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مقدمة

وخاصة عد مبدأ سلطان اإلرادة حجر الزاویة في الفكر القانـــوني  منذ القرن التاســع عشــــرــی
غلب المدونات المدنیـة واعتنـاقه  من قبل أ،1804بـــعد تكریسه ضمن المدونة المدنیــة لنـابلیون لسنة 

قتضـاه أصبحـت حریــة فبـم، ــةـالعالقات العقدیــنظرا لما یقدمه من ضمانــات وأسس تسوس ،في العالم
كم العالقات العقدیة. ـــالمســاواة بین األطراف ضرورات تحالتعـاقد والرضائیة  و 

على وجه ـفله من ضـمانــات لــإلرادة ا یـكلك لمـــــون العــقود وذـــزا لقـانـبـدأ رمـوبهذا شّكــل هذا الم
. الخصوص

ومن البدیهي أن اإلرادة المراد حمایتها من خالل هذا المبدأ هي اإلرادة ذات النیة الحسنة أي 
ـد االستــقامة المعززة ــجسـي تـــوالتـلـب،ـرـآلخــاءة لــــد اإلسـلى قصـطوي عـتي ال تنـــیـمة الــاإلرادة السل

بالجانب األخالقي.        

ـدأ ــم لمبــدعــون الرومــاني كمــــانـ) في القBONA FIDES(یة ــن النـدأ حسـبـر مــهـد ظـــوق
هي ـیـكمبدأ توجستعمل فا،يـالقــي األخـفــفهومه الفلسـن مـد مــتزایـیر مـتأثــه بـولــبـم قـوتاإلرادة،ـطان ـسل
La)االستـقامة و النزاهةو األمانة و خالصعاقد كاإلـي التـالقیا فـزا أخـــكرس رمــی loyauté)سمح ــ، وی

وة النظام القانوني لما یحتویه من القیم األخالقیة.ــبالتـخفیـف من قس

ت في بادئ ـوالتي كان،التزاماتها له ضماناته و ـیا عامـقانوندءاتم اعتباره مبكن سرعان ماــل
ثم امتدت ،لك ینطوي على الغش وسوء النیةـاذ مسـعدم اتخـلبي بـتزام سـارة عن فرض الـر عبـاألم

لتشمل العدید من الفروض االیجابیة. 

ــع ــواسدى وــح المــــسیـله فــجـعـي القـانــون المـدنـي یــفاـعـــامنیـــة مبــدءاــــن الــون حســإن ك
صفة ـقانوني بـعات الحدیثة أن مبدأ حسن النیة یسود المجال الـشریـي التـه فـلم بـمن المسـف،طاقـنـال

الف ــمدني مردا للخــویعد االستعمال المتعدد لحسن النیة في القانون ال،خاصةفةـبصة والعقديـعام
ذلك أن مفهومه یتأثر بهذه االستعماالت.،هوم دقیق لهـحدید مفـحول ت
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یجعله یبسط سیطرته علیها من بدایتها ،ا أن اعتبار حسن النیة یسوس العالقات العقدیةكم
غیر ان مجاله التقلیدي كان ،مرحلة تكوین العقد ومرحلة تنفیذهأي أنه یضم كال من ،تهاـهایـى نـحت

ینحصر في تنفیذ العقد.    

ما الفائدة من ضرورة إخضاع تنفیذ العقد لمبـــدأ حســــن النیـــة إذا لم یخضع له عند لكن
یة ال یمكن سوء النـأنشأنـاه بسنـاه  و ـفمـا أس،ـكاملةـكل وحــدة متــقد یشـتبرنا أن العـتكوینه؟ خاصة إذا اع

. تصور تنفیذه بحسن نیة

وابة الدخول للمنـــظومة ـبتبارهاــباع،ذات أهمـــــیة بالغةاسمة ـعد مرحلة حـكوین العقد تـمرحلة تإّن 
، هذه التي ینبغي سالمتها مرحلة ترتكز على اإلرادةفهيإذن اإلرادیة.لاللتزاماتشئة ــالعقدیة المن

لیست إال - القوة الملزمة - أي القوة الملزمة للعقد فهذه األخیرة ،ثار العقدآوحسـن نیتــــها حتى ترتب
. نا من ضمانات مبدأ سلطان اإلرادةضما

ة ـــــــــوهو حری،طان اإلرادةــــــمنه مبدأ سلـخر یضذلك على أساس آـلة كـــــــكز هذه المرحـــــــوترت
ات حسن النیة في هذه ـــــمم بمقتضیـأو باألحرى متید ـل مقـطلق بــــــس مـاس لیـوهذا األس،التعاقد

ة في مرحلة تكوین العقد. ـــــن النیـــوكل هذا یوضح مدى ضرورة حس،المرحلة

ث ـمن حی- ةــأثیر على المنظـــومة العقدیـحوریة بالغة التـكل مرحلة مـكوین العقد یشـكان تلّماف
دل ـى العـازه علـوارتك،داع والتضلیــــلـــــش والخــاده عن الغــتعـب ابـوج- ائهاـٕانشات و ـااللتزامضاء  ـارت

قد في كل من المرحلة ــكوین العـبدأ حسـن النیــة في فترة تـذ بمـستلزم األخـ، ما ینزاهةـالقامة و ـواالست
ومرحلة التعاقد التي استأثر بها مبدأ،دأ حریة التعاقدـما سیطر علیها مبـتعاقد والتي طالـالسابقة لل

.                                                                               سلطان اإلرادة

ل ـخاصة بعد تطور وسائ،في تكویــــن العقد  ضرورة ملحةقد أصبح األخذ بمبدأ حسن النیةو 
لكترونیة وعقود التجــــارة الدولیة والتي عجزت النظریات العقود اإلقود االستهالك و ـاالتصال وظهور ع

.المرحلة بالتحدیدههذدي فیها أثناء ـوٕاقامة التوازن العق، فـعلى حمایة الطرف  الضعیـة التقلیدی



مقدمة

3

دى ــما مـف،عقدـكوین الـتمرحلةیة فيـسن النـحمبدأ باألخـذضرورةـلمنا بــسإذاـیه فـوعل
تي اإلرادة ذاـحمـام  یــــظـة نـیة في إقامـمة أخالقـــذو قیایــــــــــقانوندءاــــــــباره مبـــــتـجاعته باعــــــن
؟ قدـــــــــكوین العـــــــــــرحلة تــــــــي مــــــــــــــدي فــــقــــــــوازن العــــدل والتـــــعـق الـــــحقــویة ـــنــــــسـنیة الحـــال

ه الیزال غیر ـویـــن العقد. إذ أنـیة مبدأ حســن النیـــة في تكـتساؤل عن ماهـللرح ـقودنا هذا الطـیو 
ترة ـفي فه ـعالیتـفاللهاـحقق من خـات التي یــحث عن اآللیـثم الب.اضح المعالم في مجال تكوین العقدو 
ها على ها والجزاءات  التي یرتبـات التي یفرضااللتزامحدید أي تا،ونینقااره مبدءاــعقد باعتبـكوین الـت

.اإلخالل به في هذه الفترة

هذا لمیة العلمیةــتكمن األه،  و ملیةـیة والعـاحیة العلمـمیة من النـالغ األهـوضوع بـالمهذاعتبرـیو 
:یليمالموضوع فیا

ــن ـره في تكویـغیر أن أث،فلسفیةأخالقیة و ول عریقة ـذو أصاراسخمبدءایعتبر یـةـسـن النـكون ح
ال على ـ، فضالفــــــالخدل و ــــــیدور بشأنه الكثیر من الجو زال ینطوي على لبس كبیــــرـقد ال یـالع

ــــد نسبـوع جدیــوضـالمكون اذ درج الفقهاء على تناوله ضمن .ا بالنسبة لفقه القانون الخاصیـ
أحیانا بشكل مختصر في بضع صفحات أو بضعة  أسطر المؤلفات العامة للقانون المدني،

–وجود القلیلال یمكننا انكارغم من ذلك بالرّ لكن و ،تكوینأغلبها یخص مرحلة التنفیذ دون الو 
حتى العربیة و في القوانین الغربیة عن حسن النیة في تكوین العقود الدراسات من -لدرجة الندرة 

.في اآلونة األخیرة
 ونه لیة كـــــــــى عمـة وحتـظریة وعلمیـة نـیه أهمیـیعطاامـعاانونیـقـن النیــة مبــــدءا ـحســاعتبارإّن

ــیما ـالسـ،ــاتـــــااللتزامقــوق و ـــــــــــــــــقرر الحــــــي تـونیــة التـــــــــد القانــاء القواعــــــب إلنشــدر خصــــــــــــصـم
غیرها من العقود تروني وعقود التجارة الدولــیة و لكبحمایة المستـــهلك والتعاقد اإلهاــا یتعلق منـم

ما سیتم قد وهوـكوین العـفي ت-للمتعاقد  الضـعیف وحــسن الـنیة–التي تستوجب تشدید الحمایة 
الكشف عنه خالل البحث.

تتمثل التيكذلك ووي دراستنا لهذا الموضوع على نقاط بالغة األهمیة من الناحیة العملیةـــتنطو 
: فیما یلي
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ن فال یوجد أحسن وأضمن منه بالنسبة للطرفی،عاونـمایة والعدالــــة والمســـــاواة والتـحقیق الحـت
.العقدوالقاضي في مرحلة تكوین 

بدأـمول ـا سیقدم من معلومــــات حالل مـدالة من خـطاع العـنویر قــفي تحث ـهذا البساهم ـما یــك
تقوم على الحیلولة تحارب الغش والفساد و تضبط و التي و ، كوین العقدـترة تـنیة في فـن الـحس

أثناء تكوین العقد. لنزیهةاغیر الدون الممارسات 
 ابقة ـــرحلة الســادل للمــظیم عـعقد  تنـكوین الـة في تــــنیـن الـــــحسبدأـذ بمـضمن  األخـیو

دیثة ــمن التطورات الحالّرغمب،اصة وأن أغلب القوانین لم تنظمها  بمواد قانونیةـخ، عاقدـــــــتـلل
ایة ـــــال یكفل الحم)الذي تتبناه  هذه القوانینو (بح التصور البسیط للعقد في ظلها ـتي أصـالو 

.بالخصوصلطرف الضعیفو سواء الالزمة  لطرفین على حد 

ة من ــــیة وعملیـــیة علمــــــــــــانه من اهمــــــا سبق بیــــمـهذا الموضوع لـنا لـیارـب اختـرجع سبــیو 
: من جهة أخرىمن خالل دراستنا للموضوعیة ـــــهة، وسعینا إلى تحقیق األهداف التالــــــــج

بس عنه.  ــــــوبالتالي إزالة الل، یزه عن غیرهـــقد وتمـن العـــــة في تكویـة مبدأ حسـن النیــط ماهیـضب
زاءات ـــــــجـالات و االلتزاممن خالل ،وین العقدـي مرحلة تكـــة فـــن النیـــــدأ حســالیة مبـیان فعـب

ٕابـراز هذه و ،وٕاقامة العدل والتوازن العقدي،هدف تحقیق الحمایة لطرف الضعیفـها بـي یرتبـالت
سواء.حّد على مرحــلة التـعاقد ـعاقد و ـلتـلـابقة ـــلة الســخـــالل المرحفـعالیــة

ٕان  لم یتم ألنه حتى و ،روريـرتبة عن المبدأ ضـات والجزاءات المتااللتزامدید ـتحبر ـیعتما ـك
كونها صادرة عن مبدأ یمكن للقاضي األخذ بها،العقدتنظیمها قانونا ولم یتم النص علیها في 

حســن تكریس مبدأ لنشاء آلیــات ا لحصرها حتى ال یتم اإلفراط في اما یدفعن،قانوني عام
العقد في مرحلــة التـكوین.قیـودا على  و للراغبین في التعاقد النیـــة  تشــكل موانع قانونیــة

جزائريوموقف القانون الوین العقدـتكیة من المبدأ في مرحلةـدونات المدنـوقف المـیح مـتوض
.خالل ما سیتم إجراؤه من مقارناتسعي لتطویره منالمنها و 

لمیة محددة ج عه، قمنا بإتباع منالمام بجمیع جوانبهدراسة  هذا الموضوع واإللنا وحتى یتسنى
مع األخذ ،المســائل التي یتم التطرق إلیهاتحلیلي  لشرح المنهج ال، اذ انتهجناطبیعة البحثتتالءم و 

وغیره من القوانیــن التي تعــمل على إرساء جزائريتم االعتماد على القانون البالمنهج المقارن حیث
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األمر،محددمقارن قانون فيكون المبدأ لم یتم تناوله بالكامل، و بدأ حسـن النیـة في تكوین العقدم
مبدأولرد، رد فیــها من تكریـس لهذا المبدأما و القانون المقارن حسبدفعنــا  إلى االعتمــاد على الذي

.لفلسفیة اعتمدنا المنهج التاریخيألصوله التاریخیة واحسن النیة في تكوین العقد 

الدولیة المنظمة اتاالتفاقیو ،ــاصــــانون الخـــــــتنــا للمبدأ بالقــــــذكر أننا تقیدنــا في دراسالر بـــیـوالجد
.                                                      للعالقات الخاصة

تكوین الي إثبات فعالیة حسن النیة في واإلجابة عن إشكالیته  وبالتبحثنا موضوعوسیتم تناول 
نتناول في فصلها إذ ،مباحثهامتوازنة من حیث فوصولها و ثنائیةلخطةمن خالل اعتمادنا ، العقد

نتطرق في فصلها ، و فعالیته في المرحلة السابقة للتعاقدو في تكوین العقد األول ماهیة مبدأ حسن النیة
في التعبیر دوره ، بتبیین دوره في وجود الرضا ثممبدأ حسن النیة في مرحلة التعاقدأثر الثاني إلى 

:التاليالنحو، ومن تم تكون الخطة علىعن الرضا وحمایته

.  رحلة السابقة للتعاقدمفعالیته في الحسن النیة في تكوین العقد و هیة ما:الفصل األول

.ة مبدأ حسن النیة في تكوین العقدماهی:المبحث األول

.لنیة في المرحلة السابقة للتعاقدحسن افعالیة المبحث الثاني:

.النیة في مرحلة التعاقدحسنأثر :الفصل الثاني

.حسن النیة في وجود الرضافعالیة :المبحث األول

.حسن النیة في التعبیر عن الرضا وحمایتهفعالیة :المبحث الثاني






 
 

 

 

 



لمتعاقد السابقة المرحمة في وفعاليتو العقد تكوين في النية حسن ماىية  :األول الفصل  
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رة في مجاؿ لو تأثيرات كبي، و في القانوف المدني  حسف النية مف المبادئ القانونية المعروفة
، وقد بمغ ىذا داخمية منيا والدولية عمى السواء، الحتى  التجاريةو  التعامبلت المدنية العبلقات المالية، و 

حتى صار يشكؿ  اإلطار العاـ  ،القانوف الخاص بالتحديدف عامة و المبدأ حدا مف الرسوخ في القانو 
ال تعرض لمجزاء، و ، فبل يجوز لمشخص أف يتجاوزهاتااللتزامالذي يرعى  ممارسة الحقوؽ وتنفيذ    1.ا 

يد مف موادىا وقد نصت الكثير مف القوانيف المدنية بما فييا القانوف المدني الجزائري في العد
، الذي ال ذلؾ لمفقومحدد ليذا المبدأ تاركتا  ، لكنيا لـ تقـ بوضع تعريؼ قانونيعمى مبدأ حسف النية

في ، و دأ في القانوف المدني  بصفة عامةيزاؿ منقسما عمى نفسو حوؿ وضع  تعريؼ واضح  ليذا المب
  -ا الوطنيبنسبة لقانون - صريح  مرحمة تكويف العقد بالتحديد خاصة في ظؿ غياب نص تشريعي

 .العقد تكوينا وتنفيذالسيطرة عمى يخولو ايعترؼ بو كمبدأ عاـ و 

ال يعني ىيمنتو عمى ىذه المرحمة فحسب  ، بيذا المبدأ في تنفيذ العقد المشّرعالحقيقة أف أخذ و 
، كما تنفيذاالعبلقة العقدية تكوينا و يبلـز   ،خبلؿ ىذا الفصؿ يعتبر مبدأ عاما لنا مف  فيو وكما سيتبف

مف يد فكونو مبدأ عاما يجعمو يشمؿ العد  تتحدد بحسب المرحمة التي ينظمياأف ماىيتو تتضح و 
يساعدنا عمى إيضاح ماىيتو بالنسبة   ،ير أف حصره في مرحمة تكويف العقد، غالمضاميفالتعريفات و 

 .  بالتحديد ليذه المرحمة 

ف سو  دنا لمبحث عف أصوليا يقو   ،عقدػف الػػتكوي النيػػة فيسف ػػػعينا لمكشؼ عف ماىية حػػا 
عطاء مقاربة لمسفية و ػػالفالتاريخية و  رىا مف األنظمة ػثـ تمييزىا عف غي  ،تعريفيا في ىذه المرحمةا 

                                .                                                                                                                            األوؿ المبحث سنتناولو فيىو ما و   ،القانونية

 واعتبارهوكما   تغاضت العديد مف التشريعات عف تعريؼ حسف النية  في مرحمة تكويف العقد 
نوف ولـ يخصيا القا  ،ىذا المبدأ لتنظيميافمف ضمف  الفراغات التشريعية  التي يمتد   ،امبدأ عام

منيا القانوف المدني و   التشريعات، فقد سكتت عف تنظيميا العديد مف بنص المرحمة السابقة لمتعاقد
 االجتماعيةو  االقتصاديةبفضؿ التطورات ،  لكف اليوـ و نظرا لعدـ الحاجة لذلؾ في الماضي، الجزائري

    .  مبدأ حسف النيةبرزت الحاجة إلى تنظيميا وفقا  ل

                                                           
1
   .13، ٘ 2008، وجٌ وؾِس، جألٌوٕ،  ٤ٖ1ٍَجو ػ٣ُُ ٤ِْٔحٕ، قٖٓ ج٤ُ٘س ك٢ جذٍجّ جُؼوٞو، جُطرؼس   
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ف سيطرة حسف النية عمى المرحة السابقة لتعاقد يجعمو يرتب العديد مف  التي مف و  اتااللتزاموا 
 ذلؾ بتبيفتطرؽ لو مف خبلؿ المبحث الثاني و ، وىو ما سنليا يثبت فاعميتو في ىذه المرحمةخبل

 التمييدية  ثـ نتعرض إلى جزاءات اإلخبلؿ بو. لبلتفاقاتبالنسبة مقتضياتو بالنسبة لتفاوض الحر و 
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 األولالمبحث 

 ماىية حسن النية في تكوين العقد.

أنيا ذات بعد خاصة و  ور، اختمفت عبر العصوتطورت  و   1ومفاىيـ حسف النيةتعددت دالالت 
زاد مف   2،، كما أف وجودىا في العديد مف المواضع ضمف القانوف المدني عامة والعقد خاصةأخبلقي

ف المتمثؿ ىنا في مرحمة تكويمكف إدراكيا إال بتحديد موضعيا و التي ال ي، و صعوبة تحديد ماىيتيا
 . العقد

ف بياننا لماىية حسف النية في تكويف العقد مف خبلؿ ىذا المبحث  يستدعي مناو  التعرض أوال   ا 
فضبل عف  ،التي ساىمت في بمورة معناىا وتحديدهإلى بياف نشأتيا وأصوليا التاريخية والفمسفية و 

 .لعدة عقودزع و اإلرادة دوف منا التي سيطر عمييا مبدأ سمطافانتشارىا وتطورىا بالنسبة ليذه المرحمة و 

ثـ نأتي بعد ذلؾ إلى تعريفيا مف خبلؿ تسميط الضوء عمى مدلوليا في ىذه المرحمة بالتحديد ثـ 
  اػػػػػػػػػػػايير التي تمكننا مف الكشؼ عمى وجودىػػػػػػػالمعمف خبلؿ األفكار التي تحتوييا  و بياف مضمونيا 

 .آليتياإدراؾ أىدفيا  و عدنا عمى التي تسانحاوؿ تحديد طبيعتيا القانونية و سو 

جب عمينا تميزىا ة عف حسف النية في تكويف العقد و حتى تتكوف لدينا صورة واضحة  ومتكاممو 
مف كونيا  الّرغـالتي يمكف تشتبو بيا عمى خمؿ القانوف المدني و ػػػػػػػػالتي تت ، عف غيرىا مف األنظمة

ؿ أق ةػػػػػػف مقاربنكوّ رازىا حتى ننفي المبس عنيا و ػػػػػػػػػالتي سنقـو بإبمؼ عنيا في العديد مف الجوانب، و تخت
 : سد كؿ ىذا مف خبلؿ ثبلث مطالب ىيسيتـ تج. و ما يقؿ عنيا أنيا تتسـ بالوضوح

 .مسفية لحسف النية في تكويف العقد: األصوؿ التاريخية والفاألوؿالمطمب 

 .تعريؼ حسف النية في تكويف العقد :المطمب الثاني

 .ه مف األنظمة القانونية المشابية: تمييز حسف النية في تكويف العقد عف غير الثالث المطمب

                                                           

.٤ٖ121ٍَجو ػ٣ُُ ٤ِْٔحٕ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘ 
1
  

، ٘ ـ. 2006ػرى جُٔ٘ؼْ ٠ْٞٓ جذٍج٤ْٛ، قٖٓ ج٤ُ٘س ك٢ جُؼوٞو وٌجْس ٓوحٌٗس، ٌٓ٘ٗٞجش ٣َٖ جُكوٞه٤س،  
2
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 المطمب األول

 الفمسفي لحسن النية في تكوين العقد.األصل التاريخي و  

إف محاولة فيـ فكرة حسف النية في تكويف العقد، ال يمكف أف يتأتى إال مف خبلؿ فيـ أصوليا 
خراجيا مف المنظومة ا  1اإنشاء ىذه الفكرة وتطويرى ساىمت فيالتي   ،الفمسفية والتاريخية ألخبلقية وا 

حداثة مصطمح حسف النية في تكويف العقد ة و كما أنو ال يمكف االدعاء بجدّ   ،إلى المنظومة القانونية
    .تـ إدخالو إلى المنظومة القانونية لتخفيؼ مف شدتيا  فيو ذو أصوؿ فمسفية واألخبلقية،

ف  تتبعنو  الحاضر بمثيمتيا في العيد األوؿ تربط ىذه الفكرة القانونية في العصر مصمة التي ل  اا 
عرفة يقودنا إلى م  -الفمسفية لحسف النية في تكويف العقدخبلؿ تناولنا لؤلصوؿ التاريخية و مف  -

عمى  إلى ظيورىا، وساعدتسياسية  التي أدت األخبلقية والاألسباب والعوامؿ الدينية واالجتماعية و 
نما ىو وليد تمؾ العوامؿ وليد الصدفة، و  ما  أف القانوف لـ يكف يوماخاصة و  2،انتشارىاتطورىا و  ا 
تضي بالضرورة واقعيا يق يـ أي حقيقة قانونية فيما جيدا ومف ثـ  كاف ف. و المتنوعةو   المتعددة

 ابعة تطورىا عبر العصور.متو  ،الحياةتي تمدىا بأسباب القوة و ، والحقيقةور ىذه الاإلحاطة الكاممة بجذ

ىذا المبدأ في تكويف العقد  ف نتناوؿ مف خبلؿ ىذا المطمب نشأة ثرنا  أبناءا عمى ما تقدـ فقد او 
 مف خبلؿ  الفرعيف التالييف :

 الفرع األوؿ: التطور التاريخي لحسف النية في تكويف العقد.

 الفرع الثاني: حسف النية في ظؿ األفكار الفمسفية المعاصرة.

 

 

 

                                                           
1

ُو٢ٗٞ، قٖٓ ج٤ُ٘س ٝأغٍٙ ك٢ جُطٍٛكحش  ك٢ جُلوٚ جإلْال٢ٓ ٝجُوحٕٗٞ جُٔى٢ٗ،  وجٌ جُٔطرٞػحش ػرى جُك٤ِْ ػرى جُِط٤ق ج 

 . 11، 2004٘جُؿحٓؼ٤س، جالٌْ٘ى٣ٌس، 
2

 .20ٝ ٘  ٤ٖ18ٍَجو ػ٣ُُ ٤ِْٔحٕ، جٍُٔؾغ جُٓحذن،  ٘   
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 الفرع األول

 .التاريخي لحسن النية في تكوين العقد التطور 

                                                                                                                                                                                                                               نتناوؿ مف خبلؿ ىذا الفرع التطور التاريخي لحسف النية في تكويف                                                                 
ثـ  بالقانوف الطبيعي بدءا ،وير ىذه الفكرة وبمورتياالتي ساىمت في تط، و العقد في ظؿ الشرائع القديمة

إلى تبييف أثر  ثـ  نمر ،الغربيةيخي لمعديد مف القوانيف الذي يعتبر المصدر التار القانوف الروماني و 
لى محؿ ىذه الفكرة في الشريعة اإلسبلمية . و انوف الكنسي في صياغة ىذه الفكرةالق نأتي في األخيرا 
  1.رسميا لمعديد مف قوانيف الدوؿ العربية ومنيا القانوف الجزائريعتبارىا تشكؿ مصدرا تاريخيا و اب

 الفقرة األولى

 .تكوين العقد في القانون الطبيعي حسن النية في

نذ القدـ في كوف  القانوف ليس فقط ذىب إليو الكثير مف المفكريف  م يتمثؿ القانوف الطبيعي فيما
وىو ما  ،يسمو عمى القانوف الوضعي ،مطمؽ، عقمي. بؿ ىناؾ قانوف آخر مثالي، نسافمف صنع اإل

الطبيعي بتاريخ طويؿ ومتغير حيث وجدت في فمسفة قد مرت فكرة القانوف و  2 يسمى بالقانوف الطبيعي.
. إذ الىوتيا . وعند الفقو الكنسي الذي  أعطاىا بعدارسطو كما وجدت في الفقو الرومانياإلغريؽ عند أ

  " حقيقتيا Grotuisثـ أخذت عمى يد" جروتيوس  .ييقانوف الطبيعي يمثؿ القانوف اإللأصبح ال
       3 .العقبلنية

والتي التختمؼ مف مجتمع  ،الطبيعي يمثؿ القواعد المشتركة لممجموعة البشرية فأصبح القانوف
 4.السميـو  يستخمص بالعقؿ القويـفيو ما توحي بو الطبيعة و  ،خر والتي تستخمص بإستعماؿ العقؿأل
 .نظرتو لحسف النية في تكويف العقديعتبر مف أىـ مصادر القانوف المدني لذلؾ وجب تبييف و 

                                                           
1

، جُٔؼىٍ ٝ جُٔطْٔ. 26/09/1975جُٔإٌل ك٢  75/58ٖٓ جُوحٕٗٞ جُٔى٢ٗ جُؿُجت١ٍ جُٛحوٌ ذحألٍٓ ٌهْ  1أٗظٍ جُٔحوز  

 ٝجُط٢ ضؼطرٍ ج٣ٍُٗؼس جإلْال٤ٓس ٝ جُوحٕٗٞ جُطر٤ؼ٢ ٖٓ ٖٞٔ جُٔٛحوٌ ج٤ٍُْٔس ُِوحٕٗٞ.   

. 67ئ٠ُ ٘  65، ٖٓ 1981٘و٤٘٣ّ ٣ُٞى،  ضؼ٣ٍد ٤ِْْ ج٣ُٞٛٙ، كٌٍز جُوحٕٗٞ، ػحُْ جُٔؼٍكس، ج٣ٌُٞص،  
2
  

3
 .76ٗلّ جٍُٔؾغ، ٘   

4
٣ؼ٤٘٘ح ٍٖـ كٌٍز جُوحٕٗٞ جُطر٤ؼ٢ ٝ ٓح جػطٍٛح ٖٓ ضطٌٞجش،  ذَ إٔ ًَ ٓح ٣ٍٗىٙ ٛٞ ض١٤ِٓ جُٟٞء ػ٠ِ قٖٓ  ال  

 ج٤ُ٘س ك٢ ض٣ٌٖٞ جُؼوى ك٤ٜح.  
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يا في احترام،  قواعد معقولة يجب الممكية احتراـو  بالعقود  االلتزاـوقد  اعتبر جروتيوس 
ية مف طرؼ فقياء القانوف والقدس حتراـو بواجب االكما حظي  العقد والحؽ في ابرام 1القانوف الطبيعي.

اإلرادة في  رية، وحلتزمات طبيعيةىي ا اتاالتفاقيينتج عف العيود و عمى اعتبار أف ما  ،الطبيعي
، اذ يرى الفقيو بلؽ حرية اإلرادة دوف قيد أو شرط. غير أف ىذه القدسية ال تعني إطيا حؽ طبيعيابرام

ييدؼ إلى  ،اتاالتفاقيي إنشائو القيود عمى أف  القانوف الطبيعي ف –تمميذ جروتيوس  –بافاندوؼ 
قانوف ؿ عمى تأييد أنصار الىو ما يدو  ،ذائيـاألخريف فضبل عمى عدـ التسبب في إمراعاة مصالح 

عمما ّأف  جروتيوس  ،تجنب الجمود وعدـ النزاىة  منذ زمف بعيدو  ، اإليثارالطبيعي لمبدأ حسف النية و 
ر ػػػػػػأنو يممؾ رأي مغايػػػػػػػ، غير أنو اليمكف القوؿ ببالتحديد لـ يكف بيذا الوضوح حوؿ ىذه النقطة
عميو فأنصار ، و بل وثيؽ الصمة بالعقود التبادليةاعتبرىا عامو  ، حوليا، خاصة وأنو يؤكد عمى النزاىة

لتزمات ولكنيـ ال يقصدوف بالضرورة أف االيحترمونيا  ي يتفيموف عموية إرادة األفراد و القانوف الطبيع
 2نزاىة وحسف النية.مفيي تبقى خاضعة ل ، التي تنشأ عف ىذه اإلرادة مطمقة

، وف الطبيعيػػػػػػػػػػػؼ بيا عند فقياء القانة مف المبادئ المعتر ػػػػالنيف ػػػػػػػأف حس لنا  ومما سبؽ يتبيف
ية اإلرادة ، فبما أف  الطبيعة ترفض اطبلؽ حر عقدبجانب مبدأ قدسية العقد وحرية اإلرادة في تكويف ال

أطر مف ضمنيا مبدأ حسف النية الذي يكبح ، فبلبد أف تكوف ليا محددات و في مرحمة تكويف العقد
وبيذا يعتبر مبد أحسف  ،وقصد اإلضرار باألخر، عاقد مف نتائج األنانية المفرطةاإلرادة أثناء التجماح 

   3.يحكـ ىذه المرحمة حتراـومف ثـ  قانونا طبيعيا واجب اال ،النية في  تكويف العقد حقا طبيعيا

 ،  وجعموويعود الفضؿ إلى مساندي القانوف الطبيعي في إخراج حسف النية مف قواعد األخبلؽ
ضاحو مف خبلؿ دراستنا  يسيتـ إ وىو ما ، في ظؿ التشريعات القديمة حتراـإلتزاما قانونيا واجب اال

 .تكويف العقد في القانوف الرومانيلحسف النية في 

 

 

                                                           

. ٤ٖ21ٍَجو ػ٣ُُ ٤ِْٔحٕ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘  
1
  

2
 .22جٍُٔؾغ ، ٘   ٗلّ 
3

  .23ٗلّ جٍُٔؾغ، ٘  



لمتعاقد السابقة المرحمة في وفعاليتو العقد تكوين في النية حسن ماىية  :األول الفصل  

 

 
12 

 ةثانيالفقرة ال

 .حسن النية في تكوين العقد في القانون الروماني  

ال في مرحمة التكويف وال في مرحمة  -مى مبدأ حسف النية في العقود الـ يعرؼ الروماف القد
الذي يسمى و  ، المتطرفة في ذلؾ الزمفكانت تبنى عمى الشكمية المطمقة و وذلؾ ألف عقودىـ  –التنفيذ 

ية ليست متطرفة بؿ ليا ما ّأنو يمكف القوؿ بأف  ىذه الشكم 2ويرى جانب مف الفقو 1.بالعصر األوؿ
  -النشاط التجاري فيو شبو معدوـ  –أف  المجتمع الروماني وقتئذ كاف مجتمعا زراعيايبررىا، وذلؾ 

ثـ إف  الغرض مف   3،، وبالتالي لـ تكف الحاجة لمبدأ حسف النية ممحةمحدود اإلتصاؿ بالعالـ الخارجي
لزاموو   وصحتو يستمد منيا العقد وجوده قوة سحريةذات   الشكمية ليس فقط عبارة عف تعويذة يأمف و   ا 

وتسييؿ ، لتزماتالوضوح  في تحديد االماف الدقة و بؿ تيدؼ كذلؾ إلى ض  4،مف خبلليا موضوعو
دوف البحث عف نية و   الفصؿ في النزاعات عف طريؽ العبارات المستعممةعممية اإلثبات و 

    5المتعاقديف.

ني تمع الروما، تطور المجمنتصؼ القرف الثاني قبؿ الميبلد الذي يبدأ مفوفي العصر العممي و 
الحروب التي الثقافات األجنبية إثر واتصالو  بالشعوب و  ،جتماعيةاالبسبب تغير ظروفو االقتصادية و 

وقد   ،، واقترف ذلؾ بتقدـ في التفكير القانوني بتأثير مف فمسفة القانوف الطبيعيقامت بيا روما آنذاؾ
الفكر اليوناني الفقيو الروماني شيشروف  الذي قاـ بدور الوسيط بيف  القانونييف  كاف مف أىـ الفقياء

اعتبر أف حسف النية ىي أساس لضوء عمى فكرة القانوف الطبيعي و ، وألقى اانيػػػػػػالفكر الرومو 
، وىكذا ظير مبدأ حسف اجب قانونيمف مجاؿ األخبلؽ إلى و وىو بيذا قاـ بتحويؿ المبدأ   ،دالةػػػػػػػػػالع

بموجب ذلؾ قامت الصمة بينو وبيف قواعد و  ،النية مف خبلؿ اتصاؿ مبدأ العدالة بفكرة القانوف الطبيعي

                                                           
1
هرَ ج٤ُٔالو. ٝ ٣ُُِٔى ػٖ جُوحٕٗٞ جٍُٝٓح٢ٗ   130هرَ ج٤ُٔالو  قط٠ ػحّ  754ٝج١ًُ ٣ٔطى ٖٓ ضأ٤ّْ ٌٝٓح أ١ ْ٘س    

أٗظٍ. ٚحقد ػر٤ى جُلطال١ٝ، ضح٣ٌم جُوحٕٗٞ، ٌٓطرس وجٌ جُػوحكس ٍُِ٘ٗ ٝ جُط٣َٞغ، جُطرؼس جأل٠ُٝ، ػٔحٕ، جألٌوٕ، 

 ٝ ٓح ذؼىٛح. 120، 1998٘
2

  .267، ٘ 2012، قٖٓ ج٤ُ٘س ك٢ جُر٤ٞع جُى٤ُٝس، وجٌ جُٔطرٞػحش جُؿحٓؼ٤س، جإلٌْ٘ى٣ٌس، جٗظٍ: ٝجتَ قٔىٟ أقٔى 
3

( ٓٗحٌ ئ٤ُٚ ك٢ ػرى جُؿرحٌ ٗحؾ٢ جُٔال ٚحُف، ٓرىأ قٖٓ   18، 1932٘، 1)ػ٢ِ ذى١ٝ، ٓرحوب جُوحٕٗٞ جٍُٝٓح٢ٗ، ؼ 

 . 2ٌهْ ٛحٕٓ  8، 1974٘، ٓطرؼس ج٤ٍُٓٞى،  ذـىجو، 1ج٤ُ٘س ك٢ ض٘ل٤ً جُؼوٞو، جُطرؼس  
4
ٓٛحوٌ جالُطُجّ، ٌٓطرس  1أٗظٍ : )ػرى جُٔ٘ؼْ جُرىٌج١ٝ، جُ٘ظ٣ٍس جُؼحٓس ُالُطُجٓحش ك٢ جُوحٕٗٞ جُٔى٢ٗ ج١ٍُٛٔ، ؼ  

، ض٤ٜٕٔ 24( ٓٗحٌ ئ٤ُٚ ك٢  ٤ٍَٖجو ػ٣ُُ ٤ِْٔحٕ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘  49، ٤ْ1975٘ى ػرى هللا ٝٛرس، جُوحٍٛز، 

 . 4ٌهْ

.16جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘ ػرى جُك٤ِْ ػرى جُِط٤ق جُو٢ٗٞ،  
5
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اعطاء و  كما أدى ىذا التأثر بفكرة القانوف الطبيعي إلى التمييز بيف الشكؿ واإلرادة  في العقد، 1.القانوف
ستثناء  لشكمية كأصؿ عقود حسف النية كافظيرت إلى جانب العقود ا 2،اإلرادة قسطا مف األثر القانوني

وتعددت في ىذا العصر نماذج العقود الغير  3.المعاني وىي عقود رضائيةالمقاصد و  والتي ترعى فييا 
، وظيور البريتور عاب األمور المستجدةيستعد أف ضاؽ القانوف الروماني عمى االشكمية خاصة ب

اإلعتماد عمى العقؿ في إدراؾ جوىر العقد ال عمى و  ،سير عمى السرعة في التعامؿالذي  الروماني  
ث اعتبرىا  جرائـ مالية حي ،اإلكراهمف أساليب الغش والخداع و الشكؿ .وقاـ البريتور بحماية اإلرادة 

أف  النية الذي يجب ، جزاءا القتراؼ جـر يمس بالشرؼ والثقة وحسفجب المعاقبة عمييا بغرامة ماليةي
والذي يضمف  ،، وقد  تـ إنشاء ما يسمى بالقانوف البريتوري  في تمؾ الحقبة مف الزمفيسود التعامؿ

 .                                                                                                                          ية القانونية المشار إلييا سابقاالحما

  التي تكوف فييا اإلرادة محؿّ  4،عقود حسف النية -في عصر اإلمبراطورية السفمى  -وىكذا ظمت
نما يتجاوزىا إلى البحث عف اإلتفاؽتنعقد بمجرد اعتبار، و  ، وال يمتـز القاضي فييا باأللفاظ والعبارات وا 

ية الرومانية الغربية عاـ ، قائمة إلى جانب العقود الشكمية إلى حيف سقوط اإلمبراطور يا والمقاصداالنو 
ما لبثت أف تبلشت العقود الرومانية إذ حمت محؿ القوانيف ، و ـ عمى يد الغزو البربري الجرماني 476

، فأصبح حسف النية فييا نعدـ أثراذات العقود الشكمية أو العينية، و   الرومانية  القوانيف الجرمانية
              5.عد مما ينبغي أف يتحمى بو المتعاقديفالنية لـ ت، كما أف حسف اإلرادة اليعيب اإلكراهالتدليس و 

في ظؿ القانوف  ا وموجود اقائم ا قانوني مما سبؽ أف  حسف النية يشكؿ مبدءا  ويظير
يث ، لكف نطاقو ومدلولو كاف متغير بحسب التطورات التي مر بيا المجتمع الروماني. حرومانيػػػػال

لقانوف ثـ تدرج بعدىا ليعتبر ومدلولو أخبلقي أدبي  العبلقة لو با ،كاف دوره شبو معدـو في األوؿ
  عقد مثؿعف األصؿ الذي ىو الشكمية ثـ اتسع بعدىا ليشمؿ عدة معاني في تكويف ال ائياستثنا مبدءا

، وغيرىا مف اإلكراهنفى في ىذه المرحمة أيضا مع الغش والخداع و ػػػػػػػويت ،الجيؿ والخطأ المغتفر ()
البريتور الروماني حماية المتعاقديف منيا. كما كرس البريتور  . والتي قررالثقةألفعاؿ المخالفة لمنزاىة و ا

                                                           

.  27ٝ 26٘، ٤ٖ25ٍَ٘ٝجو ػ٣ُُ ٤ِْٔحٕ، جٍُٔؾغ  جُٓحذن،  ٘   
1
  

2
، 1998، ٌٓ٘ٗٞجش جُكِر٢ جُكوٞه٤س، ذ٤ٍٝش ُر٘حٕ، 1جٗظٍ: ػرى جٍَُجم أقٔى ج١ٌُٜٞ٘ٓ، ٗظ٣ٍس جُؼوى، جُؿُء   

٘90  ٘ ٝ91.  

.280ٝجتَ قٔى١ أقٔى، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘  
3
  

.281ٝ٘ 280ٗلّ جٍُٔؾغ،  ٘  
4
  

. ٤ٖ29ٍَجو ػ٣ُُ ٤ِْٔحٕ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘ 
5
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ىذا عف أصؿ حسف النية في تكويف العقد في ظؿ القانوف 1.األخذ بحسف النية في تنفيذ العقود أيضا
دة قروف. أما ما لو صمة ػػػػلعالغربي و فة القانونية في العالـ الروماني، والذي يعتبر المصدراألصيؿ لمثقا

 بتحديد مدلوؿ  حسف النية في تكويف العقد  فسنتناولو  في المطمب الثاني. 

 الفقرة الثالثة

 سن النية في تكوين العقد في القانون الكنسي .ح 

نادو و  ،ىاجـ فقياؤه الشكمية 16في القرف ف .دورا ميما في ىذا المجاؿ 2لعب القانوف الكنسي
لكنيسة يفكروف بعقمية رجاؿ كما كاف رجاؿ ا  3،العقد المجرد مف أي شكمية يكوف ممزما بذاتو  بأف

، وقد كاف ليذا التفكير أثره في القانوف بصفة عامة وعمى نوايا والمقاصدال، فربطو بيف األعماؿ و الديف
ؼ يقو مف طر ت  الكنيسة بمبدأ حسف النية وقامت بتطبوأخذ 4.فكرة اإلرادة والعقد بصفة خاصة
كمعيار لمجزاء في  ، ىا في المنازعات العقدية عمى مبدأ حسف النيةالمحاكـ الكنسية التي أسست قضاء

                     5.ات العقديةااللتزامحالة مخالفة 

أحكاميـ ومف بينيا حسف النية عمى ضوء قواعد ؿ رجاؿ الكنيسة  تفسير مبادئيـ و وقد حاو 
 –أي حسف النية  –مبدأ إذ يرى الفقيو توماس األكويني أف ىذا ال ،قواعد األخبلؽالقانوف الطبيعي و 

أما عف مفيوـ حسف النية عندىـ، فرأوا بأنو  6،لتزاـ أخبلقي مصدره القانوف الطبيعيماىو إال ا
بيذا ازدىرت . و 7«فيو بمجرد البعد عف االثـ والحراـ ، والذي يكتفىالخالص مف الشوائب اإلعتقاد»

                                                           

.29ٝ 28ٝ ٘  4، جُط٤ٜٕٔ ٌهْ ٤ٖ26ٍَجو ػ٣ُُ ٤ِْٔحٕ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘ 
1
  

2
ٝجُوحٕٗٞ ج٢ٌُٓ٘ ٛٞ جُوحٕٗٞ جُى٢٘٣ جُٛحوٌ ػٖ ج٤ٌُ٘ٓس جُـٍذ٤س ك٢ أٌٝذح ك٢ جُؼٌٛٞ جُْٞط٠ ذؼى إٔ ٚحٌش  

ج٤ٌُ٘ٓس هٞز ػح٤ُٔس ضؿحَٝش قىٝوٛح ًحكس جُكىٝو ج٤ُٓح٤ْس ٝ ضٔطؼص ذٌَ ٓح ُِىُٝس ٖٓ ِْطحش ض٣ٍٗؼ٤س ٝ ض٘ل٣ً٤س ٝ 

 .  21ُٓحذن، ٘هٟحت٤س. أٗظٍ: ػرى جُك٤ِْ ػرى جُِط٤ق جُو٢ٗٞ، جٍُٔؾغ ج
3

. ٝ ػ٢ِ ػ٢ِ ٤ِْٔحٕ، جُ٘ظ٣ٍس جُؼحٓس ُالُطُجّ، ٓٛحوٌ جالُطُجّ ك٢ ٤ٖ30ٍَجو ػ٣ُُ ٤ِْٔحٕ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘  

 . 74، 2007٘جُوحٕٗٞ جُٔى٢ٗ جُؿُجت١ٍ، جُطرؼس جُٓحذؼس، و٣ٞجٕ جُٔطرٞػحش جُؿحٓؼ٤س، جُؿُجتٍ، 
4

  .21ػرى جُك٤ِْ ػرى جُِط٤ق جُو٢ٗٞ،  جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘  

. 271ٝجتَ قٔىٟ أقٔى، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘ 
5
  

6
  Elise Charpentier , le rôle de la bonne foi dans l’élaboration de la théorie du contrat 

,colloque de réflexion en droit civil , à l’université  du Québec à Montréal , 1996.p 314 

disponible sur internet :  

    , https://www.usherbrooke.ca/droit/fileadmin/sites/droit/...26/26-2charpentier.pdf   ٍأٗظ

                                                                                   .272ًًُي ٝجتَ قٔى١ أقٔى، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘ 

   
7

  .٤ٖ30ٍَجو ػ٣ُُ ٤ِْٔحٕ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘ 

https://www.usherbrooke.ca/droit/fileadmin/sites/droit/...26/26-2charpentier.pdf
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، لكف يعاب ة في تكويف العقد وحتى في تنفيذهالرضائية في ظؿ النظاـ الكنسي ومعيا مبدأ حسف الني
وعمى  ،قى إلى تقرير مبدأ سمطاف األرادة، فيي لـ تر نت مقتصرة عمى الجوانب األخبلقيةعمييا أنيا كا

دة تماما مف األفكار ر لـ تكف مج عندىـ  مف ذلؾ فإف فكرة حسف النية في تكويف العقد وتنفيذه الّرغـ
بأف كؿ مف )وذلؾ مف خبلؿ ارساء القاعدة التي تقضي ، بؿ جاءت بفكرة الغبف في التعاقد ،القانونية

، ويكوف العقد قابؿ لعقد يمتـز بتعويض الطرؼ المغبوفحصؿ عمى منفعة مبالغ فييا مف ا
الغش والتدليس فضبل كما كشؼ رجاؿ الكنيسة عمى عدـ شرعية العقود التي تبـر تحت 1،(لئلبطاؿ

  2.، وبينوا رفضيـ لقاعدة أف تشتري عمى مسؤوليتؾعمى بطبلنيا

ألفكارىا مف قبؿ الفردييف الذيف جحدوا  شديدة  تعرضت الكنيسة لمعارضة 18وفي القرف   
عززو مبدأ سمطاف  18، لكنيـ في ظؿ انتصاراتيـ في أواخر القرف جابي في مجاؿ العقوديدورىا اإل
  3.ونادوا بواإلرادة 

 رابعةالالفقرة 

 حسن النية في تكوين العقد في الشريعة اإلسالمية . 

