بسم اهلل الرمحن الرحيم
جـــــــــــــــــامـعــــة األزهـــــــر -غـــــ ـزة
عمــــــــادة الـدراســـــــــات العـلـيــــــــــا

كــــــلـــــــيـــــــــــــــة الـــــحــــــــقــ ــــــــــــوق

برنامج ماجستير القانون الخاص

دور القاضي يف العقود املدنية والتجارية
(دراسة حتليلية مقارنة)
The Judge's Role In Civil And Commercial Contract
)(An Analytical Comparative Study
إعداد الطالبة

دعاء موسى عبد الرحمن برهم
إشراف الدكتور

سالم حماد الدحدوح

أستاذ القانون المدني المشارك

قدمت هذه الرسالة استكماالً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير
في القانون الخاص بكلية الحقوق في جامعة األزهر -غزة
8102 – 8102م
0331-0342هـ

بسم اهلل الرمحن الرحيم

قال اهلل تعاىل  -جل يف عاله :-
" يــــــــا أَيـــهــــــــــــا الــــــــــــذِيــــــن آمــنـــــــــــوا أَوْفــــــــــــــــــــوا بِالْعـــقـــــــــــــودِ".
،

سورة المائدة
آية []1

أ

إهداء
أهدي مثرة هذا البحث املتواضع...

إىل قرة العينني ومهجة الفؤاد ...إىل السند املتني يف القرب و البعاد
إىل أبي الغايل

إىل روحي وراحيت وسر سعادتي

وصومعة احلب اليت منت يف القلب قبل أن ترى عيناي النور
إىل أمي احلبيبة

إىل سحائب الندى وزهور األقحوان

إىل من وجودهم يف حياتي يورق الزهر يف األرض العطشى
ويرسم البسمة على شفة احلياة

إىل أخوتي ...حممد ،حييى ،نور ،وفاء ،عهد ،سناء ،موسى
إىل األخت اليت مل تلدها أمي

إىل من وهبت يل قطعة بدر من لياليها

سهرت هي وتركتين أنام لتكن رفيقة دربي بكل حرف يف منت هذه الدراسة
إىل حبيبيت مي

إىل صديقات العمر الندي وحبيبات القلب البهي

إىل صديقاتي ...رشا ،وطن ،حترير ،سحر ،عليا ،عبري ،هبة
إىل أقاربي وأهلي وعزوتي وكل أملي

إىل أساتذتي وكل من كان منهم معناً للعلم والعطاء
إىل زمالئي وزميالتي ...وكل من كان له عبق مجيل يف حياتي

الباحثة
دعاء

ب

شكر وتقدير
علي وتفضلت بكثير من النعم ،وأصلحت لي أمري وسهلت
أشكرك ربي امتثاالً وإذعاناً لك ،بأن أنعمت َّ
لي دربي ووفقتني لما تحب وترضى ...أشكرك بقدر حبات الندى على مر الزمان وزيادة.
كما أتقدم بخالص الشكر واالمتنان إلى أستاذي ومعلمي في مرحلتي الليسانس والماجستير ،األستاذ
الدكتور /سالم حماد الدحدوح ،الذي أشرف على رسالتي ورعاها وكان بجانبي يساعدني وينصحني ،فأدامه هللا
ورعاه وسدد خطاه.
كما أتقدم بأعمق الشكر والتقدير إلى أستاذي وقدوتي الفذة ،الذي طالما تمنيت أن أنهل من علمه المزيد
والمزيد دون أن أرتوي ،إلى األستاذ الدكتور /عبد هللا خليل الفرا ،كما أتشكره لتفضله بقبول مناقشة رسالتي
وتنقيحها.
ولن أنسى أن أشكر أستاذي الذي يمثل عنوانًا للعلم واألدب واألخالق واالحترام ،األستاذ الدكتور /عدنان
الحافي  ،كما أتشكره لتفضله بقبول مناقشة رسالتي وتنقيحها.
وأتقدم بوافر الشكر والتقدير إلى كل من علمني حرفًا ،ومد لي يد العون والمساعدة حتى أنجز هذا
البحث.

الباحثة
دعاء

ت

ملخص
دور القاضي في العقود المدنية والتجارية
 دراسة تحليلية مقارنة -شرعت العقود في مجال معامالت األفراد إلشباع حاجاتهم الالمتناهية ،وتحقيق غاياتهم ومقاصدهم،
باعتبار أن العقد في مفهومه العام هو الوسيلة الفعالة التي يستطيع بها األفراد تحقيق مصالحهم المختلفة .وقد
أ َْوَلت التشريعات الحديثة أهمية كبيرة للعقود ،حيث اشترطت في العقد المبرم بين أطرافه جملة من األركان
والشروط التي يتوقف عليها وجوده ،كما أعطت إلرادة األ فراد الحرية في إبرام ما تشاء من العقود وتحديد آثارها
كقاعدة عامة ،اعتماداً منها على مبدأ سلطان اإلاردة ،فبإمكان أطارف العالقة التعاقدية تضمين ما يشاؤوا من
البنود والشروط ،سواء تعلق األمر بالشروط الجزائية أو بكيفيات التنفيذ أو آجال االلتزام أو  ...إلخ.
الدرسة ،هي عدم جواز تدخل القاضي في العالقات
وإذا كانت القاعدة العامة التي تبنتها التشريعات محل ا
التعاقدية التي تتم بين أطارفها سواء وقت إبرامها بالرجوع إليه عند رفع النزاع العام أو تنفيذها ،إال أن هذه
القاعدة ال تؤخذ على إطالقها ،ال سيما وأن األط ارف غالباً ما يجدوا أنفسهم أمام تقلبات اقتصادية أو اجتماعية
أو سياسية لم تؤخذ بالحسبان ،لذلك كان التدخل هنا ضرورياً لتكريس العدالة التعاقدية وحماية الفئة الضعيفة
كلما اقتضت المصلحة العامة ذلك.
وقد أثرنا في هذه الدراسة تساؤالً رئيساً ،وهو ما الدور الذي يلعبه القاضي في العقود المدنية والتجارية؟
ولإلجابة على هذا التساؤل ،اتبعنا المنهج التحليلي المقارن ،من خالل تحليل النصوص القانونية ومقارنتها
بالقوانين األخرى ،كالقانون المدني المصري والقانون المدني األردني.
كما اتضح لنا أن دور القاضي يتمحور في مرحلتين هامتين ،أولهما مرحلة انعقاد العقد وإبرامه ،وهي
مرحلة مجازية تظهر عند رفع أمر العقد للقاضي بعد حدوث نزاع بشأن أمر يتعلق بإنشاء العقد وتكوينه.
أما فيما يتعلق بالمرحلة الثانية وهي مرحلة تنفيذ العقد ،فدور القاضي يظهر فيها لمواجهة الظروف
المتغيرة والتقلبات االقتصادية التي بفعلها ينشأ اختالل ميزان العقد.
وختاماً اشتملت الدراسة على عدد من النتائج والتوصيات التي نأمل من المشرع الفلسطيني األخذ بها.
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Abstract
The Judge's Role In Civil And Commercial Contract
An Analytical Comparative Study
Contracts began in the area of individual transactions to satisfy their endless
needs, because the contract in its general sense is the effective means by which
individuals can achieve their different interests. Recent legislation has shown great
importance to contracts. There is a requirement in the contract between the parties
of a set of elements and conditions upon which its existence depends. The
management of individuals was also given the freedom to conclude contracts and to
determine their effects as a general rule, drawing on the principle of management
powers. The parties to the contractual relationship are able to include their terms and
conditions, whether it relates to penal conditions, implementation modalities, due
dates, etc.
If the general rule adopted by the legislation under consideration is the nonintervention of the judge in the contractual relations between the parties during the
conclusion or implementation, which includes the law of the parties and their law.
This rule is not taken absolutely. Parties often find themselves facing economic,
social or political demands that have not been taken into account. Therefore,
intervention here was necessary to establish contractual justice and protect
vulnerable groups whenever the public interest so required.
In this study, the researcher adopted a major problem: the role played by the
judge in civil and commercial contracts. To answer this question, the researcher
followed the comparative analytical method by analyzing the legal texts and
comparing them with other laws, such as the civil law and the Jordanian civil law.
We also found that the role of Judge Timur in two importan stage, The first
stage of the contract and it's conclusiom, it is a rnetaphorical stage, shall appear up
on the lifting of the contract order to the judge after a dispute has arisen concerning
matter relating to the establishment and composition of the contract. As for the
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second stage, the stage of implementation of the contract, The judge's role is
reflected in the face of changing circumstances and economic fluctuations that result
in an imbalance in the balance of the contract.
In conclusion, this study included with a number of conclusions and
recommendations which we hope the Palestinian legislator will adopt.
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المقدمة
موضوع الدراسة:
ُخلق اإلنسان اجتماعيًا بالفطرة ،ليعيش في جماعات ،ويدخل في عالقات ،ويبرم معامالت غير حصرية،

ال في هذا الكون الواسع الكبير ،وإنما خلق كائنًا ال تطيب الحياة بالنسبة
فال يمكن تصوره أن يعيش وحيداً منعز ً
إليه إال في كنف الجماعة اإلنسانية؛ لتسهل حياته وليتمكن من االستمرار والبقاء وتلبية حاجاته المتزايدة ،وذلك
بدخوله في تعامالت شبه يومية مع اآلخرين ،ترتبط بكافة مناحي حياته المعيشية .والتي ترتكز على مبدأ رسخ
منذ سنين طوال ،وهو مبدأ سلطان اإلرادة ،والذي كان يقصد به أن يكون لألشخاص حرية إبرام ما شاءوا من
العقود وترتيب ما شاءوا من آثار عليها وتنظيم كافة المسائل المتعلقة بها دون تدخل من أي أحد كان ،سواء
تعلق ذلك بموضوع االلتزام ،أو بكيفية تنفيذه ،ما دامت أنها ال تخالف النظام العام واآلداب العامة.
فالقاعدة الجوهرية؛ إذن هي حرية التعاقد ،فال يمكن نقض العقد ،أو تعديله إال باتفاق الطرفين ،أو
لألسباب التي يقررها القانون ،فاإلرادة حرة في إبرام ما تشاء من العقود وأن تضمنها ما ترضاه من الشروط.
إال أن المغاالة في تطبيق هذا المبدأ أحدثت نتائج سلبية وخطيرة على استقرار المعامالت ومن هذه
النتائج :استغالل القوي للضعيف وجعل المتعاقدين الضعفاء تحت رحمة األقوياء وتقديم المصلحة الخاصة
على المصلحة العامة وتضارب المصالح أحيانًا بين األفراد ليحقق كل منهم أكبر قدر ممكن من مصالحهم،
وإن كان ذلك على حساب الطرف اآلخر وعلى حساب خسارة األخير .وهذا كله أدى إلى ظهور فكرة عدم
التوازن في األداءات التعاقدية بين األطراف المتعاقدة ،مما كان دافعاً قوياً ألن يخبو بريق مبدأ سلطان اإلرادة
أمام هذه التطورات االجتماعية ،وذلك من خالل ما تسنه الدولة من تشريعات تهدف إلعادة التوازن بين
األطراف ،وإرساء مبادئ هامة وترسيخها كالعدالة وتوازن المصالح بين األفراد ،ومن هنا ظهرت فكرة وجوب
أال يكون العقد ملزمًا إال إذا كان يحقق التوازن والعدالة بين المتعاقدين ،أي يهدف لضمان حماية مصالح
المتعاقدين والحفاظ في نفس الوقت على استم اررية العقد وضمان توازنه االقتصادي تماشياً مع متطلبات المجتمع
المعاصر.
ومع تراجع ظهور مبدأ سلطان اإلرادة مع مرور الوقت ،بزغ شعاع ال بأس فيه لسلطة القاضي التقديرية
في العقود المدنية والتجارية التي تعرض أمامه بمناسبة نزاع مطروح بطلب من أحد أطرافه ،نتيجة اختالل
التوازن االقتصادي بين األطراف سواء أكان ذلك في مرحلة تكوين وإنشاء العقد أو في مرحلة تنفيذه.
وبدأ تدخل القاضي يظهر أكثر فأكثر في الحدود والنطاق المسموح له بها؛ لرفع الضرر عن المتعاقد
المضرور؛ ذلك ألن العقد الصحيح هو المنشئ لاللتزامات الذي تتناسب فيه منافع الطرفين ،وليس الذي يتم
فيه اتفاق إرادة األطراف المتعاقدة على إنشاء هذه االلتزامات فحسب ،إذ أن العقد له منافع اجتماعية واقتصادية
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ال يقتصر آثاره على المتعاقدين فقط ،بل يمكن أن تنعكس آثاره على المجتمع ككل ،مما دفع بالمشرعين في
مختلف األنظمة القانونية التدخل لتنظيم بعض أحكام العقد ،بإعطاء مساحة متباينة بين هذه األنظمة للقاضي
إلعادة التوازن العقدي بين أطرافه وإحقاق العدل.
أسباب اختيار هذه الدراسة:
يكمن اختيار الباحثة لموضوع هذه الدراسة في عدة أسباب أهمها:
 .1ارتباط هذه الدراسة بمعامالت األشخاص اليومية ،والتعرف على موقف بعض التشريعات ،وموقف القضاء،
والتطرق آلراء الفقه في مسألة إمكانية التدخل في تعديل الشروط التعاقدية ،بهدف إعادة التوازن بين أداءات
األطراف.
 .2صلة هذا الموضوع الكبيرة بالواقع االقتصادي واالجتماعي لألشخاص سواء أكانوا أشخاص طبيعيين أو
أشخاص اعتباريين ،وسواء أكانت هذه العقود مدنية أو تجارية ،فالشخص يمكن أن يبرم في اليوم الواحد
عدد ال محدود من العقود والتصرفات القانونية.
 .3كثرة النزاعات التي قد تثور بين األطراف المتعاقدة في مرحلة تنفيذ العقود مما يؤدي ذلك لرفع األمر أمام
ال خصباً للدراسة بالتحليل والمقارنة.
القضاء ،فيكون البحث في هذا الموضوع مجا ً
 .4المساهمة قدر المستطاع في استجالء واستي ضاح وبيان دور القاضي وسلطته في العقود المدنية والتجارية
المبرمة بين األفراد.
أهمية الدراسة:
تكمن أهمية هذه الدراسة من جانبين؛ جانب نظري تأصيلي وجانب عملي تطبيقي ،أما الجانب النظري
ألهمية هذه الدراسة تظهر من خالل تبيان حقيقة دور القاضي وحدود سلطته ومدى إمكانية تدخله في تعديل
استثناء على القاعدة العامة التي تقرر بأن األفراد أحرار
شروط العقد ،وهو أمر في غاية األهمية ،ألن ذلك يعد
ً
في إنشاء ما يحقق مصالحهم من عقود ،وترتيب ما يشاؤون من آثار عليها.

كما تظهر أهمية الجانب النظري أيضاً في معرفة هذا الدور والذي يساهم بشكل فعال وجوهري في عملية
تحقيق العدالة ،وذلك من خالل التخفيف من اآلثار المترتبة على اإلخالل بالتوازن العقدي باعتباره هدف وغاية
العمل القضائي.
وتتجلى األهمية النظرية لهذه الدراسة في الوقوف على المسائل الخالفية والفقهية المختلفة في
الموضوعات التي تطرحها الدراسة ،وكيفية معالجة القانون الفلسطيني لهذه المسائل ،مع التعرف على موقف
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بعض القوانين ذات الصلة ،كالقانون المدني المصري ،والقانون المدني األردني ،مع إطاللة عابرة لبعض
التشريعات العربية األخرى ،للوصول إلى حدود ونطاق سلطة القاضي في تعديل أحكام العقود ،وكيفية إعمال
هذه السلطة واستخدامها دون االستبعاد الكلي إلرادة المتعاقدين.
اء قانونياً لفئة العاملين
في حين تظهر األهمية العملية لهذه الدراسة في إثراء المكتبة القانونية ،كما فيها إثر ً

في المجال القانوني من محامين وقضاة ومشرعين ،وتقديم فكر قانوني يساعد قضاؤنا الوطني في التعرف على

حدود سلطاتهم التقديرية ونطاقها وإبراز دورهم في تعديل أحكام العقود المبرمة بين أطرافها ،كما تبرز هذه
األهمية العملية بالنسبة للمتعاقدين أنفسهم ،مما يستتبع تقليل المنازعات التي قد تثور فيما بينهم بشأن هذه
العقود ،مما يوفر عليهم الجهد والوقت والنفقات ،خاصة إذا علم ٍ
كل منهم ما له من حقوق وما عليه من
التزامات ،كما ستبين هذه الدراسة متى يكون لهم الحق في طرق باب القضاء وعرض هذه العقود عليه ليتدخل
بها بما له من سلطة تقديرية إلعادة توازن االلتزامات ،سواء أكان ذلك في مرحلة تكوين العقد أم في المرحلة
الالحقة إلبرامه.
أهداف الدراسة:
 .1إلقاء الضوء على أهمية وظيفة وسلطة القاضي وبيان حقيقة الدور اإليجابي له وحدود هذه السلطة التي
يتمتع بها في سبيل تحقيق العدالة التعاقدية والقضاء على مظاهر الغبن واالستغالل واإلضرار بمصالح
األفراد داخل المجتمع الذي ال بد من حمايتها كون أن الفرد هو اللبنة والركيزة األساسية التي ال بد من
حمايتها لتحقيق استقرار المجتمع.
 .2تأصيل بعض المفاهيم والنظريات والمبادئ المتداولة قانونًا مثل (السلطة التقديرية للقاضي في المجال
التعاقدي ،ومبدأ سلطان اإلرادة ،والعقد قانون المتعاقدين ،ونظرية الظروف الطارئة ،وعقود اإلذعان ،والشرط
الجزائي ،والعدالة التعاقدية ...إلخ).
 .3بيان مدى قدرة التشريعات محل الدراسة من االستجابة لمقتضيات كل عصر وزمان في كل ما يخص
موضوع العقود وحدود سلطة القاضي بخصوص تعديلها.
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تساؤالت الدراسة:
تثير هذه الد ارسة مجموعة من التساؤالت الهامة ،أهمها التساؤل الرئيس والذي يتمثل في:
ما هو دور القاضي وسلطته إزاء العقود المدنية والتجارية المعروضة عليه بصدد النزاعات المثارة
بين عاقديها في مرحلة تنفيذ العقود أو في مرحلة تكوينها؟
وهذا ما يثير العديد من التساؤالت الفرعية التي نأمل أن نجيب عليها إجابة شافية داخل متن هذه الدراسة:
 .1هل مبنى ومنحى العقود اليوم يرجع ويعود إلى اإلرادة باألصل ،أم أن هناك توجهات حديثة أخرى تسهم
في ذلك ،وهل تطور نظرية العقد في ظل القوانين الحديثة أدت إلى ارتقاء دور اإلرادة أم إلى تقليصها
وتهميشها؟
 .2هل اختالف الموضوعات التي ينظمها النص القانوني تؤدي إلى اختال ف طبيعة السلطة التقديرية للقاضي،
أم أن القاضي يتمتع بسلطة تقديرية محددة النطاق بغض النظر عن نوع األثر القانوني وطبيعته الواردة
في النص؟
 .3كيف يمكن أن تتحقق العدالة التعاقدية للمتعاقدين ،وما المقصود باختالل التوازن التعاقدي فيما بينهم ،وهل
إلغاء أو
من العدل لتحقيق ذلك أن يتدخل القاضي في تعديل إرادة األطراف وتغييرها زيادة أو نقصانًا أو
ً
وقفاً؟
 .4ما هي المعايير التي يعتمد عليها القاضي في تفسير العقد ،وما هو دوره حيال تلك العملية؟
 .5في ظل خلو نصوص القانون من قواعد تحكم عملية تكييف العقد ،ما هي حقيقة دور القاضي حيال هذه
السلطة الممنوحة له ،وما هي العناصر التي يستعين بها في تكييف العقد المطروح عليه ،وهل له أن
يستعين بإرادة المتعاقدين أم يتالفاها؟
 .6هل يمكن منطقيًا القول بأن عقود اإلذعان تكون متوافرة ومتوغلة في الوقت الحاضر عند قبول القابل
ِ
الموجب دون مفاوضة أو مساومة ودون شروط تعسفية ،وما هي الخاصية الهامة والمميزة لمثل
لشروط

هذا الن وع من العقود والتي تعطيها الطبيعة المذعنة الواجب محاربتها والحد منها قدر اإلمكان؟
 .7هل تقتصر الحماية من الشروط التعسفية في عقود اإلذعان فقط دون غيرها؟
 .8هل تعتبر نظريتي تحول العقد وانتقاصه من اآلثار العرضية للبطالن فعالً أم أنها وسائل وقائية تهدف
للحد من حدة البطالن ووقوعه؟
 .9هل يجوز للقاضي التدخل لتكملة العقد في كل األحوال ،وما هي الضوابط التي يمكن أن يستعين بها
لتكملته ،خاصة مع تباين النصوص القانونية المنظمة لهذه السلطة في التشريعات محل الدراسة؟
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 .11لما كانت نظرية الظروف الطارئة يشترط في تطبيقها أن تط أر حوادث طارئة واستثنائية غير متوقعة عند
تنفيذ العقد ،فهل من العدالة أن تكون هذه الحوادث عامة ،وما هو نطاق تطبيقها ،وما هي الوسائل التي
يرد االلتزام المرهق إلى الحد المعقول ،وما هي ضوابط المعقولية التي يمكن أن يستند
يمكن للقاضي أن ُ
إليها القاضي لتعديل العقد وتطبيق النظرية عليه؟

المعسر في نطاق دعوى التنفيذ والفسخ ،وما هو
 .11ما مدى سلطة القاضي في منح نظرة الميسرة للمدين ُ
نطاق منحها؟
منهج الدراسة:
ست ّتبع الباحثة في بحث هذه الدراسة المنهج التحليلي المقارن ،وذلك من خالل تحليل النصوص
القانونية التي تناولت سلطة القاضي التقديرية في العقود المدنية والتجارية وفقاً للقانون المدني الفلسطيني رقم
( )4لسنة 2102م المطبق في قطاع غزة ،ومجلة األحكام العدلية والتي ما زالت مطبقة في فلسطين رغم
صدور القانون المدني الفلسطيني المذكور ،والتطرق للقانون التجاري الفلسطيني رقم ( )2لسنة 2104م
بالقدر الالزم في الدراسة ،بالمقارنة مع القانون المدني المصري رقم ( )030لسنة 0441م والقانون المدني
األردني رقم ( )43لسنة 0491م وبعض القوانين األخرى.
كما سيتم عرض مفصل لآلراء الفقهية والتعقيب عليها وإعطاء رأينا في المواضع الخالفية ،واستعراض التطبيقات
القضائية ذات الصلة بموضوع الدراسة في محاولة متواضعة للخروج بنتائج وتوصيات.
خطة الدراسة:
سيتم بحث هذا الموضوع من خالل تقسيمه لفصلين يسبقهما مبحث تمهيدي ،وذلك على النحو اآلتي:
 المبحث التمهيدي :أهم المبادئ العامة التي تحكم العقود المدنية والتجارية والسلطة التقديرية للقاضي.
 الفصل األول :سلطة القاضي فيما يتعلق بمرحلة تكوين العقد وإنشاؤه.
 الفصل الثاني :سلطة القاضي فيما يتعلق بمرحلة تنفيذ العقد.
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المبحث التمهيدي
أهم المبادئ العامة التي تحكم العقود المدنية والتجارية والسلطة التقديرية للقاضي
إن التعمق في دراسة دور القاضي وإعمال سلطته التقديرية في العقود المدنية والتجارية ،يثير العديد من
الموضوعات التي تدخل في نطاقها ،والتي لها مجال كبير بالحياة العملية بين األفراد ،والتي تستند باألساس
على أسس ومبادئ يلزم التعرف عليها قبل التطرق إلى هذه الموضوعات .لذلك يقتضي منا قبل الخوض في
صلب هذا الموضوع الذي سنبينه فيما يتعلق بمرحلتين هامتين تمر فيهما العقود المدنية والتجارية وهي مرحلة
إنشاء وتكوين العقد ومرحلة تنفيذه ،أن نخصص مبحثًا تمهيديًا للحديث عن أهم المبادئ العامة في العقود
المدنية والتجارية وسلطة القاضي التقديرية على وجه العموم.

ٍ
يدة أو رغيفًا أو أي
السيما وأنه يحصل في الحياة العملية عدد غير متناه من العقود ،فمن يشتري جر ً

بضاعة أخرى ،فإنه يكون قد أبرم عقداً ،كما أننا نتنقل يومياً بواسطة وسائل النقل المختلفة مقابل أجر ما لنبرم
بذلك عقود نقل بشكل يومي ومتكرر .1ولما كان العقد يرافق حياتنا اليومية كان ال بد من التعرف على أه م
المبادئ التي تحكمه والغوص في مكنونها لتتضح لنا الرؤية .ومن الجدير بالذكر أن مفهوم العقد ومبادئه
تطورت بشكل متالحق ومتناسب مع تطور الحياة العملية ،فأول مفهوم للعقد عرفته المجتمعات البشرية كان
مفهومًا دينيًا ،ولكنه تطور فيما بعد ليعبر به عن معامالت األفراد فيما بينهم من بيع وشراء وإيجار وقرض...
إلخ.2فأصبح يفهم أنه إذا قال زيد لبكر :بعتك حصاني بألف دينار ،ويرد عليه بكر بقوله :قبلت ،فيكون قد نشأ
بينهما عقد بيع 3.لذلك كان الزما علينا ان نتطرق لهذا الموضوع.
ولبيان موضوع هذا المبحث نتناوله بالشرح والتفصيل في مطلبين:
المطلب األول :أهم المبادئ العامة التي تحكم العقود المدنية والتجارية.
المطلب الثاني :السلطة التقديرية للقاضي.

 1عدنان إبراهيم السرحان-نوري حمد خاطر :شرح القانون المدني (مصادر الحقوق الشخصية وااللتزامات) ،دراسة مقارنة ،دار الثقافة2005 ،م،
ص.22
 2محمد جمال عطية عيسى :مفهوم العقد (دراسة مقارنة بين الفكر القانوني العربي والفقه اإلسالمي) ،دار النهضة العربية ،القاهرة1222 ،م ،ص.92
 3عبد الناصر توفيق العطار :مصادر االلتزام اإلرادية في قانون المعامالت المدنية اإلماراتي (دراسة للعقد اإلرادة الفنية كمصادر االلتزام في قانون
المعامالت المدنية اإلماراتي مع بيان أحكام الفقه اإلسالمي ،وأحدث أحكام القضاء) ،د.ن ،د.س ،ص.12
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المطلب األول
أهم المبادئ العامة في العقود المدنية والتجارية
بداية لم يكن إيراد تعريف للعقد باألمر السهل والهين على االطالق ،1ألن ما يبرم من عقود في الحياة
اليومية هو عدد غير متناه كمًا ونوعاً ،فكل هذه العقود تحكمها النظرية العامة للعقد من حيث مبادئها العامة
في مجملها ،كونها تقوم جميعها على قاسم مشترك وهو ارتباط اإلرادات إلحداث أثر ملموس في الحياة القانونية،
فلذلك يعتبر وضع تعريف جامع مانع يحكم كل هذه األشكال واألنواع من العقود هو أمر عسير بال شك ،فقد
تركت بعض التشريعات هذه المهمة للفقه والقضاء وخي ًار فعلت ،2أما البعض اآلخر من التشريعات خاضت
غمار هذه المهمة ،مما عرضها للنقد وعدم الشمول واإلحاطة.
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وبغض النظر عما أورده بعض الفقه من تعريف للعقد 4،فإننا نرى بأن التعريف الراجح له هو (ارتباط إرادتين
أو أكثر على إحداث أثر قانوني معين).
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 1لمعرفة المزيد بخصوص تعريف العقد لغة راجع كالً من :ابن منظور :لسان العرب ،دار المعارف ،الرياض ،السعودية ،د.ن ، 226/3،ولدى احمد
بن فارس بن زكريا ،معجم مقاييس اللغة ،دار الفكر 1292،م، 44/4 ،وأحمد محمد علي داود :أحكام العقد في الفقه اإلسالمي والقانون المدني،
الجزء األول ،مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع ،د.س ،ص ،21وعاطف النقيب :نظرية العقد ،منشورات عويدات ،لبنان ،بيروت1244 ،م ،ص.32
ومنذر الفضل :الوسيط في شرح القانون المدني-مصادر االلتزام وأحكامه -دراسة مقارنة (بين القوانين الوضعية والفقه اإلسالمي معززة بآراء الفقه
وأحكام القضاء) ،الطبعة األولى ،دار الثقافة1433 ،هـ2012/م ،ص.32وعصمت عبد المجيد بكر :نظرية العقد في القوانين المدنية والعربية (دراسة
مقارنة بين القوانين المدنية العربية ومشروع القانون المدني العربي الموحد مع اإلشارة إلى أحكام الفقه اإلسالمي ودور تقنيات االتصال الحديثة في
إبرام العقد) ،دار الكتب العربية ،بيروت ،د.س ،ص.16
 2كالقانون المدني المصري وكذلك القانون السوري والليبي والمغربي وغيرها من التشريعات ،لتترك هذه المهمة للفقه والقضاء و من المالحظ ان
القانون المدني الفلسطيني رقم ( )4لسنة 2102م لم ينص على تعريف للعقد وإن كانت مجلة األحكام العدلية قد عرفته ونعتد بتعريفها له على
اعتبار أنها ما زالت قانونا ساريا إلى جانبه .
 3كالقانون المدني األردني والقانون العراقي واليمني والجزائري وغيرها العديد من التشريعات ،راجع في هذا السياق كل من ياسين محمد الجبوري:
المبسوط في شرح القانون المدني (مصادر الحقوق الشخصية) ،ط ( ،)1ج ( ،)1المجلد األول (نظرية العقد) ،القسم األول (انعقاد العقد) (دراسة
موازنة بين القانون المدني األردني والفقه اإلسالمي مع اإلشادة إلى القانون المدني العراقي والمصري والفرنسي) ،وائل للنشر والتوزيع ،عمان/رام
هللا2002 ،م ،ص،49وموسى أبو ملوح :شرح مصادر االلتزام في مشروع القانون المدني الفلسطيني ،ط ( ،)2د.ن2012 ،م ،ص ،4وأمين دواس:
القانون المدني -مصادر االلتزام (دراسة مقارنة) ،ج (( ،)1المصادر اإلرادية العقد واإلرادة المنفردة) ،الشروق ،رام هللا2004 ،م ،ص.23-22
 4يرى بعض الفقه القانوني أن العقد هو (توافق إرادتين أو أكثر على إنشاء التزام أو نقله أو تعديله أو إنهائه) ،و إن كان هذا التعريف واضحا وسهال
موجزا وبسيطا إال أننا ننتقده في بعض الجوانب ،على أساس أن العقد ليس هو توافق اإلرادات بحد ذاته ،وإنما هو االرتباط الذي يقره المشرع ،فقد
يحدث االتفاق بين إرادتين أو أكثر ويكون العقد باطال ،لعدم توافر الشروط المطلوبة العتباره صحيحا ،وبالتالي يدخل ضمن هذا التعريف العقد
الباطل ،ثم إن مجرد التوافق بين اإلرادات بدون واسطة للتعبير عنها بالكالم أو اإلشارة أو الفعل ،فإنه ال يدلل على وجود العقد ،وتظل اإلرادة أمرا
خفيا غير معروفة ،وبالتالي يدخل في نطاقه بموجب هذا التعريف الوعد بالعقد ،رغم أنه ليس بعقد ،لذلك تعتبر كلمة توافق الواردة في التعريف السابق
غير دقيقة في تعبيرها عن حقيقة معنى العقد ،فاإلرادات قد تتوافق فيما بينها وتتجه نحو إحداث أثرا قانونيا ما ،ولكنها تكون غير مترابطة ،فلذلك ال
يتكون العقد بالتوافق ،بل ينشأ بارتباط اإلرادات ،وبالتالي ينتقد هذا التعريف كونه يعرف العقد بواقعته المادية وهي اتفاق اإلرادات .وهذا التعريف
لعبد الرزاق السنهوري :الوسيط في شرح القانون المدني ،ج (( )1نظرية االلتزام بوجه عام) مصادر االلتزام ،تنقيح وتحديث أحمد مدحت المراغي،
مشروع مكتبة المحامي ،نقابة المحامين بالجيزة ،لجنة الفكر القانوني ،2009 ،ص.114
 5جميل الشرقاوي :النظرية العامة لاللتزام ،الكتاب األول ،مصادر االلتزام ،دار النهضة العربية1225 ،م ،فقرة ( ،)10ص .13وان كنا نرى بانه ال
بد من إضافة عبارة في تعريف العقد ليصبح (هو ارتباط إرادتين أو أكثر على إحداث أثر قانوني معين في نطاق القانون الخاص) ليكون بذلك أكثر
شموال وحصرا لنطاقه .ويترتب على هذا التعريف مجموعة من النتائج لمعرفتها راجع ،سليمان مرقس :الوافي في شرح القانون المدني في
االلتزامات ،المجلد األول (نظرية العقد واإلرادة المنفردة) ،ط ( ،)4د.ن1249 ،م ،ص .61وسالم حماد الدحدوح -أنور حمدان الشاعر  -إيهاب
محمد الديراوي :الوجيز المختصر في شرح أحكام القانون المدني (مصادر االلتزام وأحكامه وإثباته) ،د.ن ،غزة ،فلسطين2013 ،م،ص .9وعبد
الناصر توفيق العطار :المرجع السابق ،ص .12وموسى أبو ملوح :شرح القانون المدني األردني (مصادر االلتزام) ،الكتاب األول ،المصادر اإلرادية
(العقد -التصرف االنفرادي) ،دراسة مقارنة ،ط ( ،)2د.ن1222-1224 ،م ،ص .01ومحمد الجبوري :الوجيز في شرح القانون المدني األردني،
الجزء األول (مصادر الحقوق الشخصية) ،مصادر االلتزامات -دراسة مقارنة ،ط ( ،)1دار الثقافة1422 ،هـ2004/م ،ص.40
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ويؤكد قولنا هذا ما قضت به محكمة النقض المصرية بأن (اإليجاب هو العرض الذي يعبر به الشخ ص
الصادر منه على وجه جازم عن إرادته في إبرام عقد معين بحيث إذا ما اقترن به قبول مطابق له انعقد العقد).

1

كما وقضت ذات المحكمة في حكم آخر لها بأن (اإليجاب – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو
العرض الذي يعبر به الشخص على وجه جازم عن إرادته في إبرام عقد معين بحيث إذا ما اقترن به قبول
مطابق له انعقد العقد ،واستخالص ما إذا كان اإليجاب باتًا مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة
الموضوع ما دام هذا االستخالص سائغًا ومستمدًا من عناصر تؤدي إليه من وقائع الدعوى) 2.ويعتمد العقد
بشكل أساسي على مبدأ سلطان اإلرادة الذي يعد من أهم المبادئ القانونية ،إذ يقوم على أساسيين هامين هما
الحرية والمساواة ،وإن أصبح يرد على هذا المبدأ مجموعة من القيود التي تحد منه.

3

كما أن الثابت أنه عندما نفرق بين العقود المدنية والتجارية ،فإننا ال نفرق بين صنفين مستقلين من
العقود ،بل نكون أمام صنفين لذات العقود ،ألن نفس هذه العقود قد تثبت لها الصفة المدنية تارة والصفة
التجارية تارة أخرى4؛ألنها واحدة في جوهرها ،فأركان العقد من (رضا ومحل وسبب) واحدة بالنسبة لها
جميعها.5مما أدى ذلك النتقاد الفقه في الماضي من تخصيص مصطلح مستقل للعقود التجارية ألن ذلك يوحي
بوجود نوعين مختلفين من العقود ،كما أن ذلك يحتاج إلى شيء من الضبط والتحديد ،كون أن العقود المدنية
المسماة يمكن أن تعتبر جميعها تجارية ،حسب القصد من إجرائها وصفة القائم بهذه العقود وفقاً لنظرية األعمال
التجارية ،وقد تعتبر كذلك ألن القائم بها تاجر محترف وفقًا لنظرية األعمال التجارية بطريق االحتراف ،وإن
ال ال يتم إال بارتباط اإليجاب
كانت هذه العقود تظل عقودًا مدنية في مواجهة الطرف غير التاجر ،فعقد البيع مث ً

 1نقض مدني مصري رقم ( )323لسنة  35ق جلسة 1262/6/12م.
 2نقض مدني مصري رقم ( )463لسنة 52ق جلسة 1245/12/4م.
 3لمعرفة ماهية مبدأ سلطان اإلرادة والقيود التي ترد عليه ،راجع سمير عبد السيد تناغو :مصادر االلتزام (العقد -اإلرادة المنفردة -العمل غير المشروع-
اإلثراء بال سبب -القانون) مصدران جديدان لاللتزام (الحكم -القرار اإلداري) ،د.ن2000-1222 ،م ،ص10وما بعدها .وعبد الرؤوف دبابش
وحمالوي دغيش  :مبدأ سلطان اإلرادة في العقود بين الشريعة والقانون ،بحث منشور في مجلة العلوم اإلنسانية –جامعة محمد خيضر بكرة ،العدد
2016 ،44م ،ص 252وما بعدها .ويخضر حليس  :مكانة اإلرادة في ظل تطور العقد (دراسة لبعض العقود الخاصة) ،رسالة لنيل شهادة الدكتوراه
في القانون الخاص ،جامعة أبي بكر بلقايد – تلمسان 15 ،جوان 2016م ،ص 26وما بعدها .وفؤاد محمود معوض :دور القاضي في تعديل العقد –
دراسة تحليلية و تأصيلية -في الفقه االسالمي و القانون المدني المصري  ،ط ،1د.ن1222 ،م ،ص .64-54وسالم حماد شعبان الدحدوح :الشكلية
في العقود المدنية في القانون األردني (دراسة مقارنة) ،رسالة ماجستير ،الجامعة األردنية1242/5/19 ،م ،ص .50-42وحمدي عبد الرحمن :الوسيط
في النظرية العامة لاللتزامات (الكتاب األول) المصادر اإلرادية لاللتزام (العقد واإلرادة المنفردة) ،ط ( ،)1دار النهضة العربية ،القاهرة1222 ،م،
ص .42 -94وأحمد حدي اللة :سلطة القاضي في تعديل االلتزام التعاقدي وتطويع العقد ،مذكرة لنيل شهادة الماجستير في قانون مسؤولية المهنيين،
جامعة أبو بكر بلقايد -تلمسان ،كلية الحقوق2013-2012 ،م ،ص .20-16و مصطفى الزرقا :القانون المدني السوري ،معهد البحوث والدراسات
العربية ،سوريا 1344هـ1262-م ،ص .30-25وليدية عمري -ونصيرة أيت أوقاسي :دور اإلرادة في إنشاء االلتزامات ،مذكرة لنيل شهادة الماستر
في الحقوق (تخصص القانون الخاص الشامل) ،جامعة عبد الرحمن ميرة-بجاية2015-2014 ،م ،ص 15وما بعدها .ومحمود جمال الدين زكي:
الوجيز في النظرية العامة لاللتزامات في القانون المدني المصري ،ط ( ،)3مطبعة جامعة القاهرة1294 ،م ،ص .32-39وإياد محمد إبراهيم جاد
الحق :المدخل إلى علم القانون (الجزء الثاني) نظرية الحق ،ط ( ،)2د.ن ،غزة  -فلسطين1434 ،هـ2013/م ،ص .244-240و محمد بوكماش:
سلطة القاضي في تعديل العقد في القانون المدني الجزائري والفقه اإلسالمي ،رسالة دكتوراه في العلوم اإلسالمية تخصص شريعة وقانون ،جامعة
النجاح لخضر ،الجزائر1433-1432 ،هـ2012-2011/م ،ص .25-12ومحمد جمال عطية عيسى :المرجع السابق ،ص.42
 4ياسين محمد الجبوري :المبسوط ،المرجع السابق ،ص113
 5حمدي محمود بارود :أحكام قانون التجارة الفلسطيني (العقود التجارية) دراسة في قانون التجارة الفلسطيني الجديد رقم ( )2لسنة 2014م ،ط (،)2
د.ن1439 ،هـ2015/م ،ص.5
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والقبول ووجود مبيع ووجود مقابل له وبالتالي ال فرق بينهما سواء أكان البيع مدنياً أم تجاريًا إ ال في نطاق
ضيق.

1

إال أن طبيعة الحياة التجارية التي تقوم على السرعة واالئتمان ،اقتضت وجود قواعد خاصة بالعقود التي
تستخدم في المجال التجاري ،حتى وإن كانت هذه العقود تحمل ذات تسمية العقود التي تستخدم في المجاالت
ال عن الحياة التجارية التي تعرف بعض العقود الخاصة التي لم يسمها القانون المدني ،مثل
غير التجارية ،فض ً
عقود الوكالة التجارية وعقود نقل التكنولوجيا 2،فهذه القواعد الخاصة نشأت في إطار العرف التجاري ،ثم تبناها
المشرع عند وضع قواعد القانون التجاري.
وبالتالي استقرت تسمية العقود التجارية ،3وإن كانت عقود تتنوع وتتطور باستمرار؛ لتلبي تطور وتنوع الحياة
التجارية المتسارعة بالنمو .كما أ ن هذه العقود تتميز بمجموعة من الخصائص المشتركة بينها جميعا والتي
تميزها عن غيرها من العقود لتضفي عليها كينونتها الخاصة المميزة.

4

ورغم اشتراك كل من العقود المدنية والتجارية في الجوهر واألركان العامة ،إال أن العقود التجارية تنفرد بقواعد
خاصة تطبق عليها وحدها وتميزها عن غيرها من العقود المدنية والتي تضفي الطبيعة الخاصة لكل نوع منهما.5
وبعد التطرق لهذه النبذة البسيطة التي تؤكد على أن العقد هو المصدر األول واألساس من مصادر االلتزام
وأهمها قاطبة ،وهو األداة األساس والهامة للمعامالت المالية التي تبرم بشكل شبه يومي ،وألهميته تناولته

 1سميحة القليوبي :شرح القانون التجاري ،العقود التجارية ،دار النهضة العربية1246 ،م ،ص.5
 2عبد الرحمن السيد قرمان :العقود التجارية وعمليات البنوك (طبقا لألنظمة القانونية بالمملكة العربية السعودية) ،ط ( ،)2مكتبة الشقري2010 ،م،
ص.13-12
 3في معيار إضفاء الصفة التجارية على العقد ،راجع في ذلك حمدي محمود بارود :أحكام قانون التجارة (النظرية العامة) األعمال التجارية ،التاجر،
المتجر ،اإلفالس -طبقا ألحكام القانون الفلسطيني القائم في قطاع غزة ومشروع قانون التجارة ،ط ( ،)4مكتبة القدس ،غزة1433 ،هـ2012/م،
ص.46وعبد الرحمن السيد قرمان :المرجع السابق ،ص.14
 4لإلطالع على أهم الخصائص التي تتميز بها العقود التجارية ،راجع مروان عبد الفتاح :محاضرات في العقود التجارية (ألقيت على طلبة الفصل
الخامس) مسلك الدراسات القانونية والسياسية ،د.ن2014-2013 ،م ،ص .5-4وعبد الرحمن السيد قرمان :المرجع السابق ،ص .16-15و حورية
لشهب :النظام القانوني للعقود التجارية ،منشور بمجلة العلوم اإلنسانية –جامعة محمد خيضر بكرة ،العدد الثاني عشر ،نوفمبر 2009م ،ص225
وما بعدها .وعبد القادر حسين العطير :الوسيط في شرح القانون التجاري األردني ،ط( ،)1ج(( )1األعمال التجارية -التجار -المحل التجاري -العقود
التجارية ،دار الشروق للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن1223 ،م ،ص.231-226
 5في أهمية التفرقة بين العمل التجاري والعمل المدني ،راجع على سبيل المثال :عبد الرحمن السيد قرمان :المرجع السابق ،ص .12وحمدي محمود
بارود  :أحكام قانون التجارة ،المرجع السابق ،ص .94وحورية لشهب :المرجع السابق ،ص .233وعبد القادر حسين العطير :المرجع السابق،
ص .51-45ولطيف جبر كوماني  :القانون التجاري ،الجامعة المفتوحة -الجماهير العظمى ،-طرابلس1223 ،م ،ص .52-34وراجع أيضا ،محمد
فريد العريني  :القانون التجاري اللبناني (مقدمات ،نظرية العمل التجاري ،نظرية المهنة التجارية ،النظرية العامة للشركات ،شركة األشخاص)،
ط( ،)2الدار الجامعية1245 ،م ،ص .64-42وراجع أيضا ،أكرم يا ملكي :القانون التجاري األردني (دراسة مقارنة) في األعمال التجارية والتاجر
والمتجر والعقود التجارية ،ط( ،)1ج( ،)1مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع1224 ،م ،ص .43-39وهاني محمد دويدار :القانون التجاري اللبناني-
دراسة في قانون المشروع الرأسمالي ،-ج( )2العقود التجارية -العمليات المصرفية -األوراق التجارية واإلفالس ،دار النهضة العربية للطباعة
والنشر1225 ،م ،ص .13-11وإلياس ناصيف :الموسوعة التجارية الشاملة ،ج( ،)1عويدات للنشر والطباعة -بيروت ،لبنان1222 ،م ،ص-39
 .32راجع أيضا في هذا الموضوع ،فوزي محمد سامي :شرح القانون التجاري (مصادر ا لقانون التجاري ،األعمال التجارية ،التاجر ،المتجر ،العقود
التجارية) ،ط( ،) 1المجلد األول ،مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع1229 ،م ،ص ،36-30ص .204-122وفوزي محمد سامي :شرح القانون
التجاري ،ج(( )1مصادر القانون التجاري -األعمال التجارية -التاجر -المتجر -العقود التجارية) ،ط( ،)1دار الثقافة للنشر والتوزيع ،ص.41-34
راجع أيضا ،علي البارودي :القانون التجاري (العقود وعمليات البنوك التجارية) ،الدار الجامعية1244 ،م ،ص .26-11وعلي البارودي :دروس
في القانون التجاري ،المكتب المصري الحديث للطباعة والنشر ،اإلسكندرية1264 ،م ،ص.40
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التشريعات جميعها بالشرح والتفصيل وتنظيم أحكامه ،كونه جوهر اإلرادة وبمقتضى هذه اإلرادة تقوم رابطة
االلتزام بين أطراف العالقة التعاقدية.
ولبيان هذا المطلب نتناوله بالشرح والتفصيل في فرعين:
الفرع األول :العدالة التعاقدية.
الفرع الثاني :مبدأ القوة الملزمة للعقد.

الفرع األول
العدالة التعاقدية
(مبدأ توازن األداءات)
تسعى مختلف التشريعات على اختالف توجهاتها ومبادئها إ لى تحقيق العدالة التعاقدية ،إذ أن العدالة
من أهم المبادئ األساس التي يجب أن يقوم عليها أي قانون 1،كما استقر منذ القدم أن العقد ال يكون إلزاميًا
ال ،فاإلرادة لها أثر في إنشاء الرابطة العقدية ،ولكن العدالة فوق اإلرادة ،كما أن اإلرادة محكومة
إال إذا كان عاد ً
بتحقيق العدالة ،إذ يجب أن يحصل ك ل طرف على المنفعة التي كان يسعى للحصول عليها من وراء العقد،
وهذا يتجسد في البحث عن التعادل والتناسب بين حقوق أطراف العقد والتزاماتهم 2،وهو ما يعرف بالتوازن بين
األداءات .
أوالً_تعريف العدالة التعاقدية:
سبق القول أن العقد هو ارتباط رضائيين أو أكثر لترتيب أثر قانوني معين ،يلتزم من خالله المتعاقدين
أو أحدهم بتقديم أداء معين لجلب منفعة مقصودة ،بحيث تتناسب هذه المنفعة مع األداء ،وقد تتفاوت هذه
المنفعة نظ اًر لطبيعة العقد وغرض أطرافه منه وتباين قدراتهم ومراكزهم أيضاً.

3

ورغم كل ما سبق يمكننا القول بأن العقد ليس هو العدالة ذاتها ،كما أنه ليس مرادفًا لفكرة العدل والعدالة،
كونه ال يعتبر الوسيلة الوحيدة لتحقيق العدل والعدالة في المجتمع ،ولكنه وسيلة من وسائل أخرى لتحقيقها
كالقانون وحكم القضاء.
 1أحمد رباحي :المجال المادي للغبن في العقود بين التوسعة والتضييق -دراسة مقارنة ،بحث منشور في مجلة األكاديمية للدراسات االجتماعية واإلنسانية،
العدد الثالث2010 ،م ،ص.20
 2منصور حاتم محسن :التغيير في جزء من أجزاء العقد وأثره في العدالة التبادلية (دراسة مق ارنة) ،بحث منشور في مجلة جامعة بابل ،العلوم اإلنسانية،
المجلد  ،23العدد 2015 ،4م ،ص.1696
 3حفيظ دحمون :التوازن في العقد ،رسالة ماجستير في الحقوق فرع العقود والمسؤولية ،جامعة الجزائر2012-2011 ،م ،ص.1
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وتعتبر العدالة من أقدم الفضائل اإلنسانية التي تعبر عن رغبة أصيلة لدى اإلنسان في إحقاق الحق ورد
الظلم في كل زمان ومكان على اختالف التشريعات والديانات أيضًا.

1

والعقد بدون أدنى شك هو أنسب وسيلة لتحقيق العدل والعدالة في المعامالت والتعامالت المالية اليومية
الحاصلة بين األف ارد في نطاق القانون الخاص 2.كونه وسيلة لتبادل األموال والخدمات بين األفراد مما يستدعي
أن يتلقى كل طرف من أطراف العقد المنفعة المقصودة منه والتي يسعى كل متعاقد إلى تحقيقها.
والعقد باعتباره وسيلة لترتيب االلتزامات وكذلك لكسب الحقوق وتنظيم العالقات بين األفراد ،يرتضي به
األطراف كونه يحقق مصلحتهم ويقيم العدالة والتوازن بينهم ،ألن الشخص السوي ال يقدم على عقد ُيضر

ال وحق الطرف اآلخر ثانيًا ،لذلك قال بعضهم (العدل
ال في حق نفسه أو ً
بمصلحته ،وال يتعاقد ح ًار مختا ًار إال عاد ً
ما ارتضاه األطراف) والعبارة األخرى المشهورة (من قال عقدًا قال عد ًال) وغيرها من العبارات الدالة على نفس
المعنى 3،فكثي اًر ما يخطئون في فهم مقاصد هذه العبارات ،إذ أن القول بأن العقد شأن المتعاقدين ال يعني ذلك
استبعاد العدل أو عدم ابتغاء المساواة فيما بينهم  ،كما أنه ال ينم بأي حال من األحوال عن النية في استبعاد
تحقيق التوازن التعاقدي بين األفراد.

4

لذلك يعتبر العقد الوسيلة المثلى لتحقيق العدالة ،كون العدالة بين األطراف تتحقق في ظله ألن االلتزامات
التي تنشأ بموجب إرادة األطراف وبالحدود والقدر الذي تتجه إليه تلك اإلرادة دون ضغط على إرادة أحدهم أو
تدخل فيها هي التزامات عادلة بدون أدنى شك  ،فإرادة اإلنسان غالبًا ال تلتزم إال إذا كان هناك مصلحة له في
ذلك ،فااللتزامات الناشئة عن هذه اإلرادة أيًا كانت ومهما كانت ال يمكن أن تكون إال عادلة كما يقولون.

5

ويعد رضا الفرد بالتعاقد قرينة تدلل على تحقق العدالة الذي يتحصل عليها كل طرف من أطراف العقد
نتيجة التعاقد ،إال أنها قرينة بسيطة قابلة إلثبات العكس ،فإذا ثبت ذلك فال مناص من التسليم بأن العقد في
هذه الحالة ال يتفق مع العدل والعدالة.

6

 1هناك بعض المفاهيم حول العدل والعدالة عند فئة من الفقهاء على مختلف العصور ،فعرف أرسطو العدالة وقال في شأنها أن" :مضمون القوانين هو
العدالة وأن األساس هو المساواة" ،والفقيه شيشرون قال" :العدل هو قمة ما تصبوا إليه العدالة" ،الفقيه سلس قال أيضا" :القانون هو فن الخير
والعدل" ،وأضاف اإلمبراطور جستينان أن " :العدل هو حمل النفس على إيتاء كل ذي حق حقه والتزام ذلك على وجه الدوام واالستمرار" ،وتابع
الفقيه أولبيان" :العدالة هي إرادة دائبة إليفاء كل ذي حق حقه ومبادئ القانون ثالثة أن نعيش بشرف وأن ال نضر أحد وأن نوتي كل ذي حق حقه"،
وقد قال ابن القيم في هذا السياق أيضا ":إن الشريعة اإلسالمية عدل كلها ورحمة كلها ومصالح كلها وحكمة كلها فهي عدل هللا بين عباده ورحمته
بين خلقه ويترتب على ذلك حقيقة عملية تتمثل في أن األصل في العقود كلها ،إنما هو العدل الذي بعث هللا به الرسل وأنزل به الكتب وقرر بموجبه
مختلف األحكام ،فإذا خرجت مسألة منها من العدل إلى الجور فليس من الشريعة".
كما أن العدالة في العقود مطلوبة شرعا ً ،بدليل تحريم االحتكار والغدر والغش والتدليس ،والعقد ما هو إال وسيلة لتحقيق تلك الغاية ،فإذا أفضى تطبيقه
في ظل ظرف ما إلى خالف ذلك ،اقتضت العدالة التدخل وفق ما يقتضيه مبدأ العذر .راجع في هذا السياق ،حفيظ دحمون :المرجع السابق ،ص.3
 2سمير عبد السيد تناغو :المرجع السابق ،ص.12
 3أحمد حدي اللة :المرجع السابق ،ص.10
 4حفيظ دحمون :المرجع السابق ،ص.4
 5عسالي عرعارة :التوازن العقدي عند نشأة العقد ،اطروحة لنيل شهادة الدكتوراه علوم في القانون ،كلية الحقوق ،جامعة الجزائر2015-2014 ،م ،ص.5
 6سمير عبد السيد تناغو :المرجع السابق ،ص.12
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والعدالة التعاقدية في نطاق التصور الشخصي ال يمكن بلوغها كغاية سامية ،إال عن طريق ممر هام
ورئيس وهو حرية التعاقد ،التي تتيح للمتعاقدين دائرة واسعة من االختيارات والبدائل تسمح لهم بأن يوازنوا بي ن
الخيارات المطروحة أمامهم بما يتناسب مع مصالحهم دون ضغط الحاجة ،أو إجبارهم على االختيار ألن
الشخص حر في أن يتعاقد أو أال يتعاقد وهو كذلك حر في اختيار المتعاقد اآلخر ،والعقد يفترض في األصل
وجود تطابق حر بين إرادتين أو أكثر تتجهان إلى إحداث أثر قانوني معين ،فمن العدالة في العقود أال يلتزم
الشخص إال بما أبرمه برضائه الحر السليم.

1

كما يعتبر العقد أداة لتحقيق المصلحة الخاصة فيما بينهم وكذلك المصلحة العامة ،فالعقد ضرورة من
ضرورات الحياة االجتماعية ،وهو وسيلة من وسائل الخير العام ،لذلك ال يمكن أن نتكلم عن العدالة التعاقدية
خارج هذا النطاق.

2

كما أن هذه العدالة تتحقق للشخص عند منحه الحرية في أن يرفض التعاقد أو أن يقبله ،وذلك ألنه
يوازن في هذه الحالة بين مصالحه المختلفة ،فقد يرى أن من مصلحته عدم إبرام العقد فيحجم عن ذلك .كما
يكون للشخص وفقها الحرية في اختيار المتعاقد اآلخر إلبرام العقد معه ،وهذا ما يعزز دور اإلرادة في الموازنة
بين المصالح المختلفة ،وبما يحقق العدالة التعاقدية بين المتعاقدين.

3

والعدالة التعاقدية من وجهة نظرنا هي (وصول كل متعاقد في العقد للغاية المبتغاة منه وحصوله على
المنفعة المقصودة التي رغب في تحقيقها بما يتناسب مع ما يحصل عليه المتعاقد اآلخر).
ويذهب بعض الفقه الى أن المنفعة المقصودة من العقد هي كل ما يميل به إلى إنتاج النفع أو الفائدة
أو اللذة أو الخير والسعادة أو يمنع من حدوث الضرر واأللم والشر وعدم السعادة 4.فالمنفعة المقصودة من
العقد هي القدرة على إشباع حاجة معينة للمتعاقد ،وال يقصد بها الخدمة والسلعة بالمفهوم االقتصادي فقط،
وإنما الحاجة التي تكون هدفًا للمنفعة .فيقصد بها المعنى الواسع للكلمة ،حيث أن الحاجة تتطور لتأخذ شكل
الهدف الذي يسعى المتعاقد إلى تحقيقه وال ينحصر ذلك بالناحية االقتصادية فحسب ،إال أنه ووفقاً للغالب
تكون المنفعة سلعًا وخدمات متبادلة بين أطراف العقد.
ومن المفترض أن يظل العقد مصد ًار لتحقيق العدالة التعاقدية فيما بين المتعاقدين منذ إنشائه ،حتى
تنفيذه للحصول على المنفعة المبتغاة لكل طرف ،ويكون كذلك إذا حقق المنفعة المبتغاة منه لألطراف المتعاقدة،
فليس من العدل أن يفي متعاقد بما تعهد أدائه دون أن يتحصل على ما ابتغاه من العقد ،وبالتالي يحق للمتعاقد

 1حفيظ دحمون :المرجع السابق ،ص.26-25
 2أحمد حدي اللة :المرجع السابق ،ص.2
 3حفظ دحمون :المرجع السابق ،ص.26
 4منصور حاتم محسن :المرجع السابق ،ص.1641
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الذي غاب السبب الذي من أجله التزم بالعقد  ،أن يتمسك بكل آلية قانونية تحقق التوازن له وتعيد العدالة التي
نشأت مع إبرام هذا العقد لكل طرف من األطراف ،فمن العدالة أن يستمر التوازن التعاقدي بين األطراف إلى
ما بعد اإلنشاء.
لذلك ال تنشأ العدالة التعاقدية مع إنشاء العقد فقط ،بمجرد تحقق الحرية في التعاقد ألن ذلك يعتبر قرنية
بسيطة ،قد ت هدم ويثبت عكسها أمام ما تظهره الحقائق ،وهذا صحيح ألن الحرية والمساواة المدعى بها بي ن
المتعاقدين هي مساواة اسمية ،تخفي و ارئ ها عدم مساواة حقيقية ،ألنه من الصعب تجميد وإبقاء إرادة الفرد على
نفس العزم طوال مدة نفاد العقد ،حتى وإن نتجت عن تقدير سليم ِ
وترو وكياسة دقيقة.

1

وهذا صحيح ألن اإلنسان ليس آلة ،بل له عواطف وأهواء جياشة  ،معرضة للتقلب والتغيير تتحكم به
وبإرادته ،فقد تنشأ لديه بعد التعاقد إرادة أخرى تخالف اإلرادة األولى ،يسعى من خاللها المتعاقد التحرر من
تعهداته والت ازماته التي التزم بها بموجب العقد ،للسعي وراء ما جد عليه من رغبات ومصالح.
فيجب أن يهدف المتعاقدين عند إبرام العقد إلى إيجاد عدالة متبادلة والعمل على حماية التوازن الذي
كان قائمًا عند التعاقد ،ليدوم إلى ما بعد ذلك ،لحماية االلتزام الوارد في العقد في مرحلة التنفيذ وضمان تنفيذه
دون اإلضرار بمصالح أي من األطراف.

2

آخر غير إرادته فقط ،كالقانون أو حكم القاضي لتحقيق
لذلك ال بد أن يكون مصدر إلزام الشخص شيئاً اً
العدل الذي أهدره أحد األطراف عند تكوين أو تنفيذ العقد ،فالقانون هو الذي يعطي لإلرادة القدرة على ترتيب
آثار العقد ،وكذلك هو القادر على أن يجعل صاحبها ملزم بها ،من لحظة الدخول في العالقة التعاقدية إلى
آخر لحظة في تنفيذه ،إذ يطغى على العقد عنصر الثبات 3.ومع ذلك ينبغي أن يظل هذا التدخل في أضيق
الحدود بحيث ال يحدث إال في الحاالت التي يظهر فيها بوضوح ال يقبل الشك أن ظلمًا كبي ًار قد لحق بأحد
أطراف العقد لمصلحة اآلخرين ،ولكن ينبغي أن يظل العقد هو المبدأ األساس الذي يحكم عالقات األف ارد
الخاصة ،فال ُيلجأ لغير العقد إال عند الضرورة القصوى.
إذن العدالة التعاقدية تتحقق بالتوازن العقدي بين األداءات المتقابلة لألشخاص المتعاقدة ،عندما يسمح
4

العقد لهم بتحقيق ثراء بأداء مقابل يستطيع الشخص تنمية ثروته وإشباع حاجاته دون اإلساءة لحالة الطرف
اآلخر .فهذا القول يصدق على االلتزامات التبادلية التي تكون بعوض ،وكذلك تصدق على عقود التبرع ،رغم
وجود نوع من االختالل المادي في تكوينها إال أن المنفعة المبتغاة يمكن أن تكون معنوية مما يحقق التوازن
 1أحمد حدي اللة :المرجع السابق ،ص.29-26
 2عبد المجيد غميجة :أبعاد األمن التعاقدي وارتباطه ،عرض مقدم في اللقاء الدولي حول األمن التعاقدي وتحديات التنمية (المنظم من قبل الهيئة الوطنية
للموثقين) ،الرباط14 ،و 12أبريل  ،2014ص.4
 3أحمد حدي اللة :المرجع السابق ،ص.29
 4سمير عبد السيد تناغو :المرجع السابق ،ص.12
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بين المنافع ،ومن المعروف قانوناً أن هذه العقود تقتضي التفاوت المادي المتقابل بين المتعاقدين ،والمشرع
يعترف بهذا التفاوت ،كما اعتبره من طبيعة هذه العقود فيلزم أن تتوافر فيها العدالة التعاقدية وتبرير ذلك أن
العدالة التعاقدية ال يراد بانتهائها تفاوت في قيمة األداءات المتقابلة لألطراف ،بل المنهي عنه هو الجور
واإلفراط في اغتنام االستفادة وهو ما يعرف في هذه الحالة باختالل التوازن المذموم ،أما التفاوت المادي الحاصل
لطبيعة العقد ذاته ،والذي ال يمكن له إال أن يكون كذلك ،فيستند إلى العدالة التعاقدية ،ألنه ال يوجد مبرر
إلعادة التوازن فالرضا سليم ومساواة األطراف أمام القانون محققة.
وبالتالي وجود نية التبرع تكفي لتبرير انعدام التوازن المادي في العقد وهذا ال يؤثر على تحقق العدالة
التعاقدية فيما بين األطراف ،والمبرر في ذلك هو أن المتبرع ال يريد مقابل من إبرامه لهذا العقد لتحقيق منفعة
معنوية.
ويثار التساؤل أيضاً ،بالنسبة لعقود التبرع الملزمة لجانبين ،كعقد الهبة مع التكليف الذي يتمثل
صورته في وهب عقار لشخص على أن يدفع له مرتباً معيناً مدى الحياة .فهل من الممكن أن تتغير طبيعة
العقد هنا وينقلب العقد إلى عقد معاوضة؟
يرى البعض أن الحل يكمن في مقارنة القيمة المتبادلة في الهبة والتكليف المتعلق بها ،فإذا كان التكلي ف
قيمته أكبر من قيمة الهبة ،وبالتالي ال تبقى فائدة للموهوب له ،فإن العقد ينقلب إلى عقد معاوضة ،أما إذا كان
مقدار التكليف ال يتجاوز قيمة التبرع؛ فإن العقد يحتفظ بطبيعة التبرع بغض النظر عما إذا كان العقد عقدا
تبادلياً.

1

ونخلص مما تقدم أن العدالة التعاقدية تتحقق فيما ارتضاه األطراف ،فللمتعاقدين أن يتفاوضوا ويتناقشوا
ويتساوموا ويتشارطوا بملء ما تحتويه معاني الحرية التعاقدية ،وليتراضوا في األخير بعد تطابق إراداتهم على
ما يحقق التوازن بين التزاماتهم المتقابلة والمترابطة .وهو األمر الذي يعتد به المشرع ،ولكن في المقابل ال
يشترط لقيام العقد صحيحًا ومتوازناً أن تكون هناك مساواة حسابية ،وبالتالي ال يمكن لسلطان المتعاقدين حكم
بنود العقد إال بتنازالت متبادلة حرة ومتوازنة وعادلة.

2

ثاني ًا_جوهر العدالة التعاقدية:
تقوم العدالة التعاقدية على أساس التبادل العادل بين أطراف العقد في األداءات وااللتزامات ،السيما وأن
ال
الوظيفة األساسية للعقد هي تبادل األموال والخدمات والمنافع ،وهذا ما يتطلب أن يتلقى كل طرف ُمعاد ً

ال لما يعطيه للطرف اآلخر بما ال يتعارض مع طبيعة العقد.
ومقاب ً
 1عسالي عرعارة :المرجع السابق ،ص.22
 2حفيظ دحمون :المرجع السابق ،ص.2
 3منصور حاتم محسن :المرجع السابق ،ص.1699
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3

إذ أن العدالة التعاقدية في نطاق العقد تتحقق إذا كان هناك حقوق لكل طرف من أطرافه بما يقابلها من
التزامات ،إال أننا ال نقصد بذلك التساوي العددي في الحقوق وااللتزامات الناشئة عنه ،كون أن العدالة التعاقدية
تقوم على توافر معيارين متالزمين في وجودهما ،يتمثل المعيار األول في معيار التماثل والتكافؤ ،والمعيار
الثاني هو معيار التناسب والتقارب 1،لذا يجب توافرهما مجتمعين لتحقيق العدالة التعاقدية بجانب توافر مبدأ
حسن النية ومقتضياته ،فجوهر العدالة يتحقق عندما يحصل كل طرف من أ طراف العقد على منافع متكافئ ة
ومتماثلة مع ما يحصل عليه الطرف اآلخر 2،حتى ولو لم يكن ذلك بصورة مادية ،فيكفي أن يحقق منفعة
معنوية اعتبارية في ذات نفس المتعاقد اآلخر ،وهذا ما يبرر لنا ظهور عقود التبرع والهبة والعقود التي تكون
دون مقابل .كما تستوجب توافر معيار التناسب في تحديد قيمة األداءات بالنسبة ألطراف العقد ،وهذا معناه أن
يكون كل أداء من األداءات المتقابلة ضروريًا لكل طرف من أطراف العالقة التعاقدية ،بضابط أال يكون مبالغًا
فيه نسبة إلى األداء المقابل ونسبة إلى وظيفته ،وبذلك تتحقق المنفعة المتبادلة ألطراف العقد ،بما يتبع تحقيق
العدالة التعاقدية.

3

ما سبق ذكره يبرر لنا ضرورة توافر العدالة التعاقدية كأساس لاللتزامات ،يجب توافرها كشكل مضاف
ألساس اإلرادة ،فليس من المعقول أن تنفرد اإلرادة بصفة مطلقة في تكوين االلتزامات ،ألنه إذا وجدت بدون
أداة تكبح هواها وتسيطر عليها؛ ستعلو على القانون وتنافيه بال محال ،لذا يجب أن تكون اإلرادة محكومة
بتحقيق العدالة ،والعقد يجب أن يكون مطابقًا للعدالة التي يكون هدفها تحقيق الغاية المبتغاه من العقد على
الوجه األسلم.
فالعقد المحقق للتوازن العقدي هو القائم على العدل والعدالة التي تتمثل في التوازن بين االلتزامات
المتبادلة والتعاون بين األطراف ،وينشأ عن إهدارها اختالل بالتوازن العقدي ،ومن أجمل ما قيل ليعبر عن
العدالة التعاقدية في هذا المجال هو (ضع نفسك دائم ًا مكان من تعامله وضع من تعامله مكانك ،وبذلك
تستطيع أن تحكم في األمر حكماً عادالً ،فاجعل نفسك بائعاً إذا اشتريت ومشترياً إذا بعت وبذلك تبيع وتشتري
بالعدل).

4

ثالث ًا_التعريف باختالل التوازن العقدي:
مما ال شك فيه بأن دوام الحال من المحال ،وأن جريان الفلك في عرض البحار ال يكون دائمًا على ما
يرام ،فقد تصاب أثناء رحلتها بالغرق أو باإلخالل  ،مما يؤدي الى عدم وصولها لخط النهاية بأمان ،وهكذا هي

 1ديما فرج مكي :تصحيح العقد -دراسة مقارنة ،-ط ( ،)1المؤسسة الحديثة للكتاب ،لبنان2011 ،م ،ص.222
 2منصور حاتم محسن :المرجع السابق ،ص.1692
 3ديما فرج مكي :المرجع السابق ،ص.222
 4مشار إليه لدى عسالي عرعارة :المرجع السابق ،ص.40
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المعامالت التي تتم بين األفراد ،فقد تنشأ مختلة منذ البداية وقد يواكبها االختالل فيما بعد اإلنشاء .فما هو
اختالل التوازن العقدي؟ وما هو الفرق بين أن ينشأ عند تكوين العقد أم عند تنفيذه؟
 )0المقصود باختالل التوازن العقدي:
عرف البعض 0االختالل العقدي بأنه (نوع من اإلكراه االقتصادي الذي ال يمس المتعاقد إال في نطاق
المال وال أثر له في صحة اإلرادة) ،يؤكد أصحاب هذا القول على وجود تقارب واضح بين مركزي المتعاقد
المذعن والمتعاقد المكره ،فهما يواجهان ضغطًا عند تكوين العقد وإنشاؤه ،إال أن هذا الرأي محل نقد حيث أن
هناك اختالف واضح وكبير بين اإلكراه واختالل التوازن العقدي ،حيث أن االختالل العقدي ال عالقة له بالرضا
بخالف اإلكراه االقتصادي الذي يكون المتعاقد قد قبل العقد ولكن على َمضض وإجبار وحاجة منه لذلك العقد،
كما أن هذا االختالل قد ينشأ عند تكوين العقد ،وقد ينشأ عند تنفيذه أيضًا كحدوث ظروف طارئة تغير من
المعادلة المحسوبة عند التعاقد.
في حين عرفه البعض االخر 2بأنه (الحالة التي تكون فيها التزامات أحد المتعاقدين ال تتعادل مطلقاً مع
ما حصل عليه هذا المتعاقد من فائدة بموجب العقد ،أو ال تتعادل مطلقًا مع التزامات المتعاقد اآلخر) .رغم
وضوح هذا التعريف وسهولته ،إال أنه يعاب عليه بمجموعة من أوجه القصور برأينا كونه لم يكن دقيقًا في
تعريفه لالختالل بالتوازن العقدي .حيث ان تعريفه بأنه (الحالة التي تكون فيها التزامات أحد المتعاقدين ال
تتعادل مطلقًا مع ما حصل عليه هذا المتعاقد من فائدة بموجب العقد) ،يصطدم مع المبدأ العام في عقود
التبرع ،حيث ال يحصل المتعاقد المتبرع على فائدة مقابل لما يعطي ،ونحن هنا نتكلم عن الفائدة المادية ،كما
أنه يتبين من هذا التعريف أن االختالل في التوازن العقدي ينشأ فقط في حالة تكوين وإنشاء العقد فقط ،رغم
أن االختالل العقدي يكثر حدوثه في الحياة العملية أثناء تنفيذ العقد.
لذلك يمكننا القول بأن االختالل بالتوازن العقدي هو (الحالة التي ال تتحقق فيها العدالة التعاقدية ألي
طرف من األطراف المتعاقدة في أي مرحلة كان عليها العقد) .كون أن العدالة التعاقدية ال تتحقق في حالة
وجود اختالل في التوازن العقدي  ،وهذا االختالل ال يقتصر على مرحلة واحدة من مراحل التعاقد ،سواء أكان
ذلك ناشئًا في مرحلة تكوين العقد أو في مرحلة تنفيذه.
 )2الفرق بين اختالل التوازن العقدي عند تكوين العقد وعند تنفيذه:
اختالل التوازن العقدي ال يقتصر على مرحلة معينة من مراحل العقد ،فقد ينشأ ذلك عند تنفيذ العقد كما ينشأ
عند تكوينه أيضا ،ومتى زال التوازن بين التزامات األط ارف فإنه يتعين أن يتم إعادة التوازن المختل ،بحيث
 1عصمت عبد المجيد بكر :اختالل التوازن االقتصادي للعقد ودور القاضي في معالجته ،رسالة دكتوراه ،كلية القانون -جامعة بغداد1294 ،م ،ص.46
 2ح سين عبد هللا عبد الرضا الكالبي :اختالل التوازن العقدي الناجم عن الشروط التعسفية (دراسة مقارنة) ،د.ن ،العراق ،د.س ،ص.214
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نضمن بقاء التعادل الواجب توافره بين التزامات المتعاقدين ،واختالل التوازن العقدي يختلف فيما إذا كان قد
نشأ عند تكوين العقد أم عند تنفيذه ،لذلك يمكن إجمال أوجه االختالف بين كال الحالتين في النقاط التالية:

0

أ -اختالل التوازن العقدي الناتج عند تكوين العقد ناجم عن إرادة أحد المتعاقدين أي أنه عمل إرادي ،أما
اختالل التوازن العقدي الناتج عند تنفيذ العقد فهو خارج عن إرادة المتعاقدين في أغلب األحيان ويرجع ذلك
ال.
إلى ظروف اقتصادية أو سياسية أو طبيعية ،كالفيضان أو الحرب أو الحصار االقتصادي مث ً
ب -اختالل التوازن العقدي الناشئ عند تكوين العقد يكون ناشئًا عن غبن أو استغالل أحد األطراف لآلخر أو
أي عيب آخر من عيوب االرادة أو القيام بإضافة شروط تعسفية من أحد المتعاقدين في مواجهة اآلخر
في كثير من الحاالت ،أما االختالل الناشئ عند التنفيذ يكون نتيجة تغير الظروف االقتصادية في كثير
من الحاالت.
ت -نظرية الظروف الطارئة ال تنطبق إال على العقود متراخية التنفيذ كأصل عام ،في حين أن معالجة التوازن
العقدي الناجم عند تكوين العقد سواء أكان بإضافة شروط تعسفية أم باستغالل أم بغبن أم بغيرها من
األسباب؛ فإنه يشمل العقود فورية التنفيذ والعقود متراخية التنفيذ أيضًا.
ث -اختالل التوازن العقدي الذي ينشأ عند تنفيذ العقد ال يكون متوقعاً عند تكوينه ،أما االختالل الناشئ عند
تكوين العقد يكون متوقعا من أحد الطرفين على األقل.
إال أن هذه التفرقة ال تعدم وجه التشابه بين االختالل العقدي الناشئ عند تنفيذ العقد واالختالل الناشئ
عند تكوينه ،بحيث أجاز المشرع للقاضي التدخل في العقد لغرض تعديله ومعالجة التوازن العقدي بين أطرافه.
وهذا األمر هو محور دراستنا في هذا البحث.

الفرع الثاني
مبدأ القوة الملزمة للعقد
يعتبر العقد آلية قانونية إلجراء مختلف تصرفات األفراد ،وترتيب الحقوق وااللتزامات فيما بينهم وبذلك
تعتبر العقود أدوات عملية متحركة على مستوى الحياة القانونية واالقتصادية واالجتماعية أيضاً ،فمن هنا تنبع
أهمية العقد كأداة تحكم معامالت االطراف 2.ف قد قضت محكمة النقض الفلسطينية في هذا الصدد على أن:
(العقد الذي يحكم العالقة اإليجارية بين الفريقين هو مصدر االلتزام الذي يجب أن تؤسس عليه الدعوى باعتباره
المنشأ القانوني لسببها).

3

 1حسين عبد هللا عبد الرضا الكالبي :المرجع السابق ،ص.216
 2عبد المجيد غميجة :المرجع السابق ،ص.2
 3نقض مدني فلسطيني رقم  ،24/10جلسة 1224/1/15م (رام هللا).
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يعد مبدأ القوة الملزمة للعقد من المبادئ المستنتجة من مبدأ سلطان االرادة ،وهو بذلك من اآلثار المترتبة
على التعاقد ،فإذا نشأ العقد صحيحا بأركانه وشروطه نتج عنه التزامات أصبحت واجبة التنفيذ ،ال يمكن التنصل
منها أو المساس بها سواء بالنسبة ألطرافه أو بالنسبة للغير.
ويقوم هذا المبدأ على مجموعة من األسس ،أولها األساس الرادي الذي يقصد به أن العقد ينشأ بناء
على ما لإلرادة من سلطان في مجال العقود ،فهي تقيد أصحابها وتلزمهم بما ارتضوه بحرية ،وذلك مستند
بحسب األساس على مبدأ سلطان االرادة القائم على تحليل فلسفي ،مؤداه أن الناس ولدوا أحرار ومتساوين،
فاإلنسان في جوهره حر ال يركن إل اردة غيره ،فال يلتزم إال بما شاء وما أراده من أجل تحقيق مصلحته 1.ثانيها
األساس الديني واألخالقي والذي يؤكد على أن اإلرادة ليست هي األساس الوحيد لمبدأ القوة الملزمة ،حيث أن
األخير ينهل من منابع أخرى خارجة عن إرادة المتعاقدين ،فاإلرادة تبنى على االستقامة بمعناها األخالقي
الواسع ،فالوفاء بالعقود كالوفاء بالعهود ،اذ أن واجب الوفاء بالعهد له داللة أخالقية بمعنى أن االرادة التي
وفاء لمبادئ دينية وخلقية 2.ثالثها األساس القانوني والذي انبثق
أنشأت االلتزامات التعاقدية ملزمة بتنفيذها ً
من أهمية العقد كأبرز مصدر من مصادر االلتزام في العالقات القانونية ،فنجد أن أغلب التشريعات إن لم تكن
جميعها أحاطت هذا المبدأ بعناية فائقة.

3

ويستند األساس القانوني في القانون الفلسطيني على نص المادة ( )049من القانون المدني 4،التي
جاءت تنص على أن (العقد شريعة المتعاقدين فال يجوز نقضه وال تعديله إال باتفاق الطرفين أو لألسباب التي
يقرها القانون) .فنص هذه المادة يبين أنه متى أ برم العقد صحيحا بأركانه وشروطه صار شريعة للمتعاقدين،
ال يجوز نقضه وال تعديله من قبل أحد المتعاقدين أو القاضي أو المشرع إال باتفاق جديد من قبل طرفيه أ و
وفقا لألحوال التي ينظمها القانون ،كما لو كان ناشئًا عن مصدر تشريعي تمامًا ،ويترتب على ذلك أن ارتباط
المتعاقدين بالعقد المبرم بينهم يعادل التزامهم بنص القانون ،فتكون بنود العقد المعقود فيما بينهم بمثابة مواد

 1عبد القادر عالق :أساس القوة الملزمة للعقد وحدودها –دراسة مقارنة ،-مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون الخاص
–تلمسان ،الجزائر ،2004-2009،ص22
 2نصت قواعد الدين االسالمي الحنيف في مجال الحفاظ على العهود واحترامها  ،فنجد العديد من االيات القرأنية االمرة بذلك حيث قال هللا عزوجل
(واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤال ) سورة االسراء اية  ، 34وقوله تعالى (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود ) سورة المائدة اية ، 1وقوله جل في
عاله (وبعهد هللا اوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون ) سورة االنعام اية ، 152كما قال هللا تعالى ايضا (ان هللا يأمركم أن تؤدوا األمانات الى أهلها
) سورة النساء اية  ، 54وعليه فان األساس الديني لهذا المبدأ معناه وجوب احترام العهد الذي قطعه االنسان على نفسه بمناسبة دخوله في عالقات
قانونية مع غيره .
 3عبد القادر عالق :المرجع السابق  ،ص 24
 4نص المادة ( )041من القانون المدني الفلسطيني رقم ( )4لسنة 2102م المطبق في قطاع غزة ،يقابلها نص المادة ( )0/041من القانون المدني
المصري رقم ( )010لسنة 0441م ،وكذلك نص المادة ( )044من القانون المدني األردني لسنة 0411م ،.في هذا السياق نصت على ( -1يثبت
حكم العقد في المعقود عليه وبدله بمجرد انعقاده دون توقف على القبض أو أي شيء آخر ما لم ينص القانون على غير ذلك -2 .أما حقوق العقد فيجب
على كل من الطرفين الوفاء بما أوجبه العقد بينهما).
،جامعة أبو بكر بلقايد
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القانون 1.حيث قضت محكمة االستئناف العليا الفلسطينية على أن( :قاعدة العقد شريعة المتعاقدين تجري على
إطالقها على عقود القانون الخاص).

2

وبالتالي يجب النزول لحكم العقد فيما اشتمل عليه ،من حقوق والتزامات ينشئها في ذمة كل من
العاقدين 3،فتكون واجبة االحترام والتنفيذ كما لو كان القانون هو الذي أنشأها ،ونرى بأن العقد الصحيح الصادر
عن إرادة حرة فيما بين المتعاقدين يشكل مبدأ ملزما واجب االلتزام به واتباعه ،كونه صادر عن تطابق إرادتين
أو أكثر ،كما يجب أن تكون هذه اإلرادة حرة خالية من العيوب قادرة على ترتيب حقوق والتزامات على عاتق
المتعاقد تلتزمه وتسير عليه.
هذا ما يقودنا إلى القول بأنه لو تعارضت بنود العقد مع نصوص القانون المكملة أو المفسرة؛ سرت
األولى دون الثانية ،على أساس أن إعمال النصوص المكملة ال يكون إال حينما يسكت المتعاقدون عن تنظيم
الحكم الوارد بعقدهم ،باعتبارها مفسرة ومكملة إلرادتيهم ،أما إذا وضحت تلك اإلرادة تفاصيل العقد فال حاج ة
إليها.

4

ويحكم هذا المبدأ اعتبارين هامين:
أو ًال_وجوب احترام العقد:

يمنع القانون الوطني والقانون المقارن المساس بإلزامية العالقات التعاقدية ،إذ أنها نشأت بمضمون

معين يجب أن تستمر به إلى أن ينفذ أو يزول بسبب من األسباب ،بمعنى أن العقد ال ُيمس إال في نطاق

ضيق 5.وعلى هذا األساس فإن العقد فيما يتعلق بقوته االلزامية إزاء المتعاقدين مثله مثل القانون تمامًا ،فكما

ال يجوز إلغاء أو تعديل نصوص القانون إال بمعرفة السلطة التي سنته ،يكون هذا بالنسبة للعقد أيضاً ،فإنه ال
يجوز إلغائه وال تعديله إال باتفاق جميع أطرافه 6،وفي هذا المعنى قضت محكمة النقض الفلسطينية على أنه:
(ال يملك المطعون ضده الدفع بالبطالن طالما رضي لنفسه وارتضى بالتعاقد وبذلك ال يستطيع التحلل من
التزاماته المتفق عليها والمحددة بالعقد ،األمر الذي يغدو معه الحكم الطعين واجب النقض لمخالفته صحيح
القانون) 7.وقضت محكمة النقض المصرية على أن (من األصول المقررة وفقًا لنص الفقرة األولى من المادة
( )147من القانون المدني أن العقد شريعة المتعاقدين فال يجوز نقضه أو تعديله إال باتفاق الطرفين أو لألسباب
 1ليندة منصوري :القوة الملزمة للعقد من حيث األشخاص في القانون المدني الجزائري ،مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر في القانون (تخصص قانون
خاص معمق) ،جامعة أمحمد بوقرة بومرداس ،الجزائر2015 ،م ،ص.9
 2استئناف عليا مدني رقم  ،55/22جلسة 1255/10/31م (غزة) ،ومن الجدير بالمالحظة أن محكمة االستئناف العليا تعادل محكمة النقض حاليا ً.
 3أنور سلطان :مصادر االلتزام في القانون المدني (دراسة مقارنة بالفقه اإلسالمي) ،ص ( ،)4دار الثقافة للنشر والتوزيع ،عمان1431 ،هـ2010/م،
ص.211
 4ليندة منصوري :المرجع السابق ،ص.4
 5عبد القادر عالق :المرجع السابق  ،ص.13
 6أنور سلطان :مصادر االلتزام ،المرجع السابق ،ص.211
 9نقض مدني فلسطيني رقم  ،2006/53جلسة 2009/6/6م (رام هللا).
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التي يقررها القانون ،ومن ثم فال يعتد بتعديل نصوص عقد يستقل أحد المتعاقدين باستحداثه بإرادته المنفردة).

1

أي أن المتعاقد ال يحق له أن يتحلل من قيود هذا العقد بإرادته المنفردة ،كما أنه ال يستطيع أن يستبعد بعض
أو كل االلتزامات المفروضة عليه بموجب هذا العقد.

2

وهذا متسق تماماً مع قواعد المنطق السليم ،كون أن األطراف ال يكونوا ملزمين إال وفق ما قررته إرادتهم،
وأطراف العقد تعاقدوا بموجب إرادتهم واختاروا ألنفسهم التزامًا يتوجب عليهم أن ينفذوه بحسن نية.
كما أن قاعدة احترام العقد ال تلزم المتعاقدين فقط؛ بل تمد لتشمل القاضي والمشرع أيضًا ،فال يجوز
التدخل من قبل القاضي أو المشرع إلعفاء أحد أطراف العقد من آثاره 3.إال في حاالت خاصة نتناولها في متن
دراستنا فيما بعد .ف ال يملك القاضي تعديل أو تغيير ما تم االتفاق عليه بموجب العقد 4،وال شأن له بتغيره أو
نقضه أو تعديله.
فعندما يتولى القاضي الفصل في النزاع المتولد عن العقد؛ فإنه يتولى تفسير العقد وتكييفه بحسب حاالت
التفسير  ،ثم يطبق أحكامه على النزاع دون أن يخرج عن واقع مضمون العقد ،حتى لو كانت بعض شروطه
غير منصفة في نظره طالما لم تتوافر حاالت تدخله ،فهو ملزم مثل المتعاقدين باحترام مقتضيات العقد
ومضمونه ،كما تم االتفاق عليه دون إضافة أو تعديل أو تغيير كما تلزمه أحكام القانون تماماً 5،فما تلزمه
إرادتان أو أكثر ال تحله إرادة واحدة.

6

وكذلك على المشرع أن يحترم مضمون العقد ،وصورة ذلك في حالة صدور قانون جديد ،فإنه ال يسري
على العقود التي أبرمت قبل صدور العقد ،إذ تبقى هذه العقود خاضعة للقانون القديم الذي أبرمت في وقت
سريانه ،ما لم تكون قواعد القانون الجديد تقرر عكس ذلك ،وقواعده بشأنها تتعلق بالنظام العام 7،ففي حاالت
كثيرة تبين القوانين الجديدة نطاق سريانها بالنسبة للعقود التي أبرمت قبل صدوره.

8

ولما قلنا بأن المتعاقدين ملزمين بما جاء به العقد ،فيجب أن يكون ذلك مقرونًا باألخذ بالمفهوم الواسع
لكلمة المتعاقدين ،كونهم سيلتزمون بآثاره وبااللتزامات الناشئة عنه وكذلك الحقوق المقررة بموجبه أيضاً  ،وبالتالي
ال بد وأن نوضح أن المتعاقدين إذا تعاقدوا انصرف أثر العقد إليهم وكذلك إلى الخلف العام ،وقد ينصرف إلى

 1نقض مدني مصري رقم ( )293لسنة  55ق ،جلسة 1242/2/2م.
 2سليمان مرقس :المرجع السابق ،ص.509
 3موسى أبو ملوح :شرح القانون المدني األردني :المرجع السابق ،ص.221
 4أنور سلطان :مصادر االلتزام ،المرجع السابق.212 ،
 5ليندة منصوري :المرجع السابق ،ص.10
 6عبد القادر عالق :المرجع السابق ،ص.15
 9موسى أبو ملوح :شرح القانون المدني األردني ،المرجع السابق ،ص.223
 4يمكن مالحظة ذلك في قوانين اإليجارات وقوانين العمل.
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الخلف الخاص أيضاً 1.فقد قضت محكمة النقض المصرية على أنه( :ال ينصرف أثر العقد إلى غير عاقديه
وخلفائهم وال يمكن أن يرتب التزامًا في ذمة الغير ولو كان تابعًا ألحد المتعاقدين) 2.كما قضت في حكم آخر
لها بأن (األصل في العقود طبقًا لنص المادة ( )152من القانون المدني ،أال ينصرف أثرها إلى غير المتعاقدين
أو الخلف العام أو الخلف الخاص إال إذا كان من شأنها أن يكسب هذا الغير حقاً).

3

وهذا يفهم منه أن آثار العقد تنصرف إلى كل من الخلف العام والخلف الخاص؛ فهم ملزمون أيضًا
باحت ارم العقد ،واحترام قدسيته من أن تمس .إال أن انتقال آثار هذا العقد للخلف العام يرد عليه استثناءات إذا
توافرت إحداها فال تنصرف آثار العقد إلى الخلف العام 4،وهناك أيضًا مجموعة من الشروط التي ال بد من
توافرها النصراف أثر العقد إلى الخلف الخاص 5،وبذلك يكون الخلف الخاص ملزم باحترام العقد كسلفه في
حال توافرت حالته.
ثانياً_وجوب تنفيذ العقد بحسن نية:
إن التسليم بأن العقد ملزم ل لمتعاقدين ،وإصباغ صفة اإللزامية عليه تصاحب وجوب تنفيذ هذا العقد
ال المغاالة في اإلفادة منه على حساب المتعاقد اآلخر،
بحسن نية .فقد يحمل العاقد أحيانًا التمسك بالعقد محاو ً
ومثال ذلك :أن يتفق الراكب مع سائق سيارة أجرة على نقله إلى جهة معينة ،فيختار السائق أطول طريق لذلك
الركب أجرة الركوب 6.كما الشأن أيضًا في عالقة العمل التي تربط العامل برب العمل بشأن
حتى يزيد على ا
تنفيذ عقد العمل فيما بينهما.

7

كما أن احترام هذا المبدأ ال يقتصر دائمًا على المدين في العقد فقط في تنفيذ التزامه ،بل يفرض على
الدائن أيضاً في استعمال حقه ،فمثال ذلك :يلتزم البائع بنقل الحق المبيع إلى المشتري ،ومن مقتضى حسن
ال أو عسي ًار.
النية وجوب امتناعه عن كل عمل من شأنه جعل نقل هذا الحق مستحي ً

8

 1عبد الرزاق السنهوري :الوسيط في شرح القانون المدني 2009م ،المرجع السابق ،ص  .446-445حيث أورد القانون المدني الفلسطيني في نص
المادة ( )052على أنه ينصرف أثر العقد إلى المتعاقدين والخلف العام دون إخالل في الميراث .)...وهذا النص يطابق نص ( )045من القانون
المدني المصري ،ونص المادة ( )211من القانون المدني األردني.
وكذلك نص القانون المدني الفلسطيني في المادة ( )051على أنه (إذا أنشأ العقد التزامات وحقوقا شخصية تتصل بشيء انتقل بعد ذلك إلى خلف
خاص .)...هذا النص يطابق نص المادة ( )041من القانون المصري ،ونص المادة ( )211من القانون المدني األردني
 2نقض مدني مصري رقم ( )516لسنة 22ق ،جلسة 1264/11/12م.
 3نقض مدني مصري رقم ( )442لسنة 45ق ،جلسة 1294/11/22م.
 4الحاالت المستثناة من انصراف آثار العقد للخلف العام -1 :اتفاق المتعاقدين  :وذلك يكون عند اتفاق المتعاقدين على عدم انصراف آثار العقد إلى
الخلف العام -2 .طبيعة التعامل  :إذا كانت طبيعة التعامل تأبى أن تنتقل آثار العقد إلى الخلف العام إما لمانع مادي أو قانوني -3 .نص القانون :ويكون
ذلك في الحاالت التي ينص فيها القانون على عدم انصراف أثر العقد إلى الخلف العام ومثال ذلك :انقضاء شركة األشخاص بوفاة أحد الشركاء.
راجع ،إياد محمد إبراهيم جاد الحق  :النظرية العامة اللتزام مصادر االلتزام ،العقد -اإلرادة المنفردة -الفعل الضار -الفعل النافع ،ط ( ،)2مكتبة
ومطبعة دار المنارة ،غزة ،فلسطين2011 ،م  ،ص.244-249
 5شروط انصراف آثار العقد للخلف الخاص حسب ما ورد في نص القانون -1 :أن يكون العقد قد أبرم بخصوص نفس الشيء المستخلف -2 .أن يكون
العقد قد أبرم قبل انتقال الشيء المستخلف فيه إلى الخلف الخاص -3 .أن تكون الحقوق وااللتزامات المترتبة على العقد من مستلزمات الشيء -4 .أن
يعلم الخلف الخاص بالحق أن االلتزام الذي يعتبر من مستلزمات الشيء.
 6سليمان مرقس :المرجع السابق ،ص.504
 9عبد القادر عالق :المرجع السابق ،ص.19
 4أنور سلطان :المرجع السابق ،ص.212
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وقد نص القانون المدني الفلسطيني على هذا المبدأ في نص المادة ( )1/148على (أنه يجب تنفيذ
العقد طبقًا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية).

1

ويأخذ هذا المبدأ مفهوم ًا واسع ًا ،فهو يعبر عن الصراحة والقصد السوي والحساس باألمانة واستقامة
الضمير والنية الصادقة الصريحة وكذلك الخالص واالعتدال في التنفيذ ،كما يعبر عن النية التي ال تشوبها
الرغبة في الضرار بالغير والساءة إليه واالمتناع أيضاً عن الغش والتدليس والخداع والغدر واالستغالل .كما
أن هذا المبدأ يشتمل على مظهران ،المظهر األول يتمثل في واجب الصدق ،والمظهر الثاني يتمثل في واجب
التعاون بين المتعاقدين.

2

إذن يمكننا القول بأن إلزامية تنفيذ العقد بحسن نية نابعاً من إلزامية احترام مضمون العقد فيما بين
المتعاقدين ،ويقتضي هذا المبدأ واجب اإلخالص واألمانة والصدق وينطوي على واجب التعاون واالشت ارك بين
المتعاقدين .حيث قضت محكمة النقض الفلسطينية على أنه (وحيث أن هذه المحكمة ترى العمل بمبدأ أن
الغش يبطل كل التصرفات لما كان ذلك وكان قد ثبت أمر الغش والتواطؤ لمحكمة الموضوع ومن بعدها محكمة
االستئناف العليا فال تثريب على حكميهما ،ومن ثم فقد بات هذا الطعن قائمًا على غير سند من القانون مما
يستوجب رفضه موضوعًا) 3.كما قضت محكمة النقض المصرية في هذا السياق بأن (بحث حسن النية في
تنفيذ العقد من مسائل الواقع لمحكمة الموضوع الحق المطلق في تقديرها).

4

ثالثاً :استثناءات تمس بإلزامية العقد:
لما نصت المادة ( )147من القانون المدني الفلسطيني على أن العقد شريعة المتعاقدين ،فال يجوز
نقضه وال تعديله ،إال أنها جاءت باستثناءات تجوز معها نقض العقد أو تعديله ،حيث أجاز المشرع للقاضي
على سبيل االستثناء التدخل في العالقة العقدية التي تربط المتعاقدين وتعديل العقد في حاالت معينة ،وذلك
إذا توافرت شروطها إلعادة التوازن بين ال متعاقدين .ومن هذه الحاالت ،حالة الظروف الطارئة التي تجعل التزام
المدين مرهقًا له ومهدداً إياه بخسارة فادحة.

5

وكذلك أقر المشرع أنه يجوز للمتعاقدين عند التعاقد ،وطبقًا لنص المادة السابقة أن يتفقوا على منح حق
النقض أو التعديل لهذا العقد المبرم من قبل أحدهم.

6

 1هذه المادة تتطابق مع المادة ( )144/1من القانون المدني المصري
 2عبد القادر عالق :المرجع السابق ،ص20-19م.
 3نقض مدني فلسطيني رقم ( ،)2002/51صادر في جلسة 2003/3/16م.
 4نقض مدني مصري رقم ( )163لسنة 32ق ،جلسة 1266/11/15م.
 5سليمان مرقس :المرجع السابق ،ص.511
 6ليندة منصوري :المرجع السابق ،ص.2
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كما نص القانون على استثناءات قانونية خاصة كاستثناء على المبدأ العام المتمثل بإلزام المتعاقدين
بمضمون العقد ومن هذا القبيل حالة عقد الهبة ،حيث أجاز القانون للواهب في حاالت خاصة أن يرجع في
هبته 1،وكذلك أجاز للمستعير في عقد العارية أن يرد العارية قبل انتهاء مدة العقد ،ما لم يكن في الرد ضرر
للمعير ،كما أجاز القانون للمستعير أيضاً أن يطلب إنهاء اإلعارة في أي وقت إذا عرضت له حاجة ضرورية
للعارية ،لم تكن متوقعة عن إبرام العقد 2.كما أننا نجد ذلك يتجلى في عقد التأمين ،فيكون المؤمن أن يتوقف
عن دفع أقساط التأمين ،ويعتبر ذلك من قبيل إنهاء العقد باإلرادة المنفردة 3.وأجاز القانون للموكل أيضًا في
عقد الوكالة أن يعزل الوكيل بأي وقت فتنتهي الوكالة حينها ،كما يجوز للوكيل أن ينزل عن الوكالة في أي
وقت كان حتى وإن وجد اتفاق على خالف ذلك 4.كما أجاز المشرع أيضًا للمودع في عقد الوديعة أن يسترد
الوديعة ،فينتهي العقد قبل انتهاء األجل المتفق عليه ،كما يجوز للمودع بشروط معينة أن يطالب بإنهاء اإليداع
وقبل األجل المتفق عليه .وهذا االستثناء ال يقتصر على العقود السالفة الذكر فحسب بل يجوز لكل من
المتعاقدين أن ينهوا العقد غير محدد المدة ،باإلرادة المنفردة للمتعاقدين دون أن تتوقف صحة ذلك على موافقة
الطرف اآلخر ،حتى ال يكون العقد مؤبدًا ،بشرط أن يتم مراعاة اإلخطار ومدته.
وهذا الحكم منطقي فما دامت اإلرادة هي التي أنشأت هذا العقد ،فهي أيضاً قادرة على حل الرابطة
العقدية التي سبق وأن أنشأتها أو أن تعدل فيها ،تماشيًا مع القاعدة القائلة أن اإلنسان ال يبقى ملتزمًا طوال
حياته.
وقد رأينا فيما سبق أن المشرع ال يحق له أيضًا التدخل في العقد المبرم بين أطرافه إال أن القانون القائم
يمكن أن ينسخه أو يعدله قانون جديد ،وبذلك يكون استثناء وارد على وجوب احترام العقد.

5

كما وأن اإلرادة وإن كانت حرة في إنشاء العقد وتنظيمه فيما بين المتعاقدين ،إال أن هذا العقد يجب أال
يرد على شيء مخالف للنظام العام واآلداب العامة ،إذ ال يحق لإلرادة أن تبرم عقدًا مخالفًا للنظام العام واآلداب
ال ال يرتب أي أثر.
العامة ،فإذا ما كان كذلك فإن المشرع تدخل هنا واعتبر العقد في هذه الحالة باط ً

6

 1نص المادة ( )511من القانون المدني الفلسطيني ،وتطابق هذه المادة نص المادة ( )511من القانون المدني المصري ،وتقابل المادة ( )511من
القانون المدني األردني مع مالحظة أن القانون المدني األردني اعتبر القبض شرطا لتمام انعقاد الهبة على العكس من القانون الفلسطيني الذي اعتبر
القبض أثرا من آثار عقد الهبة.
 2نص المادة ( )114من القانون المدني الفلسطيني ،وتطابق هذه المادة نص المادة ( )144من القانون المدني المصري.
 3نص المادة ( )410من القانون المدني الفلسطيني ،وتطابق هذه المادة نص المادة ( )154من القانون المدني المصري.
 4نص المادة ( )124من القانون المدني الفلسطيني ،وتوافق هذه المادة المادة ( )0/105من القانون المدني المصري والمادة ( )111من القانون
المدني األردني .
 5سليمان مرقس :المرجع السابق ،ص.512
 6تنص المادة ( )010من القانون المدني الفلسطيني على أنه (إذا كان محل االلتزام مخالفا للنظام العام أو اآلداب كان العقد باطال) ،تطابق هذه المادة
نص المادة ( )015من القانون المدني المصري والمادة ( )0/011من القانون المدني األردني.
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ويمكن إجمال أسباب إجازة القوانين الحديثة تدخل القاضي في كثير من الحاالت لتعديل بنود العقد
ومراجعة شروطه وقد تصل إلى إنهائه في بعض الحاالت ،إذ أصبح ذلك أم ًرا مألوف ًا وهي:

0

 .1تجنب عدم العدالة والتي قد تنشأ من المساس بالشروط األولية الواردة في العقد فيما بعد إنشائه ،كون أن
عدم العدالة الالحقة للتعاقد ال تقل شأنًا عن عدم العدالة المحققة وقت إبرام العقد.
 .2كما أن تعديل العقد يقصد به تحقيق المصلحة العامة ،تحقيقًا لمقتضيات السياسة االقتصادية ،كأن يتدخل
القاضي لتخفيض األداءات المالية المتفق عليها ،ألن المشرع يهدف من تخفيض األسعار؛ تحقيق سياسة
محاربة االنكماش.

