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 مقدمة:

العامة التي تهم فروع  لقانونيةالمدني الشريعة العامة التي تضم المبادئ ا يمثل القانون 
القانون، لذلك شكل المرجعية األساسية والضرورية للبحث عن حكم قانوني معين سكتت عنه 

 1كالقانون التجاري والقانون االجتماعي والقانون البحري... ،القوانين الخاصة األخرى 

 ويشمل القانون المدني نوعين من الروابط القانونية، فهو يهتم بتنظيم العالقات
تي الإلى جانب العالقات المالية  ،ضانةالشخصية بين األفراد من زواج وطالق وإرث وح 

 .2وتهم قواعد المعامالت يطلق عليها "األحوال العينية"

غير أن طبيعة تكوين المجتمع العربي اإلسالمي اقتضت من واضعي القوانين العربية 
ت األحوال الشخصية )مع تعديل سميت بمدونا ،في قوانين خاصة إدراج الروابط الشخصية

، 3أصبحت تسمى في المغرب بمدونة األسرة( 70.03المتعلق بقانون  2004فبراير  3
خالفا لمعظم الدول  ال العينية، أي العالقات المالية،ليقتصر القانون المدني على األحو 

العالقات المالية الغربية األوروبية التي اختار واضعي قانونها المدني أن ينظموا كل من 
 الشخصية في إطار قانون واحد.

هذا ويضم القانون المدني في عمقه نظرية عامة لاللتزامات قابلة للتطبيق كلما كان 
هناك فراغ تشريعي في جانب من الجوانب القانونية التي تهم الفروع المنبثقة عن القانون 

 المدني.

 
،  2014: عبد القادر العرعاري، مصادر االلتزام، الكتاب األول، نظرية العقد، مطبعة األمنية، الرباط، الطبعة الرابعة،  1

 . 5ص 
األحوال الشخصية هي التي تنظم عالقات الفرد بأسرته، وقواعد المعامالت هي التي تنظم عالقة الفرد بغيره من : قواعد 2

 األفراد من حيث المال. 
  70.03(، بتنفيذ القانون رقم 2004فبراير   3)  1424من ذي الحجة   12صادر في   1.04.22: ظهير شريف رقم 3

.  418، ص2004فبراير   05الموافق ل   1424ذي الحجة  14، بتاريخ 5184دد  بمثابة مدونة األسرة، الجريدة الرسمية ع
4418 . 
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لتي وضع فيها قانون االلتزامات وفي محاولة لالطالع على المالبسات التاريخية ا
شكل  1912والعقود المغربي يتبين جليا أن توقيع اتفاقية الحماية بين المغرب وفرنسا سنة 

، حيث أنه بادرت سلطات الحماية 1نقطة تحول على مستوى المنظومة التشريعية المغربية
على رأسها  ألفراد، ل تنظيم العالقات الماليةب نذاك إلى وضع النصوص القانونية الكفيلة أ

في عهد السلطان موالي  1913غشت  12الصادر بتاريخ  ،2قانون االلتزامات والعقود
يوسف، وبذلك أصبح يشكل ما يسمى بالقانون المدني الوضعي إلى جانب القانون اإلسالمي 

 في مغرب ما قبل الحماية. األعراف المحلية التي كانت تطبقو 

لة وقانون االلتزامات والعقود المغربي في الواقع ما هو إال صورة طبق األصل للمج 
هذه األخيرة بدورها مأخوذة - 1906دجنبر  15الصادرة في  ،التونسية لاللتزامات والعقود

مع  -3(1804من القانون المدني األوروبي، بما فيه القانون المدني الفرنسي )مدونة نابليون 
 .4اختالف بسيط بينهما

القواعد، مقتبس في أغلب وهكذا جاء قانون االلتزامات والعقود المغربي خليطا من 
نصوصه من القانون األوروبي، ألن الهدف منه هو تنظيم العالقات االقتصادية الجديدة التي 

 ار الفرنسي بشكل غير مباشر.جاء بها االستعم

 
: عبد الكريم شهبون، الشافي في شرح قانون االلتزامات والعقود المغربي، الكتاب األول، االلتزامات بوجه عام، الجزء  1

 . 11، ص 1999األول، مصادر االلتزامات، مطبعة النجاح الجديدة، الطبعة األولى، 
: شهد في هذا التاريخ صدور قوانين أخرى هي قانون التحفيظ العقاري، القانون التجاري، قانون المسطرة المدنية، قانون 2

الوضعية المدنية للفرنسيين واألجانب بالمغرب، قانون المسطرة الجنائية والتنظيم القضائي، وذلك في إطار  ما يسمى 
 باإلصالح القضائي.

محاضرات في النظرية العامة لاللتزامات والعقود، مصادر االلتزام، العقد نموذجا، الطبعة السادسة،  : محمد العلمي، 3
 . 15، ص  2016

: أحمد أدريوش، أصول قانون االلتزامات والعقود، بحث في األصول الفقهية والتاريخية، منشورات سلسلة المعارف 4
 . 31، ص 2012ى،  القانونية، مكتبة دار السالم، الرباط، الطبعة األول
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وعلى الرغم من أن قانون االلتزامات والعقود وضع أساسا لتنظيم العالقات المدنية 
غرب، إال أن المشرع المغربي بعد االستقالل استمر في لألجانب والفرنسيين المقيمين بالم

الصادر   ،العمل به، وهو ما يؤكده الفصل الثالث من قانون توحيد وتعريب ومغربة القضاء
الذي جاء فيه: "إن النصوص الشرعية والعبرية وكذلك القوانين  1965يناير  26بتاريخ 

حاليا تصبح إلى أن تتم مراجعتها مطبقة لدى المحاكم  المدنية والجنائية الجاري بها العمل
المعامالت  ليطبق على جميع المذكورة في الفصل األول". حيث اتسع مجال تطبيق ق.ل.ع

 .ةين المغارب المدنية ب 

أما  ،وهكذا يخضع التعامل سواء كان بيعا أو كراء... في المنقول ل ق.ل.ع. 
المتعلق بمدونة  39.08العقارات سواء المحفظة أو غير المحفظة فيسري عليها القانون 

لنص تطبق مقتضيات ق.ل.ع، ا ، وعند غياب2011نونبر  22في  الحقوق العينية الصادر
 .1إلى الراجح والمشهور وما جرى به العمل في الفقه المالكيوجد نص يرجع فإن لم ي 

  

 
 : الفصل األول من مدونة الحقوق العينية. 1
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 الفصل التمهيدي: التعريف بااللتزام بوجه عام.

تحظى نظرية االلتزام بأهمية بالغة في القانون المدني، إذ تعد الخطوة األولى واألساسية 
العامة والحجر األساس في دراسته، بل وفي أي فرع من فروع القانون، فهي بمثابة النظرية 

 الذي تقوم عليه جل المعامالت والعالقات المالية.

ولما كانت نظرية االلتزامات تكتفي برصدها للمبادئ واألحكام العامة للعالقات المالية 
بين األفراد، إذ تتميز قواعدها بصيغتها التعميمية والتجريدية، وتقوم على األصول والكليات، 

يل والجزئيات، فقد اعتبرت أكثر النظريات القانونية القابلة للتوحيد دون الدخول في التفاص
 .1على مستوى التشريعات العالمية، وإن اختلفت أصولها وصياغتها

ولدراسة نظرية االلتزام يتحتم علينا التعريف بها وبيان خصائصها وتقسيماتها، ثم 
 الوقوف على عالقة االلتزام بالحق الشخصي والحق العيني.

 مبحث األول: تعريف االلتزام وبيان خصائصه. ال

نعرض في هذا المبحث لمفهوم االلتزام )المطلب األول(، على أن نوضح خصائصه 
 بنوع من التفصيل في المطلب الثاني.

 المطلب األول: تعريف االلتزام. 

أحدهما دائن  ،درج الفقهاء على تعريف االلتزام بكونه رابطة قانونية بين شخصين
مدين، يترتب بمقتضاها على الطرف المدين تجاه الطرف الدائن نقل حق عيني، أو واآلخر 

 .2القيام بعمل، أو االمتناع عن القيام بعمل

 
: والتي قد تكون رومانية أو إسالمية أو جرمانية، أو أنكلوسكسونية، جالل علي العدوي، أصول االلتزامات، مصادر  1

 . 12، ص  1997االلتزام، منشأة المعارف، االسكندرية، مصر، طبعة 
في ضوء قانون االلتزامات والعقود المغربي، الجزء األول، مصادر االلتزامات، الطبعة : مأمون الكزبري، نظرية االلتزامات 2

 . 11، ص 1972الثانية، 
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كالتزام بائع منقول أو عقار بنقل ملكية المبيع  ،فقد يكون محل االلتزام نقل حق عيني 
 إلى المشتري.

 بإعداد تصميم معماري لبناء معين كالتزام مهندس ،بعمل موقد يكون محل االلتزام القيا
 أو التزام المقترض برد القرض إلى المقرض.

كما قد يكون محل االلتزام امتناع عن عمل، كالتزام بائع مؤسسة تجارية بعدم فتح 
مؤسسة مشابهة تنافس المؤسسة المبيعة، أو التزام ممثل باالمتناع عن التمثيل لدى شركة 

 لشركة التي تعاقد معها.سينمائية غير ا

إلى القول بكون كلمة االلتزام ترادف الحق الشخصي، وفي ذلك  1وقد يذهب أغلب الفقه
يقول األستاذ السنهوري: "الحق الشخصي هو االلتزام ويسمى حقا إذا نظر إليه من جانب 

 الدائن، ويسمى التزاما إذا نظر إليه من جانب المدين".

فالرابطة التي تربط المدين بالدائن تعتبر التزاما إذا نظرنا إليها من جانب وبناء عليه 
 المدين، وتعتبر حقا إذا نظرنا إليها من جهة الدائن.

يستشف من التعريف السابق أن االلتزام يربط بين شخصين برباط مالي، فإذا نظرنا 
يه من حيث موضوعه إليه من حيث أطرافه، وجدنا أنه رابطة بين شخصين، وإذا نظرنا إل

 .2وجدنا أنه قيمة مالية

 والواقع أن تعريف االلتزام يتجاذبه مذهبان، مذهب شخصي ومذهب مالي.

فاألول يغلب عليه الطابع الشخصي في االلتزام، باعتباره رابطة قانونية بين شخصين، 
تنع عن أحدهما دائن واآلخر مدين، يلتزم بمقتضاها هذا األخير على أن يقوم بعمل أو يم

 
 . 41: عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء األول، مصادر االلتزام، مطبعة بيروت، لبنان، ص  1
 . 22: عبد الكريم شهبون، مرجع سابق، ص 2
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ال يتصور نشوء التزام دون أن يوجد وقت نشوئه دائن ومدين  عمل لصالح الدائن، إذ
معينين، كما ال يتصور من ناحية أخرى تغير أحد طرفي الرابطة دون أن تتغير الرابطة 

 ذاتها.

للمذهب السابق،  GIERKوقد تصدى بعض فقهاء األلمان، وعلى رأسهم جييرك
ات بكونها ال تتفق مع األفكار الحديثة التي تجعل االلتزام ،منتقدين النظرة الشخصية لاللتزام

 .1ال بجسمه المالية المتعلقة بذمة المدين

لذلك فالفكرة األساسية لدى أصحاب المذهب المادي ترمي إلى تغليب محل االلتزام 
االلتزام يجب أن ينصب على القيمة المالية  على طرفيه، بمعنى أن العنصر الجوهري في

 لاللتزام، وبذلك يبدو هذا األخير عنصرا ماليا أكثر منه عالقة شخصية.

القصد منها ، وتماشيا مع أصحاب النظرة المادية، يعرف االلتزام بكونه "حالة قانونية
 .2قيام شخص أو أشخاص معينين بعمل أو امتناع عن عمل"

ستجاب االلتزام لمستلزمات االقتصاد الحديث، بحيث اتسمت وبفضل هذه النظرية ا
بالسرعة في المعامالت، وبسطت مهمة القائمين عليها، وذلك بالتقليل من أهمية الصلة بين 
محل االلتزام وشخص الدائن والمدين )كإمكانية تغيير أشخاص االلتزام، أو ما يعرف بحوالة 

المنفردة ائن وقت نشوئه )كإمكانية التزام الفرد بإرادته ، و بإمكانية وجود التزام دون د3الدين(
 .واالشتراط لمصلحة الغير(

 
إدريس العلوي العبدالوي، شرح القانون المدني، النظرية العامة لاللتزام، نظرية العقد، مطبعة النجاح الجديدة، الدار  :  1

 . 24، ص  1996البيضاء، الطبعة األولى، طبعة  
 . 24: العبدالوي، مرجع سابق، ص 2
ان هذا التخصيص قد ركز على  لفكرة الحوالة، وإن ك  211إلى    189: خصص قانون االلتزامات والعقود الفصول من 3

فكرة الحق التي تقتضي تغيير جانب الدائن األصلي بدائن آخر جديد، في حين تجاهل حوالة الدين التي ينتقل فيها عبء 
 التحمل بااللتزام إلى مدين آخر جديد.
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قانون االلتزامات والعقود بالنظرتين المادية وبذلك يبدو جليا تأثر المشرع المغربي في 
 والشخصية في االلتزام.

 المطلب الثاني: الخصائص الجوهرية لاللتزام. 

 نستنتج خصائص االلتزام اآلتية:من خالل التعريف السابق 

 ( االلتزام واجب مقرر بمقتضى القانون:1

ونعني بذلك أن االلتزام يتقرر بالقانون، أي أن القانون يكفل احترامه، ووسيلة ذلك هي 
الدعوى القضائية التي يمنحها القانون لصاحب الحق، والجزاءات القانونية التي تفرض قصد 

التي تنشأ بين األشخاص، إذ أنه إذا رفض أو تماطل المدين في احترام المراكز القانونية 
 .للدائن إجباره على ذلك ولو قضاءتنفيذ التزامه أمكن 

وعلى هذا فااللتزام عبارة عن عالقة قانونية بين دائن ومدين، يلتزم بمقتضاها المدين 
 بإعطاء شيء، أو القيام بعمل، أو االمتناع عن عمل لمصلحة الدائن.

وامتنع عن األخير  تخلف هذا مع أحد سائقي سيارات األجرة، فإذا ومثاله إذا اتفق خالد
تنفيذ االلتزام، جاز لألول إجباره على التنفيذ، بخالف ما إذا اتفق خالد مع صديقه بأن 
يوصله إلى مكان معين بسيارته، فإن ذلك ال ينشئ التزاما قانونيا على عاتق الصديق، 

 هنا واجب أخالقي. على اعتبار أن هذا األخيرلخالد إجباره على التنفيذ  يمكن وبالتالي ال

 عنصر المديونية وعنصر المسؤولية، لى عنصرين أساسيين،إويمكن تحليل االلتزام 
في الواجب القانوني الواقع على عاتق المدين بأداء شيء معين ذو  األولينحصر  بحيث

 .1قيمة مالية لمصلحة الدائن

 
ح الجديدة، الدار البيضاء، : الطيب الفصايلي: النظرية العامة لاللتزامات، الجزء األول، مصادر االلتزام، مطبعة النجا 1

 . 14، ص  1996طبعة 
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لى تنفيذ في السلطة المخولة للدائن إلجبار المدين عثل عنصر المسؤولية يتم في حين
 لم يقم بتنفيذه اختياريا.إن التزامه قضائيا 

يرتبط العنصران رباط الغاية بالوسيلة، بمعنى أن المديونية تفرض على المدين واجب و  
باختياره انقضت الوفاء، كما تفرض على الدائن واجب قبول الوفاء، فإذا وفى المدين 

الذي يمكن الدائن من إجبار المدين على  ،المديونية، وإذا امتنع ظهر عنصر المسؤولية
 الوفاء إذا لم يقم به مختارا.

 االلتزام ينشئ واجبا خاصا -2

ويقصد بالواجب الخاص األداء الذي ينشأ على عاتق الملتزم عبئا محددا يثقل ذمته، 
اص يفرض عليه دون غيره، وهنا يتميز الواجب الخاص والذي يتعين عليه أداءه لسبب خ 

على الواجب العام، الذي يتحمل به كل شخص في جماعة يحكمها القانون، والذي يفرض 
 احترام حقوق الغير وعدم االعتداء عليها.

 االلتزام ينشئ حقا ذو قيمة مالية -3

وأخرى ال تخضع للتقويم المالي، ومن ثم فإن االلتزام  هناك التزامات ذات قيمة مالية
رابطة محلها عمل ذا قيمة مالية، بحيث يكون محله شيئا قابال للتقويم بالنقود، وبالتالي تخرج 

اجب جميع األعمال الواجبة بمقتضى االلتزام والتي ال يمكن تقويمها ضمن أداء مالي، كالو 
 ل في االحترام.والمتمث المقرر لألبوين تجاه األبناء

 االلتزام قابل لالنتقال والتحويل -4

ذلك أن المدين المتوفى مثال تنتقل ديونه إلى الورثة في حدود أموال التركة، طبقا لمبدأ 
 ال تركة إال بعد سداد الديون.
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كما أنه بإمكان الدائن أن يحول حقه إلى دائن آخر )حوالة الحق(، ليتخلص مثال من 
 مدين معسر.

 االلتزام مصيره حتما إلى الزوال: -5

نظرا لكون االلتزام يشكل قيدا على الحرية الشخصية للمدين، وجب أن يكون هذا القيد 
 مؤقتا في الزمان، لذلك تعددت األسباب العامة النقضاء االلتزام.

 على ما يلي: من ق.ل.ع 319وفي هذا الصدد ينص الفصل 

( 4(اإلبراء االختياري 3(استحالة التنفيذ 2 ( الوفاء1"تنقضي االلتزامات بما يلي: 
 ( اإلقالة االختيارية".8( التقادم 7( اتحاد الذمة 6( المقاصة 5التجديد 

 تزام/الحق الشخصي عن الحق العينيتميز االل -6

الحق الشخصي أو االلتزام هو رابطة قانونية بين شخصين، أحدهما دائن واآلخر 
أو  تجاه الدائن نقل حق عيني أو القيام بعملاالمدين  مدين، يترتب بمقتضاها على الطرف

 .االمتناع عن عمل

حقا إذا نظر إليه من ناحية الدائن، والتزاما أو دينا إذا نظر  ويسمى الحق الشخصي 
 إليه من جهة المدين.

فهو سلطة يقررها القانون لشخص معين على شيء محدد بذاته،  1أما الحق العيني
تمكنه من الحصول على المنفعة المرجوة من هذا الشيء بصورة مباشرة دون وساطة أحد، 
أي هو ذلك الحق الذي يرد على شيء مادي، ويخول صاحبه سلطة مباشرة على هذا الشيء 

 
من مدونة الحقوق العينية على أن: "الحق العيني العقاري هو سلطة مباشرة يخولها القانون لشخص   8: تنص المادة 1

،  5998المنشور بالجريدة الرسمية عدد   39.08معين على عقار معين، ويكون الحق العيني أصليا أو تبعيا"، القانون رقم  
 . 2011نونبر  24الموافق ل  1432ذو الحجة   27تاريخ ب
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مطالبة شخص آخر بتمكينه من تسمح له باالستئثار بقيمة مالية فيه دون حاجة إلى 
 استعمال حقه.

فحق الملكية على منزل سكني مثال )باعتباره حقا عينيا(، يسمح للمالك باستعمال هذا 
ه أو يغير معالمه، أو قانونيا كأن والتصرف فيه تصرفا ماديا كأن يهدمالمنزل واستغالله 

 .1دون تدخل من أحد يبيعه أو يهبه أو يكريه أو يفوته

رنة االلتزام أو الحق الشخصي بالحق العيني، نجد أنهما يختلفان عن بعضهما وبمقا 
 من عدة أوجه:

 من حيث التكوين -أ

يتطلب االلتزام أو الحق الشخصي توفر ثالثة عناصر وهي: الدائن وهو صاحب 
أو العمل محل  وعنصر ثالث هو الشيء المطلوب،الحق، المدين وهو الطرف الملتزم، 

 االلتزام أو الحق.

وعلى ذلك ال يمكن للدائن في الحق الشخصي أن يحصل على حقه إال بتدخل شخص 
ئن للعامل بعمل معين، وهو ال يستطيع أن يقتضي حقه )رب آخر هو المدين، فرب العمل دا

 العمل( إال بتدخل المدين وهو العامل. 

أما الحق العيني فال يتطلب قيامه إال وجود عنصرين اثنين: طرف صاحب الحق، 
 وشيء محل الحق.

 

 

 
 . 33، ص 2015:آيت الحاج مرزوق، الوجيز في نظرية االلتزام، دار أبي رقراق للطباعة والنشر، طبعة  1
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 من حيث الخصائص -ب

الحق العيني حق مطلق، والحق الشخصي أو حق الدائنية حق نسبي، ويقصد بذلك أن 
تجاه أي كان، وينتج أثره في مواجهة الكافة، فإذا االحق العيني يخول لصاحبه االحتجاج به 

ل ما كنت أملك سيارة مثال، فإني أتمسك بحق ملكيتي لها في مواجهة الجميع، وإذا حاو 
مال هذه السيارة، أو في استغاللها أو التصرف فيها، جاز لي شخص ما معارضتي في استع

 منعه من هذه المعارضة.

ج به إال في مواجهة شخص أو أشخاص ينتج الحق الشخصي أثره، وال يحت بينما ال
يجوز للدائن صاحب الحق االحتجاج بحقه إال في مواجهة من التزم ال معينين، بمعنى أنه 

فإذا ما أقرض مثال "سعيد" مبلغا من النقود ل "أحمد"، فإن سعيد ال إزاءه بأداء هذا الحق، 
 يستطيع استرداد مبلغ القرض إال من المدين "أحمد".

ويترتب على كون الحق العيني حقا مطلقا ميزتين أساسيتين ال وجود لهما في حقل 
 االلتزام أو الحق الشخصي وهما:

 (droit de suite)حق التتبع:  ❖

ة على شيء من األشياء دون لحق العيني يعطي لصاحبه سلطة مباشر سبق وقلنا أن ا
تبعه في ة استعمال حقوقه على هذا الشيء وتشخص آخر، وهو بذلك يخول صالحي وساطة 

 أي يد وجد.

وهكذا فدعوى المطالبة المرفوعة من طرف مالك شيء مادي )منقوال أو عقارا(، تشكل 
 تجسيدا لحق التتبع المرتبط بحق الملكية.
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 حق األفضلية ❖

ويقصد به أن صاحب الحق العيني يقدم في استيفاء حقه على من سواه، أي يكون 
شخصية، فمثال يكون الدائن المرتهن أي  على أي شخص يتوفر على مجرد حقوق  مفضال

المال  عيني تبعي على نه ضمانا للدين صاحب حقالدائن الذي حصل على رهن من مدي
ولوية واألفضلية على سائر الدائنين العاديين، فيقدم ويرجح على له األ تثبت المرهون، ولهذا 

 هؤالء الدائنين في استيفاء دينه من المال المرهون، ألنه له عليه سلطة مباشرة.

 التعداد التشريعي لكل من الحقين من حيث -ج

باعتبارها حقوقا إذا كان بمقدور الناس إنشاء ما أرادوا من التزامات أو حقوق شخصية 
نسبية ال يتعدى أثرها حلقة الدائن والمدين، وبالتالي فهي واردة على سبيل المثال، فإنه ونظرا 

تتعدى آثارها إلى الناس  حقوق العينية، لكونها حقوقا مطلقةألهمية السلط التي تخولها ال
تضيات المادة األمر الذي تؤكده مق،كافة، ولها مساس بالنظام العام، فإنها تقع تحت حصر

من مدونة الحقوق العينية التي تنص على أنه: "ال يجوز إنشاء أي حق عيني آخر إال  11
 بقانون".
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 المبحث الثاني: أقسام االلتزام

تقع تحت حصر، اعتمد الفقه  البع االلتزامات، مما جعلها نظرا للتعدد والتنوع الذي يط
على مجموعة من المعايير من أجل تصنيفها، سواء من حيث محلها )المطلب األول(، أو 

 من حيث مصدرها )المطلب الثاني(.

 نيفات االلتزام بالنظر إلى محلهاالمطلب األول: تص 

للدائن ما يلتزم المدين بأدائه للدائن، أو ما يحق موضوعه، أي يقصد بمحل االلتزام 
 اقتضاؤه من المدين.

 وبناء عليه ينقسم االلتزام من زاوية محله إلى تقسيمات عدة أهمها:

م بعمل والتزام باالمتناع عن الفقرة األولى: التزام بإعطاء شيء والتزا

 عمل

 االلتزام بإعطاء شيء أوال:

االلتزام هو التزام المدين بنقل حق عيني على عقار أو منقول لمصلحة الدائن، أو 
بإنشاء هذا الحق ابتداء، ومثاله التزام البائع بنقل ملكية المبيع إلى المشتري، والتزام مالك 

 عقار بإنشاء حق ارتفاق على عقاره لفائدة عقار آخر في ملكية الغير.

 ثانيا: االلتزام بعمل 

المدين هو االلتزام بالقيام بعمل إيجابي آخر غير نقل أو إنشاء حق عيني، أي التزام 
بأداء عمل أو نشاط معين لمصلحة الدائن، وهذه االلتزامات متعددة وتهم بالخصوص العقود 

 التي ترد على عمل أو خدمة اإلنسان )مثال عقود العمل، المقاولة، الوكالة...(.

ومن تطبيقاته التزام المقاول بحفر قناة أو تعبيد طريق، التزام الطبيب بإجراء عملية 
 المحامي بالدفاع عن موكله. جراحية، التزام
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 لتزام باالمتناع عن القيام بعملثالثا: اال

ومن قبيل ذلك التزام بائع مؤسسة تجارية بعدم منافسة المشتري بفتح مؤسسة مشابهة، 
وكذا التزام العامل بعدم إفشاء األسرار المهنية لمشغله، والتزام الجار الذي تعهد لجاره بعدم 

 معين.االرتفاع ببنائه عن حد 

 حقيق نتيجة وااللتزام ببذل عناية الفقرة الثانية: االلتزام بت

 أوال: االلتزام بتحقيق نتيجة

بحيث ال تبرأ  ،وتسمى كذلك االلتزامات المحددة، وهو التزام محدد بتحقيق نتيجة معينة
كالتزام ناقل بضاعة بنقلها إلى مكان  ،ذمة المدين ما لم يحقق الغاية أو النتيجة المطلوبة

 معين وفي وقت محدد، وكالتزام المكتري بأداء السومة الكرائية.

 ثانيا: االلتزام ببذل عناية

أو االلتزام غير المحدد، وهو االلتزام الذي يكون فيه  ويسمى كذلك االلتزام بوسيلة
المدين غير مكلف بتحقيق نتيجة معينة، بل يكفيه أن يتصرف تصرف الشخص الحريص 
من أجل االقتراب إلى الغاية التي يتوخاها الدائن حين إبرام العقد، أي يلتزم بتسخير مؤهالته 

 ل تحقيق النتيجة المرجوة.معيار الرجل العادي المتبصر من أجوإمكانياته ب 

ومثاله الطبيب الذي يلتزم ببذل عناية وليس تحقيق نتيجة الشفاء التي يسعى إليها 
المريض، فهو يبذل قصارى جهده من أجل العمل على عالج هذا األخير دون التزامه 
 بتحقيق هذا الهدف، وكالتزام المحامي الذي يتولى الدفاع عن الظنين أمام المحكمة من أجل

 مؤازرته ليحظى بحكم البراءة. 
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دق بالنتيجة هذين االلتزامين هو مدى الشك المح ويبقى المعيار المعتمد للتمييز بين 
كنا أمام التزام بتحقيق نتيجة، أما في حالة  ،مؤكدةو المرجوة، فإذا كانت هذه األخيرة محددة 

 العكس فنكون أمام التزام ببذل عناية.

 لمدني وااللتزام الطبيعي لتزام االفقرة الثالثة: اال

 أوال: االلتزام المدني

الوفاء بالتزاماته المدنية تحت طيع فيه الدائن إجبار المدين على وهو االلتزام الذي يست
ديونية والمسؤولية، وهو األصل في طائلة القسر والجبر، فهو التزام يتوفر فيه عنصرا الم

 االلتزامات.

المدني التزام يحميه القانون بصرف النظر عن طبيعة هذا أضف إلى ذلك أن االلتزام 
 القانون.

 ثانيا: االلتزام الطبيعي

هو االلتزام الذي يخلو من خاصية اإلجبار واإللزام، وبالتالي ليس هناك ما يجبر 
المدين على الوفاء بالتزامه، كما أن الدائن ال يستطيع إجباره على ذلك، فال ينفذ إال باختيار 

 المدين، وعليه فهي التزامات يتوافر فيها عنصر المديونية فقط دون عنصر المسؤولية.

 يفات االلتزام بالنظر إلى مصدرهاالمطلب الثاني: تصن

يقصد بمصادر االلتزام األسباب القانونية المباشرة المولدة له، أي الوقائع القانونية التي 
والتزام البائع بتسليم الشيء المبيع مصدره عقد  الثمندفع ؤدي إلى نشوئه، فالتزام المشتري ب ت 
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، والتزام الموصي مصدره إرادته 1القانون لزوج باإلنفاق على زوجته مصدره البيع، والتزام ا
 المنفردة.

 التشريعيالفقرة األولى: التصنيف 

االلتزامات قانون االلتزامات والعقود المغربي على أنه: "تنشأ  نصت المادة األولى من
عن االتفاقات والتصريحات األخرى المعبرة عن اإلرادة، وعن أشباه العقود وعن الجرائم وعن 

 أشباه الجرائم". 

ويقصد بها العقود، والعقد هو اتفاق إرادتين أو أكثر على إحداث أثر االتفاقات:  -أ
 قانوني.

 ة المنفردة.، وهي ما يعرف باإلرادالتصريحات األخرى المعبرة عن اإلرادة -ب

 أشباه العقود -ج

ينشأ عنه التزام نحو الغير، ويطلق هذا الوصف في  شبه العقد عمل اختياري مشروع
قانون االلتزامات والعقود على جملة من األفعال توحدها غاية مشتركة هي تجنب اإلثراء غير 

 المبرر لشخص على حساب آخر ومنها:

ير نافع يترتب عليه إثراء شخص المثري أو وهو واقعة أو عمل غ:2اإلثراء بال سبب -
المدين، وافتقار شخص آخر وهو الدائن دون سبب مشروع، وبمقتضاه يلتزم المدين بتعويض 

 الدائن بأقل القيمتين، قيمة اإلثراء أو قيمة االفتقار.

ومثاله من يقوم بإصالح أضرار لحقت بدار جاره الغائب جراء تعرضها للسرقة أثناء 
 يقوم بإصالح األبواب واألقفال وغيرها. غيابه، حيث

 
 من مدونة األسرة. 187: المادة   1
 من ق.ل.ع. 76و  75،  67، 66: تناوله المشرع المغربي في الفصول  2
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هو الوفاء بدين غير واجب الدفع على من قام بدفعه الدفع غير المستحق:  -
)الموفي(، ظنا منه أنه ملزم بدفعه، أي أنه مدين به، فيترتب على ذلك إلزام الموفى له 

 .1)المثري( برد ما أداه له الموفي )المفتقر( بدون وجه حق

يوفي الوارث دينا يظن أن مورثه مات مدينا به، ثم يعثر على وثائق ومثاله أن 
الدين قبل موته، فللوارث الذي دفع الدين ثانية أن  ت تثبت أن المورث قد وفىومستندا

 يطالب باسترداد ما دفع.

تعد الفضالة من تطبيقات اإلثراء بال سبب، ويقصد بها مباشرة شخص : 2الفضالة -
لضرورة شؤون أحد من الغير في غيابه أو بدون علمه، وبدون أن يرخص باختياره أو بحكم ا

 له من قبل رب العمل أو من قبل القاضي.

 أنفقها. يويستحق الفضولي تعويضا عن المبالغ والمصروفات الت 

 ة وشبه الجريمةد( الجريم

الجريمة عمل غير مشروع يقوم به المجرم عن عمد، وينتج عنه ضرر للغير الذي 
 له الرجوع بالتعويض على المسؤول عن هذا الضرر. يحق 

بغير عمد، ويترتب عنه  أما شبه الجريمة فهي أيضا عمل غير مشروع يقوم به شخص
جاء للغير الذي يحق له الرجوع على المتسبب بالتعويض، ويؤخذ على التعداد الذي  اضرر 

مع أنه يمكن أن يكون  به الفصل األول من ق.ل.ع أنه أغفل ذكر القانون كمصدر لاللتزام،
 .3السبب المباشر لنشوء بعض االلتزامات

 
 . 355الكزبري، مرجع سابق، ص : مأمون 1
 من ق.ل.ع. 958إلى  943: نظمها المشرع المغربي في الفصول من  2

 . 21: مأمون الكزبري، مرجع سابق، ص 3
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 الفقرة الثانية: التصنيف الفقهي 

درج بعض الفقهاء المعاصرين على تقسيم االلتزامات إلى مصدرين اثنين، التصرف 
 القانوني والواقعة القانونية.

 التصرف القانوني -أ

عليها تسميتها أساسها اإلرادة الواعية ويسمى أيضا بالمصادر اإلرادية، وهي كما تدل 
التي تنشأ االلتزام، وتنحصر في كل التعابير القانونية الصادرة عن اإلرادة بغية إحداث أثر 

 قانوني أو التزامات باإلرادة المنفردة.

 ة القانونيةالواقع -ب

ية وتسمى أيضا المصادر غير اإلرادية، يترتب معها االلتزام نتيجة لحدوث أفعال ماد
دون أن تحدد اإلرادة مضمونه، وال آثاره القانونية الناتجة عن هذا العمل، فهو كل التزام ال 

 عالقة له بإرادة الملتزم.

ويشمل االلتزام الناشئ عن فعل ضار اقترفه أحد األشخاص في حق غيره، أي العمل 
لى حساب بموجبه أثري شخص ع ،غير المشروع، كما يشمل االلتزام الناشئ عن فعل نافع

 آخر.

وقد يأتي االلتزام غير اإلرادي في صورة التزام قانوني أتى به المشرع في سياق تنظيم 
 مجال من المجاالت، كااللتزامات الناشئة داخل األسرة وغيرها.