ثر مبدأ حسف النية في ، أريعة اإلسبلمية  والفقو اإلسبلمييظير جميا لممتدبر في أحكاـ الش
، إذ يقوؿ العيودالوفاء بواإلحساف و  تعالى المسمميف بالعدؿإذ أمر اهلل سبحانو و  .ودالعقالتصرفات و 

يا أييا الذيف آمنوا أفوا  { ويقوؿ أيضا 4 }اإلحساف إّف اهلل يأمركـ بالعدؿ و  {سبحانو وتعالى 
. الكريـ ، كما أمراهلل سبحانو وتعالى بالنزاىة في المعامبلت في عدة مواضع في القرآف5 }بالعقود......

  6}ال تأكموا أموالكـ بينكـ بالباطؿ إال أف تكوف تجارة عف تراض  منكـ {. إذ قاؿ سبحانو وتعالى الكريـ
وتعاونوا عمى البر والتقوى  {قولو تعالى و  7}نات إلى أىميا اإّف اهلل يأمركـ أف تؤّدوا األم {ويقوؿ أيضا 

                                                           

.30،  ٘ ٤ٍَٖجو ػ٣ُُ ٤ِْٔحٕ، جٍُٔؾغ جُٓحذن  
1
  

.272ٝجتَ قٔىٟ أقٔى، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘  
2
  

3
، ج١٤ُْٞ ك٢ ٍٖـ جُوحٕٗٞ جُٔى٢ٗ جُؿى٣ى ٝ ػرى جٍَُجم ج١ٌُٜٞ٘ٓ. 31ُ ٤ِْٔحٕ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘ ٤ٍَٖجو ػ٣ُ  

. 146- 141،  2011٘ ٍٓٛ، ، جُطرؼس جُػحُػس، ٜٟٗس ٍٓٛ،1) ٗظ٣ٍس جالُطُجّ ذٞؾٚ ػحّ ٓٛحوٌ جالُطُجّ (، جُٔؿِى 

ٝ ٌٝٓحٕ ٤ٍ٘ٓ ٣َىجٕ قىجو،  قٖٓ ج٤ُ٘س ك٢ ض٣ٌٖٞ جُؼوى، ٌْحُس ٤َُ٘  وٌؾس جُٔحؾٓط٤ٍ ك٢ جُوحٕٗٞ، ٤ًِس جُىٌجْحش 

 . 1جُط٤ٜٕٔ ٌهْ    4، ٘ 13/06/2000ُوح٤ٗٞٗس ك٢ ؾحٓؼس آٍ جُر٤ص، جألٌوٕ، ٗٞهٗص  جُلو٤ٜس ٝج

.  90ٌْٞز جُ٘كَ ج٣٥س  
4
  

.   1ٌْٞز جُٔحتىز ج٣٥س 
5
  

.29ٌْٞز جُ٘ٓحء ج٣٥س  
6
  

.58ٌْٞز جُ٘ٓحء ج٣٥س  
7
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أف  اهلل سبحانو وتعالى قد   ةويتضح مف خبلؿ ىذه اآليات الكريم  1} وال تعاونوا عمى اإلثـ والعدواف 
ء .  فيو عندما يأمرنا بالعدؿ واإلحساف والوفااىر مبدأ حسف النية في المعامبلتمظلتزاـ حدود و أمر با

يكوف قد أمرنا عبر كؿ ىذه القيـ بإلتزاـ مظاىر حسف النية في تكويف  ،واألمانة والتعاوف  واإلخبلص
قرنا مف الزماف بواجب  15، منذ مرد معرفة الفقو اإلسبلميكيـ ىي الذكر الح ت. فآيا2العقود وتنفيذىا

ـ المتعاقداف أقصى درجات ، والتي تفيد بأف يمتز مف القيـ السامية السابقة الذكر باألمانة  وغيرىا االلتزاـ
يمكف أف و  3،يتصؿ بالعممية العقدية في مرحمة تكويف العقد الصراحة في اإلخبار عف كؿ ماالصدؽ و 

.   4} الذيف ىـ ألماناتيـ وعيدىـ راعوفو { أ في ىذه المرحمة في قولو تعالى ىذا المبدنختصر مظاىر 
نما  ، ذلؾ أف  حسف النية ليست مجردنيةنا اهلل سبحانو وتعالى عف سوء الاوقد ني عمؿ قمبي فحسب وا 

الشرع ذلؾ خاطب . لأخبلقياتو أيضالشريعة ومقاصدىا. وعرؼ المجتمع و يتفؽ مع أحكاـ ا ىو سموؾ
    5.في المجتمع  وسموكو حتى يكوف لبنة سميمة .الفرد ليطير نيتو

ات ػػػػػػػف اآليوفضبل عمى ثبات وجود مبدأ حسف النية في التصرفات القانونية والعقود ضم
قولو ص ) ال النبي صمى اهلل عميو وسمـ ك أيضا في السنة المطيرة في أقواؿ، فإننا نجده يةػػػػػػػالقرآن

قولو كذلؾ ولو أيضا ) مف غشنا فميس منا ( و أحدكـ حتى يحب ألخيو ما يحب لنفسو (  وقيؤمف 
ف كذبا وكتما محقت بركة رؾ ليما في بيعيما بينا بو لـ يتفرقا .فإف صدقا و  البيعاف بالخيارما) وا 

ضوع وال يسعنا المجاؿ لموقوؼ عمى جميع التفاصيؿ المتعمقة بيذا المو ، أيضاوفي  أفعالو  6بيعيما(
 .في ثنايا كتب الفقو اإلسبلمي

س ػػػكبؿ عمى الع ،أدركنا أف الفقو اإلسبلمي لـ يتجاىؿ مبدأ حسف النية كؿ ماسبؽ مف و 
عتبار في العقود تكوينا وتنفيذا .فتـ ا، فيو آمف بو وعمؿ عمى تطبيؽ مظاىره في التصرفات و اماػػػػػتم

فالشريعة اإلسبلمية السمحاء  حثت  7.قي الواسعالعقد مبني في األصؿ عمى اإلستقامة بمعناىا األخبل

                                                           

.2ٌْٞز جُٔحتىز ج٣٥س  
1
  

ٝٓح ذؼىٛح. 100جُِط٤ق جُو٢ٗٞ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘  ػرى جُك٤ِْ ػرى 
2
  
3

ذِكحؼ جُؼٍذ٢،  جإل٠حٌ جُوح٢ٗٞٗ  ٍُِٔقِس جُٓحذوس ػ٠ِ جذٍجّ جُؼوى  ك٢ ٞٞء جُوحٕٗٞ جُٔى٢ٗ جُؿُجت١ٍ، وجٌ ٝجتَ  

 .50جُر٘ى  69، 2010٘ ػٔحٕ جألٌوٕ،  ٍُِ٘ٗ،
4
 .8ٌْٞز جُٔإٕٓ٘ٞ ج٣٥س   

.39جُِط٤ق جُو٢ٗٞ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘  ػرى جُك٤ِْ ػرى 
5
  

(.   209٘  4)ٓأنٞي ػٖ ٚك٤ف جُرهح١ٌ ؼ 50، جُر٘ى 69ذِكحؼ جُؼٍذ٢، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘  
6
  

7
ّٕ جُىًطٌٞ ٚرك٢ جُٔكٔٛح٢ٗ ٛٞ ٖٓ جػطرٍ جذٍج٤ْٛ،  جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘ ٕ، ٝػرى جُٔ٘ؼْ ٠ْٞٓ    هى أٖحٌ ئ٠ُ أ

 جُؼوٞو ٓر٤٘س ػ٠ِ جالْطوحٓس. 
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وتجنب جميع  .مالية، والصدؽ والصراحة في المعامبلت الداب الفضيمةآسمميف عمى التمسؾ بالم
 . أصناؼ الغش والخيانة

أ ينحدر مف ومف خبلؿ الدراسة التاريخية لمبدأ حسف النية في تكويف العقد يتضح أف  ىذا المبد
الفطرة إلى األجياؿ جيبل بعد وانتقمت ىذه  .إذ فطر بو اهلل عباده منذ القدـ .الكوفأصؿ العدالة في 

، أيف عرفتو القوانيف المختمفة  وأدركت حقيقتو الفطرية إذ تـ نسبو إلى القانوف بدأ، مقترنة بيذا المجيؿ
 المسمميف هلل. وكـر اعتبره كذلؾا الكنسي ، فكؿ مف القانوف الروماني و رالطبيعي في مختمؼ العصو 

. وفي األخير يجب لفت اإلنتباه إلى أف ىذا يمو  األخبلقية في الكتاب والسنةقبالنص عمى مظاىره و 
عمى  في ظؿ القوانيف السابقة تطبيؽ شمولي عمى العقد تكوينا وتنفيذا ولـ يتـ قصرهكاف لو المبدأ 

 مرحمة دوف األخرى.

 الفرع الثاني

 األفكار الفمسفية المعاصرة. حسن النية في تكوين العقد في ظل 

ا الفكر الفردي والفكر الفمسفية بصفة مباشرة عمى األنظمة القانونية،  ومف أىمي تأثر األفكار
سوؼ ، و كر عمى حسف النية في تكويف العقدوسنتناوؿ مف خبلؿ ىذا الفرع أثر كؿ ف، جتماعياال

حسف النية في مرحمة تكويف العقد  نتطرؽ إلى مبدأ سمطاف اإلرادة الذي لو عبلقة وثيقة مع مبدأ
 . ديبالتحد

 األولى الفقرة

 .ة  وعالقتيا بمبدأ سمطان اإلرادةحسن النية في تكوين العقد في ظل األفكار الفردي 

 17التي برزت في نياية القرف   -قتصادية االالفمسفية و -لفردية التحررية  أفرزت األفكار ا
. ويقوـ ىذا يسمى بمبدأ سمطاف اإلرادة وىو ما، دمجاؿ العقو  مبدأ قانوني راسخ في 18وبداية القرف 

   .أخرى إقتصاديةو  1عمى أسس فمسفية المبدأ

                                                           
1
 .33أٗظٍ: ٤ٍَٖجو ػ٣ُُ ٤ِْٔحٕ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘    
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با إثر قتصادية التي سادت أور الحرية اال مبدأ سمطاف اإلرادة ليس إال  إنعكاسا لسياسة يعد و 
. «أتركو يمر ،دعو يعمؿ »يتمخص في مقولتيا الشييرة  اأساسي التي شكمت مبدءا . و نيضة االروبيةال

لزاـ الشخص إال . وترى أنو السبيؿ إلبدأ المساواةتصادية مبدأ حرية األفراد وموتكرس ىذه السياسة االق
بينيا .و حماية الموازنة ذا الصدد ىي ضماف حرية األفراد و فوظيفة القانوف  في ى ،عف طريؽ إرادتو

ليست إال مجموعة كوف المصمحة العامة  ،التي يجب المحافظة عمى حريتيا المصالح الفردية 
 :                        إلرادة نتائج قانونية عديدة منيا. ويترتب عمى األخذ بمبدأ سمطاف االمصالح الفردية

مرحمة ، ميما تكف التعاقد أو رفضو بالنسبة لممفاوضاتأف لممتعاقد الحرية المطمقة في ال     
ز التعبير عف اإلرادة بعدة جواو  ،التحرر المطمؽ مف الشكميةنادوا . و التي وصمت إلييا المفاوضات

كما أنو ال يجوز  «متعاقديفالعقد شريعة ال »تشكؿ مصدر لمقوة الممزمة لمعقد  اإلرادةرأوا أّف . و وسائؿ
عيوب الرضا  تأثيرب أخذوا. و  مجاؿ لتعديمو ميما كانت الظروؼالو  ،الطرفيف إنياؤه وال تغيره إال برضا

ذا الفكر ال ثاره، فمف وجية نظر ىآفي تحديد شروط العقد و حرية المتعاقديف . أقروا عمى صحة العقد
في اختيار القانوف و « مف قاؿ عقدا قاؿ عدال»ضي  بػ ليـ مقولة موجزة تقتصور لوجود الغبف، و 

فكرة النظاـ و حرية التعاقد ىي األصؿ وا ر عتبا. كما الخاصالواجب التطبيؽ في مجاؿ القانوف الدولي 
 1.يجب أف يفسر تفسيرا ضيقا  استثناءا العامة اآلداب العاـ و 

. فقد   كانت متأثرة ئج حوؿ حسف النية في تكويف العقدأما ما توصؿ لو الفرديوف مف نتا
. اتاالتفاقييحافظ عمى قدسية و  ،فأصبح المبدأ يخدـ حرية التعاقد .شى معياابأفكارىـ الفردية، وتتم

  . فيوحوا بأنو جزء مف القانوف الطبيعيالنية  بأنو واجب الوفاء بالعيود ال غير وصر وعرفوا حسف 
أنيـ يعتبروف أف التفاوض . ذلؾ أف يكوف قيدا عمييا مف بدؿ، ليس إال ضمانا لمحرية الفردية

ألف كؿ . ذلؾ العقد عند الدخوؿ في ابراـ متيقظاو  ويجب عمى الفرد أف يكوف محترسا ،غامرةػػػػػػػػػػػػػم
فيـ  .طرؼ األخرمل اطرؼ يسعى لتحقيؽ مصالحو الخاصة ولو كانت غير أخبلقية أو تشكؿ ضرر 

. كما أنيـ ينكروف نيا ىي التي تحقؽ المصمحة العامةينظروف لممصمحة الخاصة بقدسية كو 
ا في العادات المتعارؼ عمييرونيا مبنية عمى قواعد األخبلؽ و األثرالقانوني لمرحمة المفاضات. ويعتب

ولـ ، لمدة طويمة عف تنظيـ ىذه المرحمةذي أدى لسكوت القوانيف الخاصة و وىو األمر ال .طاؽ التجارةن

                                                           

.36ٝ 35ٝ ٤ٖ34ٍَجو ػ٣ُُ ٤ِْٔحٕ،  جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘  
1
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. وبالمقابؿ تناولت انيف وفي بعض الجوانب دوف األخرىيتـ تنظيميا إال مف طرؼ القميؿ مف القو 
  1.المذاف يمثبلف وجود اإلرادة .القبوؿانيف في مجمميا اإليجاب و القو 

 :تفاوض المغامرة عمى ثبلث فروض ىينظرية ال وتقوـ

 .يعد خرقا لمبدأ حرية التعاقد أي تدخؿ لتنظيـ المفاوضات 
  عف عمييا قد يؤدي إلى إحجاـ األفراد القانونية ثار تنظيـ مرحمة المفاوضات وترتيب اآلإّف

 .اوضات العقديةالدخوؿ في المف

  إال إذا دخؿ في ، يكوف بمأمف مف المسؤوليةالتعاقد بأف الطرؼ الراغب في و ليـ مبدأ يقوؿ
 2.رده في العقدو أألـز نفسو مف خبلؿ ما التعاقد و 

ألنو كاف موجودا  ،معروفا لدى أنصار المذىب الفردي مما سبؽ يتضح أف مبدأ حسف النية كاف
عتبروا او  ،لخدمة أفكاىـ التحررية بيد أنيـ أولوه . ونية الموروثة عف العيد الرومانيفي األدبيات القان

. وبيذا التي قررتيا اإلرادةلتزامتو اتيا تتمخص في أف يفي الشخص باليآأف مظاىر حسف النية و 
 . بيدؼ تعزيز مبدأ سمطاف اإلرادة ال غير.  نطاؽ حسف النية عمى تنفيذ العقودقتصر ا

ألنو لـ يتبلءـ مع ، يكف مقبوال في ظؿ المذىب الفردي أما حسف النية في تكويف العقد فمـ
كؿ فرد حماية مصمحتو  ةالتي تقضي بمحاول، و تي بني عمييا مبدأ سمطاف اإلرادةقتصادية الاألسس اال

بينما حسف النية في مرحمة  .لمحصوؿ عمى أكبر قدر مف المصمحةوالعقد ليس إال وسيمة  .الفردية
في و عف طريؽ تقييده لحؽ الفرد في التفاوض  المصمحة الفردية،ىذه تكويف العقد يمكف أف يحد مف 

، ويراعي مصالح الطرؼ األخر. مح بإطبلؽ العناف لمحرية الفردية. فبل يسالعقد إلى درجة معينة ابراـ
  ، مماظر مف العقد في بعض األحياففيي في نظر ىذا المذىب تشكؿ تيديدا عمى الربح األعمى المنت

حبلؿ يؤدي إلى نب  حسف النية في نظرىـ ذو. فالثقة في تكويف العقودالتعاوف و ب االلتزاـ ذ التنافس وا 
 . خر بدؿ حرية اإلرادةعاة مصالح الطرؼ اآلامفيوـ إجتماعي ييدؼ إلى التعاوف الذي يقضي بمر 

  3لمبدأ سمطاف اإلرادة. حسف النية بيذا المفيـو المقيد مبدأ ليذا رفض الفرديوفو 

                                                           

. 38ٝ  ٤ٖ37ٍَجو ػ٣ُُ ٤ِْٔحٕ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘  
1
  

. 38ٗلّ جٍُٔؾغ، ٘  
2
  

.45ٝ ٘  44، ٘ جٍُٔؾغ  ٗلّ 
3
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مبدأ  يمة الوحيدة لضماف تنفيذإذ اعتبرت الوس ، أفكار الفردييف رواجا قانونيا كبيراوقد لقيت 
الذي جاء  1804تكريسيا مف قبؿ القانوف المدني الفرنسي لسنة تـ و   ،«دعو يعمؿ أتركو يمر»

، وسايره كذلؾ  القضاء العقد شريعة المتعاقديفلتعاقد و الفردية مف مبدأ حرية ا مستجيبا لؤلفكار
فقد  .لقانوفقتصاد الفردي في اويمثؿ ىذا أكبر دليؿ عمى أثر اال ،أخذه بيذه المبادئاإلنجميزي في 

 1الفقو.اء و كانت األفكار الفردية ذات نفوذ طاغي في القانوف والقض

 نيةثاالفقرة ال

 جتماعية .ي تكوين العقد في ظل النظريات االحسن النية ف 

الفردي بشأف مبدأ سمطاف  جتماعية عمى الحد مف غمو وتطرؼ المذىباألفكار االعممت 
جتماعيوف: جعؿ االو  كاف ليا تأثير واضح عمى موقؼ القوانيف مف مبدأ سمطاف اإلرادة. و اإلرادة

بؿ يجب أخذ  ،المساواة المطمقةحرية المطمقة و ، وبينوا أف  المساواة ال تقوـ عمى الالمجتع ىو الغاية
بؿ مف  ،تمد قوتيا التنفيذية مف اإلرادةقالوا إف العقود ال تسو  .عتبارلمفارقات الواقعية بعيف االا
 أف، خاصة و لثقة الواجب توفرىا في المعامبلتاإلستقرار و االثبات و  جتماعية تتمثؿ فيإ عتبارات ا

تنفيذ العقد أي  لـ يردو  ،أبرمو ثـ غير إرادتومتعاقد العقد و  فإذا  ارتضى .اإلرادة يمكف أف تتغير
إذ  أف  ،اإلرادة األولى لكف ىذا ليس منطقي احتراـ. فإف الفردييف يقولوف بوجوب اإلرادتيف نحتـر

ة وسمطاف ،  لذلؾ فالعقد يستمد قوتو التنفيذية مف العدالة والمصمحة العامثانية تنسخ األولىاإلرادة ال
 .ليس اإلرادةالقانوف و 

دأ سمطاف أخذوا يفندوف مب. و بقدر ما تتفؽ مع المصمحة العامة الكما أنو ال مجاؿ لمحرية إ
روع ػػػػػػػػػػمقائيا التوازف المشد تحقؽ تػػػػػ. كما بينوا أف القوؿ بأف حرية التعاقأسسو ونتائجواإلرادة و 
 ورة المادية أحد المتعاقديف عمىبعيد عف الواقع  فقد تجبر الضر ، ىو أمر في غاية التجريد و لؤلداءات

ة ، فيذه الحريتحيف الفرصة المناسبة حتى يستغموعقد بمقابؿ ضعيؼ في حيف يستطيع أخر أف ي ابراـ
، خاصة في ظؿ قانونو عمى الضعيؼ واألقؿ ميارة األكثر ميارة  ليمميتكوف ىنا  أداة في يد األقوى و 

تفاؽ اإلرادتيف بأّف ا إف القوؿ»رنؾ تعميقا يقوؿ ، وقد كتب اىقتصادية والصناعية الحديثةاالطورات الت

                                                           

. 40٘  ٤ٍَٖجو ػ٣ُُ ٤ِْٔحٕ، جٍُٔؾغ جُٓحذن،
1
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، مع منحيـ الحؽ في باتاصيد لمقراصنة ورجاؿ  العص بالضرورة عادال معناه إعطاء رخصة يكوف
 .1«كؿ ما تقع عميو يدىـ أخذ

كؿ ػػػػػة بشػػػضات تؤدي لعدـ العدالفي مرحمة المفاو   ،كما أف منيجية كؿ شيء أو الشيء
التجارة الحديثة أىمية المفاوضات خاصة في الصفقات الكبيرة ، إذ أثبتت الدراسات القانونية في واضح

العقدي ىو  حسف النية كبديؿ  االلتزاـأفكار ترى  أف  أساس  وبرزت في ظؿ ىذا المذىب  .لمعقدةوا
ستندو إلى المادةيجب أف يسود العبلقات العقدية و  واعتبروه  يمثؿ العدؿ  الذي ،عف سمطاف اإلرادة  2ا 

جتماعي رحبوا بمبدأ وبيذا يتضح أف  أنصار المذىب اال 3.المدني الفرنسي وغيرهمف القانوف  1134
           .يطر عمى ىذه المرحمةحاولوا تبنيو كمبدأ وحيد ومسو  ،حسف النية في تكويف العقد

التعاقد  في تكويف دأ سمطاف اإلرادة وحرية ومما سبؽ يظير  أف النظرية القانونية الكبلسيكية لمب
معيا ومعززا إال متعاطفا  ،طويمة ولـ تقبؿ مبدأ حسف النية كانت ذات نفوذ طاغي ولمدة ،وتنفيذهالعقد 

وىو مرد عدـ تقنيف مرحمة المفاوضات ضمف العديد  ،مى مرحمة التنفيذ الغير. فتـ قصره علمقتضياتيا
يء المدارس ، بيد أنو وبمجوف المدني الجزائري ولطيمة عقودمف المدونات المدنية  ومنيا القان

ف في التمسؾ باألفكار ، حتى أف المتطرفيت النظرة نحو سمطاف اإلرادة كمياجتماعية تغير اال
لنية في تكويف العقد وتنفيذه بحسف ا ا، ورحبو سمطاف القانوف ال بسمطاف اإلرادة، نادوا بجتماعيةاال
دأ سمطاف اإلرادة أصبح مب، و اه الوسطي التوفيؽ بيف اإلتجاىيفوحاوؿ اإلتج .عتبروه أساسا لمعدؿاو 

 .يد مف القيود مف ضمنيا حسف النيةلكنو حؼ  بالعد، و باقيا كأصؿ عاـ

 

 

 

 
                                                           

.٤ٖ43ٍَجو ػ٣ُُ ٤ِْٔحٕ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘ 
1
  

2
ٖٓ جُوحٕٗٞ جُٔى٢ٗ جُؿُجت١ٍ. ٝجُط٢ ض٘ٙ ػ٠ِ ًٕٞ جُؼوى ٣ٍٖؼس جُٔطؼحهى٣ٖ  107/1ٝ 106ٝ جُٔحوز ضٞجكن جُٔحوز  

  ٝػ٠ِ ٝؾٞخ ض٘ل٤ًٙ ذكٖٓ ٤ٗس.

.٤ٖ41ٍَجو ػ٣ُُ ٤ِْٔحٕ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘  
3
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 المطمب الثاني

 .ي تكوين العقدتعريف حسن النية ف 

. تكويف مدلوؿ واضح لياعدـ في  1الفمسفيةو  أثرت عراقة فكرة حسف النية وأصالتيا التاريخية 
 .قترانو بالعديد مف الدالالتاو ور العص و عبراختبلفمما أدى إلى 

ة ػػػػػػآلية النيكانت  تجسد ، و نوف" قبؿ معرفتيـ لمقا Fidesمى " اإذ عرؼ الروماف القد
فضبل عمى اإليماف ، النزاىةضمف اإلخبلص والثقة و ، وتالتعيداتو  اتاالتفاقيوالتي ترعى  ،نةػػػػػػػػػالحس

األخبلقية قد تـ تمخيص كؿ ىذه المعاني و  .الناس األمانة في التعامؿ بيفو  الصدؽ وحماية األسرارو 
الجدير بالذكر ىنا أّف كؿ ذلؾ كاف و  «لما قيؿ أف يتـ وفقا  »ثور مأالفي القوؿ  التي ترمز ليا اآللية 

إلى   "Bona Fidesإلى أف تـ إدخاؿ تسمية "  2،أي ديني محضأخبلقي في اطار عقائدي و يتـ 
، أيف أصبح ليا معنى ثبلثي ىو الجيؿ إزاء واقعة ما عمى يد فقياء القانوف الطبيعي القانوف الروماني

كما ، ىو مف عقود حسف النية ماشكمي محض و ىو  كما كاف يسمح بتفريؽ العقود إلى ما .زاىةالنو 
 .سبؽ تبيينو في المطمب السابؽ

بقيت  3القانونية إال أنياداخؿ المنضومة  حسف النية مف إدخاؿ  الّرغـومنذ ذلؾ العصر وب
أبعاد أخبلقية ليا أصوؿ و  ألف أخبلقي ال غير عتبارىا كمبدأ توجييي و إذ تـ ا، تعامؿ كدخيؿ عمييا

أبعاد ذات أصوؿ و  أف حسف النية  سمـ بو ػػػػػػػفمف الم .واضحة اليمكف إنكارىا أو تجاىميا
عتبارات أخبلقية وكميا ا .الوالء والصدؽ في التعامؿقامة و اإلستفيي تستوجب النزاىة و ، يةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأخبلق

المجتمعات اإلنسانية كانت وال تزاؿ تعيش في ظؿ قواعد أخبلقية تكونت عبر حيث أف  ، باألساس

                                                           
1

َٚ جُطح٣ٌه٢ ٝجُلِٓل٢ ُكٖٓ  ج٤ُ٘س ق٤ع غْ ض٤ٞٞف ٤ًل٤س جٗطوحٍ كٌٍز قٖٓ ضْ ض٘حٍٝ يُي ك٢ جُٔطِد جألٍٝ ك٢ جأل 

  ج٤ُ٘س ٖٓ كِٓلس جألنالم ج٠ُ  جُوحٕٗٞ.
2
 Béatrice  Jaluzot : La bonne foi dans les contrats étude comparative, des droits français ,  

allemand et japonais Editions Dalloz , 2001 , p : 19. et   Elise charpentier ,  op , cit  .  p 303 

et 304 . 

٣ُُِٔى أٗظٍ ًًُي: ذٖ ٣ٞخ ٛىٟ، ٓرىأ قٖٓ ج٤ُ٘س ك٢ جُؼوٞو، ًًٍٓز ٤َُ٘ ٖٜحوز ٓحؾٓط٤ٍ ضهٛٙ ػوٞو ٝ ٓٓإ٤ُٝس، 

 ٝ ٓح ذؼىٛح.   9، 2013٘ؾحٓؼس جُؼٍذ٢ ذٖ ٤ٜٓى١، أّ جُرٞجه٢، 

 
3
  Béatrice Jaluzot :op.cit.  p19 ….. 

ّٕ جَوٛحٌ كٌٍز قٖٓ ج٤ُ٘س ك٢ جُوحٕٗٞ ُْ ٣طْ ئال ك٢ ػ٣ٍٖٛ ٛٔح جُؼٍٛ  ئ٠ُ  جٌُحضرس ك٢ ًٛج جٌُطحخ أٖحٌش ٝ هى   أ

ٝجُؼٍٛ جُكى٣ع.ذحُطكى٣ى  جُوٍٕ جُػحُع هرَ ج٤ُٔالو ك٢ جٍُٝٓح٢ٗ    
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كما أف تأثر القانوف ، بحت ىذه القواعد جزءا مف حياتيا. فأصؿ مف الثقافة والمعتقدات الدينيةاألجيا
كؿ احدى ركائز عميو فإف القاعدة األخبلقية يمكف أف تش، و كمما تقدمت المدنيةخبلؽ سيزداد باأل

تغمغؿ  قد بحسب األصؿمف كوف مبدأ حسف النية مف المبادىء األخبلقية  ،  وال مانع القاعدة القانونية
وفضبل عف ذلؾ فإف األصوؿ واألبعاد األخبلقية لمبدأ حسف النية  1.في نطاؽ القانوف وصار جزءا منو

، إذ أف معززا لو في التطبيؽتكوف سندا و بؿ عمى العكس تماما فيي  ،وال تقمؿ أو تضعؼ مف شأن
اليزاؿ وال ينحصر باألخبلؽ كاف و  تأثر االلتزاماتو  ،األخبلقي في حكمو دليؿ عمى عدلو بروز الجانب

القاعدة » كتابو المشيورفي  Ripert الفقيو ليذااألثر تطرؽ 1935ففي سنة  في ىذا المبدأ فقط،
 «.االخبلقية في االلتزامات المدنية 

القانوف  دوؿ أي"  Common Lawلذلؾ يعتبر عدـ األخذ بمبدأ حسف النية مف قبؿ دوؿ  "و 
نجميترايسمى بنظاـ  أو ماالمشترؾ  بعدـ إقراره والتي  لـ تكتؼ   2،السوابؽ القضائية مثؿ أمريكا وا 

نا لمبيع الدولي لمبضائع يتفاقية فيبؿ حاولت منع إدراجو ضمف بنود ا ،فحسبضمف قوانينيا الداخمية 
إذ أف الكثير  .السيما في ىذه األياـ، وتعتبر ىذه الحجة واىية  بلقيبسبب جانبو األخ 19783لسنة 

عبلقات التعاقدية تكوينا . يحكـ الكمبدأ قانوني عاـأقرتو أوردتو و  4مف األنظمة القانونية المعاصرة
القانوف اإليطالي قوانينيا في  مرحمتي التكويف والتنفيذ  مثؿ  ذلؾ بنص عميو مباشرة فيو  .وتنفيذا

األلماني  القانوف مف القانوف المدني اإليطالي  والتي توجب حسف النية في التكويف ( و  1337المادة )
(   2002في تكويف العقد وفقا لمتعديؿ   والتي تقر بحسف النية 311/2لمادة  وا 241/2) في المادة  

ات وتنفيذىا االلتزامأو النص عميو فقط ضمف األحكاـ العامة عمى أنو مبدأ عاـ يحكـ نشوء الحقوؽ و 
أو النص عميو  .(السويسري كذلؾ  القانوف المدني مف القانوف المدني التركي و  2/2المادة ) مثالو و 

في تنفيذ العقد فقط مع عدـ إنكاره في مرحمة تكويف العقد مف خبلؿ إقراره مف طرؼ الفقو والقضاء 

                                                           

  
1

 . ٤ٖ167،168،169ٍَجو ػ٣ُُ ٤ِْٔحٕ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘ 
2

٣ؼطرٍ جُ٘ظحّ جإلٗؿ١ُ٤ِ ٛٞ ٌُٓ ٗظحّ جُٓٞجذن جُوٟحت٤س ٝج١ًُ ضطرؼٚ ذؼٝ جُىُٝس ًحُٞال٣حش جُٔطكىز جأل٤ٌ٣ٍٓس  

ك٢ٜ ٖر٤ٜس ذىٍٝ ٗظحّ جُوحٕٗٞ جُٔى٢ٗ. ٝؾ٤ٔغ ًٛٙ جألٗظٔس ال ضؼطٍف ذٔرىأ  ٝأْطٍج٤ُح ًٝ٘ىج ٓحػىج ٓوح٠ؼس " ج٤ٌُري"

 قٖٓ ج٤ُ٘س ٝال ضوٍٙ ئال ك٢ ذؼٝ جُكحالش جالْطػ٘حت٤س. 
3

جالضلحه٤حش ٖٓ قٖٓ ج٤ُ٘س ك٢،  ٣ُُِٔى ٖٓ جُطل٤َٛ أٗظٍ ٓٞهق وٍٝ جٌُٖٞٓ الٝ أ١ وٍٝ جُوحٕٗٞ جُٔٗطٍى ٝٓٞهق 

  .87ئ٠ُ ٘ 34، ٘ نجُٓحذ جٍُٔؾغ ٤ٍَٖجو ػ٣ُُ ٤ِْٔحٕ،
4

ٝ ٢ٛ ض٘وْٓ ئ٠ُ جُالض٤٘٤س ػ٠ِ ٌأْٜح  -ٝجُط٢ ٣ؼى ٜٓ٘ح جُوحٕٗٞ جُٔى٢ٗ  جُؿُجت١ٍ  -نحٚس أٗظٔس جُوحٕٗٞ جُٔى٢ٗ  

جُوحٕٗٞ كٍٗٓح ٝئ٣طح٤ُح ُٝٛٞ٘ىج ٝؾٍٓح٤ٗس ٝػ٠ِ ٌأْٜح أُٔح٤ٗح، جُ٘ٔٓح، ٣ٍْٞٓج، ض٤ًٍح، ٝؾ٤ٔغ ًٛٙ جألٗظٔس ذحإلٞحكس 

 ضأنً ذٔرىأ قٖٓ ج٤ُ٘س ذط٣ٍوس ٓرحٍٖز أٝ ؿ٤ٍ ٓرحٍٖز.   ئ٠ُ وٍٝ جُؼحُْ جُؼٍذ٢
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في ىذه المرحمة  ضمف العديد مف تقنيناتيا اليادفة إلى حماية الطرؼ  واإلعتراؼ بتطبيقاتو 
مف أنظمة الدوؿ العديد و وكذلؾ المصري  ،وخير مثاؿ عمى ذلؾ ىو القانوف الفرنسي 1.الضعيؼ
مع ىي تتوافؽ اؿ العقدي مف تكويف إلى تنفيذ  و فكميا ترى أنو يبسط ىيمنتو عمى كؿ المج  2العربية.

 .  القانوف الفرنسي وما ذىب إليو

 107أما بالنسبة لمقانوف الجزائري فقد أقر مبدأ حسف النية في مجاؿ العقود مف خبلؿ المادة 
، إال أنيا تحمؿ ى األخذ بو في مرحمة تنفيذ العقدمف أنيا تصرح عم الّرغـالتي ب، و مدنيالمف القانوف 

 وال يمكف  القوؿ بغير 3، تكوينا وتنفيذابسط سيطرتو عمى كؿ المجاؿ العقديلكونو ي إشارة ضمنية 
التي جاءت  التقنيناتنسبة لممواد و ، خاصة بالف اإللتزمات القانونية توحي بذلؾإذ أف العديد م، ذلؾ

عادة التوازف العقدي ومثاؿ ذلؾ المو لحماية الطرؼ الضعيؼ  مف القانوف المدني  87و 86ادة  ا 
المتعمؽ بحماية  09/03مف القانوف 17المادة . و الخاصة بالغمط 83دليس و المادة الخاصة  بالتو 

عمى الممارسة  المتعمؽ بالقواعد المطبقة 04/02مف قانوف رقـ  4وما ورد في المادة 4،المستيمؾ
عمى غرار العديد مف المواد التي تستوجب النزاىة في التعامؿ وال تقبؿ التدليس وتغرير و  5.التجارية

ات التي االلتزاممف خبلؿ  تطرؽ إليياالوالتي سيتـ  .ة في مرحمة تكويف العقدوغيرىا مف أفعاؿ سوء الني
 . بمبدأ حسف النية في تكويف العقد األخذتترتب عف 

. والعمؿ د مف الدوؿداخؿ المدونات المدنية لمعدي يتضح أف حسف النية بمجرد تكريسو بؽمما س
الذي ىو موضوع  و)بالتحديد  ياتكوينالعقود و مجاؿ ي لمدوؿ فخاصة الداخؿ التقنينات عمى ترسيخو 

إذ اليمكف أف يبقى  ،يكسبو  الصبغة  القانونية الزمة، كذلؾحماية الطرؼ الضعيؼ فييا  و   بحثنا(
تعريؼ حسف النية يدفعنا لمبحث عف   ىذا ما، و مصطمح أخبلقي دخيؿ عف القانوفيعامؿ عمى أنو 

                                                           

ٓػَ هحٕٗٞ جُٔٓطِٜي ٝ هحٕٗٞ جُٔؼحٓالش جإلٌُط٤ٍٗٝس . 
1
  

. )جألٌو٢ٗ، جُؼٍه٢، جُِر٘ح٢ٗ.....(. 83ٝ ٘ 82جٗظٍ: ٤ٍَٖجو ػ٣ُُ ِْٔحٕ، جٍُٔؾغ جُٓحذن ٘  
2
  

3
. ٝ ٓكٔى ٚر١ٍ جُٓؼى١، جُٞجٞف  ك٢ ٍٖـ جُوحٕٗٞ جُٔى٢ٗ 95ذ٘ى  120جُؼٍذ٢ ذِكحؼ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘   

. ٘ 2012جُؿُجتٍ،  –جُ٘ظ٣ٍس جُؼحٓس ُالُطُجٓحش ٓٛحوٌ جالُطُجّ جُؼوى ٝ جإلٌجوز جُٔ٘لٍوز، وجٌ جُٜىٟ، ػ٤ٖ ٤ِِٓس 

. ٝ ذٞوج٢ُ ٓكٔى، 370، 2012٘ٞكْ ٍُِ٘ٗ، جُؿُجتٍ، . ٝ ػ٢ِ ك٤ال٢ُ: جالُطُجٓحش  جُ٘ظ٣ٍس جُؼحٓس ُِؼوى، 298ٓ

  52ٝ  51، 2010٘، وجٌ ٛٞٓٚ ُِطرحػس ٝجٍُ٘ٗ ٝجُط٣َٞغ، جُؿُجتٍ، 2ٌٓحككس ج٠ٍُٝٗ جُطؼٓل٤س ك٢ جُؼوٞو، جُطرؼس 

ٝ53   . 
4

ٌ٘ٗٞ جُٔ  25/02/2009جُٔإٌل ك٢  03/ 09ٝجؾد جإلػالّ. هحٕٗٞ قٔح٣س جُٔٓطِٜي ٝ هٔغ جُـٕ، جُٛحوٌ ذحألٍٓ ٌهْ 

 . 2009/ 03/ 08جُٛحوٌز ك٢  15ك٢  جُؿ٣ٍىز ج٤ٍُْٔس جُؼىو

 
5

  23/06/2004جُٔإٌل ك٢  04/02هحٕٗٞ جُوٞجػى جُؼحٓس جُٔطروس ػ٠ِ جُٔٔحٌْحش جُطؿح٣ٌس ٌهْ  ٝجؾد جإلػالّ.  