المطلب الثاني
السلطة التقديرية للقاضي
لم ينشأ القانون بصورة عفوية أو نزعة عرضية أجبرت المشرع على إنشاء قواعده ،وإنما هو وليد ظروف
التاريخ ،وثمرة تطور المجتمعات ونتيجة العوامل المختلفة التي يمر بها من ظروف اجتماعية وسياسية واقتصادية
ودينية وفكرية متصلة الحلقات ،ومتراصة في سلسلة متينة ال يمكنها االنفصال عن سابقتها ،ومتدرجة مع سنة
التطور البشري 2.لتقوم السلطة التشريعية بإنشاء القواعد القانونية المجردة التي تعتبر ضرورة من الضرورات
التي تفرضها الحياة االجتماعية لتحقيق حد أدنى من االستقرار العادل ،الذي ال يتسنى الوصول إليه بمجرد
وجود القواعد العامة المجردة المنظمة لسلوك األفراد ومراكزهم القانونية ،وإنما يتوقف ذلك على مدى فاعلية هذه
القواعد في الواقع االجتماعي ذاته 3.إذن ال بد من فاعلية حقيقية تعاصر وجود القاعدة القانونية وتساندها،
وبدون هذه الفاعلية تضحى القاعدة القانونية في حكم الموؤدة في مهدها.
وكيفية الفاعلية تتحقق بواسطة السلطة القضائية باعتبارها ركنًا أساسيًا في المنظومة القانونية ،إذ أن
القانون دون تطبيق كالقصر بدون حامي .كما أن السلطة القضائية هي حامية ركائز بقائه ووجوده ،فال قانون
وال سيادة له بدون قاضي يطبقه 4.فالحماية القضائية هي التي تعطي األثر القانوني الكامن في القاعدة القانونية
الموضوعية كامل فعاليته.

1
2
3
4

أحمد حدي اللة :المرجع السابق ،ص.40-32
فاضل زيدان محمد :سلطة القاضي الجنائي في تقدير األدلة (دراسة مقارنة) ،ط ( ،)1دار الثقافة ،عمان2006 ،م ،ص.2
حاتم حسن موسى بكار :سلطة القاضي الجنائي (في تقدير العقوبة والتدابير االحترازية) "محاولة لرسم معالم نظرية عامة" ،ط ( ،)1الدار الجماهرية
للنشر والتوزيع واإلعالن ،ليبيا1226 ،م ،ص.22
نبيل إسماعيل عمر :سلطة القاضي التقديرية في المواد المدنية والتجارية "دراسة تحليلية وتطبيقية" ،دار الجامعة الجديدة ،اإلسكندرية2011 ،م،
ص.44
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وتعد وظيفة القاضي أسمى مما قاله البعض 1،بأن (قضاة األمة هم األفواه التي تنطق بكلمات القانون،
فهم أشخاص من دون روح ال يمكن لهم التخفيف من قوته وصرامته) ،ونحن نقول بأن القضاة هم األفواه التي
تنطق بروح القانون ،خاصة مع تطور السلطة الممنوحة لهم للفصل في النزاع المطروح أمامهم إليجاد الحل
األنسب له ،حتى ال يظل حبيس نصوص القانون التي مهما تعددت لن تقدم كافة الحلول للنزاعات المطروحة
أمام القاضي.
ولبيان موضوع هذا المطلب نتناوله بالشرح والتفصيل خالل ثالثة فروع:
الفرع األول :المقصود بالسلطة التقديرية للقاضي وتمييزها عما يشابها.
الفرع الثاني :الخالف الفقهي حول وجود السلطة التقديرية.
الفرع الثالث :كيفية إعمال القاضي لسلطته التقديرية.

الفرع األول
المقصود بالسلطة التقديرية للقاضي وتمييزها عما يشابها
مما ال شك فيه بأن أسمى ما يقوم به القاضي ،هو إنزال حكم القانون على الوقائع المتنازع فيها وتحقيق
العدالة بين المتقاضين ،بالقدر الكافي والالزم لتحقيق األمن واالستقرار في الدولة ،بما يساهم بشكل فعال في
رفع مستوى الرقي والتطور فيها .خاصة وأن غاية تحقيق العدالة أصبحت ضرورة من ضرورات العمل القضائي
في الوقت الحاضر ،وللمساهمة في فعاليتها ،قد خول القانون لل قاضي في ممارسة عمله سلطات واسعة تحتاج
منه لجهد وبحث جاد مع ما يتوجب أن يترافق مع ذلك الجهد من أناة وتفكير منطقي وسليم ،وصحة قياس
واستنباط لتكوين عقيدة سليمة صحيحة مؤدية إلى حكم قضائي هو أقرب للحقيقة.
ال وبشكل كبير ،باعتباره ضرورة من ضرورات
لذلك أصبح اصطالح السلطة التقديرية اصطالحاً متداو ً
العمل القضائي ،ولتحديد المقصود بالسلط ة التقديرية ،فإنه يقتضي منا بيان المقصود بها لغة وقانونًا بداي َة.
أو ًال_تعريف السلطة التقديرية لغة:

ط ،تَ َسلطَ ،س َالطة ،وهي القهر والحدة.
 .0المقصود بالسلطة لغة :من َسلِ َ

2

 1قول منسوب لمونتيسكو في كتابه (روح القوانين) ،مشار إليه لدى بالل عثماني :القاضي طرف جديد في العقد المدني ،بحث منشور ،المجلة األكاديمية
للبحث القانوني ،المجلد  ،15العدد 2019-01م ،جامعة بجاية ،الجزائر2019/6/12 ،م ،ص.422
 2إسماعيل بن حماد الجوهري :الصحاح تاج للغة وصحاح العربية ،تحقيق أحمد عبد الغفور عطار ،ط ( ،)1دار العلم للماليين ،بيروت1244 ،م،
ص.1133
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والسلطة :من التسلط والسيطرة والتحكم 1،فالتركيب يدل على القوة والقهر والغلبة ،فقد قال هللا تعالى( :ولو
شاء هللا لسلطهم عليكم .)...

2

والسلطة والسلطان :تُطلقان عل ى قدرة الملك والحكم والفصل ،ومنه يقال :جعلت له سلطانًا أو سلطة أخذ
حقي من فالن.

3

والسلطة :السهم الدقيق الطويل.

4

ومن خالل عرض هذه المعاني يتبين أن السلطة تشمل الملك والغلبة والقوة والقدرة.
وبمناسبة المعنى اللغوي لموقع كلمة السلطة ضمن اللفظة المركبة (السلطة التقديرية) يتجلى في أن القاضي
يسيطر على مجريات القضية ،ويتحكم فيها وفق تقديره ونشاطه الذهني التقديري.

5

 .2المقصود بالتقديرية لغة:
من َق َد َرُ ،قدرَ ،ق ْد اًر :نظر إليه ودبره وقايسه ،واقتدر الشيء :بين مقداره وجعله بقدر وجمعه وأمسكهَّ ،
وقدر:

6
وقدر كل شيء
تمهل وفكر في تسوية أمر وتهيئته .والَقدر :الغنى واليسار وهو من ذلك ألن كله قوةُ ،

ومقداره :مقياسه ،وقدر الشيء بالشيء ،وقدره :قاسه.

والتقدير على وجوه من المعاني:

7

1

أولها :التروي والتفكير في تسوية أمر وتهيئته.
ثانيها :تقديره بعالمات يقطعه عليها.
ثالثها :أن تنوي أم ًار بعقلك.
وهكذا فالسلطة التقديرية في اللغة ،تعني إمكانية التفكير وإعمال العقل وتسوية أمر ما وتهيئته للحكم
بعد مقايسته بأمور أخرى وتوضيحه وتبيينه بعالمات قاطعة.
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 1القاموس المحيط :باب الطاء فصل السين ،ص.469
 2سورة النساء :من اآلية (.)20
 3ابن منظور :لسان العرب ،ج ( ،)9دار صادر ،بيروت ،د.س ،باب الطاء نصل السين ،ص.320
 4معجم النفائس الوسيط :إشراف أحمد أبو حاقة ،ط ( ،)1دار النفائس ،بيروت ،لبنان ،2009 ،ص.545
 5سليمان بن محمد بن سليمان الجويسر :سلطة القاضي التقديرية في الشهادة واإلقرار واليمين (دراسة مقارنة) ،بحث تكميلي لنيل درجة الماجستير في
السياسة ا لشرعية من المعهد العالي للقضاء ،جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية ،المملكة العربية السعودية1422 ،هـ1423-هـ ،ص.15
 6ابن منظور :لسان العرب ،المرجع السابق ،ص.231
 9من معاني التقدير :مقدار الشيء مثله في العدد والوزن والكيل أو المساحة .ابن منظور :لسان العرب ،المرجع السابق ،ص .231وقد ورد لفظ قدَّر
في القرآن الكريم بقول هللا -سبحانه وتعالى( :-وقدر في السرد) سورة سبأ :اآلية ( ،)11وقوله تعالي( :إن هللا على كل شيء قدير) سورة البقرة :اآلية
( ،)20وقوله جل في عاله( :وهللا يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه) سورة المزمل :اآلية (.)20
 4ابن منظور :لسان العرب ،ص ،39وسليمان بن محمد بن سليمان الجويسر :المرجع السابق ،ص.16
 2أسمهان عفيف :السلطة التقديرية لقاضي شؤون األسرة في التعويض عن الضرر ،مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير تخصص قانون شؤون األسرة،
جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،الجزائر2011-2010 ،م ،ص.45
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ثانياً_التعريف الفقهي للسلطة التقديرية للقاضي:
من المالحظ أن المشرع عند إصداره القوانين لم يورد نصا صريحا ب مصطلح السلطة التقديرية ،كما أنه
لم يضع لها تعريفًا محددًا بل ترك هذا األمر ألهل االختصاص من فقهاء وشراح القانون لبحث وإيجاد المدلول
المتوافق مع إرادته التي ضمنتها كثير من النصوص القانونية وكذلك أحكام المحاكم ،ولكل ذلك تنوعت
التعريفات لهذه السلطة.
حيث عرفها البعض بأنها( 1:صالحية يتمتع بها القاضي للقيام بعمله بالتفكير والتدبر بحسب النظر
والمقايسة إلقامة شرع هللا في األمور المعروضة أمامه في جميع مراحلها؛ ابتداء من قبول سماعها ،إلى تهيئتها
إلثبات صحتها أو كذبها ،إلى الحكم عليها ،واختيار الطريقة المناسبة لتنفيذ الحكم ،مع مراعاة أحوال المتقاضين
في جميع مراحل الدعوى ألهميته وأثره في الحكم القضائي) .وهذا ما يعرف بالمصطلح الشرعي للسلط ة
التقديرية للقاضي.
شرحنا لهذا التعريف يتجلى بالسلطان الذي منحه هللا تعالى للخليفة أو نائبه القاضي للقيام بعمله بإعمال
ابتداء من استيفاء
الذهن والتفكير والتدبر والمقايسة فيما يترافع به الخصوم وفيما يتوقف النظر فيه على دعوى،
ً

شروط قبولها من عدمه إلى أن يقوم القاضي باختيار أصل الدعوى للتأكد من صحتها بوسائل اإلثبات ،للحكم
عليها بعد البحث عن الحكم الشرعي في تلك الدعوى ،وإذا كان غير منصوص عليه فيلتزم بالقيام باجتهاد

واختيار الطريق ة المناسبة لتنفيذ الحكم ،وكل ذلك مع مراعاة أحوال المتقاضين في جميع مراحل الدعوى.
وخالصة هذا التعريف حسب وجهة نظر صاحبه بأن السلطة التقديرية مالزمة للسلطة القضائية ،فحيثما وجدت
السلطة القضائية وجدت السلطة التقديرية ،كما أن قوام السلطة التقديرية هو النشاط الذهني والنظر العقلي.
تقديرنا لهذا التعريف أنه رغم إحاطته بمختلف الجوانب المتعلقة بالسلطة التقديرية للقاضي منذ رفع
الدعوى وحتى اختيار الطريق ة األفضل لتنفيذه ،إال أنه أغفل ما إذا كانت هذه السلطة محل رقابة قضائية من
جهة أعلى أم ال ،وما هي حاالتها إن وجدت.
كما وعرفها البعض اآلخر؛ 2بأن السلطة التقديرية للقاضي هي (النشاط الذهني الذي يقوم به هذا القاضي
في فهم الواقع المطروح عليه واستنباط العناصر التي تدخل هذا الواقع في نطاق قاعدة قانونية معينة يقدر أنها
هي التي تحكم النزاع المطروح عليه) .والمتأمل لهذا التعريف يجد أنه ركز على بيان الغاية من إعمال النشاط
الذهني والتفكير العقلي والمتمثل في الوصول إلى تطابق الواقع مع القانون ،من خالل فحص الوقائع المطروحة
وتكييفها قانونيًا ثم اختيار النص القانوني الواجب التطبيق لحل النزاع المطروح على القاضي ،وذلك أيضًا دون

 1محمود محمد ناصر بركات :السلطة التقديرية للقاضي في الفقه اإلسالمي ،ط ( ،)1دار النفائس للنشر والتوزيع ،األردن1429 ،هـ2009/م ،ص.41
 2نبيل إسماعيل عمر :المرجع السابق ،ص.23

29

التطرق إذا ما كانت هذه السلطة محل رقابة من المحكمة األعلى أم ال  ،عدا عن أن هذا التعريف خاص
بتكييف العقد ال لسلطة القاضي التقديرية له.
ويرى البعض اآلخر أن السلطة التقديرية هي( 1:نشاط ذهني يقوم به قاضي الموضوع ،مادته الواقع
والقانون معًا ويخضع بصدده لرقابة المحكمة العليا ،دون تميز بتقديره للواقع وتقديره للقانون على اعتبار أن
الخطأ في تقدير أيهما هو خطأ في القانون بمعناه الواسع تختص بتصحيحه محكمة النقض) ،فمن المالحظ
أن هذا التعريف ركز على تحديد أوجه الرقابة على السلطة التقديرية والذي تنصب هذه الرقابة على مادة
النشاط التقديري(الواقع والقانون معاً) دون تمييز ،ويرى بأن الجهة المخولة هي محكمة النقض (التمييز) ،وهناك
غموض في بعض المصطلحات تناولها التعريف كالقانون بمعناه الواسع ،فلم يبين ما هو المقصود به وما هي
ضوابطه وضوابط الخطأ فيه.
ويمكن القول إجما ًال ،أنه وعلى الرغم من وجود تباين بين هذه التعريفات؛ إال أنها ال تؤثر بشكل عام
على جوهر السلطة التقديرية للقاضي ،والتي اتفقت جميعها على أن:

2

 .1السلطة التقديرية للقاضي هي صالحية ممنوحة للقاضي بموجب القانون.
 .2أن القاضي سيد نفسه في ق ارراته وال يخضع إال لضميره والقانون.
 .3أن قوام هذه السلطة هو النشاط الذهني والتفكير العقلي والمنطقي السليم.
 .4أن مادة هذا النشاط الذهني هي الواقع القانون معًا.
 .5سلطة القاضي التقديرية ال يستطيع أن يتنازل عنها ،كما أنها ليست سلطة مطلقة أو سلطة تحكمية.

3

لذلك يمكننا مما سبق استخالص تعريف سلطة القاضي التقديرية بأنها ( مكنة قانونية تخول القاضي
إعمال نشاطه الذهني وتفكيره العقلي المنطقي السليم في فهم الواقع المطروح عليه واستنباط العناصر التي
تدخل هذا الواقع في إطار قاعدة قانونية تكون صالحة التطبيق على النزاع المطروح ،أو باختيارها من بين
القواعد القانونية الموضوعة كحلول للواقعة المطروحة كونها أكثر مالئمة أو بإيجاد حل معين من مصادر
القانون األخرى ،مع مراعاة أحوال المتقاضين ،ويخضع القاضي بصدد ذلك للرقابة القضائية في بعض األحوال).
وبالتالي يكون نطاق النشاط التقديري للقاضي مرتكز على تطبيق الواقع على القاعدة القانونية أو باختيار
القاعدة القانونية المالئمة والمناسبة من بين القواعد المتعددة كحلول لنفس الواقعة المطروحة أمامه أو ابتداع
قاعدة قانونية من مصادر القانون األخرى عند عدم وجود نص تشريعي يحكم هذه الواقعة ،وتعتبر السلطة

 1إبراهيم بن حديد :ال سلطة التقديرية للقاضي المدني (دراسة تحليلية نقدية) ،مذكرة ماجستير ،معهد الحقوق والعلوم اإلدراية ،قسم القانون الخاص،
جامعة الجزائر1225-1224 ،م ،ص.134
 2أسمهان عفيف :المرجع السابق ،ص.42
 3يوسف محمد المصاروة  :تسبيب األحكام وفقا لقانون أصول المحاكمات المدنية ،ط، 2دار الثقافة للنشر والتوزيع 1431 ،ه2010-م  ،ص.121-120
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التقديرية سمة من سمات الدولة الحديثة ،القائم إعمالها على النشاط الذهني والتفكير المنطقي السليم ،أو إيجاد
القاعدة القانونية المناسبة من خيارات متعددة مطروحة عبر القاعدة القانونية ،ويتوجب على القاضي هنا اختيار
المالئم منها ،باستخدام تفكيره العقلي القضائي السليم ،الذي يجب أن يتصف هذا التفكير بمجموعة من الصفات
الجوهرية الالزم توافرها في كل من توكل له هذه المهمة ،فيجب أن يكون تفكيره واضحاً وحاسماً ،ومنطقيًا وقائمًا
على أسس سليمة 1،وإال فال نصل للنتيجة المرغوبة من منح هذه السلطة للقاضي.
كما يجب أن يتصف القاضي ذاته بمجموعة من الصفات الضرورية للوصول للنتيجة المرغوب فيها،
هي أن يكون قاضيًا مؤمن برسالته ،متسماً بالهدوء واالتزان ،يالحظ كل مجريات المحاكمة صغيرة كانت أو
كبيرة بعناية كبيرة ودقة شديدة ،قادر على التحليل والربط ودراسة كل ما يطرح أمامه من عناصر النزاع
المعروضة عليه لفهم القضية فهمًا جيدًا ينتج عنه حكمًا صائبًا تراعي فيه حقوق كل األطراف دون تعدي.

2

فال بد إذن وأن يتمتع القاضي بالسلطة التقديرية ،وهذه السلطة ال تقتصر على القاضي المدني دون
القاضي الجنائي أو الشرعي أو اإلداري ،وإنما هي سلطة تشمل جميع المجاالت التي يعالجها القانون 3.فهي
سلطة تثبت للقاضي المدني وغير المدني كما تستعملها اإلدارة 4،وإن كانت تتسع وتضيق في إحدى هذه
الفروع عن األخرى  ،هذا األمر الذي جعل التشريعات الحديثة تذعن لضرورة تلك السلطة حتى في محيط
الشريعات المشددة ،وغاية صنيعها أنها تضيق وتوسع من سلطة القاضي التقديرية على ضوء طبيعة النصوص
التشريعية وغاياتها.

5

والجدير بالمالحظة أن نطاق السلطة التقديرية للقاضي في سائر فروع القانون الخاص واحدة ،ألن
المصالح التي يقوم القاضي بتقديرها في غير المجال المدني كالتجاري والبحري وقانون العمل ال تختلف في
طبيعتها الجوهرية عن المصالح التي يعالجها القانون المدني بالمعنى الضيق 6.فطبيعة النزاع ال تؤثر إذن على
جوهر سلطة القاضي التقديرية.

7

 1حسن رجب محمد مخلف :السلطة التقديرية للقاضي في قانون المرافعات المدنية وقانون اإلثبات ،بحث منشور في مجلة التقني ،المجلد السادس
والعشرون ،العدد السادس ،العراق2013 ،م ،ص.4
 2يحياوي صليحة زوجة بو قادو م :السلطة التقديرية للقاضي الجنائي ،رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الجنائي والعلوم الجنائية ،كلية الحقوق،
جامعة الجزائر 2016-2015 ،1م ،ص.54
 3حاتم حسن موسى بكار :المرجع السابق ،ص ،100و أحمد محمد سعد :مفهوم السلطة التقديرية للقاضي المدني (ماهيتها وضوابطها وتطبيقاتها)،
ط( ،)1دار النهضة العربية ،القاهرة1404 ،هـ1244/م ،ص.12
 4عبد هللا خليل الفرا :سلطة القاضي التقديرية في ظل قانون أصول المحاكمات المدنية الفلسطيني (دراسة مقارنة) ،رسالة لنيل درجة الدكتوراة ،جامعة
القاهرة1422 ،هـ2004/م ،ص.14
 5عبد الرحمن محم د عبد الرحمن شرفى :سلطة القاضي التقديرية في الفقه اإلسالمي (دراسة مقارنة) ،رسالة مقدمة لكلية القانون بجامعة الخرطوم
للحصول على درجة دكتوراه الفلسفة في الشريعة اإلسالمية ،جامعة الخرطوم1422 ،هـ2004/م ،ص.41
 6نبيل إسماعيل عمر :المرجع السابق ،ص ،43وكهينة أقشوط وسليم بعوش :السلطة التقديرية للقاضي في تحديد التعويض عن األضرار الجسدية في
القانون المدني الجزائري ،مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق ،قسم القانون الخاص ،جامعة عبد الرحمن ميرة -بجاية2013 ،م ،ص.5
 9حاتم حسن موسى بكار :المرجع السابق ،ص.100
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ومن وجهة نظرنا أن القاضي بدون هذه السلطة يتحول إلى آلة توضع فيها الوقائع من جهة ،فتخرج
مغلفة من جهة أخرى بنص قانوني ،ين طبق عليها تمام االنطباق ،وعند عدم وجود نص تدخل الوقائع وتخرج
فارغة دون حال نهائيًا أو دون اختيار الحل المالئم والمناسب من بين الحلول المطروحة في متن القاعدة
القانونية عند تعددها.
فحقيقة األمر تتلخص بأن مسألة تقدير كل ما يطرح أمام القاضي هي مسألة تتعلق بجوهر وفحوى
العدالة ،وهي في أساسها تقوم على حس إنساني راقي قائم على العقل والمنطق السليم.
تعد السلطة التقديرية عملية ذهنية تقوم على أسس عقلية ومنطقية مرتبطة بالضمير العادل ،إلدراك
الحقيقة من خالل التقدير السليم 1.فاالستعانة بالمنطق في الميدان القانوني هو أمر ضروري وهام ،ألن القانون
علم من العلوم المنطقية وتطبيقه فنًا راقيًا 2.أما عن الضمير فهو وسيلة رقابة ذاتية فعالة لضمان ممارسة
القاضي لسلطته على أكمل وجه وعلى نحو سليم وعادل ،إذ هو ضوء داخلي في النفس اإلنسانية وميزان سام
لالستسالم للقيم الرفيعة.

3

ولقد تعددت تسميات السلطة التقديرية للقاضي فهناك من يطلق عليها اسم مبدأ االقتناع الشخصي أو
الذاتي ،وهناك من يطلق عليها تسمية القناعة الوجدانية للقاضي ،والبعض اآلخر يسميها النظام الحر لألدلة،
وأحياناً يسمونها بنظام األدلة األدبية ،ويقصد بكل ذلك أن القاضي غير مقيد إال بضميره من جهة وباالبتعاد
عن أحاسيسه وأهواءه الذاتية من جهة أخرى ،وبالتالي فهو حر في تقدير ما يطرح أمامه من وقائع وبينات
وقانون.

4

ورغم أن القاضي يتمتع بسلطة في اختيار النشاط الذهني الذي يسلكه بغية الوصول إلى حل ما يطرح
عليه من قضايا ،إال أن هذه الحرية مقيدة بمحل النشاط من وقائع وقواعد قانونية ،كون القاضي يواجهها بنظرة
حيادية ،فالخصوم يطرحون ما يروه الزمًا لطرحه ،ويحجبون ما يرغبون بإخفائه ،وليس للقاضي أن يتجاوز هذا
النطاق الواقعي متقيدًا بعينية الدعوى وإال اعتبر متجاو ًاز للسلطة الممنوحة له ،فيؤسس القاضي حكمه على ما
يطرح عليه من وقائع بطريقة قانونية ،أما عبء االدعاء بالوقائع فهو يقع على عاتق الخصوم.

5

كما أن األصل تمتع القاضي بالسلطة التقديرية عند مباشرة وظيفته ،والقول بانعدام إرادة القاضي وسلطته
يؤدي إلى انعدام السلطة القضائية ذاتها 6،وال اختالف في مهمة القاضي بحسب هذا األصل ،إذا ما كنا بصدد
 1فاضل زيدان محمد :المرجع السابق ،ص.122
 2المنطق يتحلل إلى أربعة مراحل هي (األفكار واالستدالل والحكم واألسلوب) ،راجع ،حاتم حسن موسى بكار :المرجع السابق ،ص.101
 3فاضل زيدان محمد :المرجع السابق ،ص ،104وحسين رجب محمد مخلف :المرجع السابق ،ص.42
 4يحياوي صليحة زوجة بو قادوم :المرجع السابق ،ص.12
 5حاتم حسن موسى بكار :المرجع السابق ،ص.103
 6عزمي عبد الفتاح :تسبيب األحكام وأعمال القضاة في المواد المدنية والتجارية ،ط ( ،)1دار الفكر العربي1243 ،م ،ص.121
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بلد يعتمد على القانون المكتوب والتشريعات المقننة ،حيث يقوم القاضي هنا بتطبيق القانون الذي دونه المشرع،
أو كنا بصدد البالد التي تعتمد على القانون غير المكتوب حيث يساهم القاضي في ظل هذا النظام بنصيب
وافر في وضع القاعدة القانونية المناسبة.

1

وأهم ما يدلل على أهمية السلطة التقديرية في العمل القضائي وانتشار استعمالها بمختلف األنظمة
القانونية ،هو أن غالبية األحكام القانونية أصبحت من سماتها أن تدرج بها عبارات تدلل على وجود هذه
السلطة ،كعبارة (أن ذلك يعد من قبيل إطالقات السلطة التقديرية لقاضي الموضوع دون معقب عليه من محكمة
النقض) أو (للمحكمة أن تبني عقيدتها على ما استخلصته بما لها من سلطة تقديرية كاملة) ،فهذه المصطلحات
غدت شائعة في قاموس اللغة القانونية ،بحيث ال يخلو عمل قضائي دون ذكرها أو اإلشارة إليها من قريب أو
بعيد.
وتعتبر التطبيقات التي جاءت بها أحكام المحاكم بخصوص السلطة التقديرية للقاضي منتشرة وشائعة
جداً ،منها ما قضت به محكمة النقض الفلسطينية بأن( :ال رقابة لمحكمة النقض على سلطة تقدير قاضي
الموضوع من حيث وجود أو عدم وجود رابطة السببية بين اإلصابات التي لحقت بالمصاب وبين النتيجة التي
حصلت وهي الوفاة ،ألن هذه الرابطة شأنها شأن باقي عناصر الدعوى الموضوعية) 2،كما قضت ذات المحكمة
على أن( :أنه ولئن كان لقاضي الموضوع سلطة مطلقة في فهم الواقع إال أن هذا المبدأ متبوعاً بقيدين هما
صحة المصدر الذي يستقر مع ه الدليل على وجود الواقع وسالمة استخالص النتيجة من هذا المصدر) 3.كما
قضت محكمة النقض الفلسطينية على أنه (لمحكمة الموضوع سلطة تامة في األخذ بما تطمئن إليه منها ألن
فهم الواقع في الدعوى من إطالقاتها وال رقابة لمحكمة النقض عليها) 4.كما قضت في حكم آخر لها بأن:
(تقدير ووزن البنية هي من صالحية محكمة الموضوع ومحكمة االستئناف والتي ال تثريب عليها من محكمة
النقض التي يتمثل دورها في الرقابة القانونية).

5

ومن المعلوم قانونيًا والمنصوص عليه في قانون البينات أو ما يسمى بقانون اإلثبات في معظم األنظمة
القانونية ،هي قاعدة عدم جواز أن يحكم القاضي بعلمه الشخصي 6،وإنما يجب عليه أن يكون عقيدته من
عناصر اإلثبات التي قدمت له وفقًا للقانون ،ويمتنع عليه تكوين عقيدته وفقًا لمعلوماته الشخصية التي يكون

 1أحمد محمود سعد :المرجع السابق ،ص.44
 2نقض مدني فلسطيني رقم 2005/113م ،جلسة 2005/6/14م (غزة).
 3نقض مدني فلسطيني رقم 2005/146م ،جلسة 2005/12/12م (غزة).
 4نقض مدني فلسطيني رقم 2002/19م ،جلسة 2002/10/24م (غزة).
 5نقض مدني فلسطيني رقم 2014/90م ،جلسة 2015/5/25م (غزة).
 6نصت المادة ( )0من قانون البينات الفلسطيني رقم ( )4لسنة 2110م على أنه (ال يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه الشخصي).
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قد حصل عليها خارج نطاق الدعوى المطروحة عليه 1.وفي هذا الصدد تقول المحكمة المصرية العليا( :من
المقرر أن قاضي الموضوع له مطلق الحرية وهو في سبيل تكوين عقيدته األخذ بما يطمئن إليه من عناصر
الدعوى وطرح ما ال يطمئن إليه من أجل إثبات واقعة أو نفي حصولها ،طالما أن ما أخذ به وبنى معتقده عليه
له أصل ثابت في أوراق الدعوى ويؤدي من منطق ثابت إلى ما رتبه عليه).

2

ال من معلوماته العامة ال من معلوماته الشخصية ،وهي
لكنه رغم ذلك يستطيع القاضي أن يستمد دلي ً
المعلومات التي يفترض بالجميع معرفتها والعلم بها ،وقد قضت محكمة النقض المصرية بأن (ال يجوز للقاضي
أن يقضي بعلمه وإنما له أن يستند في قضائه إلى معلوماته العامة التي يفترض في كل شخص أن يكون ملمًا
بها مما ال تلتزم المحكمة قانوناً ببيان الدليل عليه).

3

وعليه فإن القاضي يقوم بنشاط ذهني منطقي قائم على أسس علمية ومنطقية سليمة ،حيال ما يطرح
عليه من وقائع للدعوى وأدلة مطروحة وبينات ،وهذا النشاط يتلخص في اختيار العناصر المنتجة في حسم
النزاع وإصدار الحكم األقرب إلى العدالة ،شريطة أال يتعدى ويتجاوز بحثه اإلطار المطروح في الدعوى التي
يتصدر للفصل فيها وال يخرج عن المعروض أمامه.
ويثار هنا تساؤ ًال هام ًا أيضاً  ،وهو هل نشاط القاضي في إطار السلطة التقديرية الممنوحة له بموجب

القانون ،نشاطاً منشأً أم نشاطاً كاشفاً؟ أي هل يمكن أن يكون القاضي هنا مشرعاً في الدائرة الممنوحة له
باستعمالها ،أم أن دوره يقتصر على الكشف عن القاعدة القانونية المناسبة من مصادر القانون األخرى أو
اختيار الحل المالئم من بين الحلول المطروحة في النص القانوني؟
اختلفت اآلراء في ذلك ،حيث يقول البعض 4،بأن القاضي بموجب هذه السلطة يكاد أن يكون مشرعًا
ال قريبًا من عمل المشرع ،وهو خلق قواعد قانونية تحكم النزاع
في هذه الدائرة المرنة ،كونه أصبح يمارس عم ً
المطروح أمامه.
ذهب البعض اآلخر إلى قول 5،بأن نشاط القاضي في مجال القانون عند ممارسته للسلطة
في حين َ
التقديرية ليس منشأً ،فهو ال يخلق القاعدة القانونية وال يمكن أن يكون مشرعًا في تلك الدائرة ،حتى حينما يطبق
مبادئ العدالة وقواعد القانون الطبيعي فهو يستلهم حسم النزاع من مصادر أخرى للقانون غير المصادر
المكتوبة ،فهو بهذا الصدد ال يمس وقائع النزاع وال يزيد عليها وال ينقصها.

 1حاتم حسن موسى بكار :المرجع السابق ،ص.105
 2جلسة 1240/12/15م ،مجلة المحكمة العليا ،العدد ( ،)4ص ،125مشار إليه لدى حاتم بكار :المرجع السابق ،ص.105
 3نقض مصري جلسة 1264/2/5م ،ص ،12أحكام محكمة النقض في خمسين عاما ،القاعدة  ،2450ص ،964مشار إليه لدى فاضل زيدان محمد:
المرجع السابق ،ص.135
 4أحمد محمود سعد :المرجع السابق ،ص.11
 5حاتم حسن موسى بكار :المرجع السابق ،ص.111
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وفي تقديري أن االتجاه الثاني هو االتجاه األقرب إلى الصواب ،ذلك أن القاضي عند إعماله للسلطة التقديرية
ال يقوم بعمل المشرع ،وإنما يقوم بعملية ذهنية تنصب على معطيات النزاع من وقائع وقانون في جميع الحاالت،
حتى في الحاالت التي يأتي بها المشرع بتنظيم محكم ،وليس فقط عندما توجد عبارات تفيد منحه سلطة التقدير.
إال أن بعض التشريعات ذهبت إلى جعل القاضي مشرعًا ،كما جاء في القانون المدني السويسري لعام
1917م 1،وهذا بطبيعة الحال غير مطبق لدينا في فلسطين ،فالقاضي يطبق القانون وال يقوم بعمل المشرع
كون أن منح القاضي سلطة تقدير بشأن ما يطرح أمامه من معطيات النزاع من وقائع وقانون ال يعفيه من شرح
أسباب هذا التقدير وأن يبين األسباب التي دفعته لتقدير الواقع والقانون ،ولخضوعه أيضاً لرقابة محكمة النقض
في إطار هذه السلطة في بعض األحوال.
ومن الجدير بالذكر ،أن القاضي يقوم بعم لية ذهنية حتى في الحاالت التي يأتي المشرع بها بتنظيم
محكم لكافة الفروض وكافة الحاالت ،وليس فقط حينما توجد عبارات تفيد منحه رخصة التقدير ،كما لو خير
القانون القاضي اختيار الحل المالئم من بين الحلول األخرى المطروحة بصدد القضية الواحدة 2.إذ لوال هذه
السلطة لظلت القاعدة القانونية من وقت سنها من قبل المشرع فرضًا نظريًا ،ال تشبع المصالح الحيوية لألفراد
وعاجزة عن تحقيق العدالة المبتغاة ،إذ أن الحماية القانونية الموضوعية ال تعطي فعالية لذاتها بنفسها بل ال بد
من تدخل القاضي إلعطائها هذه الفعالية.

3

ثالث ًا_تمييز السلطة التقديرية للقاضي عما يشابهها من أنظمة:
تتميز السلطة التقديرية للقاضي عن غيرها من األنظمة األخرى التي يمكن أن تتالقى معها في بعض الجوانب
دون أن تنصهر معها في جميعها.
 تختلف السلطة التقديرية للقاضي عن االختصاص :فال يقال اختصاص القاضي هو اختصاص تقديري،
بل يقال بأن سلطة القاضي قد تكون تقديرية وقد تكون مقيدة ،وذلك أن االختصاص هو الحد الخارجي
للسلطة ،بينما تشير السلطة إلى مادة العمل ذاته.

4

 كما تختلف السلطة التقديرية عن السلطة المقيدة :قد يتدخل المشرع أحيانًا بحلول جبرية ،ووضع قواعد
واضحة ،ال تترك مجاالً للتقدير ،بحيث توجب على القاضي تقرير حكم معين على الفرض الواقعي في

 1النص السويسري في المادة ( )0الفقرة الثانية نص على (في حالة عدم وجود نص قانوني يمكن تطبيقه يحكم القاضي طبقا للعرف ،وفي حالة عدم
وجود عرف فيحكم القاضي وفقا للقواعد التي كان يضعها لو كان عليه أن يقوم بعمل المشرع) ،راجع في هذا السياق ،رائد زيدان :سلطة القاضي
في إدارة الخصومة المدنية في قانون أصول المحاكمة المدنية والتجارية الفلسطيني (دراسة مقارنة) ،رسالة ماجستير ،كلية الحقوق واإلدارة العامة،
جامعة بيرزيت ،فلسطين2013-2012 ،م ،ص.21
 2كهينة أقشوط وسليم بعوش :المرجع السابق ،ص.5
 3نبيل إسماعيل عمر :المرجع السابق ،ص.26
 4كهينة أقشوط وسليم بعوش :المرجع السابق ،ص.6
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مسألة معينة ،حيث إ ن السلطة التقديرية ال تعمل مجردة بل توجد مترادفة مع سلطة القاضي المقيدة،
يستعملها القاضي في إطار وظيفته القضائية ضمن الحاالت المقررة لها.

1

تظهر السلطة المقيدة عندما يوجب القانون على القاضي اتخاذ حكم معين في حال توافر فرض معين،
وال مجال أمام القاضي الختيار حكم آخر غير الحكم المطروح ،ونكون أمام فرض السلطة التقديرية في حال
وجود عدة حلول يتخير القاضي من خاللها الحل المناسب الذي يلبي ضرورات وحاجات الواقع المطروح ،كما
يمكن أن تتعلق هذه السلطة بمشكلة وجود فراغ في النظام القانوني في ظل إلزام القانون القاضي على حل
جميع المنازعات المعروضة عليه ما دامت أنها تدخل في اختصاصه وواليته ،حتى وإن لم يجد نص يحكمها
وإال اعتبر أنه منك ًار للعدالة.

2

ويثار في هذا الصدد تساء ًال هام ًا ،وهو هل ينص المشرع بشكل صريح وواضح على ورود السلطة
التقديرية وإمكانية إعمالها وفق النص عليها مباشرة بالتحديد بحيث تتضح للقاضي الرؤية ليتمكن من
إعمالها؟
من الجدير بالذكر أن القاضي ليس له معرفة الحاالت التي يكون له فيها سلطة تقديرية ،بالنص عليها
بشكل صريح إال في حاالت ضيقة 3،وإن كان يمكن االهتداء إلى مواضعها من خالل مطالعة نصوص القانون
ومالحظة صياغة النص الذي يدلل على وجود السلطة التقديرية ،أو وجود عبارات يستدل منها على وجودها.
ومن هذه العبارات (يجوز -جاز -كان -يكون -للقاضي -للمحكمة -له -ولها -إذا رأى -إذا رأت -إذا تبين-
إذا اقتنع -إذا اقتنعت -عند االقتضاء -حسب الظروف -حسب األحوال -مراعاة اعتبارات العدالة).

4

لكل ذلك يمكننا القول بأن إعطاء القاضي مسؤولية الفصل بين الناس بالنزاعات الواقعة فيما بينهم،
ال للتفكر
توجب منحه سلطة تفيد معنًا من القوة والصالحية ،وإعطائه قد ًار من الحرية في التقدير ،وإعطائه مجا ً
والنظر في تكييف النصوص وإنزالها على واقع النزاع ،إذ بدون هذه السلطة يتحول القاضي إلى آلة ،وهذا ماال
يستقيم مع الحياة القانونية.

 1عبد هللا خليل الفرا :المرجع السابق ،ص.16
 2نصت المادة ( )014من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم ( )2لسنة 2110م على أنه (ال يجوز ألية محكمة أن تمتنع عن إصدار حكم
في دعوى منظورة أمامها بسبب عدم وجود نص قانوني أو غموض فيه).
 3كنص المادة ( )011من قانون البينات الفلسطيني رقم ( )4لسنة 2110م ،الذي ينص على أن (القرينة القضائية هي التي لم ينص عليها ويستنبطها
القاضي في ظروف وقائع الدعوى ومستنداتها بما لها من سلطة تقديرية).
 4عبد الرحمن محمد عبد الرحمن شرفي :المرجع السابق ،ص ،42وعبد هللا خليل الفرا :المرجع السابق ،ص ،21ورائد زيدان :المرجع السابق ،ص.12
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الفرع الثاني
الخالف الفقهي حول وجود السلطة التقديرية
اختلف الفقه في مسألة تمتع القاضي بسلطة تقديرية عند مباشرته لعمله القضائي رغ م أهميتها الكبيرة في
صعيد العمل القضائي ككل.
حيث انقسمت آراء الفقه بين مؤيد ومعارض لوجود السلطة التقديرية للقاضي:
اال تجاه األول_نادى بإنكار هذه السلطة للقاضي 1،مع عدم االعتراف بضرورة وجودها واستندوا في ذلك
لمجموعة من األسانيد:
 أن التطبيق القضائي للقانون يجب أن يتم بطريقة آلية محضة ،والتقدير هو اختصاص المشرع وحده وليسالقاضي ،فالقاضي يقتصر دوره على التعبير عن اإلرادة ،حيث قال البعض بأن (قضاة الوطن ليسوا سوى
الفم الذي ينطق بكلمات التشريع).

2

 كما أن االعتراف بوجود السل طة التقديرية للقاضي من شأنه المساس بمبدأ الفصل بين السلطات ،ألنإعطاء مثل هذه السلطة ومنحها للقاضي هي من مهام السلطة التشريعية واالعتداء عليها بإعطاء سلطة
تقديرية للقاضي هو اعتداء على االختصاص الموكل لها وحدها ،إذ ينحسر دور القاضي في تطبيق
القانون فقط.

3

 كما استندوا الى أن إعطاء هذه السلطة للقاضي يؤدي إلى كثير من التضارب في األحكام ،الختالفالنشاط الذهني والتفكير العقلي الذي يستخدمه القاضي ،وعدم االستقرار في األعمال القضائية ،وبالتالي
يؤدي ذلك ألن يفسح المجال لتحكم القضاة مما يؤدي ذلك في النهاية إلى ميل ميزان العدل 4.كما يضيف
أنصار هذا الرأي إلى أن االعتراف بهذه السلطة للقاضي من شأنه أن يفسح المجال للهوائية ،أي إصدار
األحكام حسب أهواء القضاة وتحكمهم.

5

 عالوة على ذلك أكدوا على أن عمل القاضي هو الفصل في النزاع بمعنى بيان إرادة المشرع ،من خاللتخصيص قواعد القانون العامة ضمن الحالة المعروضة وهذه ما تعرف بعملية التكييف فال مجال إلعطاء
سلطة للقاضي في هذا الصدد.

6

 1عزمي عبد الفتاح :المرجع السابق ،ص152
 2قول لمونتسكيو في كتابه روح القوانين ،وبالل عثمان :المرجع السابق ،ص.430
 3إبراهيم بن حديد :المرجع السابق ،ص.90-69
 4محكمة بوكماش :المرجع السابق ،ص.45
 5أسمهان عفيف :المرجع السابق ،ص.240
 6فتحي والي :الوسيط في القضاء ال مدني ،مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي ،القاهرة1240 ،م ،ص.405
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 ويضيف أنصار هذا االتجاه إلى أن القانون يتسم بالكمال وليس فيه نقص ليملئه القاضي من خالل سلطتهالتقديرية ،والقول بعدم كمال القانون ووجود نقص فيه يعنى أن يحل القضاة أفكارهم األخالقية والسياسية
محل تلك األفكار التي يقررها المشرع ويعتنقها ،كما أن ما لم ينص عليه المشرع فهو في حكم المباح.

1

هذا ما عرض أفكار هذا االتجاه للنقد ،كونه يفترض أن المشرع من خالل القواعد القانونية التي سنها
ووضعها ،قد توقع بها كل الظروف والمعامالت التي تجري في المجتمع والتي سوف تجري في المستقبل ،وهذا
ال ومنطقًا ،ذلك أل ن المنازعات غير متناهية ،وبالتالي يستحيل اإلحاطة بها
أمر غير متصور وغير مقبول عق ً
جميعها ،ووضع حلول مسبقة لها عبر قواعد قانونية محكمة.

2

عالوة على أن عدم وجود نص أو قاعدة قانونية تحكم النزاع المستجد غير المنصوص عليه في التنظيم
عاجز عن إصدار حكم في النزاع المعروض ،وبالتالي سيصبح منك ًار للعدالة.
ًا
القانوني سيجعل القاضي
كما أن القول الذي استند اليه أنصار هذا االتجاه بأن ما لم ينص عليه المشرع فهو في حكم المباح،
يعني أن النزاع الذي يرفع للقاضي وال يوجد نص يحكمه ،فإنه يستوجب على القاضي عدم قبوله 3.وهذا ما
يؤدي إلى نتائج وخيمة وخبيثة على المجتمع بأسره ،من انتشار الفوضى والقصاص الفردي وعدم اللجوء إلى
القضاء لعلمهم المسبق بعدم وجود حل للنزاع الناشئ بينهم.
غير أن اختالف القدرات الذهنية للقضاة بالمسألة الواحدة المعروضة عليهم هي طبيعة بشرية ،يتم
تغذيتها بالبحث واالجتهاد والقراءة واالطالع على كل ما هو جديد ومستحدث بالحياة القانونية ،وبالتالي ال يعتبر
ذلك عائقاً أمام تطور القانون وإنما هو سبب لتنوع الحلول وقطع النزاعات وإثراء الحياة القانونية بحلول مختلفة.
اال تجاه الثاني :وهو ما اتجه إليه غالبية الفقه الحديث والتشريعات الحديثة ،أال وهو االعتراف
بوجود سلطة تقديرية للقاضي وضرورة العمل بموجبها ،ويبرروا ذلك بما يلي:
 أن القاضي ال يقتصر عمله على تطبيق القانون فحسب ،وأنه ليس مجرد آلة بل هو صاحب نشاط ال بدمن القيام به إلى جانب تطبيق القانون وهو إعطائه سلطة تقديرية إلعطاء فعالية للقاعدة القانونية المطبقة.

4

 كما يرى أنصار هذا االتجاه إلى أن القاعدة القانونية بحد ذاتها ليست موضوع السلطة التقديرية وإنماينصب التقدير على مفترضات تطبيقها ،لذلك يترك هامشًا من الحرية للقاضي إلعمال سلطته التقديرية.

5

 1عبد هللا خليل الفرا :السلطة التقديرية ،المرجع السابق ،ص.34
 2سمير عبد السيد تناغو :المرجع السابق ،ص.445
 3عبد هللا خليل الفرا :السلطة التقديرية ،المرجع السابق ،ص ،35وعلي مصبح صالح الحيصة :س لطة القاضي في تعديل مضمون عقد اإلذعان ،رسالة
ماجستير ،كلية الحقوق ،جامعة الشرق األوسط ،2011 ،ص.36
 4رائد زيدان :المرجع السابق ،ص ،21وعلي مصبح صالح الحيصة :المرجع السابق ،ص .34وقد قضت محكمة النقض الفلسطينية على أنه (حيث
أن محكمة الموضوع هي األمنية على موازنة البينات المطروحة أمامها إذا لم تشتط في تقديرها وإذا لم تقع في خطأ اإلسناد أو فساد في االستدالل)،
نقض مدني فلسطيني رقم ( ،)2002/160صادرة في جلسة 2003/3/14م.
 5فتحي والي :المرجع السابق ،ص.409-406
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بناء على إعمال هذه السلطة
 غير أن ممارسة القاضي لسلطته التقديرية وإصداره لألحكام القضائية ًواجتهاداته الفكرية وإعماله العقلي ،هو أمر مالزم لممارسة العمل القضائي ،ألن والية القضاء تستلزم والية
التقدير.

1

 كما استند أنصار هذا االتجاه إلى أن القانون ليس عمال كامالً وال يمكن أن يكون كامالً ،ألنه صنع بشريومن المعلوم بأن أي صنع بشري فهو ناقص وغير كامل مهما حاول الصانع الكمال واالجتهاد ،فيظل
هذا الصنع غامضًا وناقصًا ومبهمًا في العديد من الحاالت ،وهذا ما يظهر في الواقع عندما ُيكشف عن

وقائع جديدة لم تكن معلومة ومرتقبة من قبل المشرع ،وبالتالي ال بد من تدخل القاضي في هذه الحالة
لسد هذا الفراغ وتوضيح هذا الغموض2.فإذا لم يتم االعتراف بها ،فإن العمل القضائي سوف يتعطل وتشوبه
العديد من العقبات أثناء تطبيق القانون وعند الفصل في المنازعات التي تطرق باب القضاء بشكل دائم
ومتزايد.
هذا باإلضافة إلى أن هذه السلطة تمارس بموجب القانون وفي إطاره ،فهي وليدة القانون والزمة في كل
فروعه 3.وقد قضت محكمة النقض الفلسطينية في حكم لها يؤكد على ضرورة منح القاضي للسلطة التقديرية
الممنوحة له بموجب القانون على أنه (رداً على الوجه األخير من أوجه الطعن فإن محكمة الموضوع قد
استعملت صالحيتها المعطاة لها بموجب القانون بتقدير مصاريف العزاء والجنازة ويقدر بأربعة آالف شيكل
ألن هذه من األمور الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع وليس لمحكمة النقض رقابة عليها ما دام
أن األمر يتعلق بسلطتها التقديرية دون شطط وفي حدود القانون).

4

الفرع الثالث
كيفية إعمال القاضي لنشاطه التقديري
ُيعرض النزاع على القاضي في شكل مركز قانوني متنازع عليه ،يطلب أصحابه من القاضي حسمه
وإنهاؤه وإعادة الحقوق لهم ،وعلى األخير القيام بنشاطه الذهني التقديري ،لمطابقة النزاع الواقع مع القانون
المحدد لهذه المراكز ،لترتيب األثر القانوني الوارد بها ،ولكن األمر ليس بهذه السهولة ،كونه يعد أم اًر في غاية
الصعوبة لما يتطلبه من دقة وتركيز ،فحتى يتوصل القاضي لحل صحيح ومناسب للنزاع المعروض ،ال بد له
إال أن يسلك منهجية معينة.

5

 1إبراهيم بن حديد :المرجع السابق ،ص ،22ونبيل إسماعيل عمر :المرجع السابق ،ص.532-534
 2عزمي عبد الفتاح :المرجع السابق ،ص.153
 3أسمهان عفيف :المرجع السابق ،ص.30
 4نقض مدني فلسطيني رقم ( ،)2002/162صادر في جلسة 2003/2/9م.
 5أسمهان عفيف :المرجع السابق ،ص.100
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فيم كن استخالص عناصر النشاط الذهني في ضوء عمليات التقدير التي يقوم بها القاضي ،على
النحو اآلتي:
أو ًال_نشاط ذهني للقاضي ينصب على محاولة فهم المعيار الوارد في القاعدة القانونية التي رأى أنها محتملة
ال
ًا
معيار موضوعياً مجردًا أم
التطبيق على النزاع ،سواء أكان هذا المعيار
معيار ذاتيًا شخصياً ،فاإلرهاق مث ً
اً
في نظرية الظروف الطارئة هي فكرة موضوعية ينظر فيها إلى ظروف الصفقة ذاتها وليس إلى ظروف العاقد
الشخصي 1.ليصل بذلك إلى أي المعيارين يتناسب مع تلك القاعدة ،وهذا النشاط يتم في ضوء فهم القاضي
لتلك القاعدة واستنباط السياسة التي نص المشرع بشأنها في القاعدة.

2

ثانياً_بعد التعرف على هوية هذا المعيار ،يستمر إعمال القاضي لنشاطه الذهني في مرحلة تطبيق هذا المعيار
على واقع النزاع المطروح ،بحيث يوازن القاضي بين المصالح التي نجمت عنها القاعدة القانونية في الحالة
3
ال
النموذجية الواردة في التشريع ،ثم يتأكد القاضي من أن الحالة الواقعية المطروحة عليه تتضمن وصفًا مماث ً

لنوع المصالح التي عالجها المشرع.
وفي هذا الصدد قضت محكمة النقض الفلسطينية بأن (تقدير ووزن البينة هي من صالحية محكمة الموضوع
ومحكمة االستئناف والتي ال تترتب عليها من محكمة النقض التي يتمثل دورها في الرقابة القانونية) 4.كما
قضت في حكم آخر لها في سياق الحكم األول بأن (تقدير الدليل هو ما ت ستقل به محكمة الموضوع ولها
سلطة في األخذ بما تطمئن إليه من األدلة وإطراح ما عداها بال معقب ما دام أن حكمها يقوم على أسباب
سائغة مستخلصة بوجه سليم من البينات المطروحة

عليها)5.

ثالثاً_يقوم القاضي بعد ذلك بنشاط ذهني مماثل في تقديره للحكم الوارد في تلك القاعدة القانونية ،وذلك من
خالل إعمال مقارنة بين هذا الحكم ومفترضاته ،ونشاطه الذهني هنا نشاطًا مركبًا حيث يتضمن تقديره لواقع
النزاع المطروح وإعطائه وصفًا قانونيًا لت لك القاعدة القانونية ،وذلك من خالل عملية مقارنة تهدف إلى التيقن
من صحة التكييف القانوني لوقائع النزاع المطروح أمامه ،والقاعدة القانونية التي ينوي إعمال أثرها على هذا
الواقع.
رابع ًا_يستخدم القاضي نشاطه الذهني باختيار األثر الوارد في تلك القاعدة الذي يناسب الواقع المطروح
وإنزاله عليه ،ليصدر بذلك القاضي حكمه.

 1محمد بوكماش :المرجع السابق ،ص.52
 2أحمد محمود سعد :المرجع السابق ،ص.246
 3محمد بوكماش :المرجع السابق ،ص.249
 4نقض مدني فلسطيني رقم ( ،)2014/90صادر في جلسة 2015/5/25م (غزة).
 5نقض مدني فلسطيني رقم ( ،)2002/5صادر في جلسة 2002/12/25م (غزة).
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وبناء على ما سبق يمكن تحديد الحديث عن كيفية إعمال القاضي لنشاطه التقديري ،والذي ينصب على
العناصر اآلتية:

0

* المعيار الوارد في القاعدة القانونية.
* تطبيق هذا المعيار على واقع النزاع المعروض على القاضي.
* تطبيق األ ثر القانوني الوارد بالقاعدة القانونية على واقع النزاع.
وبناء على ما سبق ذكره يمكن القول بأن القاضي يقوم في مجال عمله القضائي بنشاط ذهني ،يهدف من
خالله الوصول إلى حكم عادل .فقد قضت محكمة االستئناف العليا الفلسطينية على أنه (وحيث أن محكمة
االستئناف بعد إطالعها على أوراق الدعوى ومستنداتها وبعد سماعها لم ارفعة الطرفين ترى أن االستئناف في
غير محله ،ذلك ألن محكمة أو درجة هي صاحبة االختصاص في تقدير الظروف المحيطة بالدعوى المطروحة
أمامها في هذا الشأن وإصدار القرار المناسب بعد سماعها لما يبديه طرفي الخصومة من دفاع ودفوع).

 1أحمد محمود سعد :المرجع السابق ،ص249
 2طعن لدى محكمة االستئناف العليا الفلسطينية رقم ( ،)1224/126صادر في جلسة 1224/11/14م.
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الفصل األول
سلطة القاضي فيما يتعلق بمرحلة تكوين العقد
وإنشاؤه
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الفصل األول
سلطة القاضي فيما يتعلق بمرحلة تكوين العقد وإنشاؤه
اتجه جانب من الفقه إلى القول بأن القوة الملزمة للعقد ناتجة عن تفوي ض سلطات المشرع إلى اإلرادة
الفردية ،ولم يكن عمل واضعي القانون إال التأكيد على تكريس هذا المبدأ وتدعيمه.

1

ولكن هذه الصالبة والجمود لم تعد تالئم التصور الجديد للقانون ،ألن الحرية التعاقدية وإن كانت الحافز
الفردي وخاصة مع عوامل التقدم اإل قتصادي ،إال أن ذلك أدى إلى ازدياد الصراع بين األطراف المتعاقدة ،مما
أصبح الزمًا لتدخل القاضي نتيجة لذلك الصراع ضد قوى االستغالل وأنصار الفردية ،حتى يراقب العمليات
ال ،ليعيد إلى العقود توازنها وعدالتها ،خصوصًا وأن
التعاقدية بين األفراد ،فيتدخل كلما وجد ميزان العدالة مخت ً
التشريعات الحديثة قد اعترفت للقاضي بهذه السلطة ،بل منحته إياها بموجب نصوص صريحة وقاطعة.

2

كما أن الحرية التعاقدية من شأنها كما هو معلوم؛ خلق حقوق وواجبات عديدة ،لضرورات متعددة وأسباب
مختلفة ،قد تجعل أحد المتعاقدين ينصاع للشروط التي يمليها عليه المتعاقد اآلخر ،بحيث يصبح هذا المتعاقد
في وضعية أدنى وأضعف من األخير ،فكان الزمًا هنا أن يتدخل القاضي لمعالجة هذا األمر.

3

وتتسم سلطة القاضي فيما يتعلق بمرحلة تكوين العقد بطبيعة وقائية هامة تتمثل في أن المتعاقدين سيدخل
في اعتبارهم عندما يقدموا على إنشاء عقد من العقود ،أن القاضي له سلطة ممنوحة بموجب القانون تسمح له
بمراجعة العقد وتعديله ،فيحرصوا بذلك على أن يضمنوا تعاقدهم اإلستقرار ليتحاشوا بذلك األسباب التي قد
تؤدي إلى تدخل القاضي في عقدهم 4.كما أنها تحمي األطراف المتعاقدة المقبلة على تنفيذ عقودها ،فسلطة
القاضي هنا ممنوحة له بموجب القانون ،حيث يسمح له بمراجعة االتفاق وتعديله ،وهذا ما يكون دافعًا قويًا ألن
يلتزم كل من المتعاقدين بالحدود المسموح لهم بها  .وتعتبر سلطة القاضي فيما يتعلق بمرحلة تكوين العقد
وإنشاؤه ،سلطة مجازية تظهر عند رفع أمر العقد للقاضي بعد حدوث نزاع بشأن أمر يتعلق بإنشاء العقد
وتكوينه.
مما ينبغي معه أن نتناول الدور الممنوح للقاضي فيما يتعلق بمرحلة تكوين العقد وإنشاؤه ،بالدراسة والشرح
والتفصيل في خمسة مباحث:
المبحث األول :دور القاضي بصدد انعقاد العقد وعيوب الرادة التي تلحقه.
المبحث الثاني  :سلطة القاضي في تفسير العقد.
1
2
3
4

أحمد حدي اللة :المرجع السابق ،ص.44
محمد بوكماش :المرجع السابق ،ص.22
أحمد حدي اللة :المرجع السابق ،ص.44
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المبحث الثالث :دور القاضي في تكييف العقد.
المبحث الرابع :سلطة القاضي في تعديل عقد الذعان.
المبحث الخامس :سلطة القاضي فيما يتعلق بتصحيح البطالن.

المبحث األول
دور القاضي بصدد انعقاد العقد وعيوب الرادة التي تلحقه
يلزم إلنعقاد العقد أن تتوافر فيه ثالثة أركان وهي :ركن التراضي وركن المحل وركن السبب ،إضافة لما
يتطلبه القانون من شكلية معينة إذا كان العقد الذي أبرم بين أطرافه عقداً شكلياً ،كما يشترط أن يرد الرضا من
شخص ذي أهلية قانونية ألداء التصرف القانوني ،ويجب خلو إرادته من العيوب التي تشوبها ،كعيب الغلط
والتدليس واإلكراه واالستغالل والغبن .ولبيان مضمون هذا المبحث سنتناوله بالشرح في مطلبين:
المطلب األول :سلطة القاضي بصدد انعقاد العقد.
المطلب الثاني :سلطة القاضي بصدد العيوب التي تلحق العقد ونطاق صحته.

المطلب األول
سلطة القاضي بصدد انعقاد العقد
ينعقد العقد بين أطرافه بتوافر أركانه الالزمة النعقاده ،وعند نشوء نزاع بين أطرافه وعرض العقد على القاضي،
فإن أول ما يلزم إعمال سلطة القاضي بشأنه هو مدى انعقاد العقد وتوافر أركانه الالزمة لالنعقاد .لذلك البد
من التطرق لهذا الموضوع بالبحث والتفصيل في ثالثة فروع:
الفرع األول :تقدير القاضي لركن التراضي.
الفرع الثاني :تقدير القاضي لركن محل االلتزام.
الفرع الثالث :تقدير القاضي لركن سبب االلتزام.

الفرع األول
تقدير القاضي لركن التراضي
يعتبر الرضا الركن األول من أركان العقد ،فال بد من تطابق إرادتين أو أكثر النعقاد العقد بين أطرافه،
حيث نصت المادة ( )94من القانون الفلسطيني على أنه (ينعقد العقد بمجرد أن يتبادل الطرفين التعبير عن
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إ اردتين متطابقتين مالم يقرر القانون فوق ذلك أوضاعا معينة النعقاده) 1.أي يشترط لوجود التراضي أن يتم
التعبير عن االرادة وارتباطها من قبل المتعاقدين ،وذلك بإخراج نية األطراف المتعاقدة من نطاق األفكار الداخلية
الى العالم الخارجي مع اتجاهها إلى إحداث أثر قانوني معين ،أما إذا اتجهت إرادة األطراف الى مجرد المجاملة
فال يعتد بها قانونا.

2

أو ًال_تقدير القاضي لطرق التعبير عن الرادة:
قد يكون التعبير عن اإلرادة تعبي ًار صريحًا وقد يكون تعبي ًار ضمنيًا ،يستشف من ظروف التعاقد المحيطة
به والعالقة التي تربط أطراف العقد فيما بينهم ،ويكون التعبير عن االرادة صريحاً ،إذا كان المظهر الذي اتخذه
أطرافه كالما أو كتابة أو إشارة أو نحو ذلك ،مظه ًار في ذلك موضوع العقد ،كما يكون باتخاذ موقفا ال تدع
ظروف الحال شكًا في داللته على حقيقة المقصود.

3

ويكون التعبير عن الرادة ضمنياً إذا كان المظهر الذي اتخذه األطراف ليس في ذاته موضوعاً للكشف
عن اإلرادة ،لكن ال يمكن تفسيره دون أن يفترض وجود هذه اإلرادة ،كما يعتبر هذا التعبير وسيلة فعالة لإلفصاح
عن اإلرادة ما لم ينص القانون أو يتفق األطراف على أن يكون التعبير صريحًا.

4

يقوم القاضي أوال بناء على المعطيات المادية المطروحة عليه بتقدير ما إذا كانت االرادة قد صدرت من
صاحبها بنية إحداث أثر قانوني معين أم ال ،ويستعين في سبيل ذلك بمجموعة من العناصر وأهمها طرق
التعبير عن االرادة 5.وفي نطاق البحث عن إرادة األطراف المتعاقدة ودورها في إحداث اآلثار القانونية ،فإن
سلطة القاضي تضيق وتتسع بحسب ما إذا كان المذهب السائد في قانون بلده المذهب الموضوعي أم
المذهب الشخصي ،وما إذا كان يعتد بالرادة الباطنة أم الظاهرة.
 .1المذهب المادي أو الموضوعي:
يعرف فقهاء هذا المذهب بأنصار اإلرادة الظاهرة ،فيروا أن اإلرادة المشتركة لألطراف المتعاقدة ال يمكن
أن تكون إال اإلرادة الظاهرة التي اجتمعوا عليها ،وثم اإلفصاح عنها مادياً ،إذ ال يعتد في هذا المذهب بالحالة
النفسية للمتعاقدين 6.ويقوم هذا المذهب على األخذ باإلرادة العلنية ،الظاهرة من حقيقة العقد ،ذلك أن الظاهر
 1تطابق هذه المادة المادة ( )42من القانون المدني المصري .
 2اياد محمد ابراهيم جاد الحق  :النظرية العامة لاللتزام (مصادر االلتزام ) ،المرجع السابق  ،ص43
 3نص المادة ( )11من القانون المدني الفلسطيني  ،حيث نصت على أن (. 1التعبير عن االرادة يكون باللفظ أو بالكتابة أو باإلشارة أو باتخاذ موقف ال
تدع ظروف الحال شكا في داللته على حقيقة المقصود  . 2 .يجوز أن يكون التعبير عن االرادة ضمنيا  ،اذا لم ينص القانون أو يتفق الطرفان على
أن يكون صريحا ).تطابق هذه المادة  ،المادة ( )41من القانون المدني المصري .
 4برنابا كورينا لوبنق أقيرا  :السلطة التقديرية للقاضي المدني (في نطاق الرابطة العقدية و االثباث القضائي ) –دراسة مقارنة  ،-رسالة دكتوراه  ،جامعة
النيلين  ،الخرطوم  ،السودان 1434 ،ه 2019-م  ،ص .110ومعوض عبد التواب :مدونة القانون ال مدني ( يشتمل على نصوص القانون المدني ،
معلقا عليها بأحكام النقض الحديثة و بالمقارنة بتشريعات الدول العربية ) ،منشأة المعارف  ،االسكندرية ، 1243 ،ص.35
 5نبيل اسماعيل عمر :المرجع السابق  ،ص .242
 6اياد محمد ابراهيم جاد الحق  :النظرية العامة لاللتزام (مصادر االلتزام )  ،المرجع السابق ،ص.49
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هو أساس المعامالت وركن الثقة المتبادل ،أما ما كان طي الخفاء فإنه ال يؤخذ به ،فاإلرادة الظاهرة هي التي
ال اجتماعيًا وعلى الشخص أن يتحمل نتيجة كل أعماله
تبرز وتتجلى للمجتمع ،على اعتبار أن العقد يمثل فع ً
وأفعاله التي يمكن أن تفسر بصفة موضوعية ،وهذا ما يؤدي إلى استقرار المعامالت وكذلك يبعث الثقة
والطمأنينة في نفوس المتعاقدين ،كون العقد ليس أداة لتبادل األموال والخدمات فقط ،وإنما يجب أن يكون
مسخ ًار لخدمة المجتمع أيضًا ،وال يجوز أن يتعارض مع الصالح العام والعدالة وحسن النية.

1

ولم يسلم هذا المذهب من النقد على اعتبار أنه افترض حتمًا أن يكون هناك مطابقة لإلرادة الظاهرة
مع اإلرادة الباطنة في العقد ،وهذا اإلطالق قد ال يتفق في جميع الحاالت مع قصد المتعاقدين ،غير أن البحث
ال ،كما أن التعبير عن
عن اإلرادة المشتركة للمتعاقدين هو بحث عن إرادة محتملة الوجود ومشكوك بها أص ً
اإلرادة قد ال يكون دقيقًا ،فقد تنحرف معها اإلرادة الظاهرة المشتركة عن اإلرادة الباطنة.

2

 .2المذهب الشخصي أو الذاتي:
يعرف أنصار هذا المذهب بأنصار اإلرادة الباطنة أو نظرية اإلعالن عن اإلرادة 3،ويقوم فقهاء هذا
المذهب باألخذ باإلرادة المشتركة الباطنة في التعاقد ،ألن العبرة للقصد الحقيقي الذي تمثله اإلرادة الباطنة
النفسية وال يجوز الركون للظاهر فقط ،ألن الظاهر كثي اًر ما يخون في الحقيقة.

4

وقد أخذت بهذا المذهب العديد من التشريعات ،كالقانون الفرنسي والقانون اللبناني ،وكذلك التشريعات
التي تأثرت بها ،رغم أن هذه التشريعات أخذت باإلرادة الباطنة كأصل ولكنها لم تهمل اإلرادة الظاهرة  ،إذ
يجب أن ينصب عمل القاضي على البحث عن هذه اإلرادة المشتركة ،دون التوقف عند المعنى الحرفي لأللفاظ
أو التقيد بالشكل الذي ظهرت فيه  ،إذ أن مظهر التعبير عن اإلرادة ليس سوى قرينة بسيطة تقبل إثبات العكس،
فإذا أثبت أي طرف من أطراف العقد أن التعبير المادي والظاهر ال يتفق وال يتماشى مع اإلرادة النفسية الكامنة،
فعلى القاضي أن يأخذ بهذه اإلرادة الحقيقية ولو لم تظهر للوجود ،أما إذا تعذر إثبات هذه اإلرادة الباطنة ،فعلى
القاضي هنا أن يبحث عنها ولو عن طريق االفتراض.

5

 1حسام الدين كامل األهواني :النظرية العامة لاللتزام ،الجزء األول ،ط  ،2د .ن 1225 ،م ،ص.241
 2نبيل اسماعيل عمر :المرجع السابق ،ص.244
 3اياد محمد ابراهيم جاد الحق :النظرية العامة لاللتزام (مصادر االلتزام) ،ص.49
 4اإلرادة الظاهرة هي ما يعبر به اإلنسان أو ما يقوم مقامه عما يدور في الفؤاد والنوايا ،أما اإلرادة الباطنة فهي ما تتفق عليه النية ويعزم عليه القلب،
واإلرادة الباطنة ال يمكن ألحد أن يطلع عليها ألنها عنصر داخل في النفس ،وما سكن النفس يصعب ضبطه ،ولو ترتب بناء عليها شيء من األحكام
لكان في ذلك إجحاف في حق المتعاقدين ،لذلك يمكن القول بأن العالقة بين اإلرادة الظاهرة والباطنة كالعالقة بين قلب اإلنسان ولسانه ،وقد ُجعل
اللسان على الفؤاد دليال ،ألنه يخرج ما انطوت عليه النفس إلى العالم الخارجي ،فيتم التفاهم بين الناس والتعامل بينهم بمقتضى هذه اإلرادة الظاهرة.
واألصل أن تأتي اإلرادة الظاهرة معبرة عن اإلرادة الباطنة فعندئذ ال مشكلة هنا تثور ،ولكن تنشأ المشكلة إذا جاءت اإلرادة الظاهرة مخالفة لإلرادة
الباطنة وهذا ما ينشأ االختالف .راجع في هذا السياق ،أحمد حدي اللة :المرجع السابق ،ص.54
 5حسام الدين كامل األهواني :المرجع السابق ،ص.241
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وقد وجهت انتقادات لهذا الرأي؛ على أساس أن األخذ باإلرادة الباطنة من شأنها أن تضر بمصلحة
المعامالت وأن تحطم كل الثقة فيها وتعرقل االئتمان ،كونه يقطع الصلة بين التصرف وتعبير صاحبه ،كما أن
هذا الرأي يستبدل اإلرادة الحقيقية للمتعاقدين بإرادة ليست لهم بل هي إرادة من نسج ذهن القاضي ثم يفرضها
عليهم فرضاً ،مع أنه قد ال تكون للمتعاقدين أي إرادة وال فكرة عن هذه المشاكل عند إبرام العقد ،فهذه الطريقة
تؤدي إلى إسناد إرادة لألطراف لم تخطر ببالهم عند إنشاء عقدهم ،لذلك يجب استخراج النية الحقيقية المشتركة
للمتعاقدين عن طريق عبارات العقد ذاتها ،وليس عن طريق ما هو خارج عن بنود العقد ولغته.

1

 .3رأينا الخاص قَبل هذه المذاهب:
نرى أن المفاضلة بين المذهب الشخصي والمذهب المادي الموضوعي ،هي مفاضلة ال تمس أصل
ال
المسألة المطروحة وال تطال عمقها ،وال تعيبها كونها مظه ًار خارجيًا ال يطال عمق المسألة المطروحة ،ألن ك ً
من المذهب المادي والشخصي يهدف للبحث عن اإلرادة الحقيقية المشتركة بين المتعاقدين ،إال أن الخالف
بينهما يظهر في أن المذهب المادي تكون اإلرادة الظاهرة فيه هي اإلرادة التي يجب االعتماد عليها للكشف
عن النية المشتركة ،وبمقتضى المذهب الشخصي تكون اإلرادة الباطنة هي اإلرادة المشتركة الحقيقية التي يجب
اتباعها .فالهدف واحد بين المذهبين رغم اختالف الوسيلة لذلك ،فهذا الخالف هو خالف نظري فقهي من
وجهة نظرنا يظهر من منطلق الفكرة المجردة ،يتكفل القضاء بموجب ما منح من سلطات للتخفيف من حدة
هذا الخالف على الصعيد العملي ،إذ يرجع القاضي للكشف عن حقيقة اإلرادة لمعطيات العقد المختلفة سواء
أكانت متصلة بها بصورة مباشرة أو غير مباشرة ،كالتعابير واأللفاظ المستعملة في العقد ،والغاية التي يهدف
المتعاقدين إلى تحقيقها ،وكذلك ما ارتبط به من شروط ،وكذلك االستهداء بطبيعة التعامل والعادات الجارية
واألعراف ،وما ينبغي أن يتوفر بين المتعاقدين من قواعد أخالقية تتمثل بحسن النية وشرف التعامل وغيرها من
المبادئ العامة ،فهذا كله يفسح المجال واآلفاق أمام القضاء لمعرفة حقيقة االرادة التي تتالءم مع حقيقة المقاصد
والمعاني المرادة فعالً ،وكذلك يؤدي إلى الثبات واالستقرار في التعامل.
وقد أخذ المشرع الفلسطيني موقف ًا وسط ًا بين النظريتين ،فأخذ بما يسمى باإلرادة الباطنة في القدر
الذي تكون فيه قد أعلنت للناس بما يحمي الثقة المشروعة في المعامالت والمظهر االجتماعي للعقد ويتفق مع
الرضا الصحيح الذي يقوم عليه العقد 2،بحيث أنه ال يجوز االنحراف عن عبارة العقد إذا كانت واضحة أما إذا
لم تكن واضحة فيجب تفسيرها بالبحث عن النية المشتركة للمتعاقدين مع اإلستهداء بطبيعة التعامل ،وما ينبغي
أن يتوافر في ذلك من أمانة وثقة وحسن نية وكذلك تبعًا للعرف الجاري في المعامالت.

1
2

إلياس ناصيف :موسوعة العقود المدنية والتجارية ،أحكام العقد ،ج ( ،)2مفاعيل العقد (دراسة مقارنة) ،د.ن1224 ،م ،ص.225
اياد محمد ابراهيم جاد الحق :النظرية العامة لاللتزام (مصادر االلتزام) ،المرجع السابق ،ص.49
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ثانياً_فيما يتعلق بالتعبير عن الرادة بالسكوت:
ال يبدي االيجاب بالسكوت أي مظهر يمكن أن يفهم منه التعبير عن اإلرادة بصورة صريحة أو ضمنية،
وهو بهذا المعنى ال يصلح للتعبير عن اإليجاب ،ألن التعبير عن اإليجاب يتطلب اتخاذ وسيلة إيجابية بينما
السكوت وسيلة سلبية ليس له معنى محدد يستنتج منه أي أمر.

1

والحديث بصدد السكوت يقتصر على اإلرادة الثانية في العقد وهي القبول ،وهنا يقوم القاضي بهذا الصدد
بنشاط تقديري ،أي يقوم بتقدير الظروف المالبسة للسكوت تبعا لطبيعة المعاملة أو العرف التجاري ،واعتبار
هذا السكوت قبوال طبقا للعرف الساري في مهنة معينة أو مكان محدد أو بصفة عامة إذا استلزمته العادات
التجارية العامة 2.لذلك السكوت ال يكون إيجابًا وقد يكون قبوال.

3

ثالث ًا_فيما يتعلق بالوقت الذي ينتج التعبير عن الرادة أثره:
نصت المادة ( )99من القانون المدني الفلسطيني على أنه (ينتج التعبير عن اإلرادة أثره في الوقت
الذي يتصل فيه بعلم من وجه إ ليه ويعد وصول التعبير قرينة على العلم به ،مالم يقم دليل على عكس ذلك)،

4

بحيث تظهر صورة سلطة القاضي التقديرية بهذا الصدد بتقدير ما إذا كان وصول التعبير يعتبر قرينة على
العلم بما فيه من عدمه ،وفقا لمعيار موضوعي مجرد للحفاظ على استقرار التعامل بين أفراد العالقة التعاقدية.

5

كما تظهر سلطة القاضي عند تقديره متى يعتبر االيجاب باتا من عدمه ،أي هل يعد هذا التعبير من
قبيل االيجاب البات أم أنه مازال في مرحلة التفاوض ،وهي المرحلة التي تسبق بالعادة مرحلة تطابق االيجاب
بالقبول ،أم أ ن هذا التعبير الصادر يعد من قبيل الدعوة الى التعاقد من عدمه.

6

مر متروكًا لسلطة القاضي التقديرية ،بحيث يجب أن يكون
وتقدير مدى مطابقة القبول باإليجاب هو أ ًا
القبول مطابقا لإليجاب ،أما إذا زاد عليه أو نقص فيه أو عدله اعتبر هذا القبول رفضًا يتضمن إيجابًا جديدًا،
كما يجب أن يطابق القبول االيجاب في جميع المسائل المتعاقد عليها وليس المسائل الجوهرية فحسب.

7

 1برنابا كورينا لوبنق أقيرا :المرجع السابق ،ص.110
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الفرع الثاني
تقدير القاضي لركن محل االلتزام العقدي
محل االلتزام هو الركن الثاني الذي يشترط القانون توفره في االلتزام العقدي حتى ينشأ العقد عقدا
صحيحاً ،ومحل االلتزام هو الشيء الذي يلتزم المدين بالقيام به.

1

ال أو امتناعًا عن عمل ،كما
يشترط في محل االلتزام أن يكون موجودًا أو ممكن الوجود إذا كان عم ً
ال للتعامل فيه أيضًا.
ال للتعيين ،كما يجب أن يكون قاب ً
يشترط في المحل أن يكون معينًا أو قاب ً

2

ويقدر القاضي في هذا الصدد ،متى يعتبر المعقود عليه قد هلك ،سواء أكان هالكا قانونيا أم ماديا ،
كما يقدر ما اذا كان محل االلتزام شيئا مستقبال ومن ثم يجوز التعامل بشأنه أم أننا بصدد تعامل يرد على
تركه مستقبلية 3،فالتعامل في الحالة االولى ليس جائ ًاز على إطالقه ،ألنه قد يتعارض وطبيعة بعض المعامالت
من جهة ،وقد ال يتفق في بعض صورها واآلداب العامة من جهة أخرى  ،بخالف التعامل في الحالة الثانية
ال بطالنًا مطلقًا حتى ول و أجازه المورث أو اتفق كل منهما على صحة التصرف في التركة
والذي يعتبر باط ً
4.و يقوم القاضي بتقدير استحالة االلتزام  ،تبعا لمعيار موضوعي مجرد  ،دون االعتداد بتقدير المدين الذاتي.

5

كما يلعب القاضي دو اًر بار ًاز بصدد تقدير مشروعية المحل من عدمه وتحديده للمقصود بهذه المشروعية،
وترجع طبيعة هذا النشاط التقديري للقاضي إلى األساس التشريعي لهذه المشروعية تبعًا لقواعد النظام العام
واآلداب العامة ،حيث نصت المادة ( )030من القانون المدني الفلسطيني على أنه (إذا كان محل االلتزام
مخالفا للنظام العام أو اآلداب كان العقد باطالً) 6.وهناك فكرتان أساسيتان تسودان مسألة النظام العام واآلداب
العامة ،الفكرة األولى :هي فكرة المعيار الموضوعي ألن المصلحة العامة واآلداب العامة هما معياران
موضوعيان ال ذاتيان ،والفكرة الثانية هي فكرة النسبية والتي يقوم عليها تقدير القاضي لمشروعية محل االلتزام،
فال يمكن تحديد دائرة النظام العام واآلداب العامة إال بحق أمة معينة في عصر معين وجيل معين من هذه
األمة 7.وبالتالي يقوم القاضي بنشاط تقديري هام بصدد تحديد المقصود بالنظام العام واآلداب العامة استنادًا
للفكرتين السابقتين .هذا ما جعل المشرع يتجاهل هذا التحديد وترك أمر تحديده لقاضي الموضوع في ضوء

 1برهام محمد عطا هللا :أساسيات نظرية االلتزام في القانونين المصري واللبناني ،الدار الجامعية 1222،م ،ص 90وما بعدها.
 2نبيل اسماعيل عمر :سلطة القاضي 1244م ،المرجع السابق ،ص.241
 3برنابا كورينا لوبنق أقيرا  :المرجع السابق  ،ص .124
 4نبيل اسماعيل عمر  :سلطة القاضي  ، 2011المرجع السابق  ،ص.249
 5أحمد محمود سعد  :المرجع السابق ،ص.156
 6هذه المادة تطابق المادة ( )135من القانون المدني المصري  ،والمادة ( )2/163من القانون المدني األردني .
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اتجاهات الفقه ،وبذلك يتوجب عليه أن يبحث ويقدر مدى مخالفة محل االلتزام لألسس الرئيسية التي يقوم عليها
كيان المجتمع من عدمه.

1

ويستخلص القاضي فكرة مشروعية محل االلتزام ،وعدم مخالفته للنظام العام واآلداب العامة وفقا لمعيار
موضوعي مجرد ،دون أن يتخذ منهما نظرية دينية أو فلسفية يقيمها على رأيه الخاص في المسائل االجتماعية
أو األخالقية أو الدينية أو الفلسفية ،لكن يجب عليه أن يطبق مذهبًا عامًا تدين به الجماعة بأسرها دون أن
يأخذ باعتباره أيا من العناصر الشخصية الداخلية اللصيقة لشخص الفرد بعين االعتبار ،وهذا ما يعرف بفكرة
النسبية التي يقوم عليها تقدير مسالة النظام العام.

2

الفرع الثالث
تقدير القاضي لركن سبب االلتزام التعاقدي
يلعب القاضي دو ًار مهمًا ال يمكن انكاره في نطاق سبب العقد ،والنشاط التقديري هنا يتمثل في اعتناق
القاضي لمفهوم معين لسبب االلتزام ،بحيث تم اعتباره ركنا مستقال ومكمال لركني العقد من تر ٍ
اض ومحل.

3

وقد اتجه الفقه المعاصر إلى األخذ بمفهوم مزدوج للسبب يؤسس على معيارين 4،أحدهما موضوعي
أي يتدخل في تكوين االلتزام نفسه ،ويعتبر ركنا فيه كما ال يتغير في النوع الواحد في أنواع العقود ،واآلخر
شخصي بمعنى أن الباعث والدافع الذي حدا بالمتعاقد الى ابرام العقد ،وهو عنصر خارج عن التكوين
الموضوعي لاللتزام ،يتعلق بالنوايا والبواعث ويعطي للقضاء فرصة مراقبة مدى مشروعية السبب ومخالفته
للنظام العام واآلداب العامة.
بحيث ال يعتمد للكشف عن صحة ومشروعية العقد على الشروط المدرجة فيه دائما ،وإنما يعتمد أيضا
على استقامة وأخالقية الغايات التي يستهدفها األطراف.

5

ويقوم القاضي بواسطة عملية التقدير لسبب االلتزام التعاقدي ،بتقدير ما إذا كان الباعث الذي دفع أحد
المتعاقدين إلى التعاقد غير مشروع ،إذا كان يتصل المتعاقد اآلخر بهذا الباعث ،وذلك حتى ال يفاجأ ببطالن
العقد دون أن يعلم عن عدم مشروعية الباعث شيئاً ،وهذا ال يأتي إال أ ن يبحث القاضي في كافة العناصر

 1أحمد محمود سعد  :المرجع السابق ،ص .160
 2نبيل اسماعيل عمر  :سلطة القاضي  ، 1244المرجع السابق ،ص.244
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الشخصية الذاتية اللصيقة بأشخاص العقد ،إذ يعتد بالباعث مادام المتعاقد اآلخر يعلم أو يستطيع أن يعلم به،
وهذا ما يؤدي إلى استقرار التعامل المبرم بين أطرافه لحد كبير.

1

المطلب الثاني
سلطة القاضي بصدد العيوب التي تلحق العقد ونطاق صحته
كجزء على عدم استيفاء أركان انعقاده ،قد يلحقه أيضا عيبا يجعل العقد صحيحا
ا
يلحق العقد بطالن
مهددا باإلبطال لمصلحة من تقرر له ذلك ،خاصة إذا كنا بصدد عيب من عيوب االرادة ،وقد استقر الفقه
والقضاء على أن العيوب التي تلحق بالتراضي هي :الغلط وال كراه والتدليس واالستغالل ،ولبيان مضمون هذا
المطلب سنتناوله بالشرح والتفصيل في فرعين:
الفرع األول_سلطة القاضي بشأن عيب الغلط وال كراه والتدليس.
الفرع الثاني_سلطة القاضي بشأن عيبي االستغالل والغبن.

الفرع األول
سلطة القاضي بشأن عيب الغلط وال كراه والتدليس
أو ًال_سلطة القاضي بشأن تقدير عيب الغلط:
يعرف الغلط بأنه حالة تقوم به النفس تحمل على توهم غير الواقع 2،والغلط المؤثر في العقد هو الغلط الجوهري
والغلط الدافع للتعاقد ،كالغلط في صفة الشيء الجوهرية باعتبار المتعاقد ،أو الغلط في شخص المتعاقد إذا
كانت شخصيته محل اعتبار لدى المتعاقد الغالط.

3

والصفات الجوهرية هي الصفات التي يقصدها المتعاقد ،وهي التي يمكن االستدالل عليها من ظروف التعاقد
وسلوك الرجل المعتاد في ظل الظروف والمالبسات التي أحاطت بإبرام العقد ،أي أن المشرع يقرن مع المعيار
الذاتي الشخصي ضوابط موضوعية ،تساعد على تبين نية المتعاقدين.

4
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ويتم ذلك بتقيد النزعة الشخصية المتمثلة في إرادة المتعاقد بقيدين موضوعين 0،أولهما :وجوب االعتداد بجميع
الظروف الخارجية التي تالبس عادة المتعاقد المعتاد عند إبرام العقد ،وثانيهما :مقارنة سلوك المتعاقد الغالط
بسلوك الرجل المعتاد في مثل هذه الظروف ،أي أن الغلط الذي وقع من هذا المتعاقد يغتفر أم ال.
ويقوم القاضي بصدد تقدير عيب الغلط بدور كبير ال يمكن إنكاره ،حيث يقوم بتقدير قيام أو عدم قيام الغلط
الجوهري الذي يصيب الرضا ويجعل العقد مهددا باإلبطال ،وتقدير ما إذا كان له اتصال بالمتعاقد االخر على
نحو كافي في العقد من عدمه.

2

ويمكن القول في هذا الصدد بأن المعيار المزدوج هو المعيار السائد في التشريع المدني الفلسطيني ،سواء
بالنسبة لتقدير الغلط الجوهري ،أو بالنسبة التصال الغلط بالمتعاقد اآلخر .فمراعاة المفهوم الموضوعي للغلط
يستوجب عدم االقتصار على مسلك المتعاقد الغالط فقط.

3

ثانياً_سلطة القاضي بشأن تقدير عيب ال كراه:
يعتبر االكراه عيب ا من عيوب اإلرادة ،يؤثر على رضا الشخص وإرادته 4،فهو أذى أو ضغط مادي أو معنوي
تتأثر به إرادة الشخص بغير وجه حق ،فيندفع إلى التعاقد ،ومن ثم تكون إرادته غير سليمة 5.كتهديد شخص
بإساءة سمعته إذا لم يبرم عقدا معيناً.
والكراه نوعين :نوع يعدم اإلرادة ونوع يعيبها 6،فاإلكراه الذي يعدم االرادة ال يكون فيه للمتعاقد مجال أو فرصة
في االختيار بين ما أكره به وبين أن يبرم العقد ،فالسبيل الوحيد للنجاة من الخطر المهدد به هو إبرام العقد،
كونه ينتزع الرضا فيه عنوة وليس رهبة ،بالتالي يكون العقد في هذه الحالة عقدا باطال النعدام الرضا.

7

أما اإلكراه الذي يعيب اإلرادة ،يكون معه للمتعاقد فرصة في االختيار بين إبرام العقد وبين التعرض للشيء
المكره به ،فالمكره الذي له إرادة في أن يختار بين أهون الشرين في نفسه ،تكون إرادته في هذه الحالة معيبة
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 .2إذا كان المتعاقد األخر على علم بوقوع المتعاقد األول في غلط ولو لم يقم هو في نفس الغلط.
 .3إذا لم يكون المتعاقد األخر على علم بوقوع المتعاقد األول في الغلط ،ولكن كان من المفروض حتما أن يتبين من الظروف المحيطة بوقوع الطرف
األول في حالة غلط ،حيث نصت المادة ( ) 112/1من القانون المدني الفلسطيني على أنه (إذا وقع المتعاقد في غلط جوهري جاز له أن يطالب إبطال
العقد ،إن كان المتعاقد اآلخر قد وقع مثله في هذا الغلط أو كان على عل به أو كان من السهل عليه أن يتبينه) وهذه المادة تطابق نص المادة ()120
مصري.
 3أحمد محمود سعد :المرجع السابق  ،ص.140
 4معوض عبد التواب  :المرجع السابق  ،ص.39
 5مصطفى الزرقا  :المرجع السابق  ،ص22
 6برنابا كورينا لوبنق أقيرا :المرجع السابق  ،ص.162
 9مصطفى الزرقا  :المرجع السابق  ،ص.100

50

وليست منعدمة ،والجزاء الذي يترتب على العقد الذي شاب إرادة أطرافه اكراه معيب هو القابلية لإلبطال لمصلحة
من وقع عليه اإلكراه.

1

واختلفت التشريعات 2في المعيار المتبع بشأن تقدير عيب اإلكراه ،فمنها من أخذت بالمعيار الذاتي ،ومنها من
اتبعت معيا ًار موضوعيًا في هذا الشأن ،ومنها من أخذت بمعيا ًار مزدوجًا يشمل المعيار الموضوعي أي معيار
الرجل المعتاد والمعيار الذاتي الذي يعتد به بسن المتعاقد المكره وجنسه وحالته.
أما التشريع المدني الفلسطيني فقد أخذ بالمعيار الذاتي 3،أي اعمال القاضي لنشاطه التقديري بشأن تقدير
الرهبة الناشئة عن اإلك اره في ضوء جنس من وقع عليه هذا اإلكراه ،وسنه وحالته االجتماعية والصحية وكل
ظرف أخر من شأنه أن يؤثر في جسامة اإلكراه ،فاألنثى غير الذكر والصبي الصغير غير الشاب القوي،
والشاب القوي غير الهرم البالي ،والقروي الساذج غير المدني المتحضر ،وعصبي المزاج غير الهادئ ،والمريض
غير المعافى ،والجاهل غير المتعلم ،والغبي غير الذكي وهكذا ،كما يجب األخذ بالظروف المالبسة لوقوع
ال
اإلكراه 4.أما حكم اإلكراه الذي يصدر من غير المتعاقدين ،فهو إكراه ال يعيب إرادة المتعاقد إال إذا كان متص ً
ال
ال به إذا كان يعلم به أو كان من المفروض حتمًا أن يعلم به ،فإن لم يكن متص ً
بالمتعاقد اآلخر ويكون متص ً
به فال يجوز للمتعاقد المكره أن يطلب إبطال العقد بل يقتصر حقه على الرجوع بالتعويض على من صدر عنه
اإلكراه.

5

حيث يستقل قاضي الموضوع بتقدير توافر اإلكراه من عدمه متمتعًا بهذا الصدد بسلطة تقديرية واسعة ،باعتبارها
مسألة واقعية ال رقابة عليها من محكمة النقض إال من حيث سالمة التسبيب ،إال أن هذا القول ال يمنع قاضي
الموضوع من االلتجاء للمعيار الموضوعي ،باعتباره معيا ار معقول الحدوث في مثل هذه الظروف الداخلية
والخارجية.

6

ثالث ًا_سلطة القاضي بشأن تقدير عيب التدليس:
يعد عيب التدليس من العيوب التي تصيب االرادة ،حيث يختلف هذا العيب عن عيب الغلط ،لوجود فوارق
بينهما من حيث المصدر والطبيعة واألثر ،بحيث ال ي قف حق المتعاقد عند طلب إبطال العقد ،إنما يتجاوز
ذلك بطلب التعويض بالنسبة للمتعاقد المدلس عليه.

7

 1أحمد محمود سعد :المرجع السابق ،ص ،141حيث نصت المادة ( )126/1من القانون المدني الفلسطيني على أنه (يجوز إبطال العقد لإلكراه إذا تعاقد
شخص تحت سلطان رهبة بعثها المتعاقد اآلخر في نفسه دون حق وكانت قائمة على أساس) وهذه المادة تطابق المادة ( )129مصري.
 2مشار إليه لدى ،أحمد محمود سعد :المرجع السابق ،ص .141
 3راجع نص المادة ( )126من القانون المدني الفلسطيني.
 4برنابا كورينا لوبنق أقيرا :المرجع السابق ،ص.194
 5المذكرة اإليضاحية للقانون المدني الفلسطيني ،ص.136
 6أحمد محمود سعد :المرجع السابق ،ص.145
 9مصطفى الزرقا :المرجع السابق ،ص .42
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1
خر معنوياً ،فالعنصر المادي يتمحور في استخدام
ًا
ويقوم عيب التدليس على عنصرين:
عنصر ماديًا وآ اً

الوسائل االحتيالية ،أما العنصر المعنوي يتمثل في أن يكون التدليس هو الدافع للتعاقد ،بحيث لواله لما أبرم
الطرف الثاني العقد .وللقاضي هنا سلطة تقديرية اتجاه استخالص عناصر التدليس ،فاستخالص عناصر
التدليس التي يجوز بتوافرها المطالبة بإبطال العقد ،وتقدير تبوث هذه العناصر من عدمه هي من المسائل التي
يستقل بها قاضي الموضوع دون رقابة عليه من محكمة النقض ،ما دام قضاؤه مقاما على أسباب سائغة.

2

وال أدل على هذه السلطة الممنوحة للقاضي ،أكثر من عدم حصر المشرع لهذه الوسائل بصور معينة ،فقد ترك
المشرع األمر لقاضي الموضوع في تقدير ما يعتبر حيلة تؤدي الى التدليس من عدمه ،ومن وسائل التدليس
السكوت أو الكتمان ،وذلك إذا تعمد الشخص الصمت عما كان يجب عليه اإلفصاح عنه ،بحيث ال يستطيع
العاقد معرفة حقيقة الشيء من طريق آخر ،ففي هذه الحالة يعتبر سكوت الشخص المتعاقد تدليسًا في الحاالت
التي ال يعتبر التزامًا على أطراف العقد بفحص المبيع.

3

بذلك استقر القضاء بشأن تقدير العنصر المادي على إتباع قاضي الموضوع معيا اًر شخصيًا أو ذاتيا بالنسبة
للمدلس عليه ،وذلك على اعتبار أن لكل عاقد ما يناسبه من حيل تخدعه ،بالتالي يأخذ القاضي في اعتباره
كافة العناصر اللصيقة بشخص العاقد.

4

أما بالنسبة للعنصر الثاني ،وهو ما استقر على تسميته بنية التضليل ،اذ أن استعمال الحيلة في ذاتها ال تكفي
العتبارها تدليسًا ،حيث يجب أن تكون مصحوبة بنية التضليل للوصول الى تحقيق غرض غير مشروع.

5

ويقوم القاضي بتقدير العنصر النفسي في التدليس متبعا في هذا الشأن معيا اًر ذاتياً أو شخصياً ،حيث ينصب
نشاطه التقديري في الكشف عن اإلرادة النفسية الباطنة متخذا في ذلك معيا ًار ذاتيًا بحتاً.

6

كما يقوم القاضي بصدد أثر التدليس في نفس العاقد المخدوع بتقدير ما إذا كان هو الدافع الى التعاقد من
عدمه ،حيث يعتبر هذا النشاط من قبيل مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها القاضي ،متبعا بشأن ذلك المعيار
الشخصي البحت ،حيث يقوم القاضي بتقدير الحيل المتبعة وأثرها على المدلس عليه ،وهل تعد هذه الحيل تؤثر
في التعاقد أم أنها من قبيل التدليس غير المؤثر.
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 1معوض عبد التواب :المرجع السابق ،ص.32-34
 2أحمد محمود سعد :المرجع السابق ،ص.146
 3نبيل اسماعيل عمر :سلطة القاضي  ،2011المرجع السابق ،ص.45
 4أحمد محمود سعد :المرجع السابق ،ص.149
 5برنابا كورينا لوبنق أقيرا :المرجع السابق ،ص.162-160
 6أحمد محمود سعد :المرجع السابق ،ص.144
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الفرع الثاني
سلطة القاضي بشأن عيبي االستغالل والغبن
يعتبر الغبن واالستغالل من المشاكل االجتماعية المعقدة التي يتقاسم معالجتها رجال القانون وعلم
االجتماع واالقتصاد أيضًا على السواء ،فتختلط فيها الضوابط القانونية بالعوامل االجتماعية واالقتصادية ،كون
أن الغبن واالستغالل يمسان باألساس العدالة االجتماعية.

1

أو ًال_المقصود بعيبي الغبن واالستغالل:

تعددت التعريفات التي قيلت للتعبير عن مكنون الغبن 2،إال أننا نرى بأنه هو (عدم التعادل المادي بين

ما يعطيه المتعاقد مقابل ما يأخذه في عقود المعاوضات وقت انعقاد العقد) ،فمن المالحظ أن هذا التعريف
يجمع بين أركان الغبن جميعها ،حيث يبين أن الغبن هو عدم التعادل بحد ذاته في عقود المعاوضات ،مما
يلحق ضر اًر مادياً وخسارة مادية بأحد المتعاقدين ،وينشأ هذا الغبن وقت إبرام العقد ،كونه إذا تغيرت الظروف
فيما بعد انعقاد العقد ونتج عنها تفاوت وإخالل بااللتزامات أثناء تنفيذ العقد أو بعد انعقاده وقبل تنفيذه ،فإن
ٍ
ظروف طارئة وليس غبنًا إذا توافرت شروطها.
الغبن هنا ال يتحقق بل نكون أمام
اختلفت التشريعات حول أثر الغبن على العقود ،وهذا االختالف أورد نوعين من الغبن:
 .0الغبن المجرد :هو عدم التعادل المادي بين ما يعطيه المتعاقد مقابل ما يأخذه في عقود المعاوضات وقت
انعقاد العقد ،ويؤسس هذا النوع على واقعة عدم التعادل أو التوازن بين األداءات المتقابلة في العقد ،وهو
عيب في العقد ذاته ،مستقل عن عيوب اإلرادة األربعة ،ويجوز للمتعاقد المغبون أن يطالب برفعه ،ويعتمد
في تحديده على معيار مادي بحت يقتصر على مجرد فقدان التعادل وإخالل التوازن بين األداءات المتقابلة
دون اعتبار للناحية الشخصية.

3

 1محمد بوكماش :المرجع السابق ،ص .23و محمود علي الرشدان :الغبن في القانون المدني (دراسة مقارنة) ،ط( ،)1دار الثقافة1431،هـ2010-م،
ص 20وما بعدها.
 2أورد الفقه العديد من التعريفات بشأن الغبن ،فقد عرفه البعض بأنه (عدم التعادل بين ما يعطيه العاقد وما يأخذه) ،راجع عبد الودود يحيى :الموجز
في النظرية العامة لاللتزامات ،المصادر -األحكام -اإلثبات ،القسم األول -مصادر االلتزام ،دار النهضة العربية ،القاهرة1224 ،م ،ص .102وهذا
التعريف منتقد من وجهة نظرنا ،كونه يعطي مساحة كبيرة بشأن تطبيق أحكام الغبن على عقود ال تدخل أصال في إطاره ،ألن الغبن ال يشمل جميع
العقود ،بل ينحصر الغبن في عقود المعاوضات فقط ،أما فيما يتعلق بعقود التبرع فإنها ال تدخل في إطاره وال تطبق أحكامه عليها ،وكذلك العقود
االحتمالية تخرج من دائرة الغبن كونه يصعب تحديد االلتزامات بين أطراف العقد حين إبرامه.
وقد عرفه آخر بأنه (اختالل التعادل والتوازن بين طرفي العقد ويشمل ذلك في عدم التناسب بين ما يعطيه المتعاقد وبين ما يأخذه) .راجع المحمدي
أحمد أبو عيسى :النظرية العامة لالستغالل في الفقه اإلسالمي والقانون المدني المصري (دراسة مقارنة) ،ط( ،)1دار النهضة العربية ،القاهرة،
2004م ،ص .160ونحن نرى أن هذا التعريف منتقد أيضا ً كونه وقع في االنتقادات التي سبق وأن بيناها ،أضف إلى ذلك أنه يحدد الوقت الذي ينشأ
به هذا العيب وهو وقت إبرام العقد وتكوينه.
كما عرفه آخر بأنه (عدم التعادل المادي بين االلتزامات المتقابلة) ،راجع إياد محمد إبراهيم جاد الحق :مصادر االلتزام ،المرجع السابق ،ص.146
وينتقد هذا التعريف أيضا كونه قاصر ولم يحدد أنواع العقود التي يقع بها هذا العيب والتي تقتصر على عقود العوض فقط دون غيرها.
 3عبد الناصر محمد عبد عابدين :الغبن وأثره على العقد في مجلة األحكام العدلية ،رسالة ماجستير ،قسم القانون الخاص ،كلية الحقوق ،جامعة األزهر،
غزة1434 ،هـ2013/م ،ص.44
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 .2الغبن االستغاللي :هو الغبن الذي يجمع بين العنصر المادي والعنصر النفسي لالستغالل ،ومن ثم ال يقع
هذا النوع من الغبن االستغاللي إال إذا اجتمع فيه عدم التعادل في األداءات المتقابلة مع استغالل حالة من
حاالت الضعف في المتعاقد المغبون ،سواء أكانت نتيجة طيش أو رعونة أو حاجة ملجئة أو عدم خبرة.