 Le Contratالعقد:  ❖

من المؤكد أن التصرفات القانونية التي تتبلور في شكل عقود تحظى بأهمية خاصة 
على المستوى االقتصادي واالجتماعي، ومن تم فإن العقد يعد من أهم األنظمة القانونية على 



19 
 

، فهو وسيلة لتداول األموال والخدمات بين األطراف، األمر الذي يؤكده االنتشار اإلطالق
 اة اليومية واالهتمام البالغ لرجال القانون به كمؤسسة قانونية.الكبير له في الحي 

ومن أجل اإللمام بأحكام العقد سنعمل على تحديد ماهيته وتقسيماته، على أن نعرج 
 هي بالحديث عن جزاءات العقد واآلثار المترتبة عنه.ث عن األركان المكونة للعقد، لننالحدي 

 مصدر من مصادر االلتزام المنهجية التالية:وبناء عليه، سنعتمد في دراسة العقد ك

 .الفصل األول: األحكام العامة لنظرية العقد

 .الفصل الثاني: أركان تكوين العقد

 .الفصل الثالث: جزاءات العقود وآثارها
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 الفصل األول: األحكام العامة لنظرية العقد.

العملية، ونظرا ألهميته هاته سنعمل يعتبر العقد من أهم التصرفات القانونية في الحياة 
نتطرق لمختلف مفهومه )المبحث األول(، على أن  من خالل هذا الفصل على تحديد

 تقسيماته في المبحث الثاني.

 المبحث األول: ماهية العقد. 

قتضى تحديد ماهية العقد أن نعرف به من خالل مطلب أول، على أن نخصص ي 
 زة له.المطلب الثاني ألهم الخصائص الممي 

 المطلب األول: تعريف العقد 

الذي عرفه لما فعله القانون المدني الفرنسي لم يعرف ق.ل.ع المغربي العقد خالفا 
بقوله: "العقد اتفاق بمقتضاه يلتزم شخص أو أكثر، تجاه شخص أو عدة أشخاص آخرين 

 .1بإعطاء شيء، أو القيام بعمل، أو االمتناع عن عمل"

صنعا في تجنبه تعريف العقد على اعتبار أن التعريف  المشرع المغربيولقد أحسن 
 .2مسألة فقهية، تاركا أمر تعريفه لالجتهاد الفقهي

التفاق هو ومن المالحظ أن بعض الفقهاء يميزون بين االتفاق والعقد، معتبرين أن ا
 .6أو إنهائه 5أو تعديله 4أو نقله 3على إنشاء التزام توافق إرادتين أو أكثر

 
 من القانون المدني الفرنسي. 1101: المادة   1
 . 12: إدريس العلوي العبدالوي، مرجع سابق، ص 2
 البائع والمشتري.: كعقد البيع الذي ينشئ التزامات في جانب كل من 3
 : مثال الحوالة التي تنقل الحق أو الدين من دائن آلخر. 4
 : مثاله االتفاق على اقتران االلتزام بأجل أو إضافة شرط له. 5
 : كالوفاء الذي ينتهي به الدين. 6
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وأضيق مجاال، وهو توافق إرادتين أو أكثر على إنشاء أما العقد فهو أخص من االتفاق 
 التزام أو على نقله.

وعليه، فكل عقد يشكل اتفاقا، في حين أن هذا األخير ال يكون عقدا إال إذا أنشأ التزاما  
 .1أو نقله

جدوى، على أساس أنهما وجهان لعملة واحدة، غير أن التمييز بينهما عمليا لم تعد له 
وقد أخذ المشرع المغربي بوحدة الرأي المؤيدة لوحدة المدلول والمعنى بين العقد واالتفاق، 

من ق.ل.ع، وأحيانا  49و  22، 19فتارة يعبر عنه باالتفاق، كما هو األمر بالنسبة للفصول 
 .56و  37، 31، 26، 25، 24 أخرى يستعمل لفظ العقد كما هو الشأن بالنسبة للفصول

 .26و  34ونجده في أخرى يوظف االصطالحين معا في الفصلين 

 .2وعليه يمكن تعريف العقد بكونه "توافق إرادتين أو أكثر على إحداث أثر قانوني"

 المطلب الثاني: عناصر العقد 

 يمكن إجمالها في: ه أن العقد يتميز بخصائص جوهريةيستشف من التعريف أعال

 توافق إرادتين أو أكثر -1

وهذا ما يميز العقد عن التصرف بإرادة منفردة، ذلك أن العقد يستلزم وجود طرفين أو 
أكثر، وقد تتعدد أطرافه بحيث ال ينشأ و ال يرتب التزاما إال إذا تالقت إرادة كل من الطرفين 

إال إذا تطابقت إرادة البائع بإرادة المشتري  ، فالبيع مثال ال ينعقد3المتعاقدين على أمر معين
واقتران إيجاب أحدهما بقبول اآلخر. في حين أن التصرف بإرادة منفردة ال يحتاج إلى توافق 

 
 . 137: عبد الرزاق السنهوري، مرجع سابق، ص 1

 . 30: : مأمون الكزبري، مرجع سابق، ص 2
لزم أن يتم هذا التوافق بالنسبة لجميع شروط العقد، بل يكفي أن يحصل التطابق بالنسبة لطبيعة العقد وذاتية  : ذلك أنه ال ي3

 المحل، فلو أراد أحد الطرفين عقد البيع وأراد اآلخر عقد اإليجار، فال ينعقد العقد.
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إرادتين، كما هو األمر في الوعد بالمكافأة، حيث يقع على الواعد التزام بمنح المكافأة لمن 
 رورة اقتران إرادته بإرادة أخرى.تحققت فيه شروط استحقاقها، دون الحاجة إلى ض

أما إذا لم يكن المقصود من االتفاق اتجاه اإلرادتين إلى إحداث أثر قانوني:  -2
إحداث هذا األثر، فال وجود للعقد بالمعنى القانوني المراد من هذه الكلمة، ذلك أنه يشكل 

حمل المتخلف عن العنصر المميز للعقد عن اتفاقات المجاملة التي ال تنشأ عقودا، وال ت
احترامها أية مسؤولية قانونية، فلو أن شخصا تعهد بإيصال قريب له بسيارته لمكان عمله 
دون مقابل، وقبل القريب بذلك، فال يقوم بينهما عقد، ألن الطرفين لم يقصدا إنشاء التزام 

 قانوني، وبالتالي فإن عدول أحدهما ال يرتب أية مسؤولية.

 اصعا ضمن المعامالت المالية وفي نطاق القانون الخ( أن يكون االتفاق واق3

ذلك أن االتفاقيات التي تندرج في إطار القانون العام الدولي )المعاهدات الدولية( أو 
ي ال لالداخلي، كعالقة الموظف باإلدارة التابع لها تخرج عن إطار العقود المدنية، وبالتا

 لاللتزام.تخضع لمبادئ النظرية العامة 

 ، وهكذا فعقد الزواج مثالأضف إلى أن االتفاق يجب أن يرمي إلى تحصيل نفع مادي 
وإن كان اتفاقا بين الزوج والزوجة في إطار القانون الخاص، إال أنه يخرج عن دائرة 

ي ال يخضع للقواعد العامة التي تطبق على العقود، بل تم تنظيمه لالمعامالت المالية، وبالتا
 في إطار مدونة األسرة.
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 المبحث الثاني: تقسيمات العقود

للزاوية التي ينظر منها إلى العقد، وعليه سنحاول تقسيمها تتعدد أنواع العقود تبعا 
 انطالقا من أربع وجهات مختلفة:

 العقود من حيث التنظيم التشريعي   المطلب األول: تقسم

 تنقسم العقود من حيث تنظيم المشرع لها إلى عقود مسماة، وأخرى غير مسماة.

 الفقرة األولى: العقود المسماة

بنص خاص، وتولى تنظيمها نظرا ألهميتها وكثرة تداولها  وهي عقود خصها القانون 
 ووضع لها قواعد وأحكام خاصة بها. في معامالتهم، فقد سماها المشرع بين األفراد

كالبيع والمقايضة والشركة، ومنها ما يرد على  العقود منها ما يرد على الملكية وهذه
 العمل كعقد الشغل وعقد المقاولة  ىالمنفعة كاإليجار وعارية االستعمال، ومنها ما يقع عل

 وغيرها من العقود الواردة في الكتاب الثاني من قانون االلتزامات والعقود المغربي.

 قرة الثانية: العقود غير المسماةالف

وترك أمرها إلرادة األطراف المتعاقدة  أغفل المشرع تنظيمها بأحكام خاصةوهي عقود 
 وكذا تطور المجتمع. س وضرورياتهمتبعا لحاجة النا

ويخضع العقد غير المسمى في تكوينه واآلثار المترتبة عنه إلى القواعد العامة الواجبة 
وقياس العقد غير نب االستئناس باالجتهاد القضائي التطبيق على جميع العقود، إلى جا

 عقد مسمى.المسمى بأقرب 
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ة العقد المبرم بين الممثلين ومدير المسرح، بين الرسام والشخص الذي ت ومن أمثل
فلم يعد من العقود غير المسماة، بل  نشر الذي يتم بين الناشر والمؤلفيرسمه، أما عقد ال

 .1أصبح عقدا مسمى بمقتضى قانون الملكية الفكرية

 تكوينها تقسيم العقود بالنظر إلى المطلب الثاني: 

العقود الرضائية، الشكلية والعينية )الفقرة األولى(،  بين اإلطار يمكن التمييز في هذا
د اإلذعان )الفقرة الثانية(، وبين العقود الفردية والعقود الجماعية و وبين عقود المساومة وعق

 )الفقرة الثالثة(.

 عقود الرضائية والشكلية والعينية الفقرة األولى: ال

 العقد الرضائيأوال: 

هو العقد الذي يكفي النعقاده تراضي طرفيه باإليجاب والقبول دون اشتراط إفراغ هذا 
 488، كعقد البيع الوارد على المنقوالت )الفصل 2التراضي في قالب أو شكل معين

 ق.ل.ع(. 628ق.ل.ع(، الكراء )الفصل 

كال الطرفين يكونان قد عبرا وأهم ما يميز العقد الرضائي عن غيره من العقود هو أن 
 .3عن إرادتهما بمحض اختيارهما، بحيث  ليس هناك أية سلطة ألحدهما على اآلخر

 
 . 117: آيت الحاج مرزوق، الوجيز في نظرية االلتزام، مرجع سابق، ص  1
الحق صافي، القانون المدني، الجزء األول، المصدر اإلرادي لاللتزامات، العقد، الكتاب األول، تكوين العقد، : عبد  2

 . 17مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، ص 
 . 35ص مرجع سابق،: عبد القادر العرعاري، 3
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 ثانيا: العقد الشكلي.

خالفا للعقد الرضائي، فإن العقد الشكلي هو الذي يتطلب النعقاده باإلضافة إلى 
اقع على عقار مثال عقد تراضي المتعاقدين اتباع شكل خاص رسمه وحدده القانون، فالبيع الو 

 .1قانون االلتزامات والعقود أوجب إجراءه كتابة في محرر ثابت التاريخشكلي ألن 

وغالبا ما يكون الشكل المطلوب هو الكتابة، والكتابة قد تكون رسمية، أي يقوم بها 
شخص مختص وفقا لألوضاع التي يحددها القانون، وفي هذه الحالة يسمى العقد الشكلي 

عاقدان دون تدخل وهي التي يقوم بها المت  وقد تكون الكتابة خاصة أو عرفية ،2رسمياعقدا 
صرف من تصرف أو دون أن تكون متطلبة قانونا، ففي هذه الحالة ينقلب الت  موظف رسمي

 .3وال ينعقد إال بتوفر الشكل الذي ارتضاه الطرفان رضائي إلى تصرف شكلي

بينهما  ذا اتفق طرفاه على تنظيم اإليجاروإ ال ذلك عقد اإليجار هو عقد رضائيومث 
ويتوقف انعقاده على تحرير السند  يتحول من عقد رضائي إلى عقد شكليحجة رسمية، فإنه ب 

د الرسمي فعقد اإليجار يعتبر كأن لم الرسمي الذي أراده المتعاقدان، وما لم يحرر هذا السن 
 .4يكن

 
أو أشياء أخرى يمكن رهنها رهنا  من ق.ل.ع على أنه: "إذا كان المبيع عقارا أو حقوقا عقارية  489: ينص الفصل  1

رسميا، وجب أن يجري البيع كتابة في محرر ثابت التاريخ، وال يكون له أثر في مواجهة الغير إال إذا سجل في الشكل  
 المحدد بمقتضى القانون".

ضة العربية، الطبعة : محمد لبيب شنب، الموجز في مصادر االلتزام، المصادر اإلرادية، العقد، اإلرادة المنفردة، دار النه2
 . 28، ص 1970األولى، 

: عبد الرحمان أسامة، النظرية العامة لاللتزامات، الجزء األول، المصادر اإلرادية، دار النشر الجسور، وجدة،  3
 . 84، ص  2001الطبعةاألولى، 

ه صراحة على  من ق.ل.ع: "إذا لم يكن العقد خاضعا لشكل خاص، واتفق عاقدا  802: وفي هذا الصدد ينص الفصل  4
أنهما ال يعتبرانه تاما إال إذا وقع في شكل معين، فإن االلتزام ال يكون موجودا إال إذا حصل في الشكل الذي اتفق عليه  

 العاقدان". 
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تتمثل في  ،كما أن القانون قد يلزم األشخاص مراعاة إجراءات معينة لتكوين العقد
ضرورة تحرير التصرفات من قبل أشخاص حددهم القانون بشكل دقيق، كما في بيع العقار 

 .44.001في طور اإلنجاز المنظم بمقتضى القانون رقم 

ة إما لالنعقاد )شكلية االنعقاد( أو شارة أن المشرع يتطلب الكتاب والجدير باإل
 والفرق شاسع بينهما. لإلثبات)شكلية اإلثبات(

 شكلية اإلثبات ❖

ولو جاء في شكل حجة رسمية،  بات ال تجعل من العقد عقدا شكلياالكتابة الالزمة لإلث
ويرتب جميع آثاره  قد بمجرد اقتران اإليجاب بالقبولوإنما يظل رضائيا، ومن تم ينع

 .2القانونية

 وال أثر لها على وجوده وصحته. ابة هنا مجرد وسيلة إلثبات العقدفالكت 

 شكلية االنعقاد ❖

فال  -ق.ل.ع 489للبيع العقاري، الفصل كما هو األمر بالنسبة –إذا كان العقد شكليا 
ينعقد أصال ويكون باطال إذا تخلف ركن الكتابة أو الشكلية، وبناء عليه فالكتابة الالزمة 

 لالنعقاد هي التي تجعل من التصرف تصرفا شكليا.

 
  44.00، بتنفيذ القانون رقم 2002أكتوبر   3الموافق  1423رجب  25،صادر في  1.02.369: ظهير شريف رقم 1

، حيث قانون االلتزامات والعقودبمثابة  1913غشت   12الموافق ل   1331رمضان  9ر في المتمم بموجبه الظهير الصاد
من هذا القانون أن يتم تحرير عقد البيع االبتدائي للعقار في طور اإلنجاز، إما في محرر رسمي أو   3/ 618تطلب الفصل 

، ويخول لها قانونها تحرير العقود وذلك بموجب عقد ثابت التاريخ يتم تحريره من طرف مهني ينتمي لمهنة قانونية منظمة
 تحت طائلة البطالن. 

"... وال يجوز إثبات بيع السلم إال بالكتابة"، وكذا  :613جاء في الفقرة األخيرة من الفصل: مثال ذلك بيع السلم، حيث 2
الذي جاء فيه: "ومع ذلك يلزم أن يثبت كراء العقارات والحقوق العقارية بالكتابة إذا عقدت ألكثر من سنة،  629الفصل  

 فإن لم يوجد محرر مكتوب اعتبر الكراء قد أجري لمدة غير معينة".
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 Contrat réelثالثا: العقد العيني: 

صحيحا باإلضافة إلى تراضي طرفيه أن يتم تسليم هو العقد الذي يشترط النعقاده 
، ومثاله 1الشيء محل العقد، بحيث ال يعتبر هذا األخير قائما إال عند حصول واقعة التسليم

 .2عقد الوديعة وعارية االستعمال

فالوديعة مثال ال تتم بمجرد تراضي المودع والمودع لديه، بل يجب فضال عن ذلك أن 
ديعة إلى المودع لديه، فإن لم يحصل التسليم فإن عقد الوديعة ال يتم، يسلم المودع محل الو 

من ق.ل.ع التي جاء فيها "تتم الوديعة برضى  787وهو ما تؤكده الفقرة األولى من الفصل 
 المتعاقدين وبتسليم الشيء المودع".

 العقود الفردية والعقود الجماعيةالفقرة الثانية:  

 أوال: العقود الفردية

وال ترتب التزامات  فاق جميع أطرافها مهما بلغ عددهمالتي ال تنشأ صحيحة إال بات هي 
وهو المبدأ  متعاقد واحد لم يتم العقد رضاإال على من كان طرفا فيها، بحيث إذا تخلف 

 البد لتمام العقد من توفر رضا المعروف بنسبية آثار العقد، ففي عقد شركة األشخاص مثال
 مهما بلغ عددهم. كل شريك من الشركاء

 
 : "تتم عارية االستعمال بتراضي الطرفين وتسليم الشيء إلى المستعير".من ق.ل.ع ما يلي 833: ورد في الفصل 1

 على أنه:  1188نفس األمر بالنسبة لعقد الرهن الحيازي، حيث ينص الفصل 
 "يتم الرهن الحيازي:

 أوال: بتراضي طرفيه على إنشاء الرهن.
 أحد من الغير يتفق عليه المتعاقدون". ثانيا: وزيادة على ذلك، بتسليم الشيء المرهون فعليا إلى الدائن، أو إلى

عارية االستعمال بكونها: "عقد بمقتضاه يسلم أحد طرفيه لآلخر شيئا لكي يستعمله خالل أجل   830: عرف الفصل  2
معين، أو في غرض محدد، على أن يرده بعينه، وفي العارية يحتفظ المعير بملكية الشيء المستعار وبحيازته القانونية، 

 عير إال مجرد استعماله. وليس للمست
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 ثانيا: العقود الجماعية

وتظل آثارها سارية في مواجهة  صحيحة بمجرد قبول أغلبية أطرافهاهي التي تنعقد و 
 األقلية التي لم تشارك في تكوينها.

وكذا العقود التي  اتفاقية الشغل الجماعية، 1ويندرج ضمن طائفة العقود الجماعية
يبرمها ممثل اتحاد المالك في إطار النظام المتعلق بالملكية المشتركة للعقارات المبنية نيابة 
عن الشركاء الذين يشكلون هذا االتحاد بخصوص صيانة العقار الخاضع لقانون رقم 

 .03/10/2002المؤرخ في  18.00

 الفقرة الثالثة عقود المساومة وعقود اإلذعان

المساومة أو ما يصطلح عليه بعقود المفاوضة، وهي التي يكون لطرفيها الحرية عقود 
في مناقشة شروطها عند إبرامها بمحض اختيارهما وفقا لمبدأ العقد شريعة المتعاقدين، ومن 

 بيع واإليجار والوكالة...أمثلتها عقد ال

تكر فيها أحد أما عقود اإلذعان فهي التي تنعقد دون مساومة بين الطرفين، بحيث يح 
األطراف وضع أو إمالء شروط العقد، وال يسع الطرف اآلخر سوى قبول بنود العقد برمتها 

 .2وعدم مناقشتها أو رفض التعاقد

 
: تبرم اتفاقية الشغل الجماعية بين نقابة مهنية عمالية أو عدة نقابات عمالية من جهة، ومشغل واحد أو عدة مشغلين أو   1

 نقابة مهنية للمشغلين أو عدة نقابات مهنية للمشغلين من جهة أخرى من أجل تنظيم أفضل لشروط وظروف الشغل. 
فيها عنصر التوازن بين األطراف بسبب قوة اقتصادية أو وجود حالة االحتكار، وأمام هذا الوضع  : هي عقود يختل 2

الالمتوازن فإن التشريعات المعاصرة أصبحت تراعي مصلحة الطرف الضعيف في العقد، وتمنح القاضي إمكانية مراجعة 
 العقد والتخفيف من حدة الشروط التعسفية.

،   2011/ 18/2المتعلق بوضع تدابير جديدة لحماية المستهلك في  31.08المغربي القانون وفي هذا اإلطار أصدر المشرع 
 . 173، ص 2011أبريل   7، بتاريخ 5932والمنشور بالجريدة الرسمية عدد  
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وقد عرف هذا النوع من العقود عندما ظهرت االحتكارات لبعض المرافق التي تقدم 
وشركات  توزيع الماء والكهرباءلتي تتولى خدمات أو سلعة من السلع للجمهور، كالشركات ا

 الهاتف ووسائل النقل عبر القطارات والطائرات. 

والعتبار هذا العقد أو ذاك من قبيل عقود اإلذعان، فإن األمر يتطلب توفر ثالثة 
 شروط:

 أن تكون السلعة أو الخدمة محل التعاقد موضوعا الحتكار قانوني أو فعلي. -1

 مرغما على التعاقد تحت تأثير الحاجة الملحة.أن يكون الطرف الضعيف  -2

 .1أن تكون شروط التعاقد موضوعة مسبقا من قبل الطرف القوي في عملية التعاقد -3

 لث: تقسيم العقود من حيث طبيعتها المطلب الثا

يقتضي تصنيف العقود تبعا لطبيعتها التمييز بين العقود المحددة والعقود االحتمالية 
، والعقود البسيطة والعقود المختلطة )الفقرة الثانية(، والعقود الفورية والعقود )الفقرة األولى(

 الزمنية )الفقرة الثالثة(.

 الفقرة األولى: العقود المحددة والعقود االحتمالية. 

 Contrat commutatifأوال: العقود المحددة: 

انعقاد العقد القدر الذي  هو العقد الذي يستطيع فيه كل من المتعاقدين أن يحددوا وقت 
 أخذ والقدر الذي أعطى ولو كان القدران غير متكافئين.

 
 . 95: عبد الحق صافي، مرجع سابق، ص  1
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فعقد الكراء على سبيل المثال عقد محدد، ألن المكري يعرف قيمة المنفعة التي يلتزم 
بتمكينها إلى المكتري، كما أن هذا األخير يعرف قيمة الوجيبة الكرائية التي يلتزم بأدائها 

 للمكري.

 Contrat aléatoireعقد االحتمالي: ثانيا: ال

هو العقد الذي يكون أساسه احتمال الكسب أو الخسارة في المستقبل، وتبعا ألمر غير 
محقق الوقوع، بحيث ال يستطيع فيه أي من الطرفين المتعاقدين أن يحدد وقت التعاقد مقدار 

 ما يأخذ أو يعطي بمقتضى العقد. 

وال يحصل  المؤمن له األقساط السنوية جميعاقد يدفع  ففي عقد التأمين ضد الحريق
الحريق، فيصاب المؤمن له بخسارة، وتجني شركة التأمين الربح، وقد يدفع المؤمن له قسطا 

 .1بخسارة جسيمة ة لدفع مبلغ التأمين وتصابواحدا، وينشب الحريق فتضطر الشرك

 العقود البسيطة والعقود المختلطة الفقرة الثانية:  

وصف واحد  قود البسيطة هي التي تقتصر على تنظيم عالقة قانونية واحدة ذاتالع
كالبيع والكراء، خالفا للعقود المختلطة التي تبدو من خالل العالقات  وليس مزيجا من العقود

كالعقد الذي  ،2في عقد واحد المتعددة التي تحتويها كخليط من العقود انصهرت في النهاية
يجمع بين صاحب الفندق والمقيم به، فهو عقد مزيج من عقد إيجار بالنسبة للغرفة، وعقد 
بيع بالنسبة للمواد الغذائية التي يتناولها المقيم، وعقد عمل بالنسبة للخدمة المقدمة له، وعقد 

 وديعة بالنسبة ألمتعته المودعة بالفندق.

 
 . 156، العبدالوي، مرجع سابق، ص 26: مأمون الكزبري، مرجع سابق، ص  1
 . 53، ص  2016-2015الشرقاني، النظرية العامة لاللتزامات )العقد(، الطبعة األولى، السنة الجامعية : محمد 2
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 لعقود الزمنيةالعقود الفورية وا الفقرة الثالثة:

 Contrat instantanéأوال: العقد الفوري: 

أو عنصر من عناصر  ن عناصره الرئيسيةهو العقد الذي ال يدخل الزمن كعنصر م
تكوينه، ويكون تنفيذها دفعة واحدة ولو ارتبط بأجل، بمعنى أن العقد الفوري ينشئ بين طرفيه 

 .1التزامات قابلة بطبيعتها أن تنفذ فور إنشائها دون نظر إلى الزمن الذي يستغرقه تنفيذها

المشتري يعتبر عقدا فوريا حتى فعقد البيع الذي يلتزم البائع فيه بنقل ملكية المبيع إلى 
ولو تراخى تسليم المبيع إلى وقت الحق على انعقاد البيع، فالزمن هنا ال يعد عنصرا أساسيا 

 يتحدد على أساسه ثمن المبيع.

 Contrat successifثانيا: العقد الزمني: 

اس هو العقد الذي يستغرق تنفيذه مدة من الزمن، بحيث يكون فيه هذا األخير هو المقي 
الذي يقدر به محل العقد، ففي عقد اإليجار يعتبر الزمن عنصرا جوهريا فيه، فمنفعة العين 

 المؤجرة ال يمكن تقديرها إال على أساس الزمن، أي على أساس مدة معينة.

تتجلى أهمية التمييز بين هذين العقدين في سريان نظرية الظروف الطارئة على العقود 
مضت مدة من وقت التعاقد طرأت فيها النظرية ال يتحقق إال إذا  الزمنية، ذلك أن إعمال هذه

حوادث استثنائية عامة لم يكن من الممكن توقعها، ويترتب على حدوثها أن تنفيذ االلتزام 
زمن الزم كي تحدث وإن لم يصبح مستحيال يصير مرهقا للمدين، فعنصر ال التعاقدي

ين ذلك يستدعي إعادة النظر في مركز كل المتعاقدخلقها تغير الظروف، وكل المفاجأة التي ي
وحال ذلك دون انتفاع المستأجر بالعين مدة من الزمن، زال  فإذا أغرق الفيضان أرضا مؤجرة

 
 . 70، ص 1995: جالل العدوي، موجز مصادر االلتزام، مطبعة المعارف،الطبعة األولى، 1
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من االنتفاع بالعين المؤجرة خالل تلك المدة، وزال أيضا  التزام المؤجر بتمكين المستأجر
 التزام المستأجر بدفع األجرة الكرائية.

ذلك عدم انسحاب آثار الفسخ في العقد الزمني على الماضي، ألن ما نفذ  أضف إلى
، فآثار الفسخ تقتصر على المستقبل، بحيث ال يمكن مثال عند 1من العقد ال يمكن إعادته

فسخ عقد اإليجار إلزام المستأجر برد ما حصل عليه من منفعة العين المؤجرة للمدة التي 
ي العقود الفورية، حيث أن فسخها يؤدي إلى زوالها بأثر سبقت الفسخ، على خالف األمر ف

 .2رجعي، وإرجاع المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد

 رابع: تقسيم العقود تبعا آلثارهاالمطلب ال

وأخرى ملزمة  لتزامات إلى عقود ملزمة لجانبينتنقسم العقود من حيث التحمل باال
 وعقود تبرع من ناحية أخرى. معاوضةلجانب واحد من جهة، وإلى عقود 

 الفقرة األولى: العقود الملزمة لجانبين والعقود الملزمة لجانب واحد. 

 أوال: العقد الملزم لجانبين

وهو العقد الذي ينشئ التزامات وحقوق متقابلة في ذمة  يطلق عليه أيضا العقد التبادلي
 ، بحيث يصبح كل منهما دائنا ومدينا في نفس الوقت.هفي طر  كال

ففي عقد المقاولة يلتزم المقاول بتنفيذ األشغال، مقابل التزام رب العمل بدفع األجرة له، 
 فالمقاول يكون دائنا بقبض األجرة ومدينا بتنفيذ األشغال.

في عقد البيع و  ،وبالمقابل يكون رب العمل دائنا باستالم األشغال ومدينا بدفع األجرة
ون المشتري ومدينا بتسليم الشيء المبيع، وبالمقابل يك نا بقبض الثمنمثال يكون البائع دائ

 
 . 54: محمد الشرقاني، مرجع سابق، ص  1
المتعاقدين إلى الحالة ما قبل التعاقد، بحيث يعاد المبيع إلى البائع، فيسترد  : مثال فسخ عقد البيع له أثر رجعي، يرجع فيه 2

 المشتري الثمن.
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ومدنيا بأداء الثمن، وهذا التقابل في الحقوق وااللتزامات ينطبق على  دائنا باستالم المبيع
 العقود األخرى كما هو الشأن بالنسبة لعقد المقاولة والكراء. العديد من

 ا: العقد الملزم لجانب واحدثاني

التزامات في جانب واحد، أي ينشئ االلتزام في ذمة أحد  عنه رتبت هو العقد الذي ي 
الطرفين، والحق في جانب الطرف اآلخر، فيكون الملتزم مدينا غير دائن، والطرف صاحب 

 الحق دائنا غير مدين.

وال  بالمحافظة على الوديعةمودع عنده ومثاله عقد الوديعة بدون أجر، حيث يلتزم ال
 يلتزم المودع بشيء تجاه المودع عنده.

ونفس األمر ينطبق على الهبة بدون عوض، وعقود القرض بدون فائدة، وعارية 
ستعمال، فهذه العقود توجب التزامات يقع عبئها فقط على عاتق المودع عنده أو المقترض اال

 .1األموال المودعة أو المقترضة أو المستعارةأو المستعير، وال تنتهي إال برد األشياء، أو 

ملزم لجانب واحد قد يتحول إلى عقد ملزم لجانبين عند الأن العقد  والجدير باإلشارة
أو كالوديعة بغير  قد القرض إذا اشترطت فيه الفائدةكع ،إضافة التزام على عاتق الدائن

، الملتزم بالمحافظة عليها أجر، والتي تعتبر عقدا ملزما لجانب واحد هو المودع عنده
وإعادتها إلى المودع، وقد تتحول إلى عقد ملزم لجانبين إذا اتفق المتعاقدان على أن يتقاضى 

 .2المودع لديه أجرا على الوديعة

ويختلف العقد الملزم لجانب واحد عن التصرف بإرادة منفردة، ذلك أن هذا األخير 
حد، وينتج أثره القانوني )كالوصية التي دخل تصرف قانوني يتم التعبير عنه من جانب وا

 
 . 42: عبد الكريم شهبون، مرجع سابق، ص  1
 . 55: محمد الشرقاني، مرجع سابق، ص 2
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إلرادة الموصى له في إنشاء هذا التصرف(، أما العقد الملزم لجانب واحد ينعقد بتطابق 
 اإليجاب والقبول، أي البد من التوافق بين إرادتين أو أكثر.

 نية: عقود المعاوضة وعقود التبرعالفقرة الثا

 Contrat onéreuxأوال: عقد المعاوضة: 

لما  هو العقد الذي يتلقى فيه كل من المتعاقدين عوضا لما أعطاه، ويعطي مقابال
يأخذه. فعقد البيع على سبيل المثال، يلتزم فيه البائع بتسليم الشيء المبيع مقابل أخذه الثمن، 

 في المقابل يلتزم المشتري بدفع الثمن كعوض لتسلمه المبيع.

وينبني هذا النوع من العقود على معادلة األخذ والعطاء، بحيث يهدف كل من أطرافه 
إلى تحقيق أغراضه التي خطط لها قبل إبرام العقد، فالعوض أمر أساسي في هذه العقود، ال 
فرق في ذلك بين أن يكون العوض مبلغا نقديا، كما هو الحال في عقد البيع، أو سلعة كما 

 د التي تفيد المقايضة، أي استبدال سلعة أو حقوقا مالية بغيرها.هو الشأن في العقو 

فقد تكون من نفس النوع كاستبدال قطعة أرضية ببقعة أخرى، وقد تكون من نوع مغاير 
 .1كاستبدال أثاث عصري بآخر تقليدي

 Contrat à titre gratuitثانيا: عقد التبرع: 

المتعاقدين مقابال لما أعطاه، وال يعطي الطرف اآلخر هو العقد الذي ال يأخذ فيه أحد 
، فهذا النوع من العقود ال ينبني على مقابل العوضين، وإنما التبرع على 2مقابال لما يأخذه

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

 
 . 49: عبد القادر العرعاري، مرجع سابق، ص  1
 . 38: مأمون الكزبري، مرجع سابق، ص 2
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طبية لمريض بدون مقابل، أو تمكين شخص من العون والمساعدة للغير، كتقديم عالجات 
 االستفادة من منزل دون مطالبته بمقابل الكراء.

فعلى سبيل المثال عارية االستعمال، فهي عقد تبرع بالنسبة للمعير، ألنه ال يأخذ شيئا 
من المستعير في مقابل االنتفاع بالشيء المعار الذي تبرع له به، وهي عقد تبرع بالنسبة 

 أيضا، ألنه ال يعطي شيئا للمعير في مقابل االنتفاع بالشيء المعار.للمستعير 
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 تكوين العقد : أركانثانيالفصل ال

ما لم يستجمع عناصره الجوهرية التي يقوم  يالعقد ال ينشأ صحيحا وال ينتج أثره القانون
عليها، فهو بمثابة البناء الذي البد له من أركان يؤسس عليها. وقد أشار المشرع المغربي في 

 قانون االلتزامات والعقود لهذه األسس من خالل الفصل الثاني والذي جاء فيه:

 اإلرادة هي:"األركان الالزمة لصحة االلتزامات الناشئة عن التعبير عن 

 األهلية لاللتزام؛ -1

 تعبير صحيح عن اإلرادة يقع على العناصر األساسية لاللتزام؛ -2

 شيء محقق يصلح ألن يكون محال لاللتزام؛ -3

 سبب مشروع لاللتزام. -4

فإذا كان المشرع قد اعتبر كأركان أساسية الزمة النعقاد العقد كل من األهلية والتراضي 
اف إليها الشكلية في العقود الشكلية، والتسليم في العقود العينية كركنين والمحل والسبب، يض

خاصين ببعض العقود، فإن معالجتنا لهذا الفصل ستقتصر على دراسة األركان التالية: 
، على أن 1الغالب في الفقه  التراضي والمحل والسبب، على اعتبار ما ذهب إليه االتجاه

عقد، بل هي شرط من شروط صحة التراضي، ومن تم األهلية ليست ركنا من أركان ال
 ند الحديث عن هذا الركن.عسنتناولها 

 المبحث األول: التراضي 

التراضي هو جوهر العقد وقوامه، ويقصد به تطابق إرادة المتعاقدين، واتجاهها إلنشاء 
االلتزام، ويتحقق التراضي قانونا بتبادل التعبير عن إرادتين متطابقتين، ويكون ذلك بصدور 

 
 . 167العبدالوي، مرجع سابق، ص : إدريس العلوي 1
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إيجاب يتضمن عرضا يوجهه شخص آلخر، وصدور قبول مطابق لإليجاب من الشخص 
 .1رن القبول باإليجاب ويحصل التراضي، وبالتالي يتم العقدالذي وجه إليه العرض، فيقت 

بعيب من العيوب، إذ البد  اال يكفي متى كان هذا األخير مشوب  إال أن وجود الرضا
 وأن تكون إرادة الطرفين إرادة مدركة ومميزة من جهة، وحرة سليمة من العيوب.