 .2004/ 06/ 27جُٛحوٌز ك٢  41جٌُٔ٘ٗٞ ك٢ جُؿ٣ٍىز ج٤ٍُْٔس جُؼىو 
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داخؿ مرحمة تكويف العقد ثـ  ثـ إستقرائو لمتوصؿ إلى مضمونو  في الفقو القانونيمف خبلؿ مدلولو 
، ثـ نتوصؿ إلى إستنتاج ةحمالبحث عف المعيار الذي يحقؽ مف خبللو حسف النية وجوده في ىذه المر 

لتعريؼ حسف النية وبكؿ ىذا يكوف في إستطاعتنا إعطاء مقاربة قانونية  .القانونية وخصائصو طبيعتو
 .في تكويف العقد

 لفرع األولا

 .مدلول حسن النية في تكوين العقد 

القانوف المدني يا ػػػػػػػف بينوم ة ػػسف النيػػػػػمف كوف العديد مف األنظمة أخذت بح الّرغـب
 فالتشريعات تتجنب عموما  2أنيا لـ تقـ بتعريفو إالّ  1،في العديد مف مواده الذي أشار إليو ، و زائريػػػػػػػػالج

ريؼ حسف النية تع . ولقد تضاربت أراء الفقو  حوؿلفقوذكر التعريفات وتعتبرىا مف صميـ عمؿ ا
يجمعوف عمى أف حسف النية يتحدد معناه  . ذلؾ ألنيـبتكويف العقد عمى الخصوص عموما واقترانو
  4.كما أنو يتغير مف حالة إلى أخرى 3،حسب موقعو

د أي اعتقا ،بالحدود التي يفرضيا القانوف االلتزاـقصد  فمنيـ مف يعرؼ حسف النية بأنو
بواقعة  امبرر  جيبل وىناؾ مف يعتبره5.غيراللتزامو بعدـ اإلضرار با، و الشخص بمطابقة تصرفاتو لمقانوف

ويكوف جيمو مبررا  ،ّأف يكوف الشخص جاىبل بواقعة ما بواقعة معينة يرتب عمييا الشارع أثرا معينا .أي

                                                           

ٖٓ جُوحٕٗٞ جُٔى٢ٗ جُؿُجت١ٍ.  780، 819، 791، 107، 85/1، 82/2ػ٠ِ ْر٤َ جُٔػحٍ جُٔٞجو  
1
  

2
. ئال ذحْطػ٘حء 127، ٝ ٤ٍَٖجو ػ٣ُُ ٤ِْٔحٕ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘ 81ػرى جُٔ٘ؼْ ٠ْٞٓ ئذٍج٤ْٛ، جٍُٔؾغ جُٓحذن ٘  

ّٕ قٖٓ ج٤ُ٘س ٛٞ جالػطوحو جُهح٠ة ذٞؾٞو ٝٞغ هحٗٞٗ»ٓ٘ٚ  3ٓح ٌٝو ك٢ جُوحٕٗٞ جُٔى٢ٗ ج١ٍٓ٣ُٞٓ ك٢ جُٔحوز  ٢ ٓؼ٤ٖ أ

، ٝٓح ٌٝو ك٢ هحٕٗٞ جُطؿحٌز جأل٢ٌ٣ٍٓ جُٔٞقى ك٢ ّ «يُي جالػطوحو ج١ًُ ٝؾى ُٚ ٓرٌٍج ٗل٤ٓح ٝ أناله٤ح ك٢ إٓ ٝجقى

ًًُي ٝجُط٢ ض٘ٙ ذإٔ قٖٓ ج٤ُ٘س ٣ؼ٢٘ جُٛىم   301/1ٝ جُٔحوز ..«إٔ قٖٓ ج٤ُ٘س ٣ؼ٢٘ جُٛىم ك٢ جُطٍٛكحش » 203/1

وح ُِٔؼح٤٣ٍ جُطؿح٣ٌس جُٔؼوُٞس ْحتىز. ٗوال ػٖ ٝجتَ قٔىٟ أقٔى، جٍُٔؾغ ك٢ جُطٍٛكحش ٓغ ٍٓجػحز جُؼىجُس ٝجإلٗٛحف ٝك

 . 3ٝ 2جُط٤ٜٕٔ ٌهْ  211جُٓحذن، ٘
3

ٚحذٍ ػر٤ى، قٔح٣س جُهِق ك٢ ضٍٛكحش جُؼوح٣ٌس ٖٓ َٝجٍ  . ٝ ٗر٤ٖ134َ٤ٍَجو ػ٣ُُ ٤ِْٔحٕ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘   

. ٝ ُرحٕ ك٣ٍىز، ٓرى أقٖٓ ج٤ُ٘س ك٢ جالٗؼوحو، ًًٍٓز 32، ٘ 2001،  وجٌ جُٜٟ٘س جُؼٍذ٤س، جُوحٍٛز، 1ْ٘ى جُِٓق، ٠

 .  11، ٘ 2009ٓحؾٓط٤ٍ، ؾحٓؼس ذٖ ػٌٕ٘ٞ، جُؿُجتٍ، 
4

، ، جُٓؼٞو٣س١ٌ، ٓوحُطٚ قٖٓ ج٤ُ٘س ك٢ جُؼوٞو ٓؿِس ج٤ُّٞ. ٝ ْؼٞو جُؼٔح212ٝجتَ قٔىٟ أقٔى، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘  

   www.alyaum.com  .20/05/2016ٌٓ٘ٗٞ ػ٠ِ جُٔٞهغ جإلٌُط٢ٍٗٝ جُطح٢ُ: 3/3/2014
5

، ٝ ٗؼٔحٕ ن٤َِ ؾٔؼس، أًٌحٕ جُظحٍٛ ًٔٛىٌ ُِكن، 87جٗظٍ: ػرى جُك٤ِْ ػرى جُِط٤ق جُو٢ٗٞ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘  

جٌْحش جُؼٍذ٤س، جُٔ٘ظٔس جُؼٍذ٤س ُِطٍذ٤س ٝ جُػوحكس ٝ جُؼِّٞ جُطحذؼس ُؿحٓؼس جُىٍٝ جُؼٍذ٤س، جُوحٍٛز: ٓؼٜى جُركٞظ ٝ جُى

،  ٝ ػرى جُٔ٘ؼْ ٠ْٞٓ ئذٍج٤ْٛ، جٍُٔؾغ 127، ٗوال ػٖ ٤ٍَٖجو ػ٣ُُ ٤ِْٔحٕ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘ 137، ٘ 1977

 .20ٝ٘ 19. ٝ ك٣ٍىز ُرحٕ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘ 2جُٓحذن، ٘ 
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ونجد ىذا  1،مدني جزائريمف القانوف ال 824/1بإعتقاد مشروع وىذا التعريؼ ينطبؽ مع حكـ المادة 
جود أو عدـ وجود خاطيء بو اإلعتقاد المغموط والغير » ونية التعريؼ في قاموس المصطمحات القان

قرف حسف النية بالجيؿ يشترط أاّل يكوف غير أف ىذا التعريؼ الذي ي 2«، أو حؽ أو قاعدة قانونيةواقعة
مح لحسف النية في مجاؿ ، ويبلحظ أف ىذا التعريؼ لحسف النية يصجسيـ ىذا الجيؿ نابع عف خطأ

  3.الوضع الظاىرالحيازة و 

الوفاء بما ضرورة مراعاة اإلخبلص واألمانة في  » يرى بأف حسف النية ىو 4د إتجاه أخريوجو 
مة التكويف ويتجاىؿ مرح ،مرحمة تنفيذ العقديبدوا أّف ىذا التعريؼ يرتكز عمى ، و «يوجبو العقد مف أداء 

 .التي نحف بصدد درستيا

عكس وىي  5.مصالح الطرؼ األخرحسف النية بأنو يعني مراعاة ا تـ تحديد معنى كم
ادقة الخالية مف تمؾ النية الص »إلى القوؿ بأنو  يعني  7فقياء الفرنسييفال وذىب بعض  6زية.اإلنتيا

عمى غرار باقي و  عريؼػػػػػػػػوىذا الت «الصراحةو المنطوية عمى  القصد السوي الغدر والخداع و 
تحدد  عبارات عامة براقة الأو لئلستعماليا  .اتعرضت كميا لمنقد وذلؾ إما لجزئيتي قد  8،التعريفات

  9.بوضوح ودقةحسف النية وتميزه 

                                                           

. 359/3،  885،  82، 825، 788،  785ًًُٝي جُٔحوز  
1
  

2
 Raymond Guillien .et Jean Vincent .Lexique des termes  juridique . 15 Edition  . Dalloz 

.2005   p83" …..mais la bonne foi peut être également la croyance erronée et non fautive 

en l’existence ou l’inexistence, d’un fait , d’un droit  ou d’une règle juridique" . 
3
  .128ٝ 127. ٝ ٤ٍَٖجو ػ٣ُُ ٤ِْٔحٕ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘ 12ك٣ٍىز ُرحٕ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘   

4
، 286. ٝػ٢ِ ك٤ال٢ُ، جٍُٔؾغ جُٓحذن) ٗظ٣ٍس جُؼوى(، ٘ 130ٝ  ٤ٖ129ٍَجو ػ٣ُُ ٤ِْٔحٕ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘  

 .  12ٝ  11ك٣ٍىز ُرحٕ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘
5

 (.  lur ،  جُطؼ٣ٍق  )ُِىًطٌٞ 131جٗظٍ:  ٤ٍَٖجو ػ٣ُُ ٤ِْٔحٕ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘  
6

  ) ج٣ؿحٕ ٌٓح١ (. 132ٗلّ جٍُٔؾغ، ٘  
7

، 2002ال ػٖ: ػرى جُكٌْ كٞوز، ضل٤ٍٓ جُؼوى ك٢ جُوحٕٗٞ جُٔى٢ٗ ج١ٍُٛٔ ٝجُٔوحٌٕ، ٓ٘ٗأز جُٔؼحٌف، جإلٌْ٘ى٣ٌس، ٗو 

 ٘153.  
8

، ٓطرؼس ٍٓٛ ٣ُُِٔ1ى ٖٓ جُطؼ٣ٍلحش أٗظٍ ئ٠ُ: ػحٍٓ قٖٓ، جُطؼٓق ك٢ جْطؼٔحٍ جُكوٞم ٝئُـحء جُؼوٞو، جُطرؼس  

 81ػرى جُك٤ِْ ػرى جُِط٤ق جُو٢ٗٞ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘ . 78ٝٝ 77ٝ 67، 1960ٍ٘ٓٛ،ًٍٖس ٓٓحٛٔس ٣ٍٛٓس، 

ٝٓح ذؼىٛح. ٣ٝك٢ أقٔى ذ٢٘ ٠ٚ،  ٓلّٜٞ ٓرىأ قٖٓ ج٤ُ٘س  121ٝٓح ذؼىٛح، ٤ٍَٖٝجو ػ٣ُُ ٤ِْٔحٕ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘ 

ٝٓح ذؼىٛح. جٌُٔ٘ٗٞ ػرٍ جُٔٞهغ جإلٌُط٢ٍٗٝ جُطح٢ُ:   6ك٢ ض٘ل٤ً جُؼوٞو، ػٖ و٣ٞجٕ جُٔظحُْ  جألٌو٢ٗ. ٘ 

www.lawjo.net/vb/attachment .     
9
ئي ٌٝو ٖٞٔ جُٔؼؿْ جُوح٢ٗٞٗ جألْٞو ك٢ ضؼ٣ٍلٚ ُٔرىأ قٖٓ ج٤ُ٘س ذأٗٚ قحُس ٓؿٍوز ؿ٤ٍ ِْٓٔٞس ٤ُٓص يجش ٓؼ٠٘   

ف ذٜح ٖٓ هرَ وٍٝ جُط٢ ضطر٠٘ ٗظحّ    هح٢ٗٞٗ أٝ ٓؼ٠٘ جٚطالق٢. ٝيُي ٣ٍؾغ ٌُٜٞٗح ٓٓأُس ؾى٤ُس ك٢ جُلوٚ ٝؿ٤ٍ ٓؼطٍ

 .  21جُوحٕٗٞ جُٔٗطٍى ٗوال : ػٖ ٝجتَ قٔى١ أقٔى، جٍُٔؾغ جُٓحذن،  ٘ 

http://www.lawjo.net/vb/attachment
http://www.lawjo.net/vb/attachment
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، نجدىا عريفات حسف النية في تكويف العقدمف خبلؿ التعريفات السابقة  الذكر وغيرىا مف ت
 مرحمةيكوف في  أف يكوف وفئة تعرفو بما يجب أالّ فئة تعرؼ حسف النية بما يجب  تنقسـ إلى فئتيف،

  :تكويف العقد

وىذه  األولى تستوجب لقيامو األمانة واإلستقامة والنزاىة والوالء واإلخبلص في التصرؼ.فالفئة 
وتتسـ باإلبياـ أحيانا إذ تحتاج إلى تحديد مضامينيا  ، ومترادفةأنيا فضفاضة  الواضحالعبارات مف 

 بدأ وال توضحو ار التي تترتب عمى األخذ بالمكما أنيا تقوـ باإلشارة إلى اآلث في ىذه المرحمة بالضبط.
  1.في ىذه المرحمة

ننا يكوف فيي التمكّ  الّ عمى تعريؼ حسف النية بما يجب أ أما بالنسبة إلى التعريفات التي تشتمؿ
جوانبو بؿ تحاوؿ تقريبو لنا فقط  مف خبلؿ ضحة عف حسف النية بجميع أبعاده و وامف تكويف صورة 

في إستعماؿ الحؽ  التعّسؼعدـ اإلحتياؿ وعدـ الغدر والخداع أو كعدـ الغش و  » مفاىيـ قانونية منفية 
 ، دوف أف يكشؼ لنا عف جانبولنيةوىذا التعريؼ يكشؼ لنا الجانب السمبي فقط مف حسف ا «
 .   لحسف النية في مرحمة تكويف العقد، فيو يعد قاصرا عف إعطاء صورة واضحة جابيياإل

ف النية في تكويف العقد ميمة غير يسيرة بؿ عمى يتجمى لنا مف خبلؿ ماسبؽ أّف تعريؼ حس
و مصدر صعوبتيا يعود إلى العديد مف األسباب التي تحوؿ دوف وضع تعريؼ جامع 2.العكس صعبة

 :  سنحاوؿ تمخيص ىذه الصعوبات في مايمي و  ،في ىذه المرحمةمانع لحسف  النية خاصة 

 مما أدى إلى صعوبة حصر مضمونو في بلؽالغموض الذي يحيط بالمبدأ إلختبلطو باألخ ،
 تعريؼ محدد وضيؽ. 

  ىذا و  ،زماف إلى زماف ومف مكاف إلى مكافمرونة مفيوـ حسف النية وتغير مضمونو مف 
 اختبلؼمما يؤدي إلى  ،اـ القانونيوالمتباينة التي يؤدييا داخؿ النظبالنظر إلى األدوار العديدة 

 المعنى المقصود بو مف حالة إلى أخرى.

                                                           
1
ج١ًُ ٣ؼٍف قٖٓ ج٤ُ٘س ذحُطؼحٕٝ ٝجالْطوحٓس ٝٛٞ ٣ؼطرٍ يُي .ٝٓػحُٚ 213ٝجتَ قٔى١ أقٔى، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘   

  جُطُجّ ٗحٖة ػٖ جألنً ذكٖٓ ج٤ُ٘س.
2
. ٣ك٠٤ ذ٢٘ ٠ٚ، 134. ٝ ٤ٍَٖٝجو ػ٣ُُ ٤ِْٔحٕ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘ 212٘  جٍُٔؾغ،ٗلّ ٝجتَ قٔىٟ أقٔى،   

 . 6جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘
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 في إستعماؿ الحؽ  التعّسؼكنظرية  1اختبلطو بالكثير مف المفاىيـ والنظريات القانونية األخرى
 2يست إال مجرد تطبيؽ مف تطبيقاتيا.والتي يرى العديد مف الفقياء أف حسف النية ل

والجدؿ  ختبلؼتعريؼ مبدأ حسف النية مجاال خصبا لبل كؿ ىذه العوامؿ ساىمت في جعؿ 
. اىيتو وذلؾ مف خبلؿ توضيح مضمونومف ذلؾ سنحاوؿ إزالة اإلبياـ عف م الّرغـالقانوني ، ولكف ب

سنحمؿ مصطمح حسف النية ثـ نتعرض إلى مضمونو أي  .تعريؼ حسف النية في تكويف العقد ألجؿو 
 .مدلوؿ ليا في مرحمة تكويف العقد األفكارالتي يمكف أف يكوف حسف النية

ح نجد أّف الحسف وفي ىذا المصطم 3،طمح مركب مف لفظيف في جميع المغاتة مصوحسف الني
قصودة لذلؾ يجب أف نحدد معنى النية ألنيا المصفة تمحؽ النية  لتنعتيا وتجعميا موصوفة بو 

   . بالوصؼ ثـ نأتي لمفظ الحسف

النفس إلى  ، ومف ثمة فيي قصدفيي اليقيف الذي بمغ حد العـز 5،ىي القصد والعـز:  4النية .1
إذف النية ىي   .يي اتجاه فكري ونفسي إلى فعؿ  ماوعميو ف 7عـز القمب عمى أمر معيفو  6العمؿ

تياف ، والنية ىي اعتزاـ إصده عمى ذلؾ  الشيء، فإنما ينعقد قالقصد، والذي يعقد نيتو عمى شيء
                                         8.والقصد مرادؼ ليا ،العمؿ
، ماػػػػػػػػػػػػا ال يبرر الخمط بينيػػلركف الرضاء ػػػػػػػلكف ىذا اإلنتم ،اػػػػػػػؽ بركف الرضتتعمّ  النية كاإلرادة،و 

مناط كؿ منيما التمييز  ، كما أف إرادة ببل نية وال نية ببل إرادةفبل   ،مف أنيما متبلزماف الّرغـب
ذات  : إذ أف النية ىي، مختمفافاالرادة إاّل أف النية و 9،، كما أنو النية لوواإلدراؾ، فبل ارادة لغير مميز

، بينما اإلرادة واف كانت ظاىرة نفسية بحسب ة وىي غير متوجيةطبيعة ذاتية أي نفسية وداخمية بحت

                                                           
1
  ٓػَ جإلٌجوز جُرح٠٘س: ٝجالقط٤حٍ ػ٠ِ جُوحٕٗٞ ٝجألٝٞحع جُظحٍٛز  ٝجُـ١ِ ٝجُؿَٜ.  
2

 . 8جٍُٔؾغ جُٓحذن،   ٘ . ٝ ػرى جُؿرحٌ ٗحؾ٢، 39(، ٘ 1ج١ٌُٜٞ٘ٓ، جٍُٔؾغ جُٓحذن) ٓٛحوٌ جالُطُجّ ٓؿِى 

 
3

 .good  faith  The ٝذحإلٗؿ٣ُ٤ِس     La bonne foi ككٖٓ ج٤ُ٘س ذحُلٍٗٓس  

 
4

٢ٛ جُوٛى ٝ جُـٍٜ ٝجألٌخ أ١ ٓح ٣لٌٍ ك٤ٚ جإلٗٓحٕ ٣ٝكٍٟٙ ك٢ يٛ٘ٚ ُطكو٤ن أٍٓ ٓؼ٤ٖ أٝ ذِٞؽ ٛىف ٓح، ٗوال ػٖ 

٘  .2002 ُر٘حٕ، ، وجٌ جٍُٔٗم،1ػؿ٤ُ ٝ ٓٗط١ٍ ٖٔحِ، ٓ٘ؿى جُِـس جُؼٍذ٤س جُٔؼحٍٚ، ٠ ٕ ٗؼ٤ٔس ٝو٤ُِٞجأٗطٞ

1466  ٝ1467. 
5

، ٌٓ٘ٗٞجش جُكِر٢ جُكوٞه٤س، 1ٓكٔى ٤ِْٔحٕ جألقٔى، جُ٘ظ٣ٍس جُؼحٓس ُِوٛى جُٔى٢ٗ: جُوٛى جُٔى٢ٗ هرَ جُطؼ٣ٍق، ؼ 

  .32ٝ ٘ 31، ٘ 2009ذ٤ٍٝش، 
6

  . 273٘  ،ٝجتَ قٔى١ أقٔى، جٍُٔؾغ جُٓحذن 
7

  .86ػرى جُك٤ِْ ػرى جُِط٤ق جُو٢ٗٞ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘ 
8

  .3ٓكٔى ٤ِْٔحٕ أقٔى، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘ 
9

  .46ٗلّ جٍُٔؾغ، ٘ 
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ثار لكي تترتب عمييا آ –ي أنيا ظاىرة أ–األصؿ إال أنيا يجب أف تكوف متوجية إلى العالـ الخارجي 
 . قانونية

دة بنوعييا ظاىرة أو باطنة ليست ىي النية  إذ أف التعارض بيف اإلرادة الظاىرة واإلرااإلرادة و 
د عنيا إرادة واحدة نحو شيء فالنية الواحدة تتول 1.في التعبير عف النية الباطنة يأتي نتيجة عدـ التوفيؽ

ال كاف الشخص متردف تنتج عف النية الواحدة إرادتيف. وليس مف المنطقي أشيء معيف ا وىذا د، وا 
 .ينفي قياـ النية

قمية بصدد التعاقد متصمة ذلؾ أف العممية الع، ف النية واإلرادة ىو بعيد المناؿلكف الفصؿ التاـ بي
ثـ ، وتمر بمرحمة المداولة في جميع جوانب الموضوع، تبدأ بمرحمة التفكير في األمر وتصوره .الحمقات

تنتيي إلى قرار ذاتي،  ذلؾ القرار ىو النية ثـ يتولد عنيا رغبة في الوصوؿ إلى أمر معيف بالتصريح 
 النية واإلرادة تحركيما البواعث.لمتأكيد فإف التي يعتد بيا القانوف، و تمؾ ىي اإلرادة 

ؿ عمى ذلؾ دليالالنية تسبؽ اإلرادة و و   نية تؤثر بشكؿ واضح في اإلرادة،ومما سبؽ يتضح أف ال
أنو إذا دخؿ الغمط أو الجيؿ بواقعة معينة عمى تفكير شخص، حوؿ موضوع معيف، يجعؿ النتائج 
المترتبة عمى مداوالتو الفكرية غير سميمة ألف منطمقاتيا غير سميمة، فمو أبدؿ العمـ مكاف الجيؿ 

ناسب مع الحقائؽ لتغير عـز ذلؾ الشخص وقصده أي نيتو، بحيث تتوافؽ وتت، والحقيقة مكاف الوىـ
التي يعرفيا، فالنية تكوف نتيجة ألفكار ومداوالت عقمية أما اإلرادة فيي النتيجة المباشرة لمنية لذلؾ فيي 

  2.تتأثر بيا

لتشابؾ العمميات لباطنة، بعيد المناؿ يبقى الفصؿ بيف النية واإلرادة ا ،لكف رغـ ما سبؽ تبيينو
ومف ثـ  تأثر في النية  -كالغمط والتدليس  –اإلرادة فعيوب الرضا العقمية مف جية، ولتأثير النية في 

 الشيء. كما أّف كوف اإلرادة الباطنة حقيقية، يستمـز مطابقتيا لمنية والقصد في اإلرادة  مف جية أخرى

                                                           
1

  .٤ٖ136ٍَجو ػ٣ُُ ٤ِْٔحٕ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘  
2

 . 137، ٘ ٗلّ جٍُٔؾغ 
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 2وأنيما مميوراف بالذاتية المحضة. يروف بأنيما واحد، خاصة 1الذي يجعؿ كثير مف الفقياء 
تأكيد أف القانوف سوؼ لف يرتب كما أف  النية ذات البعد النفسي والفكري والتي لـ تتحوؿ إلى إرادة بال

  3.يدلو عمييا لذلؾ فيما متمزماف عمى األغمب ، وسوؼ لف يجد ماأثر عمييا 

مرتبط وـ و ػػػػذمفيي كممة تدؿ عمى ماىو أخبلقي ومحمود وغير قبيح وغير مأما الحسن :  .2
وكؿ ىذه  4،مذموـ وقبيح وغير أخبلقي السوء ىو كؿ و  ،ير، والحسف عكسو  السوءػػػػػػبالخ

 . بالقيـ السائدة في مجتمع معيف ةترتبطمجتماعية وأخبلقية أحكاـ إ المصطمحات عبارة عف
يتغير معناه ومدلولو القانوني بحسب مكانو  فإنو  وبجمع العبارتيف حسف النية  كمبدأ قانوني،

، لذلؾ سوؼ نتطرؽ إلى األفكار التي يمكف أف يعنييا حسف النية د خاصةفي القانوف عامة وفي العق
 .مضموف حسف النية في تكويف العقد في تكويف العقد مف خبلؿ

 انيالفرع الث

 .مضمون حسن النية في تكوين العقد

ونقصد بمضموف حسف النية في تكويف العقد األفكار التي يمكف أف يحتوييا ىذا المبدأ خبلؿ 
 . مرحمة تكويف العقد

 الفقرة االولى

 الشفافية والصدق. 

وتفيد مف الناحية اإلصطبلحية العمنية 5،رؽ وظير ماوراءه :الشفافية مف الفعؿ شؼ وتعني
أف توافؽ تعاقد بعدـ الكذب وعدـ التدليس و الذي يمـز الموالوضوح، وىي التكوف إال مف خبلؿ الصدؽ 

                                                           
1

 . 33ألقٔى، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘ . ٝٓكٔى ٤ِْٔحٕ ج86ػرى جُك٤ِْ ػرى جُِط٤ق جُو٢ٗٞ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘ 
2

. ٝج١ٌُٜٞ٘ٓ، جٍُٔؾغ جُٓحذن )ٓٛحوٌ جالُطُجّ  89ٚر١ٍ جُٓؼى١، جٍُٔؾغ جُٓحذن) جُؼوى ٝجالٌجوز جُٔ٘لٍوز (، ٘ 

  .85(، 1٘جُٔؿِى

ٝهى قحٍٝ ذؼٝ جُلوٚ ضؿ٘د جُؿىٍ جُلو٢ٜ  جُوحتْ قٍٞ ٓىٟ ًٕٞ ج٤ُ٘س ٢ٛ جإلٌجوز جُرح٠٘س ٝهٌٍ جألنً ذ٘ظ٣ٍس جُػوس 

ٝجُط٢  ضأنً ذحإلٌجوز جُط٢ جْططحع ٖٓ ٝؾٚ ئ٤ُٚ جُطؼر٤ٍ إٔ ٣لٜٜٔح، أ١ جالػطىجو ذحإلٌجوز جُرح٠٘س جُط٢ ٣ٌٖٔ جُطؼٍف ػ٤ِٜح 

 ج٤ُ٘س  ٝٛٞ ٓح أنً ذٚ ٌٝٓحٕ ٤ٍ٘ٓ قىجو ك٢ قٖٓ ج٤ُ٘س ك٢ ض٣ٌٖٞ جُؼوى. ٖٓ نالٍ ٞٞجذ١ ٓٞٞٞػ٤س ٝجُػوس ٝقٖٓ 
3

  1989ٓؼس جُوحٍٛز، ذى١ٝ ج٤ُٓى، ٗكٞ ٗظ٣ٍس ػحٓس ُٔرىأ قٖٓ ج٤ُ٘س ك٢ جُٔؼحٓالش جُٔى٤ٗس، أ٠ٍٝقس  وًطٌٞجٙ، ؾح)  

  .6ٗوال ٣ك٢ أقٔى ذ٢٘ ٠ٚ، جٍُٔؾغ جُٓحذن ٘  ( 31٘ 
4

 . 6٘ ػ٢ِ أقٔى ذ٢٘ ٠ٚ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، 

.781أٗطٞجٕ ٗؼ٤ٔس  ٝ و٤ُِٞ ػؿ٤ُ ٝٓٗط١ٍ ٖٔحِ) ٓ٘ؿى ك٢ جُِـس جُؼٍذ٤س(، جٍُٔؾغ جُٓحذن،  ٘  
5
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إرادتو نيتو، فإذا ماتـ ذلؾ كاف لممتفاوض الذي ىو بصدد تكويف عقد أف يتخذ قراره عف بصر وبصيرة 
بكؿ جوانب العممية المتفاوض بشأنيا، والشفافية باإلضافة إلى ماسمؼ ذكره مف أنيا تحتوي عمى 

لبناء إرادة  تشمؿ كذلؾ واجب اإلفصاح عف المعمومات الضرورية ، عدـ الكذبالصدؽ والصراحة و 
واإلمتناع عف إبداء  ،عقدأثناء تكوينو لم 1،جيؿ أو الغمطال، حتى اليقع ىذا الطرؼ في الطرؼ المقابؿ

 مبدأ حسف النية. الصدؽ المذاف يترتباف عفافية و المعمومات الضرورية يعد إخبلال بالشف

 الثانية الفقرة

 .اإلستقامة والنزاىة والشرف 

إلى جانب حسف   2،عتمادىا مف قبؿ العديد مف القوانيفدفة وقد تـ اتعتبر ىذه المصطمحات مترا
نما النية لمداللة عمى الجانب الموضوعي لحسف النية أي عدـ األخذ بالذاتية المطمقة في حسف النية وا  

 .ترعى الجوانب الموضوعية أيضا

ات أو عدـ تقديـ  أي طرؼ لطرؼ األخر بين الشرؼ يفيدواإلستقامة و النزاىة األخذ بو   
ع ػػػػػعاوف مػػػػػػػوذلؾ بيدؼ الت اؤـ ػػػػػػػرقة في التشػػػػػػة في التفاؤؿ أو مغأو مفرط، معمومات مغموطة

ولذلؾ يعتبر األخذ باإلستقامة  4.العقد الكممة المعطاة بصدؽ أثناء ابراـ احتراـو  3،رػػػػػػرؼ األخػػػػػالط

                                                           
1

أٓح ذحُ٘ٓرس ئ٠ُ ٖٓ ٣ؼٍف قٖٓ ج٤ُ٘س ذأٜٗح ؾَٜ أٝ ؿ١ِ ك٤ٌٕٞ هى ٝهغ  ك٢ ن١ِ ئي إٔ جُؿَٜ ٝجُـ١ِ ٢ٛ قحالش ٗل٤ٓس  

ح ذؼ٤ٖ جالػطرحٌ نحٚس ئيج ًحٕ جُطٍف جألنٍ ٓطٓرد ك٤ٜح، ضٓرن ج٤ُ٘س ذحُ٘ٓرس ُط٣ٌٖٞ جُؼوى ٝضأغٍ ك٤ٜح ٣ٝؿد أنًٛ

  .140 ٝ 139ٌُٜٝ٘ح ٤ُٓص ج٤ُ٘س ٣ُُِٔٝى ػٖ يُي أٗظٍ، ٤ٍَٖجو ػ٣ُُ ٤ِْٔحٕ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘
2

ٍٖف »، 195، 193، 159، ٝج٣ٌُٞط٢ ك٢ جُٔٞجو «ُٗجٛس جُطؼحَٓ »  118/3أٗظٍ: جُوحٕٗٞ جُٔى٢ٗ جُؼٍه٢ جُٔحوز  

ٍ « جالْطوحٓس ك٢ جُطؼحَٓ»ٌٝو ذًٜج جُٔؼ٠٘  ًٔح «   جُطؼحَٓ ّٞ ؾحى ؿٓطحٕ ضٍؾٔس ك٤َٛ ًِػّٞ ٌٝٓ٘ٛٞ جُوح٢ٞ، جُٔط

، 2008، ُر٘حٕ ، ٓؿى جُٔإْٓس جُؿحٓؼ٤س ُِىٌجْحش ٝ جٍُ٘ٗ ٝجُط٣َٞغ، ذ٤ٍٝش2ك٢ جُوحٕٗٞ جُٔى٢ٗ  ض٣ٌٖٞ جُؼوى، جُطرؼس 

، ٓطرؼس وجٌ جٌُطحخ جُؼٍذ٢، 2ُٔى٢ٗ ج١ٍُٛٔ، ؼ. ًًُٝي ٓح ٌٝو ك٢ ٓؿٔٞػس جالػٔحٍ جُطك٣ٍ٤ٟس ُِوحٕٗٞ  ج269٘

ٝجُط٢ ًحٗص ضو٢ٟ ذٌٍٟٝز إٔ ٣٘لً جُؼوى ٠روح ُكٖٓ ج٤ُ٘س ُٝٗجٛس جُطؼحَٓ ٌُٖٝ  214/1. كل٢  جُٔحوز 287ٍٓٛ، ٘ 

ض٘ٙ ػ٠ِ ٝؾٞخ ض٘ل٤ً جُؼوى ٠روح ُكٖٓ ج٤ُ٘س، ػ٠ِ أْحِ إٔ    148ضْ قًف ػرحٌز ُٗجٛس جُطؼحَٓ ٝأٚركص جُٔحوز 

ج٤ُ٘س ضكَٔ جُٔؼ٤٤ٖ٘، أٗظٍ ٓح ٌٝو ك٢ ض٤ٜٕٔ ج١ٌُٜٞ٘ٓ، جٍُٔؾغ جُٓحذن )ج١٤ُْٞ ك٢ ٍٖـ جُوحٕٗٞ جُٔى٢ٗ  ػرحٌز قٖٓ

 good faith and fair  "، ًًُٝي ك٢ جُوٞج٤ٖٗ أٗظٔس جُوحٕٗٞ جُٔٗطٍى624(، 1٘جُؿى٣ى  ٓٛحوٌ جالُطُجّ جُٔؿِى 

dealing "  ٘ ،جُط٘ر٤ٚ ئ٠ُ أٗٚ ذحٍُؿْ ٖٓ ٌٝٝو  ًٛٙ  . ٣ٝؿد 148أٗظٍ: ٤ٍٖ َجو ػ٣ُُ ٤ِْٔحٕ، جٍُٔؾغ جُٓحذن

 جُؼرحٌجش ك٢ ض٘ل٤ً جُؼوى ئال أٗٚ ٣ٌٖٔ جالْطىالٍ ذٜح ػ٘ى ض٣ٌٞ٘ٚ ػ٠ِ أْحِ أٗٚ ٓرىأ ػحّ .   

.19ك٣ٍىز ُرحٕ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘ 
3
  

.157ػرى جُكٌْ كٞوز، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘  
4
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لكوف النزاىة راجع ذلؾ و 1.تحديد مفيوـ أكثر موضوعية، لذاتية البحثة لحسف النية  والنزاىة عبارة عف
  2.سموؾ متصؿ بطرؼ االخر وليس مجرد حالة نفسية

جارة  األساليب المقبولة في التالنزاىة مف خبلؿ مراعاة األعراؼ و اإلستقامة و  ويمكف اإلىتداء إلى
، فإذا كاف دوليا ترعى األعراؼ الدولية، أما إذا كاف مرحمة تكويف العقد و عند  حسب طبيعة العقد المبـر

 3.التعامؿ داخميا فالرجوع يكوف لؤلعراؼ الداخمية

كويف العقد أّف النزاىة يمكف أف تختصر وتستوعب مفيوـ حسف النية في ت 4.ويرى بعض الفقو
  ىي تغني عف ذكر العديد مف المصطمحاتو ، وشموال لمعاني حسف النية تساعاذلؾ لكونيا األكثر او 

، كما أنيا وذلؾ ألنيا تحتوييا، افية والصدؽ وغيرىا مما سبؽ ذكرهفي تعريفنا لحسف النية  مثؿ الشف
 8.الظالمةعادلة و الغير ية التعّسفوالشروط 7،واإلستغبللة 6وبعيدا عف الغبف 5تجعؿ العقد أكثر عدالة

 لمبدأ حسف النية في تكويف العقد.  واعتبارىا كتطبيقات

 ثالثةالالفقرة 

 المعقولية .

يد مف تضـ  العد المعقولية ، و اإلعتيادي ىو الذي يوافؽ العقؿو إّف السموؾ المعقوؿ أو الطبيعي 
، منيا ماىو متعمؽ بتوقعات المشروعة لكؿ نجازىا في ىذه المرحمةالمقتضيات التي مف الواجب إ

                                                           

.269ؾحى ؿٓطحٕ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘  
1
  

2
 Raymond Guillien et Jean Vincent  op.cit. p83  )le terme bonne foi est usité dans deux 

acception , la bonne foi est en premier lieu la loyauté dans la conclusion et l’exécution des 

actes juridiques )  

جأل٠ُٝ ٣ؼ٢٘ جُُ٘جٛس ك٢ ض٣ٌٖٞ ٝض٘ل٤ً  ٌؾسك٢ هحِٓٞ ٍٖـ جُٔٛطِكحش جُوح٤ٗٞٗس قٖٓ ج٤ُ٘س ٛٞ ذحُى ؾحء ذكٓد ٓح 

 جُطٍٛكحش جُوح٤ٗٞٗس  

. 152ٝ 151. ٝ ٤ٍَٖجو ػ٣ُُ ٤ِْٔحٕ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، 270٘ؾحى ؿٓطحٕ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘ 
3
  

4
. ق٤ع 16. ٝ ك٣ٍىز ُرحٕ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘ 148ضٔص جإلٖحٌز ُٚ ك٢: ٤ٍَٖجو ػ٣ُُ ٤ِْٔحٕ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘ 

 Elise charpentier  op.cit. p,جُُ٘جٛس ٝجُػوس يجش جألذؼحو جالؾطٔحػ٤س  ٢ٛ جُٛلس جألْح٤ْس ُكٖٓ ج٤ُ٘سضْ جػطرحٌ 

305.     
5
 Jacques  Ghestin : traité de droit civil , la formation du contrat , 3eme  édition 

L.G.D.J/Delta , 1996.p231.   
6

  .146. 145. 144ُٓحذن،  ٘ ظٍ: ٤ٍَٖجو ػ٣ُُ ٤ِْٔحٕ، جٍُٔؾغ جأٗ 
7

ذٖ  ٓٓإ٤ُٝس، ٓؼٜى جُكوٞم ٝجُؼِّٞ جإلوج٣ٌس، ػٓح٢ُ ػٍػحٌز، ٗظ٣ٍس جالْطـالٍ، أ٠ٍٝقس ٓحؾ٤ٓط٤ٍ كٍع ػوٞو ٝ 

 .45 . 44، ٘ 1997ػٌٕ٘ٞ، جُؿُجتٍ، 
8

ٝٓػحُٜح جُٔٞجو  ٗوٛى ذح٠ٍُٝٗ جُظحُٔس ضِي جُط٢ جهطٍٗص ذحُـٕ ٝجُهطأ جُؿ٤ْٓ ٖٓ جُٔطؼحهى. 
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ومنيا مايتعمؽ بالوقت الذي يجب التوصؿ فيو إلى اتفاؽ في تكويف العقد.  طراؼ مف الطرؼ المقابؿ.
   1.عدد مف القوانيفنا لبيع البضائع الدولي و يتفاقية فياد تمت اإلشارة إلى المعقولية في وق

التمييز بيف مؽ بعدـ وخاصة تمؾ التي تتع أما القضاء الفرنسي فقد تعرض لمقتضيات المعقولية 
ويحضى  .الموضوع وفي آف واحد. وباألخص عندما يتـ التعاقد عمى نفس السمعة أو متعاقد وأخر

ستوجب المساواة بينيـ كالعقود . ال سيما في العقود التي تد بشروط تختمؼ عف المتعاقد األخرمتعاق
 2.دماتالخاالت التجارية وتوزيع المنتجات و ستيبلكية أو تمؾ التي تتعمؽ بالوكاال

فبل ، كما أف المعقولية الناتجة عف حسف النية تقتضي الجدية في التفاوض مف قبؿ الطرفيف
ال نكوف بصدد خرؽ ىذه المعقولية. و بالنسبة لمطرؼ المقابؿ رحاف ماىو مؤكد الرفضيط . ولف ينجـ ا 

 التعاقدية  العمميةعف خر إلى صرؼ النظر وقد يدفع الطرؼ اآل. ذلؾ إال تأخر في عممية التعاقدعف 
 .ع التوقعات المعقولة لمطرؼ األخروالتي تتوافؽ م، عقولةإال لممقترحات البناءة المكميا، فبل مجاؿ إذا 

ال تـ اإلخبلؿ بالمعقولية الناتجة عف حسف النية  .وا 

 الفقرة الرابعة

 مانة واإلخال  وعد  اإلنتيازية .األ

أثناء سير المفاوضات باألخص أف يفصح كؿ في مرحمة تكويف العقد و تقضي بعض العقود 
عقود نقؿ وخير مثاؿ عمى ذلؾ ، المعمومات ذات األىمية البالغة طرؼ لؤلخر عف البينات أو

طبلع طالب التكنولوجيا عمى بعض األسرار والمعارؼ مف قبؿ المالؾ حتى ، حيث يتـ إالتكنولوجيا
معنوية إذا  . وتشكؿ ىذه المعمومات أمواالسبة لوتقدير ثمنيا وفوائدىا بالنيستطيع طالب التكنولوجيا 

   3.ألحؽ الضرر بمالكيااستعمميا المفاوض و 

ىذه المصارحة إلزاـ كؿ طرؼ بأاّل يستغؿ ماحصؿ عميو مف معمومات مف الطرؼ وتستدعي 
سو أو بواسطة غيره  ىذه يستخدـ بنفضات يمتـز متمقي المعمومات بأاّل األخر. فإذا فشمت المفاو 

                                                           
1

ٝجُٔؼو٤ُٞس  ، ًٔح إٔ جُوحٕٗٞ جُُٜٞ٘ى١، جْطؼَٔ ٓٛطِف جُؼىجُس٤ٖ150ٍَجو ػ٣ُُ ٤ِْٔحٕ. جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘  

ال ٣ٔحٌِ جُكن ذ٤٘س » ٓ٘ٚ  ٠7  قٖٓ ج٤ُ٘س ٝهى  ٌٝو يًٍ جُٔؼو٤ُٞس ك٢ جُوحٕٗٞ جُٔى٢ٗ ُٔوح٠ؼس جٌُر٤ي ك٢ ُّىالُس ػِ

 «. ٓؼوُٞس . ذك٤ع ٣طؼحٌٜ ٓغ قٖٓ ج٤ُ٘س  ؿ٤ٍ ُـ٤ٍ، أٝ ذط٣ٍوس ٓل٠ٍس أٝجإلٍٞجٌ ذح
2

 .٤ٖ151ٍَجو ػ٣ُُ ٤ِْٔحٕ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘ 
3

  .153جٍُٔؾغ ، ٘ٗلّ   
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ز المالي يفضي بما عممو عف المرك الّ متـز في المقابؿ الطرؼ األخر بأأو المعمومات كما ي،البيانات
ستغبلؿ ما ، باعدـ اإلنتيازيةو  ،ميو فاألمانة تقتضي ضماف السريةوع، لمف تفاوض معو إلى غيره

 تحصؿ عميو لئلضرار باألخر. 

  مراعاةوعدـ ، الخداعطريؽ المكر و الذاتية عف  وكما تتمثؿ اإلنتيازية في السعي لممصالح
يتـ السموؾ اإلنتيازي مف خبلؿ و ، الذاتية  لحااإلضرار بو في سبيؿ ىذه المصمصالح الطرؼ األخر و 

ماتـ اكتشافو مف خبلؿ  ، وسعي وراء تضميؿ واستغبلؿمعمومات ناقصة أو إخفائيا خداعا اعطاء
 توقعات المعقولة ملالمنافية التصرفات  كؿ، كما يدخؿ في عداد التصرفات اإلنتيازية المفاوضات

 .لمطرؼ األخر

وعدـ  عتبار،مصالحو بعيف االوأخذ الطرؼ األخر،  مراعاةمثؿ في أما اإلخبلص فيو يت
مصمحة الطرؼ المقابؿ  اي تغميب .( اإليثار(المساس بيا والتعاوف معو وال تعني فكرة اإلخبلص ىنا

ىي بؿ ، غير معقوؿ والمجازفة والتضحية ألجمو ألف ىذا التصور ، الشخصية كمياعمى المصمحة 
   1.عاة المصالح المشروعة لمطرؼ المقابؿ وثقتو واإلعتراض عمى  األنانيةامجرد مر 

 الفقرة الخامسة

 .قة المشروعة لطرف المقابلمراعاة الث 

، ومراعاة ىذه باإلرادةالتي تتكوف لدى المخاطب الثقة المشروعة ىي الحالة الذىنية والنفسية 
ادة بحسف النية في تقوـ عمى أساس إلتزاـ صاحب اإلر ،  ية الواقعة لدى المخاطب باإلرادةالحالة الذىن

في المطالبة  2عدـ مفاجأة الطرؼ األخر االلتزاـ. ويتطمب ىذا اتجاه المتعاقد المقابؿتكويف العقد 
مبرر  أو رفض التعاقد دوفات األخيرة لمتعاقد، ؿ عف اإلرادة أو سحب الرضا في الّمحظبالعدو 

 3مشروع.

 

                                                           
1

 . ٤ٖ153ٍَجو ػ٣ُُ ٤ِْٔحٕ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘ 
2

 . 149٘  ٗلّ جٍُٔؾغ، 
3

 ٝضْ ٗٓرٜح ُُِ٘جٛس.  21ك٣ٍىز ُرحٕ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘ 
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 سادسةالالفقرة 

 مراعاة المصالح المبررة والمشروعة لطرف المقابل.

شباع رغبات المتعاقد. وما  العقد إال وسيمة ا  عاقد في األصؿ إلى تمبية حاجات و ييدؼ الت
لكف األخذ بمبدأ حسف النية في تكويف العقد يتطمب مف المتعاقد  1.. أي لتحقيؽ ماىو نافعليدؼ

وىذا الواجب يتصدى  .بجانب سعيو إلى تحقيؽ مصالحو مطرؼ المقابؿ،مراعاة المصالح المبررة ل
 لؤلنانية المفرطة التي قد تدفع بالبعض إلى جعؿ مصمحتو ىي العميا عمى حساب مصالح األخريف.

أو حؽ يريد أف يمارسو وفائدتو تؤدي إلى اإلضرار بالمصالح  وعميو فإذا كاف لطرؼ مصمحة
حؽ مطرؼ المقابؿ تستل وىذا ألف المصمحة المبررة والمشروعة  ،المشروعة لمطرؼ المقابؿ يتـ منعو

 عتبار.أخذىا بعيف االالحماية، وكاف يجب  

وأخذ بو  كؿ مف روبي و الناتج عف حسف النية مف قبؿ اإلتحاد األ االلتزاـقرار ىذا قد تـ إو 
اإلنجميزي في  المشّرعقره وكذلؾ القانوف األلماني في أخر تعديؿ لو، كما أ، القضاء الفرنسي واليولندي

  2.ستيبلؾعقود اال

عادة التوازف إلى المنظح أف  كؿ ىذه المعاني مترابطة وتيدؼ إلومما سبؽ يتضّ  ومة ى العدؿ وا 
عاة الثقة يخدـ عدـ اومر لصدؽ والشفافية يخدماف النزاىة، وىي تخدـ بعضيا البعض فا. العقدية
يمكف أف يشمميا حسف النية في تكويف العقد.  كما أف كؿ ىذه المضاميف  يازية والمعقولية ...إلخ،اإلنت

لتعريؼ حوؿ ترجيح بعض المعاني عمى أخرى، وذلؾ بحسب المسائؿ التي تواجيو، لكف يثور الجدؿ 
عاب مضموف حسف النية في يأكؼء وأصمح إلستقد. عمى اعتبار أنيا أجدر و ف العحسف النية في تكوي

أنجع مف غيرىا في  اة المصالح المشروعة لطرؼ األخر عاومر قد تـ اعتبار النزاىة  و  3.ىذه الفترة
 4.أغمبية القوانيف األروبية

                                                           
1

 . 270ؾحى ؿٓطحٕ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘  
2

 . 154جٗظٍ: ٤ٍَٖجو ػ٣ُُ ٤ِْٔحٕ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘  
3

ق٤ع إٔ ٤ٍَٖجو ػ٣ُُ ٤ِْٔحٕ  ٣ؼٍف قٖٓ ج٤ُ٘س ك٢ ض٣ٌٖٞ جُؼوى ذأٗٚ جُطُجّ ذطٞؾ٤ٚ جإلٌجوز ك٢ ضكو٤ن جُـٍٜ  

  ُٔوحذَ.جُٔرحٍٖ ٖٓ جذٍجّ جُؼوى ذك٤ع ٣٘ٓؿْ ٓغ جُٔٛحُف جُٔرٌٍز جٍُٔٗٝػس ُِطٍف ج
4

 . 156جٗظٍ:  ٗلّ جٍُٔؾغ، ٘  



لمتعاقد السابقة المرحمة في وفعاليتو العقد تكوين في النية حسن ماىية  :األول الفصل  

 

 
36 

المصالح في لد العدؿ وتوازف تشمؿ الشفافية والصدؽ واألمانة وىي التي تو   اذ أف النزاىة
، والثقة طرؼ األخر، فتشمؿ اإلخبلصمعاة المصالح المشروعة لا. أما مر ومة العقدية وتكوينياالمنظ

 . الحو مف األنانية المفرطة والظمـوالمعقولية وعدـ اإلنتيازية وىي تراعي الطرؼ األخر وتحميو ومص

 األخر متكامميف لتوضيحعاة المصالح المشروعة لطرؼ اوبحسب ماتوصمنا إليو فإف النزاىة ومر 
وىما أكؼء مف غيرىما مف المعاني الجزئية والتي تعتبر ضيقة ، مضموف حسف النية في تكويف العقد

بعكس ىذيف المعنييف فإنيما يتناسباف مع مبدأ حسف  ،مضموف حسف النية في تكويف العقد لتحديد
 .يا مف خبلؿ بحثنا ىذاطرؽ إليوالتي سوؼ نت، طبيقاتو المتعددة في تكويف العقدالنية وت

مونيف لحسف النية في الثقة المشروعة لممتعاقد األخر كمض مراعاةو ، كما أف األخذ بالنزاىة
العقد دوف مساس  ، ال يقيد تكويف العقد بؿ يوجو اإلرادة إلى تحقيؽ الغرض المشروع مفتكويف العقد

 –بالنسبة لممتعاقد  –ىو نافع  ما مما يؤدي إلى قياـ توازف في تكويف العقد بيف، بيذيف المضمونيف
 .-بالنسبة لممتعاقد معو  –ماىو عادؿ و 

 لثالثالفرع ا

 .معايير حسن النية في تكوين العقد

،  بأنو ذو مضموف جد تعريؼ حسف النية في تكويف العقد قد تبيف لنا مف خبلؿ محاولتنا تحديد
لذلؾ الكشؼ عنو بمجرد الوقوؼ عمى التعاريؼ   فبل يمكف نتيجة 2،كما أنو مائع ومرف 1،واسع

تر ، ذلؾ ألف األمر يتعمؽ بمحاولة إلحاؽ وصؼ بما ىو مستلتي أعطاىا الفقو وأقرىا القانوفالمختمفة ا
الكشؼ عف وجود النية الحسنة  أو تمكننا مف  3عتماد معاييرفبلبد مف ا –أي النية  –ومخفي 

. تستمـز لمكشؼ عنيا األخذ بالمعيار الشخصي  حسب األصؿأف النية ذاتية محضة ب . وبمانعدامياا

                                                           
1

 . 32ٗر٤َ ٚحذٍ ػر٤ى، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘ 
2
  Bénédicte . fauvarque –cosson , ? la réforme du droit français  des contrats : perspective 

comparative  R D C .2006. 1 .p 148 .  . ٘ ،22ػٖ ك٣ٍىز ُرحٕ، جٍُٔؾغ جُٓحذن  
3

  .95ْ ػرى جُِط٤ق جُو٢ٗٞ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘ ػرى جُك٤ِ 
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غير أّف محاولة 1والذاتي األمر الذي دعى البعض إلى استبعاد قياسيا وفقا لممعيار الموضوعي 
  3خذ بالمعيارالموضوعي.يقودنا بالضرورة إلى األ 2إعطائيا قيمة إجتماعية والتي ىي الحسف 

 الفقرة األولى

 .المعيار الشخصي 

وال يمكف تقديره إال بالنسبة لشخص معيف وبخصوص  ،حسف النية موقؼ ذاتي خاص بصاحبو
لطرؼ ا ابتعد عف قصد اإلضرار والتحايؿ عمىويكوف المتعاقد حسف النية كمما 4.واقعة معينة ومحددة

ولما كانت النية مستترة وخفية يصعب عمى القاضي أف يغوص في خمجات  5.في تكويف العقد المقابؿ 
النفس الحقيقية، فمجأ الفقو إلى قرائف يمكف مف خبلليا أف يكشؼ نية المتعاقد وقصده كالتفاوض بدوف 

ىذه القرائف يسعى المتضرر مف سوء النية إلى إثباتيا  6.و لئلضرار بالطرؼ المقابؿجدية واستعماؿ حق
 ،ود نية اإلضرار وقت ارتكاب الفعؿ، كما يثبت وجلعكسف حسف النية مفترض حتى يثبت اخاصة وأ

  7.ما يجعؿ األمر بالغ الصعوبة

ي نظرية الحيازة وأحكاـ الظاىر بالغة ف  ولكف  يبقى المعيار الشخصي لحسف النية ذو أىمية
مـ ، أي ىؿ كاف حسف النية يعىذه الحاالت  تأخذ بصدؽ ما يعتقدحماية الغير حسف النية ) ذلؾ ألف و 

  8.مف اعتماد المعيار الموضوعي  إلى جانبو الّرغـب أو ال يعمـ وىي حالة نفسية (،

 

 

                                                           
1

  .185أٗظٍ ٤ٍَٖجو ػ٣ُُ ٤ِْٔحٕ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘ 
2

ٖٝٓ   ق٤ع إٔ ًٛٙ جُو٤ٔس ْٞف ُٖ ضطأض٠ ئال ٖٓ نالٍ ٓح ضطًٍٚ ج٤ُ٘س ٖٓ أغٍ ك٢ جُٔؿطٔغ ٣طْ جٌُٗق ػ٘ٚ ذٔٞٞٞػ٤س. 