1

وهو الغبن الذي يمكن أن يعطي مجاالً للقاضي للتدخل في تعديل العقد.
كما تعددت التعريفات التي قيلت باالستغالل 2،ونحن نرى أن الغبن االستغاللي هو (انتهاز واستغالل أحد
المتعاقدين في اآلخر حاجة ملجئة أو طيشًا بينًا أو هوى جامحًا أو عدم خبرة ،فيحمله على إبرام عقد أو إجراء
تصرف قانوني معين بغبن فاحش لصالحه أو لصالح غيره مما ينتج عنه عدم تناسب باهظ بين ما يلتزم بأدائه
المستغل وبين ما يعود عليه من نفع).
الطرف ُ
3
ويختلف عيب االستغالل عن الغبن في أمرين جوهريين:
األمر األول:أن الغبن ال يكون إال في عقود المعاوضة ،أما فيما يخص عقود التبرعات والعقود االحتمالية فإنه
ال مجال للقول بإمكانية وروده فيها ،بخالف االستغالل الذي ينطبق على كافة أنواع العقود سواء أكانت معاوضة
أم عقود تبرع أم عقود احتمالية أيضًا.
األمر الثاني :أن الغبن يقاس بمعيار مادي ،فينظر إلى ما بين األداءات المتقابلة من تفاوت في القيمة المادية
بمعدل معين ،بخالف االستغالل الذي يكون في األصل أم اًر نفسياً .ومن الجدير بالمالحظة أن القوانين الحديثة
ال تعتبر الغبن بحد ذاته عيبًا من عيوب اإلرادة ،ألن القول بغير ذلك يؤدي إلى نتيجة مفادها أن كل األفراد
في المجتمع يعتبرون بمثابة قصر ،كما أن اعتبار الغبن عيب من عيوب اإلرادة بحد ذاته سيؤدي إلى إهدار
مبدأ سلطان اإلرادة ومبدأ العقد شريعة المتعاقدين 4،لذلك ال يعتبر الغبن عيب من عيوب اإلرادة بحد ذاته إال

 1محمد تواتي :سلطة القاضي في العقد الذي يتضمن حالة االستغالل (دراسة مقارنة في الفقه اإلسالمي والقانون المدني) ،مذكرة لنيل شهادة الماجستير
في القانون ،تخصص :المسؤولية المهنية ،جامعة مولود معمري -تيرزي وزو -كلية الحقوق والعلوم السياسية2013/11/11 ،م ،ص.46
 2عرف البعض االستغالل بأنه (استغالل أحد المتعاقدين لحالة الضعف التي يوجد فيها المتعاقد اآلخر للحصول على مزايا تقابلها منفعة لهذا األخير)،
راجع نجاة عبيد :سلطة القاضي في تعديل العقد في القانون المدني الجزائري ،مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون الخاص المعمق ،جامعة أبي
بلقايد ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،الجزائر2016-2015 ،م ،ص .23ونرى بأن هذا التعريف منتقد ،كونه جاء قاصرا لم يبين أوجه الضعف
الذي يمكن معها الحكم باالستغالل ،وكذلك قصر الحكم باالستغالل على المستغل نفسه ،ولكن يمكن أن يبرم المستغل العقد لصالحه أو لصالح غيره،
كما يجب أن يكون عدم تناسب باهظ بين ما يلتزم بأدائه المستغل وما يجنيه من نفع مادي أو أدبي.
في حين يعرفه آخر بأنه (استفادة أحد المتعاقدين من الضعف المؤقت للمتعاقد اآلخر استفادة تؤدي إلى انعدام التعادل المألوف بين التزامات أحد
المتعاقدين وما يحصل عليه من فائدة وبين التزامات المتعاقد اآلخر) ،راجع محمد بوكماش :المرجع السابق ،ص .26ونرى بأن هذا التعريف ينتقد
أيضا كما انتقد التعريف السابق  ،كونه لم يحدد حالة الضعف الذي تصيب المتعاقد ال ُمستغل ،فالقانون حدد هذه الحاالت في القوانين التي نظمتها،
أضف لذلك بأنه ال يشترط بأن يكون هذا الضعف مؤقتا في المتعاقد ال ُمستغل.
بينما عرفه ثالث بأنه (أمر نفسي ال يعتبر الغبن إال مظهرا ماديا له) ،راجع عبد المنعم فرج الصده :نظرية العقد في الشريعة اإلسالمية والقانون
الوضعي (القانون المصري والسوري والعراقي والليبي واألردني واليمني والسوداني وقانون اإلمارات العربية والقانون اللبناني) ،ج( )2صحة
التراضي (الغلط -التدليس -اإلكراه -االستغالل) ،دار النهضة العربية ،القاهرة1223 ،م ،ص .206نرى بأن هذا التعريف يمالؤه القصر كونه لم
يبين الدور السيء الذي قام به المستغل ،فالمستغل الغابن نجده بما عليه من أنانية وانتهازية مفرطة يستغل حالة الضعف اإلنساني في إحدى حاالته
المنصوص عليها بالقانون ،ليحصل على فوائد كبيرة سواء أكانت له أم لغيره ،ال تتعادل هذه الفوائد البتة مع ما التزم به.
 3محمد بوكماش :المرجع السابق ،ص .29وعبد الودود يحيى :المرجع السابق ،ص .11و محمود علي الرشدان :المنرجع السابق  ،ص 39وما بعدها .
 4إياد محمد إبراهيم جاد الحق :مصادر االلتزام ،المرجع السابق ،ص.146
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إذا أضيف له عنصر آخر وهو عنصر االستغالل ،كون العدالة أهدرت فال بد من تدخل القاضي عند رفع
ن
المستغل.
األمر إليه إلنصاف الطرف المغبو ُ

فالغبن هو عيب في العقد ،ألنه يتحقق بمجرد التفاوت المادي حتى لو كانت إرادة العاقد المغبون سليمة .أما

االستغالل فهو عيب من عيوب اإلرادة ألنه زيادة على التفاوت غير المألوف ،ال بد وأن يستغل فيه العاقد
ضعفًا في المغبون ،بحيث تفسد إرادته ويبرم المتعاقد العقد تحت تأثير هذا االستغالل.

1

كما يتميز عيب االستغالل عن بقية العيوب األخرى بمجموعة من المميزات:
 .1أن المشرع ربط عيب االستغالل بالغبن ،فإن وقع أحد المتعاقدين ضحية الستغالل المتعاقد اآلخر فإنه ال
يمكنه طلب إنقاص العقد وال إبطاله إال إذا الزم هذا االستغالل في وقوعه غبن ،فإن لم يقع في غبن كان العقد
صحيحًا ومنتجًا آلثاره .فالمشرع جمع بين مفهومين متباينين وإن كان أحدهما يؤدي إلى اآلخر.

2

المستغل في طلب إبطال العقد ،وقد أعطى المشرع
 .2كما أنه باإلضافة لذلك أعطى المشرع الحق للمتعاقد ُ
القاضي أيضًا سلطة التدخل لتعديل العقد بإنقاص التزامات المتعاقد المغبون خروجاً على مبدأ إل ازمية العقد،
كما منح المشرع للقاضي سلطة تقدير العرض الكافي لرفع الغبن الواقع على المتعاقد المستغل.
ثانياً_شروط تدخل القاضي لتعديل العقد بسبب االستغالل والغبن:
هناك مجموعة من الشروط التي ال بد من توافرها ليتدخل القاضي في تعديل العقد بسبب االستغالل والغبن،
وهذه الشروط تتمحور في ثالثة شروط ال بد من توافرها وهي:
 .1اختالل التوازن بين األداءات المتقابلة أو انعدامه عند عدم وجود مقابل:
وهذا هو العنصر المادي أو الموضوعي في االستغالل ،فال بد من توافر هذا العنصر لنكون أمام حالة
استغالل ،وهو ما يأتي في المقام األول في هذا الخصوص ،وهو أول ما يتجه إليه البحث عند النظر ف ي
االستغالل ،ألنه هو الذي يكشف عن العنصر النفسي .لذلك يعتبر بمثابة مفتاح الدخول في مجال اإلثبات،
وهو األيسر في إثباته من العنصر النفسي.

3

ويظهر هذا التفاوت أو االختالل متى كانت قيمة المنفعة التي

يحصل عليها المتعاقد المغبون تقل عن قيمة الفائدة أو المقابل الذي حصل عليه المتعاقد اآلخر ،والتي يمكن
أن يكون غاية معنوية تتحقق في العادة في عقود التبرع.

4
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ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو ما المعيار الذي يساعد القاضي على تقدير التفاوت بين األداءات
المتقابلة للمتعاقدين؟ فهل ينظر إلى القيمة المادية للشيء أم يعتد بقيمة الشيء الشخصية عند المتعاقد
المغبون؟
اختلف الفقه حول هذه المسألة ،فمنهم من ذهب إلى أن تقدير التفاوت ال ينظر فيه إلى القيمة المادية
للشيء ،وإنما يعتد بقيمته الشخصية ،أي ما يستحقه ويساويه هذا الشيء في اعتبار المتعاقد المغبون ،ومقتضى
األخذ بالقيمة الشخصية للشيء ،فإن مقدار التفاوت بين األداءات المتقابلة يتغير بحسب هذه القيمة في اعتبار
المتعاقد 1.إال أن جانباً آخر من الفقه يرى بأن القيمة المعقولة التي يجب االعتداد بها لتقدير وجود التفاوت بين
األداءات المتقابلة هي قيمة الشيء المادية في التعامل مع األخذ بالظروف الشخصية للمتعاقدين بعين االعتبار،
ألن األخذ بالمعيار الشخصي للشيء في نفس المتعاقد وقت التعاقد من شأنه أن يتعارض مع مبادئ العدالة،
ومن ذلك إذا زادت أو تجاوزت قيمة الشيء المادية في السوق 2.ونرى بأن االتجاه الثاني هو االتجاه األقرب
للصواب كونه يجمع بين القيمة المادية للشيء والقيمة الشخصية له في نفس المتعاقد أيضاً ،للوصول إلى تقدير
أقرب للعدالة بين المتعاقدين .كما أن وقت تقدير التفاوت بين األداءات هو وقت إبرام العقد ،وليس بعده.
 .2استغالل حالة من حاالت الضعف في المتعاقد المغبون:
بعد بحث القاضي عن شرط وجود التفاوت واالختالل بين أداءات المتعاقدين الذي يقصد به العنصر
المادي لنظرية االستغالل ،فيبدأ القاضي هنا بالبحث عن الحالة النفسية لمن وقع عليه االستغالل أي العنصر
النفسي لالستغالل ،المتمثل بوجود حالة من حاالت الضعف النفسي في المتعاقد المغبون ،فبحسب هذه النظرية
ال يكتفي باالختالل بين األداءات وحده ،بل ال بد من توافر حالة من حاالت الضعف التي نص عليها القانون.

3

إذ ال بد من توافر العنصر المادي والعنصر النفسي (المعنوي) لثبوت االستغالل ،وإال فال مجال للقول به.
ومن الجدير بالذكر أن التشريعات تباينت في هذا الصدد ،فمنها من قصرت حاالت الضعف اإلنساني
(االستغالل) بالطيش البين والهوى الجامح ،ومنها من توسع في هذا الصدد حيث شملت إضافة لذلك حالة
عدم الخبرة والحاجة الملجئة.
وال يشترط أن يكون صاحب نية االستغالل هو نفس الشخص الذي يستفيد من التصرف ،فقد يكون شخص
آخر ،مثال ذلك أن تطلب الزوجة الثانية من زوجها الطاعن في السن أن يهب ممتلكاته كلها ألبنائها منه
المستغل بهذا الضعف
بصورة بيع صوري مستغلة في ذلك حبه الشديد لها .وهذا يقتضي بداهة علم الطرف ُ
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واتجاه إرادته إلى استغالل صاحبه 1،ويقع على المتعاقد المغبون عبء اإلثبات ،ألن العنصر المعنوي مستقل
عن العنصر المادي ،فال يستخلص منه وال يفرض وجوده ،فقد يتوافر العنصر المادي دون المعنوي وهنا ال
مجال لثبوت االستغالل.
 .3أن يكون االستغالل هو الدافع إلى التعاقد:
يجب أن يكون االستغالل هو الذي دفع المتعاقد المغبون إلى إبرام العقد ،والمعيار هنا هو معيار ذاتي شأنه
في ذلك شأن عيوب اإلرادة األخرى ،ويجب أن يكون المغبون قد قام بإبرام العقد تحت تأثير هذا االستغالل،
والمتعاقد المغبون هو الذي يقع عليه عبء شروط تحققه ،ويجوز هذا اإلثبات بجميع الطرق ألنه ينصب على
وقائع مادية.

2

وتقدير ما إذا كان االستغالل هو الباعث والدافع للتعاقد من عدمه هي مسألة موضوعية تدخل في رحاب
الوقائع ،التي يكون لقاضي الموضوع فيها القول الفصل ،من غير تعقيب من محكمة النقض ،إال أن الوصف
القانوني لوقائع االستغالل والقول ما إذا كان الضعف الموجود في المغبون يصح أن يكون محل استغالل من
عدمه ،فهو مسألة قانونية تبسط محكمة النقض رقابتها عليها.

3

ثالثاً_سلطة القاضي في تعديل العقد لرفع الغبن واالستغالل:
البد لنا بداية أن نفرق في هذه المسألة بين العقود المدنية وبين العقود التجارية التي تنفرد في هذه المسألة
في حكم خاص ،حيث نصت المادة ( )54من قانون التجارة الفلسطيني رقم ( )2لسنة 2104م على أنه (ال
يجوز بسبب االستغالل أو الغبن أن يطلب التاجر إبطال العقود التي يبرمها لشؤون تتعلق بأعماله التجارية أو
إنقاص االلتزامات التي تترتب عليه بمقتضاها) 4،لم يجز القانون التجاري أن يطلب التاجر إبطال العقود التي
يبرمها لشؤون تتعلق بأعمال تجارته أو انقاض من االلتزامات التي تترتب عليه بمقتضاها ،وذلك بسبب وقوعه
في االستغالل أو الغبن ،وبذلك يأتي القانون التجاري بحكم يخالف القاعدة العامة في القانون المدني.
وهذا الحكم منطقي ومعقول برأينا ،ألنه يجب أن يتوافر فيمن يحترف التجارة ويخوض مواكبها ويقبل
مخاطرها ،قدر معقول من الدراية بأمورها ،األمر الذي يجنبه أن يكون ضحية لالستغالل من قبل اآلخرين أو
الغبن ،وبالتالي لم يجز المشرع للتاجر أن يطلب إبطال العقود التي يبرمها لشؤون تجارته أو إنقاص التزامات
الناشئة بموجبها بسبب الغبن أو االستغالل .كما أن التاجر يفترض فيه الذوق السليم وقد اًر كبي اًر من الحيطة
والحرص فيما يتعلق بإبرامه للعقود المتعلقة بشؤون أعماله التجارية .فالتاجر عندما يقدم على شراء سلعة أو
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عقار بثمن يجاوز سعر السوق ،فإنه يقدم على ذلك عن بينة ودراية ودراسة يكون قد أجراها التاجر بنفسه تأسيًا
في ذلك على خبراته لحركة السوق والتوقعات التي يراها من ارتفاع لألسعار.

1

كما أن المجال الحقيقي لسلطة القاضي في تعديل العقد بسبب الغبن واالستغالل هو الغبن االستغاللي وليس
الغبن المجرد ،وحتى يمارس القاضي هذه السلطة ،ال بد وأن يتأكد من توافر الشروط المطلوبة قانوناً على
ن
بناء على طلب المتعاقد المغبون إما أن يبطل العقد ،وإما أن
الحالة المعروضة عليه ومن ثم يكو للقاضي ً
ن
المستغل دعوى اإلبطال إذا عرض ما يراه
يعدله بإنقاص التزامات الطرف المغبو  ،وإما أن يتوقى الطرف ُ

القاضي كافياً لرفع الغبن.
 .0دعوى إبطال العقد:

يجوز للمتعاقد المغبون أن يطلب إبطال العقد عند اجتماع ركني االستغالل ،فهي دعوى يقتصر الحق في
رفعها على المتعاقد المغبون الذي وقع االستغالل عليه دون غيره من األشخاص ،كونه صاحب المصلحة في
التخلص من آثاره.

2

ولكن التساؤل المطروح هنا ،هل يلزم القاضي الذي رفعت أمامه هذه الدعوى باالستجابة لطلب البطال إذا
توافرت شروطها القانونية؟ أي ما مدى السلطة التقديرية الممنوحة للقاضي إزاء قبول هذه الدعوى من
عدمه ،وما هي سلطته في اختيار أحد الجزائين المنصوص عليهما قانوناً؟
أجاب الفقه في الشق األول من التساؤل ،إلى أن القاضي بموجب نظرية االستغالل ال يلزم بقبول الدعوى
حتى وإن توافرت فيها كل الشروط القانونية الالزمة لقيام االستغالل 3.فيجوز للقاضي أن يجيب هذا الطلب إذا
تبين أن إرادة المتعاقد المغبون قد فسدت إلى الحد الذي يدعو لذلك ،وله أال يجيبه بهذا الطلب وينتقل إلى الحل
الثاني في هذا الفرض وهي إنقاص التزامات المغبون إذا وجد بأن إرادة المغبون لم تفسد إلى الحد الذي يبرر
إبطالها .كما تجمع غالبية الفقه على أن القاضي ال يلزم باالستجابة لطلب المتعاقد المغبون فيما يتعلق
باإلبطال ،وأن من سلطته العدول عن اإلبطال واالكتفاء بالتعديل ،وصورة ذلك إنقاص التزامات المتعاقد المغبون
إلى الحد الذي يراه كافيًا لرفع الغبن عنه.

4
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وتعد دعوى اإلبطال دعوى يطلب فيها إنهاء العقد كلياً ،إال أن هذه الدعوى ال تمنع القاضي من الحكم باإلنقاص
باعتباره أقل مما يطلبه المدعي ،كون أن من يملك األكثر يملك األقل 1.ولخيار القاضي بين إبطال العقد
وإنقاص االلتزامات يسترشد القاضي بمالبسات القضية وظروفها.
ودعوى البطال لالستغالل تتميز عن سائر دعاوي البطال األخرى في أمرين ،رغم سريان أحكام البطال
العامة على كل الدعاوي ،وهذا التميز يظهر في أمرين:

2

األمر األول :المدة التي ترفع فيها الدعوى ،وهذه المدة هي سنة من تاريخ العقد ،كما أنها مدة سقوط وليست
مدة تقادم ،والفرق بين المدتين أن مدة السقوط ال تنقطع وال تقف ،بخالف ميعاد التقادم الذي يرد عليها االنقطاع
والوقف ،فإذا لم ترفع هذه الدعوى خالل المدة فإنه يسقط حقه في رفعها ،كما ويحسب هذا الميعاد بالتقويم
الميالدي .في حين أن دعاوي اإلبطال للغلط أو التدليس أو اإلكراه ،ترفع خالل ثالث سنوات من وقت اكتشاف
العيب ،أو خمسة عشر سنة من وقت العقد ،والعلة من جعل هذه المدة قصيرة في االستغالل هي الرغبة في
حسم النزاع بشأن العقود التي يشوبها استغالل ،حتى ال يبقى مصير العقد معلقاً لفترة طويلة بشأن عيب التثبت
من وجوده ليس باألمر اليسير ،وفي هذا األمر حماية للمتعاقد واستقرار للتعامل بين األطراف المتعاقدة.

3

المستغل يجوز له أن يتوقى الحكم باإلبطال ،إذا عرض على القاضي ما ي اره كافيًا
األمر الثاني :أن الطرف ُ
لرفع هذا الغبن ،فيجوز للمشتري أن يعرض زيادة في الثمن ترفع الغبن عن البائع ،فإذا رأى القاضي أن الزيادة
التي عرضها المشتري تكفي لرفع الغبن ،اكتفى بها وامتنع عن إبطال العقد ،وهذا األمر راجع لتقدير القاضي،
فال يشترط أن تكون الزيادة معادلة لقيمة الشيء المبيع ،بل تكفي أن تكون معقولة بحيث تجعل الغبن الذي
يتحمله البائع ال يصل إلى حد الغبن الفاحش ،وهذه المسألة مسألة واقع وبالتالي ال تعقيب على القاضي من
قبل محكمة النقض ما دام التسبيب كافيًا ووافيًا .أما دفع الزيادة لتوقي الغبن في عقود التبرع ال تصح وال تنطبق
هذه القاعدة على عقود التبرع ،ألن من تلقى التبرع لم يدفع أي مقابل تصح زيادته لرفع الغبن.
وحق المستغل في توقي دعوى اإلبطال ،وعرض ما يكفي إلزالة الغبن أمام القاضي مستمر أثناء جميع مراحل
سير الدعوى إلى وقت صدور حكم نهائي بات فيها ،بحيث يعرض المستغل الزيادة التي يراها القاضي كافية
لرفع الغبن في أي مرحلة كانت عليها الدعوى متى رأى في ذلك مصلحته ،وعلى القاضي أن ينظر في العرض
حتى وإن قطعت الدعوى مراحل متقدمة في اإلجراءات ،ألن اإلبقاء على العقد أولى من إبطاله 4.وإن كنا نرى
بأن هذا األمر ال يكون جيدًا بشكل دائم بالنسبة لمصلحة الطرف المستغل كونه يجعله تحث رحمة الطرف
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ال بإجراءات المحاكمة دون مباالة من قبل الطرف الغابن،
الغابن ،مما يؤدي إلى إهدار وقت قد يكون طوي ً
وعند شعوره بقرب إبطال العقد يقوم بعرض هذا العرض أمام القاضي ،ضاربًا بعرض الحائط كل ما بدله
الطرف المستغل من جهد ووقت ومصاريف ،لذلك نرى بأن يكون ذلك العرض في إطار وقت محدد لتحديد
الموقف مبكراً من هذا العقد.
 .2دعوى تعديل العقد (دعوى النقاص):
يجوز أيضًا للمتعاقد المغبون أن يطلب من القاضي إنقاص التزاماته الباهظة ،وقد يرفع هذا المتعاقد دعوى
اإلبطال إال أن القاضي يرى االقتصار على إنقاص االلتزامات فقط دون إبطال العقد ،كون أن اإلبطال يهدد
استقرار المعامالت ويزعزع المراكز القانونية التي تكون قد نشأت .وفي كال الحالتين يقضي القاضي بإنقاص
التزاماته إلى الحد الذي يزول معه الغبن الفاحش بحسب تقدير الظروف.

1

ويأتي السؤال جوهرياً هنا؛ هل يجوز للقاضي أن يقضي بإبطال العقد إذا رفع أمامه دعوى إنقاص االلتزامات
بقصد تعديل العقد؟
من الجدير بالذكر أن القاضي ال يجوز له أن يقضي بأكثر مما يطلبه الخصوم ،فدعوى اإلنقاص على خالف
دعوى اإلبطال ،بحيث ال يجوز للقاضي أن يقضي ببطالن العقد إذا ما اقتصر طلب المتعاقد المغبون على
إنقاص االلتزامات ،وإال كان القاضي قد قضى بأكثر مما هو مطلوب منه ،ذلك أن اإلنقاص أقل خطورة م ن
إبطال العقد ،ألن اإلبطال فيه إنهاء كلي للعقد وبالتالي يزعزع المراكز القانونية التي تكون قد استقرت .كما ال
يجوز للقاضي بدل من أن ينقص التزامات المتعاقد المغبون؛ أن يرفع من التزامات الطرف المستغل ،حتى ولو
بناء على طلبات المدعي المغبون ،ألن القانون لم يذكر سوى إنقاص التزامات المغبون،
كانت هذه الزيادة ً
وبالتالي ال يجوز رفع التزامات المتعاقد المستغل ،إال إذا هو قدم من تلقاء نفسه في عقود المعاوضة ما يراه
2

القاضي كافيًا لرفع الغبن.
والجدير ذكره أن اإلنقاص كاإلبطال يجوز أن يحدث في كل من عقود المعاوضات وكذلك التبرعات ،فيجوز
أن ينقص القاضي التزامات المتبرع المستغل إلى الحد المالئم.

3

وخالصة القول بأن القاضي غير ملزم بقبول الدعوى المرفوعة من الطرف المغبون ،حتى وإن توافرت فيها
جميع الشروط القانونية االزمة لقيام حالة الغبن الناتج عن االستغالل ،إال أن القاضي مقيد بمبدأ الطلب
القضائي الذي يعبر عن اإلطار العام لسلطته التقديرية ،فيتقيد بجميع الطلبات والدفوع المعروضة عليه من

 1عبد المنعم فرج الصده :المرجع السابق ،ص.222
 2محمد بوكماش :المرجع السابق ،ص ،121وهذا ما عالجه نص المادة ( )124من القانون المدني الفلسطيني.
 3عبد المنعم فرج الصدة :المرجع السابق ،ص.222
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بناء على طلب
أطراف الخصومة ،فال يجوز الحكم بزيادة أو رفع التزامات الطرف المستغل من تلقاء نفسه أو ً
ال من إبطال العقد أو إنقاصه اللتزامات المتعاقد المغبون.
المتعاقد المغبون ،بد ً
فقد أُعطي القاضي سلطة لتعديل العقد الناتج عن الغبن أو االستغالل ،إال أن هذه السلطة لم تمنح على إطالقها
وإنما هي محصورة بوسيلة واحدة وهي اإلنقاص ،أما الزيادة بالنسبة اللتزامات الطرف المستغل ال تجوز إال في
حالة العرض من قبله على القاضي .لذلك نرى بأن هذا الجزاء جدير بأن ينص عليه ،خاصة بأنه يأتي كجزاء
جيد للطرف المستغل ،فلذلك كان من األفضل أن ينص المشرع على إعطاء القاضي سلطة إزالة الغبن بزيادة
التزامات الطرف الغابن ،فتكون سلطة القاضي إلزالة الغبن ،باإلبطال أو باإلنقاص أو بالزيادة.

المبحث الثاني
سلطة القاضي في تفسير العقد
لما كان األصل العام في القانون المدني هو أن العقد ينشأ بين أطراف العالقة التعاقدية ،وال يسوغ للقاضي
أن يتدخل في إبرامه بأي وجه من الوجوه ،1وذلك تسليمًا واحترامًا لمبدأ العقد شريعة المتعاقدين 2.إال أن المشرع
سمح للقاضي التدخل بتفسير العقد المطروح أمامه في النزاع الناشئ بين أطرافه ،إلمكانية التوصل للحل
القانوني المناسب واألكثر مالئمة واألقرب للعدالة .ذلك لعدة مبررات أخالقية وتاريخية ،3تتمثل أولها في أنه
وسيلة لتكريس العدالة التعاقدية التي دار النزاع حول تفسيرها ،لتفسير ما تعاقد عليه المتعاقدين أثناء إبرام العقد.
وتتمثل ثانيها في أن سلطة القاضي في تفسير العقد تعود بالفائدة على المعامالت بشكل عام حيث تتجلى
باستقرارها واستقرار مفاعيلها اتجاه األطراف وغير ذلك ،وبالتالي يكون القاضي هو خير من توكل إليه هذه
المهمة ،إذ أن بإدراكه وحكمته وإحاطته بكافة ظروف التعاقد وكذلك حسه الجيد واألخالقي يمكنه من أن يقوم
بهذه الوظيفة على أكمل وجه ،فيسد فيه أي نقص .أما ثالثها تتمثل في الشكلية التقليدية التي كانت موجودة
في القوانين القديمة ،والتي كانت تجنب المتعاقدين من كل لبس أو غموض في مدلول العقد ،كونها كانت تتم
باتباع الصيغة أو الشكلية أو اللفظ المقرر ،وبالتالي يترتب عليه معنى واحد ودقيق ،بغض النظر عما إذا كانت
قد انصرفت إليه اإلرادة أو لم تنصرف ،4أما في ظل مبدأ الرضائية المتبع اآلن والتي تسير عليه العالقات
1هذا األصل يسري أيضا ً على العقود التجارية وكافة أقسام العقود التي تبرم في مجال القانون الخاص ،وذلك استناداً للمادة ( )11من القانون المدني
الفلسطيني والتي تنص على أنه (تسري على العقود القواعد العامة المنصوص عليها في هذا الفصل ،ما لم تتعارض مع قواعد منصوص عليها في
هذا القانون أو قوانين أخرى).
 2أحمد حدي اللة :المرجع السابق ،ص.45
 3محمد عدنان باقر :قواعد األخالق في تحديد مضمون العقد ،بحث منشور في مجلة جامعة بابل ،العلوم اإلنسانية ،المجلد ( ،)22العدد ،2014:4
ص.994-999
 4أحمد حدي اللة :المرجع السابق ،ص46
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كثير ما تسيء إلى المتعاقدين ،فيصبح مدلول عقدهم غامض أو محل شك ولبس فيه بينهم ،
العقدية ،فإنه اً
مما يستدعي ذلك تدخل القاضي لتحديد مدلول العقد ومعناه عن طريق تفسيره.

1

وتعتبر سلطة القاضي في تفسير العقود ،2سلطة غير مطلقة إنما مقيدة بضوابط قانونية تفسيرية يلتزم بإعمالها
القاضي عند تفسيره لها ،وهذا ما يمييز التفسير القضائي عن غيره من أنواع التفسير األخرى 3.كما يعد التفسير
من أهم األعمال القضائية التي يقوم بها القاضي ،4ألن دور القاضي فيها ال يقتصر على تطبيق القانون
فحسب ،فغالبًا ما يجد نفسه بصدد البحث عن حل لمنازعة قامت بين أطراف العقد حول تكوينه أو تنفيذه ،ومن
هنا تبدأ سلطة القاضي تجاه العقد محل النزاع.

5

ف عملية التفسير التي يقوم بها القاضي هي في الواقع؛ عملية ذهنية عقلية ،يحاول بها القاضي فهم
نصوص العقد ،والوقوف من خاللها على معاني األلفاظ التي صيغ بها  ،وذلك إما للكشف عن إرادتهم بصفة

 1عاطف النقيب :المرجع السابق ،ص ،342وجميل الشرقاوي :المرجع السابق ،ص.400
 2تعددت تعريفات الفقه لتفسير العقد ،فذهب البعض للقول بان تفسير العقد هو(أن يصل القاضي إلى ما انصرفت إليه إرادة المتعاقدين بغض النظر
عما إذا كانت العبرة باإلرادة الظاهرة أو الباطنة) .راجع صونية معمري ونورة عراب :تفسير العقد على ضوء القانون المدني الجزائري ،مذكرة لنيل
شهادة الماستر في الحقوق (قسم القانون الخاص الشامل) ،جامعة عبد الرحمن ميرة يجاية ،الجزائر2019/6/21 ،م  ،ص .9ولكن يؤخذ على هذا
التعريف أنه ركز على الغرض من عملية التفسير دون التطرق إلى ماهية التفسير بالحقيقة.
لذلك عرفه البعض اآلخر بأنه (توضيح المبهم من ألفاظ التشريع وتكملة المقتضب من نصوصه وتخريج الناقص من أحكامه والتوفيق بين األجزاء
المتناقضة فيه) .راجع ياسين محمد الجبوري :الوجيز  ،المرجع السابق ،ص.341ومن الواضح بأن هذا التعريف مأخوذ عليه أنه لم يلم بمفهوم
التفسير ،انما اهتم ببيان اللفظ كأنه وسع من المفهوم اللغوي للتفسير ،كما يدلل هذا التعريف على اللبس الذي وقع به واضع التعريف بين المقصود
بتفسير العقد وتفسير التشريع (القانون) ،ليعرفه ثالث وبحق بأنه (تلك العملية التي يقوم بها المفسر بسبب ما شاب العقد من غموض من أجل الوصول
إلى اإلرادة الحقيقية مستندا إلى العقد في حد ذاته والعناصر الخارجة عنه والمرتبطة به) ،راجع عبد الحكم فودة :تفسير العقد في القانون المدني
المصري والمقارن ،منشأة المعارف ،اإلسكندرية2002 ،م ،ص .16فالمتأمل لهذا التعريف يجد أنه جاء ملما بمفهوم التفسير وأشار الى أنها عملية
فنية ذهنية دون االقتصار على تعريف اللفظ ذاته أو الغرض منه ،وكما انه جاء واضحا وشامال جاء يشمل جميع الحاالت التي يمكن أن يرد عليها
النص أيضا.
والجدير بالمالحظة أن التعريف السابق ذكره ،قد أشار إلى تفسير العقد بشكل عام ،دون تخصيص التفسير القضائي للعقد دون غيره من أنواع
التفسير ،لذلك يمكننا تعريف التفسير القضائي للعقد بأنه (النشاط الذهني الذي يقوم به القاضي بسبب ما اعترى العقد من غموض وإبهام للوقوف
على اإلرادة الحقيقية المشتركة للمتعاقدين وإيضاح المعنى الغامض أو المجهول مستندا في ذلك إلى صلب العقد ذاته والعناصر الخارجة عنه والمرتبطة
به).
فتفسير العقد المقصود به هنا هو الوسيلة التي يلجأ إليها القاضي ليتمكن من الفصل في النزاع المطروح عليه من قبل المتعاقدين.
 3ينقسم التفسير إلى ثالثة أنواع حسب الجهة التي تتولى القيام به ،لمعرفتها راجع ،موسى أبو ملوح :شرح مصادر االلتزام في مشروع القانون المدني
الفلسطيني ،المرجع السابق ،ص.230
 4يثار في هذا السياق تساؤالً هاما ً يتمثل فيما إذا كانت هذه السلطة تقتصر على القاضي المدني فقط؟
من الجدير بالذكر أن سلطة تفسير العقد ال تقتصر على القاضي المدني فحسب ،كما أنه ال يعتبر حكرا عليه فقط ،إذ يمكن للقاضي اإلداري وكذلك
الجزائي تطبيق قواعد التفسير المنصوص عليها في القانون المدني ،إذ تعتبر قواعد عامة تصلح لجميع العقود المدنية أو التجارية أو العمالية أو
اإلدارية كانت أو الجزائية أيضا ،ولكن مع مراعاة خصوصية كل قانون وخصوصية كل نوع من أنواع هذه العقود أيضا .إذ أن تطبيق قواعد التفسير
المدنية على العقود اإلدارية ال يعني تطبيقا حرفيا بل يجب مراعاة خصوصية هذه العقود من استهدافها للمنفعة العامة التي تسبق المنفعة الخاصة.
وكذلك على غرار القاضي المدني يمكن للقاضي الجزائي هو اآلخر أن يفسر العقود إذا ما عرضت عليه بصفة عرضية ،وهذا متصور في بعض
الجرائم مثل جرائم خيانة األمانة ،إذ أن محلها هو عقد من عقود األمانة المنصوص عليه حصرا في قانون العقوبات ،وقد تكون للقاضي الجزائي
سلطات أوسع في إثبات العقد وفي تكييفه تفسيره لها من القانون المدني حتى يطبق الحكم الجزائي الصائب عليه .ولكن سلطة القاضي الجزائي (قاضي
الموضوع) في تفسير العقود ال تبرر بأي حال انتهاك النص الجزائي ،فهو مقيد ومضبوط بمبدأ الشرعية المعروف (ال جريمة وال عقوبة إال بنص).
إال أن السلطة المخولة للقاضي الجزائي كبيرة في إطار الحدود سابقة الذكر ،إذ يمكن للقاضي الجزائي أن يفسر المحررات المتعلقة بالملكية وال سيما
جريمة التعدي على الملكية العقارية ،وبالتالي يستطيع القاضي الجزائي أن يفسر ما يعرض عليه سواء أكان عقدا مدنيا أم محضرا أم دليال كتابيا في
القضية .راجع في هذا السياق ،مقني بن عمار :القواعد العامة للتفسير وتطبيقاتها في منازعات العمل والضمان االجتماعي (دراسة مقارنة) ،رسالة
دكتوراه في القانون االجتماعي ،جامعة وهران -السانيا ،الجزائر2002-2004 ،م  ،ص ، 442-445وأحمد حدي اللة :المرجع السابق ،ص.46
 5مقني بن عمار :المرجع السابق ،ص.14
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أساسية أو لتكييف العقد كمسألة أولية يصل من خاللها القاضي إلى حقيقة العقد ،ليطبق عليه األحكام واجبة
التطبيق.

1

فالقاضي تبعا لهذه السلطة يكون ملزما بالرجوع إلى مرحلة تكوين العقد ،للبحث عن قصد المتعاقدين،

2

ألن العقد عندما يعرض على القضاء في حالة قيام نزاع حوله ،فإنه يجب أال ينظر إليه ألول وهلة بأنه عمل
خارج عن القانون ،بل يجب النظر إليه مبدئيًا بأنه ثمرة عالقة حدثت في إطاره.
ولبيان موضوع هذا المبحث نتناوله بالشرح عبر ثالثة مطالب:
المطلب األول :شروط وجوب تفسير العقد وأهم المبادئ العامة فيه.
المطلب الثاني :ماهية االرادة المشتركة للمتعاقدين وحاالت تفسير العقد.
المطلب الثالث :الرقابة على تفسير العقد.

المطلب األول
شروط وجوب تفسير العقد وأهم المبادئ العامة فيه
لما كان تفسير العقد يمثل النشاط الذهني الذي يقوم به القاضي بسبب ما اعترى العقد من غموض وإبهام،
للوقوف على اإلرادة الحقيقية المشتركة للمتعاقدين وإيضاح المعنى الغامض أو المجهول مستنداً في ذلك إلى
صلب العقد ذاته والعناصر الخارجة عنه والمرتبطة به ،لذلك البد من توافر مجموعة من الشروط الواجب
توافرها في العقد لتفسيره ،مع ضرورة التقيد بالمبادئ العامة فيه .هذا مما ينبغي معه تقسيم الدراسة في هذا
المطلب إلى فرعين:
الفرع األول :شروط وجوب تفسير العقد.
الفرع الثاني :المبادئ العامة في التفسير.

الفرع األول
شروط وجوب تفسير العقد
لقيام القاضي بممارسة سلطته في تفسير العقد ،ال بد من توافر شرطين في مكنون العقد الواجب تفسيره ،وهما
على النحو اآلتي:

1

2

فؤاد محمود معوض :دور القاضي في تعديل العقد (دراسة تحليلية وتأصيلية في الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي ،دار الجامعة الجديدة للنشر،
اإلسكندرية2004 ،م ،ص.159
صونية معمري ونورة عراب :المرجع السابق ،ص.4
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أوالً_أن يكون العقد صحيحاً:
ال يكون تفسير العقد بمعزل عن البحث في تكوينه ،فيشترط أن يكون هذا العقد قد استوفى جميع أركانه
وشروطه ،فالعقد ال يكون موجودًا إال إذا توافر فيه جميع أركانه التي ال بد من توافرها لينشأ صحيحًا ،وهذه
األركان هي (الرضا والمحل والسبب والشكلية بالنسبة لبعض العقود التي أوجب القانون إفراغها في قالب
رسمي) ،أما فيما يتعلق بشروط الصحة فإنه يترتب على تخلفها أن تجعل العقد صحيحًا ولكنه مهدد باإلبطال
إذا ما تمسك صاحب المصلحة بهذه العيوب أمام القضاء ،وهي ما تسمى بعيوب الرضا كالغلط واإلكراه
واالستغالل والتدليس أو عيبًا باألهلية .1فال بد للقاضي من أن يبحث في تكوين العقد أوالً ثم يتجه لتفسيره بعد
ال.
ذلك ،إذ ال جدوى منه إذا كان العقد باط ً
ثاني ًا_أن يكون العقد غامض ًا:
تقع سلطة القاضي في تفسير العقد على العبارات الغامضة دون الواضحة الجلية ويكون ذلك بالبحث في نية
المتعاقدين من خالل عبارات العقد ،ومن الجدير بالمالحظة أن التفسير ال يعني تقديم دليل مخالف ،حيث أن
التفسير الذي يقوم به قاضي الموضوع ليس عملية مناقضة لمضمون العقد ،ولكنه يأتي مؤكدا عليه ،ثم أن
سلطة التفسير محكومة بضوابط نص عليها المشرع ،يكون القاضي معها غير قادر على إضافة شيء ال يرغب
فيه األطراف وال إلغاء شيء انصرفت إليه إرادتهم المشتركة.

2

وال يفهم من ذلك أن العبارة إذا كانت واضحة ال يجوز تفسيرها ،بل إن القاضي قد يجد نفسه في حاجة إلى
تفسير العبارات الواضحة ،مهما بلغ وضوحها وكان معناها سلسًا وارتفع عنها اللبس واإلبهام ،وذلك ألن وضوح
العبارة غير وضوح اإلرادة ،فقد تكون العبارة في ذاتها واضحة ،ولكن الظروف تدل على أن المتعاقدين أساءوا
استعمال هذا التعبير الواضح 3.وهذا ما سنبينه الحقًا.
ومسؤولية تحديد غموض العقد من عدمه تدخل ضمن اختصاصات قاضي الموضوع ،فللقاضي السلطة التقديرية
في الوصول إلى أن عبارات العقد غامضة من عدمه ،فهو لن يخضع الدعاء المتعاقدين ،بل عليه أن يستعمل
سلطته التقديرية باعتباره مسألة تتعلق بالتفسير كمقدمة إلعمال سلطته التفسيرية حيال ذلك.

4

 1صونية معمري ونورة عراب :المرجع السابق ،ص4
 2بردان رشيد وبوراس نجية :القاضي وتفسير العقد ،مجلة القانون -المجتمع والسلطة ،مجلد ( ،)90عدد (2014 ،)10م ،ص.12
 3عبد الرزاق السنهوري :الوسيط ،2009 ،المرجع السابق ،ص.429
 4صونية معمري ونورة عراب :المرجع السابق ،ص.10
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الفرع الثاني
المبادئ العامة في التفسير
مما ال شك فيه أن تفسير العقد هو الوسيلة القضائية إلظهار إرادة المتعاقدين فيه ،وهذه اإلرادة تتمثل
بالبحث عن النية المشتركة للمتعاقدين ،وفي سبيل ذلك يتمتع القاضي بسلطة تقديرية الستخالص النية المشتركة
لهم من عبارات العقد المطروح أمامه ،بإتباع مجموعة من المبادئ العامة في تفسير العقود ،ومن هذه المبادئ
ما يلي:
أوالً_ضرورة األخذ بسياق العقد ،والمالبسات التي أحاطت به عند إبرامه ،وبالتالي ال يجوز أن يفسر العقد
بعيدًا عن بيئته وإال كان التفسير مبتو ًار وناقصًا ومعيبًا ،كما يجب أن يؤخذ باالعتبار جميع الظروف التي
أحاطت بالعقد وأثرت في تكوينه ونشأته.1
ثانياً_تفسير العقد طبقاً لما يقتضيه مبدأ حسن النية والنصاف ،إذ أن مبدأ حسن النية هو مبدأ أخالقي
وفلسفي ،يصعب حصره وتحديده وكذلك قواعد العدالة ،ويستند هذا المبدأ على أساس أدبي ،وهذا المبدأ له
ٍ
معان متعددة كعدم التعسف في استعمال الحق وكذلك اإلخالص عند تولي أعمال الغير ومصالحهم ،واإلنصاف
وعدم اإلضرار بالغير والمقصد والغاية وعدم اإلثراء غير المشروع على حساب الغير .2ويعد هذا المبدأ من أهم
الوسائل األخالقية والقواعد العامة في تفسير العقود ،فمبادئ حسن النية تملي تفسير العقد بصورة تعكس إرادة
األطراف الحقيقية ،المتجهة نحو األمانة والعدل والمساواة بين المتعاقدين .فوفقًا لهذا المبدأ يجب أن يتم التفسير
على أساس أن األطراف المتعاقدة كانت عند إبرامهم للعقد يحملون نية حسنة أو أنهم ينووا تنفيذ التزاماتهم
المتبادلة على أساس ذلك.3
ومن غير المتصور أن يكون العقد ذو قوة إلزامية ويعد شريعة للمتعاقدين ،إن كان كل طرف منهم يتربص
باآلخر ويسيء النية له ،ويقيم عالقته به على أساس الغش وسوء النية والتدليس.
أما بالنسبة لمبادئ اإلنصاف؛ فهي تتمثل بمراعاة التوازن في االلتزامات المتبادلة فيما بين المتعاقدين ،فعند
تفسير العقد يجب أن يتجه القاضي إلى إعطاء المعنى الذي يوفر التوازن ،فيرجح هذه الصفة وهي صفة التوازن
على صفة اإلرهاق ألحد األطراف ،وهذا عند غموض النص ،أما عند وضوح االلتزامات وصراحتها فإنه يمتنع
عليه االنحراف في تفسيرها عن معناها 4،وبالتالي يتوجب على القاضي عند عدم وضوح النص أن يلجأ إلى

 1برهان زريق :نظرية تفسير العقد في القانونين المدني واإلداري ،مطبعة اإلرشاد ،الالذقية ،د.س ،ص.26
 2محمد عدنان باقر :المرجع السابق ،ص.941
 3برهان زريق :المرجع السابق ،ص.29
 4محمد عدنان باقر :المرجع السابق ،ص.941
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مبادئ العدالة واإلنصاف إلى جانب القواعد األخرى ،كون أن هذه المبادئ يجب أن تسود عالقة األطراف.
ثالث ًا_ضرورة األخذ بمسلك المتعاقدين :يجب االعتداد بمسلك المتعاقدين في العقد بمجموعه ،ولو وجد قبل
انعقاد العقد أي في مرحلة المفاوضات السابقة على انعقاده ،وما مرت به من مساومات ومفاوضات فيما بينهم،
فهذه طريقة يمكن أن يتوصل القاضي من خاللها للنية المشتركة فيما بين المتعاقدين.

1

رابع ًا_عند الشك يأخذ القاضي باألقل :إذا كانت األلفاظ المستعملة في العقد يعوزها الوضوح ،وتحتمل المعاني
المتفاوتة ،فاألصل أن يفضل المعنى الذي يحدد االلتزام ،تحديدًا ضيقًا على ذلك المعنى الذي يوسع نطاقه.

2

خامساً_عبارات العقد تفسر بعضها البعض :بعض العبارات الواردة في العقد تعطي المعنى الكاشف عن النية
المشتركة للمتعاقدين ومن ثم تفسر العقد ،فالعبارات الظاهرة تفسر بعضها اآلخر غير الظاهرة من مجموع
العقد.

3

سادساً_إعمال النص :يجب على القاضي عند تفسير العقد إعمال النص ،فإذا كانت األلفاظ تنطوي على
غموض في معناها أو تناقض في داللتها ،فإن تطبيقها يؤدي إلى ظهور ثغرات فيها ويترتب على ذلك احتمال
وجود تفسيرات مختلفة ،فلذلك يجب تكملة كل مواضع القصور في التعبيرات المستعملة في العقد بأفضل ما
يكفل به بلوغ المقاصد الرئيسة التي أراد المتعاقدين بلوغها وتحقيقها .وبمعنى آخر أنه إذا وجد المفسر نفسه
أمام تفسيرين محتملين للنص ،أحدهما يعمل النص واآلخر يهمله ويجعله ال معنى له وال قصد ،فهنا يجب على
القاضي أن يفضل التفسير األول ،ألنه ليس من المنطق أن يفترض أن األطراف المتعاقدة لم تكن تقصد شيئًا
عندما وضعت النص المختلف على تفسيره.

4

سابعاً_إبراز حالة وتخصيصها بالذكر ال يجعلها تنفرد بالحكم وحدها :إذا ذكرت حالة في العقد وتم تخصيص
جزء كبير لها فيه ،فإن ذلك ال يجعلها تبسط الحكم على حاالت أخرى واردة فيه.

5

ثامن ًا_جواز استعانة القاضي بالقرائن والشهود في تفسير العقد :ذهب جانب من الفقه للقول بجواز استجالء
مادة التفسير للوصول إلى اإلرادة المشتركة للمتعاقدين بشهادة الشهود والقرائن دون اشتراط التمسك بدليل كتابي،
ال بالعقد محل التفسير ،حين يستخدم الوسائل الداخلية في الكشف عن نية
بحيث يجب على القاضي أن يبدأ أو ً

 1محسن عبد الحميد إبراهيم البيه :النظرية العامة لاللتزامات (مصادر االلتزام) ،ج (( )1المصادر اإلرادية) ،مكتبة الجالء الجديدة ،المنصورة ،د.س،
ص.399-396
 2برهان زريق :المرجع السابق ،ص.22
 3محسن عبد الحميد إبراهيم البيه :المرجع السابق ،ص.399-396
 4برهان زريق :المرجع السابق ،ص.24
 5محسن عبد الحميد إبراهيم البيه :المرجع السابق ،ص.399-396
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األطراف المشتركة ،فإذا لم تسعفه هذه الوسائل ،كان للقاضي أن يحيل الدعوى إلى التحقيق؛ ليتمكن المدعي
ن
بناء على ما قدم بين يديه.
من تقديم ما لديه من شهادة شهود وقرائن؛ ليبين مضمو العقد ويفسره القاضي ً
والجدير بالمالحظة أن الفقه يميز بين العبارة الواضحة والعبارة المبهمة الغامضة ،من حيث جواز استجالء
1

الغموض بشهادة الشهود والقرائن ،إذ ال يجوز االلتجاء في حالة وضوح العبارة إلى الشهادة والقرائن ،ألن في
ذلك مخالفة وتجاوز لما هو مكتوب.

2

تاسع ًا :ال يشمل العقد إال ما تم التعاقد عليه :فمهما كانت عمومية األلفاظ المستعملة في العقد ،إال أنه ال
يشتمل إال على ما تم ارتباط اإليجاب بالقبول ألجل تحقيقه من هذا التصرف القانوني المبرم بين أطرافه.

3

المطلب الثاني
ماهية الرادة المشتركة للمتعاقدين وحاالت تفسير العقد
فرق المشرع في هذا الشأن بين ثالثة حاالت لتفسير العقود ،حيث أن العبارات المستخدمة من قبل المتعاقدين
للتعبير عن إرادة كل منهم ،لن تخرج عن إحدى الحاالت الثالثة التالية:
هي إما أن تكون عبارات العقد واضحة الداللة على مقصود المتعاقدين ،وإما أن تكون غير واضحة ،وإما أن
يكون هناك فشل في استيضاح تلك اإلرادة لقيام الشك في حقيقة اإلرادة المشتركة للمتعاقدين.
ولكن قبل التطرق لحاالت تفسير العقود ،يكون لنا أن نتساءل عن ماهية النية المشتركة للمتعاقدين ،على اعتبار
أن تفسير العقد ال يتم بالكشف عن مقصد كل متعاقد على انفراد ،بل يجب أن يكون ببيان ما اجتمع عليه
المتعاقدين ،وعدم حصر النظر عند التفسير بإرادة كل واحد منهم على حدا؟
ولبيان مضمون هذا المطلب سنتناوله بالشرح والتفصيل في فرعين:
الفرع األول :ماهية الرادة المشتركة للمتعاقدين.
الفرع الثاني :حاالت تفسير العقود.

 1صونية معمري ونورة عراب :المرجع السابق ،ص ،55حيث أجازت محكمة النقض الفرنسية االستعانة بالشهادة والقرائن ،عند تغيير عقد البيع ،لتحدد
األشياء المبيعة ،فيما يتعلق لجزء األرض ،حيث ال تتضمن عبارة العقد تحديدا كافيا وبالتالي قبلت الشهادة والقرائن لتفسير العقد ،وذكر بيان كيفية
تنفيذه ،وعلى العكس لم يجز القضاء بالشهادة ،حينما تكون عبارة العقد واضحة في تحديد مضمون العقد .ومقني بن عمار :المرجع السابق ،ص.145
 .2صونية معمري ونورة عراب :المرجع السابق ،ص.56
 3محسن عبد الحميد إبراهيم البيه :المرجع السابق ،ص399-396
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الفرع األول
ماهية الرادة المشتركة للمتعاقدين
من الجدير بالذكر؛ أن معظم التشريعات تنص على أن العقد ال يتم إال بعد أن يتبادل أطراف العقد التعبير
عن إراداتهم المتطابقة ،كما أن اصطالح اإلرادة المشتركة للمتعاقدين يتكرر بقوة في كل النصوص القانونية
المقارنة التي لها عالقة بالتفسير.

1

أوالً :المقصود بالنية أو الرادة المشتركة للمتعاقدين :ان اصطالح النية المشتركة للمتعاقدين هي عبارة عن
كلمتين :النية وهي اعتزام أمر معين ،واالشتراك هو التقابل والتالقي ،وبالتالي تعرف النية المشتركة للمتعاقدين
(هي ما اجتمع عليه المتعاقدين ،وتقابلت إرادتهم بشأنه ،فيعبرون عنه بتعبيرات متطابقة تكشف عن
مضمونهم).

2

يتبين من هذا التعريف أن النية أو اإلرادة المشتركة للمتعاقدين هي ما اجتمعوا واتفقوا عليه

المتعاقدين ،فتتحد هذه اإلرادات فيما بينها وتتشابه بالدوافع والغايات المرجو تحقيقها من إبرام هذا العقد المعقود
بينهم ،فمن الضروري أن يعبروا عن هذه االرادة بتعبيرات متطابقة ومتوافقة تكشف عن إرادتهم الحقيقية.
ثانيا :كيفية استخالص النية المشتركة للمتعاقدين:
يظل السؤال ممتداً هنا ،ليكون له شق آخر وهو؛ أين يجد القاضي هذه الرادة أو النية المشتركة للمتعاقدين؟
تباينت اآلراء في الجابة عن هذا التساؤل:

3

* فذهب البعض إلى القول بأن النية المشتركة للمتعاقدين تتمثل في اإليجاب الموجه من الموجب إلى الطرف
ال
اآلخر ،مفهوماً على النحو الذي أخذ به الطرف اآلخر أو كان يستطيع أن يأخذ به .فهذا الفهم الحاصل فع ً
أو من المستطاع الحصول عليه ،هو الذي نقف عنده ،كونه القدر المتيقن الذي تتالقى عنده اإلرادات.
ولكن هذا الرأي تعرض لالنتقاد ،كونه يفترض أن التعاقد يتم عن طريق تعبير نهائي تام ،ولكن ما يحدث في
الواقع العملي هو أن أطراف التعاقد يتفاوضوا ويتساوموا ويتبادلوا تعبيرات غير نهائية ،ثم ينتهي المطاف إلى
تعبير واحد يرتضيه الجميع ،ولسنا نعلم من منهم صاحب هذا الرأي ،كونه ثمرة مفاوضات دارت بينهم لكل
طرف نصيب في إنهائها.
*وذهب رأي آخر إلى القول ،بأن اإلرادة المشتركة هي اإلرادة القانونية التي يجمع القاضي عندها إرادة كل
المتعاقدين ،دون أن يضحي بأحد مصالح هذه اإلرادات على حساب األخرى.

 1انظر لنص المادة ( )165من القانون المدني الفلسطيني ،ونص المادة ( )42من القانون المدني المصري ،ونص المادة ( )232من القانون المدني
األردني.
 2عبد الحكم فودة :المرجع السابق ،ص.266
 3هذه اآلراء تجدها تفصيال لدى مقني بن عمار :المرجع السابق ،ص.59-56
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وانتقد هذا الرأي أيضاً ،ألنه يعبر باألساس على إرادة ليست لهم وإنما إرادة أخرى وهي إرادة من صنع القاضي،
فهو الذي يقوم بنسج خيوطها ،ثم يفرضها عليهم فرضًا.
*بينما ذهب رأي ثالث إلى القول ،بأن األمر ال يعدو أن يكون هناك مظهر خارجي للتعبير عن اإلرادة
المشتركة للمتعاقدين ،أي إرادة ظاهرة مفوض لها أن تكشف عن إرادة باطنة ،فإذا لم يقيموا دليل على عكس
ذلك؛ وجب أن نستخلص النية المشتركة من هذه اإلرادة الظاهرة ،أما إذا قام دليل على عدم اشتراك هذه النية
فيما بينهم ،فإنه يتم استخالصها من معايير يحددها القانون .وبالتالي يمكن القول بأنه تأييدًا منا للرأي الثالث
إال أننا نضيف أنه ال يجب االعتماد في تفسير العقد على التعبير النهائي الذي يفترض فيه اشتماله على جميع
نقاط العقد وبنوده فقط ،بحيث يتم التعويل على الظاهر أيًا كان وضعه ،مع فحص األعمال التحضيرية التي
تسبق التعاقد ومسلك المتعاقدين قبل التعاقد وبعده إذا كانت هناك أعمال تحضيرية بذلك ،وبالرجوع إلى الظروف
المادية التي البست التعاقد أيضاً ،وهو الرأي الذي نؤيده.

الفرع الثاني
حاالت تفسير العقود
ترتب حاالت تفسير العقد حسب ما وردت في النصوص القانونية على النحو اآلتي:
أوال :حالة وضوح العبارة :يمكن التفريق في هذا الصدد بين افتراضين:
* االفتراض األول :إذا كانت عبارة العقد الواضحة تتفق مع اإلرادة الحقيقية للمتعاقدين.
* االفتراض الثاني :إذا كانت العبارة الواضحة ال تتفق مع اإلرادة الحقيقية للمتعاقدين.
ففي الفرض األول  :متى كانت عبارة العقد واضحة في جملتها وفي معناها ،وكانت داللتها مطابقة لإل رادة
الحقيقية المشتركة للمتعاقدين ،فهنا تقوم قاعدة واضحة وهي ال اجتهاد بالتفسير مع وضوح العبارة ،وهي
قاعدة مستقرة وواضحة في التشريع والقضاء.

1

ويتعين على القاضي هنا أن يأخذ بالمعنى الظاهر دون غيره ،ما دام أنه غير مخالف للقانون 2.فال
يكون على القاضي هنا التدخل في تفسير العقد ،والبحث في جوانب أخرى إلصدار حكم فيما بين المتعاقدين.

3

 1محسن عبد الحميد إبراهيم البيه :المرجع السابق ،ص ،393راجع نص المادة ( )150من القانون المدني المصري والمادة ( )232من القانون المدني
األردني والمادة ( )165من القانون المدني الفلسطيني.
 2ياسين محمد الجبوري :الوجيز في شرح القانون ،المرجع السابق ،ص .342وعبد القادر الفار :مصادر االلتزام – مصادر الحق الشخصي في القانون
المدني ،ط / 1االصدار الثاني ،دار الثقافة للنشر والتوزيع  ، 2006 ،ص.152-149
 3محمود جمال الدين زكي :دروس في مقدمة الدراسات القانونية (موسوعة القانون الروماني) ،ط ( ،) 2الهيئة العامة لشؤون المطابع األمرية ،القاهرة،
1342هـ1262/م ،ص.334
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كما ال يجوز للقاضي هنا االن حراف عن هذه العبارة الواضحة بتفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين،
ولعل السبب من وراء ذلك هو أن األصل في العقد رضا المتعاقدين وما اتجهت إليه إرادتهم.

1

2

ويعبر البعض عن هذه الحالة بحالة وضوح اإلرادة ،والمقصود بها هو أن هناك وضوحًا بالعبارة بما
يعكس وضوحًا باإلرادة ،وذلك حين تعبر العبارة الواضحة عن النية المشتركة للمتعاقدين.

3

حيث قضت محكمة النقض المصرية بأنه "إذ التزم الحكم المطعون فيه عبارة العقد ولم يخرج عن معناها
الظاهر فإنه ال يكون قد أخطأ في تطبيق القانون أو تأويله" 4.كما وقضت ذات المحكمة في حكم آخر لها بأن
"لمحكمة الموضوع السلطة الكاملة في تفسير عبارات العقد ما دامت لم تنحرف بها عن المعنى الظاهر لها".

5

ولكن يبقى السؤال جلياً هنا ،هو ما المعيار الذي يمكن القول معه بأن العبارة واضحة؟
لقد تعددت اآلراء لإلجابة على هذا السؤال 6،فهناك من جعل معيار وضوح العبارة على أساس وضوح
الرادة ،أي أنه إذا كانت العبارة واضحة وجب أن تدل على التعبير الصادق المنبثق عن اإلرادة المشتركة
للمتعاقدين وال يجوز االنحراف عن هذه العبارة عن طريق التفسير.
ورأي آخر ذهب إلى القول أن معيار وضوح العبارة يتمثل في التطابق الكلي في التعبير عن اإلرادة
الظاهرة واإلرادة الباطنة ،أي أن األلفاظ والكلمات والتعابير واإلشارات المستعملة عبرت بصدق عما انصرفت
إليه إرادة المتعاقدين .وهو الرأي الذي نؤيده.
اذن ليس المقصود بوضوح عبارة العقد هو وضوح كل جملة أو تعبير على حدا ،بل هو وضوح في
منطوق العقد بشكل أساسي ،استنادًا لمجموع ما جاء في عباراته ،ذلك أن العقد هو عبارة عن وحدة متصلة
األجزاء متكاملة األحكام 7.وفي كثير من األحيان تكون العبارة واضحة تماماً ،وبالتالي ال مجال لتفسيرها ،ألنها
تعبر عن اإلرادة الحقيقية الكامنة للمتعاقدين ،ففي هذه الحالة يكون إلزامًا على القاضي التقيد بعبا ارت العقد،
ألن االنحراف عنها يعتبر بمثابة التحريف إلرادة المتعاقدين 8.وفي هذا السياق قضت محكمة النقض المصرية
إلى أن "العبارات الواضحة تعد تعبي اًر صادقًا عن اإلرادة المشتركة ،وهذا ما يراعي االستقرار ويحترم مبدأ سلطان

 1محمد حسام محمود لطفي :النظرية العامة لاللتزام (مصادر االلتزام) ،د .ن ،القاهرة2000-1222 ،م ،ص .142وحمدي عبد الرحمن :المرجع
السابق ،ص ،429ومحمد بوكماش :المرجع السابق ،ص .93وإلياس ناصيف :الموسوعة 1224م ،المرجع السابق ،ص.219
 2أمين دواس :المرجع السابق ،ص.123
 3حمدي عبد الرحمن :المرجع السابق ،ص.429
 4نقض مدني مصري رقم ( )291لسنة 33ق ،جلسة 1269/5/30م.
 5نقض مدني مصري رقم ( )221لسنة 33ق ،جلسة .1269/3/9
 6هذه اآلراء مشار إليها لدى أحمد حدي اللة ،المرجع السابق ،ص.42-44
 9إلياس ناصيف :الموسوعة 1224م ،المرجع السابق ،ص .42وعبد الرزاق أحمد السنهوري  ،الوسيط 1252 ،م  ،ص 601
 4بشير دالي :مبدأ تأويل العقد (دراسة مقارنة) ،مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون الخاص ،جامعة أبو بكر بلقايد ،تلمسان2004-2009 ،م،
ص .10و أحمد شرف الدين  ،المرجع السابق  ،ص 244
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اإلرادة " 1.وإذا أخذ القاضي بالعبارات الواضحة فهو غير ملزم ببيان أسباب أخذه بها 2،كما قضت ذات المحكمة
أيض ًا بأنه (إذا كانت المحكمة في تفسيرها ورقة من أوراق الدعوى لم تخالف ظاهر معناها فال يكون عليها أن
تورد أسبابًا ،ألن اقتضاء األسباب محله أن تكون المحكمة قد صرفت اللفظ عن ظاهر معناه ،فيكون عليها أن
تبين ما حملها على هذا الصرف).

3

أما ا لفرض الثاني :وهو حالة وضوح العبارة مع مخالفتها للقصد الحقيقي للمتعاقدين ،فالتعبير عن
اإلرادة قد يكون في بعض األحيان محددًا ال غموض في المعنى الذي يؤخذ منه ،ولكنه يكون مخالفًا لقصد
المعبر عن إرادته أو مخالفًا للقصد المشترك للمتعاقدين ،فتحديد معاني التعبير عن اإلرادة ال يعني بالضرورة
وضوح القصد منه أو تحديد هذا القصد ،فقد يكون التعبير الواضح في معناه مخالفاً للقصد أو غير دال عليه
بوضوح.

4

أي أن األلفاظ فيه تكون واضحة ولكن رغم وضوحها؛ ال تعكس وضوحاً في اإلرادة وال تعكس بصدق
النية المشتركة للمتعاقدين وتعبر عن إرادتهم الحقيقية.

5

فعبارة العقد ال تكفي أن تكون واضحة في ذاتها وإنما يجب أن تكون واضحة بالنسبة لداللتها على إرادة
المتعاقدين ،وهنا يكون للقاضي أن يمارس التفسير رغم وضوح العبارة ألن الوضوح هنا يقتصر على اللفظ دون
اإلرادة والنية المشتركة 6.إذ ال بد هنا من االعتداد بالمعنى الحقيقي والبحث عن النية الحقيقية للمتعاقدين
التعبير الوراد في العقد.
ويجوز للقاضي هنا أن َيعدل عن هذا المعنى الظاهر إلى غيره من المعاني إذا وجد في ظروف الدعوى

ما يبرر األخذ بالمعنى اآلخر ،ويظل عليه أن يبين في حكمه األسباب التي تبرر هذا العدول عن المعنى
الظاهر إلى غيره ،وهذا التسبيب يخضع لرقابة محكمة النقض (التمييز) ،فإذا وجدت محكمة النقض أن القاضي
عدل عن المعنى الواضح للفظ المستعمل إلى معنى أخر ،دون أن يسبب ذلك تسبيبًا قانونيا وكافيًا ومنطقيًا،
كان لمحكمة النقض أن تنقض حكمه.

7

ولعل العلة من اشتراط المشرع للتسبيب في هذه الحالة وعدم اشتراطه في الحالة السابقة ،هي أن المعنى
الظاهر للفظ الواضح يفترض فيه أنه يمثل إرادة المتعاقدين ،فال يحتاج األخذ به إلى تسبيب وال يجوز العدول
 1نقض مدني مصري رقم  12 ،42فبراير سنة 1246م.
 2حمدي عبد الرحمن :المرجع السابق ،ص.429
 3نقض مدني في  2من مايو سنة 1249م ،مجموعة عمر ،ج( ،)5رقم ( ،)206ص .445و محمد حسام محمود لطفي :المرجع السابق ،ص.143
 4جميل الشرقاوي :المرجع السابق ،ص .401و محمود مال الدين زكي :الوجيز ،المرجع السابق ،ص .301وبردان رشيد وبوراس نجية :المرجع
السابق ،ص.25
 5حمدي عبد الرحمن :المرجع السابق ،ص.429
 6ياسين محمد الجبوري :الوجيز في شرح القانون المدني األردني ،المرجع السابق ،ص.342
 9سليمان مرقس :المرجع السابق ،ص.442
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بناء على أسباب سائغة معقولة .وفي هذا السياق قضت محكمة النقض المصرية بأن (للقاضي
عنه إلى غيره إال ً

السلطة في تفسير العقود والمحررات على وفق نية المتعاقدين أو نية الملتزم فيها ولو اقتضى ذلك مخالفته
ال لعدم اعتداده
للمعنى اللغوي لأللفاظ التي صيغت بها ،وإنما يجب عليه في هذه الحالة أن يبين سببًا مقبو ً
بالمعنى الظاهري ،وألخذه بالمعنى الذي ذهب إليه).

1

ومن الجدير بالمالحظة بأنه من غير الصحيح أن نقول بأن العبارة الواضحة قد تحتاج إلى تفسير،
فالبحث في اللفظ واإلرادة والوصول إلى إثبات عدم مطابقة اللفظ لحقيقة اإلرادة ليس تفسي ًار للعقد؛ وإنما هو
ال
إثبات للغموض يتبعه بعد ذلك تفسير ،فالغموض والبحث فيه يسبق الحاجة إلى التفسير ،فالخالف يثور أو ً
فيما إذا كانت العبارة واضحة أم غير واضحة  ،فالقاضي يمارس سلطته التقديرية في معرفة مدى وضوح هذه
العبارة من عدمها بداية ،فإذا انتهى القاضي إلى أنها واضحة في الكشف عن اإلرادة؛ فال محل للتفسير هنا.

2

ثانياً :حالة غموض العبارة :إذا وجد في العقد غموض أو لبس ،ظهرت الحاجة هنا إلى تفسير هذا العقد
حتى يمكن تحديد معناه ونطاقه وما يتولد عنه من التزامات للمتعاقدين ،ويقوم القاضي بهذا الدور لكي يتوصل
إلى ما قصده المتعاقدين.

3

والسؤال المطروح هنا هو ،ما المقصود بغموض العبارة؟ أي متى تكون عبارات العقد غامضة؟
 .1الحاالت المعتبرة في الغموض:
لم يبين المشرع المراد بالعبارات الغامضة الواجب تفسيرها ،ليترك المجال مفتوح ًا للفقه والقضاء لكي
يح دد المراد بالعبارات الغامضة في مجموعة من الحاالت:

4

* العبارة المبهمة :هي العبارة التي ال تفيد شيئاً واضحاً ،وال تكشف عن إرادة المتعاقدين ،فتكون اإلرادة هنا
مخفية بعبارة غير واضحة ومفهومة ،فلذلك تظهر الحاجة لتفسير العقد للوقوف على تحديد نطاقه ومعرفة
االلتزامات المترتبة عليه.
* العبارة التي تحتمل أكثر من داللة ومعنى :هي إضافة عبارة تحمل أكثر من معنى ،إذ تكون عبارة غير
دقيقة في معناها ،ذلك ألنها تشير إلى أكثر من أمر في آن واحد ،مما تجعلنا نتساءل عن المعنى الذي
انصرفت إليه إرادة المتعاقدين ،كون أن هذه العبارات تحتمل التأويل ألكثر من داللة ومعنى وأنها ال
تنصرف إلى معنى واحد ودقيق .والحل في هذه الحالة هو األخذ بالمعنى الذي ينتج أث ًار قانونياً ،أي
األخذ بأكثر العبارات التي تحمل المعنى الذي يجعلها متطابقة مع ما تقتضيه طبيعة العقد.

5

 1نقض مدني في  3ديسمبر سنة 1236م ،مجموعة عمر ،ج( ،)2رقم ( ،)16ص .40مشار إليه لدى ،محمد حسام محمود لطفي :المرجع السابق،
ص.142
 2حسام الدين كامل األهواني :المرجع السابق ،ص.296
 3فرج توفيق حسن :دروس في النظرية العامة لاللتزام ،د .ن ،د.س.122 ،
 4أحمد حدي اللة :المرجع السابق ،ص .50وصونية معمري ونورة عراب :المرجع السابق ،ص.32
 5محسن عبد الحميد إبراهيم البيه :المرجع السابق ،ص.399
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* تناقض مضمون بعض العبارات مع األحكام العامة والكلية للعقد :إذا تناقض مضمون العبارات الواردة
في العقد مع األحكام الكلية لهذا العقد والمفهوم العام له ،فإننا نكون أمام عبارات غامضة إذ أن وجود
هذه العبارات تصنع غموضًا ولبسًا في العقد ال يعبر بجالء عن اإلرادة الحقيقية للمتعاقدين.
* الخطأ :ويقصد بهذه الحالة أن تكون العبارات في الظاهر واضحة ولكن تؤدي في مجموعها إلى معنى
غير معقول.
وهذه الحاالت يمكن القول معها بوجود غموض في عبارة العقد ،التي توجب على القاض التفسير في
حال توافرت إحدى هذه الحاالت.

1

وتبع ًا لذلك قال البعض بأن المقصود بغموض العقد (هو عدم اإلفصاح عن إرادة الطرفين ،فيصبح
العقد بين عدة وجوه للتفسير ،وكل منها محتمل للتأويل ،ويتعذر ترجيح وجه على آخر ،األمر ال ذي يبعث على
الشك المبرر للتفسير) 2.ونحن نتفق مع ما ورد في هذا التعريف ،ذلك أن الغموض واإلبهام يؤدي إلى غموض
العبارات بحيث تحتمل أكثر من معنى ،فال بد من اللجوء إلى التفسير لتحديد القصد الحقيقي الذي ذهب إليه
كل من المتعاقدين ،لذلك تمنح هذه المهمة للقاضي ،حيث تكون غايته أن يصل إلى ما قصدته اإلرادة المشتركة
للمتعاقدين .وليس للقاضي في هذه الحالة أن يقف عند اإلرادة الفردية ألحد المتعاقدين أو عند المعنى الحرفي
لأللفاظ التي استخدمت من قبل المتعاقدين.

3

 .2مبررات غموض العقد وأسبابه:
تتراوح أسباب غموض العبارات الواردة في العقد إلى مجموعة من األسباب ،منها ما يرجع إلى المتعاقدين
التي تتمثل في إساءة استخدامهم لأللفاظ المعبرة عن إرادتهم الحقيقية ،كاستخدامهم عبارة لها أكثر من معنى
أو أنها تحمل معنى متميز ومتعارض مع مجمل العقد ،أو أن يكون ذلك بسبب استخدام تعبير قانوني في
غير معناه الصحيح 4.وقد يرجع ذلك الغموض إلى اإليجاز الشديد أو اإلفراط اللفظي الشديد بإدخال شروط
تقليدية مألوفة أو غير مألوفة ال يعرفها أحد أطراف العقد.

5

 0قد حدد المشرع المغربي في الفصل ( )412من ظاهر االلتزامات والعقود ثالث حاالت يخول فيها المفسر بأن يتجاوز ألفاظ العقد وإن كانت واضحة
للبحث عن النية المشتركة للمتعاقدين وهذه الحاالت ما يلي (يكون التأويل في الحاالت التالية -1 :إذا كانت األلفاظ المستعملة ال يتأتى التوفيق بينها
وبين الغرض الواضح الذي قصد عند تحرير العقد -2 .إذا كانت األلفاظ المستعملة غير واضحة بنفسها أو كانت ال تعبر تعبيرا كامال عن قصد
صاحبها -3 .إذا كان الغموض ناشئا من مقارنة بنود العقد المختلفة بحيث تشير المقارنة الشك حول تلك البنود وعندما يكون التأويل موجب يلزم
البحث عن قصد المتعاقدين دون الوقوف عند المعنى الحرفي لأللفاظ وال عند تركيب الجمل) .ونور الدين الناصري :دور القاضي في تفسير العقد
االستهالكي ،بحث منشور في مجلة الفقه والقانون ،العدد األربعون ،المغرب ،فبراير 2016م ،ص.12
 2عبد الحكم فودة :المرجع السابق ،ص.262
 3ياسين محمد الجبوري :الوجيز في شرح القانون المدني األردني ،المرجع السابق ،ص.343
 4عبد الحكم فودة :المرجع السابق ،ص ،310وأحمد حدي اللة :المرجع السابق ،ص.50
 5بشير دالي :المرجع السابق ،ص.14
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 .3العوامل التي يستعين بها القاضي لتفسير العبارات الغامضة في العقد:
يستعين القاضي للكشف عن اإلرادة المشتركة للمتعاقدين في حالة ورود عبارات غامضة تحتاج إلى تفسير،
بمجموعة من العوامل وهي ما تسمى بالعوامل الداخلية في العقد ذاته وعوامل أخرى خارجية عنه:
* العوامل الداخلية التي يسترشد بها القاضي في التفسير:
تستند العوامل الداخلية في تفسير العقد بالرجوع إلى عبارات العقد ذاتها 1،إذ يفسر العقد حسب طبيعته
كأن يكون عقد هبة أو قرض أو إيجار أو بيع ...إلخ .ويراد بطبيعة العقد موضوعه ،بحيث يخضع العقد
للقواعد التي تقتضيها طبيعته ،ما لم يصرح المتعاقدين ويتفقوا على خالف ذلك 2.وبذلك إذا احتملت عبارة
العقد أكثر من معنى ،فإن القاضي عليه أن يختار المعنى الذي تقتضيه طبيعة العقد.
ومن العوامل الداخلية لتفسير العقد أيضًا ،ما يجب أن يتوافر من أمانة وثقة بين المتعاقدين 3،فتقتضي
هذه الثقة بأال ُيستغل الغموض أو اإلبهام في التعبير لإلضرار بالطرف اآلخر ما دام أنه يعلم حقيقة
اإلرادة ،فالثقة حق للمتعاقد.

4

* ا لعوامل الخارجية التي يسترشد بها القاضي في تفسير العقد:
إذا لم يتمكن القاضي من تفسير العقد بالرغم من لجوئه إلى العوامل الداخلية ،فيمكن أن

يلجأ إلى

وسائل أخرى خارجية يستهدي بها لتفسير العقد ،ومنها:
 العرف الجاري في المعامالت :يفسر العقد طبقًا للعرف الجاري التعامل فيه بين المتعاقدين 5،فإذا كانتعبارات العقد غامضة ولم يستهدي القاضي لتفسيرها بإحدى العوامل الداخلية في العقد ،وجب عليه
حملها على المعنى الذي يتفق مع العرف بشرط أال يكون مخالفاً للقانون أو النظام العام واآلداب
العامة 6.وأكثر ما تظهر فيه أهمية العرف كوسيلة لتفسير العقد في القضايا والمعامالت التجارية
والحساب الجاري ،حيث يتوجب على القاضي عند تحديد مفاعيل العقد التجاري أن يطبق العرف الجاري
فيما بين المتعاقدين ،إال إذا أظهر المتعاقدين عدم رغبتهم في تطبيق أحكام العرف أو كان هذا العرف

 1موسى أبو ملوح :شرح القانون المدني األردني ،المرجع السابق ،ص.302
 2إلياس ناصيف :الموسوعة 1224م ،المرجع السابق ،ص .224وسوزان علي حسن ،المرجع السابق ،ص.212
 3موسى أبو ملوح :شرح مصادر االلتزام في مشروع القانون المدني الفلسطيني ،المرجع السابق ،ص.234
 4إلياس ناصيف :الموسوعة 1224م ،المرجع السابق ،ص ،222ومن المالحظ بأن المشرع الكويتي أضاف عامل حسن النية كعامل يستهدي به القاضي
لتفسير العقد بخال ف الكثير من التشريعات العربية كالتشريع المصري والفلسطيني والليبي والسوداني.
 5موسى أبو ملوح :شرح مصادر االلتزام في مشروع القانون الفلسطيني ،المرجع السابق ،ص.236
 6محمد بوكماش :المرجع السابق ،ص.96
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مخالفاً للقانون والنظام العام واآلداب العامة 1.ومن الجدير بالمالحظة أن تطبيق العرف ال يكون إال
في حالة عدم وجود نص قانوني أو سكوت المتعاقدين عن تنظيم مسألة من مسائل التعاقد.

2

 االسترشاد بروح قواعد العدالة والنصاف :تعتبر قواعد العدالة واإلنصاف مبادئًا قانونية واسعة المدى،حيث أفسحت أمام القضاء مجاالً واسعاً لالستقرار االجتماعي وترسيخاً للعدالة وإحقاقاً للحق أسوة بغيرها
من المبادئ القانونية 3.ومن الجدير بالذكر أن مبادئ العدالة واإلنصاف غير معرفة أو محددة بالقوانين،
وإنما يرفد القاضي إليها بروافد األخالق والعدل ،مطلقًا يده في تفسير العبارات الغامضة بما يتالءم مع
حسن النية وغيرها من قواعد األخالق والعدالة.
 الطريقة التي ينفذ بها المتعاقدين العقد :إذا كان العقد من العقود المستمرة ونفذ المتعاقدين عقدهم مدةمعينة من الزمن على نحو معين ،فإن تفسير اإلرادة المشتركة لهم يكون على ضوء طريقة التنفيذ التي
دأب عليها المتعاقدين العمل بها.
ومثال ذلك قيام المستأجر بدفع األجرة في موطن المؤجر مدة من الزمن يعني أن العاقدين أرادا مخالفة
القانون الذي يقضي بطلب المؤجر لألجرة في موطن المستأجر 4،على أساس القاعدة القانونية بأن الدين
مطلوب وليس محمول.
شروط تفسير العبارات الغامضة للوصول إلى النية المشتركة للمتعاقدين عن طريق الطريقة التي ينفذ بها
المتعاقدين العقد:

5

 .1أن يكون التنفيذ الحقًا على إبرام العقد ،أما التنفيذ السابق على إبرامه ،فإنه ال يؤثر في تفسير العقد إال
إذا استمر تنفيذه بهذه الطريقة حتى بعد إبرامه.
 .2مضي مدة معقولة على طريقة تنفيذ العقد دون اعتراض أو تحفظ من جانب أحد المتعاقدين ،ومدى
معقولية هذه المدة تخضع للسلطة التقديرية للقاضي.
 .3علم المتعاقد بطريقة التنفيذ التي يتبعها المتعاقد اآلخر ،فلو كان المتعاقد اآلخر يجهلها فإن هذا التنفيذ
ال يعبر إال عن نية أحد المتعاقدين فقط دون اآلخرين.
والقاضي هو الذي يتحقق من قيام هذه الشروط ،إال أنه يجوز للمتعاقد الذي يحتج في مواجهته بطريقة
التنفيذ؛ أن يثبت العكس.

1
ق ،ص.235
إلياس ناصيف :الموسوعة 1224م ،المرجع الساب ٍ
 2محمد بوكماش :المرجع السابق ،ص.96
 3إلياس ناصيف :الموسوعة 1224م ،المرجع السابق ،ص.236
 4محمد بوكماش :المرجع السابق ،ص.96
 5مقني بن عمار :المرجع السابق ،ص.163
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كما وتعتبر الشهادة أيضاً طريقة هامة يمكن من خاللها التوصل إلى الرادة المشتركة للمتعاقدين.

0

 الظروف والوقائع المحيطة بإبرام العقد 2:إن البحث عن اإلرادة المشتركة للمتعاقدين والبحث في حقيقةالعبارات الغامضة  ،يجب أن يتم الكشف عنها من خالل النظر إلى العقد وقت إبرامه وانعقاده ،ويجوز
للقاضي في سبيل ذلك أن يأخذ في الحسبان بعض العناصر المحيطة بإبرام العقد ،ومن هذه الظروف التي
أحاطت بتحرير العقد وإبرامه ،الظروف المادية التي تتعلق بالوقائع المحيطة بالعملية التعاقدية ،مثال ذلك
عندما يستأجر عين معينة لممارسة غرض معين ،فإن استخالص الغرض يمكن أن يتم من خالل ظروف
المستأجر .كما يؤخذ باالتفاقات السابقة على انعقاد العقد ،ومثال ذلك تفسير عقد مقاولة من الباطن
يستوجب في الغالب الرجوع إلى عقد المقاولة األصلي ،وكذلك يؤخذ باالتفاقات التي تعاصر انعقاد العقد،
ال عند إبرام عقد صوري.
كورقة الضد مث ً
وفي هذا الصدد؛ على قاضي الموضوع عند تفسيره للعقد اللجوء أوالً إلى الطرق الداخلية المستمدة من
عباراته ،فإذا تعذر عليه ذلك فيمكنه االستعانة بالطرق الخارجية للعقد.
نخلص إلى أن المبادئ التي يستند إليها القاضي في تفسير العقد ال تعبر إال عن عوامل موضوعية
تمكن القاضي من استخالص النية المشتركة ،وهي النية التي يجب مراعاتها والوصول إليها عند تفسير العقود
دون التقيد باإلرادة الظاهرة أو الباطنة للمتعاقدين .فكل ما يهمنا هو الوصول إلى النية المشتركة لهم ،والتي ال
ال عليها ،وإال يجب استيضاحها من العقد عن طريق التفسير بما يتالءم مع
تكون اإلرادة الظاهرة فيها إال دلي ً
النية الحقيقية لهم ،ولذلك أُفسح المجال إلثبات عكس اإلرادة الظاهرة الموجودة في العقد.
ثالثاً_حالة قيام الشك في العبارات الغامضة:
قد تكون عبارة العقد غامضة ،بأي حالة من حاالت الغموض السابق ذكرها ،ولم توجد وسائل التفسير التي

يستعين بها القاضي الستخالص المعنى المقصود في العقد ،أو لم ِ
يهتد في شأنها القاضي لمعنى معين ،ولم
يستطع القاضي استخالص النية المشتركة للمتعاقدين 3،فقد أعطى له المشرع الحل لذلك ،حيث أرشده إلى أن
يؤول الشك في هذه الحالة لمصلحة المدين بااللتزام 4.ومن هنا يظهر تميز هذه الحالة من حاالت التفسير
بخصوصيتها ،ولمواجهة هذه الحالة وضع المشرع في معظم التشريعات قاعدة أساسية لمعالجتها ،وهي قاعدة
(الشك يفسر في مصلحة المدين).
1
2
3
4
5

5

أحمد شوقي محمد عبد الرحمن :النظرية العامة لاللتزام (العقد واإلرادة المنفردة) في الفقه وقضاء النقض المصري والفرنسي ،د.ن ،د.س ،ص.192
ياسين محمد الجبوري :الوجيز ،المرجع السابق ،ص ،345وحسام الدين كامل األهواني :المرجع السابق ،ص.394-399
ياسين محمد الجبوري :الوجيز ،المرجع السابق ،ص.343
محمد بوكماش :المرجع السابق ،ص.96
إلياس ناصيف :الموسوعة 1224م ،المرجع السابق ،ص .234ومحمد شريف عبد الرحمن :دروس في شرح القانون المدني ( )1النظرية العامة
لاللتزامات ،ج ( )1مصادر التزامات ،المجلد األول (المسؤولية العقدية) ،ط ( ،)1مكتبة النهضة المصرية ،القاهرة1221 ،م ،ص ،325راجع نص
المادة ( )166من القانون المدني الفلسطيني.
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ولذلك يثار تساؤالً هاماً يتمثل في أنه ،متى يلجأ القاضي إلي تفسير الشك في الرادة المشتركة للمتعاقدين
لمصلحة المدين؟
 .0حاالت لجوء القاضي لقاعدة الشك يفسر في مصلحة المدين:
يلجأ القاضي إلى األخذ بهذه القاعدة عندما تحتمل عبارات العقد أكثر من معنى ،دون أن يهتدي القاضي
لمعنى هذه العبارات أو يجد ما يرجح فيها أحد هذه المعاني على األخرى 1،وبالتالي يقع القاضي هنا في
حيرة من أمره ،ويبقى في شك حقيقة المعنى ،وال يتبقى أمامه إال أن يفسر هذا الغموض لمصلحة المدين.
غير أن السؤال الذي يطرح نفسه هنا ،من هو المدين الذي يستفيد من هذه القاعدة ،بحيث يفسر الشك
في مصلحته؟
يستفيد من هذه القاعدة المدين ،ولتحديد معنى هذا اللفظ آثار خالف ًا في الفقه ،بحيث هل المقصود
بالمدين هنا ،المدين في االلتزام ،أم المدين في الشرط الوارد في االلتزام؟
ولتحديد ذلك يجب أن نفرق بين ما إذا كان االلتزام ملزماً لجانب واحد أم لجانبين ،فإذا كنا بصدد عقد
ملزم لجانب واحد فإن العقد يفسر هنا لمصلحة هذا الجانب باعتباره المدين 2،أما إذا كنا بصدد عقد ملزم
لجانبين فإن اآلراء اختلفت في تحديد المقصود بالمدين ،حيث ذهب البعض إلى األخذ بلفظ المدين في هذه
القاعدة بمعناه العادي المألوف ،وهو من يقع عليه االلتزام 3،إال أن هذا القول ال يمكن أن يصدق على جميع
الحاالت ،ألنه قد يكون المدين المقصود به هنا هو المدين في الشرط ال في االلتزام .وهذا ما دفع البعض
ال للتفسير،
اآلخر إلى القول؛ بأن المقصود بالمدين في هذه القاعدة هو من يتحمل عبء الشرط الذي يكون مح ً
والمدين بهذا المعنى قد يكون مدينًا بالمعنى العادي وقد يكون دائناً.

4

وبذلك إذا كان الشرط محل التفسير يتضمن فرض التزام على عاتق أحد المتعاقدين أو كان هذا الشرط
يشدد من مسؤوليته عند عدم التنفيذ ،بحيث يزيد عليه التزامات غير التي تقتضيها القواعد العامة ،فإن المدين
هنا يكون هو المدين بااللتزام ،وال يكون هنالك خالفا حول وجوب تفسير الشرط لمصلحته .أما إذا كان الشرط
المذكور يعفي أحد المتعاقدين من التزام تفرضه القواعد العامة أو يخفف من مسؤوليته عن عدم التنفيذ ،فإن
المتعاقد اآلخر يكون هنا هو المتحمل لهذا الشرط أي المدين ،ويكون التفسير في مصلحته ،بالرغم من أن
المدين بااللتزام الذي ورد الشرط بصدده يكون هو المتعاقد المستفيد من الشرط المذكور.

5

 1ياسين محمد الجبوري :الوجيز ،المرجع السابق ،ص.343
 2أحمد حدي اللة :المرجع السابق ،ص.51
 3حسام الدين كامل األهواني :المرجع السابق ،ص.224
 4مصطفى الجمال :المرجع السابق ،ص.214
 5أحمد شوقي محمد عبد الرحمن :المرجع السابق ،ص .193وحسام الدين كامل األهواني :المرجع السابق ،ص .224وياسين محمد الجبوري :الوجيز،
المرجع السابق ،ص .344ومصطفى الجمال :شرح أحكام القانون المدني (مصادر االلتزام) ،د.ن1221 ،م ،ص.214
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ولكن ما هي االعتبارات واألسس التي قامت عليها قاعدة (تفسير الشك في مصلحة المدين)؟
 .2قامت قاعدة (الشك يفسر في مص لحة المدين) على مجموعة من االعتبارات وتتمثل في:
 أن األصل في االلتزامات هو براءة ذمة المدين من أي التزام ،واالستثناء على هذا األصل هو أن يكون
الشخص ملتزماً بالتزام ما ،واالستثناء على هذا االستثناء هو أال يتم التوسع في هذا االلتزام.

1

 أن الدائن هو من يملي االلتزام على المدين ،فإذا كان إمالؤه مبهمًا أو غامضًا ،فيكون مخطئًا وبالتالي
يتحمل هو هذا الخطأ بأن يفسر الشك في مصلحة المدين.

2

 أن الدائن هو المكلف بإثبات االلتزام ،فإذا حصل هناك شك وأراد الدائن أن يأخذ بالمدى الواسع في االلتزام
ولم يتمكن من اإلثبات ،فال يبقى إال األخذ بالمدى الضيق لاللتزام ،وهو تفسير الشك بمدى االلتزام لمصلحة
المدين؛ ألن الدليل قد قام عليه وحده.

3

 مراعاة مصلحة الطرف الضعيف في العقد وهو المدين كون أن الدائن يملي شروطه عليه.

4

 .3شروط تطبيق قاعدة تفسير الشك في مصلحة المدين:
لتطبيق قاعدة الشك يفسر في مصلحة المدين ،يجب أن تتوافر مجموعة من الشروط لتطبيقها ظهرت
واتضحت من الشرح السابق على هذه القاعدة ،وهي:
 أن تكون هناك حاجة للتفسير أوالً ،فإذا كانت عبارات العقد واضحة تفصح عن إرادة المتعاقدين ،فإنه ال
مبرر لتطبيق هذه القاعدة.
 استنفاد كافة طرق التفسير المتعلقة بالبحث عن النية المشتركة للمتعاقدين ،من عوامل داخلية وخارجية
يستهدي من خاللها القاضي على هذه النية ،إذ ال يجوز اللجوء إلى هذه القاعدة إال بعد فشل الوسائل
الالزمة للكشف عن هذه اإلرادة ،ولكن ال يعنى قيام الشك استحالة تفسير العقد ،إذ أن القول بذلك يعنى
ال لتفسيره ،ولكن ليس على أساس النية المشتركة للمتعاقدين،
ال؛ بل يعني أن هناك مجا ً
عدم وجود العقد أص ً
بل على أساس موضوعي ،فقاعدة الشك يفسر في مصلحة المدين تتجلى عندما يكون تفسير العقد غير
مستحيل وفي نفس الوقت غير ممكن القيام به على وجه واحد ال يقبل الشك.

5

 أن يبقى الشك قائمًا رغم استخدام وسائل التفسير سواء التي نص عليها القانون أو نادى بها الفقه.

 1محمد بوكماش :المرجع السابق ،ص.99
 2محمد حسام محمود لطفي :المرجع السابق ،ص.149
 3فرج توفيق حسن :المرجع السابق ،ص.125
 4إلياس ناصيف :الموسوعة 1224م ،المرجع السابق ،ص.241
 5مقني بن عمار :المرجع السابق ،ص.134
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 أال يكون المدين سيء النية أو مهمالً ،فوجود سوء النية أو اإلهمال فإن ذلك يتنافى مع المبرر واألساس
الحقيقي التي قامت عليه هذه القاعدة.

1

 .4من تطبيقات هذه القاعدة:
 الشك في قدر العين المؤجرة ،فإن ذلك يفسر في مصلحة المؤجر إذ هو المدين ،وإذا ثار شك حول طريقةالوفاء في األجرة ،فيفسر الشك هنا في مصلحة المستأجر ألنه هو المدين.

2

 إذا اتفق في العقد على أن يوفى المدين بدينه في شهر معين ،يكون له أن يوفي بالدين حتى آخر يوم فيالشهر المحدد في العقد ،وال يكون للدائن هنا أن يلزم المدين بالوفاء في اليوم األول منه.

3

 إذا ثار شك في وجوب إعذار المدين ،فيفسر الشك هنا في مصلحة المدين ،ويجب إعذاره. إذا ثار شك في نطاق تطبيق الشرط الجزائي (التعويض االتفاقي) ،بحيث أنه هل يطبق في حالة عدمالتنفيذ أم يشمل أيضاً حالة التأخير في التنفيذ ،فيفسر الشك في مصلحة المدين ،واقتصار التعويض هنا
فقط على حالة عدم التنفيذ.
 إذا قام الشك حول استحقاق فوائد الدين ،يفسر الشك في مصلحة المدين وي جب ترجيح عدم استحقاقها. إذا ثار شك بتاريخ عقد تراعى فيه مصلحة المدين. إذا كان هناك شك في كون المدين ملتزم بإنشاء طرق معينة دون تحديد كيفية إنشاء هذه الطرق ،ومنيلتزم بصيانتها ،كان للمدين أن يتبع أيسرها عليه وأخفها مئونة.

4

والسؤال الذي يطرح نفسه هنا؛ ما هي طبيعة قاعدة الشك يفسر في مصلحة المدين؟ هل هي قاعدة
آمرة وجب على قاضي الموضوع االلتزام بحكمها أم أنها قاعدة استثنائية غير ملزمة له؟
 .5الطبيعة القانونية لقاعدة تفسير الشك لمصلحة المدين:
ذهب جانب من الفقه إلى القول أن قاعدة (تفسير الشك في مصلحة المدين) هي قاعدة آمرة وملزمة
يتعين على قاضي الموضوع أن يلتزم بحكمها ،إذا توافرت شروطها ،أما إذا خالف هذه القاعدة ،بأن فسر الشك
لمصلحة الدائن أو المستفيد من الشرط ،فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ،مما يستوجب نقض حكمه.

5

 1أحمد حدي اللة :المرجع السابق ،ص.64
 2موسى أبو ملوح :شرح مصادر االلتزام في مشروع القانون الفلسطيني ،المرجع السابق ،ص.234
 3موسى أبو ملوح :شرح القانون المدني األردني :المرجع السابق ،ص.314
 4عبد الرزاق السنهوري :الوسيط2009 ،م ،المرجع السابق ،ص.510
 5مقني بن عمار :المرجع السابق ،ص ،142حيث يرى الفقه المصري أن طبيعة هذه القاعدة الواردة في المادة ( )151من القانون المدني المصري
تختلف في طبيعتها عن طبيعة المادة ( )1162من القانون المدني الفرنسي ،حيث أن الفقه الفرنسي يرى بأن هذه المادة غير آمرة وليست ملزمة ،بل
هي توجه القاضي للنصح واإلرشاد ،ومن ثم إذا خالفها؛ ال يجوز نقض حكمه ،ويبرر الفقه رأيه بالقول ،أنه ما دامت القواعد األصلية ذات صيغة
غير ملزمة ،فمن الطبيعي أن تكون قاعدتها غير ملزمة .راجع ،جاك غستان :المرجع السابق ،ص.60

92

أما في حالة عدم تطبيق هذه القاعدة؛ فإنه ال يرجع ذلك إلى كونها غير ملزمة ،وإنما لكون هذه الحالة
فاقدة لشرط من شروط تطبيق هذه القاعدة كسوء نية المدين أو إهماله ،فهنا ال تطبق هذه القاعدة؛ ألنها تفتقد
أحد الشروط األساسية لتطبيقها.

1

ورغم وضوح هذه القاعدة ووجوب تطبيقها عند توافر شروطها ،إال أنه يرد بشأنها استثناء ،وهذا
االستثناء يتمثل بتفسير الشك في عقد اإلذعان.
 .1االستثناء :تفسير الشك في عقود الذعان:
حظر القانون على القاضي تفسير العبارات الغامضة في عقود اإلذعان تفسي اًر ضا اًر بمصلحة الطرف
المذعن ،سواء أكان هذا الطرف دائناً أم مديناً 2.فإذا كان المدين هو المذعن فسر الشك لمصلحته ،وإذا كان
الدائن هو المذعن فسر الشك لمصلحته كذلك 3.ألن القانون يسلم بأن يكون المذعن هو الدائن وهو الذي وضع
شروط العقد ومشتمالته وفرضها على المدين ،الذي ال اختيار أمامه إال أن يقبل بشروط العقد جميعها ،أو أن
يرفضها جميعاً ،دون أن يكون له حق في قبول بعضها ورفض بعضها اآلخر ،فالدائن الذي يملي شروط العقد
غالبًا ،ما تكون في مصلحته ولذلك يتم تفسيرها في هذا االتجاه.

4

ومثال ذلك ؛ في العقد المبرم بين شركة الكهرباء وبين المستهلك لو طبقنا القاعدة العامة سابقة الذكر
يكون تفسير العبارات الخاصة بالتزامات الشركة لمصلحتها باعتبارها المدينة بهذه االلتزامات ،ولكن طبقًا لهذا
االستثناء الوارد على هذه القاعدة ،وهو أال يكون التفسير ضا ًار بمصلحة الطرف المذعن ،لذلك يجب تفسير
هذه العبارات لمصلحة المستهلك على الرغم من أنه هو الدائن بااللتزامات الواردة في هذا العقد سالف الذكر.

5

إال أن هذه القاعدة ال تطبق في جميع الحاالت  ،فهي محصورة في حالة عدم وضوح العبارات الواردة
في عقود اإلذعان وغموضها ،وفي هذا السياق قضت محكمة النقض الفلسطينية في حكم لها بأنه (يفسر
عقد التأمين وفق ال قواعد التي تحكم تفسير العقود العادية ويستهدي القاضي في ذلك بطبيعة التعامل بين أطراف
العقد التي يتجلى فيها الغرض منه ،فعقد التأمين يجب أن يق أر كما يفهمه الشخص العادي ال كما يفهمه
الشخص الذي يمتلك معرفة فنية في القانون أو في التأمين .فإذا وجد غموض في البوليصية فإن الشرط
الغامض يفسر ضد مصلحة المؤمن ولمصلحة المؤمن له ذلك أن المحاكم تلجأ في تفسيرها لشروط البوليصية
حتى تكون إلى جانب المؤمن له على أساس أن المؤمن له لم يكن له في الواقع حرية اختيار ألن المؤمن هو

 1عبد الحكم فودة :المرجع السابق ،ص.302
 2محمد حسام محمود لطفي :المرجع السابق ،ص ،144ومحمود ج مال الدين زكي :الوجيز ،المرجع السابق ،ص.312
 3فرج توفيق حسن :المرجع السابق ،ص.125
 4إلياس ناصيف :الموسوعة 1224م ،المرجع السابق ،ص.242
 5مصطفى الجمال :المرجع السابق ،ص .215و محمود جمال الدين زكي :دروس في مقدمة الدراسات القانونية ،المرجع السابق ،ص.332
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الذي قام بتحرير عقد التأمين ولذلك يفترض فيه أن يمثل ني ة طرفي العقد ليجعل معانيه واضحة وأن قاعدة
الشك والغموض يفسر لصالح المؤمن له ال تطبق إال عندما تقرر المحكمة عدم وضوح العقود وليس في كل
حالة يسيء فيها المؤمن له تفسير العقد أو يعجز عن فهم شروطه).