ده )المطلب األول(، ثم ولدراسة الرضا كركن أساسي للعقد، البد من التثبت من وجو 
 صحته )المطلب الثاني(.

 المطلب األول: وجود التراضي 

يتم التراضي بالتعبير عن إرادتين متطابقتين تهدفان إلى إحداث أثر قانوني، ومادامت 
اإلرادة كما هو ثابت حالة نفسية داخلية، كان من الضروري إبرازها والتعبير عنها لتقترن 

 وحدوث تطابق بينهما، فيحصل التراضي. من خالل صدور إيجاب وقبول اإلرادتين بعد ذلك

وعليه فمعالجتنا لوجود التراضي تقتضي أن نتعرض في الفقرة األولى لكيفية التعبير 
عن اإلرادة، وفي الفقرة الثانية للعناصر المكونة للتراضي، على أن نخصص الفقرة الثالثة 

 للتعاقد بالنيابة.

 تعبير عن اإلرادة فقرة األولى: ال ال

التعبير عن اإلرادة هو اإلفصاح عما تنطوي عليه النفس من إرادة واعية، ويمكن أن 
أو باإلشارة  ي ذلك بين أن تكون الوسيلة لفظية أو بالكتابةيتم بأكثر من وسيلة، ال فرق ف

 المفهمة.

 
 . 50: مأمون الكزبري، مرجع سابق، ص 1
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أن وإذا كان األصل في التعبير عن اإلرادة هو استعمال األساليب الصريحة، إال 
األساليب الضمنية قد تفيد نفس المعنى إذا اقترنت ببعض المالبسات والظروف التي تفيد 

 .1انصراف نية المتعاقدين إلى إنشاء عقد ما

والمشرع المغربي إسوة بالتشريعات المقارنة، ترك للمتعاقد الحرية في الكشف عن إرادته 
وعليه فإن التعبير عن اإلرادة قد يكون بالطريقة التي يراها مناسبة تطبيقا لمبدأ الرضائية، 

 صريحا، وقد يكون ضمنيا.

 أوال: التعبير الصريح

تكشف عنها حسب التعبير الصريح هو الذي يفصح عن اإلرادة مباشرة بوسيلة 
 المألوف بين الناس دون حاجة إلى جهد فكري الستخالص اإلرادة منه.

 ، كهز الرأس للداللة على القبول2ويتم التعبير باللفظ والكتابة وباإلشارة المتداولة عرفا  
و اتخاذ موقف عملي معين ال تدع ظروف الحال حول أ أو هز الكتفين للداللة على الرفض

كعرض البضائع في رفوف المتاجر مع بيان ثمنها، وكذا وقوف سيارات األجرة  ،مدلوله
 الخاصة في الموقف المخصص لذلك.

 ثانيا: التعبير الضمني

التعبير الضمني هو التعبير الذي يكشف عن اإلرادة بطريقة غير مباشرة، ويمكن 
 الشيئا  والتفسير، ومثال ذلك أن يبيع شخصا خالصها عن طريق االستنتاج الفكري است 

ملكه، ولكن عرض عليه أن يشتريه، فتصرفه ذلك دليل على قبوله بالشراء، كذلك األمر ي 
بالنسبة لبقاء المستأجر في العين المؤجرة رغم انقضاء عقد الكراء بعلم المؤجر ودون 

 
 . 66: عبد القادر العرعاري، مرجع سابق، ص 1
: ليس هناك ما يمنع من التعبير عن اإلرادة باستعمال اإلشارات واإليماءات المفهمة، إذا كانت داللتها واضحة، فاألخرس 2

 يستطيع فك رموزه وإشاراته وترجمتها إلى إيجاب وقبول.له حق التعاقد بشرط أن يكون هناك من 
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يجاب ضمني عن إرادة  اعتراض منه، إذ يعتبر هذا السلوك من جانب المستأجر بمثابة إ
 تجديد العقد، وعلى قبول ضمني من جانب المؤجر. 

ويبقى التساؤل المطروح يتعلق بمدى اعتبار السكوت كشكل من أشكال التعبير عن  
 اإلرادة.

ينبغي التمييز أوال بخصوص هذه اإلشكالية بين السكوت والتعبير الضمني، ذلك أن 
الضمني هو وضع إيجابي يستفاد من بعض السكوت مجرد وضع سلبي، بينما التعبير 

 الوقائع.

وعليه ال يمكن أن يعبر عن اإليجاب بالسكوت، ألن األول عرض بات من أحد 
يستشف منه أي  الطرفين يبين فيه طبيعة العقد المراد إبرامه، والسكوت عدم، والعدم ال

 .1شيء

 العملي يفصح عن حالتين:بينما الوضع يختلف بالنسبة للقبول، ذلك أن الواقع 

حالة السكوت المجرد الذي ال يقترن بظروف من شأنها أن تفصح عن داللته، ال  -
 يعتبر قبوال، وهذا ما عبر عنه فقهاء الشريعة بقولهم "ال ينسب لساكت قول".

حالة السكوت المالبس والمقترن بظروف ووقائع مادية تكشف عن داللته في القبول،  -
ء للتعبير عن اإلرادة، وهذا ما عبر عنه الفقهاء المسلمون بقولهم "إن السكوت يعتد به استثنا

 في معرض الحاجة إلى البيان بيان".

وهذا التوجه هو الذي تبناه المشرع المغربي، بحيث اعتبر من تطبيقات السكوت 
 المالبس ما يلي:

 
 . 69: محمد الشرقاني، مرجع سابق، ص  1
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ث يكون حالة ارتباط اإليجاب بمعامالت سابقة بدأت فعال بين الطرفين، حي  -1
، ومثاله أن يعتاد تاجر على أن يرسل لعميل له بضاعة 1قبولالرد بمثابة السكوت عن 

 معينة في فترات معينة، وال يقوم العميل بردها، حيث يعتبر ذلك قبوال من جانب العميل.

حالة اإليجاب الموجه فقط من أجل مصلحة الموجب له، حيث يتعلق األمر هنا  -2
 هذا اإليجاب حتى ولو سكت الموجب له، ومثال ذلك سكوت المقترضباحتمال راجع لقبول 

 ل في إعفائه من الفوائد التأخيرية.عن عرض المقرض، والمتمث

حالة العرف التجاري، إذا كان يفيد اعتبار السكوت دليال على القبول، مثل ما  -3
مع التنصيص  جرى به العمل في العرف التجاري من أن يرسل بنك إلى زبونه كشفا بحسابه،
 على أن عدم االقتراض على الكشف خالل مدة معينة يعتبر قبوال بمحتوياته.

إذا كان الشخص الذي يحصل التصرف في حقوقه  يسوغ استنتاج القبول من السكوتو 
على وجه سليم، ولم يعترض من غير أن يكون هناك سبب مشروع  علم بحصولهو أحاضرا 

، ويتعلق األمر بحالة الشخص الذي يالحظ غيره يتصرف باسمه، وال يعترض 2يبرر سكوته
بصحة التصرف  اعلى هذه التصرفات بالرغم من قدرته على ذلك، حيث يعتبر سكوته إقرار 

 الغير. منالقانوني الصادر 

 ر التراضي الفقرة الثانية: عناص 

التراضي كركن أساسي في العقد يتطلب توافر عنصرين أساسيين، فمن جهة هناك 
القبول وهو الشق الثاني  اإليجاب، وهو الشق األول في العقد )أوال(، ومن جهة ثانية نجد

 
من ق.ل.ع على أنه: "عندما يكون الرد بالقبول غير مطلوب من الموجب، أو عندما ال يقتضيه  25: ينص الفصل  1

لسكوت عن الرد بمثابة القبول، إذا تعلق  العرف التجاري، فإن العقد يتم بمجرد شروع الطرف اآلخر في تنفيذه. ويكون ا
 اإليجاب بمعامالت سابقة بدأت فعال بين الطرفين".

 من ق.ل.ع.  38: وفقا لما ينص عليه الفصل  2
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إلبرام العقد )ثانيا(، لكن مع ذلك فإن العقد ال ينشأ بمجرد صدور إيجاب وقبول، بل البد أن 
 منهما باآلخر، وهي مسألة تختلف باختالف طريقة التعاقد )ثالثا(.يقترن كل 

 أوال: اإليجاب

 تعريف اإليجاب -1

اإليجاب هو التعبير عن إرادة شخص يعرض على غيره أن يتعاقد معه وفقا لشروط 
 ول على قبوله، ومن تم قيام العقد.معينة، بغية الحص

فيسمى  ،بالذات، وقد يوجه لجمهور الناسفقد يكون اإليجاب موجها إلى شخص معين 
 ومن وجه إليه العرض "موجبا له" أو "القابل". العارض "موجبا"

مكتوب  ومن تطبيقاته العملية العرض المقدم من قبل المكري الذي يعرض كراء شقته
ئع للجمهور مع تحديد سعرها، حيث عليها أجرها، أو كأن يعرض صاحب متجر ممتاز بضا

 نشأ عقد البيع.يتناول الزبناء لهذه البضائع وأداء ثمنها ب 

وتجنبا للخلط بين اإليجاب وبعض االقتراحات أو العروض األخرى التي وإن كانت 
من اإليجاب  إلى مستواه، يجدر بنا التمييز بين كل قىإال أنها ال تر  لى إبرام عقد ماترمي إ

ك أن هذه األخيرة تهدف إلى إجراء مفاوضات ذل والدعوة إلى التفاوض، والدعوة إلى التعاقد
، وعلى ومناقشات قد ينتج عنها احتماال عقدا، دون تحديد للعناصر األساسية للعقد المرتقب

يعتبر هذا األخير خطوة مباشرة إلى العقد  ، في حين1اعتبار أنها مجرد خطوة نحو اإليجاب
 بمجرد صدور القبول من الطرف اآلخر.

لتعاقد وإن كانت تقدم اقتراحا حقيقيا إلبرام عقد محدد، إال أنه ال يصل أما الدعوة إلى ا
كما هو  ،لدرجة اإليجاب، ألنه يكتفي بتحديد نوع العقد دون بيان جميع عناصره الجوهرية

 
 . 62: محمد الشرقاني، مرجع سابق، ص  1
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الشأن بالنسبة لإلعالنات المنشورة في الصحف ببيع عقار مع تحديد مساحته وموقعه فقط، 
ر لشراء ذلك العقار أو تلك حديد نوعها، وذلك لمن يدفع أعلى سعأو بيع سيارة مع االكتفاء بت

، فمثل ذلك يعد دعوة للجمهور للتقدم باإليجاب، وتلبية الدعوة هي التي تعد إيجابا، ةالسيار 
 ينبغي أن يقترن بقبول من الطرف اآلخر.

دعوة إلى وهذا ما أشار إليه المشرع المغربي صراحة عندما اعتبر إقامة المزايدة مجرد 
من قانون االلتزامات والعقود على أنه: "إقامة المزايدة  32التعاقد، حيث جاء في الفصل 

تعتبر دعوة للتعاقد، وتعتبر المزايدة مقبولة ممن يعرض الثمن األخير، ويلتزم هذا العارض 
بعرضه إذا قبل البائع الثمن المعروض" وهكذا فالحد الفاصل بين اإليجاب والدعوة إلى 

تعاقد يتمثل في كون االستجابة لإليجاب يترتب عنها إبرام العقد، أما االستجابة للدعوة إلى ال
التعاقد، فال يترتب عليها هذا األثر، وإنما يمكن أن تعد هذه االستجابة في حد ذاتها إيجابا 

 .1إذا تضمنت العناصر الجوهرية للعقد

 ( شروط اإليجاب2

الذي ينعقد به العقد في حالة قبوله البد أن لكي يرقى أي عرض لمستوى اإليجاب 
إلبرام العقد وفق شروط محددة،  حازما ونهائيايكون باتا، ويقصد بذلك أن يكون اإليجاب 

 بنية حاسمة في التعاقد. اوصادر 

كما يلزم أن يكون اإليجاب محددا ودقيقا، فال يعتبر كذلك إال إذا حدد الموجب كحد 
 .2د المحتمل إبرامهأدنى العناصر األساسية للعق

 
 . 41: عبد الرحمان أسامة، مرجع سابق، ص 1
االتفاق إال بتراضي الطرفين على العناصر األساسية لاللتزام وعلى  من ق.ل.على ما يلي: "ال يتم  19: ينص الفصل  2

 باقي الشروط المشروعة األخرى التي يعتبرها الطرفان أساسية". 
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ومقدار السومة الكرائية ومدة  اة فمثال إذا تعلق األمر بعقد كراء وجب تحديد العين المكتر 
أن يشمل اإليجاب مدتها ،تاريخها ،وجهة  الكراء، كذلك الشأن بالنسبة لعقد رحلة منظمة، لزم

 ،وسيلة النقل والمقابل المادي. السفر

 القوة الملزمة لإليجاب -3

مادام  الرجوع عن إيجابه، بحيث يجوز للموجب قوة إلزامية لهاألصل أن اإليجاب ليس 
 .1لم يصادفه القبول، أو يشرع الطرف اآلخر في تنفيذه

 إال أن المشرع المغربي استثنى من ذلك حالتين، اعتبر فيهما اإليجاب ملزما:

 لقبولاقتران اإليجاب بأجل ل -أ

 .2إلى حين اكتمال األجليبقى الموجب ملتزما بإيجابه  مقترنا بأجلإذا كان اإليجاب 

 التعاقد بالمراسلة -ب

طريق المراسلة بدون تحديد أجل، يظل الموجب ملتزما بالبقاء إذا كان اإليجاب عن 
على إيجابه إلى الوقت الذي يتسع لوصول قبول الموجب إليه إلى الموجب، إال إذا تبين أن 

الموجب له بأنه لن ينتظر المدة التي تستغرقها المراسلة العادية، كأن يطلب الموجب أعذر 
منه أن يحصل الرد على اإليجاب بالهاتف أو الفاكس، وعندها يستطيع الموجب التخلص 

 من ق.ل.ع(. 30)الفصل  3المدة العادية التي تستغرقها المراسلة  ينتظر من إيجابه دون أن

 
 

 من ق.ل.ع. 26: الفصل  1
من ق.ل.ع بقوله: "من تقدم بإيجاب مع تحديد أجل للقبول، بقي  29: األمر الذي أكده المشرع المغربي في الفصل  2

 ه الطرف اآلخر إلى انصرام هذا األجل". ملتزما تجا
، ص  1996: الطيب الفصايلي: النظرية العامة لاللتزامات، الجزء األول، مصادر االلتزام، مطبعة النجاح الجديدة، طبعة 3

45 . 
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 سقوط اإليجاب -4

إليجاب من الموجب ال يعني أنه سيترتب عن ذلك العرض صدور قبول إن صدور ا
من الطرف اآلخر، مع ما يترتب عن ذلك من نشوء عقد صحيح، بل إن هناك العديد من 
الحاالت التي يسقط فيها اإليجاب دون أن يحدث األثر المقصود من صدوره في البداية، لعل 

 أهمها:

سواء كان اإليجاب ملزما أو غير  ،المعروض عليه رفض الموجب له لإليجاب -
يعتبر  حيث ،وكان عبارة عن قبول مقترن بشرط أو قيدأملزم، وسواء كان الرفض مجردا، 

 .1إيجابا جديدا

مرور اآلجال المعقولة إن كان اإليجاب موجها انتهاء األجل المحدد للقبول أو  -
يصدر من الطرف الموجه إليه اإليجاب قبوله من ق.ل.ع(، دون أن  29بالمراسلة )لفصل 

أو رفضه، فإذا صدر من الطرف الموجه إليه اإليجاب قبول بعد انصرام األجل، فال أثر لهذا 
القبول، حيث أنه لن يجد إيجابا قائما يقترن به، ومع ذلك يجوز اعتبار القبول الصادر بعد 

 .2األول حتى ينعقد العقد انقضاء األجل إيجابا جديدا يحتاج إلى قبول من الطرف

 دون أن يقع اقتران اإليجاب بالقبول: 3انحالل مجلس العقد -

 
اب من ق.ل.ع بقوله: "الرد المعلق على شرط أو المتضمن لقيد يعتبر بمثابة رفض لإليج  27: وهذا ما أشار إليه الفصل  1

 يتضمن إيجابا جديدا".

 . 116: أسامة عبد الرحمان، مرجع سابق، ص  2
:عرف األستاذ السنهوري مجلس العقد بكونه: "المكان الذي يوجد فيه المتعاقدان، ويبدأ من وقت صدور اإليجاب ويبقى  3

هما فقد انفض مجلس العقد"،  مادام المتعاقدان منصرفين إلى التعاقد، ولم يبد إعراض من أحدهما، فإن بدأ إعراض من أحد
 . 157عبد الرزاق السنهوري، مرجع سابق، ص 
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كما هو الحال في التعاقد بين حاضرين، فاإليجاب يسقط إذا انفض مجلس العقد دون 
أن يصدر ممن وجه إليه اإليجاب قبوال، كما يسقط اإليجاب أيضا إذا تراجع الموجب عنه 

 يصدر قبول من الطرف اآلخر. في مجلس العقد قبل أن

، 1انقضائها، كما إذا حجر عليه لجنون أو سفه أو عتهموت الموجب أو فقد أهليته و  -
 .واتصل ذلك بعلم من وجه إليه اإليجاب قبل أن يقبله

 Acceptationثانيا: القبول: 

المتعاقد الذي وجه يقصد بالقبول كثاني إرادة في التعاقد بأنه التعبير الجدي عن إرادة 
 .2إليه اإليجاب، والمتضمن الموافقة التامة على ذلك اإليجاب

والقبول كاإليجاب يمكن أن يتخذ أي صورة من صور التعبير عن اإلرادة، بحيث يكون 
باللفظ أو الكتابة أو باإلشارة، إال أنه ومع ذلك ينفرد عنه في خاصيتين أساسيتين، كما 

 نتجا لألثر القانوني.يتطلب تحقق شروط ليكون م

 خصائص القبول -1

 يتميز القبول بخاصيتين جوهريتين:

 القبول ذو طبيعة فردية -أ

بخالف اإليجاب الذي يمكن أن يوجه إلى شخص معين، أو إلى أي شخص كان غير 
معين من الجمهور، فإن القبول يوجه دائما إلى شخص الموجب بالذات، سواء كان الموجب 

 .3ثر، وفي جميع األحوال ال يتصور قبول موجه إلى مجهولشخصا واحدا أو أك

 
 من ق.ل.ع.  31: عمال بمقتضيات الفصل 1
 . 267: عبد الحق صافي، القانون المدني، مرجع سابق، ص 2

 . 118: عبد الرحمان أسامة، مرجع سابق، ص  3
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 عمومية وسائل التعبير عن القبول -ب

للقابل الحرية في استعمال أي وسيلة من الوسائل الدالة على القبول، فالتعبير عنه ال 
كما يمكن أن يكون ضمنيا، فكل ما يصلح على يخضع لشكل معين، فقد يكون صريحا،

 على القبول، إال أنه بالنسبة لهذا األخير البد من بيان مالحظتين:اإليجاب يصلح 

الفا للقاعدة العامة التي تقتضي بأنه ال ينسب لساكت قول، فإن القبول يتم استثناء خ -
 من ق.ل.ع. 28و  25بطريق السكوت في الحاالت المنصوص عليها في الفصلين 

م مقام القبول في الحالة التي تكون شروع من وجه إليه اإليجاب في تنفيذ العقد، يقو  -
 فيها طبيعة المعاملة تدل على أن الموجب لم يكن ينتظر تصريحا بالقبول.

 شروط القبول -2

 يعتبر صحيحا ومنتجا آلثاره في انعقاد العقد شرطين: يشترط في القبول لكي

 أن يصدر القبول قبل سقوط اإليجاب -أ

بمعنى أنه يجب أن يصدر القبول في وقت يكون فيه اإليجاب قائما، فإذا كان اإليجاب 
وجب أن يصدر القبول قبل ضمني، كما لو تم بطريق المراسلة مقرونا بأجل صريح أو 

 انقضاء األجل.

وإذا كان اإليجاب قد وجه لشخص حاضر في مجلس العقد من غير أن يقترن بأجل، 
إذا لم يقبل فورا من الطرف اآلخر، وينطبق هذا الحكم على اإليجاب  فإنه يعتبر عديم األثر

 .1المقدم من شخص آلخر بواسطة الهاتف

 
 

 من ق.ل.ع. 23: وهو ما أشار إليه المشرع المغربي في الفصل 1



47 
 

 يكون القبول مطابقا لإليجاب تمام المطابقةأن  -ب

 المتضمنة في اإليجاب.مسائل األساسية بمعنى أن تشمل الموافقة كل ال

على شرط، أو المتضمن لقيد فيعتبر بمثابة رفض لإليجاب، يتضمن  المعلقأما القبول 
 .1إيجابا جديدا يحتاج إلى قبول مطابق له من الموجب األصلي

وهكذا مثال إذا عرض شخص على آخر أن يبيعه سيارته بثمن معين، على أن يسلمها 
بر قبوال ال ينعقد به له بعد أسبوع، فوافق بشرط أن يتسلم السيارة فورا، فهذه الموافقة ال تعت 

 العقد، وإنما إيجابا جديدا متوقفا بدوره على الطرف اآلخر حتى ينعقد العقد.

والجدير باإلشارة إلى أن القبول يعتبر مطابقا لإليجاب بمجرد أن ينصب على عناصر 
 اإليجاب وشروطه الجوهرية األساسية، دون اعتبار إلغفال الشروط التفصيلية والجزئية.

يجار مثال ينعقد بمجرد قبول المستأجر بالعين المؤجرة ومدة اإليجار واألجرة، فعقد اإل
دون ضرورة أن يطال القبول مصير ما تبقى من استهالك المستأجر السابق للماء والكهرباء 

 .2والهاتف مثال

 : اقتران اإليجاب بالقبولثالثا

اإلرادتين، ذلك أنه قد يصدر تعبير عن اقتران القبول باإليجاب هو عبارة عن توافق 
ول، وبالرغم من ذلك ال يتحقق ب إيجاب بالتعاقد، كما يصدر في مقابله تعبير عن الق

التراضي، وبالتالي ال ينعقد العقد لعدم تالقي التعبير عن هاتين اإلرادتين، إما ألن التعبير 
 تعبير عن اإليجاب سقط.عن القبول لم يصل إلى الموجب داخل األجل المحدد، أو ألن ال

 
من ق.ل.ع على أنه: "الرد المعلق على شرط أو المتضمن لقيد يعتبر بمثابة رفض لإليجاب يتضمن  27ينص الفصل  : 1

 إيجابا جديدا".
 . 73، 72: محمد الشرقاني، مرجع سابق، ص 2
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وحتى يتحقق التراضي وينعقد العقد، يجب أن يلتقي التعبير بالقبول بالتعبير  وبناء عليه
 .1عن اإليجاب

 والتعاقد يتم إما:

 بين حاضرين في مجلس واحد. -

 بين غائبين عن طريق رسول أو وسيط. -

لقواعد العامة التي تخضع إال أنه وقبل التطرق ألحكام التعاقد، البد من اإلشارة لبعض ا
 لها سائر العقود، سواء تعلق األمر بالتعاقد بين حاضرين أو بين غائبين.

 مة في اقتران اإليجاب بالقبولقواعد عا

يجب أن يتضمن تراضي الطرفين العناصر األساسية في العقد، وباقي الشروط  -أ
ق.ل.ع(، ففي البيع  من 192الفصلاألخرى المشروعة، والتي يعتبرها الطرفان أساسية، )

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

إذا أقدم المتعاقدان فور إبرامهما لعقد ما على إجراء تعديالت عليه، فإن هذه  -ب
القديم، ما لم يصرح األخيرة ال تعتبر عقدا جديدا قائما بذاته، وإنما تعتبر جزءا من العقد 

 .3الطرفان عكس ذلك

 
 . 56، ص  2004: جميلة العماري، نظرية العقد، مطبعة سليكي إخوان، طنجة، الطبعة األولى، 1

من ق.ل.ع  ما يلي: "ال يتم االتفاق إال بتراضي الطرفين على العناصر األساسية لاللتزام وعلى   19: ورد في الفصل   2
 باقي الشروط المشروعة األخرى التي يعتبرها الطرفان أساسية", 

من ق.ل.ع بقولها: "والتعديالت التي يجريها الطرف بإرادتهما على  19: األمر الذي تؤكده الفقرة الثانية من الفصل 3
 تفاق فور إبرامه ال تعتبر جزء من االتفاق األصلي وذلك لم يصرح بخالفه".اال
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إذا وقع تراضي الطرفين على بعض شروط العقد، واحتفظ الطرفان صراحة  -ج
بشروط أخرى معينة لتكون مدار اتفاق الحق، فإن العقد ال ينعقد، والشروط التي تم االتفاق 

 .1ليه كتابةعليها ال يكون لها أي أثر قانوني، حتى ولو حرر الطرفان ما تم االتفاق ع

العبرة في التراضي من حيث المبدأ لإلرادة الظاهرة التي اطمأن إليها كل من  -د
 .3والتي ليس بالوسع اإلحاطة بها ،2الموجب والقابل، ال لإلرادة الباطنة الكامنة في النفس

 ،فالمشتري للمحل التجاري مثال إذا قام البائع بفتح محل تجاري مماثل ال يستطيع منعه
 .4ة إبرام العقدتجهت إلى إبداء هذا التحفظ لحظاعوى أن إرادته الباطنة بد

ونود التنبيه إلى أن المشرع المغربي قد أخذ باإلرادة الباطنة في العديد من النصوص 
 الواردة في قانون االلتزامات والعقود من جملتها:

طراف العقد أق.ل.ع: من خالله حرص المشرع على سالمة إرادة  من 39الفصل  -
إال حق لضحية من كل عيب قد يشوبها، سواء تعلق األمر بالغلط أو التدليس أو اإلكراه، و 

 هذه العيوب المطالبة بإبطال العقد المبرم.

ق.ل.ع: والمتعلق بتفسير العقد، وفيه إشارة واضحة إلى أن  من 462الفصل  -
زمة في حاالت غموض العقد أو إبهامه بالبحث عن قصد المتعاقدين، على أن المحاكم مل

 .5ل اإلرادة الحقيقية للمتعاقدينمشرع لم يهمال

 
 من ق.ل.ع.  20: الفصل 1
من ق.ل.ع: "التحفظات والقيود التي لم تنه إلى علم الطرف اآلخر، ال تنقص  21: وهو ما يستشف من منطوق الفصل 2

 اللفظ".وال تقيد آثار التعبير عن اإلرادة المستفاد من ظاهر 
 . 65-64: مأمون الكزبري، مرجع سابق، ص 3
: المختار ابن أحمد عطار، الوسيط في القانون المدني، مصادر االلتزامات، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء،  4

 . 55، ص  2002الطبعة األولى، 

 . 66-65: عبد القادر العرعاري، مرجع سابق، ص  5
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 ام التعاقد بين حاضرين أو غائبينأحك -2

أن التطابق بين إرادة الموجب وإرادة القابل يختلف باختالف نوعية التعاقد،  نظرا إلى
فيما إذا كان بين حاضرين في مجلس واحد، أو بين غائبين، فإن هذا األمر يستوجب تحديد 

 النتائج القانونية المترتبة على كل واحد منهما.

 التعاقد بين حاضرين -أ

دد للموجب ميعاد للقبول، تعين على من وجه إذا جمع المتعاقدين مجلس واحد، ولم يح 
وإال تحلل من  مادام مجلس العقد قائما 1إليه اإليجاب إذا رغب في التعاقد أن يعلن قبوله فورا 

 .2إيجابه

، فيكون وقت 3على اإليجاب المقدم من شخص آلخر بطريق الهاتف ويسري هذا الحكم
مجلس العقد، ومكان انعقاده هو المكان الذي انعقاد العقد هو وقت صدور القبول خالل 

ن الذي يجمع بين المتعاقدين، على أن مكان انعقاد العقد بواسطة الهاتف يبقى هو المكا
 يصدر فيه التصريح بالقبول.

هذا ويقصد بمجلس العقد الفترة الزمنية التي تستغرقها مناقشة شروط العقد بعد تقديم  
إلى موضوع آخر، فإذا كان مجلس العقد يظل قائما طالما اإليجاب، دون أن ينصرف الكالم 

بقي الطرفان منشغلين  بالتعاقد، فإن انفضاضه يتحقق بالمفارقة الجسدية للمكان من أحد 

 
من ق.ل.ع، األمر الذي يطرح إشكاال من  23ي استعمل كلمة "على الفور" في الفصل : من المالحظ أن المشرع المغرب1

حيث الداللة القانونية لهذه الكلمة، خاصة وأن المشرع المغربي لم يحدد المقصود من مفهوم الفورية الذي يسقط به اإليجاب 
عرضت عليه، فااللتزامات تتفاوت تاركا بذلك األمر لقاضي الموضوع الذي يستخلصه من مالبسات وظروف كل قضية 

 في األهمية، وتختلف فيما يتطلبه من االستعماالت بين المجال المدني والمجال التجاري.
 من ق.ل.ع.  23:وهو ما نستخلصه من مقتضيات الفصل 2
 من ق.ل.ع.  23: الفقرة الثانية من الفصل 3
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المتعاقدين أو كالهما، أو إذا شغلهما أو شغل أحدهما عن التعاقد شاغل، ولو ظل يجمعهما 
 .مكان واحد

 حالة التعاقد بين غائبين -ب

الموجب له فور اإلعالن عنه، بقبول علم كان الموجب في التعاقد بين حاضرين ي إذا 
ينعقد العقد باقتران القبول باإليجاب، فإن علم الموجب بالقبول في حالة التعاقد بين  عندها

طبيعة وصيغ هذا النوع من التعاقد، على  غائبين يتراخى حتما لمدة من الزمن تقتضيها
عاقدين ال يجمعهما مجلس واحد، وما يميزه هو مضي فترة بين صدور اعتبار أنه يتم بين مت

القبول وعلم الموجب به، كأن يرسل تاجر من تطوان برسالة إلى تاجر بالرباط، يعرض فيها 
بضاعة بشروط معينة، ويجيب التاجر في الرباط برسالة يضمنها قبوله الشراء بالشروط 

 المعروضة.

نذاك يطرح سؤال عريض، هل يعتبر العقد منعقدا في الزمان عند إعالن الموجب له أ
لقبوله؟ أم عند تصديره؟ أم عند استالم هذا القبول من طرف الموجب؟ أم عند علمه به؟ 

في الرباط، حيث  -مكانيا–الشيء الذي يطرح إشكالية مهمة وهي هل يعتبر العقد قد انعقد 
ه انعقد في تطوان، حيث اتصل القبول بعلم الموجب؟ فكيف إذن صدر القبول؟ أم نعتبر أن 

 يتم تحديد زمان ومكان العقد في هذا النوع من التعاقد؟ 

بداية النظريات الفقهية التي حددت وقت انعقاد العقد ومكانه في التعاقد  وعليه سنبسط 
موقف المشرع على أن نتعرض  بعدها لبين غائبين عن طريق المراسلة، أو بواسطة رسول، 

 المغربي من اإلشكالية المطروحة.
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 لمحددة لوقت انعقاد العقد ومكانهالنظريات ا -

تباينت وجهات نظر الفقهاء بخصوص تحديد زمان ومكان انعقاد العقد، مما أسفر عن 
 ظهور أربع نظريات:

 نظرية إعالن القبول 

قبوله، كتحريره للرسالة أو حسب هذه النظرية ينعقد العقد بمجرد إعالن القابل عن 
البرقية وتوقيعها في حالة التعاقد بالمراسلة، أو بإعالنه القبول للرسول الوسيط بين الموجب 

 والقابل في حالة التعاقد بواسطة رسول.

كون الحياة التجارية تستدعي السرعة في ة وجهة نظرهم بويدعم أنصار هذه النظري 
 .1المعامالت، وهذه النظرية تحقق ذلك

 نظرية تصدير القبول

نظرا الحتمال تراجع الموجب له عن قبوله، فإن أنصار هذا االتجاه يرون بأنه ال يكفي 
مجرد إعالن القبول إلبرام العقد، بل البد من إرسال الخطاب المتضمن للقبول إلى الموجب، 

لغراف في ت أي أن يتم تصديره بوضع الرسالة في صندوق البريد، أو تسليم البرقية لموظف ال
أو تبليغه لرسول انطلق ليخبر به الموجب في حالة التعاقد بواسطة  حالة التعاقد بالمراسلة،

 رسول أو وسيط.

 نظرية استالم القبول

يشترط أنصار هذه النظرية ضرورة وصول القبول إلى الموجب وتسلمه، ألنه حينئذ 
 على العلم به.يصبح القبول نهائيا ال يمكن استرداده، ووصوله يقوم قرينة 

 
العامة لاللتزامات، مصادر االلتزام، العقد واإلرادة   : محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني، النظرية1

 . 113، ص  2007-2006المنفردة، دراسة مقارنة في القوانين العربية، الطبعة الرابعة، 
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 نظرية العلم بالقبول

يرى أنصارها أن إبرام العقد سيتراخى في ضوئها إلى مرحلة يثبت فيها فعليا علم 
 الموجب بقبول الموجب له، بأن يقرأ الرسالة المتضمنة للقبول ويعلم ما فيها.

 ع المغربي من اإلشكالية المطروحةموقف المشر  -

نظرية إعالن  ق.ل.ع من 26و  25، 24الفصول تبنى المشرع المغربي من خالل 
، أو بمجرد شروعه القبول، حيث نستشف اكتفاءه النعقاد العقد برد من تلقي اإليجاب بقبوله

 أو تنفيذه بدون تحفظ. في تنفيذ العقد

أن المشرع اعتد بنظرية الوصول،  ق.ل.ع من 30و  29بينما يستفاد من الفصلين 
تجاه الموجب له إلى حين وصول رد هذا األخير إليه ابه حيث يبقى الموجب ملتزما بإيجا

 اخالل األجل الذي يكون الموجب قد حدده، أو خالل مدة معقولة، إن لم يكن اإليجاب محدد
 بأجل.

