطرفان شفاهة 

على بنود عقد من العقود، ثم يعمد أحدهما إلى تأكيد هذا االتفاق بخطاب يرسله إلى اآلخر، 

ب تسلمه إياه. مبينا فيه الشروط التي يتم االتفاق عليها، فإذا سكت املوجه إليه الخطاب عق

كان هذا السكوت تسليما منه بما تضمنه من شروط تخالف ما اتفق عليه شفاهة أو تزيد 

عليه. ذلك أن الفرض هو أن الخطاب قد تضمن تصور مرسله للشروط املتفق عليها، على 

نحو يتحتم معه على املرسل إليه أن يعترض على هذا التصور إذا ما قدر أنه مخالف 

 (.1للحقيقة)

لك يعتبر تنفيذ االلتزام داللة واضحة على قبول من وجه إليه اإليجاب كما إذا كذ

وهذا ما  2،شرع من وجه إليه اإليجاب بصناعة بضاعة معينة أو بإنجاز العمل املطلوب منه

من قانون االلتزامات والعقود بقوله: ".... مادام العقد لم  22قصده املشرع املغربي في املادة 

 و بالشروع في تنفيذه من الطرف اآلخر".يتم بالقبول أ

ولكن في غير هذه الحاالت، يجب الرجوع إلى القاعدة العامة، وهي أن السكوت ال 

 (.3يصلح أن يكون تعبيرا ضمنيا عن القبول")

 : اإليجابالفقرة الثانية

اإليجاب هو العرض الذي يتقدم به املوجب باديا رغبته في التعاقد، ويتم التعبير 

صور التعبير عن اإلرادة سواء كانت صريحة أو ضمنية، ويتعين في اإليجاب أن يكون  بمختلف

واضحا ومحددا وأن يشتمل على العناصر األساسية التي تكون مشروع التعاقد، فإذا تعلق 

وإذا تعلق األمر بعقد مقاولة فإنه يتعين  ،األمر بالرغبة في البيع فإنه يلزم تحديد املبيع والثمن
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وهذه العناصر األساسية  .ع العمل أو الصنعة املتعاقد عليها وكذا أجرة املقاولةتحديد نو 

(، وهذا ما 1تختلف من عقد آلخر، كما أن إلرادة األطراف دور كبير في تعيين هذه العناصر)

من ق.ل.ع الذي جاء فيه "ال يتم االتفاق إال بتراض ي الطرفين على  11يشير إليه الفصل 

اللتزام وعلى باقي الشروط املشروعة األخرى التي يعتبرها الطرفان العناصر األساسية ل

 أساسية...".

 أوال: أنواع اإليجاب

من أجل تحديد دقيق لإليجاب، فإنه ينبغي أوال التمييز بين اإليجاب الصريح واإليجاب 

الضمني )أ(، وأيضا بين اإليجاب املوجه للجمهور واإليجاب املوجه لشخص واحد )ب(، إضافة 

 .نة واإليجاب غير املحدد )ج(لى ضرورة التمييز بين اإليجاب املقترن بمدة زمنية معيإ

 اإليجاب الصريح واإليجاب الضمني: -أ

، إلى أنه من الصعب تصور إمكانية أن يكون اإليجاب ضمنيا، فهو غالبا يذهب الفقه

مكن أن نستشف ما يكون صريحا، أي معبرا عنه، سواء بطريقة كتابية أو شفوية، غير أنه ي

اإليجاب في بعض الحاالت من استعمال الوسائل الضمنية، كما هو الشأن بالنسبة لوقوف 

صاحب سيارة أجرة في املوقف املخصص لذلك، أو الشخص الذي يعرض بضاعته مكتوبا 

 عليها ثمنها.

أما فيما يخص اإليجاب الصريح، فإنه يتم التعبير عنه بالعديد من الوسائل، فهو إما 

ابة، أو لفظا، أو إشارة. فالتعبير األول هو األكثر شيوعا بين املتعاقدين الغائبين، أما كت

التعبير اللفظي، فالفقه مجمع على أن أفضل تعبير هو صيغة املاض ي، دون استبعاد صيغ 

ك إلى الرغبة في الحال واالستقبال إذا تبين أن نية صاحبها اتجهت بما ال يدع مجاال للش
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فإن التعبير قد يتم عن طريق اإلشارة متى كانت داللتها واضحة، وتعذر على  يراالتعاقد؛ وأخ

صاحبها استعمال الكتابة أو اللفظ، كما هو الشأن بالنسبة لألخرس الذي يمكنه التعاقد 

 بإشارته مادام يوجد من يستطيع فك رموزه.

 اإليجاب املوجه للجمهور واإليجاب املوجه لشخص محدد: -ب

لتمييز من أهم تصنيفات اإليجاب، حيث غالبا ما يتم التمييز بين اإليجاب يعتبر هذا ا

املوجه للجمهور واإليجاب املوجه لشخص محدد؛ والحقيقة، أن لهما نفس اآلثار من حيث 

املبدأ، كل ما هنالك أن املوجب الذي يوجه إيجابه للجمهور يرتبط بالقابل األول الذي يعبر 

ذا النوع من اإليجاب عندما ال تكون شخصية القابل محل اعتبار، عن قبوله؛ وغالبا ما يتم ه

كما هو الشأن بالنسبة لصاحب املحل التجاري الذي يعرض مالبسه للبيع، حيث إن أي 

شخص يعبر عن قبوله للثمن املكتوب عليها يعتبر قابال لإليجاب الصادر من التاجر، مما 

 يترتب عنه قيام العقد صحيحا وملزما لطرفيه.

في حين أن اإليجاب املوجه لشخص محدد يترتب عنه ضرورة صدور القبول من هذا 

الشخص نفسه، لقيام العقد صحيحا، وهذا ما ينطبق على الحاالت التي يكون فيها العقد 

محام مقبول للترافع أمام  ي، كأن يرغب املوجب في التعاقد معقائما على االعتبار الشخص 

ص في جراحة القلب أو غيرها من األوصاف ذات االعتبار أو مع طبيب مخت ،محكمة النقض

 .1الشخص ي

 اإليجاب املقترن بمدة زمنية واإليجاب املطلق: -ج

يمكن أن يكون اإليجاب مقترنا بأجل معين، خالله يبقى املوجب مقيدا بهذا اإليجاب، 

م بمقتض ى ولذلك يسمى هذا النوع باإليجاب امللزم، وقد أكد املشرع املغربي على هذا الحك
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من ق.ل.ع الذي جاء فيه "من تقدم بإيجاب مع تحديد أجل للقبول بقي ملتزما  21الفصل 

هذا األجل، ويتحلل من إيجابه إذا لم يصله رد بالقبول خالل  انصرامتجاه الطرف اآلخر إلى 

األجل املحدد". وقد ذهب الفقه، إلى أنه كما يمكن أن يكون هذا األجل محددا من قبل املوجب 

بشكل صريح، فإنه يمكن أن يستشف بصورة ضمنية من طبيعة العقد التي تستلزم مدة 

معينة للتفكير والرد من قبل الطرف املعروض عليه اإليجاب، حيث تكون بمثابة مدة معقولة، 

 تختلف بحسب الظروف.

أما اإليجاب غير املقترن بمدة زمنية معينة، أو ما يسمى باإليجاب املطلق، فهو الذي 

ع في غالب األحيان، وبموجبه يكون من حق املوجب الرجوع في إيجابه مادام لم يصدر يق

من ق.ل.ع الذي جاء فيه "يجوز الرجوع في  22تطبيقا للفصل  ،القبول عن الطرف اآلخر

 اإليجاب مادام العقد لم يتم بالقبول أو بالشروع في تنفيذه من الطرف اآلخر".

ملغربي قد ميز بخصوص هذا األخير بين اإليجاب وفي جميع األحوال، فإن املشرع ا

الذي يحصل بين حاضرين، حيث ينبغي أن يتم القبول فور صدور اإليجاب تطبيقا للفصل 

من ق.ل.ع الذي جاء فيه "اإليجاب املوجه لشخص حاضر، من غير تحديد ميعاد، يعتبر  27

الحكم على اإليجاب املقدم كأن لم يكن إذا لم يقبل على الفور من الطرف اآلخر. ويسري هذا 

باستثناء حالة التعاقد عن طريق –من شخص إلى آخر بطريق التليفون"، وبين تعاقد الغائبين 

 71الهاتف، حيث يتوجب صدور القبول داخل مدة معقولة طبقا للفقرة األولى من الفصل 

جال، بقي من ق.ل.ع الذي جاء فيه "من تقدم بإيجاب عن طريق املراسلة من غير أن يحدد أ

ملتزما به إلى الوقت املناسب لوصول رد املرسل إليه داخل أجل معقول، ما لم يظهر بوضوح 

من اإليجاب عكس ذلك"، تحت طائلة تراجع املوجب عن إيجابه إن لم يتم صدور القبول وفق 

 .1الطرق املشار إليها في الحالتين معا
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 ثانيا: اإليجاب والدعوة إى  التفاوض

العرض املقدم من قبل شخص ما إلى مجرد إجراء مفاوضات تمهيدية  كثيرا ما يهدف

ملعرفة مدى استعداد كل طرف لقبول شروط الطرف   -أي ما يسمى بالدعوة إلى التفاوض–

اآلخر فيما يتعلق بقيمة املبيع ومشتمالته، وذلك من خالل مجموع املناقشات التي تتعلق 

املفاوضات قد تنتهي بإعداد مشروع يمكن أن بموضوع العقد؛ وفي جميع األحوال فإن هذه 

 إلى عقد. احتمااليتحول 

ومن ثم يظهر لنا مدى االختالف الواضح بين اإليجاب واملفاوضات التمهيدية، ففي 

ي تحديد للعناصر األساسية للعقد املرتقب، فإن ذلك الوقت الذي تفتقد فيه هذه األخيرة أل 

ما أن هذا األخير يعتبر خطوة مباشرة إلى العقد بمجرد يعتبر مسألة الزمة بالنسبة لإليجاب، ك

صدور القبول من الطرف اآلخر، في حين أن الدعوة إلى التفاوض هي مجرد خطوة نحو 

 (.1اإليجاب)

 ثالثا: اإليجاب والدعوة إى  التعاقد

يجب التمييز بين اإليجاب وبين العرض املتضمن مجرد الدعوة إلى التعاقد، والذي ال 

إليجاب على العناصر الجوهرية للعقد املراد إبرامه، مثال العرض املتضمن دعوة إلى يشمل كا

إلى محاسب يحمل شهادة من  التعاقد نشر شخص إعالنا في صحيفة يعلن فيه عن حاجته

اري ويقبل العمل بمرتب معين، مثاله أيضا النشرات التي تصدرها شركات السياحة معهد تج

فة محددة، فإذا استجاب شخص إلى دعوة للتعاقد من يت بتعر وتعلن فيها عن برامج لرحال 

هذا القبيل فال تعتبر استجابته قبوال ينعقد به العقد، بل تكون إيجابا يستطيع صاحب 

 الدعوة أن يقبله أو يرفضه.
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وقد يصعب في بعض الحاالت معرفة ما إذا كان عرض ما يرقى إلى مصاف اإليجاب أم 

للقاض ي أن يقول كلمة  التعاقد، فهذه مسألة موضوعية يعود أنه يقف إلى حد الدعوة إلى

لى حد الدعوة إلى التعاقد، فهذه مسالة موضوعية يعود للقاض ي أن يقول كلمة الفصل يقف إ

 (.1الفصل فيها في ضوء ظروف كل حالة على حدة)

على أن "إقامة املزايدة تعتبر  72وجدير بالذكر أن املشرع املغربي قد نص في الفصل 

ذا ألخير، ويلتزم هذا العارض بعرضه إدعوة للتعاقد وتعتبر املزايدة مقبولة ممن يعرض الثمن ا

 قبل البائع الثمن املعروض".

فالحد الفاصل بين اإليجاب والدعوة إلى التعاقد يتمثل في كون االستجابة لإليجاب 

عليها هذا األثر وإنما  يترتب عنها إبرام العقد، أما االستجابة للدعوة إلى التعاقد فال يترتب

 (.2يمكن أن تعد هذه اإلستجابة في حد ذاتها إيجابا إذا تضمنت العناصر الجوهرية للعقد)

 رابعا: القوة امللزمة لإليجاب

إن كثيرا من العقود في حياتنا اليومية تتم بإيجاب وقبول فوريين، فشراء كتاب أو قلم 

ألن األثمنة معلومة لدى الجميع، ومن ثم إذا أو محفظة ال يحتاج فيها األمر إلى مفاوضات، 

 اقترن اإليجاب بقبول من الراغب في الشراء تمت العملية وكان اإليجاب ملزما ملن صدر عنه.

ولكن الحياة زاخرة باملشاكل والحاجيات التي يتطلب األمر فيها مفاوضات قد تستمر 

على اإلطالق. الواقع أن اإليجاب مدة من الزمن فهل إيجاب أحد طرفي العالقة يكون ملزما له 

ليس له بذاته قوة ملزمة وبإمكان املوجب أن يرجع عن إيجابه مادام لم يلق قبوال متطابقا، أو 

من  22(، وفق ما نص عليه الفصل 3مادام من حمل إليه اإليجاب لم يقم بتنفيذ العقد)
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اب مادام العقد لم يتم ق.ل.ع الذي أتى يضع ضوابط التعاقد بقوله :"يجوز الرجوع في اإليج

بالقبول أو بالشروع في تنفيذه من الطرف اآلخر"، فهذا الفصل أورد استثناءين على القاعدة 

التي تقض ي بأنه ليس لإليجاب قوة ملزمة، وأن املوجب يستطيع الرجوع عن إيجابه ويتمثل 

 هذين االستثناءين في:

 * االستثناء األول: اقتران اإليجاب بأجل للقبول:

ذا حدد أسبوع أو شهر مثال للقبول، فإنه يلتزم بالبقاء على إيجابه طول هذه املدة فإ

فإذا عدل عن إيجابه لم يكن لهذا العدول أي أثر، بحيث لو صدر القبول من الطرف اآلخر 

 واقترن باإليجاب ترتب عن ذلك انعقاد العقد.  -أي قبل انصرام األجل–بعد هذا العدول 

من ق.ل.ع بقوله "من تقدم بإيجاب مع تحديد أجل  21صل وهذا ما نص عليه الف

للقبول بقي ملتزما اتجاه الطرف اآلخر إلى انصرام هذا األجل، ويتحلل من إيجابه إذا لم يصله 

 رد بالقبول خالل األجل املحدد".

 * االستثناء الثاني: عند التعاقد باملراسلة:

املوجب يلتزم بالبقاء على إيجابه  فإذا كان التعاقد باملراسلة دون تحديد أجل، فإن

طول املدة الالزمة لوصول إيجابه إلى علم من وجه إليه والرد عليه بالطرق العادية واملألوفة 

 دون أن يكون مسؤوال عن وصول اإليجاب أو القبول في وقت متأخر.

ويتحلل املوجب من إيجابه متى اشترط على املوجب له عدم رغبته في انتظار انقضاء 

 (.1دة التي تستغرقها املراسلة العادية كأن يطلب منه أن يكون القبول بواسطة الهاتف)امل
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من ق.ل.ع على أن "من تقدم بإيجاب عن طريق املراسلة من  71وهكذا نص الفصل 

غير أن يحدد أجال، بقي ملتزما به إلى الوقت املناسب لوصول رد املرسل إليه داخل أجل 

 ن اإليجاب عكس ذلك.معقول، ما لم يظهر بوضوح م

وإذا صدر التصريح بالقبول في الوقت املناسب ولكنه لم يصل إلى املوجب إال بعد 

انصرام األجل الذي يكفي عادة لوصوله إليه، فإن املوجب ال يكون ملتزما مع حفظ حق 

 الطرف اآلخر في طلب التعويض من املسؤول قانونا".

 خامسا: سقوط اإليجاب

من وجه إليه اإليجاب،  حد ذاته غير ملزم، مادام لم يتصل بعلم اإليجاب في أناألصل 

 :1نه من املمكن أن يسقط في األحوال اآلتيةومع ذلك فإ

* عند رفض املوجب له اإليجاب املعروض عليه، وقد يكون هذا الرفض صريحا أو 

ل ضمنيا كقبول املوجب له الشراء بشروط مغايرة لإليجاب األصلي، حيث يكيف هذا القبو 

 من ق.ل.ع(. 23من الوجهة القانونية على أنه رفض لإليجاب وبمثابة إيجاب جديد )الفصل 

* عندما ينتهي األجل املحدد في اإليجاب دون أن يعبر املوجب عن قبوله له )الفصل 

 من ق.ل.ع(. 21

ض مجلس العقد دون أن يقع اقتران اإليجاب بالقبول، حيث جاء في عندما ينف* 

ل.ع الفقرة األولى "اإليجاب املوجه لشخص حاضر، من غير تحديد ميعاد من ق. 27الفصل 

 يعتبر كأن لم يكن إذا لم يقبل على الفور من الطرف اآلخر".
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* إذا حصلت وفاة املوجب أو فقدانه ألهليته مع علم املوجب له بذلك من قبل حيث 

 من ق.ل.ع(. 71ال يحق له القبول ويسقط اإليجاب )الفصل 

ن سبب سقوط اإليجاب بموت صاحبه ال يؤخذ على إطالقه، بل يلزم والحقيقة أ

التمييز بينما إذا كانت شخصية املوجب محل اعتبار في التعاقد وبين ما إذا لم تكن كذلك، 

حيث يسقط اإليجاب بموت املوجب في الحالة األولى دون الحالة الثانية التي يرتبط فيها 

 (.1ه)الخلف العام باإليجاب الصادر عن سلف

 : القبول لثةة الثاالفقر 

القبول هو التعبير عن إرادة من وجه إليه اإليجاب والذي بصدوره متطابقا لإليجاب 

 تتم معه عملية التعاقد بين املوجب وبين القابل.

* وبخالف اإليجاب الذي يمكن أن يوجه إلى شخص معين أو إلى أي شخص كان غير 

ما بصفة فردية، بحيث يجب أن يوجه إلى شخص معين من الجمهور، فإن القبول يتصف دو 

 املوجب بالذات.

 أوال: طرق التعبير عن القبول 

إن التعبير عن اإلرادة، ال يخضع لشكل معين، وأنه يمكن أن يكون صريحا، كما يمكن 

أن يكون ضمنيا ويصلح ذلك على القبول كما يصلح على اإليجاب، غير أنه البد لنا من بيان 

 مالحظتين:
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 الحظة األوى :امل

خالفا للقاعدة التي تقض ي بأنه ال يترتب على ساكت قول، فإن القبول قد يتم استثناء 

بطريق السكوت في الحالة التي يتعلق فيها اإليجاب بمعامالت سابقة بدأت فعال بين الطرفين 

 من ق.ل.ع أو في الحالة التي يكون تمخض فيها اإليجاب ملصلحة من وجه إليه. 22الفصل 

 ملالحظة الثانية:ا

إن شروع من وجه إليه اإليجاب في تنفيذ العقد يقوم مقام القبول في الحالة التي 

ف يكون فيها طبيعة املعاملة تدل على أن املوجب لم يكن ينتظر تصريحا بالقبول أو يكون العر 

فلو أدخل شخص مثال ابنه املريض إلى مستشفى وكلف  التجاري ال يقتض ي مثل هذا الرد،

يبا بإجراء عملية جراحية له، فإن مجرد شروع الطبيب بالتحضير للعملية الجراحية يقوم طب

مقام قبوله بالتكليف الذي وجه إليه، ولو أرسل تاجر فاتورة إلى املشتري تتضمن بندا يوجب 

على هذا األخير دفع الثمن في موطن البائع أو تحوي قيدا يحصر ضمن بضعة أيام حق 

لم املشتري البضاعة وبدأ يتصرف تما له من اعتراضات بشأن املبيع واساملشتري في توجيه 

فيها، فإن تصرف املشتري بالبضاعة يعتبر قبوال بما اشترطه البائع من حيث دفع الثمن في 

أو من حيث حصر حق املشتري في تقديم اعتراضاته خالل األجل املحدد. وقد نص على  هموطن

الرد بالقبول غير مطلوب من املوجب، أو عندما ال  بقوله "عندما يكون  22ذلك الفصل 

 يقتضيه العرف التجاري فإن العقد يتم بمجرد شروع الطرف اآلخر في تنفيذه...".

 ثانيا: شروط القبول 

 يشترط في القبول حتى ينعقد به العقد توافر شرطين:
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 الشرط األول:

كان اإليجاب مقرونا يجب أن يصدر القبول في وقت يكون فيه اإليجاب قائما، فإذا 

 ،بأجل صريح كما لو عرض تاجر على آخر بيعه بضاعة وأعلن انه مرتبط بإيجابه ملدة أسبوع

أو كان اإليجاب مقرونا بأجل ضمني كما لو تم بطريق املراسلة، وجب أن يصدر القبول قبل 

 انقضاء األجل الصريح أو الضمني، وإن كان اإليجاب قد وجه لشخص حاضر ولم تحدد له

(، 1مدة وجب أن يصدر القبول فورا وحسب التعبير الفقهي قبل انفضاض مجلس العقد)

وقد سوى قانون االلتزامات والعقود املغربي في الحكم بين العقد الذي يتم بين حاضرين وبين 

حيث أوجب أيضا أن يصدر القبول فورا قبل انقطاع  -التلفون  –التعاقد بطريق الهاتف 

 من ق.ل.ع(. 27الفصل املكاملة الهاتفية )

أما إذا كانت املحددة لإليجاب صراحة أو ضمنا قد انتهت، أو كان مجلس العقد قد 

انفض أو كانت املكاملة الهاتفية قد انقطعت دون أن يصدر خاللها قبول، أو كان اإليجاب قد 

سقط بسبب من أسباب السقوط كموت املوجب أو فقد أهليته أو نقصها واتصال ذلك بعلم 

وجه إليه اإليجاب قبل أن يقبله، فإن القبول الذي يأتي بعد ذلك ال يبرم به العقد، بل  من

 (.2يشكل إيجابا جديدا يستطيع من وجه إليه أن يقبله أو يرفضه)

 الشرط الثاني:

يجب أن يكون القبول مطابقا لإليجاب تمام املطابقة. أما إذا تضمن شروطا غير تلك 

قترن بقيود أضافها من وجه إليه اإليجاب، فإن التعاقد ال يتم ألن التي وردت في اإليجاب أو ا

طابق لإليجاب يعتبر رفضا له ويشكل إيجابا جديدا، وهذا ما أوضحه الفصل املالقبول غير 

                                                           
مقبالن على التعاقد دون إعراض من يقصد بمجلس العقد، الفترة الزمنية التي تمتد بعد اإليجاب والطرفان فيها  1

أحدهما، ويظل مجلس العقد بهذا المعنى قائما طالما بقي الطرفان منشغلين بالتعاقد، وينقض إذا انصرف الطرفان أو 

 أحدهما أو إذا صرف احدهما أو كليهما عن التعاقد شاغل آخر حتى ولو ظل يجمعهما مكان واحد.

 .12مأمون الكزبري، م. س، ص.  2
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بمثابة رفض لإليجاب  يعتبر من ق.ل.ع بقوله "الرد املعلق على شرط أو املتضمن لقيد 23

ابقة القبول لإليجاب تطابق التعابير في صيغتها أو يتضمن إيجابا جديدا". وال نعني بمط

صورتها تحت طائلة عدم االعتداد بالقبول، بل إنما نعني أن تكون اإلرادة املعبر عنها بالقبول 

مطابقة ملا تضمنته إرادة املوجب. وعليه فإن القبول يعتبر مطابقا لإليجاب إذا ما أعلن من 

 (.1ما بادر إلى تنفيذ العقد دون تحفظ) وجه إليه اإليجاب أنه قابل به أو إذا

من ق.ل.ع على  28وقد وجد املشرع املغربي أن يشير إلى ذلك صراحة فنص في الفصل 

 أن الرد يعتبر مطابقا لإليجاب إذا اكتفى املجيب بقوله قبلت أو نفذ العقد بدون تحفظ.

 القبول باإليجاب( اقتران: اقتران اإلرادتين )الفقرة الرابعة

من وجه إليه هذا اإليجاب تعبير مدر تعبير عن إيجاب بالتعاقد، كما يصدر قد يص

عد العقد قد عد التراض ي قد تحقق وبالتالي ال يعن قبول ذلك التعاقد، وبالرغم من ذلك ال ي

رداتين املتطابقتين إلى التعاقد. إما ألن تالقي التعبير عن اتجاه هاتين اإل انعقد، وذلك لعدم 

قد سقط، وإما ألن التعبير عن القبول لم يصل إلى املوجب داخل األجل  جاباإليالتعبير عن 

املحدد. فحتى يتحقق التراض ي، وبالتالي ينعقد العقد، يجب أن يلتقي التعبير بالقبول بالتعبير 

بحيث يمكن القول بأن كال منهما قد ارتبط باآلخر أو بعبارة أخرى:" اقتران  ،عن اإليجاب

  .2القبول باإليجاب"

فاقتران القبول باإليجاب هو عبارة عن ارتباط االرادتين الذي يتم به العقد. والتعاقد 

إما أن يتم بين حاضرين في مجلس واحد، أو بين غائبين عن طريق املراسلة أو عن طريق رسول 

سيط، وقد يتم عن طريق التليفون. فهذه صور نبحث فيها كيف يتم اقتران القبول و أو 

 باإليجاب.

                                                           
 .11مون الكزبري، م. س، ص. مأ 1
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التي تخضع لها سائر العقود بما  1ذلك، سنتعرض لبيان بعض القواعد العامة وقبل

 فيها اآلنفة الذكر. 

 قواعد عامة:

ن هناك قواعد عامة تخضع لها سائر العقود سواء تم التعاقد بين حاضرين أم تم بي

 ة التي استعملها الغائبون. غائبين وأيا كانت وسيلة املخاطب

 ها كما يلي: وهذه القواعد العامة نلخص

ال يجب أن يشمل تراض ي الطرفين العناصر األساسية للعقد وباقي الشروط  -1

من ق. ل. ع (. ففي البيع بأجل  11/1املشروعة األخرى التي يعتبرها الطرفان أساسية )الفصل 

 مثال ال يكفي االتفاق في العقد على املبيع والثمن بل البد من تعيين أجل دفع الثمن.

ل يجريه الطرفان بإرادتهما على االتفاق فور إبرامه وقبل انفضاض مجلس كل تعدي -2

العقد ال يعتبر عقدا جديدا وإنما يعتبر جزءا من االتفاق القديم ما لم يعلن الطرفان عكس 

 من ق. ل. ع (. 11/2ذلك ) الفصل 

قد يحدث أن يتفاوض الطرفان في شروط العقد، وينتهيان إلى االتفاق على البعض  -7

منها مع االحتفاظ صراحة بأن يكون البعض اآلخر مدار اتفاق الحق، ففي هذه الحالة ال 

من  21ينعقد العقد وال يكون للشروط املؤجلة أي أثر قانوني حتى ولو وثقت كتابة )الفصل 

 ق. ل. ع (. 
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 التعاقد بين حاضرين )في مجلس واحد(:

بول فيجب أن يصدر القبول فور إذا اتحد مجلس العقد ولم يحدد املوجب ميعادا للق

  -وهو مأخوذ من القوانين الحديثة  -، وإال تحلل املوجب من إيجابه. "وهذا الوضع اإليجاب

 يقتض ي أن اإليجاب ال يكاد يقوم حتى يسقط، وفي هذا من الضيق والحرج ما ال يخفى

ما يدل على أن إذا لم يوجد   -فخففت شدته مبادئ الشريعة اإلسالمية، وقض ى بأن اإليجاب، 

، يظل، مع ذلك قائما، طاملا بقي العاقدان في مجلس العقد، فيتم  -املوجب قد عدل عنه

الذي يمكن أن   -. وليس املقصود بمجلس العقد 1العقد متى صدر القبول قبل أن ينفض

مجرد املكان الذي يجمع العاقدين، بل الوقت   - اإليجابيصدر فيه القبول ولو تراخي عن 

(. فينفض 2بغير أن يصرفهما عنه أمر آخر) ل فيه العاقدان منشغلين بالتعاقدظالذي ي

مجلس العقد، بهذا املعنى، إذا صرف العاقدين أو أحدهما عن التعاقد شاغل ما، ولو بقيا 

 مجتمعين في مكان واحد. 

لشخص ق. ل. ع بقوله:" االيجاب املوجه من  27وقد نص على اتحاد املجلس الفصل 

 ير تحديد ميعاد، يعتبر كأن لم يكن، إذا لم يقبل على الفور من الطرف اآلخر ".حاضر من غ

 (: 3)التعاقد بين غائبين باملراسلة

والقبول في مجلس العقد، فلم تكن  اإليجابإذا كان التعاقد بين حاضرين أي صدور 

ة في هناك فترة زمنية تفصل بين صدور القبول وعلم املوجب به، حينئذ ال تثور أي صعوب

تحديد مكان وزمان انعقاد العقد. ولكن إذا كان التعاقد بن غائيين فهناك فترة زمنية تفصل 

بين صدور القبول وعلم املوجب به، كما في حالة التعاقد باملراسلة عن طريق البريد أو البرق 

 أعن طريق رسول... إلخ.