1

لعل ذلك المبرر هو الذي دفع غالبية التشريعات إلى األخذ بفكرة الشك لمصلحة الطرف المذعن ولو
كان هو الطرف القوي على أرض الواقع ،وهذه القاعدة استثناء على قاعدة أساسية يقتصر تطبيقها على عقود
اإلذعان فقط.
ولقد منح القانون سلطة للقاضي في تفسير العقد ،وهي سلطة غير مطلقة ،وإنما سلطة محكومة بضوابط
تفسيرية قانونية محددة ،نصت عليها التشريعات على اختالف مذاهبها.

2

المطلب الثالث
الرقابة على تفسير العقد
بعد انتهائنا من الحديث عن سلطة القاضي في تفسير العقد ،سنتكلم اآلن عن رقابة محكمة النقض
(التمييز) على ممارسة القاضي لهذه السلطة في بعض المسائل.

3

 1نقض مدني فلسطيني رقم ( ،)2003/24قرار رقم  41صادر في جلسة 2003/11/12م (رام هللا).
 2لم يتضمن القانون المدني المصري قواعد فقهية تنظم سلطة القاضي في تفسير العقد كغيره من التشريعات ،إال أنه اكتفى بالنص عليه في مادتين هما
المادة ( )050 -051من القانون المدني المصري رقم ( )131لسنة  1244م ،الذي نظم فيهما حاالت تفسير العقد حسب القواعد التي تم شرحها في
المطلب الثاني من هذا المبحث .وهذا بخالف القانون المدني األردني الذي نظم قواعد خاصة في تفسير العقد ،تبدأ من المادة ( )213لغاية المادة
( ،)240والتي جاء بها المشرع متأثرا بشكل كبير جدا بأحكام الفقه اإلسالمي والقواعد األصولية الواردة في مجلة األحكام العدلية ،خاصة من المادة
( ) 234 -213التي نرى بأنه ال لزوم لها ضمن مواد القانون المدني كونها قواعد أصولية ،فهذه القواعد مكانها كتب الفقه ال نصوص القانون ،وأنه ال
حاجة للتكرار كون أن ا لشريعة اإلسالمية تعتبر مرجع ومصدر من مصادر القانون ،هذا باإلضافة إلى أن الكثيرمن هذه القواعد الفقهية ال تلزم القاضي
في استعمال سلطته في تفسير العقد ،بل هي بعيدة كل البعد عنها خاصة في المادة ( )234 -239 -236 -233 -230 -224 -223 -222 -221أما
ما جاء في المادة ( ) 240 -232من ذات القانون فهي ذات النصوص القانونية الواردة في القانون المدني المصري ،ولشرح هذه القواعد الفقهية يمكن
مراجعة ،عبد الكريم زيدات :الوجيز في شرح القواعد الفقهية في الشريعة اإلسالمية ،ط( ،)1مؤسسة الرسالة ،بيروت -لبنان1422 ،هـ2001/م .وعبد
القادر الفار  :مصادر االلتزام (مصادر الحق الشخصي في القانون المدني) ،مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع ،د.ن ،ص .152 -151وراجع ،سليم
رستم باز :شرح مجلة األحكام العدلية ،ط( ،)3دار إحياء التراث العربي ،بيروت ،د.س .وراجع ،محمد مصطفى الزجيلي :القواعد الفقهية وتطبيقاتها
في المذاهب األربعة ،ط( ،)1ج( ،)1دار الفكر -دمشق1429 ،هـ2006/م.
=من الجدير بالذكر أن القانون المدني الفلسطيني ،ال تقتصر قواعده على القانون المدني الفلسطيني رقم ( )4لسنة 2012م ،وإنما تمتد لتشمل
قواعد مجلة األحكام العدلية التي ما زالت سارية المفعول إلى جانبه ،وقد نظم القانون المدني الفلسطيني مسألة تفسير األحكام في ثمانية مواد ،من المادة
( )152إلى المادة ( ،)166المتأمل لهذه النصوص خاصة بعد ما سبق وأن عرضنا لتنظيم القانون المدني األردني والقانون المدني المصري لهذه
السلطة ،نجده أنه جاء متأثرا بكال القانونين .كما جاء كقانون وسط بينهما بحيث أنه لم يكتفي بالنص على المادة ( )165و( )166كما في القانون المدني
المصري ،ولم يتناول كافة القواعد األصولية التي تناولها القانون المدني األردني.
وإنما جاءت المواد من ( )152إلى ( )164من القانون المدني الفلسطيني مطابقة لنصوص ( )65 ،64 ،60 ،13 ،12 ،3من مجلة األحكام العدلية،
ونرى أنه ال لزوم لهذه المواد في القانون المدني الفلسطيني ،كونها قواعد كلية والقواعد الكلية مكانها كتب الفقه وليس نصوص القانون .كما أن مجلة
األحكام العدلية ما زالت سارية المفعول إلى جان ب هذا القانون وهي تحتوي على كل هذه النصوص وأكثر ،فكان ليس من الالزم إعادة تكرارها هنا.
كما نرى بأن القانون المدني المصري كان صائبا أكثر من القانون المدني األردني والقانون المدني الفلسطيني في هذا الجانب.
 3تعد محكمة النقض محكمة قانون وليست محكمة موضوع ،ويتم الطعن أمامها في األحكام النهائية التي تقبل الطعن فيها بالنقض (التمييز) حيث قضت
محكمة النقض الفلسطينية بأنه (بتدقيق األوراق ترى هذه المحكمة أنه لما كانت المادة ( )225من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم
( )2لسنة 2001م قد أجازت للخصوم الطعن في األحكام النهائية الصادرة عن محاكم االستئناف إذا كان الطعن مبنيا على مخالفة القانون أو خطأ في
تطبيقه أو في تأويله وكانت المادة ( )226قد أجازت الطعن في أي حكم نهائي إذا وقع بطالن في الحكم أو بطالن في اإلجراءات أثر في الحكم أو
تناقض الحكم المطعون فيه مع حكم سابق حاز قوة األمر المقضي فيه وصدر بين الخصوم أنفسهم وبذات النزاع) ،طعن نقض مدني فلسطيني رقم
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أوال :هناك قواعد نص عليها القانون بشأن تفسير العقد ،وهذه القواعد تخضع لرقابة محكمة النقض (التمييز)
وهي:
 .1نصت المادة ( )015من القانون المدني الفلسطيني على أنه ( -1إذا كانت عبارة العقد واضحة فال
يجوز االنحراف عنها ع ن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين -2 .أما إذا كان هناك محل
لتفسير العقد ،فيجب البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند المعنى الحرفي لأللفاظ ،مع
االستهداء في ذلك بطبيعة التعامل ،وبما ينبغي أن يتوافر من أمانة وثقة بين المتعاقدين ،وفقًا للعرف
الجاري في المعامالت) 1.فهذه القاعدة القانونية؛ قاعدة ملزمة ال يجوز الخروج عليها عند تفسير
القاضي للعقد ،فالقاضي الذي يقرر في حكمه أن المتعاقدين أرادا شيئًا معيناً ،وكان هذا الشيء غير
مخالف للقانون وصرحوا بذلك فال يجوز الخروج عنه واالنحراف عن معناه الواض ح بحجة التفسير 2.وإذا
قام القاضي رغم وضوح العبارة بالتفسير ،وذلك في حالة أن المتعاقدين وقعوا في خطأ عند التعبير عن
النية المشتركة لهم ،فيجب عليه بيان األسباب التي دفعته إلى ترك المعنى الواضح في حكمه ،ويكون
ال ومنطقًا 3.وإذا قام القاضي بتفسير العبارة الغامضة وقرر أن
بناء على اعتبارات مقبولة عق ً
ذلك ً
المتعاقدين اتفقوا على شيء معين وكان هذا الشيء جائ اًز قانوناً ،ثم ال يقضي بما أراده المتعاقدين بل
يقضي بما تقتضي به اعتبارات العدالة ،فإنه يكون قد خالف القانون.

4

 .2كما نصت المادة ( )011من القانون المدني الفلسطيني على أنه ( -1يفسر الشك في مصلحة المدين.
 -2ومع ذلك ففي عقود اإلذعان يفسر الشك دائمًا لمصلحة الطرف المذعن) 5.ان تحديد معنى الشك
ومتى يمكن القول بأن الشك موجود هو أيضاً من مسائل القانون.

6

 .3من الجدير بالمالحظة بأن هنا ك قاعدة جوهرية على القاضي أن يتقيد بها؛ وهي أن الوقائع التي يستند
ال
إليها القاضي في استخالص اإلرادة المشتركة للمتعاقدين ،يجب أن تكون ثابتة من مصادر موجودة فع ً
ال الستخالص الواقعة التي تثبت عند القاضي ،فإذا
ال وهماً ،غير متناقضة للثابت في الدعوى ،تؤدي عق ً
أورد القاضي مصد ًار وهميًا ال وجود له أو موجود ولكنه مناقض لوقائع أخرى ثابتة أو كانت غير متناقضة
 ،2002/112صادر في جلسة 2003/10/26م  ،كما أن هذه المحكمة ال تعد درجة من درجات التقاضي ،كما أن اختصاصها األساسي هو اإلشراف
على المحاكم الدنيا التابعة لها.
 1نص المادة ( )165من القانون المدني الفلسطيني رقم (2012 )4م ،والمادة ( )150من القانون المدني المصري ،والمادة ( )232من القانون المدني
األردني )151( ،من القانون المدني السوري ،والمادة ( )140من القانون المدني السوداني.
 2موسى أبو ملوح :شرح مصادر االلتزام في مشروع القانون الفلسطيني ،المرجع السابق ،ص.232
 3أحمد حدي اللة :المرجع السابق ،ص.65
 4عبد الرزاق السنهوري :الوسيط ،2009 ،المرجع السابق ،ص.421
 5نص المادة ( )166من القانون المدني الفلسطيني ،نص المادة ( )151من القانون المدني المصري ،ونص المادة ( )240من القانون المدني األردني،
( )112من القانون المدني الجزائري .ومن الجدير بالمالحظة أن هذه المادة متطابقة بين هذه التشريعات.
 6عبد الرزاق السنهوري :الوسيط ،2009 ،المرجع السابق ،ص.421
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ال استخالص الواقعة منه؛ فيكون حكمه هنا مناقضًا لقواعد اإلثبات القانونية ،األمر
ولكن يستحيل عق ً
الذي يستدعي نقض الحكم.

1

فالقاعدة العامة هي أن هذه المسائل تخضع لرقابة محكمة النقض 2،وهي قواعد وضعها المشرع على
سبيل االلزام ،ينطوي الخروج عنها مخالفة القانون ،وبالتالي نقض الحكم الذي قضى به .وهذا ما أخذ به المشرع
الفلسطيني والمصري واألردني أيضًا.

3

ثانيا :ل لقاضي سلطة تقديرية في الكشف عن إرادة المتعاقدين ،من خالل الوقائع الثابتة أمامه في
الدعوى ،وحينها يقوم القاضي باستعمال سلطته التقديرية فيها4.فإذا تعلق األمر بمجرد التثبت من وقائع الدعوى،
بتقديم األدلة المقنعة من الخصوم ،والموازنة بين أقوال الشهود ،وترجيح قرينة على أخرى ،فإن ذلك كله يكون
من اختصاص قاضي الموضوع 5.إال أن هذه السلطة ليست مطلقة ،وإنما سلطة لها حدود ،إذ يجب أن ينصب
حكمه على األسباب القانونية التي جعلت القاضي يتوصل إلى هذا الحكم ،وافتقار حكمه لهذه األسباب يعرض
حكمه للنقض ،وهذا ما نجده في أحكام النقض كالتالي" :وضمن أسبابه أن المعنى ما قصده المتعاقدان" .ويجب
أن يكون هذا االستخالص سليمًا ال يجافي المنطق وغير مخالف للقواعد القانونية في اإلثبات.
ومن هذه السلطة استهداء القاضي لمعرفة النية المشتركة للمتعاقدين بطبيعة التعامل ،وما ينبغي أن
يتوافر من أمانة وثقة بين المتعاقدين ،وفقًا للعرف الجاري في المعامالت ،فهذه قواعد ليست ملزمة وإنما يستأنس
بها القاضي ،فهو حر في أن يتبعها أو أ ال يتبعها إذا رأى أن إتباعها ال يجدي وال يؤدي إلى التعرف على نية
المتعاقدين ،وهو إذا جهر بذلك ال ينقض حكمه .فالقاعدة اذن هي أن ما يعتبر من مسائل الواقع في تفسير
العقد ال يخضع لرقابة محكمة النقض (التمييز).
وقد قضت محكمة النقض المصرية بأنه "إذا كان تفسير محكمة الموضوع لعبارات العقد هو ما تحمله
هذه العبارات وليس فيه خروج عن مدلولها الظاهر فإنه يخرج عن رقابة محكمة النقض" 6.كما قضت في حكم ًا
آخرا لها بأن " النزاع بشأن تفسير شرط التحكيم الوارد في العقد إنما هو نزاع يتعلق بحق محكمة الموضوع في
تفسير العقد وتحصيل فهم الواقع منه ،فال يجوز إبداؤه ألول مرة أمام محكمة النقض".

7

 1أحمد حدي اللة :المرجع السابق ،ص.66
 2تسمى محكمة النقض في القضاء األردني بمحكمة التمييز ،بحيث ال تمنع محكمة التمييز من فرض رقابتها على عمل القاضي في تفسير العقود عن
طريق الحكم ال على الوقائع التي تتضمنها الدعوى ،بل على الحكم الصادر في الدعوى .راجع ،أنور سلطان :النظرية العامة لاللتزام ،المرجع السابق،
ص.209
 3أما القضاء والفقه الفرنسي فقد اعتبر أن تفسير العقد من مسائل الواقع والتي ال يخضع فيها القاضي لرقابة محكمة النقض ،وأن قواعد التفسير في المادة
( ) 1156من القانون المدني الفرنسي وما بعدها غير ملزمة للقاضي ،إذ يمكن له األخذ بها أو إبعادها.
 4مصطفى الجمال :المرجع السابق ،ص.216
 5أحمد حدي اللة :المرجع السابق ،ص.66
 6نقض مدني مصري رقم ( ،)429لسنة 22ق ،جلسة 1264/9/9م.
 9نقض مدني مصري رقم ( )135لسنة 33ق ،جلسة 1269/2/9م.
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نخلص أن الضابط المعتمد للتفريق بين التفسير الخاضع لرقابة محكمة النقض ،والتفسير غير الخاضع
لها ،هو التمييز بين مسائل الواقع ومسائل القانون .فإذا إ ْرَت َد ْت المسألة ثوب الواقع ،فإنها ال تخضع لهذه الرقابة،
بعكس التفسير الذي يرتدي ثوب القانون فإنه يعتبر خاضعًا لها.

المبحث الثالث
دور القاضي في تكييف العقد
من الحقائق الثابتة التي ال جدال فيها؛ أن القانون ما وجد إال لكي يطبق على أرض الواقع ،ويظل هذا
التطبيق رهنًا بعملية فنية يقوم بها القاضي ،ليعطي تلك القاعدة القانونية العامة المجردة الفعالية ،التي من
خالل إعمالها تطب ق القاعدة على أرض الواقع ،وتصبح أكثر عدالة.
ومن سلطات القاضي على العقود المدنية والتجارية عند قيام نزاع حول مضمونها؛ تدخل القاضي في
تكييف العقد 1،أي ال بد من إعطائه الوصف القانوني الصحيح الذي يتفق مع قصد المتعاقدين بعد ذلك.
ومن الجدير بالذكر أن التكييف ليس مسألة خاصة بالعقود وحدها ،وإنما هي مسألة عامة تثار دائمًا
عند تطبيق أية قاعدة قانونية ،والسبب في ذلك هو أن القانون يتكون من مجموعة محدودة من القواعد ،بينما
وقائع الحياة العملية متنوعة وغير محدودة ،وتطبيق القانون على هذه الوقائع يستلزم دائماً تكييف هذا الواقع،
بمعنى تح ديد الطائفة القانونية التي ينتمي إليها هذا الواقع ،لتطبيق القواعد القانونية التي تحكم هذه الطائفة.

2

فالتكييف هي عملية فنية قانونية يتجانس فيها عنص ار الواقع والقانون ،عن طريق قيام القاضي بتأهيل
الواقع وتحليله وتنقيته حتى يطبق القانون الصحيح عليه 3.ويقوم القاضي عند تكييفه للعقد بتحديد طبيعة العقد
المعروض عليه ونوعه ،وما إذا كان عقدًا مسمى أم غير مسمى.

4

كما وتعتبر هذه العملية واجبًا مفروضًا

1تعددت التعريفات التي قيلت بخصوص تكييف العقد ،فهناك من عرف تكييف العقد بأنه (إعطاؤه وصفا قانونيا صحيحا لتحديد القواعد القانونية التي
تحكم هذا الوصف).راجع بلحاح العربي :النظرية العامة لاللتزامات في القانون المدني ،التصرف القانوني ،الجزء األول ،ديوان المطبوعات الجامعية،
1220م ،ص .243وبشير دالي :المرجع السابق ،ص20
اال أن المتأمل لهذا التعريف يرى بأنه يؤخذ عليه؛ أنه لم يبين طبيعة عملية التكييف ،ومن القائم بها وماذا عن قصد المتعاقدين وهل يجوز للقاضي أن
يخرج عن المعنى الذي قصده أطراف العالقة التعاقدية ،ولم يبين مدى إلزامية القاضي من عدمه للقيام بالتكييف.
ليعرفه البعض األخر بأنه (عالقة قانونية بين الواقعة والنص القانوني التي تخضع له) ،راجع محمد عبد ربه محمد القبالوي :التكييف في المواد
الجزائية (دراسة مقارنة) ،رسالة دكتوراه بجامعة طنطا ،بدار الفكر الجامعي ،مصر2003 ،م .ومقني بن عمار :المرجع السابق ،ص .46ونرى
بأنه يؤخذ على هذا التعريف ما يؤخذ على سابقه ،كونه وصل إلى أن التكييف هو عالقة بين الواقعة والنص القانوني دون تحديد طبيعة هذه العالقة،
أو كيفية توقيع النص القانوني على الواقعة .لذلك يمكننا تعريف تكييف العقد بأنه (عملية ذهنية فنية قانونية على قدر من األهمية ،يقوم بها القاضي
إلعطاء العقد الوصف القانوني الصحيح الذي يتفق مع الغاية الحقيقية إلرادة المتعاقدين لتحديد القواعد القانونية التي تحكم هذا الوصف ،وهي عملية
مفروضة على القاضي ،دون التزامه بالتسمية التي أُطلقت على العقد من قبل المتعاقدين) .لذلك نجد القاضي ال يستطيع أن يفصل في نزاع حول عقد
ما ،إال بتكييفه وإعطاؤه الوصف القانوني الصحيح الذي يتفق مع الهدف الحقيقي إلرادة المتعاقدين.
 2عامر عاشور عبد هللا :تكييف العقد في القانون المدني ،مجلة جامعة تكريت للعلوم القانونية والسياسية ،العدد  ،6د.س ،ص.162
 3عبد الرزاق أيوب :المرجع السابق ،ص.20
 4العقود المسماة :هي العقود التي خصها المشرع باسم خاص ،وقام بتنظيمها لشيوعها بين الناس وبصفة عامة قد ترد هذه العقود على الملكية كعقد
البيع ،وقد ترد على المنفعة كعقد اإليجار ،وقد ترد على العمل كعقد المقاولة والعمل.راجع سالم حماد الدحدوح وآخرون :المرجع السابق ،ص.12
والعقود غير المسماة :هي العقود التي ال يدل عدم تنظيم المشرع لهذه الروابط قلة أهميتها في نظره أو انعدامها أو عدم شيوعها بين الناس ،بل أن
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على القاضي ،وليس خيا اًر متروكاً له.

1

وقد يترتب على تكييف العقد في كثير من األحيان تكييف الدعوى

القضائية .حيث قضت محكمة النقض الفلسطينية على أن "الخطأ في تكييف الدعوى سبب لردها ذلك أن
العالقة بين الطرفين كانت قائمة على أساس عقد إيجار ،والبنية لم يثبت أنها دعوى استرداد عارية حيث لم
تثبت العارية شفاهية أو كتابة وبالتالي يكون المدعي قد جانبه الصواب في تكييف دعواه أنها استرداد عارية".

2

ولبيان مضمون هذا المبحث سنتناوله بالشرح والتفصيل في مطلبين:
المطلب األول :عناصر تكييف القاضي للعقد وعالقة تكييف العقد بتفسيره.
المطلب الثاني :سلطة القاضي بشأن تكييف العقد ورقابة محكمة النقض عليه.

المطلب األول
عناصر تكييف القاضي للعقد وعالقة تكييف العقد بتفسيره
ال تعد عملية تكييف القاضي لوقائع العقد عملية آلية ،بل عملية قانونية اجتهادية ،يسترشد القاضي
ال ومعرفة حقيقة الواقع والنوايا المشتركة عند التعاقد ،دون االعتداد
الستخالصها بالغاية االجتماعية للعقد مث ً
باأللفاظ التي صيغت فيها هذه العقود 3.فالتكييف مسألة أولية ضرورية لتطبيق القاعدة القانونية الصحيحة على
العقد ،سواء أكانت هذه القاعدة آمرة حيث ال سلطان إلرادة األفراد حيالها أم قاعدة مكملة في حالة عدم االتفاق
على خالفها أو استبعادها ،وفي أغلب األحيان تتم هذه العملية بسهولة عندما يتضمن االتفاق على العناصر
الجوهرية فيه والتي تقابل العناصر القانونية المميزة لعقد من العقود المسماة أو االكتفاء بأنه عقد غير مسمى.
وقد قضت في سبيل ذلك محكمة النقض الفلسطينية على أن (وحيث أنه لما كان ذلك فإن العالقة بين الطرفين
يحكمها عقد اإليجار المبرز (م )2/وهو عقد الزم تضمن شروطًا والتزامات من كال الطرفين وبالتالي يكون

=هذه الروابط تزيد في التعامل بين األفراد ،كما أن أهميتها ال تقل أهمية عن العقود المسماة تلك التي نظمها المشرع وأعطاها اسما معينا ،فالعقد بين
المحامي وعمليه أو بين الطبيب ومريضه أو بين الفندق ونزيله ،وكذلك العقد الذي تتعهد بموجبه دار النشر بطبع كتاب لمؤلفه ونشره وبيعه مقابل
نصيب من أرباحه وغيرها من العقود ،فهي عقود ال ينكر أحد مدى اتساع انتشارها وقوة تأثيرها على عالقات األفراد ،ولعل السبب في عدم قيام
المشرع بتنظيم هذه العقود هو عدم القدرة على التنبؤ بجميع العالقات التي يمكن أن تنشأ بين األفراد ،ليتطرق إلى تنظيمها وتسميتها ،فنظم ما كان
مشهورا بين األفراد وقت تنظيم القانون ،كما قد يكمن السبب في عدم رغبة المشرع في إخضاع عالقات معينة لقواعد محددة وإنما أراد تركها للقواعد
العامة ،وتسمية مؤلفات الفقه لعقد ما ال تجعل العقد مسمى ،فهو ال يعتبر كذلك إال إذا كان الشارع قد وضع نصوصا لتنظيمه ،وهذه النصوص
ستتضمن بطبيعة الحال إطالق اسم عليه ،وال يكاد يوجد فرق بين العقد المسمى والعقد غير المسمى في نظامه القانوني ،وإن كانت العقود المسماة من
البداية لها نصوص خاصة بها ،وال تطبق عليها القواعد العامة إال إذا لم يكن هناك حكم خاص لهذه العقود ،في حين أن العقود غير المسماة محكومة
أساسا بالقواعد العامة .راجع محمد عبد الظاهر حسين :المرجع السابق ،ص .49وسالم حماد الدحدوح وآخرون :المرجع السابق ،ص.20-12
 1محمد عبد الظاهر حسين :المرجع السابق ،ص ،9وقد أكد قانون المرافعات المدنية والتجارية الفرنسي على أن تلتزم المحاكم بضرورة إعطاء الدعاوي
والخصومات تكييفها الصحيح دون أن يقف القاضي عند حد التسمية التي يقترحها األطراف.
 2نقض مدني فلسطيني رقم  ،2002/192صادر في جلسة ( 2003/10/21غزة).
 3عبد الرزاق أيوب :المرجع السابق ،ص.3
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المدعي قد جانبه الصواب في تكييف دعواه بأنها استرداد عادية لعدم توافر العناصر القانونية والواقعية في
الدعوى الراهنة) 1،هذا القول إن دل فإنه يدل على أهمية التكييف وأثره على الدعوى ككل.

2

ولبيان موضوع هذا المطلب ال بد من شرحه في فرعين:
الفرع األول :عناصر تكييف القاضي للعقد.
الفرع الثاني :عالقة تكييف العقد بتفسيره.

الفرع األول
عناصر تكييف القاضي للعقد
هناك مجموعة من العناصر التي ال بد من توافرها لوصف العقد وتكييفه ،فيمكن األخذ بداهة بعناصر ثالثة
ال بد من ورودها فيه لتكييفه  :صفة المتعاقدين وشكل العقد وطبيعة االلتزام ،ويعتبر العنصر األول والثاني
عناصر عرضية ،في حين أن العنصر الثالث عنصر ضروري ودائم.

3

أو ًال_العناصر العرضية في تكييف العقد:
تعتبر كل من صفة المتعاقدين وشكل العقد عناصر عرضية في تكييفه:
أ .صفة المتعاقدين:
تلعب صفة المتعاقدين أحيانًا دو ًار حاسمًا في تكييف العقد وأحيانًا عنص ًار غير مباشر ،إذ يتعذر في
بعض األحيان فهم بعض العقود إال باالستناد إلى صفة المتعاقدين.

4

مثال ذلك عقد النقل ،حيث يعتبر عقد النقل عقد يلتزم بمقتضاه شخص مقابل أجر معين ،بأن ينقل
بنفسه شخصًا أو شيئًا من مكان آلخر 5.ويستفاد من هذا أن الناقل أثناء عملية النقل؛ يمارس مهنته التي
 1نقض مدني فلسطيني رقم  ،2002/192صادر بجلسة 2003/10/21م.
 2إن عملية التكييف القانوني للعقد لها دور بالغ األهمية ،كونها مسألة أساسية وضرورية والزمة لتحديد هوية العقد إذ يشبه تكييف العقد اللباس المناسب
والمالئم للفرد ،فيعطيه الشكل المالئم والصحيح وبذلك تظهر أهمية لتكييف العقد تفوق حد التصور في المنظومة القانونية ومن أهمها -0 :تكمن
أهمية تكييف العقد في تعيين القواعد واجبة التطبيق عليه ،حال عرضه على القضاء أو بخصوص نزاع في شأن العقد معروض على القضاء وتم
إبراز العقد فيها كمستند ودليل لإلثبات ،فيجري التكييف في هذه الحاالت ويتم على أساس وتحري المقاصد العملية ألطراف العقد ،ومطابقة هذه
المقاصد للنظام القانوني للعقود ،حتى يعطها الوصف القانوني الصحيح والمنسجم مع طبيعتها .راجع بشير دالي :المرجع السابق ،ص.2 .59كما أن
أهميته تظهر في نطاق القانون التجاري بحيث إذا كيّف القاضي العقد بأنه عقد تجاري ستتغير معظم القواعد التي يمكن أن يطبقها القاضي على
العقود المدنية ،وتظهر بصورة خاصة في اإلثبات حيث تختلف قواعد اإلثبات تبعا الختالف صفة االلتزام التعاقدي موضوع النزاع ،فإذا كان االلتزام
التعاقدي تجاري ،فإنه يخضع لقواعد إثبات مختلفة تمام االختالف عن تلك التي تطبق على االلتزام التعاقدي المدني ،راجع مصطفى عطية :أهمية
التكييف القانوني في القانون الداخلي ،مقال منشور2004 ،lawvoice.woedpress.com ،م ،ساعة الدخول  2مساء ،تاريخ الدخول 2014/2/11م.
.1كما تبدو أهمية التكييف في كونه بالنسبة للقاضي كالتشخيص بالنسبة للطبيب فبدون الفحص ال يستطيع أن يصف الداء للمريض ويحدد عالجه،
فالقاضي كذلك بدون التكييف ال يستطيع تطبيق القاعدة القانونية على النزاع المطروح ،وبالتالي ال يجد الحل المناسب للنزاع المعروض عليه .راجع
مقنى بن عمار :المرجع السابق ،ص.45
 3جاك غستان :المرجع السابق ،ص ،24ويمكن أن نضيف عنصر المدة وأهميته في التكييف بالنسبة للعقود الزمنية ،مثل عقد العمل ،حيث يختلف
النظام القانوني المطبق على عقد العمل غير محدد المدة بالنسبة للعقد الذي تكون مدته محددة.
 4عبد الرزاق أيوب :المرجع السابق ،ص.5
 5حمدي محمود بارود :العقود التجارية ،المرجع السابق ،ص.329
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يحترفها والتي بسببها يتقاضى أج اًر ،وغياب هذا العنصر الذي يساهم في تعريف عقد النقل يؤدي إلى تكييف
آخر ويخضع الناقل لنظام مسؤولية مختلف أيضًا.
كما تظهر أهمية عنصر صفة المتعاقدين في تكييف العقد بالنسبة لبعض العقود ذات الطبيعة الخاصة،
وبالتالي يعتبر عقد القرض الذي تبرمه المؤسسة البنكية تجاريًا دائمًا بغض النظر عن صفة المقترض ،هل هو
تاجر أو غير تاجر ،إذ أن األمر ال يتعلق إال بنظام العقد الذي يخضع لتأثير صفة أحد المتعاقدين ،حيث أن
ال من القرض المدني له أهميته في تحديد النظام القانوني المطبق على العقد ،وبالتالي
تكييف القرض التجاري بد ً
يمكن أن يكون لصفة المتعاقد تأثي ًار غير مباشر في تكييف العقد.

1

وحسب رأي بعض الفقه ،يرى بأن صفة المتعاقدين قد تأخذ منزلة ال يستهان بها بالنسبة لبعض العقود
وتحديد االلتزامات الملزم بها أطراف العالقة التعاقدية.

2

ب .شكل العقد:
يعتبر شكل العقد عنص اًر عرضيًا من عناصر التكييف ،يساعد القاضي على إعطاء وصفاً قانونياً سليمًا
للعقد بجانب صفة المتعاقدين .والشكلية في العقود هي التي تلزم النعقاد بعض العقود ،حيث أن الرضاء فيها
يرد في شكل خاص ومحدد ،مثل عقد بيع العقار أو الحقوق العقارية أو أشياء أخرى يمكن رهنها رهنًا رسميًا
أو حيازياً ،أو بيع بعض المنقوالت التي تأخذ حكم بيع العقارات كبيع السفن أو جزء منها 3.وعدم إتمام الشكل
المطلوب فيها يؤدي إلى بطالن العقد .إال أنه ناد ًار ما يكون شكل العقد عنص ًار في تكييفه ووصفه ،أي أن
4
ال :عدم تسجيل البيع
الشكلية عنص ًار عرضياً ،مما يستدعي أال يكون عقد األطراف مجرداً من أي أثر ،فمث ً

الوارد على عقار مسجل في السجل العقاري ،ال يؤدي إلى إقصاء وصف العقد بأنه عقد بيع ،ألن التسجيل
ليس الزمًا لتكوين العقد بل لنقل الملكية ،ألن البيع العقاري ينشأ صحيحًا وتترتب عليه التزامات وحقوق لكل
طرف من أطراف التعاقد ،وبالتالي فإن عقد البيع العقاري غير المسجل ينتج مبدئيًا جميع آثار البيع فيما عدا
نقل الملكية ،التي تبقى معلقة على إجراءات التسجيل في السجل العقاري (الطابو) .وبالتالي فإن إقامة أي
دعوى في هذا الصدد سوف تستند على عدم تنفيذ العقد ،ألنه عقد صحيح استوفي كافة أركانه وشروط صحته.

5

وبالتالي يعتبر كل من صفة المتعاقدين وشكل العقد عناصر يمكن أن تساهم بطريقة غير مباشرة
وعرضية في تكييف العقود محل النزاع.

 1عبد الرزاق أيوب :المرجع السابق ،ص.9
 2جاك غستان :المرجع السابق ،ص.24
 3عبد الرزاق أيوب :المرجع السابق ،ص.10
 4جالك غستان :المرجع السابق ،ص.100
 5عبد الرزاق أيوب :المرجع السابق ،ص .11وجاك غستان :المرجع السابق ،ص.100
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ثانياً_العنصر األساسي في تكييف العقد:
يرتكز تكييف العقد بصفة أساسية وبصورة خاصة على االلتزامات الجوهرية التي يولدها العقد .ولكن
ينبغي التساؤل هنا عن أهمية االلتزامات الجوهرية بالنسبة لتكييف العقد وكيف يمكن أن تكون هي العنصر
األساسي في التكييف؟
األصل وهو أن يتضمن كل عقد من العقود عدة التزامات ،فيقتضي التكييف التمييز بين االلتزامات
األصلية وااللتزامات التابعة.
أ .االلتزامات األصلية :من الضروري أن يكون في كل عقد التزامات أصلية محددة بدقة لوصف العقد ،وإال
كان تكييفه مستحيالً ،والمش رع هو الذي يحدد االلتزامات التي تعتبر التزامات جوهرية في العقد حسب
ال ،حيث نجد التزامين أصليين أحدهما
األصل ،وهذا التحديد المسبق يرد في عقود عديدة ،كعقد البيع مث ً
يقع على عاتق البائع وهو تسليم المبيع واآلخر يتحمله المشتري وهو دفع الثمن.

1

ويلعب االجتهاد القضائي أيضاً دو اًر ممي اًز في تحديد االلتزامات األصلية ،وخاصة في الحاالت التي يكون
فيها تحديد المشرع ناقصًا ،كما قد يتولى العرف حيز كبير من مهمة تحديد االلتزامات األصلية وخاصة في
2
وبناء عليه فإنه يكفي التثبت من وجود االلتزامات األصلية كي يكون التكييف ممكنًا ،ألن
المجال التجاري.
ً
غياب االلتزام األصلي دون إقصائه ال يؤثر أحيانًا في تكييف العقد وال يرتب البطالن في جميع الفروض،

بل ال بد من البحث عن تكييف يناسب ارتباط اإلرادات وسعيها إلى إنتاج اآلثار المرغوب تحقيقها ،ذلك أن
ال منهم بالتكييف
التكييف الظاهر قد ال يطابق حقيقة الواقع وذلك إما عمدًا وإما خطًأ من المتعاقدين أو جه ً
الصحيح ،ولعل هذا الجهل أو الخطأ قد أتى نتيجة تماثل االلتزامات األصلية في العديد من العقود ،وبالتالي
ال بد من البحث عن تكييف جديد يرتديه العقد يطابق حقيقة النظام القانوني الواجب التطبيق عليه.
ب .االلتزامات التابعة :من الجدير بالذكر أن االلتزام التابع يفترض وجود التزام أصلي يرتبط به وقد توجد
بالعقد وقد ال توجد ،وال يترتب على عدم وجودها تعديل من طبيعة العقد ،وقد تكون هذه االلتزامات التابعة
طبيعية وقد تكون طارئة.

3

وااللتزامات الطبيعية هي االلتزامات المرتبطة بعقد معين ،غير أن إرادة األطراف يمكن أن تلغيها دون
أن يكون لهذا اإللغاء أي أثر على طبيعة العقد .أما االلتزامات الطارئة فهي االلتزامات التي يضعها أو يتف ق

 1سليمان مرقس :الوافي في شرح القانون المدني  -3-في العقود المسماة ،المجلد األول -عقد البيع ،ط( ،)5مطبعة السالم ،القاهرة1220 ،م ،ص.19
 2حسام الدين كامل األهواني :المرجع السابق ،ص.300
 3سليمان مرقس :الوافي في شرح القانون المدني  ،-3-المرجع السابق ،ص.19
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على وضعها األطراف المتعاقدة تعاضداً ومساندة لاللتزام األصلي ،أي أنها التزامات ال ترتبط بالعقد المعني
ولكنها يمكن أن تضاف للعقد.
ودور االلتزام التابع في تكييف العقد ال يخرج عن حل من ثالث:

0

 .1إما أن يتم األخذ بعين االعتبار كل التزام على حدا.
 .2إما النظر إلى هذه االلتزامات باعتبارها وحدة شاملة وبالتالي األخذ بتكييف العقد على أنه غير مسمى.
 .3إما التمييز بين االلتزامات األصلية وااللتزامات التابعة عن طريق معيار موضوعي ،ثم تبني تكييفًا موحدًا.
ونرى بأن الحل األخير هو الحل المستحسن من طرف الفقه ،الذي يرى بأنه ال يؤثر االلتزام التابع في
طبيعة االلتزام األصلي وهذا ما سمح بتطبيق قاعدة (القسم األكبر يشد إليه القسم األقل) .وهذا يظهر جليًا في
ال لما يعطي ،ولكن إذا كان أحد
ال .فهي عقود بسيطة تعطي كل متعاقد لآلخر مقاب ً
عقود المعاوضة مث ً
العوضين أكثر قيمة ،ساغ تكملة الفرق بنقود مثالً ،ويعتبر هذا االلتزام التزام تبعي بالنسبة لعقد المعاوضة،
ولكنه قد يكون التزامًا أصلياً في عقد البيع إذا نظرنا إليه باعتباره مقابل لفرق القيمة.
ولكن تثور الشكالية هنا ،إذا ما كان العقد المراد تكييفه هو عقد مركب ،فكيف يمكن تكييف مثل هذه
العقود؟
مما ال شك فيه ،أن العقود التي يبرمها األفراد ال تكون عقوداً بسيطة دائماً ،بل قد تكون في بعض
األحيان مركبة 2،تنطوي على عمليات قانونية متعددة ،مثال ذلك العقد الذي يبرم بين صاحب الفندق والنزيل
فهو عقد مركب ،أي أنه يتضمن عقد إيجار بالنسبة للغرفة التي يشغلها النزيل ،وبيع بالنسبة لبيع األطعمة
والمشروبات التي يستهلكها ،وعقد وديعة بالنسبة ألمتعة النزيل التي يحضرها معه إلى الفندق ،كما يشمل هذا
العقد على تقديم خدمات ليست مما سبق ذكرها.
ففي هذه الحالة تطبق على كل عملية من العمليات القانونية التي يتضمنها هذا العقد ،األحكام الخاصة
بها ،فتطبق أحكام اإليجار على الشق الذي يتضمن خالله عقد اإليجار وأحكام عقد البيع على الشق الذي
يتفق مع طبيعته وأحكام الوديعة على الشق الذي يتضمن عقد الوديعة وهكذا.

3

ولكن يالحظ في بعض العقود المركبة ،أن تركيب العقد ال يكون ناتجًا عن مجرد تجاور عدة عمليات
قانونية في معاملة واحدة ،بل قد يحاول أطراف العقد مزج أحكام عمليتين قانونيتين مختلفتين في عقد واحد،
وهذه الحالة تظهر بشكل واضح وجلي في بعض عقود بيع المنقوالت بالتقسيط ،إذ يصور البائع العملية على
أنها تأجير من جانبه للمنقول محل التعاقد إلى الشخص اآلخر الذي يشتريه بالتقسيط ،وتعتبر أقساط الثمن هنا
 1عبد الرزاق أيوب :المرجع السابق ،ص.12-15
 2العقود المركبة هي عبارة عن مزيج من عدة عقود مسماة أو غير مسماة ،يهدف المتعاقدين من وراء إبرامها تحقيق غرض اقتصادي معين.
 3عامر عاشور عبد هللا :المرجع السابق ،ص.162
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بمثابة أجرة للمنقول ،ولكن بمجرد انتهاء الوفاء بكل األقساط ينقلب العقد إلى بيع ،ويعتبر ما تم الوفاء به من
أقساط هو ثمنًا ال أجرة ،وتنتقل ملكية المنقول إلى المشتري الذي اعتبر في أول األمر مستأج ًار .ففي مثل هذه
الحالة مزج بين عمليتي اإليجار والبيع ،فهنا من الالزم أن يحدد الوصف القانوني لهذا العقد في جملته ،حيث
تطبق عليه األحكام القانونية التي ترتبط بهذا الوصف ،وقد كيف القضاء هذا العقد بيع بالتقسيط ولو سماه
أطرافه عقد إيجار وبالتالي ترتب كل اآلثار عليه تبعًا لهذا التكييف.

1

الفرع الثاني
عالقة تكييف العقد بتفسيره
يرى بعض الفقه أن القاضي ال يستطيع التعرف على طبيعة العقد إال إذا قام بتفسيره 2،فيجب أن يكون
القاضي قد بين الغايات الحقيقية التي اتجه أطراف العقد إلى تحقيقها بصرف النظر عن أية تسمية يطلقونها
عليه 3،إذ يجب استخالص اإلرادة المشتركة للمتعاقدين ليتضح له مضمون ذلك العقد ،فينتقل بعد ذلك لمرحلة
تكييفه .فبعد أن يحدد القاضي التزامات طرفي العقد ،ويفسره إذا كان فيه ما يستوجب التفسير ،يبقى عليه أن
يكيف هذا العقد ويعطيه الوصف الذي يتفق مع حقيقة اإلرادة المشتركة بين األطراف.

4

على اعتبار أن التفسير يستهدف التعرف على اإلرادة المشتركة ألطراف العالقة التعاقدية ،ثم يقع على
عاتقه بعد ذلك تكييف العقد حسبما اتجهت إليه تلك اإلرادة بالحقيقة ،أي إعطاؤه الوصف القانوني الصحيح
لمعرفة اآلثار القانونية المترتبة على هذا الوصف 5.وهذا ما يعبر عن عملية متسلسلة منظمة تبدأ بالتفسير
والتحليل واستخالص النية الحقيقية المشتركة ،ثم يطبق عليها القاعدة القانونية التي تنطبق مع ما تم استخالصه
واستنتاجه ،ليصل القاضي بذلك إلى التطبيق السليم للقانون .فاألصل وفق هذا الرأي أن تُحلل المسألة وتبسط
ثم نلبسها الثوب المناسب والمالئم الذي ينطبق عليها تمام االنطباق.
ونرى من الناحية المنطقية أن هناك عالقة وطيدة بين عملية تكييف العقد وتفسيره ،وما قيام القاضي
بعملية التكييف أو التفسير اال واجبا مفروضا عليه وليس خيا ار متروكا له .وبناء عليه نتجه الى القول بأنهما
عمليتان متشابكتان في كثير من األحيان ،فقد يتضح للقاضي نية المتعاقدين المشتركة والتفسير بصورة واضحة
 1مصطفى عطية :المرجع السابق ،ساعة الدخول  5مساء ،تاريخ الدخول .2014/2/14
 2عامر عاشور عبد هللا :المرجع السابق ،ص ،169ومقني بن عمار :المرجع السابق ،ص51
 3جميل الشرقاوي :المرجع السابق ،ص.406
 4عاطف النقيب :المرجع السابق ،ص ، 344و استند أصحاب هذا الرأي إلى أن المذكرة اإليضاحية للقانون المدني األردني أوردت في الصفحة ()243
منها في مسألة التفسير أنه (أول ما يعرض للقاضي في شأن العقد هو تفسيره ،إذا كان في حاجة إلى تفسيره ،وتفسير العقد هو استخالص النية
المشتركة للمتعاقدين) .راجع بشار ملكاوي :سلسلة اعرف عن  ...العملية ،القانونية (الوجيز في شرح نصوص القانون المدني األردني نظرية العقد)،
عدد رقم ( ،)1دار وائل للنشر ،2004 ،ص.90
 5سليمان مرقس :المرجع السابق ،ص.426
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وسلسة وصحيحة نوعا ما من خالل اعطاء العقد الوصف القانوني المناسب أوال ،فقد يكون تفسيره على نحو
معين بناء على تكييفه األولي للعقد ،ثم يعود القاضي ليؤكد هذا الوصف أو يغيره بعد انتهاءه من عملية التفسير
ووصوله الى حقيقة االرادة المشتركة للمتعاقدين من خالل تفسيره .فقد يسبق تكييف العقد تفسيره إال أنه ال يتأكد
بصورة نهائية إال بعد التفسير في كثير من األحيان.

1

وهنا يثار تساؤ ًال هام ًا يتمثل في مدى سلطة القاضي بالتكييف ازاء العقد التي يتضمن نص ًا يعطيه
وصف ًا قانوني ًا معيناً ،فهل يتمتع بنفس الحرية التي يتمتع بها عند تكييفه للعقد الذي يخلو من أي نص من
هذا القبيل؟
ذهب البعض الى القول أن تكييف العقد من قبل المتعاقدين ليس له أثر قانوني ،طالما أن القاضي ال
ٍ
أوصاف
يتقيد بهذا التكييف ،باعتبار أن التكييف مسألة قانونية ،و بالتالي ال عبرة لما يضمنه المتعاقدين من
قانونية في العقد  ،ولكنا نرى مع البعض اآلخر أن الشرط الوارد في العقد ،بإعطائه وصفًا قانونياً ،يؤثر على
حرية القاضي في التكييف ،حيث أنه يمثل شرطاً مكتوبًا ال يجوز إثبات عكسه إال بالكتابة ،وبالتالي فإن تغيير
القاضي للتكييف الوارد في العقد يلزم أن يقوم على عناصر مستمدة من العقد ذاته ،إذ ال يجوز االعتماد في
تعديل وصفه على عناصر خارجة عنه ،وبالتالي يصعب تغيير الوصف القانوني للعقد عند خلوه من عناصر
داخلية تؤكد وصفاً قانونياً مختلفاً.

2

المطلب الثاني
سلطة القاضي بشأن تكييف العقد ورقابة محكمة النقض عليها
تعتبر عملية تكييف العقد عملية ذهنية فنية قانونية ،يستقل بها القاضي بعيدًا عن سلطان إرادة أطراف
العالقة التعاقدية ،وإن كان لهم الحرية في تسمية عقودهم كما يرغبون ،إال أن هذا ال يغل يد القاضي عن
مراجعة العقد وتكييفه عند وقوع منازعة حوله ،وهذا كله ال يعدم دور محكمة النقض (التمييز) من إعمال رقابتها
على هذه السلطة.
وهذا ما ينبغي لنا أن نوضحه بالشرح والتفصيل بفرعين:
الفرع األول :أحكام تكييف العقد وسلطة القاضي بشأنها.
الفرع الثاني :الرقابة على سلطة القاضي في تكييفه للعقد.
 1وفي سياق ذلك قضت محكمة النقض المصرية على أنه (إذا قررت المحكمة في حكمها أن اشتراط البائع على المشترية عدم التصرف في العين المبيعة
ما بقي حيا ليس من شأنه أن يجعل العقد وصية واستخلصت من التحقيق الذي أجرته أن المطعون عليها وضعت يدها على العين المبيعة عقب صدور
البيع لها وأنها دفعت الثمن وانتهت من كل ذلك إلى القول بأن العقد يعتبر بيعا منجزا ال وصية فإنها ال تكون قد خرجت في تفسيره عن ظاهر مدلوله
ويكون النعي عليها بالخطأ في تكييف العقد ال مبرر له ما دامت قد أثبتت في حدود سلطتها الموضوعية وفي استخالص ال عوج فيه أن التصرف لم
يكن تبرعا وأنه قصد بذلك التمليك المنجز)،.نقض مدني مصري رقم  53لسنة 20ق ،صادر في جلسة 1252/1/24م.
 2هذا الرأي واآلراء األخرى مشار إليها لدى ،أحمد شوقي محمد عبد الرحمن :المرجع السابق ،ص.194
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الفرع األول
أحكام تكييف العقد وسلطة القاضي بشأنها
مما ال جدال فيه أن العقد يعبر عن إرادة األطراف المتعاقدة ،فيضمنوه ما يشاؤوا من شروط والتزامات
وأحكام يرغبوا في تحقيقها ،وكذلك يطلقوا عليه التسمية التي يريدونها إال أن األمر يختلف عند طرح العقد على
إثر نزاع نشب بين األطراف المتعاقدة أمام القاضي ،فإن القاضي ال يتقيد مطلقًا بما يضفيه المتعاقدين من
تسمية للعقد الذي أبرموه.
أوالً_عدم تقيد القاضي بتكييف المتعاقدين:
قد يخطئ أو يعمد أطراف العالقة التعاقدية إلى ستر حقيقة العقد المبرم بينهم ويطلقون عليه اسمًا آخ ًار
غير االسم الحقيقي المتفق مع إراداتهم ،فمتى كان التكييف خاطئًا عن جهل أو عمد فإن القاضي ال يتقيد به،
إذ هو ملزم بإعمال القانون وتطبيقه تطبيقاً صحيحاً في إطار الوقائع الثابتة لديه1.فالقاعدة العامة في التكييف
القانوني للعقد هي أن العبرة ليست بالوصف الذي يطلقه المتعاقدين على العقد ،وال بالتسميات التي يسمون
عقدهم بها ،وإنما العبرة بالغرض العملي الذي قصده المتعاقدين من العقد.

2

فإن وصفت األطراف المتعاقدة العقد بأنه عقد استثمار ،ثم تبين للقاضي أن العقد المبرم بينهم هو عقد
إيجار عادي ،كيفه القاضي بأنه عقد إيجار ،ورتب النتائج التي تالزمه هذا التكييف.

3

وإذا سمى األطراف عقدهم بأنه عقد بيع ،وتبين بعد تحليله واالطالع عليه أنه في الحقيقة عقد هبة أو
وصية ،أثبت في حكمه ما تبين له ورتب أحكام ذلك العقد وليس أحكام عقد البيع الذي أطلقه األطراف على
عقدهم.
وقد جرى قضاء محكمة النقض على أن المناط في تكييف العقد؛ هو بما عناه المتعاقدين دون اعتداد
بما أطلقه األطراف على العقد من تسمية ،متى تبين أن هذه التسمية تخالف حقيقة التعاقد وقصد المتعاقدين.

4

وبذلك قضت محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام هللا على أنه (وطالما أن العبرة في تكييف العقد
بوليصية التأمين والتعرف على حقيقة مرماه وتحديد حقوق الطرفين مما حواه العقد من نصوص والقصد الحقيقي
الذي هدف إليه المتعاقدان من إبرامه بمعنى أن الجهة المؤمنة عندما وقعت العقد وقعت على أساس مسؤولية
الشركة المؤمنة أو عندما تلتزم شركة التأمين بحوادث الطرق واإلصابات رغم خطأ السائق الذي كان مغطى

 1أحمد حدي اللة :المرجع السابق ،ص.92
 2ياسين محمد الجبوري :المرجع السابق ،ص.346
 3عاطف النقيب :المرجع السابق ،ص.344
 4سليمان مرقس :الوافي في شرح القانون المدني  ،-2-المرجع السابق ،ص.422
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إال أ ن الشركة في نفس الوقت تلتزم بالتعويض بموجب العقد الموقع  ...وبالرجوع إلى العقد (بوليصية التأمين)
وهو طلب تأمين ضد الحريق والسرقة بمعنى أن العقد أسس على نوعين من الحوادث الرئيسيين الحريق
والسرقة).

1

كما قضت محكمة النقض المصرية بأن (العبرة في تكييف العقود هي بحقيقة ما عناه العاقدون منها،
وتعرف هذا القصد من سلطة محكمة الموضوع .ومتى تبينت تلك المحكمة إرادة العاقدين على حقيقتها ،فإن
عليها أن تكيفها بعد ذلك التكييف القانوني الصحيح غير متقيدة في ذلك بتكييف العاقدين) 2.وأنه (لئ ن كان
للمتعاقدين حرية تحديد العناصر التي يتركب منها المتج ر الذي يجريان عليه التعاقد ،إال أن لمحكمة الموضوع
سلطة الفصل فيما إذا كانت العناصر المعروضة عليها كافية لوجود المتجر ،غير متقيدة في هذا الشأن بما
يقررانه أو بالوصف الذي يضيفانه على التعاقد ،ولها بسبيل التعرف على حقيقة العقد والتحري عن قصد
المتصرف من تصرفه ،تقدير األدلة والقرائن المقدمة في الدعوى واستخالص ما تقتنع به منها متى كان
استخالصاً سائغاً متفقًا مع الثابت باألوراق) 3.كما قضت في حكم آخر لها بأنه (متى كان ما انتهى إليه الحكم
المطعون فيه من تكييف العقد بأنه عقد بيع محله أشياء مستقبلية ال عقد شركة هو تكييف صحيح يؤدي إليه
عبارة العقد فال يلزم الحكم أن يرد استقالالً على ما ساقه الطاعن من حجج لتأييد تكييفه للعقد بأنه شركة).

4

ثانياً_تكييف العقد مهمة القاضي:
تعتبر عملية تكييف العقد سلطة من السلطات الممنوحة والمخولة للقاضي ،إذ يتعين عليه تكييف العقد المتصل
بالنزاع المطروح أمامه 5.وبذلك تعتبر هذه العملية عملية قانونية بعيدة كل البعد عن إرادة أطراف العقد ،حيث
يستقل بها القاضي ويقوم بها من تلقاء نفسه ولو لم ُيطلب منه ذلك ،ألنه ال سبيل للفصل في نزاع دون تكييف ه
6
إذا استدعى األمر ذلك ،ويكون ذلك بتقصي مقاصد المتعاقدين ،وما اتجهت إليه إراداتهم.
والسبب في إلزام القاضي بتكييف العقد ،في أنه يتوقف على التكييف معرفة أحكام القانون الواجب
تطبيقها عليه ،وفي سبيل ذلك قضت محكمة النقض المصرية بأنه (ال تستطيع محكمة الموضوع البت في أمر
صحة ونفاذ العقد الصادر من المورث سواء باعتباره بيعًا أو وصية إال بعد أن تحدد نوعه إذ يتوقف على هذا

 1حكم استئناف صادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام هللا رقم  ،2012/152صادر في جلسة 2012/5/24م.
 2نقض 1291/12/24م ،ومصطفى الجمال :المرجع السابق ،ص.220
 3نقض 1299/5/14م ،مجموعة المكتب الفني السنة  ،24ص.1232
 4نقض مدني مصري رقم  22لسنة 24ق ،صادر في جلسة 1263/4/1م
 5بشير دالي :المرجع السابق ،ص .56و محمد شريف عبد الرحمن :المرجع السابق ،ص .322و محمد محمود إبراهيم :النظرية العامة للتكييف القانوني
للدعوى في قانون المرافعات ،دار الفكر العربي1242 ،م ،ص.41
 6أحمد حدي اللة :المرجع السابق ،ص .90وعاطف النقيب :المرجع السابق ،ص.345
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التحديد معرفة األحكام القانونية التي تنطبق عليه من حيث الصحة والنفاذ ،وال يجوز للمحكمة حتى بفرض أن
التركة تتسع لنفاذ التصرف في الحالين أن تقضي بنفاد ه قبل أن تبت في أمر تكييفه وهل هو بيع أو وصية).

1

يرى البعض أن التكييف هو حق للقاضي يقوم به على ضوء تفسير العقد ،والوصول إلى النية المشترك ة
للمتعاقدين دون أن يلتزم برغبتهم إذا كانت تتعارض مع اآلثار المقصودة.

2

ويثار هنا تساؤ ًال هام ًا وهو هل تكييف العقد من قبل القاضي يغير من سبب الدعوى المرفوعة أمام
القضاء؟
ال يترتب على تكييف العقد من قبل القاضي تغير في سبب الدعوى ،ما دام أن القاضي يقوم به على
أساس الوقائع المعروضة عليه ،وال يضيف إلى هذه الوقائع جديداً من عنده.

3

ويجب على القاضي أثناء تكييفه للعقد أن يحرص على األخذ بنية أطراف الرابطة العقدية ،وبالتالي
تكون النتيجة هي التسليم بالرقابة التي تمارسها المحكمة العليا على محاكم الموضوع بهدف منعها من استغالل
التكييف ،للوصول لتفسير مختل ومشوه لإلرادة العقدية.
كما يثار تساؤ ًال هام ًا أيض ًا ،هو ما دور إرادة المتعاقدين في تكييف عقدهم ،ما دامت هذه المهمة
موكلة للقاضي؟
بما أن العقد هو عبارة عن ارتباط إرادتين أو أكثر إلحداث أثر قانوني معين ،فإن تكييف العقد يجب أال
يتوقف على العناصر الموضوعية فقط ،بل ال بد من األخذ بعين االعتبار الجانب الشخصي واإلرادي ،وبالتالي
ال يمكن فصل التكييف عن اإلرادة والتعبير عنها.

4

إال أن هذه اإلرادة ال يمكن أن تحل محل العناصر األساسية للعقد ،فلو اتجهت النية إلى إبرام عقد بيع
ولكن العقد خال من عنصر الثمن ،فال يمكن أن يكيف العقد على أنه عقد بيع استنادًا إلى اإلرادة .وإن كانت
هذه الرادة تلعب دو ًرا في التكييف من ناحيتين:
الناحية األولى :من الممكن أن تجعل اإلرادة التزاماً قانونياً ما التزاماً أصلياً ،فإذا كان العقد عند تحليله
يفيد إمكانية تكييفه بأنه عقد بيع أو مقايضة أو هبة أو غيره  ،فإن الذي يحسم األمر هو اللجوء إلى نية
المتعاقدين.

5

 1نقض 1262/2/2م ،مجموعة المكتب الفني ،السنة  ،20ص.22
 2بشير دالي :المرجع السابق ،ص .59ومشار اليه أيضا لدى  ،محمد محمود ابراهيم  :المرجع السابق  ،ص.135
 3مصطفى الجمال :المرجع السابق ،ص.221
 4حسام الدين كامل األهواني :المرجع السابق ،ص.301
 5جاك غستان :المرجع السابق ،ص.26
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والناحية الثانية  :أن اإلرادة تقف على قدم المساواة وعلى نفس المرتبة مع العناصر الموضوعية ،بل
تكون في بعض األحيان هي المرجحة للتكييف المختار ،كون أن العقد ليس اجتماع عناصر موضوعية ،وهذا
شريطة أن تستخلص اإلرادة بالرجوع إلى وقت إبرام العقد واستنادًا إلى النية الحقيقية التي تستخلص منها كافة
عناصر العقد والظروف المحيطة به.

1

الفرع الثاني
الرقابة على سلطة القاضي في تكييفه للعقد
يلزم القاضي بتكييف العقد المطروح أمامه تكييفًا قانونيًا صحيحًا غير متقيد بالوصف الذي يطلق عليه
من قبل المتعاقدين إال أنه يظل مقيد بالقصد الذي أرادوه ،والقاضي في إطار هذه العملية وما يرتبه من آثار
خاضع لرقابة محكمة النقض (التمييز).
يقوم القاضي بمناسبة مزاولته لسلطته في تكييف العقد ،بالمقابلة بين اآلثار التي اتجهت إلى تحقيقها نية
المتعاقدين ،وبين الماهية أو الطبيعة المجردة للعقد كما نظمه القانون 2.ولذلك تعد عملية التكييف عملية قانونية
محضة ،يقوم بها القاضي من تلقاء نفسه للوصول إلى تطبيق صحيح للقانون ،وبالتالي الحصول على حكم
أكثر انسجامًا مع مبادئ العدالة  ،وفي هذا السياق قضت محكمة النقض المصرية بأنه (ولئن كان التعرف
على ما عناه الطرفان من المحرر موضوع الدعوى هو مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع إال أنه متى
استخلصت المحكمة ذلك ،فإن التكييف القانوني الصحيح لما قصده المتعاقدان وإنزال حكم القانون على العقد،
هو مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة النقض).

3

وبما أن التكييف مسألة قانونية فإن القاضي يخضع في قيامه بها لرقابة محكمة النقض 4،ألنه يطبق
القانون على الواقع ،وتطبيق القانون يعد من المسائل القانونية ،أما غيرها من قيام القاضي بسلطة تقديرية
للكشف عن إرادة المتعاقدين واستخالصها من الوقائع الثابتة أمامه في الدعوى ،فإنها ال تخضع لرقابة محكمة
النقض5.فقد قضت محكمة النقض المصرية في هذا السياق على أنه (إذا كان الحكم القاضي باعتبار العقد
محل الدعوى وصية قد اتخذ من حكم آخر قرينة على أن المتصرف له إنما كانت يده على العقار موضوع

 1حسام الدين كامل األهواني :المرجع السابق ،ص.301
 2أحمد حدي اللة :المرجع السابق ،ص.94
 3نقض مدني مصري جلسة 1290/6/2م ،مجموعة المكتب الفني ،السنة  ،21ص .22ومصطفى الجمال :المرجع السابق ،ص.222
 4مصطفى الجمال :المرجع السابق ،ص .221وعاطف النقيب :المرجع السابق ،ص.345
 5بشير دالي :المرجع السابق ،ص.54
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النزاع يد نائب ال أصيل مما ينفي أن البيع كان له مظهر خارجي ينم عليه ،فذلك منه استنباط سائغ لقرينة في
الدعوى فال معقب عليه لمحكمة النقض).

1

ومن هنا يتضح لنا أن تكييف العقد هو وسيلة لتحديد مضمون العقد ،بحيث يضعه القاضي في اإلطار
القانوني الذي يسمح ببيان آثاره القانونية ،حتى أن جواز بعض آثار العقد أو عدم جوازها يرتبط بالوصف
القانوني الذي أعطي له.

2

ومن الجدير بالمالحظة أن محكمة النقض ال تقبل النعي على الحكم في تكييفه للعقد ،إذا كان هذا
النعي غير مؤثر في النتيجة الصحيحة التي وصل إليها الحكم ،كونه نعيًا غير منتجاً.

3

المبحث الرابع
سلطة القاضي في تعديل عقود الذعان
مما ال شك فيه بأن الحياة العملية تشهد تطو ًار متسارعًا في المجال االقتصادي والتكنولوجي في جميع
األصعدة ،وهذا ما انعكس أثره أيضًا في مجال العقود ،حيث ظهرت أنواع من العقود لسلع وخدمات يشكل
القبول فيها إذعانًا وخضوعاً لحاجة القابل لهذه السلعة أو الخدمة الضرورية الموجه اإليجاب بشأنها للجمهور
أو لشخص بعينه ،إضافة الحتوائها على شروط تعسفية تشكل مساساً كبي ًار في التوازن العقدي بين األطراف،
فيجد الفرد نفسه مضط ًار باإلذعان لتلك العقود ،والقبول بهذه الشروط المفروضة.
هذا وإن كانت هذه العقود تبرم تحت مظلة مبدأ سلطان اإلرادة ،إال أن ذلك يؤدي إلى االختالل التعاقدي
بين المتعاقدين واإلخالل بالعدالة التعاقدية التي يسعى الجميع الوصول لها ،كما فيه ظلم للطرف الضعيف،
فلذلك كان الزمًا على المشرع التدخل إلعادة ميزان العدالة التعاقدية لمحوره األصلي وموازاة كفتي الميزان من
جديد ،بإعطاء طريق لسلطة القاضي في تعديل هذا االختالل الحاصل بسبب عقود اإلذعان.
وقبل البدء في شرح سلطة القاضي في تعديل عقود اإلذعان ،نود أن نبين المقصود بعقود االذعان
بشيء من اإليجاز لتوضيح بعض األمور.
ولبيان موضوع هذا المبحث ال بد وأن نتناوله في مطلبين:
المطلب األول :التعريف بعقود الذعان والشروط الواجب توافرها لتدخل القاضي ازاءها.
المطلب الثاني :نطاق سلطة القاضي بتعديل عقود االذعان وأهم خصائص هذه السلطة.

 1نقض مدني مصري رقم  194لسنة 14ق ،صادر في جلسة 1250/6/1م.
 2أحمد حدي اللة :المرجع السابق ،ص.94
 3سليمان مرقس :الوافي في شرح القانون المدني  ،-2-المرجع السابق ،ص.502
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المطلب األول
التعريف بعقود الذعان والشروط الواجب توافرها لتدخل القاضي إزاءها
ال بد من بيان مضمون هذه العقود والغوص في مكنونتها ،لكي نبين مدى سلطة القاضي في تعديل
عقود اإلذعان.
ال من بيان تعريف عقود اإلذعان لغ ًة وقانونًا ،والوقوف على
فلكي نبين المقصود بهذه العقود ال بد أو ً
أهم النقاط المثارة بشأنها والشروط الواجب توافرها لتدخل القاضي في تعديل هذا النوع من العقود.

الفرع األول
التعريف بعقود الذعان
للبحث في مكنون هذه العقود البد من بيان تعريف عقد االذعان لغة وقانونًا وأهم خصائص هذه العقود.
تعريف عقد الذعان لغ ًة وقانون ًا:
لعقود اإلذعان مدلوالً لغويًا وآخ ًار قانونيًا يتمثل في:
 المعنى اللغوي لكلمة الذعان:الذعان لغة هو :اإلسراع مع الطاعة والخضوع واالنقياد واإلقرار ،من ذعن يذعن ذعن 1.فعقد الذعان
لغة معناه عقد الرضوخ واالنقياد.
 تعريف عقد الذعان في االصطالح القانوني:تعتبر فكرة عقود اإلذعان فكرة حديثة ،ظهرت باألساس لدى الفقه الغربي الحديث ،فلم تكمن معروفة من
قبل ،ثم أخذت بها وسادت على وفقها بالقوانين المدنية العربية الحديثة التي وضعت في القرن الماضي،
وعلى رأسها التقنين المدني المصري ،وترجع أساس الفكرة إلى ضرورة الحد من إطالق العمل بمبدأ سلطان
اإلرادة العقدية ،والتخلص من الجور والظلم والتعسف ،السائد بهذا النوع من العقود بما يحقق له اإلنصاف
والتوازن بين المصالح والعدالة.

2

ولبيان فكرة عقود الذعان ال بد من التطرق إلى مفهومه لدى الفقهاء ومفهومه من وجهة رأينا:
 تعريف عقد الذعان قانوناً برأي فقهاء القانون:
لقد تعددت تعاريف عقد الذعان في الفقه القانوني على النحو التالي:
1

2

ابن منظور :لسان العرب ،المرجع السابق ،ص .34فقال هللا تعالى في محكم تنزيله( :وإن يكن لهم الحق يأتون إليه مذعنين) ،أي مسرعين في
الطاعة ،سورة النور :اآلية ()42
نزيه كمال حماد :عقود اإلذعان في الفقه اإلسالمي ،بحث منشور في مجلة العدل ،العدد ( ،)24شوال 1425هـ ،ص.52
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فقد عرفه البعض بأنه( 0محض تغليب إلرادة واحدة تنصرف بصورة منفردة وتملي قانونها ليس على
فرد محدد بل على مجموعة غير محددة وتفرضها مسبقًا ومن جانب واحد وال ينقصها سوى إذعان من يقبل
العقد) ،ينتقد على هذا التعريف من وجهة رأينا أنه اقتصر على خاصية واحدة من خصائص عقود اإلذعان
هي انفراد إرادة الموجب والتي تفرض وفقًا لها شروطًا مسبقة في العقد وانضمام الطرف اآلخر لهذا العقد بدون
مساومة أو مناقشة دون التعرض لباقي مميزاته وخصائصه ،من الناحية التقليدية.
وعرفه البعض اآلخر بأنها( 2العقد الذي ينفرد أحد العاقدين فيه بوضع الشروط العقدية واآلثار التي
تترتب على العقد وال يسمح للطرف اآلخر في أن يناقشها ،وذلك لما يتمتع به الطرف األول من احتكار فعلي
أو قانوني) ،رغم إجمال هذا التعريف للعديد من خصائص عقود الذعان إال أنه جاء خاليًا من النص صراحة
على العنصر المهم الذي يجعل من العقد عقد إذعان وهو احتواءه على الشروط التعسفية التي تخل بالتوازن
التعاقدي بين األطراف ،كما أن مسألة االحتكار الفعلي والقانوني لم تعد متواجدة اآلن بالشكل الذي كانت عليه
فيما سبق في الماضي.
ليعرفها ثالث بأنها( 3هي العقود التي يكون القبول فيها مجرد إذعان لما يمليه الموجب ،فالقابل للعقد
لم يصدر قبوله بعد مناقشة ومفاوضة بل هو في موقفه من الموجب ال يملك إال أن يأخذ أو يدع ،فهو مضطر
إلى القبول فرضاؤه موجود ولكنه مفروض عليه ومنه تم تسمية هذه العقود بعقود اإلذعان) ،وينتقد هذا التعريف
أيض ًا كونه ركز على القبول وصفات القابل بهذه العقود ،ولم يتطرق إلى موضوع العقد ومحتواه ،كما أن هذا
التعريف يفيد وجود طرف قوي استقل بوضع شروط العقد ،ومن ثم وضع شروطًا لمصلحته ولحسابه على
حساب الطرف المذعن ،ولكن ماذا عن الصورة التي يقبل فيها الطرف القابل للعقد دون مفاوضة أو مساومة
ودون أن يكون ذلك فيه تعسف أو إذعان ،بل على العكس يكون من مصلحته أن يتعاقد دون مفاوضة أو
مساومة ألن شروط العقد مثالية بالنسبة له وفي مصلحته.
وقد ركز الفقه التقليدي على أن عقود الذعان هي العقود التي تتسم بخصائص معينة أهمها:
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 .1تعلق العقد بسلع أو مرافق تعتبر من الضروريات بالنسبة إلى المستهلكين أو المنتفعين.
 .2احتكار الموجب لهذه السلعة أو المرافق احتكا ًار قانونيًا أو فعليًا ،بما يجعل المنافسة معها معدومة.
 .3صدور اإليجاب في قالب نموذجي ،ويغلب أن يكون العقد في صيغة مطبوعة تنطوي على كثير من
الدقة والتعقيد ال يفهمها الشخص العادي.

1
2
3
4

مشار إليه لدى لعشب محفوظ بن حامد :عقد اإلذعان في القانون المدني الجزائري والمقارن ،المؤسسة الوطنية للكتاب ،الجزائر1220 ،م ،ص.23
ياسين محمد الجبوري :المبسوط في شرح القانون المدني ،المرجع السابق ،ص.160
عبد الرزاق أحمد السنهوري :الوسيط2009 ،م ،المرجع السابق ،ص.123
رجب كريم عبد الاله :التفاوض على العقد (دراسة تأصيلية تحليلية مقارنة) ،دار النهضة العربية ،القاهرة2000 ،م ،ص.190
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 .4صدور اإليجاب إلى الناس كافة وبشروط واحدة على نحو مستمر أو لمدة غير محددة.
إال أننا نرى بأنه ال يوجد في القانون ما يفيد وجوب توافر هذه الخصائص في عقود اإلذعان ،بالرغم
من وجود هذه األفكار قبل وضع بعض التشريعات ،وكل ما تكلمت عليه بالنسبة لهذه العقود هو أن القبول
بالنسبة لها يكون بمجرد التسليم بشروط مقررة يضعها الموجب وال يقبل المناقشة فيها ،كما تكلمت عن حالة ما
إذا تضمنت هذه العقود شروطًا تعسفية توجب على القاضي التدخل لتعديل العقد ،وكذلك إذا ما صادف القاضي
أثناء تف سيره للعقد عقد إذعان ،فإن الشك يفسر في مصلحة الطرف المذعن ،وهذا ما سبق وأن تكلمنا عنه في
سلطة القاضي في تفسير العقد.
 تعريف عقود الذعان قانون ًا بحسب رأينا:
بالنظر لكل ما سبق ذكره يتبين لنا أننا ندور في حلقة مفرغة ،تخلو من نقطة هامة وجوهرية؛ نرى بأنها هي
المرتكز األساس لعقود اإلذعان وهي الشروط التعسفية التي يمليها الطرف القوي على الطرف الضعيف ،وليس
عدم المناقشة والمساومة فقط ،وهذا ما نود أن نبينه.
نرى أو ًال بأن المادة ( )14من القانون المدني الفلسطيني نصت على أنه (يقتصر القبول في عقود
اإلذعان على مجرد التسليم بشروط مقررة يضعها الموجب وال يقبل مناقشة فيها) 1،هذا ما يدلل على أن هذا
النوع من العقود غير منبوذة قانوناً إن صح التعبير ،ويجوز إبرامها دون معقب من أحد على ذلك ،ولف ظ
اإلذعان كما سبق وأن بينا في تعريفها اللغوي يفيد معنى الخضوع والذل واالنقياد واإلقرار  ،فماذا عن العقود
التي يتم إبرامها بين أطرافها وتكون غير قابلة للمساومة وال المناقشة ويكون إبرامها في مصلحة األطراف وال
تحمل معنى اإلذعان وال الخضوع واالنقياد ،كالشراء من المحالت الكبيرة التي تكون السلع فيها تحمل مظروفًا
يكتب عليها سعرها ،وما على المشتري إال أن يقبلها كما هي وإما أن يرفضها وهو ليس مضط ًار لها ،لوجود
مثل هذه السلع في المحالت األخرى؟ لذلك نرى الشكالية هنا تتمحور في التسمية بالنسبة لهذه الجزئية،
بحيث يكون قبول الشخص للعقد بمجرد التسليم بشروط مقررة يضعها الموجب دون مناقشة ،ليس معناه
أنه أبرم عقد إذعان في كل األحوال ،خاصة وأن التاجر الصغير ومقدم السلع والخدمات البسيطة مثل البقال
والكوافير والسائق وما شابه ذلك يستطيع أن يملي شروطه حتى على األثرياء من الناس واألطراف القوية،
فال يستطيع الصيرفي بكل ما أوتي من مال أن يعدل أو يناقش بعض العقود التي يبرمها مع محالت الخدمات
أو السلع التي يتعامل معها أو المحالت المصرفية األخرى التي تحدد سعر العملة وسعر صرفها.

 1تطابق هذه المادة نص المادة ( )100من القانون المدني المصري ،ونص المادة ( )104من القانون المدني األردني.
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ولنفترض أن شخصاً ما أعد شققًا للسكن في برج له ،ووجه بذلك إيجاباً للجمهور بثمن الشقة المحددة،
وكان الثمن مناسبًا وال يقبل المناقشة والمساومة فيه أيضًا ،والناظر لخدمة السكن يجدها خدمة ضرورية ال
يستغني عنها األفراد ،فهل هذه الحالة تعبر عن عقد إذعان؟
لذلك نرى أن تسمية العقد بعقد إذعان بكل األحوال وبمجرد القبول دون مناقشة أو مساومة شيء
يوقع الكثير في لبس ،كما يقول البعض أن هذا االصطالح كلما ذكر تحركت نوازع الحكم عليه بالتحريم،
كون أن لفظ اإلذعان تأباه النفوس الحرة الباحثة عن الحرية والرضا الحقيقي المتبادل ،لذلك غالبًا ما ُيتخذ من

هذا اللفظ موقفاً نفسياً مسبقاً يميل فيه إلى النفور والتحريم 1.خاصة مع األحوال التي سبق وأن ذكرنها آنفاً.

فال بد إذن من إطالق تسمية أخرى على العقود التي يتم القبول فيها بدون مساومة أو مناقشة ،كتسميتها
بعقود الموافقة 2،التي يمكن أن تكون إحدى صورها عقود الذعان إذا توافرت شروطها وحاالتها ،مما يستتبع
تدخل القاضي لتعديل العقد في حالة عقود الذعان.
فتسمية الموافقة هي التي تنطبق على المادة ( )89من القانون المدني الفلسطيني 3،ألن الموافقة واالنضمام
أعم من اإلذعان فقد تقع الموافقة دون أن يتوافر معنى اإلذعان والرضوخ ،فهي عقود موافقة عن رضا واختيار
ال تحد من الحرية التعاقدية.
لذلك ال بد من تعديل نص المادة ( )14من القانون المدني الفلسطيني بحيث تصبح (-1يقتصر القبول
في عقود الموافقة على مجرد التسليم بشروط مقررة يضعها الموجب وال يقبل المناقشة فيها).
بذلك يمكن القول بأن عقود الذعان تكون متوافرة إذا كان القابل بها ال يساوم وال يفاوض بالشروط
المقررة من قبل الموجب ،وليس هذا فقط بل ال بد من توافر مجموعة أخرى من العناصر التي تضفي على
عقود الذعان خصوصيتها ،وضرورة تدخل القاضي بخصوصها وتعديلها لتخليص العقد من وصف الذعان.
ومن أهم العناصر التي يمكن أن تساهم في تكوين عقود االذعان ،أن يكون اإليجاب فيها معروض على
كافة األشخاص وبصورة مستمرة وبشروط معتبرة ،سواء أكان بصورة صريحة أو ضمنية ،ويظل الموجب ملتزمًا
بإيجابه ،كما يجب على الموجب أن يمكن الجميع من االطالع على شروط العقد 4.وإن ذهب البعض إلى
القول بأنه أصبح ال يشترط أن يكون اإليجاب في عقد اإل ذعان عامًا ودائمًا ،بأن يوجه إلى الجمهور كافة ولمدة
غير محددة ،ك اإليجاب الموجه إلى شخص بذاته أو فئة معينة من األشخاص بذاتها بخصوص بيع شيء معين

 1مشار لهذا الرأي لدى ،نزيه كمال حماد :المرجع السابق ،ص.55
 2تسمى هذه العقود في القانون اللبناني (بعقود الموافقة) ،ألن القابل يوافق على العقد دون مناقشة أوو منافسة.
 3هذه المادة تطابق نص المادة ( )100من القانون المدني المصري ،والمادة ( )104من القانون المدني األردني.
 4محمود حمودة صالح :عقود اإلذعان والممارسات المعيبة المصاحبة لها ،بحث منشور في مجلة الشريعة والدراسات اإلسالمية ،العدد الثالث ،الخرطوم،
السودان1422 ،هـ2004/م ،ص.16
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بثمن محدد ال يمكن التفاوض فيه يحتوي على شروط تعسفية ليضفي هذا الوصف على العقد ،رغم أن اإليجاب
فيه موجه لشخص بذاته أو لفئة معينة من األشخاص1.وهو ما نؤيده.
ويجب أن يكون القبول في عقود اإلذعان صاد ًار من القابل على نحو يشكل رضوخًا وإذعانًا وانقيادًا
وإكراهاً  ،واإلكراه المقصود به هنا ليس المعروف في عيوب اإلرادة ،بل هو اإلكراه المتصل بعوامل اقتصادية
ال بعوامل نفسية 2،وبالتالي ال يكون للقابل بما لديه من رضوخ وإذعان أن يناقش ويساوم بالشروط
أكثر منه اتصا ً
التي يفرضها الموجب ،فال يكون أمامه إال أن يقبل العقد بالكامل أو أن يمضي ويتركه بال تعاقد 3،ولعل مرجع
هذا الذعان من وجهة نظرنا هو الحالة الضرورية والماسة لبرام العقد ،لتعلقه بسلعة أو خدمة أو منفعة
يحتاج إليها األشخاص بحاجة ماسة ال تستقيم حياتهم بدونها وال يستطيعون االستغناء عنها.
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كما وأن هذه العقود تستدعي أن يكون الموجب مقدم السلعة أو الخدمة الضرورية محتك ًار لها ،احتكا ًار
فعلياً كتفرد الموجب باإلنتاج ،أو قانونياً كشركات الهاتف والمياه والكهرباء 5،إال أن االتجاه الحديث من الفقه
ذهب إلى إهمال شرط االحتكار وذلك العتبارين:

1

ال ،وإنما هو قرينة على أن القبول قد اقتصر على مجرد التسليم بالشروط
 أن االحتكار ليس شرطًا مستق ً
المقررة سلفاً من جانب الموجب دون إمكان مناقشتها أو تعديلها ،وقد ال يتوافر االحتكار بشكل ظاهر،
ويكون ذلك في حالة ضعف المنافسة ومحدوديتها بفعل توحيد شروط التعاقد بين من يمارسوا نشاطاً واحداً،
بحيث ال يجد المتعاملين معها جدوى من البحث عن شروط أفضل لدى الشركات األخرى ،مثل التعاقد
مع شركات التأمين والبنوك وغيرها 7،فيكون هنا احتكا ًار مبطنًا مخفيًا بصورة غير ظاهرة وبإذعان ورضوخ
دون أن تتضح أمام المتعاملين معها ،مما يؤدي ذلك إلى إفالت العديد من العقود التي تتصف بهذه الصفة
من الحماية المقررة لها في القانون.
 كما أن االحتكار ليس مقصودًا لذاته وإنما يقصد فيه وجود الموجب في مركز قوي ،يسمح له بوضع
شروط التعاقد بصفة مستقلة وسابقة ،فالمهم أن يكون الموجب في مركز يسمح له بفرض شروط التعاقد
المقررة سلفًا ،فيستوي بعد ذلك أن يكون مركز الموجب القوي نتيجة احتكار السلعة أو الخدمة أو نفوذ ما.
 1رجب كريم عبد الاله :المرجع السابق ،ص .193وهذا العنصر يشترك فيه عقد اإلذعان مع عقود الموافقة و االنضمام ككل ،على اعتبار أن هذا النوع
األخير هو األصل الذي يمكن أن تنبثق عنه عقود اإلذعان.
 2عبد الرزاق أحمد السنهوري :الوسيط2009 ،م ،المرجع السابق ،ص.123
 3فوزي أكريم :عقود اإلذعان ،ملخصات تم إعدادها اعتمادا على محاضرات األستاذ أحمد الجباري وكتاب عقود اإلذعان للعربي مياد ،د.ن ،طنجة،
2019م ،ص.12
 4منال جهاد أحمد خلة :أحكام عقود اإلذعان في الفقه اإلسالمي ،رسالة ماجستير ،كلية الشريعة والقانون ،قسم الفقه المقارن ،الجامعة اإلسالمية ،غزة،
1422هـ2004/م  ،ص.50
 5موسى سليمان أبو ملوح :شرح القانون المدني األردني ،المرجع السابق ،ص.101
 6رجب كريم عبد الاله :المرجع السابق ،ص.192
 9عامر رحمون :عقد اإلذعان في الفقه اإلسالمي والقانون المدني الجزائري (دراسة مقارنة) ،رسالة ماجستير في العلوم اإلسالمية تخصص (شريعة
وقانون) ،جامعة الجزائر  -01يوسف بن خدة1434-1433 ،-هـ2013-2012/م ،ص.19
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ونحن نذهب مع ما ذهب إليه االتجاه الحديث  ،وذلك ألن ظهور شركات ومؤسسات إنتاج منافسة مع
توافر باقي العناصر األخرى التي تبلور عقد إذعان ،ال يكف يد القاضي عن التدخل لتعديل هذا النوع من
العقود ،إذ أنه متى توافر عقد إذعان توافرت فيه كل العناصر السابق ذكرها أو التي سنذكرها ،توجب حماية
القابل المذعن ،حتى وإن كان الموجب غير محتكر للسلعة أو الخدمة أو المنفعة المقدمة.
إضافة إلى ما سبق ذكره؛ يتوجب أن ينفرد الموجب بوضع شروط وتفاصيل العقد حتى نكون أمام عقد
إذعان ،وأن تكون هذه الشروط والتفاصيل مقررة لمصلحة الموجب ،وال يكون للطرف اآلخر وضع أية شروط،

1

وإلعطاء خصوصية لعقود اإلذعان يجب أن تكون هذه الشروط المقررة من الموجب تعسفية بحق القابل ،وما
دفع القابل على التعاقد رغم وجود هذه الشروط هو حاجته الماسة لمثل هذا التعاقد .فلذلك ال بد من توافر جميع
هذه الخصائص والعناصر السابق ذكرها العتبار العقد من عقود اإلذعان ،فإن لم تتوافر مجتمعة ال يعتبر
العقد داخالً ضمن عقود اإلذعان ،بل يكون عقد موافقة وانضمام أو غير ذلك.
ومما تقدم نستطيع أن نمّيز بين عقد الموافقة وبين عقد الذعان الذي يمكن اعتباره جزئية أضيق

تنشأ عندما يتطلب األمر بعض العناصر الضافية السابق بيانها.

ومن مجموع ذلك يمكن لنا أن نعرف عقد الموافقة بأنه هو (العقد الذي ينفرد الموجب فيه بوضع
شروطه إما بواسطته أو من قبل غيره ويسلم القابل بها دون مفاوضة أو مساومة أو نقاش).
كما يمكن لنا تعريف عقد الذعان بأنه (العقد الذي يضطر ويرضخ فيه القابل بدون مساومة أو نقاش
لشروط الموجب التعسفية المعدة سلفًا من قبله ،كونه في مركز أقوى من القابل بخصوص سلعة أو خدمة
ضرورية ال غنى للقابل عنها).

الفرع الثاني
شروط تدخل القاضي لتعديل عقود الذعان
هناك مجموعة من الشروط التي يجب توافرها في عقود اإلذعان؛ لكي يتمكن القاضي من التدخل لتعديل
هذا العقد ،بحيث يشترط أن يكون هناك عقد ،وأن يكون العقد قد تم بطريق الموافقة ،اضافة الى احتواءه على
شروط تعسفية مجحفة بحق القابل ،مما يؤدي ذلك إلى إرهاقه .وبالتالي يمكن اختصار هذه الشروط في
شرطين فقط:
أوالً :وجود عقد موافقة.
ثانياً :احتواء هذا العقد على شروط تعسفية مرهقة للطرف المذعن.
1

منال جهاد أحمد خلة :المرجع السابق ،ص.50
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أوالً_وجود عقد موافقة:
يشترط إلعمال السلطة الحمائية المقررة من قبل القانون والممنوحة للقاضي أن يكون العقد موضوع النزاع
عقد موافقة.

1

ثانياً_أن يتضمن العقد شروطاً تعسفية:
إن إيراد شروط تعسفية في أي عالقة تعاقدية يولد اختالل كبير في التوازن العقدي بين أطرافه ،الذي
بدوره يجعل بين المتعاقدين تفاوتًا كبي ًار من حيث المراكز القانونية مما يولد ذلك ظلم وجور بحق أحدهم لمصلح ة
اآلخرين .فماذا عن العقود التي ترتكز باألساس على الشروط التعسفية باإلضافة لباقي العناصر التي تولد عقدًا
يكون القبول فيه عبارة عن رضوخ وانقياد وإذعان لحاجة القابل لهذه السلعة أو الخدمة المتعاقد عليها ،فصفة
الشروط الواردة بالعقد بأنها شروطًا تعسفية ،تضفي على القبول الرضوخ واالنقياد واإلذعان ،فعدم ورودها بالعقد
يمحو عن القبول هذا الوصف.
ولبيان المقصود بالشروط التعسفية ،سنتناوله بشيء من االيجاز.
 .0تعريف الشرط التعسفي قانون ًا:
اختلف الفقه في تعريف الشرط التعسفي  ،بالرغم من أنه فكرة قديمة نشأت في العقود السابقة 2.حيث عرفه
البعض بأنه( 3كل شرط محرر مسبقًا وبشكل منفرد من طرف المهني في عقد إذعان مبرم بينه وبين
المستهلك يسبب لفائدة المهني عدم توازن مفرط في حقوق والتزامات الطرفين) ،ونرى بأن هذا التعريف
ال وواضحًا إال أنه لم يبين طريقة تحقيق الفائدة للمستهلك بحيث يمكن أن يكون ذلك بفرض
وإن كان شام ً
شروط ترفع حقوقه على التزاماته أو تخفض من حقوق المستهلك مع زيادة التزاماته وأعبائه دون زيادة في
حقوق الموجب .كما أنه ال يشترط أن تكون هذه ال عقود مقتصرة على المهني والمستهلك ،فقد تبرم هذه
العقود بين فئات أخرى بالمجتمع ،خاصة مع تنوع ورود هذه العقود في نطاق القانون الخاص.

1
2

3

سبق وأن تكلمنا عنه تفصيال في الفرع األول من هذا المطلب ،لذلك نحيل اليه منعا من التكرار.
انتشر هذا النوع من الشروط مما أعاد معه الجدل الفقهي القديم حول مفهوم التعسف ،بالرغم من كون نظرية الشروط التعسفية في استعمال الحق
نظرية قديمة ،حيث عرفها القانون الروماني ،وتطورت بتطور األنظمة القانونية ،إال أنها عرفت ظهورا جديدا اقترن بانتشار الشروط التعسفية .فكانت
األفكار التقليدية التي انتشرت في أعقاب الثورة الفرنسية تقضي أن لصاحب الحق مطلق الحرية في استعمال حقه ،وبالتالي ال يسأل عن أي ضرر
يلحق بالغير من جراء استعماله للسلطات التي يخولها له القانون ،إال وأنه على النقيض من ذلك اعتبرت المذاهب االجتماعية أن كل استعمال للحق
على نحو يتنافى مع الهدف االجتماعي الذي نشأ من أجله يعتبر استعماال تعسفيا .راجع ،نجاة عبيد :المرجع السابق ،ص .52ولقد حرمت الشريعة
اإلسالمية العقود التي من شأنها أن تلحق ضررا بأحد األطراف ،ولعل أهم عقد يظهر فيه اختالل التوازن العقدي هو عقد البيع بالشرط ،بحيث يرى
البائع أن آثار البيع غير وافية بحاجاته وأغراضه فيضيف إليه شرطا جديدا يعدل من آثار العقد بما يتفق مع مصلحته ،غير أن هذا الشرط يكون فاسدا
ويلحق ضررا بالغير ،والشرط الفاسد هو ما كان ال يقتضيه العقد وال يالئمه ولم يرد به الشرع والعرف وكان ألحد المتعاقدين منفعة فيه .راجع ،خالد
معاشو :دور القاضي في حماية المسته لك من الشروط التعسفية) ،رسالة ماجستير تخصص قانون األعمال ،جامعة  4ماي  45قالمة ،الجزائر،
2016-2015م ،ص.44
مشار لهذا التعريف لدى ،فوزي أكريم :المرجع السابق ،ص.14
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كما وعرفه البعض اآلخر بأنه (الشرط الذي يفرضه المتعاقد القوي من الناحية االقتصادية على الطرف
الضعيف من ناحية اقتصادية وهذا الطرف الضعيف ال يستطيع إال أن يقبلها نظ ًار لضعفه وعجزه)،

1

يؤخذ على هذا التعريف أنه يتجاهل األثر الذي يترتب على وجود الشرط التعسفي بالكلية وركز عليه من
حيث مصدره وطريقة فرضه ،كما أنه ركز على أن صاحب القوة االقتصادية هو الذي ينفرد بإعداد الشرط
رغم أن هناك صور أخرى للقوة التي يمكن أن يستخدمها الطرف الموجب.
ليعرفه ثالث بأنه( 2إذا جاءت الشروط متجافية مع ما ينبغي أن يسود التعامل من الحق والعدل) ،فنرى
أنه رغم وجاهة هذا التعريف من حيث المبدأ إال أنه جاء فضفاضاً وواسعاً لم يحدد ما يعتبر من الحق
والعدل وما ال يعتبر ،فلذلك ال يمكن القياس عليه الختالف ذلك من فرد آلخر ومن زمان ألخر ،فما
يكون شرطًا تعسفيًا لشخص قد ال يكون كذلك بالنسبة لشخص آخر.
فلكل ذلك يمكن لنا تعريف الشرط التعسفي بأنه (كل شرط جائر يفرض من طرف متعاقد قوي على
متعاقد آخر ضعيف ،يستطيع معه جنى منفعة كبيرة له سواء أكان ذلك بزيادة حقوقه على التزاماته أم
بزيادة التزامات ال طرف اآلخر على حقوقه أم بإمكان رجوعه عن العقد أو وقف تنفيذه بشكل يخدم مصلحته
وينافي العدالة التعاقدية) .وبذلك يكون إيراد أي شرط بهذا النوع في عقد يحمل الخصائص السابق
الحديث عنها عند تكوين عقود الذعان ،يجعل المتعاقد الضعيف إن قبل التعاقد أن يقبل بإذعان وخضوع
وانقياد وعلى مضض  ،مما يولد لدينا عقد إذعان يحمل شروطًا تعسفية يوجب تدخل القاضي إلعادة
التوازن العقدي والتخلص من اإلذعان الذي وقع به الطرف المذعن السيما و أن هناك فارق كبير بين
الشروط التعسفية التي تمكن القاضي من التدخل لتعديل عقود االذعان والشروط غير التعسفية التي ال
تضفي على مثل هذه العقود وصف االذعان 3،وللقاضي السلطة التقديرية في تقدير ما اذا كان الشرط
 1أيمن سليم سعيد :العقود النموذجية ،دار النهضة العربية ،القاهرة2005 ،م ،ص.63
 2مشار إليه لدى ،محمد بوكماش :المرجع السابق ،ص .152وعلي مصبح صالح الحيصة :المرجع السابق ،ص.45
 3يتمييز الشرط التعسفي عن الشرط غير التعسفي في أنه:
يعتبر الشرط غير تعسفي إذا جاء:
أ .مؤكدا لمقتضى العقد أو مالئما له.
ب .موافقا مع ما جرى عليه العرف والعادة.
ت .فيه منفعة ألحد المتعاقدين أو للغير بشرط عدم ترتيب ضرر لآلخر وعدم مخالفته للنظام العام واآلداب العامة.
ث ..متوافقا مع تقدير القاضي وقناعته بأنه ال يعتبر شرطا تعسفيا ،وهذا معيار فضفاض يؤدي إلى اختالف التقدير لذات الشروط من قاض إلى آخر،
ولكن يستدل على صحة ذلك من عدمه بالتسبيب.
وبذلك يظهر لنا بمفهوم المخالفة أن الشرط التعسفي هو الشرط الذي يخالف مقتض العقد وال يؤكده أو يالئمه ،وال يأتي موافقا ً مع ما جرى عليه
العرف والعادة ،أو أنه يرتب منفعة فاحشة على حساب ضرر يصيب المتعاقد اآلخر.
والتعداد الذي سبق ذكره ال يجعل األمر حصريا بل هو أمر متروك تقديره لسلطة القاضي في تحديد ما إذا كان الشرط تعسفيا من عدمه ،تبعا لظروف
كل قضية على حدا وحالة كل متعاقد وظروفه على حدا .وبذلك يترك تقدير ما إذا كان الشرط تعسفيا من عدمه للقاضي وال تملك محكمة النقض
(التمييز) التعقيب على هذا التقدير .وقد أورد البعض حاالت يكون فيها الشرط تعسفيا ً وبالتالي نكون أمام عقد إذعان إذا توافرت شروطه ومنها:
أ .إذا لم يقصد الطرف الواضع لهذا الشرط سوى اإلضرار بالطرف اآلخر.
ب.إذا كانت المصالح التي يرمي الطرف القوي إلى تحقيقها من خالل إدراج هذا الشرط قليلة األهمية أو أنها ال تتناسب البتة مع األضرار التي يمكن
أن تصيب الطرف اآلخر بسببها.
ت.إذا كان ال يؤكد وال يالئم مقتضى العقد.
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تعسفي من عدمه  ،و قد قضت محكمة النقض المصرية في هذا السياق أن ":محكمة الموضوع هي
التي تملك حق تقدير ما اذا كان الشرط تعسفيا أم ال ".

1

 .2تمييز الشروط التعسفية بذاتها عن الشروط التعسفية بحكم استعمالها:
هناك فرق بين الشروط التعسفية بذاتها عن الشروط التعسفية بحكم استعمالها:
فالنوع األول من الشروط يظهر تعسفها منذ إدراجها وإيرادها بالعقد ،فتكشف عنه ذات ألفاظه فيتناقض
العقد في جوهره.

2

أما النوع الثاني من هذه الشروط ،فإنها ال تظهر صفة التعسف فيها عند إدراجها بالعقد وإنما عند
التطبيق ،بتطبيقها بحرفيتها وعدم مراعاة روحها.

3

 .3عناصر الشرط التعسفي:
العتبار الشرط تعسفياً يجب أن يتضمن عنصرين وهما:
أ .التعسف في استعمال القوة االقتصادية أو االجتماعية أو التقنية أو القانونية أو غيرها.
ب .الميزة والمنفعة المفرطة التي يحصل عليها المتعاقد القوي بمناسبة العقد.
العنصر األول :التعسف في استعمال القوة االقتصادية أو االجتماعية أو التقنية أو القانونية أو غيرها:
يكون التعسف حسب هذا العنصر ناتجًا عن انعدام التوازن بين األطراف ،حيث يستغل الطرف القوي
موقعه ليفرض على الطرف الضعيف شروطًا تعسفية بحقه 4.ومن الجدير بالذكر أن التعسف ال يأخذ دائمًا
شكل التعسف في القوة االقتصادية والتفوق االقتصادي ،بل قد يتعلق بأشكال أخرى من التفوق ،كالتفوق
االجتماعي أو التقني أو القانوني أو غيرها 5،لذلك يشترط باألساس أن يملك الطرف المتعسف جانبًا من القوة
أيًا كانت منحاها.
 1نقض مدني مصري رقم  344لسنة  59ق ،جلسة .1242/12/12
 2حسن عبد هللا عبد الرضا الكالبي :المرجع السابق ،ص .226-225ومن ذلك  :أ .الشروط التي تؤكد على قبول الشخص لجميع بنود العقد على الرغم
من أنه لم يعلم بها.
ب .الشروط التي تؤدي إلى إعفاء المنتج أو الطرف المنفرد في تنظيم العقد من االلتزامات العقدية أو الضمانات القانونية كضمان االستحقاق والعيوب
الخفية.
ت .الشروط التي من شأنها ربط سعر السلعة أو الخدمة محل العقد بإرادة المنتج أو من يقوم بتنظيم العقد بإرادته المنفردة.
ث .الشروط التي تمكن الطرف المنفرد بتنظيم العقد بإرادته المنفردة من تحديد زمان ومكان تنفيذه.
ج .الشروط التي تسمح للمنتج من تسليم السلعة أو الخدمة غير مطابقة للمواصفات المتفق عليها ،وبالشرط الذي يقضي بإعفاء الموجب من المسؤولية
أو إمكانية رجوعه في العقد أو وفق تنفيذه.
ح .الشروط التي من شأنها منح المنتج أو الطرف المنفرد بتنظيم العقد سلطة فسخ العقد بإرادته المنفردة بدون منح الطرف اآلخر ذات السلطة.
خ .فرض التزامات وواجبات إضافية غير مبررة على الطرف الضعيف .راجع ،محمد بوكماش :المرجع السابق ،ص.16
 3مثال ذلك إيراد المؤمن شرط يلزم المؤمن له بإعالنه بأمور معينة خالل فترة سريان العقد وإال سقط حقه في التعويض ،فهذا الشرط ال يعتبر شرطا
تعسفيا عند إدراجه بالعقد ،ولكنه يعد كذلك إذا تمسك المؤمن به إلسقاط حق المؤمن له حسن النية .راجع ،نجاة عبيد :المرجع السابق ،ص .60راجع،
محمد بوكماش :المرجع السابق ،ص.160
 4فوزي أكريم :المرجع السابق ،ص.20
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العنصر الثاني :الميزة المفرطة التي يحصل عليها المتعاقد القوي بمناسبة العقد:
حتى يعتبر الشرط تعسفيًا يجب أن يؤدي إلى حصول الطرف المنفرد بوضعها على ميزة فاحشة ومنفعة
كبيرة من جراء إيرادها في العقد ،وهذا األمر ال يتعلق بثمن السلعة أو الخدمة ،بل المقصود هنا هو عدم التوازن
بين أطراف العقد من حيث الحقوق وااللتزامات فيما بينهم سواء بف رض التزامات مبالغ فيها على الطرف
الضعيف أو اإلنقاص من التزامات الطرف القوي.

1

 .4خصائص الشرط التعسفي:
هناك مجموعة من الخصائص التي ال بد من توافرها في الشرط التعسفي والتي تعبر عن كينونة خاصة
له تميزه عن غيره:

2

أ .أن قياس التعسف في الشروط الواردة في العقد ،يكون بالنظر إلى الشروط في مجموعها وليس لكل
شرط على حدا ،ألنه قد يكون أحد الشروط وفر ميزة أو منفعة للمشترط في حين يكون هناك شرط آخر
أعطى الطرف الضعيف ما يقابل هذه الميزة.
ال يختلف عن مدلوله في نظرية التعسف في استعمال
ب .أن اصطالح التعسف في الشرط التعسفي له مدلو ً
الحق ،ألن وجود شرط يخل بحقوق الطرف الضعيف دليالً بذاته على وجود التعسف وافتراضه سواء
اتجهت نية المشترط إلى إلحاق الضرر بالطرف الضعيف أو لم تتجه.
ت .أن الحماية من الشروط التعسفية توجد عندما يكون هناك تفاوت في القدرة الفنية أو االقتصادية أو
االجتماعية بين األطراف أو غيرها من صور التفاوت ،أما إذا كان هناك تساوي فيما بينهم حيث كانوا
جميعهم في منزلة واحدة ،فال سبيل إلثارة موضوع الشروط التعسفية ألن كل متعاقد تابع السهر للمحافظة
على حقوقه كونه ليس بحاجة للحماية ،فهو لم يذعن للطرف اآلخر وإنما يكون كل منهم في ذات
المرتبة التي للمتعاقد اآلخر ،وإن كان هذا القول ال يمنع ورود الشروط التعسفية في عقود المساومة إال
أن األمر يظل مختلفاً في هذه الصورة كون أن التعاقد يتم بين أطراف متكافئة من حيث القوة واإلمكانيات،
فليس من السهل أال يكون المتعاقد على علم كافي وكفاءات ممتازة لمعرفة طبيعة الشرط ومدى تحقيقه
لمصالحه من عدمه.
ث .طبيعة الشروط التعسفية واحدة أينما وردت ،بحيث يمكن ترتيبها في أي نوع من العقود حتى في عقود
المساومة ،لذلك من وجهة نظرنا ال بد من إعمال السلطة الحمائية للطرف الواقع بحقه هذه الشروط أيًا
كانت هذه العقود ،حتى وإن لم تكن عقود إذعان.