أن المشرع ومن خالل  1وأمام هذا االضطراب الذي وقع فيه المشرع، يرى بعض الفقه
وليس إعالن القبول، ألن  تصدير القبولل.ع يميل إلى نظرية ق. 24مقتضيات الفصل 

كلمة "رد" تفيد إعالن القبول وتصديره لتضمينه في رسالة تودع في صندوق البريد، أو القيام 
بالعمليات التقنية الالزمة إلرسال القبول بواسطة الفاكس. في حين حاول جانب آخر من 

من  24حيث قرر في الفصل التوفيق بين الموقفين المتعارضين للمشرع،  2الفقه المغربي
أن العقد الحاصل بالمراسلة يكون تاما في الوقت والمكان الذي يرد فيهما من تلقي  ق.ل.ع

اإليجاب بقبوله، لكن يبقى معلقا على شرط واقف، وهو وصول الرد بالقبول إلى الموجب قبل 

 
 . 282: عبد الحق صافي، مرجع سابق، ص  1
 . 64: الطيب الفصايلي، مرجع سابق، ص 2
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ل انقضاء من ق.ل.ع(، أو قب  30انصرام الوقت المناسب الذي يكفي عادة لوصوله )الفصل 
 ق.ل.ع(. من 29األجل الذي يكون الموجب قد حدده للقبول )الفصول 

 وات الوقت المناسب، أو خارج األجلفإذا تحقق الشرط ولم يصل الرد بالقبول إال بعد ف
المحدد، فإن الموجب يتحلل من إيجابه وال يستطيع القابل التمسك بهذا اإليجاب لسقوطه، 

 ن قيام العقد.علما بأن هذا األخير يحول دو 

إلى القول بأن الحكم األمثل يكمن في ضرورة تدخل المشرع  1ويميل األستاذ الشرقاني
إللغاء إحدى النظريتين، واالستقرار على واحدة يأمل أن تكون نظرية اإلعالن، خاصة وأن 
المجلس األعلى )محكمة النقض حاليا( سبق له أن تبنى صراحة هذه النظرية، سواء في 

 أو عن طريق وسيط. 2تعاقد بالمراسلة إطار ال

هذا ويخضع التعاقد بواسطة رسول أو وسيط لنفس األحكام الخاصة بالتعاقد بالمراسلة، 
مع فارق يكمن في أن األول يتم في الوقت والمكان الذي يقع فيهما رد من تلقى اإليجاب 

 .3للوسيط بأنه يقبله

 لفقرة الثالثة: التعاقد بالنيابة ا

على ما يلي: "ال يحق ألحد أن يلزم غيره، وال أن  ق.ل.ع من 33الفصل ينص 
 يشترط لصالحه إال إذا كانت له سلطة النيابة عنه بمقتضى وكالة أو بمقتضى القانون".

 يلتزم المرء إال من خالل هذا الفصل يتضح أنه وتطبيقا لمبدأ األثر النسبي للعقد ال
 أطرافها، وال يضار بها وال يستفيد منها سواهم.إال  بإرادته، ومن تم فإن العقود ال تربط

 
 . 83: محمد الشرقاني، مرجع سابق، ص 1
، منشور بالمجلة المغربية للقانون والسياسية واالقتصاد، العدد الرابع،   1977نونبر  16، صادر بتاريخ 661: قرار عدد 2

 . 128-127، ص  1978يونيو 
 من ق.ل.ع.  24: الفقرة الثانية من الفصل  3
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غير أنه واستثناء يجوز أن تحل إرادة شخص محل آخر في التعاقد، أو في إجراء أي 
عمل قانوني، لمن ال يستطيع أن يعبر عن إرادته، كالغائب أو القاصر أو غيرهما، بأن 

التصرف، وهو ما يعرف  يصدر التعبير عن اإلرادة من شخص ينوب عن األصيل في إبرام
وعليه سنتطرق فيما يلي لماهية النيابة في التعاقد، ثم ألنواعها وشروطها،  ،بالنيابة في التعاقد

 ائب أصالة عن نفسه ونيابة عن غيره.لن لننتقل للحديث عن إمكانية تعاقد ا

 أوال: مفهوم النيابة في التعاقد

 إرادة النائب محل إرادة األصيل في مباشرةالنيابة في التعاقد عموما يقصد بها حلول 
، كأن يتعاقد شخص 1تصرف قانوني معين،  مع انصراف آثار ذلك إلى شخص األصيل

نذاك بإرادة النائب وإرادة  يع عقارا مملوكا له، فينعقد العقد أبطريق النيابة عن شخص آخر يب
 البائع األصيل. فتنصرف إلىالمشتري، في حين أن آثار البيع من حقوق والتزامات 

كما هو الشأن في  ،فقد تدعو الضرورة أحيانا إلى نظام النيابة، فتضحى ضرورة عملية
الحالة التي يكون فيها شخص األصيل غير متمتع باألهلية الالزمة لمباشرة التصرف لقصور 
ة أو جنون، أو كما هو األمر بالنسبة للحارس القضائي الذي يتولى النيابة عن غيره في إدار 

 أمواله والمحافظة عليها.

 كما أنه قد تستجد ظروف وحاالت تقضي فيها مصلحة األصيل بإنابة الغير عنه.

 ثانيا: أنواع النيابة

 القانون،تختلف النيابة باختالف المصدر المنشئ لها، فقد يكون مصدرها االتفاق أو 
 ون أمام نيابة قضائية.وقد يكون مصدرها القضاء فنك ،فنكون أمام نيابة اتفاقية أو قانونية

 
 

 . 117: عبد القادر العرعاري، مرجع سابق، ص  1
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 النيابة القانونية -1

هي النيابة التي يحدد فيها القانون نطاق سلطة النائب القانوني الذي يقوم بشؤون 
 .رفات قانونية نيابة عن قاصراألصيل، كالولي الذي يقوم بإبرام تص

بنفسه، ونجد هذه النيابة في حالة فقدان إرادة األصيل أو عجزه عن مباشرة التصرف 
كالقاصرين والمجانين  ،الحجر كما هو الحال بالنسبة لألشخاص الذين يقعون تحت تأثير

والسفهاء والمحكوم عليهم بعقوبة جنائية، فهؤالء ال يبرمون العقود بأنفسهم لعدم أهليتهم، وإنما 
 .1بواسطة نائبهم القانوني المعبر عنه بالنائب الشرعي

 النيابة القضائية -2

بة التي يكون مصدرها القضاء، ويتم ذلك في الغالب على إثر نزاع واقع أو هي النيا
 محتمل، كما هو الحال بالنسبة للوصي والمقدم والحارس القضائي.

غير أن هذا النوع من النيابة وإن كان مصدره القضاء، إال أنه ال يخلو من تدخل 
بالقضائية، كما هو األمر بالنسبة لنيابة الوصي، نونية القانون لتنظيمه، فتمتزج هنا النيابة القا

 .2حيث تترك للقاضي مهمة تعيين الوصي

 النيابة االتفاقية -3

يتعامل  اعن اتفاق بين األصيل )الموكل( والنائب )الوكيل( بمقتضاه هي النيابة الناتجة
 .بالوكالة اهذا األخير مع الغير نيابة عن األصيل وباسمه، وهي ما يعبر عنه

 
 صد بالنائب الشرعي في هذا الكتاب:من مدونة األسرة على ما يلي: "يق 230: تنص المادة  1
 الولي وهو األب واألم والقاضي؛  -1
 الوصي وهو وصي األب ووصي األم؛  -2
 المقدم وهو الذي يعينه القضاء". -3
 . 141: آيت الحاج مرزوق، مرجع سابق، ص 2
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بكونها "عقد بمقتضاه يكلف شخصا آخر بإجراء  من ق.ل.ع 879وقد عرفها الفصل  
عمل مشروع لحسابه، ويسوغ إعطاء الوكالة أيضا لمصلحة الموكل والوكيل، أو لمصلحة 

 ولمصلحة الغير وحده".الموكل والغير، بل 

ولكل من هذه النيابات قواعدها الخاصة بها، إال أن ما يهمنا في هذا الصدد هي النيابة 
 االتفاقية الرتباطها بمجال المعامالت المدنية.

 ا: شروط قيام النيابة في التعاقدثالث

ة هذا  ادويلتزم األصيل بالعقد المبرم من قبل النائب يجب أن تحل إر  لكي تتحقق النيابة
وأن يتم التعاقد باسمه ولحسابه، وذلك ضمن حدود السلطة  األخير محل إرادة األصيل

 الممنوحة له.

فالتعاقد بطريق النيابة حتى يكون صحيحا ومنتجا لكافة آثاره القانونية يجب أن تتوافر 
 فيه الشروط اآلتية:

 ل إرادة النائب محل إرادة األصيلحلو -1

وراء يتعاقد النائب بإرادته الشخصية ال بإرادة األصيل، فهو يعبر عنها، ويقصد من 
 اللها محل إرادة األصيل إحداث آثار قانونية في ذمة هذا األخير.إح 

إال إذا كان إلرادته دور إيجابي في إنشاء التصرف  فالنائب ال تكون له صفة النيابة
أحد الطرفين إلى الطرف  همته على نقل إرادةالقانوني، على خالف الوسيط الذي تقتصر م

سول من اآلخر، فالرسول هو بمثابة مبلغ إلرادة المرسل إلى الغير، لذلك اعتبر التعاقد بر 
مادام األصيل يتعاقد بنفسه، ولكن بواسطة رسول عنه حتى ولو قبيل التعاقد بين غائبين 

ر تعاقدا بين حاضرين إذا جمع جمع الرسول والغير مجلس واحد، أما التعاقد بنائب فيعتب 
 النائب والغير مجلس واحد.
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وإذا سلمنا بأن النائب حينما يبرم التصرف عن األصيل، إنما يعبر عن إرادته هو، كان 
طبيعيا أن تستلزم خلوها من العيوب التي قد تؤثر في صحة العقد، وعليه يكون العقد الذي 

أو  نائب واقعا في غلط، أو كان ضحية تدليستم بطريقة النيابة قابال لإلبطال متى كان ال
 إكراه حتى ولو كانت إرادة األصيل سليمة لم يلحقها عيب من هذه العيوب.

ن لب إبطال العقد المذكور إذا صدر عوبديهي أن يكون للغير )المتعاقد اآلخر( حق ط
 .1النائب تدليس أو إكراه شاب إرادة هذا الغير

وتجدر اإلشارة إلى أنه إذا كان يلزم  في النائب لكي يقع تصرفه عن األصيل صحيحا 
أن تتوفر فيه اإلرادة، فإن تطبيق القواعد العامة في النيابة االتفاقية يؤدي إلى عدم اشتراط 
كمال األهلية في تصرفات النائب، والعلة في ذلك كون آثار التصرف راجعة بحكم النيابة 

 كالصبي ، -مادام يتوفر على اإلرادة –ون النائب، وهكذا يجوز لناقص األهلية دإلى األصيل 

المميز والمحجور عليه أن يتعاقد بالنيابة عن غيره، ويكون تصرفه هذا صحيحا مع 
 880العلم أنه لو أبرمه عن نفسه لكان باطال، األمر الذي أكده المشرع المغربي في الفصل 

 من ق.ل.ع.

علق األمر بالنيابة القانونية نجد المشرع المغربي قد اشترط األهلية في حين أنه ومتى ت 
 .2الكاملة في النائب الشرعي، كالوصي والمقدم خاصة وأنه مكلف برعاية مصالح القاصرين

 

 
سالمتها من عيوب اإلرادة بل إلى إرادة  : وبالمقابل ال ينظر في التعاقد عن طريق الرسول إلى إرادة هذا األخير، ومدى  1

 المرسل. 
صاحب النيابة  231من مدونة األسرة النيابة الشرعية في الولي والوصي المقدم، وبينت المادة  230: بعدما حددت المادة 2

اضي،  الشرعية، حيث ذكرت األب الراشد واألم الراشدة عند عدم وجود األب أو فقد أهليته، وصي األب، وصي األم، الق
من نفس القانون تشترط في كل من الوصي والمقدم أن يكون ذا أهلية كاملة حازما ضابطا    246مقدم القاضي، نجد المادة 

 أمينا.
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 عاقد النائب باسم األصيل ولحسابهت -2

نائبا عنه، إن من أسس النيابة أن يتعامل النائب باسم األصيل ولحسابه، أي بصفته 
وال يجوز أن يضمر النائب هذا األمر، بل البد له أن يكشف عن صفته للغير المتعاقد معه، 

 أو على األقل يكون هذا األخير عالما به من أي طريق آخر.

فإذا لم يفصح عن هويته القانونية كوكيل عن شخص األصيل، وظل الطرف اآلخر 
نصرف إلى النائب ال إلى األصيل، ويصبح الوكيل عالم بوجود النيابة، فإن آثار العقد ت غير

 .1)النائب( متحمال بااللتزامات الناشئة عن هذا العقد

وإذا كان األصل أن التعاقد بطريق النيابة ال يعتبر حاصال إال إذا كشف النائب عن 
األصيل موقفه لمن يتعاقد معه، فإن هناك حالتين استثنائيتين تنصرف فيهما آثار العقد إلى 

 دون أن يكشف النائب عن صفته وقت التعاقد:

إذا كان المتعاقد مع النائب يعلم بنيابته، أو كانت الظروف تفترض حتما على  -1
 الغير المتعاقد العلم بوجود النيابة.

مثال: من يدخل محال تجاريا لشراء شيء منه، يفترض فيه العلم بأن العامل الذي 
 عن صاحب المحل.يتولى البيع ليس إال نائبا 

كما هو  ،إذا كان يستوي عند الغير المتعاقد أن يتعامل مع األصيل أو النائب -2
األصيل  يستوي لديه أنه يتعامل مع ، فصاحب المحلالحال في الشراء من المحالت التجارية

أو النائب، ولذلك فإن آثار البيع تضاف مباشرة إلى األصيل، حتى ولو كان صاحب المحل 
 يجهل النيابة.

 
ق.ل.ع على ما يلي: "إذا أبرم الوكيل العقد باسمه الشخصي، كسب الحقوق الناشئة عنه وظل   920: ينص الفصل  1

لو كانت الصفقة لحسابه ولو كان هؤالء قد علموا بأنه مغير اسمه وأنه وكيل   ملتزما مباشرة تجاه من تعاقد معهم، كما
 بالعمولة".
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 ائب حدود نيابته في إبرام التصرفالتزام الن -3

لئن كان النائب في إبرامه التصرفات العقدية يعبر عن إرادته، ال عن إرادة األصيل 
رادة في حدود السلطات المخولة له بموجب الوكالة، الذي يمثله، لزم أن يعبر عن هذه اإل

 وتتنوع هذه األخيرة حسب ما تتعلق به التصرفات إلى نوعين:

وهي التي ترد على عبارات عامة، وال تحدد تصرفات بذاتها مثل وكالة عامة:  -أ
 "وكلت فالنا في جميع أعمالي" أو "جعلته مفوضا عني".

شيئا من أعمال التصرف، ألنها ال تمنحه إال الصفة العامة ال تخول الوكيل  والوكالة
 .1في القيام بأعمال اإلرادة، إال إذا كانت األولى الزمة للقيام بالثانية

، حيث 2وهي التي تقتصر على تصرف واحد من التصرفات وكالة خاصة:  -ب
 تنحصر حرية تصرف النائب القانوني في الحدود المنصوص عليها في عقد الوكالة.

تجاريا  كأن يبيع محال ،أنه إذا تجاوز الوكيل اإلطار الذي حدده الموكل في الوكالة إال
ن يشتري النائب عقارا غير العقار الذي عينه ائب عن صاحبه، أو كأته كن ار دكلف فقط بإ

 األصيل، فإن آثار تصرفاته هاته ال تلزم األصيل )الموكل( كقاعدة.

ينصرف فيها آثار العقد إلى األصيل، بالرغم  3استثنائيةعلى أنه ترد على ذلك حاالت 
 من تجاوز النائب حدود النيابة، وتنحصر أساسا في:

 
، ص  2011: الحسين بلحساني، البيع والكراء وفقا للقواعد العامة والتشريعات الخاصة، مطبعة الجسور، وجدة، طبعة 1

31-32 . 
جل إجراء قضية أو عدة قضايا أو التي ال ق.ل.ع الوكالة الخاصة بأنها "هي التي تعطى من أ 891: عرف الفصل  2

 تمنح الوكيل إال صالحيات خاصة. 
وهي ال تمنح الوكيل صالحية العمل إال بالنسبة إلى القضايا أو التصرفات التي تعينها وكذلك توابعها الضرورية وفقا لما  

 تقتضيه طبيعتها أو العرف المحلي".

 من ق.ل.ع.  927: الفصل  3
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إقرار األصيل لتصرف النائب، إذ أن اإلقرار الالحق كاإلذن السابق، ويسري أثر  -1
 .1العقد على األصيل من يوم إبرام العقد، ال من يوم صدور اإلقرار

ئب، وتعود هذه الحالة إلى فكرة الفضالة، حيث وكل من تصرف الناإذا استفاد الم -2
يكون في تجاوز النائب )الفضولي( حدود سلطته نفعا لألصيل، وذلك إذا وجد فرصة سانحة، 

ع الرجوع إلى األصيل، وكانت الظروف يغلب عليها الظن بأن هذا األخير ما كان يستط ولم
 إال ليوافق على هذا التصرف.

ما تتضمنه تعليمات الموكل ما دام الفرق مى م الوكيل التصرف بشروط أقصإذا أبر  -3
 .2يسيرا، أو كان مما يتسامح به في التجارة، أو في مكان إبرام العقد

حماية للغير حسن النية و أنه ك، ذلك حالة انتهاء سلطة النائب دون علمه بذل -4
النائب ومن يتعاقد معه يجهالن انتهاء واستقرارا للمعامالت قرر القانون أنه في حالة كون 

عزل النائب دون وصول قرار العزل إليه، فإن التصرف  ابة، كما في حالة وفاة الموكل أو الني 
يعتبر صحيحا، وتنصرف آثاره إلى األصيل إن كان حيا، وإلى ورثته من بعده إن كان قد 

 .3مات

 رابعا: آثار النيابة

إلى انصراف آثار التصرفات التي يبرمها النائب إلى من المعلوم أن تحقق النيابة يؤدي 
ذمة األصيل، كما لو كان قد أبرم التصرف بنفسه، بمعنى أن حقوق األصيل والتزاماته تنشأ 

دون حاجة إلى إجراء الحق يقوم به النائب لتحقيق  من التصرف الذي أبرمه النائب باسمه
 

 ق.ل.ع. من  37: الفصل 1
 من ق.ل.ع.  927: الفقرة األخيرة من الفصل 2
من ق.ل.ع: "تكون صحيحة التصرفات التي يبرمها الوكيل باسم  939: وهو المقتضى المنصوص عليه في الفصل  3

 الموكل خالل الفترة التي يجهل فيها موته أو غيره من األسباب التي يترتب عليها انقضاء الوكالة، بشرط أن يكون من تعاقد
 معه يجهل ذلك بدوره".



62 
 

التفاقية )الوكالة(، فإن التصرف الذي يجريه هذه النتيجة، ذلك أنه إذا توافرت شروط النيابة ا
النائب ينصرف إلى األصيل، وعلى هذا تتحدد آثار النيابة بالنسبة لكل من األصيل والنائب 
من جهة، وبين النائب والغير المتعاقد معه من جهة أخرى، وبين األصيل والغير باعتباره 

 طرفا في العالقة التعاقدية.

 باألصيلعالقة النائب  -1

يحكمها المصدر الذي يحدد سلطة النائب، فإذا كانت النيابة اتفاقية، كان عقد الوكالة 
هو الذي يحدد حقوق النائب والتزاماته قبل األصيل، وإذا كانت النيابة قانونية تولى القانون 

 تحديد هذه الحقوق وااللتزامات.

التصرف الذي يبرمه بإرادته يرتب أثره والجدير بالذكر أن األثر الجوهري للنيابة هو أن 
مباشرة في ذمة األصيل، كما لو كان هو الذي أبرم العقد بذات نفسه دون أن يرتب أي أثر 

 في ذمة النائب.

عن العقد الذي تم إبرامه بطريق  ويترتب على ذلك أن الحقوق وااللتزامات التي تترتب
لألصيل أن يطالب المتعاقد اآلخر  النائب تنصرف إلى األصيل دون النائب، وهكذا يكون 

مباشرة بالحقوق التي رتبها العقد الذي أبرمه النائب، وكذلك يجوز للمتعاقد اآلخر أن يطالب 
 األصيل بالحقوق الناشئة عن هذا العقد.

 عالقة النائب بالغير -2

يعتبر النائب أجنبيا عن آثار ما عقده من تصرف، ذلك أن هذه اآلثار ال تعود إليه، 
 ل تعود إلى األصيل رغم أن التصرف قد تم بإرادة النائب.ب 

ق.ل.ع يتبين أن التصرفات التي يجريها النائب في  من 925وبالرجوع إلى الفصل 
حدود نيابته تعود آثارها لألصيل مباشرة، كما أنه ال يجوز للنائب بعد انعقاد العقد أن يرجع 
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م ال كانت نيابته شاملة للتنفيذ، ومن ث إال إذا  على المتعاقد معه مطالبا إياه بتنفيذ االلتزام
 .1يتحمل النائب أي التزام إزاء الغير الذي يبقى من حقه الرجوع فقط على األصيل )الموكل(

أما إذا تجاوز النائب حدود نيابته، فمن حق الغير الرجوع عليه شخصيا باعتباره قد 
مسؤولية تقصيرية إزاء الغير، ويلزم بتعويضه عن أصبح ملتزما اتجاهه مباشرة، وقد يسأل 

الذي قد يسببه له على إثر تجاوزه لحدود نيابته، أو صدور خطأ منه بمناسبة هذا  2رر الض
 التعاقد.

 عالقة األصيل بالغير -3

تندثر شخصية النائب، ويبقى الغير في عالقة مباشرة مع  في هذه الحالة تنمحي بل
ة الحقوق التي يرتبها العقد، فهما المتعاقدان الحقيقيان، حيث األصيل، فيكتسب قبله كاف

تنصرف آثار العقد مباشرة إلى ذمة كل منهما، سواء تعلق األمر بالحقوق أو بااللتزامات، 
 فكالهما دائن ومدين.

وهكذا يسوغ لألصيل أن يطالب المتعاقد اآلخر مباشرة بالحقوق التي رتبها التعاقد 
 .3، وكذلك يجوز للغير أن يطالب األصيل بحقوقه المتولدة من العقدالحاصل بواسطة نائبه

وعليه فمتى أخل أحدهما بالتزاماته، جاز للطرف المتضرر مطالبة الطرف اآلخر 
 لقواعد المسؤولية العقدية. ويض استنادابالتع

 

 

 
 من ق.ل.ع.  921: الفصل  1
 . 93: محمد الشرقاني، مرجع سابق، ص  2
 . 295: إدريس العلوي العبدالوي، مرجع سابق، ص 3
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 تعاقد النائب مع نفسه -

نفسه، بمعنى أن يبرم الشخص يطرح التساؤل حول مدى إمكانية تعاقد الوكيل مع 
 :1وحده العقد بصفته الشخصية وبصفته نائبا، ويتحقق هذا النوع من التعاقد بين صورتين

خص آخر، فيقوم هو : يكون للشخص فيها سلطة إبرام تصرف معين لحساب شاألولى
 ور المتعاقد اآلخر، فهو حينئذ متعاقد مع نفسه أصيال عنها، ونائبا عننفسه ولحسابه بد

 غيره، ومثال ذلك أن يوكل شخص في بيع شيء فيشتريه لنفسه.

ا شخصين لهما مصالح متعارضة بخصوص تصرف معين، وينوب : نجد فيهالثانية
 .نذاك يتعاقد مع نفسه نائبا عن الطرفينأعنهما في إبرام هذا التصرف شخص واحد، 

خر مثاله: أن يوكل شخص من أحد الطرفين في بيع شيء معين، ويوكل الطرف اآل 
أي ينوب عن البائع في البيع، وينوب عن  في شراء هذا الشيء، فيبرم البيع لحسابهما،

 المشتري في الشراء.

التي حسمت مسألة النائب الذي يتعاقد مع  2وعلى خالف معظم التشريعات العربية
االلتزامات والعقود المغربي لم يحسم في ذلك، اللهم ما تعلق ببعض نفسه، نجد قانون 

من مدونة التجارة  428من ق.ل.ع والمادة  481و  480النصوص الخاصة كالفصلين 
 من مدونة األسرة. 269والمادة 

ق.ل.ع ينص على أن: "متصرفو البلديات والمؤسسات العامة  من 480فنجد الفصل 
ائيون أو المقدمون واآلباء الذين يديرون أموال أبنائهم ووكالء واألوصياء والمساعدون القض

، ال يسوغ لهم اكتساب أموال من ينوبون الشركات في التفليسات )السنادكة( ومصفو الدائنين 
 

 . 296إدريس العلوي العبدالوي، مرجع سابق، ص  :1<

 من القانون المدني المصري. 188: المادة 2
 الجزائري.من القانون المدني  77المادة 
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عنه إال إذا كانوا يشاركونهم على الشيوع في ملكية األموال التي هي موضوع التصرف. كما 
األشخاص أن يأخذوا أموال من ينوبون عنهم على سبيل المعاوضة أو أنه ال يجوز لهؤالء 

 الرهن". 

إال أنه يمكن إجازة الحوالة أو البيع أو المعاوضة أو الرهن ممن حمل التصرف 
مع  ،لصالحه، إذا كانت له أهلية التفويت، أو من المحكمة أو من أية سلطة مختصة أخرى 

 مراعاة األحكام المتعلقة بذلك والواردة في ظهير المسطرة المدنية".

من مدونة التجارة على ما يلي: "ال يمكن للوكيل بالعمولة أن  428كما نصت المادة 
 يجعل نفسه طرفا ثانيا في العملية إال بإذن المحكمة الصريح للموكل".

ذا أراد النائب الشرعي القيام من مدونة األسرة على أنه: "إ 269هذا وتنص المادة 
بتصرف تتعارض فيه مصالحه أو مصالح زوجه، أو أحد أصوله أو فروعه مع مصالح 
المحجور، رفع األمر إلى المحكمة التي يمكنها أن تأذن به، وتعين ممثال للمحجور في إبرام 

 التصرف والمحافظة على مصالحه".

االتفاقية أن يتعاقد مع نفسه إال بإذن وبناء عليه يمنع على النائب في إطار الوكالة 
 .1األصيل صريح من منوبه

 ثاني: صحة التراضي المطلب ال

يستلزم لصحة التراضي كركن أساسي في العقد أن يكون صحيحا، صادرا عن شخص 
 متمتع باألهلية الكاملة )الفقرة الثانية(، خاليا من العيوب الذي قد تشوبه )الفقرة األولى(.

 
 . 217: عبد الحق صافي، القانون المدني، مرجع سابق، ص 1
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البد من التنبيه إلى الفرق بين الرضا المعيب وفقدان الرضا، ففي الحالة األولى وهنا 
يكون الرضا موجودا، ولكن إرادة أحد األطراف غير سليمة، لذلك قد ينعقد العقد ويستجمع 

 أركانه، مع إمكانية المطالبة بإبطاله من الضحية.

نذاك ينتفي ا مثال، أمميز  أما في حالة فقدان الرضا، كما لو كان المتعاقد صبيا غير
 فيقع باطال.ألهلية،وجود الرضا، ويفقد العقد ركنا من أركان انعقاده وهو ا

 الفقرة األولى: عيوب اإلرادة 

، فالتعبير عن اإلرادة 1اإلرادة المعيبة إرادة موجودة، لكنها لم تصدر عن بينة واختيار
إلى إبرام االلتزام تحت وطأة عيب  ينبغي أن يكون نابعا عن إرادة حرة سليمة، غير مدفوعة

 من عيوب الرضا.

ومن هنا يتعين أن نقف على مختلف عيوب اإلرادة، كما هي منصوص عليها في 
منه في الغلط، التدليس،  392الفصل تزامات والعقود المغربي، حيث حددها قانون االل

مرض والحاالت حالة الو  اإلكراه، كما يمكن إضافة عيوب أخرى، ويتعلق األمر بالغبن
 .3من ق.ل.ع 56، 55، 54المشابهة المنصوص عليها في الفصول 

 
: فتحي عبد الرحيم عبد هللا، شرح النظرية العامة لاللتزام، الكتاب األول، مصادر االلتزام، مكتبة الجالء، الطبعة األولى،   1

 . 69، ص  2001
الرضى الصادر عن غلط، أو الناتج عن تدليس، أو  من ق.ل.ع على ما يلي: "يكون قابال لإلبطال  39: ينص الفصل  2

 المنتزع بإكراه".
من ق.ل.ع على ما يلي: "أسباب اإلبطال المبنية على حالة المرض والحاالت األخرى المشابهة  54: ورد في الفصل 3

 متروكة لتقدير القضاة".
ليس الطرف اآلخر أو نائبه أو الشخص الذي  منه أن: "الغبن ال يخول اإلبطال، إال إذا نتج عن تد 55كما جاء في الفصل 

 تعامل من أجله وذلك فيما عدا االستثناء الوارد بعد".
من نفس القانون فنص على أن: "الغبن يخول اإلبطال، إذا كان الطرف المغبون قاصرا أو ناقص األهلية،   56أما الفصل 

ددها القانون، ولو لم يكن ثمة تدليس من الطرف  ولو تعاقد بمعونة وصيه أو مساعده القضائي، وفقا لألوضاع التي ح
 اآلخر. ويعتبر غبنا كل فرق يزيد عن الثلث بين الثمن المذكور في العقد والقيمة الحقيقية للشيء". 
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 غلطأوال: ال

يمكن تعريف الغلط بكونه وهم يقوم في ذهن المتعاقد ويصور له الواقع على خالف 
أو صفة غير موجودة أو العكس، ويدفعه إلى  ، بمعنى أنه يجعله يعتقد بوجود واقعة1حقيقته
 التعاقد.

فالغلط حالة تقوم في النفس تحمل على توهم الواقع، وهذا األخير إما أن يكون واقعة 
 غير صحيحة يعتقد اإلنسان بصحتها، أو واقعة صحيحة يتوهم عدم صحتها.

في  درهم، 9000ومثال ذلك إذا ما أجر شخص أرضه آلخر مقابل أجر سنوي قدره 
درهم سنويا، أو  9000حين يعتقد الطرف اآلخر أنه يشتري األرض مقابل إيراد مرتب قدره 

 كمن يشتري لوحة يعتقد أنها أثرية، ثم يتبين أنها ليست كذلك.

 ويقتضي منا دراسة الغلط كعيب من العيوب التطرق ألنواعه وأحكامه.

 أنواع الغلط -1

المترتبة عليه إلى ثالثة أنواع، غلط يجعل العقد باطال بطالنا ينقسم الغلط حسب اآلثار 
مطلقا، وغلط يجعل العقد قابال لإلبطال لمصلحة المتعاقد المتضرر، وغلط ال أثر له على 

 صحة العقد.

 

 
1Z 311: عبد الرزاق السنهوري، مرجع سابق، ص . 

بذلك، فنجد األستاذ محمدالشرقاني يعرفه  ولإلشارة فالمشرع المغربي لم يعرف الغلط، إال أن هذا لم يمنع الفقهاء من القيام 
 . 107بكونه "المفارقة بين التصور والواقع، يكون ضحيتها المتعاقد"، الشرقاني، مرجع سابق، ص 

أما زيد قدري ترجمان فيعرفه: "الغلط حالة تقوم في نفس المتعاقد تحمله على توهم الواقع على خالفه بأن ينسب إلى  
ماهيته، أو صفة غير موجودة فيه"، زيد قدري ترجمان، الموجز في القانون المدني، نظرية  شخص أو إلى شيء ماهية غير  

 . 76، ص 1992االلتزام، الجزء األول، مصادر االلتزام، طبعة 



68 
 

 الغلط المانع -أ

هو الغلط الذي يعدم الرضا ويؤدي إلى بطالن العقد بطالنا مطلقا، ويتحقق في ثالث 
 حاالت:

 الغلط في ماهية العقد -

بيل الهبة، في حين أنه على س اكأن يتسلم شخص مبلغا من النقود من آخر، معتقد
 هذا المبلغ أن يكون على سبيل القرض.ل قصد الدافع

 في ذاتية محل االلتزامالغلط  -

صرفت فيه إرادة من قبيل البائع الذي يبيع عقارا مخصصا للفالحة، في الوقت الذي ان 
آلخر إحدى سيارتيه التي  آخر مخصص للسكن، أو كأن يبيع شخصالمشتري إلى عقار 

 .ا يظن المشتري أنه يبيعه الثانيةمعتقدا أنه يبيعه األولى، بينم يملكهما

 بب االلتزامالغلط في س -

كالشخص الذي وهب معظم ثروته لمشروع خيري، معتقدا أن ابنه الوحيد قد قتل في 
 رب، ثم ظهر بعد ذلك أن االبن الزال حيا.الح 

ى ماهية العقد أو المحل أو ففي جميع هذه الحاالت ال يوجد تطابق بين اإلرادتين عل
 ولذلك يعتبر الغلط حائال دون انعقاد العقد، ألنه وقع على ركن من أركانه. السبب

 الغلط غير المنتج أو غير المجدي -ب

وهو الغلط الذي ال أثر له على صحة العقد وال يفسد الرضا، بل يبقى العقد صحيحا 
 ومنتجا لكافة آثاره القانونية، ويتحقق في أربع حاالت:
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اع شيئا قيما بثمن زهيد، ألنه يجهل قيمته، فالغلط في قيمة الغلط في القيمة: كمن ب  -
الشيء ال يؤثر على صحة العقد، ما لم يصاحبه غلط في صفة جوهرية للشيء، أو وصل 

، حيث يجوز حينها إبطال العقد إذا كان الغبن قد رافقه التدليس، أو كان 1التفاوت حد الغبن
 الطرف المغبون قاصرا أو ناقص األهلية.

غلط في صفة غير جوهرية للشيء محل العقد: كالطالب الذي يقتني كتابا معتقدا ال-
 أن أوراقه من صنف معين، بينما هي من نوع آخر.

الغلط في شخص المتعاقد: حيث تكون شخصيته محل اعتبار في العقد، كالتاجر  -
ع سلعة الذي يبيع سلعة لشخص معتقدا أنه قريبه، ثم اتضح أنه مجرد شبيه له، فمن يبي 

 يستوي عنده أن يشتريها كريم أو حاتم.

الغلط في الباعث: كالشخص الذي يشتري منزال للسكنى، ظنا منه أن المنزل الذي  -
 يسكنه من نصيب غيره من الورثة، ثم تبين أنه من نصيبه.

