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مقدمة
ظم يعرف القانون المدني كأصل القانون الخاص، بأنه مجموعة القواعد التي تن•

العالقات بين األشخاص عدا ما يندرج منها ضمن فرع آخر من فروع القانون 

. الخاص

ية، والقانون المدني في كثير من دول العالم يشمل نوعين من العالقات القانون•

رد ، وعالقات الف"األحوال الشخصية"عالقات الفرد بأسرته وهي ما يطلق عليه 

أو " األحوال العينية"المالية مع غيره من األفراد، وهي ما يطلق عليها 

”المعامالت"

أما مضمون القانون المدني في المغرب فهو يضيق ليقتصر على األحوال •

ة ، بينما تخضع األحوال الشخصية لقانون خاص هو مدون(المعامالت)العينية 

.  األسرة



الظروف التاريخية التي وضع فيها ق ل ع: أوال

ضافة قبل فرض الحماية الفرنسية على المغرب، كان المغاربة يخضعون ألحكام الشريعة اإلسالمية على مذهب اإلمام مالك، إ

م العام وبمجرد توقيع معاهدة الحماية بادرت السلطات الفرنسية بإصرار من المقي. إلى بعض األعراف المحلية السائدة آنذاك

قضائي المارشال اليوطي إلى تأسيس لجنة من الفقهاء الفرنسيين، لوضع مجموعة من القوانين ضمن ما يعرف باإلصالح ال

، والتي شملت قانون االلتزامات والعقود إلى جانب العديد من النصوص القانونية 1913غشت 12أو مجموعة ظهائر 

.  األخرى
تنظر فيها وقد صدر قانون االلتزامات والعقود ليحكم مبدئيا العالقات المدنية للفرنسيين واألجانب في المغرب والتي كانت

ميالدية حيث صدر 1965يناير 26المحاكم العصرية التي أنشأتها سلطات الحماية في جنوب المملكة، وذلك إلى تاريخ 

تاريخ أصبح ومنذ ذلك ال. قانون مغربة القضاء وتوحيده وتعريبه الذي ألغى المحاكم العصرية وقضى بتوحيد المحاكم المغربية

.قانون االلتزامات والعقود هو المطبق أمام المحاكم المغربية بخصوص القضايا المدنية 
جربة وقد استفاد واضعوا قانون االلتزامات والعقود المغربي من التجربة االستعمارية في كل من الجزائر وتونس، ومن الت

ديسمبر 15حيث كان قانون االلتزامات والعقود التونسي حديث الصدور، إذ لم ير النور إال في . التشريعية التونسية خاصة

ف لذلك جاء قانون االلتزامات والعقود المغربي صورة طبق األصل للمجلة التونسية لاللتزامات والعقود مع اختال. 1906

.بسيط بينهما
انت لها وباإلضافة إلى القانون المدني التونسي تأثر قانون االلتزامات والعقود المغربي بقوانين الدول األوروبية التي ك

.  مصالح وامتيازات في المغرب ب، كما تأثر كذلك بأحكام الشريعة االسالمية خصوصا المذهب المالكي



.مفهوم االلتزام وبيان خصائصه: ثانيا

مفهوم االلتزام 

يئا هو رابطة قانونية بين دائن و مدين يلتزم المدين بمقتضاها أن يقوم بعمل أو يمتنع عن عمل أو يعطي ش

:  هيفصاحب الحق ال يمكنه ممارسته إال بواسطة المدين، وبذلك تجتمع فيه ثالثة عناصر و. لمصلحة الدائن
صاحب الحق أو الدائن، من عليه الحق أو المدين، ومحل الحق وهو األداء الواجب على المدين، وقد يكون 

ن لذلك فالحق الشخصي أو االلتزام حق نسبي ال يحق للدائ. إعطاء شيء أو القيام بعمل أو االمتناع عن عمل

.االحتجاج به إال في مواجهة مدين معين



عناصر االلتزام 

يقوم االلتزام أو الحق الشخصي على عنصرين، عنصر 

فالمديونية هي التكليف. المديونية وعنصر المسؤولية

القانوني الواقع على عاتق المدين بأداء شيء معين له 

قيمة مالية

فإذا نفذ المدين التزامه اتجاه الدائن انتفى عنصر 

أما إذا لم . المديونية، ومعه عنصر المسؤولية أيضا

ينفذ التزامه برز عنصر المسؤولية، أي تلك السلطة 

المخولة للدائن إلجبار المدين على التنفيذ، جبرا عن 

.إن اقتضى الحال ذلك( القضاء)طريق السلطة العامة 



: ـااللتزام واجب قانوني
فهو واجب بمعنى أنه ارتباط بسلوك معين يتمثل في إعطاء 

شيء أو القيام بعمل أو امتناع عن عمل لمصلحة شخص آخر 

وأنه واجب قانوني، أي أن (. أو صاحب الحق ) هو الدائن 

الدولة تقوم بحمايته وضمان تنفيذه بواسطة سلطاتها

: ـااللتزام واجب يقع على عاتق شخص معين
ويفيد ذلك ضرورة وجود مدين بعينه لحظة نشوء 

االلتزام

: ـااللتزام واجب ذو قيمة مالية
القيمة المالية لاللتزام تقتضي أن تكون 

المصلحة التي تتحقق من الوفاء به قابلة 

للتقويم بالنقود

: االلتزام ذو طابع مؤقت ـ
األصل في الحقوق الشخصية أو االلتزامات أنها 

مؤقتة 

: االلتزام قابل لالنتقالـ
فبوفاة الدائن تنتقل حقوقه إلى ورثته

: االلتزام قابل للتحويلـ
يمكن للمدين أن يحول دينه إلى شخص آخر 

عن طريق حوالة الدين كما يمكن للدائن أن 

يحول حقه لشخص آخر عن طريق حوالة 

الحق

خصائص االلتزام



إن االلتزامات كثيرة ومتعددة وغير متشابهة، وبالتالي فإن األنظمة 

.  التي تحكمها تختلف عن بعضها بحسب تنوع التعامل المتعلق به
إال أن مختلف تلك األحكام ترجع إلى أحكام عامة واحدة تتمثل في 

.النظرية العامة لاللتزام

النظرية العامة :ثالثا

لاللتزام



تقسيمات االلتزامات: رابعا

:تقسيم االلتزامات بالنظر إلى محلها-

هو التزام المدين بنقل 

أو بإنشاء حق عيني 

على منقول أو عقار 

لمصلحة الدائن

هو التزام يوجب على المدين 

به القيام بعمل أو نشاط معين 

.لصالح الدائن

ويفيد. ويسمى بااللتزام السلبي

التزام المدين بعدم القيام بعمل 

معين كان يحق له القيام به لوال 

وجود هذا االلتزام

االلتزام -أ

:بإعطاء
االلتزام -ب 

االلتزام -ج : بعمل

:باالمتناع عن عمل



هو االلتزام الذي يكون فيه المدين ملزما 

ببذل الجهد في سبيل تحقيق غاية 

، معينة

:تقسيم االلتزامات بالنظر إلى أثارها-2

هو التزام تحدد فيه غاية معينة يتوجب على 

المدين الوصول إليها

ب ـ االلتزام ببذل عناية 

(االلتزام بوسيلة) :أ ـ االلتزام بتحقيق نتيجة



:ـ تقسيم االلتزامات من حيث إمكانية اإلجبار على تنفيذها3

:أ ـ االلتزامات الطبيعية
ا هي االلتزامات التي يتوافر فيه

عنصر المديونية أو الوجوب 

دون عنصر المسؤولية

:ب ـ االلتزامات المدنية
ر وتعتبر األصل في االلتزامات، يتوف

فيها عنصري المديونية والمسؤولية

:م التقسيم االلتزامات من حيث إمكانية قيامها مستقلة أ-4

التزامات أصلية
ل فمتى كان االلتزام قائما بشكل مستق

دون حاجة إلى وجود التزام آخر 

.كان التزاما أصليا

التزامات تبعية
هي االلتزامات التي ال تقوم مستقلة . 

وإنما يرتبط وجودها بوجود التزام آخر 

أصلي، كما في الكفالة والرهون مثال



.ئهينشالذيالقانونيوالسببيولدهالذياألمرااللتزامبمصدريقصد❖

بدفعتريالمشوالتزاموالتسليمالملكيةبنقلالبائعالتزاممصدرهوالبيعفعقد

.والتسلمالثمن

.تقسيم االلتزامات بالنظر إلى مصدرها-5

:أ ـ مصادر االلتزامات وفق ق ل ع

االتفاق أو العقد

ـالتصريحات األخرى 

المعبرة عن اإلرادة غير 

العقد وتسمى أيضا 

اإلرادة المنفردة

شبه العقد ـ

(Quasi contrat  )

)ـ الجريمة  Délit:)

ـ شبه الجريمة 

(Quasi-délit ):



:بـ مصادرااللتزام وفق الفقه الحديث
:وهي 

:المصادر غير اإلرادية
ة وتسمى كذلك بالوقائع القانوني

(les faits juridiques)

:المصادر اإلراديةـ 
ية وتسمى أيضا التصرفات القانون

(les actes juridiques





تعريف العقد وبيان خصائصه:المبحث األول

مفهوم العقد: المطلب األول

هو توافق إرادتين أو أكثر على إحداث أثر قانوني معين سواء كان هذا األثر إنشاء االلتزام كما في عقد 

تنقل الحق أو الدين )ينشئ التزامات في جانب كل من البائع و المشتري، أو نقله كما في الحوالة )البيع 