 1فوزي أكريم :المرجع السابق ،ص.21
 2حسين عبد هللا الرضا الكالبي :المرجع السابق ،ص.230

106

المطلب الثاني
نطاق سلطة القاضي بتعديل عقود الذعان وأهم خصائص هذه السلطة
األصل كما سبق وتم ذكره هو احترام القاضي للعقد المبرم بين أطرافه ،فال يملك تعديله وال إنهائه ،إال
أن هذا األصل ورد عليه العديد من االستثناءات ،حيث يجوز للقاضي التدخل لتعديل العقد في حاالت خاصة،
ومن هذه الحاالت تدخله إلعادة التوازن بين التزامات الطرفين في العقد ومن ثم إزالة صفة اإلذعان عنه ،فيكون
له تعديل الشروط التعسفية الواردة فيها أو إعفاء الطرف المذعن منها لتزول صفة اإلذعان عن العقد.
ولبيان مضمون هذا المطلب نتناوله بالشرح والتفصيل في فرعين:
الفرع األول :نطاق سلطة القاضي بتعديل عقود الذعان.
الفرع الثاني :خصائص سلطة القاضي في تعديل عقود الذعان.

الفرع األول
نطاق سلطة القاضي بتعديل عقود الذعان
للقاضي في مجال العقود التي تتم بالذعان سلطة التدخل لتعديل العقد ،ويكون ذلك في إحدى
صورتين:

0

الصورة األولى :تتمثل في تعديل الشرط التعسفي.
الصورة الثانية  :تتمثل في إلغاء الشرط التعسفي وإعفاء الطرف المذعن منه.
الصورة األولى :سلطة القاضي في تعديل الشرط التعسفي:
ويقصد بسلطة القاضي في تعديل الشرط التعسفي هو اإلبقاء عليه ،مع رفع أوجه التعسف التي يتضمنها
بالوسيلة التي يراها القاضي مناسبة ومالئمة.

2

وهذه الشروط ال يمكن للقاض ي إعفاء الطرف المذعن منها البتة بسبب طبيعتها فإلغائها من شأنه أن
يؤدي إلى القضاء على العقد برمته ،كاألجرة في عقد اإليجار أو الثمن في عقد البيع ،وبالتالي ال يكون للقاضي
إلغائها إذا رأى بأنها تشكل شروطًا تعسفية ،كون أن إلغائها يؤدي إلى نسف العقد بأكمله ،وبالتالي يكتفي
القاضي هنا بتعديلها.

3

 1ليندة منصوري :المرجع السابق ،ص.11
 2محمد بوكماش :المرجع السابق ،ص .164و سعاد نويري :الحماية الخاصة لرضا مستهلك التأمين (دراسة مقارنة) ،بحث مقدم في المؤتمر السنوي
الثاني والعشرون (الجوانب الق انونية للتأمين واتجاهاته المعاصرة) ،كلية القانون –جامعة اإلمارات العربية المتحدة 14-13( ،-مايو 2014م)،
ص.59
 3الشريف بحماوي :المرجع السابق ،ص.104
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وتتعدد هذه األوجه بحسب ما يضمنه الطرف المذعن من بنود وشروط تعسفية في العقد ،ومن هذه
األوجه:

0

أ .قد تكون هذه الشروط متأصلة بالمقابل الذي يفرض على الطرف المذعن نظير الخدمة التي سيؤديها
في عقد العمل أو الثمن في عقد البيع أو ما شابه ذلك ،مما يجعله شرطًا جوهرياً في العقد ،يصعب
اإلعفاء منه ،دون المساس بالعملية التعاقدية ذاتها ،فتكون وسيلة التعديل هي أنسب الوسائل لرفع اإلجحاف
والضرر عن المتعاقد .فعلى سبيل المثال في عقد البيع ،إذا كان الثمن مبالغًا فيه جاز للقاضي تخفيضه
تبعاً للظروف ،وليس إلغاءه ألن في إلغائه نسف للعقد.

2

ب .قد تكون هذه الشروط متعلقة بوسائل التنفيذ أو مدته ،فيكون للقاضي التعديل بالزيادة أو باإلنقاص بشكل
يزيل معه المظهر التعسفي للشرط وإعادة التوازن بين األداءات المتقابلة.
بالتالي يعتبر أي تعديل يقوم به القاضي لشرط تعسفي ي تعلق بحجم األداءات المتبادلة ،ينتهي إما بزيادة
أو تخفيض بعض االلت ازمات الناجمة عن العقد ،لصالح الطرف المذعن بما يحقق معه التوازن التعاقدي بين
أطراف العقد ،ويزيل معه الضرر الواقع على كاهل الطرف المذعن.

3

وتمتد سلطة القاضي إلى تعديل كافة شروط العقد إذا كانت تعسفية بدون استثناء سواء علم بها الطرف
المذعن وقت التعاقد وتنبه لها أو لم ينتبه لها ،ففي كل هذه األحوال يتوافر اإلذعان ،إال أنه يجب مراعاة أن
بعض الشروط في عقود اإلذعان قد تكون محل مناقشة وبالتالي تخرج عن إطار عقد اإلذعان باعتبارها شروطًا
تفاوضية ،شريطة أن يكون التفاوض بشأنها حقيقيًا وليس مجرد ملئ بعض البيانات وإكماله بشروط أيًا كانت
لالحتفال بعدها بإبرام العقد.

4

الصورة الثانية :سلطة القاضي في إلغاء الشرط التعسفي وإعفاء الطرف المذعن منه:
يعد إعفاء الطرف المذعن من الشرط التعسفي سالحًا بالغ الخطورة في يد القاضي ،فإذا تبين له الطابع
التعسفي للشرط فإنه يعطله ويعفي الطرف المذعن منه ،وبذلك يكون القاضي قد خالف أهم مبدأ يحكم المعامالت
التعاقدية وهو مبدأ سلطان اإلرادة ولكن المخالفة تأتي هنا مقررة من قبل المشرع.

5

ويلجأ القاضي لهذه الوسيلة عندما يقدر أن تعديل الشرط التعسفي بالتخفيف من االلتزام المقابل ليس هي
الوسيلة المجدية في إزالة مظهر التعسف الذي وصف به الشرط ،وكان إعفاء الطرف المذعن منه ال ينسف

 1محمد بوكماش :المرجع السابق ،ص.164
 2الشريف بحماوي :المرجع السابق ،ص.104
 3نجاة عبيد :المرجع السابق ،ص.96
 4حسام الدين كامل األهواني :المرجع السابق ،ص.329
 5خالد معاشو :المرجع السابق ،ص .26وفؤاد محمود معوض :المرجع السابق ،ص .296وحسام الدين كامل األهواني :المرجع السابق ،ص.324
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العقد بأكمله ،وتتحقق هذه الحالة عندما يكون الشرط نفسه هو مظهر التعسف في العقد ولن ترجع العدالة
التعاقدية إليه إال بإعفاء الطرف المذعن منه.

1

ال حينما يجد بندًا في عقد التأمين يقضي بسقوط حق المؤمن له في التأمين عند إعطاءه
فالقاضي مث ً
تقريرات غير صحيحة أو معلومات مغلوطة غير صحيحة حتى ولو كان ذلك بحسن نية ،فله أ ن يتم إعفاء
المؤمن له من هذا الشرط ألنه ليس من العدل أن يقدم المؤمن له األقساط ثم ال يتحصل على أي مقابل لذلك
ودون مبرر مقنع ومقبول.

2

وقد جرى قضاء محكمة النقض المصرية على أن نص المادة ( )044من القانون المدني المصري
خاص بالعقود المدنية ،فال تطبق بشأن العقود اإلدارية ،والمقصود بذلك بالطبع العقود المدنية بالمعنى الواسع
الذي يمتد إلى العقود التجارية أيضًا.

3

ولقد جاء المشرع الفلسطيني في القانون المدني بنص المادة ( )051لحماية الطرف المذعن حيث
نص على أنه (إذا تم العقد بطريق اإلذعان وكان قد تضمن شروطًا تعسفية ،جاز للقاضي أن يعدل هذه
ال كل اتفاق على خالف
الشروط أو أن يعفي الطرف المذعن منها ،وذلك وفقًا لما تقضي به العدالة ،ويقع باط ً
ذلك) 4،يتبين من النص أن للقاضي سلطة تعديل العقد إذا ما تبين له أن عقد اإلذعان قد اشتمل على شرط
تعسفي ،فيعدله حتى يزيل ما به من تعسف ،كما له أن يعفي الطرف المذعن من الشرط التعسفي تماماً ،وليس
له حدود في ذلك إال مما تقتضيه قواعد العدالة ،وما نصت عليه المادة ( )4من القانون المدني الفلسطيني،
وال يجوز للمتعاقدين االتفاق على سلب هذه السلطة من القاضي 5.فقد قضت محكمة النقض الفلسطينية بأنه":
الشرط الذي يخول البلدية قطع التيار الكهربائي دون اندار بعد مدة شهر من التخلف عن دفع أثمان الكهرباء
انما يعتبر اذعانا من المشترك وصفة اإلذعان هذه تسوغ للقضاء استبعاد الشروط التعسفية ويستهدي القاضي
في ذلك بطبيعة التعامل بين أطراف العقد الذي يتجلى فيها الغرض منه ".

6

إال أن هذا النص ال يتناسب البتة مع ما توصلنا إليه ،كونه اعتبر أن عقود اإلذعان هي وعقود الموافقة
ال عامًا ،وأن مسألة إضافة الشرط التعسفي هو أمر طارئ على هذه النوع من العقود (عقود اإلذعان) ،قد
أص ً
تط أر وقد ال تط ًار ،وإذا طرأت فإنه ال بد من إعمال القاضي للسلطة الحمائية للطرف المذعن الضعيف .وهذا
القول غير صائب بطبيعة الحال على اعتبار أن هذا القول ال ينطبق على كل األحوال.
 1نجاة عبيد :المرجع السابق ،ص.96
 2عامر رحمون :المرجع السابق ،ص.23
 3مصطفى الجمال :المرجع السابق ،ص.225
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كما توصلنا إلى أن عقود الموافقة أو االنضمام هي األصل العام التي يندرج تحتها العديد من العقود،
واعتبار أن القبول بشأنها يكون دون مساومة أو مفاوضة يسمى عقد موافقة أو انضمام ،وقد ينبثق عنها نوع
معين من العقود تسمى عقود اإلذعان التي تحوي العديد من العناصر والخصائص وأهمها الشروط التعسفية،
ولذلك ال بد من تعديل هذا النص واعتبار أن عقود اإلذعان هي العقود التي يكون فيها القبول بإذعان وخضوع
وبدون مناقشة أو مساومة وتحتوي على شروط تعسفية تض ر بمصلحة الطرف الضعيف بشأن سلعة أو خدمة
ضرورية ال غنى للطرف المذعن االستغناء عنها ،وبذلك تعتبر عقود اإلذعان عقودا تحتوي على شروط تعسفية
حسب األصل.
وقد توصلنا أيض ًا الى أنه يجب حماية المتعاقد الواقع تحت ضغط الشروط التعسفية أيًا كان نوع العقد
الذي وردت فيه حتى في عقود المساومة .وبالتالي نرى بضرورة تعديل هذا النص ليصبح (إذا تضمن العقد
شروطاً تعسفية جاز للمحكمة أن تعدل هذه الشروط أو تعفي المتعاقد منها ،وذلك وفقًا لما تقضي به العدالة
ال كل اتفاق يقضي بخالف ذلك) ،وبالتالي ال
وما يظهر عنها من اختالل في أداءات المتعاقدين ،ويقع باط ً
يسبغ التعديل المقترح الحماية من الشروط التعسفية في عقود اإلذعان فقط بل تمتد لتشمل جميع العقود األخرى.
كما جعل القانون قواعد العدالة معيا ًار أساسياً لتعديل الشروط التعسفية أو إعفاء الطرف المذعن منها،
ولم يرسم القانون له أنماطًا معينة يتم على أساسها التعديل أو اإلعفاء بل ترك للقاضي سلطة التقدير ،ورغم
غموض هذا المعيار ،إال أنه ال يمنع من القول بأنه مبدأ أخالقي يهدف إلى تحقيق المساواة بين األفراد على
نحو يقيم التوازن فيما بينهم فال يحصل الفرد إال على ما يستحقه ،إذ ال مجال لإلضرار بالغير وال اإلثراء على
حسابه 1.فلذلك أثرنا إلى اإلبقاء عليه مع إضافة معيار آخر له أال وهو االختالل الظاهر في األداءات المتقابلة
بين األفراد.

الفرع الثاني
خصائص سلطة القاضي في تعديل عقد الذعان
تتميز سلطة القاضي في تعديله لعقود اإلذعان ،وإنهاء هذه الصفة عن العقد بتعديل الشروط التعسفية أو
إلغائها ،بمجموعة من الخصائص أهمها:
 .0سلطة القاضي في التعديل غير محددة:
لم يضع المشرع حدوداً يقف عندها القاضي عند إعمال سلطته في تعديل أو إلغاء الشروط التعسفية في
عقود اإلذعان إال ما تقتضيه قواعد العدالة ،إذ يعتبر هو المعيار الوحيد الذي يسترشد به القاضي عند
 1سعاد النويري :المرجع السابق ،ص.54
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إعماله هذه السلطة ،فلم يرسم له المشرع أنماطًا معينة يتم على أساسها التعديل أو اإللغاء بل ترك له سلطة
تقديرية واسعة لعمل ذلك.

1

أمر نسبيًا ،إذ تختلف من حالة إلى أخرى بحسب معطيات العقد وظروف
ومن المعلوم قانونًا أن العدالة ًا
المتعاقدين والتعاقد ككل ،كما أنها تختلف من زمان آلخر ومن مكان آلخر .وهذا من وجهة نظرنا سيؤدي
إلى اختالف تطبيقها من قاضي آلخر باختالف المكان والزمان وحتى الظروف ،فلذلك كان من المفروض
البحث عن معيار آخر أكثر دقة وثباتًا لتقدير تعسف الشرط من عدمه ،كمعيار وجود االختالل الظاهر
بين حقوق والتزامات أطراف العقد.
 .2سلطة القاضي تخييرية وجوازية:
تعتبر السلطة الممنوحة للقاضي في تعديل عقود اإلذعان ،سلطة جوازية له وليست وجوبية ،إذ أنه رغم
وجود شروط تعسفية في عقود اإلذعان إال أنه يجوز للقاضي االمتناع عن استعمال هذه السلطة المخولة
له من قبل المشرع ،كون المسألة تخضع لتقديره ومدى اقتناعه باستخدامها من عدمه.

2

وبالتالي إذا رفع الطرف المذعن دعوى أمام القضاء يلتمس من خاللها تعديل أو إلغاء شرط في العقد يرى
بأنه تعسفي يجعل العقد يدخل ضمن دائرة عقود اإلذعان ،فإنه يكون للقاضي السلطة التقديرية في التدخل
لتعديل هذا العقد من عدمه طالما أنها سلطة جوازية ،فالقاضي هنا يقوم بالموازنة بين مصلحة أطراف
العقد ،فيكون له رغم تضمين العقد شروطًا تعسفية أن يمتنع عن تعديلها أو إلغائها ألنه يرى أن ذلك من
شأنه أن يعرض مصلحة الطرف القوي للخطر ،وهذا ما يؤثر على حسن سيره ،فيبقى على الهدف
االقتصادي له أو غيره من أنواع التفوق التي يملكها مضحياً بذلك بمصلحة الطرف الضعيف .وإن كان
بعض الفقه يرى بأنه إذا تقدم الطرف المذعن وطلب من القاضي ممارسة هذه السلطة الحمائية له في عقد
أبرمه مع غيره ،فإن القاضي يتوجب عليه اإلجابة لهذا الطلب سواء بالرفض أو بالقبول مع التسبيب،
وإخضاع القاضي هنا لرقابة محكمة النقض (التمييز) في تبرير أسبابه لرفض إعمال سلطته في التعديل
وااللغاء.

3

في حين ذهب جانب آخر من الفقه إلى القول بأن مسألة الجوازية تنصرف في هذا المجال إلى تخيير
القاضي بين تعديل الشرط التعسفي أو اإلعفاء منه إلزالة مظهر التعسف حسب ما تقضيه العدالة التعاقدية،
وليس سلطة تخييرية في التدخل من عدمه في تعديل العقد منذ البداية ،فما دام أن رفع أمر العقد أمامه

 1نجاة عبيد :المرجع السابق ،ص.44
 2خالد معاشو :المرجع السابق ،ص.26
 3محمد بوكماش :المرجع السابق ،ص.169
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فإنه يتوجب عليه الفصل في تعديل العقد إذا توافرت شروطه إما بتعديل الشرط التعسفي أو بإلغائه ،فالجواز
والخيار بوسيلة التعديل وليس بالسلطة ككل.

1

ونحن نرى بأن ما ذهب إليه االتجاه الثاني هو الصائب  ،على أساس ما نصت عليه المادة ( )151من
القانون المدني الفلسطيني التي ك انت تنص على ( ...جاز للقاضي أن يعدل هذه الشروط أو أن يعفي
الطرف المذعن منها .)...

2

ومن الجدير بالمالحظة أيض ًا في هذا المقام أن القاضي ال يستطيع أن يتدخل من تلقاء نفسه لتعديل عقد
اإلذعان ،وإنما يكون
بناء على طلب الطرف المذعن ،وذلك طبقاً لما يقضي به مبدأ حياد القاضي ،وهذا
ً
ما يولد قيدًا على سلطة القاضي هنا 3،و إن كنا نرى بأنه ال بد من توسيع دائرة الحماية للتقليل من وجود
مثل هذا االختالل التعاقدي وحماية الطرف الضعيف من تعسف الطرف القوي ،فمن الضروري لذلك أن
يتم االعتراف للقضاء بسلطة إثارة أمر تعديل الشروط ال تعسفية أو إلغائها من تلقاء نفسه دون طلب يقدم
للقاضي ،ألن القاضي عند نظره في دعوى تنفيذ أو فسخ العقد يكون على إطالع كامل بالعقد وشروطه،
فله أن يعمل سلطته في هذه الحالة ويعدل من الشروط التعسفية أو يلغيها حسب مقتضى الحال ،ومن ثم
يقلل من حاالت الفسخ أو على األقل اعتباره رادعاً للطرف القوي من التعسف عند وضعه شروط العقد
مما يولد بذلك عقوداً غير متوافقة مع مقتضيات العدالة في التعامل التعاقدي الذي يجب أن يكون مبنيا
على أسس سليمة وصحيحة  ،وهذا كله يولد لدينا نظام قضائي متكامل الحماية لألطراف من عقود اإلذعان
والشروط التعسفية الوارد فيها أو الواردة بغيرها ،تحقيقًا للعدالة المبتغاة.
 .3سلطة القاضي من النظام العام:
تعتبر سلطة القاضي الممنوحة له في تعديل عقد اإلذعان من النظام العام ،بحيث ال يجوز للمتعاقدين
االتفاق على أن ينزعوا هذه السلطة من القاضي ،ألن مثل هذا االتفاق يقع باطالً 4.فمن حق الطرف
المذعن ا للجوء إلى القضاء وطلب تعديل الشروط التعسفية أو إلغائها باعتباره حق يتعلق بالنظام العام،
إلزالة وصف اإلذعان عن العقد.
فقد أصاب المشرع عندما أضاف في عجز المادة ( )051من القانون المدني الفلسطيني 5عبارة (...
ويقع باطالً كل اتفاق على خالف ذلك  )...ألنه لوال هذه العبارة لكانت هذه الحماية المقررة مجرد حماية
صورية ،ألن المتعاقد القوي غالبًا ما يدرج شرط عدم اللجوء للقضاء لتعديل العقد المبرم فيما بينه وبين
 1خالد معاشو :المرجع السابق ،ص.29
 2هذه المادة تقابل نص المادة ( )142من القانون المدني المصري ،والمادة ( )240من القانون المدني األردني.
 3نجاة عبيد :المرجع السابق ،ص.49
 4خالد معاشو :المرجع السابق ،ص .24ومشار إليه أيضا لدى ،مصطفى الجمال :المرجع السابق ،ص.225
 5وهذه المادة تقابل نص المادة ( )142من القانون المدني المصري ،والمادة ( )240من القانون المدني األردني.
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الطرف اآلخر ،ليستبعد بذلك سلطة القاضي في تعديل أو إلغاء الشروط التي يراها تعسفية إلزالة مثل هذا
الوصف عن العقود.

المبحث الخامس
سلطة القاضي فيما يتعلق بتصحيح البطالن
يعتبر العقد الصحيح شريعة للمتعاقدين يحكم العالقة العقدية فيما بينهم ،إذ ال يجوز ألحدهم التحلل من
االلتزامات الملقاة على عاتقه ،وال يجوز تعديله وال وقفه ،بل يجب تنفيذه واحترامه من قبل أطرافه بكل عناية
وحسن نية ،فال يملك المشرع أو القاضي التدخل في الحياة العقدية ،إال أن الحياة العملية ال تخلو من العقبات
وتغير اإلرادات ،فمن أجل المحافظة على العقد وتحقيقًا للعدالة التعاقدية ،أجاز المشرع للقاضي أن يتدخل
آثار قانونية من غير المنصف أن يتم تجاهلها  ،بل
لتعديل العقد حتى وإن كان هذا العقد باطالً ،كونه ُينشئ ًا
يستحيل في بعض األحيان إزالتها  .كما أن العقد الصحيح المه دد باإلبطال ،سيحكم بإبطاله إذا لم يتخذ في

مواجهته إجراءات ووسائل وقائية لحمايته من وقوع اإلبطال ،وإدخاله ضمن السلطة التقديرية للقاضي .ولبيان
مضمون هذا المبحث نتناوله بالشرح والتفصيل في مطلبين:
المطلب األول :شروط تدخل القاضي لعمال نظريتي تحول العقد وانقاصه ووجه المقارنة بينهما.
المطلب الثاني :تدخل القاضي لعمال نظريتي تحول العقد وانقاصه والتقييم التشريعي لهما.

المطلب األول
شروط تدخل القاضي لعمال نظريتي تحول العقد وإنقاصه ووجه المقارنة بينهما
األصل أن العقد الباطل ليس له وجود قانوني ،كما أنه ال يرتب أي أثر قانوني ،إال أن تطبيق هذه
القاعدة على إطالقها يؤدي إلى حدوث الكثير من النتائج االقتصادية واالجتماعية التي ال يحمد عقباها وال
تهون آثارها ،لكل ذلك حاول المشرع تفادي تلك اآلثار من خالل التقليل من حاالت البطالن وعدم اللجوء إليها،
وال سيما إذا رتب العقد آثار ال يمكن تجاهلها وخاصة إذا صاحب نشوء هذه اآلثار حسن نية ،وهذه رعاية
واجبة االستقرار وحماية للوضع الظاهر.
ال لإلبطال بعدم توافر شرطًا من شروط
ال بعدم توافر ركن من أركان انعقاده أو قاب ً
فقد يكون العقد باط ً
صحته ،ولكنه يحتوي رغم هذا البطالن على العناصر الكافية لتكوين عقد صحيح آخر ،فيتحول العقد الباطل
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إلى عقد آخر صحيح ،أو يتم إنقاص العناصر الباطلة ليتم االكتفاء بالعناصر الصحيحة لتكوين عقد صحيح
آخر توافرت عناصره وأركانه.

1

ومن الجدير بالمالحظة قبل البدء في شرح الموضوع أن نقول أنه ال يصدق القول بأن العقد الصحيح
القابل لإلبطال ال يمكن إعمال نظرية تحول العقد أو إنقاصه بشأنه على أساس أنه يمكن تصحيحه باإلجازة
أو التقادم ،ألن المتعاقد الذي يت مسك بالبطالن قد تتغير مصلحته من إبرام العقد ،ويسعى بذلك إلى إبطال العقد
وبالتالي لن يصحح العقد بإجازته ،ألنه لو أراد ذلك لما رفع العقد منذ البداية أمام القضاء.
ولبيان مضمون هذا المطلب نتناوله بالشرح والتفصيل في فرعين:
الفرع األول :شروط إعمال القاضي لنظريتي تحول العقد وانتقاصه.
الفرع الثاني :وجه المقارنة بين نظريتي تحول العقد وانتقاصه.

الفرع األول
شروط إعمال القاضي لنظريتي تحول العقد وانتقاصه
حتى يتم إعمال نظريتي تحول العقد وانتقاصه من قبل القاضي ال بد من توافر مجموعة من الشروط
التي ال بد من توافرها إلعمال هاتين النظريتين ،وهذه الشروط تختلف بحسب ما إذا كان القاضي سيعمل نظرية
تحول العقد ،أم إنقاصه.
أو ًال_شروط إعمال القاضي لنظرية تحول العقد:
هناك ثالثة شروط ال بد من توافرها إلعمال نظرية التحول ليصبح العقد صحيحًا بعد بطالنه أو بعدما كان قد
مر بمرحلة التهديد بإبطاله ،وهذه الشروط هي:
 1بخصوص أنواع البطالن ،راجع إياد محمد إبراهيم جاد الحق :مصادر االلتزام ،المرجع السابق ،ص .216وعبد الرزاق السنهوري :الوسيط،
 ،2009المرجع السابق ،ص .403ومنصور حاتم محسن :فكرة تصحيح العقد (دراسة مقارنة) ،أطروحة مقدمة كجزء من متطلبات نيل درجة
الدكتوراه ،جامعة بغداد1429 ،هـ2006/م ،ص .24ولمعرفة المزيد عن نظريتي تحول العقد وانتقاصه .راجع ،نريمان خمار :تحول العقد في

القانون المدني الجزائري ،رسالة ماجستير في القانون الخاص تخصص قانون مدني عقود ومسؤولية ،جامعة اإلخوة منتوري -قسنطينة،
2019-2016م ،ص 11وما بعدها .و أزواو أجعود ونونود رأيت موهوب :دور اإلرادة في إنشاء العقد ،رسالة ماجستير تخصص
قانون خاص شامل ،جامعة عبد الرحمن ميرة – بجابة 21 ،جوان 2019م ،ص .26-25وساالر محمد رشيد :نظرية تحول العقد
وتصحيح العقد الباطل في القانون المدني العراقي والفقه اإلسالمي ،بحث ترقية مقدم إلى دائرة االدعاء العام في السليمانية ،العراق،
2019م ،ص .9ومحمد حبار :نظرية بطالن التصرف القانوني في القانون المدني الجزائري وفي الفقه اإلسالمي (دراسة مقارنة)،
رسالة لنيل درجة دكتوراه الدولة في القانون الخاص ،جامعة الجزائر1246 ،م ،ص .395وصاحب عبيد الفتالوي :تحول العقد (دراسة
مقارنة) ،ط ( ،)1مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن1414 ،هـ1229/م ،ص .125ومونية بو شعرة :إنقاص العقد على
ضوء القانون المدني الجزائري ،مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون (العقود والمسؤولية) ،كلية الحقوق ،جامعة الجزائر،
2014-2013/3/1م ،ص.2وجميل الشرقاوي :نظرية بطالن التصرف القانوني في القانون المدني المصري ،مطبعة جامعة القاهرة،
القاهرة1256 ،م ،ص .391وكهينة هدروق ومريم فركان  :زوال العقد في القانون المدني الجزائري ،مذكرة لنيل شهادة الماجستير في
القانون ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة عبد الرحمن ميرة -بجاية2015/19-16 ،م ،ص.60
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 .0بطالن العقد األصلي أو قابليته لإلبطال:
ال لإلبطال.
ال أو قاب ً
يشترط لتحول العقد أن يكون العقد األصلي بين المتعاقدين باط ً
وهذا الشرط يترتب عليه نتيجتين:

1

2

النتيجة األولى :أن العقد األصلي إذا كان صحيحاً ،فإنه ال يتحول إلى تصرف آخر ،حتى لو كان
المتعاقدون يؤثرونه على التصرف األول ،كما لو كان العقد األول يحتوي على عناصر التصرف اآلخر ،فما
دام أن العقد صحيح ال مجال إلعمال نظرية تحول العقد بين أطرافه.
ال من الواهب
فالهبة الصحيحة التي تتضمن عناصر الوصية ال تتحول إلى وصية ،ولو تبين أن ك ً
والموهوب إليه كان يفضالن الوصية على الهبة ،طالما انعقد عقد الهبة صحيحًا ومنتجاً آلثاره.

3

ال بجزء منه أو مهددًا
ال بأكمله ،أما إذا كان باط ً
النتيجة الثانية :يجب أن يكون التصرف األصلي باط ً
باإلبطال في شق منه ،فإنه ال مجال إلعمال نظرية تحول العقد .وهنا يثار تساؤ ًال هاماً ،هل كل بطالن يصيب
العقد يمكن معه تحوله؟
ال أو قابال لإلبطال ،إال أن هناك حاالت
لما كان األصل إلعمال نظرية تحول العقد أن يكون العقد باط ً
يكون فيها البطالن قد وصل إلى حد أال وجود نهائيًا ،ففي هذه الحالة ال يكون هناك مجاالً إلعمال نظرية
تحول العقد.
والمثال الواضح على ذلك ،إذا كان بطالن العقد راجعًا إلى عدم مشروعية في محله ،مثل وقوع التعاقد
بين األطراف على صفقة مخدرات أو تجارة رقيق ،فإن العقد هنا ال يحول ،أو أن يكون سبب التعاقد غير
مشروع ،ففي هذه الحالة أيضًا ال مجال إلعمال نظرية تحول العقد.
لذلك ال بد أن تكون إرادة المتعاقدين منضبطة ،ال تتجه إلى عدم المشروعية ،ألنه ال مجال لدوام هذا
العقد وال استم ارره حتى وإن تحول إلى عقد آخر.

 1محمد حبار :المرجع السابق ،ص .395وضمير حسين المعموري ونبيل مهدي زوين :المرجع السابق ،ص .293قضت محكمة النقض المصرية في
هذا السياق بأنه  ":يشترط لتطبيق نظريتي االنتقاص و التحول المنصوص عليها في المادتين  144 ،143من القانون المدني أن يكون العقد في شق
منه أو كله باطال أو قابال لإل بطال .فاذا كان العقد قد علق على شرط لم يتحقق  ،فان مؤدى ذلك هو عدم اعمال حكم المادتين المشار اليهما في شأنه
" .نقض مدني مصري رقم  243لسنة 31ق ،جلسة . 1266/6/ 14
 2عبد الرزاق السنهوري :الوسيط ،2009 ،المرجع السابق ،ص.411
 3نريمان خمار :المرجع السابق ،ص.50

115

 .2اشتمال العقد الباطل أو المهدد بالبطال على أركان عقد صحيح آخر:
يجب أن يشتمل العقد الباطل أو المهدد باإلبطال على أركان عقد صحيح آخر ،ألنه إذا لم يتضمن ذلك
في أحشائه لما أمكن تحوله ،كما ويجب أن يتضمن هذا العقد على كل عناصر صحة العقد األخر الجديد،
أما وجود بعض هذه العناصر دون اكتمالها فإن ذلك ال يكفي لتحول العقد.

1

كما يشترط أن يكون العقد الجديد مختلفًا عن األصلي ،بمعنى أن يكون هناك فرق بين التصرفين ،سواء
من حيث اآلثار أو من حيث المضمون أو من حيث النوع .وأن هذه األركان المتوافرة في العقد يجب أن تشكل
بذاتها عقداً آخ ًار صحيحًا من دون تغيير يط ًار عليها سواء أكان باالستبدال أو اإلنقاص أو باإلضافة.

2

كما تفترض فكرة التحول قيام العقد الصحيح بين نفس المتعاقدين بصفاتهم التي اتصفوا فيها في العقد
األصلي ،فال سلطة للقاضي إلجراء أي تغيير على هذه الصفات لخروج ذلك من نطاق تحول العقد 3.وإذا كان
التصرف الجديد يحتاج عناصر أشد من عناصر التصرف األصلي القديم ،كأن يتطلب الشكل الرسمي ،فإنه
ال مجال إلعمال نظرية التحول هنا.

4

كما أنه ال يقبل أن ينتج التصرف الجديد أثر أكبر من أثر التصرف األصلي ،إذ ال يمكن افتراض قبول
أن يتحمل المدين التزامات أكبر من تلك المتولدة عن التصرف األصلي .وهذا أمر منطقي كونه ليس من
بناء على قبول مفترض ،أما إذا كان العكس من ذلك بأن كان
المعقول أن تزيد التزامات المدين من عقد آلخر ً
العقد الجديد يخفف من التزامات المدين ،فإنه ال مانع من إعمال نظرية تحول العقد.
فإذا ظل الشخص الذي اشترى شيئاً وهو يعتقد أنه أثري مرتبطًا بالعقد ،وعرض البائع أن يعطيه الشيء
عنصر جديداً لم يكن موجوداً في
األثري الذي قصده ،فهذا ال يعتبر تحوالً للعقد ،ألن البيع الثاني أدخل عليه
اً
البيع األول وهو الشيء األثري ،ولكنه يكون تصحيحًا للعقد.

5

حيث قضت محكمة النقض المصرية بأن (فكرة تحول العقد الباطل إلى عقد صحيح تفترض قيام العقد
الجديد بين نفس العاقدين بصفاتهما التي اتصفا بها في العقد القديم ،فليس في سلطة القاضي إجراء أي تغيير
في هذه الصفات لخروج ذلك عن نطاق التحول).

6

 1أمين دواس :المرجع السابق ،ص.124
 2نريمان خمار :المرجع السابق ،ص.40
 3أمين دواس :المرجع السابق ،ص.122
 4نريمان خمار :المرجع السابق ،ص.44
 5عبد الرزاق السنهوري :الوجيز في شرح القانون المدني ،ج ( ،)1نظرية االلتزام بوجه عام (المصادر -اإلثبات -اآلثار -األوصاف -االنتقال -االنقضاء)،
ط ( ،) 2قام بتنقيحها وإضافة ما جد من تشريع وقضاء وفقه ،مصطفى محمد الفقي ،دار النهضة العربية ،القاهرة1229 ،م ،ص.122
 6نقض مدني مصري  26نوفمبر سنة 1290م ،مجموعة احكام النقض لسنة  21رقم  ،122ص.1196
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ولكن يثار تساؤالً هاماً وهو هل يقتضي التحول أن يكون هذا العقد من نوع آخر يختلف عن العقد
الباطل أو المهدد بالبطال ،أم أنه يقتضي عدم اختالف في مضمون العقد لعمال نظرية التحول؟
اختلف الفقه في هذا الخصوص:

0

حيث ذهب اتجاه فقهي إلى القول بأن تحول العقد يدور حول تغيير أو تصحيح اسم التصرف القانوني
ويستبقي نفس مضمونه أو مع اختالف بسيط فيه إن كان تحت مسمى آخر ،وأن األمر بذلك ال يخرج عن
كونه تفسي ًار ،مثال ذلك عقد اإليجار الباطل المبرم بشكل دائم يتحول إلى عقد إيجار مؤقت صحيح.
بينما ذهب البعض اآلخر من الفقه إلى القول بأن العقد الصحيح الجديد يجب أن يكون مختلفًا عن
العقد األصلي كشرط لتحول العقد ،أي أن يكون هناك عقد من طبيعة قانونية مختلفة وليس من ذات الطبيعة
وإال امتنع القول بإمكان إجراء تحول العقد ،ويكفي أن يكون العقد األصلي مختلفا عن العقد الصحيح على
األقل في الغرض الذي إذا ظل يمكن أن يقوم بين الطرفين اختالف كبير من حيث االلتزامات ،وقالوا بأن
الحاالت التي يمكن أن يختلف فيها العقد الجديد عن العقد األصلي بأن تتغير طبيعته القانونية كثي اًر ،مثال ذلك
ال على
ال فإنه يظل محتفظًا بآثاره كوصية إذا كان مشتم ً
البيع الصادر من مريض مرض الموت إذا وقع باط ً
عناصر هذه الوصية الصحيحة ،وكذلك تحول عقد البيع بثمن زهيد وتافه إلى هبة.
لكل ما سبق ذكره نرى أنه يشترط إلعمال نظرية تحول العقد أن يكون العقد اآلخر الجديد المتحول
مختلفًا من حيث الطبيعة القانونية عن العقد األصلي الباطل أو المهدد باإلبطال ،حتى وإن لم يكن هناك إشارة
ال
على ذلك صراحة ،إال أنه يستفاد من النصوص القانونية التي نصت عليه( ،إذا كان العقد باطالً أو قاب ً
لإلبطال وتوافرت منه أركان عقد آخر.)...

2

 .3انصراف إرادة المتعاقدين إلى العقد الجديد الصحيح:
يشترط إلعمال نظرية تحول العقد ،انصراف إرادة المتعاقدين إلى العقد الجديد الصحيح 3،ويثير فضولي
في هذا المقام تساؤالً هاماً عن ماهية الرادة الالزمة لعمال نظرة تحول العقد؟
يعتبر األساس الذي يقوم عليه العقد هي إرادة المتعاقدين ،وعند إبرام العقد الباطل أو القابل لإلبطال ال
يكون يحتوي إال على إرادة حقيقية واحدة ،وهي اإلرادة التي اتجهت إلى إبرام العقد الباطل أو المهدد باإلبطال،
فاإلرادة المطلوبة إلعمال نظرية تحول العقد هي اإلرادة التي تقوم على االفتراض والتصور ،وهذه اإلرادة غير
موجودة أصالً في العقد ،وهذا أمر منطقي ألنه ليس من المعقول أن يقدم أطراف العالقة التعاقدية على االرتبا ط
 1نريمان خمار :المرجع السابق ،ص .99-96وصاحب عبد الفتالوي :المرجع السابق ،ص .92وحسام الدين كامل األهواني :مصادر االلتزام ،المرجع
السابق ،ص.291
 2مقدمة نص المادة ( )142من القانون المدني الفلسطيني ،والمادة ( )144من القانون المدني المصري.
 3أحمد حدي اللة :المرجع السابق ،ص.143
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بعقد يعلمون سلفًا ببطالنه أو قابليته لإلبطال ،ألنهم لو كانوا يعلموا ذلك ألقدموا منذ البداية على إبرام العقد
الجديد الصحيح حسب األصل ،وتنسب هذه اإلرادة للقاضي الذي يفصل النزاع ،بحيث يفترض أن مصلحة
المتعاقدين كانت تقتضي االرتباط بالعقد الجديد الصحيح.

1

والرادة االفتراضية ليس معناها اإلرادة الحقيقية للمتعاقدين ،بل معناها أنهم كانوا يريدون العمل بموجبها
2
بناء على استخالص
ال أو قاب ً
لو أنهم علموا أن التصرف األصلي الذي أبرموه باط ً
ال لإلبطال ،فيقوم على إنقاذه ً

اإلرادة لتصرف آخر صحيح يؤدي إلى تحقيق اآلثار التي رغب المتعاقدون في تكوينها ،وعندما يستخلص
القاضي هذه اإلرادة المفترضة ،فإنه يستقل بهذا األمر وال يخضع للرقابة على اعتبار أنها مسألة من مسائل
الواقع.

3

يكشف القاضي هذه اإلرادة عن طريق استخدامه للقرائن القضائية ،كأن يستخلص من سكوت الطرفين
من التمسك بالبطالن بعدم العلم بأمره ،فهذا يتضح منه أن نية المتعاقدين قد انصرفت إلى التحول حتى لو
نازع أحدهم في ذلك فيما بعد.

4

وقد قضت محكمة النقض المصرية (بأن المادة ( )144من القانون المدني تشترط لتحول العقد الباطل
إلى عقد آخر أن تتوافر فيه أركان عقد صحيح ،وأن يقوم الدليل على ني ة المتعاقدين كانت تنصرف إلى االرتباط
بالعقد الجديد لو أنهما تبينا ما بالعقد األصلي من أسباب البطالن ،وإذ كان عقد التحكيم ال تتوافر فيه أركان
عقد آخر يمكن أن تكون نية الطرفين قد انصرفت إلى االرتباط به فإن عقد التحكيم متى قام به سبب من
أسباب البطالن ال يمكن أن يتحول إلى عقد آخر ملزم للمتعاقدين ،ألن المحتكمين لم يقبال بموجب عقد التحكيم
إال االلتزام بالحكم الذي يصدره المحكم).

5

وبالتالي إذا ما توافرت الشروط سالفة الذكر  ،فإن التصرف الباطل أو المهدد باإلبطال سيتحول إلى
عقد صحيح.
ثانياً_شروط إعمال نظرية انتقاص العقد:
إلمكان إعمال نظرية انتقاص العقد ،ال بد من توافر مجموعة من الشروط ،فهذه الشروط هي التي تعتبر
الحد الفاصل بين االنتقاص والتحول ،لتداخل النظريتين فيما بينهما ،فلذلك ال بد من التطرق إلى شروط إعمال
نظرية انتقاص العقد:
 1نريمان خمار :المرجع السابق ،ص.23
 2ضمير حسين المعموري ونبيل مهدي زوين :المرجع السابق ،ص.293
 3نريمان خمار :المرجع السابق ،ص.100
 4محمد حبار :المرجع السابق ،ص.396
 5نقض مدني  24نوفمبر سنة 1264م ،مجموعة أحكام النقض السنة  12رقم  ،216ص .1420وعبد الرزاق أحمد السنهوري :الوجيز في شرح القانون
المدني1229 ،م ،المرجع السابق ،ص.200
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 .0قابلية العقد لالنقسام والتجزئة:
ال لالنقسام والتجزئة ،فإذا لم يكن العقد كذلك ،فإنه ال
تحتاج نظرية انتقاص العقد إلى أن يكون العقد قاب ً
مجال لتطبيق هذه النظرية 1.وتعني قابلية العقد للتجزئة واالنقسام إمكانية الفصل بين الشق الباطل أو المهدد
باإلبطال والشق الصحيح في العقد وكذلك إذا كان سقوط الجزء الباطل منه ال ينال من تكييف العقد ،فال يغير
من طبيعته القانونية ،وهذا ال يتحقق إال بالرجوع إلى الطبيعة المادية والقانونية للعقد.

2

ويكون العقد غير قابل إلعمال نظرية االنتقاص عليه ،إذا كان غير قابل لالنقسام والتجزئة بطبيعته أو
بالرجوع إلى الطبيعة القانون ية للتصرف ،أو إذا تبين من غرض األطراف أن تنفيذ االلتزام ال ينقسم ،أو كان
الجزء المراد إنقاصه هو الدافع للتعاقد ،وهو الذي حمل المتعاقدين على إبرام العقد بجملته ،أو كان هذا االنتقاص
يؤثر على رضى المتعاقدين في إبرام العقد.

3

قد ترجع عدم قابلية العقد لالنقسام إلى طبيعة المحل الذي يرد عليه ،وإما إلى طبيعة العقد القانونية،
لذلك يقيد إمكانية إعمال نظرية انتقاص العقد بقابلية التصرف القانوني لالنقسام إلى شقين ،شق باطل أو قابل
لإلبطال يسقط ،وشق صحيح يظل قائمًا بذاته ومستقل .والجدير بالمالحظة أن قابلية التصرف القانوني لالنقسام
المادي ،بحيث تكون طبيعة التصرف قابلة لالنقسام ماديًا ،ال يكفي لتحقيق شرط القابلية لالنقسام بكامله ،وإنما
يجب أن يكون محل التصرف القانوني بذاته قابل لالنقسام ألن هناك تصرفات ال يمكن تصور قيامها بصورة
متجزئة من الناحية القانونية 4.وقضت محكمة النقض المصرية في هذا السياق بأنه ":مقتضى المادة 143
من القانون المدني أنه إذا كان العقد في شق منه باطالً أو قابال لإلبطال فهذا الشق وحده هو الذي يبطل ،إال
ال".
إذا تبين أن العقد ما كا ن ليتم بغير الشق الذي وقع باط ً

5

حيث قضت محكمة االستئناف بغزة على أنه (وحيث أن ما خلصت إليه محكمة أول درجة من وجود
تواطؤ بين المستأنف والمستأنف ضدهما الثاني والثالث يصدقه ظاهر الحال ،وذلك لثبوت أن والدهم قام بتوزيع
أمالكه على باقي الورثة وهم يريدون انتزاع ما اشترته زوجة والدهم المستأنف ضدها األولى وإعطائها الثمن
فقط من العمارة وليس من كل التركة ثم ينفردون هم بالعمارة إضافة إلى ما أخذوه من والدهم .وحيث أن إقرار
 1فاطمة أحمد خضير :المرجع السابق ،ص.13
 2مونية بو شعيرة :المرجع السابق ،ص.55
 3إبراهيم أحمد محمد الصادق الكاروري :انتقاص العقد في الفقه والقانون (دراسة مقارنة) ،بحث منشور في مجلة الدراية ،العقد الخامس عشر2015 ،م،
ص.292
 4فاطمة أحمد خضير :المرجع السابق ،ص ،14ومثال عدم قابلية انقسام العقد من الناحية القانونية ،كعقد القسمة إلزالة الشيوع ،فإذا أبرم الشركاء في
الشيوع عقد القسمة إلزالة حالة الشيوع ،وقام سبب من أسباب البطالن لدى أحد الشركاء دون االخرين ،كأن يكون مجنونا أو عديم التمييز ولم يمثله
نائبه القانوني ،فإن هذا البطالن يمتد ليشمل سائر الشركاء ،أي يبطل عقد القسمة برمته ،لعدم إمكانية تجزئته من الناحية القانونية ،ذلك أن الطبيعة
القانونية لعقد القسمة ال تسمح ببطالنه فقط في مواجهة الشريك الذي ال تتوافر فيه األهلية ،مع بقاءه صحيحا في نفس الوقت بالنسبة لبافي الشركاء
المتمتعين باألهلية القانونية االزمة ،فهذا العقد إما أن يكون صحيحا بأكمله وإما أن يكون باطال بأكمله ،فهو بحسب طبيعته القانونية ال يقبل التجزئة.
 5نقض مدني مصري رقم  911لسنة 49ق  ،جلسة . 1241/2/ 10
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المستأنف ضدهما الثاني والثالث يوجب إلغاء العقد فيما يخصهما فقط دون المساس بما اشترته المستأنف
ال وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف
ضدها األولى بحر مالها  ...حكمت المحكمة بقبول االستئناف شك ً
وإبطال عقد االتفاق على بيع المبرز م 1/عدد ( )2جزئيًا).

1

 .2عدم جوهرية الشق الباطل أو القابل لإلبطال:
ال للتجزئة من الناحية المادية والقانونية أيضًا ،إال أنه ال يمكن إعمال نظرية انتقاص
قد يكون العقد قاب ً
العقد رغم ذلك ،كون الشق الباطل أو القابل لإلبطال جوهري.
يقصد بعدم جوهرية الشق الباطل أو القابل لإلبطال بأن ال يكون هذا الشق هو الدافع إلى التعاقد،
ال لإلبطال دافع ًا لكل المتعاقدين،
ال أو قاب ً
والسؤال الذي يطرح نفسه هل يشترط أن يكون الشق الذي وقع باط ً
أم يكفي الستبعاد ال نقاص أن يتبين أن أحد المتعاقدين ما كان ليبرم العقد دون الشق الباطل لكونه دافع ًا
إلى التعاقد؟
ولإلجابة على هذا التساؤل ال بد من التفرقة بين نوعين من العقود ،العقد الملزم لجانب واحد وهو نوع
بسيط ال يثار في شأنه أي خالف ،كون أن االلتزامات واقعة على عاتق أحد المتعاقدين دون اآلخر ،و بالتالي
تكون العبرة بإرادة المتعاقد الملتزم فقط ،أما العقد الملزم لجانبين والذي يرتب التزامات متقابلة على عاتق
المتعاقدين ،فيمكن أن يكون هناك تعارض في المصالح بين أطراف العقد ،حيث يسعى المتعاقد الذي أدرج
الشق المراد إنقاصه إلى إبطال العقد بأكمله ،لكون هذا الشق هو الدافع للتعاقد ،بينما يسعى المتعاقد اآلخر
إلى اإلبقاء على العقد والتخلص من الشق الباطل أو القابل لإلبطال فقط ،ومن هنا يصعب تصور الشق المراد
إنقاصه دافعاً لكل من المتعاقدين.

2

لكل ذلك نرى بأنه ال يشترط أن يكون الشق الباطل أو القابل لإلبطال دافع ًا جوهري ًا لتعاقد كل األطراف،
بل يكفي أن يكون هذا الشق هو دافع ًا بالنسبة ألحدهم فقط ،والذي هو أدرى بما هو جوهري لتحقيق مصالحه
عندما أبرم العقد ،بشرط علم المتعاقد اآلخر بهذه الجوهرية منذ البداية أو افتراض علمه بها.
وقد ثار خالف ب ين التشريعات حول مسألة عبء إثبات جوهرية الشق الباطل من عدمها ،فبعض
التشريعات ذهبت إلى أنه إذا كان العقد في شق منه قابل لإلبطال أو باطالً بطل العقد كله ،إال إذا أثبت من
يتمسك بإنقاص العقد عدم جوهرية الشق الباطل ،وهذا معناه أن عبء اإلثبات يقع على عاتق من يتمس ك
بصحة ما تبقى من أجزاء العقد صحيحاً 3،بينما ذهبت بعض التشريعات األخرى إلى عدم جوهرية الشق الباطل

 1حكم استئناف فلسطيني رقم  2010/320حقوق ،صادر في جلسة 2011/10/24م.
 2مونية بو شعيرة :المرجع السابق ،ص .63ويوسف محمد عبيدات :المرجع السابق ،ص.140
 3ومثال هذه التشريعات القانون المدني األردني الذي نص في المادة ( )162على أنه ( -1إذا كان العقد في شق منه باطال؛ بطل العقد كله ،إال إذا كانت
حصة كل شق معينة فإنه يبطل في الشق الباطل ويبقى صحيحا في الباقي).
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أو القابل لإلبطال والقضاء بإنقاص العقد كأصل عام إذا توافرت شروطه ،ما لم يقم من يدعي البطالن الكلي
إثبات جوهرية الشق المراد إنقاصه وأنه الدافع إلى التعاقد ،بمعنى أن عبء اإلثبات ينتقل من مدعي االنتقاص
إلى مدعي البطالن الكلي ،بإثبات أن العقد ما كان ليتم بغير الشق الباطل أو القابل لإلبطال ،فال يقع على
عاتق طالب اإلنقاص إثبات أن الشق المراد إنقاصه ليس جوهري.

1

ال لإلبطال:
ال أو قاب ً
 .3أن يكون العقد في شق منه صحيح ًا والجزء اآلخر باط ً
ال
ال أو قاب ً
فإذا كان العقد صحيحًا في كل بنوده ،فإنه ال مجال إلعمال نظرية انتقاص العقد ،وإذا كان باط ً
لإلبطال بأكمله فإنه ال مجال إلعمال نظرية انتقاص العقد أيضاً 2.وبالتالي يجب أن يكون العقد في شق منه
ال لإلبطال.
ال أو قاب ً
صحيحًا وفي الشق اآلخر باط ً
وفي هذا المقام يثار تساؤ ًال هام ًا ،هل كل العقود التي تكون في شق منها باطلة أو قابلة لإلبطال وفي
الشق اآلخر صحيحة ويمكن إعمال هذه النظرية بشأنها؟
إضافة إلى ما سبق ذكره من وجوب توافر شروط نظرية االنتقاص إلعمالها ،يتوجب علينا التمييز بين ما إذا
كان البطالن راجعًا لعدم مشروعية السبب أو المحل ففي هذه الحالة يبطل العقد كله وال يمكن إنقاصه.

الفرع الثاني
وجه المقارنة بين نظريتي تحول العقد وانتقاصه
ير بينهما ،رغم
بعد بيان شروط تطبيق كل من نظرية تحول العقد وانتقاصه ،يتضح لنا أن هناك فرقاً كب اً
أن كالً منهما يهدفان إلى تحقيق ذات الغاية في حماية استقرار المعامالت بين األفراد بما يعود على سائر
المجتمع بالفوائد الكبيرة التي ال يمكن نكرانها ،وللتمييز بين نظرية االنتقاص ونظرية التحول ال بد من أن نعالج
نقطتين هما وجه الشبه والخالف بينهما:
 .1أوجه الشبه بين نظريتي التحول واالنتقاص:
من أوجه الشبه بين كل من نظام التحول واالنتقاص ما يلي:

 1ومثال هذه التشريعات القانون المدني المصري والذي ينص في المادة ( )041على أنه (إذا كان العقد في شق منه باطال أو قابال لإلبطال فهذا الشق
وحده هو الذي يبطل ،إال إذا تبين أن العقد ما كان ليتم بغير الشق الذي وقع أو قابال لإلبطال فيبطل العقد كله) ،وتطابقها نص المادة ( )040من
القانون المدني الفلسطيني.
 2ضمير حسين المعموري ونبيل مهدي زوين :المرجع السابق ،ص.295
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ال من نظام االنتقاص والتحول يمكن إعمالهما بخصوص العقد الباطل والعقد القابل لإلبطال ،حيث
أ -أن ك ً
ال من النظريتين ،حفاظًا على مبدأ استقرار المعامالت
أن القانون أعطى القاضي صالحية إعمال ك ً
وتحقيقا لمصلحة كل األطراف وكذلك الغير الذي ترتبت على العقد بالنسبة لهم.

1

ال من النظريتين على فكرة أساسية مؤداها استبقاء العقد الذي أصيب بالبطالن ألكبر قدر ممكن
ب -تقوم ك ً
طالما أنه ال يزال متفقًا مع أهداف القانون أو مع أغراض المتعاقدين في حالة عدم تعارضهما مع أحكام
القانون.2
تثناء على
ت -ومن األمور األخرى التي يتقارب فيها كل من انتقاص العقد وتحوله ،أن ك ً
ال من النظامين اس ً

مبدأ القوة الملزمة للعقد الذي يمثل مبدًأ هامًا من المبادئ السائدة في القانون .كما وتعتبر كل من نظرية
انتفاص العقد وتحوله صو ًار من صور منح المشرع للقاضي دو ًار إيجابيًا في العقد المعروض أمامه.

 .2أوجه االختالف بين نظريتي التحول واالنتقاص:
إن أوجه التشابه بين الفكرتين ال ينفي ما يوجد بينهما من اختالفات تفرضها طبيعة كل منهما:
أ -تعتبر نظرية تحول العقد هي عملية استبدال عقد جديد صحيح بعقد قديم باطل أو قابل لإلبطال من
ذات عناصر وأركان العقد األصلي ،بينما انتقاص العقد يفترض فيه بقاء نفس العقد مع إهمال الجزء
الباطل منه أو المهدد بإبطاله ،كما يشترط أن يكون هناك عقد باطل أو قابل لإلبطال في أحد أجزائه
ال لإلبطال في جميع أجزاءه لما كان أمام تطبيق لنظرية
ال أو قاب ً
دون األجزاء األخرى ،ألنه لو كان باط ً
انتقاص العقد ،مع األخذ بعين االعتبار بجميع شروط كال النظريتين عند إيراد وجه االختالف بينهما.

3

ال لإلبطال بكامله ،إال أن إعمال
ب -كما يشترط إلعمال نظرية تحول العقد أن يكون العقد باطالً أو قاب ً
ال لإلبطال بجزء منه.
ال أو قاب ً
انتقاص العقد يشترط أن يكون العقد باط ً

4

المطلب الثاني
تدخل القاضي لعمال نظريتي تحول العقد وإنقاصه والتقييم التشريعي لهما
بعد بيان المقصود في كل من نظرية انتقاص العقد وتحويله ،كان ال بد من التعمق في مدى تدخل
القاضي في العقد المعروض أمامه ،لتوضيح وبيان أكثر لكل منهما.

 1فاطمة أحمد خضير :نظرية انتقاص العقد ،بحث تم تقديمه كجزء من متطلبات نيل شهادة البكالوريوس في القانون العام ،جامعة القادسية،
1434هـ2019/م س ،ص.4
 2نريمان خمار :المرجع السابق ،ص.32
 3فاطمة أحمد خضير :المرجع السابق ،ص2
 4نريمان خمار :المرجع السابق ،ص.40
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ولبيان هذا الموضوع سنتناوله بالشرح والتفصيل في فرعين:
الفرع األ ول :تدخل القاضي إزاء إعمال نظريتي انتقاص العقد وتحوله.
الفرع الثاني :تقييم التشريعات محل الدراسة لنظريتي تحول العقد وانتقاصه.

الفرع األول
تدخل القاضي إزاء إعمال نظريتي انتقاص العقد وتحوله
أوالً :تدخل القاضي إزاء إعمال نظرية انتقاص العقد
مما سبق ذكره أن إنقاص العقد يكون عندما يكون العقد في شق منه باطالً أو قابالً لإلبطال دون الشق
األخر  ،فهنا يعمل القاضي سلطته في البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين ،بحيث إذا كانت قد انصرفت إلى
الجزء الباطل باألساس أم إلى الجزء الصحيح ،وهل هذا الجزء هو السبب في إنشاء العقد من عدمه 1.فإذا
انصرفت إرادة المتعاقدين إلى الجزء الباطل أو القابل لإلبطال فهنا ال مجال إلعمال هذه النظرية ،ويكون عمل
القاضي هنا هو الحكم بإبطال العقد ،هذا بخ الف ما إذا كانت نية المتعاقدين قد انصرفت إلى الجزء الصحيح
من العقد ،فيقوم بإعمال هذه النظرية ،أي بإنقاص الجزء الباطل أو القابل لإلبطال 2.وللقاضي في سبيل الكشف
عن النية أو اإلرادة المشتركة للمتعاقدين ،أن يلجأ إلى قواعد التفسير.

3

وبعد استظهار القاضي لنية المتعاقدين والتأكد من توافر شروط إعماله ،يتم إنقاص العقد الباطل إلعادة
سريانه بين المتعاقدين بالجزء الصحيح أو استمرار سريان العقد بعد التهديد بإبطاله لتصحيحه باالنتقاص.
ثانياً :تدخل القاضي إزاء إعمال نظرية تحول العقد
من الجدير ذكره أن من شروط إعمال نظرية تحول العقد ،أن تتجه نية المتعاقدين إلى العقد الجديد ،وال
يتم الكشف عن هذه النية إال بإعمال القاضي لسلطته في البحث عن هذه النية عن طريق تفسير العقد ،فعند
تحول العقد يقوم القاضي بالكشف عن إرادة مفترضة وغير موجودة ،وبالتالي دوره في نظرية التحول ال يتعدى
دور ا لكاشف عن إرادة المتعاقدين ومن ثم فإن القاضي ال يبعث في التصرف حياة وإنما يكشف عنها.

4

فدور القاضي في التحول ليس إنشاء التصرف من جديد ،وإنما تفسير نية المتعاقدين مستني ًار بالغرض
االقتصادي ألطراف الرابطة التعاقدية ،بحيث يكون التصرف األول متضمن العناصر الكافية لتكوين التصرف

1
2
3
4

أحمد حدي اللة :المرجع السابق ،ص.144
المذكرة اإليضاحية للقانون المدني الفلسطيني ،المرجع السابق ،ص.153
راجع المبحث األول من هذا الفصل لهذه األطروحة.
أحمد حدي اللة :المرجع السابق ،ص.143
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الجديد المتولد ،فيكون ذلك بمثابة دليل على احتمال وجود هذه النية .إال أنه باإلضافة لذلك يجب منح القاضي
ال من االجتهاد يعطيه المرونة لكي يقول القرار العادل بدون ما يقف على الشكل القانوني كحائل
هامشًا معقو ً
ومانع لتحقق ذلك ،ويكون ذلك بالبحث عن أهداف العقد ودوره في تحقيق التوازن االقتصادي بين أطرافه
والمصلحة العامة أيضاً 1.وهذا ما يعكس دور القاضي الفعال في مجال العقد الذي ال يقتصر فقط على مجرد
تحقيق العدالة بين أطراف العالقة التعاقدية في حدود ما يقدمه من أدلة وفقًا للشروط واألوضاع القانونية ،بل
يجب على القضاء أن يمثل السلطة التي أسند إليها كل أفراد المجتمع مهمة حماية مبادئه وتحقيق أهدافه
ومصالحه.

الفرع الثاني
تقييم التشريعات محل الدراسة لنظريتي تحول العقد وانتقاصه
اختلفت التشريعات محل الدراسة فيما بينها بخصوص النظريتين سالفتي الذكر في العديد من المسائل
التي تخصها  ،كما أنه تبين لنا من خالل الشرح السابق أن كل من نظرية تحول العقد وكذلك انتقاصه تهدفان
إلى تحقيق نفس الغاية وهي التقليل بقدر اإلمكان من وقوع حاالت البطالن التي تعقبها آثار وخيمة غير
مرغوب في تحققها ،رغم اختالف كل منها عن األخرى بالعديد من المسائل.
أو ًال_موقف التشريعات محل الدراسة من نظرية تحول العقد:
من الجدير ذكره قبل التحدث عن موقف التشريعات المعاصرة ،أن نعرج بالقول على أن فقهاء الشريعة
اإلسالمية قد عرفوا نظرية تحول العقد ،كما عرفوا نظرية انتقاصه.

2

 .1موقف القانون المدني المصري والفلسطيني:
ال لإلبطال؛ فإن
ال أو قاب ً
لقد نصت المادة ( )044من القانون المدني المصري على أنه (إذا كان العقد باط ً
العقد يكون صحيحًا باعتباره العقد الذي توافرت أركانه إذا تبين أن نية المتعاقدين كانت تنصرف إلى إبرام هذا
العقد) 3،إن المتأمل لهذا النص و النصوص المتطابقة يرى بأن كال من القانون المدني المصري والقانون
المدني الفلسطيني وسع من نطاق تطبيق نظرية تحول العقد ،والذي شمل العقد الباطل والعقد الصحيح المهدد
باإلبطال ،مما يؤدي ذلك إلى حماية األوضاع القانونية المكتسبة ،وكذلك التقليل من آثار البطالن الوخيمة
 1صاحب عبيد الفتالوي :المرجع السابق ،ص.95-93
 2فالفقيه ابن رجب الحنبلي يقرر في قواعده أنه إذا أعار شيئا واشترط عليه البعض صح العقد وانقلب إلى مقايضة .راجع ،ساال محمد رشيد :المرجع
السابق ،ص .9فقد جاءت مجلة األحكام العدلية بذكر حاالت تحول العقد في بعض موادها ،فالمادة ( )144من المجلة نصت على أن (الحوالة بشرط
عدم براءة المحيل كفالة كما لو قال أحد للمديون أحلني بما لي عليك من الدين على فالن بشرط أن تكون أنت ضامنا أيضا فإحالة المديون على =هذا
الوجه فللطالب أن يأخذ طلبه ممن شاء) .وقد نصت الماد ( )141على أنه (لو اشترط في الكفالة براءة األصيل تنقلب إلى الحوالة .ويصبح األصيل
بريئا من المكفول به وليس للطالب مطالبة سوى الكفيل -المحال عليه -وكذلك ال يطالب في الحوالة األصيل المحيل مع الكفيل -المحال عليه).
 3هذه المادة تطابق المادة ( )142من القانون المدني الفلسطيني.
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التي يمكن أن تضر بالنظام االقتصادي للمتعاقدين والمجتمع ككل ،وهذا بخالف بعض التشريعات كالتشريع
ال وتوافرت فيه أركان عقد آخر فإن العقد يكون صحيحًا
العراقي الذي نص على أنه (إذا كان العقد باط ً
باعتباره العقد الذي توافرت أركانه إذا تبين أن المتعاقدين كانت نيتهما تنصرف إلى إبرام هذا العقد) 1،إال أن
القانون المدني المصري والفلسطيني توسعا بهذا الصدد ليضيفا جديداً على هذا النص ،يتناسب مع الغاية
من اعمال هذه النظرية على العقد القابل لإلبطال ألنه أولى بالحماية من غيره لتجنب وقوع البطالن ،والقول
بأن العقد القابل لإلبطال يمكن تصحيحه باإلجازة ،هو قول قاصر على أساس أن اإلجازة هي أداة ممنوحة
لحماية المتعاقد المقرر ل مصلحته التمسك باإلبطال ،وبالتالي قد ال يجيز العقد ويؤدي ذلك إلى نهاية محسومة،
وهي بطالنه فيما بين أطرافه ،فإمكانية تحول العقد المطروح على القاضي ،يعطيه سلطة تقديرية مناسبة
للوصول إلى تحقيق الغاية التي أراد تحقيقها الفقه الحديث ،إذ ال يرد أمر التحول على مجرد تفسير إلرادة
المتعاقدين وإنما منحت سلطة للقاضي أكبر إزاء إعمال هذه النظرية ،إال أن هذه السلطة ليست سلطة
تحكمية ،فإذا كان القاضي يتولى إعادة إنشاء التعاقد بين أطراف العقد إال أنه يسترشد بإراداتهما بالذات ،كما
يجب عليه مراعاة الشروط التي تطلب القانون توافرها إلعمال هذه النظرية ،بحيث يمكن اعتبارها قيودًا على
إطالقات سلطة القاضي لعدم الخروج على إرادة األطراف.
 .2موقف القانون المدني األردني من نظرية تحول العقد:
إن المتأمل لنصوص القانون المدني األردني يتضح له أنها جاءت خالية من نص ينظم هذه النظرية،
كما فعلت التشريعات سالفة الذكر.
إال أن هذا ال ينهي مجال إعمالها في القانون المدني األردني ،وذلك استناداً إلى نصوص هذا القانون ،بالتحديد
نص المادة ( )2من ذات القانون الذي نص على أنه ( -2إذا لم تجد المحكمة نصًا في هذا القانون حكمت
بأحكام الفقه اإلسالمي األكثر موافقة لنصوص هذا القانون ،فإن لم توجد فبمقتضى مبادئ الشريعة اإلسالمية).
ونحن سبق وأن تكلمنا بأن الفقه اإلسالمي نظم أحكام نظرية تحول العقد تنظيمًا دقيقاً ،وأن مجلة األحكام العدلية
قد نصت على إعمال هذه النظرية في حاالت محددة .ورغم عدم النص صراحة على إعمال هذه النظرية في
القانون المدني األ ردني ،إال أن محكمة التمييز األردنية قد أوردت مجموعة من األحكام التي تنص على إعمالها،
ال تحول الشيك غير المؤرخ من صفته كورقة رسمية إلى سند دين عادي.
فقررت مث ً

2

 1نص المادة ( )140من القانون المدني العراقي رقم ( )40لسنة 1251م.
 2تمييز حقوق رقم  ،49/51مجلة نقابة المحامين ،السنة السابعة والثالثون ،العدد العاشر لسنة 1242م ،ص .2100راجع ،أمين دواس :المرجع السابق،
ص.124
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إال أن المالحظ هو عدم توسع نطاق تطبيق هذه النظرية في القانون المدني األردني ،كما فعلت التشريعات
المقارنة ،والذهاب باتجاه الفقه الحديث ،وقصر إعمالها على العقود الباطلة فقط ،دون امتدادها إلى العقود القابلة
لإلبطال وهذا ما يؤدي إلى الحد من نطاق تطبيقها على كثير من الحاالت التي تستدعي ذلك.
ثانياً_موقف التشريعات محل الدراسة من نظرية انتقاص العقد:
رغم تشابه كل من النظريتين في الغاية من إعمالهما؛ إال أن نظرية انتقاص العقد تتميز عن تحولها وهذا
ما استتبع اختالف التشريعات محل الدراسة من نظرية انتقاص العقد ،ولكن نود أن ننوه قبل ذلك بأن الفقه
اإلسالمي كان يعرف هذه النظرية وقد نظمها ،بحيث عالج انتقاص العقد الباطل والعقد الموقوف.

1

 .1موقف القانون المدني المصري والفلسطيني من نظرية انتقاص العقد:
ال
ال أو قاب ً
نصت المادة ( )043من القانون المدني المصري على أنه (إذا كان العقد في شق منه باط ً
ال
لإلبطال فهذا الشق وحده هو الذي يبطل ،إال إذا تبين أن العقد ما كان ليتم بغير الشق الذي وقع باط ً
أو قابالً لإلبطال فيبطل العقد كله) 2،بذلك يتضح لنا أن نظرية انتقاص العقد تمتد أيضاً ليشمل نطاق
تطبيقها العقد الباطل أو القابل لإلبطال في شق منه ،وهذا توافقًا مع االتجاه الحديث ،لما له من أهمية
تتمثل في عدم إيقاع البطالن الكلي على حاالت يمكن إصالحها ،للتقليل من حاالت وقوع البطالن وترتيب
آثاره السيئة على هذه الرابطة التعاقدية.
ومن المالحظ أيض ًا أن المشرع افترض أن األصل هو انتقاص العقد ،أي انتقاص الجزء الباطل أو القابل
لإلبطال من العقد والبقاء على الجزء الصحيح منه كأصل عام إذا حدثت مثل هذه الحالة ،ما لم يبين
ويثبت المتعاقد المتمسك بالبطالن الكلي أن الشق الباطل أو القابل لإلبطال هو الدافع الجوهري للتعاقد،
ففي هذه الحالة إذا أثبت ذلك يبطل العقد كله.
كما أن المتأمل لنص هذه المادة يجد بأن المعيار الذي تبناه المشرع بشأن النقاص هو معيار ذاتي
وشخصي ،بمعنى أنه يتم التعويل على نية المتعاقدين لمعرفة ما إذا كانوا يريدون أن يتم العقد بغير الشق
ال أو كانوا ال يريدون ذلك ،ففي الحالة األولى يتم إعمال نظرية انتقاص العقد ،وفي الحالة
الذي وقع باط ً
الثانية يبطل العقد كله ،فالمسألة مردها إذن هي نية المتعاقدون.

 1المذكرة اإليضاحية للقانون المدني الفلسطيني ،المرجع السابق ،ص.153
 2هذه المادة مطابقة للمادة ( )141من القانون المدني الفلسطيني
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 .2موقف القانون المدني األردني من نظرية انتقاص العقد:
نجد أن القانون المدني األردني نظم نظرية انتقاص العقد بخالف نظرية التحول ،حيث نصت المادة
( )0/014على أنه ( -1إذا كان العقد في شق منه باطالً بطل العقد كله إال إذا كانت حصة كل شق
معينة فإنه يبطل في الشق الباطل ويبقى صحيحًا في الباقي).
من المالحظ أن هذا النص يقصر نطاق تطبيق نظرية انتقاص العقد في العقد الباطل ،وذلك خالفًا لما
جاء بالتشريعات المقارنة ،بحيث جاء القانون المدني األردني متأث ًار بالفقه اإلسالمي ،حيث عالج انتقاص العقد
الباطل والعقد الموقوف ،أل ن الفقه اإلسالمي لم يأخذ بفكرة العقد القابل لإلبطال ،واكتفى بتنظيم العقد الموقوف.
والعقد الموقوف في الفقه السالمي والقانون المدني األردني هو عقد صحيح وبمجرد إجازته من قبل
ال
من يملك اإلجازة تترتب عليه آثاره ،أما إذا تخلفت عنه اإلجازة انعدم العقد واختلط بالعقد الباطل وصار باط ً
مثله ،وهذا النوع من العقود قريب جداً من العقد القابل لإلبطال  ،إال أنه مختلف عنه في العديد من األحكام،
وهي أنه يمكن الحديث عن العقد القابل لإلبطال في حالة ما إذا صدر هذا العقد عن ناقص أهلية في األعمال
الدائرة بين النفع والضرر ،أو صدر عن شخص كانت إرادته معيبة بعيب من عيوب اإلرادة ،أما العقد الموقوف
فهو عقد له حاالت محددة تتمثل في حالة عقد بيع ملك الغير (وهو تصرف الفضولي في القانون المدني
األردني) ،أو كان العقد صادر عن شخص معيبة إرادته بعيب اإلكراه فقط .كما أن العقد الموقوف ال يرتب
آثاره إال بإجازته من قبل من يملك اإلجازة ،بخالف العقد القابل لإلبطال الذي يعتبر عقدًا صحيحًا مرتبًا لكل
آثاره إلى أن يتم التمسك به من قبل صاحب المصلحة وإبطاله ،فعندها يصبح كالعقد الباطل وبذلك يعود
األطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل التعاقد.
كما أن المتأمل لهذا النص يجد أنه جاء بأصل عام في حالة ورود مثل هذه الحالة وهو بطالن العقد
كله ،إال إذا أثبت طالب إنقاص العقد أن حصة كل شق مع ينة ،فإنه في هذه الحالة يبطل في الشق الباطل
ويبقى العقد صحيحًا في الباقي.
كما أن القانون المدني األردني أخذ فيما يتعلق بانتقاص العقد ،بمعيار موضوعي يتمثل في تحديد
العوض لكل جزء أو عدم تحديده 1.وهذا أسهل في إثباته من المعيار الذاتي أو الشخصي ،الذي يصعب في
ب عض األحيان إثباته ،الختالف نوايا األشخاص مع اختالف مصالحهم.
إال أن المتأمل لنص المادة ( )2/014من القانون المدني األردني يجده يقضي بأنه ( -2كما يجوز
أن يقترن بشرط فيه نفع ألحد العاقدين أو للغير ما لم يمنعه الشارع أو يخالف النظام العام أو اآلداب وإال
لغا الشرط وصح العقد ما لم يكن الشرط هو الدافع إلى التعاقد فيبطل العقد أيضاً) ،من المالحظ أن المشرع
 1وهذا يدلل على أن القانون المدني األردني جاء متأثرا بالفقه اإلسالمي.
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ال مختلفاً فيما يتعلق ببطالن شرط من شروط العقد ،كما هو الحال في عقد البيع الذي
األردني جاء هنا بح ً
يتضمن شرطًا بمنع المشتري من التصرف في المبيع ،إذ اعتبر الشرط في هذه الحالة الغيًا والعقد صحيح،
إال إذا كان الشرط هو الدافع إلى التعاقد فيبطل عندها العقد بكل ما فيه 1،فالواضح من هذا النص أن
المشرع األردني يتبنى في هذه الحالة معياراً شخصي ًا يتمثل بإرادة المتعاقدين ،ال معيا ًار موضوعياً كما جاء
في نص المادة ( )1/169من ذات القانون.

1
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الفصل الثاني
سلطة القاضي فيما يتعلق بمرحلة تنفيذ العقد
إن وضع حد للشيء وحصره في نطاق معين ،يعني الوقوف عند هذا الحد وعدم إمكانية الزيادة فيه ،إال
أن المشرع لم يكتف بالحد سالف الذكر  ،إلعطاء القاضي سلطة في العقود المدنية والتجارية فيما يتعلق بمرحلة
تكوين وإنشاء العقد ،وكيفية إعادة التوازن العقدي في هذه المرحلة لتحقيق العدالة التعاقدية التي يهدف الجميع
لتحقيقها ،بل منح القاضي أيضًا سلطة ال بأس فيها فيما يتعلق بمرحلة تنفيذ العقد؛ ألن المتعاقد أثناء إبرامه
للعقد قد يتمتع بمركز قوي يناقش جميع شروطه والتزاماته وحقوقه إال أن ميزان العقد قد يختل أثناء تنفيذه فيما
بين المتعاقدين ،لذلك حرص المشرع على حماية المتعاقدين من الجور واالختالل التعاقدي الواقع أيضًا في
مرحلة تنفيذ العقد ،فمنح القاضي هذه السلطة التي تمكنه من التدخل في العالقات العقدية ،لمواجهة الظروف
المتغيرة والتقلبات االقتصادية التي بفعلها ينشأ اختالل في ميزان العقد وبالتالي اختالل في العدالة التعاقدية،
وذلك بإعطائه س لطات واسعة لتعديل العقد فيما يتعلق بمرحلة غاية باألهمية وهي مرحلة التنفيذ.
مما ينبغي معه تقسيم الدراسة في هذا الفصل الى أربعة مباحث:
المبحث األول :سلطة القاضي في تحديد نطاق العقد وتكملته.
المبحث الثاني :دور القاضي في تعديل العقد بسبب الظروف الطارئة (نظرية الظروف الطارئة).
المبحث الثالث :سلطة القاضي في تعديل الشرط الجزائي (التعويض االتفاقي).
المبحث الرابع :دور القاضي في وقف تنفيذ العقد ومنح المدين نظرة ميسرة.

المبحث األول
سلطة القاضي في تحديد نطاق العقد وتكملته
كثي اًر ما يلجأ المتقاضين أمام القضاء إلى إثارة ادعاءات يكون الهدف منها التهرب من الحد األدنى
لاللتزامات التي تفرضها الرابطة العقدية عليهم ،بعد ما يروا أن هذه االلتزامات لم تعد تناسبهم ،ومن أجل تحقيق
هذا الهدف ال يتورع هؤالء من إثارة عيوب ونواقص في العقد نشأت عند تكوينه وإبرامه وظهرت عند التنفيذ،

1

ارا
فكان لزامًا على القاضي التدخل لتكميل النواقص التي تشوب العقد ،للتقليل من حاالت البطالن والفسخ واستقر ً
للمعامالت التي تمت فيما بين األفراد وكذلك إعادة التوازن العقدي فيما بينهم.

1
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لذلك أصبحت عملية تكميل العقد ،وسيلة يستطيع القاضي من خاللها التدخل بشكل إيجابي في العقد،
لتحديد التزامات المتعاقدين ،إذ بدونها ال يتحقق المقصود منه وال إتمام تنفيذه على الوجه المرغوب فيه .مما
ينبغي م عه تقسيم الدراسة في هذا المبحث إلى مطلبين:
المطلب األول :عملية تنظيم العقد وشروط تكملته من قبل القاضي.
المطلب الثاني :مصادر تكميل العقد وحقيقة دور القاضي بشأنه.

المطلب األول
عملية تنظيم العقد وشروط تكملته من قبل القاضي
بداية وقبل البدء في الحديث عن سلطة القاضي في تكميل العقد ،ال بد من التنويه إلى أن عملية تكميل
العقد تفترض أن المتعاقدين اتفقوا على توافر المسائل الجوهرية الالزمة النعقاد العقد على الوجه المطلوب،
ولكنهم تركوا مسألة تفصيلية أو أكثر دون تفصيل ،وبالتالي أصبح العقد ناقص التنظيم ،يتطلب إكماله بعد أن
تم صحيحًا.
ولبيان هذا المطلب نتناوله بالشرح والتفصيل في فرعين:
الفرع األول :عملية تنظيم العقد.
الفرع الثاني :شروط تكملة القاضي للعقد.

الفرع األول
عملية تنظيم العقد
ال لعملية هامة وهي عملية تنظيم العقد
قبل الحديث عن سلطة القاضي بتكملة العقد؛ ال بد من التطرق أو ً
من قبل المتعاقدين ،حيث أن المقصود بهذه العملية هي وضع العقد وتنظيم مسائله من قبل المتعاقدين ،وفقًا
لما يسمح به القانون.

1

ار في إبرام العقد طبقًا لمبدأ حرية التعاقد ،إال أنهم ملزمون بالشروط الفنية إلنشاء
وإن كان المتعاقدين أحر ًا
العقد من ناحية وبشرط المشروعة وعدم مخالفته للقانون والنظام العام واآلداب العامة من ناحية أخرى وإال كان
2
ال ،وإما أن يقتصروا
ال .وفي سبيل ذلك يكون للمتعاقدين إما أن ينفردوا بتنظيم عقدهم تنظيمًا كام ً
هذا العقد باط ً

على تنظيم العناصر الجوهرية التي ال ينعقد العقد إال بها ،وترك التفاصيل دون تنظيم.
 1خالد عبد حسين الحديثي :تكميل العقد (دراسة مقارنة) ،ط( ،)1منشورات الحلبي الحقوقية ،لبنان2012 ،م  ،ص.15
 2عبد الرزاق السنهوري :الوسيط2009 ،م ،المرجع السابق ،ص.123
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أوالً :التنظيم الكامل للعقد:
يقصد بالتنظيم الكامل للعقد هو تنظيم العناصر الجوهرية في العقد زيادة عليها تنظيم كل ما يستلزمه
العقد من العناصر الثانوية والتفصيلية التي يقتضيها لتحقيق الغاية االقتصادية من ورائه ،وهذا التنظيم الكامل
إما أن يكون عند إبرام العقد وإما باستكمال ما نقص منه من عناصر ثانوية عند تنفيذ العقد باتفاقات الحقة.

1

والعناصر الجوهرية للعقد تتمثل في أركانه التي ال بد من توافرها لقيام العقد صحيحاً ،وكذلك ما اتفق
عليه المتعاقدين أو أحدهم أثناء إبرام العقد وهي ما تسمى بشروطه ،كما تسمى العناصر الفنية الالزمة إلبرام
أي عقد .وإذا كانت العناصر الجوهرية ضرورية إلتمام العقد ووجوده وكذلك صحته ،فإن تنظيم العناصر
التفصيلية ضرورية لتنفيذه بشكل يحقق الغاية التي ابتغاها المتعاقدين من إبرامه  .فمسألة تنظيم العقد وتنظيم
ال وأخي ًار .وإن لم يعلق على العناصر
جميع عناصره الجوهرية والتفصيلية فيه ،هي مسألة تخص المتعاقدين أو ً
التفصيلية إبرام العقد ،إال أن ها ذات أهمية عند تنفيذ العقد بين أطرافه ،وإن كان االتفاق عليها يحتمل التأخير
إلى ما بعد إبرام العقد ،ومن ثم إكمال تنظيم العقد بارتباطات الحقة بين المتعاقدين ،وهنا يتحقق التنظيم الكامل
للعقد بجميع عناصره المختلفة.

2

ثانياً :التنظيم الناقص للعقد:
يقصد بالتنظيم الناقص للعقد بأنه تنظيم المسائل الجوهرية في عقد تم صحيحاً بين أطرافه ،ومعها
مسائل أخرى تفصيلية إال أنه ترك مسألة أو أكثر من المسائل التفصيلية بدون تنظيم سواء عن قصد أو بغير
قصد من المتعاقدين.

3

ومما ال شك فيه أن تنظيم العقد تنظيمًا كامالً ،ال يكون باألمر الهين في بعض األحيان ،إما ألن
المتعاقدين ليسوا من الفئة القانونية أو ليس لديهم علم بالتفاصيل الدقيقة التي يتطلبها التنفيذ الصحيح للعقد
ليحققوا الغاية منه 4،أو الستعجالهم في إبرام عقدهم واقتصروا على تنظيم المسائل الجوهرية دون التفصيلية
للرجوع إليها فيما بعد  ،أو أن هذه األمور لم تخطر على بال المتعاقدين لحظة إبرام العقد ،أو أنهم تركوا الحل
فيها لحكم القانون.

 1خالد عبد حسين الحديثي :المرجع السابق ،ص.16
 2مصطفى الجمال :المرجع السابق ،ص.220
 3خالد عبد الحسين الحديثي :المرجع السابق ،ص.34
 4حسام الدين كامل األهواني :المرجع السابق ،ص.302
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وبالتالي يكون المتعاقدين قد نظموا عقدهم تنظيمًا ناقصاً ،مما يستتبع تدخل القاضي الستكمال هذا
النقص لتحقيق الغاية المبتغاة من العقد .وبهذا التنظيم الناقص تتجلى سلطة القاضي في تكميل العقد الذي ثار
بشأنه نزاع عند تنفيذه بين أطرافه.

1

والجدير بالمالحظة أن مسألة تكملة العقد؛ هي مسألة تالية على قيام القاضي بتفسير العقد وتكييفه إن
وجب تفسيره وتكييفه ،فعليه أن يحدد نطاقه ويحدد االلتزامات المتولدة عنه والمترتبة على أطرافه ،فيعين نوعها
ومداها ،وما إذا كانت من االلتزامات الجوهرية أو التفصيلية الثانوية ،وما ينقص العقد من مستلزمات ضرورية
لتنفيذه وتحقيق الغاية المستهدفة منه ،سواء أكانت هذه التكملة ترجع إلى طبيعة العقد أم إلى القانون أم إلى
العرف أم إلى قواعد العدالة واإلنصاف.

2

كما تدخل هذه السلطة في حدود مهمة القاضي ،ومن طبيعة وظيفته التي أناطها المشرع له ،وتدخله
هنا يكون إليجاد حل قانوني للمنازعات التي تنشأ بسبب العقد المثار النزاع حوله ،كون أنه ال يمكن االمتناع
عن الفصل في النزاع المعروض أمامه بحجة عدم وجود نص قانوني ،أو عدم ورود نص في العقد لحل هذا
النزاع ،وبالتالي عليه أن يجتهد ويستخدم سلطته لوضع الحل المناسب له في إطار ضوابط معينة يحددها له
القانون ،وإن لم يعمل هذه السلطة فيكون قد ارتكب جريمة إنكار العدالة .وبالتالي إذا لم تعطى هذه السلطة
للقاضي لتسوية وحل هذه النزاعات والخالفات التي تعترض أطراف العقد ،سيؤدي ذلك إلى زعزعة المعامالت
التعاقدية بين األفراد واستمرار المنازعات فيما بينهم.

3

 1احتلف الفقه حول اعطاء تعريف موحد لتكميل العقد  ،حيث عرفه البعض بأنه (تدخل القاضي إلضافة التزامات لم يتفق عليها المتعاقدان إلى المحتوى
العقدي ،سواء تمت إثارتها أثناء المفاوضات العقدية ولم يتوصال إلى اتفاق بشأنها وأرجاها إلى ما بعد إبرام العقد ،باالتفاق على مسائله الجوهرية،
أو أنهما لم يثيراها أصال ،سواء كان السبب في ذلك عدم العلم أو الدراية بها أو إهماال لها) .راجع ،سعاد بوختالة :دور القاضي في تكملة العقد،
أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه علوم في القانون تخصص قانون خاص ،جامعة الجزائر2016-2015 ،م ،ص . 14اال أننا نرى بأن هذا التعريف
منتقد ،كونه أورد بأن التكملة هي تدخل القاضي إلضافة التزامات ولم يبين نوع هذه االلتزامات فإذا لم يتفق المتعاقدين بشأن المسائل وااللتزامات
الجوهرية فإننا ال نكون أمام عقد ،كما أن هذا التعريف أورد اإلضافة اللتزامات بما معناه التزامات زائدة لم يرغب المتعاقدين في فرضها عليهم ،ولم
يبين العناصر والمحددات التي يمكن للقاضي االستعانة بها لتحديد هذه االلتزامات.
وهناك من عرف تكميل العقد بأنه( :إكمال النقض في التعبير عن اإلرادة بما يتضمنه القانون والعرف والعدالة وبحسب طبيعة االلتزام) ،راجع،
خالد عبد حسين الحديثي :المرجع السابق ،ص .56كما ينتقد هذا التعريف أيضا من وجهة نظرنا كونه جاء بمصطلح النقص فضفاض يتسع معه
ليشمل جميع المسائل الناقصة للعقد سواء أكانت جوهرية أو تفصيلية ،ناهيك عن انطباق االنتقادات سالفة الذكر عليه.
ولذلك نرى أن المقصود بتكملة العقد هي (عملية قانونية تتمثل في تدخل القاضي إلكمال النقص الوارد في المسائل والعناصر التفصيلية الالزمة
لتنفيذ العقد ،والتي لم يوردها المتعاقدين في عقدهم إما عن قصد أو بغير قصد ،بما يتضمنه القانون والعرف والعدالة وفقا لطبيعة العقد).
فمهمة القاضي هنا ،تتمثل في تدخله في الرابطة العقدية إلكمال ما شاب العقد من نقص في المسائل التفصيلية التي لم يوردها المتعاقدين في العقد،
سواء أكان ذلك عن قصد من قبل المتعاقدين ،أي أنهم توقعوا تلك المسائل عند إبرام العقد ،ولكنهم لو يتوصلوا إلى اتفاق بشأنها فتركوا االتفاق فيما
بعد ،أو بدون قصد أي أنهم لم يتوقعوا تلك المسائل عند إبرام العقد ،وثم إثارة نزاع بشأنها عند تنفيذ العقد ،فعندئذ يتدخل القاضي ويتولى أمر إكمال
العقد إن توافرت شروط تدخله هنا.
وبالتالي يكون العقد في حاجة إلى تكملة ،إذا كان تطبيقه بحالته التي هو عليها ال يحقق العدالة ويتعارض أيضا مع ضرورات حسن النية.
 2عاطف النقيب :المرجع السابق ،ص .345و محمود جمال الدين زكي :الوجيز في النظرية العامة لاللتزامات ،المرجع السابق ،ص.312
 3سعاد بوختالة :المرجع السابق ،ص .113-110وتبرز أهمية تدخل القاضي في تكملة العقد لكل من المتعاقدين ،واستقرار العقد والقاضي كذلك:
.1فعندما يتدخل القاضي لتكملة العقد ،فإنه يحقق بذلك ما يسمى بالتوازن العقدي الذي له قدرة على تحقيق العدالة التعاقدية بين األطراف ،وضمان
استقرار العقد وتكييفه مع الوقائع الجديدة التي اكتمل فيها العقد ،وبالتالي ستظهر لدينا عالقات طويلة المدى فيما بين المتعاقدين ،مما يؤدي إلى
استقرار للمراكز المكتسبة بموجب هذا العقد ،كونه يعد بذلك أفضل ضمانة لتنفيذه كما يجب أن ينفذ ،وكما يريده أطرافه .راجع سعاد بوختالة:
المرجع السابق ،ص.124
=.2كما أن أهمية هذه السلطة في التدخل من قبل القاضي تبرز لزيادة األمن االجتماعي ،ومنع االعتداء على حرية اآلخرين وحقوقهم الطبيعية أيضا،
وذلك ألن التكميل يهدف باألساس إلى قطع حبائل الجدل واالختالف في مضمون العقد وترجيح المناسب من الحلول وسد النقص لذلك عند الثغرات،
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الفرع الثاني
شروط تكملة القاضي للعقد
إن المتأمل للنصوص القانونية الواردة في القانون المدني الفلسطيني ،التي تخص هذه السلطة الممنوحة
للقاضي ،يجد أنه جاء بمادة قانونية منحته هذه السلطة ،حيث تنص المادة ( )1/85من القانون المدني
الفلسطيني على أنه (إذا اتفق الطرفان على جميع المسائل الجوهرية في العقد واحتفظا بمسائل تفصيلية يتفقان
عليها فيما بعد ولم يشترطا أن العقد ال ينعقد عند عدم االتفاق عليها ،عد العقد قد انعقد ،وإذا قام خالف على
المسائل التي لم يتم االتفاق عليها فإن المحكمة تقضي فيها طبقاً لطبيعة المعاملة وأحكام هذا القانون).

1

ومن المالحظ أن ما نصت عليه المادة السابقة ،تفترض وجود اتفاق بين أطراف العالقة التعاقدية سواء
أكان اتفاقًا صريحًا أم ضمنيًا على االحتفاظ بالمسائل التفصيلية ،ولكن تم االتفاق فيما بينهم على إرجاء تنظيمها
بناء على ذلك صحيحاً ،ولكن سرعان ما
فيما بعد ،ولم يرتبوا على عدم تنظيمها عدم انعقاد العقد ،وانعقد العقد ً
نشب خالف بشأن هذه المسائل مع عدم القدرة فيما بينهم على إيجاد حل اتفاقي مناسب لها .فيتدخل القاضي
هنا لتكملة العقد لحل هذا النزاع المثار فيما بين أطراف العقد .وبالتالي ال بد من توافر عدة شروط ،تتمثل في
ضرورة انعقاد العقد صحيحاً بين أطرافه وكذلك وجوب االتفاق على جميع المسائل الجوهرية فيه ،واالحتفاظ
األطرف على المسائل
ا
بالمسائل التفصيلية ليتم االتفاق عليها فيما بعد ،وأخي ًار عدم تعليق التعاقد فيما بين
التفصيلية.
أوالً_وجود عقد صحيح بين أطرافه:
يعتبر هذا الشرط من الشروط البدي هية ،التي ال بد من توافرها ،ألن العقد الباطل بحسب األصل ال يتمتع
آثار قانونية حسب الوضع الغالب .وال يثار بشأنه مسألة تحديد نطاق العقد
بناء عليه ًا
بالقوة الملزمة ،وال يترتب ً
وتكملته ،وهذا أمر بديهي ،ألن العقد قبل وصوله لهذه العملية ،فإنه يمر بمراحل سابقة يتم من خاللها البحث
ال فإنه ال يصل لهذه المرحلة منذ البداية.
في انعقاد العقد وصحته ،ولذلك إذا كان العقد باط ً
ويتطلب العقد النعقاده صحيح ًا؛ وجود أركانه من تراضي ومحل وسبب وأهلية وشكل إن كان عقدًا
شكلياً ،باإلضافة إلى وجوب توافر شروط صحة هذه األركان ،وكذلك تطابق بين اإليجاب والقبول في كافة
فالمشرع كان ال بد له من وضع قيود على العقود المبرمة بين األفراد حتى ال تكون أداة طية بأيديهم لتحرير أنفسهم من التزاماتهم ،وبالتالي يخلوا
باألمن االجتماعي والعقدي ،الذي يهدف القانون إلى تحقيقه.
.3عالوة على ما سبق ذكره ،فإن القاضي يستفيد أيضا من هذا التحديد والتكملة وبيان ما يدخل وما ال يدخل في نطاق العقد ،للوصول إلى حكم يحسم
نزاع مثار أمامه على نحو يرضى به األطراف مما يحمي حكمه من إلغاءه عن طريق طعنه ،بشكل يحقق العدالة التعاقدية ويعيد التوازن العقدي
سام يسعى القضاء إلى تحقيقه.
فيما بين األطراف ،وهذا بدون أدنى شك هدف ٍ
 1هذه المادة يقابلها المادة ( )45من القانون المدني المصري التي تنص على أنه (إذا اتفق الطرفان على جميع المسائل الجوهرية في العقد ،واحتفظا
بمسائل تفصيلية يتفقان عليها فيما بعد ولم يشترطا أن العقد ال يتم عند عدم االتفاق عليها ،اعتبر العقد قد تم ،وإذا قام خالف على المسائل التي لم يتم
االتفاق عليها فإن المحكمة تقضي فيها طبقا لطبيعة المعاملة وألحكام القانون والعرف والعدالة).

134

مسائل العقد ،سواء أكانت جوهرية أم تفصيلية ،1فالتطابق بين اإلرادات بالنسبة لها يكون من المسائل الحاضرة
ال في
في اتفاق المتعاقدين ،أما المسائل التفصيلية المغفل عنها أو غير المتفق عليها فإنه ال يكون لها مح ً
اإليجاب ،ألنها لو كانت غير ذلك لما قلنا بضرورة صحة انعقاد العقد ،باعتبار عدم تطابق اإلرادات بالنسبة
لها رفضاً لإليجاب ،وبالتالي ال مجال لتكملة العقد في هذه الحالة كونه عقداً باطالً.
ثاني ًا_تحديد جميع المسائل الجوهرية للعقد من قبل األطراف:
ال بد للمتعاقدين أن يحددوا جميع المسائل الجوهرية في العقد ،وهذه المسائل هي المسائل التي تُعطي
للعقد لونه الخاص ،ومظهره العام والتي في غيابها يتعذر تحديد خصائص هذا العقد .ويثير تحديد المسائل
الجوهرية بعض الصعوبات في العقود غير المسماة ،كونها ال تخضع لتنظيم تشريعي محدد ،فإرادة المتعاقدين
تلعب دو ًار كبي ًار في تحديد المسائل الجوهرية في مثل هذه العقود كما سبق الحديث عنه ،وذلك بسبب تطور
الحاجات وتجددها من ناحية ،ومبدأ الحرية التعاقدية من ناحية أخرى ،فهذا ما يمنع توحيد المسائل الجوهرية
في العقود غير المسماة ،واختالفها من عقد آلخر ،مما يستلزم على القاضي أن يبحث في ظروف ومالبسات
كل عقد على حدى للوصول إلى عناصره الجوهرية.

2

أما فيما يخص العقود المسماة  ،فإنه يسهل على القاضي تحديد مسائلها الجوهرية ،كونها معدة في
تنظيم تشريعي مسبق من قبل المشرع .إذ أن هذه المسائل تعتبر بمثابة النواة للعقد ،وتؤدي إلى تحقيق الهدف
والغرض من إبرامه ،فال يمكن بالتالي المساس بها ،فهي التي تحدد خصائص هذا العقد.
ولكن يثار التساؤل حول المعيار الذي يستند إليه القاضي لتحديد ما يعتبر مسألة جوهرية في العقد
من عدمه حتى يتوقف عليه انعقاد العقد؟
هناك معيارين لتحديد المسائل الجوهرية في العقد من غيرها ،وهما المعيار الموضوعي والمعيار
الشخصي.
 المعيار الموضوعي في تحديد المسألة الجوهرية في العقد :يعد من المسائل الجوهرية كل ما يدخلضمن األركان الذي يجب توافرها النعقاد العقد ،وكذلك األركان المحددة على وجه التخصيص لكل عقد
من العقود إذا كان عقدًا مسمى ،أما إذا كان العقد غير مسمى ،فإن القاضي يحدد جوهرية هذه المسألة
من عدمها بالنظر إلى الهدف االقتصادي من إبرام العملية العقدية محل النزاع ،فيمكن أن يعتبر القاضي

 1سالم حماد الدحدوح وآخرون :المرجع السابق ،ص.21
 2سعاد بو ختالة :المرجع السابق ،ص.44
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مسألة ما جوهرية حتى ولو كانت بحسب األصل تفصيلية ،وذلك من خالل النظر في ظروف ومالبسات
العقد وحسب طبيعته.

1

 أما المعيار الشخصي لتحديد المسائل الجوهرية :يكون ذلك باالستناد إلى إرادة المتعاقدين أو أحدهملتحديد مدى جوهرية هذه المسألة بالنسبة للعقد من عدمها ،مثال ذلك كأن يشترط أحد المتعاقدين أو
جميعهم اعتبار زمان التسليم ومكانه من المسائل الجوهرية ،رغم أنها بحسب األصل ووضعها الطبيعي
ال تكون كذلك ،وحتى يمكن اعتبار إرادة أحد المتعاقدين قادرة على تحديد ما إذا كانت هذه المسألة
جوهرية من عدمه ،فال بد من أن يتم اإلفصاح عن هذه اإلرادة لتدخل في مضمار العقد ،ألن اإل اردة
الخفية ال يعتد بها.

2

وإن كنا نتفق مع ما ذهب إليه البعض 3،من ضرورة الجمع بين المعيارين لكي يستطيع القاضي تحديد
هذه المسائل ،فعليه أن يأخذ بالمعيار الموضوعي حسب األصل ،مع االعتراف إلرادة المتعاقدين أو أحدهم
بدورها في تحديد المسائل الجوهرية حتى وإن كانت بحسب األصل ال تعتبر كذلك ،بشرط أن تكون هذه اإلرادة
متصلة بعلم الطرف اآلخر.
وبالتالي ال بد من أن يحدد المتعاقدين المسائل الجوهرية في عقدهم فقط أو أن يحددوا بعض المسائل
التفصيلية دون تحديدها كلها إضافة للمسائل الجوهرية المحددة ،فيكون ما بقي من التزامات ثانوية متروكة
لالتفاق عليها فيما بعد ،وعليه ال يجوز للمتعاقدين الدخول في تفاصيل العقد لنكون بصدد هذه الحالة .مثال
ذلك في عقد اإليجار ،فإنه يجب االتفاق على المسائل الجوهرية فيه ،كاالتفاق على العين المؤجرة واألجرة ومدة
اإليجار  ،كما يعتبر تمكين المؤجر المستأجر من االنتفاع بالعين المؤجرة على الوجه المراد هو التزام من بين
االلتزامات الجوهرية التي ال بد من تحديدها واالتفاق عليها مع ترك المسائل التفصيلية دون اتفاق بشأنها عند
إبرام العقد.
ثالثاً_االحتفاظ بالمسائل التفصيلية دون تنظيم وإرجاء تحديدها فيما بعد:
رأينا فيما سبق ضرورة تحديد المسائل الجوهرية من قبل المتعاقدين النعقاد العقد ،أما المسائل التفصيلية
فإن عدم تنظيمها واالتفاق عليها ال يمنع من قيام العقد.