 غْ ٣ؼطى ذٜح جُوحٕٗٞ ٣ٍٝضد ػ٤ِٜح أغٍج .
3

كٍهص جُؼى٣ى ٖٓ جُوٞج٤ٖٗ ذ٤ٖ قٖٓ ج٤ُ٘س ٝكوح ُِٔؼ٤حٌ جُٔٞٞٞػ٢ ٝقٖٓ ج٤ُ٘س ٝكوح ُِٔؼ٤حٌ جُٗه٢ٛ. ٜٝٓ٘ح  ٝهى 

جُوحٕٗٞ ج١ٍٓ٣ُٞٓ ٝجُط٢ًٍ ٝجُُٜٞ٘ى١ ذ٤٘ٔح جْطرؼى جُوحٕٗٞ جألُٔح٢ٗ جألنً ذحُٔؼ٤حٌ جًُجض٢ ك٢ ٓؿحٍ جُؼوٞو، ٣ُُِٔى 

  . 186ٝ 185أٗظٍ، ٤ٍَٖجو ػ٣ُُ ٤ِْٔحٕ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘
4

  .187جٍُٔؾغ ، ٘  ٗلّ 
5
 . ٣20ك٠٤ أقٔى ذ٢٘ ٠ٚ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘    
6

 . 303ئ٠ُ   294ػرى جُك٤ِْ ػرى جُِط٤ق جُو٢ٗٞ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘ 
7

  .٤ٖ188ٍَجو ػ٣ُُ ٤ِْٔحٕ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘  

هحٕٗٞ ٓى٢ٗ ؾُجت١ٍ.   198ٝ 835ٝ 885ٝٓػحٍ يُي جُٔٞجو  185ٗلّ جٍُٔؾغ، ٘   
8
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 الفقرة الثانية

 .المعيار الموضوعي 

نما .الموضوعي اليتعمؽ بالجانب النفسيالمعيار  بعكس المعيار الذاتي فإفّ و  يستدعي األخذ  وا 
فّ ، و نطبؽ عمى كؿ حالة نزاعكمعيار ي . والتي تأخذبالعناصر الخارجية  فصؿ حسف النية عف الجانب ا 

وذلؾ مف خبلؿ األخذ  1وعية تجعميا تضمف التوازف العقدي.ة وموضالنفسي يستدعي تزويدىا بقوة ثابت
. فكؿ ىذه العناصر تبعد القاضي عف فضبل عف  العدالة والمعقولية2.جتماعيةالقيـ االباألعراؼ و 

التي و سابقة الذكر الخارجية العناصر الب بؿ تجعمو يعتد  ،لممتعاقد أي نيتو الذاتيةفسية األخذ بالحالة الن
ما خير يمكف القوؿ بأف حسف النية و لكف في األ .وفر ىذه النية عمى الحسف أوالسوءعمى مدى تتدلو 

إال بالمعياريف معا أي الشخصي  . ال يمكف أف يقاسمف  معاني عديدة في تكويف العقد يتضمنو
ر وقع المتعاقد في غمط أثّ  فإذا ما 4قؽ معيما حسف النية بمعناه التاـ.يتح3.الموضوعي وىما متبلزمافو 
الواقع في  القاضي يقدر ىذا الغمط تقديرا شخصيا لتحديد ما إذا كاف ر عمى عزمو ومف ثـ إرادتو فإفّ أثّ 

جية، ويأخذ بالمعيار الموضوعي لتقدير مدى إىماؿ ىذا حسب مؤىبلتو ىذا مف . الغمط معذور أـ ال؟
كما أف في اشتراط اتصاؿ  .مف جية أخرى المتعاقد لحقو في اإلستعبلـ حسب العرؼ وطبيعة المعاممة

تتولد لدى اإلنساف  ،الثقة قيمة أخبلقية اجتماعية)  و ثقة ىذا األخيرل مراعاةالغمط بالمتعاقد األخر، 
الموضوعي يجب األخذ بالمعيار الشخصي و ومف ثمة . 5ا ىو سائد في المجتمع (بالنظر لما تمقاه ،وبم

يأخذ  أف القاضي عمىو 6.ح أّف المعياريف متكامميفوفي ىذا المثاؿ يتضّ  .في نفس الوقتالموضوعي و 
الظروؼ المحيطة وسموؾ الشخص و باألحوؿ النفسية الذاتية في تكويف العقد  في تقديره لحسف النية 

 .ية مف أمانة وثقة في ىذا التقديرباألعراؼ والقيـ األخبلق، كما يأخذ كذلؾ بو

                                                           
1

 . 89ػرى جُٔ٘ؼْ ٠ْٞٓ جذٍج٤ْٛ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘  
2

  ٝؿ٤ٍٛح ٖٓ جُػوس ٝجألٓحٗس ٝجُٗلحك٤س ٝ ؿ٤ٍٛح. 
3

 . 308ػرى جُك٤ِْ ػرى جُِط٤ق جُو٢ٗٞ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘ 
4

، 1998ٓكٔٞو َٝج١ٝ، ٗظ٣ٍس جُظحٍٛ ك٢ جُوحٕٗٞ جُهح٘ أ٠ٍٝقس ٤َُ٘  وًطٌٞجٙ، ؾحٓؼس جُؿُجتٍ، ذٖ ػٌٕ٘ٞ  

٘114 . 
5

 . 311ٝ 310(، 1٘ج١ٌُٜٞ٘ٓ، جٍُٔؾغ جُٓحذن )ٓٛحوٌ جالُطُجّ  جُٔؿِى  
6

يٛد  ٌٝٓحٕ ٤ٍ٘ٓ ٣َىجٕ قىجو ك٢ ذكػٚ قٖٓ ج٤ُ٘س ك٢ ض٣ٌٖٞ جُؼوى، ئ٠ُ جألنً ذ٘ظ٣ٍس جُػوس ُىٌجْس قٖٓ ج٤ُ٘س ًٜٞٗح  

جُططٍم ئ٤ُٜح ك٢ ٓٞٞٞع  ٢ٛ جألنٍٟ ضؼطٔى ػ٠ِ ٓؼ٤ح٣ٌٖ وٕٝ جُططٍم ُإلٌجوز جُظحٍٛز ٝجُرح٠٘س ٝجُط٢ ال ٣ٌٖٔ ضؿ٘د

  ج٤ُ٘س ألٜٗٔح ٓطالٚوحٕ ًٔح ْرن ذ٤حٗٚ.
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عمى المعيار الجدير بالذكر ىنا  أف الدكتور عبد الرزاؽ السنيوري يرى أف حسف النية تدؿ و 
والتي تدؿ ، قد جانب الصواب عندما لـ يذكر نزاىة التعامؿ المشّرعلذلؾ فإف  .الذاتي دوف الموضوعي
 .اف العمؿ التكاممي الذي سبؽ ذكرهبجانب حسف النية حتى يؤدي المعيار  1،عمى المعيار الموضوعي

وقد أخذ القانوف الجزائري بالمعياريف الذاتي والموضوعي في اإلعتداد باإلرادة والتي سبؽ أف 
وال نرى بأنو سوؼ يغير نيجو بالنسبة لحسف النية  ذكرنا بأنيا لصيقة  بالنية ويصعب الفصؿ بينيما.

 3.عمى الموضوعية بجانب ذاتية النيةالتي تّدؿ  2.أغمب الفقو يرى بأنيا تحتوي عمى النزاىةخاصة أف 

 رابعالفرع ال

 .نونية لحسن النية في تكوين العقدالطبيعة القا 

القانونية. إذ   بة لحسف النية والتي تحدد طبيعتوال يزاؿ الجدؿ يطاؿ حتى المصطمحات المصاح
" كما يوجد مف يستعمؿ ىذيف ه "مبدءا"  وىناؾ مف يعتبر ايوجد مف يعتبر حسف النية" مفيوم

 المصطمحيف كمترادفيف عمى ذات المعنى مع أف الحقيقة ىي غير ذلؾ.

مفيوـ؟ يجب التساؤؿ أوال عف أي ىذيف  قانونية لحسف النية ىؿ ىو مبدأ أـوحتى نتبيف الطبيعة ال
 ف يحقؽ الغاية المرجوة مف  حسف النية ال سيما في مرحمة تكويف العقد.المصطمحي

. أما المبدأ فإنو نعكاس عقمي وذىني لمعالـ الخارجيفالمفيوـ ذو بعد فكري محض يجسد ا
، غير أنو فضبل عف ذلؾ يعبر عف القانوف أنو انعكاس عقمي لمعالـ الخارجي كالمفيوـ مف ناحية

المفيوـ ال . وعميو فإف ني كالمفيـو والثاني سموكي واقعيبعديف األوؿ ذى وىو بيذا يحمؿ4.الناظـ لو
. والتي مف خبلؿ قع بؿ إنو يستعيف بغيره مف النظـليات التي تحققو عمى أرض الوايممؾ األدوات واآل

و أو الوصوؿ إلى غايتو القصوى. دوف الجـز بتطبيق ،تطبيقيا يمكف الوصوؿ إلى حد قريب مف تطبيقو
يمكف تطبيقو ذاتيا حيث أنو يحمؿ األسس التي مف خبلليا ، مبدأ فيو مختمؼ في ىذا الجانبالأما 

                                                           
1

  .627(، ٘ 1ج١ٌُٜٞ٘ٓ، جٍُٔؾغ جُٓحذن )ٓٛحوٌ جالُطُجّ جُٔؿِى ٌهْ  
2

 . 369ػ٢ِ ك٤ال٢ُ، جٍُٔؾغ جُٓحذن )ٗظ٣ٍس جُؼوى(، ٘ 
3

، ٌٓ٘ٗٞز ك٢ ٓؿِس جُلوٚ ٝ جُوحٕٗٞذٖ ػٔحٌز ٓكٔى، جُٔؼ٤حٌ جًُجض٢ ٝ جُٔٞٞٞػ٢ ك٢ جُوحٕٗٞ جُٔى٢ٗ جُؿُجت١ٍ ،ٓوحُس  

، ذحُ٘ٓرس ُِوحٕٗٞ جض٢ كو١، ٣ٍٟٝ ذإٔ قٖٓ ج٤ُ٘س ٝ ْٞتٜح ٣هٟغ ُِٔؼ٤حٌ ج2013ًٍُُٜٗ أك٣ٍَ  جُٔـٍخ، جُؼىو جُٓحوِ،

 جُؿُجت١ٍ .ٝ ٛٞ ٌٓ٘ٗٞ ػرٍ جُٔٞهغ جإلٌُط٢ٍٗٝ جُطح٢ُ: 

www.marocdroit.com    

. 4ٝ ٘  3أٗظٍ: ٌٝٓحٕ ٤ٍ٘ٓ ٣َىجٕ قىجو، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘  
4
 

http://www.marocdroit.com/
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ف قد وصمنا إلى دوف المجوء إلى منظومات أخرى خارجة عنو، حيث أنو بمجرد تطبيقنا لؤلسس نكو و 
ؿ يؤدي إلى اختبل ،خبلؿ بأحد ىذه األسس أو انتفائياأي إالتطبيؽ األمثؿ واألقصى ليذا المبدأ. و 

 عتباره مبدءاذا البحث حسف النية باوليذا سنتناوؿ مف خبلؿ ى . مبدأ وعدـ انطباقو في ىذه الحالةال
لو العديد مف  . كما أفّ ثناء مرحمة تكويف العقدتحكـ وجوده مف عدمو أ، يممؾ أسس محددة ومعينة

فاعمية  لتوضيح، بصراحة و وضوح التطبيقاتما يقودنا إلى تحديد ىذه األسس و وىذا  .التطبيقات
 1.المبدأ في ىذه المرحمة

القاعدة  أفّ . فاألصح أنو مبدأ قانوني ذلؾ ةأما بالنسبة لمف يعتبر بأف حسف النية قاعدة قانوني
. أما المبدأ فمو تطبيقات إال أنيا تطبؽ عمى حالة واحدة ،مف عموميتيا وتجريدىا الّرغـالقانونية وب

 .ونية في التقنينات المدنية لمدوؿال يمنع مف النص عميو داخؿ قاعدة قان غير أف كونو مبدءا 2.عديدة

. أي اإللتزمات  القانونية ،كما يحمؿ مبدأ حسف النية في تكويف العقد مجموعة مف المقتضيات
شامؿ لمجموعة مف المقتضيات التي تندرج في معو و وصفو عمى أنو التزاـ عاـ و لذلؾ يمكف التعامؿ 

أو التزاـ حسف النية  بمبدأ حسف النية في تكويف العقد االلتزاـ» يمكننا القوؿالمرحمة، و  ذهفي ى 3طياتو
بمبدا حسف النية  االلتزاـوبيذا يكوف . ذا الوصؼ ال يتعارض مع كونو مبدءاو ى « في تكويف العقد

االخذ بعيف النزاىة و ومراعاة في تكويف العقد ىو التزاـ بتوجيو اإلرادة لتحقيؽ الغرض المباشر مف العقد 
 .                                                                                ح المشروعة لمطرؼ المقابؿعتبار المصالاال

فّ و  ات يرتب مجموعة مف الخصائص اعتبارحسف النية التزاـ قانوني بالنظر لما يرتبو مف التزام ا 
 ىي : 

  عمى كؿ أطراؼ العممية التعاقدية مفروضأنو التزاـ تبادلي. 
  انو التزاـ وقائي وحمائي يتـ فرضو عمى األطراؼ بغية الوقاية وتفادي وقوع الضرر. لكف إذا

 .ونية أي ترتيب الجزاء مف المحاكـتـ اإلخبلؿ بو يستمـز المعالجة القان ما
                                                           

1
 . 94 93ػرى جُٔ٘ؼْ ٠ْٞٓ جذٍج٤ْٛ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘  

2
إٔ جُوحػىز جُوح٤ٗٞٗس ٢ٛ ػحٓس، ألٜٗح ٝٞؼص ٖٓ أؾَ ػىو ؿ٤ٍ ٓكىو ٖٓ جألػٔحٍ » ٝيُي ٠روح ُٔح هحُٚ جُلو٤ٚ ذُٞ٘ؿ٢  

ٚس، ئي ٓح ضؼِن جالٍٓ ذأػٔحٍ أٝ ٝهحتغ ٓكىوز ٝجُٔرىأ ذؼٌّ يُي، ٣ٌٕٞ ػحٓح ٝ جُٞهحتغ ٌُٜ٘ح ٖٓ َج٣ٝس أنٍٟ ضؼطرٍ نح

 «. ؿًج ٓح ضٟٖٔ ِِْٓس ؿ٤ٍ ٓكىوز ٖٓ جُططر٤وحش 

. 189-181ٓػَ ٓح يٛد ج٤ُٚ ٤ٍَٖجو ػ٣ُُ ٤ِْٔحٕ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘ 
3
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 ة في يف التزاـ حسف النيأنو التزاـ بتحقيؽ غاية  وليس بمجرد بذؿ عناية. إذ يجب عمى الطرف
بو، وىذا يعني وجوب تحقؽ حسف النية في تكويف العقد.  االلتزاـتكويف العقد وليس محاولة 

ال يعد الطرؼ الذي لـ يحقؽ  مستحقا لترتيب و  االلتزاـحسف النية مف جانبو مخبل بيذا وا 
 الجزاء القانوني عميو.

  ممية التعاقدية وال يمكف كؿ الع عمى لتكويف العقد إذ أنو يسيطرجوىري وأساسي  يعدو
 . استبعاده

 حتراـ، يعمؿ عمى توجيو اإلرادة الىو التزاـ سابؽ عمى التعاقد، إذ أنو قرار داخمي نفسي 
عقد عف . وىذا مايميز حسف النية في تكويف الالعقد ابراـو في مرحمة التفاوض   مقتضياتو

أثناء العممية التنفيذية وخبلؿ حياة قتصرعمى سموؾ األطراؼ حسف النية في تنفيذه والذي ي
  .فقط العقد

 كامف اإلنساف ، محميا مف وصؼ يمحؽ بالنية والتي ىي خفية، ألف الحسانو ذو طبيعة ذاتية
متيا بقرائف موضوعية تيدؼ . الشيء الذي أدى إلى توأؿ الغيرطبلع عمييا مف قبوال يمكف اال

عادة التوازف العقدي مع مراعاة    1.الذاتيةإلى العدؿ وا 

 

 المطمب الثالث

 .القانونيةتمييز حسن النية في تكوين العقد عن غيره من األنظمة  

المفاىيـ والنظريات التي تتشابو مع حسف النية في تكويف  مجموعة مفيتخمؿ النظاـ القانوني 
ذا أف نميز بينو  يجب العقد.كنا نيدؼ إلى تكويف مفيوـ واضح عف حسف النية في تكويف  العقد، وا 

 وىي:وبيف ىذه األنظمة التي سنتطرؽ ليا في ىذا المطمب 

 *نظرية الباعث الدافع إلى التعاقد.       .العامة اآلداب و *فكرة النظاـ العاـ 

 الحؽ.في استعماؿ  التعّسؼ*نظرية         لمغير. المقرر حماية* حسف النية 

                                                           
1

 .٤ٖ182ٝ183ٍَجو ػ٣ُُ ٤ِْٔحٕ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘  
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 الفرع االول

 .واآلداب العامةحسن النية في تكوين العقد عن فكرة النظا  العا   تمييز 

األخبلقية في المجاؿ  لبلعتباراتالريادة في مراعاتيا  1العامة اآلداب تحتؿ فكرة النظاـ العاـ و   
 ، إذ أف  انتياكيا يؤدي إلى اإلخبلؿ بالمصالح العميا السائدة في المجتمع.القانوني

ف ما يقتضيو ىو ما يجعمو العقد. لمجوانب األخبلقية في مرحمة تكويف  مراعاةحسف النية مف  وا 
ما فكبلىما يقيد اإلرادة بحسب آلياتو. لكنيما متميزاف وىذا  ، العامة اآلداب شبييا بالنظاـ العاـ و 

ويف بمبدأ حسف النية في تك االلتزاـ اآلداب العامة عفو تختمؼ فكرة النظاـ العاـ و توضيحو.  سنحاوؿ
 منيما:خبلؿ بكؿ حيث الجزاء المترتب عف اإل العقد. مف

بينما جزاء 2.وفي كؿ الحاالت ،ىو البطبلف المطمؽ العامة اآلدابفجزاء مخالفة النظاـ العاـ و 
 3.اإلخبلؿ بمقتضيات حسف النية في تكويف العقد ىو التعويض في األساس

 :القانوف إلى حمايتيا مف خبلليما مف حيث المصمحة التي يرمي

إلى حماية المصالح العميا  العامة اآلداب فالقانوف يرمي مف خبلؿ فرضو لفكرة النظاـ العاـ و 
بينما ييدؼ  4.لممجتمع أو ما يسمى بالمصمحة العامة واعتبارىا أولوية عمى الفرد ومصالحو الخاصة

في تكويف العقد إلى حماية المصالح الخاصة لمطرؼ  القانوف مف خبلؿ إلزاـ المتعاقد بمبدأ حسف النية
 المقابؿ والتي تنتيؾ متى تـ اإلخبلؿ بيذا المبدأ.

بيف حسف النية في تكويف العقد وبيف فكرة النظاـ العاـ  ختبلؼاالومف خبلؿ ىذه الفروؽ يتجمى 
حسف  احتراـغير أنو تجدر اإلشارة إلى أف النص عمى  ،حتراـااللية قانونية واجبة ، كآالعامة اآلداب و 

استبعاده  ال يمكفيسود العقد تكوينا وتنفيذا  اعام مبدءا اعتبارهالنية بموجب قاعدة قانونية أو مف خبلؿ 

                                                           
1
ّٕ جُوٞجػى جُوح٤ٗٞٗس جُط٢ ٖٓ جُ٘ظحّ جُؼحّ ضٜىف ٤ٔ٣ُ جُىًطٌٞ ج١ٌُٜٞ٘ٓ ذ٤   ٖ ج٥وجخ جُؼحٓس  ٝ جُ٘ظحّ جُؼحّ، ك٢ ًٕٞ أ

ِٓٛكس ٤ْح٤ْس أٝ جؾطٔحػ٤س أٝ جالهطٛحو٣س، ٝضطؼِن ذ٘ظحّ جُٔؿطٔغ جألػ٠ِ ٢ٛٝ ضؼِٞ ػ٠ِ ِٓٛكس جألكٍجو.  ئ٠ُ ضكو٤ن

٤ٖٓ ذاضرحػٜح ٠روح جُ٘حِٓٞ جألوذ٢ ج١ًُ ٣ٓٞو ذ٤٘ٔح ج٥وجخ: ٢ٛ   ٓؿٔٞػس ٖٓ جُوٞجػى جُط٢ ٝؾى جُ٘حِ أٗلْٜٓ ُِٓ

 . 400ٝ  399(،  ٘ 1ػالهطْٜ جالؾطٔحػ٤س، أٗظٍ ج١ٌُٜٞ٘ٓ جٍُٔؾغ جُٓحذن)ٓٛحوٌ جالُطُجّ جُٔؿِى 

2
ٖٓ جُوحٕٗٞ جُٔى٢ٗ جُؿُجت١ٍ ٝجُِطحٕ ضٍضرحٕ جُرطالٕ ػٖ ٓهحُلس جُ٘ظحّ جُؼحّ   97ٝ 93ٝن٤ٍ ٓػحٍ ػ٠ِ يُي جُٔحوض٤ٖ  

  ٝج٥وجخ .
3

 . ٤ٖ211ٍَجو ػ٣ُُ  ٤ِْٔحٕ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘  
4

 . 270ػ٢ِ ك٤ال٢ُ، جٍُٔؾغ جُٓحذن)ٗظ٣ٍس جُؼوى(، ٘  
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 تتمثؿالتي و  1.عف النظاـ القانوني، ألنو يؤدي بطريقة أو بأخرى إلى حماية المصالح العميا لممجتمع
. التي ال العامة اآلداب ا يدخؿ ضمف قواعد النظاـ العاـ و بيذ ، وىوالتوازف العقدي مىفي المحافظة ع

 مخالفتيا.عمى  اإلتفاؽيمكف استبعادىا و 

، لكنو وض قانونا عمى األطراؼ المتعاقدةبحسف النية في تكويف العقد مفر  االلتزاـوىذا يعني أف 
مصالح الخاصة لكؿ  تـ ضماف حماية ال ة المصمحة العامة فمتىىو حماي اجتماعييتوفر عمى بعد 

. فإنو يترتب عميو المحافظة عمى التوازف ف خبلؿ حسف النية في تكويف العقدالمتعاقدة م األطراؼ
 اآلداب السمـ المدني والذي يعتبر مف أىداؼ النظاـ العاـ و ومف ثمة ضماف التعايش و   2.العقدي
تبرير عدـ استطاعة استبعاده ، و حسف النية في التعاقد راره لمبدأمف اق المشّرعوالتي ىي غاية  العامة

 .عمى مخالفتو اإلتفاؽمف المنظومة القانونية أو 

 الفرع الثاني

 .الباعث أو الدافع إلى التعاقد تمييز حسن النية في تكوين العقد عن نظرية 

والتي  ،إلى التعاقد أو الدافعالفقو والقضاء في مجاؿ القانوف المدني بنظرية الباعث  يأخذ
الشخصية التي النفسية و  االعتباراتويتمثؿ الدافع لمتعاقد في 3.تكرسيا العديد مف التشريعات المدنية

تمؾ المبررات التي كانت وراء عـز ونية المتعاقديف في إنجاز   اً إذ ، فيوالعقد دفعت المتعاقد إلى ابراـ
 اختبلؼبلذا يختمؼ مف شخص إلى أخر  ،اإلنساف أمر شخصي مكانو سريرة فيو   4،العممية العقدية

أمر شخصي مف سرائر  وىو بذلؾ شبيو إلى حد كبير بالنية والتي تعد 5.البواعث لدى الناسالغايات و 
يا مف خبلؿ القرائف الدالة ، إال باإلفصاح عنيا  أو كشفعمييا االطبلع ال يمكف، والتي اإلنساف أيضا

 متطابقاف وىذ ما سنحاوؿ ، لكنيما ليساالذاتية مف حيث طبيعتيما. وعميو فيما متماثبلف  عمييا
                                                           

1
 . ٤ٖ212ٍَجو ػ٣ُُ ٤ِْٔحٕ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘  
2

جُطٞجَٕ جُؼوى١ جُ٘حذغ ٖٓ جُُ٘جٛس ٍٝٓجػحز ٓٛحُف جُطٍف جألنٍ. ٝ ٖٓ ضْ جهحٓس جُطٞجَٕ ذ٤ٖ ٓح ٛٞ ػحوٍ ٝ ٓح ٛٞ  

  ٗحكغ.
3

م ّ ١ٍٛٓ  قع أنى جٍُٔٗع  ذحُ٘ظ٣ٍس جُكى٣ػس ُِٓرد أ١ ٗظ٣ٍس جُرحػع أٝ جُىجكغ  136م ّ ؼ ٝ جُٔحوز  97جُٔحوز  

ُِطؼحهى، ئ٠ُ ؾحٗد أنىٙ ذحُ٘ظ٣ٍس جُطو٤ِى٣س جُط٢ ضٗط٠ٍ إٔ ٣ٌٕٞ جُٓرد ٓٞؾٞو.  .٣ُُِٔى أٗظٍ ػ٢ِ ك٤ال٢ُ، جٍُٔؾغ 

.ٝ ٚر١ٍ جُٓؼى١، ) جُؼوى ٝجالٌجوز جُٔ٘لٍوز ( جٍُٔؾغ  261ئ٠ُ ٘ 255جُٓحذن ج)ُ٘ظ٣ٍس جُؼحٓس ُِؼوى (،  ٘ 

 .  231ئ٠ُ ٘  216جُٓحذن، ٘ 
4

. ٝ ٚر١ٍ جُٓؼى١، ) جُؼوى ٝجالٌجوز جُٔ٘لٍوز (جٍُٔؾغ جُٓحذن، 255ػ٢ِ ك٤ال٢ُ، جٍُٔؾغ جُٓحذن) ٗظ٣ٍس جُؼوى(، ٘  

227  . 
5

 .212ػ٣ُُ ٤ِْٔحٕ، جٍُٔؾغ جُٓحذن،  . ٝ ٤ٍَٖجو258ٝ  257ػ٢ِ ك٤ال٢ُ، جٍُٔؾغ جُٓحذن)ٗظ٣ٍس جُؼوى(، ٘ 
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فالدافع  يسبؽ النية أي  .فع والنية مف خبلؿ تعريفو السابؽيمكف إدراؾ التمايز بيف الدا،  و توضيحو
النية تقـو بتوجيو اإلرادة إلى  . إذاً محددة واليدؼ المراد تحقيقوثر فييا ويدفعيا صوب الغاية الالعـز ويؤ 

عاقد مف العقد ػػيتمنى المت ، بينما الباعث ىو الغرض البعيد الذيمف التعاقدغرض المباشر ال
ليات ؾ اآلي، مف خبلؿ تحر فيو مف المؤكد أنو يؤثر في النية، والتي تحاوؿ بدورىا تحقيقو، قيقوػػػػػػػػػػػػػػتح

  1.التي يتحقؽ بواسطتيا

ورغـ ىذا التبايف الموجود بيف النية والباعث غير أف البعض يرى بأنو مف الممكف استعماليما 
، وذات ذات المعنى يفيدافو وىناؾ مف يعتبرىما مترابطاف  2.بمعنى واحد فيعبر عف الباعث بمفظ النية 

ث الذي يساىـ في عف الباع، وقّؿ أف توجد نية متجردة وذلؾ ألنيما مف طبيعة واحدة 3.الحكـ القانوني
  4.عميو فعدـ مشروعية الدافع تؤدي بالضرورة إلى سوء النية. و تكوينيا

إّف الباعث إذ أنو وكما سبؽ توضيحو قع  الباعث  يخالؼ الواف ىذا الخمط بيف النية  و ولك
يما بالضرورة إلى توحيد الحكـ القانوني اتجاه كمي يؤدي أف تأثيره فييا ال . غيريحركيايسبؽ النية  و 

ومثاؿ ذلؾ  ،ة الحسنة منتفية في الصفقة نفسياولكف الني ،لحاالت. فقد يكوف الباعث مشروعافي كؿ ا
خفاء حقيقة التضميؿولكف نيتو غير حسنة وىي  ،مف يروج لسمعتو بإعبلف كاذب باعثو مشروع . وا 

عمى سبيؿ الباعث إلى التعاقد غير مشروع و  فالبضاعة التي يعمف عنيا وقد تكوف النية حسنة لك
جريمة لكنو يتحمى  بمقتضيات  ارتكابىو  –عند أحد المتعاقديف  –دافع لمتعاقد ال: عندما يكوف المثاؿ

الخفية إلتماـ رة و مف نزاىة وشفافية وكشؼ جميع العيوب الظاى الطرؼ األخر اتجاهحسف النية 
، ولكف الباعث لمتعاقد والذي نة تجاه المتعاقد الذي تعامؿ معوحس، ففي ىذه الحالة توجد النية الالتعاقد

 .ويؤدي إلى إبطاؿ العقد ،يجب البحث عنو خارج العقد  غير مشروع

، والذي يتمثؿ في كوف ذلؾ فرؽ أخر بيف النية في تكويف العقد والباعث لمتعاقد ويوجد فضبل عف     
 ألف عدـ مشروعيتو مترتبة عف .جتمعالعامة لمم مشروع يؤدي إلى المساس بالمصمحةالغير الباعث 

مبدأ حسف النية في تكويف العقد يؤدي إلى  بالتزاـ. أما اإلخبلؿ العامة اآلدابمخالفة النظاـ العاـ و 

                                                           
1

  .٤ٖ213ٍَجو ػ٣ُُ ٤ِْٔحٕ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘  
2

  .65ػرى جُك٤ِْ ػرى جُِط٤ق جُو٢ٗٞ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘  
3

 ٝٓح ذؼىٛح.  80ٓحٌٕٝ ٤ٍ٘ٓ قىجو، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘ 
4

  .86ج٠ُ  66ٗلّ جٍُٔؾغ، ٖٓ ٘ 



لمتعاقد السابقة المرحمة في وفعاليتو العقد تكوين في النية حسن ماىية  :األول الفصل  

 

 
45 

األمر الذي قد يجعمو يسارع إلى المطالبة بتوقيع الجزاء  ،مطرؼ المقابؿالمساس بالمصمحة الخاصة ل
، بينما قد ال يأبو لما يضمره المتعاقد مف بواعث نية في تكويف العقدقتضيات حسف العمى مف أخؿ بم

والتي تعتبر  -الشفافية والنزاىة والثقة مراعاةوكما أف  1،مصالحو الشخصية ال تمسكونيا  ،عند تعاقده
الطرؼ  اتجاهمتى أخذ بيا  ،تزيؿ سوء النية عف المتعاقد -مف مقتضيات حسف النية في تكويف العقد

، بؿ عمى متى  عممو الطرؼ المقابؿ2.مشروع مشروعاالغير الدافع . لكنيا ال تؤدي إلى جعؿ المقابؿ
اء المترتب عمى الجز  اختبلؼفي األخير ال يمكف تجاىؿ و  3.تؤكد عدـ مشروعيتوتماما فيي العكس 
ا الجزاء بينم 4إذ أّف عدـ مشروعية الدافع إلى التعاقد ىو البطبلف في جميع الحاالت والعقود، كمييما

 5.. ىو التعويض أو إمضاء العقد وليس إبطالوكويف العقدالمترتب عمى اإلخبلؿ بحسف النية أثناء ت

 الفرع الثالث

 .عن حاالت حماية الغير حسن النية تمييز حسن النية في تكوين العقد 

تطبيؽ مادة . حتى يستفيد مف ألحواؿ توفر حسف النية لدى الغيريستمـز القانوف في العديد مف ا
: حسف النية التي تتطمبيا كؿ مف نظرية األوضاع الظاىرة متعمقة بحماية حؽ أو دعوى ومنيا قانونية

 .ية، والدعوى البوليصونظرية الحيازة

 الفقرة األولى

 عالقة حسن النية في تكوين العقد  بحسن النية في نظرية األوضاع الظاىرة . 

. والذي يوىـ الغير بأنو ذو مركز الفعمي المخالؼ لمحقيقةو  يمكف تعريؼ الظاىر بأنو المحسوس
المركز ، وجود تنازع بيف مركزيف متناقضيف ويظير جميا مف تعريفنا لمظاىر 6.هيقرّ انوف و يحميو الق
. والمركز ـ وفقا لحدود القانوف وفي حمايتومف جانب والمتمثؿ في ذلؾ المركز الذي يقو  القانوني

                                                           
1

  .٤ٖ213ٍَجو ػ٣ُُ ٤ِْٔحٕ،  جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘   
2

  . 214ٗلّ جٍُٔؾغ،  ٝ 
3

. ٝٓكٔى ٚر١ٍ جُٓؼى١، جٍُٔؾغ جُٓحذن ) جُؼوى ٝجالٌجوز 256ػ٢ِ ك٤ال٢ُ، جٍُٔؾغ جُٓحذن)ٗظ٣ٍس جُؼوى(، ٘ 

  .227جُٔ٘لٍوز(، ٘ 
4

 هحٕٗٞ ٓى٢ٗ ؾُجت١ٍ.  ٠97روح ُِٔحوز   
5

 . ٤ٖ214ٍَجو ػ٣ُُ ٤ِْٔحٕ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘  
6
ُٞٞغ جُظحٍٛ ك٢ ػوٞو جُٔؼحٝٞحش جُٔح٤ُس، وجٌ جُؿحٓؼس جُؿى٣ىز ٍُ٘ٗ جإلٌْ٘ى٣ٌس، ٍٓٛ ْالٓس ػرى جُلطحـ، أقٌحّ ج   

. ٝ ًٍْٞش ئْٔحػ٤َ ق٤ٖٓ، جُظحٍٛ 217. ٝ  ٤ٍَٖجو ػ٣ُُ ٤ِْٔحٕ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘ 33، 2005ٍ٘ٓٛ 

 .  22، ٘ 2009ذ٤ٍٝش ُر٘حٕ،   ، ٌٓ٘ٗٞجش جُكِر٢ جُكوٞه٤س،1ٝوٌٝٙ ك٢ جإلغرحش، جُطرؼس 
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 ، بؿ يحوز صفة الالحقيقة وال يستند  إلى القانوف انب أخر، والذي يخالؼالفعمي أو الواقعي مف ج
ف المتعامؿ مع ىذا األخير و  1.يمنحيا لو القانوف صمحتو في تقع م –مع صاحب الوضع الظاىر  –ا 

لدينا صراع بيف  لمتعامؿ حسف النية ولـ يقصر يحدث. فمتى كاف ىذا امواجية مصمحة صاحب الحؽ
 مراعاةالقضاء وحتى التشريعات إلى وضع أحكاـ الظاىر األمر الذي دفع الفقو و . الواقعو القانوف 

لنظرية و 2عمى عبلقة الثقة المتولدة بيف المتعامميف والمحافظة، التعامؿالستقرار لحسف النية وضمانا 
 .الظاىرالنيابة الظاىرة والوكالة الظاىرة والممؾ  .وضاع الظاىرة عدة  تطبيقات أىميااأل

. وتصحيح حماية الغير الذي يكوف حسف النيةعيؿ نظرية الوضع الظاىر مف خبلؿ إف  تف
ركنيف مكونيف لنظرية . يقتضي توفر لوضع الظاىر وكأنو صدر مف ذي صفةتصرؼ صاحب ا

 :الظاىر وىما

 الركف المادي .أوال :

تكوف بمثابة حقيقة  . ويتمثؿ في الشواىد الخارجية والتيويتعمؽ ىذا الركف بصاحب الظاىر
. أو واقعة مادية، أو قرارا إراديا، أو حكما قضائيا ،قانوني. فقد تكوف تصرفا إرادياتبدو كمظير   ،مرئية

تبيف حيازة صاحب الظاىر لممركز الفعمي موضوع   ،إلى ذلؾ وجود وقائع مادية مرئيةويضاؼ 
و سمطات أو صبلحيات يمنحيا مركز أ امتيازاتمكنات أو  .رةالظاىر. ىذه الحيازة عبارة عف مباش

 3.معيف

 الركف المعنوي .ثانيا :

يو يمثؿ عالـ المحسوس .فم، وقد سمي معنويا ألف مكوناتو ال تنتمي لوالذي يتصؿ بالغير
كاف  . و مامركز واقعي ال يستند إلى القانوف. فالركف المادي عبارة عف الجانب األدبي مف الظاىر

ثار عمى . لترتيب بعض األرا أدبيايليرتب أثارا قانونية لصالح أحد لوال الركف المعنوي الذي يقدـ تبر 
بالظاىر تضحية بالمشروعية في سبيؿ حماية السرعة  االعتراؼ. إذ أف وجود ىذا المركز الواقعي

                                                           
1
. ٝ ًٍْٞش 217. ٤ٍَٖٝجو ػ٣ُُ ٤ِْٔحٕ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘ 35ْالٓس ػرى جُلطحـ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘   
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 ٓهحُق ُِوحٕٗٞ  ٣ٝإو١ ئ٠ُ ئٛىجٌ ٝ ٓهحُلس هحػىز هح٤ٗٞٗس . 

. 218. ٤ٍَٖٝجو ػ٣ُُ ٤ِْٔحٕ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘ 37ٝ 36ْالٓس ػرى جُلطحـ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘  
2
  

. 219. ٤ٍَٖٝجو ػ٣ُُ ٤ِْٔحٕ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘ 169ْالٓس ػرى جُلطحـ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘  
3
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كد جدارتو بالحماية فيعمؿ ىذا الركف عمى تبرير وضع الغير و يؤ  ،التعامؿ في المجتمع واستقرار.
. د أو الرغبة في اإلضرار باألخريفحتى ال ينسب لمغير الغش أو سوء القص و فوفقا لمركف المعنوي

، وبالتالي المواجية ف ىذا الغير مثؿ صاحب الحؽ تماما. كبلىما ضحية لموضع الظاىريجب أف يكو 
ىو  .في حسف النية والغمط الشائع تمثؿوالمفاضمة تكوف بيف الضحيتيف ويعتبر ىذا الركف المعنوي والم

 1.السند والمبرر إلعطاء األفضمية ليذا الغير بدال مف صاحب الحؽ

ز الركف المعنوي في نظرية ذكره يتبيف لنا أف حسف النية ىي أحد ركائ ما سبؽمف خبلؿ 
اع نية في نظرية األوضإذ أف معنى حسف ال ،كويف العقد. والتي تختمؼ عف حسف النية في تالظاىر
، فيو يقوـ عمى جيؿ الغير بحقيقة الواقع الذي بدا الخاطئ بوجود موقؼ قانوني االعتقادىو  .الظاىرة

وعميو فإف وصؼ حسف النية ىنا يتمثؿ في حالة  .اـ القانوف في حيف أنو يخالؼ ذلؾلو مطابقا ألحك
  2.سمبية ىي عدـ العمـ بواقعة معينة

بتوجيو  االلتزاـبقرار داخمي  اتخاذحسف النية في تكويف العقد ىو حالة إيجابية تتمثؿ في  بينما
 مصالح المبررة لمطرؼ المقابؿ.الالنزاىة و  مراعاةتحقيؽ الغرض المباشر مف العقد مع ل رادةاإل

بؿ، الطرؼ المقا اتجاهيقع عمى عاتؽ كؿ طرؼ في العقد  التزاـحسف النية في تكويف العقد  إذف
 اتخاذأدت بو إلى  بينما حسف النية في نظرية األوضاع الظاىرة مجرد حالة ذىنية في نفس الغير.

عمـ بالحقيقة، وىو يعد شرطا لتطبيؽ النظرية وتقرير الحماية لمغير الذي  ليتخذه لو ما كافقرار 
 يتعامؿ مع صاحب الظاىر.