 لإلبطال الغلط المسبب -ج

ويجعل العقد قابال لإلبطال، وهو ما يهمنا من أنواع  وهو الغلط الذي يعيب اإلرادة
 منه. 45إلى  40والعقود في الفصول من  اتالغلط، وقد نظمه قانون االلتزام

 أحكام الغلط في القانون المغربي -2

ومن  ظيم واف، إذ خصه المشرع بست فصوللقد ظفر الغلط في التقنين المغربي بتن 
د به المشرع ويعتبره عيبا من عيوب اإلرادة يتحقق في خاللها نستخلص أن الغلط الذي يعت 

 الحاالت اآلتية:

 
 . 30: حافظ بكور، محاضرات في مادة النظرية العامة لاللتزامات، ص  1
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 لقانون الغلط في ا -أ

أو بفهمه  ا للحقيقةاعتقاد المتعاقد بوجود أو عدم وجود قاعدة قانونية خالف بهويقصد 
، أي أن الغلط يقع على حكم من أحكام القانون في أمر من أمور 1خاطئا لمضمونها فهما

التصرف القانوني، حيث يتوهم المتعاقد قاعدة قانونية على غير حقيقة حكمها، كأن يتنازل 
وارث على حصته في التركة مقابل مبلغ معين، معتقدا أنه يرث الثلث ولشقيقته الثلثين 

نذاك يستطيع أن يطعن نصيبه النصف ال الثلث. ألذي يجعل جاهال حكم القانون ااآلخرين، 
في رضائه على أساس غلطه في حكم القانون، الذي أدى إلى قبوله لمقابل نقدي ال يتناسب 

 مع نصيبه الحقيقي.

وهنا البد من التنبيه إال أن هذه الحالة ال تتعارض مع القاعدة الشهيرة "ال يعذر أحد 
الخضوع للقانون عن طريق  لمواجهة من يريد االنفالت منبجهله للقانون"، والتي قررت 

، وكذا لتكريس ضمان احترام القانون، بحيث أن ضحية الغلط في القانون جهلهالتذرع ب
منحت له هذه الرخصة للمطالبة بإبطال العقد تصحيحا للوضع المغلوط وإعماال للحكم السليم 

 التالية:وذلك بعد توفر الشروط  ،2للقانون 

 غلط هو السبب الدافع إلى التعاقدالشرط األول: أن يكون ال

ويتحقق ذلك إذا كان الغلط هو السبب الجوهري الذي حمل الشخص على التعاقد، 
، كمن يهب حصته في اإلرث معتقدا أنها ضئيلة تساوي الثلث، 3بحيث لواله لما تعاقد أصال

 
 . 82ترجمان، مرجع سابق، ص ، زيد قدري 110: محمد الشرقاني، مرجع سابق، ص  1
 . 103،  102:الطيب الفصايلي، مرجع سابق، ص 2
: محمد لبيب شنب، الموجز في مصادر االلتزام، المصادر اإلدارية، العقد واإلرادة المنفردة، دار النهضة العربية، الطبعة 2

 . 150، ص 1970األولى، 

 يخول إبطال االلتزام  من ق.ل.ع على ما يلي: "الغلط في القانون  40: ينص الفصل  3
 إذا كان هو السبب الوحيد أو األساسي؛ -1
 إذا أمكن العذر عنه". -2
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لنصف، ففي هذه الحالة يحق له إبطال الهبة ثم تبين أنها أكثر من ذلك، بحيث تصل إلى ا
، ويرجع إلى قاضي الموضوع لتقدير ما إذا كان الغلط في القانون هو 1للغلط في القانون 

 السبب األساسي للتعاقد. 

 اني: أن يكون الغلط مما يعذر عنهالشرط الث

يعلما، األصل أن القاعدة القانونية تنطبق في حق المتعاقدين سواء علما بها أم لم 
ولكن إذا أقدم شخص على إبرام عقد معين، وهو يجهل قواعد القانون بشأن أمر من أمور 

يكون للشخص الذي وقع في الغلط بمعنى أن ، 2التعاقد، فال يمكن اعتبار رضائه سليما
مبرراته، ففي المثال السابق المتعلق بالمتنازل عن حصته في اإلرث، فلو كان هذا الشخص 

في السن، وال يفقه شيئا في األمور الدنيوية، فإنه في هذه الحالة يعتد بغلطه، أما أميا متقدما 
إذا كان المتنازل من بين المهتمين بالحقل القانوني، بحيث يسهل عليه االطالع على وضعية 

 الغلط، فال يمكن االعتداد بغلطه.

 قانوني يمنع طلب اإلبطال بالغلط الشرط الثالث: عدم وجود نص

في القانون من مطالبة  هذا الشرط من مقتضيات نصوص منعت ضحية الغلط يستفاد
من ق.ل.ع من أنه إذا قام شخص  73اإلبطال، وال أدل على ذلك ما يقضي به الفصل 

، أو سداد لدين تنفيذا اللتزام معنوي متمتع بأهلية التصرف على سبيل التبرع بدفع مبلغ مالي 
عليه  يمتنعسقط بالتقادم، وهو يعتقد عن غلط أنه ملزم بالدفع جاهال واقعة التقادم، فإنه 

 .3التمسك بالغلط في القانون إلبطال التصرف الذي أجراه واسترداد ما دفع

 
 . 148: عبد القادر العرعاري، مرجع سابق، ص: 1
 . 131: عبد الرحمان أسامة، مرجع سابق، ص: 2
 . 104العقد، ص:  : حسن البردعي، نظرية االلتزام في القانون المغربي، الجزء األول، مصادر االلتزام،  3
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من ق.ل.ع: "ال يجوز الطعن في الصلح   112من ذلك أيضا ما جاء في الفصل 
 إال في حالة التدليس". فيه بسبب الغبنال يجوز الطعن بسبب غلط في القانون، و 

ولعل السبب في عدم قبول الطعن في عقد الصلح حسب القانون هو تحقيق االستقرار 
لهذا العقد، ألن الصلح يزيل الخصومة والخالفات، وال يلجأ إليه المتعاقدان عادة إال بعد 

حقيقه لرغباتهم، لذلك قلما يتصور مراجعة دقيقة وتأكد كلي من ضمانة الصلح لحقوقهم وت
 .1الغلط في القانون بشأن هذا العقد

وقد أكد القضاء المغربي هذا المقتضى في العديد من قراراته، من ذلك القرار الذي جاء 
فيه: "إن العقد الذي يجعل حدا للنزاع بتخلي كل طرف عن بعض مزاعمه لفائدة اآلخر ال 

خر، وبالتالي ال يمكن الحكم ببطالنه لبطالن العقد من يمكن اعتباره عقدا مصححا لعقد آ
أجل الغلط وانتفاء السبب وإال أزيلت عنه صفة الصلح، ولم تطبق المحكمة القانون تطبيقا 

 2سليما، مما يجعل حكمها معيبا بخرق القانون معرضا للنقض"

 الغلط في مادة الشيء أو نوعه أو في صفة فيه: -ب

ط الواقع في ذاتية الشيء تتحدد بجسامة الغلط في نظر من وقع لما كانت العبرة بالغل
فيه، بحيث كان سيمتنع عن التعاقد لو علم بحقيقته، فإنه يستوي أن يكون هذا الغلط غلطا 

 في مادة الشيء، أو في نوعه، أو في صفة جوهرية فيه.

من ق.ل.ع بقوله: "يخول اإلبطال  41المشرع المغربي في الفصل  عنه وهو ما عبر
كانت هي السبب الدافع إلى الرضى"،  ،إذا وقع في ذات الشيء أو في نوعه أو في صفة فيه

 كمن يشتري خاتما معتقدا أنه من الذهب الخالص فيكتشف أنه من النحاس".

 
 . 84: زيد قدري ترجمان، مرجع سابق، ص: 1
 . 407، ص:  1968، سنة 88/89، منشور بمجلة القضاء والقانون، عدد 1967ماي  20: قرار محكمة النقض بتاريخ 2
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 فيه يؤدي الذي قتالو  في الشيء، ذات مصطلح استعمل المشرع أن المالحظ ومن
 المانع، الغلط صور من صورة ألنه اإلبطال مجرد وليس البطالن إلى الغلط من النوع هذا
 وليس الشيء مادية يقصد حيث التعبير، خانه المشرع بأن القول إلى  الفقه بعض دفع مما

 .ذاتيته

 الصفات  مجموع العقد إبطال أسباب من سببا يعتبر الذي النوع في بالغلط ويقصد
 تتكون  التي المادة عن النظر بصرف بعض، عن بعضها األشياء بها تتميز التي األساسية

 .وأسود أبيض أنه بعد فيما له يتضح ثم ملون، أنه معتقدا تلفازا شخصا يشتري  كأن ، منها

 أي التعاقد، إلى  الدافع هي كانت متى العقد، إبطال الشيء صفة في الغلط يخول كما
 ثم أصلي، أنه أساس على كتابا يشتري  كمن للشيء، جوهرية صفة في الغلط يكون  عندما
 .مصور أنه له يتبين

 فيه صفة في أو  المتعاقد شخص في الغلط -ج

: أن فيه ورد الذي ع.ل.ق من 42 الفصل في الغلط من النوع هذا على المشرع نص
 هذا كان إذا إال الفسخ يخول ال صفته على أو المتعاقدين أحد شخص على الواقع الغلط"

 فمن ،"اآلخر المتعاقد من الرضى صدور إلى الدافعة األسباب أحد الصفة هذه أو الشخص
 أو  المتعاقد شخصية بخصوص غلط في وقع لمن خول المشرع أن يتضح الفصل هذا خالل
 محل صفته أو  الثاني المتعاقد شخصية كانت متى التصرف بإبطال المطالبة إمكانية صفته
 .العقد في اعتبار

 تكون  أن أي للتعاقد، الدافع هو  األخير هذا يكون  وأن البد الغلط بهذا ولالعتداد
 في الحاالت وبعض التبرع عقود في كما التعاقد، وقت اعتبار محل معه المتعاقد شخصية

 الجراحية، العمليات إجراء في مختص طبيب مع التعاقد في الشأن هو  كما المعاوضة، عقود
 . شيئا الطب أمور في يفقه ال معه المتعاقد الشخص أن يتبين ثم



74 
 

 الدافع  هي كانت متى المتعاقد صفات من جوهرية صفة لتخلف بالنسبة الشيء ونفس
 أنها بعد فيما له فيتضح عليه، غبار ال سلوكها أن يعتقد المرأة  منزال يؤجر كمن العقد، إلبرام

 .السلوك منحرفة

 في اعتبار أي لها يكن لم إذا صفته أو معه المتعاقد شخصية فإن المخالفة وبمفهوم
 يحق ال الحالة هذه ففي آخر، شخص أي مع يتعامل أن المتعاقد لدى يستوي  بحيث العقد،

 شقة المكري  استأجر لو  كما العقد، مصير على تأثيره لعدم الغلط، هذا يدعي أن للمتعاقد
  لهذا  يستأجرها أن عنده يستوي  كان ولكن موظفا، به وإذا طالب، أنه منه ظنا لشخص
 .صحته يمس وال اإليجار يعيب ال الغلط فهذا آخر، لشخص أو المكتري 

 الوسيط من الواقع الغلط -د

 وقع إذ: "فيه جاء الذي ع.ل.ق من 45 الفصل في الحالة هذه على المشرع نص
 االلتزام فسخ يطلب أن المتعاقد لهذا كان المتعاقدين، أحد استخدمه الذي الوسيط من الغلط

 بالقواعد  إخالل دون  وذلك السابقين 42و  31 الفصلين في عليها المنصوص األحوال في
 ."بالبرقيات الخاصة الحالة في 430 الفصل بحكم وال بالخطأ المتعلقة العامة

 الحاصل كالغلط الوسيط من الواقع الغلط اعتبر المشرع أن يبدو  الفصل بهذا ارتباطا 
 ، القابل إلى الموجب إرادة نقل على فقط يقتصر الوسيط دور أن مادام نفسه، المتعاقد من

 وقع وكأنه به يعتد أن أرسله لمن يحق فإنه ما، غلط في وقع إذا الوسيط فإن لذلك ونتيجة
 من 42و 41 الفصلين في جاء لما طبقا العقد بإبطال يطالب أن له وبالتالي شخصيا، فيه
 .الشخص في أو  الشيء في الغلط أي ع،.ل.ق

 وكيال وكلف ثريا، أثاثا يملك شخص كان إذا ما الوسيط من الواقع الغلط تطبيقات ومن
 كلف ما إذا أو  عادي، أثاث مجرد أنه أساس على الوكيل فيبيعه األثاث، ببيع بالعمولة
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 طبيب أو مهندس مع يتعاقد به فإذا معين، طبيب أو  مهندس مع بالتعاقد وسيطا شخص
 . غيره

 بإبطال للمطالبة بالغلط االعتداد أصليا متعاقدا بصفته للموكل يجوز الحاالت هذه ففي
 .وكيله بواسطة المبرم العقد

 الحق معه يكون  مما الوسيط، عن صادر خطأ نتيجة يحدث قد الغلط أن على
 في الحق الوسيط، مع تعاقد الذي الشخص أو  األصلي بالمتعاقد األمر تعلق سواء للمتضرر

 . التقصيرية للمسؤولية العامة للقواعد طبقا الوسيط هذا على بالتعويض الرجوع

 من 43 الفصل في عليه المنصوص الحساب في الغلط إلى  اإلشارة وتجدر هذا
 في يؤثر ال بحت، مادي غلط فهو  اإلبطال، تقرير من مجد غير غلط باعتباره ع.ل.ق

 يتعاقد كأن آثاره، لكافة منتجا العقد ويبقى ، تصحيحه إلى يؤدي وإنما يعيبه، وال العقد صحة
 الحساب، في خطأ وقع أنه يتضح حين في درهم، 7000 ثمنها سلعة على آخر مع تاجر
 .صحيحا العقد ويظل الواقع، الخطأ يصحح عندئذ درهم، 9000 هو  الثمن وأن

 األشخاص حالة حسب ذاتي معيار على يقوم انتفائه أو  الغلط وجود تقدير أن على
 . الخاصة وظروفهم

 المتعاقدين أحد يكون  أن لإلبطال كسبب بالغلط لالعتداد يكفي أنه إلى نشير ختاما
 اإلرادة لتغيب مشتركا الغلط يكون  أن العقد بإبطال للمطالبة يتطلب ال أي للغلط، ضحية

 .لإلبطال للقابلية العقد وتعريض
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 التدليس ثانيا

 غير فالتدليس نفسه، تلقاء من المتعاقد فيه يقع تلقائي وهم عن عبارة الغلط كان إذا
 إلى يدفعه غلط في آخر شخص إيقاع بقصد احتيالية وسائل استعمال عن عبارة وهو  تلقائي،
 .التعاقد

 ضوئهما وعلى ،(ع.ل.ق من 53و  52) اثنين فصلين في المغربي المشرع نظمه وقد
 لشروط التطرق  ثم يشابهه، ما عن وتمييزه بتعريفه بدءا التدليس أحكام معالجة سنحاول

 .تحققه

 :المشابهة والمفاهيم التدليس -1

 :التدليس تعريف -أ

 مهمة ألن صنعا، أحسن وقد والعقود، االلتزامات قانون  في التدليس المشرع يعرف لم
 قدري  األستاذ مثال فنجد  عدة تعريفات األخير هذا عرفه وقد الفقه، اختصاص من التعريف
 شخص استعمال هو  أو  التعاقد، على لحمله الحقيقة بغير شخص إيهام بكونه، يعرفه ترجمان

 . التعاقد إلى يدفعه غلط في آخر شخص إليقاع احتيالية طرقا

 ذهنه في أثاره الذي الوهم تأثير تحت يتعاقد إنما التدليس، وطأة تحت فالمتعاقد
 أن ومثاله التدليس، ولده الذي الغلط هو يشوبها الذي والعيب معيبة، إرادته فتكون  المدلس،

 على حرة مدرسة إقامة بإمكانية الشراء في الراغب  توهم دراسات للبناء معدة أرض مالك يقدم
 لما االحتيالية الوسيلة لوال والمشتري  لذلك، تصلح ال األخيرة هذه أن حين في األرض، هذه
 الشراء  على أقدم
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 المشابهة المفاهيم عن التدليس تمييز -ب

 من مجموعة عن يختلف فإنه العقد، تكوين بمرحلة مرتبط غير التدليس كان لما
 .له المشابهة األخرى  الوسائل

 :والغلط التدليس -

 فإن المتعاقد، ذهن في يتولد وهم منهما كل كون  في الغلط مع يلتقي التدليس كان إذا
  حالة  في فإنه ذلك على فضال مدبرا، يكون  التدليس أن حين في تلقائيا، الغلط في الوهم
 يترتب فال التدليس في بينما لإلبطال، العقد قابلية هو  دائما المترتب الجزاء فإن الغلط، ثبوت

 التعويض، مجرد عليه المدلس الطرف يستحق قد بل العقد، إبطال ثبوته حالة في بالضرورة
 . العارض النوع من التدليس يكون  عندما خصوصا

 :والغش التدليس -

 االحتيالية الوسائل استعمال في يتجلى األول أن في الغش عن التدليس يتميز
 شخص يخلط كأن العقد، نطاق خارج تقع خديعة فهو  الغش أما العقد، تكوين عند والتضليل

 باع لو  كما العقد، تنفيذ أثناء أو  خالص، عسل أنه على للبيع ويعرضه بالسكر العسل
 إلى القطعة موقع تغيير إلى المشتري  بادر العقار تنفيذ وعند معينة أرضية قطعة شخص
 التنفيذ بإبطال المطالبة في الحق فيه وقع من يخول مما الموقع، حيث من أفضل آخر مكان

 تحققت إن الضرر عن بالتعويض المطالبة إمكانية مع العقد، إبطال وليس للعقد، المخالف
 .شروطه

  :والنصب التدليس -

 بالوسائل معا ويهدفان مشروعين، غير عملين والنصب التدليس من كل كان إذا
 خالل من مشروع غير مدنيا عمال يظل التدليس فإن الغلط، في شخص إيقاع إلى االحتيالية
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 عليها يعاقب جريمة يشكل النصب أن حين في قانوني، عمل من االستفادة المدلس محاولة
 الغلط في آخر شخص إليقاع االحتيال ما شخص استعمال على تقوم  الجنائي القانون 

 ويدفعه غيره، فيه وقع لخطأ ماكر استغالل أو  صحيحة، وقائع إخفاء أو خادعة، بتأكيدات
 مالية منفعة على الحصول بقصد المالية، الغير مصالح أو  مصالحه تمس أعمال إلى بذلك

 . آخر لشخص أو  له

  التدليس تحقق شروط -2

 :شروط ثالثة لإلرادة المعيب التدليس لتحقق يشترط

 احتيالية وسائل استعمال: األول الشرط

 احتيالية، أساليب استعمال وهو  مادي أولهما عنصرين، توافر يجب التدليس لتحقق
 .والخداع التضليل نية وهو  معنوي  وثانيهما

 :المادي العنصر -

 اآلخر بالمتعاقد للتضليل المدلس إليها يلجأ التي االحتيالية الوسائل مجموع في ويتجلى
 من 52 الفصل لها مثل وقد مزورة، مستندات أو  كاذبة شهادات كتقديم التعاقد، إلى ودفعه

 . الكذب إلى اإلشارة أغفل قد كان وإن الكتمان أو  بالحيل ع.ل.ق

 لقيام كافيين ماديين عنصرين يشكالن قد والكذب الكتمان من كال أن بالذكر والجدير
 عنها، واإلفصاح بيانها العقد طبيعة أو  القانون  يفرض واقعة على ينصبا أن شريطة التدليس،

 حقيقة تخفي كاذبة بيانات التأمين لشركة الحياة على التأمين في عليه المؤمن قدم لو كما
 .(الكتمان) المؤمن على المرض لواقعة كتمانه أو  ،(الكذب) عضال بمرض مرضه
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 إيهام بقصد مزورة شهادات تجاري  محل لمشتري  يظهر الذي الشخص آخر وكمثال
 .المحل يدرها كبيرة وبمداخيل البناء ومتانة بدقة المشتري 

 :المعنوي  العنصر -

 مشروع، غير غرض إلى للوصول التضليل نية هو  االحتيالية الطرق  في المعنوي  الشق
 صورة أحسن في يعرضه ما يبرز الذي فالتاجر لذلك ينتفي، فالتدليس النية تلك غابت إذا أما

. مدلسا يعد فال ذاته في التضليل أو  التغرير يقصد وال سلعته، لشراء الزبائن جلب بهدف
 كمن مشروع، غرض إلى للوصول االحتيال أسلوب يستعمل من على ينطبق األمر نفس

 له  تبينت أن بعد بالوديعة، إقرار على عنده المودع من للحصول الحيل بعض يستعمل
 .ضياعها احتمال معالم بعض

 التعاقد إلى الدافعة هي االحتيالية الوسائل تكون  أن: الثاني الشرط

 اآلخر الطرف دفع الذي هو  احتيالية طرق  من استعمل ما يكون  أن الشرط بهذا ويقصد
 عليها يتعرف التي الواقعية األمور من يعتبر ذلك من التأكد أن والشك العقد، إبرام إلى

 ، الشخصي المعيار على واعتمادا المجال هذا في لسلطته إعماال الوسائل بشتى القضاء
 .والتجربة الثقافة من الشخص وحظ والسن الجنس كاعتبار

 ،( العارض) الدافع غير والتدليس الدافع التدليس بين عادة المدني القانون  شراح ويفرق 
 عنه عبر الذي وهو  التعاقد، إلى المتعاقدين يدفع لكونه الرضا يشوب عيبا األول فاعتبروا
 من إليه لجأ ما كان إذا اإلبطال يخول التدليس: "بقوله ع.ل.ق من 52 الفصل في المشرع
 في بلغت قد معه، بالتواطؤ  يعمل آخر شخص أو  نائبه أو  المتعاقدين أحد الكتمان أو  الحيل

 ."اآلخر الطرف تعاقد لما لوالها بحيث حدا طبيعتها



80 
 

 التكلفة  من أكثر بشروط القبول إلى وإنما التعاقد، على يحمل ال الدافع التدليس بينما 
 المطالبة في سببا كان وإن العقد، صحة على يؤثر وال اإلرادة يفسد ال بذلك وهو الحقيقية

 . التقصيرية للمسؤولية العامة للقواعد وفقا بالتعويض

 بعلمه أو اآلخر المتعاقد عن التدليس صدور: الثالث الشرط

 به يعتد الذي هو  المتعاقدين أحد عن يصدر الذي التدليس يكون  أن البديهي من
 الصادر العقد إبطال طلب يجوز كما عليه، المدلس لفائدة العقد إبطال لطلب موجب كسبب

 يكون  أن بشرط الغير من أو معه، بالتواطؤ يعمل آخر شخص طرف من أو  نائبه عن
 هذا  على أكدت وقد به، العلم بإمكانه أو  به، عالما( التدليس من المستفيد) اآلخر المتعاقد
 الذي للتدليس يكون : "أنه على نصت التي ع.ل.ق من 52 الفصل من األخيرة الفقرة الشرط
 ."به عالما منه يستفيد الذي الطرف كان إذا الحكم نفس الغير يباشره

 La violence :اإلكراه: ثالثا

 الشروط من جملة استجماع ينبغي فإنه اإلرادة، عيوب من كعيب اإلكراه  يقوم لكي
 .ومعناه مفهومه تحديد بعد لها، نعرض

 اإلكراه تعريف -1

 بتهديده شرعا، يلزمه ال بأمر اإلتيان على الشخص إجبار االصطالح في اإلكراه 
 . يفعله لم إن باألذى

 يسمح أن غير من يباشر إجبار: "بكونه ع.ل.ق من 46 الفصل في المشرع عرفه وقد
 ."رضاه بدون  عمال يعمل أن على آخر شخصا شخص بواسطته يحمل القانون  به
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 على تحمله الشخص، نفس في تقوم رهبة اإلكراه  أن يتضح النص هذا على وبناء
 التي الرهبة بل المادية، الوسائل ليست اإلكراه  في اإلرادة يفسد الذي أن اعتبار على التعاقد

  اللذان  واالختيار الحرية عنصري  فقدان عنه يترتب الذي األمر المتعاقد، نفس في تقع
 أو بالعرض المس أو المال إتالف أو بالقتل التهديد ومثاله.  اإلرادة عناصر أهم من يعتبران
 الحق عقار بيع أو  هبة كتوقيع قانوني، بتصرف القيام على المكره إرغام بهدف الشرف
 .فيه للمكره

 بطالنا باطال العقد يجعل مما للرضا، معدما يكون  قد اإلكراه  أن إلى هنا التنبيه ويجب
 ووضع المكره، بيد المكره أمسك لو  كما مادي، ضغط نتيجة الرضا انتزع إذا وذلك مطلقا،
 هذا إلى للوصول وتنويمه تخديره تم إذا أو المحررات، من محرر على بالقوة بصمته
 .الغرض

 على الرضا، عيوب من كعيب لإلكراه  بحثنا نطاق عن يخرج اإلكراه  من النوع وهذا
 يمنح والذي إعدامها، دون  اإلرادة إفساد على يقتصر الذي هو يعنينا الذي اإلكراه  أن أساس

 .العقد إبطال طلب حق ضحيته

  اإلكراه شروط -2

 :في حصرها يمكن الشروط من جملة توفرت إذا إال  لإلرادة المعيب اإلكراه  يتحقق ال

 المكره لتهديد الضغط وسائل استعمال: األول الشرط

 باإلكراه  يسمى ما وهو  والتعذيب، والجرح كالضرب مادية تكون  أن إما اإلكراه  وسائل إن
 أو  الشرف أو بالنفس األذى بإلحاق كالتهديد نفسية، أو  معنوية تكون  أن وإما الجسمي،

 وقوعا  اإلكراه  أنواع أكثر وهو وألما رهبة النفس في يوقع ألنه النفسي، باإلكراه  ويعرف الجسم،
 .العملية الحياة في
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 . لإلبطال قابال العقد ويجعل الرضا، يفسد بنوعيه واإلكراه 

 يعتد بل نفسه، المكره الشخص اإلكراه  يحدثه الذي الخطر يهدد أن ضروريا وليس هذا
 50 الفصل ينص الصدد هذا وفي المكره، إرادة على التهديد أثر متى غيره هدد ولو  حتى به
 مع قرب عن يرتبط شخص على وقع ولو  اإلبطال، يخول اإلكراه : "أن على ع.ل.ق من

 ."الدم بعالقة المتعاقد

 وحده يكفي ال أنه ،بحيث خوف من يرافقه وما  األدبي النفوذ إلى اإلشارة من والبد
 جاء اإلطار هذا وفي مادية، أفعال أو  جسيمة، تهديدات ترافقه أن الالزم من بل اإلكراه، لقيام
 إذا إال اإلبطال، يخول ال االحترام عن الناشئ الخوف: "أن ع.ل.ق من 51 الفصل في

 ."مادية أفعال أو جسيمة تهديدات إليه انضمت

 هذا تواطؤ اشتراط بدون  الغير، من أو  المتعاقدين أحد من صدر سواء باإلكراه  ويعتد
 من الصادر للتدليس خالفا ، اإلكراه  بهذا علمه أو  اإلكراه، من المستفيد المتعاقد مع األخير
 الغير، هذا مع متواطئا اآلخر المتعاقد كان إذا إال باإلبطال المطالبة يخول ال والذي الغير

 . باشره الذي بالتدليس عالما أو 

 التعاقد إلى الدافع هو اإلكراه يكون  أن: الثاني الشرط

 على الواقع المحدق الخطر هو  ليس لإلبطال المخول اإلكراه  في العبرة أن ذلك
 يتصور بجعله المكره نفس في الرهبة وقوع من  إليها، يؤدي التي بالنتيجة العبرة بل المتعاقد،

 . التعاقد فيقبل يهدده، ما خطرا أن

 تقديرها يعود واقعية أمور رهبة من اإلكراه  أحدثه وما الخطر جسامة أن المعلوم ومن
 الشخص حالة يراعي ذاتي لمعيار وفقا تقريرية سلطة من له لما الموضوع قضاء إلى

 . به المحيطة والظروف
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 مشروع غير غرض لتحقيق اإلكراه يكون  أن: الثالث الشرط

 يتعين بل التعاقد، على تحمله المتعاقد نفس في رهبة وجود اإلكراه  لقيام يكفي ال
 مشروعة، غير أو مشروعة تكون  أن إما فهي اإلكراه، في المعتمدة الوسائل بين التمييز
 غير أو  مشروعا غرضا يكون  أن إما والذي الوسائل، هذه استخدام من الغرض بين وكذلك
 غير منه الغرض يكون  الذي هو  لإلبطال سببا ويكون  به يعتد الذي فاإلكراه  وعليه. مشروع
 :حالتين بين نميز هنا المستعملة، الوسائل عن النظر بغض مشروع

 تهديد كحالة مشروع، غير غرض إلى للوصول مشروعة غير وسيلة استعمال -
 .فيها له حق ال هبة له يوقع لم إذا فضيحة بإثارة آخر شخص

 شخص تهديد كحالة ، مشروع غير غرض إلى للوصول مشروعة وسيلة استعمال -
 .المكره ذمة في له دين عن تنازل على التوقيع على إلرغامه عنه بالتبليغ ما، لجريمة مرتكب

 الغبن: رابعا

 التقليدية النظريتين من المشرع موقف ومعرفة مفهومه، تحديد الغبن دراسة منا تقتضي
 .له والحديثة

 الغبن تعريف -1

 في اختالل عليه يترتب يأخذه، وما المتعاقد يعطيه ما بين التناسب عدم هو  الغبن
 .تكوينه عند االقتصادي التوازن 

 في االختالل بسبب المتعاقدين أحد تلحق التي المالية الخسارة أيضا به ويقصد
 يأخذه وما المتعاقد، يعطيه ما بين التوازن  ينعدم بحيث العقد، طرفي بين المترتبة األداءات

 .العقد إبرام لحظة
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 يلحق حيث باهض، بثمن أو  بالبائع الغبن يلحق حيث بخس بثمن البيع ذلك، مثال
 .بالمشتري  الغبن

 يأخذ، ما قيمة في مخدوع أنه أو  وهم، نتيجة يأخذ مما أكثر يعطي المغبون  فالمتعاقد
 .تدليس أو  بغلط معيبة إرادته تكون  بحيث

 االختالل أن حيث المتقابلة، األداءات بين الصارخ التفاوت في إذن تتمثل الغبن ففكرة
 . فيها عيب ال سليمة فتبقى القانونية المراكز أما للعقد، االقتصادية المراكز في يحصل

 الغبن في التقليدية النظرية -2

 فقدان مجرد على قاصرة مادية نظرة أساس على الغبن في التقليدية النظرية ترتكز
 هذه في الغبن يقتصر وبالتالي ذاته، في الشيء بقيمة العبرة حيث للعقد، االقتصادي التوازن 
 .االلتزامات تقابل على المبنية المعاوضات تفيد التي العقود على النظرية

 أن منهما يستشف حيث ع،.ل.ق من 56و  55 الفصلين في الغبن المشرع نظم وقد
 بعض في لذلك سببا ينهض قد أنه إال عامة، كقاعدة اإلبطال في الحق يخول ال الغبن

 .االستثنائية الحاالت

 اإلبطال يخول ال المجرد الغبن: العامة القاعدة -أ

 ال الراشدين األشخاص يلحق الذي المجرد الغبن أن المغربي القانون  في العام المبدأ
 قيمته، ضعف يعادل بثمن له راق هاتفا يشتري  كمن ، اإلبطال طلب يخول وال الرضا يعيب
 أن أساس على  حمايته القانون  من ويلتمس الغبن، بسبب العقد في يطعن أن له فليس

 ما وكل المصلحة له لمن موكول القانونية العالقة ألطراف االقتصادي التوازن  على الحفاظ
 . القانوني التوازن  هو  القانون  به يتكفل
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 االستثناءات -ب

 الحاالت في العقد بإبطال المطالبة إمكانية الغبن يخول أعاله العام المبدأ من استثناء
 :التالية

 بالتدليس المقرون  الغبن -

 لطلب موجبا سببا بالتدليس اقترانه فإن اإلبطال، إلقرار كاف غير لوحده الغبن كان إذا
 . ع.ل.ق من 55 للفصل استنادا العقد إبطال

 تحقق حاله في صحيحا العقد يظل الذكر، السالف الفصل لمقتضيات وتطبيقا أنه ذلك
 قابل عقد إلى يتحول قد لكنه األداءات، بين فادح اقتصادي اختالل وجود نتيجة الغبن

 من تعامل الذي الشخص أو نائبه أو اآلخر، الطرف تدليس مرده الغبن كان إذا لإلبطال
 فيه المطعون  القرار إن: "فيه جاء لها قرار في النقض محكمة عليه سارت  ما وهو أجله،
 مصحوبا يكن لم البائع ورثة به تمسك الذي الغبن أن اعتبر عندما صواب على كان

 . "ع.ل.ق من 55 الفصل ذلك على ينص كما بالتدليس

 نتيجة بكثير،وذلك قيمتها تفوق  بثمن أرضية بقعة شخص اشترى  ما إذا مثال وهكذا
 العقد موضوع األرض بشراء عروضا للمشتري  يبرز كأن البائع، إليها عمد احتيالية أعمال
 والمطالبة البيع، عقد في الطعن للمشتري  يحق عندئذ يطلبه، الذي الثمن على يزيد بثمن

 .بالتدليس المقرون  للغبن بإبطاله

 التدليس كان متى العقد إبطال يخول بالتدليس المقرون  الغبن أن إلى اإلشارة نود وهنا
 طبقا بالتعويض للمطالبة الحق سوى  عليه المدلس يمنح ال ورأينا سبق كما والذي عارضا،
 يعطي بالغبن التدليس من النوع هذا اقترن  إذا تم ومن ع،.ل.ق من 53 الفصل ألحكام
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 من 55 الفصل أحكام على بناء العقد إبطال التعويض على زيادة يطلب أن المغبون  للطرف
 . العقد بإبطال المطالبة لوحده فيكفي التدليس أما ع،.ل.ق

 األهلية وناقص بالقاصر الالحق الغبن -

 الغبن: "يلي ما على ينص الذي ع.ل.ق من 56 الفصل الحالة لهذه المشرع خصص
 وصيه بمعونة تعاقد ولو  األهلية، ناقص أو  قاصرا المغبون  الطرف كان إذا اإلبطال، يخول

 .القانون  يحددها التي لألوضاع وفقا القضائي، مساعده أو 

 للمطالبة وحده يكفي المجرد الغبن بأن القول يمكن الفصل هذا مقتضيات على بناء
 نائبه بمعونة أجراه  قد التصرف كان ولو  حتى األهلية، ناقص أو بقاصر لحق إذا باإلبطال
 .له مأذونا أو  مرشدا كان أو  الشرعي،

 إلى يصل والذي األهلية، وناقص القاصر يلحق الذي بالغبن المغربي المشرع ويعتد
 التعاقد محل للشيء الحقيقية والقيمة العقد، في المذكور الثمن بين الثلث على يزيد الذي الحد

 في المذكورة وقيمته للشيء، الحقيقية القيمة بين الفرق  ثلث الغبن مقدار يتجاوز أن بمعنى ،
 الحقيقية قيمته أن حين في درهم، 6500 ب تلفاز جهاز األهلية ناقص اشترى  لو كما العقد،