 1سعيد حسين عبد محلم الحلبوسي :دور القاضي في إكمال نطاق العقد طبقا لنص المادة ( ) 46مدني عراقي ،مجلة جامعة األنبار للعلوم القانونية
والسياسية ،العدد األول ،د.س ،العراق ،ص.10-2
 2حسام الدين كامل األهواني :المرجع السابق ،ص.302
 3سعيد حسين عبد ملحم الحلبوسي :المرجع السابق ،ص.11
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إذ أن المقصود بالمسائل التفصيلية هي المسائل التي ال تعتبر أساسية وال جوهرية بالنظر إلى طبيعة
العقد ،أي أنها ال تؤثر في التوازن االقتصادي لاللتزامات المتقابلة فيه وال في طريقة تنفيذها أو في الضمانات
المتعلقة بها.

1

بالتالي ال تعتبر المسائل التفصيلية سوى شروط ثانوية قليلة األهمية بالنظر إلى العقد ككل ،مثل شرط
االختصاص القضائي عند حدوث نزاع فيما بين أطراف العقد.
فقد قضت محكمة النقض المصرية في هذا السياق" :بأنه إذا اتفق طرفا العقد على جميع المسائل
الجوهرية واحتفظا بمسائل تفصيلية يتفقان عليها فيما بعد ولم يشترطا أن العقد ال يتم عند عدم االتفاق عليها
قد تم وإذا قام بينهما خالف على المسائل التي أرجئ االتفاق عليها كان لهما أن يلجئا الى المحكمة للفصل
فيه".

2

والمعيار المستخدم لتحديد المسائل التفصيلية في العقود المسماة هو المعيار الموضوعي فقط ،بحيث ال
يجوز االعتراف لإلرادة بتحويل المسائل الجوهرية حسب المعيار الموضوعي إلى تفصيلية ،ألن القول بذلك
يقودنا إلى البطالن لعدم انعقاد العقد.

3

أما مسألة تحديد االلتزامات التفصيلية في العقود غير المسماة تثير صعوبة ،وبالتالي يكون تحدي د المسائل
التفصيلية في هذه العقود مستند إلى البحث في اإلرادة المشتركة للمتعاقدين ،لتبين للقاضي ما يعتبر من المسائل
الجوهرية وبالتالي ال ينعقد العقد إال باالتفاق عليها وما يعتبر من المسائل التفصيلية التي ال تؤثر على انعقاده.

4

وسواء أكان العقد من العقود الم سماة أم من غير المسماة ،فإنه ال يجوز أن يتم االستناد الى االلتزام
التفصيلي لتكييف العقد.
والمتأمل لنص المادة ( )0/15من القانون المدني الفلسطيني 5،يجد أن المشرع اشترط أن تثار المسائل
التفصيلية من قبل المتعاقدين دون االتفاق عليها فيما بينهم ،وأن يتم إرجاء االتفاق عليها في وقت الحق في
شكل عقد ملحق ،أي يجب أن تثور هذه المسائل التفصيلية أثناء المفاوضات العقدية ،وأن يحتفظ المتعاقدون
باالتفاق عليها فيما بعد إبرام العقد ،وعندما يثور نزاع بصددها عند التنفيذ يتدخل القاضي لتكميل هذه المسائل،
مستعينًا بالوسائل التي حددها المشرع في هذه المادة على سبيل الحصر.

 1سعاد بوختالة :المرجع السابق ،ص.45
 2نقض مدني المصري رقم  339لسنة  30ق  ،جلسة .1269/1/26
 3سعد حسين عبد ملحم الحلبوسي :المرجع السابق ،ص.12
 4سعاد بوختالة :المرجع السابق ،ص.46
 5تقابل هذه المادة ( )25من القانون المدني المصري ،والمادة ( )2/100من القانون المدني األردني.

139

رابعاً_عدم تعليق التعاقد فيما بين األطراف على تحديد المسائل التفصيلية:
حتى يتسنى للقاضي التدخل لتكملة العقد يجب أن ال يتم ربط التعاقد بين المتعاقدين باالتفاق على
المسائل التفصيلية وتحديدها .كما أن تعليق انعقاد العقد بين األطراف على االتفاق على مسألة من المسائل،
يجعلها بمكانة المسائل الجوهرية في العقد ،حتى لو كانت هذه المسائل حسب المعيار الموضوعي ال تعد
كذلك ،فمجرد أن أحد المتعاقدين علق رضاؤه بالعقد عليها ،يجعلها مسألة جوهرية ال ينعقد العقد بدون االتفاق
عليها ،وبالتالي فإنه يقع على المتعاقد الذي يدعي أن العقد لم ينعقد عبء اإلثبات ،ألنه علق انعقاده على
حدوث عقد بشأن مسألة من المسائل التفصيلية ،وإلدعائه عكس الثابت قانوناً.

1

كما نود التنويه قبل البدء في شرح المطلب الثاني ،أنه كثي ًار ما يحدث لبس بين نص المادة ()1/85
من القانون المدني الفلسطيني 2،والمادة ( )2/148منه والتي تنص على أنه (ال يقتصر العقد على إلزام المتعاقد
بما ورد فيه ولكن يتناول ما هو من مستلزماته وفقاً للقانون والعرف وطبيعة التصرف) 3،إال أن الفرق بين
النصين واضح وجلي يتمثل في أن نص المادة ( ) 1/85عالجت مسألة تكميل العقد من قبل القاضي في حالة
إثارة بعض المسائل التفصيلية عند التعاقد مع عدم االتفاق عليها مع اتفاقهم على انعقاد العقد حتى بدون
االتفاق عليها من قبل األطراف ،ثم حدث خالف ونزاع فيما بينهم عند التنفيذ مما اضطر المتعاقدين االتفاق
عليها وتحديدها ،فيرفع األمر بشأنها إلى القاضي ليتدخل هو بتكميل العقد حسب الضوابط والمصادر المحددة
في النص السابق  ،إال أن المادة ( )2/148تتحدث عن حالة أخرى ومختلفة عن الحالة األولى ،كون أن هذا
التحديد بنص القانون دون اشتراط أي شرط من الشروط السابقة الذكر ،حتى وجه المخاطبة في هذه المادة
يجدها أنها جاءت مختلفة نوعاً ما عن المادة ( )1/85من ذات القانون ،على اعتبار أن المادة ()1/85
اشترطت أن يكون هناك نزاع وخالف بين األطراف المتعاقدة ومن ثم وجه الخطاب إلى القاضي بشكل مباشر
لحسم ذلك الخالف عن طريق إعمال سلطته في التكميل ،في حين وجه الخطاب في المادة ( )148إضافة إلى
القاضي والمتعاقدين أيضاً.
كما أن الخالف يتجلى أيضًا بين نص المادة ( )2/148والمادة ( )1/85من القانون الفلسطيني هو أن
المتعاقدين في المادة األولى يكونوا بصدد إغفال بعض التفصيالت ألنهم توقعوها ولكن تركوا تنظيمها ألحكام
القانون ،وبذلك تكون هذه المادة ذات طبيعة وقائية ،ليتفادى أطراف العالقة التعاقدية وقعوهم بنزاع عند التنفيذ،
بخالف الحالة المنصوص عليها في المادة ( ) 1/85حيث أنهم توقعوا هذه التفصيالت وأرجاؤها إلى ما بعد

 1سعاد بوختالة :المرجع السابق ،ص.44
 2نص المادة ( ) 2/144من القانون المدني الفلسطيني ،تقابلها المادة ( )2/144من القانون المدني المصري ،وتقابلها أيضا نص المادة ( )2/202من
القانون المدني األردني.
 3تطابقها نص المادة ( )2/100من القانون المدني األردني.
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انعقاد العقد عمداً لالتفا ق عليها ولكنهم لم يستطيعوا تنظيمها والوصول إلى اتفاق بشأنها مما ثار نزاع بينهم
بصددها ،فتكون طبيعة هذه المادة طبيعة عالجية بخالف الحالة األولى.

المطلب الثاني
مصادر تكميل العقد وحقيقة دور القاضي بشأنه
إن التطرق لدراسة متكاملة بشأن دور القاضي في تكميل العقد تتمثل في التطرق لمجموعة من
الموضوعات ،أهمها حقيقة دور القاضي بخصوص هذه السلطة ،ومصادر التكملة التي نص عليها المشرع.
ولبيان مضمون هذا المطلب سنتناوله بالشرح والتفصيل في فرعين:
الفرع األول :ضوابط ومصادر تكملة القاضي للعقد.
الفرع الثاني :حقيقة دور القاضي في تكميل العقد.

الفرع األول
ضوابط ومصادر تكملة القاضي للعقد
إن الناظر لنصوص القانون الواردة بهذا الشأن ،حيث نصت المادة ( )0/15من القانون المدني الفلسطيني
على أنه (إذا اتفق الطرفان على جميع المسائل الجوهرية في العقد واحتفظا بمسائل تفصيلية يتفقان عليها فيما
بعد ولم يشترطا أن العقد ال ينعق د عند عدم االتفاق عليها عد العقد قد انعقد ،وإذا قام خالف على المسائل التي
لم يتم االتفاق عليها فإن المحكمة تقضي بها طبقًا لطبيعة المعاملة وأحكام هذا القانون) ،كما ونصت المادة ()45
من القانون المدني المصري على أنه (إذا اتفق الطرفان على جميع المسائل الجوهرية في العقد واحتفظا بمسائل
تفصيلية يتفقان عليها فيما بعد ولم يشترطان أن العقد ال يتم عند عدم االتفاق عليها ،اعتبر العقد قد تم ،وإذا قام
خالف على المسائل التي لم يتم االتفاق عليها فإن المحكمة تقضي فيها طبقًا لطبيعة المعاملة وألحكام القانون
والعرف والعدالة) 1،إن المتأمل لهذه المواد يجدها أنها جاءت مختلفة غير متشابهة ،حيث بينت المادة ()1/85
من القانون المدني الفلسطيني أنه يجب االتفاق على جميع المسائل الجوهرية لكي ينعقد العقد ،فإذا تم االتفاق
على بعض تلك المسائل دون البعض اآلخر فإن العقد ال ينعقد هنا ،ولو ثبت االتفاق كتابة 2.ويكفي النعقاد العقد
االتفاق على جميع المسائل الجوهرية دون االلتفات للمسائل التفصيلية أو تأجيل االتفاق عليها فيما بعد ،ولم

 1نص المادة ( )1/45من القانون المدني الفلسطيني ،يقابلها المادة ( )25من القانون المدني المصري ،وتقابلها أيضا نص المادة ( )2/100من القانون
المدني األردني.
 2نصت المادة ( )2/15من القانون المدني الفلسطيني على أنه ( -2االتفاق على بعض المسائل الجوهرية ال يكفي إللزام الطرفين ،ولو ثبت هذا االتفاق
كتابة).
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يشترط المتعاقدون أن العقد ال ينعقد عند عدم االتفاق عليها ،يعتبر أن العقد انعقد صحيحًا بين أطرافه .ولقد
جاءت هذه المادة مشابهة لكافة النصوص المتعلقة بهذا الموضوع محل الدراسة في شقها األول ،ولكن وجه
االختالف بين هذه التشريعات تتمثل في عجز هذه المادة ،حيث نصت المادة ( )0/15من القانون المدني
الفلسطيني على أنه ( ...وإذا قام خالف على المسائل التي لم يتم االتفاق عليها ،فإن المحكمة تقضي بينهما
طبقًا لطبيعة المعاملة وأحكام هذا القانون ،بينما جاءت المادة ( )45من القانون المدني المصري تقول (...
وإذا قام خالف على المسائل التي لم يتم االتفاق عليها ،فإن المحكمة تقضي فيها طبقًا لطبيعة المعاملة وألحكام
القانون والعرف والعدالة) 1.من المالحظ وبالوهلة األولى أن هناك اختالف كبير في هذه النصوص من حيث
المصادر والضوابط والمحددات التي نظمها المشرع في هذه النصوص ،ولكن عند التأمل والتدقيق بتمعن وتروي
نجد أنه ال يوجد اختالف بين هذه النصوص ،فبالعودة لعجز المادة ( )1/85من القانون المدني الفلسطيني نجدها
أوردت مصدرين من مصادر تكملة العقد تشمل جميع المصادر التي نصت عليها المادة ( )45من القانون
المدني المصري .حيث اتفقت هذه المادة مع غيرها في طبيعة المعاملة  ،أما بخصوص المحدد الثاني أال وهو
أحكام هذا القانون ،فمن المالحظ أن القانون المدني يعتبر الشريعة العامة التي ينظم األحكام العامة التي تنطبق
على العقود ،إال أنه إذا وردت قواعد خاصة في قوانين خاصة تنظيم هذه المسائل فيتم الرجوع إلى هذه القواعد
في القوانين الخاصة بها ،مثل القانون التجاري وقانون العمل ،كما أن أحكام القانون المدني الفلسطيني نصت
في المادة األولى من القانون المدني على أنه (إذا لم يجد القاضي نصًا تشريعيًا يمكن تطبيقه حكم بمقتضى
مبادئ الشريعة اإلسالمية فإذا لم توجد فبمقتضى العرف ،فإذا لم يوجد فبمقتضى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد
العدالة) وبذلك ال يكون هناك اختالف بين المواد السابق ذكرها ،لشمولية عبارة (أحكام هذا القانون) على جميع
المصادر التي احتوت عليه المادة ( )95من القانون المدني المصري والمادة ( )2/111من القانون المدني
األردني.
أوالً_طبيعة المعاملة:
لتحديد نطاق العقد بتكملة ما نقض فيه من مسائل تفصيلية ،يتم االعتماد على طبيعة المعاملة أي طبيعة
العقد ،وما يرتبه من التزامات سواء أشاروا إليها صراحة أو ضمنًا ،فكل عقد يهدف إلى تحقيق غرض معين،
لذلك يفرض على كل متعاقد ما يلزم من التزامات لتحقيق هذا الهدف ولو لم ينص عليها العقد.

2

ال يستلزم ملحقات المبيع الضرورية ،كما أن ما تقتضيها طبيعة عقد اإليجار مجموعة من
فعقد البيع مث ً
االلتزامات التي تقع على عاتق المؤجر وتهدف الى االنتفاع الهادئ للمستأجر بالعين المؤجرة ،فجوهر العقد
 1ويتفق مع نص هذه المادة تماما ،نص المادة ( ) 2/100من القانون المدني األردني ،لذلك كل ما يقال في المادة ( )25من القانون المدني المصري
ينطبق كل االنطباق على المادة ( )2/100من القانون المدني األردني.
 2خالد عبد حسين الحديثي :المرجع السابق ،ص.41

140

هنا هو انتقال منفعة الرق بة إلى المستأجر ويجب على المؤجر أن يمكن المستأجر من االنتفاع الهادئ بالعين
المؤجرة ،فطبيعة المعاملة التي ارتضاها المتعاقدون هي التي تفرض على المؤجر التزامات تفصيلية أخرى.
فطبيعة المعاملة يقصد بها األشياء التي يتضمنها العقد وتعبر عن الذاتية الخاصة التي أعطاها له
ال مسبقًا فيما بينهم ،فيلجأ القاضي إلى هذه الطبيعة لكي يسد
المتعاقدون ،واعتادوا عليها إذ كان هناك تعام ً
النقص الذي شمل العقد عند توافر شروط هذه الحالة.

1

وإن كنا نرى ضرورة تغيير عبارة طبيعة المعاملة بعبارة طبيعة العقد المبرم بين أطرافه لتكون أكثر
وضوحاً وأقل لبساً ،واألهم من ذلك جعلها ضابطاً ومعيا اًر يجب أن تتفق معها االلتزامات التفصيلية التي يتم
الوصول إليها من مصادر أحكام هذا القانون ،بحيث تصبح المادة ( )0/15تنص على أنه ( ...وإذا قام
خالف على المسائل التي لم يتم االتفاق عليها فإن المحكمة تقضي بينهما طبقًا ألحكام هذا القانون وفقًا لطبيعة
العقد).
ثانياً_أحكام القانون:
تساهم أحكام القانون إلى حد بعيد في تكملة العقد ،كما تعتبر أول ما يستهدي به القاضي عند إعمال
سلطته لتكميل العقد المطروح أمامه ،والمقصود بالقانون هنا هو القواعد المكملة والمفسرة التي يجب على
القاضي أن يرجع إليها.

2

فعند سكوت المتعاقدين عن االتفاق على تنظيم بعض المسائل ،فإن أحكام القانون التكميلية والمفسرة
تعين القاضي على استكمال نطاق العقد ،ذلك ألنه من الصعب في كثير من الحاالت أن ينظم المتعاقدين
العالقة فيما بينهم في جميع تفصيالتها ،فهم في الغالب يتركوا بعض التفصيالت دون تنظيم ،وهنا تأتي أهمية
األحكام القانونية في تكميل العقد.

3

ثالث ًا_العرف:
مصدر هاما من المصادر التي يمكن االعتماد عليها في تحديد نطاق العقد بغية حسن تنفيذه.
ا
يعتبر العرف
كما يعتبر العرف مصد ًار رسميًا احتياطيًا هامًا في القوانين الحديثة على مختلف اتجاهاتها ،فالعرف هو اعتياد
الناس على سلوك معين في ناحية معينة من نواحي حياتهم االجتماعية ،يولد لديهم شعو ًار بإلزامية ذلك السلوك.

4

ال وثيقًا بالجماعة ،فهو ينشأ
كما يعتبر من أقدم مصادر القانون ،وهو مصدر تلقائي فطري يتصل اتصا ً
بناء على قوة العادة وتحت تأثير حاجة الجماعة البشرية إليه.
ً

5

 1سعاد بو ختالة :المرجع السابق ،ص.65
 2ياسين محمد الجبوري :الوجيز ،المرجع السابق ،ص.349
 3عبد الرزاق السنهوري :نظرية العقد ،المرجع السابق ،ص .432مثال ذلك :مكان وزمان تسليم المبيع والثمن في عقد البيع ،وياسين محمد الجبوري:
الوجيز ،المرجع السابق ،ص.349
 4سعاد بو ختالة :المرجع السابق ،ص.44
 5خالد عبد حسين الحديثي :المرجع السابق ،ص.111
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ويختلف العرف عن العادة في الركن المعنوي ،إذ أن العرف يجتمع له ركنان في تكوينه وهما الركن
المادي والركن المعنوي ،أما العادة فال يتوافر في تكوينها سوى الركن المادي ،ومن ثم تثبت للعرف القوة
اإللزامية باعتباره قاعدة قانونية ،وهذا ما تفتقر إليه العادة؛ ألن العادة تحتاج إلى رضا األطراف وال تكون بذلك
ملزمة إال إذا حصل اتفاق بشأن إعمالها ،وهذا بخالف العرف الذي يمكن أن يطبق متى توافرت شروطه بغض
النظر عن إرادة األطراف ،فال يشترط قبولهم وال يشترط علمهم به ،ومع ذلك يطبقه القاضي سواء علم به
األطراف أم ال ،وسواء قبلوا به أم ال.

1

والعرف بالمعنى ا لذي أوردناه ،يعتبر أحد المصادر الموضوعية التي يستعين بها القاضي لتكملة
االلتزامات التفصيلية الناقصة في العقد ،إذ يعتبر العرف هنا مصد ًار لتكملة العالقة التي تربط االلتزام الذي
يضيفه القاضي بطبيعة االلتزام األصلي المتفق عليه في العقد ،فالعرف يكمل ما اجتمع عليه األطراف.

2

رابعاً :العدالة
يعد مفهوم العدالة مفهوماً مرناً وغامضاً يستعصي عن التعريف ،كونه يمتاز بالمرونة والنسبية ،حيث تعد
العدالة مفهومًا أخالقيًا أكثر منه قانونيًا.
فالعدالة هي إحساس أخالقي نابع من الداخل ،من داخل ضمير اإلنسان القائم على الفطرة السوي ة
السليمة المشبع بالمثل العليا القادر على الرقي في النفس اإلنسانية عن كل النواقص والعيوب إن وظفها توظيفًا
صحيحًا.

3

وقد يستعمل القاضي قواعد العدالة أثناء محاولته التخفيف من حكم القاعدة القانونية عند تطبيقها على
حالة معينة عندما يسمح القانون بذلك ،فقد يكون في تطبيق القاعدة القانونية ظلم وتسبب بالضرر ،فهنا تتدخل
العدالة ويعمل القاضي بموجبها على التخفيف من شدة التطبيق الحرفي للقواعد القانونية ،لذلك تعتبر العدالة
مصد ًار من مصادر تكملة النقص الوارد في العقد ،إال أنه ال يجوز أن ينظر القاضي إليها من وجهة نظره هو
ومفهومه لها  ،بل يجب أن يطبقها باعتبارات موضوعية تنسجم مع موضوع العقد وطبيعته.

4

كما ويتدخل القاضي لتكملة العقد وفقًا لمبادئ العدالة ،حتى ولو لم ترد أي إشارة في العقد باإلحالة
إليها 5،ما دامت أنها جاءت منسجمة مع طبيعة العقد دون إخالل بااللتزامات الجوهرية للمتعاقدين .ومن األمثلة
على االلتزامات التي قد تكمل مراعاة لقواعد العدالة ،التزام بائع المتجر بعدم القيام بالمنافسة غير المشروعة
للمشتري ،فهنا يتم تطبيق هذا االلتزام حتى ولو لم يتضمنه العقد.
 1سعاد بو ختالة :المرجع السابق ،ص.21
 2عبد الرزاق السنهوري :نظرية العقد ،المرجع السابق ،ص.440
 3سعاد بو ختالة :المرجع السابق ،ص.26
 4خالد عبد حسين الحديثي :المرجع السابق ،ص.29
 5سعاد بو ختالة :المرجع السابق ،ص.101
 6عبد الرزاق السنهوري :نظرية العقد ،المرجع السابق ،ص.440

142

6

كما أن المالحظ بعد إيراد هذه المصادر على الترتيب الوارد بيانه فيما سبق ،ال يتقيد القاضي بهذا
الترتيب في تكميل العقد وله أن يختار ما شاء منها أو يجمع بينها في بعض األحوال.

الفرع الثاني
حقيقة دور القاضي في تكميل العقد
األصل أن المتعاقدين هم الذين ينظمون عقدهم ،ألن أساس التصرف القانوني إرادة األفراد مع األخذ
بعين االعتبار تحقيقها للعدالة التعاقدية ،فالمتعاقدين يملكون حق تكميل عقدهم متى ظهر فيه نقص ،ولكن إذا
عجز المتعاقدون عن ذلك ولجأ أحدهم أو جميعهم إلى القضاء طالبين تكميل ما نقص تنظيمه في العقد ،فعندئذ
تبدأ سلطة القاضي في تكميل العقد.
فحقيقة دور القاضي في التكميل تتمثل في أنه:
أو ًال_يستمد هذه السلطة من القانون مباشرة:
إن ما ورد في العقد يعبر عن اإلرادة الصريحة للمتعاقدين ،إال أنه حينما يعرض على القاضي لمباشرة
سلطة التكميل في حقه فإنه يستعين بالعديد من المصادر لتكملته ،كأحكام القانون التي يضعها المشرع في
العادة لتكون أحكاماً نموذجية للعقود ،كي يستعين بها األشخاص عند إبرام عقودهم ،مع ترك الحرية لهم في
تنظيم هذه العقود وتضمينها أحكام مخالفة لألحكام التي وضعها ،وهي األحكام القانونية المكملة والمفسرة ،فإن
ال طبقت عليهم هذه األحكام ،سواء علموا بها أم لم يعلموا ،وهذا ال يقتصر على أحكام القانون
لم يختاروا بدي ً
بحسب ،بل يمتد ليشمل أحكام العرف والعدالة.

1

وفي الوقت الذي أصبح للعقد وظيفة اجتماعية هامة ال تقتصر على المتعاقدين فحسب ،بل تمتد لتشمل
أفراد المجتمع عامة ،كان ال بد أن يتم تنظيم العقد بشكل يحقق العدالة التعاقدية ،لذلك أصبح من حق الدولة
أن تراقب إنشاء العقد وتشرف على حركته وتفحص آثاره ،وهذا األمر هو الذي قلب موازين سلطة القاضي،
فأصبحت قريبة نوعًا ما من عمل المشرع بما له من سلطة تكميل العقد على أساس العدل والمساواة.
لذلك إن ملكة الق اضي الفكرية الواعية المتبصرة وثقافته وفطنته وتفكيره السليم وتأمله وتقديره لألمور،
ومقومات شخصيته وخبرته القضائية هي المؤثر في قدرته على تكميل العقد ،وهذا ما يمثل الجانب الشخصي
في القاضي ،أما الجانب الموضوعي في اكتمال صفة القاضي تتمثل في المبادئ القانونية التي يستعين بها
وتفاعل األحكام القانونية مع األسباب أيضًا ،لكل ذلك لم يعد القاضي مسيط ًار على العقد وحده لتحقيق العدالة
1

عبد الرزاق السنهوري :نظرية العقد ،المرجع السابق ،ص.334
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بين المتعاقدين ،بل هو ممثالً للدولة في الرقابة على العقد وتوجيهه ألداء وظيفته على أكمل وجه ،وهكذا يتحول
ٍ
قاض للمجتمع.
القاضي من قاضي خاص بالعالقات الفردية إلى

1

ال لرادة المتعاقدين:
ثاني ًا_دوره مكم ً
وإن كان القاضي عند مباشرته لسلطته في تكميل العقد ال يبحث عن النية المشتركة للمتعاقدين ،وال فيما
يحتمل اتجاه إرادة المتعاقدين إليه في تكميل العقد 2،وإنما يسعى لتحديد ما يستنتج من العقد من ناحية موضوعية
مع تتابع الخطوات لتكون على هدى أحكام القانون أو العرف أو العدالة أيضًا.
وإن كان البد من االعتراف لإلرادة بدور فال يمكن أن يعزى هذا الدور إلى اإلرادة المنطقية الباطنة
ال من وجود ترابط
للمتعاقدين التي تكشف عنها مختلف الظروف الخارجية ،فلذلك ال بد وأن يتحقق القاضي أو ً
منطقي في العقد ،ويعتبر هذا الترابط ما هو إال النتيجة التي أرادها المشرع كما ينبغي أن تكون اإلرادة التعاقدية
اتجهت نحو تحقيقها  ،وإذا توصل القاضي إلى أن العقد يحتاج إلى تكميل لعدم وجود ترابط منطقي في مضمون
العقد  ،فإن القاضي يقوم بإكماله من خالل الرجوع لطبيعة المعاملة األساسية بين المتعاقدين مستعينًا بأحكام
القانون والعرف والعدالة بجانبها إن قدر األمر.

3

ومن المالحظ أن القاضي إذا باشر سلطته التكميلية للعقد ،فإنه يخضع بذلك لرقابة محكمة النقض ،كما
تستطيع هذه المحكمة أن تعقب على حكمه ،وأن تأخذ عليه إذا زاد في نطاق العقد وانتقص منه ،فإذا طبق
القاضي بعض شروط العقد دون البعض اآلخر ،كان ذلك انتقاصًا للعقد وجب نقض الحكم من أجله.

4

المبحث الثاني
دور القاضي في تعديل العقد بسبب الظروف الطارئة
(نظرية الظروف الطارئة)
كثي اًر ما يحدث في العقود متراخية التنفيذ ،طويلة األجل ،مستمرة اآلثار بين أطرافها ،ظروف استثنائية
لم تكن متوقعة عند التعاقد ،فيصبح الوفاء بااللتزامات معه مرهقًا للمدين بااللتزام ،بحيث إجباره على الوفاء به
يؤدي إلى إعساره أو إفالسه أو قد يؤدي على األقل إلى خسارة فادحة نتيجة تغير الظروف االقتصادية التي
لم تكن في الحسبان عند إبرام العقد ،مما يؤدي إلى اختالل كبير وخطير يهدد المدين بخسارة فادحة تخرج عن
الحد المألوف والمتسامح فيه في المعامالت التعاقدية.
 1خالد عبد حسين الحديثي :المرجع السابق ،ص.129
 2جاك غستيان :المرجع السابق ،ص.41
 3خالد عبد حسين الحديثي :المرجع السابق ،ص.145-144
 4عبد الرزاق السنهوري :نظرية العقد ،المرجع السابق ،ص.441
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فلذلك سمح القانون للقاضي بأن يتدخل في هذه الحالة إلعادة التوازن العقدي لمجراه السابق وترتيب
االلتزامات فيما بين أطراف العقد على وجه أنسب لتحقيق العدالة.
ومعالم هذه النظرية ال تتضح وال يمكن فهمها إال بدراستها والتطرق لتفاصيلها ،وهذا خالل ثالثة مطالب:
المطلب األول :شروط تطبيق نظرية الظروف الطارئة ونطاق تطبيقها وأهم مبادئها.
المطلب الثاني :مضمون سلطة القاضي إزاء العقد بسبب الظروف الطارئة.
المطلب الثالث :ضوابط سلطة القاضي ازاء العقد بسبب الظروف الطارئة وحدود الرقابة عليها.

المطلب األول
شروط تطبيق نظرية الظروف الطارئة ونطاق تطبيقها وأهم مبادئها
شقت نظرية الظروف الطارئة طريقها في معظم التشريعات الحديثة على اختالف مذاهبها 1،ولم يعد
نطاقها يقتصر على القانون الدولي العام أو القانون اإلداري فحسب ،بل تغلغلت في الحياة المدنية والتجارية
 1رسخت نظرية الظروف الطارئة في القانون الحديث:
 .0نظرية الظروف الطارئة في القانون المدني المصري :رفض القانون المدني المصري القديم األخذ بنظرية الظروف الطارئة متحججا بضرورة
احترام القوة الملزمة للعقد ،وأال يتعرض له بالتعديل بسبب الظروف الطارئة .راجع سناء جميل إبراهيم ثابت :أثر الظروف الطارئة على تنفيذ
العقود اإلدارية في فلسطين ،مذكرة ماجستير في القانون العام ،كلية الحقوق ،جامعة األزهر ،غزة ،فلسطين2012-2011 ،م ،ص .53راجع أيضا
سمير عثمان اليوسف :نظرية الظروف الطارئة وأثرها في التوازن المالي للعقد ،منشورات الحلبي الحقوقية ،بيروت ،لبنان2005 ،م ،ص.39إلى
أن جاء القانون المدني المصري الحالي ،فقد أخذ بنظرية الظروف الطارئة بنص المادة ( )041التي نصت على أن ( -1العقد شريعة المتعاقدين،
فال يجوز نقضه وال تعديله إال باتفاق الطرفين أو لألسباب التي يقررها القانون -2 .ومع ذلك إذا طرأ حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها
وترتب على حدوثها أن تنفيذ االلتزام التعاقدي ،وإن لم يصبح مستحيال ،صار مرهقا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة ،جاز للقاضي تبعا للظروف
بعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد االلتزام المرهق إلى الحد المعقول ،ويقع باطال كل اتفاق على خالف ذلك).وبذلك أصبحت نظرية الظروف
الطارئة مقررة في القانون المدني المصري ،ليس بالنسبة للعقود المدنية والتجارية فحسب بل وفي العقود اإلدارية أيضا .وحيث خول هذا القانون
سلطة للقاضي في تعديل العقد ورد االلتزامات إلى حالتها الطبيعية ،حماية للطرف الضعيف في العالقة العقدية .راجع ،عالق :المرجع السابق،
ص .43راجع ،حمدي عبد الرحمن :المرجع السابق ،ص.444
وقد اعترض على هذا النص في ذاته معارضي النظرية ،على اعتبار أن القاضي يخرج عن وظيفته ،فالنص يثير مشاكل ومنازعات تهدد المعامالت
بين األفراد ،ألن أقل حادث سياسي قد يترتب عليه تارة رفع األسعار وآخر انهيارها ،إال أن مؤيدي النظرية ردوا على هذه االعتراضات بأن القاضي
يحكم طبقا لقواعد العدالة ،عندما ال يوجد نصا في العقد ،وبذلك فإن القاضي يعمل في حدود وظيفته .راجع ،هبة محمد محمود الديب :أثر الظروف
الطارئة على العقود المدنية (دراسة تحليلية في مشروع القانون المدني الفلسطيني) ،رسالة ماجستير في القانون الخاص ،جامعة األزهر ،غزة،
فلسطين1433 ،هـ2012/م ،ص.20
ونحن نؤيد إيرادها في نصوص تشريعية تعالج حاالت أكثر واقعية وحدوثا ً في الحياة العملية ،لتعيد التوازن التعاقدي فيما بين المتعاقدين عند توافر
شروطها.
.2نظرية الظروف الطارئة في القانون المدني األردني :أخذ القانون المدني األردني بنظرية الظروف الطارئة ،كنظرية عامة أسوة بغيره من القوانين
األخرى الحديثة ،فقد نص على هذه النظرية صراحة في المادة ( )215التي ورد بها أنه (إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع
توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ االلتزام التعاقدي وإن لم يصبح مستحيال صار مرهقا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة جاز للمحكمة تبعا
للظرف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن ترد االلتزام المرهق إلى الحد المعقول إذا اقتصت العدالة ذلك ،ويقع باطال كل اتفاق على خالف
ذلك) .ويالحظ بأن المشرع المدني األردني عالج الحالة التي يختل فيها التوازن التعاقدي بين األطراف ،بحيث يصبح هذا التنفيذ مرهقا للمدين،
ويهدده بخسارة فادحة وبذلك يتدخل القاضي إلقامة التوازن التعاقدي ،ويكون ذلك في حالة حدوث حوادث استثنائية لم يكن بالوسع توقعها ،وال
باإلمكان دفعها .راجع ،موسى أبو ملوح :شرح القانون المدني األردني ،المرجع السابق ،ص.224
.3نظرية الظروف الطارئة في القانون المدني الفلسطيني رقم ( )4لسنة 2102م :فعلى اعتبار أن مجلة األحكام العدلية ما زالت مطبقة وسارية
المفعول بجوار القانون المدني الفلسطيني رقم ( )4لسنة 2012م ،فقد جاءت مجلة األحكام العدلية خالية من أي نص يفيد األخذ بها كنظرية عامة
وإن كانت قد أشارت إليها بشكل غير مباشر ،وهذا يظهر في نصوص بعض موادها:
أ.المادة ( )12من المجلة والتي تنص على (ال ضرر وال ضرار).
ب.المادة ( )20أيضا تنص على أن (الضرر يزال).
ت.المادة ( )21تنص على أن (الضرورات تبيح المحظورات).
فهذه النصوص تدلل على وجود هذه النظرية في تطبيقات معينة وبشكل غير واضح ومباشر تم تنظيم هذه النظرية في المجلة ،أما تنظيمها كنظرية
عامة يُرجع لها كقاعدة واضحة ومباشرة فإنها لم ترد بهذه الصورة ،هذا ما استتبع على القضاء الفلسطيني قبل إصدار القانون المدني رقم ( )4لسنة
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لألفراد أيضًا  ،ليتسع مجال تطبيقها في القانون المدني والتجاري كذلك ،وقد تعددت تعريفات الفقه التي أسبغت
على هذه النظرية كينونتها 1،إال أننا نرى بأن المقصود بنظرية الظروف الطارئة هي ( حوادث استثنائية طارئة
ال يد ألحد المتعاقدين فيها ،الحقة على انعقاد العقد وغير متوقعة عند إنشائه ،تؤدي إلى إحداث اختالل بتوازن
العقد ألحد المتعاقدين ،ليصبح تنفيذ عقد يتراخى تنفيذه إلى أجل أو آجال مرهقًا إرهاقاً شديداً ،يسبب له خسارة
فادحة تخرج عن الحد المألوف للتعاقد).
والظروف الطارئة التي تصيب العقد تأخذ أشكا ًال عدة وفق ًا لمصدرها ،وهذه الظروف تتمثل في:

2

أ .الظروف البشرية :هي الظروف التي يكون مصدرها فعل اإلنسان ،كالحروب والثورات واالنقالبات
واالضطرابات ،التي تحدث بشكل مفاجئ ويؤدي ذلك إلى تعطيل المرافق أو إتالف المزروعات ...إلخ.
ب .الظروف الطبيعية :هي الظروف التي يكون مصدرها الطبيعة ،وتحدث نتيجة عوامل طبيعية دون تدخل
من اإلنسان ،كالزالزل والبراكين والفيضانات والسيول واألوبئة والعواصف وسقوط الشهب والصواعق.
ت .وقائع مادية بحتة :كإصابة المحاصيل باآلفات الزراعية ونزول المطر وغارات الجراد ...إلخ.
 .2الظروف التشريعية أو الدارية :هي الظروف التي يكون مصدرها إجراء تشريعي أو إداري ،مثل إصدار
تشريعات خاصة بتحديد األسعار الجبرية للسلع أو فرض ضرائب جديدة ،أو صدور الق اررات اإلدارية
باالستيالء على بعض المواد الالزمة إلنتاج هذه السلعة أو الهامة لتقديم الخدمات.
غالء فاحشًا ،أو
 .3الظروف االقتصادية :مثال زيادة األسعار بطريقة مبالغ فيها مما يؤدي لغالء المعيشة
ً
ارتفاع أسعار المواد اإلنشائية ،أو زيادة أجور األيدي العاملة ...إلخ.

=2012م عدم األخذ بها .راجع ،أحمد يوسف عبد الرحمن بحر :نظرية الظروف الطارئة وأثرها على العقد اإلداري في فلسطين (دراسة مقارنة
بالشريعة اإلسالمية) ،رسالة ماجستير في القانون العام ،كلية الشريعة والقانون ،الجامعة اإلسالمية ،غزة ،فلسطين ،ذي القعدة 1434هـ/أغسطس
2019م ،ص .96وعمر أحمد أحمد مقابل مرعي :الظروف الطارئة وأثرها في العقود المالية المعاصرة2017 ،www.inspire.unisza.edu ،م،
ص.534
ولذلك خيراً فعل المشرع الفلسطيني عندما نص في القانون المدني الفلسطيني رقم ( )4لسنة 2102م ،على هذه النظرية أسوة بالقوانين المدنية
الحديثة .فقد نص في المادة ( )151على أنه (إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ االلتزام
التعاقدي ،أصبح مرهقا للمدين ،يهدده بخسارة فادحة جاز للمحكمة تبعا للظروف أن ترد االلتزام المرهق إلى الحد المعقول ،ويقع باطال كل اتفاق
يقضي بغير ذلك).
 1تعددت التعريفات الواردة بصدد نظرية الظروف الطارئة ولالستزادة بها ،راجع عبد الرحمن هزرشي :أثر العذر والحوائج على االلتزامات العقدية في
الفقه اإلسالمي (مقارنة نظرية الظروف الطارئة في القانون المدني الجزائري) ،رسالة ماجستير ،كلية العلوم اإلسالمية ،جامعة الجزائر-2005 ،
2006م ،ص .16وزهرة بلقاسم :أثر نظرية الظروف الطارئة على العقود ،رسالة ماجستير (تخصص :عقود ومسؤولية) ،جامعة أكلي محند أولحاج-
البويرة ،كلية الحقوق والعلوم السياسية2014-2013 ،م ،ص .25ومصطفى أحمد الزرقا :شرح القانون المدني السوري نظرية االلتزام ،ط (،)2
مطبعة جامعة دمشق ،سوريا1260 ،م ،ص .336وخميس صالح ناصر عبد هللا المنصوري :نظرية الظروف الطارئة وأثرها في التوازن االقتصادي
للعقد (دراسة تحليلية في ضوء قانون المعامالت المدنية اإلماراتي) ،Theses 714 ،م ،2019ص .32وسمير عبد السيد تناغو ومحمد حسين
منصور :القانون وااللتزام (نظرية القانون ،نظرية الحق نظرية العقد ،أحكام االلتزام) ،دار المطبوعات الجامعية ،اإلسكندرية ،مصر1229 ،م،
ص .156وأحمد حشمت أبو ستيت :نظرية االلتزام في القانون المدني الجديد ،د.ن1254 ،م ،ص .131عليه فإنه يتبين من هذا التعريف أن نظرية
الظروف الطارئة تعالج نتيجة حادث طارئ عام ،ال يد للمتعاقدين فيه يجعل تنفيذ العقد مرهقا بأحد المتعاقدين ويكبده خسارة فادحة غير مألوفة ،مما
يستتبع ذلك نشوء اختالل أو فقدان للتوازن العقدي بين األداءات المتقابلة عند تنفيذ عقد يتراخى تنفيذه ألجل أو آجال.
 2محمد بوكماش :المرجع السابق ،ص .243وخميس صالح ناصر عبد هللا المنصوري :المرجع السابق ،ص .41-40وزهرة بلقاسم :المرجع السابق،
ص.29
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ومما ال شك فيه بأن هذه الظروف ُذكرت على سبيل المثال ال الحصر ،ألن التطور العلمي الحادث
بالحياة العملية أدى إلى توسع الفقه المعاصر في مفهوم وتعريف الظروف الطارئة وأنواعها ،وإدخال ظروف
أخرى تستدعي تطبيق هذه النظرية لم تكن موجودة من قبل ،كانتشار اإلشعاع النووي وتلوث البيئة وانتشار
الغازات السامة ،فهذه الظروف المستحدثة تؤثر بشكل واضح على تنفيذ االلتزامات العقدية ألطراف العقد ،وهذه
الظروف الطارئة ال يمكن تحديدها على سبيل الحصر لكثرتها و تشعبها و اتساعها وعدم إمكانية حصرها
بظرف واحد أو عدة ظروف  ،لذلك تجنبت معظم القوانين التي أخذت بهذه النظرية تحديدها .

1

كما أننا نرى بأن التطور التكنولوجي الذي شهده عصرنا؛ يستتبع ظهور ظروف طارئة تكنولوجية أيضاً كإنشاء
برامج ضارة ونشرها عبر األجهزة اإللكترونية لتعطيلها.
ولبيان هذا المطلب سنتناوله بالشرح والتفصيل في فرعين:
المطلب األول :شروط تطبيق نظرية الظروف الطارئة.
المطلب الثاني :نطاق تطبيق نظرية الظروف الطارئة وأهم مبادئها.

الفرع األول
شروط تطبيق نظرية الظروف الطارئة
لنظرية الظروف الطارئة ركنان ال بد من توافرهما :العقد والظرف الطارئ الالحق وجوده على وجود
العقد كونه أنه غير متوقع ومن غير مستطاع دفعه والتوقي منه 2،وقد اشترط المشرع تطبيق نظرية الظروف
الطارئة بشروط ال بد من توافرها لتطبيقها 3.وقد بلور الفقه الشروط الالزمة لتدخل القاضي وتعديل العقد بسبب
الظروف الطارئة في عدة شروط أساسية.
أو ًال_وقوع ظرف طارئ استثنائي عام:
ينبغي لنكون أمام تطبيق لنظرية الظروف الطارئة أن يقع ظرف طارئ عام ،واستثنائي أيضاً:
 .0أن يكون الظرف الطارئ استثنائي ًا:
ويكون هذا الظرف استثنائيًا إذا كان شاذ حسب المألوف في حياة المجتمع أو كان غير مألوف لمجموعة
من الناس ،وال يتعلق بشخص المدين وحده 4.وإن كان لنا رأي آخر سنتطرق له تفصيالً فيما بعد ،كما ال يلزم
1
2
3

4

إلياس ناصيف :موسوعة العقود المدنية والتجارية ،البحث األول _أحكام العقد ،ج( ،)2مفاعيل العقد –دراسة مقارنة 1249 ،-م ،ص.32
أحمد شوقي محمد عبد الرحمن :المرجع السابق ،ص.149
موسى أبو ملوح :شرح مصادر االلتزام في مشروع القانون المدني الفلسطيني ،المرجع السابق ،ص .225ومشار إليه لدى ،موسى جمال دياب سلمان:
أثر الظروف الطارئة على العقود اآلجلة في المعامالت المالية ،رسالة ماجستير ،الجامعة اإلسالمية ،غزة ،فلسطين1434 ،هـ2013/م ،ص.12
أحمد شوقي محمد عبد الرحمن :المرجع السابق ،ص.149ز
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ال أو وقوع زلزال أو
أن يشمل كل الناس ،ويجب أال يدخل هذا الظرف في حسبان الرجل العادي كالحرب مث ً
انتشار وباء ما أو فرض تسعيرة جبرية أو رفعها.

1

وقد رأينا أنواع الظروف الطارئة التي يمكن أن تصيب التزامات العقد ،كأن يكون عمالً طبيعيًا (واقعة
مادية) أو عمالً تشريعاً أو ق ار اًر إدارياً ،فيكون هذا الظرف غير متفق مع السير الطبيعي لألمور ،حيث أنه لم
يعتد عليه الناس في معامالتهم وفي تصرفاتهم وحياتهم اليومية.

2

أما الخسارة المعتادة في تقلبات التجارة ف ال تأثير لها في العقود ،ألنها من طبيعة التجارة ومن تقلباتها
التي ال تنفك عنها ،ولكنها إذا جاوزت المعتاد المألوف كثي اًر فإنها تعد ظروفاً طارئة ،باعتبارها أحداثًا استثنائية.

3

 .2أن يكون الظرف الطارئ عام ًا:
4
ال لطائفة معينة
ويكون الظرف الطارئ عامًا إذا كانت آثاره تطال مجموعة من الناس ،كأن يكون شام ً

من الناس أو غالبية أهل البلد أو سكان إقليم ما أو مجموعة من الناس يشكلون طبقة في المجتمع 5.فال يشترط
ليكون الحادث عاماً أن يتأثر فيه كل أفراد المجتمع ،ب ل يكفي أن يصاب فيه طائفة من أفراد المجتمع ومن
بينهم المدين 6،مثال ذلك نزول الثلج على منطقة معينة دون غيرها ،أو انتشار وباء ما في بلد دون آخر.
أما الحوادث الخاصة بشخص المدين كإفالسه أو إصابته بحريق ما أو للموت فإنه يخرج من مجال
تطبيق نظرية الظروف الطارئة ،نظ اًر لطابعها الفردي ،فلذلك يجب أن يصيب الحادث المدين كجزء من طائفة
من الناس حتى يمكن تطبيق النظرية.

7

وتأكيداً لذلك فإنه ال يجوز للمتعاقد المدين أن يطلب من القاضي تطبيق نظرية الظروف الطارئة ،ف ي
حال حرق محصوله أو إصابة مرض ما أثر على تنفيذ العقد وجعله مرهقًا له ،كونها حوادث خاصة به دون
غيره.

8

ولمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في تحديد ما إذا كان الحادث استثنائيًا عامًا من عدمه ،كلما أقامت
قضاءها على أسباب مؤدية للنتيجة التي انتهت إليها.

9

 1موسى أبو ملوح :شرح مصادر االلتزام في مشرع القانون المدني الفلسطيني ،المرجع السابق ،ص .225وموسى جمال دياب سليمان :المرجع السابق،
ص.12
 2أحمد يوسف عبد الرحمن بحر :المرجع السابق ،ص.120
 3هبة محمد محمود الديب :المرجع السابق ،ص.39
 4أمين دواس :المرجع السابق ،ص .223ومحمد بو كماش :المرجع السابق ،ص.242
 5أحمد يوسف عبد الرحمن بحر :المرجع السابق ،ص.120
 6حسام الدين كامل األهواني :المرجع السابق ،ص.321
 9أحمد شوقي محمد عبد الرحمن :المرجع السابق ،ص.144
 4أحمد يوسف عبد الرحمن بحر :المرجع السابق ،ص.121
 2أحمد شوقي محمد عبد الرحمن :المرجع السابق ،ص.144
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ومن المالحظ أن المشرع الفلسطيني ،وكذلك المصري واألردني ،اشترطوا النطباق النظرية أن يكون الظرف
الطارئ استثنائي ًا عام ًا.

0

وأننا نتفق مع غيرنا 2،أن شرط العمومية شرط غير منطقي وغير عادل ،على أساس أن فيه إجحاف
بحق المدين المرهق من تنفيذ التزامه ،فهو غير منطقي على أساس أنه يجب تقدير الظرف بقدره سواء أكان
المصاب بهذا الحادث االستثنائي فرداُ أم مجموعة من األفراد وسواء أصاب إقليماً واحداً أو مجموعة من
األقاليم ،مثال ذلك لو ألقيت قنبلة في حرب ما أو من غير حرب ولم تصب هذه القنبلة إال شخصًا واحدًا أوجده
قدره في هذا المكان ،فهل يقوم الشخص المنكوب في هذه الحالة بالبحث عن شركاء آخرين في محنته حتى
تنطبق عليهم هذه النظرية سوياً.
أما عن أن هذا الشرط غير عادل ،ألنه يحرم المدين المرهق من ميزة منحها له القانون ،انطبقت عليه
كل شروطها المألوفة ،ولكن باعتبار شرط العمومية غير موجود فإن النظرية ال تنطبق عليه ،بسبب عدم توافر
هذا الشرط ومن هنا تظهر الصفة غير العادلة لهذا الشرط.
وإن كانت أهمية هذا الشرط هو إغالق الباب أمام المدين ومنعه من التذرع بأي ظرف خاص قد يصيبه
ويحل به ليتحلل من عالقة تعاقدية لم تعد تحقق له المصلحة التي رغب بالحصول عليها من قبل أو ألجل
ال واردًا يمكن وقوعه في
بناء عليها ،وإن كان ذلك احتما ً
إعمال هذه النظرية وطلب الحصول على التعويض ً
الحياة العملية ،إال أننا نرى أن ينظر لكل عالقة وحالة على حدا .إلمكانية التغلب على مثل هذا االحتمال
بإعمال القاضي لسلطته التقديرية ،في تطبيق هذه النظرية من عدمه حتى وإن حدث هذا الظرف للمدين في
ن
بناء على تقدير ظروف كل
االلتزام فقط دو شركاء ،وإعطاء القاضي كامل الصالحيات في إصدار حكمه ً
3
قضية بشكل يجعله يملك الصالحية في إعمال النظرية من عدمه ليصل بذلك إلى العدالة.
ونرى بأنه يمكن اعتبار إعمال القاضي لسلطته التقديرية في تقدير تطبيق نظرية الظروف الطارئة من
بناء على الظروف التي يمكن أن تصيب المدين وحده ،والتي تجعل من تنفيذ التزامه مرهقاً وليس
عدمه ً
ال ،بمثابة الميزان والضابط لعدم تذرع المدين بجملة من األسباب التي ال حصر لها ،وذلك بغية تطبيق
مستحي ً
نظرية الظروف الطارئة على المدين حتى وإن أصيب بهذه الظروف لوحده.
لكل ذلك أوصي المشرع الفلسطيني ب ضرورة مراجعة وتعديل شرط العمومية الوارد في نص المادة
( )050من القانون المدني الفلسطيني  ،ليترك المجال لسلطة القاضي التقديرية بالنظر لكل حالة على حدة.
1
2
3

راجع نص المادة ( )151من القانون المدني الفلسطيني ،والمادة ( )2/149من القانون المدني المصري ،والمادة ( )205من القانون المدني األردني.
أحمد يوسف عبد الرحمن بحر :المرجع السابق ،ص.121
هناك بعض النظم القانونية القائمة في العديد من الدول الغربية ال تتطلب صفة العموم في الظرف الطارئ حتى يستحق المتعاقد التعويض .ومثال ذلك
القانون المدني السوفيتي الصادر في سنة 0414م ،حيث نصت المادة ( )410على أنه (موت أحد أطراف العقد أو اعتباره عديم أو فاقد أهلية
األداء ،أو غائبا في جهة غير معروفة ،وتصفية الشخص القانوني على أنها ت عتبر من قبل الظروف الطارئة رغم أنها قاصرة على المتعاقد) ،وكذلك
ذهب القانون األمريكي والبريطاني والقانون التونسي ،راجع ،أحمد يوسف عبد الرحمن بحر :المرجع السابق ،ص.122
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ثانياً_أن يكون الظرف الطارئ غير متوقع وال يمكن دفعه والحق على تكوين العقد وال يد للمتعاقدين فيه:
ال في حسبان أحد
يشترط لتطبيق نظرية الظروف الطارئة أال يكون الظرف الطارئ متوقعًا وداخ ً
المتعاقدين ،وأال يكون باإلمكان تداركه أو توقيه أو دفعه ،وأن يكون هذا الظرف قد نشأ على نحو الحق لتكوين
وإنشاء العقد.
فمن المفترض أن يحمل كل عقد في طياته بعض المخاطر التي يمكن أن يضعها المتعاقدون في
حساباتهم وأن تدخل في توقعاتهم ،فإن قصروا في ذلك فعليهم أن يتحملوا وزر تقصيرهم ،أما إذا طرأت حوادث
وظروف خارجة عن التوقع وقت التعاقد ،فإنه حتمًا ال يمكن دفعها وال التوقي منها عند وقوعها ،مما يستتبع
تطبيق هذه النظرية إلعادة التوازن التعاقدي إلى العقد من جديد.
 .0أن يكون الظرف الطارئ ظرف ًا غير متوقع:
يعتبر شرط عدم التوقع للظرف الطارئ مظهر من مظاهر الصفة االستثنائية للحادث الطارئ ،وأن قياس
التوقع من عدمه للظرف الطارئ هي عند لحظة إبرام العقد بين المتعاقدين ،وهنا يثار تساؤ ًال هاماً حول محل

شرط عدم التوقع ،هل ينصب عدم التوقع على الظرف الطارئ ذاته أم على آثاره؟

ذهب جانب من الفقه إلى أن نظرية الظروف الطارئة تطبق سواء انصب عدم التوقع على الظرف
الطارئ ذاته أم على آثاره أم حتى على مدى حدة هذه اآلثار غير المتوقعة في حالة ما إذا كان الظرف الطارئ
ذاته متوقعًا حسب األحوال ،وهذا الرأي يتفق في الحقيقة مع الحكمة من تطبيق نظرية الظروف الطارئة ،فهي
ترمي إلى مجرد تمكين المتعاقد من االستمرار في تنفيذ العقد حتى يزول الظرف الطارئ الذي ال ي د له في
معيار موضوعياً ،فإذا كان
ًا
إحداثه 1،ومعيار التوقع الواجب األخذ به هنا هو معيار الرجل العادي ،أي أنه
الحادث متوقعًا بالنسبة للرجل العادي من أوسا ط أمثال المدين ،فإنه ال يجدي أن يتمسك المدين بأنه هو
شخصيًا لم يتوقع الظرف الطارئ لتطبيق هذه النظرية 2،وبالتالي ال بد وأن يكون هذا الحادث يفوق كل تقدير
يمكن أن يتوقعه األطراف ،فيكون هذا النوع من الظروف هو المطلوب لتطبيق هذه النظرية.
 .2أن يكون الظرف الطارئ ال يمكن توقيه وال دفعه:
إذا وقع الحادث االستثنائي وكان باإلمكان تفاديه أي دفعه وتوقيه ،أو تفادي نتائجه يكون المتعاقد هنا
مقص اًر ،ويجب عليه أن يتحمل نتيجة تقصيره 3.فالمدين ملزم بأن يتوقى ما يمكن توقيه ،حرصاً منه على الوفاء
 1محمد السناري :المرجع السابق ،ص.59
 2حمدي عبد الرحمن :المرجع السابق ،ص .424وسليمان مرقس :المرجع السابق ،ص .522وعاطف النقيب :المرجع السابق ،ص .323ويرى القضاء
الجزائري أن شرط عدم التوقع يغني عن كونه استثنائيا ً ،ألن الحادث االستثنائي قد يكون متوقعا ً ،أما الحادث غير المتوقع ال بد وأن يكون استثنائيا ً،
وبالتالي ال جدوى من اتخاذه كشرط من شروط تطبيق نظرية الظروف الطارئة .وأحمد حدي اللة :المرجع السابق ،ص .134وموسى جمال دياب
سلمان :المرجع السابق ،ص .20ويوسف محمد عبيدات :المرجع السابق ،ص.211
 3موسى أبو ملوح :شرح القانون المدني األردني ،المرجع السابق ،ص.300
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بالتزاماته ،فإن لم يفعل ذلك فإنه ال يجوز له أن يتحصن بأي ظرف وإن كان طارئاً أو استثنائيًا ولو كان أيضًا
غير متوقع الحدوث.

1

معيار موضوعيًا ،قوامه الرجل
ًا
ويعتبر معيار تحديد كون الحادث ممكن تفاديه أو دفعه من عدمه هو
العادي ،وليس معيا ًار شخصيًا قوامه المتعاقد نفسه ،ويترك تقديره لقاضي الموضوع دون خضوعه لرقابة محكمة
(التمييز) ،ألنه يقرر واقع وال يطبق قانون.

2

 .3أن يكون الظرف الطارئ الحق على تكوين العقد:
إضافة إلى اشتراط المشرع أن يكون الظرف الطارئ غير متوقع وال يمكن دفعه وتوقيه ،أن يكون قد طرأ
بعد إنشاء العقد وأثناء تنفيذه ،فأما عن اشتراط وقوعه بعد إبرام العقد فهو أمر منطقي ،فإذا وقع الحادث الطارئ
قبل إبرام العقد وقبل المتعاقد إبرام العقد بالرغم من علمه بوجود هذا الظرف ،فإنه ال يقبل منه التمسك بتطبيق
بناء على ذلك يتحمل
نظرية الظروف الطارئة ،ألن الظرف كان معلومًا لديه ،وبالرغم من ذلك َقبل التعاقد فإنه ً
عواقبه ،وكذلك ال يقبل منه المطالبة بتطبيق هذه النظرية إذا وقع هذا الظرف بعد انتهاء العقد أي بعد تنفيذه،
ألن العقد قد انتهى وانتهت آثاره ،ووقوع الظرف الطارئ لن يكون له أثر على العقد بعد تنفيذه.

3

وبالضافة لذلك فإذا اتفق أطراف العقد على امتداد مدة تنفيذ العقد ،ووقع الحادث الطارئ خالل هذا
االمتداد ،فإنه يجوز تطبيق نظرية الظروف الطارئة ،في حين أنه ال يجوز تطبيقها إذا وقع الحادث بعد انتهاء
المدة المحددة للتنفيذ ،دون االنتهاء الفعلي من تنفيذ العقد بسبب يرجع إلى إهمال وتقصير المدين بااللتزام.

4

فشرط تطبيق هذه النظرية أن يكون التزام المدين موجودًا كله أو جزءاً منه عند وقوع الحادث باستثناء حالتي
التقصير والمهلة القضائية.

5

 .4أن يكون الظرف الطارئ ال ي د للمتعاقدين فيه:
يشترط لكي تطبق نظرية الظروف الطارئة أن تكون العالقة بين المتعاقد وبين الظرف الطارئ الذي
أصابه مقطوعة تماماً ،أي أن يكون خارجًا عن إرادة المتعاقدين .فإذا كان المدين الذي أصابه اإلرهاق نتيجة
هذا الظرف الطارئ هو المتسبب بخطئه في الحادث مما أوقعه في هذه الدائرة عند تنفيذ التزامه ،فإنه ال مجال

 1حمدي عبد الرحمن :المرجع السابق ،ص .424وأنور سلطان :المرجع السابق ،ص.224
 2موسى أبو ملوح :شرح القانون المدني األردني ،المرجع السابق ،ص.300
 3أحمد يوسف عبد الرحمن بحر :المرجع السابق ،ص .136و موسى جمال دياب سليمان :المرجع السابق ،ص.20
 4خميس صالح ناصر عبد هللا المنصوري :المرجع السابق ،ص.92
 5موسى أبو ملوح :شرح القانون المدني األردني ،المرجع السابق ،ص .301وعبد ا لحكم فودة :آثار الظروف الطارئة والقوة القاهرة على األعمال
القانونية (بحث علمي على ضور الفقه وقضاء النقض) *الظروف الطارئة :ماهيتها -شروطها -آثارها على تصرفات القانون المدني -آثارها على
تصرفات القانون اإلداري -تطبيقاتها على عقد البيع -عقد القرض -عقد التأمين* .القوة القاهرة والسبب األجنبي :تطبيقات القوة القاهرة على العقود،
ط( ،)1منشأة المعارف ،اإلسكندرية1222 ،م ،ص.63
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لتطبيق هذه النظرية في هذه الحالة 1.فعلى المدين الذي يتمسك بتطبيق نظرية الظروف الطارئة أال يكون
الظرف الحادث بفعله أو بخطئه أو للمدين يد في وجوده.
ويتحدد مفهوم عدم الرادية بمدى مساهمة المدين في إحداث الظرف الطارئ ،إذ أن المفروض في
الظرف الطارئ أال يصدر عن أحد األطراف بقصد الحصول على تعديل العقد لصالحه ،فمن غير المعقول أن
يتسبب المدين في إعاقة تنفيذ التزامه ث م يلجأ إلى القضاء طالبًا تطبيق نظرية الظروف الطارئة قاصدًا من ذلك
رفع اإلرهاق عنه ،ف ي حين أن ما حدث هو ثمرة ما كسبت يداه.

2

ثالثا_أن يكون االلتزام تعاقدياً متراخي التنفيذ ولو لفترة قصيرة:
بمعنى أن يتراخى تنفيذ العقد إلى أجل معين ،وهذه النظرية تطبق سواء أكان العقد من العقود الزمنية أم
من العقود الفورية متراخية التنفيذ إلى وقت الحق 3.وسواء أكانت عقودًا ملزمة لجانب واحد أم لجانبين ويتوافر
ال خصباً لتطبيق نظرية الظروف الطارئة إذا توافرت
فيها التراخي بين إبرام العقد وتنفيذه ،فإنها تعتبر مجا ً
شروطها أيضاً ،وأن العقود الفورية غير متراخية التنفيذ ،يمكن أن يكون هناك حادث استثنائي نادر الوقوع،
ال ،أما عن العقود االحتمالية فقد اتجه غالبية الفقه إلى خروجها من
يجعل من تطبيق النظرية عليه أم ًار محتم ً
نطاق تطبيق النظرية ،إال أن ذلك ال يمنع كل الفرضيات من الوقوع ،وهذا الموضوع سنبينه بالتفصيل فيما
بعد.
ومقتضى هذا الشرط أن تمضي فترة زمنية بين لحظة إبرام العقد وبين اللحظة التي يبدأ فيها التنفيذ،
وأهمية ذلك تظهر في أمرين 4،األمر األول :ضرورة أن يمتد تنفيذ العقد للمستقبل حتى يجد الظرف الطارئ
مجاالً لإلخالل بااللتزامات العقدية .األمر الثاني :هو أن يكون هناك متسع من الوقت يجعل هذا الظرف يؤثر
على االلتزام التعاقدي قبل تمام تنفيذه.
ويجب أال يكون تراخي التنفيذ راجع ًا إلى خطأ المدين ،فإذا كان تراخي تنفيذ العقد راجعًا إلى خطأ
المدين ،كأن يكون التنفيذ واجب الحصول فور انعقاد العقد ولكن المدين تراخي في التنفيذ مدة طويلة إلى أن
وقع الحادث الطارئ ،وجعل القيام بهذا التنفيذ فيه إرهاق وتكبد خسارة فادحة ،فإنه ال مجال لتطبيق النظرية

 1خميس صالح ناصر عبد هللا المنصوري :المرجع السابق ،ص..40
 2زهرة بلقاسم :المرجع السابق ،ص .45و من المالحظ أن هذا الشرط ال ينطبق العقود اإلدارية إال على المتعاقد مع اإلدارة فقط ،دون اإلدارة نفسها،
على أساس أن اإلدارة المتعاقدة قد تكون هي السبب في حدوث الظرف الطارئ بالنسبة للعقود اإلدارية ،وبالرغم من ذلك تطبق نظرية الظروف
الطارئة.
إال أن هذا القول السابق ال ينطبق على العقود المدنية أو التجارية ،على اعتبار أن المتعاقدين يكونوا في نفس المرتبة عند التعاقد ،وبالتالي يجب
أال يكون ألحد األطراف يد في إحداث هذا الظرف الطارئ
 3إياد محمد إبراهيم جاد الحق :مصادر االلتزام ،المرجع السابق ،ص .220ومشار إليه أيضا ً لدى ،ضمير حسين المعموري ونبيل مهدي زوين :المرجع
السابق ،ص.262
 4موسى جمال دياب سليمان :المرجع السابق ،ص.12
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هنا ،ومن ثم يتوجب على المتعاقد المدين أن يتحمل نتائج الحوادث الطارئة التي جعلت تنفيذ االلتزام مرهقاً،
رغم توافر جميع شروط تطبيق هذه النظرية األخرى.

1

رابع ًا_أن يترتب على حدوث الظرف الطارئ إرهاق ًا للمتعاقد المدين في تنفيذ العقد:
يشترط المشرع لتطبيق نظرية الظروف الطارئة ،أن يكون من شأن الظرف الطارئ الذي وقع ،جعل تنفيذ
العقد بالغ اإلرهاق للمدين ،وهو ما يطلق عليه بشرط اإلرهاق .وشرط الرهاق هو الشرط الوحيد من بين
الشروط المطلوبة لتطبيق نظرية الظروف الطارئة الذي ينتج عن ذات العقد ،أما بقية الشروط األخرى فخارجة
عن نطاق العقد 2.فال يكفي تحق ق وقوع الظرف الطارئ ،بل يجب أن يصبح هذا التنفيذ مرهقاً للمتعاقد ،أي أن
يهدده بخسارة فادحة دون أن يصبح تنفيذ االلتزام مستحيالً 3.فإذا أصبح تنفيذ االلتزام بالغ اإلرهاق والعنت
بحيث يهدده بخسارة فادحة غير مألوفة وغير معتادة استثنائية ،حتى لو كان المدين بااللتزام يملك من الثروة
الطائلة ما يغطي الخسائر الناتجة عن تنفيذ العقد أو كان شخصًا ثريًا جداً أو مصرفاً أو دولة ...إلخ.
وتقدير ما يمكن أن ينتج عن الحادث من آثار تمثل إرهاقًا للمدين ،هي مسألة متروكة لقاضي الموضوع
من غير رقابة عليه من محكمة النقض (التمييز)  ،طالما استند في حكمه إلى أسباب ترتكز على العقل
والمنطق 4.كما يجب أن يتجاوز هذا اإلرهاق الحد المتوقع والمألوف لألسعار إذا تعلق األمر بسلع وخدمات،
أي تجاوز الحد األقصى لها  ،فإنه في هذه الحالة عليه البحث فيما إذا كان هذا التجاوز قد يؤدي إلى قلب
اقتصاديات العقد أم ال ،فإذا وجد أنها ال تؤدي إلى قلب اقتصاديات العقد ،فإنه يقضي بعدم جواز تطبيق
النظرية ،أما إذا وجدها على العكس من ذلك  ،فإنه يحكم بتطبيق النظرية لتوافر شرط اإلرهاق ،إلى جانب
الشروط األخرى.

5

وتقدير معيار الرهاق يرجع فيه إلى الصفقة ذاتها دون النظر إلى شخصية المدين بااللتزام أو ظروفه ،فال
ينظر إلى ثروته الطائلة وإنما ينظر إلى اقتصاديات العقد محل النزاع ،فالخسارة الفادحة غير المعتادة يجب أن
تكون بالنظر إلى اقتصاديات العقد فقط.

6

 1أحمد الصويعي شليبك :المرجع السابق ،ص.192
 2محمد السناري :المرجع السابق ،ص.92
 3إلياس ناصيف :الموسوعة 1224م ،المرجع السابق ،ص .33وأمين دواس :المرجع السابق ،ص .224ونبيل إسماعيل عمر :المرجع السابق،2011
ص.264
 4موسى أبو ملوح :شرح مصادر االلتزام في مشروع القانون المدني الفلسطيني ،المرجع السابق ،ص .229وحسام الدين كامل األهواني :المرجع السابق،
ص.223
 5محمد السناري :المرجع السابق ،ص.22-21
 6المقصود باقتصاديات العقد هو التوازن الما لي للعقد ،وقلب اقتصاديات العقد يتضمن مجاوزة السعر المحدد الذي استطاع األطراف توقعه في شأن
نفقات االستغالل وعائده ،كما أن يتضمن تنفيذ العقد عجزا حقيقيا مهما وليس مجرد تخلف الربح .راجع ،حسام الدين كامل األهواني :المرجع السابق،
ص .323وأنور سلطان :المرجع السابق ،ص .222وحمدي عبد الرحمن :المرجع السابق ،ص .425وعبد الرزاق السنهوري :الوسيط،2009 ،
المرجع السابق ،ص .536وعبد الحكم فودة :آثار الظروف الطارئة ،المرجع السابق ،ص.53
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كما يجب أن يأخذ القاضي بعين االعتبار عند تقدير شرط اإلرهاق المبالغ المالية والتيسيرات التي يحصل عليها
بناء على شروط العقد عند مواجهة ظرف طارئ غير متوقع ،وأن يوضع في االعتبار أيضًا عند تقدير
المتعاقد ً

شرط اإلرهاق جميع العناصر المؤثرة في العقد ومنها كامل قيمة العقد ومدته .وال يوضع في االعتبار عند تقدير
شرط اإلرهاق األرباح التي يكون المتعاقد قد حققها عن المدة السابقة على حدوث الظرف الطارئ ،وكذلك
األرباح االحتمالية التي يمكن أن يحققها المتعاقد في المستقبل بعد انتهاءه الظرف الطارئ .وعند إبرام المتعاقد
لعدة عقود ،فإن تقدير اإلرهاق يقدر بالنسبة لكل عقد على حدا  ،حتى لو تشابهت أو تماثلت موضوعات هذه

العقود.

1

فإذا ما توافرت هذه الشروط سالفة الذكر ،جاز للمحكمة أن تتدخل لتعديل العقد بسبب الظرف الطارئ
الذي ط أر عليه ،وتطبيق نظرية الظروف الطارئة بصدده.

الفرع الثاني
نطاق تطبيق نظرية الظروف الطارئة وأهم مبادئها
يعد تحديد نطاق تطبيق نظرية الظروف الطارئة أم اًر بالغ األهمية ،ألن هذا النطاق هو الذي يحدد النظرية
بشكل مستقل ومحدد بدقة بالغة ،وبالتالي يسهل ذلك إنزال أحكامها على ما يدخل في هذا النطاق وإخراج ما
ال يدخل في نطاق تطبيقها .كما أن لهذه النظرية مجموعة من المبادئ العامة التي ال بد من توضيحها وطرحها
للوصول لدراسة متكاملة بخصوص هذه النظرية.
أوالً_العقود التي تطبق والتي ال تطبق عليها نظرية الظروف الطارئة:
وضع الفقه القانوني ضوابط لطبيعة العقود التي تخضع لهذه النظرية:

2

 .1العقود الخاضعة لتطبيق نظرية الظروف الطارئة :إن النطاق الطبيعي والمنطقي لنظرية الظروف الطارئة هي
العقود طويلة األجل ،أي التي يتراخى تنفيذها إلى أجل أو آجال معينة ،وهذا ما قد يؤدي إلى ظهور ظروف
جديدة استثنائية وطارئة لم تكن متوقعة الحدوث وال يمكن دفعها.

3

أ .عقود المدة :عقود المدة هي العقود التي يكون الزمان فيها عنص اًر مهماً ،أي أنه جوهري لقيام هذه العقود،
ويكون الزمن هو المقياس فيها الذي تقدر به االلتزامات الناشئة عن العقد ،كعقود العمل أو اإليجار.

 1محمد السناري :المرجع السابق ،ص.29-26
 2خميس صالح ناصر عبد هللا المنصوري :المرجع السابق ،ص.54
 3قوقو بلعجات ونحمة بكرار :المرجع السابق ،ص .34مشار إليه أيضا ً لدى ،حمدي عبد الرحمن :المرجع السابق ،ص.442
 4سالم حماد الدحدوح وآخرون :المرجع السابق ،ص.21
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4

وتمتاز هذه العقود بخاصيتين هما التعاقب والتقابل ،فالتعاقب يعني احتواء العقد على مجموعة أداءات
والتزامات متعاقبة لبعضها البعض ،أما التقابل فهو إحداث نوع من التوازن بين االلتزامات التي يحتويها
العقد من بدايته حتى تمام تنفيذه.

1

وهذه العقود تنصب على العقود المستمرة.

2

 العقود المستمرة :وهي العقود التي يعد الزمن فيها عنص ًار مالزمًا الستيفائها ال ينفصل عنها ،كعقداإليجار الذي يكون االنتفاع فيه غير متحقق إال إذا ترك الشيء في يد المستأجر مدة أو زمنًا معينًا،
وبالتالي يكون الزمن هو أساس تحديد مقدار المنفعة المعقود عليها.

3

ومما ال شك فيه أن هذا النوع

من العقود هو المجال الخصب والذي ال جدال في تطبيق النظرية بخصوصه.
ب .العقود الفورية مؤجلة التنفيذ :إن أصل العقود الفورية مؤجلة التنفيذ عقودًا فورية ،تنفذ بصورة فورية بعد
إبرامها ،ولكن قد يتراخى التنفيذ في مثل هذه العقود باتفاق األطراف ،أي أن يكون اختيارياً وقد يكون سبب
التراخي إجبارياً .يكون اختيارياً كعقد البيع الذي يتراخى التنفيذ فيه إلى أجل أو آجال ،كأن يتفق األطراف
على تسليم المبيع وأداء الثمن في فترة الحقة على إبرام العقد .يكون إجباري ًا كبيع شيء في حالته
المستقبلية ،إذ يجب أن يمر الوقت إلعداد هذا المبيع.

4

وعلى اختالف الفقه على إدراج هذا النوع من العقود ضمن نطاق تطبيق نظرية الظروف الطارئة من
عدمه ،إال أننا نذهب مع الرأي القائل بإمكانية إدخال هذا النوع من العقود في نظرية الظروف الطارئة ،على
أساس تحقق شرط التراخي في التنفيذ فيها ،أي وجود فاصل زمني بين إبرام العقد وبين تنفيذه ،بشرط أال يكون
سبب التراخي راجعاً إلى خطأ المدين أو تقصيره وإهماله ،ففي هذه الحالة ال مجال لتطبيق هذه النظرية على
الواقعة التي أصابته 5.كما أن الباعث أيضًا من اعتبارها تدخل في نطاق تطبيق النظرية هو تخفيف اإلرهاق
ال
الذي يقع على عاتق المدين بااللتزام جراء االختالل االقتصادي ،مما يحقق ذلك مزيدًا من العدالة ومجا ً
واسعاً من اإلنصاف.
وقد جاء مؤيدًا لهذا القول حكم محكمة االستئناف المصرية الذي جاء يقضي بأنه (وأما في خصوص
تطبيق هذه النظرية ،فقد كان ثمة رأي يقصر تطبيقها على عقد المدة الذي يتضمن جملة من األداءات

 1قوقو بلعجات ونحمة بكرار :المرجع السابق ،ص.35
 2إلياس ناصيف :الموسوعة 1224م ،المرجع السابق ،ص.31
 3أحمد الصويعي شليبك :نظرية الظروف الطارئة :أركانها وشروطها ،بحث منشور في المجلة األردنية في الدراسات اإلسالمية ،المجلد الثالث ،العدد
الثاني1424 ،هـ2009/م ،ص .193ومحمود جمال الدين زكي :دروس ،المرجع السابق ،ص.304
 4أحمد الصويعي شليبك :المرجع السابق ،ص.193
 5مشار لهذه اآلراء لدى قوقو بلعجات ونجمة بكرار :المرجع السابق ،ص .36وإلياس ناصيف :الموسوعة 1224م ،المرجع السابق ،ص .31راجع هذه
اآلراء بشكل تفصيلي لدى أحمد الصويعي شليبك :المرجع السابق ،ص 195وما بعدها.
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المتعاقبة ،يعتبر كل منها كأنه عقد بذاته ،ولكن الصواب تطبيقها على عقود المدة والعقود الفورية التي يرجأ
تنفيذها إلى المستقبل ،فكافة العقود يسري عليها حكم النظرية ما دامت ال يتعاصر وقت انعقادها ووقت
تنفيذها).

1

ت .العقود المحددة :هي العقود التي يتحدد فيها وقت انعقاد العقد مقدار ما يأخذ ويعطي كل متعاقد لآلخر كعقد
ال.
البيع وعقد اإليجار مث ً

2

ال خصبًا في نطاق تطبيق نظرية الظروف الطارئة ،إذا ما وقع حدث طارئ
ويمثل هذا النوع من العقود مجا ً
بين إبرام العقد وتنفيذه ،ألن التزامات كل من المتعاقدين محددة بدقة ،وبالتالي ال احتمال للربح والخسارة في
مثل هذه العقود.
ث .العقود الملزمة لجانبين :وهي العقود التي تنشأ مند تكوينها التزامات متقابلة في ذمة كل طرف من األطراف
المتعاقدة ،وهي العقود التي يطلق عليها مصطلح العقود التبادلية ،كعقد البيع مثالً 3.ومما ال شك فيه بأنه
يجوز تطبيق نظرية الظروف الطارئة على العقود الملزمة للجانبين ،على أساس أن هذا النوع من العقود
تنشأ التزامات متقابلة على عاتق كافة المتعاقدين ،وهذا القول جائز ما دام كان هناك فاصل زمني بين
التعاقد والتنفيذ
ج .العقود الملزمة لجانب واحد :هي العقود التي ينشأ فيها التزامات في ذمة أحد المتعاقدين دون اآلخر ،أي أن
يكون أحد أطراف العقد دائنًا فقط دون أن يكون مدين ،والطرف اآلخر مدينًا دون أن يكون دائنًا ،مثال ذ لك
كعقد الوديعة غير المأجورة.

4

وقد اختلف الفقه في شأن هذا النوع من العقود من حيث تطبيق هذه النظرية عليها من عدمه ،حيث أنهم
انقسموا إلى اتجاهين:

5

االتجاه األول :يرى عدم جواز تطبيق نظرية الظروف الطارئة على العقد الملزم لجانب واحد ،واستندوا ف ي
رأيهم هذا إلى أن هذا النوع من العقود ال يكون للمتعاقد اآلخر أي التزام في ذمته ،وال وجود اللتزامات متقابلة
لتطبيق هذه النظرية وإعادة التوازن االقتصادي للعقد.
االتجاه الثاني :يرى جواز تطبيق نظرية الظروف الطارئة على العقد الملزم لجانب واحد ،واستند هذا االتجاه
إلى أن تحقيق العدالة يوجب األخذ بهذه النظرية في هذا النوع من العقود ،كما أن التشريعات لم تحدد نوعًا
معيناً من العقود التي تنطبق عليها هذه النظرية ،وبالتالي فهي تسري على هذا النوع من العقود أيضاً.
 1حكم محكمة استئناف القاهرة صادر بتاريخ  4ديسمبر 1259م .وأحمد الصويعي شليبك :المرجع السابق ،ص.196
 2سالم حماد الدحوح وآخرون :المرجع السابق ،ص.20
 3خميس صالح ناصر عبد هللا المنصوري :المرجع السابق ،ص .56ومحمود جمال الدين زكي :دورس ،المرجع السابق ،ص.304
 4أحمد الصويعي شليبك :المرجع السابق ،ص.192
 5مشار لهذه اآلراء جميعها لدى خميس صالح ناصر عبد هللا المنصوري :المرجع السابق ،ص.61
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ونرى بأن االتجاه الثاني هو االتجاه األقرب إلى الصواب ،والذي يرى بأنه يجوز أن تطبق نظرية الظروف
الطارئة على العقود الملزمة لجانب واحد ما دام كان هناك فاصل زمني بين التعاقد والتنفيذ ،إال أننا نرى أيضا
أن هذا النوع من العقود ال يمكن استخدام جميع وسائل رد القاضي االلتزام المرهق إلى الحد المعقول ،أي أن
وسيلة زيادة االلتزام المقابل لاللتزام المرهق ال يمكن إعمالها في مثل هذا النوع من العقود ،بينما وسيلة إنقاص
االلتزام المرهق أو وسيلة وقف تنفيذ االلتزام المرهق إلى حين زوال الظرف الطارئ فإنه يمكن استخدامها بهذا
النوع من العقود ،وبالتالي ال إشكال في تطبيق نظرية الظروف الطارئة على هذا النوع من العقود أيضًا.
ح .العقود الفورية :قد يكون العقد فورياً غير مؤجل التنفيذ ،ومع ذلك قد يقع حادث وظرف استثنائي عقب إبرام
العقد وقبل تنفيذه ،دون أن يكون ذلك راجعًا لخطأ المدين أو إهماله ،فال شيء يمنع في انطباق مثل هذا
الفرض ،رغم أنه من النادر حدوثه إال أن ذلك ال يمنع من حدوثه في الحياة العملية 1،وقد استدل أصحاب
هذا الرأي إلى دليل عقلي ومنطقي حيث بينوا :أن الغالب األعم في تطبيق هذه النظرية أن يمر وقت بين
إبرام العقد وتنفيذه ،وهذا ما رأيناه في عقود المدة والعقود ذات الطبيعة الفورية مؤجلة التنفيذ ،إال أن هذا الغالب
ال يمنع من حدوث النادر القليل ،فقد يقع الحادث االستثنائي بعد ابرام العقد الفوري مباشرة ،لذلك يجب أال
يمتنع تطبيق هذه النظرية على هذا النوع من العقود ،بشرط أال يكون هذا التأخير في التنفيذ راجعاً إلى خطأ
المدين بااللتزام أو إهماله أو تقصيره.

2

كما بينوا أن نص التشريع في هذا الشأن قد ورد عمداً بصفة عامة،

حتى يتسع مجال ونطاق تطبيق نظرية الظروف الطارئة على جميع العقود التي تفصل ما بين إبرامها وتنفيذها
فترة زمنية ،ويط أر خاللها حادث استثنائي غير متوقع وال يمكن دفعه 3.أما إذا تم تنفيذ االلتزامات بصفة فورية
بعد إبرام العقد ولم تحدث الصورة نادرة الحدوث سالفة الذكر ،فإنه ال مجال لتطبيق النظرية على مثل هذا
النوع من العقود.

4

ثانياً_العقود غير الخاضعة لتطبيق نظرية الظروف الطارئة عليها:
أ .العقود االحتمالية :وهي صنف من العقود تقوم على خاصية المخاطرة ،وهي ما يسمى في الفقه اإلسالمي
بعقود الغرر ،بحيث ال يستطيع في هذا النوع من العقود أحد المتعاقدين أو كلهم أن يحددوا مقدار ما يأخذوا
ال لكل أنواع الخسارة أو العكس من ذلك أي تحقيق أكبر قدر
ومقدار ما يعطيوا5.وهذا النوع من العقود محتم ً
 1إلياس ناصيف :الموسوعة 1224م ،المرجع السابق ،ص.31
 2أحمد الصويعي شليبك :المرجع السابق ،ص.199
 3عبد الرزاق السنهوري :الوسيط ،2009 ،ص ،وقد قال في مقال نشره في مجلة المحاماة (أن نظرية الظروف الطارئة تنطبق حتى ولو لم يكن العقد
متراخيا ً في تنفيذه ،إذا كان الظرف الطارئ قد وقع بعد إبرام العقد وقبل تنفيذه ،ألن النظرية تقوم في مرحلة تنفيذ العقد ،فال يحول دون انطباقها،
إال أن يكون العقد قد نفذ قبل وقوع الظرف الطارئ أو يكون الدائن قد أعذر المدين) ،مشار لهذا لدى ،أحمد الصويعي شليبك :المرجع السابق،
ص.194
 4قوقو بلعجات ونجمة بكرار :المرجع السابق ،ص.32
 5سالم حماد الدحدوح وآخرون :المرجع السابق ،ص.20
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من الربح ،وذلك تبعًا لحدوث أمر غير معلوم في المستقبل ،فالضرر والنفع أمرين واردين في مثل هذا النوع
من العقود 1.وبالتالي فإن طبيعة العقود االحتمالية ال تحتمل تطبيق نظرية الظروف الطارئة عليها ،على
أساس أنه من المتوقع حدوث اإلرهاق في مثل هذه العقود ،أي توقع حصول الضرر الفاحش أو الخسارة حين
إبرام العقد ،فلذلك ال تنطبق هذه النظرية على العقود االحتمالية .وقد قضت محكمة النقض المصرية (بعدم
إعمال النظرية في شان العقود االحتمالية ،وهو عقد بيع القطن ألجل ،أو بيع الكنترتات كما كان يسمى ،وهو
عقد كان يتم في القديم في بورصة القطن ،وذلك تأسيًا على أن المتعاقد يعلم سلفًا أنه يتعاقد بعقد احتمالي
مبناه فكرة المخاطرة).
إال أن هناك من ذهب إلى القول بأنه إذا كان باإلمكان دفع االحتمال أو انتفاء عنصر المجازفة في العقد،
فحينها ينقلب هذا العقد إلى عقد محدد ،وبالتالي تسري أحكام نظرية الظروف الطارئة بخصوصه 2،وفي هذا
السياق ذهب بعض شراح القانون المدني إلى جواز تطبيق النظرية على جميع العقود؛ بما في ذلك العقود
االحتمالية ،استنادًا إلى عمومية النصوص المقررة لنظرية الظروف الطارئة.

3

والرأي الذي نتفق معه هو أنه ال مجال لتطبيق هذه النظرية على العقود االحتمالية ،على اعتبار أن شرط
عدم التوقع للحادث الطارئ المتسبب باإلرهاق غير موجود في مثل هذا النوع من العقود ،كما أن عقود
المضاربات المتوقع نتيجتها من األطراف ال تتساوى البتة من حيث العدالة مع العقود المحددة ،التي ال يتوقع
األطراف فيها ما يط أر عليهم من ظروف.

4

كما أن عمومية النص المقرر للنظرية ال يعني إرادته النطباق

النظرية على العقود االحتمالية ،ألن هذه العقود مستثناة بداهة بالنص على شرط عدم التوقع في النصوص
نفسها ،وبالتالي ال تدخل هذه العقود مبدئيًا في نطاق تطبيق هذه النظرية من األساس ،كما أن تطبيق هذه
العقود ال يمنع عنها إطالقًا حدوث ظروف طارئة بشأنها ،فالمخاطرة ليست خارجة تمامًا عن الحساب والتقدير،
ويترك هذا األمر لسلطة القاضي.

5

ب .العقود الفورية التي ال مجال لوجود فاصل زمني نهائي بين البرام والتنفيذ والتنفيذ فيها ينتهي مع البرام،
وليس من النوع نادر حدوث الظرف الطارئ خالل التنفيذ رغم فوريتها ،فال مجال لتطبيق هذه النظرية على
مثل هذا النوع من العقود ،العتبارات منطقية أكثر من أي اعتبار آخر ،كما أن عدم تطبيق هذه النظرية على

 1قوقو بلعجات ونجمة بكرار :المرجع السابق ،ص ،21ومن أصناف وأنواع العقود االحتمالية :عقد الرهان وعقد التأمين وعقد المقامرة ،وعقد التأمين
يقوم على فكرة التوازن في احتماالت الكسب والخسارة لألطراف.
 2هبة محمد محمود الديب :المرجع السابق ،ص.32
 3قوقو بلعجات ونجمة بكرار :المرجع السابق ،ص .22وأحمد الصويعي شلبيك :المرجع السابق ،ص .192ومن الجدير بمالحظة بأن محكمة النقض
السورية أخذت بهذا الرأي في حكمها الصادر في  13ديسمبر سنة 1255م .وعبد الحكم فودة :آثار الظروف الطارئة :المرجع السابق ،ص.105
 4خميس صالح ناصر عبد هللا المنصوري :المرجع السابق ،ص.60
 5أحمد الصويعي شلبيك :المرجع السابق ،ص.192
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بعض العقود الفورية ،هو أمر ال يرجع إلى طبيعة خاصة بهذه العقود ،وإنما يرجع إلى عدم توافر شرط من
شروط تطبيق النظرية وخاصة شرط عدم التوقع ،حيث يترتب على قصر مدة إبرام العقد وتنفيذه؛ عدم إتاحة
الفرصة لتوافر هذا الشرط من الناحية العملية.

1

الجدير بالذكر أن المجال الخصب لتطبيق نظرية الظروف الطارئة تتمثل في العقود الزمنية المتعلقة بالنشاط
الصناعي والتجاري.
وهذا ما دفع بعض الفقه 2إلى القول بضرورة استبعاد العقود غير المتعلقة بنشاط صناعي أو تجاري من
مجال تطبيق نظرية الظروف الطارئة ،ويقول مؤيداً لرأيه في هذا الشأن أن هذه العقود ال تنسجم مع ما يتطلبه
القانون من شروط محددة لتطبيق نظرية الظروف الطارئة ،فنظرية الظروف الطارئة تفترض لتطبيقها إلحاق
خسائر ونقص في اإليرادات بما يؤدي ذلك إلى قلب اقتصاديات العقد رأسًا على عقب ،وهذا اإلرهاق أو العجز
يقدر بالموازنة بين اإليرادات والنفقات التي تكبدها المتعاقد والمتعلقة بالنشاط موضوع هذا العقد ،وبالتالي ال
محل للجوء لنظرية الظروف الطارئة إال إذا كان موضوع العقد على نحو صناعي أو تجاري.
إال أن األمر لم ينتهي عند هذا القول ،فقد ظهر رأي آخر من الفقه يناقض هذا القول ويعارضه ألنه
ليس من الالزم أن يكون موضوع العقد متصالً بنشاط ذي طبيعة صناعية أو تجارية لتطبيق هذه النظرية عليه،
على أساس أن الحجة المطروحة من الرأي الفقهي األول يمكن دحضها ،استناداً إلى أن كل نشاط إنساني
يمكن أن يقدر بالمال ،كما ويمكن في العقود المدنية العادية أن يتم إجراء موازنة بين القيمة السارية والقيمة
المشترطة في العقد.
ونحن نذهب مع ما ذهب إليه االتجاه الثاني إذ ال يوجد ما يمنع من ذلك قانوناً ،إال أن األمر يبقى أكثر
ظهو ًار من الناحية العملية في العقود المتعلقة بالنشاط الصناعي والتجاري دون غيرها ،إذ يكثر حدوث مثل هذه
الظروف في تلك العقود أكثر من العقود المدنية ،رغم عدم وجود ما يمنع من تطبيق النظرية بشأنها.
ثاني ًا_مبادئ وأصول تطبيق نظرية الظروف الطارئة:
 .0نظرية الظروف الطارئة من النظام العام:
تعد نظرية الظروف الطارئة في القوانين محل الدراسة من النظام العام 3،وهذا يعني أنه ال يجوز ألطراف
العالقة التعاقدية االتفاق على استبعاد تطبيق حكم نظرية الظروف الطارئة ،فأي شرط في العقد يقضي بعدم
 1محمد السناري :المرجع السابق ،ص.41
 2مشار لهذا الرأي والرأي المخالف لدى محمد السناري :المرجع السابق ،ص.32-39
 3وهذا واضح في نص المادة  2/149من القانون المدني المصري ،والمادة ( )151من القانون المدني الفلسطيني ،والمادة ( )205من القانون المدني
األردني.
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ال وال يلتفت إليه 1.وهذا يستفاد من عبارة وردت في النصوص
تطبيق النظرية عند تحقق شروطها يعد شرطًا باط ً
ال كل اتفاق يقضي بغير ذلك).
القانونية الخاصة لهذه النظرية وهي (ويقع باط ً
فأي شرط أو اتفاق من شأنه أن يؤثر على حق المتعاقد في المطالبة بحقه في تطبيق النظرية ال يلتفت إليه،
وال يؤثر على حق المدين بااللتزام المتضرر من ذلك التغيير في الظروف.

2

والعلة من جعل القانون حكم تعلق نظرية الظروف الطارئة بالنظام العام ،هو أن الجزاء قد يغدو صوريًا ال قيمة
له وال فائدة منه إذا سمح للمتعاقدين أن يتفقوا مقدمًا على ما يخالف تطبيق هذه النظرية ،فيستطيع المتعاقد
القوي أن يملي شرط المخالفة دائمًا على المتعاقد الضعيف ،وهذا ما تم تفاديه في القوانين محل الدراسة.

3

ولكن السؤال يبقى جلي ًا في العلة من جواز االتفاق بين المتعاقدين على تحمل المدين تبعة الهالك في
القوة القاهرة وعدم جواز االتفاق على تحمله نتيجة الظروف الطارئة ،رغم أن الظروف الطارئة تكون أقل
ال ،أما نظرية الظروف الطارئة تجعل
خطورة من القوة القاهرة ،إذ تجعل القوة القاهرة من تنفيذ االلتزام مستحي ً
االلتزام مرهقاً فحسب؟
اختلف الفقه حول إعطاء تبرير لهذا الحكم ،حيث ذهب البعض إلى أن الظروف الطارئة أكثر وقوعًا في الحياة
العملية من القوة القاهرة وهذا ما يجعل المتعاقد القوي يتجه إلى االحتياط ضد الظروف الطارئة أكثر من تحوطه
لتوقع القوة القاهرة 4.وقد تابع رأي آخر من الفقه وبحق إلى تبرير ذلك بأن الحكم بشأن الظروف الطارئة هو
حكم لم يألفه الناس ،بحرمان المتعاقدين من ميزة قديمة كانت تمنح لهم باالتفاق على ما يخالفه ،فنص القانون
على بطالن ما يخالف هذا االتفاق ،أما حكم القوة القاهرة فهو حكم تقليدي مستقر في النفوس منذ أزمنة طويلة،
وال يخشى أن يعمل الناس على إبطاله بصورة عامة فلذلك أجيز لهم االتفاق على ما يخالفه.

5

 .2بداية تطبيق نظرية الظروف الطارئة ونهايتها:
يثار السؤال جلي ًا في هذا المقام حول الوقت الذي يعتبر بداية الزمة لتطبيق النظرية وكذلك الوقت الذي
ينتهي به تطبقيها خاصة وأنها نظرية مؤقتة التطبيق وليست أبدية؟
أ .بداية تطبيق نظرية الظروف الطارئة :يمكن للمتعاقد المتضرر من الظروف التي طرأت على العقد بعد
إبرامه أن يتقدم بطلب تطبيق النظرية من اللحظة األولى التي يتحقق فيها هذا الظرف ،وذلك عند تحقق
الشروط الواجب توافرها لتطبيقها6 ،إال أن ذلك مشروطًا بحدوث الظرف الطارئ بعد انعقاد العقد صحيحًا

 1هبة محمد محمود الديب :المرجع السابق ،ص.91
 2أحمد يوسف عبد الرحمن بحر :المرجع السابق ،ص.160
 3عبد الرزاق السنهوي :الوسيط2009 ،م ،المرجع السابق ،ص.540
 4عبد الحكم فودة :آثار الظروف الطارئة والقوة القاهرة ،المرجع السابق ،ص.94
 5عبد الحميد الشواربي :فسخ العقد في ضوء الفقه والقضاء ،ط( ،)3منشأة المعارف ،اإلسكندرية1229 ،م ،ص.224
 6أحمد يوسف عبد الرحمن بحر :المرجع السابق ،ص.159
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بين أطرافه وقبل انتهائهم من تنفيذه ،إذ ال عبرة من طلب تطبيق النظرية على الظروف التي قد تط أر قبل
االنعقاد وبعد االنتهاء من التنفيذ.
ب .نهاية تطبيق نظرية الظروف الطارئة :تفترض نظرية الظروف الطارئة أن تط أر ظروفًا مؤقتة بعد االنعقاد
مصيرها الزوال فيما بعد ،كون أن هذه النظرية هدفها تمكين المتعاقد من الوفاء بالتزاماته دون تكبده خسارة
فادحة والتغلب على هذه الظروف التي حاقت به حتى تعود الحالة لطبيعتها كما كانت عند اإلبرام 1،أما
إذا استحال عودة الحالة إلى ما كانت عليه قبل حدوث الظرف الطارئ وتبين تأبيده إلى ماال نهاية مع
عدم قدرة المتعاقد المدين على االستمرار في تنفيذ االلتزامات العقدية ،فال مجال لالستمرار بالعقد ،ويمكن
االتجاه إلى فسخه مع الحكم بالتعويض إذا كان له مقتضى.

المطلب الثاني
مضمون سلطة القاضي إزاء العقد بسبب الظروف الطارئة
األصل في تنفيذ العقد أن يتم باآللية المتفق عليها بين المتعاقدين ،إال أنه قد يحدث عند حلول أجل
تنفيذ العقد ،أن تط أر ظروف غير متوقعة والحقة على إنشائه ،وبالتالي يصبح تنفيذ االلتزام مع وجود هذا الظرف
الطارئ شاقاً ومرهقاً ،وهنا تظهر سلطة القاضي ودوره في تعديل العقد بسبب الظروف الطارئة التي قد تصيبه،
وكيفية إعمال القاضي لهذه السلطة على العقد عند توافر شروطها.
فقد نص القانون المدني الفلسطيني في المادة ( )050على أنه (إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم
يكن في الوسع توقعها ،وترتب على حدوثها أن تنفيذ االلتزام التعاقدي ،أصبح مرهقاً للمدين ،يهدده بخسارة
ال كل اتفاق يقضي بغير
فادحة ،جاز للمحكمة تبعًا للظروف أن ترد االلت ازم المرهق إلى الحد المعقول ويقع باط ً
ذلك).

2

ومن خالل نص المادة سالف الذكر  ،يتضح لنا بأن القاضي يتدخل بتعديل العقد وإزالة اإلرهاق الذي
يصيب المتعاقد نتيجة وجود الظرف الطارئ ،برد االلتزام المرهق إلى الحد المعقول .ولبيان مضمون هذا
المطلب سنتناوله بالشرح والتفصيل في فرعين:
الفرع األول :المقصود برد االلتزام المرهق إلى الحد المعقول.
الفرع الثاني :وسائل رد االلتزام المرهق إلى الحد المعقول.

 1عبد الرزاق السنهوري :الوسيط2009 ،م ،المرجع السابق ،ص.535-532
 2تقابل هذه المادة نص المادة ( )2/149من القانون المدني المصري ،والمادة ( )205من القانون المدني األردني.
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الفرع األول
المقصود برد االلتزام المرهق إلى الحد المعقول
إن المتأمل لنص المادة ( )050من القانون المدني الفلسطيني ،يالحظ أنه أورد عبارة (رد االلتزام
المرهق إلى الحد المعقول) من قبل القاضي كأثر لحدوث الظرف الطارئ .فكلمة (يرد) تعني إعادة الوضع
المختل إلى حالة التوازن التي كان يتسم بها العقد أثناء تكوينه ،وهذا ما يحقق التوازن بين مصالح األطراف
المتعاقدة في هذه الظروف الجديدة الطارئة ،قياسًا على ما كانت عليه في ظل الظروف القديمة عند إنشاء
العقد موضوع الخالف.

1

ويكون الرد عن طريق اشتراك طرفا العقد الدائن بااللتزام والمدين به معًا في الخسارة التي لحقت باألخير
بسبب الظروف الطارئة التي طرأت بعد إبرام العقد ،مما يفيد عدم تحمل المدين بااللتزام وحده لتلك الخسارة
الفادحة 2.فالمشرع لم يقصر تدخل القاضي في تعديل العقد بسبب الظرف الطارئ على رد االلتزام المرهق،
بل ال بد وأن يكون هذا الرد في الحدود المعقولة ،وضابط المعقولية هنا تظهر أهميته في تقييد سلطة القاضي
في توزيع العبء الطارئ على أطراف العقد.