                                                           
 .40: الطيب الفصايلي، مرجع سابق ، ص   1

 .207الدكتور السنهوري،  نظرية العقد ... م. س، فقرة  2

 .210لدكتور إسماعيل غانم، م. س، ص. ، ا19أنظر الدكتور محمد إسماعيل علم الدين، م. س، ص.  3



59 
 

 

ه بضاعة، وأرسل له في مراكش يعرض علييفإذا أرسل تاجر في الدار البيضاء إلى عم

يناير. فما هو الوقت  21يناير ووصل هذا القبول إلى علم املوجب في  12العميل رده بالقبول في 

يناير؟ أم هو  12الذي يعتبر العقد قد تم فيه؟ هل هو الوقت الذي صدر فيه القبول أي 

تبر العقد يناير وما هو املكان الذي يع 21الوقت الذي وصل فيه القبول إلى علم املوجب أي 

 قد تم فيه؟ هل يعتبر العقد قد تم في مراكش أم في الدار البيضاء؟

لتحديد زمان ومكان انعقاد العقد أهمية كبيرة من الناحية العملية. فتحديد زمان و 

 انعقاد العقد يحدد لنا املسائل التالية:

وكذلك زم الوقت الذي يجوز للموجب أن يعدل عن إيجابه إذا كان اإليجاب غير مل -1

 قابل أن يعدل عن قبوله.الوقت الذي يجوز فيه لل

في التشريعات التي تأخذ بالدعوى البوليصية ال يجوز للدائن أن يطعن في العقد  -2

 الصادر من مدينة إال إذا كان دينه سابقا على هذا العقد.

 يتحدد من تاريخ انعقاد العقد بدء مدة سقوط الدعوى. -7

تاريخ إبرام العقد كانتقال امللكية في منقول معين بالذات أو تترتب آثار العقد من  -2

 حق املشتري في الثمار.

لتحديد مكان انعقاد العقد أهمية في تحديد املحكمة املختصة بنظر أي نزاع كما أن 

 .1ي املحكمة التي تم في دائرتها العقدن. فالقاعدة أن املحكمة املختصة هبين الطرفي

 ية الهامة تبدو أهمية تحديد زمان ومكان انعقاد العقد.لهذه االعتبارات العمل
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ولقد اختلف الفقه والقضاء في مسألة تحديد زمان ومكان انعقاد العقد، عندما يتم 

التعاقد بين غائبين، ووجدت في هذا الصدد أربع نظريات هي: نظرية إعالن القبول، ونظرية 

 م بالقبول.تصدير القبول، ونظرية استالم القبول، ونظرية العل

 نظرية إعالن القبول )أو التصريح بالقبول( -0

يرى أنصار هذه النظرية أن العقد ال ينعقد إال في اللحظة التي يعلن فيها القابل عن 

قبوله. ويعيب هذه النظرية أنه يصعب إثبات الوقت الذي حصل فيه القبول على وجه 

 ملا أنه لم يصل إلى املوجب.التحديد. كما أن القابل يستطيع أن يعدل عن قبوله طا

 نظرية تصدير القبول:  -8

يرى أنصار هذه النظرية أن العقد ينعقد وقت إلقاء خطاب القبول في صندوق البريد 

أو تسليمه لعامل التلغراف. ولقد اعتقد القائلون بهذه النظرية أنها تتالفى عيوب النظرية 

علوم أن الرسالة تعتبر ملكا للراسل طاملا السابقة. ولكن هذا االعتقاد غير صحيح، إذ من امل

أنها لم تصل إلى املرسل إليه، لذلك يستطيع األول أن يسحب خطاب القبول من مصلحة 

 البريد، فيعدل بذلك عن قبوله.

 :نظرية وصول القبول  -3

ترى هذه النظرية أن العقد ال ينعقد إال وقت أن يصل خطاب القبول إلى محل 

 إليه قرينة على علمه به وهي قرينة ال تقبل إثبات العكس. املوجب، ووصول القبول 

 نظرية العلم بالقبول: -4

ترى هذه النظرية أن العقد ال ينعقد إال وقت أن يعلم املوجب بقبول القابل. ويعتبر 

وصول القبول قرينة على علم املوجب ولكنها قرينة ضعيفة تقبل إثبات العكس، فيستطيع أن 
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الرغم من وصوله، بأن يقم الدليل مثال على أنه كان في خارج البالد أو كان يثبت عدم علمه به ب

 باملستشفى فلم يعلم به.

 ما هو موقف القانون املغربي من هذا الخالف؟

أن:" العقد  22أخذ القانون املدني املغربي بنظرية إعالن القبول وقرر في الفصل 

 لذين يرد فيهما من تلقى اإليجاب بقبوله".الحاصل باملراسلة يكون تاما في الوقت واملكان ال

ولكنه جعل من وصول الرد بالقبول إلى املوجب قبل انصرام األجل املعقول شرطا 

لتمام العقد فقيام العقد وإنتاج آثاره يبقى معلقا على شرط وصول الرد بالقبول في األجل 

 (.21( أو داخل األجل املحدد من طرف املوجب )الفصل 71املعقول )الفصل 

خلف هذا الشروط فإن اإليجاب يسقط ويتحلل املوجب من التزامه، ولكن توعند 

هذا ال يمنع القابل من مطالبة الجهة املسؤولة عن التأخير بالتعويض إذا ما صدر التصريح 

 بالقبول في الوقت املناسب.

إلى أن التعاقد بواسطة رسول أو وسيط يخضع لنفس األحكام التي  اإلشارةوتجدر 

خضع لها التعاقد باملراسلة، فسيان أن يبعث املوجب برسالة أو أن يبعث رسول إلى املوجب ي

له، لكن الخالف يكمن في أن العقد الحامل بواسطة رسول أو وسيط "يتم في الوقت واملكان 

وال يشترط   -( 22/2)الفصل –الذين يقع فيهما رد من تلقي اإليجاب للوسيط بأنه يقبله" 

 شخصيا بالرد بالقبول كما هو الحال في التعاقد باملراسلة.توصل املوجب 

 :التعاقد بواسطة التليفون 

يعتبر التعاقد بالتليفون وضعا وسطا بين حاضرين والتعاقد بين غائبين، ذلك ألن 

العاقد ال تفصل بينهما فترة زمنية، فتعبير أحدهما عن إرادته يصل إلى علم اآلخر فور 



62 
 

 

مجلس واحد، فيعتبر العقد بينهما، من حيث زمن انعقاده كما لو كان صدوره، كما لو كانا في 

من ق. ل. ع. فبعد أن قرر في فقرته األولى أن:"  27بين حاضرين، وعلى هذا نص الفصل 

اإليجاب املوجب لشخص حاضر... يعتبر كأن لم يكن إذا لم يقبل على الفور من الطرف 

وجوب سريان نفس الحكم على اإليجاب املقدم  اآلخر"، قررت الفقرة الثانية من نفس الفصل

 من شخص إلى آخر بطريق التليفون".

حقيقة أن كال منهما موجود في مكان مختلف عن اآلخر، ولذلك غإنما ال تنفي هذه اال

يعتبر العقد بينهما، من حيث مكان انعقاده، عقدا تم بين غائبين، وبذلك يكون مكان التعاقد 

 .1عن قبوله اإليجابه من وجه إليه هو املكان الذي أعلن في

 املطلب الثاني: عوارض الرضاء أو عيوب الرضاء

املقصود بالعيوب، عوارض تعترض اإلرادة فتؤثر في تصوراتها وتوجهاتها فهي إما 

تصور للشخص الواقع على خالف حقيقته وتدفعه إلى التعاقد،  أو قد تؤثر على إرادة 

ما كان ليبرمه لو بقيت إرادته حرة سليمة أو قد تؤدي املتعاقد، فتدفعه إلى إبرام عقد 

باملتعاقد إلى إعطاء أكثر مما يأخذ، فينتفي التوازن بين ما يعطيه العاقد وما يأخذه، أو قد 

 تدفع به أحواله وظروفه إلى الخضوع إلى مؤثرات مزدوجة داخلية وخارجية:

 :على الشكل اآلتي يه سنبحث عيوب الرضا في خمسة فقراتوعل

 : الغلط األوى الفقرة

إذا ما أجر شخص منزله آلخر مقابل أجر سنوي قدره عشرة آالف درهم وعلى خالف 

ذلك يعتقد الطرف اآلخر أنه يشتري املنزل مقابل إيراد مرتب قدره عشرة آالف درهم سنويا، 

شترى أو إذا باع شخص عقارا معينا، واملشتري يتوهم أن العقد يتناول عقارا آخر. وإذا ما ا
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شخص عشر وحدات من بضاعة ما بسعر الوحدة مائة درهم، وحرر املتعاقدان ورقة بالعقد 

 (.1دونا فيها سهوا أن البضاعة املبيعة ثمنها كلها مائة درهم كان هناك غلط)

 

 * موقف ظهير االلتزامات والعقود من الغلط:

 – 27 – 22 – 21 – 21  -71تعرض ظهير االلتزامات والعقود للغلط في املواد اآلتية: 

22 – 22. 

من خالل هذه النصوص نستخلص أن الغلط الذي يعتد به املشرع املغربي، ويعتبره 

 عيبا من عيوب اإلرادة يتحقق في حالتين:

 حالة الغلط في القانون. -1

 حالة الغلط في الواقع. -2

 أوال: حالة الغلط في القانون 

نون يخول اإلبطال ولكنه اشترط لذلك لقد نص املشرع صراحة على أن الغلط في القا

 توافر شرطين أساسيين هما:

 أن يكون هذا الغلط هو السبب الوحيد أو األساس ي للتعاقد. -1

 أن يكون املتعاقد معذورا في جهله أحكام القانون أو تفسير نصوصه. -2
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فا ويقصد بالغلط في القانون اعتقاد املتعاقد بوجود أو عدم وجود قاعدة قانونية خال 

(. فالواقع يثبت أن الغلط في كثير من الحاالت 1للحقيقة، أو بفهمه ملضمونها فهما خاطئا)

يطال الحق محل التصرف أو يطال نطاقه ومضمونه، والثابت كذلك أن الحق وتحديد نطاقه 

يتوقف في كثير من األحيان على إعمال أحكام القانون، وكثيرا ما يكون تصور هذا أو ذاك 

(، مثال ذلك البيع الوارد على الحق في 2قة ترتب على عدم العلم بأحكام القانون)خالفا للحقي

 التركة في حالة الجهل بمقدار النصيب الذي يخوله القانون للبائع.

 إنما البد لتقرير اإلبطال من توافر الشرطين اآلتيين:

 الشرط األول: أن يكون الغلط هو السبب الوحيد واألساس ي إلبرام العقد:

ب فضال عن ذلك يقع أحد املتعاقدين في غلط بل يجيكفي العتبار العقد معيبا أن  ال

أن يكون هذا الغلط هو الدافع على التعاقد أي هو الذي حمل املتعاقد الواقع فيه على إبرام 

 (.3العقد بحيث أنه ما كان له أن يبرم العقد لوال وقوعه في هذا الغلط)

أن يثبت املتعاقد الطالب لإلبطال أن غلطه في  وعليه فلكي يتحقق هذا الشرط يجب

  أحكام القانون هو الذي دفعه إلى قبول العقد بحيث لو تبين له الغلط المتنع عن إبرام العقد.

ويرجع إلى قاض ي املوضوع تقدير ما إذا كان الغلط في القانون هو السبب األساس ي 

 مور نفسية أكثر منها أمور موضوعة.للمتعاقد أم ال ألن املشكل املطروح هو مشكل يتعلق بأ

 الشرط الثاني: يجب أن يكون الغلط مما يمكن العذر عنه
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األصل أن القاعدة القانونية تنطبق في حق املتعاقدين سواء علما بها أو لم يعلما، 

ولكن إذا أقدم شخص على إبرام عقد معين، وهو يجهل قواعد القانون بشأن أمر من أمور 

اعتبار رضائه سليما. إال إذا كان الغلط الذي وقع فيه هو غلط ال يمكن  التعاقد، فال يمكن

توقعه أو فهمه من طرف املتعاقد الواقع في الغلط، فهذا الشرط هو في الحقيقة مرتبط 

بشخص املتعاقد ألن لظروف املتعاقد وتكوينه دورا مهما في تقدير غلطه في أحكام القانون، 

القواعد القانونية التي ال يعذر فيها املثقف أو املتخصص في فاألمي مثال يعذر في كثير من 

دراسة القانون، على أنه يجب األخذ بعين االعتبار واقعنا التشريعي فهناك الكثير من 

 أحكامالنصوص الواردة في ظهير االلتزامات والعقود غير قابلة للتطبيق إما لتعارضها مع 

العقار غير املحفظ، األمر الذي يجعل الكثير من  األحوال الشخصية وإما ألنها ال تطبق على

(. واعتقادهم أنها قابلة 1األفراد عرضة للغلط بسبب رجوعهم إلى نصوص االلتزامات والعقود)

للتطبيق، فيجب إذن على القاض ي إذا ما عرضت عليه واقعة من هذه الوقائع أن يأخذ هذا 

 .21انية من الفصل الوضع في اعتباره وأن ال يتقيد بحرفية الفقرة الث

 ثانيا: حالة الغلط في الواقع

 الغلط في الواقع قد يتعلق بالش يء موضوع التعاقد وقد يتعلق بالشخص املتعاقد.

 وصفته. -ونوعه  –إذن فما هو املقصود بالغلط في مادة الش يء 

 الغلط املتعلق بالش يء: -0

ة الغلط في نظر من وقع ملا كانت العبرة بالغلط الواقع في ذاتية الش يء تتحد بجسام

فيه، فإنه يستوي أن يكون هذا الغلط غلطا في مادة الش يء، أو في نوعه أو في صفة جوهرية 

فيه مادام الغلط في أي من هذه الصور قد بلغ في نظر من وقع فيه حدا من الجسامة بحيث 

                                                           
 . 211الرحمن أسامة ، م . س ، ص : عبد 1



66 
 

 

هذه  كان سيمتنع عن التعاقد لو علم بحقيقته، وهكذا فقد نص املشرع بصفة صريحة على

الحاالت بقوله :"يخول الغلط اإلبطال إذا وقع في ذات الش يء، أو في نوعه أو في صفة فيه كانت 

 هي السبب الدافع إلى الرض ى".

املقصود بذاتية الش يء مادته أي العناصر الكيماوية أو  الغلط في ذاتية الش يء: -أ

من الذهب  أنهاعلى أساس  العضوية التي يتكون منها هذا الش يء ومثاله أن تشتري امرأة حلية

الخالص، فيتبين أنها من الفضة املغطاة بطبقة من الذهب أو يشتري رجل جلبابا معتقدا أن 

 خيوطها من الصوف الطبيعي، فيتبين بعد ذلك أن خيوطها من األلياف االصطناعية.

يقصد بالغلط في النوع الذي يعتبر سببا من أسباب إبطال  الغلط في النوع: -ب

بصرف النظر عن  مجموع الصفات األساسية التي تتميز بها األشياء بعضها عن بعض العقد،

 املادة التي تتكون منها، فالتلفاز امللون يعتبر نوعا يختلف عن نوع التلفاز األبيض واألسود.

يعد الغلط كذلك جوهريا ويعتبر عيبا من عيوب اإلرادة إذا وقع  الغلط في الصفة: -ج

لش يء إذا كانت هذه الصفة هي الدافعة إلى التعاقد، والصفة قد تكون في صفة جوهرية في ا

جوهرية إما ألن الطرفين يعتبرانها جوهرية. وإما ألن الظروف املحيطة تؤدي إلى اعتبارها 

(، فإن 1، فإذا به ليس كذلك)اةكذلك، فمن يشتري قميصا على أساس أنه ال يحتاج إلى مكو 

يترتب عنه اإلبطال. كما يعتبر الغلط في الصفة شراء كتاب هذا الغلط يعتبر غلطا في الصفة 

 على أساس أنه مطبوعا وليس مصورا، فيتبين خالف ذلك.

 الغلط في شخص املتعاقد: -8

بطال العقد، إذا انصب ن صفاته سببا إل يكون الغلط في شخص املتعاقد أو في صفة م

د، أو على صفة من صفاته وكانت على ذاتية املتعاقد وكانت هذه الذات محل اعتبار في العق
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 22نص املشرع على هذه الحالة في املادة  وقد هذه الصفة هي الباعث الدافع إلى التعاقد.

بقوله :"الغلط الواقع على شخصية أحد املتعاقدين أو على صفته ال يخول اإلبطال إال إذا 

 من املتعاقد اآلخر.كانت هذه الشخصية، أو الصفة أحد األسباب الدافعة إلى صدور الرضاء 

يؤخذ من هذا النص أن الغلط في شخص املتعاقد يؤدي كما سبقت اإلشارة إلى ذلك 

إلى إبطال العقد، إذا كانت شخصيته محل اعتبار في العقد، سواء تناول الغلط ذات املتعاقد 

 أو صفة من صفاته.

ص ومن أمثلة الغلط الواقع على شخصية أحد املتعاقدين نذكر الغلط في شخ

 املوهوب له في عقد الهبة أو الغلط في شخص الشريك في عقد الشركة.

ومن أمثلة الغلط الواقع في صفة من الصفات الجوهرية في الشخص نذكر التعاقد 

مع أحد الفنيين كمهندس أو صانع على أساس أنه يحمل شهادة فنية وأنه خبير في فنه، ثم 

 خاصة. مهارة أيةيتضح أنه ال يحمل شهادة وال يملك 

 ثالثا: الغلط غير املؤثر في القانون املغربي

 الغلط في الحساب: -0

على هذه الحالة بقولها :"مجرد غلطات الحساب ال تصلح سببا  27تنص املادة 

 للفسخ، وإنما يجب تصحيحها".

 الغلط الواقع من الوسيط: -8

حد على مايلي:"إذا وقع الغلط من الوسيط الذي استخدمه أ 22تنص املادة 

املتعاقدين، كان لهذا املتعاقد أن يطلب فسخ االلتزام في األحوال املنصوص عليها في الفصلين 
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( السابقين، وذلك دون اإلخالل بالقواعد العامة املتعلقة بالخطأ، وال بحكم الفصل 1)22و 21

 في الحالة الخاصة بالبرقيات". 271

ة التي ال تكون شخصيته، وال إذا تناول الغلط شخص املتعاقد أو صفته في الحال -7

 (.2صفته محل اعتبار)

 إذا تناول الغلط مجرد البواعث التي حملت املتعاقد على التعاقد. -2

 : اإلكراهةالثاني الفقرة

 تعريف اإلكراه: -0

كراه يمكن تعريفه تعريفا أوليا بأنه رهبة تقوم في نفس الشخص فتحمله على اإل

 ال يرضاه.التعاقد أو هو حمل الغير على ما 

من قانون االلتزامات والعقود  22واإلكراه كعيب من عيوب الرضاء عرفه الفصل 

إجبار يباشر من غير أن يسمح به القانون يحمل بواسطته شخص شخصا  بقوله اإلكراه "

 آخر على أن يعمل عمال بدون رضاه".

 شروط اإلكراه: -8  

ار يباشر من غير أن يسمح به القانون يحمل بأنه "... إجب اإلكراهمن ق.ل.ع.م  22عرفت املادة 

 يعمل عمال بدون رضاه". أنبواسطته شخص شخصا آخر على 

يتضح من هذا النص أن اإلكراه هو تهديد وعمل غير مشروع بإلحاق ضرر من جهة، 

 ورهبة وخوف من جهة أخرى.
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 وعليه فشروط اإلكراه هي:

 أوال: فعل مادي يصدر عن املكره.

 ة املكره بهذا الفعل.ثانيا: تأثر إراد

 ثالثا: كون القانون ال يسمح بوسيلة الضغط.

 الشرط األول: فعل املكره

فعل املكره هو العمل املادي الذي يتحقق به اإلكراه، أي الضغط بإيقاع ضرر أو 

التهديد بإيقاعه، وهذا الشرط يتضمن استعمال وسائل لإلكراه تقع على الجسم أو النفس 

بحصول ضرر له في نفسه أو ماله أو ذويه الذين تربطه بهم رابطة  فتهدد من وقعت عليه

 دموية.

هو  23فالعمل املادي كما يتضح مما سبق، وكما نصت عليه الفقرة الثانية من املادة 

الذي يتكون من وقائع "... من طبيعتها أن تحدث ملن وقعت عليه إما أملا جسميا أو اضطرابا 

 أو شرفه أو أمواله لضرر كبير". نفسيا أو الخوف من تعريض نفسه

 وهذا الفصل يتضمن العناصر الجوهرية لهذا الشرط ومن أهمها نذكر:

 استعمال وسائل لإلكراه: -أ

تقع على الجسم كالضرب والحبس والتعنيف والتعذيب أو على النفس كالتهديد بإثارة 

 ف أبيه أو...فضيحة متعلقة باملكره أو التشهير به، أو التهديد بحرق ماله أو بخط
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 أن يكون الخطر جسيما: -ب

ومعيار جسامة الخطر هو معيار شخص ي محض، فالعبرة بالحالة النفسية للمكره ال 

بوسائل اإلكراه ذاتها وهذا هو السبب الذي جعل املشرع يردف جملة الوقائع الطبيعية 

 بالحالة الشخصية والنفسية للمتعاقد.

 قوع:أن يكون الخطر حاال أي وشيك الو  -ج

أما إذا كان غير حال بحيث يتمكن من هدد به من اتخاذ الحيطة والحذر فال يعد 

الخطر وشيكا وال يتحقق به اإلكراه، ومع ذلك فقد يكون الخطر غير وشيك الوقوع إال أن 

تأثيره يولد الرهبة في نفس املتعاقد وبالتالي يعتبر عيبا في اإلرادة. فقد يهدد شخص مزارعا 

عند نضجه إن لم يبعه له. فيضطر املزارع الساذج إلى بيعه، فيعتبر مثل هذا بحرق محصوله 

 التهديد إكراها ولو كان تحققه يتعلق بخطر يقع في املستقبل.

ومتى تحقق هذا الشرط )أي الفعل املادي الصادر عن املكره( فقد يتحقق معه 

ر أو حتى من ظروف خارجية بالتبعية اإلكراه سواء كان صادرا من املتعاقد نفسه، أو من الغي

تهيأت صدفة، واستغلها الطرف املكره. ألن العبرة دائما للرض ى املعيب، وهذا ما أشار إليه 

من ق.ل.ع بقوله :"اإلكراه يخول إبطال االلتزام وإن لم  21املشرع املغربي صراحة في الفصل 

 1تعاقد الذي وقع االتفاق ملنفعته.يباشره امل

 رادة املكره بوسيلة الضغطالشرط الثاني: تأثر إ

اإلكراه في حد ذاته ال يعيب الرضا، وإنما الذي يعيب الرضا هو ما يولده في نفس 

أو  املكره من رهبة، والرهبة كما سبق الذكر تنبعث عادة من تهديد بإلحاق األذى بالنفس

لو كانت في نفس املال، أو الغير أما إذا لم يكن ثمة تهديد باإليذاء، فال تكون اإلرادة معيبة و 
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املتعاقد رهبة نشأت عن مصدر آخر غير التهديد باألذى كما في حالة النفوذ األدبي، وبناء على 

 من ق.ل.ع هذا الشرط بقولها "اإلكراه ال يخول إبطال االلتزام إال: 23ذلك فقد بينت املادة 

 إذا كان هو الدافع إليه. -1

ن وقعت عليه أملا جسيما أو اضطرابا إذا قام على وقائع من طبيعتها أن تحدث مل -2

 نفسيا.

واألذى املهدد به قد يكون موجها إلى املتعاقد نفسه في جسمه أو نفسه أو ماله أو 

من ق.ل.ع هذا الغير على أشخاص تربطهم  21ذويه، وقد ينصرف إلى غيره. وقد قصرت املادة 

ذه الدائرة حتى أصبحت مع املتعاقد املكره رابطة الدم، بينما وسعت بعض التشريعات ه

 تشمل الزوج والزوجة واألصول والفروع.

ودائما العبرة في تقدير جسامة الخطر ترجع إلى حالة من وقع ضحية لإلكراه. فقد 

ة، ومع ذلك يعتد بها، مادامت تولد خطرا في نفس من وسيلة اإلكراه صورية أو غير جدي تكون 

 يتعرض إليها والعكس غير صحيح.

 كون القانون ال يسمح بوسيلة الضغط أو اإلجبار الشرط الثالث:

من ق.ل.ع  22التهديد يجب أن يكون غير مشروع، وهذا ما أشار إليه الفصل 

باشتراطه أن يكون اإلجبار بدون حق، أي بدون أن يسمح به القانون، وبناء على ذلك يبقى 

فإذا هدد دائن  العقد صحيحا إذا كانت وسيلة الضغط املستعملة ضد املتعاقد قانونية،

مدينه بإشهار إفالسه إذا لم يرهن له ماال من أمواله ضمانا لدينه، فإن هذه الوسيلة تكون 

مشروعة ألن العمل املهدد به يعتبر مشروعا في ذاته، وفي الغاية املبتغاة من ورائه. أما إذا كانت 

برفع دعوى وسيلة الضغط مشروعة للوصول إلى غرض غير مشروع كتهديد الدائن ملدينه 

عليه حتى يحصل منه على ما يزيد عن حقه، فعندئذ يتحقق اإلكراه. وهذا ما قصده املشرع 
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من ق.ل.ع.م :"الخوف الناتج عن التهديدات باملطالبة القضائية، أو عن  28في الفصل 

 ذا استغلت حالة املتعاقد املهدد بحيث تنتزعنية األخرى ال يخول اإلبطال إال إاإلجراءات القانو 

منه فوائد مفرطة، أو غير مستحقة، وذلك ما لم يكن التهديد مصحوبا بوقائع تكون اإلكراه 

 .1باملعنى الذي يقتضيه الفصل السابق"

 : التدليسةالثالث الفقرة

 التدليس نوعان: تدليس أصلي وتدليس ثانوي.

 أوال: التدليس األصلي

 تعريفه وتحديد نطاقه: -أ

ه "استعمال وسائل احتيالية لتضليل املدلس عليه، يمكن تعريفه تعريفا أوليا بأن

وإيقاعه في غلط يدفعه إلى التعاقد"، وظاهر من هذا التعريف أن التدليس في حد ذاته ال 

(. وبعبارة 2يعتبر عيبا مستقال من عيوب الرضا، بل هو علة أو سبب لعيب آخر هو الغلط)

سه، ع فيه املتعاقد من تلقاء نفأخرى فهو نوع من الغلط، ولكن ليس ذلك الغلط الذي يق

، وإنما هو غلط قصد املدلس إيقاع ى من هذا املطلباألول والذي سبق أن درسناه في الفقرة

املتعاقد اآلخر فيه، وذلك عن طريق الحيلة والخداع. ولذلك فأحكامه تختلف عن أحكام 

 الغلط التلقائي بقدر ما يقتضيه عنصر الحيل والخداع.

 شروط التدليس -ب

من ق.ل.ع بقوله :"التدليس يخول  22حدد املشرع املغربي شروط التدليس في املادة 

اإلبطال إذا كان ما لجأ إليه من الحيل أو الكتمان أحد املتعاقدين، أو نائبه، أو شخص آخر 
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يعمل بالتواطؤ معه قد بلغت في طبيعتها حدا بحيث لوالها ملا تعاقد الطرف اآلخر، ويكون 

 س الحكم إذا كان الطرف الذي يستفيد منه عاملا به".فباشره الغير نللتدليس الذي ي

 يخلص من هذا النص أن للتدليس ثالثة شروط وهي:

 الشرط األول: استعمال الحيل والكتمان.

 الشرط الثاني: نية التضليل للوصول إلى غرض غير مشروع.

 الشرط الثالث: أن تكون وسائل االحتيال هي الدافعة إلى التعاقد.

 الشرط األول: استعمال الحيل والكتمان

لم يعرف ظهير االلتزامات والعقود املغربي، الطرق االحتيالية التي يتحقق بها 

التدليس، ولذلك فإن التدليس يتحقق بكل وسيلة من شأنها خداع من وجهت إليه، وهي تتخذ 

 أشكاال مختلفة.