مثل االتفاق على اقتران أجل بااللتزام أو إضافة )، أو تعديله (من دائن لدائن آخر أو من مدين لمدين آخر

(مثل الوفاء ينتهي به الدين)، أو إنهائه (شرط له

خصائص العقد: المطلب الثاني

ـ أن يتجه هذا التوافق إلى 

إحداث أثر قانوني ـ توافق اإلرادتين
ـ وجود إرادتين أو أكثر



تقسيمات العقود: المبحث الثاني
تقسيم العقود من حيث تكوينها 

:إلى

هو العقد الذي يبرم وينتج (: contrat consensuel)ـ العقد الرضائي

ضي كافة آثاره القانونية بمجرد تراضي طرفيه دون حاجة إلفراغ هذا الترا

.  في شكل معين

هو العقد الذي ال يكفي النعقاده (: contrat formel) ـ العقد الشكلي

مجرد التراضي، بل البد أن يصب ويفرغ هذا التراضي في شكل خاص

.م ح ع4كما هو الشأن بالنسبة للبيع العقاري طبقا للمادة . يحدده القانون

هو العقد الذي يقتضي باإلضافة إلى (: contrat réel) ـ العقد العيني

لعقد عنصر التراضي تحقق شكلية من نوع خاص هي حصول تسليم محل ا

.  للطرف الثاني فيه كما في عقد الوديعة والرهن الحيازي للمنقول مثال



تقسيمات العقود: المبحث الثاني
تقسم العقود من حيث طريقة 

انعقادها وكيفية حصول التراضي 

:فيها تكوينها إلى

.      هو العقد الذي يكون لطرفيه حرية مناقشة شروط إبرامه:عقد المساومة
من و. وقد تطول أو تقصر مدة المساومة حسب أهمية الصفقة موضوع العقد

...عقد البيع والكراء والقرض: أمثلة عقود المساومة
ـ



تقسم العقود من حيث األثر 

: المترتب عنها إلى

ـ العقد الملزم لجانب واحد

أو العقد غير التبادلي 

(contrat unilatéral :)
هو العقد الذي ينشئ التزامات

في ذمة أحد المتعاقدين دون أن 

قد ينشأ أي التزام في ذمة المتعا

وبذلك يكون أحد . اآلخر

المتعاقدين مدينا فقط ويكون

.  المتعاقد اآلخر دائنا فقط

د ـ العقد الملزم للجانبين أو العق

 contrat bilatéral)التبادلي 
ou synallagmatique)

هو الذي ينشأ التزامات متقابلة

في ذمة طرفيه، بحيث يكون كل

منهما في نفس الوقت دائنا 

.  ومدينا اتجاه آلخر



تقسم العقود من حيث تنظيم 

: المشرع لها إلى

ـ العقد المسمى أو المعين

هو العقد الذي خصه القانون باسم 

معين وتولى تنظيمه بأحكام خاصة 

. لشيوعه بين الناس في تعاملهم
والحكمة من إفراد تنظيم خاص لبعض 

العقود ترجع إلى أن العقود المسماة 

اس كثيرة الشيوع في المعامالت بين الن

لذلك عمل المشرع على تخصيصها 

ى بنصوص تفصل أحكامها تيسيرا عل

العاقدين، حتى ال يضطروا إلى الخوض

نون في تفصيالت ال يعرفون أو ال يحس

تطبيقها في عقودهم، كالبيع والكراء

...والقرض والتأمين والعارية والوديعة

نالعقد غير المسمى أو غير المعي
هو العقد الذي لم يخصه القانون باسم 

.  معين ولم يتول تنظيمه بأحكام خاصة
تترتب فيخضع في تكوينه وفي اآلثار التي

عليه للقواعد العامة التي تحتويها 

.النظرية العامة لاللتزامات
ومن أمثلة العقود غير المسماة عقد 

النشر الذي يتم بين المؤلف والناشر،

.واالتفاق على إيواء نزيل في فندق



تقسم العقود من حيث تدخل الزمن 

: كعنصر في تنفيذها إلى

ـ العقد الفوري
هو العقد الذي ينتج آثاره القانونية 

لحظة إبرامه، وقد يتأجل تنفيذه إلى 

تاريخ الحق غير أن عنصر الزمن ال 

.  وديعتبر أساسيا في هذا النوع من العق
ع ومن ثم فال يغير من طبيعة عقد البي

ائع مثال باعتباره عقدا فوريا، اتفاق الب

بيع والمشتري على تأجيل نقل ملكية الم

أو أداء الثمن، ألن هذه الشروط ليس 

من لها أي تأثير على مقدار المبيع أو الث

.اللذين وقع تحديدهما وقت التعاقد

العقد الزمني
هو الذي يستغرق تنفيذه مدة من الزمن 

ر فالزمن عنص. فال يمكن أن ينفذ فورا

جوهري فيه، بحيث يكون هو المقياس 

ومثاله عقد . الذي يقدر به محل العقد

الكراء الذي ينتج آثاره خالل مدة معينة 

ك تل. قد تطول أو تقصر بحسب االتفاق

المدة تعتبر وحدة لقياس المنفعة التي

ائية يستفيد منها المكتري والوجيبة الكر

وأيضا عقد. التي يحصل عليها المكري

العمل الذي يعتبر عنصر الزمن حاسما 

فيه ألنه يحدد ما يقدمه العامل من عمل 

.وما يتلقاه من أجر مقابل ذلك



تقسم العقود من حيث

إمكانية تحديد مدى التزام المتعاقد 

: فيها إلى

العقد المحدد

هو الذي تحدد فيه وقت 

التعاقد التزامات كل من 

د طرفيه، فعقد البيع عق

محدد ألن المبيع والثمن 

د، يتحددان أثناء إبرام العق

وال أهمية النتفاء التعادل

.نبين األداءين المتقابلي

العقد االحتمالي
هو العقد الذي ال يستطيع فيه أحد

المتعاقدين أو كالهما تحديد ما 

سيترتب عنه من التزامات أو ما 

ذ إ. سيكون له من حقوق وقت التعاقد

يتوقف ذلك على واقعة أو حادثة 

.  مستقلة محتملة غير مؤكدة الوقوع
كعقد التأمين حيث يقع على عاتق

المؤمن له التزام بدفع أقساط 

ذمة التأمين، بينما ال ينشأ التزام في

المؤمن إال في حالة حصول ضرر من 

.  األضرار التي يشملها التأمين



:  الـفـصـل األول
ـدتـكـويـن الـعـق



األركان الالزمة إلبرام العقد:المبحث األول

ركن الرضا:المطلب األول
الرضا هو الركن األساسي الذي ال يقوم العقد بدونه

: البند األول
وجود اإلرادة وكيفية التعبير عنها

ضرورة وجود األرادة : الفقرة األولى
. قديتعين لوجود الرضا توفر اإلرادة لدى كل واحد من طرفي الع

عقد وبذلك ينعدم ال. وتعني اإلرادة هنا وعي الشخص لما يقصده

ا من أساسه إذا انعدمت إرادة أحد المتعاقدين، كما لو كان صغير

.غير مميز أو فاقدا للوعي نتيجة مرض أو حادثة
اقد غير أن اإلرادة المعول عليها في القانون والتي يتم بها التع

ة فال تكون العبر. هي تلك التي تتجه إلى إحداث أثر قانوني

باإلرادة التي تتماشى مع مستلزمات اآلداب والمجاملة، وال 

ازل كذلك ال يعتد بإرادة اله. تنطوي على نية االلتزام القانوني

.غير الجاد



التعبير الضمني عن اإلرادة

ه هو التعبير الذي ال يكون بذات

ح، تعبيرا عن اإلرادة بشكل صري

وإنما يدل عليها بطريقة غير 

مباشرة وبعد إعمال الفكر في 

ه بقاء ومثال. االستنتاج والتفسير

عد المستأجر في العين المؤجرة ب

انتهاء مدة عقد اإليجار هو 

ي تعبير ضمني منه برغبته ف

كذلك تصرف . تجديد العقد

الشخص في شيء عرض عليه 

ل فهذا التصرف دلي. ليشتريه

على قبوله الضمني لشراء 

.الشيء المعروض
واألصل جواز التعبير الضمني 

إال إذا نص القانون، أو اتفق 

المتعاقدين من قبل على ضرورة 

التعبير الصريح

:  التعبير الصريح عن اإلرادة
ادة التعبير الصريح هو الذي يعكس إر

صاحبه بطريقة مباشرة ومن غير 

تم حاجة إلعمال الفكر أو االستنتاج، وي

هذا التعبير باللفظ أو بالكتابة أو

فإشارة . باإلشارة المتداولة عرفا

األخرس الواضحة قد تكون تعبيرا 

وهز الرأس أفقيا . صريحا عن إرادته

تعبير صريح عن الرفض، وهزه 

.عموديا تعبير صريح عن القبول
دة وقد يتم التعبير الصريح عن اإلرا

باتخاذ موقف معين ال تدع ظروف 

الحال شكا في داللته على حقيقة 

ومثل ذلك، وقوف العربات. المقصود

ن في المكان المعد لها تعبير صريح ع

إرادة صاحبها في عرضها للركوب،         

وعرض التاجر سلعة معينة مكتوب 

عليها ثمنها تعبير صريح منه على

.عرضها للبيع بالثمن المشار إليه

التعبير عن اإلرادة بالسكوت

ال يمكن التعبير عن اإليجاب 

بالسكوت، وبالنسبة للقبول نميز

:بين حالتين
الحالة التي يكون فيها السكوت 

مجردا، أي غير مقترن بظروف من 

شأنها أن تفصح عن داللته، ففي

يرا هذه الحالة ال يصلح السكوت تعب

عن القبول، 

ـ الحالة التي يكون فيها السكوت

ة مالبسا، أي مقترنا بظروف مالبس

تسمح بأن يستنتج منه القبول

في . بشكل واضح ال غموض فيه

س هذا الحالة يعتبر السكوت المالب

تعبيرا عن إرادة القابل، 

ت وقد أخذ المشرع المغربي بالسكو

المالبس تعبيرا عن اإلرادة في 

25حاالت نص عليها في الفصل 
.ع.ل.ق

كيفية التعبير عن اإلرادة:الفقرة الثانية
القاعدة أنه ال يشترط أن يتم التعبير عن اإلرادة في شكل 