ف كوف حسف النية في تكويف و    ىذا عاـ التزاـ، أي أنو اتااللتزاميرتب مجموعة مف  العقد مبدأا 
عف القياـ بعمؿ أو قياما بنقؿ حؽ.  امتناعاما يجعمو يتسـ باإليجابية ألنو قد يكوف قياما بعمؿ أو 

ال تعدو أف تكوف مجرد حالة التي  النية في نظرية األوضاع الظاىرة وذكره عف حسف  ما سبؽعكس 
النية في  بينما حسف ، طرؼ المقابؿال اتجاه، يكوف النية في تكويف العقد حسف التزاـ.  كما أف ذىنية

 .ثار التصرؼ تتعدى المتعاقد معو. وتمتد إلى صاحب الحؽاألوضاع الظاىرة يجعؿ آ

                                                           

. 219. ٤ٍَٖٝجو ػ٣ُُ ٤ِْٔحٕ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘ 174ٝ175جُٓحذن، ٘ ْالٓس ػرى جُلطحـ، جٍُٔؾغ 
1
  

. 220. ٤ٍَٖٝجو ػ٣ُُ ٤ِْٔحٕ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘ 180ْالٓس ػرى جُلطحـ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘  
2
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وعميو فإنو ال يمكف تعميـ معنى حسف النية في تكويف العقد ومقتضياتو  ليشمؿ حسف النية 
 .الظاىرةنظرية األوضاع وداللتو بالنسبة ل

 الفقرة الثانية

 . عالقة حسن النية في تكوين العقد  بحسن النية في نطاق نظرية الحيازة 

، السيطرة الفعمية والتي تتجسد في قياـ شخص باألعماؿ المادية يمكف تعريؼ الحيازة بأنيا
سواء كاف ىذا الشخص  ، ؽ عيني عميو،  أو ممارسة حتجوز حياتو بنية تممكو شيءوالقانونية عمى 

  1.مالكا لمشيء أو غير مالؾ لو

غير أف القانوف يرتب عمييا أثرا في  ،قة لموضع القانوني أو مخالفة لووالحيازة قد تكوف مطاب
ذا نوزع الحائز في   ،، أمكف حمايتيا بدعوى الحيازةحيث أنيا إذا وردت  عمى عقار 2،الحالتيف وا 

أف يقاضيو بدعوى إال  ؽ العيني الذي يباشره عمى الشيء فبل سبيؿ لمف ينازعو أوفي الح، مكيةالم
ومف ثمة فبل يتحمؿ عبء  ، . أو دعوى إنكار الحؽ فيصبح الحائز مدعى عميواسترداد الحيازة

. عميو الحيازةلمشيء أو لمحؽ العيني الوارد . إذ ال يثبت الحائز ممكيتو االدعاءاإلثبات الذي يقع عمى 
الحيازة مركز يحميو القانوف فيو يختمؼ عف الظاىر الذي ىو مركز واقعي يحتاج إلى حماية إذف 

لمركز القانوني . فالحيازة ال تتضمف المفاضمة بيف ابأحكاـ تحتاج إلى تبرير أو تأصيؿيمنحيا القضاء 
 3.الموجود في الظاىروالمركز الواقعي 

 وتقـو الحيازة عمى ركنيف المادي والمعنوي :

 الركف المادي .أوال :

تختمؼ و  ،يراد بالركف المادي األعماؿ المادية التي يمارسيا الحائز عمى الشيء محؿ الحيازةو 
فإذا كاف ىذا الحؽ  4.الحقوؽ العينية ذاتيا اختبلؼبو  ،طبيعة األشياء اختبلؼبىذه األعماؿ المادية 

                                                           
1

 ، 2002٘ جإلٌْ٘ى٣ٌس ٍٓٛ، ، وجٌ جألُل٢ ُط٣َٞغ جٌُطد،1ٌٟٓحٕ ؾٔحٍ ًٔحٍ، جُكٔح٣س جُوح٤ٗٞٗس ُِك٤حَز، جُطرؼس  

21.  
2

  .٤ٖ221ٍَجو ػ٣ُُ ٤ِْٔحٕ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘  
3

  .96ئ٠ُ 45.  ًٍْٝٞش جْٔحػ٤َ ق٤ٖٓ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٖٓ 183ٌٟ٘ٓحٕ ؾٔحٍ ًٔحٍ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘  
4

  .42ٌٟٓحٕ ؾٔحٍ ًٔحٍ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘  
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 أو، أو إحداث تعديبلت فييا األرضقـو بأعماؿ المالؾ كزراعة وجب عمى الحائز أف يحؽ ممكية 
 اليبة واإليجار وغيرىا فبل تصمح وحدىاكالبيع و  أما التصرفات القانونية1.عماؿ الماديةغيرىا مف األ

، بؿ يكفي التكرار المنتظـ عماؿ المادية أف تكوف متواصمةاألوال يشترط في   2،لتكويف الركف المادي
ا ولكف ال يوجد م .شر الحائز األعماؿ المادية بنفسوؿ أف يبااألص، و الحائز بالشيء انتفاعالداؿ عمى 

 3 . كالولي أو الوصي أو التابع أو الوكيؿ وغيرىـ.يمنع مف مباشرتيا بواسطة الغير

 الركف المعنوي . ثانيا:

أو الحائز في أف يظير بمظير المالؾ أما الركف المعنوي الذي تقـو عميو الحيازة فيتمثؿ في نية 
ية الحائز في أف يعمؿ لحساب موضوع الحيازة .بعبارة أخرى ن  -أي حؽ عيني أخر -صاحب الحؽ

بؿ يعد  ،حساب غيره فبل يعد حائزا حقيقياأما الشخص الذي ال تتوفر لديو ىذه النية ألنو يعمؿ ل .نفسو
ف حيازتيـ عمى الركالذيف تقتصر . و التابعلممستعير والمستأجر و ، كما ىو الحاؿ بالنسبة حائزا عرضيا

  4.عرضية ، ما يجعؿ حيازتيـ المادي دوف المعنوي

 :عالقة حسن النية بالحيازة

. غير ىاتو أو سوءنيبغض النظر عف حسف  إّف القوانيف المدنية توفر الحماية القانونية لمحائز
 :ئز سيء النية في األحواؿ التاليةيميز بيف الحائز حسف النية والحا المشّرعأف 

فإف  ،ة التي يكوف قد انفقيا عمى العيفاسترداد الحائز مف المالؾ المصروفات النافععند  .1
بحسب األحواؿ وذلؾ طبقا لممادة  ،الحكـ يختمؼ فيما كاف الحائز حسف النية أو سيء النية

 5.مف القانوف المدني الجزائري 839
مسؤولية الحائز عف ىبلؾ العيف التي كانت في حيازتو تختمؼ بحسب إذا ما كاف الحائز  .2

 .مف القانوف المدني الجزائري  843و 842وذلؾ طبقا لممواد حسف النية أو سيئيا 

                                                           
1

 . ٤ٖ222ٍَجو ػ٣ُُ ٤ِْٔحٕ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘  
2

. أؿِد جُلوٚ ٝجُوٟحء ٣ؿٔغ ػ٠ِ ػىّ ئٌٓح٤ٗس جُطٍٛكحش 49ئ٠ُ ٘  45جُٓحذن، ٘ ٌٟٓحٕ ؾٔحٍ ًٔحٍ، جٍُٔؾغ  

  .222جُوح٤ٗٞٗس ػ٠ِ ض٣ٌٖٞ جًٍُٖ جُٔحو١ ُِك٤حَز ، ٤ٍَٖجو ػ٣ُُ ٤ِْٔحٕ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘ 
3

ٝ 809. جُٔحوز222. ٤ٍَٖٝجو ػ٣ُُ ٤ِْٔحٕ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘ 99ٌٟٓحٕ ؾٔحٍ ًٔحٍ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘  

  م ٓى٢ٗ ؾُجت١ٍ. 810
4

 .  222. ٤ٍَٖٝجو ػ٣ُُ ٤ِْٔحٕ، جٍُٔؾغ جُٓحذن،  ٘ 78ٌٟٓحٕ ؾٔحٍ ًٔحٍ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘ 
5

 هحٕٗٞ ٓى٢ٗ ؾُجت١ٍ. ك٤ٔح ٣طؼِن ذحٍُٔٛٝكحش جُ٘حكؼس.  785ٝ  784ٝ جُٔٞجو جُط٢ ض٤ٍٗ ئ٠ُ ضطر٤ن  ًٛٙ جألقٌحّ ّ  
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منقوال إال  ال، ال عقارا و ال يتممؾ بالتقادـ ، أّنووضوع الحيازة بالنسبة لسيء النيةاألىـ في مو  .3
. بينما الحائز حسف النية بإمكانو أف 827سنة طبقا لممادة  15ىو ويؿ و دـ الطبمقتضى التقا

ويتممؾ المنقوؿ في  .828سنوات طبقا لممادة  10لذي ىو يتممؾ العقار بالتقادـ القصير وا
. كما يتممؾ الحائز حسف 835ف لديو سند صحيح طبقا لممادة الحاؿ بمجرد الحيازة إذا كا

مف نفس  838و 837 يا بخبلؼ الحائز سيء النية طبقا لممادةد قبضالنية الثمار بمجر 
 .القانوف

مف القانوف  824 قد أوردت المواد القانونية تعريفا لمعنى حسف النية في الحيازة في المادة
 .ىو يجيؿ أنو يتعدى عمى حؽ الغير: )يفترض حسف النية لمف يحوز حقا و إذ تنص1المدني الجزائري

 ناشئا عف خطأ جسيـ (. إذا كاف ىذا الجيؿإال 

ال تزوؿ صفة حسف النية مف الحائز إال مف الوقت الذي يعمـ فيو عمى أنو ) 825وتنص المادة 
عبلف الحائز بعيوب حيازتو بعريضة يزوؿ حسف النية مف وقت إ.  و غيرعمى حؽ ال اعتداءأف حيازتو 

 .( اإلكراهب حيازة غيره بافتتاح الدعوى ويعد سيء النية مف اغتص

يا ما لـ تبقى الحيازة محتفظة عمى الصفة التي كانت عمييا وقت كسب) 826كما تنص المادة 
 .يقـ الدليؿ عمى خبلؼ ذلؾ (

مف يجيؿ أنو يعتدي عمى حؽ  وىؿ ىذه النصوص أف حسف النية ىنا يبلحظ مف خبلو 
. الحؽ العيني عميوأو صاحب  ،حؽ مف مالكوأي أنو الحائز الذي كاف يعتقد بأنو يتمقى ال ،يرػػػػػػالغ

خر معيار آ المشّرع. كما أضاؼ الحائز عى فيو اعتقاداومعيار حسف النية ىنا ىو معيار شخصي ير 
عمى ذلؾ فمف يشتري  بناءا و  2،يكوف الجيؿ ناشئا عف خطأ جسيـ باشتراطو بأالّ ذلؾ موضوعي  و 

 .يعد سيء النيةارتكب خطأ جسيما، و مكية يكوف قد لممعقارا دوف مطالبة البائع بتقديـ السندات المثبتة 

تشؼ معنى حسف النية في الحيازة المتعمقة بالحيازة يمكف أف نسومف المواد السابقة الذكر و 
 :العقد في عدة نقاط سنتطرؽ الييا يا عف حسف النية في تكويفاختبلفأحكامو و و 

                                                           
1
ٖٓ جُوحٕٗٞ جُٔى٢ٗ ج١ٍُٛٔ، ٝجُط٢ ضؼى  965ك٢ٍٓٗ. ٝجُٔحوز م ّ  2268م ّ ػٍجه٢، ٝ ّ  1148ك٢ يجش جُٔؼ٠٘ ّ   

 ٓطحذوس ُٔح ٌٝو ك٢ جُوحٕٗٞ جُؿُجت١ٍ.  
2

  .٤ٖ224ٍَجو ػ٣ُُ ٤ِْٔحٕ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘  
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يازة حاليتعمؽ ب،  بعدىاما و  824الذي تتضمنو المادة تعريؼ السابؽ الذكر لحسف النية و إّف ال .1
، وىذا يعني أف داللة حسف النية الواردة في المادة تقتصر عمى العقود والتصرفات بإبراـال 
 .ازة دوف أف تمتد إلى تكويف العقدالحي

، مما يجعمو يستفيد مف عمى حؽ الغير باالعتداءإف  حسف النية في الحيازة محمو ىو الجيؿ  .2
ىي بذلؾ مخالفة لحسف النية في تكويف و  ،اضافية سبؽ التعرض ليايا االحماية القانونية ومز 

النزاىة والمصالح  مراعاةب االلتزاـومحميا ، عمى الطرؼ المقابؿ، والتي تعود بالفائدة العقد
 .اشر لمعقددوف إىماؿ توجيو اإلرادة إلى تحقيؽ الغرض المب ، مطرؼ المقابؿلالمبررة 

 : لحسف النية في الحيازة بأنيا المادة السابقة الذكريمكننا أف نستنتج مف خبلؿ تعريؼ  كما .3
بينما ىي قاعدة سموؾ يرتبو  .الجيؿ وعدـ العمـ بواقعة معينة، أي أنيا مجرد حالة نفسية سمبية

 كويف العقد كالشفافيةعاـ أو مبدأ لو مجموعة مف المقتضيات بالنسبة لحسف النية في ت التزاـ
 .المعقولية ..... إلخوالنزاىة و 

نفة الذكر بأف حسف النية في تكويف العقد تختمؼ تماما عف حسف ات اآلاالختبلفنستنتج مف 
 1.في إقرارىا المشّرعالنية في نظرية الحيازة مف حيث معناىا، ومحتواىا، وغرض 

  الفقرة الثالثة

 .النية في تكوين العقد بالصورية عالقة حسن

خر اآل، و اىر لـ تتجو إليو إرادتيماالصورية وجود تصرفيف بيف نفس العاقديف أحدىما ظ تفترض
رادتيما الجدية ال الوىمية  2خفي يمثؿ قصدىما الحقيقي  3.مثاؿ ذلؾ إخفاء ىبة في صورة بيعو  وا 

                                                           
1
ٓغ جُؼِْ إٔ ٛ٘حى ذؼٝ جُركٞظ جُط٢ جػطٔىش ك٢ ضؼ٣ٍلٜح  227. ٤ٖ226ٍَجو ػ٣ُُ ٤ِْٔحٕ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘    

ِس جالٗؼوحو ػ٠ِ ٓح ٌٝو ك٢ جُوحٕٗٞ ذٛىو ٗظ٣ٍس جُك٤حَز، أٗظٍ ك٣ٍىز ُرحٕ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘ ُكٖٓ ج٤ُ٘س ك٢ ٍٓق

 ٝجذؼىٛح.  12
2

، ٘ 2004 جُؿُجتٍ، وٌذحٍ ػرى جٍَُجم، جُٞؾ٤ُ ك٢ أقٌحّ جُوحٕٗٞ جُٔى٢ٗ جُؿُجت١ٍ، وجٌ جُؼِّٞ ٍُِ٘ٗ ٝجُط٣َٞغ، 

.228ٝ  227. ٤ٍَٖٝجو ػ٣ُُ ٤ِْٔحٕ، جٍُٔؾغ جُٓحذن،  37٘
 
  

3
إٔ ج٣ٌُٞٛس، ٝضهطِق ػٖ جُظحٍٛ ٖٓ ٗحق٤س جُطر٤ؼس  ق٤ع إٔ جُظحٍٛ ٣ٓطوٍ ٞى ِٓٛكس ٚحقد جُكن وٕٝ ػِٔٚ   

أٝ ٌؿْ ئٌجوضٚ، ٝ ًًُي هى ال ٣ؼِْ ٖٓ هحّ جُٞٞغ جُظحٍٛ ُٛحُكٚ ذحُٞجهؼس أٝ جُٞهحتغ جُط٢ ْحٛٔص ك٢ ض٣ٌٖٞ ًٛٙ 

م ػ٠ِ ئنلحء جُكو٤وس. ًٔح أٜٗح ضهطِق ػٜ٘ح ٖٓ ػىش ٗٞجق٢ جألٝٞحع جُظحٍٛز، ذ٤٘ٔح ج٣ٌُٞٛس ضٗط٠ٍ وجتٔح جإلضلح

 ٘ جُظحٍٛ ٝج٣ٌُٞٛس.   35ئ٠ُ  29أنٍٟ ٣ٌٖٔ جُؼٞوز ئ٤ُٜح ٖٓ نالٍ ًٍْٞش ئْٔحػ٤َ ق٤ٖٓ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٖٓ 
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عف حسف النية في تكويف العقد سنتطرؽ  اختبلفياوحتى نبيف عبلقة حسف النية بالصورية ومدى 
 .مفيـو حسف النية في تكويف العقد مع اختبلفيالندرس مف خبلليا مدى توافقيا أو  ،ألنواع الصورية

 :الصورية مف حيث غرضيا إلى نوعيف وتنقسـ

قد يمجأ المرء في بعض األحياف إلى إخراج بعض    :التي يقصد بيا اإلضرار بالدائنيفالصورية  .1
تصرفات مف  بإبراـ، وذلؾ بأف يتظاىر يبعدىا عف الضماف العاـ لدائنيو لو مف ذمتو حتىأموا

فعمى سبيؿ  ينما في حقيقة األمر ىي باقية في ذمتو شأنيا أف تخرج األمواؿ مف ذمتو المالية ، ب
 يالعقد الخفي يقضي بأنو ليس ىناؾ أ أفّ  في الظاىر عمى البيع في حيف اإلتفاؽالمثاؿ : أف يتـ 

وقد يظير في ىذا النوع مف   1.، وىذه الحقيقة يسجميا المديف في ورقة تسمى ورقة الضدبيع
إذ أنو أراد اإلضرار بدائنيو لكف  ،في تكوينو لمعقد الصوري الصورية بأف المتعاقد سيء النية 

لئلضرار ، بؿ ثقة الطرؼ المقابؿ في العقدلح و الحقيقة أف سوء النية ىنا ليس متجو لئلضرار بمصا
بيف حسف النية في تكويف العقد المقررة لتبلفي  ختبلؼىنا يتجمى اال، و بمصالح الغير حسني النية
. بينما حسف النية المراد حمايتو في عاقد إلى الطرؼ المقابؿ في العقدسوء النية الموجو مف المت

ؾ مف خبلؿ المحافظة ذل، وخمفيما الخاص و أي الدائنوف العاديوف لممتعاقديف 2،الصورية ىو الغير
 3.مف القانوف المدني الجزائري 198تنص عميو المادة  عمى الضماف العاـ وىو ما

الصورية التي يقصد بيا التحايؿ عمى القانوف: وىي الصورية التي يمجأ إلييا مف يريد استبعاد  .2
الثمف الحقيقي ، كأف يذكر العاقداف في عقد البيع ثمنا أقؿ مف طبيؽ قاعدة قانونية تطبيقا سميمات

، ألف ة في تكويف العقدوىذا النوع مف الصورية ال عبلقة لو بحسف الني 4،تيربا مف رسوـ التسجيؿ
ما ، مصالحوابؿ و طرؼ المقال، وليس التحايؿ أو اإلضرار بىو التحايؿ عمى القانوف الغرض منو

 .تمؼ عف حسف النية في تكويف العقدتخ يجعميا

 :بحسب مدىا إلى صورية مطمقة ونسبيةرية كما يمكف تقسيـ الصو 

                                                           
1

  .228. ٤ٍَٖٝجو ػ٣ُُ ٤ِْٔحٕ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘ 38ٝ  37وٌذحٍ ػرى جٍَُجم، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘  
2

  .٤ٖ229ٍَجو ػ٣ُُ ٤ِْٔحٕ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘  
3

  .39وٌذحٍ ػرى جٍَُجم، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘  
4

  . ٤ٖ229ٍَجو ػ٣ُُ ٤ِْٔحٕ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘  
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أف العقد  . أيعقدا ال وجود لو في الواقع أصبل ىي التي تصور في الظاىر: و الصورية المطمقة .1
نما يوجد سند مستتر يقاؿ لو ورقة الضدو  ،خفي الظاىر ال يستر أي عقد أف التي يذكر فييا ، و ا 

وف الغرض منيا اإلضرار لصورية التي يكوىذا النوع مف الصورية يتطابؽ مع ا 1.البيع غير حقيقي
عقد  بالثراء مف لجأ إلييا حتى يقبؿ ابراـ ، كما قد يكوف ىدفيا ىو إيياـ شخص معيفبالدائنيف

ىذا  بإبراـبحسف النية في مواجية مف سيقـو ىذا النوع مف الصورية قد يشكؿ إخبلال . و الحؽ  معو
 .صورية ليذا الغرضمالعقد البلحؽ مع مف لجأ ل

ومثاؿ ذلؾ: ىبة في صورة أو وجوده  ،ىي التي تقتصر عمى نوع العقد ال ذاتوو  :الصورية النسبية .2
فقد تقع ىذه الصورية عمى طبيعة العقد ) بيع  في صورة إيجار ( أو عمى أركانو  ) الثمف  ،بيع

غير الثمف الحقيقي ( أو عمى أحد األطراؼ المتعاقدة  ) أف يتـ البيع لشخص لكف المشتري 
إما وىذا النوع مف الصورية ييدؼ   2.الحقيقي ىو شخص أخر وىي ما يسمى بطريؽ التسخير  (

. وىي ال تعد مف مى القانوف أو اإلضرار بالدائنيف، أو إخفاء البواعث الغير مشروعةإلى التحايؿ ع
 تطبيقات حسف النية في تكويف العقد ألف غرضيا ال يمس بالطرؼ المقابؿ المتعاقد معو والذي

                                                                            3.أنواع الصوريةىنا متواطئ مع المتعاقد في جميع  يكوف
أما بالنسبة لمصورية بالتسخير ففي ىذا النوع أيضا يكوف المتعاقد عمى عمـ بأف المتعاقد معو 

تواطؤ بيف المتعاقديف الحقيقيف عميو يوجد . و الحقيقيأجؿ شخص أخر ىو المتعاقد يتوسط فقط مف 
بأف ىذا الطرؼ يتعاقد مف أجؿ   ال يعمـفإذا كاف المتعاقد  ،ىذا العقد الصوري مف حيث أطرافو إلبراـ

نما يعد تصرؼ تحت صوريا و طرؼ أخر فإف التصرؼ ال يعد  . والذي يظير جميا بأنو مستعار اسـا 
يقي عف المتعاقد ػػػػػػػلمتعاقد الحقاء شخص اػػػػػػإذ يتـ إخف ،في تكويف العقدية ػػػػػػػمف تطبيقات حسف الن

، ىذا إذا كاف شخص المتعاقد قتضيات حسف النية في تكويف العقدلم، وىذا يكوف منافي لمشفافية و معو
   4.اعتبارمحؿ 

                                                           
1

  .230ٝ 229، ٘ ٤ٍَٖجو ػ٣ُُ ٤ِْٔحٕ، جٍُٔؾغ جُٓحذن  
2
. ٣ٞؾى ٖٓ ٣ؼطرٍ ج٣ٌُٞٛس ذط٣ٍن جُطٓه٤ٍ ٢ٛ جالْْ جُٔٓطؼحٌ  ٣ٝٞؾى 38ػرى جٍَُجم، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘  وٌذحٍ  

ٖٓ ٣لٍم ذ٤ٜ٘ٔح ػ٠ِ أْحِ إٔ جالْْ جُٔٓطؼحٌ ٣هل٢ ك٢ جُـحُد ٝؾٞو  ًٝحُس ، أٓح ك٢ ج٣ٌُٞٛس ذحُطٓه٤ٍ ٣ٌٕٞ جُطٍف 

جُوحٕٗٞ  أٗظٍ، ٤ٍَٖجو ػ٣ُُ ٤ِْٔحٕ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ضْ جألنٍ  ٣ؼِْ ذإٔ جُٔطؼحهى ٓؼٚ ٓٓهٍ، ٝ ٛىكٜح جُطكح٣َ ػ٠ِ 

 . 231٘   2ض٘حُٝٚ ك٢ جُط٤ٜٕٔ ٌهْ 

 
4

 .  ٤ٖ231ٍَجو ػ٣ُُ ٤ِْٔحٕ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘  
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ما ييدؼ ومما سبؽ نستنتج بأف الصورية بعيدة عف حسف النية في تكويف العقد فرغـ كوف كبلى
ففي حسف النية في تكويف العقد يكوف الطرؼ  لكف المشموؿ بالحماية مختمؼ  ،إلى تبلفي سوء النية

المقابؿ في العقد ىو المشموؿ بالحماية حسب مقتضيات ىذا المبدأ أما في الصورية فيكوف المتعاقداف 
القانوف يكرس حماية لمغير حسف  ما يجعؿأو التحايؿ عمى القانوف  ،طئاف بيدؼ اإلضرار بالغيرامتو 

 النية.

 الفقرة الرابعة

 .1)الدعوى البوليصية (  ونفاذ تصرف المدين في حق دائني عالقة حسن النية بدعوى عد  

التي ، و تمثؿ ىذه الدعوى الوسيمة األمثؿ التي يواجو بيا الدائف التصرفات التي يقدـ عمييا مدينو
، وترمي ىذه الدعوى إلى جعؿ حقو الستفاءنقاص الضماف العاـ الذي يعوؿ عميو الدائف مف شأنيا إ
الدعوى البوليصية يجب أف  استعماؿ إلمكانيةو 2.ة في مواجيتوالمديف الضارة بالدائف غير نافذ تصرفات
  3.بتصرؼ المديف اآلخر يتعمؽوبعضيا  ،روطيا والتي بعضيا يتعمؽ بالدائفتتوفر ش

أف يسبؽ و  .ئف حاؿ األداء وخاليا مف أي نزاعالخاصة بالدائف:  والتي تتمثؿ في كوف حؽ دا الشروط
 وجود حؽ الدائف وجود تصرؼ المديف الضار.

معاوضة  كاف :  إذ يشترط ىنا أف يباشر المديف تصرفا قانونيا سواءالشروط الخاصة بتصرؼ المديف
 بحيث يؤدي إلى إعساره أو يزيد في إعساره. يجب أف يكوف ىذا التصرؼ مفقر لممديف. و اأو تبرع

كاف تبرعا  إثبات أف التصرؼ الذي أقدـ عميو المديف فيو غش متى كاف معاوضة أما إذا كما يشترط 
يقصد بالغش أف يتصرؼ المديف بنية اإلضرار بدائنيو ويتحقؽ ذلؾ متى و  .فبل حاجة إلثبات الغش

، مع إثبات غش المشّرعيضار الغير بذلؾ أوجب ، وحتى ال عسرهأقدـ عمى التصرؼ وىو عالـ ب
 .لما بعسر المديف يـو أبـر التصرؼعا. بكونو غش مف تصرؼ معو المديف إثباتالمديف 

                                                           
1

  ٖٓ م ّ ؼ .197ئ٠ُ  191أ١ جػطرحٌ ًٛٙ جُطٍٛكحش ًأٜٗح ُْ ضٌٖ، ٝهى ضٟٜٔ٘ح جٍُٔٗع ك٢ جُٔٞجو ٖٓ  
2

  .34حذن، ٘وٌذحٍ ػرى جٍَُجم، جٍُٔؾغ جُٓ 
3

  .35ٝ ٘  34ٗلّ جٍُٔؾغ، ٘  
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عميو إّف الدعوة البوليصية تعمؿ عمى حماية الدائنيف وىـ مف األغيار مف خبلؿ المحافظة و  
. ومف ثمة  لمذاف أرادا اإلضرار بيـ كدائنيفالمتعاقد معو الضماف العاـ مف سوء نية المديف و عمى ا

أما حسف النية في  .الغير حسف النية ) أي الدائنيف (فالطرؼ المراد حمايتو مف الدعوى البوليصية ىو 
 .العقد إزاء سوء نية الطرؼ األخر كؿ طرؼ في مقرر لحمايةتكويف العقد فيو 

 الفرع الرابع

 .الحق استعمالفي  التعّسفرية تمييز حسن النية في تكوين العقد عن نظ 

وف منو إلى القان انتقمتوالذي  ،في استعماؿ الحؽ إلى العيد الروماني التعّسؼتعود نظرية 
 سنةػػػػػػي لػػػي الفرنسػػػػدنػػػػػيف المػػػػػدور التقنػػػػػبصو  غير أنو1،طور منياالفرنسي القديـ الذي أحياىا و 

ىذه النظرية ولـ يتـ األخذ بيا  انتكستالفرنسية المشبعة بروح الفردية. ، والذي يعد وليد الثورة 1804
في استعماؿ الحؽ التي عرفيا  التعّسؼؿ القرف التاسع عشر، وقد ساعد عمى ذلؾ أف فكرة تحريـ اطو 

ما وىذا 2،القانوف الروماني وحتى القانوف الفرنسي القديـ  كاف ينقصيا الصياغة في شكؿ نظرية عامة
نظرية عامة لمتعسؼ  استخبلصإلى  توصموا، إذ القضاء حتى مطمع القرف العشريفو رجاؿ الفقو بو  قاـ
حتى سجؿ ليا 4الفرنسي أف سار في ىذا السبيؿ المشّرعوما لبث  3الحؽ متناسقة األجزاء استعماؿفي 

  5.تطبيقات في كثير مف تشريعاتو المتفرقة

                                                           
1
ٚر١ٍ جُٓؼى١، جُٞجٞف ك٢ ٍٖـ جُوحٕٗٞ جُٔى٢ٗ جُ٘ظ٣ٍس جُؼحٓس ُالُطُجٓحش ٓٛحوٌ جالُطُجّ  جُٔٓإ٤ُٝس جُطو٣ٍ٤ٛس،   

. ٝجتَ قٔى١ 248. ٤ٍَٖٝجو ػ٣ُُ ٤ِْٔحٕ، جٍُٔؾغ جُٓحذن،  ٘ 48، 2011٘جُؿُجتٍ، -وجٌ جُٜىٟ، ػ٤ٖ ٤ِِٓس 

 . 331جُٓحذن، ٘ أقٔى، جٍُٔؾغ 
2

  .51ٚر١ٍ جُٓؼى١، )جُٔٓإ٤ُٝس جُطو٣ٍ٤ٛس( جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘  
3

  .331. ٝجتَ قٔىٟ أقٔى، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘ ٤ٖ248ٍَجو ػ٣ُُ ٤ِْٔحٕ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘  
4

ُٜح ػىز ٣ؿد جُط٣ٞ٘ٚ ئ٠ُ إٔ جُوحٕٗٞ جُل٢ٍٓٗ ُْ ٣طؼٍٜ ُ٘ظ٣ٍس جُطؼٓق ك٢ جْطؼٔحٍ جُكن ذٔٞؾد ٓحوز ٌُٝ٘ٚ أٌٝو  

ٓ٘ٚ جُٛحوٌ ك٢  23. ٝجُط٢ ضْ ضؿى٣ىٛح ك٢ هحٕٗٞ جُؼَٔ ك٢ ّ 27/12/1870جُٛحوٌز ك٢ 1780ضطر٤وحش ًًٍْ٘ ٜٓ٘ح: ّ 

  71جُـ٤ٍ ٓكىو جُٔىز ذحإلٌجوز جُٔ٘لٍوز ضؼٓلح ٓٞؾد ُطؼ٣ٞٝ، ًًُٝي ّ  . ٢ٛٝ ضؿؼَ ئٜٗحء ػوى جُؼ1910َٔ/ 12/  26

. ٝجُط٢ ضو٢ٟ ذـٍجٓس ٞى ٖٓ 1958/  22/12ٝجُٔإ٣ى ذحٍُّْٔٞ  23/05/1941ٖٓ هحٕٗٞ جإلؾٍجءجش جُٛحوٌ ك٢ 

 ٣ٓطأٗق جُكٌْ ذوٛى ػٍهِس ض٘ل٤ًٙ.  
5

، جُطرؼس 2ػرى جٍَُجم ج١ٌُٜٞ٘ٓ، ج١٤ُْٞ ك٢ ٍٖـ جُوحٕٗٞ جُٔى٢ٗ جُؿى٣ى، جالُطُجّ ذٞؾٚ ػحّ ٓٛحوٌ جالُطُجّ، جُٔؿِى 

 .               950، ٘ 2011جُػحُػس،  ٜٟٗس ٍٓٛ، 
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النظرية نصوصا  ليذه  معظميا، إذ خصص قنينات الحديثةوقد سارت عمى دربو أغمبية الت
والمادة   12القانوف السويسري المادةو  226وف المدني األلماني الفقرة مثاليا القان، و تعرضيا كمبدأ عاـ

 1.البولونيمف القانوف  13المادة شروع القانوف الفرنسي اإليطالي و مف م 74

. كالقانوف المصري انيف المدنيةنصت عمييا أغمب القو أما عمى صعيد القوانيف العربية فقد 
 30ف المدني الكويتي في المادة والقانو  .66القانوف األردني في المادة و  5و  4الميبي في المادة و 
 7.2و 6القانوف العراقي في المادة . و 124العقود المبناني في المادة و قانوف الموجبات و 

ثـ نص عمييا في  ،الممغاة 41المادة  تعماؿ الحؽ فيفي اس التعّسؼالجزائري  المشّرعقد أورد و 
، التقصيرية المسؤوليةكتطبيؽ مف تطبيقات الخطأ في  مكرر. 124في المادة  2005يوليو  20تعديؿ 

 ي لمحؽ خطأ ال سيما في الحاالت األتية:التعّسف االستعماؿيشكؿ  ):ما يمي إذ تنص المادة عمى 

 إذا وقع بقصد اإلضرار بالغير. -
 لمغير. الناشئو الحصوؿ عمى فائدة قميمة بالنسبة لمضرر إذا كاف الغرض من -
 نو الحصوؿ عمى فائدة غير مشروعة (.إذا كاف الغرض م -

، أف الحؽ مقيد في استعمالو ومؤداىامف خبلؿ استقراء ىذه المادة يتضح أف جوىر ىذه النظرية 
العمؿ الذي يأتيو  مف أف الّرغـوذلؾ عمى  .لغير أو بالصالح العاـعمى نحو يحوؿ دوف اإلضرار با

فيذه النظرية تقيـ التوازف بيف صالح الفرد وصالح 3.مضموف حقويدخؿ في حدود و  صاحب الحؽ 
خالصة، بؿ تعترؼ بالحؽ وبحرية صاحبو  اجتماعيةالجماعة فبل تمغي فكرة الحؽ بتحويمو إلى وظيفة 

، ال تدفع بصاحب الحؽ إلى تحقيؽ بما يعود عميو بالنفع، ولكنيا تقيد ىذه الحرية حتى استعمالوفي 

                                                           
1

  .331. ٝٝجتَ قٔى١ أقٔى، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘ 248ػٖ : ٤ٍَٖجو ػ٣ُُ ٤ِْٔحٕ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘ ٗوال   
2

ّٓق ك٢ جْطؼٔحٍ جُكن ٝضطر٤وحضٜح ك٢ جُلوٚ جإلْال٢ٓ ٝجُوحٕٗٞ جُٞٞؼ٢، ًًٍٓز   أٗظٍ: ذِكٌٞجذ٢ ْؼحو، ٗظ٣ٍس جُطؼ

  .53، ٘ 2014ؼس ُٓٞٞو ٓؼ١ٍٔ ض١ُ٤ َٝٝ، ٤َُ٘ ٖٜحوز جُٔحؾٓط٤ٍ ك٢ جُوحٕٗٞ كٍع هحٕٗٞ جُٔٓإ٤ُٝس ج٤ُٜ٘ٔس، ؾحٓ
3

ّٓق ك٢ جْطؼٔحٍ جُكن ٣هطِق ػٖ ضؿحَٝ جُكن، ٝج١ًُ ٛٞ جُهٍٝؼ ػٖ قىٝو جُكن جُط٢  ٌْٜٔح جُوحٕٗٞ، ٝٓػحُٚ   جُطؼ

ّٓق  ٝجُىنٍٞ ك٢ ِٓي ؾحٌٙ، كحُطؿحَٝ ٛ٘ح ٣هٍؼ ػٖ ًٞٗٚ قوح: ٝال ٣ؼى ئال جػطىجءج ضؿحَٝ جُٔحُي قىٝو ٌِٓٚ  أٓح جُطؼ

ك٢ جْطؼٔحٍ جُكن كاٗٚ ال ٣هٍؼ ػٖ جُكن ك٢ يجضٚ ٌُٖ ؿٍٞٚ جُـ٤ٍ ٍٓٗٝع ٛٞ ٓح ٣ؿؼِٚ ٓٔ٘ٞػح، ٝٛٔح ٌٚٞضحٕ 

. ٝذِكٌٞجذ٢ ْؼحو، جٍُٔؾغ 249ٝ 248ُِ٘هطأ جُطو١ٍ٤ٛ جٗظٍ: ٤ٍَٖجو ػ٣ُُ ٤ِْٔحٕ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘ 

  .55ٝ 54جُٓحذن، ٘ 
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الجزائري ثبلث حاالت يكوف فييا  المشّرع، ولقد ذكر كالتي ذكرتيا المادة 1أىداؼ غير مشروعة
 ىي:و  2الشخص متعسفا في استعماؿ حقو عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر

و حالة قصد اإلضرار بالغير والتي يعد فييا الشخص مخالفا لحسف النية بالمعيار الذاتي أ .1
 الشخصي.

حالة عدـ التناسب بيف مصمحة صاحب الحؽ وبيف الضرر الذي يمحؽ الغير، وىذا المعيار  .2
موضوعي، إذ أنو يرجح دفع الضرر عف الغير عمى الفائدة التي يحصؿ عمييا صاحب الحؽ، متى 

 الفائدة العائدة عمى صاحب الحؽ.و  كاف التفاوت شاسعا وصارخا بيف الضرر البلحؽ بالغير
تحقيقيا في استعماؿ الحؽ، إذ يعتبر الشخص متعسفا في  عدـ مشروعية المصمحة المقصود حالة .3

استعماؿ حقو إذا كانت الفائدة التي يحصؿ عمييا مف استعماؿ حقو غير مشروعة أي مخالفة 
تعتمد مف أف طريقة الوصوؿ إليو  الّرغـب والمعيار ىنا موضوعي. ،العامةاآلداب منظاـ العاـ و ل

 3.الذي يتمثؿ  في نية صاحب الحؽعيار الذاتي و الم  عمى

 التعّسؼإلرشاد القضاء إلى كيفية تطبيؽ نظرية  المشّرعومف خبلؿ ىذه المعايير التي وضعيا 
يتبيف لنا بأف  4.، والحيمولة دوف تحكـ القضاء في ىذه المسألة بكيفية مطمقة مف جانب أخرمف جانب
حسف النية مف ضرورات إذ يعد  ذات عبلقة تداخؿ بحسف النية. في استعماؿ الحؽ التعّسؼنظرية 

استعماؿ الحؽ استعماال مشروعا، مما يعني أف اإلخبلؿ بحسف النية مف خبلؿ قصد اإلضرار بالغير 
 في استعماؿ الحؽ. التعّسؼ.يؤدي إلى قياـ حالة 

النية في تكويف  في استعماؿ الحؽ ترد عمى الحقوؽ، أما حسف التعّسؼلكف يبلحظ أف نظرية و 
رية التعاقد ال تعد ىناؾ مف يرى بأف حبمجموعة مف المقتضيات الخاصة، و العقد تقيد حرية التعاقد 

                                                           
1

  . ٤ٖ248ٍَجو ػ٣ُُ ٤ِْٔحٕ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘  
2

  .68ٚر١ٍ جُٓؼى١، )جُٔٓإ٤ُٝس جُطو٣ٍ٤ٛس( جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘  
3

. ٝ ٤ٍَٖجو ػ٣ُُ ٤ِْٔحٕ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، 62ٝ  61ٚر١ٍ جُٓؼى١، )جُٔٓإ٤ُٝس جُطو٣ٍ٤ٛس( جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘ 

 ٘250 . 
4

  .٤ٖ251ٍَجو ػ٣ُُ ٤ِْٔحٕ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘  
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 التعّسؼبؿ ىي مجرد رخصة عامة، فبل يمكف أف نطبؽ بصددىا نظرية  التقني الدقيؽ.حقا بالمعنى 
  1.مكانية ذلؾإخر تجاه آفي استعماؿ الحؽ، في حيف يرى ا

في استعماؿ الحؽ قد تعد  التعّسؼإف نظرية فعف الجدؿ القائـ بيف ىذيف الرأييف،  بغض النظرو 
في قطع المفاوضات  التعّسؼمف مقتضيات حسف النية في تكويف العقد في بعض الحاالت مثؿ حالة 

، فيما قتضيات حسف النية في تكويف العقدكؿ م ال تشمؿلكنيا  2.في رفض التعاقد التعّسؼحالة و 
غير  ال كنيماوىذا ما يوضح أنيما متدخبلف  .بعض المقتضيات ويفترقاف في أخرى فييمتقياف 
 3.األخر باستعماؿعف أحدىما  االستغناء، وال يمكف متطابقاف

في استعماؿ الحؽ مف  التعّسؼبعدـ  االلتزاـ، أف مما سبؽ وبالنسبة لما ييـ بحثنا نستخمص
لوقت ، وقد كاف و ذه المرحمة يشكؿ قيدا عمى الحريةلي ، وىو وفقاقتضيات حسف النية في تكويف العقدم

. في الوقت الذي لـ يكف مف المقبوؿ ة لمعالجة الحاالت السابقة الذكرطويؿ يسيطر عمى ىذه المرحم
، غير رات القضائية لعدـ شيوع استعمالو، لدى الفقو والقضاءحسف النية في القرا مبدأ ستناد إلىالفيو ا

أو النص  ،وبعد إقرار حسف النية كمبدأ عاـ ومستقؿ يسود العقد تكوينا و تنفيذا أنو وفي الوقت الراىف
عميو صراحة في مرحمة التكويف العقد مف قبؿ العديد مف القوانيف المعاصرة  ما يغنينا عف المجوء 

ؿ ، لكنو يبقى المخرج القضائي الوحيد بالنسبة لمدو في استعماؿ الحؽ في تمؾ المرحمة التعّسؼلنظرية 
 .قتضيات حسف النية في ىذه المرحمةالتي ال تعترؼ بم

اييره عف العديد مف األنظمة التي ف العقد يختمؼ مف حيث مفيومو ومعإف حسف النية في تكوي
لكف دوف إنكار عبلقتو ببعض المطمب. يمكف أف تمتبس بو .وىذا ما حولنا تبينو مف خبلؿ ىذا 

عض الحاالت بالنسبة ؽ والتي تعتبر مف مقتضياتو في بفي استعماؿ الح التعّسؼكنظرية  األنظمة،
في  التعّسؼنظرية -. ولكنيا  ىي األخرى عميو كمعيار شخصي ليا ،  كما تعتمدليذه المرحمة

، كما ال ف النية في تكويف العقد أو تمغيوال تستطيع أف تشمؿ جميع مقتضيات حس -استعماؿ الحؽ 
                                                           

1
ّٓق ٣ٍو كو١ 201، ٓطرؼس وجٌ جٌُطحخ جُؼٍذ٢. ٘ 1ٝهى ٌٝو ك٢ جألػٔحٍ جُطك٣ٍ٤ٟس ُِوحٕٗٞ ج١ٍُٛٔ، ؼ  ، ذإٔ جُطؼ

ئ٠ُ و أْٔحػ٤َ ؿحْٗ ج١ًُ ٣ٍٟ   252ٝ  251ػ٠ِ جُكوٞم، ك٢ ق٤ٖ أٖحٌ: ٤ٍَٖجو ػ٣ُُ ٤ِْٔحٕ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘ 

٣ٍحش ٝيُي ك٢ ٓؿِس جُؼِّٞ جُوح٤ٗٞٗس ٝجالهطٛحو٣س)جُطؼٓق ذإٔ ٗظ٣ٍس جُطؼٓق ك٢ جْطؼٔحٍ جُكن هى ضٍو أ٣ٟح ػ٠ِ جُك

  .252، ٗوال ػٖ ٤ٍَٖجو ػ٣ُُ ٤ِْٔحٕ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘ 390، ٘ 2ػ٠ِ ٌكٝ جُطؼحهى ( جُٓ٘س جٍُجذؼس، جُؼىو 
2
ٖ ٖٜ٘حَ،  جُطؼٓق ك٢ جُؼوٞو، ًًٍٓز ٤َُ٘ ٖٜحوز جُٔحؾٓط٤ٍ كٍع ػوٞو ٝٓٓإ٤ُٝس، ؾحٓؼس جُؿُجتٍ ذ ػ٘ط١ٍ ذَٞجٌ  

 .4، ٘ ٣2013ْٞق ذٖ نىز ٤ًِس جُكوٞم، 
3

 . ٤ٖ254ٍَجو ػ٣ُُ ٤ِْٔحٕ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘  
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ؼ ػػػػبلف في بعض الوظائػػػػػػفيما متدخ ،ياػػػػػػيحؿ محم يا أوػػف النية أف يمغييستطيع مبدأ حس
 .وظيفتو بمعزؿ عف األخرخصوصيتو و لكف لكؿ منيما  ، اتػػػػالتطبيقو 

في استعماؿ الحؽ فيما يخص تنظيـ  التعّسؼأشمؿ مف نظرية ويبقى مبدأ حسف النية أجدر و 
، األمر الذي يمكننا مف ضمف مقتضياتو في ىذه المرحمة يشمميا ويغطييامرحمة تكويف العقد فيو 

 .عميو التعّسؼ واالعتمادعف نظرية  االستغناء
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 المبحث الثاني

 .حسن النية في المرحمة السابقة لمتعاقدفعالية 

ادتيف عمى إحداث أثر توافؽ إر  ثر، يتكوف إى أّف العقد  وبشكؿ عاـاستقر الفكر القانوني عم
التي تعد مف و  ،غالبا ما يسبؽ التراضي مرحمة يطمؽ عمييا المرحمة السابقة لمتعاقد، و معيف قانوني
لكف  ،تفاؽ حوؿ  العناصر الجوىرية فيوتيدؼ لمتوصؿ إلى ارات الميمة جدا في تكويف العقد و ثالمؤ 

تميد لتبلقي نية التي الحوارات اآلأنيا تمؾ المساومات و التصور البسيط والتقميدي ليذه المرحمة عمى 
حاؿ دوف النص عمييا مف قبؿ أغمب التشريعات المدنية 1.في تكويف العقود البسيطة اإلرادتيف
غير أنو وفي الواقع الحالي أضحت تمؾ التصورات البسيطة لمتعاقد ال تتناسب مع العقود   2،الحديثة

يد فيو العالـ العديد مف الذي ش، و قانوني التي أفرزىا العصر الحديثالي والمالي و ذات التعقيد الفن
ارة ػػػػالتج دائرة  توسيع  إلى  ( أدتاالتصاالتوالتكنولوجية ) المعمومات و  االقتصاديةالتطورات 

. فظيرت طائفة مف العقود تتصؼ بالتركيب كؿ كبير عمى بنياف العقد وتكوينو، والتي أثرت بشيةػالدول
دة شركات كبرى متعددة الجنسيات ومميئة ألنيا ترد عمى مشروعات عمبلقة تقوـ بيا عا 3والتعقيد

   4.القانونيةبالتعقيدات الفنية والمالية و 

اب ػػػػػػػػػادؿ العيني لئليجػػػػػػػف طريؽ التبمثؿ ىذه العقود ع وليذا فإنو مف غير الممكف ابراـ
لتي التمييدية ا اتاالتفاقييا مرحمة مف المفاوضات أو ابرامأصبح مف الضروري أف تسبؽ ،  و وؿػػػػػػػػالقبو 

األمر  .القبوؿإلى تطابؽ اإليجاب و  ، وتنتيي في االخيرحياف وقت طويبلتستغرؽ في كثير مف األ

                                                           
1
أّ ًِػّٞ ٚر٤ف ٓكٔى، جُٔلحٝٞحش جُٜٔٔىز ُِطؼحهى أ٤ٔٛطٜح ٝأقٌحٜٓح، جُٔؿِس جُؼ٤ِٔس ٤ٌُِس جُكوٞم ؾحٓؼس ج٣ٍُٜٖ٘،   

   www.mlawnahrain.orgط٢ٍٗٝ جُطح٢ُ:. ٌٓ٘ٗٞ ك٢ جُٔٞهغ جال282ٌُ، 2014٘، أيجٌ ، جُؼٍجم3جُؼىو 16جُٔؿِى
2
ٖٓ جُط٣ٍٗؼحش جُط٢ ُْ ضْٟ٘ ًٛٙ جٍُٔقِس جُوحٕٗٞ جُٔى٢ٗ جُل٢ٍٓٗ، ٝجُِر٘ح٢ٗ ٝج١ٍُٛٔ، ٝجُؼٍجه٢ ٝ جألٌو٢ٗ، ٝ    

ٝ جُؿُجت١ٍ ذحْطػ٘حء جإل٣طح٢ُ، ج٤ُٞٗح٢ٗ، ج٤ُٞؿٓالك٢ ٝجإلٍْجت٢ِ٤ ٗوال ػٖ ٝجتَ قٔى١ أقٔى، جٍُٔؾغ جُٓحذن،   ج٣ٌُٞط٢

٘340 . 
3

جُؼوى جًٍُٔد ٛٞ جُؼوى ج١ًُ ٣طٌٕٞ ٖٓ ػىز ػوٞو ضطٍجذ١ ك٤ٔح ذ٤ٜ٘ح ُطكو٤ن ػ٤ِٔس ٝجقىز،  ٖٝٓ أْٛ جُؼوٞو جًٍُٔرس ك٢  

ٝػوٞو ض٤ِْٓ    BOTجُطٌحَٓ ك٢ جُٔؿحالش جٌُُجػ٤س ٝػوٞو جُرٞش و٣س ٝػوٞو جُٞهص جُكح٢ُ ػوٞو جُط٤ٔ٘س جالهطٛح

جُٔلطحـ، ٝجالٓط٤حَ جُطؿح١ٌ، ٝٗوَ جُطٌُ٘ٞٞؾ٤ح، ٝجُٔؼِٞٓحض٤س ٝجُط٘و٤د ػٖ  جُ٘ل١، أٗظٍ أقٔى ػرى ج٣ٌٍُْ ْالٓس، جُ٘ظحّ 

  . 360جُكوٞم ؾحٓؼس جُرك٣ٍٖ، ٘ ، ضٛىٌ ػٖ ٤ًِس 2004، 2جُوح٢ٗٞٗ ُٔلحٝٞحش جُؼوٞو جُى٤ُٝس، ٓؿِس جُكوٞم جُؼىو
4

ذٖ أقٔى  ٤ِٚكس، جُٔٓإ٤ُٝس جُٔى٤ٗس ك٢ قحُس  هطغ جُٔلحٝٞحش، ًًٍٓز ٤َُ٘ ٖٜحوز جُٔحؾٓط٤ٍ كٍع قوٞم ضهٛٙ  