3

كما ويعد الحد المعقول معياراً مرناً ،حيث ينظر فيه إلى ظروف كل قضية ونزاع على حدا ،فسلطة
القاضي في هذه الحالة هي سلطة واسعة في تقدير الحد الذي يجب أن يرد إلى الحد المعقول 4.فيكون للقاضي
سلطة وحرية في معالجة النزاع المعروض عليه والمتعلق بتطبيق نظرية الظروف الطارئة ،فقد يرى القاضي
بعد االستعانة بضوابط سلطة تدخله أنه ال بد من إنقاص االلتزام أو زيادة االلتزام المقابل ،وقد يرى بأنه ال
يحتاج هذا النزاع إلنقاص االلتزام وال ل زيادة االلتزام المقابل ،بل ال بد من وقف تنفيذ العقد حتى يزول الحادث
ويعود الحال كما كان عند إبرام العقد.
فهنا يثار تساؤ ًال في غاية األهمية ،حول مدى سلطة القاضي في إعمال جزاء الفسخ ،خاصة وأن

النص التشريعي لم ينص سوى على أن يرد القاضي االلتزام المرهق إلى الحد المعقول ،دون أن ينص على
كيفية رده؟
من المالحظ أن مفهوم الرد ال يعني إعطاء القاضي سلطة اإلنهاء ،فالرد هو تعديل الشيء مع بقاؤه،
أما الفسخ فهو إنهاء لل اربطة العقدية بين األطراف ،فلذلك ال يجوز للقاضي أن يقضي بفسخ العقد مهما كانت
الظروف الطارئة 5،ألن القانون المدني وإن أعطى القاضي سلطة لتعديل العقد في هذه الحالة برد االلتزام إلى
 1زهرة بلقاسم :المرجع السابق ،ص .96ومحمد بوكماش :المرجع السابق ،ص.254
 2خميس صالح ناصر عبد هللا المنصوري :المرجع السابق ،ص.134
 3أحمد حدي اللة :المرجع السابق ،ص.142
 4خميس صالح ناصر عبد هللا المنصوري :المرجع السابق ،ص.132
 5زهرة بلقاسم :المرجع السابق ،ص.99
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المعقول  ،فإنه لم يعطه سطلة فسخه وهذا بنص القانون .إال أن الكثير من التشريعات الغربية قد أخذت بحلول
مختلفة عن الحلول التي اتخذتها التشريعات العربية ومن بينها التشريع الفلسطيني والمصري واألردني ،حيث
نص التشريع اإليطالي على أنه يجوز للمدين إذا أصبح االلتزام مرهقًا أن يطلب من القاضي فسخ العقد لرفع
الظلم الواقع عليه جراءه ،كما أجاز للطرف اآلخر أن يتقدم بطلب تعديل شروط العقد لتتفق مع العدالة ،فإذا
كانت هذه الشروط عادلة ،فللمحكمة أن تفرضها وال يجوز للطرف اآلخر معارضتها والتمسك بالفسخ ،أما إذا
بناء على طلبه.
كانت غير ذلك فتقضي للمدين بالفسخ ً
ونرى بأنه ال بد من إعمال جزاء الفسخ ،في حالة واحدة فقط إذا ما تبين للقاضي أن قلب اقتصاديات
1

العقد ،أصبح هو الحالة العادية وليس هناك أمل في زوال االختالل الذي يصيب العقد ،فإنه في هذه الحالة
ال مجال لتطبيق نظرية الظروف فالطارئة ،وذلك بسبب انتفاء شرط أن يكون الظرف الطارئ مؤقت ًا ،وبالتالي
ال يكون أمام أطراف العقد إال أن يطلبوا من القاضي فسخه.
وهناك جانب من الفقه يرى بإمكانية الحكم بفسخ العقد ،إذا ما طلبه الدائن في حال لم يعجبه التعديل
الذي أجراه القاضي ،فيفضل التخلي عن الصفقة المبرمة بينه وبين المدين وللقاضي أن يجيبه في ذلك ويفسخ
2
ن
بناء على
العقد .ونحن نؤيد هذا الرأي ألن القانو قصر عمل القاضي على رد االلتزام إلى الحد المعقولً ،
طلب التعديل المقدم من المدين ،فيكون من حق الدائن أن يطلب فسخ العقد إذا فضل ذلك ،وال سيما أن فسخ

العقد يكون أصلح للمدين ،إذ يدفع عنه كل أثر للظرف الطارئ.
وقد يتعرض القاضي عند تحققه من توافر شرط الرهاق من عدمه لمجموعة من الصعوبات ،ومن هذه
الصعوبات التالي:

3

 .1أن التمييز بين اإلرهاق في تنفيذ االلتزام كأثر للظرف الطارئ واستحالة التنفيذ كأثر للقوة القاهرة ،هو أمر ال
يخلو من الصعوبة ،وهذه الصعوبة تتمثل في المعيار الذي يجب األخذ به للتفرقة بينهما.
 .2أن التعبير عن صعوبة تنفيذ االلتزام بسبب الظرف الطارئ ،بعبارة (أن االلتزام يكون مرهقاً) ،أو بعبارة (أن
التنفيذ يؤدي إلى خسارة فادحة) ،هي عبارات غير منضبطة وتحتاج إلى تحديد معناها بدقة ،بل قد يجد
القاضي صعوبة في تفسير هذه العبارات.
 .3إذا حاول القاضي تحديد معنى الخسارة الجسيمة أو الفادحة ،عن طريق معرفة حدود الخسارة العادية ،بحيث
يكون ما يجاوز هذه الخسارة ت عتبر خسارة فادحة أو جسيمة ،فإن هذه المحاولة ال تخلو كذلك من الصعوبة.
 1محمد بوكماش :المرجع السابق ،ص .254وزهرة بلقاسم :المرجع السابق ،ص .94وكذلك أخذ التشريع اليوناني بالحق في فسخ العقد ،إذا كان ذلك
يحقق مصلحة لألطراف المتعاقدة ،وفي هذه الحالة يجب على كل طرف من األطراف أن يعيد لآلخر ما قبضه وفق قاعدة اإلثراء بال سبب ،كما
سمح هذا التشريع للمدين أن يطلب الفسخ الجزئي للعقد.
 2مشار لهذا الرأي لدى ،محمد بوكماش :المرجع السابق ،ص.264
 3محمد السناري :المرجع السابق ،ص.99-96
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 .4وكذلك إذا حاول القاضي أن يستخلص مقدار التقلب العادي لألسعار أو الزيادة العادية في األسعار ،واعتبار
أن ما يجاوز هذه الزيادة هي زيادة غير عادية وغير مألوفة ،فالصعوبة هنا تتمثل باألسس والمعايير التي
يمكن للقاضي أن يعتمد عليها في هذا الشأن.
 .5كما يمكن أن يعرض على القاضي نزاع محله أشياء متعددة ،وبسبب الظرف الطارئ ارتفع سعر بعضها
ارتفاعًا شديدًا ،والبعض اآلخر هبط سعره أو ظل على حاله ،فهنا يثور التساؤل حول مدى إمكانية تطبيق
نظرية الظروف الطارئة على هذا النزاع متعدد المحل مختلف الفروض.
وإن كنا نرى بأن ينظر لكل حالة على حدا مع الموازنة بينها جميعاً في نهاية األمر إذا كانت لنفس
األطراف وبنفس العقد .فهذه الصعوبات وغيرها تعترض القاضي عند تحققه من توافر شرط اإلرهاق أو عدم
توافره ،خاصة وأن النصوص الواردة في القوانين المدنية ال تعين القاضي إعانة كاملة في هذا الشأن ،لحل مثل
هذه الصعوبات.
هذا ما دفع بعض الفقه إلى القول بأن المقصود بالرهاق ،هو أن تكون الخسارة الناشئة عن الظرف
الطارئ فادحة واستثنائية وتجاوز الخسارة العادية المتوقعة ،أي تجاوز الحد األقصى لألسعار ،أما إذا كانت
هذه الخسارة عادية متوقعة أو انحصر أثر الظرف الطارئ في تفويت فرصة الربح على المتعاقد ،فإنه ال يكون
هناك مجال للقول بوجود إرهاق يستوجب تطبيق نظرية الظروف الطارئة.

1

وبذلك إذا ط لب من القاضي تطبيق نظرية الظروف الطارئة ،فإن عليه أن يحدد أو ًال مقدار الخسارة
العادية المتوقعة ،أي الحد األقصى لألسعار في الصفقة المعروضة عليه ،ثانياً أن يبحث في عناصر النزاع
فإذا وجد أن المتعاقد المدين بااللتزام لم تلحقه خسارة مطلقاً ،وإنما انحصر األمر بالنسبة له بفقدان األرباح كلها
أو جزءًا منها ،أو أن لحقته خسارة ل كنها ال تزيد عن الخسارة المألوفة المتوقعة حسب ما حددها القاضي ،فإنه
في هذه الحالة يقضي بعدم جواز تطبيق نظرية الظروف الطارئة ،أما إذا وجد أن الخسارة التي لحقت المتعاقد
قد تجاوزت ذلك فإنه ال يكون أمام القاضي إال أن يتدخل لرد االلتزام المرهق إلى الحد المعقول.
وسلطة القاضي في تعديل العقد بسبب الظروف الطارئة ،يحكمها العديد من القواعد والمبادئ الفقهية
والمتمثلة فيما يلي:

2

 .1أن رد االلتزام يكون بالنسبة للحاضر فقط ،وال يشمل مستقبل العقد ألنه غير معلوم.

3

 .2أن يتم حل الخسارة غير المألوفة التي أصابت المدين بااللتزام ،باشراك األطراف جميعهم في تحمل الخسارة
أو اإلرهاق ،سواء أكان دائنًا أو مدينًا  ،وذلك بأن يقوم القاضي برد االلتزام إلى الحد المعقول ،ولكن المشرع
 1عبد الرزاق السنهوري :الوسيط ،2009 ،المرجع السابق ،ص.536
 2خميس صالح ناصر عبد هللا المنصوري :المرجع السابق ،ص.153
 3زهرة بلقاسم :المرجع السابق ،ص .94ومحمد بوكماش :المرجع السابق ،ص.260

164

لم يحدد نسبة معينة في النصوص التشريعية لتوزيع اإلرهاق أو الخسارة بين األطراف ،وبالتالي يترك هذا
األمر لسلطة القاضي التقديرية استنادًا للضوابط التي نص عليها القانون ،دون التقييد بقاعدة حسابية في
التوزيع.
 .3أما إذا كانت الخسارة التي وقعت نتيجة الظرف الطارئ مألوفة ،فإنه ال مجال إلعمال نظرية الظروف
الطارئة ،وال بد للمدين بااللتزام أن يتحملها وحده.

الفرع الثاني
وسائل رد االلتزام المرهق إلى الحد المعقول
يمكن للقاضي أن يستخدم وسائل تحقق الغاية المقصودة من تعديل العقد بسبب وجود الظرف الطارئ،
ومن المالحظ بأن هذه الوسائل لم ترد ضمن النص القانوني الذي تناول هذه النظرية ،بل كانت هذه الوسائل
ثمرة جهد الفقه والقضاء ،وهذه الوسائل تنحصر في إنقاص االلتزام المرهق أو في زيادة االلتزام المقابل
لاللتزام المرهق أو وقف تنفيذ العقد حتى يزول الحادث الطارئ.
أو ًال :إنقاص االلتزام المرهق:
يملك القاضي سلطة التدخل لتعديل العقد في حالة ما إذا كان االلتزام التعاقدي مرهقاً للمتعاقد المدين
بااللتزام ،بحيث يلحق به خسارة فادحة ،ووسيلة هذا التدخل هو إنقاص االلتزام المرهق للمدين ،وبذلك فإن
القاضي يقوم بتوزيع عبء االلتزام المرهق على أطراف العقد ،بحيث يتحمل كل طرف جزءاً من تلك الخسارة.
وقد يكون هذا النقاص إنقاصاً من ناحية الكم أو إنقاصاً من ناحية الكيف.

1

2

 .0التعديل في صورة النقاص من ناحية الكم:
وتوضح هذه الصورة بمجموعة من األمثلة  ،كأن يتعهد تاجر بتوريد كميات كبيرة من الصلب لمصنع ما،
ثم يقع ظرف طارئ كالحرب مثالً ،أدت إلى ارتفاع سعره ارتفاعًا باهظاً ،وهذا ما جعل استيراده صعبًا مما
أدى إلى نقص الكميات الموجودة منه في السوق ،فيجوز في هذه الحالة أن يتدخل القاضي بإنقاص كمية
الصلب المتفق على توريدها إلى الحد الذي يستطيع المدين المتعاقد توريده للدائن ،فإذا حكم القاضي بذلك
للمدين المتعاقد ،فإنه يكون ملتزماً بالكمية التي عينها القاضي.

3

فالنقاص حسب هذه الصورة ،هو أن ينقص القاضي من الكمية المتفق عليها عند التعاقد ،إذا ما
توافرت الشروط الموجبة لتطبيق نظرية الظروف الطارئة.
 1خميس صالح ناصر عبد هللا المنصوري :المرجع السابق ،ص.154
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 .2التعديل في صورة النقاص من ناحية الكيف:
وتكون هذه الصورة بتعديل االلتزام المرهق من ناحية الكيف ،أي أن يتم الوفاء بنفس
الكمية المتفق عليها ،ولكن بسلعة أقل جودة منها ،بحيث يكون من السهل الحصول على هذه البضاعة األقل
جودة دون إرهاق.

1

مثال ذلك أن يتعهد شخص بتوريد كميات محددة من سلعة معينة بمواصفات متفق عليها ،وأثناء تنفيذ
هذا االلتزام ط أرـت حوادث استثنائية ،جعلت الحصول على تلك السلعة أم ًار مرهقًا ،سواء أكان ذلك بسبب ارتفاع
األسعار أم بسبب ندرة السلعة المتعاقد عليها ،ففي هذه الحالة يجوز للقاضي تعديل االلتزام ،وذلك بالترخيص
له بالوفاء بنفس الكمية المتفق عليها ،ولكن من سلعة أقل جودة منها يكون الحصول عليها دون إرهاق.

2

وقد عارض بعض الفقه صورة النقاص المنصب على الكيف ،ألن ذلك فيه تغيير لمحل االلتزام ،وفيه
تالعب بمقدرات العقد ،وتغيير في جوهر االلتزام على عكس ما اتفق عليه األطراف ،وألنه ليس من مصلحة
الدائن أن يحصل على صنف أقل من الصنف المتعاقد عليه ،ألن نوعية السلعة قد تكون مقصودة لذاتها.

3

وهذا الرأي هو الرأي األقرب للعدالة من وجهة نظرنا ،على أساس أنه ليس من العدل اإلخالل بمصلحة الدائن
بحصوله على صنف أقل جودة من الصنف المتفق عليه ،خاصة إن كانت الجودة محل اعتبار لدى الدائن،
فلذلك يمكن األخذ بالصورة األولى لإلنقاص دون الثانية .ويتعين على القاضي حال إنقاص االلتزام المرهق،
أال يقوم برفع اإلرهاق بشكل كلي عن المدين ووضعه على عاتق الدائن؛ ألن العدالة تأبى ذلك.
ثانياً :زيادة االلتزام المقابل لاللتزام المرهق:
فإذا كان إنقاص االلتزام المرهق أفضل وسيلة لرد االلتزامات إلى الحد المعقول ،إال أن هناك وسيلة
أخرى لتعديل العقد وهي زيادة االلتزام المقابل اللتزام المدين 4،وهذه الصورة هي أكثر الصور شيوعًا في الواقع
العملي وأكثرها قابلية للتطبيق.

5

مثال ذلك :إذا تعهد متعاقد بتوريد سلعة كميتها عشرة أطنان لمتعاقد آخر ،سعر الكيلو الواحد منها خمسة
دنانير ،ثم ارتفعت األسعار نتيجة لظرف استثنائي ما ،بحيث أصبح سعر الكيلو الواحد من ذات السلعة سبعة
دنانير ،ففي هذه الحالة تكون الزيادة مألوفة على المدين ،وال يعتد بها لتطبيق نظرية الظروف الطارئة ،ويتحملها
المدين وحده ،ألنها تمثل ارتفاعًا عاديًا ومألوفًا لألسعار ،كما يتحمل الدائن انخفاض األسعار المألوف ،أما إذا
زادت األسعار ليصبح سعر الكيلو الواحد مائة دينار؛ فإن الزيادة في هذه الحالة هي زيادة غير مألوفة ،وبالتالي
 1زهرة بلقاسم :المرجع السابق ،ص.92
 2مشار لهذا المثال لدى ،نجاة عبيد :المرجع السابق ،ص.110
 3مشار لهذا الرأي لدى ،زهرة بلقاسم :المرجع السابق ،ص.94
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بناء على طلب المدين بزيادة االلتزام المقابل لاللتزام المرهق ،فيقسمه القاض ي
يتدخل القاضي في هذه الحالة ً
بين المتعاقدين حيث يتحمل كل منهم نصيبه في الخسارة غير المتوقعة ،ويكون ذلك بزيادة السعر الذي يدفعه
المتعاقد اآلخر.
ويالحظ أن هذه الوسيلة ال يعمل بها إذا كان العقد من العقود الملزمة لجانب واحد ،على أساس أن
هذه العقود ال يتصور فيها أن يكون رد االلتزام المرهق بالزيادة في االلتزام المقابل ،ألنه ليس ثمة التزام مقابل
في مثل هذه العقود.

1

ونرى بأن دور القاضي في هذه الوسيلة ودوره في وسيلة إنقاص االلتزام المرهق واحد ،على أساس
أن القاضي عندما ينقص من االلتزام المرهق للمدين ،فإنه في ذات الوقت يحمل الدائن نسبة من هذه الخسارة
وهي نسبة اإلنقاص ،وبالتالي يكون الدائن هنا تحمل جزءًا من هذا اإلرهاق ،سواء أكان ذلك بإنقاص االلتزام
المرهق بالكم أم بالكيف في حال األخذ بهذه الصورة من اإلنقاص من قبل القاضي .وبالتالي نرى بأن هاتين
الوسيلتين وجهان لعملة واحدة في تعديل العقد ،بالرغم من اختالفهما في طريقة تحميل الدائن نسبة من اإلرهاق.
ثالث ًا_وقف تنفيذ العقد إلى حين زوال أثر الظرف الطارئ:
فقد يرى القاضي بأن حل االختالل التعاقدي الناتج عن حدوث الظرف الطارئ ال يكمن في إنقاص
االلتزام المرهق أو زيادة االلتزام المقابل ،بل ال بد من وقف تنفيذ العقد إلى حين زوال أثر الظرف الطارئ ،إذا
رأى بأن هذا الظرف مؤقت يقدر له الزوال في الوقت القريب ،وأن الدائن ال يلحقه ضرر كبير جراء هذا الوقف
المؤقت للعقد.

2

وهذا التعديل ال يمس بالعناصر الموضوعية أو المادية للعقد  ،إذ تظل االلتزامات فيه محتفظة بقيمتها
ومقدارها دون تأثر ،ولكن التعديل ينصب فقط على عنصر الزمن المتفق عليه لتنفيذه.

3

مثال ذلك :أن يتعهد مقاول بإقامة بناء في وقت محدد ،فترتفع أسعار مواد البناء ارتفاعًا باهظًا بسبب
حدوث ظرف طارئ ،فإذا قدر القاضي بأن هذا االرتفاع يوشك على الزوال في الوقت القريب ،وأن هذا الوقف
ال يؤثر على مصلحة الدائن بااللتزام ،فإنه يقضي بوقف تنفيذ التزام المقاول بتسليم المبنى في الموعد المتفق
عليه ،حتى يتيسر للمقاول تنفيذ التزامه دون إرهاق 4.وهذا المثال كثير ما يحدث في الحياة العملية ،لتعرض
بالدنا لمثل هذه الظروف من فترة ألخرى.

1
2
3
4
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وهذا اإلجراء يتفق باألساس مع فكرة منح القاضي األجل القضائي للمدين ،أي ما يعرف بنظرة الميسرة
على اعتبار أن كليهما يتضمن تأجيل وقت تنفيذ االلتزام إلى أجل الحق يحدده القضاء ،كما يشترط في كليهما
أال يسبب هذا التأجيل ضرر جسيم للدائن ،ولكنه يختلف عن نظرة الميسرة في السبب الذي يدعو القاضي لمنح
األجل للمدين في كال الحالتين  ،فنظرة الميسرة تمنح لسبب حادث خاص فردي ،بينما سبب الحادث الطارئ
حادثًا عامًا استثنائيًا 1،وإن كنا نرى بأنه ال داعي لشرط العمومية في جميع الحاالت ،وأن يترك ذلك لسلطة
القاضي التقديرية في تقريره لحاالت خاصة بالمدين ،لألسباب التي أوردناها فيما سبق.
كما يذهب الفقه إلى القول بأن وقف تنفيذ العقد مؤقتاً ال يؤثر في كم التزامات المدين واجب التنفيذ،
فمهما كانت المدة التي قررها القاضي لصالح المدين ،فإنه يظل ملتزمًا بكم االلتزامات المفروضة عليه دون
تغيير ،ألن الوقف كما تحدثنا فيما سبق ال يمس مضمون العقد ،ال من الناحية الموضوعية أو المادية ،وبالتالي
تظل االلتزامات محتفظة بقيمتها ومقدارها دون أن تتأثر بهذا الوقف الحاصل لتنفيذ االلتزام.

2

وطبيعة حكم القاضي في حالة وقف تنفيذ االلتزامات المرهقة تختلف عن طبيعة الحكم في حالة إنقاص
االلتزام المرهق أو زيادة االلتزام المقابل لاللتزام المرهق ،ففي الحالتين األخيرتين يكون حكم القاضي منشًأ
لاللتزام ،بينما في الحالة األولى ال يكون الحكم منشأً ألي التزام ،وإنما يؤجل التنفيذ من مدته المحددة إلى ميعاد
آخر ،ألن االلتزامات في هذه الحالة تظل محتفظة بقيمتها ومقدارها دون تغيير.

3

ويثار في هذه الجزئية تساؤ ًال حول االلتزام المقسط وتطبيق نظرية الظروف الطارئة بالنسبة له ،فهل
يكون تطبيق النظرية على االلتزام بكامل أقساطه ،أم يقتصر التطبيق على القسط الذي طرأ الظرف الطارئ
أثناء تنفيذه؟
تقتضي العدالة الواجب إعمالها في كل مناحي الحياة وخاصة المعامالت بين األفراد ،أنه إذا كان االلتزام
مقسطًا ،فال يكون رد االلتزام المرهق إلى الحد المعقول إال بالنسبة إلى القسط أو األقساط التي تأكد فيها أن
التزام المدين بشأنها قد صار مرهقاً ومهدداً له بخسارة فادحة بسبب الظروف الطارئة ،وال مجال إلعمال هذه
النظرية بالنسبة لألقساط المستقبلية التي يحتمل زوال الظرف الطارئ عند استحقاقها حماية لمصلحة الطرف
اآلخر بالعقد وهو الدائن بااللتزام4.نخلص إذن إلى أن الجزاء الذي جعله المشرع لنظرية الظروف الطارئة هو
جزاء يسر ومرن ،متروك لسلطة القاضي التقديرية بالنظر لظروف كل نزاع وقضية على حدا.
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المطلب الثالث
ضوابط سلطة القاضي إزاء العقد بسبب الظروف الطارئة وحدود الرقابة عليها
على الرغم من إعطاء القاضي سلطة التدخل في تعديل العقد عند توافر حالة من حاالت الظروف
الطارئة ،بغرض إعادة التوازن التعاقدي بين أطراف العالقة التعاقدية ،كما أن هذه السلطة رغم ما يظهر من
اتساع بشأنها اال أنها تظل مقيدة بحدود وضعها المشرع ،حيث يجب على القاضي مراعاة الظروف المحيطة
بالعقد أو القضية من ناحية ،والموازنة بين مصلحة األطراف من ناحية أخرى ،لما لهذين الضابطين من أهمية
كبيرة لتوجيه سلطة القاضي وضبطها في تعديل العقد بسبب الظرف الطارئ ،وإعادة التوازن إلي ه إلى الحد
المعقول.
وهذا ما سنتناوله بالشرح والتفصيل في فرعين:
الفرع األول :ضوابط سلطة تدخل القاضي في العقد بسبب الظروف الطارئة.
الفرع الثاني :حدود الرقابة على سلطة القاضي في تعديل العقد للظروف الطارئة.

الفرع األول
ضوابط سلطة تدخل القاضي في العقد بسبب الظروف الطارئة
أوالً_مراعاة القاضي للظروف المحيطة:

إن المتأمل بنص المادة ( )050من القانون المدني الفلسطيني التي جاءت تنص على (...جاز

للمحكمة تبعًا للظروف أن ترد االلتزام المرهق إلى الحد المعقول 1،)...يجد أن المشرع وضع ضابط لسلطة
القاضي في التدخل بتعديل العقد بسبب الظرف الطارئ تبعاً لما تكون عليه ظروف التعاقد أو التنفيذ.

2

وللقاضي في حدود هذه الظروف المحيطة أن يختار وسيلة أو أكثر من وسائل تعديل العقود بسبب
الظرف الطارئ ،وهي إما زيادة االلتزام المقابل لاللتزام المرهق أو إنقاص التزام المدين بالتعاقد تبعًا لها .أما إذا
بناء على ذلك ال يجد أمامه سوى
كان الحادث الطارئ تبعًا للظروف المحيطة يوحي بالزوال ،فإن القاضي ً
وقف تنفيذ العقد لمدة معينة كافية لزوال الحادث الطارئ ،بشرط عدم اإلضرار بمصلحة الدائن.

1
2

هذه المادة تقابل المادة ( )2/149من القانون المدني المصري ،والمادة ( )205من القانون المدني األردني.
أحمد حدي اللة :المرجع السابق ،ص.141
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والمقصود بالظروف المحيطة بالمتعاقدين ،هي ظروف التعاقد أو ظروف التنفيذ ،وكذلك ما يمكن توقعه
من ظروف الحقة ظهرت مؤشرات على حدوثها أثناء نظر القضية أو النزاع ،كما وتختلف هذه الظروف من
قضية ألخرى ومن عقد آلخر.

1

ومن خالل الظروف المحيطة بالمتعاقدين يقوم القاضي بمهمته في تعديل العقد المختل اقتصاديًا
والمطروح عليه ،واختيار الوسيلة المالئمة لرد اإلرهاق إلى الحد المعقول 2،كأن يتضح للقاضي أن الحادث
الطارئ هو حادث وقتي ،يقدر له الزوال في القريب العاجل ،وبالتالي يختار وسيلة وقف تنفيذ االلتزام لحين
زوال الظرف الطارئ.
ويمكن أن يكون من شأن الظروف المحيطة بالمتعاقدين عدم التعديل واإلبقاء على العقد بالرغم من
حدوث الظرف الطارئ ،كأن يتضح للقاضي أن المدين سيستفيد من الظروف االستثنائية بالمماطلة في التنفيذ،
وبالتالي يكون من شأن توزيع العبء الطارئ مجافاة لروح العدالة واإلنصاف ،ومثال هذه الحالة أن يتراخى
تنفيذ العقد إلى ما بعد نشوء الظرف الطارئ لسبب يعود لخطأ المدين أو تقصيره أو إهماله.

3

وبالتالي على القاضي أال يهمل أي ظرف من الظروف المحيطة بالنزاع المعروض على القاضي ،وعليه
أن يراعيها لرد االلتزام المرهق إلى الحد المعقول.
ثاني ًا_ قيام القاضي بالموازنة بين مصلحة الطرفين:
يقصد بضابط الموازنة بين مصلحة الطرفين هو إجراء مقارنة بين مصالح أطراف العالقة التعاقدية،
وعلى ضوء ما ينتج من هذه المقارنة يكون اختيار الحل المناسب واستخدام الوسيلة المناسبة لرد االلتزام المرهق
للمدين ،هذا ألن األساس الذي تقوم عليه هذه النظرية هو تحقيق العدالة ،وإعادة التوازن التعاقدي لمساره
الصحيح.

4

ومصلحة المدين تقتضي األخذ بيده والتخفيف من نسبة الرهاق التي لحقت به نتيجة حدوث الظرف
الطارئ ،أما مصلحة الدائن فتتمثل في رغبته بتنفيذ المدين اللتزامه في الموعد المحدد لذلك.

5

وبالتالي على القاضي أن يصل إلى حل بالموازنة بين هذه المصالح المتعارضة ،ويكون هذا الحل محققًا
للعدالة التعاقدية ومانعًا لظلم أي طرف على حساب مصلحة الطرف اآلخر.

 1محمد بوكماش :المرجع السابق ،ص.254
 2زهرة بلقاسم :المرجع السابق ،ص.92
 3محمد بوكماش :المرجع السابق ،ص.255
 4زهرة بلقاسم :المرجع السابق ،ص.93
 5قوقو بلعجات ونجمة بكرار :المرجع السابق ،ص.50
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ومن مظاهر الموازنة بين مصلحة أطراف العقد ،أن يجري القاضي سلطته على الحاضر فقط ،دون
الماضي وما تم به ،وهذا بغض النظر عما سيحدث بالمستقبل وما يعتريه من احتماالت 1.وحتى يتمكن القاضي
من الموازنة بين مصلحة الطرفين عليه أن يقوم بتفسير العقد ،ويلتزم القاضي بهذه الحالة في القيود الواردة
على تفسير العقد وكذلك أحكامه ،سواء أكانت عبارة العقد واضحة أو غامضة أو تحمل شكاً ما حول المعنى
الحقيقي إل اردة المتعاقدين.

2

وب الرغم من أهمية هذا الضابط ونص التشريعات المقارنة عليه 3،إال أنه لم يرد في نص المادة ()050
من القانون المدني الفلسطيني واقتصاره على ضابط الظروف المحيطة بالمتعاقدين فقط ،لذلك نأمل من
المشرع تعديل تلك المادة وإضافة عبارة (جاز للمحكمة تبع ًا للظروف المحيطة بالمتعاقدين وبالموازنة بين
مصلحة الطرفين أن يرد االلتزام المرهق إلى الحد المعقول ،)...أسوًة بالقوانين المقارنة محل الدراسة ،ألهمية
هذا الضابط في رد االلتزام المرهق إلى الحد المعقول.
إذن نخلص إلى أن ضوابط سلطة القاضي في تعديل العقد بسبب الظرف الطارئ ،تتمثل في الظروف
المحيطة بالمتعاقدين وقت التعاقد أو التنفيذ أو ما يمكن توقعه من ظروف الحقة ظهرت مؤشرات على وقوعها
أثناء نظر النزاع من قبل القاضي ،وكذلك ضابط الموازنة بين مصالح أطراف الرابطة العقدية ،لتحقيق الغاية
من إبرامه وهي تحقيق المصالح التي يرغب األطراف إلى تحقيقها من خالل العقد.

الفرع الثاني
حدود الرقابة على سلطة القاضي في تعديل العقد للظروف الطارئة
لبيان حدود الرقابة على سلطة القاضي في تعديل العقد لحدوث الظروف الطارئة ،ينبغي تسليط الضوء
على مسائل القانون في تطبيق نظرية الظروف الطارئة والتي تستوجب رقابة محكمة النقض(التمييز) عليها،
ومسائل الواقع التي ال تستوجب رقابة محكمة النقض(التمييز) عليها.
أو ًال_مسائل القانون في تطبيق نظرية الظروف الطارئة:
تخضع المسائل القانونية لرقابة محكمة النقض (التمييز) ،حيث تراقب المحكمة تطبيق النظرية فال يكون

 1زهرة بلقاسم :المرجع السابق ،ص.94
 2بشار عدنان ملكاوي :المرجع السابق ،ص.94
 3نص المادة ( )2/041من القانون المدني المصري الذي تقول (... -2جاز للقاضي تبعا للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد االلتزام
المرهق إلى الحد المعقول ،)...ونص المادة ( ) 215من القانون المدني األردني ،مطابق لما جاء بالقانون المدني المصري.
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للقاضي سلطة تقديرية واسعة في استعمال الرخصة الممنوحة له في تقرير الشروط التي يجب أن تتوافر لتطبيق
النظرية واألثر القانوني الذي يترتب على تطبيقها.

1

كما وتعتبر مسألة مراعاة الضوابط والقيود القانونية التي وضعها المشرع للقاضي في حالة تدخله في
تعديل العقد وإعمال أحكام النظرية ،ومن مسائل القانون التي يخضع فيها القاضي لرقابة محكمة النقض
(التمييز).

2

ويدخل ضمن المسائل القانونية أيضًا مسألة توزيع الخسارة على المتعاقدين ،ألن عمل القاضي يتمحور
في رد االلتزام المرهق إلى الحد المعقول ،فال يجوز له أن يرفع كل اإلرهاق عن المدين وتحميله للدائن أو
العكس.

3

أما رخصة فسخ العقد ف تخرج عن سلطة القاضي التقديرية ،بحيث ال يجوز له إعمال هذا الجزاء ال من
بناء على رغبة المدين ،وذلك ألن الهدف من تطبيق النظرية هو توزيع تبعة اإلرهاق على عاتق
تلقاء نفسه وال ً
الطرفين ،كما أنه في حالة الفسخ بناء على طلب المدين فإن الدائن يتحمل الخسارة وحده كلها ،وبالتالي تكون
ً

هناك رقابة من محكمة النقض (التمييز) على إعمال القاضي لجزاء الفسخ من عدمه 4.وهذه المسائل جميعها
تخضع لرقابة محكمة النقض ،كونها من مسائل القانون.
ثانياً_مسائل الواقع في تطبيق نظرية الظروف الطارئة:
بعد أن يتأكد القاضي من توافر شروط تطبيق نظرية الظروف الطارئة ،فإنه يوازن بين مصلحة الطرفين
تبعًا للظروف المحيطة بالعقد أو التنفيذ ،لرد االلتزام المرهق إلى الحد المعقول ،وبذلك يملك القاضي سلطة
تقديرية يستطيع بموجبها اختيار الطريقة التي يزيل فيها هذا اإلرهاق ،سواء أكانت بإنقاص االلتزام المرهق أو
زيادة االلتزام المقابل لاللتزام المرهق أو كان بوقف االلتزام لحين انتهاء الظرف الطارئ إن كان ذلك ال يضر
بمصلحة الدائن بااللتزام.

5

كما ويعتبر من مسائل الواقع ،تقدير مدى اإلرهاق الذي يصيب المدين من جراء حدوث الظرف الطارئ،
كما يخضع توافر شرط اإلرهاق من عدمه للسلطة التقديرية للقاضي ،كما تخضع االعتبارات الموضوعية بالنسبة
للصفقة ذاتها لتقدير القاضي 6.وبذلك يمكن القول بأن القاضي يتمتع بسلطة تقديرية في تعديل العقد واختيار
الوسيلة المالئمة لرد اإلرهاق إلى الحد المعقول ،وبالتالي ال مجال لرقابة محكمة النقض (التمييز) على هذه
المسائل.
1
2
3
4
5
6

زهرة بلقاسم :المرجع السابق ،ص.46
أحمد حدي اللة :المرجع السابق ،ص.143
زهرة بلقاسم :المرجع السابق ،ص.46
أحمد حدي اللة :المرجع السابق ،ص.143
زهرة بلقاسم :المرجع السابق ،ص.49
أحمد حدي اللة :المرجع السابق ،ص.144
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المبحث الثالث
سلطة القاضي في تعديل الشرط الجزائي
ظل مبدأ سلطان اإلرادة مظلة يبرم تحتها عددًا ال متناهي من التعامالت التعاقدية بغير إيراد استثناءات
ال من الزمن ،وقد نتج عن ذلك إمكانية إضافة ما يشاء األفراد من شروط إلى عقودهم ،ومن
عليه ردحا طوي ً
هذه الشروط الشرط الجزائي الذي ظهر كمظهر من مظاهر الحرية التعاقدية التي كفلتها التشريعات المدنية
والتجارية الحديثة ،إال أن ترك الحبال على غاربها يولد في كثير من األحيان تعسفًا من قبل األطراف لبعضهم
البعض ،وهذا ما مكن القاضي في بعض األحيان من التدخل في العقد وإعمال سلطته التقديرية لتعديل الشرط
الجزائي المضاف من قبل أحد المتعاقدين.
ولبيان مضمون هذا المبحث سنتناوله بالشرح والتفصيل في مطلبين:
المطلب األول :مدى تدخل القاضي في تعديل العقد بسبب الشرط الجزائي.
المطلب الثاني :ضمانات سلطة القاضي في تعديل الشرط الجزائي.

المطلب األول
مدى تدخل القاضي في تعديل العقد بسبب الشرط الجزائي
قد يحدث كثي اًر في الحياة العملية أن يتفق المتعاقدين على تضمين عقودهم شرطاً يقدر سلفاً سواء حين
التعاقد أو في وقت الحق عليه مقدار التعويض الذي يتحمله الطرف الذي يخل بتنفيذ االلتزام الملقى على عاتقه،
ويسمى هذا الشرط (بالشرط الجزائي) الذي يهدف في أغلب األحيان إلى تحذير الملتزم من اإلخالل بالتزامه،

1

وتهديده بالجزاء الشديد الذي تم إيراده في العقد؛ لحمله على الوفاء في الميعاد المحدد ،وهنا يمكن للطرف المتضرر
 1لم تنص القوانين محل الدراسة على تعريف محدد للشرط الجزائي ،فقد اكتفت بالنص فقط على أحكامه وشروطه ،وتركت مهمة تعريفه للفقه ،الذي
بدوره اختلف في إعطاء تعريف واحد له .فذهب جانب من الفقه إلى تعريف متأثرا بالوظيفة التعويضية للشرط الجزائي ،في حين أن جانب آخر من
الفقه حاول الجمع بين الوظيفة التعويضية للشرط الجزائي والوظيفة العقابية له .راجع عاصم حمودة أسعد شحيبر :الشرط الجزائي في العقود المدنية
(دراسة مقارنة) ،رسالة ماجستير ،كلية الحقوق ،جامعة األزهر ،غزة1434 ،هـ2013/م ،ص.22
كما عرفه البعض بأنه (اتفاق مسبق على تقدير التعويض الذي يستحقه الدائن عند امتناع المدين عن التنفيذ أو التأخير فيه) ،راجع ،إياد محمد إبراهيم
جاد الحق :النظرية العامة لاللتزام في القانون المدني الفلسطيني ،أحكام االلتزام ،الجزء الثاني ،ط ( ،)3د.ن ،غزة2013 ،م ،ص .51ونحن نرى
بأن هذا التعريف يؤخذ عليه بأنه جعل كلمة (مسبق) كلمة على إطالقها وغير محددة ،فكأن يفهم منها هو االتفاق على الشرط الجزائي بعد وقوع
الضرر وقبل تقدير التعويض المستحق للدائن عند اإلخالل بااللتزام.
وهناك من جمع بين وظيفة التعويض ووظيفة العقاب والجزاء عند تعريفه للشرط الجزائي وعرفه بأنه (اتفاق مقرن أو تابع يحدد بموجبه الطرفان
مسبقا التعويض أو العقوبة عند عدم التنفيذ أو التأخير فيه) ،وعبد المحسن سعد الرويشد :الشرط الجزائي في الفقه اإلسالمي ،رسالة دكتوراه مقدمة
إلى جامعة القاهرة1243 ،م ،ص .52ومحمد بوكماش :المرجع السابق ،ص .324وعلي محمد حسين الصوا  :الشرط الجزائي في الديون ،دراسة
فقهية مقارنة ،مجلة الشريعة و الدراسات االسالمية ،العدد 2004، 54م ،ص .224رغم جمع هذا التعريف بين وظيفة التعويض ووظيفة العقوبة
حيث وضح الغاية الكاملة لورود الشرط الجزائي في العقد ،إال أنه ينتقد من عدة جوانب تتمثل في ورود كلمة (مسبقا) بشكل عام وغير محدد،
وقصوره أيضا على حالتين فقط من حاالت اإلخالل بااللتزام التعاقدي ،رغم وجود حاالت أخرى يتحقق فيها اإلخالل بااللتزام كالتنفيذ الجزئي أو
المعيب.
لكل ما سبق ،نرى بأن الشرط الجزائي هو (التزام تابع احتياطي لاللتزام األصلي ،يتفق عليه المتعاقدين عند إبرام العقد أو بعد إبرامه بعقد الحق،
بشرط أن يكون سابقا على إخالل المدين بالتزامه العقدي حيث يُلزمه بدفع مبلغا من النقود أو القيام بعمل أو االمتناع عن عمل أو إعطاء شيئا عينيا
جزاء له على إخالله ،وتعويضا للدائن بهذا االلتزام).
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من هذا الشرط أن يلجأ إلى القاضي إلعادة تقدير التعويض بما يتناسب مع الضرر الواقع .وسمي هذا الشرط
بالشرط الجزائي؛ 1ألنه يوضع عادة كشرط ضمن شروط العقد األصلي أو في عقد الحق عليه لكي يستحق
المضرور التعويض على أساسه على اعتبار أنه جزاء لهذا اإلخالل الذي تم.
كما أن األصل العام أنه ال يجوز الجمع بين التنفيذ العيني لاللتزام األصلي والشرط الجزائي ،بحيث ال
يمكن للدائن مطالبة المدين إال بااللتزام األصلي ،أي بالتنفيذ العيني لاللتزام الوارد في العقد ما دام تنفيذه
2
ال بخطأ المدين أو َقبل
ممكنًا ،وبالتالي ليس للدائن المطالبة بالشرط الجزائي إال إذا أصبح تنفيذ االلتزام مستحي ً

الدائن استبدال االلتزام األصلي بالشرط الجزائي ،وفي سبيل ذلك قضت محكمة االستئناف بالقاهرة في حكم
لها على أن( :الشرط الجزائي هو التزام ثانوي ال يغني عن الوفاء بااللتزام األصلي وال يقوم مقامه إال إذا
استحال تنفيذ االلتزام األصلي أو قبل الدائن أن يستبدل به قيمة الشرط الجزائي).

3

كما يمكن اللجوء إليه إذا كان التنفيذ العيني مرهقًا للمدين وال يلحق بالدائن ضر ًار جسيماً 4،أو إذا كان
التنفيذ العيني لاللتزام ال يمكن أن يقوم به إال المدين وامتنع المدين عن تنفيذه ،ويشترط هنا بأن تكون شخصية
ال من االلتزام األصلي.
المدين محل اعتبار في تنفيذ هذا االلتزام ،فهنا يجوز للدائن المطالبة بالشرط الجزائي بد ً
إال أنه يستثنى من قاعدة عدم جواز الجمع بين التنفيذ العيني لاللتزام األصلي والشرط الجزائي ما يلي:

5

1

االستثناء األول  :في حالة استحقاق الشرط الجزائي عن حالة التأخر في تنفيذ االلتزام ،فالتأخر في التنفيذ
ال يلغي االلتزام األصلي ولكنه يبقيه ويستحق معه أيضًا الشرط الجزائي.
االستثناء الثاني  :حالة االتفاق بين المتعاقدين على الجمع بين التنفيذ العيني لاللتزام األصلي والشرط
الجزائي ،وهذا االتفاق ال يخالف النظام العام ،وخاصة في الحاالت التي يكون فيها قيمة الشرط الجزائي أقل
ال ،إال أنه يشترط في هذا االتفاق أن يكون صريحًا إذ ال يؤخذ باالتفاق الضمني عليه،
من الضرر الحاصل فع ً
كونه استثناء على األصل الذي ال يجيز الجمع بين التنفيذ العيني والشرط الجزائي  ،فقد قضت محكمة النقض
المصرية في هذا السياق ":ان كان األصل هو تنفيذ االلتزام تنفيذا عينيا فال يصار إلى عوضه متى كان ممكنًا
إال أن هذه القاعدة ال تسري على الشرط الجزائي عن التأخير في تنفيذ االلتزام ألن التعويض بمقتضى هذا
 1أحمد خليل :المرجع السابق ،ص .69وتعتبر تسمية الشرط الجزائي هي التسمية األشهر واألرجح في الفقه والقضاء وجرى العرف على األخذ بها،
كونها تشير بصفة عامة إلى كل شرط يهدف للتعويض والجزاء مضاف إلى العقد أو إلى التصرف القانوني الصادر من جانب واحد .راجع ،العيد
بورتان :دور القاضي في التعويض االتفاقي ،رسالة ماجستير في العقود والمسؤولية ،جامعة الجزائر ،الجزائر2015-2014 ،م  ،ص.14و محمد
بوكماش :المرجع السابق ،ص .326وعلي محمد الصوا :المرجع السابق  ،ص232
 2طارق محمد مطلق أبو ليلى :التعويض االتفاقي في القانون المدني (دراسة مقارنة) ،رسالة ماجستير ،جامعة النجاح الوطنية ،نابلس ،فلسطين،2009 ،
ص.54
 3حكم محكمة استئناف القاهرة ،حلسة 1255/5/22م .وعاصم حمودة أحمد شحيبر :المرجع السابق ،ص.133
 4طارق محمد مطلق أبو ليلى :المرجع السابق ،ص.55
 5عاصم حمودة أحمد شحيبر :المرجع السابق ،ص.133
 6طاق محمد مطلق أبو ليلى :المرجع السابق ،ص .56وعاصم حمودة أحمد شحيبر :المرجع السابق ،ص.134
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الشرط يستحق اذا تأخر المدين في تنفيذ التزامه و يجوز أن يجتمع معه التنفيذ العيني  ،ومن ثم فال يطلب
إلعمال هذا الشرط أن يكون الدائن قد طلب ابتداء التنفيذ العيني لاللتزام األصلي".

1

وحتى يتم الحكم بالشرط الجزائي ال بد من توافر شروطًا معينة الستحقاقه ،تتمثل هذه الشروط في الضرر
والخطأ العقدي وعالقة السببية وهي ذات األركان التي يجب توافرها للحكم بالمسؤولية العقدية ،ولقد اشترط
القانون إضافة لذلك شرطًا رابعًا يتمثل باإلعذار الموجه من الدائن إلى المدين 2.بحيث تخضع هذه الشروط
لذات أحكام القواعد العامة ،إال ما كان له حكمًا خاصًا في بعض األحيان ،كحالة إثبات ركن الضرر بحيث
يكون على المدين أن يثبت عدم تحق ق الضرر بالنسبة للدائن ،ليتجنب استحقاق الشرط الجزائي بحقه؛ 3ألن
الدائن يعفى من إثبات الضرر في هذه الحالة وهذا جاء على خالف القاعدة العامة التي تنص على (البينة
على من ادعى واليمين على من أنكر) .وهذا الحكم جاء الفتراض تحقق الضرر بمجرد إخالل المدين بالتزامه
ا تجاه الدائن ،فإذا لم يستطيع المدين إثبات عدم تحقق الضرر للدائن ،فهنا يستحق الشرط الجزائي لصالح
الدائن.

4

فقد قضت محكمة النقض المصرية في حكم لها بأنه (متى وجد الشرط الجزائي في العقد ،فإن تحقق
هذا الشرط يجعل الضرر واقعاً في تقدير المتعاقدين ،فال يكلف الدائن بإثباته ،وإنما يقع على المدين عبء
إثبات أن الضرر لم يقع ،أو أن التعويض مبالغ فيه إلى درجة كبيرة).

5

أما فيما يتعلق بشرط اإلعذار ،فهو يخضع أيضًا للقواعد العامة إذا كان إعذار قد تم بخصوص المسائل
المدنية ،أما إذا كان بخصوص المسائل التجارية فإنه يكون بإنذار رسمي أو بكتاب مسجل بعلم الوصول كما
 1نقض مدني مصري رقم  1514لسنة  44ق ،جلسة .1242/6/ 15
 2قضت محكمة النقض المصرية في حكم لها على أن (التعويض االتفاقي حكمه في ذلك حكم التعويض القضائي ،ال يجوز القضاء به إال إذا توافرت فيه
أركان المسؤولية من خطأ وضرر وعالقة سببية طبقا للقواعد العامة) .نقض مدني مصري رقم ( )2444لسنة 90ق ،بتاريخ 2001/6/12م .ولالستزادة
في معرفة شروط الشروط العامة للشرط الجزائي ،راجع موسى أبو ملوح :مصادر االلتزام اإلرادية والمصادر غير اإلرادية ،ط( ،)1د.ن-2002 ،
2003م ،ص 246وما بعدها .وبكر بن قارس  :الشرط الجزائي وسلطة القاضي في تعديله على ضوء القانون المدني الجزائي ،رسالة ماجستير في
العلوم القانونية (تخصص عقود ومسؤولية مدنية) ،جامعة الحاج لخضر -بكنة ،الجزائر2014-2013 ،م ،ص 33وما بعدها .عبد الرازق حسين يس:
النظرية العامة لاللتزامات (وفقا ً ألحكام قانون المعامالت المدنية لدولة اإلمارات العربية المتحدة الصادر بالقانون االتحادي رقم ( )5لسنة 0415م)،
ج( -)2أحكام االلتزام ،-ط( ،)0أكاديمية شرطة دبي0405 ،هـ0444/م ،ص .011-011ورمضان أبو السعود :مصادر االلتزام ،ط( )3دار الجامعة
الجديدة للنشر ،اإلسكندرية2003 ،م ،ص .235وإبراهيم الدوسي أبو الليل  :المسؤولية المدنية بين التقييد واإلطالق (دراسة تحليلية لألنظمة القانونية
المعاصرة الالتينية –اإلسالمية -األنجلو أمريكية) مع طرح فكرة التعدي كأساس عام للمسؤولية المدنية ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،د.س ،ص.69
وجالل علي العدوي :أصول أحكام االلتزام واإلثبات ،منشأة دار المعارف ،اإلسكندرية1226 ،م ،ص .90-62وأحمد بوكرزازة :المسؤولية المدنية
للقاصر (دراسة مقارنة) ،رسالة دكتوراه علوم في القانون الخاص ،جامعة قسنطنية ( ،)1الجزائي2014-2013 ،م ،ص .29و منذر الفضل :النظرية
العامة لاللتزامات في القانون المدني (دراسة مقارنة بين الفقه اإلسالمي والقوانين المدنية الوضعية) ،ج ( ،)2أحكام االلتزام ،مكتبة دار الثقافة للنشر
والتوزيع ،عمان1224 ،م ،ص .96ومنذر الفضل  :الوسيط في شرح القانون المدني (مصادر االلتزامات وأحكامها) دراسة مقارنة بين القوانين الوضعية
والفقه اإلسالمي معززة بآراء الفقه وأحكام القضاء ،ط ( ،)1دار الثقافة للنشر والتوزيع ،عمان -األردن1433 ،هـ2012/م ،ص .443وعامر محمود
الكسواني  :أحكام االلتزام ( أثار الحق في القانون المدني )-دراسة مقارنة  ،-ط ، 2دار الثقافة للنشر والتوزيع  ، 2010 ،ص .132- 124وبلحاج
العربي  :أحكام االلتزام في ضوء الشريعة االسالمية –دراسة مقارنة ، -ط، 1دار الثقافة للنشر والتوزيع 2012 -1433 ،م  ،ص .112 -111وإلياس
ناصيف  :موسوعة العقود المدنية و التجارية  ،البحث األول _أحكام العقد  ،ج 4تنفيذ العقد  ، 2التنفيذ البدلي –دراسة مقارنة ، -مطبعة المتني –
التحويطة ، 1242،ص .23ومصطفى عبد الحميد عدوي :النظرية العامة لاللتزام –أحكام االلتزام  ،-ط( ،)1مطبعة حمادة الحديثة بقويسنات1223 ،م،
ص.60
 3راجع نص المادة ( ) 1/241من القانون المدني الفلسطيني المطابق لنص المادة ( )1/241من القانون المدني المصري.
 4طارق محمد مطلق أبو ليلى :المرجع السابق ،ص.41
 5نقض مدني مصري رقم ( )493لسنة 42ق ،بتاريخ 1243/12/4م.
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في المسائل المدنية 1،إال أن ما تتطلبه الحياة التجارية من سرعة أجازت معه التشريعات على أن يتم إعذار
المدين في حالة االستعجال ببرقية أو فاكس أو تلكس أو غير ذلك من وسائل االتصال السريعة كالبريد
اإللكتروني .وهذا على خالف ما جاء في القانون المدني.
وهذا ما يأخذنا إلى التساؤل ،لماذا ال توظف وسائل االتصال الحديثة والسريعة في إعذار المدين حتى
في المسائل المدنية ،خاصة بعد حلول أجل التنفيذ وهذا ما يسرع فصل المنازعات بين األفراد ،بما يكون له
مردود إيجابي على سير القضاء خاصة والمجتمع عامة؟ فلذلك نرى بأن يتم النص على ذلك في القانون
المدني مع تخصيص شركات معينة تكون تابعة للقضاء تقوم باإلعذار والتبليغ بوسائل االتصال الحديثة ،مع
جعل مرجع فعالية هذه الوسيلة من عدمها للقضاء للتأكد من علم المدين بهذا اإلعذار.
ولبيان مضمون هذا المطلب نتناولها بالشرح والتفصيل في فرعين:
الفرع األول :سلطة القاضي في تخفيض الشرط الجزائي.
الفرع الثاني :سلطة القاضي في زيادة الشرط الجزائي.

الفرع األول
سلطة القاضي في تخفيض الشرط الجزائي
األصل أن يتم تنفيذ الشرط الجزائي المتفق عليه بين المتعاقدين كما هو ،إال أن التشريعات أعطت
القاضي سلطة تعديل الشرط الجزائي بتخفيض قيمته ،وقد اختلفت التشريعات محل الد ارسة في حدود هذه
السلطة هبوطًا وصعودًا ضمن حاالت وشروط معينة.
أو ًال :مبررات تدخل القاضي في تخفيض قيمة الشرط الجزائي:
هناك مجموعة من المبررات التي بسببها أعطت القاضي سلطة تخفيض قيمة الشرط الجزائي وهي كالتالي:

2

 .1أن روح العدالة تأبى اإلذعان إلى التحديد الجائر للشرط الجزائي ،فهذا التقدير المرتفع إلى درجة كبيرة،
يلحق ضر ًار بالغًا بأحد المتعاقدين ،مما يؤدي إلى اإلخالل بالعقد.
جزئية مرتفعة إلى درجة
 .2إن القول بعدم التعديل في هذه الحالة ،يدفع إلى النص في العقد على شروط ا
كبيرة .وهذا ما قضت به محكمة النقض المصرية في حكم لها بأنه (متى كانت المحكمة قد اعتبرت ف ي

 1راجع نص المادة ( )65من قانون التجارة الفلسطيني رقم ( )2لسنة 2014م.
 2محمد بوكماش :المرجع السابق ،ص .336وبلحاج العربي  :المرجع السابق ،ص125
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حدود سلطاتها الموضوعية وباألدلة سالفة الذكر التي أوردتها أن الشرط الوارد في العقد هو شرط تهديدي
فإن مقتضى ذلك أن يكون لها أال تعمل هذا الشرط وأن تقدر التعويض طبقًا للقواعد العامة).

1

 .3كما أنه من المبادئ المسلم بها في التعاقد هو وجوب تنفيذ العقد بحسن نية ،فإذا كان الشرط الجزائي
مرتفعاً إلى حد كبير ،فإنه ليس من حسن النية في شيء أن يطالب الدائن تنفيذ الشرط ،ألن من يطالب
بتنفيذه بالرغم مما ينطوي عليه من تعسف يعتبر سيء النية ،ألنه يدرك ما سيترتب على هذه المطالبة
بأنه سيأخذ أكثر مما له بدرجة كبيرة .ولكل ذلك كان الزمًا على القاضي التدخل لتخفيض قيمة الشرط
الجزائي.
ثاني ًا_ الحاالت التي يجوز للقاضي تخفيض قيمة الشرط الجزائي فيها:
لقد نصت المادة ( )2/224من القانون المدني المصري على أنه (ويجوز للقاضي أن يخفض هذا
التعويض ،إذا أثبت المدين أن التقدير كان مبالغاً فيه إلى درجة كبيرة أو أن االلتزام األصلي قد نفذ في جزء
منه) .وهذه المادة تطابق المادة ( )240من القانون المدني الفلسطيني ،كما نصت المادة ( )242من ذات
القانون على أنه (يجوز للمحكمة أن تنق ص مقدار التعويض إذا كان الدائن قد اشترك بخطئه في إحداث
الضرر أو زاد فيه ،أو ال تحكم بتعويض إذا ما استغرق خطؤه خطأ المدين).

2

أما عن القانون المدني األردني فإنه لم يحدد حاالت معينة يجوز فيها إنقاص قيمة الشرط الجزائي،
مكتفي ًا بنص المادة ( )314من القانون المدني األردني التي أجازت للقاضي تعديل الشرط الجزائي في جميع
األحوال ،بما يجعله مساويًا لمقدار الضرر 3.فقد قضت محكمة التمييز األردنية أنه (عندما يكون مقدار
التعويض محدداً في العقد مقدماً ،فإن القاعدة أن يحكم به ،إال إذا ادعى المتعهد بأنه فاحش أو يزيد على
الضرر الحقيقي الالحق بالطرف اآلخر ،فيجوز للمحكمة تخفيضه بما يساوي الضرر تطبيقًا ألحكام المادة
( )364من القانون المدني) 4.كما يكون للقاضي تخفيض مقدار الشرط الجزائي إذا أثبت المدين أنه قام بتنفيذ
جزءاً من التزامه األصلي ،ورغم منح المشرع األردني سلطة واسعة للقاضي في تخفيض الشرط الجزائي ،إال
ال قانونيًا على
أن هذه السلطة ليست مطلقة دون قيد أو شرط ،إذ يجب على طالب تعديل الشرط الجزائي دلي ً
ما يدعيه ،فإذا عجز عن ذلك فإن المحكمة ال تحكم بالتعديل ،وبالتالي يلزم بالشرط الجزائي المحدد في العقد.

5

 1نقض مدني مصري 19 ،فبراير لسنة 1226م ،مجموعة أحكام النقض ،رقم ( ،)2ص ،646راجع ،بكر بن قارس :المرجع السابق ،ص .49وبكر بن
قارس :المرجع السابق ،ص.21-20
 2تعتبر مجلة األحكام العدلية سارية المفعول إلى جانب القانون المدني الفلسطيني ،وبالنظر إلى أحكام المجلة العدية ال نجد فيها أية إشارة للشرط
الجزائي ضمن أحكامها ،وهذا ال يعني عدم إجارة المجلة للشرط الجزائي ولكنها تركت تنظيم الشرط الجزائي لضوابط الشرط العامة.
 3نصت المادة ( )114من القانون المدني األردني على انه (يجوز للمحكمة في جميع األحوال بناء على طلب أحد الطرفين أن تعدل في هذا االتفاق بما
يجعل التقدير مساويا للضرر ويقع باطال كل اتفاق يخالف ذلك).
 4تمييز حقوق رقم 1243/560م ،منشورات مركز عدالة .وطارق بهاء الدين العياشي :المرجع السابق ،ص.91
 5طارق محمد مطلق أبو ليلي :المرجع السابق ،ص .92وجالل علي العدوي  :المرجع السابق  ،ص .92وإلياس ناصيف  :الموسوعة 1224م ،المرجع
السابق 1242 ،م  ،ص .303
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وقد قضت محكمة التمييز األردنية بهذا الصدد أنه ( ...وبناء عليه فإن صالحية المحكمة في تخفيض
بناء على طلب الفريق اآلخر ليس
بناء على طلب الملتزم أو زيادة التعويض ً
التعويض المقدر بالشرط الجزائي ً
ال قانونيًا يثبت ما ادعاه فإن
صالحية مطلقة وإنما لها قواعد مقررة وهي أن يقدم طالب تعديل التعويض دلي ً
تخلف عن ذلك فعليه تبعة تقصيره إذ ال تحكم المحكمة حسب طلب أحد الفريقين المجرد من الدليل).

1

ويتبين من ذلك أن هذه الحاالت تتراوح بين حالتين ذكرهما القانون المدني المصري وثالث حاالت في
القانون المدني الفلسطيني.
 .1حالة المبالغة في تقدير الشرط الجزائي:
األصل في الشرط الجزائي أنه يظل في حالة عدم التنفيذ محتفظًا بقوته الملزمة ،ولهذا ال يكفي أن يثبت
المدين أن الشرط الجزائي يجاوز مقدار الضرر الذي لحق بالدائن ،حتى يستطيع القاضي تخفض هذا الشرط،
بل عليه أن يثبت أيضًا أنه مجحفًا بحقه ومبالغًا به ،فإذا أثبت المدين ذلك يقوم القاضي بتخفيض الشرط
الجزائي إلى الحد المعقول ،أي إلى الحد الذي يتناسب مع الضرر ،ال إلى الحد الذي يساويه ،بخالف ما
اشترطه القانون المدني األردني بأن يكون التعديل لقيمة الشرط الجزائي مساويًا للضرر .وقد قررت محكمة
النقض المصرية في هذا الصدد أن (وجود الشرط الجزائي يفترض معه أن تقدير التعويض فيه متناسب مع
الضرر الذي لحق الدائن وعلى القاضي إعمال هذا الشرط إال إذا أثبت المدين أن التقدير كان مبالغًا فيه إلى
درجة كبيرة وفي هذه الحالة يجوز للقاضي أن يخفض التعويض المتفق عليه).

2

 .2حالة إذا ما تم تنفيذ االلتزام تنفيذًا جزئي ًا:
رأينا فيما سبق أن الشرط الجزائي يعد بمثابة تعويض للدائن عن الضرر الناشئ عن عدم تنفيذ المدين
اللتزامه ،إال أنه إذا قام المدين بااللتزام وبتنفيذه تنفيذًا جزئيًا ،فللقاضي أن يعيد النظر في قيمة الشرط الجزائي
بإنقاصه ليتناسب مع الجزء المتبقي من االلتزام غير المنفذ ،ويقع على عاتق المدين عبء إثبات أنه نفذ جزءًا
من التزامه.

3

وإنقاص قيمة الشرط الجزائي يخضع لسلطة القاضي التقديرية ،فقد يرى القاضي أنه ال مبرر إلنقاصه في
هذه الحالة ،إذا استخلص مما قدم أمامه أن المدين قد قام بتنفيذ جزء تافه من االلتزام ،أو أن التنفيذ الجزئي
لاللتزام لم يحقق أية فائدة للدائن.

4
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 2نقض مدني مصري رقم ( )563لسنة 34ق ،جلسة 1264/12/5م.
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ويكون إنقاص القاضي لقيمة الشرط الجزائي بالنظر إلى النسبة المتبقية من االلتزام غير المنفذ ،لتخفيضه
إلى القيمة التي تتناسب مع الضرر الذي لحق الدائن جراء التنفيذ الجزئي ،وذلك بشرط أن يكون االلتزام
ال لالنقسام ،أما إذا لم يكن كذلك سواء بحسب طبيعته أو بمقتضى االتفاق فإن هذه الحالة ال
األصلي قاب ً
تطبق 1،وهذا ما يميز هذه الحالة عن حالة التنفيذ الكامل لاللتزام من قبل المدين ولكن تنفيذه كان تنفيذًا
ال وليس جزءًا منه إال إذا كان مقداره مبالغًا فيه إلى درجة كبيرة ال
معيبًا ،فيستحق الدائن الشرط الجزائي كام ً
تتناسب وتنفيذه لاللتزام بشكل معيب.

2

 .3إذا اشترك الدائن بخطئه في وقوع الضرر أو زاد فيه:
وهذه الحالة نصت عليها المادة ( )242من القانون المدني الفلسطيني  ،وتعتبر حالة زائدة عما ورد في
القانون المدني المصري ،فإذا اشترك الدائن بخطئه مع المدين في وقوع الضرر أو زاد الدائن بخطئه من
مقدار الضرر فللقاضي أن ينقص من قيمة الشرط الجزائي ليجعله متناسبًا مع مقدار الضرر .وللقاضي أال
يحكم بالشرط الجزائي نهائيًا إذا استغرق خطأ الدائن خطأ المدين ،وهذا متصور حدوثه إذا استغرق خطأ
الدائن خطأ المدين ،كأن يكون قد صدر هذا الخطأ عن عمد من الدائن أو أن يكون راضيًا بحدوث هذا
الضرر.

3

الفرع الثاني
سلطة القاضي في زيادة الشرط الجزائي
من الممكن في بعض األحيان أن يتم تحديد الشرط الجزائي بمبلغ قليل ومنخفض إلى درجة كبيرة ،بحيث
ال يتناسب نهائيًا مع الضرر الحادث للدائن بسبب إخالل المدين بتنفيذ التزامه.
وبذلك يكون للقاضي سلطة التدخل لزيادة قيمة الشرط الجزائي ليجعله متناسبًا مع الضرر إذا توافرت
حاالت تدخله  ،ولبيان هذه السلطة سنوضح موقف التشريعات محل الدراسة من سلطة القاضي في زيادة الشرط
الجزائي.
أو ًال_موقف المشرع المدني المصري والمشرع المدني الفلسطيني:

نصت المادة ( )225من القانون المدني المصري على أنه (إذا جاوز الضرر قيمة التعويض االتفاقي

فال يجوز للدائن أن يطالب بأكثر من هذه القيمة إال إذا أثبت أن المدين قد ارتكب غشًا أو خطًأ جسيمًا) ،وهي

1
2
3
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مادة تطابق المادة ( )3/240من القانون المدني الفلسطيني .فيتبين من هذه النصوص أنه إذا كانت قيمة
التعويض المتفق عليه بين المتعاقدين أقل من مقدار الضرر ،فعلى القاضي أن يقضي به كما هو دون زيادة
أو نقصان ،كونه يعد بمثابة تخفيف لمسؤولية المدين في التعويض ،ولكن يشترط أن يكون ذلك في نطاق
االلتزامات العقدية.

1

استثناء على ذلك أجاز المشرع للقاضي زيادة الشرط الجزائي ليتناسب مع قيمة الضرر ،إذا
إال أنه و
ً
أثبت الدائن قيام المدين بارتكاب غش أو خطأ جسيم .وقد قضت محكمة النقض الفلسطينية في حكم لها على
(أن هذه المحكمة ترى العمل بمبدأ الغش يبطل كل التصرفات لما كان ذلك وكان قد ثبت أمر الغش والتواطؤ).

2

ال عما ي صدر عنهم من غش أو خطأ جسيم ويجوز للدائن في هذه الحالة
ويلحق بالمدين تابعيه فيكون مسؤو ً
أن يطالب بزيادة مقدار الشرط الجزائي .إال أنه يستثنى من ذلك اتفاق األطراف على إعفاء المدين من المسؤولية
الناتجة عن الغش أو الخطأ الجسيم الصادر عن أشخاص يستخدمهم المدين في تنفيذ االلتزام 3.وعليه فإن
الدائ ن ال يستطيع أن يطالب بزيادة قيمة الشرط الجزائي في هذه الحالة ،حتى وإن كان مقدار الضرر يزيد عن
قيمة الشرط الجزائي.
ثانياً_موقف المشرع األردني:
لم يحدد القانون المدني األردني حاالت محددة يجوز فيها القاضي زيادة قيمة الشرط الجزائي ،ولكنه
أجاز للقاضي أن يزيد من قيمة الشرط الجزائي في جميع األحوال ،إذا كان مقدار الضرر يزيد عن قيمة الشرط
الجزائي ،حتى يتساوى الشرط الجزائي مع الضرر 4.ويقع على الدائن عبء إثبات أن مقدار الضرر يزيد عن
قيمة الشرط الجزائي ،فإذا أثبت الدائن ذلك ،حكم له بالزيادة ،أما إذا لم يستطع أن يثبت ذلك ُيحكم بالشرط
الجزائي كما هو دون زيادة في قيمته 5.وهذا ما عرض موقف القانون المدني األردني للنقد ،إلعطاء القاضي
سلطة تقديرية واسعة في تعديل الشرط الجزائي ،في جميع الحاالت حتى في الحاالت التي ال يتساوى فيها
الشرط الجزائي مع مقدا ر الضرر ،ألن ذلك يلغي الدور الذي قام من أجله الشرط الجزائي ،فكان من األفضل
أن يحدد حاالت معينة يجوز من خاللها تعديل قيمة الشرط الجزائي كما بالتشريعات األخرى.
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هذا باإلضافة إلى أن إعطاء المتعاقدين حق طلب التعديل في جميع الحاالت ،يفتح الباب على مصراعيه
أمامه المتعاقدين من أجل اللجوء إلى القضاء والطعن بالشرط الجزائي .كما أنه من الثابت عمليًا أن تتغير
الظروف االقتصادية األمر الذي يؤدي إلى ظهور مصلحة ألحد المتعاقدين للطعن بالشرط الجزائي بنقصه عن
الضرر الواقع عليه وذلك لمجرد المماطلة في التنفيذ العيني لاللتزام األصلي ،مما يؤدي إلى أن األمر سينتهي
بالتقدير القضائي للتعويض ،هذا ما يجعل نظام الشرط الجزائي غير مجدي وعديم الفائدة من الناحية العملية.

1

ونرى من مجموع القوانين التي نظمت الشرط الجزائي بعد العرض المفصل لتنظيمها بضرورة تعديل
هذه المادة أو إضافة فقرة تالية على المواد سالفة الذكر لتصبح( 2ويجوز للقاضي أن يرفع من قيمة التعويض
االتفاقي إذا أثبت الدائن أن قيمته زهيدة بحيث ال يتناسب مع مقدار الضرر) ،ألن اإلبقاء على المادة كما هي
تلحق إجحافًا بحق الدائن وذلك ألنه يتم تعديل قيمة الشرط الجزائي إذا كانت قيمته مبالغًا فيها عن قيمة الضرر
باإلنقاص ،ويكون في المقابل ال حق له في طلب زيادة قيمة الشرط الجزائي إذا كانت قيمته زهيدة ،ألن الدائن
قد يقع بالغلط عند االتفاق عليه فيتوهم ببساطة الضرر الذي قد يصيبه من جراء هذا اإلخالل ولكنه في الحقيقة
جسيم.

المطلب الثاني
ضمانات سلطة القاضي في تعديل الشرط الجزائي
من الصعب في حقيقة الواقع أن تمنح سلطة ما وتجري أمورها على ما يرام دون إشكاليات وتجاوزات،
لذلك ال بد من تنظيم حدود وضمانات لها عند تنظيمها ،حتى ال يتفرد من قررت له فيها ويتجاوز حدودها
لتكون مطلقة  ،وهكذا هي سلطة القاضي في تعديل الشرط الجزائي ،إذ ال يمكن أن تؤتي هذه السلطة ثمارها
إال إذا وجدت فيها من الضمانات ما يكفل لها السيادة واألثر.
أو ًال_الشرط الجزائي والنظام العام:
تعتبر المصلحة العامة أساسًا لفكرة النظام العام ،مهما تكن طبيعة هذه المصلحة سواء أكانت مصلحة
اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية أو أخالقية أو غيرها .ووصفت هذه الفكرة بأنها نسبية بالنظر إليها في جماعة
معينة وفي زمن معين.

3
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كذلك تعتبر سلطة القاضي في تعديل الشرط الجزائي من النظام العام ،فال يجوز االتفاق على مخالفتها،
فلو تركت هذه المسألة بدون هذه الخاصية لما تردد الطرف القوي في إلزام الطرف الضعيف بما يكفل استثناءها،
فمن قبل على نفسه شرطًا جزائيًا سواء أكان مرتفعًا أو منخفضًا إلى درجة كبيرة ،سيقبل أيضًا بدون أدنى شك
بحكم هذا الخضوع استبعاد سلطة القاضي بالتعديل والتنازل عنها.

1

ال ،فقد تعلقت أحكام الشرط
وبناء على ذلك فإن أي اتفاق على استبعاد واستثناء سلطة القاضي يقع باط ً
ً
الجزائي في القوانين محل الدراسة بالنظام العام ،ويالحظ ذلك بمجموعة من األمور:
 يالحظ المتأمل ألحكام المادة ( )224والمادة ( )225من القانون المدني المصري على ضرورة اشتراط وقوعالضرر كشرط من شروط استحقاق الشرط الجزائي ،وعليه فإن شرط وقوع الضرر يتعلق بالنظام العام ،فال
يجوز أن يتفق األطراف المتعاقدة على استحقاق الشرط الجزائي دون وقوع الضرر للدائن.

2

 لقد نصت المادة ( )3/224من القانون المدني المصري صراحة على أنه (ويقع باطالً كل اتفاق يخالفأحكام الفقرتين السابقتين) ،أي تعلق الحاالت التي يجوز للقاضي فيها إنقاص قيمة الشرط الجزائي بالنظام
العام ،وعليه ال يجوز للمتعاقدين أن يتفقوا على عدم مطالبة الدائن بإنقاص قيمة الشرط الجزائي إذا توافرت
حاالته 3.وكذلك الحال بالنسبة للمادة ( ) 225المتعلقة بحالة زيادة قيمة الشرط الجزائي ،إذا كان مقدار الضرر
يزيد عن قيمة التعويض المتفق عليه إذا حدث ذلك نتيجة ارتكاب المدين غشاً أو خطًأ جسيماً ،وذلك لتعلقهما
بالنظام العام.

4

وبالتالي يتضح لنا أن األحكام المتعلقة بشرط الضرر كشرط الستحقاق الشرط الجزائي واألحكام الواردة بشأن
سلطة القاضي في تعديل الشرط الجزائي جميعها متعلقة بالنظام العام ،فال يجوز االتفاق على مخالفتها ،وكل
ال لمخالفته للنظام العام.
اتفاق مخالف لها يعتبر باط ً
 كما وقد نصت الفقرة الثانية من المادة ( )314من القانون المدني األردني على أنه (يجوز للمحكمة فيبناء على طلب أحد الطرفين أن تعدل في هذا االتفاق بما يجعل التقدير مساوياً للضرر ويقع
جميع األحوال ً
ال كل اتفاق يخالف ذلك) ،ويالحظ من هذا النص أن القانون المدني األردني اشترط ضرورة وقوع الضرر،
باط ً
واعتباره شرطًا أساسيًا الستحقاق الشرط الجزائي ،فال يجوز لألطراف االتفاق على استبعاده ،وكل شرط يقضي
بذلك يعتبر شرطًا باطالً ،ألنه متعلق بالنظام العام.
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وكذلك ال يجوز أن يتفق األطراف على منع أي منهم من المطالبة بتعديل قيمة الشرط الجزائي ،سواء أكان
ذلك بالزيادة أو بالنقصان ،لتعلق هذه المسألة بالنظام العام.

1

 وكذلك نصت المادة ( )240في فقرتها الرابعة من القانون المدني الفلسطيني على أنه (وقع باطالً كل اتفاقيخالف أحكام الفقرات السابقة) ،وبالتالي يالحظ هنا اشتراط المشرع وقوع الضرر كشرط الستحقاق الشرط
الجزائي ،والضرر مفترض الوقوع بمجرد إخالل المدين بالتزاماته ،وعلى المدين أن يثبت عدم تحقق الضرر
ال لتعلقه بالنظام العام .كما أن سلطة القاضي في تعديل قيمة الشرط
للدائن ،وأي اتفاق يخالف ذلك يعتبر باط ً
ال لمخالفته
الجزائي سواء أكانت باإلنقاص أو بالزيادة متعلقة بالنظام العام وأي اتفاق على خالف ذلك يقع باط ً
النظام العام.

2

والسؤال المطروح هنا ،هل يجوز للقاضي أن يقوم بتعديل قيمة الشرط الجزائي من تلقاء نفسه؟
بتأمل النصوص السابقة نالحظ أن التشريعات محل الدراسة نصت صراحة على أن سلطة القاضي في التعديل
متوقفة على طلب المدين ،أو على طلب الدائن.
وبالتالي ال يجوز للقاضي التعديل من تلقاء نفسه على أساس أنها سلطة استثنائية ،تمس بمبدأ القوة
الملزمة للعقد سواء من قبل المتعاقدين والقاضي حسب األصل ،وإن كنا نرى بأنه ال يوجد ما يمنع من منح
القاضي سلطة بهذا المجال من تلقاء نفسه في حاالت معينة يتضح فيها األمر بشكل كبير عند عرض النزاع
ال ،فيكون الزمًا على القاضي هنا
أمام القاضي بخصوص أمر آخر كفسخ العقد المتضمن للشرط الجزائي مث ً
ومحكمة لتبرير
التدخل في تعديل قيمة الشرط الجزائي سواء أكان بالزيادة أو بالنقصان مع إيراد أسباب جدية ُ
ذلك ،ألنه كثي اًر ما يكون الطرف القوي مصد اًر لعدد من التعاقدات التي يأمل الطرف الضعيف في ابرامها لتحقيق
مصالحه من وراء ذلك ،وبالتالي ال يقوى الطرف الضعيف على طلب تعديل إحداها حتى ال يخسر األخرى.
ثاني ًا_ الطبيعة التكاملية لسلطة القاضي في تعديل قيمة الشرط الجزائي:
تتسم سلطة القاضي في تعديل قيمة الشرط الجزائي بالعمومية ،سواء أكان إخالل المدين يتخذ صورة
عدم التنفيذ الكلي أم الجزئي أم التأخي ر في التنفيذ أم التنفيذ المعيب ،ألن الهدف من هذه السلطة هي حماية
الطرف الضعيف 3.فال داعي للتمييز بين حالة عدم التنفيذ أو التأخر في التنفيذ أو التنفيذ الجزئي لاللتزام أو
التنفيذ المعيب حتى يمارس القاضي سلطته في زيادة أو تخفيض قيمة الشرط الجزائي للتخفيف من الثقل الواقع
على كاهل المدين .فالقاضي مقيد بالوصول إلى حد يتناسب فيه الضرر مع الشرط الجزائي ،أو مساويًا معه
1

2
3

ياسين الجبوري :الوجيز في شرح القانون المدني األردني ،أحكام االلتزام ،المرجع السابق ،ص .255ومشار إليه أيضا ً لدى ،عاصم حمودة أحمد
شحيبر :المرجع السابق ،ص .159ومشار أيضا ً لدى ،محمد مطلق أبو ليلي :المرجع السابق ،ص.44
عاصم حمودة أحمد شحيبر :المرجع السابق ،ص.192
العيد بورتان :المرجع السابق ،ص.94
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كما في القانون المدني األردني مع تسبيب حكمه ،وسواء كان التعديل بتخفيض الشرط الجزائي أو بزيادة مقداره،
فهي مسائل قانونية يخضع فيها القاضي لرقابة محكمة النقض (التمييز).

1

المبحث الرابع
سلطة القاضي في منح نظرة الميسرة للمدين
تعد نظرة الميسرة (األجل القضائي) حالة من الحاالت التي يستند إليها القاضي للتدخل في العقود
بالتعديل ،بالرغم من أن ما تنعقد عليه إرادة األطراف بالنسبة إليهم يعد بمثابة شريعة للمتعاقدين واجبة اإلتباع
ال للعقد .ولبيان
واالحترام والتنفيذ ،فقد منح المشرع للقاضي دو ًار إيجابيًا في إعطاء المدين نظرة ميسرة تعدي ً
مضمون هذا المبحث سنتناوله بالشرح والتفصيل في ثالثة مطالب:
المطلب األول :شروط تدخل القاضي لمنح المدين نظرة الميسرة ومجال منحها.
المطلب الثاني :مدى سلطة القاضي في منح نظرة الميسرة للمدين وحاالت سقوط هذه المهلة.
المطلب الثالث :حدود سلطة القاضي في منح نظرة الميسرة للمدين وآثار منحها.

المطلب األول
شروط تدخل القاضي لمنح المدين نظرة الميسرة ومجال منحها
تعد نظرة الميسرة من أبرز التطبيقات على دور القاضي اإليجابي 2،حيث أنها حالة استثنائية تمنح
للمدين حسن النية إذا استدعت حالته العسرة وحظه العاثر ذلك  ،بشرط أال يلحق الدائن ضرر من منحها له،
لعل هللا يؤتيه من بعد عسره يس ار .ف الحكمة من منح هذا األجل تتجلى في التخفيف من عبء التزام المدين
عطاء كبي ًار ال يقل من أهميته واتساعه عما يقدمه المشرع نفسه ،فالقاضي
الجدير بالرأفة ،هذا األجل يمثل
ً
تحرر من أن يكون آلة صماء تردد كلمات المشرع وينهي القضايا بأحكامه ،ألن عملية القضاء ليست بالهينة،

1
2

أحمد حدي اللة :المرجع السابق ،ص.166
ذهب البعض بتعريف نظرة الميسرة بأنها (األجل الذي يكون مصدره القضاء حيث يحيز القانون للقاضي أن يمنح المدين حسن النية آجال أو آجال
معقولة للوفاء بدينه ولم يلحق الدائن من ذلك ضرر جسيم) .راجع ،رمضان أبو السعود :أحكام االلتزام ،دار الجامعة الجديدة ،اإلسكندرية2004 ،م،
ص.244
ورغم وجاهة هذا الرأي ورجاحته ،إال أنه يؤخذ عليه أنه لم يبين المحددات التي يمكن النظر إليها من قبل القاضي لمنح هذه المهلة للمدين ،بحيث
يجب أن ينظر عند منحها لموارد المدين الحالية والمستقبلية وبناء عليها يمنح هذه المهلة.
كما عرفه البعض اآلخر بأنه (أجل قضائي يجوز منحه للمدين بشروط معينة)  ،راجع ،عبد القادر الفار :آثار الحق في القانون المدني األردني –
أحكام االلتزام ،-ط ( ،)2دار الثقافة للنشر والتوزيع ،عمان1225 ،م ،ص .36ويؤخذ على هذا التعريف أنه لم يبين الشروط الواجب توافرها لمنح
هذه المهلة ولو بشكل موجز لتضح الرؤية أمام الباحث من البداية ،وهناك من عرفها وبحق بأنها (مهلة التنفيذ أو األجل القضائي التي يمنحها
القاضي للمدين عاثر الحظ حسن النية إذا استدعت حالته ذلك ولم يلحق الدائن من ذلك ضرر جسيم ،وذلك حتى ينفذ التزامه ويتوفى الفسخ) .راجع،
عبد الحكم فودة :إنهاء القوة الملزمة للعقد ،دار المطبوعات الجامعية ،اإلسكندرية ،د.س ،ص .454ونورية طرطاق :نظرة الميسرة في القانون
المدني الجزائري ،رسالة ماجستير فرع (العقود والمسؤولية) ،كلية الحقوق –جامعة الجزائر2015-2014 ،-01-م ،ص .2وعبد الرازق حسين يس:
المرجع السابق ،ص.40
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تحتاج إلى فعالية وتحريك إيجابي من قبل القاضي ،ليالمس القانون حياة األفراد لتخرج القواعد القانونية من
قالبها الجامد فتحنو على األفراد وتالمس حياتهم ،لذلك كان ال بد من أن يتدخل القاضي ويمنح المدين نظرة

ميسرة عند توافر شروطها.
ولبيان مضمون هذا المطلب سنتناوله بالشرح والتفصيل في فرعين:
الفرع األول :شروط تدخل القاضي لمنح نظرة

الميسرة.

الفرع الثاني :مجال منح نظرة الميسرة للمدين.

الفرع األول
شروط تدخل القاضي لمنح نظرة الميسرة
نصت المادة ( )391من القانون المدني الفلسطيني على أنه ( -1يجب أن يتم الوفاء فور ترتب
االلتزام نهائيًا في ذمة المدين ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بخالف ذلك -2 .على أنه يجوز للقاضي في
حاالت استثنائية إذا لم يمنعه نص في القانون أن ينظر المدين إلى أجل معقول أو آجال ينفذ فيها التزامه إذا
استدعت حالته ذلك ولم يلحق الدائن من هذا التأجيل ضرر جسيم) 1،يتضح من هذا النص قاعدة عامة تتمثل
في أنه إذا نشأ االلتزام فيجب الوفاء به فور نشوئه ،ما لم ينص القانون على أجل معين أو يوجد اتفاق
استثناء على هذه القاعدة تتمثل في أنه
بخصوص ذلك .إال أن المشرع في الفقرة الثانية لهذه المادة أورد
ً
يجوز للقاضي إمهال المدين ومنحه نظرة ميسرة ،أي أجالً معقوالً للوفاء بالتزامه إذا توافرت شروط تحققها.

وهذه الشروط تتمثل فيما يلي:

2

أو ًال_أن تكون حالة المدين تستدعي منحه نظرة ميسرة:
حتى يتدخل القاضي ويمنح المدين نظرة ميسرة ال بد وأن تكون حالة المدين تستدعي ذلك ،فيجب أن
تكون حالته عسرة مؤقتًا ينتظر زوالها ،كأن يكون له مال ولكن ليس تحت يده وقت الوفاء 3،وإعطاء المهلة
للمدين ستمكنه من تنفيذ التزامه دون إرهاق له.

4

 1هذه المادة تطابق نص المادة ( )346من القانون المدني المصري ،ونص المادة ( )334من القانون المدني األردني.
 2خوخة إباليدن وسهيلة لعريبي :انقضاء االلتزام بالوفاء على ضوء القانون المدني الجزائري ،رسالة ماجستير تخصص القانون الخاص الشامل ،جامعة
عبد الرحمن ميرة -بجاية ،-الجزائر2013-2012 ،م ،ص.26
 3نجاة عبيد :المرجع السابق ،ص.141
 4عبد الودود يحيى :المرجع السابق ،ص.640
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كما ال بد وأن يكون المدين حسن النية سيء الحظ ،والمقصود بحسن النية هو أن يتعامل المدين بصدق
تصرف الرجل الحريص على الوفاء بدينه وبذل كل ما في
صرف ُّ
واستقامة وشرف مع اآلخرين ،بمعنى أنه تَ َّ
استطاعته ولكنه لم يتمكن من التنفيذ.

1

وحسن النية مفترض في كل متعاقد حتى يثبت العكس ممن له المصلحة في ذلك ،فإذا ما أثبت الدائن
أن المدين سيء النية كونه كان قاد ًار على تنفيذ العقد ولكنه ماطل حتى فاتته الفرصة فال تمنح هذه المهلة له.

2

أما المقصود بسيء الحظ هو أن يكون المدين عاثر الحظ ال متعمدًا عدم الوفاء وال مقص ًار فيه ،وإنما
تمر به أزمة طارئة ومؤقتة يمكن تجاوزها بإعطائه نظرة الميسرة من قبل القاضي.

3

ويؤخذ القاضي بعين االعتبار حالة المدين االقتصادية وهي ظرف من الظروف التي تستدعي أن يتم
منح مهلة قضائية للمدين حتى يتمكن من تنفيذ التزامه.

4

ثانياً_ أال يوجد نص قانوني يمنع منح نظرة الميسرة للمدين:
عندما أجاز المشرع للقاضي منح نظرة الميسرة للمدين اشترط أال يوجد نص قانوني يمنع منح نظرة
الميسرة للمدين ،فإذا وجد نص قانوني يمنع تطبيقها ومنحها للمدين ،عاد المتعاقدون إلى األصل العام وهو
تنفيذ االلتزام في األجل المتفق عليه في العقد ،وعلى القاضي احترام النص القانوني وأال يقضي بها.

5

ثالثاً_أال يصيب الدائن ضرر جسيم من منح المدين نظرة الميسرة:
يعتبر هذا الشرط شرطًا ضروريًا ،إذ يجب أال يلحق الدائن من جراء هذه المهلة ضر ًار جسيمًا ،ألنه ال
يجوز تغليب مصلحة المدين على مصلحة الدائن ،وال يجوز تفضيل طرف مع إهدار مصلحة الطرف اآلخر،
ألن في ذلك إخالل لمكيال العدالة.
مثال ذلك أن يكون المدين معتمدًا على الدين في إبرام صفقة يعود فواتها عليه أو عدم تنفيذها في الوقت
المحدد بضرر جسيم للدائن 6.فليس للقاضي في هذه الحالة أن يمنح المدين هذا األجل ،وبذلك يجب أال تمنح
نظرة الميسرة إال بقدر ما يزيل الضرر عن المدين ،دون أن يلحق ضرر بالدائن ،غير أنه ال جناح على الدائن
إن أصابه من ذلك ضرر يسير ،أما إذا كان الضرر الذي يتعرض له ضر ًار جسيمًا فإنه يمتنع على القاضي
أن يمنح المدين نظرة الميسرة وقتها 9.كأن يتعرض لإلفالس أو لإلعسار بسببها فهنا ال بد من دفع الضرر

 1نورية طرطاق :المرجع السابق ،ص.35
 2نجاة عبيد :المرجع السابق ،ص.142
 3نورية طرطاق :المرجع السابق ،ص.36
 4محمد بوكماش :المرجع السابق ،ص.399
 5نورية طرطاق :المرجع السابق ،ص.34
 6نجاة عبيد :المرجع السابق ،ص.142
 9نورية طرطاق :المرجع السابق ،ص.42
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األشد بالضرر األخف وأال يمنحها للمدين 1.فمن غير المعقول وليس من العمل السليم الذي يجب أن يمثله
القانون أن يتم إغاثة المدين عن طريق اإلضرار الجسيم بالدائن ،وإنما ال بد من األخذ بعين االعتبار حالة
الدائن وظروفه 2.أي أن يقوم القاضي هنا بالموازنة بين المصلحة التي سيحققها المدين من منحه األجل
القضائي ،والضرر الذي سيلحق الدائن من جراء ذلك.
ال معقو ًال:
رابع ًا_أن يكون األجل الممنوح للمدين أج ً
ال ،بحيث يقاس بقدر ما
ال وليس طوي ً
ال معقو ً
يجب أن يكون األجل الممنوح من قبل القاضي للمدين أج ً
هو ضروري ليتمكن المدين من الوفاء بالتزامه 3.وقد ترك المشرع القاضي تحديد هذا األجل بخالف بعض
التشريعات األخرى التي حددت حدًا أقصى لهذه المهلة.

4

ال واحدًا ،وذلك بتقسيط الدين إلى أقساط يالحظ في
ال متعاقبة ال آج ً
ويجوز أن يمنح القاضي للمدين آجا ً
مواعيدها ومقاديرها قدرة المدين على الوفاء بالتزاماته 5.فإ ذا ما توافرت هذه الشروط األربعة ،جاز للقاضي أن
ال كي يتمكن من تنفيذ التزامه التعاقدي ،وللقاضي السلطة التقديرية في منح هذا األجل بحسب
يمنح المدين أج ً
مالبسا ت كل قضية معروضة أمامه على حدا.

الفرع الثاني
مجال منح نظرة الميسرة للمدين
األصل أن تطبق نظرة الميسرة على جميع االلتزامات ،بصرف النظر عن مصدرها ،إال أن منعها جاء
في حاالت معينة ،فلذلك سنبين حاالت تطبيق نظرة الميسرة وموانع تطبيقها أيضًا.
أو ًال :حاالت منح نظرة الميسرة:
 .0عمومية منح نظرة الميسرة:
إن نظرة الميسرة ال تقتصر على الديون المتمثلة في المبالغ المالية فقط ،بل يمكن أن تمنح مهما كان

 1إسماعيل إبراهيم محمد :الدور اإليجابي للقاضي في المهلة القضائية ،بحث منشور ،مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية ،العراق ،د.س ،ص.29
وعبد الودود يحيى :المرجع السابق ،ص.640
 2ياسين محمد الجبوري :أحكام االلتزامات ،ج ( ،)1دار الثقافة جامعة آل البيت كلية الدراسات الفقهية والقانونية ،د.س ،ص.122
 3محمد بوكماش :المرجع السابق ،ص.394
 4نورية طرطاق :المرجع السابق ،ص .42مثل التشريع الجزائري الذي نص في المادة ( )210من القانون المدني الجزائري ( ...على أال تزيد هذه
المهلة عن سنة).
 5محمد بوكماش :المرجع السابق ،ص.394
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نوع االلتزام ،سواء أكان القيام بعمل أم االمتناع عن عمل أم بإعطاء شيء يقع على عاتق المدين ،كما
أن نظرة الميسرة تمنح دون النظر إلى مصدر الدين أو محله ما دام شروطها توافرت.

1

 .2تطبيق نظرة الميسرة في حالة دعوى التنفيذ والفسخ:
يعتبر الوفاء االختياري الذي يقوم فيه المدين هو استجابة لعنصر المديونية ،وهو يختلف عن التنفيذ الذي
يجبر فيه المدين على تنفيذ التزامه عن طريق رفع دعوى التنفيذ ،والذي يعتبر حقًا للدائن إذا لم يقم المدين
بتنفيذ التزامه عند حلول األجل ،وفي حالة إذا لم يلجأ الدائن إلى رفع دعوى التنفيذ لتنفيذ المدين التزامه
ال إلى تقدير
فإنه يستطيع إنهاء العالقة التعاقدية عن طريق رفع دعوى فسخ ،كما أن الفسخ يكون موك ً
القاضي فيكون له الخيار بين الفسخ والتنفيذ العيني في حالة ما إذا كان الوفاء ال يزال ممكنًا ،وبين الفسخ
ال.
والتنفيذ بطريق التعويض في حالة ما إذا كان الوفاء بالتنفيذ العيني مستحي ً

2

فال يمكن للمدين أن يطلب نظرة الميسرة من القاضي إال أثناء الدعوى التي يقيمها الدائن للمطالبة فيها
بالدين أو عندما يقوم الدائن بمباشرة إج ارءات التنفيذ بسند رسمي ،فإذا لم يستطع المدين أن يطلب منحه
نظرة ميسرة في الدعوى المقامة ضده ،ال يكون أمامه سوى اللجوء إلى رفع دعوى إشكال التنفيذ ،يطلب
بها المدين من القاضي منحه نظرة ميسرة للتنفيذ .وهذا بخصوص دعوى التنفيذ ،كما يمكن للقاضي أن
يمنح المدين نظرة ميسرة إذا رأى أن المدين يستطيع تنفيذ التزامه لو أمهله فترة معينة بدالً من فسخ العقد.

3

ثاني ًا_موانع تطبيق نظرة الميسرة:
إذا كان األصل هو عمومية تطبيق نظرة الميسرة على جميع االلتزامات ،فإن القانون قد منعها في حاالت
معينة ومنها:
 .0الشرط الفاسخ الصريح:
تنص المادة ( )090من القانون المدني الفلسطيني على أنه ( -1يجوز االتفاق على أن يعد العقد مفسوخًا
من تلقاء نفسه عند عدم الوفاء بااللتزامات الناشئة عنه دون حاجة إلى الحكم -2 .ال يعفى هذا االتفاق من
اإلعذار ما لم يتفق المتعاقدان صراحة على اإلعفاء منه) 4.ويتبين من هذا النص أن المشرع أجاز للمتعاقدين
االتفاق على أن يعد العقد مفسوخًا من تلقاء نفسه عند عدم قيام أحدهما بتنفيذ االلتزامات الناشئة عنه ،سواء

 1نورية طرطاق :المرجع السابق ،ص .12-14فقد نصت في ذلك المادة ( )011من القانون المدني الفلسطيني على أنه ( -1في العقود الملزمة لجانبين
إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد اآلخر بعد إعذار المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه مع التعويض في الحالتين إن كان له
مقتضى -2 .يجوز للقاضي أن يمنح المدين أجال إذا اقتضت الظروف ذلك ،كما يجوز له أن يرفض الفسخ إذا كان ما لم يوف به المدين قليل األهلية
بالنسبة إلى االلتزام في جملته).وهذه المادة تقابل نص المادة ( )159من القانون المدني المصري ،والمادة ( )246من القانون المدني األردني.
 2سليمان مرقس :الوافي في شرح القانون المدني ،المرجع السابق ،ص.641
 3نورية طرطاق :المرجع السابق ،ص.21-20
 4هذه المادة تقابل المادة ( )154من القانون المدني المصري ،والمادة ( )245من القانون المدني األردني.
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أكان هذا الشرط قد ورد في العقد نفسه أو في عقد الحق ،ويترتب على وجود الشرط الفاسخ الصريح تجريد
القاضي من سلطته التقديرية إذ ال يستطيع منح المدين مهلة قضائية لتمكينه من التنفيذ ،كما ال يملك القاضي
هنا إال فسخ العقد ،وال يستطيع المدين أن يوقى نفسه من الحكم بفسخ العقد إال بتنفيذه لاللتزام الملقى على
عاتقه بعد رفع الدعوى ،أما الدائن فيكون له الخيار بين التمسك بوقوع الفسخ وبين طلب التنفيذ.

1

وبالتالي يمنع على القاضي إعطاء نظرة الميسرة إذا ما وجد شرطًا فاسخًا في العقد ،فتعتبر هذه الحالة من
الحاالت التي تمنع القاضي منح نظرة الميسرة للمدين.
 .2االلتزام السلبي (االمتناع عن القيام بعمل):
ومعنى أن يكون االلتزام سلبي هو أن يكون التزامًا باالمتناع عن عمل ،وخالف المدين ذلك وقام بهذا العمل،
ففي هذه الحالة ال يمنح القاضي المدين نظرة ميسرة ،بل يقوم بفسخ العقد ،كما يمكن له أن يحكم بتعويضات
تكميلية لتعويض الدائن على الضرر الذي لحقه ،والتعويض هنا يكون أساساه المسؤولية التقصيرية ال المسؤولية
العقدية ،ألن العقد ال يصلح كأساس للتعويض بعد أن يفسخ 2.ويعتبر هذا األمر منطقي ألن نظرة الميسرة
ال،
تمنح عندما يكون تنفيذ االلتزام ممكنًا ،وبمخالفة االلتزام باالمتناع عن العمل يصبح تنفيذ االلتزام مستحي ً
وبالتالي ال مجال إلعطاء نظرة الميسرة في هذه الحالة ،وال يكون أمام القاضي إال فسخ العقد مع التعويض
إن كان له مقتضى.
 .3األصل في المسائل التجارية:
األصل في المسائل التجارية عدم جواز منح المدين نظرة الميسرة ،ووجوب الوفاء بااللتزامات التجارية في
مواعيد استحقاقها 3،وهذا ما يفهم من نص المادة ( )66من قانون التجارة الفلسطيني 4على أنه (ال يجوز
للمحكمة منح المدين بالتزام تجاري مهلة للوفاء به أو تقسيطه  ،)...إال أنه قد أورد في عجز هذه المادة
استثناء على ذلك ،بحيث أجاز للقاضي منح نظرة الميسرة للمدين بالتزام تجاري ،وذلك إذا تحقق شرطان
وهما:

5

أ .في حالة وجود حالة الضرورة التي تستدعي إعطاء المهلة القضائية.
ب .عدم إلحاق ضرر جسيم بالدائن من جراء هذه المهلة.
وهذا ما يستفاد من عجز ذات النص السابق ذكره ،والذي ينص على أنه (ال يجوز للمحكمة منح المدين
بالتزام تجاري مهلة للوفاء به أو تقسيطه إال عند الضرورة وبشرط عدم إلحاق ضرر جسيم بالدائن).
 1المذكرة اإليضاحية للقانون المدني الفلسطيني ،المرجع السابق ،ص.123
 2نورية طرطاق :المرجع السابق ،ص.32
 3إياد محمد إبراهيم جاد الحق :أحكام االلتزام ،المرجع السابق ،ص.234
 4نص المادة ( )66من قانون التجارة الفلسطيني رقم ( )2لسنة 2014م
 5حمدي محمود بارود :أحكام قانون التجارة ،المرجع السابق ،ص .92و عبد الفتاح مراد :شرح العقود التجارية والمدنية ،المرجع السابق ،ص.42
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ولعل الحكمة من هذا التشديد في المسائل التجارية هو أن المعامالت التجارية ذات طبيعة ترابطية
بعضها ببعض ،وبالتالي فإن عدم تنفيذ المدين بدين تجاري في موعد االستحقاق قد يعرض دائنه إلى عجزه
عن الوفاء بالتزاماته تجاه الغير مما يكون مدينًا لهم ،األمر الذي قد يؤدي إلى إشهار إفالس الدائن دون أن
يكون ذلك بتقصير منه ،وبالتالي من الواضح أن هذا األمر يمثل خط ًار جسيماً على الدائن ،ولهذا قلما نجد
القاضي يمنح المدين نظرة ميسرة في المعامالت التجارية.

1

ورغم ورود هذا األصل واال ستثناء الوارد عليه في المعامالت التجارية إال أن منح نظرة الميسرة للمدين
في التزام وارد بورقة تجارية غير جائز نهائياً ،ألن ذلك يعرقل تداولها مما يهدد الحياة التجارية القائمة عليها.

المطلب الثاني
مدى سلطة القاضي في منح نظرة الميسرة للمدين وحاالت سقوط هذه المهلة
ال معقولة ينفذ المدين بعد
ال أو آجا ً
أعطى المشرع للقاضي سلطة تقديرية واسعة في منح المدين أج ً
انتهاءها التزامه للحفاظ على استقرار التعامل العقدي فيما بين أطرافه ،بعد التأكد من توافر شروطها ومجال
تطبيقها إال أن هناك حاالت تسقط فيها هذه المهلة بعد منحها للمدين.
ولبيان مضمون هذا المطلب سنتناوله بالشرح والتفصيل في

فرعين:

الفرع األول :مدى سلطة القاضي في منح نظرة الميسرة للمدين.
الفرع الثاني :حاالت سقوط نظرة الميسرة.