 به الالحق الغبن مقدار تجاوز دام ما البيع عقد إبطال حقه من كان مثال، درهم 5000 هي
 .للشيء الحقيقية القيمة ثلث

 الغبن في الحديثة النظرية -3

 االلتزام، محل في المادي االختالل على تعتمد الغبن في التقليدية النظرية كانت إذا
 في بالغبن تعتد الحديثة النظرية فإن االستثناء، وجه على المعاوضة عقود في ذلك وتحصر

 أكثر الشخص أعطى إذا إال يتحقق ال الذي االستغالل على أساسا وترتكز التصرفات، جميع
 .خبرته عدم أو لطيشه أو  لعوزه نتيجة الشيء قيمة من
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 عن فضال ينظر ولكن فقط، المادي الجانب عند الوقوف يكفي ال االستغالل ففي لذلك
 أو  المتبادلة االلتزامات بين التوازن  اختالل يكفي ال أنه بمعنى نفسي، آخر جانب إلى ذلك
 اآلخر المتعاقد ضعف حالة الطرفين أحد استغالل تحقق يلزم وإنما بينهما، التعادل عدم

 . المجنون 

 :عنصرين توافر لإلرادة المعيب االستغاللي الغبن تحقق ويقتضي

 :المادي العنصر

 هذا تقدير أن إال يعطيه، وما المتعاقد يأخذه ما بين الفادح االختالل في وينحصر
 الشيء قيمة منطلق من بل التقليدية، النظرية مثل حسابي أساس على يقوم ال االختالل
 . المتعاقد لشخصية بالنسبة

 :النفسي العنصر -

 نفس في ماسة حاجة أو  جامح هوى  أو طيش أو  ضعف المتعاقد استغالل وهو 
 .مرضه أو  اآلخر المتعاقد

 النظرية) االستغاللي بالغبن المشرع أخذ مدى حول المغربي والقضاء الفقه اختلف وقد
 الغبن من النوع هذا فيها يتجسد التي الحاالت بعض على نص قد وأنه خاصة ،(الحديثة
 يمكن وسيلة يعتبر والذي القانون، نفس من  54 والفصل ع،.ل.ق من  878 الفصل كحالة

 أنه اعتبار على المغربي، التشريع ظل في النظرية بهذه األخذ بإمكانية للقول عليها االستناد
 مرض استغل قد المتعاقدين أحد أن له ثبت متى العقد إلبطال واسعة سلطة للقضاء يعطي

 التزامات  فيه تتعادل ال عقدا  معه وأبرم الماسة حاجته أو  ضعفه، أو  اآلخر المتعاقد
 .الطرفين
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 بالزوج  دفع الذي األمر جامح، وهوى  ميل عن شاب من ثرية مسنة امرأة  زواج ومثاله
 إلى الخطيرة حالته تضطره وكمن ولعائلته، لنفسه العقود من شاء ما بإبرام استغاللها إلى

 ال فادح أجر على للحصول الوضع الطبيب فيستغل نفسه، إلنقاذ جراحية عملية إجراء
 ذكرها التي  المرض لحالة مشابهة الحالة فهذه. له أجراها التي العملية مع بتاتا يتناسب
 أو هواه، أو البين طيشه أو  لمرضه شخص استغل فمن ع.ل.ق من 54 الفصل في المشرع
 االستغالل عناصر توفر وثبت فاحشا، اختالل التعادل فيه اختل عقدا فأبرم الماسة، حاجته
 .العقد إبطال ليقرر التقديرية سلطته استعمال للقاضي أمكن والمعنوي  المادي

 األهلية:  الثانية  الفقرة

 ركنا االلتزام أهلية ع.ل.ق من  الثاني الفصل خالل ومن المغربي المشرع اعتبر
 ومدى مراحلها ثم ،(أوال) مفهومها تحديد منا يقتضي الذي األمر ، العقد أركان من مستقال

 وموانعها األهلية عوارض عن بالحديث الكالم لننهي( ثانيا) القانونية التصرفات على أثرها
 .(ثالثا)

  األهلية ماهية: أوال

 وألن عليه، أو له حقوق  تتعلق ألن الشخص صالحية بكونها األهلية الفقه يعرف
 . الحقوق  بهذه المتعلقة والقضائية القانونية األعمال بنفسه يباشر

 المشرع خصه حيث بالغة، بأهمية المغربي ع.ل.ق في األهلية موضوع حظي وقد
 تخضع للفرد المدنية األهلية أن إلى الثالث الفصل في مشيرا ،13 إلى 3 من بالفصول

 هو  األسرة بمدونة الخاص 70.03 القانون  يكون  عليه وبناء الشخصية، أحواله لقانون 
 نوعان، فاألهلية األخيرة هذه من 206 المادة وبحسب األهلية، لموضوع بالنسبة المرجع

  . أداء وأهلية وجوب أهلية
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 أهلية وهي االلتزامات، وتحمل الحقوق  الكتساب الشخص صالحية هي الوجوب فأهلية
 بالنسبة الشأن هو  كما ذلك، قبل تبدأ قد بل وفاته، حين إلى حيا، والدته من إنسان لكل تثبت

 .(للجنين الوصية) معينة حدود في وذلك أمه، بطن في للجنين

 اإلنسان وجود على عالمة أنها أي القانونية، بالشخصية األهلية من النوع هذا ويرتبط
 . القانونية للشخصية واكتسابه

 به يعتد وجه على منه القانوني العمل لصدور الشخص صالحية فهي األداء أهلية أما
 الشخص صالحية أي االلتزام، بأهلية تتعلق ألنها هذه دراستنا في تهمنا التي فهي ، قانونا

 القانونية واألعمال التصرفات  من وغيرها والهبة واإليجار كالبيع القانونية، التصرفات لمباشرة
 .الشرعية النيابة عن يميزها مما لفائدته

 شمسية سنة 18) القانوني الرشد سن ببلوغه األهلية كامل أنه الشخص في واألصل
 .نقصانها أو  األهلية فقدان أسباب من سبب يثبت لم ما ،( كاملة

 ما على االتفاق لألفراد يجوز ال ثم ومن العام، النظام من األهلية أحكام وتعتبر هذا
 .باطال اتفاقهم كان وإال يخالفها،

 التصرفات على وأثرها األهلية مراحل: ثانيا

 بعوارض تتأثر قد كما بالسن، تتأثر قد فهي والتمييز، اإلدراك هو األهلية مناط كان إذا
 خالل من األهلية أحكام دراسة علينا يحتم مما القانوني، الرشد سن بلوغ بعد حتى عليها تطرأ

 في نعالج أن على القانونية التصرفات على وأثره األهلية لفقدان األولى نخصص نقطتين،
 .القانونية التصرفات على وأثره األهلية نقصان الثانية
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 التصرفات على وأثره األهلية فقدان -1

 :أ.م من 217 المادة حسب األهلية لفقدان اثنتين حالتين هناك

 المميز غير الصغير حالة: األولى الحالة

 ولقد أ،.م من 214 المادة مقتضيات حسب عمره من عشرة الثانية يتم لم الذي هو 
 بين التمييز السن هذا في يستطيع ال بحيث مطلقا، انعداما األداء أهلية عديم المشرع اعتبره

 بيعه يصح فال ، أ.م من 224 للمادة وفقا البطالن هو  تصرفاته وحكم يضره، وما ينفعه ما
 .إيجاره وال شراؤه وال

 المجنون : الثانية الحالة

 اإلدراك صاحبه عند فيعدم العقل، يلحق اضطراب والجنون  واإلدراك، العقل فاقد وهو 
 :إما ويكون  والتمييز

 يكون  وهنا المطبق، بالجنون  ويسمى أوقاته، جميع جنونه استغرق  إذا: كلية بصفة
 .باطلة وتصرفاته ومستمر مطلق بشكل األهلية عديم المجنون 

 في  رشده إلى يعود بينما الزمن، من فترة في عقله المجنون  يفقد بحيث: منقطعة بصفة
 بطالنا باطلة وتصرفاته العقلي مرضه فترات في األهلية عديم يكون  أنذاك األخرى، الفترات
 من الثانية الفقرة عنه عبرت ما وهذا لوعيه، استعادته عند نافذة تصرفاته تصبح بينما مطلقا،
 العقل فقدان بحالة المصاب الشخص يعتبر: "أنه على نصت والتي أ.م من 217 المادة
 ."فيها عقله إليه يؤوب التي الفترات خالل األهلية كامل متقطعة بكيفية

 كان إذا إنه ثم ، المسؤولية من يعفي ال للعقل اإلرادي الفقدان أن إلى التنبيه ونود هذا
 فالبد األهلية، فقدان حيث من المميز غير والصغير المجنون  بين الحكم في سوى  قد المشرع
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 بخالف سنه، لصغر نظرا القانون  بقوة عليه محجور المميز غير الصبي أن إلى اإلشارة من
 .بذلك حالته ثبوت تاريخ من قضائي بحكم عليه التحجير يتم الذي المجنون 

 التصرفات على وأثره األهلية نقصان -2

 :ثالث حاالت في وحصرها أ.م من 213 المادة في األهلية نقصان على المشرع نص

 الرشد؛ سن يبلغ ولم التمييز سن بلغ الذي الصغير -

 السفيه؛ -

 .المعتوه -

 المميز الصغير: األولى الحالة

 ،-سنة 18- الرشد  سن يبلغ ولم -سنة 12- التمييز سن بلغ الذي هو  المميز الصغير
 سنة عشرة اثنتي أتم الذي هو المميز الصغير: "فيها جاء التي أ.م من 214 للمادة طبقا

 ."كاملة شمسية

 السفيه: الثانية الحالة

 ال فيما ماله يصرف الذي المبذر: "بكونه 215 المادة في السفيه األسرة مدونة عرفت
 ."بأسرته أو  به يضر بشكل عبثا، العقالء يعده وفيما فيه، فائدة

 بخالف يعمل التدبير، يحسن ال أنه إال العقلية، القوى  كامل شخص هو  إذن فالسفيه
 على يسري  ما عليه يسري  األهلية ناقص المدونة اعتبرته لذلك والشرع، العقل موجب

 . المميز الصغير
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 المعتوه: الثالثة الحالة

 وال يضرب ال أنه إال التدبير، فاسد الكالم، مختلط الفهم، قليل شخص بأنه الفقه عرفه
 ال ذهنية بإعاقة المصاب الشخص: "أنه على أ.م من 216 المادة عرفته وقد ، يشتم

 ."وتصرفاته تفكيره في التحكم معها يستطيع

 المرض، بسبب أو  السن في التقدم بسبب عادة الشخص يصيب عقلي مرض فالعته
 . الشريان كتصلب

 أو باضطرابات المصحوب الغير الكالم لخلط المؤدي العقل ضعف هو  العته فمناط 
 .أ.م من 220 للمادة طبقا هيجان

 من قضائي حكم بمقتضى والمعتوه السفيه على الحجر ضرورة المشرع أوجب فقد 
 .العته أو  السفه زوال وقت من اعتبارا الحجر عليهما يرفع وهو  بذلك، حالتهما ثبوت وقت

 التي التصرفات حكم فإن مطلقا، بطالنا باطلة األهلية فاقد تصرفات كانت فإذا وعليه
 . التصرف نوع باختالف تختلف األهلية ناقص يجريها

 حقه، في ونافذة صحيحة تعتبر فإنها محضا، نفعا النافعة القانونية للتصرفات فبالنسبة
 مادام وليه، من إذن إلى الحاجة دون  بالذمة عالق دين من براءة وقبول الهبات، تلقي كقبول

 .تكليف أي عليه يقع ال

 األهلية وناقص للقاصر يجوز: "أنه على ع.ل.ق من 5 الفصل ينص اإلطار هذا وفي
 ."المقدم أو  الوصي أو األب مساعدة بغير ولو  نفعا لنفسهما يجلبا أن
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 أي مطلقا، بطالنا باطلة فتعد محضا، ضررا الضارة القانونية للتصرفات بالنسبة أما
 السفيه أو  المعتوه أو المميز الصبي كقيام الوصي، أو  الولي بموافقة تمت ولو  األثر عديمة
 .عوض بدون  الهبة وكقبوله أمواله، من بمال بالتبرع

 :فرضيتين بين نميز ، والضرر النفع بين الدائرة التصرفات يخص وفيما

 إذن على الحصول دون  التصرف إجراء على األهلية ناقص أقدم إذا: األولى الفرضية
 . لإلبطال قابال يكون  تصرفه فإن الشرعي، نائبه

 اإلبطال أن على الشرعي، النائب عليه وافق إذا التصرف ذلك تصحيح يجوز أنه غير
 . الشرعي نائبه أو  األهلية، ناقص من بطلب إما يقرر المذكور

 للمطالبة األهلية بنقصان يحتج أن األهلية ناقص مع تعاقد الذي للغير يجوز وال هذا
 .العقد بإبطال

 والمرشد له المأذون  المميز حكم: ثالثا

 المالية بصيرتهم وتنمية المميزين، الصغار لتمرين المجال فسح في المشرع من رغبة
 طلب على بناء القاصرين، بشؤون  المكلف للقاضي أو  تلقائيا للولي سمح فقد التصرفات، في
 يأذن أن نفسه باألمر المعني المميز الصغير أو العامة النيابة أو  المقدم أو  الوصي من

 التجارة  ممارسة في الرشد  عالمات عليه وظهرت سنة، عشرة اثنا أتم الذي المميز للصغير
 يكون  الحالة هذه وفي ، االختبار بقصد إلدارتها أمواله من جزءا يتسلم بأن الصناعة، أو 

 .فيه التقاضي وفي له أذن فيما األهلية كامل

 بلغ إذا ترشيده، المحكمة من يطلب أن الشرعي نائبه أو  المميز للصغير يمكن كما
 ألمواله المرشد تسلم الترشيد على يترتب بحيث الرشد، عالمات عليه وظهرت عشرة السادسة
 . فيها والتصرف إدارتها في الكاملة األهلية واكتسابه
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 L’objet المحل:  الثاني المبحث

 عن  الناشئة االلتزامات لصحة الالزمة األركان من ركنا المحل المغربي المشرع اعتبر
 دراسة ويقتضي. لاللتزام محال يكون  ألن يصلح محقق بشيء عنه وعبر اإلرادة، عن التعبير

 .(الثاني المطلب) شروطه مختلف ومعالجة( األول المطلب) لمفهومه التطرق  الركن هذا

 االلتزام   محل تعريف: األول المطلب

 وهذا الدائن، مواجهة في المدين به يتعهد ما بكونه االلتزام محل اعتبار إلى الفقه دأب
 .عيني حق نقل أو  بعمل، القيام عن باالمتناع أو  بعمل، القيام يكون  قد األداء

 على عيني حق للدائن ينقل بأن المدين يلتزم شيء بإعطاء االلتزام طريق عن أنه ذلك 
 طريق عن أنه حين في آخر، عيني حق أو الملكية نقل في ذلك تمثل سواء معين، شيء

 أو  منزل ببناء المقاول كالتزام معينة، خدمة بإنجاز المدين يقوم بعمل بالقيام االلتزام
 محل فيتمثل السلبي بااللتزام يعرف ما أو  بعمل القيام عن االمتناع في أما معين، مستوصف

 في معين محصول زراعة بعدم الفالح كالتزام ما، فعل إتيان عن الملتزم امتناع في االلتزام
 .العمارة مالك سطح فوق  الغسيل نشر بعدم المكتري  التزام أو البائع، ألرض المجاورة القطعة

 العقود أما واحد، محل لها يكون  واحد لجانب الملزمة العقود أن القول يمكن وهكذا
 البائع، االلتزام محل المبيع الشيء يكون  البيع عقد ففي اثنين، محلين لها لجانبين الملزمة

 . المشتري  اللتزام محال الثمن يكون  بينما

 القانونية العملية به يقصد األخير هذا كون  في العقد محل عن االلتزام محل ويختلف
 منزل، أو  سيارة تملك العقد محل يكون  البيع عقد في فمثال ، تحقيقها المتعاقدان يريد التي
 .المأجور استعمال العقد محل يكون  اإليجار عقد وفي
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 محل يكون  قد وعليه االلتزام، محل أحكام عن تختلف ألحكام العقد محل يخضع وهكذا
 التي القانونية العملية ألن باطال، العقد محل بينما ذاته، في ومشروعا صحيحا االلتزام

 لشخص مستقبلية تركة في التعامل تحريم ومثالها القانون، يحرمها العقد أطراف كال يقصدها
 في المشتري  إلى الملكية نقل إمكانية هناك أي صحيحا، فيها االلتزام فمحل الحياة، قيد على

 قيد على مازال شخص تركة في للتصرف القانون  منع بسبب باطل العقد أن غير المستقبل،
 . ع.ل.ق من 61 الفصل في جاء لما وفقا  الحياة

 االلتزام  محل  شروط: الثاني المطلب

 يكون  أن وجوب على بالتنصيص بدأ أنه نجد ع.ل.ق من 57 الفصل إلى بالرجوع
 قابال األقل على أو  معينا، المحل يكون  أن منه 58 الفصل في أوجب ثم مشروعا، المحل

 .موجودا أو ممكنا يكون  أن  59 الفصل في أضاف ثم للتعيين،

 .التفصيل من بنوع الشروط لهذه سنتطرق  وهكذا

 للتعيين قابال أو معينا االلتزام محل يكون أن: األولى الفقرة

 محل هو  الذي الشيء: "فيه جاء الذي ع.ل.ق من 58 الفصل الشرط هذا على نص
 الشيء مقدار يكون  أن ويسوغ. نوعه إلى بالنسبة األقل على معينا يكون  أن يجب االلتزام

 ."بعد فيما للتحديد قابال كان إذا محدد غير

 عمل عن امتناعا أو  عمال االلتزام محل كان إذا فإنه الفصل هذا بمقتضيات وعمال
 مثال، بناء بإقامة شخص تعهد فإذا ومحددا، دقيقا تعيينا العمل هذا طبيعة تعيين فيجب
 ذلك من أوصافه، يعين أي للتعيين، قابال يكون  أن األقل على أو  البناء يحدد أن عليه فيجب
 ظروف من المواصفات هذه باستخالص يسمح أن األقل على أو  الطوابق الغرف، عدد مثال

 ...ومساحته البناء من الغرض مثل ومالبساته التعاقد
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 أو معينا الشيء هذا يكون  أن فيجب شيء، على عيني حق نقل االلتزام محل كان وإذا
 وجب مثال سيارة أو شقة كشراء ،(القيميات من) بذاته معين الشيء كان فإذا للتعيين، قابال
 فيه، الموجود والطابق مساحتها تحدد فالشقة للجهالة، مانعا وصفا الشيء هذا وصف بيان

 .ورقمها نوعها، يبين والسيارة

 وجنسه نوعه تحديد فيتعين بالذات، معين غير أي المثليات، من الشيء كان إذا أما
 أرزا  أو قمحا كان إذا نوعها، تعيين يجب حبوب ملكية نقل المطلوب كان إذا فمثال ومقداره،

 . وزنها أو  مقدارها تعيين تم شعيرا، أو 

 ممكنا  أو  موجودا  المحل يكون أن:  الثانية  الفقرة

 الموجود المحل: أوال

 له تعلق الذي فالشيء عليه، عيني حق إنشاء أو شيء ملكية نقل االلتزام محل كان إذا
 ذلك، بعد الوجود ممكن يكون  أن أو االلتزام، نشوء وقت موجودا يكون  أن يجب الحق هذا
 .يقوم ال فااللتزام  موجود، غير الشيء كان فإذا

 في الوجود ممكن ولكنه التعاقد، وقت موجود غير االلتزام محل الشيء يكون  وقد
 من 61 الفصل من األولى الفقرة أكدته الذي األمر ، صحيحا االلتزام يكون  المستقبل،أنذاك

 صنعها قبل المنتجات من كمية ببيع المصنع صاحب قيام ذلك على األمثلة ومن ع،.ل.ق
 بموجب المنظم اإلنجاز طور في العقار بيع وكذلك اإلجمالي، بالمبلغ المشتري  تعجيل مع

 .44.00 رقم القانون 

 يمكن، ال بحيث المستقبلية، األشياء في التعامل على ترد استثناءات هناك أنه إال
 :مثال بينها من للتعاقد، محال تكون  أن هذه والحالة
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 تجنبا ، برضاه ذلك حصل ولو الحياة، قيد على إنسان تركة في التعامل منع حالة -
 في طمعا لحياته حد بوضع التعجيل ومحاوالت للمضاربة مجاال اإلنسان حياة لجعل

 . األوان قبل التركة استحقاق

 . رسميا رهنا المستقبلية األموال رهن حالة -

 الممكن المحل: ثانيا

 هذا يكون  أن يتعين بعمل القيام عن االمتناع أو  بعمل القيام االلتزام محل يكون  عندما
 مطلقة، تكون  قد واالستحالة ، المستحيل بعمل يلتزم أحد ال أنه اعتبار على ممكنا، المحل

 .نسبية تكون  وقد

 المطلقة االستحالة -1

 وهي الناس، لكافة بالنسبة تقوم إذ ذاته، في االلتزام إلى ترجع موضوعية استحالة وهي
 .أوقانونية طبيعية استحالة كانت سواء االلتزام قيام دون  تحول

 شخص كالتزام المحل، طبيعة إلى ترجع التي االستحالة الطبيعية باالستحالة ويقصد
 .الموتى بإحياء

 قضية عن استئناف برفع محام كتعهد قانوني، مانع إلى فترجع القانونية االستحالة أما
 .االستئناف أجل فيها انقضى

 ال المدين على مستحيال االلتزام محل فيها يكون  التي وهي: النسبية االستحالة -2
 فرقة صاحب وهو  الدائن، مع موسيقية آلة عازف اعتباره على المدين يتعاقد كأن غيره،

 ال شخص كالتزام وحده، الملتزم شخص ظروف إلى ترجع بحيث العزف، يجيد وال موسيقية
 .زيتية لوحة برسم بالرسم له دراية
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 العقد تجعل والتي المطلقة، االستحالة هي االلتزام تنفيذ دون  تحول التي فاالستحالة
 .العقد إبرام على سابقة كانت متى مطلقا بطالنا باطال

 استحالة أمام نكون  فال ذلك، بعد واستحال العقد، انعقاد وقت ممكنا المحل كان إذا أما
 .التنفيذ استحالة أمام بل المحل،

 بفسخ المطالبة باب تفتح ولكنها االلتزام، نشوء تمنع ال النسبية االستحالة أن حين في
 .بالتعويض المطالبة أو  العقد،

 أن عليه ينبغي كان أو يعلم، كان الذي الملتزم أن إلى اإلشارة نود الصدد هذا وفي
 إال اآلخر، الطرف تجاه بالتعويض ملزما يكون  التزامه، محل استحالة العقد إبرام عند يعلم
 االلتزام محل أن يعلم أن عليه كان أو يعلم، اآلخر الطرف كان إذا التعويض يخول ال أنه

 . مستحيال

 مشروعا  المحل يكون  أن: الثالثة  الفقرة

 وأن فيه التعامل يجوز مما عليه المتعاقد الشيء يكون  أن هنا المحل مشروعية وتعني
 .العامة اآلداب أو  العام للنظام مخالفا يكون  ال

 فيه للتعامل قابال الشيء يكون  أن: أوال

 ال التي كتلك األشياء، طبيعة بحكم سواء للتعامل محال الشيء يكون  أن ذلك ومعنى
 كالتعامل ، القانون  بحكم أو البحر، ومياه الشمس كأشعة بحيازتها يستأثر أن أحد يستطيع

 التعامل وكذا بعوض البشرية باألنسجة بالتعامل تسمح ال األخالق حيث اإلنسان، بجسم مثال
 .المخدرة والمواد العامة باألمالك
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 العامة واآلداب العام للنظام مخالفا المحل يكون  ال أن: ثانيا

 االقتصادية األسس عن عامة بصفة تعبر ومرنة، نسبية العام النظام فكرة إن
 عواملها بتغير تتبدل قد أسس وهي المجتمع، نظام عليها يقوم التي واألخالقية واالجتماعية

 .والمكان الزمان بتغير تتغير العام النظام ففكرة لذلك المجتمعات، باختالف وتختلف

 األعلى بالنظام تتعلق أساسية عامة مصالح تحقيق تهدف العام النظام قواعد ومادامت
 العمال ألجور أدنى حدا تضع التي فالنصوص مخالفتها، على االتفاق يجوز فال للمجتمع،

 تتعلق والزواج والوصية الميراث وأحكام اجتماعية، مصلحة تحمي ألنها العام، بالنظام تتعلق
 .أيضا العام بالنظام

 في مراعاتها الالزم األخالقية العادات من األدنى الحد عن فتعبر العامة اآلداب أما
  .لألفراد العام للشعور ومراعاة الخلقي، الدولة كيان على حفاظا المجتمع

 لتعاطي كمكان الستغالله محل بتأجير االلتزام لآلداب المخالفة االلتزامات أمثلة ومن
 .المقامرة عقود وأيضا بالمخدرات االتجار أو  الدعارة،
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 السبب: الثالث المبحث

 يكمن آخر ركن وجود يلزم وإنما والمحل، التراضي عنصر توفر العقد لصحة يكفي ال
 .االلتزام سبب في أساسا

 من الركن هذا معالجة ارتأينا التعاقدي، االلتزام مجال في األخير هذا ألهمية ونظرا
 :التالية المطالب خالل

 السبب مفهوم: األول المطلب

 .العقد وسبب االلتزام سبب بين يميز نجده بحيث السبب، ماهية تحديد في الفقه اختلف

  الذي  المباشر الغرض أو  القصدي، السبب هو  التقليدية النظرية حسب االلتزام فسبب
 وال العقود، من الواحد النوع في يتغير ال موضوعي عنصر فهو التزامه، من الملتزم يقصده
 الثمن، قبض هو  البائع التزام سبب مثال، البيع عقد ففي ومقاصدهم، المتعاقدين بتغير يتغير

 في المتبرع التزام سبب يكمن التبرع عقود وفي وتملكه، المبيع تسليم هو  للمشتري  وبالنسبة
 .التبرع نية

 إلى أي المباشر، غير السبب إلى المباشر السبب تجاوزت فقد الحديثة النظرية أما
 التزام فسبب المتعاقد، التزام وراء الرئيسي السبب به ويقصد التعاقد، إلى الدافع الباعث

 فهل محال، مثال كان فإذا المبيع، استعمال نوعية بل وتملكه، المبيع تسلم فقط ليس المشتري 
 .للسلع كمستودع أو  مكتب، إلقامة أو  للتجارة يستعمل

 لمقاصد  وتبعا آلخر، عقد من يتغير شخصي بطابع يتسم هنا السبب فإن وعليه
 .أنفسهم المتعاقدين

 ع،.ل.ق من 65 إلى 62 من الفصول خالل من السبب أحكام المشرع تناول وقد
 على االعتماد يجب ولذلك ، والحديثة التقليدية معا النظريتين تبنى أنه خاللها من يبدو  والتي
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 أو معلوما الباعث يكون  أن بشرط السبب، فكرة لتحديد معا الدافع والباعث المباشر الغرض
 :التالية لالعتبارات وذلك اآلخر الطرف من مشتركا

 التقليدية، بالنظرية المشرع أخذ يفيد األول شطره كان إذا ع.ل.ق من 62 الفصل أن -
 كما  موجودا، يكون  أن يمكن السبب أن يعني مما له، سبب ال الذي بااللتزام يتعلق طالما
 الدافع الباعث هو  يكون  أن قطعا يمكن ال المعنى بهذا والسبب موجود، غير يكون  أن يمكن
 المشرع أخذ يفيد الفصل نفس من الثاني الشطر فإن عقد، كل في موجود الباعث ألن

 أو  العام، للنظام موافقا يكون  أن إما االلتزام سبب أن طالما السبب في الحديثة بالنظرية
  الدافع  الباعث غير آخر شيئا يكون  أن يمكن وال دوما موجود فهو وبالتالي. له مخالفا

 .للسبب الحديث بالمفهوم

 السبب  شروط: الثاني المطلب

 في توفرها يتعين الشروط من جملة على ع.ل.ق من 63و  62 الفصلين من كل نص
 مشروع غير سبب على المبني أو  له سبب ال الذي االلتزام: "62 الفصل  في فورد السبب،

 .يكن لم كأن يعد

 ."القانون  أو  العام النظام أو  الحميدة لألخالق مخالفا كان إذا مشروع غير السبب يكون 

 ومشروعا حقيقيا سببا له أن التزام كل في يفترض: "أنه على فنص منه 63 الفصل أما
 ."يذكر لم ولو 

 .ومشروعا حقيقيا موجودا، يكون  أن السبب لصحة يشترط وعليه

 موجودا  السبب يكون أن : األولى  الفقرة

 في المشرع إليه أشار ما وهذا باطال، العقد كان وإال سبب التزام لكل يكون  أن يتعين
 .ع.ل.ق من 62 الفصل
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 العبث، قبيل من يعتبر سبب بدون  التعاقد أن مادام نادرة السبب انعدام حاالت أن غير
 المال  من مبلغ  بدفع وارث فيه يتعهد الذي االتفاق كحالة  السبب انتفاء يفترض ذلك ومع
 قد المورث كان إذا السبب وجود لعدم باطال يكون  مورثه، لوصية تنفيذا  له الموصى إلى
 .وفاته قبل الوصية عن رجع

 شيئا يشتري  كأن غلط، في المتعاقد وقوع إلى السبب وجود عدم يرجع الغالب وفي
 بدفع التزامه سبب فيكون  العقد، انعقاد قبل هلك الحقيقة في أنه حين في موجود، أنه متوهما
 .العقد ينشأ ال وبالتالي موجود، وغير صحيح غير سبب هو الثمن

 يقدم ذلك ورغم السبب، وجود بعدم يعلم وهو  العقد بإبرام المتعاقد مقام يقوم قد أنه كما
 حدوث لتفادي سبب بال االلتزام لقبول اضطر أو  إكراه  تحت واقعا يكون  كأن إبرامه، على

 .العقد يبطل أيضا فهنا به، المهدد األذى

 الفصل بموجب صحيح التزام فهو سبب، له يذكر لم الذي االلتزام أن إلى اإلشارة ونود
 كان مشروعيته، وعدم السبب وجود عدم المتعاقدين أحد ادعى ما فإذا ع،.ل.ق من 63
 . ذلك على الدليل يقيم أن عليه

 مشروعا السبب يكون أن:  الثانية  الفقرة

 المبني أو  له سبب ال الذي االلتزام: "ع.ل.ق 62 الفصل بمقتضى الشرط هذا نظم
 .يكن لم كأن يعد مشروع غير سبب على

 ."القانون  أو  العام النظام أو  الحميدة لألخالق مخالفا كان إذا مشروع غير السبب يكون 

 أساس على يقوم العامة اآلداب أو  العام للنظام لمخالفته السبب مشروعية عدم فتقدير
 يدفع أن على آخر مع شخص  يتفق أن ومثاله دولة، كل حسب العام النظام مفهوم اختالف
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 لعدم باطال ويعتبر به، يعتد ال االتفاق هذا فمثل جريمة، ارتكاب مقابل النقود، من مبلغا له
 .العام للنظام ومخالفته مشروعيته

 استعماله بقصد مسكنا شخص يستأجر كأن العامة، لآلداب مخالفا السبب يكون  وقد
 غير عالقة إقامة قصد المرأة  المال من مبلغا شخص يهب أن أو المقامرة، أو  للدعارة
 .شرعية

 السبب، مشروعية عدم لتحقيق الخصب المجال هي المعاوضة عقود أن المالحظ ومن
 ما -التقليدية النظرية حسب– فيها ليس التبرع نية ألن مشروعة، كلها فتظل التبرع عقود أما

 .مشروع غير بأنه يوصف أن يمكن

 يهدف الذي المباشر الغرض جانب إلى التعاقد إلى الدافع الباعث إلى نظرنا إذا إنه إال
 .التبرع عقود في حتى السبب مشروعية بعدم القول أمكننا الملتزم، إليه

 يكون  فقد المحل، مشروعية عن متميز شرط السبب مشروعية أن التوضيح وينبغي هذا
 مبلغ مقابل في جريمة بارتكاب شخص تعهد إذا كما مشروع، غير والسبب مشروعا المحل

 وهو  سببه ولكن مشروع، محله النقود بدفع  اآلخر الشخص فالتزام منه، يأخذه النقود من
 مشروعية لعدم ال االلتزام هذا يقوم فال مشروع، غير الجريمة بارتكاب األول الشخص التزام

 . السبب مشروعية لعدم بل المحل،

 حقيقيا  السبب يكون  أن: الثالثة  الفقرة

 أن يفترض التزام كل أن على 65و  64 ،63 الفصول خالل من المغربي المشرع أكد
 .العكس يثبت أن إلى حقيقي سببه
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 وراءه يخفي ال أي الصوري، وال الكاذب غير الصحيح السبب هو  الحقيقي والسبب
 في خسره ما بدفع يتعهد الذي كالشخص باطال، العقد اعتبر وإال مشروع، غير آخر سببا

 .قرض عقد عن ذمته في دين هو التزامه سبب أن السند في فيوضح المقامرة،

 الدليل يقيم أن حقيقي غير أو  مشروع غير االلتزام سبب أن يدعي شخص كل وعلى
 . ادعائه على
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 وآثارها العقود جزاءات: الثالث الفصل

 بجانب والسبب، والمحل الرضىا وهي األساسية أركانه توافر على العقد إنشاء يتوقف
 .العينية العقود في والتسليم الشكلية العقود في الشكلية

 وكانت القانون، عليها ينص التي بالكيفية تكوينه عناصر العقد استجمع متى وهكذا
 مع عام كمبدأ طرفيه إزاء آثاره كافة العقد رتب العيوب، من وسليمة ومميزة مدركة اإلرادة
 .الغير إلى اآلثار هذه امتداد إمكانية

 . البطالن مصيره ويكون  تكوينه في يؤثر فإنه العقد أركان من ركن تخلف متى أنه إال

 وصادرة  ومميزة، مدركة إرادة تكون  أن يجب التراضي ركن في المتعاقدين إرادة أن كما
 فاإلرادة وعليه تشوبها، قد التي العيوب من وخالية سليمة حرة تكون  وأن أهلية، ذي عن

 .لإلبطال قابال العقد تجعل إرادته عيبت شخص عن أو  األهلية ناقص عن الصادرة

 لجزاءات األول نخصص اثنين، مبحثين في معالجته ارتأينا الموضوع بهذا ولإللمام
 .العقود عن المترتبة اآلثار لمختلف الثاني المبحث في نتعرض أن على العقود،