 .  1، ٘ 2006هحٕٗٞ نح٘، ؾحٓؼس هحٚى١ ٍٓذحـ ٌٝهِس، 

http://www.mlawnahrain.org/search.ph
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عنيا في مثؿ ىذه  االستغناء، ال يمكف حمة السابقة لمتعاقد ضرورة حتميةالذي أدى إلى جعؿ المر 
  1.العقود

جعميا محؿ دراسة 2،السابقة  لمتعاقد فترة استكشافية ممؤىا العجائب والتناقضاتكوف المرحمة و 
مف التناقضات التي تحكـ الفترة السابقة لمتعاقد، كونيا تخضع لمبدئيف و   3.مف قبؿ الفقو القانوني

ديد الذي يرتب العة المتعاقديف  ومبدأ حسف النية و الذي يضمف حريناقضيف ىما مبدأ  حرية التعاقد و مت
كما قد يبـر في سياؽ التعامبلت التي تجري بصدد  4.ات عمى تمؾ الحرية  في الوقت ذاتوااللتزاممف 

 الفترة القائمة التي األمر الذي جعمنا نقسـ دراستنا ليذه .التمييدية اتاالتفاقيىذه المرحمة العديد مف 
مييدية الت االتفاقاتحسف النية  في فترة التفاوض ثـ في  التزامات. إلى ىاـ في تكويف العقد تمعب دور

 . المترتبة عنيا المسؤوليةثـ جزاءات اإلخبلؿ بيا  و 

التعاقد  الجزائري سكت عف حماية المتعاقد في المرحمة السابقة عمى  المشّرعومف المعموـ أف 
مادي غير ممـز في العديد مف والذي اليزاؿ يعتبر ىذه المرحمة مجرد عمؿ ، تاركا األمر بيد القضاء

ارة إليو مف لكف في ظؿ ما سبؽ اإلش 6،ىو في ذلؾ يحاكي غيره مف أنظمة القانوف المدنيو  5،أحكامو
د مترتبة عف حسف النية في تكويف العق التزامات، أوجد قضاء ىذه األنظمة مف تطورات شيدىا العالـ

، وسنحاوؿ أف  مف خبلؿ ىذا المبحثبدراستو  وىو ما سنقوـ .لحماية األطراؼ في ىذه المرحمة
نوضح موقؼ القانوف الجزائري منيا خاصة وأنو لـ يخص المفاوضات بأحكاـ  قانونية خاصة في 

 االبتدائي  اإلتفاؽ: السابقة لمتعاقد، وذكر منيا التمييديةحيف أنو  قد أشار إلى ابرز صور المرحمة 
في المادة ، والوعد بالتعاقد المدنيمف قانوف  65دة  عمى المسائؿ الجوىرية أو األساسية في العقد الما

العقد النيائي الذي يحؿ  الصورة التي يعقبيا غالبا ابراـمكرر منو   وىي  72العربوف في ـ ، و 72
                                                           

1
  .283جُٔلحٝٞحش جُٜٔٔىز ُِطؼحهى، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘ 
2

  .2جُر٘ى 9ُٓحذن، ٘ ذِكحؼ جُؼٍذ٢، جٍُٔؾغ ج 
3

  .٤ٖ335ٍَجو ػ٣ُُ ٤ِْٔحٕ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘  
4

  .9ذٖ جقٔى ٤ِٚكس، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘  
5

. ٝ  138، ٘ 1ػىو  2001جُٔؿِس جُوٟحت٤س   223852ِٓق ٌهْ  2000/ 24/05)جُٔكٌٔس جُؼ٤ِح، جُـٍكس جُٔى٤ٗس،  

 56500، ٝ ًًُي ِٓق ٌهْ 27، 2٘ػىو 1994جُٔؿِس جُوٟحت٤س 22/12/1993ُ٘لّ جُـٍكس ك٢  106776ٌهْ  ِٓق

. ِٓق 15/07/2002. 4. ٝٓؿِّ جُىُٝس جُؿُجت٣ٍس، جُـٍكس 112٘ 3ػىو 1992جُٔؿِس جُوٟحت٤س 1990/ 26/03ُٓ٘س 

 .4ض٤ٜٕٔ ٌهْ  11جُٓحذن، ٘ ػٖ ذِكحؼ جُؼٍذ٢، جٍُٔؾغ  .(155٘ 3. ػىو2003ٓؿِس ٓؿِّ جُىُٝس  4983ٌهْ 
6

ٝٗوٝ ٓى٢ٗ  Juris-classeur Périodique, Paris 2 .1973،17543. 1972/ 20/03)ٗوٝ ٓى٢ٗ ك٢ٍٓٗ،  

.٘  18٘  1967/  02/ 09.  215٘  18 ٓؿٔٞػس أقٌـحّ جُ٘وٝ، جُوحٍٛز، ٍٓٛ.  01/1967/  ١ٍٛٓ26 ،

 .4جُط٤ٜٕٔ ٌهْ  11، ٘ جٍُٔؾغ ٗلّ ( ػٖ ذِكحؼ جُؼٍذ٢، 642.   ٘. 19.ِ 28/03/1968. 334
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مف قانوف حماية  17بتقديـ المعمومات في العديد مف المواد  ) كالمادة  االلتزاـ. كما أشار إلى محميا
  04/02مف قانوف رقـ  4المادة و  25/2/2009المؤرخ في  09/03المستيمؾ وقمع الغش رقـ 

 المشّرعالذي يحدد القواعد المطبقة عمى الممارسات التجارية، وىوما أكده   23/06/2004المؤرخ في 
والذي ينص عمى وجوب اإلعبلـ  10/11/19901المؤرخ في  367/ 90رقـ  الجزائري في المرسوـ

التي تحكـ المرحمة السابقة لمتعاقد    االلتزاماتبالسرية وغيرىا مف  االلتزاـو 2المادي لممستيمؾ ...... (
فعدـ النص صراحة عمى تنظيـ  .ا يقتضيو مف أمانة وثقة وموضوعيةوالمترتبة عف مبدأ حسف النية وم

 .ة عدـ وجود أحكاـ قانونية تحكميابالضرور  ال يعني المرحمةىذه 

الدور اإليجابي الذي يقوـ بو حسف النية في مرحمة ما قبؿ  سنسعى  لتبييف  مف خبلؿ دراستناو 
التمييدية  .اتاالتفاقيتطبيقاتو ضمف  المفاوضات عموما وفي وذلؾ مف خبلؿ مقتضياتو و  ،التعاقد
 3.المترتبة عنو المسؤولية، وجزاءات اإلخبلؿ بو و كذلؾ

بناءا عمى   في العصر الحديث تخص المرحمة السابقة لمتعاقد االلتزاماتوقد برزت العديد مف 
دوره اإليجابي  والتي تثبت4،مبدأ حسف النية في مرحمة ما قبؿ التعاقد ، تستند إلىقضائيةجيود فقيية و 

السابقة  بمفيومو اإليجابي في المرحمةأف سيادة مبدأ حسف النية ، خاصة و اإليجابي في ىذه المرحمة
 .المنازعات في تنفيذ العقد كذلؾ يقمؿ مف حدوثلمتعاقد  سيحقؽ العدؿ و 

 

 

                                                           
1
جُٔطؼِن ذْْٞ جُِٓغ جُـًجت٤س ٝػٍٜٞح، جُٔؼىٍ ٝجُٔطْٔ  10/11/1990جُٔإٌل ك٢  90/367جٍُّْٔٞ جُط٘ل١ً٤ ٌهْ   

ٌٓ٘ٗٞ ك٢ جُؿ٣ٍىز  22/12/2005جُٔطؼِن ذْْٞ جُِٓغ جُـًجت٤س ٝػٍٜٞح، جُٔإٌل ك٢ 05/484حٍُّْٔٞ جُط٘ل١ً٤ ٌهْ ذ

 .2005/ 12/ 25ٌز ك٢ جُٛحو 83ج٤ٍُْٔس جُؼىو 

 
2
يُي ألٕ ٍٓجهرس جُٔ٘طٞؼ ذط٣ٍوس ٓرحٍٖز ٖٓ ٠ٍف جُٔٓطِٜي ٤ُّ ٤ٓ٣ٍج وجتٔح .ال ٤ْٔح ، ك٤ٔح ٣هٙ جُٔ٘طٞؾحش   

 جُٔـِلس أٝ جُطو٤٘س أٝ جُل٤٘س، أٗظٍ: ذٞوج٢ُ ٓكٔى، قٔح٣س جُٔٓطِٜي ك٢ جُوحٕٗٞ جُٔوحٌٕ، وجٌ جٌُطحخ جُكى٣ع، جُوحٍٛز

 ٤ِٜح.ٝٓح ٣ 293، ٘ 2006، ٍٓٛ
3

  .12. ٝ ٓحٌٕٝ ٤ٍ٘ٓ قىجو، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘  5ٝ 4جُر٘ى   12ٝ 11ذِكحؼ جُؼٍذ٢،  جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘ 
4

أًٍّ ٓكٔٞو ق٤ٖٓ جُرىٝ ٝٓكٔى ٚى٣ن ٓكٔى ػرى هللا، أغٍ ٓٞٞٞػ٤س جإلٌجوز جُطؼحهى٣س ك٢ ٍٓقِس جُٔلحٝٞحش، ٓؿِس  

. ٌٓ٘ٗٞ ػرٍ جُٔٞهغ 407ٝ 406، ٘ 2011، جُؼٍجم ،، ؾحٓؼس ج49َُٚٞٔجُؼىو  13ٓؿِس جٍُجكى٣ٖ ُِكوٞم، جُٔؿِى 

  www.iasj.netجإلٌُط٢ٍٗٝ جُطح٢ُ:  

http://www.iasj.net/
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 المطمب األول

 مقتضيات حسن النية في فترة التفاوض المكونة لمعقد . 

متداوال بكثرة في الوسط  مصطمحا باعتبارهسياسيا  اً جرت العادة عمى أف يتخذ التفاوض بعد
ي ىذا ، األمر الذي يستدعي بياف جوانبو فالمجاؿ القانوني تواجده داخؿ ال يمنع، لكف ىذا السياسي

يف يما نحف بصدد تب القانوني لمتفاوض بقدر اإلطاربصدد تحديد  المجاؿ ) بإيجاز ألننا لسنا
 .وضات  (امففترة أي ال ىذه يفرضيا مبدأ حسف النية في المقتضيات التي

، فييا مضادة  اقتراحاتو المرحمة التي تتضمف اقتراحات و تعريؼ التفاوض بأنتـ : تعريف التفاوض
لذا يبقى التفاوض يمثؿ لعبة  ،ت ترتفع اليمة فييا وأخرى تنخفضفتراو  االنسحابو  االنفتاح يكوف 
قديف احتمالييف مف أجؿ البحث عف وتـ تعريؼ المفاوضات بأنيا حوار يجري بيف متعا 1بامتياز

يرى بعض الفقو في تعريفو و  2.تمثؿ محؿ العقد التزامات تجاه حقوؽ و ا توافؽ لئلرادات إمكانية إيجاد
الدخوؿ في مناقشات تفاوض بأنيا عرض موجو إلى شخص معيف أو غير معيف بقصد ملمدعوى ل

 لمتعاقد وفؽ ما تقتضيوويحاوؿ كؿ طرؼ في ىذه الفترة أف يحدد مضمونا  .عقد ما ابراـ اليدؼ منيا
 3.ذلؾ ما في وسعو مف الطاقة والبراعة سبيؿ  ال فيمصمحتو باذ

ـ يقو ، و مجأ إلييا كؿ مف يرغب في التعاقدالوسيمة التي ي يفات السابقة بأنوويستخمص مف التعر   
تبادؿ وجيات النظر وطرح بدائؿ بيدؼ تضييؽ  ىوة الخبلؼ  بينيما فييا األطراؼ بإجراء محادثات و 

عقد  ، كؿ ذلؾ ألجؿ ابراـتصور مشترؾ حوؿ عقد معيف مف جية أخرى التوصؿ إلىو  ،مف جية
 :أىـ الخصائص التي تميز المفاوضات.ومف التعريفات السابقة يمكف استخبلص  مستقبمي 

                                                           

 
1
 Philippe Le Tourneau .La rupture des négociations .R T D.com .1998.p 479.  

2
  .57، 2010٘، ٌٓطرس وجٌ جُػوحكس، ػٔحٕ، 1ٓكٔى ؾٞجو، جُؼوٞو جُى٤ُٝس )ٓلحٝٞحضٜح جذٍجٜٓح ض٘ل٤ًٛح (، جُطرؼس  

 
3
 ٤ِْٔحٕ وج٣ف ذٍجى جُؿ٢ِ٤ٔ، جُٔلحٝٞحش جُؼوى٣س  وٌجْس ٓوحٌٗس ،ٌْحُس ٓحؾٓط٤ٍ ٤ًِس جُكوٞم، ؾحٓؼس ج٣ٍُٜٖ٘،  

  .6، 1998ْ٘٘س  جُؼٍجم،
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، إذ يقوـ الطرفاف بتبادؿ ؿ فبل يتصور حدوث تفاوض مع النفسالتفاوض ثنائي الجانب عمى األق .1
 2.وذلؾ مف خبلؿ خطابات النوايا 1وجيات النظر حوؿ موضوع العقد وشروطو 

  3.لمبدأ حرية التعاقد ، يخضعتصرؼ إرادي العقد التفاوض عمى  .2
 .يةعممية التفاوضالبيف طرفي 4مصالح متعارضةتحتوي المفاوضات عمى  .3
 . احتماليةالعقد و  إلبراـتمييدية و   لكف رغـ ذلؾ تبقى المفاوضات مرحمة مؤقتة ،اتفاؽإلى تيدؼ  .4

، تتجمى أىميتيا في صياغة العقد انو مف تعريفات وخصائص لممفاوضاتمف خبلؿ ما سبؽ بي 
ظياره إلى الوجودبصو   كما تحاوؿ المفاوضات . و لقانوني لكؿ طرؼ فيو، وتحديد المركز ارتو النيائية وا 

 5.يأخذ بيا في تفسير العقودو  .فييا د  القانوف الواجب التطبيؽ ؿ لممشكبلت المتوقعة وتحدإعطاء ح
 أ حرية التعاقد والذي قد يجعميا سيطرة المطمقة  لمبدماألمر الذي يستوجب عدـ ترؾ ىذه المرحمة ل

وتؤدي إلى ماؿ الجيد والضاعة الوقت و والتي  تعمؿ عمى إ جادةالمسرحا لممناورات غير و  فضاءاً 
، مف قبؿ دوؿ القانوف المدني  قص التشريعي في ىذا المجاؿ. خاصة في ظؿ النكشؼ أسرار العمبلء

 7.حسف النية كأصؿ عاـ بمبدأ تعترؼ و  مف كونيا تقر الّرغـب  6،بتحديد ومنيا القانوف الجزائري
والتي مف شأنيا  ،يفضيرتبو ىذا المبدأ  مف التزامات تفرض عمى المتفاو  بالتالي فيي لف تنكر ماو 

خاصة وأّف ىذه التطبيقات لحسف النية في مرحمة التفاوض تجعمو يكفؿ األماف  .مةتنظيـ ىذه المرح
، غاىاػػػػػمبتغ ػػػػات تبمػػػػػػر االمر الذي يجعؿ المفاوضػػػػػػطرؼ األخمالمصالح المشروعة ل ةعااوالشفافية ومر 

الجزائري منيا  المشّرعيف موقؼ يليذه المقتضيات سنحاوؿ تببعيدا عف كؿ العوائؽ ومف خبلؿ دراستنا 
مف خبلؿ تشريعاتيا  أو  االلتزاماتدوف إىماؿ بياف موقؼ الدوؿ التي كانت سباقة لترتيب ىده 

 .قضائيا

                                                           
1

. ٝئ٣٘حِ ٢ٌٓ ػرى ٗٛحٌ، جُطلحٜٝ جإلٌُط٢ٍٗٝ وٌجْس ٓوحٌٗس ك٢ ظَ 12ذٖ جقٔى ٤ِٚكس، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘  

. ٘ 2013، ، جُؼٍجم3، جُؼىو21ذؼٝ جُط٣ٍٗؼحش جُؼٍذ٤س جُٔؼحٍٚز، ٓؿِس ؾحٓؼس ذحذَ ُِؼِّٞ جإلٗٓح٤ٗس، جُٔؿِى 

ٝ ٤ٍَٖجو ػ٣ُُ ٤ِْٔحٕ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘ .   www.uobabylon.eduػرٍ جُٞهغ جإلٌُط٢ٍٗٝ: ، ٌٓ٘ٗٞ 950

337.  
2

جُ٘ٞج٣ح: ٢ٛ جُٔٓط٘ىجش ذحُـس جُط٘ٞع ك٢ ككٞجٛح ٟٜٝٓٔٞٗح، ٣طْ ضرحوُٜح ذ٤ٖ ٠ٍك٤ٖ ضؼٌّ جالضلحهحش أٝ جُلْٜ  نطحذحش 

   .340ئ٠ُ ٘  343جُٔرىت٢ ُِطَٞٚ ٠ٍُٝٗ جُؼوى. أٗظٍ: ٝجتَ قٔى١ أقٔى، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٖٓ ٘ 
3

  .12جُٓحذن، ٘  . ذٖ أقٔى ٤ِٚكس، جٍُٔؾغ950ئ٣٘حِ ٢ٌٓ ػرى جُ٘حٍٚ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘  
4

  .11. ٝ ذِكحؼ جُؼٍذ٢، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٤ٖ337ٍَ٘جو ػ٣ُُ ٤ِْٔحٕ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘  
5

  .15ٝ 14. ذٖ أقٔى ٤ِٚكس، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘ 952ٝ 951ئ٣٘حِ ٢ٌٓ ػرى جُ٘حٍٚ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘  
6

 . ٤ٖ342ٍَجو ػ٣ُُ ٤ِْٔحٕ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘  
7

  .13ٝ  12جُٓحذن، ٘ ذِكحؼ جُؼٍذ٢، جٍُٔؾغ 

http://www.uobabylon.eduمنشور
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 الفرع األول

 الجدية في التفاوض التزا 

. وىذا يعني الجدية في عممية التفاوض التزاـإّف األخذ بمبدأ حسف النية في التفاوض يقتضي 
 ف الأو  1اتفاؽلدى األطراؼ المتفاوضة في التوصؿ إلى – إيياميووليست ىزلية أو  –وجود نية حقيقية 

و تتعدد صور عدـ الجدية في  التفاوض بحسب أىدافيا  2.يقـو أي طرؼ بالتفاوض بنية عدـ التعاقد
يستيدؼ التجسس وقد تكوف النية  ومنيا ما، تيدؼ اإلعاقةأو ما يطرأ عمييا مف تغيرات إذ منيا ما يس

 .في التفاوض لمدة معينة االستمرار، ولكنيا تتحوؿ إلى نية غير جادة بعد دايةجادة في الب

 الفقرة األولى

 .الجديةصور عد   

 :اإلعاقة.عدـ الجدية التي تستيدؼ  أوال   

شراء محؿ قاـ )س( بالتفاوض مع )ص( ل فإذا المثاؿ:وسنحاوؿ توضيح ىذه الصورة مف خبلؿ ىذا 
عمى الطرؼ )ع( والذي  لكف لتفويت الفرصةو  .ر ليس رغبة في شراء المحؿتجاري يممكو ىذا األخي
في حاؿ تأكد الطرؼ ) س( مف انصراؼ رغبة  الطرؼ )ع(  و  3المحؿ لسبب ما يرغب في شراء نفس

   4.لؾ المحؿ )ص()س ( بوقؼ التفاوض مع ما  أي عف الشراء يقوـ ىذا الطرؼ

  

                                                           
1

. ٝ ذٖ ٣ٞخ 342. ٝ ٤ٍَٖجو ػ٣ُُ ٤ِْٔحٕ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، 51٘جُر٘ى  69ذِكحؼ جُؼٍذ٢، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘ 

        . 116ٛىٟ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘ 

Vincent Karim, La règle de la bonne foi prévue dans  l’article 1375  du code civil du 

Québec. Les cahiers de droit , vol ,41 , n 3. septembre 2000,p 453.Disponible sur  site 

électronique : http://id.erudit.org/iderudit/04361ar  . 
2

ٓكٔٞو ك٤حٜ، ٓىٟ جُطُجّ جألٗظٔس جُوح٤ٗٞٗس جُٔوحٌٗس ذٔرىأ قٖٓ ج٤ُ٘س ك٢ ٍٓقِس جُطلحٜٝ ػ٠ِ جُؼوى، ٓؿِس ج٣ٍُٗؼس  

. ػرٍ جُٔٞهغ جإلٌُط٢ٍٗٝ :  239، ٘ 2013، أك٣ٍَ 54ٝجُوحٕٗٞ، ٤ًِس جُوحٕٗٞ ؾحٓؼس جإلٓحٌجش جُؼٍذ٤س جُٔطكىز، جُؼىو 

bibliotdroit.blogspot.com. 
3

  ٓ٘حكٓس جُـ٤ٍ ) ع ( ُٚ ك٢ جُٓٞم جُٔك٤ِس.ٓػَ: ضؿ٘د  
4

  .239ًٛج جُٔػحٍ جُط٤ٞٞك٢ ٓٗحٌ ئ٤ُٚ ػ٘ى جُىًطٌٞ ٓكٔٞو ك٤حٜ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘  

http://id.erudit.org/iderudit/04361ar
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، حتى يفوت عميو صفقة اوض ىنا إشغاؿ المفاوض األخريكوف القصد مف التف كما يمكف أف 
وعندما  2،و لغيرهأ 1ذلؾ لتحقيؽ مصمحة شخصية لو ، و هغير يا مع ، كاف عمى وشؾ ابرامربحةم

استفزازية  تؤدي أو إثارة عقبات كرفع األسعار بكيفية ، قصده السيء يقـو بقطع المفاوضات يتحقؽ
بطريقة جائزة بدفع الطرؼ فيو يقوـ ىنا و   ،وضات غير متكافئةخر بأف المفاآلإلى اشعار الطرؼ ا

وشؾ حسب اعتقاد ىذا األخير عمى الوقت الذي كانت فيو المفاوضات و في االنسحاب األخر إلى  
نية عدـ التعاقد  عمىعميو فإف ىذا النوع مف المفاوضات يرتكز و . اإلفضاء إلى تكويف عقد نيائي

 . عقد ابراـو  اتفاؽ. يحوؿ دوف توصمو إلى يشكؿ إال عائقا لممتفاوض األخرال . و يفتقد لمجديةو 

  عدـ الجدية التي تستيدؼ التجسسثانيا :. 

تنشأ ىذه الحالة إذا رغب المتفاوض في أف يجعؿ التفاوض وسيمة لممناورات  يقصد منيا، معرفة و   
وتظير   3.دوف أف تكوف لديو رغبة حقيقية في التعاقد والمعموماتية لممتفاوض معو،اعية األسرار الصن

التفاوض فييا لمدة زمنية التي قد تستمر مرحمة و  ؿ كبير في عقود نقؿ التكنولوجيا،ىذه الحالة بشك
وقد يرغب المتفاوض في الدعاية  4.أسرار معرفيةتفاوض عمى تفاصيؿ و يتـ خبلليا إطبلع الم معتبرة 

و مف أجؿ توزيع . إلى التفاوض معبعض الشركات ذات الشيرة العالميةلمنتجاتو فيمجأ إلى دعوة 
المتمثؿ في و  - . وبعد أف يتأكد مف أّف غرضو الحقيقي مف التفاوضأنحاء الببلدمنتجاتو في كافة 
 5.قد تحقؽ  ينسحب مف المفاوضات  - الدعاية لمنتجاتو

 عدـ الجدية الطارئة .الثا : ث  

 التفاؽلكف سرعاف ما يدرؾ استحالة توصمو . و يةجدّ المتفاوض في العممية التفاوضية بقد يدخؿ 
مع ذلؾ يستمر في التفاوض و  ،تو عمى الوفاء بمتطمبات التعاقد، أو صعوبة ذلؾ بسبب عدـ قدر ضيوير 

                                                           
1
 Vincent  Karim .op  ,cit .p 453  

ج ك٤ٌٕٞ ٛىف جُٔطلحٜٝ جُٔؼٞم  ٖٓ ٌٝجء ض٤ٟؼٚ ًُٜٙ جُٛلوس ػ٠ِ جُٔطلحٜٝ جألنٍ ٛٞ إٔ ضٓٞء جُكحُس جُٔح٤ُس ًُٜ

    جألن٤ٍ نحٚس ئيج ًحٕ ٓ٘حكٓح  ُٚ ك٢ ْٞم  أٝ إٔ ٣ٟلٍ ٛٞ ذٜح ذؼى يُي. 
2

  ٝٛ٘ح هى ٣ٌٕٞ جُٔطلحٜٝ جُٔؼٞم ٓأؾٌٞج ٖٓ ٓ٘حكّ ُىٝو ُِٔطلحٜٝ جألنٍ. 
3

  .342. ٤ٍَٖجو ػ٣ُُ ٤ِْٔحٕ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘ 239ٓكٔٞو ك٤حٜ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘   
4

  .239ٓكٔٞو  ك٤حٜ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘  
5

ٖٝٓ يُي أ٣ٟح، إٔ ضٓطٜىف ًٍٖس ٓح جُىنٍٞ ك٢ جُٔلحٝٞحش ُٔؼٍكس جُٔٓطٟٞ جُكو٤و٢ ُألْؼحٌ، ٝجُٔٓطٟٞ جُل٢٘  

ُِٔطلح٤ٖٞٝ. غْ ض٘ٓكد ٖٓ جُٔلحٝٞحش ٝجُط٢ ك٢ ؾ٤ٔغ جُكحالش جُٓحذوس جًًٍُز ضٓطٜىف جُطؿّٓ ال ضؼحهى. ٤ٍَٖجو 

 . ٝٓح ذؼىٙ 48 جُر٘ى  66جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٖٓ ٘ . ٝذِكحؼ جُؼٍذ٢، 342ػ٣ُُ ٤ِْٔحٕ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘ 
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اء األمؿ لدى الطرؼ مع ذلؾ يقوـ بإحي. و مكانياتوإ بنية التفاوض ال التعاقد ألنو يدرؾ جيدا حدود
مف عدـ الجدية إال أنيا طارئة  انوع يعد  ىذا أيضا. و وارد اتفاؽالتوصؿ إلى  احتماؿاألخر بإبقاء 

 .مبرر ليا ألنيا قد تؤدي إلى نفقات ال .عنيا االبتعادبحسف النية في تكويف العقد  االلتزاـويقتضي 
ىذا يعني أف عدـ الجدية في التفاوض يستوي فيما إذا و  .عاقد مع الغيرعمى تفويت فرصة لمتفضبل 

 1.أثناء سير المفاوضاتو بعد ذلؾ و أو أنو قد طرأ عمي ،كاف قائما منذ البداية

  الفقرة الثانية

 .الجدية في المفاوضات التزا الدولية من  اتاالتفاقيموقف القوانين الداخمية و 

التزاـ الجدية عمى غرار أغمب القوانيف المدنية مف اإلشارة إلى و  يخمو القانوف المدني الجزائري
 التزاـغير أف القانوف المدني األلماني يحتوي عمى نص يتعمؽ بالتعويض عمى عدـ  ،في التفاوض

  2.الجدية في  التفاوض

مف قبؿ العديد مف القوانيف المدنية  3 االلتزاـيجب التنويو إلى أف عدـ النص عمى ىذا و 
بجدية  االلتزاـأنو قد تـ تكريس . خاصة و سي  ال يستبعد األخذ بو مف قبمياكالقانوف المدني الفرن

التي نصت عميو صراحة في القسـ الثاني في المادة و  " UNIDROIT . في مبادئ  "المفاوضات
 :بقوليا  Negotiations  in bad  faith( تحت عنواف التفاوض بسوء نية   1/15)

 

 .اتفاؽأي طرؼ حر في التفاوض وليس مسؤوال عف فشؿ التوصؿ إلى  .1
نزاىة . مخالؼ لحسف النية و ذي تفاوض أو قطع التفاوض عمى نحو، فإف الطرؼ الية حاؿعمى ا .2

 .ضرار التي يسببيا لمطرؼ األخروال عف األالتعامؿ يكوف مسؤ 

                                                           
1

 . 259. و ٓكٔٞو ك٤حٜ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘ ٤ٖ344ٍ َجو ػ٣ُُ ٤ِْٔحٕ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘  
2

( ُؼىّ ؾى٣س جُطُجّ ٚحقد ًٛج  118ٓ٘ٚ ػ٠ِ  ) ئيج ًحٕ ئػالٕ جإلٌجوز ذح٠ال ٠روح ُِلوٍز ) 122ئي ض٘ٙ جُٔحوز  

  جإلػالٕ ذحُطؼ٣ٞٝ (.

.240و ك٤حٜ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘  
3
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لمطرؼ بأف يدخؿ أو يستمر في المفاوضات مع عدـ نية حقيقية  ،، بوجو خاصإنو سوء النية .3
  1 .مع الطرؼ األخر اتفاؽلمتوصؿ إلى 

تعتبره مف الجدية في التفاوض بكؿ صوره و  التزاـفيي تفرض   ،المادة ىنا غنية عف التوضيحو 
ع العقد ( مف مشرو  301/2كما أنيا متطابقة مع نص المادة ) ،حسف النية في ىذه المرحمة تضياتمق

األنظمة القانونية عمى عدـ جواز قياـ طرؼ  اتفاؽوىذا ما يوضح   2.( P E C L) األوروبي
دـ إنشاء متى اتجيت نية أي منيما إلى ع ،نشاء عقدإلأو االستمرار في التفاوض مع أخر التفاوض ب

 .في مرحمة التفاوض المكونة لمعقد خبلؿ بحسف النية. و اعتبرتو إىذا العقد

 الثالثة الفقرة

 .الجدية التزا موقف الفقو والقضاء من  

يظؿ المتفاوض في األصؿ عمى المفاوضات أثرا قانونيا اذ  ال يرتببأف القانوف  3يرى الفقو
حيث أف مبدأ الحرية 5،العقدي االلتزاـطار العقد و يعتبر خارج إ، و خبلؿ ىذه الفترة 4متمتعا بكامؿ حريتو

. وال مسؤولية عمى مف يخرج مف لى حيف الوصوؿ إلى العقد النيائيإ التعاقدية يرافؽ ىذه المفاوضات
الجدية  . لكف متى اقترف التفاوض بعدـشرؼحسف النية ويتعامؿ بجدية و  دائرة التفاوض طالما أنو كاف

المتفاوض   ستمرار في المفاوضات مع عدـ وجود نية لمتعاقد كافاال ، أونتج عنو قطع لممفاوضاتو 
ستوجب ي وىذا ما .حسف النية في ىذه المرحمة عد خرقا لمقتضياتتو والتي تجديـ مسؤوال عمى  عد

خر في أف ى الطرؼ اآلماؿ كاذبة لد،  وعدـ بعث آعف التفاوض بنية عدـ التعاقد كاليزؿ االبتعاد

                                                           
1

 ٓرحوب جال٤ٗىٌٝج . 240. ٝ ٓكٔٞو ك٤حٜ، جٍُٔؾغ جُٓحذن،  ٘ ٤ٖ345ٍَجو ػ٣ُُ ٤ِْٔحٕ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘  

  ٌٓ٘ٗٞز ػرٍ جُٔٞهغ جالٌُط٢ٍٗٝ جُطح٢ُ: 

www.unidroit.org   
2

ك٢ جُطلحٜٝ ٝٛٞ ٤ُّ ٓٓإٝال ػٖ جُلَٗ ك٢ جُطَٞٚ ئ٠ُ جضلحم. *ػ٠ِ ج٣س قحٍ كإ  ٝجُط٢ ض٘ٙ ػ٠ِ: *جُطٍف قٍ  

٠ٍف ج١ًُ ضلحٜٝ أٝ هطغ جُطلحٜٝ ػ٠ِ ٗكٞ ٓهحُق ُكٖٓ ج٤ُ٘س  ُٝٗجٛس  جُطؼحَٓ ٣ٌٕٞ ٓٓإٝال ػٖ جألٍٞجٌ جُط٢ 

أٝ ٣ٓطٍٔ ك٢  ٣ٓررٜح ُِطٍف جألنٍ.*٣ٝهحُق قٖٓ ج٤ُ٘س ُٝٗجٛس جُطؼحَٓ ػ٠ِ ٝؾٚ جُهٛٞ٘ جُطٍف ج١ًُ ٣ىنَ

جُٔلحٝٞحش ٓغ ػىّ ٤ٗس قو٤و٤س ُِطَٞٚ ئ٠ُ جضلحم ٓغ جُطٍف جُٔوحذَ. أٗظٍ: ٤ٍَٖجو ػ٣ُُ ٤ِْٔحٕ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، 

  . 240. ٝ ك٤حٜ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، 345٘
3

. ٤ٍَٖٝجو ػ٣ُُ ٤ِْٔحٕ، جٍُٔؾغ 207(، ٘ 1جٗظٍ: ج١ٌُٜٞ٘ٓ، جٍُٔؾغ جُٓحذن)ج١٤ُْٞ ٓٛحوٌ جالُطُجّ  جُٔؿِى  

  .70. ٝجُؼٍذ٢ ذِكحؼ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘ 44. ٝػرى جُٔ٘ؼْ ٠ْٞٓ جذٍج٤ْٛ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘ 346ٓحذن، ٘جُ
4

  .49جُر٘ى   67ذِكحؼ جُؼٍذ٢، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘  
5

 . 44ػرى جُٔ٘ؼْ  ٠ْٞٓ جذٍج٤ْٛ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘  

http://www.unidroit.org/
http://www.unidroit.org/
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خر نفقات عاية أو التسمية لتحميؿ الطرؼ اآلأمد المفاوضات لمجرد الد وعدـ إطالة 1وشيؾ.التعاقد 
  2.كبيرة

أحكاما تحمي الطرؼ المتضرر مف عدـ   3القضاء في أغمبية الدوؿ كفرنسا وأمريكا لقد تبناو 
توضيح موقؼ القانوف مف مسألة في  اىذه األحكاـ سبابكانت ، ولقد االلتزاـ بالجدية في المفاوضات

لية و مسؤ الررت . ومثاليا القضية الشييرة أماـ المحكمة المصرية والتي قالجدية في المفاوضات التزاـ
   4.عمى مف قاـ بالتفاوض دوف جدية

 ثانيالالفرع 

 .بعد  إجراء مفاوضات موازية االلتزا  

ط وذلؾ  لمقارنة الشرو ، أكثر مف جية أمر مشروع كأصؿ عاـإّف حؽ الفرد في التفاوض مع 
في  إذ يسعى المتعامموف 5،األفضؿ اختيارالتي قد يحصؿ عمييا المتفاوض والمفاضمة فيما بينيا و 

توسع أنشطتيـ عبر اتيـ و ميداف التجارة الدولية لموصوؿ إلى أحسف الصفقات التي تحقؽ طموح
حيث  ،لجسور والمطارات والبنى التحتيةكذلؾ الحاؿ بالنسبة لمعقود الدولية الخاصة بتشييد او  ،الحدود

صاتيا عمى أوسع نطاؽ لكي إلى طرح مناق  تسعى الدولة المتعاقدة أو السمطة العامة المحمية  بالتحديد
و وفؽ أحدث أو ذلؾ الذي ينفذ أعمال ،الوصوؿ إلى المتعاقد الذي يقدـ ارخص األسعارتستطيع 

                                                           
1

٠ ػٍٜ أْرحخ ٝ ذٞجػع ٌكٟٚ: ٠حُٔح أٗٚ ُْ ئي إٔ جألَٚ ٛٞ ق٣ٍس جُطؼحهى كال ٣ؿرٍ ػ٠ِ جذٍجّ جُؼوى، ٝال ػِ 

 20/3/1972ًؼىّ جُؿى٣س ٝ ذؼع أٓحٍ ًحيذس ،) ٗوٝ ضؿح١ٌ ُٔكٌٔس ذح٣ٌّ، -٣طؼٓق ك٢ جْطؼٔحٍ ٌنٛس جٍُكٝ  

.J C P ،1973 .2 .17543 ْ67٘  2( .ٗوال ػٖ ذِكحؼ جُؼٍذ٢، جٍُٔؾغ جُٓحذن، جُط٤ٜٕٔ ٌه.  
2

 Revue 22/02/1994ٕ ٤ٗس ٣ٞؾد جُٔٓإ٤ُٝس، ٗوٝ ضؿح١ٌ ك٢ٍٓٗ، )ٗوٝ ضؿح١ٌ ك٢ٍٓٗ، ٣ٍٟ ذإٔ جُطلحٜٝ وٝ 

Trimestrielle de Droit 1994    ٕ70٘ 3(ذِكحؼ جُؼٍذ٢، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ض٤ٜٔ. 
3

ٝ ٓػحُٜح ك٢ جُوٟحء جُل٢ٍٓٗ ٜٓ٘ح جألقٌحّ جُٓحذوس جًًٍُ، أٓح أ٣ٌٍٓح كوى هٟص جُلىٌج٤ُس جأل٤ٌ٣ٍٓس ذإٔ ضلحٜٝ جُٔإؾٍ  

٠ ضٔى٣ى ػوى جإل٣ؿحٌ ًحٕ ذٜىف جْطٍٔجٌ جٗطلحع جُٔٓطأؾٍ ذحُؼ٤ٖ جُٔإؾٍز ٠ٞجٍ كطٍز جُٔلحٝٞحش، ٖٝٓ ٓغ جُٔٓطأؾٍ ػِ

غْ وكغ جألؾٍز نالٍ ضِي جُلطٍز ئ٠ُ ق٤ٖ ٝ ٍٚٞ جُٔإؾٍ ئ٠ُ جضلحم ٓغ ٖهٙ غحُع ًحٕ ٣ٍؿد ك٢ ٍٖجء جُؼوحٌ ٖٓ ًٛج 

ذَ ضٔص ئػحهطٚ ٝ جْطـالُٚ ذًٜٙ جُٔلحٝٞحش. ٗوال  ػٖ  جُٔإؾٍ ٓٔح ٣ٞٞف ػىّ ٝؾٞو ٤ٗس قو٤و٤س ك٢ جُطؼحهى ٓغ جُٔٓطأؾٍ 

 .241٘  ،ٓكٔٞو ك٤حٜ، جٍُٔؾغ جُٓحذن
4
. ٗوال ػٖ، ٤ٍَٖجو ٤ِْٔحٕ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، 182، ٘ 17ٓغ أقٌحّ جُ٘وٝ، ِ 27/01/1967ٗوٝ ٓى٢ٗ ١ٍٛٓ   

، ٖٓ ػوى جًٍُٗس ٓغ جُٔطؼٕٞ ؿح٣طٜحُْ ٣ٌٖ جذىج ٣وٛى إٔ ضرِؾ جُطحػٖ ُْ ٣ٌٖ ؾحوج ك٢ جُٔلحٝٞحش ٝ .» .....  346٘ 

ٞىٙ ذَ جٗٚ أْٝٛ جألن٤ٍ ذٍؿرطٚ ك٢ ض٣ٌٖٞ ًٛٙ جًٍُٗس ُٔؿٍو جُكٍٛٞ ػ٠ِ كٌٍز جٍُٔٗٝع ٝ جْطهىجٓٚ ك٢ جنط٤حٌ 

ج٥الش جُالَٓس ُِٔٛ٘غ ُىٌج٣طٚ ذًُي ػ٠ِ إٔ ضوّٞ ، ذط٘ل٤ً ٍٓٗٝع ًٍٖس ٣ٌٜٞٗح جُطحػٖ ٓغ آن٣ٍٖ ٖٓٔ ٣ورِٕٞ 

حٍ جًٍُٗس ذ٤ٛ٘د ًر٤ٍ ٝٛٞ ٓح ضْ ُٚ كؼال ذط٣ٌٞ٘ٚ جًٍُٗس ٓغ جألْطحي ج١ًُ ْحْٛ ذكن جُؼٟٞ جُٔٓحٛٔس ٓؼٚ ك٢ ٌأِ ٓ

ك٢ ٌأِ جُٔحٍ ٝ يُي ذهالف جُطحػٖ ج١ًُ ًحٕ ٣ٍ٣ى إٔ ٣ٗطٍى ذؼِٔٚ ٝقٓد . ٝٓغ يُي ٣ٌٕٞ ُٚ ٌذغ ك٢ ًَ أٓٞجٍ 

 «. جًٍُٗس ٝ جٍُذغ ًًُي ك٢ جٌذحقٜح
5

  .242ٓكٔٞو ك٤حٜ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘   
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ف ىذاو 1.المعروفة في مجاؿ معيف األساليب و التقنيات  الذي ال و  ،الحؽ مكفوؿ بمبدأ حرية التعاقد ا 
وفي المقابؿ يعتبر ىذا التصرؼ  2.تكويف العقد يمكف مصادرتو مالـ يكف مخالفا لحسف النية في

مقتضيات والمتمثؿ في التفاوض مع عدة أطراؼ في الوقت ذاتو بنية التعاقد مع طرؼ واحد مخالفا ل
 : حسف النية في حالتيف ىما

أي اشترط عدـ إجراء ،خر حصرية التفاوض معو متى اشترط المتفاوض عمى الطرؼ اآل .1
ر أو ػػػػشرط القصػمى بػػػػوىو ما يس3.التفاوض بيف الطرفيفمفاوضات مع الغير طوؿ مدة 

ىذا الشرط مف خبلؿ النص عميو في المفاوضات استنادا إلى عقد التفاوض أو  ، ويظيرتبعادػػػاالس
صراحة  اشتراطوإال إذا تـ  االرتجاليةدعوة مجردة لمتفاوض وال يمكف تصوره في المفاوضات 

عدـ التفاوض مع الغير بيدؼ  باشتراطقد يقوـ المتفاوض و . االرتجاليلدخوؿ في التفاوض 
ذلؾ حتى ال يستغميا الطرؼ المقابؿ إذا ما أجرى و 4المحافظة عمى سرية المعمومات التي سيقدميا

. لكف حتى في الحالة التي لـ يشترط فييا المتفاوض وضات مع الغير بصدد الموضوع ذاتومفا
حمية مف خبلؿ اإللزاـ بالمحافظة عمى سرية قصر التفاوض فإف ىذه المعمومات تبقى م

اشتراطو ليذا كما قد ييدؼ المتفاوض مف . و يكوف أثناء فترة التفاوض وبعدىا والذي ، المعمومات
التقميؿ مف احتماؿ عدـ نجاح المفاوضات ) ومف ثـ التأكيد عمى جدية الطرؼ األخر و  إلى الشرط 
ومتى وجد شرط 5،يف قد يقدموف عروض أفضؿذلؾ لعدـ وجود منافسالوقت والماؿ ( و  تضييع

 بتحقيؽ نتيجة . التزاما االلتزاـ  القصر اعتبر ىذا
، مثؿ كوف يف الطرفيف عمى نحو ال يقبؿ الشؾواقع التفاوض عمى حتمية توقيع العقد ب إذا دؿّ  .2

عمى جميع المسائؿ الجوىرية والثانوية معيا  اإلتفاؽالعرض خاص بتمؾ الشركة في األصؿ وتـ 
قطع التفاوض خر و قوـ صاحب العرض بالتفاوض مع طرؼ آثـ ي ،تـ تحديد تاريخ لتوقيع العقدو 

                                                           
1

  .٤ٖ343ٍَجو ػ٣ُُ ٤ِْٔحٕ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘  
2

 . 242ٓكٔٞو  ك٤حٜ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘   
3

 َْ جُرحقع ٌؿرطٚ ك٢ ٍٗٗ ٓوحُس ك٣٢٘طٍٗ جْطهىجّ ًٛج ج٠ٍُٗ ك٢ جُٔؿحالش جُؼ٤ِٔس ٝ جُركػ٤س ك٢ جُٞ ّ أ. كك٤٘ٔح ٣ٍ 

ٓؿِس ٓح. ضٗط٠ٍ ػ٤ِٚ ًٛٙ جُٔؿِس ػىّ جٌْحٍ ًٛٙ جُٔوحُس ُٔؿِس أنٍٟ. نٞكح ٖٓ ه٤حّ جُٔؿِس جأل٠ُٝ ذطىه٤ن جُىٌجْس ٝ 

جُؼَٔ ػ٤ِٜح. الضهحي هٍجٌضٜح ذحٍُ٘ٗ ٖٓ ػىٓٚ. ٝ ك٢ ًٛٙ جُكحُس ْططٌرى ًٛٙ جُٔؿِس ٗلوحش جُطىه٤ن ٝجٍُٔجؾؼس. ٝذحُطح٢ُ 

حُطؼحهى ٓغ ٓؿِس أنٍٟ ٍُ٘ٗ ذكػٚ ك٢ جُٞهص ج١ًُ ضٌرىش ك٤ٚ جُٔؿِس جال٠ُٝ  ًٛٙ ٤ٌْٕٞ ٖٓ جُـ٤ٍ ٓ٘طو٢ ه٤حّ جُ٘حٍٖ ذ

  جُ٘لوحش وٕٝ إٔ ضكَٛ ػ٠ِ قن جٍُ٘ٗ.
4

  .27ٌٝٓحٕ ٤ٍ٘ٓ قىجو، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘  

. 29ٗلّ جٍُٔؾغ، ٘  
5
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خفاء أمر وضات معو والمماطمة فييا مع تعمد إفافي الم االستمرارمع المتفاوض االوؿ أو 
انية الذي ىو امكقو المتاح أصبل و ؼ في استعماؿ حالمتفاوض ىنا يتعسّ ف .المتفاوض الجديد عنو

د قد ػػػقػػػػػػحوؿ الع اإلتفاؽوف فيو ػػػػػػت الذي يكػػػػفي الوق  الوػػػػػػ. لكف استعمدة أطراؼػػمع عالتفاوض 
والماؿ  الجيد يجعمو يشكؿ ضررا معتبرا عمى الطرؼ األخر الذي بذؿ  ،، وتاريخ توقيعو محددتـ

التي كاف المشروعة و ر ثقتو ىدافضبل عمى إ 1،وحتى الوقت في سبيؿ الوصوؿ إلى ىذه النتيجة
 .االعتباريجب أف يأخذىا القائـ بيذه المناورة بعيف 