ظاهر خارجية خادعة افعال مادية كاصطناع مستندات مزورة أو اتخاذ م أولها:

كانتحال شخص لصفة فنية ليست من صفاته حتى يعهد إليه بعمل فني، أو تقديم كشوف 

حسابات مزورة تحمل من تقدم إليه على الدخول في شركة خاسرة، أو أن تعلن الجمعية أن 

 (.1أعضاءها مسؤولون شخصيا عن التزاماتها، مما يدفع الغير إلى التعاقد معها)

ب مقرون بالغش والتضليل مثال ذلك إعطاء البائع بيانات كاذبة بشأن الكذ ثانيها:

البلد الذي صنعت فيه البضاعة أو كذب العامل بشأن الوظائف السابقة التي شغلها، أو 

قيام املؤمن له بإعطاء بيانات غير صحيحة لشركة التأمين عن سنه وصحته ليحصل على 

 الحاالت املشابهة لهذه الحاالت. وثيقة تأمين بشروط ميسرة، إلى غير ذلك من
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وعلى العكس من ذلك فال يعتبر تدليسا الكذب املألوف بين الناس كامتداح البائع 

 ( أو وصفها بأوصاف تغري من يسمعها.1لبضاعته)

ن يلجأ إليه وأ مجرد الكتمان، في الحالة التي يكون فيها األمر املكتوم خطرا، ثالثها:

من ق.ل.ع.م  22مانه وهو ما ورد عليه النص صراحة في الفصل ويتعمد كت املدلس أو نائبه،

الذي أكد فيه على أن:" التدليس يخول اإلبطال إذا كان ما لجأ إليه من الحيل أو الكتمان أحد 

 املتعاقدين أو نائبه...".

وعليه، يعتبر الكتمان تدليسا إذا كان كتمانا لواقعة يفرض الواجب اإلفصاح عنها 

يجد مصدره في نص القانون، كما هو الحال في عقد التأمين حيث يجب على  وهذا الواجب قد

املؤمن له أن يقدم للمؤمن كافة البيانات الالزمة لتقدير الخطر املؤمن منه، وقد يجد مصدره 

في طبيعة العقد، ذلك أن طبيعة بعض العقود قد تستوجب درجة عالية من الثقة بين طرفيها 

كما هو  إلفصاح لآلخر بكل ما لديه من معلومات تتعلق بالعقد،معا يفرض على كل منهما ا

 (.2عقد الشركة، وعقد الوكالة، وقد يستخلصه القاض ي من ظروف التعاقد) الحال في

 الشرط الثاني: نية التضليل للوصول إى  غرض غير مشروع

عن ال يكفى لقيام التدليس تحقق الطرق االحتيالية بأنواعها السابقة، بل يجب فضال 

ذلك أن ينضاف إلى هذه الوسائل املادية أمور أخرى معنوية. ونقصد بها نية التضليل الى 

املدلس أو نائبه، أو شخص آخر يعمل بالتواطئ معه، للوصول إلى غرض غير مشروع، فإذا لم 

تتوافر هذه النية، فلن تتحقق فكرة التدليس، فالتاجر الذي يختار لبضاعته كما سبق الذكر 

وصاف، والصفات ال يعد مدلسا ألنه لم يقصد تضليل الطرف اآلخر، وإنما يقصد أجمل األ 

 لك مألوفا في التعامل.نظر مشتريها طاملا كان ذ بذلك تحسين بضاعته في
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وعليه فإذا غير أحد املتعاقدين في الحقيقة دون أن يقصد تضليل املتعاقد اآلخر، 

هض سببا لإلبطال ألن املقصود بالتضليل هو فإن هذا العمل ال يعتبر تدليسا، وبالتالي ال ين

الوصول إلى غرض غير مشروع. فإذا كان الغرض مشروعا، فلن يكون هناك تدليس كما لو 

استعمل املودع )الذي تبين له أن املودع عنده غير أمين(. طرقا احتيالية للحصول على إقرار 

 ه هو الوصول إلى غرض مشروع.منه بالوديعة، فإن عمله هذا ال يعتبر تدليسا ألن الهدف من

وهذا الشرط ال يقتصر على املتعاقد األصلي، بل يمتد ليشمل نائبه أو أي شخص آخر 

ن يطالب يعمل بالتواطؤ معه. إال أنه في حالة صدوره من الغير فال يمكن للمدلس عليه أ

تما أن يعلم فروض حثبت أن املتعاقد األصلي كان يعلم، أو كان من املبإبطال العقد إال إذا أ

التدليس  من ق.ل.ع.م الذي قرر صراحة أن " 22طبقا ملا يقض ي به الفصل  بهذا التدليس

يخول اإلبطال، إذا كان ما لجأ إليه من الحيل أو الكتمان أحد املتعاقدين أو نائبه أو شخص 

 آخر يعمل بالتواطؤ معه..".

 هو الدافع إى  التعاقد التدليسالشرط الثالث: أن يكون 

صد بهذا الشرط أن يكون ما استعمل من طرق احتيالية هو الذي دفع املتعاقد ويق

اآلخر إلى إبرام العقد والى هذا أشار املشرع املغربي في ظهير االلتزامات والعقود، فنص في 

منه على أن "التدليس يخول اإلبطال إذا كانت الحيل أو الكتمان...قد بلغت في  22الفصل 

 ها ملا تعاقد الطرف اآلخر.طبيعتها حدا بحيث لوال 

يؤخذ من هذا النص أن التدليس في حد ذاته ال يؤدي إلى إفساد إرادة من وقع عليه، 

 إلىإلى إيقاع املتعاقد، اآلخر في غلط يكون هو الدافع  وإنما البد أن يؤدي هذا التدليس بالفعل

مل بقصد حمله على التعاقد فإذا كان العامل في عقد العمل قد قدم شهادة مزورة لرب الع

وأقدم مع ذلك التعاقد معه، ولكن رب العمل كان قد اكتشف أن الشهادة املقدمة إليه مزورة 

تد بهذا التدليس، وال ينهض سببا لإلبطال الفتقاره إلى عنصر الغلط، على التعاقد، فال يع
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عاقد ن سيتن الواقع يفصح على أن رب العمل كاولكن قد يحدث أن ال يكشف التزوير، ولك

حتى ولو علم بهذا التزوير، ففي هذه الحالة ال يتحقق التدليس ال بسبب عدم وجود الغلط 

 وإنما لكون هذا الغلط لم يكن هو الدافع إلى التعاقد.

 ثانيا: التدليس الثانوي 

يفرق شراح القانون املدني عادة بين التدليس الدافع والتدليس غير الدافع أي بين 

ى التعاقد ويعيب الرضاء وبين التدليس غير الدافع الذي ال يدفع إلى التدليس الذي يدفع إل

التعاقد بل يقتصر أثره على استدراج املتعاقد إلى قبول شروط ما كان ليقبلها لو تبينت له 

الحقيقة، فاعتبروا األول عيبا يشوب الرضاء باعتباره يدفع املتعاقد إلى التعاقد، بينما الثاني 

د، وإنما يدفع باملتعاقد العازم على التعاقد إلى القبول بشرط أكثر تكلفة ال يحمل على التعاق

يعيب اإلرادة وال يكون سببا من التكلفة الحقيقية وهذا العمل كما سبقت اإلشارة إلى ذلك ال 

بطال العقد، رغم انه قد يكون سببا للمطالبة بالتعويض وفقا لقواعد املسؤولية إل 

 التقصيرية.

التفرقة ال يمكن التسليم بها، فاملتعاقد ال يقدم على إبرام العقد، أيا  أن هذهع والواق

كان وإنما يقدم على إبرام الصفقة بشروط معينة، ولذلك ال محل للتفرقة بين إرادة قبول 

الصفقة كمبدأ، وبين إرادة قبولها بشروط معينة، ففي كال الحالتين تعد اإلرادة معيبة بعيب 

 التدليس.

فع والتدليس غير مع ذلك ضرورة األخذ بالتفرقة بين التدليس الدا غير أننا نرى 

رادة املشرع املغربي الذي خصص فصلين للتمييز بينهما. فصل أكد فيه الدافع استجابة إل 

"داال  22ضرورة أن تصل فيه وسائل التدليس إلى حد إجبار املتعاقد على التعاقد الفصل 

(. 1بب لإلبطال هو التدليس الدافع إلى التعاقد")بذلك على أن التدليس الذي يعتد به كس
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وفصل قصر فيه املشرع حق املدلس عليه في املطالبة بالتعويض عندما ال تكون هذه الوسائل 

هي الدافعة إلى التعاقد. وعندما التصل وسائل التدليس فيه إلى حد وقوع الشخص في غلط، 

وهذا ما قصده  1عليها بشروط مكلفة،بحيث يقتصر هذا العمل على إبرام الصفقة املتعاقد 

بقوله :"التدليس الذي يقع على توابع االلتزام من غير أن يدفع إلى  27املشرع في الفصل 

 التحمل به ال يمنح إال الحق في التعويض".

 : الغبنةالرابع الفقرة

يبيع كامل  أنالغبن هو عدم التعادل املادي بين ما يأخذه العاقد وما يعطيه ومثاله 

ألهلية عقاره بمبلغ زهيد في حين أن ثمنه الحقيقي يفوق الثمن الذي بيع به بعشرات املرات، ا

وطبقا ملبدأ سلطان اإلرادة فإن ذلك ليس من شأنه التأثير في صحة العقد، ألن العقد مفروض 

ص فيه التوازن بين االلتزامات املتقابلة، واملرجع في ذلك هو إرادة املتعاقدين أنفسهما، فالشخ

ال يرض ى بالعقد إال إذا كان يرى فيه تعبيرا عن مصلحته، وبالتالي محققا للعدل بالنسبة إليه، 

يؤدي إلى اعتبار كل فرد في املجتمع في حكم القاصر الذي تفرض الوصاية  غير ذلكوالقول ب

على تصرفاته، وهو ما يؤدي إلى إشاعة االضطراب وعدم االستقرار في املعامالت، بل يمكن 

ول بأن املشرع في التشريعات املطبوعة بمبدأ سلطان اإلرادة، ليس من مهمته إقامة تكافؤ الق

(. مما يعني أن 2اقتصادي بين املتعاقدين، وإنما مهمته تقتصر على إقامة تكافؤ قانوني بينهم)

 املقصود بالتعادل بين االلتزامات هو التعادل اإلرادي بالنسبة لكل عقد على حدة.

تي تؤدي إلى وقوع املتعاقد في الغبن ترجع إما إلى جهل املغبون بالقيمة واألسباب ال

الحقيقية للعوض الذي يقدمه أو الذي يتسلمه أو إلى التدليس من املتعاقد اآلخر، وإما إلى 

 حالة املغبون الشرعية، وسنتولى بيان كل حالة من هذه الحاالت الثالث.
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 للعوض موضوع الغبن أوال: حالة جهل املغبون بالقيمة الحقيقة

املبدأ العام أن الغبن بسبب الجهل والغلط في القيمة الحقيقية للعوض ال يخول 

إبطال العقد في القانون املغربي إال في حالة بيع العقار غير املحفظ طبقا للراجح واملشهور في 

د الفقه املالكي الذي يقض ي بإبطال العقد بسبب الغبن الناش ئ عن جهل املغبون الراش

(. وهذا 1( من قيمة العوض موضوع الغبن)7/1بالقيمة الحقيقية للعوض إذا بلغ الغبن الثلث )

الرأي كما هو واضح متأثر باملبادئ األخالقية والدينية التي ال تسمح باستغالل جهل املتعاقد 

 واالغتناء على حسابه دون مبرر مشروع.

 رثانيا: حالة الغبن الناتج عن تدليس املتعاقد اآلخ

االلتزامات والعقود على أن الغبن ال يخول اإلبطال إال إذا  من قانون  22نصت املادة 

 نتج عن تدليس الطرف اآلخر، أو نائبه أو الشخص الذي تعامل من أجله ...".

وبناء على ذلك فإن الغبن يخول حق اإلبطال متى كان مصدره تدليس املتعاقد 

ثلة كثيرة من بينها تقديم وثائق مزورة أو كتمان وقائع من يعمل لصالحه واألم أواملستفيد منه، 

 .2كان يجب بيانها إلى غير ذلك من األمثلة السالفة الذكر

 ثالثا: حالة املغبون القاصر أو ناقص األهلية

من ظهير االلتزامات والعقود املغربي لحاالت املغبون الشرعية  22عرضت املادة 

الطرف املغبون قاصرا أو ناقض األهلية، ولو تعاقد ذا كان إفقالت "الغبن يخول اإلبطال 
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مساعده القضائي وفقا لألوضاع التي يحددها القانون، ولو لم يكن ثمة  أوبمغبونه وصيه 

 تدليس من الطرف اآلخر...".

 وبناء على ذلك يكون الغبن سببا لإلبطال في الحالتين اآلتيتين:

 عندما يكون املغبون قاصرا. -1

 املغبون ناقص األهلية.عندما يكون  -2

 ومادامت أحكامها واحدة فسنتولى دراستهما مجتمعين.

القاصر هو الشخص الذي "... بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد، وكل من بلغ سن 

الرشد، وكان سفيها أو معتوها يكون ناقص األهلية". لذلك فاملقصود بالقاصر أو ناقص 

التمييز الذي هو اثني عشر سنة كاملة دون أن يصل  األهلية ومن في حكمه هو الذي بلغ سن

إلى ثمانية عشر سنة من عمره. لذلك فهو ليس عديم التمييز وليس كامل التميز وإنما هو 

ناقص التميز، وبالتالي ناقص األهلية، ونظرا لطول املدة التي تفصل بين الثانية عشر والثامنة 

ه وإدراكه، صر وقدراته الذهنية، أي في تمييز عشر والتي تتضمن نموا متدرجا في ملكات القا

برام التصرفات فقد راعى املشرع ذلك بأن تكفل بحمايته من تصرفات وبالتالي في صالحيته إل 

بعض الراشدين الذين يستغلون حالته الشخصية املتمثلة في نقصان أهليته، فيتحايلون 

املشرع الحماية على التصرف عليه ويبرمون معه عقودا غير متوازية العوضين بل لم يوقف 

التي يجربها القاصر بنفسه، بل مددها حتى إلى التصرفات التي أجراها بمعونة وصيه أو 

 .1مساعده القضائي
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ن وقد يتبادر إلى الذهن سؤال يتعلق بحكم ناقص األهلية املأذون له، في إدارة جزء م

لة غبن في الجزء املأذون له ، إذا وقع هو اآلخر في حا22 أمواله هل يطبق عليه حكم الفصل

 بإرادته أم بأخذ حكم القاصر باملفهوم العام.

فصل من ظهير االلتزامات والعقود وال 3بالرجوع إلى نصوص القانون وخاصة الفصل 

نجدهما يقرران صراحة بأن القاصر املأذون له في ممارسة بعض  من مدونة األسرة 222

على أن "القاصر املأذون له  3فقد جاء في الفصل التصرفات يسأل عنها مسؤولية الراشدين: 

إذنا صحيحا في التجارة والصناعة ال يسوغ له أن يطالب إبطال التعهدات التي تحمل بها 

من مدونة األسرة مايلي  222ادة بسبب تجارته في حدود اإلذن املمنوح له..." كما جاء في امل

 ".التقاض ي فيه:"يعتبر املحجور كامل األهلية فيما أذن له و في 

فمن خالل قراءة متأنية للفصول السالفة الذكر، ومن خالل استقرائنا إلرادة املشرع 

يتبين لنا أنه بالرغم  و العقود  من ظهير االلتزامات 22الهادفة إلى حماية القاصر في الفصل 

تؤكد بصفة  22(. فإن الصياغة العامة للفصل 1)222و 3من الصياغة الخاصة للفصلين 

 قة:مطل

أن ناقص ي األهلية جميعهم يحق لهم إبطال العقد بسبب الغبن بل يتأكد لهم هذا  -1

 الحق حتى في الحالة التي يتعاقدون فيها بمساعدة أوليائهم والقيمين عليهم.

الصغير املميز والصغير املأذون له كما  صر أو ناقص األهلية تشملثم إن كلمة قا -2

القول بخالف ذلك يؤدي إلى ما ينفى قصد الشرع، فالحماية تشمل الراشد السفيه واملغفل. و 

وصيه فمن باب أولى أن تقرر لفائدة املأذون له في الحالة  ولو تعاقد بمعونةوإن قررت للسفيه 

 التي يتعاقد فيها بمفرده ولو حصل ذلك في إطار اإلذن العام املخول له في إدارة بعض أمواله.
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ين أن هذا اإلذن املخول للقاصر يخول إليه بقصد أضف إلى املالحظتين السابقت -7

االختبار، وبهدف التدريب ويسمح القانون بسحبه منه متى تبين للقيمين عليه أنه غير مؤهل ملا 

بالسفيه  أسوة(. لهذا السبب )االختيار( ال نرى مانعا من حمايته في هذه الحالة 1منح له)

 واملعتوه.

 األخرى املشابهة: املرض والحاالت ةالخامس الفقرة

أضاف املشرع املغربي إلى عيوب الرضاء األربعة السابقة عيبا خامسا ال نظير له في 

على أن "أسباب اإلبطال املبنية  من ق. ل. ع 22 العربية األخرى، إذا نص في الفصلالقوانين 

جوز على حالة املرض والحاالت األخرى املشابهة متروكة لتقدير القضاء" ففي حالة املرض ي

إبطال العقد لعيب في اإلرادة إذا رأى القاض ي أن املريض كان في حالة غير طبيعية استغلها 

الطرف اآلخر لدفعه إلى التعاقد، حتى ولو كانت إرادة املريض غير معيبة بعيب آخر من عيوب 

 ع املريض في الغبن مثالقالرضاء األربعة أو لم تكن شروط أي من هذه العيوب متوافرة، فإذا و 

ولم يكن قاصرا أو ناقص األهلية، فإنه يجوز للقاض ي أن يبطل العقد إذا تبين أن العاقد 

املغبون لم يقع في الغبن إال ألنه مريض وأن مرضه هو الذي دفع املتعاقد اآلخر إلى إيقاعه في 

ا املتعاقد ومدى استغالل املتعاقد اآلخر لهذ ر كل ذلك، ونوع املرض و مدى تأثيرالغبن، وتقدي

سالف  22املرض، متروك لتقدير القاض ي وفق لظروف كل الحالة عمال بصريح نص املادة 

 الذكر.

والحاالت األخرى املشابهة لحالة املرض متروكة أيضا لتقدير القاض ي فإذا رأى 

القاض ي أن املتعاقد كان وقت التعاقد في حالة تشبه حالة املرض، مما جعله ضعيف التفكير 
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تغل فيه املتعاقد اآلخر هذه الحالة فإنه يجوز للقاض ي إبطال العقد بناء قليل اإلدراك، واس

 .1على طلب املتعاقد املقرر اإلبطال ملصلحته

 املبحث الثالث: املحل

يكون عمال  أنومحل االلتزام إما  ،إن محل االلتزام هو الش يء الذي يلتزم به املدين

وإما أن يكون امتناعا عن عمل كالتزام  ،كتسليم ش يء أو دفع مبلغ من النقود أو إقامة مبنى

بائع املتجر بعدم منافسة املشتري وإما أن يكون نقل حق عيني كالتزام البائع بنقل ملكية املبيع 

 إلى املشتري.

 شروط محل االلتزام:

 توافر ثالثة شروط في محل االلتزام وهي: امات والعقود املغربيأوجب قانون االلتز 

 املحل معينا أو قابال للتعيين.الشرط األول: أن يكون 

 الشرط الثاني: أن يكون املحل ممكنا وموجودا.

 الشرط الثالث: أن يكون املحل مشروعا.

 وسنبحث هذه الشروط تباعا.

 الشرط األول: املحل معين أو قابل للتعيين:
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من قانون االلتزامات والعقود املغربي على النحو اآلتي: "الش يء  28جرى سياق الفصل 

يكون معينا على األقل بالنسبة إلى نوعه ويسوغ أن يكون  أني هو محل االلتزام يجب الذ

 ا كان قابال للتحديد فيما بعد".مقدار الش يء غير محدد إذ

يتضح أنه يشترط في محل االلتزام أن يكون معينا أو قابال  وانطالقا من هذا النص

 للتعيين.

 أو امتناعا عن عمل:كيفية تعيين محل االلتزام إذا كان عمال  -أ

امتناعا عن عمل وجب أن يكون االلتزام معينا فإذا تعهد  أوإذا كان محل االلتزام عمال 

أو على األقل أن يكون قابال للتعيين. وقابلية التعيين  ،مقاول ببناء وجب أن يتعين هذا البناء

ذا التزم املقاول ببناء (. فإ1ترجع إلى الظروف التي تستخلص منها نية أطراف العالقة القانونية)

مدرسة فإن ظروف التعاقد يصح أن تستخلص منها العناصر الالزمة لتعيين البناء املطلوب. 

فإذا اقتصر املقاول على أن يلتزم بإقامة البناء دون تعيين، كان محل االلتزام غير معين وغير 

 قابل للتعيين، ومن ثم ال يقوم االلتزام على محل ألنه منعدم.

ا كان محل االلتزام نقل حق عل  ش يء فإن هذا الش يء يتعين أن يكون معينا وإذ -ب

 أو قابال للتعين:

فإذا انصب العقد على ش يء بذاته، تعين أن تكون ذاتية الش يء معروفة فيوصف 

الش يء وصفا مانعا للجهالة. فإذا كان منزال وجب تعيين موقع املنزل وذكر أوصافه التي تميزه 

 عن غيره.

كان الش يء غير معين بالذات وجب تعيينه بجنسه ونوعه ومقداره كأن يكون  أما إذا

يتضمن العقد  أناملبيع القمح املغربي وأن مقداره ثالثون قنطارا، فإذا لم يتحدد املقدار وجب 

                                                           
 .199، ص. 111أحمد عبد الرزاق السنهوري، م. س، بند  1



84 
 

 

املقدار الالزم بتوريد مستشفى بنوع من الفاكهة ف ما يستطاع به تحديده، كما إذا تعهد مورد

 إن لم يحدد في العقد فإنه قابل للتحديد وفقا لحاجة املستشفى.من هذه الفاكهة و 

 الشرط الثاني: إمكانية املحل ووجوده

 أوال: املحل املمكن

: "يبطل االلتزام زامات والعقود املغربي على أنه من قانون االلت 21جرى نص الفصل 

ن" وهذا الشرط الذي يكون محله شيئا أو عمال مستحيال إما بحسب طبيعته أو بحكم القانو 

 تطبيق للقاعدة املشهورة التي تقض ي بأن ال يلتزم أحد بعمل املستحيل.

ينص على أن االلتزامات تنقض ي  والعقود املغربي من قانون االلتزامات 711والفصل 

من ق.ل.ع املغربي فينص على أنه :"ينقض ي االلتزام إذا  772باستحالة التنفيذ. أما الفصل 

تحيال، استحالة طبيعية أو قانونية بغير فعل املدين أو خطأ وقبل أن نشأ ثم أصبح محله مس

 يصير في حالة مطل".

ويقصد باالستحالة تلك االستحالة املطلقة التي تجعل االلتزام مستحيال في ذاته ال أن 

 .1يكون كذلك بالنسبة ملن التزم

الخارجية وااللتزام املستحيل هو الذي يقوم بالنسبة للشخص العادي في الظروف 

التي يوجد فيها املدين. وتقدر االستحالة تقديرا موضوعيا بمعيار الرجل املعتاد وال تقدر 

املفضية إلى النتيجة  ى الوسيلة تقديرا ذاتيا والعبرة في االستحالة هي االستحالة التي تفتقر إل

 (.2وليس باستحالة النتيجة)
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طلقة التي يترتب عنها البطالن، أما واستحالة محل االلتزام املقصودة هي االستحالة امل

نها عبارة االستحالة النسبية التي تقوم بالنسبة إلى املتعاقد امللتزم فال تمنع من نشوء االلتزام أل

عن عجز شخص ي، ألنه ال يكفي أن يثبت املدين عدم قدرته الشخصية على تنفيذ االلتزام 

ن العمل مستحيال في ذاته فيستحيل للقول بأن محل االلتزام غير ممكن، بل يتعين أن يكو 

 القيام به على املدين وعلى أي إنسان آخر في مكانه ومركزه.

تحول دون قيام االلتزام إما أن تكون استحالة طبيعية أو  واالستحالة املطلقة التي

 استحالة قانونية.

خص تعود إلى طبيعة املحل كما في التزام ش تحالة الطبيعية هي االستحالة التيواالس

 بأن يلمس السماء أو يقطع البحر األبيض املتوسط سباحة.

أما االستحالة القانونية فهي التي ترتد إلى حكم القانون كما في التزام محام باستصدار 

قرار عن محكمة االستئناف بقبول االستئناف في وقت يكون فيه ميعاد الطعن باالستئناف قد 

 انقض ى.

االلتزام هي االستحالة املطلقة، أما االستحالة واالستحالة التي تحول دون نشوء 

النسبية فال تمنع نشوء االلتزام ولكنها تفتح باب املطالبة بفسخ العقد أو املطالبة بالتعويض، 

فهكذا إذا التزم شخص بالقيام بعمل يتطلب معرفة فنية ووجد نفسه أنه ال يتوفر على هذه 

فإن هذا العمل ال يعتبر مستحيال على شخص  املقدرة، أو وجد أن طاقته دون املطلوب منه،

من أصحاب الفن املطلوب أو ممن له القدرة على تحقيقه ففي مثل هذه األحوال يوجد 

 االلتزام ويقوم على محل صحيح وإن كان يستحيل على املدين القيام به.

تزام إذا أما إذا كانت االستحالة مطلقة وهي التي ترجع إلى االلتزام ذاته فإنها تمنع االل

يكون  كانت سابقة على التعهد بااللتزام ولكنها ال تحول دونه إذا كانت الحقة له ألن االلتزام
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حينئذ قد قام قبل قيام االستحالة، وهنا تبرأ ذمة امللتزم من القيام بااللتزام ولكن مسؤوليته 

 .1انبينتترتب إذا ارتكب تقصيرا كما ويجوز املطالبة بفسخ العقد إذا كان ملزما للج

 موجود ثانيا: املجل 

يكون الش يء موجودا وقت نشوء االلتزام أو أن يكون ممكن  أنإن املقصود بوجود االلتزام هو 

الوجود بعد ذلك، فإذا كان الش يء غير موجود فإن االلتزام ال يقوم. أما إذا كان الش يء محل 

ل فإن االلتزام يكون االلتزام غير موجود وقت التعاقد ولكنه ممكن الوجود في املستقب

 لتزامات والعقود املغربيمن قانون اال 21صحيحا. وهذا ما أوضحته الفقرة األولى من الفصل 

تنص على أنه :"يجوز أن يكون محل االلتزام شيئا مستقبال أو غير محقق فيما عدا 

 االستثناءات املقررة بمقتض ى القانون ...".

لقواعد العامة، ومن تم ليس ما يمنع وهذا النص اقتصر على وضع حكم تقض ي به ا

يكون املحل القابل للتعيين غير موجود وقت نشوء االلتزام إذا كان من شأنه أن يوجد  أنمن 

 أو أن يكون من املمكن وجوده في املستقبل.

والتعامل في األشياء املستقبلة ذائع في الحياة العملية كما في بيع املحصوالت املستقبلة 

ا ويعتبر صحيحا بيع الشخص منزال آخر لم يشرع بعد في بنائه على أساس أن قبل أن تنبت كم

 تنتقل ملكية املنزل إلى املشتري عند تمام البناء.

شياء املستقبلة على أن املشرع قد يحرم العتبارات خاصة ضروبا من التعامل في األ 

امات والعقود ون االلتز من قان 21ما ورد عليه النص في الفقرة الثانية من الفصل  ومن أمثلتها

:"ال يجوز التنازل عن تركة إنسان على قيد الحياة، وال إجراء أي تعامل فيها أو في ش يء  املغربي

 ل تصرف مما سبق يقوم باطال بطالنا مطلقا".مما تشتمل عليه ولو حصل برضاه وك
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والتركة هي مجموع ما لإلنسان من حقوق وما عليه من ديون وقت موته. فإذا كان 

اإلنسان على قيد الحياة فإن هذه الحقوق والديون هي تركته. والتعامل املحظور هو الذي 

 .1ينصب على تركة مستقبلة في مجموعها أو في جزء من هذه األموال

لى القانون ن على قيد الحياة ترجع في أصلها إوقاعدة تحريم التعامل في تركة إنسا

ل في التركات املستقبلة مخالفا للنظام العام واآلداب الروماني، وهذا القانون كان يعتبر التعام

ألن من يتعامل في تركة شخص ال يزال حيا إنما يضارب على موته، كما أن هذا التعامل من 

شأنه أن يغري صاحب املصلحة بالتعجيل بموت املورث. والرومان كانوا يحرصون من وراء 

نه عمال مشروعا إذا حصل برغبة هذا حظر هذا التعامل مصلحة املورث، لذا كانوا يعتبرو

 األخير.

فإن تحريم التعامل مقرر ال ملصلحة املورث وحده، بل وكذلك  أما في التشريع املغربي

ملصلحة الوارث. ألن الوارث الذي تعامل في التركة املستقبلة يغلب عليه الطيش والنزق الذي 

ليه مستقبال. لذا كان التحريم مطلقا تبديد ما بيده وما يحتمل أن يصل إو  إتالفقد يدفعه إلى 

 وحتى لو رض ي به املورث.