محدد، وإنما يمكن أن يتم بكل ما يدل على وجودها 

كالكتابة واللفظ الشفوي واإلشارة والعمل المادي 



.المراحل التي يقطعها التراضي:البند الثاني

اإليجاب: المرحلة األولى
هو تعبير عن إرادة منفردة بمقتضاه يعلن

ن، شخص عن إرادته الباتة في إبرام عقد معي

مع تحديد شروطه األساسية التي إذا الطرف

اآلخر انعقد العقد

حاالت سقوط االيجاب:ثالثا-
.  الحالة التي يرفض فيها اإليجاب من طرف من وجه إليه1.
ب الحالة التي يكون فيها اإليجاب مقترن بأجل محدد ولم يتوصل الموج-ب

.بالرد ممن وجه إليه داخل هذا األجل
في اإليجاب الموجه بالمراسلة من دون تحديد أجل، إذا لم يتوصل -ج

.الموجب بالرد داخل أجل معقول
بل إذا حصلت حالة وفاة الموجب أو فقدانه ألهليته وعلم الموجب له بذلك ق-د

(.ع .ل.من ق31الفصل) إصدار قبوله 

-

شروط اإليجاب: أوال
من شروط اإليجاب أن يكون حازما ونهائيا يعبر عن

ينعقد النية الباتة ألحد المتعاقدين في التعاقد، بحيث

على إثره العقد المقصود بمجرد قبوله من طرف 

.المتعاقد اآلخر
كما يشترط فيه أن يكون واضحا ومحددا 

لشروط العقد األساسية

القوة الملزمة لاليجاب: ثانيا
األصل أن اإليجاب ال يكون ملزما 

للموجب بحيث يجوز له التراجع عنه

لكن ، (قلع26ف)ما لم يتصل بالقبول

ت استثناء يصبح اإليجاب ملزما في الحاال

:التالية
أـ حالة تقديم إيجاب مع تحديد أجل للقبول 

وحالة تقديم إيجاب عن طريق ،(قلع29ف )

قلع 30ف ) المراسلة من دون تحديد أجل 

)



القبول:الفقرة الثانية

.تعريف القبول: أوال
لك هو التعبير الجدي عن إرادة الشخص الذي وجه إليه اإليجاب والمتضمن لموافقته على ذ

.اإليجاب، فهو اإلرادة الثانية في العقد بعد اإليجاب

.شروط القبول: ثانيا

- أن يصدر واإليجاب الزال قائم

- أن يكون القبول مطابقا لإليجاب مطابقة تامة-

- أن يكون القبول باتا   -



.اقتران القبول باإليجاب:  الفقرة الثالثة

العقدمجلسفيحاضرينبينالتعاقد:أوال
ول وعلم بحيث ال تكون هناك فترة زمنية بين صدور القب. مجلس العقد يعني اتصال الطرفين مع بعضهما مباشرة وانشغالهما بالتعاقد

فإذا اتحد مجلس العقد ولم يحدد . وهو ما يعرف باتحاد مجلس العقد. ويتحقق ذلك عادة باجتماع الطرفين في مكان واحد.  الموجب به

الموجب ميعادا للقبول فيجب أن يصدر القبول فور صدور اإليجاب، أي قبل انفضاض مجلس العقد، وإال تحلل الموجب من إيجابه

التعاقد بين غائبين عن طريق المراسلة: ثانيا

.التعاقد بين غائبين هو الذي يقوم بين متعاقدين ال يضمهما مجلس واحد
طة وقد اختلف الفقه والقضاء حول مسألة تحديد زمان ومكان انعقاد العقد عندما يتم التعاقد بين غائبين عن طريق المراسلة أو بواس

:ووجدت في هذا الصدد أربع نظريات. رسول
( .déclaration de l’acceptation)ـ نظرية إعالن القبول1
( .l’expedition de l’acceptation)ـ نظرية تصدير القبول 2
( .la reception de l’acceptation)ـ نظرية استالم القبول 3
( .systéme de l’information)ـ نظرية العلم بالقبول 4
:ـ موقف المشرع المغربي من هذه النظريات5

يكون العقد الحاصل بالمراسلة تاما في : "ع الذي ينص على أنه.ل.من ق24يأخذ المشرع المغربي بالنظرية األولى انطالقا من نص الفصل 

ن يقع فيهما والعقد الحاصل بواسطة رسول أو وسيط يتم في الوقت والمكان اللذي. الوقت والمكان اللذين يرد فيهما من تلقى اإليجاب بقبوله

".رد من تلقى اإليجاب للوسيط بأنه يقبله



.النيابة في التعاقد: الفقرة الرابعة

التعاقدفيللنيابةاالصطالحيالمفهوم:أوال
معينيقانونتصرفمباشرةفياألصيلإرادةمحلالنائبإرادةحلولهيالتعاقدفيالنيابة

.األصيلشخصإلىالتصرفهذاآثارانصرافمع

(الوكالة)شروط صحة النيابة االتفاقية : ثانيا

تعامل : الشرط الثالث-

النائب باسم األصيل 

ولحسابه
لصحة التعاقد عن طريق 

ائب النيابة البد أن يفصح الن

للطرف اآلخر عن هويته 

ص القانونية كوكيل عن الشخ

األصيل وأنه يتعاقد بهذه 

.الصفة

التزام : الشرط الثاني-

النائب بحدود السلطات 

المخولة له بموجب 

.الوكالة
ون الوكالة االتفاقية إما أن تك

ها عامة حيث يكون للنائب في

مطلق الحرية وقد تكون 
خاصة بحيث تنحصر حرية 

تصرف النائب القانوني في 

الحدود المنصوص عليها في 

عقد الوكالة

حلول : الشرط األول-

إرادة النائب محل 

:إرادة األصيل
أساس النيابة هو 

حلول إرادة النائب 

محل إرادة األصيل في

.  إبرام العقد



آثار النيابة في التعاقد

.األصيلإلىينصرفالنائبيجريهالذيالتصرفأثرفإناالتفاقيةالنيابةشروطتوفرتإذا
والغيرالنائبوبينجهة،منوالنائباألصيلبينتقومالتيالعالقاتتتحدداألساسهذاوعلى

.ثالثةجهةمنواألصيلالغيروبينثانية،جهةمنمعهالمتعاقد

عالقة النائب باألصيل
ي يؤطر هذه العالقة المصدر الذي يستق

ابة فإذا كانت الني. منه النائب صالحياته

ي فإن القانون هو الذ( شرعية)قانونية 

. ليحدد حقوق والتزامات النائب واألصي
خضع وقلنا سابقا بأن أحكام هذه النيابة ت

أما إذا كانت النيابة . لمدونة األسرة

د اتفاقية فإن عقد الوكالة هو الذي يحد

إطار هذه النيابة بحسب ما إذا كانت 

.وكالة عامة أو خاصة
وعلى العموم على الوكيل أن يتصرف

في حدود وكالته ويلتزم بالتعليمات

والتوجيهات التي تصدر عن االصيل،

وإذا . خصوصا إذا كانت وكالة خاصة

توفي الموكل فإن للورثة وحدهم الحق

في إثارة عدم استمرار الوكيل في أداء

وإذا تصرف الوكيل وهو جاهل . مهمته

ن لواقعة وفاة الموكل فإن تصرفه يكو

(.ق ل ع 939الفصل ) جائزا 

عالقة النائب بالغير المتعاقد 

معه
لم بها إذا أفصح النائب عن صفته في التعاقد، أو ع

الغير فإن آثار التصرف تنصرف إلى األصيل

ق 925الفصل )مباشرة وكأنه هو الذي أبرم العقد 

ومن تم فإن المطالبة بالحقوق أو (. ل ع

ل أو االلتزامات المترتبة عن العقد تصدر من األصي

إال إذا كانت. توجه إليه وال دخل للنائب في ذلك

.نيابته تمتد لتنفيذ العقد
ه غير أن النائب قد يرتكب خطأ بمناسبة نيابت

ارج كأن يتصرف خ. يسبب به ضررا للمتعاقد معه

ن حدود الوكالة، وال يقر الموكل اآلثار المترتبة ع

هنا يكون النائب مسؤوال في مواجهة الغير. ذلك

د عن الضرر الذي أصابه بسبب عدم تنفيذ العق

شرط على أن يكون حسن النية، أي جاهال تجاوز

س ومصدر هذه المسؤولية لي. النائب حدود نيابته

وبالتالي يمكن للغير . هو العقد وإنما هو الخطأ

ولية مطالبته بالتعويض استنادا إلى قواعد المسؤ

.التقصيرية

قد   عالقة األصيل بالغير المتعا

.معه

هناك عالقة مباشرة بين 

ن الطرفين باعتبارهما الطرفي

عقد وباعتبار آثار ال. المتعاقدين

لذلك. تنصرف إليهما مباشرة

إذا أخل أحدهما بالتزاماته اتجاه 

الطرف اآلخر جاز للمتضرر 

إلى المطالبة بالتعويض استنادا

قواعد المسؤولية العقدية 

.  لوجود عقد بينهما



صحة الرضا: البند الثالث

توفر األهلية الالزمة:الفقرة األولى
المقصود باألهلية التي يحكم بها على التصرفات القانونية هي أهلية األداء باعتبارها صالحية 