ىو ما أقرتو محكمة و  .خرقا لحسف النية في تكويف العقد قد اعتبر القضاء ىاتيف الحالتيف و 
القرار الصادر عف محكمة االستئناؼ فيما يعرؼ بقضية  2003النقض الفرنسية حيث أيدت  في عاـ 

 (Manoukia)2استئناؼقضت محكمة  . كما  (Versailles   الفرنسية في عاـ )فيما   1992
برفض مطالب المدعي بالتعويض عمى أساس إجراء  3(   Gallay et   Alvat يعرؼ بقضية   )

 اشتراط. معممة ذلؾ بعدـ رى أثناء التفاوض عمى شروط العقدالطرؼ المقابؿ لمفاوضات مع جية أخ
يا . كما أف العرض الذي قدمو المدعى عميو كاف موجبيف الطرفيفدعي حصرية المفاوضات ىذا الم

  4.ومف الطبيعي أف تتقدـ أكثر مف جية لممعمف عف التفاوض " دعوى لمشركة" لمجميع تحت عنواف

ىو ، وحرية المنافسة رية التعاقدمف مصادرة  لح االلتزاـيشكمو ىذا  ما إف  والحاصؿ مما سبؽ 
. كما أّف حسف النية في تكويف العقد قد دوف غيرىامحصورا في حاالت محددة مف التفاوض  جعموما

. أف يمتـز الشفافية ديقتضي مف المستعمؿ لحقو في التفاوض مع أكثر مف طرؼ بنية التعاقد مع واح
طرؼ المتفاوض معو حتى يكوف ال جود مثؿ ىذه المفاوضات الموازيةويفصح عف و   5،في تفاوضو

بأف  التزاـ المتفاوضقد يكوف كما  .يعوؿ عمييا كميا، فتيدر ثقتو بليحتاط لنفسو  فه و أمر  بينة مفعمى 
منبثقا عف شرط  ،عف كؿ تفاوض يجريو مع الغير، بصدد نفس موضوع التفاوض خريكشؼ لآل

                                                           

.28ٌٝٓحٕ ٤ٍ٘ٓ قىجو، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘  
1
  

2
ك٢ جُطؼ٣ٞٝ ػ٠ِ أْحِ ئنالٍ جُٔىػ٢ ػ٤ِٚ ذٔرىأ قٖٓ ج٤ُ٘س ك٢  ٝ ج١ًُ هٟص ك٤ٚ ٓكٌٔس جالْطث٘حف ذكن جُٔىػ٢ 

ك٢ جُٞهص ج١ًُ جضلن ك٤ٚ جُطٍكحٕ ػ٠ِ ٤ٓؼحو ضٞه٤غ جُؼوى. ٝ هى ضر٤ٖ ٖٓ  ، جُطلحٜٝ ٖٓ نالٍ ضلحٝٞٚ ٓغ ؾٜحش أنٍٟ

 .243جُظٍٝف قط٤ٔس جُطٞه٤غ ػ٠ِ جُؼوى. جٗظٍ: ٓكٔٞو ك٤حٜ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘ 

Cass .Com 26 Nov 2003 bull civ .IV. no 186.  
3
  Cour d’ appel de Versailles ( 12eir )mars 1992 . ٘ ، ػٖ ٤ٍَٖجو ػ٣ُُ ٤ِْٔحٕ ، جٍُٔؾغ جُٓحذن

394   
4

 . 394. ٝ ٤ٍَٖجو ػ٣ُُ ٤ِْٔحٕ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘ 243أٖحٌ ُٚ: ٓكٔٞو ك٤حٜ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘  
5

 . ٤ٖ394ٍَجو ػ٣ُُ ٤ِْٔحٕ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘  
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عمى  -والذي يتـ النص عنو صراحة فبل يمكف ألي طرؼ أف يتجاىمو  –خبلص باإل االلتزاـ
   1.األغمب

 ثالثالفرع ال

 2.بالمحافظة عمى سرية المعمومات االلتزا 

. لمسائؿ مف طرؼ لمطرؼ األخرقد يستوجب السير في المفاوضات الكشؼ عف العديد مف ا
مف عقود نقؿ  استحدثتوإقناع ىذا األخير بالتعاقد خاصة في ظؿ التطورات الحديثة وما  بغية 

تصنيع برامج الحواسيب ، و عيةالمساعدات الفنية والصنا، و اليندسية االستشارات، و التكنولوجيا
ى تقديـ تفاصيؿ إل التي يؤدي السير في مفاوضاتياو  ،. وتوريد المعمومات عبر األنترنتلكترونيةاإل
 –سرية متعمقة بمسألة فنية وقد تكوف  .متداولةو  قد تكوف ىذه المعمومات عامة ،معمومات دقيقةو 
أو حتى أسرار شخصية متعمقة بالذمة المالية أو حجـ التعامبلت  ،يةأو تكنولوج –تصاميـ اسات و در 

: أف تعمف مثاؿ ذلؾو  3.صؿ بالكياف المادي والمعنوي ليماسائر األسرار التي تتو  ،لدى طرفي التفاوض
يتضمف رسومات فتتقدـ شركة أخرى بعرض . ،شركة عف رغبتيا في زيادة القدرة اإلنتاجية لمصانعيا

ا ، بعضيا عاـ تطبقو عمى كؿ مشروعاتيا وبعضيوفنية ووسائؿ تكنولوجية حديثةية تصاميـ ىندسو 
بغض النظر  4عدـ إفشائياعي المحافظة عمييا و األمر الذي يستد ،سري خاص بالعممية المعمف عنيا

مانة المتولديف عف حسف النية في تكويف وذلؾ مراعاة لمثقة واألعما ستسفر عنو عممية التفاوض 
  5.العقد

ىذه  حيث أف محؿ العقد في ،مرحمة في عقود نقؿ التكنولوجيا أىـ عتبر مرحمة التفاوضتو  
عمييا  االطبلعمف  لكف يتـ تمكيف المشتريو  ،والتي غالبا ما تكوف سريةالحالة ىي المعرفة الفنية 

                                                           
1

. ٘ 2000، ٍٓٛ ٓكٔى قٖٓ هحْْ، ٍٓجقَ جُطلحٜٝ ك٢ ػوى ج٤ٌُٔ٘س جُٔؼِٞٓحض٤س، وجٌ جُؿحٓؼس جُؿى٣ىز، جإلٌْ٘ى٣ٌس 

207.  
2
ٝؾى جالُطُجّ ٣ٝؼطرٍ ًٛج جالُطُجّ يٝ ِٚس ٝغ٤وس ذحالُطُجّ ذحإلػالّ أٝ جإلوالء ذحُٔؼِٞٓحش جُٔطؼِوس ذحُؼوى ئي ق٤ػٔح   

ذحإلػالّ ٝؾد ك٢ جُٔوحذَ جالُطُجّ ذح٣ٍُٓس، ًٔح أٗٚ ٣ؼطرٍ ضأ٤ًىج ػ٠ِ ٓىٟ ؾى٣س جُٔلحٝٞحش جُؼوى٣س، أٗظٍ: ٌٝٓحٕ ٤ٍ٘ٓ 

  .21قىجو، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘ 
3

ٝ  48. ػرى جُٔ٘ؼْ ٠ْٞٓ جذٍج٤ْٛ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، 360٘ٝ  ٤ٖ359ٍَجو ػ٣ُُ ٤ِْٔحٕ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘  

                           .955٘ ِ ٢ٌٓ ػرى ٗٛحٌ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٣٘ح. ئ 49٘

.Karim  , op ,cit , p 453 Vincent 
4

 .22. ٌٝٓحٕ ٤ٍ٘ٓ قىجو، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘ 49ػرى جُٔ٘ؼْ ٠ْٞٓ جذٍج٤ْٛ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘  
5

  .22ٌٝٓحٕ ٤ٍ٘ٓ قىجو، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘  
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ة ىذه مبلئمأو مدى  ،ؿ ما يدفعو مف أجؿ الحصوؿ عميياحتى يستطيع تقدير مقاب خبلؿ التفاوض 
ف معمومات قد يمحؽ الضرر غير أف استعماؿ ىذا األخير لما تمقاه م ،المعرفة لمغرض المرجو منيا

 .                                                                             المعموماتسرية  المحافظة عمى بالتزاـكنتيجة مترتبة عف اإلخبلؿ  1.بصاحبيا

 الفقرة األولى 

 بالمحافظة عمى السرية. االلتزا معنى 

المتعمقة بالتعامبلت. ميما كاف و   2تعني السرية عامة حصر المعمومات الغير مخصصة لمعامة
الصيانة  أثناء المفاوضات االلتزاـيقصد بيذا و  3قميديةلكترونية أو تإ، صنفيا تقنية أو شخصية

راد ػػػػػػػػػوع العقد المػػػػػعمقة بموضأو البينات المت ، والمحافظة عمى سرية ما تـ تقديمو مف معمومات
أو  ،أثناء المفاوضات أو بعد فشميا  سواءا  ،بلؿ عدـ إفشائيا لمغير أو العامةذلؾ مف خو  4،وابرام

حائزا ليا بحؽ استئثاري في استعماليا  والذي يعتبر مالكا و  5استخداميا دوف موافقة صاحبيا
نما يمتد ليشمؿ كؿ أعضاء فريؽ   ،ال يثقؿ كاىؿ المتفاوض فحسب االلتزاـوىذا    6.واستغبلليا وا 
ت سرية أف تكوف ىذه المعموما االلتزاـبيذا  لؤلخذ  غير أنو يشترط 7 .تابعيف  لو باعتبارىـالتفاوض  

  بإعبلفأو أف يقـو صاحبيا  ،ابمة لمتداوؿ بعيدا عف أي حيازةألف المعمومات الغير سرية ق، طبيعتياب
كوف السرية ترتبط  ،الحالة أف يطمب منو عدـ إفشائياوال يشترط في مثؿ ىذه  ،المتمقي ليا بأنيا سرية

ء ىذا الطرؼ ليذه المعمومات أو إفشاية ، وبالتالي يعتبر مخالفا لمبدا حسف الناألمانةبعنصر الثقة و 
                                        8.عمى نحو غير مشروع استغبلليا

                                                           
1

. ٝ ٓكٔى ؾؼلٍ 360.ٝ ٤ٍَٖجو ػ٣ُُ ٤ِْٔحٕ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘ 256ٓكٔٞو ك٤حٜ، جٍُٔؾغ جُٓحذن،  ٘ 

جُهلحؾ٢ ٝ ٤ٓػحم ٠حُد ػرى جُكٔحو١، ج٣ٍُٓس ك٢ ٓلحٝٞحش ػوٞو ٗوَ جُطٌِ٘ٞؾ٤ح، ٓؿِس جُٔكون جُك٢ِ ُِؼِّٞ جُوح٤ٗٞٗس 

. ٝ   www.iasj.net/iasjٔٞهغ جإلٌُط٢ٍٗٝ جُطح٢ُ: ، ٌٓ٘ٗٞ ػرٍ ج368ُ، ٘ 2014 جُؼٍجم، ٝج٤ُٓح٤ْس، جُؼىو جُػح٢ٗ،

 . 305ٝ ٘  304أّ ًِػّٞ ٚر٤ف ٓكٔى، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘ 
2

  . 22ٌٝٓحٕ ٤ٍ٘ٓ قىجو، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘ 
3

 .    955ئٗحِ ٢ٌٓ ػرى ٗٛحٌ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘  
4

  .55جُر٘ى  72ذِكحؼ جُؼٍذ٢، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘  
5

  .22. ٝ ٌٝٓحٕ ٤ٍ٘ٓ قىجو، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘ 55جُر٘ى  73ذِكحؼ جُؼٍذ٢، ٗلّ جٍُٔؾغ، ٘  
6

 .368ٓكٔى ؾؼلٍ جُهلحؾ٢ ٝ ٤ٓػحم ٠حُد ػرى جُكٔحو١، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘ 
7

(ػٖ ذِكحؼ جُؼٍذ٢، جٍُٔؾغ  Informations Rapides. Dalloz٘279 .. 19/11/1976)جْطث٘حف ذح٣ٌّ  

 .4جُط٤ٜٕٔ ٌهْ  73جُٓحذن، ٘ 

. 257ٓكٔٞو ك٤حٜ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘  
8
  

http://www.iasj.net/iasj
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وبالتأكيد ليست جميع  ،ىو المعمومات  الجديرة بالحماية االلتزاـمحؿ ىذا مما سبؽ يتضح  أف و 
زاـ عف ل،  حيث أف ذلؾ يخرج ىذا االةايجديرة بالحمردة في المفاوضات العقدية سرية و المعمومات الوا

نية في المرحمة أحد مقتضيات حسف ال باعتباره االلتزاـىذا . إذ أف غاية اليدؼ المرجو منوغايتو و 
 1.ضرار أحدىما باألخر، وعدـ إلمتبادلة بيف المتفاوضيفىو خمؽ جو مف الثقة االسابقة لمتعاقد 

 .ه عمييا مف ىذه الصفةيعتيا أو بما تـ إضفاؤ والمعمومات السرية نوعاف إما سرية بطب

 الفقرة الثانية

 .اأسرار  المعمومات التي تعد 

بالمسائؿ  سواء تعمقت  ،ى  إعبلنيا ضرر لممتعاقد المقابؿالتي يترتب عم ىي تمؾ المسائؿ  
ور مف ارتبطت بو  ىذه يؤدي إفشاؤىا إلى إيذاء شعو  ،طابع شخصي الفنية أو كانت ذات 

األسرار ، وتعد مف وىي سرية بطبيعتيا 2.بمركزه المالي أو سمعتو التجارية أو اإلضرار ،المعمومات
 3.وخطط اإلنتاج المستقبمية ،وسائؿ خفض التكاليؼومات المتعمقة بأسعار التكمفة، و عمبطبيعتيا الم

أفضى بيا و   4،المعمومات التي أصبغ عمييا صاحبيا طابع السرية االلتزاـيندرج ضمف مضموف ىذا و 
فاوض معو أنو يسعى مثالو أف يعمف لمف ت .لمطرؼ األخر عمى أساس الثقة المتولدة عف حسف النية

 .يعممو بأنيا معمومة سريةلمالي و في مؤسسة أخرى حتى يحسف وضعيا ا لبلندماج 

ه األسرار بطبيعتيا أو بما ثـ اضفاؤ عمى  أية حاؿ فالقاضي لو السمطة التقديرية في تحديد و 
الظروؼ  اختبلؼيختمؼ بو  ،مف مقتضيات حسف النية في تكويف العقد االلتزاـيعد ىذا . و عمييا

ال ي مكاف و وقد يعد سرا ف ، ماف ما ال يكوف سرا في زماف أخرفما يعد سرا في ز  ،شخاص والوقائعاألو 
. إذ ىو مف ع مف وظيفة القاضيائقإف تحديد معنى سر ىو مسألة و فلدى  .يعد سرا في مكاف أخر

. وقد ويف العقدقتضيات حسف النية في تكطبقا لمموضوعا لعدـ الكشؼ مف المعمومات يقرر ما يعد 

                                                           
1

، ذٖ ٣ٞخ  ٛىٟ، 363. ٤ٍَٖجو ػ٣ُُ ٤ِْٔحٕ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘ 26ٌٝٓحٕ ٤ٍ٘ٓ قىجو، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘ 

 . 120جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘ 
2
. ٌٝٓحٕ 52. ٝ ػرى جُٔ٘ؼْ جذٍج٤ْٛ ٠ْٞٓ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘ ٤ٖ363ٍَجو ٤ِْٔحٕ ػ٣ُُ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘   

  .٤٘ٓ26ٍ قىجو، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘ 
3

  .٤ٖ363ٍَجو ػ٣ُُ ٤ِْٔحٕ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘  
4

  .26. ٌٝٓحٕ ٤ٍ٘ٓ قىجو، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘ 52ػرى جُٔ٘ؼْ جذٍج٤ْٛ ٠ْٞٓ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘  
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 االلتزاـيغيب عف أذىاننا بأف  الّ لكف يجب أ 1.يستعيف بالعرؼ في تحديده لمسرية في بعض األحياف
يأذف صاحب السر باإلفصاح عنو أو يصرح القانوف في بعض األحواؿ  بؿ قد  ،بالسرية ليس مطمقا

اإلفضاء عونا لمقضاء  في ذلؾ في الحاالت التي يشكؿ فييا و ، بوجوب اإلفصاح عف ىذه المعمومات
  2.ر اإلفضاء ىنا عمى السمطة العامةلكف يقتصو  ،الكشؼ عف بعض الوقائع المتعمقة بجريمة مرتكبة

 باتخاذفي المطالبة بحمايتو في حالة التي ال يقوـ فييا ىو بذاتو  االلتزاـكما يسقط حؽ صاحب 
 3.البلزمة لمحفاظ عمى سرية ىذه المعمومات التدابير

. إلى ما بعد نياية ىذه المفاوضات . يستمرخبلؿ المفاوضات العقدية بالسرية االلتزاـخيرا إف أو 
ف نطاؽ حسف النية في قانوني خارج ع بالتزاـغير أف اإلخبلؿ بو بعد فترة المفاوضات يعد إخبلال 

 4.تكويف العقد

 الفقرة الثالثة

 بالسرية. االلتزا موقف القوانين من  

لكنو يخص بالدرجة األولى األسرار  ،بالمحافظة عمى السرية االلتزاـالدولية  اتاالتفاقيأوردت 
بتحديد لمعنى السر التجاري  TRIPS"5 "اتفاقيةلذلؾ فقد جاءت  ،دوف غيرىا مف األسرار التجارية 

وىي تفرض تنظيميا عمى جميع الدوؿ األعضاء الداخمة في منظمة التجارة   ،وتنظيـ لجوانبو
لؤلشخاص الطبيعييف عمى أف )  ةاالتفاقيمف ىذه  39/2فقد نصت المادة   WTO"6"العالمية

                                                           

.    362ٝ363. ٤ٍَٖجو ػ٣ُُ  ٤ِْٔحٕ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘ 956٘  ئ٣٘حِ ٢ٌٓ ػرى ٗٛحٌ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، 
1
  

2
. ٝ ئ٣٘حِ 53. ػرى جُٔ٘ؼْ ٠ْٞٓ جذٍج٤ْٛ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘ ٤ٖ363ٍَجو ػ٣ُُ ٤ِْٔحٕ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘   

يُي كال ٖٓ هحٕٗٞ جُؼٍجه٢   " ..... ٝٓغ  437. ٝ ًٛجٓح ٗٛص ػ٤ِٚ جُٔحوز ٢ٌٓ956 ػرى ٗٛحٌ،  جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘ 

ػوحخ ئيج أيٕ، ذاكٗحء جٍُٓ ٚحقد جُٗإٔ ك٤ٚ أٝ ًحٕ ئكٗحء جٍُٓ ٓوٛٞوج ذٚ  جالنطرحٌ ػٖ ؾ٣ٍٔس أٝ ؾ٘ح٣س أٝ ٓ٘غ 

 جٌضٌحذٜح ....."  
3

أٖحٌش جُٔوحُس ئ٠ُ إٔ  جُوٟحء  . ٝ هى 372ٓكٔى ؾؼلٍ جُهلحؾ٢  ٝ ٤ٓػحم ٠حُد ػرى جُكٔحو١، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘   

ضطٜٜٔح ذٍٓهس   Novo pharm ٞى ًٍٖس   Glaxoن ًٛٙ جُؿُت٤س ك٢ ه٤ٟس ٌكؼطٜح ًٍٖسجأل٢ٌ٣ٍٓ ٛٞ أٍٝ ٖٓ ٠ر

ُْ ضوْ ذحضهحي جإلؾٍجءجش  Glaxoأٍْجٌٛح ٝ جْطـالُٜح ٌُٖ جُٔكٌٔس هٟص ذٍكٝ جالوػحء ٓٓط٘ىز ئ٠ُ إٔ ًٍٖس 

 جُالَٓس ُِكلحظ ػ٠ِ ج٣ٍُٓس ٓؼِٞٓحضٜح ج٣ٍُٓس ٓٔح أضحـ جُلٍٚس ُرو٤س جًٍُٗحش ُِكٍٛٞ ػ٤ِٜح.
4

  .27ٌٝٓحٕ ٤ٍ٘ٓ قىجو، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘  
5

جضلحه٤س   ٢ٛProperty Right – TRIPS  Trade – Related Aspects Of Intelectual  Tripsجضلحه٤س  

.٢ٛٝ ٖٓ جالضلحه٤حش جألًػٍ  1995جُؿٞجٗد جُٔطِٛس ذحُطؿحٌز ٖٓ قوٞم ج٤ٌُِٔس جُل٣ٌٍس ٝهى ونِص ق٤ُ جُط٘ل٤ً ْ٘س 

ٝ ٣ٌٖٔ جال٠الع ػ٤ِٜح ٖٓ نالٍ جُٔٞهغ  ٖٔٞال ك٢ ٓؿحٍ قٔح٣س ج٤ٌُِٔس جُل٣ٌٍس ٝ يُي ُطؼىو ٓٞج٤ٞؼٜح ك٢ ًٛج جُٗإٔ

  http://www.wot.org. جإلٌُط٢ٍٗٝ ُٔ٘ظٔس جُطؿحٌز جُى٤ُٝس

WOT 
6

ٝجُط٢ ضوّٞ ذط٘ظ٤ْ جُؼالهحش جُطؿح٣ٌس ك٤ٔح ذ٤ٖ  world  Trade Organization  ٢ٛ ٓ٘ظٔس جُطؿحٌز جُى٤ُٝس 

 //:www.wot.orghttpأػٟحتٜح. 

http://www.wot.org/
http://www.wot.org/
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أو  ،لؤلخرييفحؽ منع اإلفصاح عمى المعمومات التي تحت رقابتيـ بصورة قانونية   االعتبارييفو 
. بأسموب يخالؼ الممارسات ليا دوف الحصوؿ عمى موافقة منيـ استخداميـحصوليـ عمييا أو 

 التجارية النزيية طالما كانت تمؾ المعمومات :  

، ة عادةلمكوناتيا معروف .التجمع الدقيقيفا أو في الشكؿ و . بمجموعيسرية مف حيث أنيا ليست –أ  
دة في النوع المعني مف أو سيمة الحصوؿ عمييا مف قبؿ أشخاص في أوساط المتعامميف عا

 .المعمومات

 .ا قيمة تجارية نظرا ألنيا سريةلي –ب 

طار األوضاع الراىنة مف قبؿ الشخص الذي يقوـ بالرقابة لئلجراءات معقولة في إاخضعت  –ج 
  1 .(عمييا مف الناحية القانونية بغية الحفاظ عمى سريتيا  

ة االتفاقيذلؾ لكوف و  ،ا سبؽ توضيحومّ لمسر أضيؽ ممف خبلؿ ىذه المادة يتبيف بأف تعريفيا و 
رئيسييف  التزاميفإال أنيا تقرر  ،خاصة بحماية الممكية الفكرية ما جعميا تحصره في السر التجاري فقط

قد جاء  االلتزاـكما أف ىذا  .لمصالح الشخصي 2 االستخداـبعدـ  االلتزاـ، و بعدـ اإلفشاء االلتزاـ: ىما
ما يتعمؽ بالممكية الفكرية في لكف أحكاـ المادة تظؿ محصورة –عاما ليشمؿ جميع المراحؿ والتعامبلت 

مف اتفاقية  39/1المذيمة لممادة  10فقد جاء في المبلحظة رقـ ، ومف ضمنيا مرحمة التفاوض العقد –
"Trips "  إف اإلخبلؿ بسرية المعمومات المؤتمنة أو الحث عمى اإلخبلؿ بيا يعد مف حاالت الممارسة

 .3الغير نزيية

أطراؼ التعاقد بالمحافظة عمى سرية  التزاـ " فقد نصت صراحة عمى   Unidroitأما مبادئ "
المفاوضات  انتياءعدـ استخداـ تمؾ المعمومات عند و  ،خبلؿ مرحمة التفاوض المتمقات المعمومات 

عندما تعطى  »( عمى أنو  2.1.16. إذ تنص المادة ) الأـ  اتفاؽبغض النظر عف التوصؿ إلى 
معمومات عمى أنيا سرية مف قبؿ طرؼ في فترة المفاوضات يكوف الطرؼ االخر تحت واجب عدـ 

 العقد الحقا أـ ال ابراـؿ غير مناسب مع غرضيا . سواء تـ كشؼ تمؾ المعمومات أو استخداميا بشك

                                                           
1

 . 362جُٓحذن، ٘  ٗوال ػٖ ٤ٍَٖجو ػ٣ُُ ٤ِْٔحٕ، جٍُٔؾغ 
2

  أ١ جالْطهىجّ جُـ٤ٍ ٍٓنٙ ذٚ. 
3

  .٤ٖ364ٍَجو ػ٣ُُ ٤ِْٔحٕ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘  
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ف النية في تكويف قتضيات حسوىو مف م1،حسب المادة إلى المسؤولية التقصيرية االلتزاـيسند ىذا و  «
ة التقصيرية خاصة في ىذه . ذلؾ أف حسف النية في تكويف العقد يكوف مف تطبيقات المسؤوليالعقد

وىما مف مضاميف ، التفاوض ىدار الثقة أثناءا  ذه الحالة تنـ عمى عدـ األمانة و ، كما أف ىالمرحمة
 2.حسف النية في تكويف العقد

 ،بالسرية االلتزاـالموحد عمى  األوروبيمبادئ القانوف  مف 3( 2.302المادة ) كما نصتو  
) فرنسا ، ألمانيا ، إيطاليا ( أما الدوؿ  االلتزاـمف ىذا  األوربيةاألمر الذي يوضح موقؼ جميع الدوؿ 

ألسرار القواعد المتعمقة بالمحافظة عمى ا تأدخمو  ، TRIPS التفاقيةالعربية فمنيا مف استجاب مباشرة 
 15واألسرار التجارية قانوف المنافسة الغير مشروعة  ما ورد في مثؿ  ، ضمف قوانينياالتجارية. 

. ولكف ( 2002لسنة  82رقـ  االختراعالقانوف المصري ) لبراءات و  6األردني في مادتو   2000/
موجود متى  االلتزاـفيذا  ،بالتزاـ السريةحتى بالنسبة لمدوؿ التي لـ تقـ بوضع نص صريح يقضي 

كوف ىذه الحماية  ،االختراعقانونا بقواعد حقوؽ الممكية الفكرية وبراءات   ت المعمومات محميةكان
  4.طرؼ المقابؿالطرؼ الذي استقبميا واستغميا عمى نحو غير مشروع بتعويض ال بالزاـكفيمة 

لكنو   5كقاعدة عامة ضمف مدونتو المدنية، أما القانوف الجزائري فمـ يقضي بعدـ إفشاء األسرار 
 أسرار األعماؿ و   ألسرار الصناعيةكذا او  ،أسرار المعرفة الفنيةالتقنية و يحمي كؿ مف  البيانات 

، والتي الخبرات التقنية المكتسبةو  فنية الميارات ال باإلضافة إلى  ،ةار التقنية والماليغيرىا مف األسر و 
. خاصة سرار محمية مدنيا  وجنائياوىي أ  ،اإلعبلـ في مرحمة التفاوضكثيرا ما تكوف محبل لمكشؼ و 

  تتمتع االلتزاـإذ في إطار ىذا  6،استغبللياالبينات يمنع بالمحافظة عمى سرية المعمومات و  االلتزاـوأف 

                                                           
1

ْ٘ططٍم ُٜح ذحُطل٤َٛ ك٢ ٓٓإ٤ُٝس جُٔطٍضرس ػٖ جإلنالٍ ذٜح ك٢ ٓطِد القن ٌُٖ ٣ؿد جُط٣ٞ٘ٚ ئ٠ُ أٗٚ ٣ٞؾى ذؼٝ  

 .  جُلوٚ أٖحٌ ُٚ، ٤ٍَٖجو ػ٣ُُ ٤ِْٔحٕ ٣إْٜٓح ػ٠ِ جإلغٍجء ذال ْرد

.256. ٝ ٓكٔٞو  ك٤حٜ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘ 362أٗظٍ: ٤ٍَٖجو ػ٣ُُ ٤ِْٔحٕ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘  
2
  

3
 Article 2 :302 «lorsqu’une information confidentielle est donnée par une partie au cours 

des négociations .l’autre est tenue de ne pas la divulguer à ce devoir peut ouvrir droit à la 

réparation du préjudice souffert et à la restitution du profit qu’en aurait retiré l’autre partie» 

les principe du droit européen des contrat  . 
4

  .257ٓكٔٞو ك٤حٜ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘ 
5

جٍُٔٗع ػٍجه٢ ًًُي جٗطٜؽ ٗلّ جُٓر٤َ ج١ًُ جٗطٜؿٚ جٍُٔٗع جُؿُجت١ٍ ئي ُْ ٣٘ٙ ػ٤ِٚ ٍٚجقس ك٢ جُوحٕٗٞ جُٔى٢ٗ  

 437ٖٓ هحٕٗٞ جُٔكحٓحز ٝ جُٔحوز  46ًؼوى جُؼَٔ ٝذؼٝ جُؼالهحش ًحُٔحوز  909ٌُٖ أٌٝوٙ ذٛىو ذؼٝ جُؼوٞو جُٔحوز 

  .366طُجّ، جٗظٍ ٤ٍَٖجو ػ٣ُُ ِْٔحٕ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘ ٖٓ هحٕٗٞ جُؼوٞذحش، ٝٛٞ جُى٤َُ ػ٠ِ أنًٙ ذًٜج  جالُ
6

 . 56ٝ  55جُر٘ى  72ذِكحؼ جُؼٍذ٢، جٍُٔؾغ جُٓحذن،  ٘ 
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والعبلمة التجارية  1( 19/07/2003المؤرخ في  03/07مييا مف األمر وما ي 56) ـ   االختراعبراءة 
المرسـو والنماذج و  2( 07/2003/ 19بتاريخ  03/06وما بعدىا مف األمر رقـ  26) المادة 

كذا أنظمة و  3( 22/04/1966المؤرخ في  66/86وما يمييا مف األمر رقـ   23الصناعية ) المادة 
المؤرخ  04/15. المضافة بالقانوف رقـ  4مكرر مف قانوف العقوبات 394 المعالجة اآللية ) المادة

فبل   .االلتزاـ( بحماية قانونية  .كؿ ىذه المواد وغيرىا توضح العناية القانونية بيذا 10/11/2004
كما أّف قانوف  5.صريح باتفاؽالتجاري إال  االمتيازو  حقوؽ الممكية الصناعية استغبلؿ. قانونا يجوز

 100000إلى  2000سنوات وبغرامة مف  خمسالعقوبات الجزائري يعاقب بالحبس مف سنتيف إلى 
أفشى أو شرع في إفشاء أسرار المؤسسة الصناعية  ، ثـ مف يعمؿ بأية صفة كانت في مؤسسةكؿ 

 جزائرييفا إلى التي يعمؿ فييا إلى أجانب أو إلى جزائرييف قيموف في ببلد أجنبية  أما إذا أفشى بي
رغـ مف كونيا ال تخص مرحمة التفاوض الوب -كؿ ىذه المواد   6،يقيموف في الجزائر فتخفض العقوبة

 ابراـالمتمقاة  أثناء التفاوض و المحافظة عمى سرية المعمومات  التزاـتدؿ عمى أف  -بالتحديد لكنيا 
يرتكز في مرحمة تكويف  االلتزاـالشؾ فيو أّف ىذا  . وممامعترؼ بوالوطني و  المشّرع. محمي مف العقد

 7 .ينظـ مرحمة التفاوض دوف منازعو  ،األمانةدأ حسف النية الذي يتضمف الثقة و العقد عمى مب

 االلتزاـذلؾ ألف األصؿ في ىذا و  ،بتحقيؽ نتيجة التزاـفيو  االلتزاـأما فيما يخص طبيعة ىذا 
لكف ىذا ال يمنع  ،بمجرد إتيانو تتحقؽ النتيجة ،ىو عمؿ سمبيو اء ىذه المعمومات ىو عدـ القياـ بإفش

وال يعد المتمقي ليذه  ،االلتزاـاإلجراءات  البلزمة لتحقيؽ ىذه النتيجة المرجوة مف ىذا  اتخاذمف 

                                                           
1

 44، ٌٓ٘ٗٞ ك٢ جُؿ٣ٍىز ج٤ٍُْٔس جُؼىو 19/07/2003جُٔطؼِن ذرٍجءز جالنطٍجع جُٔإٌل ك٢  03/07جألٍٓ ٌهْ  

 .07/2003/ 23جُٛحوٌز ك٢ 
2

ٌٓ٘ٗٞ ك٢ جُؿ٣ٍىز ج٤ٍُْٔس جُؼىو  07/2003/ 19ؼالٓس جُطؿح٣ٌس جُٔإٌل ك٢ جُٔطؼِن ذحُ 03/06جألٍٓ ٌهْ  

.23/07/2003جُٛحوٌز ك٢ 44
 

 
3

ٌٓ٘ٗٞ ك٢ جُؿ٣ٍىز  22/04/1966جُٔطؼِن ذحٍُّْٞ ٝجُ٘ٔحيؼ جُٛ٘حػ٤س جُٔإٌل ك٢  66/86جألٍٓ ٌهْ  

. 28/04/1966ك٢
 
  

4
 جُٔؼىٍ ٝ جُٔطْٔ. 08/06/1966جُٔإٌل ك٢  66/156هحٕٗٞ جُؼوٞذحش، جُٛحوٌ ذحألٍٓ ٌهْ    

5
، 1جُؼىو  2006. ٓؿِس جُٔكٌٔس جُؼ٤ِح 350164. ِٓق ٌهْ 5/01/2000جُٔكٌٔس جُؼ٤ِح جُـٍكس جُطؿح٣ٌس ٝ جُرك٣ٍس    

.  ًٔح ض٘ٙ 269٘ 1جُؼىو  2003، جُٔؿِس جُوٟحت٤س 286391ِٓق ٌهْ  25/06/2002. ٝػٖ ٗلّ جُـٍكس  337٘

ذأٗٚ ال ٣ؿَٞ جْطـالٍ ٜٓحٌز ضو٤٘س أٝ ضؿح٣ٌس ٤ُٔٓز وٕٝ  23/06/2004جُٔإٌل ك٢  04/02ٖٓ جُوحٕٗٞ ٌهْ  27ّ 

" ٣ِطُّ  14ضٍن٤ٙ ٖٓ ٚحقرٜح، ًٔح أٌٝو جٍُٔٗع جالُطُجّ ذح٣ٍُٓس ك٤ٔح ٣طؼِن ذط٘ظ٤ٔٚ ُٜٔ٘س جُٔكحٓحز ٖٞٔ جُٔحوز 

أًطٞذٍ  29جُٔٞجكن ٍ  1434ي١ جُكؿس ػحّ  24ٓإٌل ك٢  07- 13ُطكو٤ن "  هحٕٗٞ  ٌهْ جُٔكح٢ٓ ذحُكلحظ ػ٠ِ ٣ٍْس ج

 ٣طٟٖٔ ض٘ظ٤ْ ٜٓ٘س جُٔكحٓحز.  2013
6

 . 20/12/2006جُٔإٌل ك٢  06/23ٖٓ هحٕٗٞ جُؼوٞذحش جُٔؼىُس ذحُوحٕٗٞ ٌهْ  302جُٔحوز  
7

  .103جُر٘ى  124ذِكحؼ جُؼٍذ٢، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘ 
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ي الحفاظ التاـ عمى وى ،  إذا تحققت النتيجة المرجوة منومنفذا لو إال االلتزاـالمعمومات والمديف بيذا 
  1.بما يحقؽ الضرر لمالكيا األصمي استغبلليا. أو إفشائياعدـ معمومات و السرية لمىذه 

 رابعالالفرع 

 .لتفاوض وعد  قطعو دون مبرر مشروعفي ا باالستمرار االلتزا  

بؿ ػػػػػػػػػػػفي التفاوض مف ق باالستمرار التزامافي تكويف العقد يرتب  ّف األخذ بمبدأ حسف النية إ
  2.عدـ المجوء إلى قطعو دوف مبرر معقوؿو  ،فػػػػػػػالطرفي

فقد  ، رة التفاوض بمحض إرادة كؿ منيمادخؿ الطرفاف فعبل في دائفمتى بدأت المفاوضات  و 
قواـ ىذه الحالة الواقعية أف كؿ طرؼ قد بعث في نفس الطرؼ . و بيا االعتدادنشأت حالة واقعية يجب 

أنو إذا و  ،وابرامالعقد المراد   غبة صادقة كؿ ظروؼ بر و   الثقة بأنو سيناقش معو بمعقولية األخر
 .                                                      نتيي األمر بتوقيع العقد النيائيالمألوؼ فسي سارت األمور في وضعيا 

ت وجيودا تتمثؿ في إعداد وسيتكبد نفقا ، سيستمر كؿ طرؼ بالتفاوض عمى أساس ىذه الثقة و 
أو  ،فأو تصميـ عمؿ فني معي اختراعبؿ قد يصؿ األمر إلى   ،وتشكيؿ فرؽ مفاوضات ،دراسات

وغيرىا مف  3،أو التعاقد مع محاميف وميندسيف ، الحصوؿ عمى ترخيص مف الجيات المختصة
 .تاألمور التي يبذليا الطرفاف في سبيؿ إنجاح المفاوضا

عماؿ المادية التي تتطمبيا عممية القياـ بكافة األتفاوض يشتمؿ عمى في ال باالستمرار االلتزاـو  
بيف األطراؼ فضبل عمى التحمي بجميع مقتضيات  االجتماعاتو كالخطابات والمراسبلت  ،التفاوض 

                                                           
1

  .374ٝ 373ؾ٢ ٝ ٤ٓػحم ٠حُد ػرى جُكٔحو١، )ٓؿِس جُٔكون( جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘ٓكٔى ؾؼلٍ جُهلح 
2
. ذٖ ٣ٞخ ٛىٟ، 348. ٝ ٤ٍَٖجو ػ٣ُُ ٤ِْٔحٕ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘ 13ٌٝٓحٕ ٤ٍ٘ٓ قىجو، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘   

 .117جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘ 

Pascal Ancel ,les sanctions du manquement à La bonne foi contractuelle en  droit français à 

la lumière du  droit québécois, article dans une conférence en droit civil de l’université 

Montréal , 2010  p 96 .97. disponible sur site électronique : https://ssl.editionsthemis.com   

.et    Brigitte Lefebvre , la bonne foi dans la formation du contrat .  McGill Law journal 

,1992 p 1058 .1057 .1056,  sur site électronique : lawjournal.mcgill.ca  et  Matthias E 

Storm , la bonne foi dans la formation des contrats en droit  néerlandais , rapport présente à 

l’association capitans à l’occasion de ses journées louisianaises. 1992   p20,disponible  sur 

site électronique : https//lirias.kuleuven.be  . 
3

 ج٣ٍُحٜ، ٓس ُِركٞظ،ٓكٔى ئذٍج٤ْٛ وْٞه٠، جُؿٞجٗد جُوح٤ٗٞٗس ك٢ ئوجٌز جُٔلحٝٞحش ٝ جذٍجّ جُؼوٞو ،ٓؼٜى جإلوجٌز جُؼح 

  .42ٝ ػرى جُٔ٘ؼْ ٠ْٞٓ جذٍج٤ْٛ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘  90٘  1995 ج٣ٍُحٜ،

https://ssl.editionsthemis.com/
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مثؿ ي االلتزاـاألمر الذي يجعؿ ىذا  ،نزاىة والسرية والمعقولية وغيرىاحسف النية األخرى كالجدية وال
 انعقادتنتيي المفاوضات وال أمؿ في  –أي قطع التفاوض  –إذ بخرقو  1ركنا ركينا في مرحمة التفاوض

 . العقد الذي قامت مف أجمو

 ابراـال يعني بضرورة التوصؿ إلى ، و ببذؿ عناية التزاـفي التفاوض ىو  باالستمرار االلتزاـو  
ال شكؿ و  ،العقد النيائي   ، احتماليةت تبقى . كما أف نتيجة المفاوضاقيدا مطمقا عمى حرية عدـ التعاقدا 

، وىذا ما أكدتو أغمبية األنظمة القانونية ال يبـر العقدوقد تفشؿ و عقد  ابراـفقد تنجح وتسفر عف 
 فيو حر في 3،نيائي لموضوع التفاوض اتفاؽالوصوؿ إلى ب فبل يجوز إلزاـ المتفاوض  2،ةػػػػػػػػػػالمقارن

خر بحتمية توقيع لدى الطرؼ اآل االعتقادبعث الثقة و لكف متى تـ  ،منيا متى شاء االنسحاب
وىو ما أخذ بو القضاء الفرنسي في  ،ناية البلزمة لذلؾفي المفاوضات وبذؿ الع االستمراروجب 4.العقد

ؾ عمى ذل اوبناء ،قد معياقضية تتمخص وقائعيا في أنو أرسمت احدى الشركات دعوة إلى عامؿ لمتعا
عقد الػتأميف. إال أف الشركة  ابراـعقد العمؿ  ابراـ. وكاف يجب قبؿ ارسؿ العامؿ إيجابو إلى الشركة

، فحكمت المحكمة بأف الشركة مسؤولة عف اإلخبلؿ تعاقدت مع عامؿ غيرهو  ،قطعت المفاوضات
  5.بالمفاوضات باالستمرار االلتزاـب

قيؽ ػػػػػػػػػبتح التزامافي التفاوض قد يكوف  باالستمرار االلتزاـ أفّ  إلى   6يذىب بعض الفقوو   
 –في عقد تفاوض يحتوي الجزء األىـ مف العقد النيائي ذلؾ في حالة محددة والمتمثمة ، و يجةػػػػػػػػػػنت

حوؿ المسائؿ الجوىرية  اإلتفاؽفقد يحدث أف يتطرؽ طرفا التفاوض إلى ، -كالمسائؿ الجوىرية 
حوؿ المسائؿ الثانوية إلى وقت  اإلتفاؽجموف ؤ ، وياإلتفاؽويعتبروف العقد النيائي قد أبـر بموجب ىذا 
، فيكوف ف ذلؾ ال يؤثر عمى العقد المنعقدعمييا فإ اإلتفاؽالحؽ. ويعتبروف أنو حتى في حالة عدـ 

                                                           
1

 .   298٘  2014أّ ًِػّٞ ٚر٤ف ٓكٔى، جٍُٔؾغ جُٓحذن،   

 . 245( ٗوال ػٖ ٓكٔٞو ك٤حٜ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘  Unidroit 15/2  ٝ PECL 301/2ٝجُٔحوز ) 
2
  

3
. ٝذِكحؼ جُؼٍذ٢، 34ذٖ أقٔى ٤ِٚكس، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘  .٤ٖ348ٍَجو ػ٣ُُ ٤ِْٔحٕ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘  

. ٝٓػحُٚ ًًُي ٓح هٟص ذٚ ٓكٌٔس جْطث٘حف 245.  ٓكٔٞو ك٤حٜ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘ 164جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘ 

ذؼىّ جُطُجّ جُطٍف جُٔلحٜٝ ذحٍُٞٚٞ ئ٠ُ ٗط٤ؿس ٜٗحت٤س ذحُطؼحهى ك٢ ًٛٙ »ك٢ ه٤ٟس ذ٤حٌٗح:  ٤ٓ1987الٗٞ ك٢ 

حُْ ضٌٖ جُٔلحٝٞحش هى ِٝٚص ٍُٔقِس ٓطوىٓس ضرؼع ػ٠ِ جػطوحو جُطٍف جألنٍ ذكط٤ٔس ضٞه٤غ جُؼوى. أٝ جُٔلحٝٞحش، ٓ

«.أْٝٛ ًٛج جُطٍف  جُٔوحذَ ذكط٤ٔس ضٞه٤غ جُؼوى 
 

 
4
أ٤ٖٓ وٝجِ، جُٔٓإ٤ُٝس ػٖ هطغ جُٔلحٝٞحش جُؼوى٣س وٕٝ ْرد ؾى١، ٓؿِس ؾحٓؼس جُٗحٌهس ُِؼِّٞ جٍُٗػ٤س ٝجُوح٤ٗٞٗس   

  .184، ٘ 2008، ؾ٤ٖ٘ كِٓط٤ٖ، 1، جُؼىو5جُؿحٓؼس جُؼٍذ٤س جأل٤ٌ٣ٍٓس،  جُٔؿِى

.   349ضٔص جإلٖحٌز ئ٠ُ جُو٤ٟس ػ٘ى: ٤ٍَٖجو ػ٣ُُ ٤ِْٔحٕ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘  
5
  

6
. أّ ًِػّٞ ٚر٤ف 349، ٤ٍَٖٝجو ػ٣ُُ ٤ِْٔحٕ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘ 17ٌٝٓحٕ ٤ٍ٘ٓ قىجو، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘  

   .298ٓكٔى، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘ 
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بتحقيؽ نتيجة عمى عكس األصؿ العاـ في ىذا  بالتزاـالتفاوض بشأف ىذه المسائؿ الثانوية يتعمؽ 
في التفاوض بحسف  االستمرارووفقا ليذه الحالة يجب عمى األطراؼ  1.المتمثؿ في بذؿ عنايةو  االلتزاـ

 اتفاؽإلى  في الحالة عدـ  التوصؿ، و اتفاؽالنية مراعاة لمعقد النيائي المبـر بينيـ حتى الوصوؿ إلى 
أف العقد النيائي منعقد،  األمر الذي  اعتبارحوؿ المسائؿ الثانوية وظمت عالقة فإف ذلؾ ال يؤثر عمى 

في  االستمرارغير انو إذا نكؿ أحد الطرفيف عف  2.تيجة التفاوض أمر محقؽ ال رجعة فيويجعؿ ن
 3.نو يكوف مخبل بمقتضيات حسف النيةالمقتضيات األخرى لحسف النية فإ ةالتفاوض ومراعا

أما في الحالة التي يدخؿ فييا الطرفاف في المفاوضات ويستمراف فييا لممدة البلزمة  
فبل مفر مف تطبيؽ ما أشار  ،غـ مف ذلؾ تفشؿ المفاوضاترّ البحسف النية و  مراعاةمع و  ،عقولةػػػػػػػوالم

أي  مسؤوليةوذلؾ دوف قياـ  -منو بصدد ىذه المسألة   654وف المدني الجزائري في المادة لو القان
بالمسائؿ تفصيمية يتفقاف  واحتفظاالطرفاف عمى جميع المسائؿ الجوىرية في العقد  اتفؽإذا ) -منيما 
ذا قاـ خبلؼ . اعند عدـ اإلتفاؽ عمييافيما بعد ولـ يشترطا أف ال أثر لمعقد عمييا  عتبر العقد مبرما وا 

فإف المحكمة تقضي فييا طبقا لطبيعة المعاممة وألحكاـ  .عمييا اإلتفاؽعمى المسائؿ التي لـ يتـ 
حوؿ المسائؿ التفصيمية ال يحوؿ   اإلتفاؽلمادة  إذ عدـ وطبقا لما جاء في ا 5(القانوف والعرؼ والعدالة

ض حوؿ المسائؿ التفصيمية عمى عاتؽ الطرفيف بالتفاو  التزاـ. لكنو يرتب العقد انعقاديحوؿ دوف 
لممدة المعقولة  االستمرار فيوو  6. وال يجوز ألحد الطرفيف أف يمتنع عف الدخوؿ في التفاوض المؤجمة

 .حسف النية اعتباراتفيو  حتى الوصوؿ إلى حؿ توافقي تراعى  بلزمةالو 

                                                           
1

) جُِؿٞء ُِوٟحء ٣ٍضد جُٔٓإ٤ُٝس ػ٠ِ جُٔهَ كٟال ػ٠ِ ٝٞغ  ٤ٖ348ٍَجو ػ٣ُُ ٤ِْٔحٕ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘  

(. ٝجُٔحوز ُْ ضوٍٛ قٌْ جُوح٢ٞ ػ٠ِ جُوٞجػى جُط٤ِ٤ٌٔس ٖٓ جُوحٕٗٞ ذَ ٣ىنَ 65ٔحوز قَ ُِٔٓحتَ جُٔهطِق ذٗأٗٚ  ٠روح ُِ

ك٢ جػطرحٌٙ أقٌحّ جُؼٍف ٝ جُؼىجُس ٖٝٓ ٛ٘ح ٣ٌٖٔ جُوٍٞ إٔ جألنً ذٔرىأ قٖٓ ج٤ُ٘س ٖٓ هرَ جُوح٢ٞ ك٢ ًٛٙ جُكحُس ٝجؾد 

 ذحػطرحٌٙ ٖٓ ٓرحوب جُؼىجُس.
2

  .298أّ ًِػّٞ ٚر٤ف ٓكٔى، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘  

 
3

      .٤ٖ349ٍَجو ػ٣ُُ ٤ِْٔحٕ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘  

.75. ٝ  ذٖ قٔى ٤ِٚكس، جٍُٔؾغ جُٓحذن  ٘ 93، جُر٘ى 114ذِكحؼ جُؼٍذ٢، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘  
4
  

5
 154ٖٓ جُوحٕٗٞ جُٔى٢ٗ جُؼٍجه٢، ٢ٛٝ ػٌّ ّ  2/ 86ٖٓ جُوحٕٗٞ جُٔى٢ٗ ج١ٍُٛٔ ٝ جُٔحوز  ٣95وحذَ ًٛٙ جُٔحوز، ّ  

 ٕ جُٔى٢ٗ جألُٔح٢ٗ ج١ًُ ٣ؼطرٍ إٔ جإلضلحم ػ٠ِ ذؼٝ ج٠ٍُٝٗ ٜٓٔح ًحٗص ؾ٣ٍٛٞس ال ٣ٌل٢ الٗؼوحو جُؼوى. ٖٓ جُوحٗٞ

.  75ذٖ أقٔى ٤ِٚكس، جٍُٔؾغ جُٓحذن،  ٘   
6
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ببذؿ عناية فيو ال يمـز الطرفاف  التزامايظؿ  االلتزاـبأف ىذا  1لكننا نرى وجانب مف الفقو 
نما يمزميىذا التفاوض األخير بشأنيا، حوؿ ىذه المسائؿ التي قاـ  اتفاؽبضرورة التوصؿ إلى  ا موا 

مع  اتفاؽفييا مدة معقولة مف أجؿ التوصؿ إلى  االستمرارو  ،حوليا 2وضات بضرورة الدخوؿ في المفا
بشأف ىذه المسائؿ، فينا ال  اإلتفاؽإلى  لـ تؤد. لكف إذا فشمت المفاوضات و قواعد حسف النية مراعاة

 3.عمى فشميا المسؤوليةأنيا سترتب يتصور 

خاصة في مسألة قطع المفاوضات وذلؾ و  ،يؤدي مبدأ حسف النية في ىذه المرحمة دورا ىاما
نقصد بالثقة و  .بيا مف أخؿّ  مساءلةألنو يراعي الثقة المشروعة التي تكونت عند المتفاوض ويوجب 

لمقابؿ نتيجة قياـ الطرؼ ا ،المشروعة تمؾ الحالة النفسية التي تولدت في نفس الطرؼ المتفاوض
بالتالي و . األماـ في سبيؿ توقيع العقد النيائيتوحي بأنيا خطوة إلى  .بأعماؿ أو طمبات أو مواقؼ

فمتى أوحت المفاوضات لمطرؼ  ، ال تتوفر في كؿ المفاوضات –أي الثقة المشروعة  -فيي 
أو عدـ القدرة ، ضعؼ المستوى الفنينتيجة تباعد و المتفاوض بأف العقد النيائي أمر غير محقؽ 

تتبعيا بصدد نفس  اقتصاديةعميؿ كسياسة  . أو قياـ الشركة بالتفاوض مع أكثر مفاالقتصادية
مف ذلؾ أيضا الموقؼ السمبي و .  تفاوض بأف عرضو عمى وشؾ القبوؿت الثقة لدى الم، قمّ الصفقة

مقياـ بأي التساؤؿ دوف أف يتوجو لوالذي يقتصر عمى الدراسة و  ،المحض مف طرؼ أحد المتفاوضيف
، أيضا أف يكوف ىناؾ تحفظ مف فس الطرؼ األخرىذه الثقة في نؿ أو يعدـ مما يقمّ . و خطوة إيجابية

تباعيا في المفاوضات ال تعد بأي حاؿ خطوة نحو توقع العقد الطرفيف بأف اإلجراءات التي يتـ اأحد 
   4النيائي.