ن كل نوع من أنواع التعامل في التركة املستقبلة يقع باطال بطالنا مطلقا فال وعليه فإ

يجوز للوارث أن يبيع ميراثه الذي سيحصل عليه استقباال أو أن يهبه أو يقدمه نصيبا في 

 .2شركة أو أن يتصالح عليه

 ث: مشروعية املحلالشرط الثال

ون من قان 23يتعين أن يكون محل االلتزام مما يجوز التعامل فيه ونص الفصل 

على أن :"األشياء واألفعال والحقوق املعنوية الداخلة في دائرة  االلتزامات والعقود املغربي
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ال  التعامل تصلح وحدها ألن تكون محال لاللتزام ويدخل في دائرة التعامل جميع األشياء التي

 يحرم القانون صراحة التعامل بشأنها".

ومن هذا يتضح أن األشياء التي تخرج عن التعامل ال تصلح أن تكون محال لاللتزام. 

واألشياء الخارجة عن التعامل إما أن تكون كذلك بحكم طبيعتها أو بحكم القانون. واألشياء 

 تصلح أن تكون محال للتعاقد التي ال تدخل في دائرة التعامل بحكم طبيعتها هي تلك التي ال

 الستحالتها وذلك كالشمس والهواء.

أما األشياء التي ال تدخل في دائرة التعامل بحكم القانون فهي تلك التي ترجع عدم 

مشروعيتها إما إلى نص القانون أو إلى مخالفة هذا التعامل للنظام العام أو اآلداب العامة. 

على أنه: يبطل بين املسلمين بيع األشياء  ت والعقودااللتزامامن قانون  282وينص الفصل 

 االتجاراملعتبرة من النجاسات وفقا لشريعتهم مع استثناء األشياء التي تجيز هذه الشريعة 

 الفالحة" أغراضفيها، كاألسمدة الحيوانية املستخدمة في 

كان نص التقرير ما إذا  Kهذا ويسعفنا تحديد مفهوم النظام العام أو اآلداب العامة

 Kمعين في القانون يعتبر من النظام العام أو اآلداب العامة فال يجوز االتفاق على ما يخالفه

وأمكن باملثل أن نقرر عند انعدام النص ما إذا الش يء مخالفا للنظام العام أو اآلداب فال يصح 

 أن يقوم عليه االلتزام. فما املقصود بالنظام العام واآلداب العامة؟.

النظام العام في الحقيقة فكرة واسعة مرنة يعوزها التحديد لدرجة أنها إن فكرة 

يصعب وضع تعريف جامع مانع لها، وقد عبر البعض عن هذه الحقيقة بقوله :"أن النظام 

العام يستمد عظمته من ذلك الغموض الذي يحيط به ومن مظاهر سموه أنه ظل متعاليا 

 .1فه"على كل الجهود التي بدلها الفقهاء لتعري
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والقواعد القانونية التي تعتبر من النظام العام هي قواعد قصد بها مصالح عمومية 

تعلو على مصالح األفراد. ويتعين على الجميع النزول عند مقتضياتها وال يمكن ألي كان أن 

يخرج عن حدودها. والنظام العام ش يء نسبي ومعياره املصلحة العامة التي تختلف باختالف 

 ضاري وهي معيار موضوعي.التقدم الح

ملزمين بإتباعها طبقا لناموس  أنفسهمواآلداب هي مجموعة القواعد التي وجد الناس 

يسود عالقتهم االجتماعية وهذا الناموس األدبي هو وليد املعتقدات املوروثة والعادات  أدبي

 (.1املتأصلة وما جرى به العرف وتواضع عليه الناس)

 املبحث الرابع: السبب

فكرة قانونية معقدة تضاربت بشأنها آراء الفقهاء واجتهاد 2يد: إن فكرة السبب تمه

املحاكم ذلك أنه إذا كان البعض أنكر وجود السبب من جهة فإن الخالف قد ثار حول تحديد 

 املقصود من السبب من جهة أخرى.

والسبب في مفهومه القريب هو أحد عناصر العقد ال العقد ذاته واملقصود بسبب 

بالقيام بعمل معين فإنه  ام )السبب القصدي( فإذا التزم علىاللتزام هو الغاية من االلتز ا

 بالتزامه يرمي تحقيق غاية تنبئ عن إرادته في التعاقد وفي االلتزام.

ويميز فقه القانون املدني بين سبب االلتزام وسبب العقد فاألول عبارة عن فكرة 

ف عن وجود االلتزام أما الثاني فهو الذي يسعف في مجردة موضوعية وهو املعتبر عند الكش
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البحث عن مشروعيته وهو تعبير عن فكرة ذاتية والفرق جلي بين سبب االلتزام وسبب 

 (.1العقد)

 هو اإلجابة عن السؤال ملاذا التزم املدين؟وسبب االلتزام 

عقد  واملدين إذ يلتزم يرمي تحقيق هدفين في وقت واحد. هدف قريب وهدف بعيد ففي

البيع يلتزم البائع بتسليم املبيع إلى املشتري، وسبب التزامه بتسليم املبيع إذا اعتبر هدفه 

التزامه هدفه  املباشر )هدفه القريب( هو التزام املتعاقد اآلخر بدفع الثمن أما إذا اعتبر سبب

كون بسبب ليه من وراء عملية البيع الذي يفسر اتجاهه إلى البيع فقد يالبعيد الذي يرمي إ

منافسة محل تجاري يجاوره، أو بسبب رغبته في الحصول على ثمن املتجر لبناء منزل يسكنه 

 وأبناؤه أو أنه ينوي شراء شقة في وسط املدينة إلى غير ذلك من األهداف املختلفة.

فهل املقصود بسبب االلتزام السبب املباشر )الهدف القريب( لاللتزام أو أن املراد من 

الباعث الذي يدفع الشخص إلى أن يلتزم  أيزام السبب غير املباشر )الهدف البعيد( سبب االلت

 .يبتغيهفيبرم نتيجة ذلك العقد الذي 

إذا تأملنا النظريتين اللتين تسودان حقل السبب وجدنا أن النظرية التقليدية تدلنا 

 على أن سبب االلتزام هو السبب املباشر لاللتزام )الهدف القريب(.

لنظرية الحديثة فتجيب بأن سبب االلتزام هو الدافع إلى االلتزام وإلى التعاقد أما ا

 )الهدف البعيد(.

 وسنعرض النظرية التقليدية في السبب ثم النظرية الحديثة.

 1الفرع األول: النظرية التقليدية للسبب
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 لقد ترعرعت فكرة السبب بين نظريتين: النظرية التقليدية والنظرية الحديثة.

الغرض املباشر الذي يرمي  أيصد بالسبب في النظرية التقليدية السبب القصدي ويق

امللتزم تحقيقه. ويكون السبب في فلسفة هذه النظرية هو السبب الدافع ويترجم بأول نتيجة 

 يصل إليها من التزم.

والسبب القصدي تسعفنا فيه بسهولة العبارة املعقودة وهو ش يء موضوعي وواحد في 

 (.2ع العقود وتقديره يتحقق بأسلوب موضوعي)جميع أنوا

على النظرية التقليدية في السبب ونص ب قانون املغربي  نجده أخذوبتتبعنا ألحكام ال

من  1177و 1171للمادتين  واملقابل 22، فالفصل  22إلى  22فصول من ضوابطها في ال

ه أو املبني على سبب غير القانون املدني الفرنس ي أتت تنص على أن :"االلتزام الذي ال سبب ل

 مشروع يعد كأن لم يكن.

يكون السبب غير مشروع إذا كان مخالفا لألخالق الحميدة أو النظام العام أو 

 القانون".

على أنه :"يفترض  من القانون املدني الفرنس ي ينص 1172للمادة  واملقابل 27والفصل 

 لم يذكر". ام أن له سببا حقيقيا ومشروعا وفي كل التز 

والذي ال مقابل له في القانون املدني مات وعقود مغربي التزا 22ينص الفصل و 

 الفرنس ي على أنه :"يفترض أن السبب املذكور هو السبب الحقيقي حتى يثبت العكس".
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:"إذا ثبت أن السبب املذكور غير تزامات وعقود مغربي فينص على أنهال 22أما الفصل 

ي أن لاللتزام سببا آخر مشروعا، أن يقيم الدليل حقيقي أو غير مشروع، كان على من يدع

 عليه".

ويختلف سبب االلتزام  1وسبب االلتزام في النظرية التقليدية هو السبب املباشر

 باختالف أنواع العقود وإن كان ال يتغير في تلك التي هي من طبيعة واحدة.

ففي العقود امللزمة للجانبين، فإن سبب التزام كل من املتعاقدين هو التزام الطرف 

اآلخر. ففي عقد البيع مثال سبب التزام املشتري بدفع الثمن هو التزام البائع بنقل ملكية 

الش يء املبيع. وسبب التزام البائع بتسليم املبيع هو الغاية املباشرة من هذا االلتزام وهي التزام 

 شتري بدفع الثمن.امل

وفي العقود العينية كعقد الوديعة والرهن الحيازي يعتبر سبب االلتزام هو تسلم 

 الش يء. وفي عقود التبرع سبب التزام املتبرع هو نية املتبرع.

وترى النظرية التقليدية أن كل التزام يجب ان يتوفر على سبب وهذا ما نصت عليه 

ات وعقود مغربي بقولها :"االلتزام الذي ال سبب له أو املبني التزام 22الفقرة األولى من الفصل 

 على سبب غير مشروع يعد كأن لم يكن".

واملراد بالسبب غير املوجود أن يكون املتعاقدان على بينة من أنه غير موجود ولكن 

 كيف يقبل أطراف العالقة القانونية على التعاقد لسبب غير موجود.

 هذا الغرض قد يتحقق قبل التعاقد وبعده.ترى النظرية التقليدية أن 
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ومن أمثلته عند التعاقد: أن يكره أحد املتعاقدين على إمضاء إقرار بمديونية وهو غير 

مدين، أي أن السبب غير موجود أصال، فيكون كل متعاقد على بينة من أن سبب املديونية 

 ته باطال لعدم وجود سبب.غير موجود. فيكون العقد الذي أقر فيه املتعاقد املكره بمديوني

ومن أمثلة انعدام السبب بعد التعاقد إذا لم يقم أحد املتعاقدين في العقود امللزمة 

قاهرة، فإن سبب التزام املتعاقد اآلخر ه أو استحال عليه التنفيذ لقوة للجانبين بتنفيذ التزام

و الذي يبرر نظرية يصبح غير موجود بعد أن كان موجودا عند التعاقد وانعدام السبب هنا ه

 الدفع بعدم التنفيذ والفسخ وتحمل التبعة.

والسبب يتعين أن يكون مشروعا، والسبب املشروع هو الذي ال يحرمه القانون أو 

من قانون االلتزامات  22النظام العام أو اآلداب العامة. وقد قرر هذه الضوابط الفصل 

ه أو املبني على سبب غير مشروع يعد كأن لم والعقود املغربي بقوله :"االلتزام الذي ال سبب ل

يكن". وأوضح بعدم مشروعية السبب بتقريره :"يكون السبب غير مشروع إذا كان مخالفا 

 لألخالق الحميدة أو النظام العام أو القانون".

ومشروعية السبب وفق النظرية التقليدية التي أخذ بها املشرع املغربي شرط متميز 

 ذلك أنه قد يكون املحل مشروعا والسبب غير مشروع.من مشروعية املحل، 

من قانون  27والسبب الصحيح هو السبب الحقيقي وهذا ما نص عليه الفصل 

االلتزامات والعقود املغربي :"يفترض في كل التزام أن له سبب حقيقيا ومشروعا ولو لم يذكر 

 ت العكس"." يفترض أن السبب املذكور هو السبب الحقيقي حتى يثب22"والفصل 

وانطالقا من هذين النصين يمكن التقرير بأن العبرة للسبب الظاهر املشروع الذي 

 .1يعتد به كسبب حقيقي إلى أن يثبت العكس
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 1الفرع الثاني: النظرية الحديثة في السبب

إن األصل في السبب بمدلول القصد والباعث حديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

ات" والسبب في النظرية الوضعية الحديثة هو الباعث الذي دفع إلى عملية :"إنما األعمال بالني

التعاقد، وقولنا بأن املقصود بالسبب هو الباعث يعني أن السبب يتحكم فيه معيار ذاتي 

تختلف آثار  أنيختلف باختالف ضروب التعاقد: من عقد آلخر ومن متعاقد ملتعاقد وطبيعيا 

 العقد باختالف ظروف التعاقد.

ويالحظ أن القضاء قد توسع في تحديد معنى السبب فقرر أحيانا بأنه الباعث الدافع 

 شرط مشروعية السبب أمرا مجديا من الناحية الفنية. أصبحإلى التعاقد وبهذا 

وانسجاما مع هذا التحديد لفكرة السبب نجد القضاء في فرنسا قض ى ببطالن عقد 

للمتعاقدين كان إنشاء منزل يدار مستقبال  لعدم مشروعية السبب، ألن الباعث املشترك

للدعارة وقياسا على هذا يكون التعهد باطال لعدم مشروعية السبب إذا كان محله تعهد 

الزوجة بدفع مبلغ من النقود متى كان الباعث على االلتزام هو أن يطلقها الزوج بمقابل، ألن 

 الباعث يخالف قواعد اآلداب وهو غير مشروع.

قضاء إلى األخذ بالنظرية الحديثة في السبب، فقرر بطالن العقد مادام وقد اتجه ال

الباعث الدافع إلى التعاقد غير مشروع متى كان الباعث مشتركا بين املتعاقدين أو كان الباعث 

غير مشروع هو الدافع ألحدهما على التعاقد مع علم اآلخر بهذا الباعث، فقض ى ببطالن عقد 

تبرع رجل إلى امرأة هو إنشاء عالقة غير مشروعة بينهما أو البقاء على التبرع إذا كان الباعث 

 هذه العالقة.
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( وجوب تفسير قانون االلتزامات والعقود في ضوء النظرية 1ويرى بعض الفقهاء)

الحديثة للسبب، لتشمل هذه النصوص إلى جانب السبب في املفهوم املوضوعي السبب في 

ه وعليه فإنه لكي يعتد بااللتزام ال يكتفي فقط بالغرض املفهوم الشخص ي كما شرحناه أعال 

املباشر الذي يرمي إليه امللتزم بل يعتمد كذلك الباعث الشخص ي الذي حمل امللتزم على 

 .2التعاقد أي بسبب العقد

 الفصل الثالث: جزاءات العقود: البطالن واإلبطال

قوق أطراف العالقة ترمي القواعد املسطرية إلى إجراءات دقيقة غايتها حماية ح

القانونية، وتختلط هذه اإلجراءات بالقواعد املوضوعية، وتغدو هذه األخيرة أسيرة اإلجراءات 

ابها من جميع السلط ومن هنا تنبع املفاضلة بين الحقوق املوضوعية التي غايتها تمكين أصح

األولى أنها قد تعصف ياهم القانون وبين اإلجراءات الشكلية التي يبدو من الوهلة التي يخولها إ

 بالحق املوضوعي.

والبطالن واإلبطال تقرره قواعد قانون االلتزامات والعقود إما بنص صريح وإما 

بتخويل أمر تقريره إلى السلطة القضائية املختصة وهو إما ناتج عن عدم استيفاء التصرف 

حقيقا لحماية القانوني ألركانه مجتمعة مستوفية للشروط املتطلبة وقد يفرضه املشرع ت

 أطراف العالقة القانونية أو لكليهما.

ولقد ولد البطالن مع الشريعة الرمانية التي كانت تقرره جزاء ملخالفة الشكل املطلوب 

في العالقة القانونية. وكانت القاعدة في هذه الشريعة أن الشكل قوام وجود الش يء أي أن 

 الشكل هو أساس الحق املوضوعي.
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مبدأ الرضائية في  أنوالتصرفات القانونية في القانون الروماني نجد وبتتبعنا للعقود 

العقود لم يستقر إال بعد زمن ليس بقصير فأصبح في مراحل متأخرة من تطور القوانين في 

 هذه الشريعة أن مجرد تبادل اإليجاب والقبول يكفي لينتج العقد جميع آثاره.

قانوني والركن الركين للعقد هو اإلرادة  وينعقد العقد باتفاق إرادتين على إحداث أثر

 التي البد أن تهدف إلى تحقيق غرض مشروع.

 دراسة الجزاء الذي يتخلف عن عدم توفر ركن من أركان وسنتولى في هذا الفصل

  أو تخلف شرط من الشروط الالزمة لهذه األركان -املبحث األول  -العقد، 

 .-املبحث الثاني -

 ن العقداألول: أحكام بطال املبحث 

يذهب الفقه إلى أن النظام القانوني لبطالن العقد الناتج عن اختالل ركن من أركان 

صحته، خاضع للتمييز بين البطالن املطلق والبطالن النسبي أو ما يسميه الفقه الحديث 

 ة نظرية البطالن بوجه عام )املطلببالبطالن والقابلية لإلبطال. وبعد ان نتناول تحديد ماهي

 الثاني(. ع املغربي من هذه النظرية )املطلب(، فإننا سنتطرق ملوقف املشر األول 

 األول: ماهية نظرية بطالن العقد املطلب

من أجل تحديد ماهية نظرية البطالن، فإننا نقف في البداية عند تعريفه وتحديد 

 )الفقرة من املؤسسات املشابهة له (، قبل أن ننتقل لتمييزه عن غيرهىاألول ه )الفقرةمراتب

 (.ةالثاني
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 : تعريف ومراتب البطالن األوى الفقرة

لم يستقر الفقه منذ البداية على تحديد دقيق ملراتب البطالن، حيث بدأ بالتقسيم 

الثنائي للبطالن، قبل أن ينتقل إلى التصنيف الثالثي، ثم يعود للتصنيف الثنائي؛ غير أنه قبل 

انية(، ينبغي بداية الوقوف على تعريفه )الفقرة تناول مختلف مراتب البطالن )الفقرة الث

 األولى(.

 الفقرة األوى : تعريف البطالن

لم يعرف املشرع املغربي مؤسسة البطالن، على غرار أغلب التشريعات، وقد أحسن 

 تعارففإن هذا األخير قام بوضع  التعارف هي من اختصاص الفقه؛ وبالفعلصنعا، مادام أن 

، حينما عرف بطالن العقد بأنه 2؛ من ذلك، ما ذهب إليه أحد الفقهاء1متعددة لهذه املؤسسة

العقد ألركانه كاملة مستوفية لشروطها. وما ذهب إليه  استجماعهو الجزاء القانوني على عدم 

البطالن بأنه عدم الصحة أو عدم النفاذ الذي يلحق التصرف ملخالفته  آخرون حيث  عرفوا

العقد، أو لم تحترم  أركانالبطالن كمايلي "إذا تعيبت  يعرفنهي من القانون. كما  ألمر أو

 القواعد املتعلقة به فإن العقد ال يقوم، أي يكون باطال".

ولعل السمة األساسية لهذه التعاريف أنها تركز على طابع الجزاء، الذي هو نتيجة 

س من املستحسن وليس تعريفا باملفهوم الدقيق، أو على حد تعبير بعض الفقه املغربي، أنه لي

تعريف البطالن بالجزاء، ألن هذه اللفظة األخيرة واسعة فضفاضة، فالجزاء يتضمن العقوبة، 

 والبطالن، والتعويض، ومن شأن هذا أن يؤدي إلى الخلط والغموض.
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لى أن البطالن هو وصف حيث ذهب إ لذلك، فإن الفقه حاول تفادي هذا العيب،

، بكونه استطاع اره. ويتميز هذا التعريف حرمه من آثيلحق التصرف القانوني لعيب فيه وي

 تجاوز العيوب التي وجهت للتعاريف السابقة، لعل أهمها:

أنه لم يستعمل مصطلح الجزاء، على اعتبار أن هذا املصطلح واسع، حيث يشتمل  -

قوع على مختلف أنواع الجزاءات املتمثلة في العقوبة، البطالن والتعويض، مما قد يؤدي إلى الو 

 في الخلط؛

عدم مسايرة هذا التعريف للفقه الذي حصر البطالن في مخالفة القواعد القانونية  -

 نه يوجد إلى جانب البطالن الصريح البطالن الضمني أو املستنتج؛حيث أالصريحة، 

قد ال ببطالنه؛ حيث إن عدم استعماله لعبارات عدم النفاذ التي ترتبط بآثار الع -

(، يدل على أن التصرف ينتقل إلى دور إنتاج 1)هب إلى ذلك أحد الباحثينا ذكم عدم النفاذ

اآلثار، ولكن هذه اآلثار ال تنتج فهو ال يتناول التصرف من ناحية كيانه هو، بل يتناول وصفه 

من ناحية خارجية محضة فيقول أن آثاره غير ممكنه التحقيق دون أن يكشف عن أن الصلة 

 التصرف هنا باطل. أنذات التصرف والحال  في استحالة هذا التحقيق في

 الفقرة الثانية: مراتب البطالن

إذا كان الفقه الحديث يجمع على وجود مرتبتين فقط للعقد غير الصحيح، هما 

البطالن والقابلية لإلبطال )ثانيا(، فإن الفقه التقليدي كان يضيف إليهما مرتبة أخرى تتمثل 

 في انعدام التصرف )أوال(.
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 مراتب البطالن في إطار املدرسة التقليدية أوال:

)ب(،  )أ(، البطالن املطلق  تقسم النظرية التقليدية البطالن إلى مراتب ثالث، االنعدام

 )ج(.والبطالن النسبي

 انعدام التصرف: -أ

يقصد بانعدام التصرف مصير العقد الذي تخلف فيه ركن من أركانه، حيث يصبح 

رة، إلى أن النظرية التقليدية كانت تقتصر على نوعين من العقد منعدما. وتنبغي اإلشا

البطالن، هما البطالن املطلق والبطالن النسبي بحسب ما إذا كان الخلل قد أصاب ركنا من 

العقد أو مجرد شرطا من شروط الصحة؛ غير أن هذا التصنيف اصطدم بالقاعدة  أركان

 ه ال بطالن إال بوجود نص.املعروفة لدى أنصار هذه املدرسة، والتي مفادها أن

في ظل هذه القاعدة التي كانت سائدة في الفكر التقليدي، ظهرت العديد من الحاالت 

؛ األمر  -وبالتحديد في مجال عقد الزواج –التي يكون فيها العقد باطال دون وجود نص قانوني 

التالي أصبح (؛ وب1الذي أدى إلى ابتداع فكرة انعدام التصرف ملواجهة مثل هذه الحاالت)

البطالن يقسم إلى ثالث مراتب، انعدام التصرف، البطالن املطلق والبطالن النسبي، وإن كانت 

الحقيقة تظهر على أنه ال فرق بين االنعدام والبطالن املطلق، ففي الحالتين نجد أن العقد ال 

 يرتب أي أثر بوصفه عمال قانونيا.

 البطالن املطلق: -ب

اختل ركن من أركان انعقاد العقد، كأن يكون الرضا معدوما، تتحقق هذه الحالة إذا 

أو أن يكون املحل غير موجود أو غير ممكن أو أنه غير معين أو غير مشروع، أو الحالة التي 

                                                           
 .111: عبد الرحمان الشرقاوي ، م.س ، ص   1



100 
 

 

يكون فيها السبب غير موجود أو غير مشروع أو غير حقيقي، أو في حالة تخلف الشكل 

 تسليم بالنسبة للعقود العينية.بالنسبة للعقود الشكلية، أو في حالة تخلف ال

 البطالن النسبي: -ج

تتحقق هذه الحالة إذا نقص العقد مجرد شرط من شروط صحته، كان يكون أحد 

املتعاقدين ناقص األهلية أو أن تكون إرادته معيبة بأحد العيوب املتمثلة في الغلط، اإلكراه، 

 التدليس، الغبن وغيرها من الحاالت بحسب القوانين.

 ا: مراتب البطالن في املدرسة الحديثةثاني

تشابه االنعدام  أهمهالقد تعرض التقسيم الثالثي للعديد من االنتقادات، لعل 

والبطالن املطلق، فهما متساويان في العدم الذي ال تفاوت فيه، مادام أن أحكام العقد املنعدم 

ن أي أثر كما رأينا في الفقرة هي نفسها أحكام العقد الباطل بطالنا مطلقا، حيث إنهما ال ينتجا

 السالفة.

لهذه االعتبارات، فإن الفقه الحديث قسم البطالن إلى درجتين فقط، هما البطالن 

والقابلية لإلبطال؛ والحق يقال، أن أصل هذا التصنيف هو الفقه التقليدي قبل ابتداع فكرة 

ن املطلق والبطالن انعدام التصرف، بمعنى أنه نفس التقسيم الذي كان يميز بين البطال 

 1النسبي.

كل ما هنالك، أن النظرية الحديثة تقيم هذا التمييز بناء على املصلحة التي تم 

املساس بها؛ فإن كان الهدف هو حماية املصلحة العامة فإن الجزاء هو البطالن، أما إذا كانت 

العقد، فإن  املصلحة التي تم املساس بها عند تكوين العقد هي مصلحة شخصية ألحد أطراف
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الجزاء هو القابلية لإلبطال. وقد أخذت جل التشريعات بهذا التصنيف الحديث، بما فيها 

 .1اللتزامات والعقود املغربي قانون ا

 املطلب الثاني: تمييز البطالن عن املؤسسات املشابهة له

من أجل تحديد ماهية البطالن، فإنه ينبغي تمييزه عن بعض املفاهيم أو املؤسسات 

 ملشابهة له، في مقدمتها الفسخ )الفقرة األولى(، وعدم النفاذ )الفقرة الثانية(.ا

 2الفقرة األوى : البطالن والفسخ

يدق التمييز بين البطالن والفسخ، لكونهما يتفقان في األثر املترتب على كل منهما، 

ابل للفسخ يتم املتمثل في انعدام الرابطة التعاقدية، بل إن زوال العقد الباطل والعقد الق

بأثر رجعي. غير أن هناك اختالف واضح بينهما، حيث إن البطالن هو بمثابة جزاء قانوني 

حين أن الفسخ هو جزاء  ينتيجة عدم توفر أحد أركان العقد أو شرط من شروط الصحة؛ ف

 عن عدم تنفيذ أحد املتعاقدين اللتزاماته املحددة في العقد القائم بينهما.

فإن هناك فارق مهم بين البطالن والفسخ، وذلك على مستوى نطاق  ومن جهة ثانية،

كل منهما؛ فإذا كان يتصور تحقق البطالن سواء تعلق األمر بالعقود امللزمة لجانب واحد أو 

ق العقود امللزمة العقود امللزمة لجانبين، فإن جزاء الفسخ ال يمكن املطالبة به إال في نطا

 .لجانبين

 بطالن وعدم النفاذالفقرة الثانية: ال

قلنا على أن البطالن هو وصف يلحق التصرف القانوني لعيب فيه ويحرمه من آثاره؛ 

أي أن املتعاقد يصبح نتيجة تحقق هذا الجزاء غير ملزم باآلثار التي كان من املفروض أن يرتبها 
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آثاره سواء  . أي أن البطالن يعدم العقد، ويمنعه من إنتاجهالعقد الباطل أو الذي حكم بإبطال

 فيما بين املتعاقدين أو بالنسبة للغير.

وانطالقا من ذلك يبدو لنا، أن البطالن مختلف تماما عن عدم النفاذ الذي يقصد به 

أي حتى ولو –( 1عدم جواز االحتجاج بالعقد في مواجهة الغير ولو كان هذا العقد صحيحا)

( أن آثار 3( أو بتعبير بعض الفقه املغربي)2) -كان العقد صحيحا ومنتجا لكافة آثاره فيما بينهما

العقد تنحصر في نطاق أطراف العقد وال تسري في مواجهة الغير بصورة كلية أو جزئية؛ 

واألمثلة على ذلك كثيرة، منها حالة بيع عقار محفظ، حيث ال يسري في مواجهة الغير وال يعتبر 

من قانون  22نص على ذلك الفصل قائما إال بتسجيله في سجالت املحافظة العقارية، كما 

، الذي جاء فيه "كل 12.13التحفيظ العقاري املغربي كما تم تعديله بمقتض ى القانون رقم 

حق عيني متعلق بعقار محفظ يعتبر غير موجود بالنسبة للغير إال بتقييده، وابتداء من يوم 

 التقييد في الرسم العقاري من طرف املحافظ على األمالك العقارية".

ومن األمثلة على ذلك أيضا، بيع ملك الغير الذي ال يسري في حق املالك ما لم يقره، 

 من ق.ل.ع الذي جاء فيه "بيع ملك الغير يقع صحيحا: 282تطبيقا للفصل 

 إذا أقره املالك؛ -1

 إذا كسب البائع فيما بعد ملكية الش يء". -2
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 املبحث الثاني: بطالن العقد في القانون املغربي

املشرع املغربي البطالن في القسم الخامس من الكتاب األول من قانون تناول 

بطالها"، وذلك في الفصول من االلتزامات والعقود املغربي تحت عنوان "بطالن االلتزامات وإ

من ق.ل.ع إضافة لفصول متفرقة سواء بمناسبة معالجته لبعض أحكام األهلية  718لى إ 712

 وله ملختلف العقود املسماة في الكتاب الثاني من ق.ل.ع.وعيوب اإلرادة أو بمناسبة تنا

وإذا كان املشرع املغربي قد توفق عندما تبنى التقسيم الحديث للبطالن، حيث ميز بين 

هو أفضل التقسيمات في  م حسب بعض الفقهبل إن هذا التقسي–البطالن والقابلية لإلبطال 

االنتقادات التي تم توجيهها له، لعل أهمها  (، فإن هناك مجموعة من1) -الفقه الغربي الحديث

هو أنه كان يتعين عليه أن يبحث في بطالن العقود وإبطالها عوض بحثه في بطالن االلتزامات 

ذا بطل هذا األخير بطلت مجرد آثار للعقد، ومن تم إوإبطالها، على اعتبار أن االلتزامات هي 

 بالتبعية االلتزامات.