الفرع األول
مدى سلطة القاضي في منح نظرة الميسرة للمدين
يخضع منح نظرة الميسرة للسلطة التقديرية لقاضي الموضوع ،بحيث يكون له أن يمنح هذه المهلة أو أن
يرفض منحها ،إال أنه يجب عليه تسبيب حكمه بذلك .والسلطة التقديرية للقاضي في منح نظرة الميسرة تختلف
باختالف الدعوى التي يلجأ الدائن لرفعها ،سواء أكانت دعوى تنفيذ أم دعوى فسخ.
أوالً_سلطة القاضي في منح نظرة الميسرة في دعوى التنفيذ:

يقصد بدعوى التنفيذ هي الدعوى التي يرفعها أحد المتعاقدين على اآلخر طالبًا منه تنفيذ التزام الملزم

بتنفيذه ،وقد أعطى المشرع للقاضي سلطة التدخل أثناء نظره دعوى التنفيذ بأن يمنح المدين غير القادر على
1

سالم الفليتي :المهلة القضائية في المعامالت التجارية ،مقال منشور2014/10/26 ،salim-alfuliti@hotmail.com ،م 9 ،مساء.
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ال لتنفيذ التزامه ،هذا ما يدلل على أن للقاضي سلطة تقديرية في
الوفاء في الميعاد المتفق عليه في العقد أج ً
ال لتنفيذ التزامه.
منح المدين أج ً

1

ويفهم من نص المادة( )091من القانون المدني الفلسطيني أن للدائن في العقود الملزمة لجانبين إذا
لم ِ
يوف المدين بالتزامه الملقى على عاتقه ،أن يرفع دعوى تنفيذ أو أن يرفع دعوى فسخ للعقد المبرم فيما بينهم
لعدم تنفيذ المدين بالتزامه ،ويجب أن يكون ذلك بعد إعذار المدين ،يثبت من خالله الدائن تقصير المدين في
الوفاء بالت ازمه ،كما يجب عليه الوفاء بهذا االلتزام.
ولكن الفقرة الثانية من هذه المادة أعطت القاضي دو ًار إيجابيًا يتمثل في منح المدين نظرة ميسرة إذا
اقتضت الظروف ذلك .بحيث يستطيع القاضي أن يمنح المدين نظرة ميسرة إذا وجد ما يبرر ذلك ،بشرط أال
ضرر بمصلحة الدائن.
ًا
يلحق
وأساس منح المدين نظرة الميسرة في دعوى التنفيذ قواعد العدالة ،التي تهدف إلى التخفيف من شدة
قسوة القانون عليه ،واألجل الذي يمنحه القاضي بصدد هذه الدعوى ،هو عبارة عن استثناء على شريعة
المتعاقدين.

2

كما أن األجل الممنوح للمدين بمناسبة دعوى التنفيذ ،يمكن منحه بشكل أكثر اتساعاً من حيث عدد
المرات التي يمكن للقاضي منحه للمدين ،إذ يمكن أن يمنح المدين أكثر من أجل ،أو كما يعبر عنه البعض
باآلجال المتعاقبة كلما استدعت حالة المدين لذلك مع مراعاة الشروط القانونية.

3

ثانياً :سلطة القاضي في منح نظرة الميسرة بمناسبة دعوى الفسخ:

للدائن إذا لم ِ
يوف المدين بالتزامه الملقى على عاتقه أن يطلب من القاضي فسخ العقد ،بسبب عدم تنفيذ

المدين اللتزامه التعاقدي ،والقاضي بموجب المادة ( )171من القانون المدني الفلسطيني سالفة الذكر ،إما أن
يمنح المدين أجالً إذا اقتضت الظروف ذلك قبل أن يحكم بالف سخ ،أو أن يرفض طلب الفسخ إذا كان عدم
التنفيذ قليل األهمية بالنسبة لاللتزام في جملته 4.وهذا ما يفهم أن منح المدين نظرة الميسرة أثناء نظر دعوى
الفسخ هو أمر جوازي للقاضي وليس حقًا للمدين.

 1نورية طرطاق :المرجع السابق ،ص .44فقد نصت المادة ( )011من القانون الفلسطيني على أنه ( -1في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد
المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد اآلخر بعد إعذار المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتضى -2 .يجوز
للقاضي أن يمنح المدين أجال إذا اقتضت الظروف ذلك ،كما يجوز له أن يرفض الفسخ إذا كان ما لم يوف به المدين قليل األهلية بالنسبة إلى االلتزام
في جملته) .هذه المادة تقابل المادة نص المادة ( )051من القانون المدني المصري ،والمادة ( )141من القانون المدني األردني.
 2محمد بوكماش :المرجع السابق ،ص.342
 3نجاة عبيد :المرجع السابق ،ص.146
 4عبد الحميد الشواربي :فسخ العقد ،المرجع السابق ،ص.36
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وهذا ما يستتبع تناول موضوع الفسخ بشيء من االيجاز:
 .0المقصود بالفسخ قانون ًا ،اختلف الفقه في تعريف الفسخ:
حيث عرفه البعض بأنه( 0انحالل الرابطة العقدية بأثر رجعي) ،إال أنه يؤخذ على هذا التعريف صيغة
ال على كافة أنواع انحالل الرابطة العقدية ،وال تقتصر على الفسخ
الشمول التي جاء بها ،حيث أنه جاء شام ً
فقط ،فالفسخ ال يؤدي وحده إلى انحالل الرابطة العقدية.
وهناك من عرفه بأنه( 2هو الجزاء المترتب على إخالل أحد المتعاقدين بالتزاماته العقدية في العقد الملزم
وتمييز
ًا
وجالء لحقيقة الفسخ
للجانبين والمقرر بموجب حكم قضائي) ،نالحظ أن هذا التعريف أكثر وضوحًا
ً
عن غيره من األنظمة المتشابهة 3،بحيث أن العقد الملزم لجانبين متى انعقد صحيحاً ،فإنه يرتب التزامات

متقابلة بين المتعاقدين وكذلك حقوق لهم ،بحيث يصبح كل منهم دائن ومدين لآلخر في الوقت ذاته 4.وعدم
قيام أحد المتعاقدين بتنفيذ التزامه يمنح الطرف اآلخر حقاً برفع األمر أمام القضاء والطلب من القاضي
فسخ العقد وحل الرابطة العقدية فيما بين أطرافها .وبالتالي التحلل من االلتزام المقابل ،ما لم يطلب هذا
العاقد التنفيذ العيني لاللتزام بدل الفسخ.

5

كما أن هناك أنواع متعددة للفسخ ،منه الفسخ االتفاقي والفسخ القضائي والفسخ بقوة القانون.
وما يهمنا في هذه الدراسة الفسخ القضائي ،والذي يمكن أن نعرفه بأنه (حل الرابطة العقدية بحكم
بناء على طلب طالب الفسخ
القضاء في العقود الملزمة لجانبين عند إخالل أحد المتعاقدين بتنفيذ التزامه ً
بعد تنفيذ التزامه وإعذار المدين بتنفيذ التزامه) .فاألصل أن يقع الفسخ بحكم القضاء إذا ما توافرت مجموعة
من الشروط.

 1أنور سلطان :مصادر االلتزام ،المرجع السابق ،ص.242
 2جوهري سعيدة :سلطة القاضي في فسخ العقد ،رسالة ماجستير تخصص عقود ومسؤولية ،جامعة أكلي مجند أولحاج -البويرة ،2013-2012 ،ص.12
 3يتميز الفسخ عن التقايل (التفاسخ) :بحيث يقصد بالتقايل هو اتفاق يرد على العقد بعد أن يكون قد تم تكوينه صحيحا ،يهدف من وراءه المتعاقدين إلى
حل الرابطة العقدية ،كما يقتصر أثره على المستقبل فقط ،دون أن يكون له أثر على الماضي .كما يتميز الفسخ عن الدفع بعدم التنفيذ :يقصد بعدم
التنفيذ في العقود الملزمة لجانبين ،هو أن يكون لكل متعاقد إذا ما طالبه المتعاقد األخر بتنفيذ التزامه ،أن يمتنع عن تنفيذ التزامه إلى أن يقوم اآلخر
بما عليه من تعهد .فالدفع بعدم التنفيذ ليس له الخطورة من حيث األثر المترتب عليه مقارنة مع فسخ العقد ،كما تمنح سلطة تقديرية واسعة للقاضي
في مجال الفسخ ،بحيث أن القاضي هو الذي يقدر الفسخ من عدمه ،بخالف الدفع بعدم التنفيذ فالذي يقدره هو المتعاقد وليس القاضي .كما يتميز الفسخ
عن االنفساخ :يقصد باالنفساخ أنه انحالل الرابطة العقدية بقوة القانون إذا استحال على أحد المتعاقدين تنفيذ التزامه الناشئ عن العقد لسبب أجنبي ال
بد له فيه ،فإن هذا االلتزام ينقضي وبالتالي ينقضي االلتزام المقابل له وينفسخ العقد بقوة القانون دون الحاجة إلى حكم من القاضي ودون إعذار.
وإبراهيم أنيس محمد يحيى  :اإلقالة فسخ العقد برضا الطرفين ( دراسة مقارنة) ،رسالة ماجستير ،جامعة النجاح الوطنية2010 ،م ،ص 41وما
بعدها.
 4أمين دواس :المرجع السابق ،ص.234
 5ياسين محمد الجبوري :المبسوط في شرح القانون المدني ،المرجع السابق ،ص ،442خصص القانون األردني تنظيم مسألة انحالل العقد في المواد
( ،)244-240والقانون المصري عالج هذه المسألة أيضا ً في المواد ( )010-051من القانون ،كما ذهب المشرع الفلسطيني في القانون المدني
الفلسطيني رقم ( )4لسنة 2102م لتنظيم هذه المسألة في المواد (.)014-011
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 .2شروط الفسخ القضائي:
يشترط لفسخ العقد بحكم القضاء توافر مجموعة الشروط وهي على النحو اآلتي:
أ.

يشترط أن يكون العقد المطلوب فسخه عقدًا من العقود الملزمة لجانبين :فينحصر الحق في فسخ العقد
على العقود الملزمة لجانبين ،لوجود ترابط بين االلتزامات المتقابلة بهذا النوع من العقود يبرر ألحد المتعاقدين
أن يطلب فسخ العقد إذا أخل المتعاقد اآلخر بالتزامه .أما العقود الملزمة لجانب واحد فال توجد فيه التزامات
متقابلة ،فإذا لم ينف ذ الطرف الملتزم التزامه يكون من مصلحة الطرف اآلخر أن يطلب تنفيذ االلتزام ال فسخ
العقد.

1

ب .أن يقوم أحد المتعاقدين بالخالل بالتزامه الملقى على عاتقه :ال يكفي لجواز فسخ العقد أن يكون العقد
المراد فسخه عقدًا من العقود الملزمة لجانبين ،بل ال بد من وجود إخالل من جانب أحد المتعاقدين بالتزامه
الملقى على عاتقه الناشئ عن العقد المراد فسخه 2.ولكن يجب أن يكون عدم التنفيذ الذي يعتد به في
مجال الفسخ القضائي هو عدم التنفيذ الذي يتسبب فيه أحد المتعاقدين نتيجة خطأه المتعمد أو إهماله أو
الالمباالة من قبل المدين بااللتزام ،أما إذا كان عدم التنفيذ راجعًا إلى سبب أجنبي ال يد للمدين فيه ،فإن
التزام المدين ينقضي وينقضي االلتزام المقابل له وينفسخ العقد بقوة القانون ،ونكون هنا أمام انفساخ للعقد
وليس فسخ له.

3

ت .استمرار حالة الخالل بااللتزام العقدي قائم ًا حتى صدور الحكم النهائي بالفسخ :يجب أن تستمر حالة
اإلخالل وتظل قائمة حتى صدور الحكم النهائي بالفسخ ،أي حتى صدور حكم محكمة الدرجة الثانية إذا
كان محل االلتزام قابل لالستئناف ،أما إذا زال هذا اإلخالل فإنه ال محل للفسخ ،وبالتالي يمكن أن يتوقى
المدين بااللتزام الفسخ إذا سارع بتنفيذ التزامه قبل صدور الحكم النهائي منه.

4

ث .عدم إخالل طالب الفسخ بالتزامه :يشترط للحكم بالفسخ أن يكون طالب الفسخ غير مخل بالتزامه الناشئ
عن العقد ،أي أن يكون طالب الفسخ قد نفذ التزامه الملقى على عاتقه بموجب العقد ،وبالتالي ال يقبل
طلب الفسخ من متعاقد لم ينفذ التزاماته.

5

ج .ق درة طالب الفسخ على إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد :يجب أن يكون طالب الفسخ قاد ًار على
إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد ،أي رد كل ما تلقاه طالب الفسخ من المتعاقد اآلخر (المدين
 1إياد محمد إبراهيم جاد الحق :مصادر االلتزام ،المرجع السابق ،ص .320و موسى أبو ملوح :شرح مصادر االلتزام في مشروع القانون المدني
الفلسطيني ،المرجع السابق ،ص.263
 2جوهري سعيدة :المرجع السابق ،ص.15
 3إياد محمد إبراهيم جاد الحق :مصادر االلتزام ،المرجع السابق ،ص.321
 4جوهري سعيدة :المرجع السابق ،ص.19
 5إياد محمد إبراهيم جاد الحق :المرجع السابق ،ص .321و إبراهيم أنيس محمد يحيى :المرجع السابق ،ص.43
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بااللتزام) ،أما إذا استحال عليه ذلك فال يجاب إلى طلب الفسخ ،كما لو تسلم المشتري بعض المبيع
وتصرف فيه إلى آخر ،فال يجوز عندئذ طلب الفسخ وال يبقى أمام الدائن طالب التنفيذ سوى تنفيذ االلتزام
أو التعويض.

1

ح .إعذار طالب الفسخ المدين بااللتزام :من الشروط الواجب توافرها لفسخ العقد ،أن يقوم طالب الفسخ بإعذار
المتعاقد معه ،وهو المدي ن بااللتزام ،وهذا الشرط مقرر لمصلحة المدين ،ويجوز أن يتنازل عنه .واألصل
أن يتم اإلعذار قبل رفع دعوى الفسخ إال أن رفع دعوى الفسخ يكون متضمنًا إعذار المدين بضرورة الوفاء
بااللتزام ،إذا تضمنت الئحة الدعوى تكليف المدين بالوفاء بالتزامه يعتبر اعذار ،إال أن إعذار المدين قبل
رفع دعوى الفسخ يخدم الدائن بشكل أكبر في اقناع القاضي للحكم بفسخ العقد.

2

خ .رفع دعوى الفسخ أمام القضاء :يعتبر هذا الشرط شرطًا بديهيًا ،فلكي يحصل المتعاقد على حكم من
القضاء بفسخ العقد ،ال بد وأن يرفع دعوى أمام القضاء يطلب ذلك فعالً ،فالفسخ القضائي ال يتقرر إال
بحكم القاضي ،عن طريق رفع دعوى من طالب الفسخ تسمى دعوى الفسخ.
 .3سلطة القاضي إزاء فسخ العقد أو منح المدين نظرة ميسرة لتنفيذه :يتمتع القاضي بسلطة تقديرية في تقرير
فسخ العقد حينما يقتضي األمر ذلك ،فالقاضي ال يلتزم بإجابة طلب الفسخ وإيقاعه والحكم به في جميع
الحاالت حتى وإن توافرت شروطه ،ولكنه يتمتع قبل ذلك بسلطة تقديرية ،وهذا يعتبر أمر محبذ وجيد ،كون
أن ذلك في مصلحة المتعاقدين.

3

أ .سلط ة القاضي في رفض الفسخ وإلزام المدين بتنفيذ التزامه في الحال :عندما يرى القاضي أن المدين قد
قام بتنفيذ الجزء األكبر من التزامه وهو الجزء األهم منه ،وأن ما لم يتم تنفيذه هو قليل األهمية وتافه بالنسبة
إلى ما تم تنفيذه أو بالنسبة لاللتزام بأكمله ،وأن المدين أبدى استعداده لتنفيذ االلتزام على الفور ،فالقاضي
في هذه الحالة يقرر عدم الفسخ ويلزم المدين بتنفيذ التزامه في الحال ،وللقاضي في مثل هذه الحالة أن
يحكم على المدين بتعويض مناسب إذا كان له مقتضى لذلك.

4

 1جوهري سعيدة :المرجع السابق ،ص.12
 2إياد محمد إبراهيم جاد الحق :المرجع السابق ،ص .322مشار إليه لدى ،موسى أبو ملوح :شرح مصادر االلتزام في مشروع القانون المدني الفلسطيني،
المرجع السابق ،ص.266
 3ياسين محمد الجبوري :الوجيز في شرح القانون المدني األردني ،المرجع السابق ،ص .442ومحمد حسين منصور :الشرط الصريح الفاسخ (صور
الشرط لدور القاضي في تحري وجود الشرط و تحديد طبيعته و التحقق من االخالل بااللتزام مناط اعماله  ،موانع اعمال الشرط ذات الطبيعة االدارية
و القانونية )  ،دار الجامعة الجديدة للنشر  ، 2003 ،ص.61
 4حسام الدين كامل األهواني :مصادر االلتزام ،المرجع السابق ،ص.591
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ب .سلطة القاضي في رفض الفسخ وإلزام المدين بالتعويض :قد يرفض القاضي طلب الدائن بالفسخ ويلزم
المدين بالتعويض ،إذا كان المدين قد نفذ الجزء األكبر من االلتزام ولم ِ
يبد استعداده لتنفيذ الجزء المتبقي من
هذه االلتزامات ،أو كان هذا الجزء المتبقي قليل األهمية بالنسبة لاللتزام بجملته.

1

ال في دعوى الفسخ
ت .سلطة القاضي في رفض الفسخ ومنح المدين نظرة ميسرة :قد يمنح القاضي المدين أج ً
للحد من صرامة الفسخ وآثاره ،والمحافظة على استقرار المعامالت بين أط ارفه ،فقد يقضي القاضي بحكمين
ال لتنفيذ االلتزام الملقى على عاتقه ،ثانيهما :يصدره عندما تنتهي مهلة
متعاقبين ،أولهما يمنح المدين أج ً
الميسرة دون تنفيذ ،فإنه يقضي في هذه الحالة بفسخ العقد.

2

وهذه السلطة ممنوحة للقاضي في جميع العقود ،مالم يكن العقد المطروح أمامه من العقود التي يمن ع
على القاضي فيها إعطاء المدين مهلة للتنفيذ.

3

والقاضي في هذه الحالة يقوم بتقدير مدى جسامة عدم تنفيذ االلتزام بالنسبة للدائن ،وأن ينظر إلى حجم
االلتزام التي نفذ من االلتزامات الناشئة عن العقد ،وفي سبيل ذلك يتعين على القاضي أن يأخذ بضوابط
موضوعية لكي يستطيع أن يقضي بطلب الفسخ أو رفضه ،وهذا ال يغني عن االستعانة بالمعيار الشخصي
الذي يعتد فيه بنية المتعاقدين وقصدهم الذي إما أن يكون البقاء على العقد وذلك بتنفيذ االلتزام ،وإما أن
يكون عدم التنفيذ دافعاً للفسخ.

4

ال
كما قد يكون للقاضي أن يرفض طلب الفسخ عند التنفيذ الجزئي ،إذا كان الذي لم يتم تنفيذه ضئي ً
بالنسبة لاللتزام بأكمله أو كان تافهًا بالنسبة له ،فهنا يكون للقاضي أن يمنح المدين نظرة ميسرة ليتمكن من
خاللها تنفيذ التزامه.

5

وقد قضت محكمة النقض المصرية بأنه (إذا لم يتفق على شرط فاسخ صريح وكان الفسخ مقامًا على
الشرط الفاسخ الضمني فإن محكمة الموضوع تملك رفض هذا الطلب في حالة اإلخالل الجزئي ،إذا ما تبين
لها أن هذا اإلخالل هو قلة الشأن بحيث لم يكن يستأصل في قصد المتعاقدين فسخ العقد ،وسلطة المحكمة
في استخالص هذه النتيجة مطلقة ال معقب عليها).

6

ث .سلطة القا ضي في إيقاع الفسخ وإقراره بمجرد أن يطلبه المدين :قد يتجه القاضي إلى إيقاع الفسخ إذا تبين
له أن المدين قد أخل بتنفيذ التزامه إخالالً ال ينفع معه بقاء العقد ،مثال ذلك :إذا امتنع المدين عن تنفيذ
 1ياسين محمد الجبوري :الوجيز في شرح القانون المدني األردني ،المرجع السابق ،ص.450
 2نورية طرطاق :المرجع السابق ،ص.46
 3عبد الحميد الشواربي :فسخ العقد ،المرجع السابق ،ص.39
 4نجاة عبيد :المرجع السابق ،ص.142
 5حسب ما ورد في المادة ( )190من القانون المدني الفلسطيني.
 6نقض مدني مصري صادر في ديسمبر 1249م .راجع ،جوهري سعيدة :المرجع السابق ،ص.42

125

الجزء األكبر واألهم بالعقد منه مما سبب ضر ًار جسيمًا للدائن ،أو تأخر المدين في تنفيذ االلتزام على نحو
لم يترك فائدة للدائن من وراء تنفيذه ،أو أن المدين قد قام بعمل كان يجب االمتناع عن القيام به ،أو إذا
تبين أن المدين سيء النية عند تراخيه عن تنفيذ االلتزام الملقى على عاتقه .ففي مثل هذه الحاالت يجوز
للقاضي أن يقرر الفسخ إذا طلبه الدائن.

1

كما وقد يلحق الحكم بفسخ العقد ضرر وخسارة بالدائن طالب الفسخ في كثير من الحاالت ،إذ أن الفسخ ال
يقدم أية ترضية عما فاته من ربح وما لحقه من خسارة ،فلذلك قد يلزم المدين في كثير من األحيان بتعويض
الدائن عن الخسارة التي لحقت به جراء الفسخ الذي أوقعه القاضي ،والتعويض هنا يكون على أساس
المسؤولية التقصيرية ال المسؤولية العقدية ألن العقد فسخ فال يرد التعويض عليه.

2

 .4توقي الفسخ القضائي :باعتبار أن سلطة القاضي في تقدير الفسخ ليست من النظام العام ،لذلك يمكن التوقي
من حكم الفسخ حتى بعد رفع دعوى الفسخ وذلك في حالتين:
أ .حق الدائن في العدول عن الفسخ :يستطيع الدائن أن يعدل عن طلب الفسخ بعد أن يرفع الدعوى إلى
القضاء يطلب فيها الحكم له بالفسخ ،بشرط أن يعدل الدائن عنه قبل الحكم فيه ،كما ويعتبر تقديم طلب
تنفيذ العقد عدوالً عن طلب الفسخ ،وإذا طالب الدائن بتنفيذ االلتزام ال يكون للقاضي في هذه الحالة سلط ة
تقديرية إذ ال يستطيع أن يحكم بفسخه.

3

ب .حق المدين في أن يتوقى الحكم بالفسخ :إذا أبدى المدين استعداده للتنفيذ ،ولم يصدر حكم الفسخ بعد،
فالمحكمة تغير رأيها ويهتم القاضي بالتنفيذ أكثر من الفسخ ،لما له من سلطة تقديرية في إيقاع الفسخ من
عدمه ،وال يبقى في هذه الحالة للقاضي إال أن يبحث في إمكانية الحكم بالتعويض على المدين لتأخره في
التنفيذ 4.وذلك بشرط أن يكون تنفيذ االلتزام العقدي ما زال مجديًا ونافعًا وممكنًا لتنفيذه 5.وقد قضت محكمة
التمييز األردنية في هذا السياق بأنه ( ...إ ن دفع األجرة المستحقة أثناء المحاكمة وقبل إقفال باب المرافعة
والنطق بالحكم ال يؤثر على حق المالك بطلب الفسخ واستالم المأجور ما دام قد توفرت أسباب الفسخ).

6

 1ياسين محمد الجبوري :الوجيز في شرح القانون المدني األردني ،المرجع السابق ،ص.450
 2موسى أبو ملوح :شرح مصادر االلتزام في مشروع القانون المدني الفلسطيني ،المرجع السابق ،ص.290
 3ياسين محمد الجبوري :الوجيز في شرح القانون المدني األردني ،المرجع السابق ،ص. 451
 4موسى أبو ملوح :شرح مصادر االلتزام في مشروع القانون المدني الفلسطيني ،المرجع السابق ،ص .269وياسين محمد الجبوري  :الوجيز في شرح
القانون المدني األردني  ،ج ، 1مصادر الحقوق الشخصية (مصادر االلتزامات ) دراسة موازنة  ،دار الثقافة للنشر و التوزيع 1422 ،ه 2004-م ،
ص.451
 5ياسين محمد الجبوري :الوجيز ،المرجع السابق ،ص.451
 6تمييز حقوق أردنية رقم  ،21/125سنة 1224م ،ص .2514راجع ،ياسين محمد الجبوري :الوجيز ،المرجع السابق ،ص.451
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الفرع الثاني
حاالت سقوط نظرة الميسرة
إذا كان األصل في األجل أنه ال يحل إال بانقضاء مدته أو تنازل من له مصلحة فيه عنه ،وكما ذهب
بعض الفقه وقالوا أن األجل يسقط أيضًا في األحوال التي يغلب أن يتعرض فيها الدائن للخطر 1.والسقوط هو
جزاء لتهاون المدين في تنفيذ التزامه وترك المهلة تنقضي.

2

واألجل الذي يمنحه القاضي للمدين يخضع لنفس أسباب سقوط األجل االتفاقي بين المتعاقدين بصفة
عامة ،إلى جانب أسباب سقوط خاصة بسقوط األجل القضائي.
أو ًال :أسباب سقوط نظرة الميسرة العامة:

تسقط نظرة الميسرة بأسباب السقوط العامة التي نصت عليها المادة ( )219من القانون المدني

الفلسطيني 1،والتي نصت على أنه (يسقط حق المدين في األجل:
أ .إذا حكم بإفالسه أو إعساره.
ب .إذا لم يقدم تأمينات الدين المتفق عليها.
ت .إذا أضعف بفعله إلى حد كبير تأمينات الدين ،ما لم يؤثر الدائن أن يطالب بتكملة التأمين ،أما إذا كان
ضعف التأمين يرجع إلى سبب ال دخل للمدين فيه فإنه يكون للمدين أن يتوقى سقوط األجل بالمبادرة
بتقديم تأمين كاف).
 .0شهر إفالس المدين أو الحكم بإعساره :تسقط نظرة الميسرة الممنوحة للمدين إذا شهر إفالسه أو إعساره ،وهذا
الحكم مؤسس على اإلرادة المفترضة للمتعاقدين ،فإذا ما شهر إفالس أو إعسار المدين ،فهذا يعني أنه لم يكن
ال لمنحه مهلة.
أه ً

4

 1نورية طرطاق :المرجع السابق ،ص.69
 2نجاة عبيد :المرجع السابق ،ص.151
 3تقابل هذه المادة نص المادة ( )293من القانون المدني المصري ،والمادة ( )404من القانون المدني األردني.
 4أنور سلطان :النظرية العامة لاللتزام (أحكام االلتزام) ،دار الجامعة الجديدة للنشر ،اإلسكندرية2005 ،م ،ص .221ال يكفي حتى يسقط األجل أن يفلس
المدين أو يعسر بل ال بد من الحكم بإفالسه وشهره في المسائل التجارية أو بإعساره في المسائل المدنية .راجع المذكرة اإليضاحية للقانون المدني
الفلسطيني ،المرجع السابق ،ص345
وهذا ما يبين أن اإلفالس أو اإلعسار الفعلي ال يؤدي إلى سقوط نظرة الميسرة ،أما اإلفالس أو اإلعسار القانوني والذي يتم وفق إجراءات قانونية
منصوص عليها في القانون ،هو الذي يسقط نظرة الميسرة.
واإلفالس الفعلي يتأكد بمجرد توقف المدين التاجر عن دفع دينه الحال حتى ولو لم يشهر إفالسه ،وإذا حكم بشهر اإلفالس فإن ديون المدين المؤجلة
تحل ألن اإلفالس ينتهي بتصفية أموال المدين وتوزيع أثمانها على الدائنين .أما عن اإلعسار فإنه يجوز أن يصدر حكمه بناء على طلب أحد الدائنين
أو بناء على طلب المدين نفسه ،إذا ما زادت ديونه الحالة على أمواله ،وخاف زعماؤه إضاعة ماله أو إخفائه أو نقله إلى اسم غيره ،وكان تخوفهم
مبنيا على أسباب معقولة ،واألمر في الحكم باإلعسار من عدمه متروك للسلطة التقديرية للقاضي إذا كان بناء على طلب الدائنين ،أما إذا كان بناء
على طلب المدين ذاته فإنه يجب على القاضي أن يحكم به .راجع ،حمدي محمود بارود :أحكام قانون التجارة ،المرجع السابق ،ص ،352-354إال
أن قانون اإلفالس الحالي عندنا لم يعترف باإلفالس الفعلي عكس القانون التجاري األردني الذي يعترف به ويستفاد ذلك من عجز المادة ()316
منه.
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ولكن إذا تحقق الفالس أو العسار القانوني  ،وكان للدائن صاحب الحق المؤجل تأمين عيني يكفل
ال ،فإن األجل يسقط وتبقى له مصلحة في سقوطه ،فقد ال يكون التأمين
الوفاء له بدينه كالرهن الرسمي مث ً
العيني كافيًا للوفاء بحق الدائن ،فتكون له فرصة مزاحمة باقي الدائنين في هذا الحق.

1

 .2سقوط نظرة الميسرة إذا لم يقدم المدين تأمينات الدين المتفق عليها :يسقط األجل الممنوح للمدين أيضًا إذا
لم يقدم هذا المدين تأمينات الدين المتفق عليها فيما بين المتعاقدين ،والعلة في ذلك هو أن الدائن عندما اقتنع
باالنتظار على المدين إلى األجل الذي حدده القاضي هي الضمانات والتأمينات التي تعهد المدين بتقديمها
وبناء عليه إذا أخل المدين بتقديمها فإنه يتعين سقوط األجل وحلول الدين.
لضمان تنفيذ التزامه،
ً
 .3سقوط نظرة الميسرة إذا أضعف المدين تأمينات الدين إلى حد كبير:

2

وفق الفقرة الثالثة من المادة سالفة الذكر يتضح لنا بأن المشرع ميز بين أمرين في حالة إضعاف التأمينات
المقدمة من قبل المدين.
أ .إذا كان اإلضعاف بسبب المدين وأثر بشكل كبير على هذه التأمينات ،كأن يرهن المدين العين المملوكة
له أكثر من مرة بحيث تكون قيمة هذا التأمين أقل من الدين ،ولم يطلب الدائن تكملة هذه التأمينات ،فإنه
في هذه الحالة يسقط األجل الممنوح للمدين.
ب .أما الحالة الثانية إذا كان إضعاف هذا التأمين راجعاً إلى سبب أجنبي ال يد للمدين فيه ،فله أن يتوقى
المدين في هذه الحالة سقوط األجل والمبادرة بتقديم تأمين كاف للدائن تضمن وفائه اللتزامه الملقى على
عاتقه.
ومن الجدير بالمالحظة هنا أن التأمينات المقصود بها هنا هي التأمينات الخاصة ،أما إضعاف حقوق
االمتياز العامة ،فهي ال تؤدي إلى سقوط األجل ألنها ال تعتبر من التأمينات الخاصة ،كما ال يسقط األجل
القضائي بإضعاف الضمان العام كتصرف المدين في عين مملوكة له أو أنه لم يحافظ عليها حتى هلكت.

3

ويثار في هذا المقام تساؤالً هاماً وهو هل يسقط األجل بسبب وفاة المدين ،وهل تعتبر وفاة المدين
سبب ًا من األسباب العامة لسقوط نظرة الميسرة؟
اختلف الفقه لإلجابة على هذا السؤال؛ 4حيث ذهب البعض إلى اعتبار أن نظرة الميسرة هي وصفًا
متصل بالدين ذاته ،وبما أن الدين يبقى في ذمة المدين أو في التركة فإن األجل يبقى كذلك ،في حين ذهب
 1نورية طرطاق :المرجع السابق ،ص.62
 2المقصود بالتأمينات ،هي التأمينات الخاصة التي تضمن الوفاء بالدين سواء أعطيت وقت نشوئه أو أعطيت بعقد الحق ،أو تعهد المدين بتقديمها أمام
القاضي .ويكون الدين مضمونا بشكل فعال في وجود التأمين ،فهو يضمن تنفيذ االلتزام ،فإذا انقضى الدين أو نشأ باطال ،انقضى التأمين كذلك.
ونورية طرطاق :المرجع السابق ،ص .91ومحمد نصر محمد :الوسيط في عقود البيع الدولية ،ط ( ،)1مكتبة القانون واالقتصاد ،الرياض،
1434هـ2013/م ،ص.205-203
 3أنور سلطان :أحكام االلتزام ،المرجع السابق ،ص.91
 4مشار لهذه اآلراء لدى نورية طرطاق :المرجع السابق ،ص.94-93
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بناء على اعتبار شخصي
جانب آخر من الفقه إلى القول بأن نظرة الميسرة ال تمنح جزافاً وإنما يقرره القاضي ً
في المدين وهو ثقة الدائن به ،حتى وإن كان وصفًا للدين؛ لذلك ال بد من سقوط هذا األجل بوفاة المدين.
إال أننا نرى بضرورة سقوط نظرة الميسرة بوفاة المدين ،واعتبار الوفاة سبب من أسباب سقوط نظرة
الميسرة العامة ،حتى ال تظل تركة المدين معلقة حتى انقضاء هذا األجل إذ ليس من مصلحة الورثة وكذلك
الدائنين والمدينين من بقائها كذلك ،لذلك يحل األجل بالوفاة ويقتضي الدائن حقه من تركة المدين.
ثانياً :أسباب سقوط نظرة الميسرة الخاصة:
تسقط نظرة الميسرة إلى جانب األسباب العامة لسقوطها بأسباب خاصة تتمثل في المقاصة القانونية التي
تتم بين الدين الذي منحت فيه نظرة الميسرة ودين نشأ في ذمة الدائن للمدين ،وكذلك إذا تعد الدائنون ولم
يحصل المدين اتجاه بعضهم على نظرة الميسرة.
 .1إذا تعدد الدائنون ولم يحصل المدين اتجاه بعضهم على نظرة الميسرة:
يجوز للدائن الذي حصل المدين في مواجهته على نظرة ميسرة بالنسبة لاللتزام الملقى على عاتقه ،أن يباشر
في الحجز على أموال المدين ،إذا شرع باقي الدائنون اآلخرون في الحجز على أمواله ،فليس من العدل وال
المعقول أن يظل الدائن ملتزم بالمهلة التي أعطيت للمدين من قبل القضاء بينما يباشر الدائنون اآلخرون
الحجز والتنفيذ على أموال المدين ،لذلك تسقط نظرة الميسرة ،حتى يتساوى جميع الدائنين في الرجوع على
الضمان العام واستيفاء حقوقهم من المدين.

1

 .2المقاصة التي تتم بين الدين الذي منحت فيه نظرة الميسرة ودين نشأ في ذمة الدائن للمدين:
كثي ًار ما يحدث وأن يكون بعض األشخاص دائنًا لشخص ما بدين وفي نفس الوقت يكون مدينًا له بدين آخر
من جنسه وصفته ،فيتم استيفاء الحقوق بينهم بما يسمى بالمقاصة ،وتعتبر المقاصة ضمانة إليفاء الديون
وااللتزامات ،كما وأن أهميتها تظهر في التقليل من مصاريف النقل ومخاطره.

2

فقد يمنح القاضي نظرة ميسرة للمدين ،ألنه ال يستطيع الوفاء بالدين الملقى على عاتقه في الحال ،ثم ينشأ
بعد ذلك دين للمدين بذمة دائنه من جنس الدين األول ،سواء نشأ هذا الدين قبل منح المدين نظرة الميسرة أو
بعد منحها له ،وبما أصبح المدين قاد اًر على الوفاء بدينه بالمقاصة فلم يعد هناك ما يبرر انتظار انقضاء

 1ياسين محمد الجبوري :أحكام االلتزام ،المرجع السابق ،ص.132
 2يشترط إليقاع المقاصة مجموعة من الشروط وهي -1 :يجب أن يكون كال الشخصين دائن ومدينا لآلخر في نفس الوقت وبنفس الصفة -2 .يجب أن
يكون موضوع الدينين متشابها ليستطيع كل شخص إيفاء الشيء المستحق له -3 .يجب أال يكون هناك نزاع على وجود الدينان أو مقدارهما ،وأن
يكون النزاع جديا وليس مصطنعا حتى ال يتم إيقاع المقاصة -4 .يكون كال من الدينين مستحق األداء ،فال يجوز أن تقع المقاصة إذا كان أحدهما
معلقا على شرط واقف لم يتحقق بعد -5 .يجب أن يكون الدينين قابلين للمطالبة القضائية -6 .عدم وجود ما يمنع وقوع المقاصة بين األشخاص-9 .
أن يتمسك بها أحد طرفيها أو من له مصلحة في التمسك بها.
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األجل الذي منحه القاضي للمدي ن ،فهو يستطيع أن يوفي الدين الذي عليه بالدين الذي له ،وبالتالي يسقط
األجل الذي منحه إياه القاضي بتحقق شروط المقاصة ووقوعها.

1

وبهذه الوسائل سواء أكانت الوسائل العامة أو الخاصة تسقط نظرة الميسرة التي يمنحها القاضي للمدين.

المطلب الثالث
حدود سلطة القاضي في منح نظرة الميسرة للمدين وآثار منحها
تخضع السلطة التقديرية الممنوحة للقاضي بمناسبة نظرة الميسرة في بعض المسائل لرقابة محكمة النقض
وهذه المسائل تسمى بمسائل القانون ،بخالف مسائل الواقع التي ال يخضع القاضي بخصوصها لرقابة تلك
المحكمة .كما وأن منح نظرة الميسرة يترتب عليها مجموعة من اآلثار التي ال بد من ترتيبها.
ولبيان مضمون هذا المطلب سنتناوله بالشرح والتفصيل في فرعين:
الفرع األول :حدود تدخل القاضي في منح نظرة الميسرة للمدين.
الفرع الثاني :آثار منح نظرة الميسرة للمدين.

الفرع األول
حدود تدخل القاضي في منح نظرة الميسرة للمدين
ال بد من التفرقة بين مسائل الواقع ومسائل القانون التي تثار بمناسبة موضوع نظرة الميسرة ،وبالتالي
يمكن أن تخضع هذه المسائل لرقابة محكمة النقض (التمييز) ويمكن أال تقع تحت رقابتها.
أو ًال :مسائل الواقع :تنص المادة ( )091من القانون المدين الفلسطيني على أنه ( -2يجوز للقاضي أن
يمنح المدين أجالً إذا اقتضت الظروف ذلك ،كما يجوز له أن يرفض الفسخ إذا كان ما لم ِ
يوف به المدين قليل
األهمية بالنسبة إلى االلتزام في جملته).

2

يعتبر مصطلح (إذا اقتضت الظروف) الذي جاء في الفقرة سالفة الذكر هو مصطلح فضفاض ويحتمل
التأويل ،وبذلك فتح المشرع أمام القاضي المجال واسعًا في البحث بهذه الظروف ومعاينتها ومدى تأثيرها في
التزام المدين ،وتقدير مصلحة الدائن ومدى تأثير منح المهلة للمدين عليها ،بحيث يلحق ضرر من منحها
للمدين من عدمه.

 1نورية طرطاق :المرجع السابق ،ص.99
 2تقابل هذه المادة نص المادة ( )159من القانون المدني المصري ،والمادة ( )246من القانون المدني األردني.
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كما وتعتبر الموازنة بين االلتزامات التي قام المدي ن بتنفيذها وتلك التي لم ينفذها بعد ،من مسائل الواقع.
حيث يقوم القاضي بها وفق ما هو مطروح أمامه ،كما وأن له السلطة في الموازنة بين الضرر الذي يصيب
المدين من جراء االستجابة لفسخ العقد والمصلحة التي تعود عليه في حال تم منحه نظرة الميسرة له 1.ويعتبر
تقدير المدة الممنوحة من ِقبل القاضي للمدين للوفاء بالتزاماته من مسائل الواقع ،التي ينفرد بتقديرها القاضي
دون أن يخضع بذلك لرقابة محكمة النقض (التمييز).
وتعتبر كل هذه المسائل سالفة الذكر من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها القاضي ،بشرط تسبيب حكمه
بأسباب ال تجافي العقل والمنطق  ،وبالتالي ال تخضع هذه السلطة لرقابة محكمة النقض (التمييز) عليها.
ثانياً :مسائل القانون:
تعتبر من مسائل القانون التي يخضع على إثرها القاضي لرقابة محكمة النقض (التمييز) ،نطاق منح
القاضي المدين نظرة الميسرة ،بحيث يمتنع عليه منح نظرة الميسرة للمدين في المسائل التجارية بصريح
النصوص القانونية ،باستثناء حالة الضرورة بشرط عدم إلحاق ضرر جسيم بالدائن ،وبالتالي إذا منح القاضي
نظرة ميسرة للمدين في المسائل التجارية دون وجود االستثناء السابق ذكره ،يخضع لرقابة محكمة النقض
باعتباره سبيالً للطعن بذلك أمام محكمة النقض (التمييز).
وبالتالي يخضع القاضي بهذا الخصوص لرقابة محكمة النقض (التمييز)؛ ليكون حكم قاضي الموضوع
ال للطعن فيه أمام هذه المحكمة.
قاب ً

الفرع الثاني
آثار منح نظرة الميسرة
أو ًال :آثار نظرة الميسرة بالنسبة للمدين:
يترتب على منح نظرة الميسرة ما يترتب على األجل الواقف بوجه عام 2،بحيث يترتب على منحها آثار
تخص المدين ،فيعتبر أثر نظرة الميسرة أث ًار نسبيًا بالنسبة للمدين ،بحيث يقتصر أثرها على المدين الذي ُمنح
األجل له والذي طلبها ،دون غيره من المدينين ولو كانوا متضامنين معه ما دام هؤالء لم يحصلوا مثله على

نظرة الميسرة 3.وهذا أمراً منطقياً ومعقوالً ؛ ألن القاضي يمنح نظرة الميسرة للمدين بالنظر إلى ظروفه الشخصية،
لذلك يستفيد منها المدين الذي طلبها فقط ومنحت له من قبل القاضي.

 1أحمد حدي اللة :المرجع السابق ،ص.194
 2خوخة إباليدن وسهيلة لعريبي :المرجع السابق ،ص.26
 3نورية طرطاق :المرجع السابق ،ص.63
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إال أن األثر النسبي لنظرة الميسرة يرد عليه استثناء ال بد من إيراده هنا وهو استفادة الكفيل من نظرة
الميسرة وإن كان المدينين المتضامنين ال يستفيدوا منها ،ألنه ال فائدة من منح نظرة الميسرة للمدين ،مع جواز رجوع
الدائن على الكفيل ليستوفي التزام المدين منه ،ليعود الكفيل عندئذ على المدين بما وفاه للدائن ،فتضيع بذلك الفائدة
التي يمكن أن تعود على المدين من منح هذه النظرة له .فلذلك يستفيد الكفيل من منح نظرة الميسرة للمدين.

1

كما ويترتب على منح نظرة ميسرة للمدين إيقاف تنفيذ االلتزام الملقى على عاتقه ،حتى ينقضي األجل
الذي منحه القاضي له 2.إال أنه يجوز للدائن حتى قبل انقضاء األجل القضائي أن يتخذ ما يراه الزما من
األعمال المادية ،ومن اإلجراءات التحفظية ما يكفل له المحافظة على حقه ،مثل قيد الرهن المقرر لضمان
الحق ،وتحرير قوائم الجرد وتجديد العقد وكذلك رفع الدعوى غير المباشرة وغيرها من اإلجراءات.

3

ثانياً :آثار نظرة الميسرة للدائن:
يعتبر أثر نظرة الميسرة بالنسبة للدائن أث ًار نسبياً أيضاً ،بحيث تبقى هذه المهلة مقصورة على الدائن وحده
دون أن يتعدى أثرها إلى الدائنين اآلخرين ،حتى ولو كانوا متضامنين معه ،فالحكم على أحد الدائنين المتضامنين
ال يضر الباقي 4،وهذا يعود إلى قاعدة هامة وهي أن النيابة التبادلية فيما تنفع ال فيما تضر ،إال أن المدين
يستطيع أن يدخل جميع الدائنين المتضامنين في الدعوى ليحصل على حكم في مواجهتهم جميعًا بمنحه نظرة
ميسرة من قبل القاضي.
كما تترتب على منح المدين نظرة الميسرة بالنسبة للدائن ،أنه ال يستطيع أن يطالب بتنفيذ المدين بالتزامه،
وإن كان له اتخاذ اإلجراءات التحفظية لضمان حقه خالل هذه المهلة.

5

 1ياسين محمد الجبوري :أحكام االلتزام ،المرجع السابق ،ص .141وما يؤكد هذا القول نص المادة ( )404من القانون المدني الفلسطيني ،التي نصت
على أنه ( -1يبرأ الكفيل بمجرد براءة المدين ،وله أن يتمسك بجميع األوجه التي يحتج بها المدين) .يقابل هذا النص نص المادة ( )942من القانون
المدني المصري.
 2خوخة إباليدن وسهيلة لعريبي :المرجع السابق ،ص.26
 3المذكرة اإليضاحية للقانون المدني الفلسطيني ،المرجع السابق ،ص.349
 4نورية طرطاق :المرجع السابق ،ص.64
 5المذكرة اإليضاحية للقانون المدني الفلسطيني ،المرجع السابق ،ص.349
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الخاتمة
وفي خاتمة هذه الدراسة المتواضعة ال نزعم أننا بلغنا الغاية ،ولكنها محاولة في اإلسهام في بحث
موضوع يواكب حياة األفراد بشكل كبير ،كما أنه بالغ الخطورة في الكيان القانوني والفقهي ،بينا فيه دور القاضي
في العقود المدنية والتجارية ،حيث توصلنا لمجموعة من النتائج التي البد من ايرادها في أخر طيات هذا
البحث ،ومجموعة من التوصيات التي لطالما وددنا أن يأخذ بها المشرع الفلسطيني.
أو ًال :النتائج
 .1أن وصول كل متعاقد في العقد للغاية المبتغاة من إبرامه وحصوله على المنفعة المقصودة التي رغب في
تحقيقها بما يتناسب مع ما يحصل عليه المتعاقد األخر هو األساس في تحقيق العدالة التعاقدية.
 .2تتحقق العدالة التعاقدية حتى ولو لم يحصل أطراف العقد على منافع متكافئة ومتماثلة بصورة مادية ،فيكفي
أن يحقق منفعة معنوية اعتبارية في نفس المتعاقد اآلخر.
 .3الشيء وضده ال يجتمعان ،وكذلك االختالل بالتوازن التعاقدي والعدالة التعاقدية ،إذ أن المقصود به الحالة
التي ال تتحقق فيها العدالة التعاقدية ألي طرف من األطراف المتعاقدة في أي مرحلة كان عليها العقد ،فقد
ينشأ عن تنفيذ العقد ،كما ينشأ عند تكوينه أيضاً.
 .4تنبع إلزامية تنفيذ العقد بحسن نية من احترام قداسية مضمون العقد فيما بين المتعاقدين ،اذ يقتضي هذا
المبدأ اإلخالص واألمانة وينطوي على واجب التعاون واالشتراك فيما بينهم.
 .5السلطة التقديرية للقاضي ضرورة من ضروريات العمل القضائي تعطي األثر القانوني الكامن في القاعدة
القانونية الموضوعية كامل فعاليتها.
 .6القاضي سيد نفسه ،فهو ال يخضع إال لضميره والقانون الذي منحه هذه السلطة ،والتي تقوم على النشاط
الذهني والتفكير العقلي والمنطقي السليم.
 .7نطاق السلطة التقديرية للقاضي في سائر فروع القانون الخاص واحد ،ألن المصالح التي يقوم القاضي
بتقديرها في غير المجال المدني كالتجاري والبحري وقانون العمل ،ال تختلف في طبيعتها الجوهرية عن
المصالح التي يعالجها القانون المدني بالمعنى الضيق.
 .8يقوم القاضي بعملية ذه نية منطقية سليمة حتى في الحاالت التي يأتي المشرع بها بتنظيم محكم لكافة
الفروض وكافة الحاالت ،وليس فقط حينما توجد عبارات تفيد منحه رخصة التقدير ،كما خير القانون
القاضي اختيار الحل المالئم من بين الحلول األخرى المطروحة بصدد القضية الواحدة.
 .9اعترفت أغلب التشريعات القانونية المعاصرة بضرورة منح القاضي سلطة تقديرية أثناء ممارسته لنشاطه
القضائي.
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 .11يعتبر دور القاضي وسلطته فيما يتعلق بالعقود المدنية والتجارية ،هي سلطة مجازية تظهر عند رفع أمر
العقد للقاضي بعد حدوث نزاع بشأن أمر يتعلق بإنشاء العقد وتكوينه أو بتنفيذه.
 .11تتسم سلطة القاضي فيما يتعلق بمرحلة تكوين العقد بطبيعة وقائية هامة ،بخالف سلطته فيما يتعلق بمرحلة
تنفيذ العقد التي تمتاز بطبيعة عالجية هامة.
 .12يتمتع القاضي بسلطة تقديرية واسعة في تقدير التراضي العقدي وفي تقدير محل االلتزام العقدي وكذلك
سببه.
 .13يتمتع القاضي بذات المنوال بسلطة واسعة في تقدير عيوب اإلرادة على اختالف أنواعها ،سواء كان عيب
الغلط أو التدليس أو االكراه أو االستغالل.
 .14تعتبر سلطة القاضي في تفسير العقود سلطة متزنة غير مطلقة وغير مقيدة ،لكنها محددة بضوابط قانونية
تفسيرية يلتزم القاضي بإعمالها عند تفسيره لها.
 .15تعد عملية التفسير التي يقوم بها القاضي ،عملية ذهنية عقلية يحاول بها القاضي فهم نصوص العقد
والوقوف من خاللها على معاني األلفاظ التي صيغ بها ،للكشف عن ارادة المتعاقدين الحقيقية.
 .16يستعين القاضي بتفسير العبارات الغامضة في العقد بعوامل داخلية وخارجية متعددة.
 .17يعد تكييف القاضي للعقد من سلطاته على العقود المدنية والتجارية عند قيام نزاع حول مضمونها ،حيث
يعتبر واجبًا مفروضًا على القاضي وليس خيا ًار متروكًا له.
 .18هناك عالقة وطيدة ومتشابكة بين عملية تكييف العقد وتفسيره ،فقد يبدأ القاضي بتكييف أولي للعقد من
خالل حصر عناصره ،لتفسيره على نحو معين ،ثم يعود القاضي ليؤكد تكييفه األولي أو أن يعدل عنه
لوصف آخر.
 .19العبرة في تكييف العقد بالغرض العملي الذي قصده المتعاقدين منه ،وليس بالوصف الذي يطلقه المتعاقدين
عليه ،مع عدم اإلهمال الكلي إلرادة األطراف.
 .21عقود اإلذعان هي العقود التي يضطر ويرضخ فيها القابل بدون مساومة أو نقاش لشروط الموجب التعسفية
المعدة سلفا من قبله ،كونه في مركز أقوى من القابل بخصوص سلعة أو خدمة ضرورية ال غنى للقابل
عنها ،أما عقود الموافقة واالنضمام هي العقود التي ينفرد الموجب فيها بوضع شروطه إما بواسطته أو
بواسطة غيره ،ويسلم القابل بها دون مفاوضة أو مساومة أو نقاش.
 .21للقاضي في مجال العقود التي تتم باإلذعان سلطة التدخل لتعديل العقد ،إما بتعديل الشرط التعسفي،
وإرجاعه إلى حده المعقول ،وإما بإلغاء الشرط التعسفي وإعفاء الطرف المذعن منه.
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 .22يجب حماية المتعاقد الواقع تحت ضغط الشروط التعسفية أيا كان نوع العقد الذي وردت فيه ،حتى في
عقود المساومة.
 .23يتم إعمال نظرية تحول العقد وانقاصه بشأن العقد الباطل والعقد الصحيح القابل لإلبطال ،وتقوم كال
النظريتين على فكرة أساسية مؤداها إستبقاء العقد الذي أصيب بالبطالن ألكبر قدر ممكن طالما انه اليزال
متفقا مع أهداف القانون وأغراض المتعاقدين في حالة عدم تعارضهما مع أحكام القانون.
 .24نظرية تصحيح العقد والتي هي إزالة بطالن أ و القابلية لبطالن العقد بوسائل تستند إلرادة الشارع يترتب
عليها بقاء أو إعادة إحياء العقد صحيحا وساريا بين أطرافه بأثر رجعي ،تختلف عن نظرية تحول العقد
وإن كانت نظرية االنتقاص وسيلة من وسائلها في جزئية معينة.
 .25تتمثل حقيقة دور القاضي في تكملة العقد من القانون مباشرة ،ودور القاضي هنا مكمال إلرادة المتعاقدين.
 .26أن التطور التكنولوجي الذي شهده عصرنا يستتبع ظهور ظروف طارئة تكنولوجية متعددة وغير حصرية،
مستحدثة لذلك ال يمكن تحديدها بنص.
 .27يعتبر شرط العمومية الذي يتطلبه إعمال نظرية الظروف الطارئة شرطا غير منطقي وغير عادل.
 .28ال يجوز الجمع بين التنفيذ العيني لاللتزام األصلي والشرط الجزائي ،باستثناء حالة التأخير في تنفيذ االلتزام
وحالة االتفاق بين المتعاقدين على الجمع بين التنفيذ العيني لاللتزام األصلي والشرط الجزائي.
 .29يمكن للقاضي إعمال سلطته التقديرية بصدد تعديل الشرط الجزائي ،إ ما بتخفيض قيمته أو بزيادة قيمته أو
وقف تنفيذ االلتزام لحين زوال الظرف الطارئ.
 .31تتسم سلطة القاضي في تعديل قيمة الشرط الجزائي بالعمومية ،سواء أكان إخالل المدين يتخذ صورة عدم
التنفيذ الكلي أم الجزئي أم التأخير بالتنفيذ أم تنفيذ االلتزام بشكل معيب ،ألن الهدف من هذه السلطة هي
حماية الطرف الضعيف.
 .31تعد نظرة الميسرة حالة من ال حاالت التي يستند إليها القاضي للتدخل بالعقود وإعمال سلطته التقديرية
اتجاهها.
 .32ال تقتصر نظرة الميسرة على الديون المتمثل في المبالغ المالية فقط بل يمكن أن تمنح مهما كان نوع
االلتزام ،سواء أكان التزام القيام بعمل أو امتناع بعمل أو إعطاء شيء يقع على عاتق المدين.
 .33تظهر سلطة القاضي في منح نظرة الميسرة بمناسبة دعوى التنفيذ ودعوى الفسخ.
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ثانياً :التوصيات
 .1أوصي المشرع الفلسطيني بتعديل المادة ( )1/128لتصبح " إذا استغل شخص في آخر حاجة ملجئة أو
طيش ًا ّبين ًا أو هوى جامح ًا أو عدم خبرة وجعله يبرم لصالحه أو لصالح غيره عقدًا ينطوي عند إبرامه

على عدم تناسب باهض بين ما يلتزم بأدائه بمقتضاه وما يجريه عليه من نفع مادي أو أدبي ،كان

للطرف المغبون أن يطلب إبطال العقد أو ينقص التزاماته أو يزيد في التزامات الطرف المستغل .ويجوز
للمتعاقد أن يتوقى إبطال العقد إذا عرض ما تراه المحكمة كافي ًا لرفع الغبن".
 .2أوصي المشرع بحذف المواد ( ،)164 ،163 ،162 ،161 ،161 ،159على أساس أن هذه النصوص
هي قواعد كلية فقهية محلها كتب الفقه ،كما أن هذه القواعد منصوص عليها وزيادة في مجلة األحكام
العدلية التي ما زالت تعتبر قانونًا ساري المفعول على جانب القانون المدني الفلسطيني حتى اآلن.
 .3أوصي المشرع بإضافة مادة جديدة بشأن سلطة القاضي لتكييف العقد ،على اعتبار أن قواعد القانون جاءت
خالية من النص على هذه السلطة في هذا الصدد ،لتكون المادة المضافة هي "ال يتقيد القاضي بالوصف
القانوني الذي أطلقه المتعاقدون على عقدهم ،حيث يتعين عليه القيام بإنزال الوصف القانوني السليم
على الواقعة المطروحة عليه ،استنادًا إلى حقيقة ما قصده المتعاقدون بعد استخالصه من واقع شروط
العقد".
 .4أوصي المشرع بتعديل نص المادة ( )89من القانون المدني الفلسطيني لتصبح "يقتصر القبول في عقود
الموافقة واالنضمام على مجرد التسليم بشروط مقررة يضعها الموجب وال يقبل مناقشة فيها".
 .5أوصي المشرع بتعديل نص المادة ( )151من القانون المدني الفلسطيني لتصبح "إذا تم العقد بين أطرافه
يعدل هذه الشروط أو أن يعفي الطرف المذعن منها،
وكان قد تضمن شروط ًا تعسفية جاز للقاضي أن ّ
وفق ًا لما تقتضي به العدالة مع األخذ بعين االعتبار االختالل الظاهر بالتوازن بين حقوق وواجبات
ال كل اتفاق على خالف ذلك".
المتعاقدين ،ويقع باط ً
 .6كما أوصي المشرع الفلسطيني بتعديل نص المادة ( )1/85من القانون المدني الفلسطيني بحيث تصبح
" إذا اتفق الطرفان على جميع المسائل الجوهرية في العقد واحتفظا بمسائل تفصيلية يتفقان عليها فيما
بعد ولم يشترطا أن العقد ال ينعقد عند عدم االتفاق عليها ،ع َّد العقد قد انعقد وإذا قام خالف على
المسائل التي لم يتم االتفاق عليها فإن المحكمة تقضي بها طبقاً ألحكام هذا القانون وفقاً لطبيعة العقد".
 .7كما أوصي المشرع بتعديل المادة ( )151من القانون المدني الفلسطيني لتصبح "إذا طرأت حوادث استثنائية
لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ االلتزام التعاقدي أصبح مرهق ًا للمدين ،يهدده
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بخسارة فادحة ،جاز للمحكمة تبعاً للظروف المحيطة للمتعاقدين وبالموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد
ال كل اتفاق يقضي بغير ذلك".
االلتزام المرهق إلى الحد المعقول ،ويقع باط ً
 .8كما أوصي المشرع بتعديل نص المادة ( )3/241من القانون المدني الفلسطيني لتصبح "للدائن الذي
جاوزت قيمة الضرر الالحقة به قيمة التعويض االتفاقي إذا أثبت أن المدين قد ارتكب غشاً أو خطأً
جسيم ًا أو أن قيمة التعويض االتفاقي زهيدة ال تتناسب مع مقدار الضرر أن يطالب بأكثر من هذه
القيمة".
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 .21حمدي عبد الرحمن  :الوسيط في النظرية العامة لاللتزامات (الكتاب األول) المصادر اإلرادية لاللتزام (العقد
واإلرادة المنفردة) ،ط ( ،)1دار النهضة العربية ،القاهرة1999 ،م.
 .20حمدي محمود بارود  :أحكام قانون التجارة (النظرية العامة) األعمال التجارية ،التاجر ،المتجر ،اإلفالس-
طبقاً ألحكام القانون الفلسطيني القائم في قطاع غزة ومشروع قانون التجارة ،ط ( ،)4مكتبة القدس ،غزة،
1433هـ2112/م.
 .22حمدي محمود بارود :أحكام قانون التجارة الفلسطيني (العقود التجارية) دراسة في قانون التجارة الفلسطيني
الجديد رقم ( )2لسنة 2114م ،ط ( ،)2د.ن1437 ،هـ2115/م.
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 .23رجب كريم عبد الاله  :التفاوض على العقد (دراسة تأصيلية تحليلية مقارنة) ،دار النهضة العربية ،القاهرة،
2111م.
 .24رمضان أبو السعود :أحكام االلتزام ،دار الجامعة الجديدة ،اإلسكندرية2114 ،م.
 .25رمضان أبو السعود :مصادر االلتزام ،ط( ،) 3دار الجامعة الجديدة للنشر ،اإلسكندرية2113 ،م.
 .21سالم حماد الدحدوح -أنور حمدان الشاعر -إيهاب محمد الديراوي :الوجيز المختصر في شرح أحكام
القانون المدني (مصادر االلتزام وأحكامه وإثباته) ،د.ن ،غزة ،فلسطين2113 ،م.
 .29سليمان مرقس :الوافي في شرح القانون المدني  -3-في العقود المسماة ،المجلد األول -عقد البيع ،ط(،)5
مطبعة السالم ،القاهرة1991 ،م.
 .21سليمان مرقس :الوافي في شرح القانون المدني في االلتزامات ،المجلد األول (نظرية العقد واإلرادة المنفردة)،
ط ( ،)4د .ن1987 ،م.
 .24سميحة القليوبي :شرح القانون التجاري ،العقود التجارية ،دار النهضة العربية1986 ،م.
 .31سمير عبد السيد تناغو ومحمد حسين منصور :القانون وااللتزام (نظرية القانون ،نظرية الحق نظرية العقد،
أحكام االلتزام) ،دار المطبوعات الجامعية ،اإلسكندرية ،مصر1997 ،م.
 .30سمير عبد السيد تناغو :مصادر االلتزام (العقد -اإلرادة المنفردة -العمل غير المشروع -اإلثراء بال سبب-
القانون) مصدران جديدان لاللتزام (الحكم -القرار اإلداري) ،د.ن2111-1999 ،م.
 .32سوزان على حسن :الوجيز في القانون المدني (النظرية العامة للقانون ،النظرية العامة للحق ،النظرية العامة
لاللتزام) ،منشأة المعارف ،اإلسكندرية2114 ،م.
 .33عامر محمود الكسواني :أحكام االلتزام (آثار الحق في القانون المدني) -دراسة مقارنة ،ط( ،)2دار الثقافة
للنشر والتوزيع2111 ،م.
 .34عبد الحكم فودة :إنهاء القوة الملزمة للعقد ،دار المطبوعات الجامعية ،اإلسكندرية ،د.س.
 .35عبد الحميد الشواربي :فسخ العقد في ضوء القضاء والفقه ،ط( ،)3منشأة المعارف ،اإلسكندرية1997 ،م.
 .31عبد الرازق حسين يس :النظرية العامة لاللتزامات (وفقًا ألحكام قانون المعامالت المدنية لدولة االمارات
العربية المتحدة الصادر بالقانون االتحادي رقم ( )5لسنة  ،)1985ج ،2أحكام االلتزام ،ط( ،)1أكاديمية
شرطة دبي 1415 ،ه1994/م.
 .39عبد الرزاق أحمد السنهوري :الوسيط في شرح القانون المدني الجديد– نظرية االلتزام بوجه عام – (مصادر
االلتزام) العقد – العمل غير المشروع – االثراء بال سبب – القانون ،دار النشر للجامعات المصرية ،القاهرة،
1952م.
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 .31عبد الرزاق السنهوري :النظرية العامة لاللتزامات (نظرية العقد) ،ج ( ،)1ط ( ،)2منشورات الحلبي الحقوقية،
بيروت_ لبنان1998 ،م.
 .34عبد الرزاق السنهوري  :الوجيز في شرح القانون المدني ،ج ( ،)1نظرية االلتزام بوجه عام (المصادر-
اإلثبات -اآلثار -األوصاف -االنتقال -االنقضاء) ،ط ( ،) 2قام بتنقيحها وإضافة ما جد من تشريع وقضاء
وفقه ،مصطفى محمد الفقي ،دار النهضة العربية ،القاهرة1997 ،م.
 .41عبد الرزاق السنهوري :الوسيط في شرح القانون المدني ،ج(( )1نظرية االلتزام بوجه عام) مصادر االلتزام،
تنقيح وتحديث أحمد مدحت المراغي ،مشروع مكتبة المحامي ،نقابة المحامين بالجيزة ،لجنة الفكر القانوني،
2117م.
 .40عبد القادر الفار :آثار الحق في القانون المدني األردني– أحكام االلتزام ،-ط ( ،)2دار الثقافة للنشر
والتوزيع ،عمان1995 ،م.
 .42عبد القادر الفار :مصادر االلتزام (مصادر الحق الشخصي في القانون المدني) ،مكتبة دار الثقافة للنشر
والتوزيع ،د.س.
 .43عبد القادر الفار :مصادر االلتزام– مصادر الحق الشخصي في القانون المدني ،ط ،1اإلصدار الثاني ،دار
الثقافة للنشر والتوزيع2116 ،م.
 .44عبد القادر حسين العطير :الوسيط في شرح القانون التجاري األردني ،ط( ،)1ج(( )1األعمال التجارية-
التجار -المحل التجاري -العقود التجارية ،دار الشروق للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن،

1993م.

 .45عبد هللا خليل الفرا :الوجيز في أصول المحاكمات المدنية والتجارية ،ج ( )1القضاء وواليته ،مكتبة القدس،
غزة2114-2113 ،م.
 .41عبد الناصر توفيق العطار :مصادر االلتزام اإلرادية في قانون المعامالت المدنية اإلماراتي (دراسة للعقد
اإلرادة الفنية كمصادر االلتزام في قانون المعامالت المدنية ا إلماراتي مع بيان أحكام الفقه اإلسالمي ،وأحدث
أحكام القضاء) ،د .ن ،د.س.
 .49عبد الودود يحيى :الموجز في النظرية العامة لاللتزامات ،المصادر -األحكام -اإلثبات ،القسم األول-
مصادر االلتزام ،دار النهضة العربية ،القاهرة1994 ،م.
 .41عدنان إبراهيم السرحان -نوري حمد خاطر :شرح القانون المدني (مصادر وااللتزامات) ،دراسة مقارنة ،دار
الثقافة2115 ،م.
 .44عزمي عبد الفتاح  :تسبيب األحكام وأعمال القضاة في المواد المدنية والتجارية ،ط ( ،)1دار الفكر العربي،
1983م.
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 .51علي البارودي :القانون التجاري (العقود وعمليات البنوك التجارية) ،الدار الجامعية1988 ،م.
 .50علي البارودي :دروس في القانون التجاري ،المكتب المصري الحديث للطباعة والنشر ،اإلسكندرية1968 ،م.
 .52فاضل زيدان محمد  :سلطة القاضي الجنائي في تقدير األدلة (دراسة مقارنة) ،ط ( ،)1دار الثقافة ،عمان،
2116م.
 .53فتحي والي  :الوسيط في القضاء المدني ،مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي ،القاهرة1981 ،م.
 .54فوزي محمد سامي :شرح القانون التجاري (مصادر القانون التجاري -األعمال التجارية -التاجر -المتجر-
العقود التجارية) ،المجلد األول ،ط( ،)1مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع ،عمان1997 ،م.
 .55فوزي محمد سامي :شرح القانون التجاري ،ج(( )1مصادر القانون التجاري -األعمال التجارية -التاجر-
المتجر -العقود التجارية) ،ط( ،) 1اإلصدار الحادي عشر ،مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع،
1428هـ2117/م.
 .51لطيف جبر كوماني  :القانون التجاري ،الجامعة المفتوحة (الجماهير العظمي) ،طرابلس1993 ،م.
 .59محسن عبد الحميد إبراهيم البيه :النظرية العامة لاللتزامات (مصادر االلتزام) ،ج(( ،)1المصادر اإلرادية)،
مكتبة الجالء الجديدة ،المنصورة ،د.س.
 .51محمد حسام محمود لطفي  :النظرية العامة لاللتزام (مصادر االلتزام) ،د.ن ،القاهرة2111-1999 ،م.
 .54محمد حسين منصور :الشرط الصريح الفاسخ (صور الشرط لدور القاضي في تحري وجود الشرط وتحديد
طبيعته والتحقق من اإلخالل بااللتزام مناط إعماله ،موانع إعمال الشرط ذات الطبيعة اإلدارية والقانونية)،
دار الجامعة الجديدة للنشر2113 ،م.
 .11محمد دويدار :القانون التجاري اللبناني-دراسة في قانون المشروع الرأسمالي ،-ج( )2العقود التجارية –
العمليات المصرفية -األوراق التجارية -اإلفالس ،دار النهضة العربية للطباعة والنشر1995 ،م.
 .10محمد شريف عبد الرحمن  :دروس في شرح القانون المدني ( )1النظرية العامة لاللتزامات ،ج ( )1مصادر
التزامات ،المجلد األول (المسؤولية العقدية) ،ط ( ،)1مكتبة النهضة المصرية ،القاهرة1991 ،م.
 .12محمد فريد العريني :القانون التجاري اللبناني (مقدمات -نظرية العمل التجاري -نظرية المهنة التجارية-
النظرية العامة للشركات -شركات األشخاص) ،ط( ،)2الدار الجامعية1985 ،م.
 .13محمد نصر محمد  :الوسيط في عقود البيع الدولية ،ط ( ،)1مكتبة القانون واالقتصاد ،الرياض،
1434هـ2113/م.
 .14محمود جمال الدين زكي :الوجيز في النظرية العامة لاللتزامات في القانون المدني المصري ،ط ( ،)3مطبعة
جامعة القاهرة1978 ،م.
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 .15محمود جمال الدين زكي :دروس في مقدمة الدراسات القانونية (موسوعة القانون الروماني) ،ط ( ،)2الهيئة
العامة لشؤون المطابع األمرية ،القاهرة1389 ،هـ1969/م.
 .11مروان عبد الفتاح  :محاضرات في العقود التجارية (ألقيت على طلبة الفصل الخامس) مسلك الدراسات
القانونية والسياسية ،د .ن2114-2113 ،م.
 .19مصطفى أحمد الزرقا :شرح القانون المدني السوري نظرية االلتزام ،ط ( ،)2مطبعة جامعة دمشق ،سوريا،
1961م.
 .11مصطفى الجمال :شرح أحكام القانون المدني (مصادر االلتزام) ،د.ن1991 ،م.
 .14مصطفى الزرقا :القانون المدني السوري ،معهد البحوث والدراسات العربية ،سوريا 1388ه1969/م.
 .91مصطفى عبد الحميد عدوي :النظرية العامة لاللتزام –أحكام االلتزام  ،-ط( ،)1مطبعة حمادة الحديثة
بقويسنات1993 ،م.
 .90معوض عبد التواب :مدونة القانون المدني (يشتمل على نصوص القانون المدني ،معلقًا عليها بأحكام النقض
الحديثة وبال مقارنة بتشريعات الدول العربية) ،منشأة المعارف ،اإلسكندرية1983 ،م.
 .92منذر الفضل :الوسيط في شرح القانون المدني (مصادر االلتزامات وأحكامها) دراسة مقارنة بين القوانين
الوضعية والفقه اإلسالمي معززة بآراء الفقه وأحكام القضاء ،ط ( ،)1دار الثقافة للنشر والتوزيع ،عمان-
األردن1433 ،هـ2112/م.
 .93موسى أبو ملوح :شرح القانون المدني األردني (مصادر االلتزام) ،الكتاب األول ،المصادر اإلرادية (العقد-
التصرف االنفرادي) ،دراسة مقارنة ،ط ( ،)2د.ن1999-1998 ،م.
 .94موسى أبو ملوح :شرح مصادر االلتزام في مشروع القانون المدني الفلسطيني ،ط ( ،)2د.ن2112 ،م.
 .95موسى أبو ملوح  :مصادر االلتزام اإلرادية والمصادر غير اإلرادية ،ط( ،)1د.ن2113-2112 ،م.
 .91وليد حلمي الحايك  :مجموعة مختارة من أحكام محكمة النقض الفلسطينية ،الجزء  ،21د.ن2115 ،م.
 .99ياسين محمد الجبوري :أحكام االلتزامات ،ج ( ،) 1دار الثقافة جامعة آل البيت كلية الدراسات الفقهية
والقانونية ،د.س.
 .91ياسين محمد الجبوري :المبسوط في شرح القانون المدني (مصادر الحقوق الشخصية) ،ط( ،)1ج (،)1
المجلد األول (نظرية العقد) ،القسم األول (انعقاد العقد) (دراسة موازنة بين القانون المدني األردني والفقه
اإلسالمي مع اإلشادة إلى القانون المدني العراقي والمصري والفرنسي) ،وائل للنشر والتوزيع ،عمان/رام هللا،
 2112م.
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 .94ياسين محمد الجبوري :الوجيز في شرح القانون المدني األردني ،ج ،1مصادر الحقوق الشخصية (مصادر
االلتزامات) دراسة موازنة ،دار الثقافة للنشر والتوزيع1429 ،ه2118/م.
 .11يوسف محمد المصاروة :تسبيب األحكام وفقًا لقانون أصول المحاكمات المدنية ،ط ،2دار الثقافة للنشر
والتوزيع1431 ،ه2111-م.
 الكتب القانونية المتخصصة:
 .0أحمد محمد سعد :مفهوم السلطة التقديرية للقاضي المدني (ماهيتها وضوابطها وتطبيقاتها) ،ط ( ،)1دار
النهضة العربية ،القاهرة1418 ،هـ1988/م.
 .2أحمد محمد علي داود :أحكام العقد في الفقه اإلسالمي والقانون المدني ،الجزء األول ،مكتبة دار الثقافة
للنشر والتوزيع ،د.س.
 .3إلياس ناصيف :الموسوعة التجارية الشاملة ،ج( ) 1المؤسسة التجارية ،عويدات للنشر والطباعة ،بيروت،
لبنان1999 ،م.
 .4إلياس ناصيف :موسوعة العقود المدنية والتجارية ،أحكام العقد ،ج ( ،)2مفاعيل العقد (دراسة مقارنة)،
د.ن1998 ،م.
 .5إلياس ناصيف  :موسوعة العقود المدنية والتجارية ،البحث األول _أحكام العقد ،ج( )4تنفيذ العقد  ،2التنفيذ
البدلي –دراسة مقارنة ،-مطبعة المتني – التحويطة 1989،م.
 .1إلياس ناصيف :موسوعة العقود المدنية والتجارية ،البحث األول -أحكام العقد ،ج( ،)2مفاعيل العقد –دراسة
مقارنة 1987 ،-م.
 .9إيمان طارق الشكري -منصور حاتم محسن :تصحيح العقد المعيب في القانون المدني العراقي ،د.ن،
العراق ،د.س.
 .1أيمن سليم سعيد :العقود النموذجية ،دار النهضة العربية ،القاهرة2115 ،م.
 .4برهان زريق :نظرية تفسير العقد في القانونين المدني واإلداري ،مطبعة اإلرشاد ،الالذقية ،د.س.
 .01جاك غستان بالتعاون مع كريستوف جامان ومارك :المطول في القانون المدني (مفاعيل العقد أو آثاره)،
ط ( ،)1المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع1425 ،هـ2111/م.
 .00حسين عبد هللا عبد الرضا الكالبي :اختالل التوازن العقدي الناجم عن الشروط التعسفية (دراسة مقارنة)،
د.ن ،العراق ،د.س.
 .02خالد عبد حسين الحديثي :تكميل العقد (دراسة مقارنة) ،ط( ،)1منشورات الحلبي الحقوقية ،لبنان2112 ،م.
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 .03خميس صالح ناصر عبد هللا المنصوري  :نظرية الظروف الطارئة وأثرها في التوازن االقتصادي للعقد (دراسة
تحليلية في ضوء قانون المعامالت المدنية اإلماراتي)2117 ،Theses 714 ،م.
 .04ديما فرج مكي :تصحيح العقد -دراسة مقارنة ،-ط ( ،)1المؤسسة الحديثة للكتاب ،لبنان2111 ،م.
 .05سمير عثمان اليوسف :نظرية الظروف الطارئة وأثرها في التوازن المالي للعقد ،منشورات الحلبي الحقوقية،
بيروت ،لبنان2115 ،م.
 .01صاحب عبيد الفتالوي  :تحول العقد (دراسة مقارنة) ،ط ( ،) 1مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع ،عمان،
األردن1418 ،هـ1997/م.
 .09عاطف النقيب :نظرية العقد ،منشورات عويدات ،لبنان ،بيروت1988 ،م.
.01

عبد الحكم فودة :آثار الظروف الطارئة والقوة القاهرة على األعمال القانونية (بحث علمي على صور الفقه
وقضاء النقض) *الظروف الطارئة :ماهيتها -شروطها -آثارها على تصرفات القانون المدني -آثارها على
تصرفات القانون اإلداري -تطبيقاتها على عقد البيع -عقد القرض -عقد التأمين* .القوة القاهرة والسبب
األجنبي :تطبيقات القوة القاهرة على العقود ،ط( ،)1منشأة المعارف ،اإلسكندرية1999 ،م.

 .04عبد الحكم فودة :تفسير العقد في القانون المدني المصري والمقارن ،منشأة المعارف ،اإلسكندرية2112 ،م.
 .21عبد الرحمن السيد قرمان :العقود التجارية وعمليات البنوك (طبقاً لألنظمة القانونية بالمملكة العربية
السعودية) ،ط ( ،)2مكتبة الشقري2111 ،م.
 .20عبد الفتاح مراد :شرح العقود التجارية والمدنية (شرح تفصيلي مقارن لمواد العقود وااللتزامات التجارية
واالستثمارية في قانون التجارة الجديد بالمقارنة بالعقود وااللتزامات المدنية والدولية على ضوء الفقه وأحكام
محكمة النقض والمحكمة الدستورية) ،د.ن ،د.س.
 .22عبد المنعم فرج الصده :نظرية العقد في الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعي (القانون المصري والسوري
والعراقي والليبي واألردني واليمني والسوداني وقانون اإلمارات العربية والقانون اللبناني) ،ج( )2صحة التراضي
(الغلط -التدليس -اإلكراه -االستغالل) ،دار النهضة العربية ،القاهرة1993 ،م.
 .23عصمت عبد المجيد بكر  :نظرية العقد في القوانين المدنية والعربية (دراسة مقارنة بين القوانين المدنية العربية
ومشروع القانون المدني العربي الموحد مع اإلشارة إلى أحكام الفقه اإلسالمي ودور تقنيات االتصال الحديثة
في إبرام العقد) ،دار الكتب العربية ،بيروت ،د.س.
 .24فؤاد محمود معوض :دور القاضي في تعديل العقد (دراسة تحليلية وتأصيلية في الفقه اإلسالمي والقانون
الوضعي) ،دار الجامعة الجديدة للنشر ،اإلسكندرية2114 ،م.
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 .25فؤاد محمود معوض :دور القاضي في تعديل العقد– دراسة تحليلية وتأصيلية -في الفقه االسالمي والقانون
المدني المصري ،ط( ،)1د.ن1999 ،م.
 .21فوزي أكريم :عقود اإلذعان ،ملخصات تم إعدادها اعتمادًا على محاضرات األستاذ أحمد الجباري وكتاب
عقود اإلذعان للعربي مياد ،د.ن ،طنجة2117 ،م.
 .29لعشب محفوظ بن حامد  :عقد اإلذعان في القانون المدني الجزائري والمقارن ،المؤسسة الوطنية للكتاب،
الجزائر1991 ،م.
 .21محمد السناري  :الضوابط القانونية لتطبيق نظرية الظروف الطارئة في مجال عقود ،دار النهضة العربية،
القاهرة ،د.س.
 .24محمد جمال عطية عيسى :مفهوم العقد (دراسة مقارنة بين الفكر القانوني العربي والفقه اإلسالمي) ،دار
النهضة العربية ،القاهرة1999 ،م.
 .31محمد عبد الظاهر حسين  :الدور المنشئ للقاضي في إظهار الروابط العقدية ،د.س1421 ،هـ2111/م.
 .30محمد محمود إبراهيم :النظرية العامة للتكييف القانوني للدعوى في قانون المرافعات ،دار الفكر العربي،
1982م.
 .32المحمدي أحمد أبو عيسى :النظرية العامة لالستغالل في الفقه اإلسالمي والقانون المدني المصري (دراسة
مقارنة) ،ط( ،)1دار النهضة العربية ،القاهرة2114 ،م.
 .33محمود علي الرشدان :الغبن في القانون المدني (دراسة مقارنة) ،ط( ،)1دار الثقافة1431 ،ه2111/م.
 .34محمود محمد ناصر بركات  :السلطة التقديرية للقاضي في الفقه اإلسالمي ،ط ( ،)1دار النفائس للنشر
والتوزيع ،األردن1427 ،هـ2117/م.
 .35نبيل اسماعيل عمر :سلطة القاضي التقديرية في المواد المدنية والتجارية (دراسة تحليلية وتطبيقية) ،ط (،)1
منشأة دار المعارف ،اإلسكندرية1984 ،م.
 .31نبيل إسماعيل عمر  :سلطة القاضي التقديرية في المواد المدنية والتجارية "دراسة تحليلية وتطبيقية" ،دار
الجامعة الجديدة ،اإلسكندرية2111 ،م.
 الرسائل العلمية
أ .رسائل الدكتوراه:
 .0أحمد بوكرزازة :المسؤولية المدنية للقاصر (دراسة مقارنة) ،رسالة دكتوراه علوم في القانون الخاص ،جامعة
قسنطنية ( ،)1الجزائي2114-2113 ،م.
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 .2برنابا كورينا لوبنق أقيرا :السلطة التقديرية للقاضي المدني (في نطاق الرابطة العقدية واإلثبات القضائي–
دراسة مقارنة ،-رسالة دكتوراه ،جامعة النيلين ،الخرطوم ،السودان1438 ،ه2117/م.
 .3سعاد بو ختالة :دور القاضي في تكملة العقد ،أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه علوم في القانون تخصص
قانون خاص ،جامعة الجزائر2116-2115 ،م.
 .4عبد الحميد بن شنيتي :سلطة القاضي في تعديل العقد ،رسالة دكتوراه ،معهد الحقوق والعلوم اإلدارية بين
عنكنون ،الجزائر1996 ،م.
 .5عبد الرحمن محمد عبد الرحمن شرفى  :سلطة القاضي التقديرية في الفقه اإلسالمي (دراسة مقارنة) ،رسالة
مقدمة لكلية القانون بجامعة الخرطوم للحصول على درجة دكتوراه الفلسفة في الشريعة اإلسالمية ،جامعة
الخرطوم1429 ،هـ2118/م.
 .1عبد هللا خليل الفرا :سلطة القاضي التقديرية في ظل قانون أصول المحاكمات المدنية الفلسطيني (دراسة
مقارنة) ،رسالة لنيل درجة الدكتو اره ،جامعة القاهرة1429 ،هـ2118/م.
 .9عسالي عرعارة :التوازن العقدي عند نشأة العقد ،اطروحة لنيل شهادة الدكتوراه علوم في القانون ،كلية
الحقوق ،جامعة الجزائر2115-2114 ،م.
 .1عصمت عبد المجيد بكر :اختالل التوازن االقتصادي للعقد ودور القاضي في معالجته ،رسالة دكتوراه،
كلية القانون -جامعة بغداد1978 ،م.
 .4محمد بوكماش :سلطة القاضي في تعديل العقد في القانون المدني الجزائري والفقه اإلسالمي ،رسالة دكتوراه
في العلوم اإلسالمية تخصص شريعة وقانون ،جامعة النجاح لخضر ،الجزائر1433-1432 ،هـ-2111/
2112م.
 .01محمد حبار  :نظرية بطالن التصرف القانوني في القانون المدني الجزائري وفي الفقه اإلسالمي (دراسة
مقارنة) ،رسالة لنيل درجة دكتوراه الدولة في القانون الخاص ،جامعة الجزائر1986 ،م.
 .00محمد علي الخطيب :سلطة القاضي في تعديل العقد في القانون اليمني والمصري والفقه اإلسالمي ،رسالة
دكتوراه ،جامعة عين شمس ،مصر1992 ،م.
 .02مقني بن عمار  :القواعد العامة للتفسير وتطبيقاتها في منازعات العمل والضمان االجتماعي (دراسة مقارنة)،
رسالة دكتو اره في القانون االجتماعي ،جامعة وهران -السانيا ،الجزائر2119-2118 ،م.
 .03منصور حاتم محسن  :فكرة تصحيح العقد (دراسة مقارنة) ،أطروحة مقدمة كجزء من متطلبات نيل درجة
الدكتوراه ،جامعة بغداد1427 ،هـ2116/م.
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 .04يحياوي صليحة زوجة بو قادوم :السلطة التقديرية للقاضي الجنائي ،رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون
الجنائي والعلوم الجنائية ،كلية الحقوق ،جامعة الجزائر 2116-2115 ،1م.
 .05يخضر حليس  :مكانة اإلرادة في ظل تطور العقد (دراسة لبعض العقود الخاصة) ،رسالة لنيل شهادة
الدكتوراه في القانون الخاص ،جامعة أبي بكر بلقايد – تلمسان 15 ،جوان 2116م.
ب .رسائل الماجستير:
 .0إبراهيم أنيس محمد يحيى  :اإلقالة فسخ العقد برضا الطرفين (دراسة مقارنة) ،رسالة ماجستير ،جامعة
النجاح الوطنية2111 ،م.
 .2إبراهيم بن حديد  :السلطة التقديرية للقاضي المدني (دراسة تحليلية نقدية) ،مذكرة ماجستير ،معهد الحقوق
والعلوم اإلدارية ،قسم القانون الخاص ،جامعة الجزائر1995-1994 ،م.
 .3أحمد حدي اللة  :سلطة القاضي في تعديل االلتزام التعاقدي وتطويع العقد ،مذكرة لنيل شهادة الماجستير
في قانون مسؤولية المهنيين ،جامعة أبو بكر بلقايد -تلمسان ،كلية الحقوق2113-2112 ،م.
 .4أحمد يوسف عبد الرحمن بحر :نظرية الظروف الطارئة وأثرها على العقد اإلداري في فلسطين (دراسة
مقارنة بالشريعة اإلسالمية) ،رسالة ماجستير في القانون العام ،كلية الشريعة والقانون ،الجامعة اإلسالمية،
غزة ،فلسطين ،ذي القعدة 1438هـ/أغسطس 2117م.
 .5أسمهان عفيف :السلطة التقديرية لقاضي شؤون األسرة في التعويض عن الضرر ،مذكرة مقدمة لنيل
شهادة الماجستير تخصص قانون شؤون األسرة ،جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي ،كلية الحقوق والعلوم
السياسية ،الجزائر2111-2111 ،م.
 .1بشير دالي  :مبدأ تأويل العقد (دراسة مقارنة) ،مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون الخاص ،جامعة
أبو بكر بلقايد ،تلمسان2118-2117 ،م.
 .9بكر بن قارس  :الشرط الجزائي وسلطة القاضي في تعديله على ضوء القانون المدني الجزائري ،رسالة
ماجستير في العلوم القانونية (تخصص عقود ومسؤولية مدنية) ،جامعة الحاج لخضر-باتنة ،الج ازئر،
2114-2113م.
 .1جوهري سعيدة  :سلطة القاضي في فسخ العقد ،رسالة ماجستير تخصص عقود ومسؤولية ،جامعة أكلي
مجند أولحاج -البويرة2113-2112 ،م.
 .4حفيظ دحمون  :التوازن في العقد ،رسالة ماجستير في الحقوق فرع العقود والمسؤولية ،جامعة الجزائر،
2112-2111م.
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 .01خالد معاشو :دور القاضي في حماية المستهلك من الشروط التعسفية) ،رسالة ماجستير تخصص قانون
األعمال ،جامعة  8ماي  45قالمة ،الجزائر2116-2115 ،م.
 .00خليل أحمد :دور القاضي في تعديل العقد في القانون المدني ،مذكرة لنيل درجة الماجستير تخصص قانون
اجتماعي ،جامعة الدكتور موالي -الطاهر -سعيدة ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،الجزائر-2115 ،
2116م.
 .02خوخة إباليدن وسهيلة لعريبي :انقضاء االلتزام بالوفاء على ضوء القانون المدني الجزائري ،رسالة ماجستير
تخصص القانون الخاص الشامل ،جامعة عبد الرحمن ميرة -بجاية ،-الجزائر2113-2112 ،م.
 .03رائد زيدان :سلطة القاضي في إدارة الخصومة المدنية في قانون أصول المحاكمة المدنية والتجارية
الفلسطيني (دراسة مقارنة) ،رسالة ماجستير ،كلية الحقوق واإلدارة العامة ،جامعة بيرزيت ،فلسطين،
2113-2112م.
 .04زهرة بلقاسم  :أثر نظرية الظروف الطارئة على العقود ،رسالة ماجستير (تخصص :عقود ومسؤولية)،
جامعة أكلي محند أولحاج -البويرة ،كلية الحقوق والعلوم السياسية2114-2113 ،م.
 .05سالم حماد شعبان الدحدوح  :الشكلية في العقود المدنية في القانون األردني (دراسة مقارنة) ،رسالة
ماجستير ،الجامعة األردنية1989/5/17 ،م.
 .01سليمان بن محمد بن سليمان الجويسر :سلطة القاضي التقديرية في الشهادة واإلقرار واليمين (دراسة
مقارنة) ،بحث تكميلي لنيل درجة الماجستير في السياسة الشرعية من المعهد العالي للقضاء ،جامعة اإلمام
محمد بن سعود اإلسالمية ،المملكة العربية السعودية1422 ،هـ1423-هـ.
 .09سناء جميل إبراهيم ثابت :أثر الظروف الطارئة على تن فيذ العقود اإلدارية في فلسطين ،مذكرة ماجستير
في القانون العام ،كلية الحقوق ،جامعة األزهر ،غزة ،فلسطين2112-2111 ،م.
 .01صونية معمري ونورة عراب :تفسير العقد على ضوء القانون المدني الجزائري ،مذكرة لنيل شهادة الماستر
في الحقوق (قسم القانون الخاص الشامل) ،جامعة عبد الرحمن ميرة بجايةالجزائر2117/6/21،م.
 .04طارق محمد مطلق أبو ليلى :التعويض االتفاقي في القانون المدني (دراسة مقارنة) ،رسالة ماجستير،
جامعة النجاح الوطنية ،نابلس ،فلسطين2117 ،م.
 .21عاصم حمودة أسعد شحيبر :الشرط الجزائي في العقود المدنية (دراسة مقارنة) ،رسالة ماجستير ،كلية
الحقوق ،جامعة األزهر ،غزة1434 ،هـ2113/م.
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 .20عامر رحمون :عقد اإلذعان في الفقه اإلسالمي والقانون المدني الجزائري (دراسة مقارنة) ،رسالة ماجستير
في العلوم اإلسالمية تخصص (شريعة وقانون) ،جامعة الجزائر  -11يوسف بن خدة-1433 ،-
1434هـ2113-2112/م.
 .22عبد الرحمن هزرشي :أثر العذر والحوائج على االلتزامات العقدية في الفقه اإلسالمي (مقارنة نظرية
الظروف الطارئة في القانون المدني الجزائري) ،رسالة ماجستير ،كلية العلوم اإلسالمية ،جامعة الجزائر،
2116-2115م.
 .23عبد القادر عالق :أساس القوة الملزمة للعقد وحدودها –دراسة مقارنة  ،-مذكرة لنيل شهادة الماجستير ف ي
القانون الخاص ،جامعة أبو بكر بلقايد –تلمسان ،الجزائر2118-2117 ،م.
 .24عبد الناصر محمد عبد عابدين  :الغبن وأثره على العقد في مجلة األحكام العدلية ،رسالة ماجستير ،قسم
القانون الخاص ،كلية الحقوق ،جامعة األزهر ،غزة1434 ،هـ2113/م.
 .25علي مصبح صالح الحيصة :سلطة القاضي في تعديل مضمون عقد اإلذعان ،رسالة ماجستير ،كلية
الحقوق ،جامعة الشرق األوسط2111 ،م.
 .21العيد بورتان :دور القاضي في التعويض االتفاقي ،رسالة ماجستير في العقود والمسؤولية ،جامعة الجزائر،
الجزائر2115-2114 ،م.
 .29قوقو بلعجات ونجمة بكرار :نظرية الظروف الطارئة في القانون المدني الجزائري ،مذكرة لنيل شهادة
الماستر تخصص القانون الخاص الشامل ،جامعة عبد الرحمن ميرة -بجاية -كلية الحقوق والعلوم
السياسية ،قسم القانون الخاص2115-2114 ،م.
 .21كهينة أقشوط وسليم بعوش  :السلطة التقديرية للقاضي في تحديد التعويض عن األضرار الجسدية في
القانون المدني الجزائري ،مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق ،قسم القانون الخاص ،جامعة عبد
الرحمن ميرة -بجاية2113 ،م.
 .24كهينة هدروق ومريم فركان :زوال العقد في القانون المدني الجزائري ،مذكرة لنيل شهادة الماجستير في
القانون ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة عبد الرحمن ميرة -بجاية2115/17-16 ،م.
 .31ليدية عمري -ونصيرة أيت أوقاسي :دور اإلرادة في إنشاء االلتزامات ،مذكرة لنيل شهادة الماجستير في
الحقوق (تخصص القانون الخاص الشامل) ،جامعة عبد الرحمن ميرة-بجاية2115-2114 ،م.
 .30ليندة منصوري :القوة الملزمة للعقد من حيث األشخاص في القانون المدني الجزائري ،مذكرة مقدمة لنيل
شهادة الماستر في القانون (تخصص قانون خاص معمق) ،جامعة أمحمد بوقرة بومرداس ،الجزائر،
2115م.
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 .32محمد تواتي  :سلطة القاضي في العقد الذي يتضمن حالة االستغالل (دراسة مقارنة في الفقه اإلسالمي
والقانون المدني) ،مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون ،تخصص :المسؤولية المهنية ،جامعة مولود
معمري -تيرزي وزو -كلية الحقوق والعلوم السياسية2113/11/11 ،م.
 .33منال جهاد أحمد خلة :أحكام عقود اإلذعان في الفقه اإلسالمي ،رسالة ماجستير ،كلية الشريعة والقانون،
قسم الفقه المقارن ،الجامعة اإلسالمية ،غزة1429 ،هـ2118/م.
 .34موسى جمال دياب سلمان  :أثر الظروف الطارئة على العقود اآلجلة في المعامالت المالية -حقوق
شخصية ،رسالة ماجستير ،الجامعة اإلسالمية ،غزة ،فلسطين1434 ،هـ2113/م.
 .35مونية بو شعرة :إنقاص العقد على ضوء القانون المدني الجزائري ،مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون
(العقود والمسؤولية) ،كلية الحقوق ،جامعة الجزائر2114-2113/3/1 ،م.
 .31نجاة عبيد :سلطة القاضي في تعديل العقد في القانون المدني الجزائري ،مذكرة لنيل شهادة الماجستير في
القانون الخاص المعمق ،جامعة أبي بلقايد ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،الجزائر2116-2115 ،م.
 .39نريمان خمار :تحول العقد في القانون المدني الجزائري ،رسالة ماجستير في القانون الخاص تخصص
قانون مدني عقود ومسؤولية ،جامعة اإلخوة منتوري -قسنطينة2117-2116 ،م.
 .31نورية طرطاق :نظرة الميسرة في القانون المدني الجزائري ،رسالة ماجستير فرع (العقود والمسؤولية) ،كلية
الحقوق –جامعة الجزائر2115-2114 ،-11-م.
 .34هبة محمد محمود الديب :أثر الظروف الطارئة على العقود المدنية (دراسة تحليلية في مشروع القانون
المدني الفلسطيني) ،رسالة ماجستير في القانون الخاص ،جامعة األزهر ،غزة ،فلسطين1433 ،هـ2112/م.
 أبحاث نشرت في مجالت علمية:
 .0إبراهيم أحمد محمد الصادق الكاروري :انتقاص العقد في الفقه والقانون (دراسة مقارنة) ،بحث منشور في
مجلة الدراية ،العقد الخامس عشر2115 ،م.
 .2أحمد الصويعي شليبك :نظرية الظروف الطارئة :أركانها وشروطها ،بحث منشور في المجلة األردنية في
الدراسات اإلسالمية ،المجلد الثالث ،العدد الثاني1428 ،هـ2117/م.
 .3أحمد رباحي  :المجال المادي للغبن في العقود بين التوسعة والتضييق -دراسة مقارنة ،بحث منشور في
مجلة األكاديمية للدراسات االجتماعية واإلنسانية ،العدد الثالث2111 ،م.
 .4إسماعيل إبراهيم محمد :الدور اإليجابي للقاضي في المهلة القضائية ،بحث منشور ،مجلة كلية القانون
للعلوم القانونية والسياسية ،العراق ،د.س.
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 .5بردان رشيد وبوراس نجية :القاضي وتفسير العقد ،مجلة القانون – المجتمع والسلطة ،مجلد ( ،)71عدد
(2118 ،)11م.
 .1بالل عثماني  :القاضي طرف جديد في العقد المدني ،المجلة األكاديمية للبحث القانوني ،المجلد  ،15العدد
2117-11م ،جامعة بجاية ،الجزائر2117/6/12 ،م.
 .9حسن رجب محمد مخلف :السلطة التقديرية للقاضي في قانون المرافعات المدنية وقانون اإلثبات ،بحث
منشور في مجلة التقني ،المجلد السادس والعشرون ،العدد السادس ،العراق2113 ،م.
 .1حورية لشهب  :النظام القانوني لل عقود التجارية ،منشور بمجلة العلوم اإلنسانية –جامعة محمد خيضر بكرة،
العدد الثاني عشر ،نوفمبر 2117م.
 .4رهام صابر حسن ظاهر :دور القاضي في تفسير عقود اإلذعان في كل من مشروع القانون المدني
الفلسطيني ومجلة األحكام العدلية والقانون المدني األردني ،بحث منشور في مجلة العدالة والقانون ،صادرة
عن المركز الفلسطيني الستقالل (المحاماة والقضاة (مساواة))2114 ،م.
 .01ساالر محمد رشيد :نظرية تحول العقد وتصحيح العقد الباطل في القانون المدني العراقي والفقه اإلسالمي،
بحث ترقية مقدم إلى دائرة االدعاء العام في السليمانية ،العراق2117 ،م.
 .00سعاد نويري  :الحماية الخاصة لرضا مستهلك التأمين (دراسة مقارنة) ،بحث مقدم في المؤتمر السنوي
الثاني والعشرون (الجوانب القانونية للتأمين واتجاهاته المعاصرة) ،كلية القانون –جامعة اإلمارات العربية
المتحدة 14-13( ،-مايو 2114م.
 .02سعيد حسين عبد محلم الحلبوسي :دور القاضي في إكمال نطاق العقد طبقاً لنص المادة ( )86مدني
عراقي ،بحث منشور ،مجلة جامعة األنبار للعلوم القانونية والسياسية ،العدد األول ،د.س ،العراق.
 .03الشريف بحماوي  :سلطة القاضي في تعديل الشروط التعسفية – دراسة مقارنة ،-بحث منشور في مجلة
الباحث للدراسات األكاديمية ،العدد الثاني2114 ،م.
 .04ضمير حسين المعموري ونبيل مهدي زوين :فكرة األثر األقوى للعقد ،بحث منشور ،مجلة مركز دراسات
الكوفة ،العدد السابع.
 .05عامر عاشور عبد هللا :تكييف العقد في القانون المدني ،بحث منشور ،مجلة جامعة تكريت للعلوم القانونية
والسياسية ،العدد  ،6د.س.
 .01عبد الرزاق أيوب :تكييف العقود في القانون المغربي والمقارن ،بحث منشور ،مدونة المنبر القانوني.
 .09عبد الرؤوف دبابش وحمالوي دغيش :مبدأ سلطان اإلرادة في العقود بين الشريعة والقانون ،بحث منشور
في مجلة العلوم اإلنسانية –جامعة محمد خيضر بكرة ،العدد 2116 ،44م.
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 .01عبد المجيد غميجة :أبعاد األمن التعاقدي وارتباطه ،عرض مقدم في اللقاء الدولي حول األمن التعاقدي
وتحديات التنمية (المنظم من قبل الهيئة الوطنية للموثقين) ،الرباط 19-18 ،أبريل 2114م.
 .04علي محمد حسين الصوا :الشرط الجزائي في الديون ،دراسة فقهية مقارنة ،بحث منشور ،مجلة الشريعة
والدراسات االسالمية ،العدد 2114 ،58م.
 .21فاطمة أحمد خضير  :نظرية انتقاص العقد ،بحث تم تقديمه كجزء من متطلبات نيل شهادة البكالوريوس في
القانون العام ،جامعة القادسية1438 ،هـ2117/م.
 .20محمد عدنان باقر :قواعد األخالق في تحديد مضمون العقد ،بحث منشور في مجلة جامعة بابل ،العلوم
اإلنسانية ،المجلد ( ،)22العدد .2114:4
 .22محمود حمودة صالح :عقود اإلذعان والممارسات المعيبة المصاحبة لها ،بحث منشور في مجلة الشريعة
والدراسات اإلسالمية ،العدد الثالث ،الخرطوم ،السودان1422 ،هـ2114/م.
 .23منصور حاتم محسن  :التغيير في جزء من أجزاء العقد وأثره في العدالة التبادلية (دراسة مقارنة) ،بحث
منشور في مجلة جامعة بابل ،العلوم اإلنسانية ،المجلد  ،23العدد 2115 ،4م.
 .24نزيه كمال حماد  :عقود اإلذعان في الفقه اإلسالمي ،بحث منشور في مجلة العدل ،العدد ( ،)24شوال
1425هـ.
 .25نور الدين الناصري :دور القاضي في تفسير العقد االستهالكي ،بحث منشور في مجلة الفقه والقانون،
العدد األربعون ،المغرب ،فبراير 2116م.
 مواقع النترنت:
 .0سالم الفليتي  :المهلة القضائية في المعامالت التجارية ،مقال منشور.salim-alfuliti@hotmail.com ،
 .2عمر أحمد أحمد مقابل مرعي  :الظروف الطارئة وأثرها في العقود المالية المعاصرة،
2017 ،www.inspire.unisza.eduم.
 .3مصطفى

عطية:

أهمية

التكييف

القانوني

2004 ،lawvoice.woedpress.comم.
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