، ويعرفها (م أ208المادة )« ..الشخص لممارسة حقوقه الشخصية والمالية ونفاذ تصرفاته

الفقه بأنها قابلية الشخص ألن يمارس بنفسه التصرفات القانونية التي من شأنها أن تكسبه

.حقا أو تحمله التزاما على وجه يعتد به قانون

القانونيةالتصرفاتعلىوأثرهاألهليةفقدان:أوال

لهالذيالصغيرأي)التمييزسنيبلغلمالذيالصغيرهواألهليةعديمفإناألسرةمدونةمن217المادةحسب

صرفاتكانسواءشخصية،بصفةقانونيتصرفأيإبراملهيحقالالعقل،وفاقدوالمجنون،(سنة12منأقل

.فاتالتصرهذهبعضفيالشرعينائبهعنهينوبأنيمكنوإنما.والضررالنفعبينيدورأوضاراأونافعا
القانونيةالتصرفاتعلىوأثرهاألهليةنقصان:ثانيا

من مدونة األسرة الصغير الذي بلغ سن التمييز و لم يبلغ سن الرشد، 213يعتبر ناقص األهلية وفقا للمادة 

، ولو تمت بدون فتعتبر صحيحة. يختلف حكم التصرفات التي يجريها ناقص األهلية باختالف نوع التصرف. السفيه والمعتوه

مة وتعتبر عدي. إذن الحاجر، إذا كان من شأنها أن ترتب له حقوقا أو تعفيه من التزامات ومن غير أن تحمله تبعة من التبعات

.األثر وباطلة التصرفات التي يكون من شأنها إفقار ذمة ناقص األهلية ولو جرت تلك التصرفات بإذن الحاجر
ص األهلية، أو فاألصل فيها الجواز إن جلبت مصلحة لناق( أي التي تدور بين النفع والضرر) أما بالنسبة للتصرفات العوضية 

(.ق ل ع 12و5الفصل )القابلية لإلبطال لمصلحته إن كانت لفائدة من تعاقد معه 

إذن األهلية الالزمة لصحة التصرفات القانونية بجميع أنواعها هي كمال األهلية



عيوب الرضا:الفقرة الثانية

الغلطعيب:أوال
التعاقدإلىالدافعهوويكونحقيقته،غيرعلىاألمرلهفيصورالشخصذهنفييقوموهمالغلط

.حاالت الغلط المؤثر: 1
يعدمها،أندونفقطيعيبهابأنالمتعاقدإرادةفييؤثرالذيالغلطهوالمؤثرالغلط

وإما.اطئاخفهمافيفهمهاقانونيةلقاعدةالمتعاقدفهمسوءإماالقانونفيبالغلطيقصد:القانونفيالغلطـ

قانونيةقاعدةلوجودالمتعاقدجهل

فيأوالشيءذاتفيوقعإذااإلبطالالغلطيخول":أنهعلىعلقمن41الفصلينص:الشيءفيالغلطـ

."الرضاإلىالدافعالسببهيكانتفيهصفةفيأونوعه
علىأوالمتعاقدينأحدشخصعلىالواقعالغلط":أنعلىعلق42الفصلينص:الشخصفيالغلطـ

منالرضاصدورإلىالدافعةاألسبابأحدالصفةهذهأوالشخصهذاكانإذاإالالفسخيخولالصفته

."اآلخرالمتعاقد
أحداستخدمهالذيالوسيطمنالغلطوقعإذا":أنهعلىعلق45الفصلينص:الوسيطمنالواقعالغلطـ

."...42و41الفصلينفيعليهاالمنصوصاألحوالفيااللتزامفسخيطلبأنالمتعاقدلهذاكانالمتعاقدين



اإلبطاليخولحتىالغلطفيتوافرهاالواجبالشروط:2

:شرطينتوافرمنالبدالعقدإبطالويخوللإلرادةمعيباالغلطيعتبرحتى
التعاقدإلىالدافعهوالغلطيكونأن:األولالشرط

هناألةوالمس.التعاقدعلىأقدملمااألمربحقيقةالمتعاقدعلملوبحيثالرضا،علىفعالأثرللغلطيكونأنبمعنى

فإنهلذلك.رآخشخصايدفعالقدللتعاقدشخصايدفعالذيفالغلط.الظروفوباختالفآلخرمتعاقدمنتختلفشخصية

.األساسيدافعالهويكونأوالتعاقد،إلىفعالفيهايدفعالتيالحاالتفيفقطبهيعتدوإنماذاته،حدفيبالغلطيعتدال
عنهيعذرمماالغلطيكونأن:الثانيالشرط

وهكذا فالغلط الواقع في القيمة الفنية للوحة الزيتية ال يعتبر مما يعذر عنه إذا صدر من خبير في أعمال فنية، لكنه 

.يعتبر غلطا يعذر عنه إذا صدر عن إنسان عادي ال خبرة له في مجال الفنون
رجل وكذلك الشأن بالنسبة للغلط الواقع في نصيب الزوجة من اإلرث، فال يعتبر مما يعذر عنه إذا صدر هذا الغلط من

.قانون، في حين يعتبر مما يعذر عنه إذا صدر من شخص أمي بعيد عن مجال الفقه والقانون
ق األمر لذلك أوجب المشرع على القضاة عند تقدير الغلط أو الجهل، سواء تعل. إذن فتقدير الغلط يقوم على معيار ذاتي

44الفصل )بالغلط في القانون أو في الواقع، أن يراعوا ظروف الحال وسن األشخاص وحالتهم وكونهم ذكورا أو إناثا 
(.ق ل ع



عيب التدليس: ثانيا
إيقاعصدبقوالخداعوالتضليلالحيلةإلىااللتجاءهوالرضايشوبعيباباعتبارهالتدليس

توفرهمندالبلإلبطالسبباالتدليسينهضوحتى.التعاقدإلىيدفعهغلطفياآلخرالمتعاقد

:وهيعلقمن53و52المادتانعليهانصتالشروطمنمجموعةعلى
اإلحتياليةالطرقاستعمال:األولـالشرط

رقوالطاألساليبفييتمثلمادي:عنصرينعلىيقوماالحتياليةاألساليبواستعمال

كذبالبمجردتكونوقدتضليلية،ادعاءاتأوماديةوسائلعنعبارةتكونوقدالمستعملة،

اليباألساستعمالمنالغرضيكونأنبمعنىالتضليل،نيةفييتمثلمعنويووالكتمان،

هذاجديولمفإذا.التعاقدإلىيدفعهغلطفيإليقاعهاآلخرالمتعاقدتضليلهواالحتيالية

.التدليسانتفىالقصد
.التعاقدإلىالدافعهوالتدليسيكونأن:الثانيالشرط

يس الدافع المتعاقد ويميز الفقه عادة بين التدليجب أن تكون الحيل المستعملة ذات تأثير في إرادة 

لواله لما فالتدليس الدافع هو الذي يحمل على التعاقد، بحيث(. التدليس العرضي)والتدليس غير الدافع 

على بينما التدليس العرضي فهو ذلك النوع من التدليس الذي ال يحمل. أقدم الشخص على إبرام العقد

. حة العقدفهو ال يفسد اإلرادة ومن ثم ال يؤثر في ص. التعاقد وإنما يقتصر أثره على التعاقد بشروط أشد
عد المسؤولية لكن يكون للمتعاقد المخدوع المطالبة بالتعويض السترداد ما دفعه بسبب التدليس وفقا لقوا

.  التقصيرية

.أن يكون التدليس صادرا من المتعاقد اآلخر أو أن يكون على علم به:الشرط الثالث
ليل لدفع ع فإنه ال يكفي لقيام التدليس استعمال األساليب االحتيالية بنية التض.ل.من ق52طبقا للفصل 

المتعاقد اآلخر إلى التعاقد، وإنما يجب أن يكون هذا االستعمال قد تم من طرف المتعاقد نفسه أو من

طرف نائبه، أو من طرف شخص آخر يعمل بالتواطؤ معه، أو من طرف شخص من الغير إذا كان 

.المتعاقد الذي يستفيد منه عالما به



عيب اإلكراه:ثالثا
إجبار يباشر من غير أن يسمح به : "ق ل ع هو46اإلكراه وفقا للفصل 

".القانون يحمل بواسطته شخص شخصا آخر على أن يعمل عمال بدون رضاه

.استعمال وسيلة تهديد:الشرط األول
إن قوام اإلكراه هو استعمال وسيلة تهديد من شأنها أن تولد الرهبة في نفس 

.  الشخص وتدفعه إلى التعاقد

.أن يكون اإلكراه هو الدافع إلى التعاقد:الشرط الثاني
برام يجب أن يكون استعمال وسائل التهديد هو الذي دفع بالمتعاقد إلى إ