لى ثالث مطالب، نتناول في األول حاالت البطالن أن نقسمه إيقتض ي منا هذا املبحث، و 

واإلبطال في القانون املغربي )املطلب األول(، وفي الثاني نعرج فيه على من له الحق في إقرار 

البطالن )املطلب الثاني(، بينما نقف في املطلب األخير على طرق انقضاء الحق في املطالبة 

 الث(.بالبطالن واإلبطال )املطلب الث

 املطلب األول: حاالت البطالن والقابلية لإلبطال

يذهب الفقه إلى اإلقرار بصعوبة املعيار املبني على طبيعة املصالح املحمية. وبخالف 

نصار املدرسة التقليدية، فإن تحديدهم لحاالت البطالن املطلق والبطالن األمر بالنسبة أل 
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ن القاعدة هي البطالن املطلق واالستثناء هو النسبي كان إلى حد ما يتميز بالبساطة، حيث إ

 البطالن النسبي، هذا األخير ال يمكن االعتراف به إال في حالة عيوب اإلرادة أو نقصان األهلية.

 الفقرة األوى : حاالت البطالن

ق.ل.ع.م على مايلي "ويكون االلتزام باطال بقوة  712نصت الفقرة الثانية من الفصل 

 القانون:

 ن ينقصه أحد األركان الالزمة لقيامه؛إذا كا -1

 إذا قرر القانون في حالة خاصة بطالنه. -2

العقد يكون باطال، إذا كان ينقصه أحد األركان الالزمة  أنيتضح لنا من هذه الفقرة 

 لقيامه )أوال(، أو في الحاالت التي يقرر فيها القانون بطالن العقد بمقتض ى نص خاص )ثانيا(.

 قد لنقصان أحد أركانهأوال: بطالن الع

(، التي تتمثل في التراض ي )أ(، املحل 1يكون العقد باطال كلما كان ينقصه أحد أركانه)

 )ب(، السبب )ج(، الشكل في العقود الشكلية والتسليم في العقود العينية )د(.

 تخلف ركن التراض ي -أ

صغير غير يتحقق ذلك بالخصوص في حالة انعدام األهلية، التي تتحقق بمناسبة ال

، وأيضا في حالة املجنون. وهذه الحاالت،  -أي الذي يقل سنه عن اثني عشر سنة–املميز 

 تدخل ضمن ما يعرف بانعدام األهلية.

                                                           
 .212أحمد شكري السباعي، م. س، ص.  1
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كما أن الرضا يعتبر متخلفا عندما تكون اإلرادة غير جدية، كأن يبدي الشخص رغبته 

لصدد ذهب الفقيه الفرنس ي في التعاقد دون أن تكون له نية التحمل بااللتزام؛ وفي هذا ا

بالنيول إلى أنه يتوجب إلنشاء االلتزامات أن تكون اإلرادة جادة ويعتبر كأن لم يكن االتفاق مع 

 شخص هازل.

لى الغلط الذي يقع في ماهية العقد أو الت تخلف ركن التراض ي أيضا نشير إومن حا

املادي الذي يعدم اإلرادة  الذي يقع في ذاتية الش يء محل العقد، زد على ذلك حالة اإلكراه

 .1بشكل تام؛ حيث النتيجة واحدة في جميع هذه الحاالت، وهي البطالن

 تخلف ركن املحل وعدم مشروعيته -ب

يكون العقد باطال في حالة تخلف ركن املحل، سواء لعدم وجوده، أو كونه 

(؛ 3املحل)(، أو غير محدد أو معين. ونفس الحكم يطبق في حالة عدم مشروعية 2مستحيال)

إلى أن بطالن العقد نتيجة عدم  وبخصوص هذه الحالة األخيرة، ذهب الفقه الفرنس ي

مشروعية املحل يجد مبرره في ضرورة تحقيق املصلحة العامة كما يتضح من مقتضيات 

الفصل السادس من القانون املدني الفرنس ي، الذي نص على مايلي "ال يسوغ لالتفاقات 

 نين التي هي من النظام العام، واألخالق الحميدة".الخاصة أن تخالف القوا

واملقصود بمشروعية املحل، أن يكون محل العقد غير مخالف للنظام العام واألخالق 

الحميدة أو اآلداب العامة؛ فقد يكون محل االلتزام صحيحا، غير أن العقد باطل، وهذه حالة 

                                                           
 .117: عبد الرحمان الشرقاوي، م.س ، ص   1

من ق.ل.ع الذي جاء فيه "يبطل االلتزام الذي يكون محله شيئا أو عمال مستحيال، إما  47نص على ذلك الفصل  2

 بحسب طبيعته أو بحكم القانون".

من ق.ل.ع مايلي "األشياء واألفعال والحقوق المعنوية الداخلة في دائرة التعامل تصلح وحدها لن  49جاء في الفصل  3

 يدخل في دائرة التعامل جميع األشياء التي ال يحرم القانون صراحة التعامل بشأنها".تكون محال لاللتزام، و

 .242أحمد شكري السباعي، م. س، ص. 



106 
 

 

العقد يعتبر باطال، لكون محله خارج التعامل في تركة شخص الزال على قيد الحياة، حيث إن 

 عن دائرة التعامل بمقتض ى نص قانوني صريح.

 تخلف السبب وعدم مشروعيته -ج

من ق.ل.ع الذي جاء  22يعتبر العقد باطال في حالة تخلف السبب، تطبيقا للفصل 

م فيه "االلتزام الذي ال سبب له ... يعد كأن لم يكن". وقد ذهب الفقه إلى أن حاالت انعدا

السبب نادرة في الواقع، إال أن ذلك ال يمنع من تصور بعض الصور التي ينعدم فيها السبب 

 كما في سند املجاملة.

ونفس الحكم ينطبق على حالة العقد الذي يكون سببه غير مشروع، كما أكد على 

بني أو امل ق.ل.ع الذي جاء فيه "االلتزام الذي ال سبب لهمن  22ذلك الشق الثاني من الفصل 

على سبب غير مشروع يعد كأن لم يكن". وقد نص املشرع املغربي على بعض التطبيقات 

 (.1الخاصة للبطالن الناتج عن عدم املشروعية)

 تخلف الشكل في العقود الشكلية والتسليم في العقود العينية -د

إذا كان القانون يتطلب شكال معينا لصحة العقد سواء تمثل في الكتابة بالنسبة 

عقود الشكلية أو بالنسبة للتسليم بالنسبة للعقود العينية، فإن غياب ركن أو عنصر لل

 (.2الشكلية أو التسليم يجعل العقد باطال)

 ثانيا: البطالن بمقتض ى نص قانوني خاص

                                                           
من ق.ل.ع على مايلي "كل التزام سببه دين المقامرة أو المراهنة يكون باطال بقوة القانون". كما  2071نص الفصل  1

العقود  2074==إلى 2071ر عقود غرر، وتخضع ألحكام الفصول من ق.ل.ع على مايلي "تعتب 2071نص الفصل 

التي ترد على السندات العامة والبضائع والتي ال يقصد بتنفيذها تسليم تلك السندات أو البضائع تسليما فعليا، وغنما يقصد 

 منها مجرد دفع الفرق بين السعر المتفق عليه والسعر الجاري في تاريخ تصفية العملية".

 .11لرحمان الشرقاوي، م.س ، ص عبد ا 2

 .119عبد الحق صافي، م. س، ص. 
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إذا كان العقد يفتقد أحد األركان األساسية املتمثلة في التراض ي، املحل، السبب، 

والتسليم فيما يخص العقود العينية، فإنه يكون باطال؛ غير  ليةالشك الشكلية بالنسبة للعقود

أنه في بعض الحاالت يكون العقد متوفرا على جميع تلك األركان والعناصر، إال أن العقد يعد 

بمقتض ى نص قانوني، وذلك العتبارات تتعلق باملنفعة العامة؛   -أي باطال–مع ذلك منعدما 

إذا  -2من ق.ل.ع التي جاء فيها "...  712لثانية من الفصل وقد نصت على هذا الحكم الفقرة ا

 قرر القانون في حالة خاصة بطالنه".

وتنبغي اإلشارة بداية، إلى أن حاالت بطالن العقد بمقتض ى نص قانوني واردة على 

لى بعضها فقط. ومن أهم الحاالت التي قرر فيها املشرع أننا سنشير إسبيل املثال فقط؛ أي 

 الن العقد بمقتض ى نص خاص، نشير إلى مايلي:املغربي بط

من ق.ل.ع الذي جاء  21بطالن التعامل في تركة مستقبلة، كما يتضح لنا من الفصل  -

فيه "ومع ذلك ال يجوز التنازل عن تركة إنسان على قيد الحياة، وال إجراء أي تعامل فيها أو في 

 يقع باطال بطالنا مطلقا"؛ ش يء مما تشتمل عليه ولو حصل برضاه. وكل تصرف مما سبق

بطالن االتفاقات التي يكون موضوعها تعليم السحر والشعوذة، تطبيقا للفصل  -

من ق.ل.ع الذي جاء فيه "يبطل كل اتفاق يكون موضوعه: أ: تعليم أو أداء أعمال السحر  321

 ام؛والشعوذة، أو القيام بأعمال مخالفة للقانون، أو لألخالق الحميدة، أو للنظام الع

بطالن العقد الذي يلتزم بمقتضاه شخص معين بتقديم خدماته لشخص آخر طوال  -

من ق.ل.ع،  328و 323حياته، أو خالل مدة تجعله ملتزما طوال حياته، تطبيقا للفصلين 

ال يجوز للشخص أن يؤجر خدماته إال إلى أجل محدد، أو ألداء عمل معين، حيث جاء في األول 

؛ بينما جاء في الثاني مايلي "يبطل كل اتفاق العقد باطال بطالنا مطلقاال وقع أو لتنفيذه، وإ

يلتزم بمقتضاه شخص بتقديم خدماته طوال حياته، أو ملدة تبلغ من الطول حدا بحيث يظل 

 ملتزما حتى موته".
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من ق.ل.ع الذي جاء فيه "يبطل كل شرط موضوعه إنقاص أو  332نص الفصل  -

ب صنعه، وعلى األخص إذا كان قد أخفى عن قصد هذه إسقاط ضمان أجير الصنع لعيو 

 (؛1يم")سالعيوب، او كانت هذه العيوب ناشئة عن تفريطه الج

من ق.ل.ع الذي جاء فيه "يبطل االشتراط الذي من شأنه إعفاء  1212نص الفصل  -

 الدائن من كل مسؤولية عن الش يء املرهون".

 الفقرة الثانية: حاالت اإلبطال

قابال لإلبطال إذا توفرت فيه أركان انعقاده ولكن ركن الرضا كان معيبا، "يعتبر العقد 

 ويضاف إلى ذلك ما ينص عليه القانون من قابلية بعض العقود لإلبطال في حاالت خاصة.

"يكون لدعوى اإلبطال في الحاالت املنصوص  بقوله 711 فصلولقد نص على ذلك ال

الت األخرى التي يحددها القانون. وعلى ذلك يكون ، وفي الحا22و 22و 71و 2عليها في الفصول 

 العقد قابال لإلبطال في حالتين:

معيبا، كما إذا صدر العقد من ناقص األهلية كالصغير املميز أو  إذا كان ركن الرضا -أ

 املحجور عليه لسفه بغير إذن نائبه )األب أو الوص ي املقدم(.

 –ب الرضاء كغلط أو تدليس أو إكراه وكما إذا شابت إرادة املتعاقد عيبا من عيو  -

أو إذا كان املتعاقد املغبون قاصرا أو  – 22 الفصل –أو عيب ناتج عن تدليس  -71 الفصل

 .- 22 الفصل –ناقص األهلية 

                                                           
 .111عبد الرحمان الشرقاوي ، م.س ، ص  1
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بطال مثال ذلك ما على قابلية العقد لإل  –في حاالت خاصة  –إذا نص القانون  -ب

إذ جعلت للمشتري حق طلب إبطال البيع إذا  في حالة بيع ملك الغير 282/2 نص عليه الفصل

 امتنع املالك عن إقراره.

في حالة قسمة أموال الشركة بعد تصفيتها إذ  1182 فصلعليه ال وكذلك ما نص

 جعلت لدائن الشركة حق طلب إبطال القسمة التي أجريت برغم اعتراضهم عليها.

قد الباطل هو عقد موجود على عكس ما رأيناه بالنسبة للع –القابل لإلبطال  والعقد

ومنتج لجميع آثاره القانونية إال أنه عقد غير مستقر ال يعرف مصيره فإما أن يستقر نهائيا إذا 

أجازه من شرع اإلبطال ملصلحته أو فاتت مدة اإلبطال وحينئذ يصبح كالعقد الذي نشأ 

ب من شرع اإلبطال صحيحا من أول األمر. وإما أن يبطل إذا حكم القاض ي بإبطاله بناء على طل

زول اآلثار التي ترتبت عليه ويعتبر كأن لم يكن، وبذلك يفقد العقد وجوده تملصلحته، وحينئذ 

القانوني ويصبح كالعقد الذي نشأ باطال من أول األمر، ويكون لإلبطال هنا نفس آثار البطالن 

 التي تحدثنا عنها:

االلتزام وجوب إعادة على أنه "يترتب على إبطال  712/1 وعلى ذلك نص الفصل

املتعاقدين إلى نفس ومثل الحالة التي كانا عليها وقت نشأته والتزام كل منهما بأن يرد لآلخر كل 

لنص يتفق مع ما جاء في نص ما أخذه منه بمقتض ى أو نتيجة العقد الذي تقرر إبطاله" وهذا ا

 بشأن البطالن. 712/1الفصل 

 –لبطالن من حيث بطالن االلتزامات التابعة كما يسري على اإلبطال ما قلناه بشأن ا

إال أن  711 الفصل –وتحوله    - 718 الفصل –وانتقاص العقد الباطل   -713 الفصل

 يلي: اإلبطال يتميز عن البطالن فيما
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ال يجوز أن يتمسك بإبطال العقد القابل لإلبطال إال من شرع البطالن ملصلحته  -1

دته عيب من عيوب الرضاء وقت إبرامه العقد، فيمكنه دون غيره، وهو مثال من شابت إرا

الخاص حق  للدائنين أو للخلفوحده املطالبة بإبطال هذا العقد وليس للمتعاقد اآلخر أو 

 املطالبة بإبطال هذا العقد، كما وأنه ليس للمحكمة أن تقض ي بإبطاله من تلقاء نفسها.

الحق في طلب  –إلبطال ملصلحته الذي شرع ا –وقد أعطى القانون ورثة هذا املتعاقد 

إبطال العقد، مع مراعاة األحكام املتعلقة بانقطاع التقادم أو بوقفه" فللخلف العام )الوارث( 

أن يحل محل املورث في طلب إبطال –للمتعاقد، باعتباره يخلف مورثه في جميع حقوقه 

 في طلب إبطال العقد كماالعقد خالل املدة املتبقية له والتي كان يحق له فيها استعمال حقه 

 .لو كان مازال حيا

وملا كان العقد القابل لإلبطال هو عقد صحيح قائم ومنتج آلثاره. فإن للمتعاقد الذي 

شرع اإلبطال ملصلحته أن يلجأ إلى املحكمة لتحكم بإبطال هذا العقد، فإذا ما قضت املحكمة 

نا في البطالن ولكن إذا ما قضت باإلبطال كان حكمها منشأ لإلبطال وليس كاشفا له كما قل

 املحكمة بإبطال العقد اعتبر العقد باطال من تاريخ صدوره وليس من تاريخ الحكم.

وإذا قلنا بان من شرع اإلبطال ملصلحته يحق له طلب إبطال العقد فإنه يحق له  -2

نهائيا بالتبعية  أن يتنازل عن هذا الحق ويجيز العقد القابل لإلبطال فيصبح عقدا صحيحا 

 ومستقرا بمعنى أنه ال يجوز بعد ذلك حتى لهذا املتعاقد نفسه أو لورثته طلب إبطاله.

واإلجازة تصدر من املتعاقد الذي شرع اإلبطال ملصلحته )كناقص األهلية أو الواقع 

في غلط أو تحت إكراه أو تدليس(. والتصديق على العقد أو إقراره يصدر دائما من غير 

 -أي يصدق عليه –ي بيع ملك الغير، بحيث يستطيع املالك أن يقر البيع املتعاقدين كما ف
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ولإلجازة أو التصديق أثر رجعي، أي يصبح العقد صحيحا من يوم ئيا. فيصبح البيع صحيحا نها

 .1انعقاده وليس من يوم صدور اإلجازة أو التصديق

ة لقبولها من هي عمل قانوني يصدر من جانب واحد، وال حاج -أو التصديق–واإلجازة 

. شأنها في تكون إرادته خالية من عيوب الرضاالطرف اآلخر، ويجب أن تصدر من ذي أهلية أو 

ذلك شأن سائر األعمال القانونية ولذلك ال تصح إجازة العقد إال بعد زوال العيب الذي أثر في 

 صحته.

 قد تكون صريحة وقد تكون ضمنية. -أو التصديق–واإلجازة 

في اإلجازة الصريحة أن تتضمن "بيان جوهر االلتزام واإلشارة  713 ويشترط الفصل

إلى سبب قابليته لإلبطال والتصريح بالرغبة في إصالح العيب الذي كان من شانه أن يؤدي إلى 

اإلبطال"، وذلك حتى يكون ثابتا على وجه يقيني ال يقبل الشك وأن يكون من صدر منه 

يح العقد القابل لإلبطال ومتنازال عن حقه في طلب التصديق أو اإلجازة قاصدا بالفعل تصح

 إبطاله.

أنه "إذا لم تحصل اإلجازة أو  718/1 ص الفصلوبالنسبة لإلجازة الضمنية فقد ن

التصديق صراحة يكفي أن ينفذ طوعا كليا أو جزئيا االلتزام القابل لإلبطال. ممن كان على 

 ته أو التصديق عليه بوجه صحيح".بينة من عيوبه، بعد الوقت الذي يمكن له فيه إجاز 

أي أنه لكي يعد التنفيذ إجازة ضمنية للعقد يجب أن يصدر في الوقت الذي تكون فيه 

اإلرادة قد أصبحت خالية مما يعيبها، أي أن يصدر من ناقص األهلية بعد بلوغه سن الرشد 

 عنه. أو املجنون بعد رفع الحجرومن املكره بعد زوال حالة اإلكراه ومن السفيه 

                                                           
 .279عبد الرحمن أسامة ، م.س ، ص   1
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على  718/2 سواء كانت صريحة أو ضمنية فقد نص الفصل –وبالنسبة آلثار اإلجازة 

أن اإلجازة أو االعتراف أو التنفيذ االختياري إذا وقعت في الشكل والوقت اللذين يحددهما 

القانون يترتب عليها التنازل عن الوسائل والدفوع التي كان من املمكن التمسك بها ضد االلتزام 

بل لإلبطال، أما بالنسبة إلى الحقوق املكتسبة على وجه صحيح للغير الحسن النية قبل القا

 ".712التصديق أو التنفيذ فتطبق القاعدة املقررة في آخر الفصل 

وعلى ذلك، يترتب على اإلجازة سقوط حق من صدر عنه طلب إبطال العقد، ويعتبر 

ام العقد وليس من يوم صدور اإلجازة أو العقد صحيحا بصفة نهائية، وبأثر رجعي من يوم إبر 

التصديق، ولكن ال يسري هذا األثر الرجعي بالنسبة للغير حسن النية الذي اكتسب حقا على 

ذا باع قاصر عقارا وبعد بلوغه فاصلة بين صدور العقد واإلجازة فإمحل االلتزام في الفترة ال

قائما حماية للدائن املرتهن الذي رهن العقار ثم أجاز بعد ذلك عقد البيع فإن الرهن يظل 

رغم أنه من مقتض ى إجازة البيع   -دون أن يعلم بالبيع–اكتسب حقا على العقار بحسن نية 

 بطالن الرهن.

ونفس هذا الحكم األخير ينطبق في حالة ما إذا حكم بإبطال العقد، ويكون اإلبطال 

غير حسن النية، وفقا ملا نص عليه بة للأيضا باثر رجعي، فال يؤثر اإلبطال على الحقوق املكتس

تكلمت عن األثر الرجعي لإلبطال في فقرتها األولى، قالت في الفقرة  أنفهي بعد  712 الفصل

الثانية "وتنطبق بشأن الحقوق املكتسبة على وجه صحيح للغير حسن النية األحكام الخاصة 

 ملختلف العقود املسماة"املقررة 

ال يصححه التقادم ألنه عقد  الباطلبطالن في أن العقد يتميز أيضا اإلبطال عن ال -7 

معدوم من األصل، في حين أن العقد القابل لإلبطال عقد صحيح وقائم من األصل، فإذا مرت 

عليه الفترة التي حددها القانون دون أن يطلب أحد إبطاله فإنه يستقر ويستمر صحيحا 

يطلب إبطاله إذ يعتبر سكوت  أن  -ورةبعد انقضاء الفترة املذك –وقائما، وال يحق ألحد 
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املتعاقد املقرر اإلبطال ملصلحته عن استعمال حقه في طلب إبطال العقد طوال هذه  الفترة 

 قرينة على تنازله عن هذا الحق أو إجازة ضمنية منه للعقد.

( 711/2ى اإلبطال بعدها هي سنة واحدة )الفصلومدة التقادم التي ال يحق رفع دعو 

حالة اإلكراه من يوم زواله، وفي حالة الغلط والتدليس من يوم اكتشافها. أما بالنسبة تبدأ "في 

إلى التصرفات  إلى التصرفات املبرمة من القاصرين فمن يوم بلوغهم سن الرشد، وبالنسبة

عليهم وناقص األهلية فمن يوم رفع الحجر عنه أو من يوم وفاتهم فيما  املبرمة من املحجور 

إذا مات ناقصوا األهلية وهم على هذه الحالة وفي حالة الغبن املتعلق  يتعلق بورثتهم

 (. 712الفصل بالراشدين فمن يوم وضع اليد على الش يء محل العقد" )

وعلى ذلك فإن دعوى طلب إبطال العقد القابل لإلبطال بسبب نقص األهلية أو 

الذي تكتمل فيه  بسبب عيب من عيوب الرضاء تتقادم بمدة سنة واحدة تبدأ من اليوم

 .على التفصيل الذي أورده الفصل السابق األهلية أو الذي يزول فيه العيب الذي شاب اإلرادة

على أنه "تنقض ي دعوى اإلبطال  712  أنه استقرارا للمعامالت فقد نص الفصلإال

بالتقادم في جميع الحاالت بمرور خمسة عشرة سنة من تاريخ العقد" فحتى ال يظل العقد 

باحتمال طلب إبطاله، فإن القانون حدد مدة خمسة عشر عاما  األبدلإلبطال مهددا إلى  قابل

تبدأ من تاريخ إبرام العقد املذكور لتقادم دعوى إبطاله في جميع األحوال أي حتى لو لم يرفع 

أو لم تصبح بعد  يتم اكتشاف العيب الذي شاب الرضاالحجر بعد عن ناقص األهلية، أو لم 

 عاقد حرة.إرادة املت

هذا بالنسبة لدعوى اإلبطال، أما بالنسبة للدفع باإلبطال، فإنه كما في البطالن ال 

يتقادم أبدا، بمعنى أن من له الحق في التمسك بالبطالن إذا رفعت عليه دعوى بشأن العقد 

أن يتمسك ببطالن هذا العقد  –في دفاعه في هذه الدعوى  –القابل لإلبطال فإنه يستطيع 

كان قد مر على انعقاده أكثر من خمسة عشر سنة، إذ انه في هذه الحالة يكون في  حتى لو
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موقف املدافع وليس في موقف املهاجم كما في حالة رفع دعوى باإلبطال وال يمكنه استعمال 

حقه في إبداء الدفع بالبطالن إال بعد أن تقام الدعوى عليه ولذا ال يتقادم هذا الدفع مادام لم 

 انه استعماله قبل ذلك.يكن في إمك

"يسوغ التمسك بالدفع بالبطالن ملن  بقوله 712الفصل  عليه صراحة وهذا ما نص

ترفع عليه الدعوى بتنفيذ االتفاق في جميع الحاالت التي يمكنه فيها هو نفسه أن يباشر دعوى 

 .1السابقة" 712إلى  711 لتقادم املقرر في الفصول اإلبطال، وال يخضع هذا الدفع ل

 2: آثار العقدلفصل الرابعا

متى استجمع العقد أركانه، واستوفت هذه األركان شروطها أضفى القانون على ما 

 يتضمنه العقد من التزامات، صفة االلتزامات القانونية وهذا ما يعرف بالقوة امللزمة للعقد.

يث والقوة امللزمة للعقد تحدد االلتزام من ناحيتين فهي تحدده من حيث املوضوع، ح

يجب على املتعاقدين تنفيذ مضمون العقد أي تنفيذ االلتزامات التي ولدها، وهي تحدده من 

حيث األشخاص بمعنى أن االلتزامات التي ولدها العقد ال تسري إال في حق طرفي العقد، 

وخلفهم وهي لذلك ال تقوم في األصل إال بين طرفي العقد اللذين تراضيا عليه، وال تمتد إلى 

 ال في حدود ضيقة يقررها القانون خروجا عن هذا األصل.غيرهم إ

 ولذلك فإن دراسة آثار العقد تقتض ي أن تعرض في مبحثين للمسائل اآلتية:

 املبحث األول: أثر العقد من حيث املوضوع

                                                           
 .100: عبد الرحمن أسامة ، م.س ، ص   1

تاب الثاني آثار العقد، : عبد الحق صافي : القانون المدني، الجزء األول : المصدر اإلرادي لإللتزامات ، العقد الك  2

 و ما بعدها. 4، ص1009الطبعة األولى 
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 لثاني: أثر العقد من حيث األشخاصاملبحث ا

 : أثر العقد من حيث املوضوعاألول املبحث 

نفيذ االلتزامات الناشئة عن العقد أي االلتزامات التي اتجهت يلتزم أطراف العقد بت

إرادتهم إلى ترتيبها، لذلك يجب البحث عن إرادتهما املشتركة مما يقتض ي تفسير نصوص 

 العقد.

على أن أثر العقد من حيث املوضوع ال يقتصر فقط على التزام املتعاقد بما ورد فيه 

طبيعة  فقا للقانون والعرف والعدالة بحسبولكنه يتناول أيضا ما هو من ملحقاته و 

 (.1االلتزام)

ومن جهة أخرى فإن للعقد قوة ملزمة تساوي قوة القانون. فيجب على كل عاقد 

تنفيذ االلتزامات التي ترتبت في ذمته بمقتضاه، وإال كان مسؤوال عن عدم تنفيذها. فيتعين، 

 ذ االلتزامات الناتجة عنه.من ثم، تفسير العقد، وتحديد نطاقه وأخيرا كيفية تنفي

 وعلى ذلك ينقسم هذا املبحث إلى ثالثة مطالب كمايلي:

 املطلب األول: تفسير العقد.

 املطلب الثاني: تحديد نطاق العقد.

 املطلب الثالث: تنفيذ االلتزام التعاقدي.

                                                           
 من قانون االلتزامات والعقود. 112راجع الفصل  1
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 املطلب األول: تفسير العقد

تعاقدين وتحديد يقوم القاض ي عادة بتفسير نصوص العقد للتعرف على إرادة امل

 االلتزامات الناشئة عن العقد.

 وفي تفسير العقد يجب أن نفرق بين ثالث حاالت:

 الحالة األوى : وضوح عبارة العقد

إذا كانت عبارة العقد واضحة فال يجوز االنحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف 

حقيقة املقصود وتعبر على إرادة املتعاقدين. فاملفروض أن عبارة العقد الواضحة مطابقة ل

من ق.ل.ع بقوله :"إذا  221أكده الفصل دة املتعاقدين املشتركة. وهذا ما تعبيرا صادقا عن إرا

 كانت عبارة العقد صريحة امتنع البحث عن مقصد صاحبها".

ولكن قد تكون عبارة العقد واضحة ولكنها ال تعبر تعبيرا صادقا عن إرادة املتعاقدين، 

روف واملالبسات أن املتعاقدين قد قصدا معنى آخر غير الذي يفيده فقد يستخلص من الظ

التعبير، ففي هذه الحالة يجوز للقاض ي أن يترك املعنى الظاهر إلى املعنى الذي يتفق مع إرادة 

 املتعاقدين بشرط بيان األسباب املسوغة لذلك وإال تعرض حكمه للنقض.