 والفسخ   اإلبطال البطالن العقود، جزاءات:  األول المبحث

 االلتزامات قانون  ومنها للبطالن، تعريف إعطاء عن المدنية التشريعات جل إحجام أمام
 وصف: "بأنه  السباعي شكري  األستاذ فعرفه تعريفه، من بدا الفقه يجد لم المغربي، والعقود
: بكونه  العرعاري  األستاذ عرفه كما ،"آثاره من فيحرمه فيه، لعيب القانوني التصرف يلحق

 ."أركانها أحد لتخلف نتيجة القانونية بالتصرفات يلحق مدنيا جزاء"

 صحة شروط من بشرط اإلخالل على إما المشرع يرتبه الذي الجزاء فهو  البطالن أما
 يكون  أو  الرضا، عيوب بأحد ومعيبة سليمة غير المتعاقدين  أحد إرادة كانت لو  كما) الرضا
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 ألحد اإلبطال حق يمنح قانوني نص بموجب وإما ،(األهلية ناقص المتعاقدين أحد
 .المتعاقدين

 في خلل إلى يعود اإلبطال كون  في الفسخ عن واإلبطال البطالن من كل ويتميز
 صحته، وشروط ألركانه تاما صحيحا نشأ العقد أن فيه يفترض الفسخ أن بيد العقد، تكوين

 فيلجأ بينهما، القائم العقد في المحددة التزاماته بتنفيذ التعاقدية العالقة طرفي أحد أخل ثم
 .عليه المترتب االلتزام من أيضا هو ليتحلل الفسخ طلب إلى اآلخر المتعاقد

 واإلبطال البطالن خالف على التبادلية، العقود في إال الفسخ تطبيق يتصور ال لذلك
 .واحد لجانب أو لجانبين الملزمة العقود في تصورهما تحقق يمكن الذي

 أن على أول، مطلب في للبطالن نتعرض أن سنحاول السابقة المفاهيم ولتقريب
 .الثالث المطلب في الفسخ بجزاء لنختم لإلبطال، ثان مطلب نخصص

 البطالن: األول المطلب

 الفقرة) وخصائصه( األولى الفقرة) حاالته بيان البطالن بموضوع اإلحاطة منا يقتضى
 .ثالثة فقرة في آثاره ثم ،(الثانية

 البطالن  حاالت : األولى  الفقرة

 :فيه ورد حيث البطالن، نطاق ع.ل.ق من 306 الفصل حدد

 .له تنفيذا حق بغير دفع ما استرداد إال أثر، أي ينتج أن يمكن ال بقوة الباطل االلتزام"

 :القانون  بقوة باطال االلتزام ويكون 

 لقيامه؛ الالزمة األركان أحد ينقصه كان إذا -1

 ."بطالنه خاصة حالة في القانون  قرر إذا -2
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 :حالتين في باطال العقد يكون  الفصل هذا خالل فمن

 االنعقاد أركان من ركن تخلف:األولى الحالة

 المميز غير بالصغير األمر ويتعلق األهلية، انعدام حالة في بالخصوص ذلك ويتحقق
 محل كان متى وكذا الطرفين، تراضي بدون  العقد يتم عندما أو  المجنون، حالة وأيضا
 .مشروع غير أو موجود غير مستحيال، التعاقدي االلتزام

 القانون  بمقتضى البطالن: الثانية الحالة

 تعلق متى األساسية، وعناصره أركانه لكافة العقد استجمع ولو  حتى البطالن يتحقق
 العتبارات البطالن يقرر  قانوني نص بمقتضى المشرع فيها يتدخل التي  بالحاالت األمر
 :جملتها ومن العام، بالنظام تتعلق

 .مستقبلية بتركة يتعلق تصرف كل ببطالن المتعلق 61 الفصل تضمنه ما -

 إعفاء شأنه من الذي االشتراط بطالن من ع.ل.ق من 1215 الفصل في ورد ما -
 .المرهون  الشيء عن مسؤولية كل من الدائن

 أحد يمنح شرطا تضمن إذا الشركة عقد بطالن من 1034 الفصل عليه نص ما -
 حصته مع يتناسب ما ذلك يفوق  الخسارة من نصيب يحمله أو  األرباح، من نصيبا الشركاء

 .المال رأس في

  :باطال يقع: "يلي ما على نصت التي العينية الحقوق  مدونة من 277 المادة -

 .بالهبة الوعد -1

 .للغير عقار هبة -2
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 ."المستقبل المال هبة -3

 . مقامرة أو  دين بسبب التزام كل بطالن من 1092 الفصل عليه نص ما -

 البطالن  خصائص:  الثانية  الفقرة

 :يلي فيما للبطالن المميزة الخصائص حصر يمكن

 التابع االلتزام بطالن يستتبع  األصلي االلتزام بطالن: أوال

 ذلك على ترتب قانونا المعتبرة األسباب من لسبب األصلي االلتزام بطالن تقرر إذ
 307 الفصل من األولى الفقرة في الحكم هذا المشرع أكد وقد له، التابعة االلتزامات بطالن

 االلتزامات بطالن عليه يترتب األصلي االلتزام بطالن: "أن فيها جاء التي ع.ل.ق من
 ."التابع االلتزام طبيعة من أو  القانون  من العكس يظهر لم ما التابعة

 بطالن عليها يترتب التي األسباب كل: "ع.ل.ق من 1150 الفصل في ورد ما ومثاله
 ."الكفالة انتهاء عليها يترتب وانقضاؤه األصلي االلتزام

 استوفى متى األصلي االلتزام بطالن عنه يترتب ال التبعي االلتزام بطالن أن حين في
 صحة على يؤثر ال ما لسبب الرهن فبطالن وعليه ، القانونية الشروط كل األخير هذا

 .صحيحا يبقى الذي بالرهن المضمون  األصلي االلتزام

 الجزء دون  للبقاء قابال العقد يكن لم ما برمته العقد يبطل العقد من جزء بطالن: ثانيا
 .البطالن لحقه الذي

 االلتزام يبطل االلتزام من جزء بطالن: "ع.ل.ق من 308 الفصل الحالة هذه على نص
 وفي. البطالن لحقه الذي الجزء بدون  قائما يبقى أن االلتزام لهذا أمكن إذا إال مجموعه في
 ."األصلي العقد عن متميزا عقدا باعتباره قائما االلتزام يبقى األخيرة، الحالة هذه
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 وحدة العقد يريدان أنهما تبين فإن منه، شق في باطال عقدا المتعاقدان أبرم إذا وهكذا
 الفصل مقتضيات حسب بأجر الكفالة بطالن مثال ذلك ومن كله، يبطل العقد فإن تتجزأ، ال

 يقضي شرط وكل أجر، بغير تعقد أن الكفالة أسس من: "فيه جاء الذي ع.ل.ق من 1131
 ."نفسها الكفالة بطالن عليه ويترتب باطال، يقع كفالته عن أجرا الكفيل بإعطاء

 مع يكن، لم كأن اعتباره وجوب يرى  الذي الشرط في البطالن المشرع حصر وقد
 لشرط المتضمن المنقول رهن عقد أمثلته ومن الباطل، الشرط من مطهرا العقد على اإلبقاء
 فيه يتصرف أن أو  المرهون، الشيء يتملك أن في بدينه له الوفاء عدم عند للدائن يسمح
 في الرهن عقد ويصح الشرط، هذا مثل في ينحصر فالبطالن القانونية، اإلجراءات اتباع دون 

 .الباقي

 التصديق وال اإلجازة تصححه ال الباطل العقد: ثالثا

 الذي  العيب المتعاقدين أحد به يزيل واحد، جانب من قانوني تصرف عن عبارة اإلجازة
 .عقده قد سابق عقد تثبيت على يوافق بحيث العقد، لحق

 هذا يضيف وبه العقد، عن أجنبي من يصدر تصرف فهو  اإلقرار أو  التصديق أما
 .وكالته حدود الوكيل فيه تجاوز لتصرف الموكل كإقرار نفسه، إلى العقد أثر األجنبي

 اإلقرار وال اإلجازة تلحقه فال القانونية، الناحية من له وجود ال الباطل العقد كان ولما
 .العدم إقرار أو  إجازة المنطقي غير من ألنه التصديق، أو 

 قد  المتعاقدان دام ما الباطل، العقد أنقاض على جديد عقد إبرام من يمنع ال هذا أن إال
 ال بحيث جديد، من العقد هذا إبرام في يرغبان زال وال البطالن سبب الذي الخلل بسبب علما
 . إبرامه وقت من إال آثاره تبدأ
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 التقادم يصححه ال البطالن: رابعا

 موجودا يصبح ال والعدم عدم، الباطل ألن صحيحا، العقد يجعل ال الزمن مضي إن
 كما الباطل، العقد على الوقت من انصرم مهما البطالن إثارة يجوز وعليه ، الزمن بمضي
 في المشرع أكده الذي األمر وقت، أي وفي دفع صورة في البطالن على االستناد يمكن

 عليه ترفع لمن بالبطالن بالدفع التمسك يسوغ: "فيه جاء الذي ع.ل.ق من 315 الفصل
 دعوى  يباشر أن نفسه هو فيها يمكنه التي الحاالت جميع في االتفاق بتنفيذ الدعوى 
 .اإلبطال

 ."السابقة 314و  311 الفصول في المقرر للتقادم الدفع هذا يخضع وال

 إبطال إلى يحتاج ال الباطل العقد: خامسا

 تقرير فإن وبالتالي أثر، أي عليه يترتب وال نظره، في عدم ألنه قانونا باطل هو  الباطل
 .القاضي حكم على يتوقف ال بطالنه

 في أو  دعوى، صورة في كان سواء بالبطالن، التمسك مصلحة ذي لكل يبقى أنه إال
 كما المبيع، بتسليم التزامه تنفيذ عن يمتنع أن للبائع يحق الباطل البيع عقد ففي دفع، صورة
 في المشتري  إلى ينتقل لم المبيع ألن وذلك آخر، عقد بموجب بالمبيع يتصرف أن له يحق
 .البائع ملك في يبقى وإنما الباطل، العقد

 أن ذلك بعد له فيحق العقد، ببطالن يعلم أن قبل التزامه بتنفيذ الطرفين أحد قام إذا أما
 .دفعه ما استرداد لطلب العقد بطالن دعوى  يرفع

 مخالفة البطالن سبب يكون  كأن للقاضي، التقديرية السلطة إلى ذلك تقدير ويرجع
 .العامة واآلداب العام النظام
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 لوضع ومحدثا منشأ ال سابق، لواقع ومعلنا كاشفا الحكم يكون  السابقة الحاالت وفي
 .جديد قانوني

 البطالن آثار: الثانية  الفقرة

 بين سواء أثر عليه يترتب وال قانوني، وجود له ليس الباطل العقد أن العام المبدأ
 :فيه ورد الذي ع.ل.ق 306 الفصل بمقتضيات عمال للغير بالنسبة أو  المتعاقدين،

 حق بغير دفع ما استرداد إال أثر، أي ينتج أن يمكن ال القانون  بقوة الباطل االلتزام"
 ."له تنفيذا

 على المشرع فيها رتب حاالت هناك حيث استثناء، قاعدة لكل فإن الحال وبطبيعة
 .الصحيح العقد آثار بعض الباطل العقد

 الباطل العقد أثر انعدام: أوال

 .للغير بالنسبة أو  المتعاقدين، بين فيما سواء إليه اإلشارة سبقت كما المبدأ هذا يسري 

 للمتعاقدين بالنسبة -1

 وال للمشتري، المبيع ملكية ينقل ال الباطل فالبيع مطلقة، بصفة للبطالن أثر يوجد ال
 .للبائع الثمن ملكية

 بتنفيذ اآلخر يطالب أن ألحدهما يجوز فال المتعاقدين، من تنفيذه يبدأ لم العقد كان فإذا
 . الباطل العقد يرتبها التي االلتزامات

 التنفيذ بنقض تقضي البطالن مقتضيات فإن منه، جزء أو  كله نفذ العقد كان إذا أما
 .التعاقد وقت حالهما إلى المتعاقدين وإعادة الحاصل
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 استرداد البائع يستطيع المتعاقدين، قبل من تنفيذه تم الذي الباطل البيع عقد ففي وهكذا
 من 306 الفصل من األولى للفقرة طبقا الثمن يسترد أن للمشتري  يحق ال كما المبيع، الشيء

 .ع.ل.ق

 تحكم أن للمحكمة جاز التعاقد، قبل حالهما إلى المتعاقدين إعادة استحال إذا أما
 عقد أبطل ما فإذا العقد، بطالن جراء طاله الذي  الضرر يعادل بتعويض المتضرر للطرف

 التي الثمار عن البائع بتعويض المشتري  إلزام جاز المبيع، لثمار المشتري  جني بعد بيع
 .فاتته

 المشرع أدرجه استثناء الباطل التعاقد قبل حالهما إلى المتعاقدين إعادة لمبدأ أن على
 عليه حصل ما برد يلزمه لم الذي األخير هذا للقاصر، حماية ، ع.ل.ق من 6 الفصل في

 .العقد بسبب منفعة من عليه عاد ما حدود في إال الباطل، العقد بموجب

 من شيئا به باع الذي المال من جزء اللهو  في أنفق قد األهلية ناقص كان إذا فمثال
 كل برد يلزم ال فإنه دراسته، على أنفقه أو ذمته، في دين لسداد الباقي الجزء دفع ثم أشيائه،
 ما أي فقط، نفع من جناه ما برد يلزم وإنما الباطل، البيع عقد بموجب قبضه الذي الثمن
 . دراسته على أنفقه

 للغير بالنسبة -2

 بعبارة أو  الباطل، العقد بمقتضى حقا اكتسب من كل هو الباطل العقد في الغير إن
 .ذاك أو  العقد هذا طرفي أحد من ماال أو  حقا حتما تلقى الذي الشخص هو أخرى 

 ، للغير بالنسبة رجعي بأثر منطقيا يسري  فإنه العدم، عليه يترتب البطالن أن ومادام
 .إليه نقلها من حقوق  زالت إذا الغير حقوق  عندئذ وتزول
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 بطل فإذا كريم، إلى نفسها الشقة األخير هذا باع ثم زيد، إلى شقة حاتم باع إذا وهكذا
 إلى زيد نقلها التي الملكية وتزول شقته، يسترد حاتم فإن وزيد، حاتم بين المبرم البيع عقد
 .كريم

 الباطل العقد أثر ثبوت استثناءات: ثانيا

 هي اآلثار بعض العقد لهذا تمنح والتي الباطل العقد على الواردة االستثناءات أهم إن
 على عينا النية حسن الغير اكتساب وحالة التصرف، تحول وحالة الباطل، الزواج عقد حالة

 .الباطل العقد محل هو  الذي المحفظ العقد أو  منقول،

 الباطل الزواج حالة -1

 وهذا الصحيح، الزواج عقد آثار بعض  الباطل الزواج عقد على المغربي المشرع رتب
 تطبيقا الزواج ببطالن المحكمة تصرح: "فيها ورد التي أ.م من 58 المادة عليه نصت ما

 .األمر يعنيه ممن بطلب أو عليه، اطالعها بمجرد أعاله 57 المادة ألحكام

 النية حسن عند عليه يترتب كما واالستبراء، الصداق البناء بعد الزواج هذا على يترتب
 ."المصاهرة  وحرمة النسب لحقوق 

 معه تستحق شرعيا دخوال الباطل الزواج في بالزوجة الزوج دخول اعتبر هنا فالمشرع
 .االستبراء وتعين النسب، وثبوت المسمى، الصداق الزوجة

 العقد تحول -2

 عناصر على األخير هذا واشتمل باطال، المتعاقدين بين المبرم التصرف كان إذا
 للعقد منشأ األولى صورته في بطالنه رغم تصرفهما اعتبار يوجب القانون  فإن آخر، تصرف
 باطل بيع فهو الثمن، يتضمن ال الذي البيع مثال ، وشروطه عناصره توفرت الذي اآلخر
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 إلى الطرفين نية انصرفت إذا هبة يصح ولكنه الثمن، بدفع المشتري  التزام محل توفر لعدم
 .ذلك

 تتوفر وأن باطال، األصلي العقد يكون  أن التصرف لتحول يشترط األحوال جميع وفي
 . الجديد العقد إبرام إلى المتعاقدين إرادة تتجه وأن الثاني، العقد عناصر فيه

 الذي المحفظ العقار أو المنقول على عينيا حقا النية حسن الغير اكتساب حالة -3
 .الباطل العقد محل هو

 الحق له نية بحسن للمنقول الحائز فإن ،"الملكية سند المنقول في الحيازة" لمبدأ تطبيقا 
 . فيه التصرف في الحق له ليس ممن تلقاه ولو  حتى بملكيته يتمسك أن في

 أحمد، لمصلحة المنقول هذا على حقوقا ورتب باطل، بعقد منقوال عمر حاز فإن وعليه
 وال عمر حيازة إلى بموجبه المنقول دخل الذي العقد فبطالن  النية حسن األخير هذا وكان
 وقع المذكور العقد أن لو كما له بالنسبة الوضع يكون  بحيث أحمد، حق على له أثر

 . صحيحا

 الذي ع.ل.ق من 1187 الفصل اإلطار هذا في المشرع ذكرها التي التطبيقات ومن
 ال ممن منقوال شيئا الحيازي، الرهن سبيل على نية، بحسن يتسلم الذي الدائن: "أن على نص
 ."الرهن حق يكتسب يملكه

 اإلبطال: الثاني المطلب

 هذا نقسم وعليه ع،.ل.ق من 318 إلى 311 من بالفصول اإلبطال المشرع خص
 وفي لخصائصه، والثانية اإلبطال، لحاالت األولى نخصص فقرات، ثالث إلى المطلب
 .آلثاره نتعرض الثالثة



115 
 

 اإلبطال  حاالت : األولى  الفقرة

 ورد التي ع.ل.ق من 311 الفصل من األولى الفقرة في اإلبطال حاالت المشرع حدد
 55و  39و  4 الفصول في عليها المنصوص الحاالت في محل اإلبطال لدعوى  يكون : "فيها

 ."القانون  يحددها التي األخرى  الحاالت وفي الظهير هذا من 56و 

 :التالية الحاالت في اإلبطال يتقرر النص لهذا واستنادا

 المتعاقدين أحد أهلية نقصان: أوال

 القاصر  تعاقد إذا: "ع.ل.ق من الرابع الفصل في الحالة هذه على التنصيص تم
 التي بالتعهدات يلزمان ال فإنهما المقدم، أو  الوصي أو  األب إذن بغير األهلية وناقص
 ."الظهير هذا بمقتضى المقررة للشروط وفقا إبطالها يطلبا أن ولهما يبرمانها

 نائبه من إذن على الحصول دون  يملكه عقار تفويت إلى األهلية ناقص عمد فإذا
 .لإلبطال وقابال معيبا البيع اعتبر الشرعي،

 الرضا عيوب من بعيب المتعاقدين أحد إرادة تعيب: ثانيا

 الفصل  في جاء وهكذا ع،.ل.ق من 56 ،55 ،39 الفصول الحالة هذه على أكدت
 أو تدليس، عن الناتج أو غلط، عن الصادر الرضى لإلبطال قابال يكون : "أنه منه 39

 ."بإكراه  المنتزع

 نتج إذا إال اإلبطال، يخول ال الغبن: "أن إلى القانون  نفس من 55 الفصل أشار كما 
 عدا فيما وذلك أجله من تعامل الذي الشخص أو  نائبه أو  اآلخر الطرف تدليس عن

 ."بعد الوارد االستثناء
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 القانون  بنص اإلبطال: ثالثا

 ع.ل.ق من 54 الفصل قرره ما القانون  في خاص نص بمقتضى اإلبطال قبيل من
 متروكة المشابهة األخرى  والحاالت المرض حالة على المبنية اإلبطال أسباب: "أن من

 ببيع والمتعلق ع.ل.ق من 485 الفصل في عليه التنصيص تم ما وكذلك". القضاة لتقدير
 .إقراره المالك رفض إذا البيع إبطال طلب حق للمشتري  حيث ، الغير ملك

 اإلبطال  خصائص:  الثانية  الفقرة

 ومنتج منعقد عقد لإلبطال القابل فالعقد استثناء، إال آثاره ينتج ال الباطل العقد كان إذا
 .قانونا كذلك جعلته لعلة لإلبطال عرضة أنه إال آثاره، لجميع

 والبطالن اإلبطال بين المشتركة الخصائص: أوال

 دون  العقد قيام أمكن إذا إال كله، العقد يبطل العقد من جزء إبطال: األولى الخاصية
 .إبطاله تقرر الذي الجزء

 غير والعكس التابع، االلتزام إبطال يقتضي األصلي االلتزام إبطال: الثانية الخاصية
 .صحيح

 اإلبطال بها ينفرد التي الخصائص: ثانيا

 اإلقرار أو  اإلجازة يقبل لإلبطال القابل العقد: األولى الخاصية

 إبطاله، يتقرر لم ما صحيحا يبقى أركانه، لكافة مستجمع عقد لإلبطال القابل العقد
 ذلك تم سواء التصديق، أو  اإلجازة طريق عن العيب من وتطهيره تصحيحه فيمكن تم ومن

 . ضمنيا أو  صراحة
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 القابل العقد جوهر في ذلك إلى اإلشارة تمت متى صراحة اإلقرار أو  اإلجازة وتكون 
 شأنه من كان الذي العيب إصالح في الرغبة إبداء وكذلك لإلبطال، القابلية وسبب لإلبطال

 . اإلبطال إلى يؤدي أن

 صاحب طرف من العقد تنفيذ يتم كأن الحال، ظروف من ذلك يستفاد بأن ضمنيا ويرد
 الشيء ثمن المشتري  يدفع كأن ، اإلبطال ذلك في حقه من بينة على وهو  اإلبطال، حق

 في حقه معه يسقط مما حقه، في البائع استعملها التي االحتيالية للطرق  اكتشافه رغم المبيع
 .باإلبطال التمسك

 . صحيحا عقد يصبح فإنه إجازته، أو  لإلبطال القابل العقد إقرار تم متى وهكذا

 التقادم يصححها لإلبطال القابلية: الثانية الخاصية

 لإلبطال القابلية فإن تقادمه، على النص المشرع أغفل الذي الباطل للعقد خالفا
 صاحب يتمسك لم فإذا ، واحدة سنة اإلبطال دعوى  في األخير هذا ومدة التقادم، يصححها

 .الدعوى  وتقادمت لإلبطال القابل العقد تصحح السنة، وانقضت بحقه، الحق

 الفصل في محدد هو  ما وفق اإلبطال حاالت باختالف السنة مدة احتساب ويختلف
 :ع.ل.ق من 312

 .زواله يوم من اإلكراه، حالة في -

 .اكتشافهما يوم من والتدليس، الغلط حالة في -

 .الرشد سن بلوغهم يوم من القاصرين، حالة في -

 يوم من أو  عنهم، الحجر رفع يوم من األهلية، وناقصي عليهم المحجور حالة في -
 .الحالة  هذه على وهم األهلية ناقصوا مات إذا بورثتهم يتعلق فيما وفاتهم
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 .العقد محل الشيء على اليد وضع يوم من بالراشدين، المتعلق الغبن حالة في -

 قبل األحوال كل في ممارستها يتعين اإلبطال دعوى  أن إلى األخير في نشير أن بقي
 ضحية أنه المتعاقدين أحد اكتشف ما فإذا ، العقد إبرام تاريخ من سنة عشرة خمس مرور
  يلزم  العقد لهذا إبطاله دعوى  فإن العقد، إبرام على ونصف سنة عشر أربعة مرور بعد غلط
 للغلط، اكتشافه تاريخ من وليس التقادم، أجل الكتمال المتبقية سنة النصف خالل ترفع أن
 .بالبطالن الدفع شأن شأنه يتقادم فال ، باإلبطال الدفع أما سنة، 15 مدة تجاوز وإال

 له شرعت لمن مقررة لإلبطال القابلية: الثالثة الخاصية

 المحكمة أن كما باإلبطال، يتمسك أن لمصلحته اإلبطال قرر الذي المتعاقد لغير ليس
 .بذلك المصلحة صاحب تمسك دون  نفسها تلقاء من باإلبطال تقضي أن لها يحق ال

 قضائي حكم على يتوقف لإلبطال القابل العقد: الرابعة الخاصية

 بهذا  حكم الستصدار القضاء إلى المصلحة صاحب لجأ إذا إال يبطل ال العقد أن ذلك
 بالنسبة األمر هو  كما كاشفا، وليس لإلبطال منشأ هنا يكون  القضائي والحكم الشأن،

 . للبطالن

 اإلبطال آثار: ثالثا

 إرجاع عليه ويترتب رجعي، بأثر اإلبطال يسري  ع.ل.ق من 316 للفصل تطبيقا
 .التعاقد قبل عليها كانا التي الحالة إلى المتعاقدين

 لذلك سواء، الباطل والعقد صار بطالنه، تقرر إذا لإلبطال القابل العقد لكون  ونظرا
 .البطالن آثار عن حديثنا معرض في إليه التطرق  سبق ما على نحيل
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 الفسخ: الثاني المطلب

 تأخره أو  التعاقدية، اللتزاماته المتعاقدين أحد تنفيذ عدم على يترتب مدني جزاء الفسخ
 المطالبة في األحقية عن فضال العقدية، الرابطة إنهاء إلى يؤدي مما تنفيذها، في

 مختلف وبحث ،(األولى الفقرة) أنواعه بين التمييز من البد الفسخ بنظام ولإللمام. بالتعويض
 .(الثانية الفقرة ) يرتبها التي اآلثار

 الفسخ   أنواع: األولى  الفقرة

 .قانونيا فسخا أو اتفاقيا، فسخا أو قضائيا، فسخا يكون  أن إما عمليا الفسخ

 القضائي الفسخ: أوال

 هذا إلى المغربي المشرع تطرق  وقد القضاء، طريق عن يقع أن الفسخ في األصل
 حاله  في المدين كان إذا: "فيه ورد الذي ع.ل.ق من 259 الفصل بمقتضى الفسخ من النوع

 ممكنا، يكن لم فإن. ممكنا تنفيذه مادام االلتزام تنفيذ على إجباره في الحق للدائن كان مطل،
 .الحالتين في التعويض في الحق وله العقد، فسخ يطلب أن للدائن جاز

 تنفيذ إما يطلب أن للدائن جائز منه، جزء في إال ممكن غير االلتزام تنفيذ أصبح إذا
 .الحالتين في التعويض مع وذلك فسخه وإما ممكنا، زال ما الذي الجزء إلى بالنسبة العقد

 .الخاصة بالعقود المتعلقة األبواب في المقررة القواعد تطبق ذلك، على وعالوة

 ."المحكمة به تحكم أن يجب وإنما القانون، بقوة العقد فسخ يقع ال

 :التالية الشروط توفر يتعين الفسخ، قرار المحكمة تصدر ولكي

 لجانبين ملزم بعقد األمر يتعلق أن -1



120 
 

 إعمال فمجال ومنه لجانبين، الملزمة العقود في التعاقدية للعالقة حدا يضع الفسخ
 معه يعني مما ، والصلح البيع كعقد االلتزامات، تقابل على المبنية التبادلية العقود هو  الفسخ

 .المنفردة اإلرادة وتصرفات واحد لجانب الملزمة العقود في الفسخ إلعمال مجال ال أنه

 المتقابلة االلتزامات تنفيذ في اإلخالل يحصل أن -2

 :إلى يعود أن إما التنفيذ في اإلخالل أن ذلك

 فيفسخ الغير، خطأ أو  فجائي حادث أو  قاهرة كقوة: فيه للمدين اليد أجنبي سبب -أ
 .الفسخ دعوى  لرفع الحاجة دون  القانون، بقوة العقد

 .بالفسخ المطالبة إمكانية للدائن يخول مما: المدين فعل -ب

 ويستوي  الفسخ، طلب في األحقية أيضا للدائن يعطي مما: االلتزام تنفيذ في التأخر -ج
 الثاني، أو  األول المتعاقد من صادرا يكون  أن االلتزامات تنفيذ في التماطل أو  اإلخالل في

 على يجب البيع عقد ففي االلتزام، تنفيذ في األولوية قواعد باحترام التنفيذ يتم أن بشرط
 لم  ما العكس، وليس المبيع الشيء تسلم من يتمكن حتى الثمن، بأداء أوال يبادر أن المشتري 

 .ذلك خالف على يتفق

 قد كان إذا إال التنفيذ، إتمام أو  العقد، فسخ طلب في للمشتري  الحق أنه معه يفهم مما
 يحددها التي للطريقة طبقا األداء عرض كان األقل على أو به، التزم الذي الثمن أدى

 . االتفاق أو  العرف أو  القانون 

 المطل لتحقق الالزم باإلنذار التقييد -3

 الدائن أو  المدين لجعل الالزم اإلنذار يسبقها أن بالفسخ المطالبة دعوى  لقبول يتعين
 .التزامه تنفيذ عن المتخلف الطرف تقصير إثبات بغية ، مطل حالة في
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 حالة في المدين يصبح ع.ل.ق من 255 الفصل لمقتضيات وطبقا السياق هذا وفي
 لم أجل، لاللتزام يعين لم فإن لاللتزام، المنشئ السند في المقرر األجل حلول بمجرد مطل
 بوفاء صريح إنذار القانوني نائبه وإلى إليه يوجه أن بعد إال مطل، حالة في المدين يعتبر
 :يلي ما اإلنذار يتضمن أن ويجب. الدين

 .معقول أجل في التزامه بتنفيذ المدين إلى موجها طلبا -

 يراه  ما يتخذ أن في حرا يكون  الدائن فإن األجل، هذا انقضى إذا بأنه تصريحا -
 .المدين إزاء مناسبا

 المطالبة قبل المدين إعذار من استثنائية حاالت وفي الدائن يعفي قد المشرع أن إال
 هذا تنفيذ يصبح التي الحالة في أو  التزامه، تنفيذ صراحة المدين رفض كحالة بالفسخ،
 يستمر معرض لقيام معد ما مكان في بناء بتشييد مقاول التزم إذا كما ، مستحيال األخير
 هذا لقيام المدة تمضي ثم المعرض، أغراض في البناء هذا الستعمال معلومة، مدة خالل

 . البناء إتمام دون  أي بالتزامه المدين يفي أن دون  األخير،

 االتفاقي الفسخ: ثانيا

 على ينص الذي ع.ل.ق من 260 الفصل بمقتضى الفسخ من النوع هذا المشرع نظم
 الفسخ وقع بالتزاماته، أحدهما وفاء عدم عند يفسخ العقد أن على المتعاقدان اتفق إذا: "أنه
 ."الوفاء عدم بمجرد القانون  بقوة

 من مفسوخا العقد يكون  أن على االتفاق المتعاقدين الطرفين بإمكان أنه يبدو  هنا ومن
 الشرط تحقق بمجرد أنه إذ اآلخر، تجاه بالتزاماته أحدهما أخل متى القانون، وبقوة نفسه تلقاء

 تفادي الفسخ من النوع هذا مزايا من أنه ذلك للقضاء، اللجوء إلى حاجة دون  العقد ينفسخ
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 بسبب الفسخ تقرير حول يحوم الذي الشك وإبعاد القضائية، الدعوى  إقامة ومصاريف نفقات
 . للقاضي الواسعة التقديرية السلطة

 بمقتضى اشترط إذا: "أنه فيه جاء الذي ع.ل.ق 581 الفصل حالة نجد تطبيقاته ومن
 بمجرد القانون  بقوة ينفسخ العقد فإن الثمن، يؤد لم إذا يفسخ البيع أن المحلي العرف أو  العقد
 ."عليه المتفق األجل في الثمن أداء عدم

 القانوني الفسخ: ثالثا

 أجنبي بسبب االلتزام تنفيذ استحالة عند باالنفساخ يسمى ما أو  القانوني الفسخ يتحقق
 .الغير أو  الدائن عن صادر خطأ أو  الفجائي الحادث أو  القاهرة كالقوة فيه، للمدين دخل ال

 مسطرة سلوك يستلزم ال كونه القضائي الفسخ عن الفسخ من النوع هذا ويختلف
 . به للحكم القضاء مراجعة وال اإلنذار،

 :اآلتية الشروط توفر القانون  بقوة العقد النفساخ ويتعين

 .لجانبين ملزم عقد وجود -

  .مطلقة استحالة األطراف أحد التزام تنفيذ استحالة -

 .تنفيذه أثناء األقل على أو  العقد، إلبرام الحقة االستحالة تكون  أن -

 .فيه للمدين يد ال أجنبي لسبب االستحالة تعود أن -

 أو  المكتراة  العين هلكت إذا: "فيه ورد الذي ع.ل.ق 659 الفصل نص أمثلته ومن
 الذي  الغرض في لالستعمال صالحة غير أصبحت بحيث جزئيا، أو كليا تغيرت أو تعيبت
 غير من ينفسخ الكراء عقد فإن المتعاقدين، من واحد أي خطأ دون  وذلك أجله، من اكتريت
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 بقدر إال الكراء من المكتري  يلزم وال التعويض، في حق أي اآلخر على ألحدهما يكون  أن
 ."األثر عديم يكون  ذلك يخالف شرط وكل انتفاعه،

 جاء  قرار منها نذكر قراراته، من العديد في األمر هذا على األعلى المجلس أكد وقد
 وفقا للمالك يحق وال العقد، النفساخ سببا يعد المكتراة  للعين حصل الذي الحريق أن: "فيه

 هو  المكري  كان إذا إال حدث، عما بالتعويض يطالب أن ع.ل.ق 659 الفصل لمضمون 
 . "الحادث وقوع في تسبب الذي

 الفسخ  آثار: الثالثة  الفقرة

 إرجاع ضرورة هو  إعماله على يترتب أثر أهم ولعل رجعي، بأثر الفسخ يسري 
 القضائي، بالفسخ األمر تعلق سواء العقد، إبرام قبل عليها كانا التي الحالة إلى المتعاقدين

 .القانوني أو  االتفاقي

 عن يمتد الفسخ أثر أن اعتبار على العقود بعض في متيسرا األمر هذا كان إذا أنه إال
 العقد، بمقتضى منه وأخذه سبق ما لآلخر منهما كل بإرجاع ذلك ويتم والمستقبل، الماضي

 القاضي  على يفرض الذي األمر واستهالكه، العقد محل كهالك الرد، عليه يتعذر لم ما
 عن يترتب ال بحيث الزمنية، العقود في عنه يختلف األمر فإن المناسب، بالتعويض الحكم
 يسري  بل التعاقد، عن السابقة للوضعية المتعاقدين إرجاع لصعوبة نظرا رجعي أثر فسخها
 المستحقة األجرة فيه تعد الذي مثال الكراء وعقد التأمين كعقد الماضي، دون  المستقبل على
 حصل التي الخدمة أو  للمنفعة كمقابل تعويض، ال أجرة بمثابة الفسخ على السابقة المدة عن