.  العقد

.أن يكون اإلكراه غير مشروع:الشرط الثالث
لنكون أمام إكراه يعيب اإلرادة ال يكفي أن يكون هناك تهديد وأن

ر يكون هو الدافع إلى التعاقد، وإنما يجب أن يكون هذا التهديد غي

. مشروع



(La lésion) الغبن :رابعا
عطي بين ما ي. الغبن هو عدم التعادل بين األداءات المتقابلة لألطراف المتعاقدة

.الشخص وما يأخذه مما يخل بالتوازن االقتصادي للعقد

ـالنظرية التقليدية للغبن1

ووفقا لهذه النظرية يؤخذ في تحديد

الغبن بنظرة مادية موضوعية 

قاصرة فقط على مجرد فقدان 

التعادل المادي

ـ النظرية الحديثة للغبن2
إن النظرية الحديثة للغبن ترتكز أساسا

على االستغالل إضافة إلى عدم التعادل 

المادي لألداءات المتقابلة لألطراف 

وهو الحالة التي يضطر فيها . المتعاقدة

الشخص إلى إبرام تصرف قانوني معين 

تحت وطأة الحاجة أو المرض أو نقص 

التجربة

ن الغبن المقرو: ـ الحالة األولى

.بالتدليس
ق ل ع على 55ينص الفصل 

الغبن ال يخول اإلبطال : "أنه

إال إذا نتج عن تدليس الطرف 

اآلخر أو نائبه أو الشخص 

".الذي تعامل من أجله

الغبن الذي يكون :ـ الحالة الثانية

.ضحيته قاصر أو ناقص لألهلية
نص المشرع المغربي على هذه الحالة 

ق ل ع الذي يقضي 56في الفصل 

الغبن يخول اإلبطال إذا كان : "بأن

الطرف المغبون قاصرا أو ناقص 

األهلية،



(.L’objet) المحل :المطلب الثاني

يجب أن يكون المحل مشروعا بمعنى أنه يجب أن 

يكون شيئا أو حقا أو فعال يجوز التعامل فيه وغير 

وإال فإنه لن . مخالف ال للقانون وال للنظام العام

.يصلح محال لاللتزام التعاقدي

الشيء الذي : "ق ل ع على أن58ينص الفصل 

ل هو محل االلتزام يجب أن يكون معينا على األق

ويسوغ أن يكون مقدار . بالنسبة إلى نوعه

الشيء غير محدد إذا كان قابال للتحديد فيما

".بعد

وهذا. يقصد بهذا الشرط أن ال يكون المحل مستحيال

ن فمن العبث أ. شرط طبيعي تقتضيه طبيعة األمور

.يلتزم الشخص بفعل المستحيل

أن يكون المحل : البند األول

.مشروعا

ناأن يكون المحل ممك: البند الثالث

يناأن يكون المحل مع:  البند ثاني



(.La cause) الســبب :  المطلب الثالث
)  والسبب في مفهوم النظرية التقليدية هو السبب القصدي 

Raison proche)أو الغرض المباشر المجرد الذي يقصد الملتزم

.  والوصول إليه من وراء التزامه التعاقدي

:البند األول
.أن يكون السبب موجودا

ق ل ع 62ينص الفصل 

االلتزام الذي ال : "على أن

ب سبب له أو المبني على سب

"غير مشروع يعد كأن لم يكن

أن يكون السبب :البند الثالث

.حقيقيا
ق ل ع على 63ينص الفصل 

يفترض في كل التزام أن له :" أنه

سببا حقيقيا ومشروعا ولو لم 

".يذكر

:البند الثاني
.أن يكون السبب مشروعا

ق ل ع على 62ينص الفصل 

االلتزام الذي ال سبب له: "أن

أو المبني على سبب غير 

.  مشروع يعد كأن لم يكن
ويكون السبب غير مشروع، 

إذا كان مخالفا لألخالق 

الحميدة أو للنظام العام أو 

".للقانون



جزاء اإلخالل بعناصر تكوين العقد: المبحث الثاني

ماهية البطالن: المطلب األول

تعريف البطالن: البند األول
جزاء مدنيا يلحق التصرفات القانونية

االألهلية، ) نتيجة لتخلف أحد أركانها 

أو اختالل ( التراضي ، المحل والسبب

شروط )شرط من شروط صحتها 

(صحة المحل والسبب

أنواع البطالن: البند الثاني

لى البطالن ليس واحدا بل ينقسم إ

درجات بحسب قوة وشدة تأثيره

هذا . على التصرف القانوني

قليدي التقسيم يختلف من الفقه الت

.إلى الفقه الحديث



تمييز البطالن عما يقاربه من النظم القانونية: البند الثالث 
إلى جانب البطالن هناك بعض الجزاءات المدنية التي تطال التصرفات القانونية األمر الذي يفرض 

. ضرورة التمييز بينها لتأطير كل منها وتحديد مجال عملها وطبيعة اآلثار المترتبة عنها

البطالن واإلبطال: الفقرة األولى
ذلك أن البطالن هو الجزاء المدني الذي يطال العقد حيث السبب، يختلف البطالن عن اإلبطال من 

بسبب تخلف ركن من أركانه أو اختالل شرط من شروط صحة ركني المحل والسبب، بينما 

. اإلبطال يكون في حالة عدم صحة الرضا وكذلك في الحالة التي يشوبها عيب من عيوب اإلرادة
، نجد أن العقد الباطل عقد غير موجود من حيث مدى وجود العقد من الناحية القانونية من عدمه 

غير، من الناحية القانونية ومن ثم فهو ال ينتج أي أثر قانوني ال بالنسبة للمتعاقدين وال بالنسبة لل

أما العقد القابل لإلبطال فهو عقد له وجود قانوني ويمكن أن ينتج كافة آثاره القانونية كالعقد 

.الصحيح تماما إذا لم يتقدم صاحب المصلحة بطلب اإلبطال

البطالن والفسخ : الفقرة الثانية

، يرجع سبب البطالن إلى تخلف ركن من أركان العقد أو شرطا من شروط صحة من حيث السبب

. ةركني المحل والسبب بينما الفصل السبب فيه إخالل أحد المتعاقدين بتنفيذ التزاماته التعاقدي
، البطالن يصاحب تكوين العقد والفسخ يرتبط من حيث المرحلة التي يتقرر فيها كل جزاء

.بمرحلة تنفيذ العقد
، البطالن يطال جميع العقود إذا توفرت أسبابه وبالتالي فهو أوسع نطاقا من من حيث النطاق

.الفسخ الذي يقتصر على العقود الملزمة لجانبية فقط



األحكام العامة للبطالن: المطلب الثاني

أحكام العقد الباطل: البنذ األول

يرتبط العقد الباطل ارتباطا وثيقا بالنظام العام من منطلق أن تقرير بطالنه يرجع إلى حماية مصلحة 

. عامة ال مصلحة خاصة

نطاق العقد الباطل: الفقرة األول
:  ق ل ع على ما يلي306ينص الفصل 

ا يكون االلتزام باطال بقوة القانون إذ... »

ا كان ينقصه أحد األركان الالزمة لقيامه، إذ

«قرر القانون في حالة خاصة بطالنه

.تخلف أحد أركان العقد األساسية: الحالة األول
. ويعتبر العقد باطال إذا تخلف ركن من هذه األركان. أركان العقد األساسية هي الرضا والمحل والسبب

.وجود نص قانوني يقرر البطالن: الحالة الثانية
وهي الحاالت التي يتدخل فيها المشرع ويقرر بطالن العقد بنص خاص العتبارات تتعلق بالنظام العام بالدرجة 

.ق ل ع870، 729، 728، 484، 427تراجع الفصول . األولى



ر البطالنالنتائج المترتبة عن تقري: الفقرة الثانية
:يترتب عن البطالن مجموعة من اآلثار المهمة نجملها في ما يلي

حق التمسك بالبطالن: أوال
.إذا توافرت حاالت البطالن جاز لكل ذي مصلحة أن يتمسك به، سواء كان طرفا في العقد أو أجنبيا عنه

العقد الباطل ال يحتاج إلى إبطال: ثانيا
فع باعتبار العقد الباطل عقد غير موجود من الناحية القانونية ، فهو والعدم سواء، وبالتالي فهو ال يحتاج إلى ر

.دعوى بطالنه

بطالن االلتزام األصلي يؤدي إلى بطالن االلتزام التابع: ثالثا
بطالن االلتزام األصلي يترتب عليه بطالن االلتزامات التابعة ما لم يظهر » : ق ل ع على ما يلي307ينص الفص ل 

«العكس من القانون أو من طبيعة االلتزام التابع، وبطالن االلتزام التابع ال يترتب عليه بطالن االلتزام األصلي

العقد الباطل ال تصححه اإلجازة وال التصديق: رابعا
إجازة العقد الباطل بقوة القانون أو التصديق عليه ال يكون لهما أدنى : " ق  ل ع على ما يلي310ينص الفصل 

".أثر

العقد الباطل ال يصححه التقادم:خامسا
دفع لذلك يمكن لكل ذي مصلحة أن ي. ألنه من الناحية القانونية عدم، والعدم ال يمكن أن يصير شيئا مع مرور الوقت

.ببطالن العقد الباطل إذا طلب منه تنفيذه متى تم ذلك، ألن الدفع بالبطالن ال يسقط بالتقادم