 الحالة الثانية: غموض عبارة العقد

فإنه ال ينبغي الوقوف عند املعنى الحرفي لأللفاظ، بل  بارة العقد غامضةإذا كانت ع

من ق.ل.ع الحاالت التي  222يجب البحث عن النية املشتركة للمتعاقدين. وقد بين الفصل 

 يلي: يعتبر فيها العقد غامضا وهي كما

الذي إذا كانت األلفاظ املستعملة ال يتأتى التوفيق بينها وبين الغرض الواضح  -1"

 قصد عند تحرير العقد.
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إذا كانت األلفاظ املستعملة غير واضحة بنفسها، أو ال تعبر تعبيرا كامال عن قصد  -2

 صاحبها.

إذا كان الغموض ناشئا عن مقارنة بنود العقد املختلفة بحيث تثير املقارنة الشك  -7

 حول مدلول تلك البنود".

قصد املتعاقدين دون الوقوف عند  ففي هذه الحاالت يتعين على القاض ي، البحث عن

 املعنى الحرفي لأللفاظ، وال عند تركيب الجمل.

وقد أحيل القاض ي إلى عدة قواعد للكشف عن النية املشتركة للمتعاقدين، وهذه 

 القواعد هي كمايلي:

أوال: بنود العقد يفسر بعضها بعضا، بإعطاء كل منها املعنى الذي يستخلص من 

 (.222العقد كله )الفصل 

فقد يتضمن العقد بندا مطلقا يحدده بند سابق عليه أو الحق له، أو بندا عاما يرد 

 (.1عليه استثناء في بند قبله أو بعده أو بندا غامضا يفسره بند آخر)

ثانيا: إذا احتمل البند معنيين، وجب حمله على املعنى الذي يجعله ينتج أثرا ال على 

(، أو كما يقول فقهاء الشريعة "إعمال الكالم 222فصل ذلك الذي ال يجعله ينتج أي أثر )ال

 خير من إهماله" وإال كان وضع هذا البند عبثا ينزه العاقل عنه.

ثالثا: يلزم فهم األلفاظ املستعملة على معناها الحقيقي ومدلولها املعتاد في مكان إبرام 

ظ معنى اصطالحي افترض العقد، إال إذا ثبت أنه قصد استعمالها في معنى خاص. وإذا كان للف

 (.222أنه استعمل فيه )الفصل 

                                                           
 .171عبد الرزاق السنهوري، نظرية العقد ...م.س ،ص   1
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رابعا: التنازل عن الحق يجب أن يكون له مفهوم ضيق، وال يكون له إال املدى الذي 

يظهر بوضوح من األلفاظ املستعملة ممن أجراه، وال يسوغ التوسع فيه عن طريق التأويل. 

 (.223ستنتاج التنازل عنها )الفصل والعقود التي يثور الشك حول مدلولها ال تصلح أساسا ال 

خامسا: إذا ورد في االلتزام، املبلغ أو الوزن أو املقدار وذكر أنه ورد على وجه التقريب، 

 (.231وجب األخذ بالتسامح الذي تقض ي به عادات التجارة أو عرف املكان )الفصل 

الف االعتداد سادسا: إذا كتب املبلغ أو املقدار بالحروف وباألرقام، وجب عند االخت

 (.231باملبلغ املكتوب بالحروف ما لم يثبت بوضوح الجانب الذي اعتراه الغلط )الفصل 

أو املقدار بالحروف عدة مرات، وجب االعتداد، عند االختالف،  املبلغ سابعا: إذا كتب

 (.232باملبلغ أو املقدار األقل ما لم يثبت بوضوح الجانب الذي اعتراه الغلط )الفصل 

 ة الثالثة: قيام الشك في التعرف عل  إرادة املتعاقدينالحال

إذا لم يستطع القاض ي، بتفسير العقد، معرفة النية املشتركة للمتعاقدين، وبقي لديه 

شك حولها بالرغم من استنجاده بقواعد التفسير السابق ذكرها، تعين عليه تفسير الشك في 

عند الشك يؤول االلتزام باملعنى األكثر بقوله :" 237مصلحة املدين، وهذا ما أكده الفصل 

 فائدة للملتزم".

تستثني من هذه القاعدة عقود اإلذعان، فال يجوز أن  على أن التقنينات الحديثة

يكون تفسير العبارات الغامضة في عقد اإلذعان ضارا بمصلحة الطرف املذعن، وبعبارة أخرى 

 .1ذعن دائنا كان أم مدينايجب تفسير الشك في عقد اإلذعان في مصلحة الطرف امل

 

                                                           
 .217: الطيب الفصايلي، م.س ، ص   1



119 
 

 

 املطلب الثاني: تحديد نطاق العقد

، على الوجه الذي بعد أن يفسر بنود العقد للكشف عن النية املشتركة للعاقدين

ف في التحديد بما ورد فيه وفقا لتلك ديد نطاق، أو آثار، العقد غير مكتلى تحقدمناه، ينتقل إ

العدالة  أوه من "ملحقاته" طبقا "للقانون أو العرف النية املشتركة، بل يجاوزه إلى ما يعتبر 

ال يقتصر على إلزام املتعاقد بما ورد  271(، ألن العقد وفقا للفصل 1بحسب طبيعة االلتزام")

 فيه، بل يتناول أيضا ما هو من ملحقاته.

ولقد وضع املشرع بعض الضوابط املوضوعية كي يسترشد بها القاض ي في تحديد 

 عبارة أخرى في تحديد "ملحقات االلتزام" وهذه الضوابط هي:نطاق العقد أو ب

فمن باع عقارا يلتزم بتسليم املستندات الدالة على أصل ملكيته  طبيعة االلتزام: -0

وذلك لتمكين املشتري من تسجيل عقد البيع. ومن باع سيارة يلتزم بتسليم أدواتها اإلضافية 

 ألنها من ملحقات املبيع.

قصود بذلك القواعد املفسرة أو املكملة، فإذا لم يتفق املتعاقدان وامل القانون: -8

على ما يخالف هذه القواعد فإنه يفرض اتجاه إرادتهما إلى األخذ بها. فمثال االلتزام بتسليم 

الش يء يشمل أيضا توابعه، وفقا ملا يقض ي به اتفاق الطرفين أو يجري به العرف )الفصل 

 يلي: عرف اتبعت القواعد الواردة فيما (. فإن لم يوجد اتفاق وال212

بيع األرض يشمل ما يوجد فيها من مباني وأشجار، كما يشمل املزروعات التي لم  -

 (.213تبنت والثمار التي لم تعقد )الفصل 

                                                           
 من قانون االلتزامات والعقود. 121الفصل  1



120 
 

 

بيع البناء يشمل األرض التي أقيم عليها، كما يشمل ملحقاته املتصلة به اتصال قرار  -

ح التي تعتبر جزءا متمما لألقفال ويشمل أيضا األريحة واألدرجة كاألبواب والنوافذ واملفاتي

 (.218والخزائن املثبتة فيه، وأنابيب املياه واملواقد املثبتة بجدرانه )الفصل 

 بيع الحيوان يشمل: -

 * صغيرها الذي يرضعه.

 (.227* الصوف أو الوبر أو الشعر املتيهئ للجز )الفصل 

انون وخاصة في املسائل التجارية مثال ذلك إضافة يأخذ العرف حكم الق العرف: -3

بة مئوية إلى حساب العميل في الفنادق واملطاعم مقابل الخدمة أو العرف بأن يكون سن

 حساب املياه على عاتق املؤجر.

يتعين على القاض ي أن يستكمل نصوص العقد طبقا ملا تقض ي به  العدالة: -4

ال ينافسه منافسة ينتزع بها عمالء املتجر، املشتري بأ املتجر مثال يلتزم نحوالعدالة. فبائع 

وهذا االلتزام تقتضيه العدالة ولو لم ينص عليه في العقد، كذلك املهندس الذي يطلع بحكم 

عمله على األسرار الصناعية للمصنع يلتزم أال يبوح بهذه األسرار ملصنع منافس ولو لم يذكر 

 .1ذلك في العقد

 االلتزام التعاقدياملطلب الثالث: تنفيذ 

يلتزم طرفي العقد بتنفيذ االلتزامات الناشئة عن العقد طبقا للتحديد السابق. 

فالعقد شريعة املتعاقدين. ولكن قد تطرأ ظروف غير متوقعة تجعل تنفيذ االلتزام التعاقدي 

                                                           
 .292، ص  : الطيب الفصليلي ، م.س  1



121 
 

 

مرهقا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة، فتقض ي العدالة أن يتدخل القاض ي لكي يرد 

 ام املرهق إلى الحد املعقول. وهذا هو ما يعرف بنظرية الظروف الطارئة.االلتز 

وفيما يلي نبحث أوال القواعد العامة في تنفيذ العقد ثم نبحث نظرية الظروف 

 الطارئة.

 : القواعد العامة في تنفيذ االلتزام التعاقدي األوى الفقرة

 يخضع تنفيذ العقد ملبدأين:

املتعاقدين فال يجوز نقضه وال تعديله إال باتفاق املبدأ األول: العقد شريعة 

 :1سباب التي يقررها القانون الطرفين أو لأل 

وهذا هو ما يقض ي به مبدأ سلطان اإلرادة. فال يجوز ألحد الطرفين أن ينقض العقد 

أو يعدله بإرادته املنفردة. فنقض العقد أو تعديله يقتض ي اتفاق الطرفين على ذلك. ولكن قد 

انون استثناء أن يستقل أحد الطرفين بنقض العقد كما في إنهاء عقد الوكالة، يبيح الق

 والعارية، والوديعة، وفي كل العقود غير محددة املدة.

كما يجوز للمتعاقدين أن يتفقا على إمكان نقض العقد أو تعديله بإرادة الطرفين. 

:"االلتزامات التعاقدية  بقولهمن قانون االلتزامات والعقود  271وهذا ما نص عليه الفصل 

املنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها، وال يجوز إلغاؤها إال 

 برضاهما معا أو في الحاالت املنصوص عليها في القانون".

واألصل أنه ال يجوز للقاض ي أن ينقض العقد أو يعدله، فمهمة القاض ي تقتصر على 

وعا العتبارات تتعلق بالعدالة فإن املشرع يجيز للقاض ي في تفسير نصوص العقد، ولكن خض
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بعض الحاالت االستثنائية أن يعدل في شروط العقد، مثال ذلك سلطة القاض ي في تعديل 

الشرط الجزائي ونظرة املدين إلى ميسرة وتعديل الشروط التعسفية في عقد اإلذعان، وسلطة 

 قول في حالة الظروف الطارئة.القاض ي في رد االلتزام املرهق إلى الحد املع

 املبدأ الثاني: مراعاة حسن النية في تنفيذ العقد

من ق.ل.ع الذي نص على أن:" كل تعهد يجب تنفيذه  271ورد هذا املبدأ في الفصل 

 بحسن نية".

ويعتبر هذا املبدأ من املبادئ األساسية في القانون الحديث، والواقع أن سوء النية في 

 ر من قبيل الغش وهو يقابله التدليس عند تكوين العقد.تنفيذ العقد يعتب

فحسن النية يقتض ي وجوب تعاون املدين والدائن في تنفيذ العقد، فال يفرض حسن 

النية على املدين فقط في تنفيذ التزامه بل وعلى الدائن في استعمال حقه كأن يخطر املستأجر 

.ع(. وفي قضاء املحاكم ونصوص من ق.ل 232املؤجر بكل واقعة تستوجب تدخله )الفصل 

 (.1القانون األمثلة عديدة على ذلك)

وحسن النية يقض ي بأن يمتنع املتعاقد عن إساءة استعمال حقه في تنفيذ العقد. 

فإذا اتفق في عقد إيجار مثال على أنه ليس للمستأجر تأجير العين من الباطن إال لشخص 

 استعمال هذا الحق.يحوز رضاء املؤجر فعلى املؤجر أال يتعسف في 

ويقتض ي حسن النية أن ينفذ العقد بالطريقة التي تفرضها األمانة والنزاهة في 

 التعامل.

                                                           
 من ق.ل.ع أيضا. 441من ق.ل.ع، والفصل  419أنظر مثال الفصل  1
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ك إطالع الغير فال يصح للبن اآلخراملتعاقد عن إفشاء أسرار املتعاقد  امتناعفينبغي 

 من مبالغ وأوراق مالية وغيرها. على ما أودعه عميله

دين في التنفيذ، فاملقاول الذي تعهد بتوصيل أسالك ويلتزم الدائن بالتخفيف على امل

والناقل الذي تعهد بنقل بضاعة، ، كهربائية، يتعين عليه أن يقوم بتوصيلها من أقصر الطرق 

 (، وهكذا.1)عين عليه أن يقوم بنقلها من أنسب الطرق يت

 2 نظرية الظروف الطارئة: ةالثاني الفقرة

ن تكون الظروف االقتصادية قد تغيرت قد يحدث عند حلول أجل تنفيذ العقد أ

مرهقا   -وإن لم يكن مستحيال –بسبب حادث لم يكون متوقعا، بحيث يصبح تنفيذ االلتزام 

للمدين إلى حد يهدده بخسارة فادحة تفوق الحد املألوف. وحينئذ تقض ي العدالة تخفيف 

 عبء تنفيذ االلتزام عن املدين.

املجال اإلداري عندما حكم مجلس الدولة  ولقد كان أول تطبيق لهذه النظرية في

. وتتلخص وقائع هذه القضية في ارتفاع 1112مارس  71الفرنس ي في قضية "غاز بوردو" في 

أسعار الفحم في فرنسا نتيجة لظروف الحرب العاملية األولى مما صار معه تنفيذ عقود 

أمرا مرهقا يهدد الشركة  الشركة مع املشتركين بمادة الغاز والكهرباء بأسعار ما قبل الحرب

الدولة الفرنس ي مبدأ وجوب تعويض اإلدارة للملتزم بالقدر الالزم  مجلس بالتوقف. وهنا أقر

ملواجهة هذه الظروف االستثنائية التي لم يكن ممكنا توقعها أثناء التعاقد، تأسيسا على نظرية 

 الظروف االستثنائية أو الظروف الطارئة.

 

                                                           
 .109عبد الرحمن أسامة ، م.س، ص  1
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 وف الطارئة:شروط تطبيق نظرية الظر 

أن يكون العقد الذي يستجيب تطبيق هذه النظرية، متراخي التنفيذ، ويقصد  أوال:

ما من العقود الزمنية الدورية التنفيذ، كعقد التوريد أو التراخي أن يكون العقد إ بهذا

املستمرة التنفيذ، كعقد اإليجار. أو املؤجلة التنفيذ أي التي يقوم فاصل زمني ما بين صدورها 

 تنفيذها.و 

أن يطرأ بعد إبرام العقد وقبل تنفيذه حادث استثنائي عام كحرب أو زلزال أو  ثانيا:

وباء أو فرض تسعيرة أو إلغاؤها. فإذا لم يكن الحادث عاما وإنما كان خاصا باملدين وحده 

 كموت املدين أو إفالسه أو مرضه فال مجال لتطبيق النظرية.

واألوبئة،  والزلزالائيا بطبيعته كالحرب ويالحظ أن بعض الحوادث يعد استثن

والبعض اآلخر ال يعد استثنائيا إال إذا بلغ حدا من الجسامة تجاوز املألوف كانتشار دودة 

 القطن أو الفيضان أو ارتفاع األسعار.

أن يكون الحادث غير متوقع. فإذا كان الحادث متوقعا أي يتوقعه الشخص  ثالثا:

 الزراعة فال تنطبق عليها نظرية الظروف الطارئة.العادي كانتشار الدودة في 

وال يكفي أن يكون الحادث غير متوقع، بل يشترط أيضا أن يكون الحادث ال يمكن 

دفعه. فإذا كان في وسع املدين أن يدفع الحادث ببذل جهد معقول ولم يقم بذلك فال يستفيد 

 من حكم الظرف الطارئ.

ارئ جعل تنفيذ االلتزام مرهقا فقط، وليس : يجب أن يترتب على الحادث الطرابعا

 (.1مستحيال، بحيث يهدده بخسارة فادحة)

                                                           
والبعرة في هذا الشأن بالخسارة اليت تصيب المدين في صفقة معينة بالذات بصرف النظر عن ثرائه الذي يجعله  1

 قادرا على تحمل الخسارة.
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 حكم الظروف الطارئة:

خول القانون للقاض ي، في حالة توافر شروط الظروف الطارئة سلطة تجاوز مهمة 

 القاض ي العادية، فأجاز له أن يعدل في العقد بحيث يرد االلتزام املرهق إلى الحد املعقول.

 أن نتصور لذلك ثالثة حلول: ويمكن

زيادة االلتزام املقابل لاللتزام املرهق، أي أن يوزع القاض ي عبء الزيادة في االلتزام  -1

مناصفة بين الطرفين وذلك فيما يزيد عن الحد املعقول. فإذا كان االرتفاع العادي في األسعار 

 ( ثم يقسم ما زاد على ذلك مناصفة بين الطرفين.%21يقدر بـ 

 إنقاص االلتزام املرهق ذاته. -2

 إيقاف تنفيذ العقد حتى يزول الحادث الطارئ. -7

وتجدر اإلشارة إلى أن أساس نظرية الظروف الطارئة يختلف في القانون املدني عنه في 

 القانون اإلداري، حيث يرجع في األول إلى قواعد العدالة.

مصر ثم قننت تشريعيا في  وقد أقرت هذه النظرية بعد تردد في القضاء العادي في

من القانون املدني الحالي. أما التشريع املدني املغربي، مسايرا في ذلك التشريع  123/2املادة 

الفرنس ي، فلم يقر هذه النظرية. ومن هنا ينبغي التمييز بدقة بين عقود اإلدارة التي تبرمها في 

إدارية باملعنى الدقيق، فهذه ظل قواعد القانون الخاص، وتلك التي يمكن اعتبارها عقودا 

 (.1األخيرة وحدها هي التي تحتمل تطبيق نظرية الظروف الطارئة)

                                                                                                                                                                 
سلعة معينة، ثم ارتفع سعرها ارتفاعا باهضا بسبب حادث طارئ فله ان يتمسك بأحكام النظرية.  فإذا تعاقد على توري

 حتى ولو كان ثريا في مقدروه أن يقوم بتوريد السلعة بالسعر المنخفض رغم ارتفاع ثمنها.

 .291الطيب الفصايلي، م.س ، ص   1
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الثاني: النطاق الشخص ي آلثار العقد )مبدأ نسبية آثار  املبحث

 العقد(

القوة امللزمة للعقد فإننا سننتقل إلى تحديد النطاق الشخص ي  ملبدأبعد أن عرضنا 

بمبدأ نسبية آثار العقد، والقصد من ذلك هو إن العقد ال يضر آلثار العقد وهو ما يعبر عنه 

وال ينفع إال من كان طرفا فيه، إال أن ارتباط املتعاقدين بورثتهما وخلفائهما ودائنيهما بمقتض ى 

 عالقات القرابة أو املديونية قد يسمح بسريان بعض اآلثار العقدية في حق هؤالء األشخاص.

اعدة العامة هي عدم سريان آثار العقد في حقهم وذلك ما لم أما بالنسبة للغير فإن الق

يكن هناك استثناء من املشرع يقض ي بانسحاب هذه اآلثار في حق الغير كاالشتراط ملصلحة 

 الغير مثال.

 ستكون على الشكل التالي: يتبين لنا أن دراسة هذا املبحثمما سبق 

 األول: آثار العقد للمتعاقدين. املطلب

 : آثار العقد بالنسبة للغير.انياملطلب الث

 األول: آثار العقد بالنسبة للمتعاقدين املطلب

ق.ل.ع على أن "االلتزامات ال تلزم إال من كان طرفا في العقد فهي ال  228ينص الفصل 

تضر الغير وال تنفهم إال في الحاالت املذكورة في القانون" فالقاعدة العامة هي إن آثار العقد 

إال أنه ملا كانت حياة األفراد معرضة للهالك في أي وقت  .راف املنشئة للعقدتنحصر في األط

وحين لذلك فإن املنطق والعدالة يفرضان انتقال مخلفات العقد الذي أبرمه السلف إلى 

خلفه سواء كان هذا الخلف من الورثة أو ممن له الحق في االستفادة شرعا بجزء من أموال 
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ولها بش يء من التفصيل في مية نظرية االستخالف فإننا سنتنا(، ونظرا أله1تركة الهالك)

منه لتأثير الدائنين  ةخير األ  على أن نخصص الفقرة تين من هذا املطلباألول الفقرتين

 بالتصرفات التي يبرمها املدين.

 : الخلف العام األوى الفقرة

وهذا ما  2هاهو من يخلف سلفه في مجموع التركة أو في جزء من املقصود بالخلف العام

يتحقق بالنسبة للوارث الوحيد أو املشترك مع غيره في استحقاق التركة ويدخل املوص ى له 

 221ضمن هذه الحلقة إذا كانت الحصة املستفاد منها شائعة أيضا وهكذا، فإن الفصل 

ق.ل.ع أشار إلى تأثر الخلف بتصرفات سلفه حيث جاء فيه مايلي :"تنتج االلتزامات أثرها ال 

بين ورثتهما وخلفائهما ما لم يكن العكس مصرحا به أو  أيضااملتعاقدين فحسب ولكن  بين

ناتجا عن طبيعة االلتزام أو عن القانون، ومع ذلك فالورثة ال يلتزمون إال في حدود أموال 

 التركة وبنسبة مناب كل واحد منهم.

ا وفي هذه الحالة وإذا رفض الورثة التركة لم يجبروا على قبولها وال على تحمل ديونه

 ليس للدائنين إال أن يباشروا ضد التركة حقوقهم".

ق.ل.ع نالحظ أن املشرع املغربي لم يكن  221ومن خالل التمعن في صيغة الفصل 

موفقا في صياغة هذا النص لكونه حاول التوفيق بين ما هو منصوص عليه في إطار التشريع 

ميدان استحقاق التركة، والتحمل بالتزاماتها الفرنس ي وما تقض ي به الشريعة اإلسالمية في 

ومن خالل املقارنة بين موقف املشرع الفرنس ي وموقف الفقه اإلسالمي من نظرية االستخالف 

 :3نالحظ مايلي

                                                           
ما في ذلك الورثة إنما يتم عن طريق انتقال الذمة المالية في من الناحية الواقعة فإن انتقال هذه الحقوق للخلف العام ب 1

وجهها اإليجابي إلى هؤالء الخلفاء، باعتبار أن آثار العقود التي أبرمها السلف ما هي إال جزء من الذمة المالية للهالك 

 وال تنتقل إلى الخلف إال بعد تصفية التركة من االلتزامات العاقة بها.

 .12لعكيد ، م.س ، ص : عبد الرحمان ب  2

 .111: عبد القادر العرعاري، م.س ، ص   3
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فبالنسبة للقانون الفرنس ي نجده يعتبر شخصية الوارث واملوص ى له  املالحظة األوى :

التالي امتداد في الذمة املالية األمر الذي يترتب بجزء شائع بمثابة امتداد لشخصية املوروث وب

 عليه حلول الورثة محل امليت في حقوقه والتزاماته حتى ولو كانت الذمة املالية للهالك سلبية.

متى تبين لهم أن  ورثة من قبول التركة بشرط الجردغير أن هذه القاعدة ال تمنع ال

الغرماء، وفي هذه الحالة فإن الوارث يكون قد  الذمة املالية للميت غير قادرة على تسديد ديون 

 تنازل عن حقه في اإلرث، وباملقابل فإنه ال يسأل عن ديون امليت.

أما بالنسبة للوضع في الفقه اإلسالمي فإنه محكوم بقاعدة مشهورة  املالحظة الثانية:

الوارث ال تعد  ونتيجة لذلك فإن ذمة في ميدان الفرائض وهي أنه ال تركة إال بعد سداد الديون 

 لألخير دون إدخال للورثة بقصد تحمامتدادا لذمة الهالك ألن املتابعة تنحصر في ذمة هذا ا

حقوق مالية كانت  أوالهالك، وفي حالة ما إذا كانت ديون امليت تفوق ما تركه من أموال  ديون 

 كل واحد منهم. يتحاصون في الدين بنسبةفإنهم  األولوية للديون املمتازة أما باقي الغرماء 

إنه إذا كان يحق للورثة في إطار القانون الفرنس ي أن يرفضوا التركة  املالحظة الثالثة:

بطريقة مسبقة خوفا من سلبيتها، فإن هذا االحتمال غير ممكن في إطار الشريعة اإلسالمية 

 باعتبار أن اإلرث ال يستحق إال بعد تصفية التركة من جميع الديون العالقة بها.

ن املشرع املغربي حاول التوفيق بين وإزاء هذه املواقف املتباينة فإ الحظة الرابعة:امل

مقتضيات الفقه اإلسالمي وما هو منصوص عليه في التشريع الفرنس ي فهو من جهة قد جعل 

الورثة ملزمون في حدود الحصص اإلرثية التي يستحقونها ومن جهة أخرى جعل استحقاق 

جوز التنازل عليها باختيار الورثة، غير أنه عند التعمق في النظر نجد اإلرث مسألة اختيارية ي

)ق.ل.ع( التي تكرس هذا االختيار ليس لها أي مفعول  221أن الفقرة الثانية من الفصل 

اشرة عندما نص في الفصل قانوني يذكر بدليل أن املشرع قد أبطل مفعولها بطريقة غير مب

ثة ال يستحقون حصصهم اإلرثية إال بعد تصفية التركة من على أن الور  من مدونة األسرة 722
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الديون واالمتيازات العالقة بها وبذلك لم يعد هناك موجب الختيار الوارث التخلي عن التركة 

مادام أنه ال ينال منها إال الجانب اإليجابي فقط دون الجانب السلبي، وباإلضافة ملا سبق فإن 

نجده يقر بأن تحمل الورثة  221تفسير مضمون الفصل االجتهاد القضائي الصادر بخصوص 

لديون املوروث يخضع ألحكام الشريعة اإلسالمية املتعلقة باملواريث وإن مسؤولية الورثة 

 تكون على نسبة ما حازه كل منهم من نصيبه وفي حدود ما أخذوه فعال منها.

برمها السلف بحيث وإذا كانت القاعدة العامة هي تأثر الخلف العام بالعقود التي ي

وكذا الدعاوي الناشئة عن اإلخالل بهذه  يستفيد من مخلفات العقود التي أبرمها سلفه

إال أن هناك بعض االستثناءات التي ال يتأثر فيها الخلف العام بالتصرفات التي يقوم  العقود

العام  بها سلفه، وقد حدد الفصل السابق ثالث حاالت لعدم سريان آثار العقد في حق الخلف

 :1وهي

حالة االتفاق الصريح على استبعاد الخلف العام من دائرة نطاق األشخاص  -أ

املستفيدين من العقد، ال فرق في ذلك بين أن يكون االستبعاد شامال لخلفاء املتعاقدين معا أو 

مقتصرا على خلفاء أحدهما فقط وذلك كأن تشترط شركة لتأمين السيارات عدم جواز تمديد 

 (.2قدة التامين للورثة في حالة موت املؤمن له)مفعول ع

حالة ما إذا كانت طبيعة آثار العقد تأبى االنتقال إلى الخلف العام وهذا ما يتحقق  -ب

في العقود التي تقوم على االعتبار الشخص ي كعقود املهن الحرة مثال إذ إنها تنتهي بانتهاء حياة 

تطبيب والهندسة املعمارية واملقاولة تنتهي بمجرد املتعهد بتنفيذ الخدمة أو الصنعة فعقود ال

لتعذر انتقال هذه االلتزامات إلى الخلف  طبيب واملهندس املعماري واملقاول تنتهي موت ال

 العام.

                                                           
 و ما بعدها. 10: عبد الحق صافي ، القانون المدني .... الكتاب الثاني ، آثار العقد..... م.س، ص   1

 . 114: عبد القادر العرعاري، م.س ، ص  2
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حالة وجود نص في القانون يقض ي بعدم انصراف أثر العقد للخلف العام: كما هو  -ج

مرض موته بقصد محاباة بعض الورثة فقد الشأن بالنسبة للتصرفات التي يبرمها املريض في 

ق.ل.ع على أن اإلبراء الحاصل من املريض في مرض موته ألحد  722نص املشرع في الفصل 

( ويعد عقد 1ورثته من كل أو بعض ما هو مستحق عليه ال يصلح إال إذا أقره باقي الورثة)

ه العام أن يحل محله، الشركة من العقود التي تنتهي بموت أحد الشركاء بحيث ال يحق لخلف

غير أن هذه القاعدة قابلة لالتفاق على مخالفتها وهذا ما نص عليه املشرع في الفقرة الرابعة 

 ق.ل.ع.1121من الفصل 

 : الخلف الخاصالفقرة الثانية

هو الشخص الذي يخلف سلفه في ش يء معين بالذات سواء كان  2الخلف الخاص

 سلف دائنا به من قبل.منقوال أو عقارا أو حقا شخصيا كان ال

 نه يعد خلفا خاصا كل من:وانطالقا من هذا التعريف فإ

املشتري الذي تنتقل إليه ملكية ش يء ما سواء كان هذا الش يء منقوال كشراء سيارة  -

 أو عقارا كشراء منزل أو قطعة أرضية.