  النقصان  أو  بالزيادة تسمح تقديرية سلطة أي تملك ال فالمحكمة وبالتالي ، المكتري  عليها
 .منها

  .أيضا الغير تشمل بل فحسب، المتعاقدين على تقتصر ال الفسخ وآثار
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 ذلك كان متى إليه انتقلت التي األشياء استرداد يتعين الفسخ آثار رجعية لمبدأ وتطبيقا
 متى الغير، تحمي التي الخاصة المقتضيات بعض بخصوص الشأن بهذا التحفظ مع ممكنا،
 بتسجيل وقام األصلي، العقد فسخ سبب جاهال كان متى أو  ، نية حسن عن حقوقا اكتسب
 . نية بحسن العقارية المحافظة بسجالت حقوقه

 العقود آثار: الثاني المبحث

 قوته وحاز آلثاره، منتجا صحيحا صار وأركانه، انعقاده شروط العقد استوفى إذا
 المطلب) الموضوع حيث من سواء نسبية، بل مطلقة، ليست األخيرة هذه أن إال الملزمة،

 .(الثاني المطلب) األشخاص حيث من أو ،(األول

 الموضوع حيث من العقد آثار : األول المطلب

 األخير هذا باعتبار االتفاق، بنود معرفة الموضوع حيث من العقد آثار تحديد يقتضي
 بشأنها يصل حاالت هناك أنه إال ،(األولى الفقرة) للمتعاقدين العامة الشريعة يشكل

 التفسير، إلى حاجة في العقد أن القاضي يرى  قد عندئذ العقد، مضمون  حول االختالف
 .(الثانية الفقرة) فيفسره

 للعقد الملزمة القوة  مبدأ: األولى  الفقرة

 العقد" العامة القاعدة مقتضى وهو لمضمونه، وفقا الصحيح العقد بتنفيذ المتعاقد يلتزم
 آلثار بالنسبة أساسية استثناءات القاعدة هذه على أورد المشرع أن غير" المتعاقدين شريعة
 .العقد

 

 

 للعقد الملزمة القوة ماهية: أوال
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 هذا. اإلرادة سلطان مبدأ عن المترتبة النتائج أهم من للعقد الملزمة القوة مبدأ يعتبر
 أنواع من شاءوا ما إنشاء في أحرار فاألفراد التعاقد، حرية أساس على يقوم الذي األخير
 .العامة واآلداب العام النظام احترام بشرط يرتضونها، التي الشروط وتضمينها العقود،

 وااللتزام المتعاقدين، شريعة العقد يصبح حيث للعقد، الملزمة القوة أساس على يقوم كما
 .القانون  عن الناشئ االلتزام قوته في يعادل العقد عن الناشئ

 ما على ينص الذي ع.ل.ق من 230 الفصل في المبدأ هذا المغربي المشرع تبنى وقد
 منشئيها، إلى بالنسبة القانون  مقام تقوم صحيح وجه على المنشأة التعاقدية االلتزامات: "يلي
 ."القانون  في عليها المنصوص الحاالت في أو  معا برضاهما إال إلغاؤها يجوز وال

 العقد، تغيير أو  تعديل إمكانية يملك ال القاضي أن للعقد الملزمة القوة تجليات أهم ومن
 تلزم ملزمة قوة إذن فللعقد  عاقديه إرادة عن البحث باب من إال تأويله، أو تفسيره وكذا

 باتفاق إال تعديله أو نقضه يجوز ال وبالتالي  بتطبيقه، القاضي تلزم كما باحترامه، أطرافه
 . االختيارية باإلقالة يعرف ما أو  المتعاقدين،

 للعقد الملزمة القوة مبدأ على استثناءات: ثانيا

 العقد بتعديل ينفرد أن المتعاقدين من ألي يجوز ال المتعاقدين شريعة العقد بمبدأ عمال
 .إرادة من أكثر عليه توحدت ما تعدل أو  تلغي ـأن واحدة إرادة تستطيع ال حيث إلغائه، أو 

 أو تعديل القاضي أو المتعاقدين ألحد فيها يحق استثناءات يعرف المبدأ هذا أن إال
 من نوع إلقرار محاولة وفي بالعدالة تتعلق العتبارات كليا، أو  جزئيا إما العقد بنود إلغاء

 .العقد أطراف التزامات بين التوازن 

 المتعاقدين ألحد يسمح ما هناك التعاقدية، الحرية على الواردة القيود نماذج ومن
 تنفيذ أصبح الذي للمدين تخول الطارئة الظروف نظرية نجد بحيث العقد، شروط بتعديل
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 التزامه رد يطلب أن في الحق استثنائية حوادث بفعل فادحة خسارة له سبب قد مرهقا، التزامه
 .حدوثها وقت ودفعها العقد إبرام وقت توقعها بوسعه يكن لم طالما المعقول، الحد إلى

 خاصة حاالت وفي العقد، في واحد لجانب المشرع خوله الذي الحق أيضا ذلك ومن
 عقد ، المدة محدد غير الكراء كعقد اآلخرـ الطرف موافقة إلى حاجة دون  العقد إلنهاء

 . الشغل وعقد  الوكالة ، المقاولة

 المتعلقة القانونية المقتضيات السابق المبدأ من للحد التشريعي التدخل مالمح ومن
 .االتفاقي بالتعويض يسمى ما أو الجزائي، بالشرط

 العقد مضمون  تحديد: الثانية  الفقرة

 االتفاق، معالم استقراء بهدف المحكمة تعتمدها عدة وسائل هناك العقد مضمون  لمعرفة
 .(ثانيا) نطاقه تحديد أو ،(أوال) العقد تفسير طريق عن عادة ذلك ويتم

 العقد تفسير: أوال

 المتعاقدين، إرادة إليه اتجهت ما لتحديد التفسير تستدعي عبارات العقد يتضمن قد
 الناشئة االلتزامات وتحديد إرادتهما على للتعرف العقد نصوص بتفسير عادة القاضي ويقوم
 :حاالت ثالث بين العقد تفسير في نميز أن ويجب. العقد عن

 العقد عبارة وضوح حالة (1

 عبارة أن فالمفروض واضحا، اللفظ كان إذا العقد تأويل أو تفسير للقاضي يجوز ال
 المتعاقدين إرادة عن صادقا تعبيرا وتعبر المقصود، لحقيقة مطابقة تكون  الواضحة العقد

 العقد ألفاظ كانت إذا: "فيه جاء الذي ع.ل.ق 461 الفصل يؤكده ما وهذا المشتركة،
 ."صاحبها قصد عن البحث امتنع صريحة،
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 أن إلى يشير ما هناك يكون  فقد العبارة، وضوح رغم األحيان بعض وفي أنه إال
 الطرفين  إرادة عن صادقا تعبيرا تعبر ال بحيث للظاهر، مخالف معنى بها قصدا المتعاقدين

 إلى تتجه أن للمحكمة يجوز الحالة هذه مثل ففي والظروف، المالبسات من تستخلص التي
 الداعية األسباب تبيان شريطة الظاهر المعنى تاركة المتعاقدين، إرادة مع يتفق الذي المعني

 . ذلك إلى

 النص عبارة غموض حالة -2

 عن البحث يلزم واضحة، غير العقد عبارات كانت بأن موجب، للتأويل يكون  عندما
 للتعرف تفسيرها يجب مما معنى، من أكثر تحتمل قد العقد عبارات ألن المتعاقدين، قصد
 تركيب عند وال لأللفاظ، الحرفي المعنى عند الوقوف دون  لهما، المشتركة اإلرادة على

 .الجمل

 في العمل به الجاري  للعرف وفقا التعامل، طبيعة إلى تفسيره في القاضي ويستهدي
  قصده  الذي المعنى الدعوى  ظروف من يستخلص أن عليه يتعين بحيث المعامالت،
 .العقد عبارات من المتعاقدان

 462 الفصل بموجب العقد عبارات غموض فيها يتحقق التي الحاالت المشرع نظم وقد
 :اآلتية الحاالت في التأويل يكون : "أنه على ينص الذي ع.ل.ق

  الذي  الواضح الغرض وبين بينها التوفيق يتأتى ال المستعملة األلفاظ كانت إذا -1
 العقد؛ تحرير عند قصد

 كامال تعبيرا تعبر ال كانت أو  بنفسها، واضحة غير المستعملة األلفاظ كانت إذا -2
 صاحبها؛ قصد عن
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 الشك المقارنة تثير بحيث المختلفة العقد بنود مقارنة من ناشئا الغموض كان إذا -3
 .البنود تلك حول

 عند الوقوف دون  المتعاقدين، قصد عن البحث يلزم موجب، للتأويل يكون  وعندما
 ."الجمل تركيب عند وال لأللفاظ الحرفي المعنى

 المشرع أوردها قواعد بعدة للمتعاقدين المشتركة النية عن الكشف في القاضي ويسترشد
 .جملتها من ع.ل.ق في

 من يظهر الذي المدلول منها لكل يعطي بأن البعض بعضها يؤول العقد بنود -1
 بآخرها األخذ فيجب متناقضة جاءت فإن العقد، بنود بين التوفيق تعذر وإذا العقد، مجموع

 .(ع.ل.ق 464 لفصل) العقد كتابة في رتبة

 األثر، يعطيه الذي المعنى على حمله كان معنيين، على بند عبارة حمل أمكن إذا -2
 .(ع.ل.ق 465 الفصل) أثر كل من يجرده الذي المعنى على حمله من أولى

 إبرام  مكان في المعتاد ومدلولها الحقيقي، معناها على المستعملة األلفاظ فهم يلزم -3
 .(ع.ل.ق 466 الفصل) المستعملة لأللفاظ االصطالحي بالمعنى األخذ مع العقد،

 بواسطة فيه التوسع يسوغ وال ضيق، مفهوم له يكون  أن يجب الحق عن التنازل -4
 .(ع.ل.ق 467 الفصل) التأويل

 على ورد التحديد هذا أن وذكر المقدار، أو  الوزن  أو  المبلغ االلتزام  في حدد إذا -5
 المكان عرف أو  التجارة، عادات به تقضي الذي بالتسامح األخذ وجب التقريب، وجه

 .(ع.ل.ق 470 الفصل)
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 االعتداد االختالف عند وجب وباألرقام، بالحروف المقدار أو المبلغ ثبت إذا -6
 471 الفصل) الغلط اعتراه  الذي الجانب بوضوح يثبت لم ما بالحروف، المكتوب بالمبلغ

 .(ع.ل.ق

 يثبت لم ما األقل، المقدار أو  بالمبلغ االعتداد وجب مرات، عدة كتب إذا أنه حين في
 .(ع.ل.ق 472 الفصل) الغلط اعتراه  الذي الجانب بوضوح

 المشتركة  اإلرادة) الحقيقة استجالء إلى القاضي يتوصل ال قد أنه إلى التنبيه ونود
  المدين هنا والمقصود المتعاقدين، أحد لمصلحة الشك تفسير قاعدة إلى فيلجأ ،(للمتعاقدين

 .(ع.ل.ق 473 الفصل)

 هو الدائن ويبقى االلتزام، مدى تحديد في الضيق بالتفسير األخذ الفصل بهذا والمراد
 األخذ وجب المدين، اللتزام الواسع المدى إثبات عن عجز فإذا االلتزام، بإثبات المكلف
 . الدليل عليه قام الذي وحده هو ألنه الضيق، بالمدى

 العقد نطاق تحديد: ثانيا

 ملحقاته من هو  ما أيضا ويتناول بل فيه، ورد بما المتعاقد إلزام على العقد يقتصر ال
 نستشفه ما وهذا ، االلتزام طبيعة بحسب واالنصاف، العدالة قواعد أو  العرف أو  للقانون  طبقا
 بها الجاري  الشروط العقد لشروط مضافة تعتبر: "فيه جاء الذي ع.ل.ق 463 الفصل من

 ."طبيعته تقتضيها التي والشروط إبرامه مكان في العمل

 وإنما العقد، في الواردة الشروط على يقتصر ال العقد نطاق تحديد أن يتضح وبهذا
 . تنافيه وال العقد يقتضيها التي القواعد بعض حساباته في يدخل أن القاضي على يتعين

 نطاق تحديد في القاضي بها يسترشد التي الموضوعية الضوابط على المشرع نص وقد
 :بالملحقات يسمى ما أو  مستلزماته، تحديد أي العقد،
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 وبالطريقة التاريخ في الثمن بدفع المشتري  يلزم 577 الفصل المثال سبيل فعلى
 المشتري  ويلتزم الثمن معجل أبرم قد البيع يعتبر العقد، سكوت وعند العقد، في المحددين

 .التسليم حصول وقت نفس في بدفعه

 من فيها يوجد ما ع،.ل.ق 517 الفصل لمقتضيات وطبقا األرض بيع يشمل كما 
 . تعقد لم التي والثمار تنبت لم التي المزروعات وكذا وأشجار، مباني

 األشخاص حيث من العقد آثار : الثاني المطلب

 إلى تنصرف أن دون  العقد، أطراف على فقط تسري  العقد آثار أن العامة القاعدة
 .العقد آثار نسبية بمبدأ يعرف ما وهذا الغير،

 تناول علينا يحتم مما االستثناء، وجه على والدائنين الغير إلى آثاره تنصرف قد أنه إال
 .ثانية فقرة في للغير بالنسبة آلثاره نرصد أن على أولى، فقرة في المتعاقدين بين العقد آثار

 للمتعاقدين بالنسبة العقد آثار : األولى  الفقرة

 الذين األشخاص بالمتعاقدين ويقصد المتعاقدين، بين فيما آثاره ينتج العقد أن شك ال
 . يمثلونهم بمن أو  بأنفسهم العقد في طرفا كانوا

 إال تلزم ال االلتزامات: "بقوله ع.ل.ق 228 الفصل في المشرع إليه أشار الذي األمر
  "القانون   في  المذكورة  الحاالت  في  إال  تنفعهم  وال  الغير  تضر ال  فهي  العقد،  في  طرفا  كان  من

 الذي العقد مخلفات فإن للمعامالت، واستقرارا المكتسبة الحقوق  على وحفاظا أنه إال
 .الدائنين أو  الخاص الخلف أو  العام بالخلف األمر تعلق سواء خلفه، إلى تنتقل السلف أبرمه
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 العام للخلف بالنسبة العقد آثار: أوال

 شائع جزء في أو  كلها، المالية ذمته في موته بعد غيره يخلف من هو  العام الخلف
 له، وارثا يكون  كلها المالية ذمته في غيره يخلف فالذي بالذات، معين مال في وليس منها،

 . له موصى فيكون  المالية، ذمته من شائع جزء في غيره يخلف من أما

 ع.ل.ق 229 الفصل في مفصلة المتعاقدين إلى العقد آثار انصراف أحكام وردت وقد
 ورثتهما بين أيضا ولكن فحسب، المتعاقدين بين ال أثرها االلتزامات تنتج: "فيه جاء الذي

 .القانون  عن أو  االلتزام طبيعة عن ناتجا أو  به مصرحا العكس يكن لم ما وخلفائهما،

 ."منهم واحد كل مناب وبنسبة التركة، أموال حدود في إال يلتزمون  ال فالورثة ذلك، ومع

 ثمن خاصة البيع، عن نشأت التي الحقوق  في وارثه خلفه مثال البائع توفى إذا وهكذا
 ملكية بنقل منها يتعلق ما سيما حقوقه، في الوارث خلفه المشتري  مات وإذا المبيع، الشيء
 .المبيع  الشيء

 يثور ما بقدر إشكال أي يطرح ال ورثته إلى المتعاقد من الحقوق  انتقال أن على
 هل بمعنى السلف؟ مورثهم بديون  المتعاقد خلف باعتبارهم الورثة التزام مدى عن التساؤل

 فقط؟ الحقوق  بهذه أم وحقوقها، بالتزاماتها العام الخلف إلى السلف تركة تنتقل

 التشريعات الختالف تبعا يختلف العام الخلف إلى العقد أثر انصراف أن المعلوم من
 أن يعتبر الفرنسي فالقانون  المورث، شخصية إلى النظرة في مواقفها تباينت التي الوضعية
 اإليجابية العناصر في العام الخلف فهي وبالتالي المورث، لشخصية امتداد الوارث شخصية
 .وحقوقه أمواله في وارثا يكون  مثلما مورثه ديون  عن مسؤوال يكون  فهو لذلك ، والسلبية

 التزاماته في مورثهم يخلفون  الورثة أن يتضح ع.ل.ق 229 الفصل إلى وبالرجوع
 .منهم واحد كل مناب ونسبة التركة أموال من الورثة من واحد كل يأخذه ما حدود في وديونه
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 وتحمل قبولها على إجبارهم ومنع التركة، رفض للورثة الفصل نفس أجاز وقد هذا
 الورثة يتحمل أن دون  التركة، مواجهة في حقوقهم مباشرة في الدائنين حق وحصر ديونها،

 . التزاماتها من التزام بأي

 :العام الخلف على العقد أثر فيها يسري  ال استثنائية حاالت هناك أنه إال

 المتعاقدين إرادة حالة -1

 إلى المتعاقدين أحد من آثاره من أثر أي انتقال عدم على العقد في االتفاق يتم قد
 للمشتري  البائع يمنح كأن العامة، اآلداب أو  العام للنظام الشرط مخالفة عدم شريطة خلفه،
  عليهم يتعين بحيث وفاته، حالة في ورثته دون  األخير هذا منه يستفيد الثمن، ألداء أجال
 .فورا الثمن أداء

 العقد طبيعة حالة -2

 كل في ذلك ويحصل العام، الخلف إلى انتقاله عدم االلتزام أو  العقد طبيعة تقتضي قد
 .التطبيب وعقود الوكالة وعقد العمل كعقد المتعاقد، لشخصية مراعاة االلتزام فيها يتقرر حالة

 القانون  نص حالة -3

 هو كما العام، الخلف إلى العقود بعض أثر انصراف عدم على المشرع ينص فقد
 تضمن إذا المنتفع بموت االنتفاع حق بانتهاء النص فيها يقضي التي للحالة بالنسبة الشأن
 .الحق هذا مثل إنشاء العقد

 كل من ورثته ألحد موته مرض في المريض من الحاصل لإلبراء بالنسبة األمر وكذلك
 . الورثة باقي أقره إذا إال يصح ال عليه، مستحق هو  ما بعض أو 

 



133 
 

 الخاص للخلف بالنسبة العقد آثار: ثانيا

 سواء األخير، هذا ذمة في قائما كان معينا حقا سلفه من تلقى من هو  الخاص الخلف
 له الموصى أو  له الموهوب أو  المشتري  إلى ينتقل الذي الحق في كما عينيا، الحق  كان
 المحيل من ينتقل الذي للحق بالنسبة الشأن هو  كما شخصيا حقا كان أم بذاتها، معينة بعين
 . إليه المحال إلى

 الخاص، للخلف بالنسبة العقد أثر لموضوع يتطرق  لم المشرع أن إلى اإلشارة وتجدر
 .األثر هذا تحديد حاول المدني الفقه أن إال

 مما يملك، مما أكثر لغيره ينقل أن يستطيع ال الشخص أن العامة المبادئ من أنه ذلك
 السلف،  ذمة في عليها كان التي بالحالة الحق أو  الشيء يتلقى الخاص الخلف أن معه يفهم
 يتنقل العقار فإن ارتفاقا، أو  رسميا رهنا بيعه قبل عليه رتب قد كان عقارا  شخص باع ما فإذا
 . السابق في عليه المقررة بالتكاليف محمال خاص كخلف المشتري  إلى

 من انتقل إذا ،(حقا أم كان شيئا) المال أن أيضا العامة المبادئ ومن أنه إلى أضف
 مثال اكتسب فإذا وضمانات، مميزات من به يتمتع ما بسائر ينتقل فهو خلف، إلى  سلف

 العقار يتلقى المشتري  فإن باعه، ثم مجاور عقار على عقاره لمصلحة ارتفاقا العقار صاحب
 . لمصلحته تقرر الذي االرتفاق مع المبيع

 من جملة توفر يتعين الخاص الخلف على السلف عقود أثر والنصراف أنه على
 :في إجمالها يمكن الشروط

 إلى الشيء به انتقل الذي العقد على التاريخ في سابقا السلف عقد يكون  أن -1
 .الخاص الخلف
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 انتقل الذي الشيء مستلزمات من العقد عن الناشئة وااللتزامات الحقوق  تكون  أن -2
 . الخاص الخلف إلى

  إليه  الشيء  انتقال  وقت  والتزامات  حقوق   من  إليه  انتقل  بما  علم  قد  الخلف  يكون   أن -3

 للدائنين بالنسبة العقد آثار: ثالثا

 هذا أموال ألن مدينهم، بتصرفات يتأثرون  الذين العاديون  الدائنون  هنا بالدائنين يقصد
 . للدائنين العام الضمان بقاعدة يسمى ما وهي بديونه، للوفاء ضامنة األخير

 أموال في نقص عليها ترتب متى يحدث مدينه بتصرفات الدائن تأثر أن شك وال
 .حقوقه انتقاص مقابل التزاماته من تزيد لعقود إبرامه نتيجة المدين

 من مجموعة خوله به، الضارة المدين تصرفات من للدائن وحماية المشرع أن إال
 :منها نذكر حمايته، تكفل التي القانونية الوسائل

 الحبس حق -أ

 ما  استيفاء حين إلى بها واالحتفاظ مدينه، أموال من حوزته في ما حبس حق للدائن
 . دين من له مستحق هو 

 التحفظي الحجز دعوى  -ب

 التصرف من له منعا مدينه أموال على التحفظي الحجز إلقاء حق للدائن المشرع خول
 .(ع.ل.ق 138 ف) بأجل مقرونا دينه كان ولو  حتى األموال، تلك في
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 الصورية دعوى  -ج

 كأن بدائنيه، لإلضرار المدين أبرمه صوري  وهمي عقد حقيقة تكشف التي الدعوى  وهي
 التصرف هذا في الطعن للدائن معه يكون  مما وهمية، بعقود أمواله بعض أو كل يهرب

 المالية الذمة إلى لألموال استعادة ع.ل.ق من 22 الفصل في عليها المنصوص بالصورية
 . العام ضمانه في لتظل لمدينه،

 للغير  بالنسبة العقد آثار: الثانية  الفقرة

 حددناها التي وبالشروط ودائنيهما، وخلفائهما عاقديه إال تهم ال العقد آثار أن األصل
 وبالتالي التزامات، من يرتبه وما حقوق، من ينشئه فيما وذلك، العقود، آثار نسبية لمبدأ وفقا
  .هؤالء غير إلى ينصرف ال فهو 

 خاصا أو  عاما خلفا يكن لم) المتعاقدين حلقة عن أجنبي شخص كل بالغير ويقصد 
 .إلزامية رابطة أية بهما تربطه وال ،(دائنا أو 

 االلتزامات، دون  بالحقوق  يتعلق فيما السابق المبدأ عن الخروج المشرع أجاز وقد
 الغير لمصلحة االشتراط طريق عن ذلك ويكون  العقد، من حقا يكتسب أن له يجوز فالغير

 عن التعهد خالل من ذلك ويبدو الغير، عاتق على التزاما يرتب أن يجوز ال بينما ،(ثانيا)
 .(أوال)  الغير

 الغير عن التعهد: أوال

 ثالث شخص بإقناع يقوم أن على آخر شخص تجاه شخص يتعهد أن به والمقصود
 العقد أطراف، ثالثة بين عقدين وجود يستلزم الغير عن التعهد أن بمعنى ، عقد بإبرام

 .فيه والمتعهد له المتعهد بين الثاني يجمع فيما  له، والمتعهد المتعهد بين يجمع األساسي
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 االلتزام  وهو  له شبيه آخر نظام على ع.ل.ق من  36 الفصل في المشرع نص وقد
 .اإلقرار شرط على المعلق الغير عن

 إياه إقراره شرط الغير عن االلتزام -1

 أبرم  الذي االلتزام الغير هذا يقر أن شريطة غيره، باسم التزاما شخص يبرم أن بمعنى
  .باسمه

 أو رفض في الكاملة الحرية للغير أن إياه إقراره شرط الغير عن االلتزام في والمبدأ
 .باسمه المبرم االلتزام قبول

 أساس على ، معه تعاقد من إزاء مسؤولية أية يتحمل ال الملتزم فإن رفضه حالة ففي
 تعين الغير قبل إذا ما حالة في أما باسمه، المتعاقد الغير إقرار على معلقا وقع التعاقد أن

 بالعقد، إعالمه تاريخ من يوما عشر خمسة يتعدى ال أجل داخل قبوله عن اإلعالن عليه
 .ع.ل.ق 36 بالفصل عمال التزامه من اآلخر الطرف تحلل وإال

 قام لو كما ضمنيا، يكون  أن يمكن بل صريحا، يكون  أن االلتزام إقرار في يشترط وال
 الذي الشخص كان إذا السكوت من استنتاجه يسوغ بل ، باسمه المبرم العقد بتنفيذ الغير

 من عليه يعترض ولم سليم وجه على بحصوله علم أو  حاضرا، حقوقه في التصرف يحصل
 . سكوته يبرر مشروع سبب هناك يكون  أن غير

 حصل الذي العقد إبرام وقت من عليه يرتبه فيما المقرر حق في أثره اإلقرار وينتج هذا
 . حصوله يوم من إال الغير تجاه أثر له يكون  وال ذلك بغير يصرح لم ما إقراره،
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 الغير عن التعهد -2

 من آخر شخص بحمل المتعهد يسمى شخص يلتزم بمقتضاه عقد الغير عن التعهد
 المتعاقد تجاه المسؤولية الملتزم تحمل طائلة تحت وذلك معين، بأمر االلتزام على الغير
 .األمر بهذا االلتزام الغير رفض حالة في اآلخر

 لم المشرع فإن التعاقد، من النوع لهذا خاصة أحكاما وفرت التشريعات جل كانت فإذا
 ما فيه ليس طالما به األخذ إمكانية على أجمع قد الفقه كان وإن صريح، بنص ينظمه
 .العام النظام يخالف

 إذا  كما لصالحه، معينا التزاما ثالثا شخصا يتحمل بأن آلخر شخص يتعهد أن ومثاله
 اآلخر يجعل بأن للمشتري  وتعهد وحده المنزل أحدهما وباع منزال، يملكان أخوان هناك كان
  قاصرا،  الثاني األخ كان لو  كما معين، أجل مضي بعد وإما حاال إما بدوره، البيع يقبل

 بلوغه عند القاصر إقرار بحصول تعهد مع غيره، وعن نفسه عن أصالة  يتعاقد هنا فالبائع
 . الرشد سن

 :التالية الشروط توفر يلزم الغير عن التعهد ولتحقق

 .عنه المتعهد الغير باسم ال باسمه المتعهد يتعاقد أن -1

 التعهد قبول على الغير بحمل المتعهد يلتزم أن -2

 شرط الغير عن االلتزام من وفعالية نجاعة أكثر الغير عن التعهد أن الواضح ومن
 إذا اآلخر المتعاقد إزاء عقدية مسؤولية يتحمل المتعهد أن أساس على وذلك إياه، إقراره
 .يلتزم أن الغير رفض
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 وليس القبول، صدور تاريخ من إال أثره ينتج ال فإنه التعهد، الغير قبول حالة في أما
 .المتعهد مع والمتعاقد الغير هذا بين ينشأ جديدا عقدا ألن التعهد، إبرام تاريخ من

 الغير لمصلحة االشتراط: ثانيا

 لم الذي أن بمعنى ينفعه، ال أيضا فهو  الغير يضر ال أنه العقد في األصل كان إذا
 .حق أي منه يكتسب ال خلفائه من وال العقد، في طرفا يكن

 ال العقد بأن القائل المبدأ على لالستثناء تجسيد أهم الغير لمصلحة االشتراط يعد وهكذا
 .الغير ينفع

 .وشروطه ماهيته تحديد من البد آثاره، الغير لمصلحة االشتراط يرتب وحتى

 الغير لمصلحة االشتراط مفهوم -1

 المتعهد يسمى واآلخر المشترط، يسمى شخص بين يتم عقد الغير لمصلحة االشتراط
 ثالث شخص لفائدة معين بأداء األخير هذا يلتزم أن الثاني على األول فيه يشترط الواعد، أو 

 .المنتفع يسمى

 فهذه التأمين، وعقود المقاوالت الهبة، النقل، عقود في واضحة العملية تطبيقاته وتبدو 
 الغير لفائدة الحياة على التأمين خاصة التعاقد، من النوع لهذا مجاال أوسع نجدها األخيرة

 أوالده لصالح حياته على يؤمن مشترط باعتباره مثال فالمتعاقد( األقارب الولد، الزوج،)
 .كمنتفعين

 مع( مشترطا بصفته) ما بضاعة مرسل يتعاقد حيث أيضا، النقل عقود مجال وفي
 ثالثا  شخصا يكون  الذي ،(المستفيد) إليه المرسل إلى البضاعة إرسال أجل من النقل شركة
 .النقل بعقد له عالقة وال أجنبيا
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 الغير لمصلحة االشتراط قيام شروط -2

 الرضا  في المتمثلة عامة بصفة العقد لصحة الالزمة األساسية األركان جانب إلى
 والتي القانونية آثاره لترتيب خاصة شروطا الغير لمصلحة االشتراط يتطلب والسبب، والمحل
 :في تلخيصها يمكن

 المنتفع باسم ال باسمه المشترط يتعاقد أن -أ

 من تدخل ودون  نفسه المشترط باسم الغير لمصلحة االشتراط عقد يتم أن بذلك ويقصد
 يبرم والفضولي الموكل، باسم يتعاقد فالوكيل والفضالة، الوكالة عن يميزه ما وهو المستفيد،

 طرفا باعتباره المنتفع باسم ال الشخصي، باسمه المشترط يبرمه بينما العمل، رب باسم العقد
 .لحسابه يتعاقد أصليا

 للمنتفع مباشر حق إنشاء إلى والمتعهد المشترط من كل إرادة تتجه أن -ب

 إنشاء إلى المتعاقدين إرادة تنصرف أن يتعين ع.ل.ق من 34 الفصل ألحكام طبقا
 ثم لنفسه، الحق اشترط قد المشترط كان إذا أنه بحيث العقد، عن يترتب للمستفيد مباشر حق

 ال ، متعاقبان عقدان فهذان الغير، لمصلحة اشتراطا يعتبر فال المنتفع، إلى ذلك بعد حوله
 .الغير لمصلحة لالشتراط فيهما أثر

 . للتعيين قابال أو معينا المستفيد كان سواء الغير لمصلحة االشتراط ويتحقق

 شخصية مصلحة للمشترط تكون  أن -ج

 أن البد فإنه باسمه ويتعاقد لحسابه يعمل المشترط مادام أنه على  الفقه بعض يؤكد
 األخير هذا أن إذ فضوليا، سيكون  فإنه وإال للغير،  لمصلحة االشتراط في مصلحة له تكون 
 .لشؤونه إدارته في مصلحة له يكون  أال يلزم
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 وقد لدائنه، الثمن بدفع المشتري  التزام يشترط الذي كالبائع مادية تكون  قد والمصلحة
 .وأوالده زوجته لمصلحة حياته على يؤمن الذي كاألب أدبية، أو  معنوية تكون 

 الغير لمصلحة االشتراط آثار -3

 فيما بالمتعهد، المشترط عالقة األولى تهم قانونية، عالقات ثالث االشتراط على يترتب
 .بالمتعهد المنتفع فتربط الثالثة أما بالمنتفع، المشترط بعالقة الثانية تختص

 بالمتعهد المشترط عالقة -أ

 تترتب وبالتالي طرفاه، باعتبارهما االشتراط عقد يحكمها بالمتعهد المشترط عالقة
 لآلخر جاز التزاماته، تنفيذ عن أحدهما امتنع وإذا منهما، كل ذمة في متقابلة التزامات
 العقد  فسخ طلب أو  ممكنا، كان متى عينا االلتزام تنفيذ على إجباره العامة للقواعد وتطبيقا

 . بالتعويض المطالبة مع

 بالمنتفع المشترط عالقة -ب

 والمشترط المنتفع بين العالقة طبيعة تتحدد ع.ل.ق من 34الفصل لمقتضيات تطبيقا
 . تبرع عقود أو  معاوضة، عقود تكون  أن إما فهي العقد، من األخير هذا قصد أساس على

 المقرر االشتراط من االستفادة رفض في المنتفع حق على نص قد المشرع كان وإذا
 بعض جعل مما االشتراط، فكرة عن المشترط عدول إلمكانية يتطرق  لم فإنه ، لمصلحته

 ممارسة  من المشترط حرمان يعني ال االشتراط هذا بخصوص المشرع سكوت يعتبر  الفقه
 :بشرطين مقيدا االشتراط عن التراجع حق

 .المنتفع من القبول صدور قبل االشتراط فكرة عن العدول يتم أن -

 .االشتراط عقد طبيعة يخالف ما العدول في يكون  ال أن -
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 بالمتعهد المنتفع عالقة -ج

: أنه على تنص التي ع.ل.ق 34 الفصل من الثانية الفقرة ألحكام العالقة هذه تخضع
 من باسمه يطلب أن في الحق الغير لهذا ويكون  الغير، لمصلحة مباشرة أثره االشتراط ينتج"

 شروط على مباشرتها علقت أو  الدعوى، هذه مباشرة من العقد يمنعه لم ما وذلك تنفيذه الواعد
 ."معينة

 أن في تتمثل هامة فكرة على والمنتفع المتعهد بين العالقة تقوم الفصل هذا بموجب 
 مما العقد، في طرفا كونه عدم من بالرغم المتعهد إزاء مباشرا ذاتيا حقا يكسب األخير هذا
 :في حصرها يمكن قانونية نتائج عنه ينتج

 .له قبوله إعالن وقت من ال االشتراط، عقد انعقاد وقت من المنتفع حق ينشأ -

 في دائنيه مع ويتزاحم االشتراط، قبول إعالنه بمجرد  للمتعهد دائنا المنتفع يصبح -
 .أمواله على المقرر العام الضمان

 كالدفع المنتفع، إزاء االشتراط عقد عن المترتبة الدفوع بجميع التمسك للواعد -
 .الفسخ أو  التنفيذ بعدم الدفع أو  لإلبطال، القابلية أو  بالبطالن

 األب توفي أن حصل فلو تركته، في المنتفع حق يدخل ال المشترط توفي إذا -
 شركة تجاه المنتفعين هؤالء فحق أوالده، لمصلحة حياته على أمن الذي المشترط باعتباره
 نجدهم لذلك للمشترط، ورثة بصفتهم ال منتفعين بصفتهم منه يتلقونه مباشر حق التأمين

 . بالديون  مثقلة أبيهم تركة كانت ولو  كامال، التأمين مبلغ يستوفون 