أحكام العقد القابل لإلبطال: البند الثاني
العقد القابل لإلبطال هو عقد له وجود قانوني، يقوم مستوفيا لكل األركان األساسية للعقد

من رضا ومحل وسبب، والشكل إذا كان العقد شكليا والتسليم إذا كان العقد عينيا،

حاالت إبطال العقد: الفقرة األولى
الرجوع ) ق ل ع 311باستقراء الفصل 

يمكن تقسيم حاالت ( لمحتوى هذا الفصل 

:اإلبطال إلى ثالث

حالة وجود نص :ثالثا

قانوني
خارج الحالتين األولى 

والثانية يمكن إبطال العقد في

حالة وجود نص قانوني 

ق 485يقضي بذلك كالفصل 

ل ع الذي يتعلق ببيع ملك 

.الغير

حالة وجود عيب من :ثانيا

عيوب الرضا
فال يكفي لقيام العقد وإنتاجه

آلثاره القانونية وجود الرضا، 

وإنما يجب أن يكون هذا الرضا 

سليما بأن يصدر عن شخص 

كامل األهلية وأن يكون خاليا من 

أما إذا كانت إرادة .عيوب اإلرادة

لغلط أحد المتعاقدين معيبة بسبب ا

أو التدليس أو اإلكراه أو الغبن 

ي بنوعيه الموضوعي واالستغالل

.كان العقد قابال لإلبطال

حالة القاصر وناقص األهلية:أوال

وهي المنصوص عليها في 

ق ل ع الذي ينص على 4الفصل 

إذا تعاقد القاصر أو :" ما يلي

ناقص األهلية بغير إذن األب أو 

الوصي أو المقدم فإنهما ال 

ها يلزمان بالتعهدات التي يبرمان

ولهما أن يطلبا إبطالها وفقا 

للشروط المقررة بمقتضى هذا 

..."الظهير



ة التنائج المترتب: الفقرة الثانية

عن تقرير اإلبطال

حق التمسك باإلبطال: أوال
إبطال العقد ال يرتبط بالنظام العام كما هو 

وإنما أقره المشرع .الشأن بالنسبة لبطالنه

لحماية مصلحة خاصة هي مصلحة 

الذ .الشخص المتضرر من عدم صحة العقد

.يحق له وحده المطالبة باإلبطال دون غيره

التقادمتصحيح العقد القابل لإلبطال ب:ثالثا
تتقادم :" ق ل ع على ما يلي311ينص الفصل 

دعوى اإلبطال بسنة في كل الحاالت التي ال 

وال يكون لهذا . يحدد فيها القانون أجال مخالفا

التقادم محل إال بين من كانوا أطرافا في 

طبقا لهذا الفصل إذا لم يتمسك صاحب ".العقد

المصلحة بإبطال العقد داخل األجل الذي يحدده 

.القانون سقط حقه في ذلك بمرور أجل التقادم 

تصحيح العقد القابل لإلبطال : ثانيا

باإلجازة
ما دامت الغاية من تقرير اإلبطال هي 

حماية مصلحة خاصة فيمكن لصاحب 

المصلحة إجازة العقد عن طريق التنازل 

عن حقه في طلب إبطاله فيتم إنقاذ العقد 

فيرتب كافة آثاره القانونية من تاريخ 

إبرامه ال من تاريخ إجازته 



آثار العقد الباطل: المطلب الثالث

اآلثار األصلية للعقد الباطل: البند األول

المقصود بالغير هنا هو الخلف الخاص، وهو 

الشخص الذي تلقى ماال أو حقا من أحد طرفي 

القاعدة أن مفعول البطالن واإلبطال . العقد الباطل

ن لك. يسري بأثر رجعي بالنسبة للمتعاقدين والغير

في بعض األحيان يتم الخروج عن هذه القاعدة 

مراعاة لبعض المبادئ القانونية كمبدأ استقرار 

المعامالت ومبدا حماية الحق المكتسب للغير 

خصوصا إذا كان حسن النية، ونجد تطبيقا لهذه 

ق ل ع الذي يفرض 456االستثناءات في الفصل 

احترام مبدأ الحيازة في المنقول سند الملكية متى 

كان الحائز حسن النية 

اد ما العقد الباطل ال ينتج أي أثر قانوني إال استرد

اقد أن بمعنى على كل متع. دفع بغير حق تنفيذا له

ان إلى يرد لآلخر ما أخذه تنفيذا للعقد الباطل فيرجع

هو نفس الحالة التي كانا عليها قبل إبرام العقد، و

.  ما يعرف بسريان مفعول البطالن بأثر رجعي
(.ق ل ع 316و 306يراجع الفصل )

الن آثار البط: الفقرة األولى

بالنسبة للمتعاقدين 

آثار : الفقرة الثانية

يرالبطالن بالنسبة للغ



اآلثار العرضية للبطالن: البند الثاني
رية نظرية تحول العقد، ونظ: وتجد اآلثار العرضية للعقد الباطل أساسها في نظريتين معروفتين هما

.انتقاص العقد

نظرية تحول العقد: الفقرة األولى
ق 309تجد هذه النظرية أساسها القانوني في الفص 

ار إذا بطل االلتزام باعتب:" ل ع الذي ينص على ما يلي

ذاته وكان به من الشروط ما يصح به التزام آخر جرت 

".عليه القواعد المقررة لهذا االلتزام األخير

:شروط إعمال نظرية تحول العقد
أن يكون العقد األصلي باطال: أوال

فلو كان العقد األصلي صحيحا وأمكن أن يستنبط منه تصرف صحيح آخر، فال يمكن للقاضي أن يحل محله العقد 

.اآلخر حتى وإن كان المتعاقدان يؤثرانه على التصرف األول

احتواء العقد األصلي الباطل عناصر العقد الجديد: ثانيا
.حتى يحصل التحول يجب أن يتضمن العقد الباطل جميع عناصر العقد الجديد دون أن يضاف إليها عنصر آخر جديد

انصراف إرادة المتعاقدين إلى تبني العقد الجديد: ثالثا

واإلرادة المعتبرة في هذه الحالة هي اإلرادة االفتراضية التي تقترن بالظروف والمالبسات التي تؤكد احتمال 

انصراف نية األطراف المتعاقدة إلى تبني العقد الجديد



العقدنظرية انتقاص: الفقرة الثانية
ل تجد هذه النظرية أساسها القانوني في الفص

بطالن :" ق ل ع الذي ينص على ما يلي308

جزء من االلتزام يبطل االلتزام في مجموعه، 

إال إذا أمكن لهذا االلتزام أن يبقى قائما بدون

وفي هذه الحالة . الجزء الذي لحقه البطالن

ا األخيرة يبقى االلتزام قائما باعتباره عقد

ذا وفقا لمضمون ه". متميزا عن العقد األصلي

قط الفصل إذا لحق البطالن بعض أجزاء العقد ف

فال ( البطالن الجزئي) دون األجزاء األخرى

مانع من إنقاذ االلتزام عن طريق اإلبقاء على

األجزاء الصحيحة منه إذا كان بطالن األجزاء 

وهو ما . المعيبة ال يؤثر في استمرار وجوده

.يعرف بانتقاص العقد



تنفيذ العقد: الفصل الثاني

يذتنفووجبالملزمةقوتهلهخلصتصحتهوشروطانعقادهشروطالعقداستجمعإذا

.آثارمنعليهترتبما
منالعقدنهتضمماحدودوفيللمتعاقدينبالنسبةإاليقومالالعقدآثاربتنفيذااللتزام

حيثمنأوالموضوعحيثمنسواءالعقدآثاربنسبيةيعرفماوهوالتزامات،

األشخاص

آثار العقد من حيث األشخاصآثار العقد من حيث الموضوع



آثار العقد من حيث الموضوع

بمبدأيعرفماوهوطرفيه،بينالعالقةتأطيرفيالقانونمقاموبنودهأحكامهقامتصحيحاالعقدنشأإذا

.بمضمونهيتعلقفيماإالالقوةهذهيكتسبالالعقدلكنالمتعاقدين،شريعةالعقد
(للعقدالملزمةالقوة)المتعاقدينشريعةالعقدمبدأ:أوال

صحيحوجهعلىالمنشأةالتعاقديةااللتزامات»:يليماعلىعلق230الفصلينص:المبدأتعريف:1

عليهاالمنصوصالحاالتفيأومعابرضاهماإالإلغاؤهايجوزوالمنشئيها،إلىبالنسبةالقانونمقامتقوم

عنئالناشااللتزامقوتهفييعادلالصحيحالعقدعنالناشئااللتزامانالمبدأهذايفيد.«القانونفي

عاقدي،تالتزاممنالتحللبهيجوزالكذلكفهوقانونيالتزاممنالتحلللهيجوزالالفردأنوبماالقانون،

.المتعاقدةلألطرافالمشتركةاإلرادةمنقوتهيستمدالذياألخيرهذا
:المبدأعلىالواردةاالستثناءات:2
ماإلىذهاتنفييتراخىوإنماالعقدإبرامبمجردتنفذالالتيااللتزاماتبعضهناك:الطارئةالظروفنظريةـ

إبرامندعمتوقعايكنلملسبباالقتصاديةالظروفتتغيرأنفيحصل.تقصروقدتطولقدبمدةذلكبعد

لقاضيل(مثالالمصريالمشرع)التشريعاتبعضأعطتلذلكمرهقا،لالتزامهالمدينتنفيذيجعلمماالعقد