 املوهوب له يعد خلفا خاصا للواهب بخصوص الش يء املوهوب. -

 ن محل الوصية عينا معينة بذاتها.املوص ى له إذا كا -

املحال له كخلف خاص للمحيل في حدود الدين الذي كان ثابتا له في ذمة املحال  -

عليه، فبالرغم من أن االستخالف هنا قد انصب على حق شخص ي إال أن سبق وجود هذا 

                                                           
ض موته ألحد الورثة بقصد المحاباة حيث ان وما قيل عن اإلبراء يقال أيضا عن البيع الحاصل من الموروث في مر 1

 ق.ل.ع(. 197البيع ال يسري في حق هذا الوريث إال إذا أقره باقي الورثة )الفصل 

 .271: المختار بن أحمد عطار، م.س ، ص  2
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خاصا الحق يخول للسلف إمكانية التصرف فيه وحوالته للغير، وبذلك يصبح املحال له خلفا 

 للمحيل.

بعد هذه املقدمة يمكن لنا أن نتساءل عن مدى تأثر الخلف الخاص بالتصرفات التي 

 كان موضوعا لالستخالف؟ الذي أجراها السلف بخصوص الش يء أو الحق

وبطبيعة الحال فإن املقصود بالتصرفات هنا هي تلك التي صدرت من السلف قبل 

نسبة للتصرفات التي قد تصدر من السلف حصول عملية التفويت للخلف الخاص، أما بال

بعد انتقال امللكية للخلف فإن هذا األخير ال يتأثر بها مطلقا ألنه يكون بمثابة الغير بالنسبة 

( وحتى على افتراض وقوع ذلك فإن األمر ال يعدو أن يكون صورة من صور الفضالة 1لسلفه)

رار املالك الجديد الذي انتقل إليه أو التصرف في ملك الغير الش يء الذي يتطلب موافقة وإق

 الحق.

أما بالنسبة للتصرفات الصادرة من السلف قبل انتقال امللكية أو الحق للخلف فإن 

األصل فيها هو انتقالها إلى الخلف الخاص سواء كانت حقوقا أو التزامات غير أن هذه القاعدة 

نتقال مراعاة لبعض االعتبارات قد ترد عليها بعض االستثناءات التي يتعذر فيها مثل هذا اال 

التي نظمت  الشخصية التي تبرر هذا االستبعاد وخالفا لبعض التشريعات املدنية املعاصرة

العالقة الرابطة بين السلف والخلف الخاص فإن قانون االلتزامات والعقود املغربي نالحظ أنه 

ضوء املبادئ القانونية قد أغفل تنظيم هذه العالقة األمر الذي يتطلب منا دراستها على 

ى نكون فكرة عامة عن مدى وحت العامة وما استقر عليه الفقه والقضاء بشأن هذا املوضوع

تأثر الخلف الخاص بالتصرفات التي أجراها السلف قبل انتقال امللكية أو الحق للخلف، 

 فإننا سنميز بين التصرفات املنشئة لحقوق عينية وتلك التي تقتصر على إنشاء حقوق 

 شخصية أو ترتيب بعض االلتزامات.

                                                           
 .119عبد القادر العرعاري، م. س، ص 1
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 : تأثر الخلف الخاص بالتصرفات املنشئة للحقوق العينيةأوال

فبالنسبة للتصرفات التي يقرر بها السلف حقوقا عينية على الش يء الذي تلقاه 

الخلف الخاص فإنها ال تثير مشاكل من الناحية القانونية ألن الش يء ينتقل إلى الخلف الخاص 

ه الحقوق وااللتزامات سواء كانت إيجابية أو سلبية وهذا ما يتحقق بالنسبة وهو مثقل بهذ

للعقار املثقل برهن أو ارتفاق حيث تنتقل امللكية للخلف الخاص وهي مرتبطة بهذه الحقوق 

العينية العقارية)
( بشرط أن يكون الخلف عاملا بالوضعية القانونية للعقار قبل إبرام 1

من قبيل  أوزما لجانبين، أما إذا كان العقد ملزما لجانب واحد التصرف متى كان العقد مل

 التبرعات فال يشترط هذا العلم لكون املستفيد يأخذ من غير مقابل.

 : تأثر الخلف الخاص بالتصرفات املنشئة لاللتزامات والحقوق الشخصيةثانيا

ابية أما بخصوص التصرفات التي ينش ئ بها السلف حقوقا شخصية أو التزامات إيج

أو سلبية متى تعلقت بالعين التي حصل بشأنها االستخالف فإن حكمها ليس واحدا، فإذا كان 

األصل فيها هو عدم انتقالها إلى الخلف الخاص إال أن هناك العديد من االستثناءات التي 

 .2تنتقل فيها آثار هذه االلتزامات إلى هذا الخلف

 امات التي ينشئها السلف: األصل هو عدم تأثر الخلف الخاص بااللتز 0

فالقاعدة العامة هي أن الخلف الخاص ال يتأثر بااللتزامات التي يؤسسها السلف على 

العين التي تلقاها منه الخلف، وهذا األصل في الواقع هو الذي يميز الخلف الخاص عن 

ال الخلف العام الذي يتأثر بجميع تصرفات سلفه سواء كانت إيجابية أو سلبية غير أن إعم

األصل السابق يستوجب في االلتزامات التي ينشئها السلف أن تكون قائمة على االعتبار 

                                                           
 .111: عبد الرحمان أسامة ، م.س، ص 1

 و ما بعدها 119، عبد القادر العرعاري، م.س ، ص : أنظر بخصوص هذه االستثناءات  2
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الشخص ي لهذا األخير وأن ال تكون من التوابع املكملة ملوضوع الحق الذي انتقل للخلف 

 الخاص.

وهكذا فإن الديون والكفاالت الشخصية للسلف ال تنتقل للخلف إذا تعلق األمر 

مثال، وإذا تعلق األمر ببيع عقار قابل للبناء فيه فإن تعهدات السلف مع بتفويت أصل تجاري 

 غيره من املقاولين ال تنتقل إلى خلفه أيضا.

 : االستثناءات الواردة عل  األصل السابق8

خالفا لألصل السابق فإن هناك الكثير من الحاالت التي يتأثر فيها الخلف الخاص 

ل حصول االستخالف وهذه الحاالت االستثنائية منها ما بااللتزامات التي يؤسسها السلف قب

 هو مقرر بنص القانون ومنها ما تفرضه طبيعة التصرف ذاته.

 :1االستثناءات املقررة بنص القانون وهي كثيرة منها -أ

حالة حلول املالك الجديد محل من تلقى امللك عنه في كل حقوقه والتزاماته  -1

 ق.ل.ع. 212بين املكتري واملالك القديم للعقار املبيع، الفصل  الناشئة عن عقد الكراء الرابط

حالة وقوع التغيير في املركز القانوني لرب العمل بسبب البيع فإن جميع عقود  -2

العمل الجارية يوم حصول هذا التغيير تستمر بين املالك الجديد للمشروع وبين عماله 

 ق.ل.ع(. 322وخدمه ومستخدميه )الفصل 

بيع املالك لسيارته املشمولة بالتأمين اإلجباري، فإن املشتري يكون من حقه حالة  -7

االستفادة من هذا التأمين إلى غاية تغيير الورقة الرمادية وتسجيل العربة في اسم املالك 

                                                           
 و ما بعدها 11: عبد الحق صافي ، القانون المدني....الكتلب الثاني آثار العقد....م.س ، ص   1
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املعتبر بمثابة قانون للتأمين  28/11/1172من القرار الوزيري الصادر في  11الجديد )الفصل 

 (.1البري()

 ستثناءات الناجمة عن طبيعة التصرف:اال  -ب

وقد يتأثر الخلف الخاص بتصرفات سلفه إذا كانت طبيعة هذه التصرفات تفرض 

انتقالها إلى الخلف كأن تكون الحقوق وااللتزامات التي ولدها العقد من مكمالت الش يء 

لعيب (، وهكذا فإن مشتري العقار له الحق في االستفادة من دعاوي الضمان ل2وتوابعه)

واالستحقاق التي كانت من حق سلفه كما أن له أن يستفيد من رخص البناء التي حصل عليها 

السلف سابقا وفي مقابل هذه الحقوق فإنه تنتقل أيضا للخلف الخاص التزامات السلف متى 

(، 3كانت مرتبطة بجوهر الش يء الذي حصل االستخالف بشأنه وكانت ال تقبل االنفصال عنه)

نت هذه االلتزامات قائمة على االعتبار الشخص ي للسلف كبيعه لسيارته التي كان أما إذا كا

يأويها في مرآب خصوص ي أو لحيوان كان يشارك به في سباق عمومي، فمثل هذه االلتزامات 

 (.4الشخصية ال تلزم الخلف الخاص وال تنتقل إليه إال إذا قبلها باالشتراط الصريح)

لحقوق وااللتزامات من السلف إلى الخلف الخاص خالصة القول هي أن انتقال ا

 يستلزم توفر مايلي:

 أن يتعلق األمر بوجود حالة لالستخالف الخصوص ي. -1

أن يقبل السلف على إنشاء بعض التصرفات التي ترتبط بالعين التي حصل بشأنها  -2

 االستخالف.

                                                           
 .1/20/1001المتعلق بمدونة التأمينات المؤرخة في  29.77من القانون رقم  17وهذا ما يمكن استنتاجه من المادة  1

 .110عاري، م.س ، ص عبد القادر العر2

 .112نفس المرجع ، ص ،  3

ق.ل.ع التي ورد فيها بأن :"حوالة الحق تشمل توابعه المتممة له  100يمكن استخالص هذه القاعدة من نص الفصل  4

كاالمتيازات مع استثناء ما كان منها متعلقا بشخص النحيل، وهي ال تشمل الرهون الحيازية على المنقوالت والرهون 

 ية والكفاالت ال بشرط صريح".الرسم
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لحق أو الش يء أن يتم إنشاء هذه التصرفات في الفترة السابقة لعملية تفويت ا -7

 للخلف الخاص.

أن يكون الخلف الخاص عند حصول عملية التفويت عاملا بهذه التصرفات الش يء  -2

الذي يمكنه من قبول العقد أو رفضه، وال تظهر أهمية هذا العلو إال في حالة إنشاء السلف 

نتقل لاللتزامات دون الحقوق باعتبار ذلك يشكل عبئا وقيدا على الش يء أو الحق الذي سي

كما  للخلف، وقد يتم االكتفاء في بعض الحاالت بمجرد العلم االفتراض ي دون العلم الحقيقي

الحقوق وااللتزامات بقوة القانون وكذا  انتقالهو الشأن بالنسبة للحاالت التي يتقرر فيها 

الحاالت التي يتم فيها االستخالف على سبيل التبرع خاصة عندما يتعقل األمر بإنشاء حقوق 

لفائدة الخلف الخاص حيث إن علم هذا األخير بإنشاء هذه الحقوق أو جهله بها لن يكون له 

 أدنى تأثير على انتقال آثار هذه التصرفات إلى الخلف الخاص.

 : أثر العقد بالنسبة للدائنينةالثالث الفقرة

العام والخلف الخاص يتأثران بصورة مباشرة من تصرفات إذا كان كل من الخلف 

نهم م فإن الدائنين ال يتأثرون بالعقود التي يبرمها املدين إال بكيفية غير مباشرة وذلك ألسلفه

يعتبرون من الغير بخصوص هذه التصرفات إال أن ارتباطهم باملدين بمقتض ى عالقة 

املديونية يجعلهم يتأثرون بتصرفات مدينهم سلبا وإيجابا على أساس أن تصرفات هذا األخير 

ه املالية كما أنها قد تضعف من موجودات هذه الذمة التي تعتبر في الواقع قد تزيد في ذمت

ق.ل.ع الذي  1221بمثابة الضمان العام لحقوق الدائنين وهذا ما أشار إليه املشرع في الفصل 

جاء فيه بأن :"أموال املدين ضمان عام لدائنيه ويوزع ثمنها عليهم بنسبة دين كل واحد منهم ما 

 أسباب قانونية لألولوية".لم توجد بينهم 

وحتى يتم االحتجاج بعقود املدين تجاه الدائنين فإنه يتعين أن يكون املدين حسن 

النية والقصد عند إبرام هذه العقود أما إذا كان س يء النية بأن كان يهدف إلى إخفاء أمواله 
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اج بها تجاه بطريقة غير مشروعة قصد اإلضرار بالدائنين، فإن هذه العقود ال يجوز االحتج

الغير بما فيهم الدائنين، وهذا ما يتحقق في العقود الصورية املقرونة بعنصر االحتيال، حيث 

يحق للدائنين املطالبة ببطالن تصرفات مدينهم وباعتبار أن العقد الصوري غالبا ما يتقرر 

 223 – 222 – 227بالكتابة لذلك فإنه يتعين على الدائنين احترام مقتضيات الفصول )

  بكتابة مثلها كقاعدة عامة.لتي ال تجيز إثبات عكس الكتابة إالق.ل.ع( ا

وما قيل عن دعوى الصورية يقال أيضا عن الدعوى البوليانية التي تهدف إلى تجميد 

تصرفات املدين وذلك بالنسبة للتشريعات التي أخذت بها، أما في التشريع املغربي فليست 

 (.1ها)هناك أية إشارة تدل على األخذ ب

 الثاني: آثار العقد بالنسبة للغير املطلب

املقصود بالغير هو من كان أجنبيا عن العقد و لم يكن خلفا عاما أو خلفا خاصا ألحد 

هذا األثر حقا أو املتعاقدين، و القاعدة العامة أن أثر العقد ال ينصرف إلى الغير سواء أكان 

االلتزامات ال تلزم إال من كان طرفا في « بقوله 228التزاما. و هذا ما قصده املشرع في الفصل 

. وقاعدة عدم سريان »العقد، فهي ال تضر الغير وال تنفعهم إال في الحاالت املذكورة في القانون 

أثر العقد بالنسبة إلى الغير ال تحول دون إلزام الغير بعقد لم يشترك فيه متى أقره، أو إفادته 

ا هذا العقد إلى إيجاد حق لهذا الغير في صورة ما يسمى من عقد لم يشترك فيه إذا اتجه طرف

 2االشتراط ملصلحة الغير.

وعليه سوف نقوم بدراسة االلتزام عن الغير شرط إقراره إياه، ثم االشتراط ملصلحة 

 الغير مخصصين فقرة لكل منهما.
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 الفقرة األوى : االلتزام عن الغير شرط إقراره إياه

باسم غيره شرط أن يقر هذا األخير االلتزام  -مع آخر – االلتزام التزام يبرمه شخص

 الذي أبرمه باسمه.

فقد يحدث كثيرا أن تتمخض عن الحياة العملية ظروف تفرض مثل هذا االلتزام: فقد يملك 

اثنان من الورثة منزال على الشياع و يكون أحدهما حاضرا و اآلخر غائب. و يريد الحاضر أن 

ملشتري ال يرض ى إال بشراء املنزل كله فيضطر مالك النصف شائعا يتصرف في نصيبه، و لكن ا

إلى بيع املنزل باألصالة عن نفسه وباسم الوارث الغائب أيضا شرط أن يقر هذا األخير البيع 

الذي جرى باسمه. و قد يحدث كذلك أن الوكيل الذي رأى أن يتجاوز حدود الوكالة و لم تكن 

وكل، و يلجأ إلى التعاقد باسم هذا األخير شرط إقرار ها الستئذان امللديه فسحة من الوقت 

 .1العمل

فإن هذا االلتزام ال يلزم الغير.  –كما في األمثلة السابقة  –إذا التزم شخص عن الغير 

و لهذا األخير الحق في أن يقبل االلتزام الذي أبرم باسمه أو أن يرفضه. فإذا رفض الغير 

ال يكون مسؤوال إزاء من تعاقد معه ألن التعاقد وقع في األصل  االلتزام فإن امللتزم عن الغير

 على شرط أن يحظى بإقرار الغير املتعاقد باسمه.

أما إذا قبل الغير االلتزام و أقره فإن إقراره يجب أن يعلن خالل أجل معقول ال يتعدى 

، وهذا ما خمسة عشر يوما بعد حصول اإلعالم بالعقد و إال تحلل الطرف اآلخر من التزامه

 من ق.ل.ع. 72قرره الفصل 

وال يشترط في إقرار االلتزام أن يصدر صراحة، بل يمكن أن يحصل بصورة ضمنية 

بل يسوغ استنتاج  -ق.ل.ع 73الفصل  –كما لو قام الغير بتنفيذ العقد الذي أبرم باسمه 
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 اإلقرار من السكوت إذا كان الشخص الذي يحصل التصرف في حقوقه حاضرا أو أعلم

بحصوله على وجه سليم و لم يتعرض عليه من غير أن يكون هناك سبب مشروع يبرر سكوته 

 . -من ق .ل.ع  78الفصل  –

بمثابة الوكالة، لذا ينتج أثره في حق املقر فيما يرتبه له أو عليه من  اإلقرارو يعتبر 

أثر القبول إلى وقت إبرام العقد الذي حصل إقراره، ما لم يتبين صراحة أن املقر قصد إرجاع 

 .اإلقرارالوقت الذي صدر فيه 

الرجعي يبقى محصورا فيما بين املقر و املتعاقد اآلخر، أما في مواجهة  اإلقرارعلى أن 

   1-من ق.ل.ع 73الفصل  –الغير فال يكون لإلقرار أثر إال من تاريخ حصوله. 

 التعهد املطلق عن الغير * 

تعرضت لنظام التعهد عن الغير فإن قانون  التي خالفا ملعظم التشريعات املعاصرة

االلتزامات والعقود املغربي لم ينظم التعهد املطلق عن الغير إال أن ذلك ال يمنع من تطبيق 

 مقتضيات التشريعات املقارنة في املغرب بخصوص حاالت التعهد عن الغير.

د تجاه والتعهد عن الغير بهذا املعنى هو عقد بمقتضاه يلتزم شخص يسمى املتعه

 شخص آخر يسمى املتعهد له أو املوعود بأن يحمل شخصا ثالثا على قبول موضوع التعهد.

فاملتعهد يلتزم بالقيام بعمل وهو حمل الغير على قبول االلتزام األصلي وخالفا لاللتزام 

زم عن الغير شرط إقراره إياه الذي يتعاقد فيه امللتزم باسم هذا الغير فإن املتعهد عن الغير يلت

باسمه الخاص وليس باسم غيره األمر الذي سيحمله مسؤولية تعويض الطرف اآلخر في حالة 

 رفض الغير ملوضوع التعهد.
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وباعتبار أن الغير له كقاعدة عامة الحق في قبول االلتزامات الناشئة عن التعهد أو 

 رفضها، وأحكام ذلك ليست واحدة في هذين الوضعين:

 غير ملوضوع التعهدالوضع األول: حالة قبول ال

إذا قبل الغير موضوع التعهد فإن املتعهد يكون قد حقق غايته وهي حمل هذا الغير 

على قبول العقد، ونتيجة لذلك فإن العقد األصلي ينتهي بتحقيق هذه الغاية ويحل محله عقد 

لغير جديد وهو الذي يربط املتعهد عنه باملتعهد معه، وعلى عكس ما رأيناه في االلتزام عن ا

شرط إقراره إياه فإن آثار التعهد املطلق عن الغير تسري بأثر فوري من وقت صدور اإلقرار 

، إال أنه ليس هناك ما يمنع األطراف من االتفاق على جعل هذه اآلثار تسري بأثر  واإلجازة

 رجعي ابتداء من تاريخ إبرام العقد األصلي.

 الوضع الثاني: حالة رفض الغير ملوضوع التعهد

ذا رفض الغير موضوع التعهد فإن املتعهد يكون قد أخفق في مسعاه وهذا يعني إأما 

أنه سيكون املسؤول األساس ي أمام املتعهد معه ووفقا لقواعد املسؤولية العقدية فإنه يلزم 

 من طرف املحكمة بأداء التعويض املناسب للطرف املتضرر بسبب عدم الوفاء بالتزاماته إزاءه.

 1هد املطلق عن الغير بااللتزام عن الغير املوقوف عل  شرط اإلقرارمقارنة التع*

من خالل ما سبق يتبين لنا أن هناك عدة فوارق تميز هاتين املؤسستين عن بعضهما 

 من ذلك مايلي:

وليس باسم الغير أما امللتزم عن الغير  يأن املتعهد عن الغير يتعاقد باسمه الشخص  -أ

 اسم الغير.بشرط اإلقرار فهو يتعاقد ب
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تتحدد مهمة املتعهد عن الغير في محاولة إقناع هذا الغير بقبول وإجازة مضمون  -ب

التعهد تحت طائلة املسؤولية الشخصية للمتعهد تجاه املتعاقد اآلخر، أما بالنسبة للملتزم 

عن الغير شرط إقراره إياه فإنه ال يتحمل أية مسؤولية عن رفض الغير ملضمون االلتزام ألن 

 عاقده كان موقوفا على شرط اإلقرار الصادر عن الغير.ت

تنسحب آثار االلتزام عن الغير بشرط اإلقرار بأثر رجعي ابتداء من يوم نشوء هذا  -ج

تسري بأثر فوري ابتداء من تاريخ إقرار التصرف  هد عن الغيرااللتزام، أما بالنسبة آلثار التع

 من قبل الغير.

عهد عن الغير فإن عقدا جديدا يحل محل العقد القديم تإذا قبل الغير موضوع ال -د

الذي كان يربط املتعهد باملتعهد معه، أما في حالة االلتزام عن الغير املوقوف على شرط اإلقرار 

فإن كل ما هناك هو حصول نوع من اإلجازة للعقد القديم ال غير ألن التصرف كان باسمه 

 .1وليس باسم امللتزم

 

 2الشتراط ملصلحة الغير: االفقرة الثانية

من أهم املظاهر الحقيقية لخرق مبدأ نسبية آثار  يعتبر االشتراط ملصلحة الغير

تنسحب هذه اآلثار في حق طرف أجنبي لم يساهم في إبرام العقد فما هو  ، حيثالعقد

التعريف القانوني لالشتراط ملصلحة الغير؟ وما هي الشروط الالزمة لتحقق هذا االشتراط؟ 

 هي اآلثار القانونية املترتبة عنه؟وما 
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 : مفهوم االشتراط ملصلحة الغيرأوال

 يقصد باالشتراط ملصلحة الغير تلك الحالة التي يتم فيها التعاقد بين شخص يسمى

ص ثالث هو املستفيد من وذلك بهدف إنشاء حق ملصلحة شخ املشترط وآخر يسمى املتعهد

 (.1)االشتراط

اط ملصلحة الغير ضيقة جدا بسبب طغيان فعالية مبدأ لقة االشتر وبعد أن كانت ح

 أنماطاألثر النسبي للعقود فإن األمر على خالف ذلك في الوقت الراهن حيث ظهرت عدة 

لكل  ير خصوصا في ميدان التأمين إذ يحقللتعاقد الحاصل عن طريق االشتراط ملصلحة الغ

عالقة له به، فيكون هذا  ممن الوأوالده أو على حياة غيره  شخص أن يؤمن على حياة زوجه

الشخص بمثابة مشترط وشركة التأمين تتعهد بدفع املبالغ املستحقة للزوجة واألوالد أو الغير 

 باعتبارهم مستفيدين من هذا االشتراط.

وما قيل عن عقد التأمين يقال أيضا عن الهبة املثقلة بالتزام ملصلحة الغير كأن يهب 

 زام هذا األخير بدفع ريع هذا العقار لجهة خيرية مثال.شخص عقارا لغيره مقابل الت

ونتيجة التساع حاالت االشتراط ملصلحة الغير من الناحية العملية فإن جل 

قد بادرت إلى اعتناق هذه النظرية ونصت عليها في فصول مستقلة، وهكذا  التشريعات املدنية

الشتراط ملصلحة الغير في الفصلين فإن قانون االلتزامات والعقود املغربي قد تناول أحكام ا

( حيث جاء في الفصل األول مايلي :"ومع ذلك يجوز االشتراط ملصلحة الغير ولو لم 72و 72)

 يعين إذا كان سببا التفاق إبرامه معاوضة املشترط نفسه أو سببا لتبرع ملنفعة الواعد...".

 : شروط تحقق االشتراط ملصلحة الغيرثانيا

 راطا ملصلحة الغير يجب توافر ثالثة شروط:لكي يكون العقد اشت
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 الشرط األول : أن يكون املنتفع أجنبيا عن العقد

يتعين لقيام االشتراط ملصلحة الغير أن يكون املنتفع أجنبيا عن العقد الذي سينش ئ 

 حقا شخصيا قبل املتعهد.

نتفع، و املشترط في االشتراط ملصلحة الغير يتعاقد باسمه الشخص ي وال ينوب عن امل

 فإذا تعاقد باسم املنتفع اعتبر نائبا عنه. و هذا ما يميز االشتراط ملصلحة الغير عن التعاقد

 بطريق النيابة.

 الشرط الثاني: أن تتجه إرادة املشترط و املتعهد إى  إنشاء حق مباشر للمنتفع

تفع يجب لقيام االشتراط ملصلحة الغير أن تتجه إرادة املتعاقدين إلى ترتيب حق للمن

 ينشأ مباشرة من العقد و يستطيع أن يطالب بوفائه.

فإذا أمن شخص على سيارته من الحوادث فإن عقد التأمين هذا ال يعتبر اشتراطا 

الذي قد يلحقه الضرر الن هذا الغير ال يكسب حقا مباشرا من عقد التأمين و  ملصلحة الغير

قبل مالك السيارة ال قبل شركة إنما مصدر حقه العمل غير املشروع و حقه هنا ينشأ له 

 التأمين.

أما في االشتراط ملصلحة الغير فإن إرادة الطرفين تتجه إلى إحداث حق مباشر 

من األب على حياته لدى شركة التأمين لفائدة ولده، فإن عقد التأمين يرتب للمنتفع، فإذا أ

 حقا مباشر للولد قبل شركة التأمين.

 مصلحة شخصية في تنفيذ االلتزام الشرط الثالث: أن تكون للمشترط

يجب لتحقيق االشتراط ملصلحة الغير أن تكون للمشترط مصلحة في االشتراط 

 املتعهد به.ملصلحة املنتفع في تنفيذ االلتزام 
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أن تكون املصلحة مادية، بل يكفي أن تكون مصلحة املشترط أدبية كما إذا وال يلزم 

توافر املصلحة في كل حال و هي قائمة حتى ولو كان  كان موضوعها رعاية األوالد و لكن يتعين

 .1األمر مجرد شعور بواجب أدبي

 : آثار االشتراط ملصلحة الغيرثالثا

تختلف اآلثار املترتبة عن االشتراط ملصلحة الغير باختالف نوعية العالقة الرابطة بين 

اء عقد االشتراط إال أطراف عملية االشتراط ككل، وبالرغم من أن املستفيد ليس طرفا في إنش

أنه يتأثر بنتائج هذه العملية الثالثية األطراف من حيث اآلثار، وحتى نكون فكرة عامة عن 

 :ر فإننا سنتناول العالقات اآلتيةأحكام االشتراط ملصلحة الغي

 عالقة املشترط باملتعهد. -

 عالقة املشترط باملستفيد. -

 عالقة املتعهد باملستفيد. -

 2ترط باملتعهدعالقة املش: 0

إن عالقة املشترط باملتعهد تخضع ملقتضيات العقد الذي يربط بينهما وبالتالي فإن 

هذا العقد تتغير من حالة ألخرى بحسب ما إذا كان االشتراط باملعاوضة أو على سبيل  أحكام

، إذ أنه بالرغم من خصوصيات هذا العقد أو ذاك فإن هناك جملة من األحكام العامة عالتبر 

 ملشتركة التي تنظم عالقة املشترط باملتعهد نجملها فيما يلي:ا
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يتعين على كل من املشترط واملتعهد أن يفيا بالتزاماتهما العقدية تجاه بعضهما  -1

يمكن املتعهد من الحصول على موضوع االشتراط حتى  أنالبعض، فاملشترط يتوجب عليه 

 املستفيد. يتمكن بدوره من الوفاء بالتزاماته الشخصية تجاه

في حالة امتناع أحد املتعاقدين عن تنفيذ التزاماته إزاء الطرف اآلخر فإنه يحق لكل  -2

منهما أن يطالب بتنفيذ العقد متى كان ذلك ممكنا أو املطالبة بفسخ العقد مع التعويض عن 

له  من أن املشترط ليس ( وخالفا ملا قاله البعض1األضرار الناجمة عن عدم تنفيذ االلتزام)

الحق في رفع دعوى مباشرة ضد املتعهد في حالة امتناع هذا األخير عن الوفاء بالتزاماته تجاه 

يذهب إلى تمكين املشترط من ممارسة هذه  املستفيد، فإن الرأي القار في الوقت املعاصر

 72الدعوى لتحقق شرط املصلحة في ذلك بالنسبة للمشترط وهذا ما ينص عليه الفصل 

جاء فيه :"يسوغ ملن اشترط ملصلحة الغير أن يطلب مع هذا الغير تنفيذ االلتزام ق.ل.ع الذي 

ما لم يظهر منه أن طلب تنفيذه مقصور على الغير الذي أجري لصالحه" من هنا يتبين لنا أنه 

ليس هناك ما يمنع أطراف االشتراط من االتفاق على مخالفة مضمون الفصل السابق وذلك 

ق ممارسة هذه الدعوى في شخص املشترط دون املستفيد أو باالتفاق على حصر نطا

 .2العكس

 3ثانيا: عالقة املشترط باملستفيد

بالرغم من أن املستفيد ال يرتبط باملشترط بمقتض ى عقد مستقل إال أنه يتأثر بكيفية 

محسوسة من كل إجراء أو تصرف يقدم عليه املشترط قبل نفاذ االشتراط في حق املنتفع. 