.التعاقديةللعدالةتحقيقاالطرفينعاتقعلىالطارئالظرفعبءلتوزيعالتدخلفيالحق
سلطةللقاضيعلق264الفصلخاللمنصراحةالمغربيالمشرعأعطى:االتفاقيالتعويضتعديلـ

منلاللتزامالجزئيالتنفيذاالعتباربعيناألخذمعمنهالتخفيضأومنهبالرفعاالتفاقيالتعويضمراجعة

.المدينطرف
إلغاءفيللقاضيالحقالمستهلكحمايةبتدابيرالمتعلق08ـ31قانونأعطى:التعسفيةالشروطإلغاءـ

العقدفيالضعيفالطرفباعتبارهللمستهلكحمايةاالستهالكيةالعقودتحتويهاالتيالتعسفيةالشروط

يعتبر»:يليماعلىينصالذي19للفصلطبقاوذلكاالستهالكية،العالقاتفيالتوازنمنلنوعوتحقيقا

«..والمستهلكالموردبينالمبرمالعقدفيالواردالتعسفيالشرطوالغياباطال



العقدمضمونتحديد:ثانيا

التعاقد،يةعملوراءمنتحقيقهاالمتعاقدينينويالتيواآلثارالمقاصدمعرفةالعقدمضمونبتحديديقصد

.وتأويلهوتكييفهالعقدتفسيرآلياتللقاضيالمشرعأعطىذلكإلىالتوصليتموحتى
:العقدتفسير:1

غامضةأوواضحةالعقدعباراتكانتإذاماحسبالعقدتفسيرعمليةتختلف

:وبنودهعباراتهوضوححالةفيالعقدتفسير:أ
أنأوين،المتعاقدلقصدمخالفاظاهرهكانمتىتفسيرإلىحاجةفياألحيانبعضفيالواضحالعقديكون

علق461للفصلطبقاوذلكتصحيحها،يتطلبالذياألمرأصلهافيمغلوطةالمستعملةالعباراتتكون

بينهاالتوفيقيتأتىالالمستعملةاأللفاظكانتإذاـ1:اآلتيةالحاالتفيالتأويليكون»:علىينصالذي

.«...العقدتحريرعندقصدالذيالواضحالغرضوبين
:العقدعبارةغموضحالةفيالعقدتفسير:ب

له،ـونةالمكوأجزائهالعقدبنودبينالتوفيقصعوبةـ:التاليةالحاالتفيالعقدعباراتغموضيتحقق

تللعبارايكونعندماللمتعاقدين،ـالمشتركةالنيةعنمعبرةغيرالمستعملةالعباراتتكونعندما

.المقصودالغرضبخصوصالشكعلىيحملالذياألمرمعنىمنأكثرالمستعملة
الفصولمقتضياتاالعتباربعينأخذاإعمالهالقاضيعلىويتعينواجبا،التأويليكونالحاالتهذهففي

.علق472و471و470و467و466و465و464و462
:العقدتكييف:2

بهاردينفعمليةوهي.فيهاأنشئالتيللظروفالمناسبالقانونيالوصفإعطاؤهيعنيالعقدتكييف

اآلثاريدوتحدالتكييف،موضوعالعقدعلىالتطبيقالواجبةالقانونيةالقواعدضبطمنهاالهدفالقاضي،

.عنهالمترتبة



آثار العقد من حيث األشخاص

هذافيطرفاكانمنإالتنفع،والتضروالعام،كمبدأتهمالوالتزاماتحقوقمنالعقدعنيترتبما

.األشخاصحيثمنالعقدآثاربنسبيةيعرفماهوالمبدأوهذا.اآلخريناألشخاصمنغيرهدونالعقد،
المديونية،طروابإلىإمااستناداوالغيرالدائنينحتىلتشملالعقدآثارفيهاتمتدالحاالتبعضتأتيأنهإال

.الغيرلمصلحةاالشتراطكحالةالقانونفيهايسمحالتيالحاالتفيأو
للمتعاقدينبالنسبةالعقدآثار:أوال

آثار العقد بالنسبة للمتعاقدين بالمفهوم

الضيق
المتعاقد بالمفهوم الضيق هو كل شخص 

اشترك في إبرام عقد من العقود سواء بصفة 

شخصية أو عن طريق وكيل أو نائب قانوني 

. عنه
آثار العقد من حقوق والتزامات تنصرف إلى 

هذا المتعاقد بشكل كامل ومطلق، بدون قيد أو 

شرط إال ما كان نتاج إرادة المتعاقد نفسه 

» : ق ل ع على ما يلي228ينص الفصل 
االلتزامات ال تلزم إال من كان طرفا في العقد، 

فهي ال تضر الغير وال تنفعهم إال في الحاالت 

«المذكورة في القانون

آثار العقد بالنسبة للمتعاقدين بالمفهوم الواسع

.  يشمل المفهوم الواسع للمتعاقدين الخلف العام والخاص
هو كل من يخلف الشخص في ذمته المالية منالخلف العام 

حقوق والتزامات، أو في جزء منها باعتبارها مجموعا من 

المال، كالوارث والموصى له بجزء من التركة في 

قد فالخلف العام بهذا المفهوم يتأثر بنتائج الع. مجموعها

. ق ل ع229الذي أبرمه سلفه طبقا لمقتضيات الفصل 
هو من يخلف الشخص في عين معينةالخلف الخاص فأما 

كالمشتري يخلف البائع في . بالذات، أو في حق عليها

.  المبيع، والموصى له بعين في التركة يخلف الموصي
صرفات الخلف الخاص بهذا المفهوم يخلف سلفه بالنسبة للت

الصادرة عن هذا األخير قبل انتقال الحق إلى الخلف 

أما بالنسبة . الخاص، سواء كان حقا عينيا أو شخصيا

ى للتصرفات التي تصدر عن السلف بعد انتقال الحق إل

نه الخلف الخاص فإنها ال تنتج أثرا بالنسبة لهذا األخير أل

.يعتبر غيرا بالنسبة لها



والغيرللدائنينبالنسبةالعقدآثار:ثانيا

آثار العقد بالنسبة للدائنين

ى يتأثر الدائنون بتصرفات المدين بمقتض

فكل . عالقة المديونية التي تربطهم به

ؤثر تصرفاته، سواء التي تغنيه أو تفقره ت

فيهم باعتبار ذمته المالية هي الضمان العام

ق ل ع على ما 1241ينص الفصل . لديونهم

ع أموال المدين ضمان عام لدائنيه ويوز: " يلي

ثمنها عليهم بنسبة دين كل واحد منهم ما لم 

".توجد بينهم أسباب قانونية لألولوية
ين وتظهر أهمية تأثر الدائنين بتصرفات المد

لذلك . على وجه الخصوص في حالة إعساره

ذمة حتى يحتج بالتصرفات التي تفقر من ال

.النية المالية يجب أن يكون المدين حسن 

للغيربالنسبةالعقدآثار

عن المقصود بالغير هو كل شخص أجنبي عن المتعاقدين و

ر هذا القاعدة العامة تقتضي أن ال يتأث. خلفائهما ودائنيهما

ة ترد غير أن هذه القاعد. الغير بالنتائج المترتبة عن العقد

الغير عليها بعض االستثناءات تمتد فيها نتائج العقد إلى

)  ، أو إيجابا (التعهد عن الغير ) فيتأثر بها إما سلبا 
(.االشتراط لمصلحة الغير

والتعهد عن الغير هو أن يتعهد شخص اتجاه شخص آخر

ه وهناك من عرف. على أن يقنع شخصا ثالثا بإبرام عقد ما

د بأنه التزام شخص بالحصول على رضا شخص آخر بعق

. من العقود مع شخص ثالث
ن أما االشتراط لمصلحة الغير فهو عقد يتم بين شخصي

واآلخر يسمى ( stipulant) أحدهما يسمى المشترط   

، يلتزم بموجبه هذا (promettant) الواعد أو الملتزم 

دة األخير بتنفيذ التزاماته المترتبة عن هذا العقد لفائ

(.  bénéficiaire) شخص ثالث يسمى المنتفع 



جزاء اإلخالل : الفصل الثالث

بتنفيذ العقد

آثارهةكافإلنتاجقابلصحيحعقدوجوديفترضالعقدبتنفيذاإلخاللعنالكالمإن

مما.اهرةققوةبفعلأوالمتعاقدينأحدبسببيتعطلقداآلثارهذهإنتاجلكن.القانونية

التنفيذقفومجردعلىاألمريقتصروقدالعقد،بفسخالمطالبةإلىاآلخربالمتعاقديدفع

.يذالتنفبعدمبالدفعيعرفماوهوالتزاماته،تنفيذعلىالمدينإلجباركوسيلة

الدفع بانعدام التنفيذفسخ العقد

آثار 

الفسخ

أنواع 

الفسخ

شروط 

الدفع 

بانعدام 

التنفيذ

آثار الدفع 

بانعدام 

التنفيذ



أنواع الفسخ
الفسخ القضائي

وهو أشهر صورة ألنظمة الفسخ 

طيع بمقتضاه يست. المتعارف عليها

عقد المتعاقد أن يطلب قضائيا حل ال

عند عدم تنفيذ المتعاقد اآلخر 

التزاماته المتقابلة أو تاخره في

تنفيذها، والحال أن تنفيذ هذه 

ا االلتزامات أصبح غير ممكن كلي

لذلك يبقى الفسخ ذو. أو جزئيا

ي طابع احتياطي ، ذلك أن الدائن ف

األصل يمكنه في حالة تماطل 

وإذا المدين أن يجبره على التنفيذ،

كان المشرع أجاز له أن يطلب 

اطية الفسخ فما ذلك إال بصفة احتي

إذا راى عدم جدوى أو صعوبة 

(قلع259الفصل )دعوى التنفيذ 
ـ أن يكون العقد ملزما :شروطه

للجانبين،ـ أن يكون المدين 

الفصلين ) بااللتزام في حالة مطل 

،ـ أن يكون (ق ل ع255و254

الدائن مستعدا لتنفيذ التزاماته 

(ق ل ع234الفصل )