ق.ل.ع التي تسمح بإنشاء العقد األساس ي لالشتراط  72ى الفقرة األولى من الفصل وقياسا عل

بين املشترط واملتعهد معاوضة أو على سبيل التبرع فإن هذا الوصف ينطبق كذلك على 

                                                           
 .111فقرة:  190مأمون الكزبري، م. س، ص.  1

 .144در العرعاري، م.س ، ص : عبد القا  2

 .117: عبد الرحمن أسامة ، م.س ، ص   3



145 
 

 

العالقة الثانية التي حصل االشتراط بسببها ونتيجة لذلك فإن استفادة املنتفع قد تكون 

ابق في ذمة املشترط كأن يبيع هذا األخير سلعة للمشتري ويشترط معاوضة عن دين أو التزام س

عليه تسليم ثمنها للغير الذي كان دائنا له بما يوازي ثمن البضاعة وفي مقابل ذلك فإن 

استفادة املنتفع قد تكون على وجه التبرع كالتأمين على الحياة ملصلحة شخص ثالث، أو هبة 

 السنوي لهذا العقار ملصلحة الشخص املنتفع. عقار للمتعهد مع اشتراط أداء الريع

من مميزات هذه العالقة أيضا هو أنه يحق لكل من املشترط واملستفيد  أنغير 

العدول عن فكرة االشتراط أو رفضها باعتبار أنه ليس هناك ما يلزم املشترط باالستمرار في 

ا يجبر املنتفع على كما أنه ليس هناك م اشتراطه قبل صدور القبول من الطرف املستفيد

 .1قبول ش يء ال يرضاه حتى ولو كان مفيدا له

 ثالثا: عالقة املتعهد باملستفيد

يكتسب املستفيد حق دين مباشر في مواجهة املتعهد و ذلك بناء على عقد االشتراط. 

من ثم ال يعتبر إبداء رغبته في االستفادة شرطا الكتساب هذا الحق، و إنما ينحصر مفعولها في 

 يد االستقرار النهائي للحالة الناشئة عن االشتراط و بالتالي حرمان املشترط من حق نقضه.تأك

 فضال عن ذلك تولد هذه العالقة آثارا قانونية جد مهمة من أبرزها : 

ال يتحتم على املستفيد قبول االشتراط بل يجوز له رفضه شريطة أن يبلغ هذا  -

 الرفض للمشترط بصفة صريحة أو ضمنية.

سب املستفيد حقا شخصيا ذاتيا يملكه لنفسه ال بالنيابة عن املشترط بمعنى يكت -

أنه يجوز له أن يطالب به املتعهد بدعوى مباشرة و ال يحتاج في ذلك إلى استعمال 

الدعوى غير املباشرة التي ترفع باسم املدين، و ذلك ما لم يقض العقد بأن 
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إخالل املنتفع، و يجوز له عند املشترط يحتكر وحده مطالبة املتعهد بأداء حق 

 املتعهد بالتزاماته أن يطالب بتعويض عن األضرار املترتبة على عدم الوفاء.

ينتقل حق املستفيد في قبول االشتراط إلى ورثته يستعملون عقب وفاته. و إذا  -

حصلت الوفاة بعد القبول حل الورثة محل سلفهم في االنتفاع بالحق موضوع 

 االشتراط.

تعهد أن يتمسك إزاء املستفيد بكل الدفوع املترتبة عن عقد االشتراط من حق امل -

  .1كالدفع ببطالن موضوع االشتراط لعدم مشروعية سببه مثال

الباب الثاني: اإلرادة املنفردة أو التعبير الصادر من جانب 

 واحد

من األمور املسلم بها أن الشخص يستطيع بإرادته املنفردة أن يسقط حقا له عن  

 .نفسه بحق لغيره عن طريق اإلقراركما يستطيع أن يعترف على  النزول ريقط

لكن هل يستطيع بإرادته املنفردة أن ينش ئ التزاما في ذمته بحيث تكون اإلرادة املنفردة 

 كالعقد مصدرا عاما لاللتزام؟

 هذا السؤال محل اختالف في الفقه القانوني.

ف قانون االلتزامات والعقود املغربي ولسوف نعرض أوجه الرأي فيه، ثم نبين موق

منه، ثم نبحث في صورة هامة من صور اإلرادة املنفردة التي عنى املشرع بتفصيل أحكامها وهي 

 الوعد بجائزة املوجه إلى الجمهور.
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 وعليه سنقسم هذا الباب إلى ثالثة فصول:

 الفصل األول: هل اإلرادة املنفردة مصدر عام لاللتزام؟

 : اإلرادة املنفردة في قانون االلتزامات والعقود املغربي.الفصل الثاني

 الفصل الثالث: الوعد بجائزة املوجه إلى الجمهور.

 الفصل األول: هل اإلرادة املنفردة مصدر عام لاللتزام

اختلف الرأي في الفقه القانوني ملعرفة ما إذا كانت اإلرادة املنفردة تصلح مصدرا عاما  

 .1لاللتزام

لى ثالثة مذاهب رئيسية: مذهب ينفي أن تكون اإلرادة املنفردة هذه اآلراء إ ويمكن رد

مصدرا لاللتزام، ومذهب يعتبر على العكس أن اإلرادة املنفردة هي املصدر الرئيس ي لاللتزام، 

ومذهب وسط يحتفظ للعقد بمركز الصدارة كمصدر لاللتزام ويعتد إلى جانبه باإلرادة 

 لاللتزام. املنفردة كمصدر استثنائي

املذهب األول، وهو فرنس ي األصل، ينكر على اإلرادة املنفردة ان تكون  املذهب األول:

مصدرا لاللتزام. فاإلرادة ال تستطيع تحقيق هذه الغاية إال إذا اقترنت بإرادة ثانية. وبهذا ال 

فقها  يكون مصدر االلتزام اإلرادي إال العقد. وهذا املذهب هو الذي ساد قديما في فرنسا

وقضاء. فهكذا، في معرض إنكار الصفة اإللزامية لإليجاب، ورد على لسن بوتييه "أن املوجب 

يستطيع الرجوع عن إيجابه مادام لم يقبل من قبل من وجه إليه هذا اإليجاب، إذ ال يمكن أن 

، يكون ثمة التزام دون حق يتمتع به الشخص الذي التزم إزاءه امللتزم. فكما أنني ال أستطيع

بإرادتي املنفردة، أن أنقل إلى شخص حقا على أموالي ما لم تسهم إرادته في اكتساب هذا الحق، 
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كذلك ال أستطيع بوعد يصدر عني، أن أمنح إلنسان حقا أرتبه على نفس ي ما لم تسهم إرادته 

 (.1في اكتساب الحق املذكور وذلك بقبوله الوعد الذي صدر عني")

ني، وهو مذهب جرماني األصل، يرى عكس املذهب األول املذهب الثا املذهب الثاني:

صار هذا املذهب الفقهاء "سيجيل" ويعتبر اإلرادة املنفردة مصدرا عاما لاللتزام. ومن أن

يلزم نفسه بإرادته في حدود  أن(. ويقول هؤالء إن الشخص حر في 2)و"جاكوبي"  و"كونتز" 

الحق إال من بقايا الشكلية القديمة التي  القانون. وما تطلب اقتران إرادتي امللتزم وصاحب

يجب أن تحرر اإلرادة منها. فقديما كانت اإلرادة ال تنتج أثرا قانونيا إال إذا اقترنت بإشكال 

ومراسم معقدة. ثم تطور املوقف، فأصبح توافق اإلرادتين كافيا إلنشاء االلتزام، وحل مبدأ 

في التطور إلى نهايته الطبيعية، فيكتفي الرضائية محل الشكلية في العقود. فيجب املض ي 

بإرادة واحدة إلنشاء االلتزام ويصبح رضاء الدائن مطلوبا حتى ال يكسب الحق رغم إرادته. 

 نما تنشئه إرادة املدين وحدها.ضاء ليس هو الذي ينش ئ االلتزام وإولكن هذا الر 

طرفين السابقين. املذهب الثالث يقف موقفا وسطا بين املذهبين املت املذهب الثالث:

فمن مقتض ى هذا املذهب الوسط، يبقى العقد املصدر األول لاللتزام، ويحتفظ إلى جانبه 

باإلرادة املنفردة كمصدر استثنائي أو ثانوي: فهناك حاالت ال يمكن تصحيحها على أساس 

لتزام العقد وال وسيلة لدفع الحرج في تصويرها إال على أساس كون اإلرادة املنفردة مصدرا لال

 فيها.

الفقه في فرنسا. وهو الذي يسود في التقنينات  وهذا املذهب الوسط هو الذي يأخذ به

 الحديثة.
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 الفصل الثاني: اإلرادة املنفردة في قانون االلتزامات والعقود

من الرجوع إلى نصوص  تعتبر مصدرا لاللتزام بعد العقد حيث أنه اإلرادة املنفردة

د يتضح أن املوقف الذي وقفه املشرع املغربي هو موقف الفقه قانون االلتزامات والعقو 

السائد والتشريعات الحديثة. فهو في املادة األولى اعتبر العقد املصدر األول لاللتزامات واتبعه 

بالتعبيرات األخرى عن اإلرادة قاصدا بذلك اإلرادة املنفردة. فاإلرادة املنفردة تعتبر إذن مصدرا 

أتي في املرتبة بعد العقد. ولعل املشرع أراد أن يؤكد على هذه الناحية عندما لاللتزام ولكنها ت

جعل عنوان الباب األول من القسم األول من الكتاب األول "االلتزامات التي تنشأ من 

 االتفاقات والتعبيرات األخرى عن اإلرادة" حيث أحل االتفاقات املركز األول.

يمكننا القول إذن إن اإلرادة املنفردة تعتبر ففي ضوء قانون االلتزامات والعقود 

مصدرا لاللتزام، ولكنها ال ترقى إلى مرتبة العقد: فالعقد يبقى املصدر األصلي لاللتزامات وتعتبر 

 اإلرادة املنفردة مصدرا استثنائيا أو ثانويا إلى جانبه.

 تطبيق قواعد العقد عل  التصرف الناش ئ عن اإلرادة املنفردة: * 

ملجمع عليه أن تصرف اإلرادة املنفردة تطبق عليه األحكام العامة للعقد سوى من ا -أ

 ما هو من مستلزمات وجود إرادتين مما يتنافى مع طبيعة التصرف الناش ئ عن اإلرادة املنفردة.

 تيةمن أن تتوافر فيه األركان اآلوعليه البد لقيام االلتزام الناش ئ عن إرادة منفردة  -ب

 ي املادة الثانية من قانون االلتزامات والعقود وهي:املنصوص عليها ف

 أوال: أهلية االلتزام.

 ثانيا: تعبير صحيح عن اإلرادة يقع على العناصر األساسية لاللتزام.
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 ثالثا: ش يء محقق يصلح ألن يكون محال لاللتزام.

 رابعا: سبب مشروع لاللتزام.

الفتين  الرضاخالية من عيوب تكون إرادة امللتزم سليمة  أنثم البد لصحته من  -ج

لتكون مسوغة إلبطال  الرضاالنظر إلى أن الشرائط القانونية التي يجب توافرها في عيوب 

العقد يسقط منها ما يتنافى في اشتراطه مع طبيعة اإلرادة املنفردة: فقد مر معنا مثال أن الغلط 

إلبطال العقد، أن يكون  الذي يعيب اإلرادة في الحقل التعاقدي يشترط فيه كي يكون سببا

 أما الغلط الذي يقع فيه املتصرف باإلرادة املنفردة فال يشترط فيه ش يء من ذلك. مشتركا

أما فيما يتعقل بالوقت الذي ينعقد فيه التصرف الناجم عن اإلرادة املنفردة  -د

أو يكون  فيجب التفرقة بين حالتين، حسبما يكون التعبير عن اإلرادة املنفردة موجها للجمهور 

 موجها لشخص معين.

ففي الحالة األولى، كما في الوعد بجائزة املوجه للجمهور، ينعقد التصرف وينتج آثاره 

 من وقت صدور التعبير.

وفي الحالة الثانية، كما في اإليجاب امللزم، وهو الذي يجب إعالنه لشخص معين حتى 

ة إلى يصل فيه التعبير عن اإلرادالذي  يتحقق أثره القانوني، فإن التصرف ينعقد في الوقت

:"االلتزامات لعقود بقولهامن قانون االلتزامات وا 18علم من وجه إليه. وهذا ما قررته املادة 

 الصادرة من طرف واحد تلزم من صدرت منه بمجرد وصولها إلى علم امللتزم له".

  1أهم أنواع االلتزامات الناشئة عن إرادة منفردة:*
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تلفة في قانون االلتزامات والعقود أو في غيره من التقنينات، أنواع من وردت، في أماكن مخ

 االلتزامات الناشئة عن اإلرادة املنفردة. ومن أهمها األنواع التالية:

من قانون االلتزامات والعقود حيث نرى  21 اإليجاب امللزم الذي نص عليه الفصل -أ

 مصدر االلتزام فيه إرادة املوجب املنفردة.

تزام املتعهد إزاء املنتفع في االشتراط ملصلحة الغير، حيث املذهب الراجع فقها ال -ب

واجتهادا يعتبر أن املتعهد، إلى جانب التزامه التعاقدي قبل املشترط، يلتزم أيضا بإرادته 

 املنفردة إزاء املنتفع.

 الوصية وهي تصرف من الشخص في ماله مضاف إلى ما بعد موته. فهي تنشأ بإرادة -ج

 املوص ي املنفردة.

السندات لألمر أو لحاملها في القانون التجاري، فاملوقع على مثل هذه السندات  -د

يرتبط بمشيئته املنفردة تجاه شخص لن يعين إال فيما بعد، هو آخر شخص يظهر إليه 

 السند لألمر أو آخر حامل للسند لحامله.

البحث الذي خصه لإلرادة  الوعد بجائزة إلى الجمهور الذي عرض له املشرع في -و

 املنفردة، والذي سنتناول أحكامه في الفصل التالي.

 الفصل الثالث: الوعد بجائزة املوجه إى  الجمهور 

يمكن تعريف الوعد بجائزة بأنه "إعالن موجه للجمهور يتضمن التزاما بإعطاء جائزة 

جه شخص خطابا إلى يو  أنعلى عمل يقوم به شخص غير معين بذاته". ومن األمثلة على ذلك 

الجمهور يعد فيه بتقديم جائزة محددة ملن يعثر على ش يء مفقود، أو ملن يكشف معلومات 
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عن جريمة ارتكبت، أو يقبض على فاعلها الهارب، أو ملن يكتشف دواء شافيا ملرض عضال، أو 

 ملن ينظم أحسن خريطة لبناء معين، أو يقدم أفضل بحث في موضوع علمي.

حيث عين  من ق.ل.ع 13و 12و 12 للوعد بجائزة في الفصول  رض املشرعوقد ع

شروطه، وأوضح آثاره. ونحن سنتكلم في شروط الوعد بالجائزة ثم في آثاره. ولكن يحسن بنا 

 قبل ذلك أن نحلل ماهيته ونبين خصائصه.

 األول: ماهية الوعد بجائزة وخصائصه املبحث

في تحليل ماهية الوعد بجائزة وتحديد  ماهية الوعد بجائزة: اختلفت األنظار القانونية

 طبيعته: هل هو معاوضة أم هو تبرع.

والنظر األصح أنه ليس تبرعا دائما وال معاوضة دائما بل تختلف طبيعته بحسب 

 األحوال:

فهو معاوضة، إذا كان النشاط الذي يبذله الغير الستحقاق الجائزة تعود فائدته  -أ

ملن يعثر على ش يء مفقود، أو ملن يقترح أجمل اسم يؤدي  على الواعد، كما في الوعد بجائزة

غرض الدعاية لفندق أو محل تجاري. فالواعد هنا يجني فائدة مقابل الجائزة التي يقدمها: 

 فهو يسترد شيئه املفقود أو يحصل على أحسن اسم لفندقه أو محله التجاري.

لجائزة تعود فائدته عليه وهو تبرع إذا كان النشاط الذي يبذله الغير الستحقاق ا -ب

وحده دون الواعد، كاإلعالن عن وعد بجائزة ملن يقدم أفضل بحث علمي في موضوع معين، أو 

ملن يكون محصوله الزراعي أوفر من غيره. فالواعد هنا يقدم الجائزة دون مقابل يحصل عليه، 

 ة من نصيبه.إذ أن فائدة البحث العلمي أو املحصول الزراعي تعود على من كانت الجائز 



153 
 

 

 يتميز الوعد بجائزة بالخصائص التالية: خصائص الوعد بجائزة:

الوعد بجائزة هو تعبير موجه إلى شخص غير معين من الجمهور. أما الوعد املوجه  -أ

إلى شخص معين، فهو يشكل إيجابا يحتاج إلى قبول من وجه إليه ليصبح عقدا يكون هو 

 مصدر االلتزام.

صدر مستوفيا شروطه، ال يحتاج انعقاده إلى أي تعبير يصدر  الوعد بجائزة، متى -ب

من شخص آخر. وبهذا يختلف الوعد بجائزة عن اإليجاب املوجه إلى الجمهور من حيث أن 

مثل هذا اإليجاب يعتبر عنصرا في تكوين عقد ال يتم إال بقبول شخص آخر من ذلك الجمهور، 

قطار أو باخرة أو في ثمن بضاعة معينة ملن كما في عرض موجه إلى الناس عن أجرة ركوب في 

 يرغب في شرائها.

فالوعد بجائزة يعتبر تصرفا قانونيا كامال في ذاته، أما اإليجاب املوجه إلى الجمهور فهو 

 مجرد تعبير عن إرادة في موضوع يحتاج إتمامه إلى اتفاق إرادتين.

القانوني بمجرد  أثرهاج أي التي تنت ئزة هو من نوع التعابير امللقاة،الوعد بجا -ج

، وليس هو من التعابير صدروها عن صاحبها ودون اشتراط وصولها إلى علم من وجهت إليها

أي التي ال تأخذ حكمها إال إذا وصلت إلى علم الشخص الذي وجهت إليه كما في عزل  املتلقاة 

 الوكيل أو في اإليجاب امللزم.

ه، لذلك يكون من قام بالعمل بعد فالوعد بجائزة يلزم الواعد بمجرد صدوره عن

توجيه الوعد بالجائزة مستحقا لها ولو قام بعمله دون علم بالجائزة. أما العزل الصادر عن 

ذ أخذ املوكل، أو اإليجاب امللزم الصادر عن املوجب، فال ينتج أثره، وال يكون ملزما، إال من
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قود(، أو منذ وصول اإليجاب إلى من قانون االلتزامات والع 172 الوكيل علما بالعزل )الفصل

 من قانون االلتزامات والعقود(. 18 )الفصل 1همن كان موجها إلي

 الثاني: شروط الوعد بجائزة املبحث

:"الوعد  والعقود لشروط الوعد بجائزة فقالمن قانون االلتزامات  12 عرض الفصل

زة ملن يعثر على ش يء عن طريق اإلعالنات أو أية وسيلة أخرى من وسائل اإلشهار يمنح جائ

ضائع أو يقوم بأي عمل آخر، يعتبر مقبوال ممن يأتي بالش يء أو يقوم بالعمل ولو فعل ذلك 

 ي هذه الحالة يلتزم الواعد من جانبه بإنجاز ما وعد به".فوهو جاهل الوعد. و

 ففي ضوء هذا النص، يتطلب الوعد بجائزة توافر الشروط التالية:

ر من الواعد إرادة جدية بقصد االلتزام. فالشخص الذي يجب أن تصد الشرط األول:

صنعها أو يبيعها، ال تكون إرادته في هذا ن جائزة ملن يكشف عيبا في بضاعة ييعلن مثال ع

الوعد إرادة جدية صالحة ألن تنش ئ التزاما في ذمته. فهو لم يقصد أن يلتزم وال يرغب تحقق 

 غي اإلعالن عن بضاعته والدعاية لها.العمل املوعود عليه بالجائزة، وإنما هو يب

يكون سبب التزام الواعد العثور على ش يء ضائع أو القيام  أنيجب  الشرط الثاني:

بعمل معين، فال يكفي إذن أن يكون السبب مجرد الوجود في وضع معين أو في مركز معين، كما 

ده األمهات في اليوم في إعالن شخص عن جائزة ألوالد أول شهيد في الحرب، أو ألول مولود تل

الذي ستلد فيه زوجة الواعد. مثل هذا اإلعالن كان يلزم صاحبه على صعيد الوعد بجائزة، لو 

أن النص القانوني سمح أن يكون سبب التزام الواعد القيام بعمل معين أو الوجود في مركز 

ام بعمل معين، سبب التزام الواعد في القي لتزامات والعقود،أما وقد حصر قانون اال،  معين

                                                           
 .110: مأمون الكزبري، م.س، ص   1



155 
 

 

فال سبيل لتحقق الوعد بجائزة في ظل القانون املذكور، إذا كان الوعد موجها إلى من سيوجد 

 في مركز أو وضع معين دون عمل يقوم به.

يوجه الوعد إلى الجمهور، فإذا وجه إلى شخص معين خرج  أنيجب  الشرط الثالث:

إيجابا يجب أن يقترن به قبول. فإذا تم  عن نطاق الوعد باملعنى املقصود في هذا املقام، وأصبح

 ذلك قام عقد يكون هو مصدر االلتزام.

يجب أن يوجه الوعد بطريقة تتوفر فيها العالنية إلى الحد الذي يكفي  الشرط الرابع:

ألن يعلم به عدد كبير من الناس، وليس للعلنية املقصودة طريق قانونية معينة، بل هي تتحقق 

 إلعالم، كأن تكون بطريق اإلعالن في الصحف أو اإلذاعة أو املناداة.بكل وسيلة من وسائل ا

يجب أن يتضمن الوعد إعطاء جائزة معينة. وقد تكون هذه  الشرط الخامس:

الجائزة مبلغا من النقود، أو شيئا آخر له قيمة مالية كبطاقة ركوب مجانية في طائرة، أو 

 .1لجائزة أدبية كوسام أو كأس تقديري أسهما في شركة، أو سيارة، ويصح أن تكون قيمة ا

 2الثالث: آثار الوعد بجائزة املبحث

البد لبيان آثار الوعد بجائزة من التمييز بين الحالة التي يكون فيها الواعد قد حدد 

نجاز هذا الحالة التي لم يحدد فيها أجال إل  أجال إلنجاز العمل املوعود بالجائزة من أجله، وبين

 العمل.
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 وعد بجائزة عندما يكون له أجل محدد:آثار ال*

إذا كان الواعد قد حدد أجال اشترط أن يتم العمل خالله، التزم الواعد بوعده بمعنى  

أنه  12 فصل. وعلى هذا أوضح املشرع في الأنه ليس له العدول عنه قبل انقضاء هذا األجل

أنه تنازل عن حقه في "يفترض فيمن حدد أجال إلنجاز الفعل )املوعود بالجائزة من أجله( 

 الرجوع عن وعده إلى انتهاء ذلك األجل".

حد بالعمل املطلوب انقض ى التزام الواعد. وإذا قام فإذا انقض ى األجل دون أن يقوم أ

يمكن أن بعد ذلك شخص بهذا العمل فال يلتزم الواعد بأداء الجائزة التي كان وعد بها، وإنما 

 ا ما توافرت شروط اإلثراء بال سبب.ال سبب، إذيلتزم على أساس اإلثراء ب

أما إذا قام أحد بالعمل املطلوب قبل انقضاء األجل، فإنه يصبح صاحب الحق في 

لم  أوالجائزة، وهو يستحقها في كل حال سواء كان قام بالعمل بقصد الحصول على الجائزة 

 يعلم بها، وسواء يكن لديه هذا القصد، وسواء كان يعلم بالجائزة وقت قيامه بالعمل أو كان ال

 كان قد أتم العمل بعد اإلعالن عن الجائزة أو قبل اإلعالن عنها.

 آثار الوعد بجائزة عند عدم تحديد أجل له:*

نه يجوز له الرجوع فيه بنفس العالنية إعد لم يحدد أجال إلتمام العمل، فإذا كان الوا 

ل ولو لم ينجزه بعد. ففي هذه التي توفرت في الوعد، ما لم يكن أحد األشخاص قد بدأ بالعم

من ق.ل.ع، وبمقتضاه 12 واعد الرجوع عن وعده على ما أوضحه الفصلالحالة يمتنع على ال

 :"ال يجوز الرجوع في الوعد بعد الشروع في تنفيذ الفعل املوعود بالجائزة من أجله".

مل، من وجود تمام العيكون فيها الواعد لم يحدد أجال إل وال يخلو األمر في الحالة التي

 إحدى الفرضيات الثالث التالية:
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يرجع الواعد في الوعد ولم يكن هناك أحد قام بالعمل املطلوب أو  الفرضية األوى :

 بدأ به. ففي هذه الفرضية يتحلل الواعد من وعده نهائيا.

العمل  أنجزيرجع الواعد في الوعد ويكون هناك شخص قد  الفرضية الثانية:

د بدأ فيه قبل الرجوع. ففي هذه الفرضية ال يكون للرجوع أثر في يكون ق أواملطلوب، 

استحقاق الجائزة ألن العمل قد تم أو بدئ فيه في وقت كان فيه الواعد ملتزما بوعده، فيصبح 

 من قام بالعمل دائنا بالجائزة بمجرد إنجازه العمل.

م بالعمل ال يرجع الواعد في الوعد، ويكون هناك شخص قد قا الفرضية الثالثة:

املطلوب في مدة معقولة يجدي فيها القيام بهذا العمل. ففي هذه الحالة يستحق هذا الشخص 

الجائزة، حتى لو قام بالعمل دون قصده الحصول على الجائزة، أو قام به وهو يجهل أمر 

 قام به قبل اإلعالن عنها. أوالجائزة، 

في هذه الفرضية أن ينجز العمل وتجدر املالحظة إلى أننا اشترطنا الستحقاق الجائزة 

املطلوب في وقت يكون إنجازه فيه مجديا بحيث يستطيع الواعد تحقيق الغرض الذي كان 

بهدف الوصول إليه. أما إذا كان العمل املوعود عليه بالجائزة قد تم في وقت لم يعد إنجازه فيه 

جائزة ملن يقدم له  مجديا، فإن الواعد ال يكون ملزما بوعده. مثل ذلك أن يعد شخص منح

ال شهر سبتمبر فال يقدم له التصميم إتصميما ملنشآت يزمع إشادتها في معرض يقام خالل 

. ففي هذه الحالة ال يستحق صاحب التصميم الجائزة املوعود بها أبوابهبعد أن أغلق املعرض 

 ألن العمل قد أنجز في وقت أضحى إنجازه فيه غير مجد.

يه بالجائزة من قبل عدة أشخاص أو اشتراك عدة إنجاز العمل املوعود عل*

 أشخاص في إنجازه: 
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من قانون االلتزامات والعقود للحاالت التي ينجز فيها  18 فصلعرض املشرع في ال

العمل املوعود عليه بالجائزة من قبل عدة أشخاص في وقت واحد أو في أوقات مختلفة، أو 

ه، وبين كيفية استحقاق الجائزة في مختلف يشترك في إنجازه عدة أشخاص كل منهم بقدر في

 هذه الحاالت.

 ية:من ق.ل.ع  تتبع األحكام اآلت 13فبمقتض ى الفصل 

إذا أنجز أشخاص متعددون في وقت واحد الفعل املوعود عليه بالجائزة قسمت  -أ

 الجائزة فيما بينهم بالتساوي.

 خا.وإذا أنجزوه في أوقات مختلفة كانت الجائزة ألسبقهم تاري -ب

وإذا اشترك عدة أشخاص في إنجاز الفعل، كل منهم بقدر فيه، قسمت عليهم  -ج

 الجائزة بنفس النسبة.

نها تقبل البيع، قها عدة أشخاص ال تقبل القسمة ولكوقد تكون الجائزة التي استح

 كأن تكون سيارة مثال. ففي هذه الحالة تباع الجائزة ويقسم ثمنها على مستحقيها.

كانت شيئا ال يمكن  أوائزة شيئا ليست له قيمة في السوق كوسام، وإذا كانت الج

س تقديري، كان املرجع حينئذ إال لشخص واحد كبطاقة طائرة أو كأمنحه وفقا لنص الوعد 

 .1للقرعة

 

 تم بعون هللا و توفيقه            
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