(االنفساخ)الفسخ القانون 

ي ينفسخ العقد بشكل تلقائ
ي وتنقضي االلتزامات المترتبة ف

ذمة طرفيه بقوة القانون عندما 

ه يصبح تنفيذ المدين اللتزامات

ه مستحيال لسبب أجنبي ال دخل ل

.لفيه وقبل أن يصبح في حالة مط
واالستحالة المقصودة هنا هي 

يها االستحالة المطلقة التي يتعذر ف

على كل شخص عادي متوسط 

الفطنة والذكاء، وجد في نفس 

ا الظروف الخارجية التي يوجد فيه

.  المدين، تنفيذ االلتزام
خ فإذا تحقق السبب األجنبي انفس

ائي، العقد بقوة القانون وبشكل تلق

دون حاجة للجوء إلى القضاء 

كما أنه ال يعطي للطرف. للحكم به

يض الدائن الحق في المطالبة بالتعو

268جراء عدم التنفيذ طبقا للفصل 
.ق ل ع

الفسخ االتفاقي

كون يمكن للمتعاقدين االتفاق على أن ي

وة العقد مفسوخا من تلقاء نفسه وبق

القانون بمجرد إخالل أحدهما 

كأن يتم االشتراط أن عقد. بالتزاماته

البائع البيع ينفسخ تلقائيا عند تخلف

أو عن تنفيذ التزامه بتسليم المبيع

ذا فبمجرد تحقق ه. تأخره في التسليم

الشرط يقع العقد منفسخا دون حاجة 

لة وحتى في حا. إلى للجوء إلى القضاء

لنا اللجوء فإن الحكم القضائي يكون مع

صل ينص الف. للفسخ فقط ال مؤسسا له

إذا اتفق : " ق ل ع على ما يلي260

المتعاقدان على أن العقد يفسخ عند

خ عدم وفاء أحدهما بالتزاماته وقع الفس

".بقوة القانون بمجرد عدم الوفاء



آثار الفسخ

آثار الفسخ بالنسبة للمتعاقدين

إن انحالل العقد بأثر رجعي بسبب الفسخ يفرض

إبرام إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل

.العقد
فإذا كان العقد لم ينفذ بعد تحلل كل طرف من 

يا أما إذا كان قد نفذ كل. التزاماته اتجاه الطرف اآلخر 

أو في جزء منه وجب على كل متعاقد رد ما أخذه 

للمتعاقد اآلخر استنادا على قاعدة استرداد غير 

.المستحق
لكن إمكانية الرد هذه قد تتعذر في بعض الحاالت 

كهالك محل العقد، وكذلك بالنسبة لبعض أنواع 

.العقود كالعقود الزمنية
ففي حالة هالك موضوع العقد إذا كان ذلك بسبب 

خطأ أحد المتعاقدين، حكم على االمتعاقد اآلخر 

أما إذا كان الهالك راجع لسبب أجنبي،. بالتعويض

وكان المدين حسن النية، فال يكون مسؤوال عن 

.   الهالك إال بقدر ما عاد عليه من منفعة
ائدة الدائن أما بالنسبة للعقود الزمنية فيتعين الحكم لف

هلكة بتعويض يناسب قيمة المنفعة أو الخدمة المست

ج آثاره ويقتصر الفسخ في إنتا. قبل تقرير الفسخ

.   على المستقبل وال يسري على الماضي

آثار الفسخ بالنسبة للغير

إن تطبيق مبدأ األثر الرجعي للفسخ يشمل

إذا لذلك. باإلضافة إلى المتعاقدين الغير أيضا

كان المدين بااللتزام قد تصرف في موضوع 

العقد بأي نوع من انواع التصرفات الناقلة 

ن يد للملكية فإنه يمكن للدائن استرداد الشيء م

غير أن تطبيق هذا . حائزه متى كان ذلك ممكنا

المبدأ قد يصطدم في بعض الحاالت بمبدأ 

اكتساب الحقوق عن حسن نية، خصوصا في

ازة بيع المنقول، حيث القاعدة تقضي بأن الحي

ز في المنقول سند الملكية على ان يكون الحائ

:"  قلع الذي ينص456حسن النيةطبقا للفصل 
ال أو يفترض في الحائز بحسن نية شيئا منقو

مجموعة من المنقوالت أنه قد كسب هذا الشيء 

بطريق قانوني وعلى وجه صحيح، وعلى من 

ان فإذا ك..". يدعي العكس أن يقيم الدليل عليه 

ي فإنه الغير الحائز يجهل سبب فسخ العقد األصل

.خال يمكن االحتجاج ضده باألثر الرجعي للفس



الدفع بانعدام التنفيذ

شروط الدفع بانعدام التنفيذ

أن يكون العقد ملزما للطرفين: أوال

ح كل أي يرتب التزامات متقابلة في ذمة كال طرفيه، بحيث يصب

وما دامت هذه الوسيلة . منهما دائنا ومدينا اتجاه الطرف اآلخر

ا متاحة لكال طرفي العقد، فإنه ال يمكن تصورها خارج نطاق هذ

(ق ل ع 235الفصل )الصنف من العقود 
ءأن تكون االلتزامات المترتبة عن العقد مستحقة األدا: ثانيا

ولدة عن إن الدفع بانعدام التنفيذ يستلزم أن تكون االلتزامات المت

بمعنى أن ال يكون الوفاء. العقد ثابتة ومستحقة األداء حاال

ففي هذه الحالة األخيرة ال . بااللتزام معلق على شرط أو أجل

فإذا . يحق الدفع بانعدام التنفيذ إال إذا تحقق الشرط أو حل األجل

الدفع كان البيع مؤجل الثمن ما حق للبائع االمتناع عن التسليم و

بط بعدم التنفيذ ألن التزام المشتري بأداء الثمن هو التزام مرت

.بأجل، وال يحل إال بحلول هذا األجل
الأن ال يكون أحد الطرفين مجبرا على تنفيذ التزامه أو: ثالثا

لمشرع باعتبار العقد هو التجسيد الفعلي للتصرف اإلرادي، فإن ا

أعطى إلرادة األطراف المتعاقدة هامشا كبيرا من الحرية في 

تنفيذ االتفاق على الشروط التي تنسجم مع طبيعة العقد وتسهل

االلتزامات المترتبة عنه، على أن ال تخالف القانون والنظام 

لذلك يمكن للمتعاقدين االتفاق على أن ينفذ أحدهما . العام

عين في هذه الحالة يت. التزاماته أو البعض منها قبل الطرف اآلخر

ة على الطرفين التقيد بهذا الشرط وفاء لقاعدة العقد شريع

وال يحق للطرف . ق ل ع230المتعاقدين التي يكرسها الفصل  

ذ، وتمسكه الملتزم بالتنفيذ أوال أن يتمسك بالدفع بانعدام التنفي

.  بهذه الوسيلة مع توافر هذا الشرط يكون غير مقبول

آثار الدفع بانعدام التنفيذ

االلتزام بما أن الدفع بانعدام التنفيذ هو وسيلة لضمان الوفاء ب

قف فإن التمسك به ال يمس االلتزام في ذاته وإنما يؤدي إلى و

.  ابلتنفيذه مؤقتا إلى حين أن ينفذ الطرف اآلخر التزامه المق
الذي وهنا يختلف نظام الدفع بانعدام التنفيذ عن نظام الفسخ

.يايؤدي إلى انحالل العالقة التعاقدية، ووضع حد للعقد نهائ
. انونيويتخذ وقف التنفيذ من الناحية العملية أكثر من مظهر ق

فعة فهو قد يتمثل في عدم تمكين المدين من االستفادة من من

وقد (. البيع مثال) الشيء أو المال متى كان العقد ناقال للملكية 

يء يتمثل في عدم تمكين المدين من االستفادة من منفعة الش

، (ثال الكراء م) متى تعلق األمر بالعقود التي ترد على المنفعة 

وقد يتخذ صورة االمتناع عن أداء خدمة أو عمل معين متى 

(.المقاولة مثال ) تعلق األمر بالعقود الواردة على العمل 
ن فقط بل وال تقتصر آثار الدفع بانعدام التنفيذ على المتعاقدي

تتعداها إلى الغير بمن فيهم الخلف العام والخاص ودائني

.المتمسك بهذا الدفع
حا وال نجد في قانون االلتزامات والعقود المغربي نصا صري

على انتقال هذه اآلثار إلى الغير، لكن يمكن اعتماد الفصل

يسوغ التمسك بحق : " ق ل ع الذي ينص على ما يلي305

ي الحبس ضد دائني المدين وخلفائه، في نفس الحاالت الت

، كأساس للقول"يمكن فيها التمسك به ضد المدين نفسه

لى شرط بإمكانية انتقال آثار الدفع بانعدام التنفيذ إلى الغير ع

أن يكون الغير قد كسب حقه بعد ثبوت الحق في التمسك

.بالدفع للدائن