                                                           
1
، قٓحّ جُى٣ٖ ًحَٓ جألٛٞج٢ٗ، جُ٘ظ٣ٍس جُؼحٓس ُالُطُجّ 91ذ٘ى  111ٝ112ذِكحؼ جُؼٍذ٢، جٍُٔؾغ جُٓحذن،  ٘   

. ٝ  ذٖ أقٔى ٤ِٚكس، جٍُٔؾغ جُٓحذن، 146٘  2000،ٍٓٛ، جُوحٍٛز، 3، جُطرؼس1ُالُطُجّ، جُؿُء جُٔٛحوٌ جإلٌجو٣س

٘76 . 

.  76جذٖ أقٔى ٤ِٚكس، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘  
2
  

3
ٝ ذحُؼٌّ ُٞ ًحٕ ًٛج جالُطُجّ جُطُجٓح ذطكو٤ن ٗط٤ؿس كٌِٔح ُْ ضطكون جُ٘ط٤ؿس أ١ جالضلحه٤س ٝجُط٢ ٖٓ أؾِٜح، هحٓص ًٛٙ  

جُٔٓإ٤ُٝس. ًٔح أٗٚ ٝذحٍُؿْ ٖٓ جٗؼوحو جُؼوى جُٜ٘حت٢ جُٔٗطَٔ ػ٠ِ جُؼ٘حٍٚ جألْح٤ْس ٌُ٘ٚ  جألن٤ٍز ُطٍضرص  جُٔلحٝٞحش

ذحُ٘ٓرس ُِوحٕٗٞ  ٣65رو٠ ٗحهٛح ٝك٢ قحؾس ئ٠ُ جضلحم القن. أٝ جُِؿٞء ئ٠ُ جُكَ جُوٟحت٢ ج١ًُ ض٘ٙ ػ٤ِٚ جُٔحوز  

ٍقِس ضلح٤ٞٝس ال ؿ٤ٍ ٖٓ هرَ ذؼٝ جُلوٚ أٗظٍ :  ذِكحؼ جُؿُجت١ٍ،  ًٛج ٓح ٣ؼَِ ْرد جػطرحٌٙ ػوى ؾُت٢ ٣ٌٍِ ٓ

ٓؿِس جالُطُجٓحش ٝ جُؼوٞو ض٤ٓٗٞس  24ٝ ّ  154. ٝ ًًُي جُوحٕٗٞ جألُٔح٢ٗ ّ 91ذ٘ى  112جُؼٍذ٢، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘ 

  ٝجًُِجٕ ٣ٍٛقحٕ ذأٗٚ ال ٣إو١ ئ٠ُ ضٍض٤د جُطُجٓح ٝ جٗؼوحو جُؼوى.

. 93، ٘ٓكٔى ئذٍج٤ْٛ جُىْٞه٢، جٍُٔؾغ جُٓحذن 
4
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إذا قرر أحدىما  ما ، أنو في حالةاتبالتالي فمبدأ حسف النية يفرض عمى طرفي المفاوضو  
حتى ال يكوف قد  1،خر لمثؿ ىذا الظرؼالتييئة السيكولوجية لمطرؼ اآلب أف يمتـز بواجفعميو  قطعيا 

الذي يفرضو حسف النية ال ينفي حريتو في  االلتزاـىذا و ، مصالحو أىدر ثقة الطرؼ المقابؿ ولـ يراع 
وىو غير  2غيرىا( ، ومعقولة ) اقتصادية او  فنية أومشروعةقطع  المفاوضات متى كانت لديو دوافع 

عمى حسف نيتو عند الحاجة  ال مداللة ل بؿ يستعمميا عف المفاوضات  تقديميا عند عدولومجبر عمى 
 .                                                                                     غير

 الفقرة األولى

 .باالستمرار في التفاوض االلتزا  موقف القضاء من  

مف تـ الحؽ المكفوؿ ىما مبدأ حرية التعاقد  و  ،أف يوفؽ بيف مبدأيفعميو  قد وجد القضاء أفّ 
. ومبدأ حسف النية الذي يقتضي مراعاة فاوضات مادامت ال تتفؽ مع مصالحولكؿ طرؼ في قطع الم

ر لمقطع الغير مبر  الحاالتوقد قدـ القضاء مجموعة مف ، خرلمصالح المبررة المشروعة لمطرؼ اآلا
 :ىيلممفاوضات  و 

متقدمة  مرحمةغـ مف بموغيا رّ البقرار منفرد و دوف مبرر مشروع بإنياء التفاوض بصورة مفاجئة و أ/ 
حيث ورد في إحدى القضايا ، إلنفاؽ مبالغ كبيرة مف أجميا ،  ما دفعوخربعثت الثقة لدى الطرؼ اآل

بمغت مبمغا  دوف مبرر مشروع بعد أفقطع المفاوضات فجأة و  »روضة أماـ المحاكـ الفرنسية بأف المع
 .3«متقدما يعد مخالفا لمقتضيات حسف النية في المعامبلت التجارية

                                                           
1
 ph .Le tourneau ,op .cit ; p 483 . 

2
ك٢ قحُس هطغ جُٔلحٝٞحش ذٓرد ئكٗحء جُطٍف جُٔوحذَ ُٔح ج٠ِغ ػ٤ِٚ ٖٓ ٓؼِٞٓحش ٣ٍْس ٝ ض٤ٍٜٗ ذٚ كِٚ جُكن ك٢  ًٔح 

. ٝ 18هطؼٜح ٠ِٝد جُطؼ٣ٞٝ ٗط٤ؿس جٌٍُٟ ج١ًُ أٚحذٚ، ضْ جإلٖحٌز ًُٜج ك٢: ٌٝٓحٕ ٤ٍ٘ٓ قىجو، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘

جإلٌْ٘ى٣ٌس ، ٓ٘ٗأز جُٔؼحٌف، 1ٜٝ ػ٠ِ جُؼوى، جُطرؼس ٤ٍْٔ ػرى ج٤ُٔٓغ جألٝوٕ، نطحذحش جُ٘ٞج٣ح ك٢ ٍٓقِس جُطلح

 ،ٍٛٓ2005 ٘ ،68 . 
3
  ٝهى جٖحٌ ئ٠ُ :  .٤ٖ351ٍَجو ػ٣ُُ ٤ِْٔحٕ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘  

Cass.civ 9 mail 1973 . JCP. 197417643 2 espèce l’arrêt C .d’ appel de Versailles 21 juillet 

1993 ( 2cas) D.S.1993 .IR.235. 

ٓٛطل٠ جُؼٞؾ٢ ، جُوحٕٗٞ جُٔى٢ٗ جُؼوى ٓغ ٓوىٓس ك٢ جُٔٞؾرحش جُٔى٤ٗس، جُؿُء (أٖحٌ ٤ٍَٖجو ٌُٜٞٗح ٓ٘وُٞس ػٖ ٝهى 

 ,1/1998Dalloz, ,1998/ 6ٝ )جُ٘وٝ ٓى٢ٗ ك٢ٍٓٗ  )165٘  1995ٓإْٓس ذكٕٓٞ ٍُِ٘ٗ، ذ٤ٍٝش  1، جُطرؼس1

 .91ض٤ٜٕٔ جُر٘ى  111ػٖ ذِكحؼ جُؼٍذ٢، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘  .(242٘ 
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 1.ـ الوضوحدعخر في حالة مف الغموض و تعمد الطرؼ القاطع ترؾ الطرؼ اآل ب/

 2.غير معقولةو والتمسؾ بحجج واىية ، ىي السبب في إنياء المفاوضاتية ج/ عدـ الجد

جائرة الشروط البغرض إجبار الطرؼ األخر عمى قبوؿ  ،الكيدي االنسحاب يضاؼ إلى ذلؾ أيضاد/ و 
 3.تعسفيةالو 

إذا ما  المسؤوليةيوجب  ،تبيف  أف إنياء المفاوضات بقطعياكؿ ىذه الحاالت لقطع المفاوضات 
المترتبة  المسؤوليةويرى جانب مف الفقو التقميدي بأف  .ألحؽ ضرر بالطرؼ األخر 4،كاف يمثؿ خطأ

أف الخطأ ينفصؿ عف القطع، غير أف و 5.ىذا القطع بخطاء اقترافناتجة عف  ،عف قطع المفاوضات
رة عدوؿ فكيؼ لنا أف نفصؿ ظير في صو إذ يعتبر أف الخطأ قد ي، ىذا الرأي يرفضو القضاء

درالية مسؤولية يأيدت فيو المحكمة الف ، لقضاء األلمانيرضت قضية أماـ اع 1954في عاـ ف .بينيما
ييامو أف  ،الطرؼ األخر ثقة محاولة كسب  تصرفاتو أثناء المفاوضات الشخص الذي يستشؼ مف وا 

  6.خير يتكبد خسائر، مما جعؿ ىذا األح وشيكاالعقد أصب

الخطأ أي  -" Culpa In Contrahendo "بمبدأ المحاكـ األلمانية لتطوير ما يعرؼ  اجتيدتقد و 
منيا مصالح الطرؼ المقابؿ و  مراعاةالطرؼ المتعاقد  ب التزاـالذي يشير إلى و   -عند تكويف العقد

أ في اعتماد ىذا المبدو  .حممو عمى التعاقد بطرؽ غير شرعيةعدـ و  ،ية لممفاوضاتالتعّسفالقطيعة 
لمقانوف  2004يؿ تقنينو في تعد، أللماني إلىا المشّرعدى إلى دفع أ، العديد مف األحكاـ القضائية

 7.المدني األلماني

                                                           
1
 C A paris29 sep 1995 .Inform et Telecoms  1997 p176 . 

 .  351ػٖ ٤ٍَٖجو ػ٣ُُ ٤ِْٔحٕ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘
2

أٖحٌ ُٚ ذِكحؼ جُؼٍذ٢، جٍُٔؾغ   Lindon(، ضؼ٤ِن JCP  1972،2، 1711 22/2/1972)ٗوٝ ٓى٢ٗ ك٢ٍٓٗ  

 .119٘  98جُٓحذن، ك٢ ض٤ٜٗٔٚ ُِر٘ى 
3
  .96ؾغ جُٓحذن، ٘ ٓكٔى ئذٍج٤ْٛ جُىْٞه٠، جٍُٔ  

 
4

 .16ٝ 15. ٝ ٌٝٓحٕ ٤ٍ٘ٓ قىجو، جٍُٔؾغ جُٓحذن، 308٘أّ ًِػّٞ ٚر٤ف ٓكٔى، جٍُٔؾغ جُٓحذن، 

           Ph le  tourneau .op, cit ,  p484 . 

  
5

 . ٤ْٔ69ٍ ػرى ج٤ُٔٓغ جألٝوٕ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘  
6

  .٤ٖ351ٍَجو ػ٣ُُ ٤ِْٔحٕ، جٍُٔؾغ  جُٓحذن، ٘ 
7
جُط٢ ضطكىظ ػٖ جالُطُجّ جُطٍف جُٔطؼحهى ذٔرىأ قٖٓ ج٤ُ٘س ٝ ٍٓجػحضٚ ُٔٛحُف ٠ٍف  242ٝضْ ضو٤٘٘ٚ ك٢ جُٔحوز   

جُط٢ ؾؼِص ٖٓ ًٛج جالُطُجّ ٖحٓال ٍُٔقِس  جُطلحٜٝ ػ٠ِ جُؼوى ٝ ٤ُّ ٓوطٍٛج ػ٠ِ جُط٘ل٤ً. ٝ  311جُٔوحذَ ٝ جُٔحوز 

٤س ٝذٔح ك٤ٚ هطغ جُٔلحٝٞحش، أٗظٍ ٓكٔٞو ك٤حٜ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٌضرص جُٔٓإ٤ُٝس جُؼوى٣س ػ٠ِ جإلنالٍ ذٔرىأ قٖٓ جُ٘

 . 65ٝ٘ 64ٝ ٘  41، ٝ ذٖ أقٔى ٤ِٚكس، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘ 248ٝ ٘  247٘ 
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. الحؽ استعماؿفي  التعّسؼساس مبدأ ، عمى أسس القضاء الفرنسي حظرا لوقؼ التفاوضأو 
حينما  ، Monoprix  في القضية الشييرة  1969وىذا ما قضت بو محكمة النقض الفرنسية  عاـ 

مع  حينما أوقؼ التفاوض ،اعتبر الطرؼ المتفاوض غير متعسؼ الذي االستئناؼنقضت قرار محكمة 
صرحت االحكاـ ، لكف سرعاف ما نية اإلضرار النتفاءنظرا  1،الطرؼ المقابؿ بشكؿ غير مبرر

ع يعد مخالفا لمقتضيات حسف خرى بأف قطع التفاوض بدوف سبب مشرو القضائية الفرنسية  مرة أ
يا في اعتقد. ومتى وصمت المفاوضات إلى مرحمة ر لمطرؼ المقابؿمتى تسبب في إحداث ضر ، النية
 2.طرؼ المقابؿ بحتمية التعاقدال

إذ قضت محكمة النقض اإليطالية في إحدى ، حاكـ اإليطالية نظيرتيا الفرنسيةالم اتبعتو  
 ابراـاء المفاوضات. قد أحدث في نفس اآلخر ثقة معقولة في إذا كاف أحد الطرفيف في أثن»و قراراتيا أنّ 

 3...«ضرار و يكوف ممتزما بتعويض األالعقد ثـ قطع المفاوضات  دوف سبب معقوؿ. او بسوء نية فإنّ 
 يشتمؿ عمى مواد تنظـ ىذه المرحمة كنظيره األلماني.  4كما أف التقنيف المدني اإليطالي،  3...«

....  »ت محكمة النقض المصرية افقد ورد في إحدى قرار  ،لنسبة لمقوانيف المدنية العربيةأما با
في قطع  فكؿ متفاوض حر .قانوني اديا ال يترتب عمييا بذاتيا أثرأف المفاوضات ليست إال عمبل م

بت وجود خطأ تتحقؽ معو إال إذا أث .مسؤوليةالمفاوضات في أي وقت يريد دوف أف يتعرض ألية 
المصرية محكمة النقض قضت كما ، 5«ينتج عنو ضرر يمحؽ الطرؼ األخرالتقصيرية و  المسؤولية

ا  مف شأنو أف إجراء  الطرفيف في مرحمة التفاوض أف يتخذألي مف  ال يجوزبأنو ، في حكـ  آخر
مت الطرؼ عميو حمّ و  ، ما كاف ليتحمميا اويحممو تكاليف، خر في فيـ خاطئ لمظروؼيوقع الطرؼ اآل

                                                           
1

 Cour d’ appel du pau ; 14 /1/1969 , D 1969.716.    ٘ ،249ٗوال ػٖ ٓكٔٞو ك٤حٜ، جٍُٔؾغ جُٓحذن. 

ّٓق ك٢ جْطؼٔحٍ جُكن ٌُٜ٘ح جْطرؼىش ك٤ٜح ٝجؾد ضٞكٍ ٤ٗس  ٝ ٣ؿد جُط٣ٞ٘ٚ ٛ٘ح ذإٔ جُٔكٌٔس هى ٠روص ٗظ٣ٍس جُطؼ

جإلٍٞجٌ ذطٍف جُٔوحذَ ٝ ًٛج ٓح ًٍْطٚ ك٢ ٗوٟٜح ُِكٌْ ج١ًُ جػطرٍ جُطٍف ؿ٤ٍ ٓطؼٓق ٗظٍج الٗطلحء ٤ٗس جإلٍٞجٌ. 

 ٝػ٤ِٚ كحُؼىٍٝ جُـ٤ٍ ٓرٌٍ ُِٔلحٝٞحش ٣ٌَٗ ضؼٓلح وٕٝ قحؾس ُِركع ػٖ ٤ٗس جُٗهٙ.
2
Cass civ Ire ,   12/4/1976 , bull civ   .1122    Def  1976 31434 .389   

 .249ٗوال ػٖ ٓكٔٞو ك٤حٜ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ض٤ٜٕٔ ٘ 
3

 . 352ٗوال ػٖ ٤ٍَٖجو ػ٣ُُ ٤ِْٔحٕ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘  4/4/1960ٗوٝ ٓى٢ٗ ئ٣طح٢ُ  

«  لحٜٝ ٝ جذٍجّ جُؼوى ذكٖٓ ٤ٗس ٣ِطُّ جُطٍكحٕ ذاؾٍجء جُط» ػ٠ِ أٗٚ 1337أي ض٘ٙ جُٔحوز  1338ٝ 1337جُٔٞجو  
4
  

5
. ٝ ذٖ أقٔى 104أٖحٌ ئ٤ُٚ قٓحّ جُى٣ٖ ًٔحٍ جألٛٞج٢ٗ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘  1967ك٤ل١ٍ  9ٗوٝ ٓى٢ٗ ١ٍٛٓ  

  ٝ جُكٌْ ٛ٘ح ٣ؼطرٍ إٔ جُوطغ ال ٣َٗٔ نطأ ٝ ال ٣ٞؾد جُٔٓإ٤ُٝس.  ٤ِٚ69كس، جٍُٔؾغ جُٓحذن ٘ 
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خر ىذه اآللـ ينظـ ىو والقانوف المصري  1،التقصيرية المسؤوليةالخاطئ التعويض عمى أساس 
 2أما القانوف الجزائري فقد سار عمى درب التشريعيف السابقيف ولـ يتضمف المرحمة كنظيره الفرنسي.

 مواد تنظـ المرحمة.

 ، إذ يمكف اعتباره  مف المفاوضات الجزائري  حوؿ موقؼ القضاء ا لكف يبقى التساؤؿ مطروح
األمر الذي يقودنا إلى تطبيؽ  التفاوض،قضائية المتعمقة بمرحمة ال االجتياداتمبيما في ظؿ غياب 

 3.المدنية لممسؤوليةالقواعد العامة 

 الفقرة الثانية

 الدولية من قطع التفاوض دون مبرر مشروع . اتاالتفاقيموقف  

في حيف نصت مبادئ  االلتزاـعمى ىذا   C I S Gينا لبيع البضائع الدولي يف اتفاقيةمؿ تلـ تش
Unidroit    فإف عمى أية حاؿ »حيث تقضي ، االلتزاـعمى ىذا  15/1مف المادة  2في فقرتيا ،

                                                                                                                                                            .4«الطرؼ الذي يتفاوض أو يقطع التفاوض بسوء نية مسؤوؿ عف األضرار المسببة لمطرؼ األخر
إذ تنص  ،ىو األخر نصا مشابيا في ىذا المجاؿ PECL األوروبيتضمف مشروع قانوف العقد كما 
فاوض عمى نحو مخالؼ لحسف عمى أية حاؿ فإف الطرؼ الذي تفاوض أو قطع الت»منو  301/2
تمثؿ ىذه النصوص و  ،5«ضرار التي يسببيا لمطرؼ األخراأل ، يكوف مسؤوال عفنزاىة التعامؿالنية و 

. بالنسبة ليذه حسف النية في تكويف العقد مقتضياتمف  واعتباره االلتزاـىذا  اعتمادداللة عمى 
 والدوؿ المشاركة فيو اتاالتفاقي

                                                           
1

أ٠ٍجف جُو٤ٟس ج٤ُٜثس جُؼحٓس ُِرطٍٍٝ ٝ ًٍٖس جُٔالقس ذٍٔٛ أٗظٍ قٓحّ جُى٣ٖ ًٔحٍ  1968ٓحٌِ  27ٗوٝ ٓى٢ٗ  

  ٝٓح ٤ِ٣ٜح.  106جألٛٞج٢ٗ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘ 

 
2

ضكى٣ى » جُٔطؼِن ذحٌٍُٜذحء ٝض٣َٞغ جُـحَ 5/2/2002جُٔإٌل ك٢  42/01ٖٓ هحٕٗٞ  85/4ٓح ػىٟ ٓح ؾحء ك٢ جُٔحوز  

ئي إٔ جُ٘ٙ ال ٣ؼىٝ ًٞٗٚ ئٖحٌز ٍُِٔقِس ُْٝ « جُؼوٞو ػٖ ٣ٍ٠ن جُطلحٜٝ جُكٍ ذ٤ٖ جُٔطؼح٤ِٖٓ ٝ جُٔؼ٤٤ٖ٘  جألْؼحٌ ٝ

  ٣وْ قط٠ ذط٘ظ٤ٜٔح ك٢ أ١ ٤ٓىجٕ .
3

ٌٌٍٓ ٖٓ جُوحٕٗٞ جُٔى٢ٗ جُؿُجت١ٍ نحٚس ٝإٔ ًٛٙ جٍُٔقِس ضهٟغ ُٔرىأ ق٣ٍس  124ٝ جُٔحوز  124ال ٤ْٔح جُٔحوز  

  جُطؼحهى .

.
4

    .245ٝ ٓكٔٞو ك٤حٜ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘  ٤ٖ356ٍَجو ػ٣ُُ ٤ِْٔحٕ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘  ٗوال ػٖ، 

Pascal Ancel , op, cit, p 97. 

.
5

 .245. ٓكٔٞو ك٤حٜ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، 245ٝ 356ٗوال، ػٖ ٤ٍَٖجو ػ٣ُُ ٤ِْٔحٕ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘ 

Pascal Ancel, op , cit , p97 . 
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 خامسالالفرع 

 .بالتعاون االلتزا  

موؾ ػػػػونمط مف أنماط الس عياالجتماأحد مظاىر التفاعؿ  Coopération يعد التعاوف
وىو  ،يف أو أكثر بغية تحقيؽ ىدؼ مشترؾعممية التعاوف ىي التعبير المشترؾ لشخصو ، انيػػػػػاإلنس

تقوـ فكرة و  1.ضرورية مف جانبيـ كي ينتفع بيا الطرؼ األخراليتضمف قياـ األطراؼ بكؿ األعماؿ 
 اإلتفاؽلموصوؿ إلى  ، أطراؼ التفاوضالمفاوضات العقدية أساسا عمى التعاوف المشترؾ فيما بيف 

  ال2،أساسيا التزاماالمتفاوض بالتعاوف والمساعدة المتبادلة يعتبر  التزاـلذلؾ فإف  ،الذي سيتجسد بالعقد
و محكمة ؿ يفترض وجوده ضمنا وىو ما قصدتب ،( المشافيةيتـ النص عميو صراحة )بالكتابة أو 

...... حيث أف عمى أطراؼ العقد واجب ضمني بتنسيؽ » لية بباريس التحكيـ بغرفة التجارة الدو 
 لبللتزاـبأنو ال وجود  4ويرى بعض الفقو اإليطالي   3«....اللتزاماتيـجيودىـ لمتعاوف والتنفيذ الدقيؽ 

. االستمرار في التفاوضو . بالجدية االلتزاـ.  كمستقؿ بمعزؿ عف المقتضيات األخرىبالتعاوف بشكؿ 
 وغيرىا 5باإلعبلـ االلتزاـو ، بالمحافظة عمى األسرار االلتزاـو ، دوف مبرر مشروع وعدـ قطع التفاوض

ىذا  اعتبارلكف يمكف  6،ؤدي إلى تحقيؽ التعاوف، فكميا  يالعقد ابراـالتي تتخمؿ   مف االلتزامات 
نو مف خبلؿ ما اوىو ما سنحاوؿ تبي  7مستقبل منبثقا عف حسف النية في تكويف العقد التزاما االلتزاـ

 : بالتعاوف في االلتزاـ، ويتجسد االلتزاـيمكف  أف يتضمنو ىذا 

 المقررة بصدد بعض العقود:              بالتعاوف في الوفاء بمتطمبات الشكمية القانونية  االلتزاـ -
لكف إذا  8،انعداميامف المؤكد أف تخمؼ  الشكمية يؤدي إلى بطبلف بعض العقود أو باألحرى 

، فإف مبدأ حسف النية في أحد الطرفيف عف إتماميا المتناعإذا كاف تخمؼ الشكمية يعود 
                                                           

1
. ذٖ ٣ٞخ 955٘  ، جٍُٔؾغ جُٓحذن،. ئ٣٘حِ ٢ٌٓ ػرى جُ٘ح٤ٖ394ٍٍَٚجو ػ٣ُُ ٤ِْٔحٕ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘ 

  .117ٛىٟ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘ 
2

  . 411أًٍّ ٓكٔٞو ق٤ٖٓ جُرىٝ، ٓكٔى ٚى٣ن ٓكٔى ػرى هللا، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘  
3

ِػّٞ ٚر٤ف ٓكٔى، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ،  )ٝجؾد ٢٘ٔٞ( ،أّ ٤ٖ395ًٍَجو ػ٣ُُ ٤ِْٔحٕ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘ 

٘301  . 
4

 .  395ٗوال: ٤ٍَٖجو ػ٣ُُ ٤ِْٔحٕ،  جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘  
5
. ئي ٣طْ 302ًػ٤ٍج ٓح ٣طْ ٌذ١ جالُطُجّ ذحإلػالّ ذحالُطُجّ ذحُطؼحٕٝ أٗظٍ: أّ ًِػّٞ ٚر٤ف ٓكٔى، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘  

  جػطرحٌ جالُطُجّ ذحإلػالّ ضطر٤ن ُالُطُجّ ذحُطؼحٕٝ.
6

 . ٤ٖ395ٍَجو ػ٣ُُ ٤ِْٔحٕ، جٍُٔؾغ جُٓحذن،  ٘  
7

  .301أّ ًِػّٞ ٚر٤ف ٓكٔى، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘ 
8

 م ّ ؼ.  1ٌٌٍٓ  324. ٝ جُٔحوز 438ؾحى ؿٓطحٕ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘  
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في الشكؿ  اإلتفاؽبالتعاوف عمى إفراغ  االلتزاـعمى المخؿ ب مسؤوليةتكويف العقد يرتب 
 1.القانوني المطموب

إضافة إلى  ،رةالمواعيد المقر  احتراـو ، ي تحديد مواعيد الجمسات التفاوضالتعاوف  ف التزاـ -
بداء المرونة الممكنة، و يرا عمى المتفاوضيف الوصوؿ إلييا، يكوف يستحديد أماكف لمتفاوض عدـ و   ا 

لتعاوف المترتب با لبللتزاـبالفائدة يعد مخالؼ االستئثار عدـ تقديـ عروض مبالغ فييا ) ألف و   التصمب
 االجتماعاتعدـ رفضيا دوف مبرر أثناء في مناقشة العروض و  االعتداؿعف حسف النية ( و 

كما يتعيف التعاوف مف أجؿ 2،قانونية استشاراتكوف الرفض إال بعد دراسات فنية و فبل ي ، والنقاشات
   3.الثمففنية أو بخصوص تحديد ال المسائؿتعييف خبير لحسـ 

فيو الـز و مأموؿ في إطار التعاوف المبني  ،معممية التفاوضيةوكؿ ما يحتاجو السير األمثؿ ل 
 5فبل تندرج صور التعاوف تحت الحصر 4،عمى الثقة المتبادلة المنبثقة عف حسف النية في تكويف العقد

 االلتزاـفي  االستمراريجب عمى األطراؼ و  6،و عمى سبيؿ المثاؿتـ تقديمو في فكؿ ما 5الحصر
غض  العقد محؿ التفاوض أو  بإبراـإما ، اوضاتإلى نياية منطقية لممف يتوصموابالتعاوف إلى أف 
، إنشاء عبلقة عقدية صحيحة خالية مف أي شائبة ىو االلتزاـألف اليدؼ مف ىذا  7،النظر عنو كميا

المعيار في تقدير ذلؾ كمو ىو معيار الرجؿ و  ،العقد أو تنفيذه ابراـتعيؽ يمكف أف تظير مستقببل و 

                                                           
1

» ٖٓ جُوحٕٗٞ جُؼٍجه٢  1127. ٝجُٔؼ٠٘ ٛ٘ح ٓطحذن ُِٔحوز 396أٗظٍ ٤ٍَٖجو ػ٣ُُ ٤ِْٔحٕ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘  

ى ذ٘وَ ٤ٌِٓس ػوحٌ ٣وطٍٛ ػ٠ِ جالُطُجّ ذحُطؼ٣ٞٝ، ئيج أنَ أقى جُطٍك٤ٖ ذطؼٜىٙ ْٞجء جٖط٠ٍ جُطؼ٣ٞٝ ك٢ جُطؼٜى جُطؼٜ

ٝجُٔحوز ٛ٘ح ضٍضد جُٔٓإ٤ُٝس ػ٠ِ جُٔهَ ذًٜج جالُطُجّ أٝ جُطؼٜى ٝضؿرٍٙ ػ٠ِ جُطؼ٣ٞٝ ُؿرٍ جٌٍُٟ. …« أّ ُْ ٣ٗط٠ٍ 

ئٗؿحَ ج٤ٌُِٗس جُٔططِرس هحٗٞٗح ٝ  ضٍضد ضؼ٣ٟٞح ػ٠ِ جُٔهَ ذحُطؼحٕٝ ك٢ ٝ ًٛج جالُطُجّ ضأنً ذٚ وٍٝ  جُوحٕٗٞ جُٔٗطٍى  ٝ

 .397ٝ ك٢ ٚىو يُي أٗظٍ ٗلّ جٍُٔؾغ، ٘  ٢ٛEstoppel promissory ضطرن ٗظ٣ٍس جُٔحٗغ جُطؼحٛى١ 
2
٢ٌٓ ػرى  . ئ٣٘حِ 301. ٝ أّ ًِػّٞ ٚر٤ف ٓكٔى، جٍُٔؾغ جُٓحذن، 54٘ذ٘ى  71ذِكحؼ جُؼٍذ٢، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘  

  .955ػرى ٗٛحٌ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘ 
3

ٝك٤ٚ ٣طكىظ  398ٝ 397. ٤ٍَٖجو ػ٣ُُ ٤ِْٔحٕ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، 54٘ذ٘ى 71ذِكحؼ جُؼٍذ٢، جٍُٔؾغ جُٓحذن،  ٘  

 ٣طكىظ ػٖ ٝجؾد جُطؼحٕٝ ُطكى٣ى ٖهٙ غحُع ٣كىو جُػٖٔ. 
4

 .  54ذ٘ى 71ذِكحؼ جُؼٍذ٢، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘ 
5

. أًٍّ ٓكٔٞو ق٤ٖٓ جُرىٝ، ٝ ٓكٔى ٚى٣ن ٓكٔى ػرى هللا، 302غ جُٓحذن،  ٘ جألّ ًِػّٞ ٚر٤ف ٓكٔى، جٍُٔؾ 

 . 411جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘
6

ّٕ ض٤ٌٖٔ جُٔٓطِٜي ك٢ 398ٝٓػحُٚ  ًًُي ٓح ٌٝو ٤ٍَٖجو ػ٣ُُ ٤ِْٔحٕ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘   . ػ٠ِ جػطرحٌ أ

هٍجٌ جُطِر٤س أٝ ضـ٤٤ٍٛح ٣ؼى جُطُجٓح ذحُطؼحٕٝ جُٔؼحٓالش جإلٌُط٤ٍٗٝس ٖٓ ئؾٍجء ٍٓجؾؼس ٜٗحت٤س ػ٠ِ جنط٤حٌٙ ٝض٤ٌٔ٘ٚ ٖٓ ئ

  ًًُي.
7
. ٝ أًٍّ ٓكٔٞو ق٤ٖٓ جُرىٝ،  ٓكٔى ٚى٣ن ٓكٔى ػرى هللا، جٍُٔؾغ 54ذ٘ى   71ذِكحؼ جُؼٍذ٢، جٍُٔؾغ جُٓحذن،  ٘   

  .955. ئ٣٘حِ ٢ٌٓ ػرى ٗٛحٌ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، 411جٍُٔؾغ جُٓحذن،  ٘ 
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عدـ العودة إلى الوراء بإثارة نزاع دوف مبرر معقوؿ  في المفاوضات ، و ذي ييدؼ إلى إنجاح المعتاد ال
 1.موضوع ثـ حسمو مف قبؿ

وف مع فيمتـز كؿ متعاقد ببذؿ العناية البلزمة في التعا 2،ببذؿ عناية التزاما االلتزاـويعتبر ىذا 
 .العقد النيائي ابراـمتمثؿ في ت إلى ىدفيا المنشود و خر لغرض الوصوؿ بالمفاوضاالطرؼ اآل

 سادسالالفرع 

 لمبدأ حسن النية استناداباإلعال   االلتزا  

إذ  ،3باإلعبلـ يعد مف أىـ مقتضيات حسف النية في تكويف العقد االلتزاـمما  ال شؾ فيو أف 
ى إرسائيا في مرحمة التي يسعى ىذا المبدأ إل ،يعتبر الوسيمة المثمى لتكريس العديد مف القيـ السامية

ضعفو أو  استغبلؿخر وعدـ اعاة  المصالح المشروعة لمطرؼ اآلفالشفافية والنزاىة ومر  .تكويف العقد
عمى و   4.بحسف النية منذ القدـ االلتزاـمعاف  ربطت ىذا  ،جيمو لتحقيؽ منفعة خاصة عمى حسابو

بالتسميـ أو ضماف العيوب  االلتزاـك 5،األخرى األسسلمعديد مف  االلتزاـىذا  اسنادمف محاولة  الّرغـ
في حيف  6 االلتزاـتأسيس ليذا الإال أّف ىذه المفاىيـ أثبتت قصورىا عف   ، الخفية أو عيوب اإلرادة

قد تعددت و  8،باإلعبلـ لبللتزاـالقضاء كأساس و  7أثبت مبدأ حسف النية نجاعتو عمى مستوى الفقو
باحثو القانوف المدني لمداللة عمى ما يقدمو أحد المتعاقديف لؤلخر مف شراح و  استخدميااأللفاظ التي 

                                                           
1

 . 955. ٝ ئ٣٘حِ ٢ٌٓ ػرى ٗٛحٌ، جٍُٔؾغ جُٓحذن،  ٘ 54ذ٘ى  71ذِكحؼ جُؼٍذ٢، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘  
2

  .302. أّ ًِػّٞ ٚر٤ف ٓكٔى، جٍُٔؾغ جُٓحذن،  ٘ 955ج٣٘حِ ٢ٌٓ ػرى ٗٛحٌ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘  
3

ٝ  ذٖ ٣ٞخ ٛىٟ،   .373، ٤ٍَٖٝجو ػ٣ُُ ٤ِْٔحٕ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، 96٘ٓكٔى قٖٓ هحْْ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘ 

 .90جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘ 
4
، ئي ٤ٗ٣ٍ جُٔإُق ئ٠ُ إٔ ئنلحء جُٔؼِٞٓحش جػطرٍ ٓطؼحٌٞح ٤ٖ373ٝ374ٍَجو ػ٣ُُ ٤ِْٔحٕ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘   

  ٓغ قٖٓ ج٤ُ٘س ًٓ٘ كطٍز ٓح هرَ ج٤ُٔالو، ٝ ٌٍٓٝج ذحُوى٣ّ ضٞٓحِ جإل٢٘٣ًٞ.
5

. قٔى١ أقٔى ْؼى، جالُطُجّ ذحإلكٟحء ذٛلس جُهط٤ٍز 94ئ٠ُ ٘ 91ٓكٔى قٖٓ هحْْ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٖٓ ٘  

، ٘ ٢ُِٗ1999ء جُٔر٤غ وٌجْس ٓوحٌٗس ذ٤ٖ جُوحٕٗٞ جُٔى٢ٗ ٝ جُلوٚ جإلْال٢ٓ، جٌُٔطد جُل٢٘ ُإلٚىجٌجش جُوح٤ٗٞٗس، 

 .77ٝ ٘  76ٝٓٔح ذؼىٛح. ٝ ٓكٔى جذٍج٤ْٛ وْٞه٢،  جٍُٔؾغ جُٓحذن، 79٘
6

  .93ٓكٔى جذٍج٤ْٛ وْٞه٢، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘ 
7

  ئي جػطرٍٙ أؿِد جُلوٚ ذأٗٚ ٓ٘رػن ػٖ ٓرىأ قٖٓ جذٍجّ جُؼوى. ٤ٖ382ٍَجو ػ٣ُُ ِْٔحٕ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘ 
8

، ٝجُط٢ ضٞٞف ٤ًل٤س ٌذ١  جُوٟحء جُل٢ٍٓٗ ك٢ 110ٝ٘ 109ٝ ٘ 108قٔى١ أقٔى ْؼى، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘  

جّ ذحإلػالّ ك٢ جُؼوٞو ٌْحُس وًطٌٞجٙ وُٝس ك٢ جُوحٕٗٞ أقٌحٓٚ ُالُطُجّ ذحإلكٟحء ذٔرىأ قٖٓ ج٤ُ٘س. ٝ يٛر٤س قحٓن، جإلُُ

، قىٝٔ 95.ٓكٔى قٖٓ هحْْ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘ 20ٝ٘ 19، 2009٘جُهح٘، ؾحٓؼس جُؿُجتٍ ٤ًِس جُكوٞم، 

جُٔطؼِن ذكٔح٣س جُٔٓطِٜي ٝهٔغ جُـٕ، ٌْحُس ٤َُ٘ ٖٜحوز ٓحؾٓط٤ٍ  03-٣ًٍ09ٔس، جإلُُجّ ذحإلػالّ ك٢ ئ٠حٌ جُوحٕٗٞ 

  .9،  2012٘و ٝٓٓإ٤ُٝس ،ؾحٓؼس ٓكٔى ذٞهٍز ذٍٞٓوجِ، ٤ًِس جُكوٞم، ضهٛٙ ػوٞ
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 ،3اإلخبار  ،2تقديـ المعمومات  ، 1دالء بالبينات : اإلومف بيف ىذه األلفاظمعمومات وبينات .
مف خبلؿ بحثنا ىذا وذلؾ ألنو  اعتمدناهوالذي  6لفظ اإلعبلـ استعماؿكما تـ  5،اإلفضاءو   4التبصير

  7.ألنو ذو معنى واسع وشامؿ

باإلعبلـ في مرحمة تكويف العقد ، أي مرحمة المفاوضات أو المرحمة السابقة لمتعاقد  االلتزاـو 
أصمي  التزاـالذي يعتبر  و 9العقدي بالمشورة  االلتزاـك 8تمتبس بو،التي قد  االلتزاماتيختمؼ عف بعض 

ـ فإنو ، ومف تبإظيار المزايا والعيوب لممتعاقد تنفيذا لعقد المشورة  ،أصمي قائـ عمى عاتؽ الميني 
 باإلعبلـ قبؿ التعاقدي . االلتزاـوىو يختمؼ عف ،  تعاقديا بتقديـ المشورة الفنية والتقنية التزامايعد 

الذي يقع عمى عاتؽ المتفاوضيف دوف و  ، باإلعبلـ قبؿ التعاقدي االلتزاـونحف ىنا بصدد بحث 
ف العقد كوف ىذا المجاؿ ينقمنا مف حسف النية في تكوي  ،باإلعبلـ أثناء تنفيذ العقد االلتزاـإلى  االلتفات

الفقو إال منذ وقت  اىتماـقبؿ التعاقدي باإلعبلـ محؿ  االلتزاـولـ يكف  .إلى حسف النية في تنفيذه
ولكف التطور الذي وصؿ  10،قيدىاعدـ تععامبلت المدنية والتجارية و ويرجع ذلؾ إلى بساطة الت ، قريب

والتقني والتكنولوجي أدى إلى النيؿ مف التوازف  االقتصاديإليو المجتمع اإلنساني عمى المستوى 
، مما دفع الفقو والقضاء إلى وضع  حد امبلت التجارية، وأثر سمبا عمى التعيفالمعرفي بيف المتفاوض
عبلـ في باإل االلتزاـوذلؾ مف خبلؿ فرض  ،المتفاوضيفلناحية المعرفية بيف لميوة المجودة مف ا

                                                           
1

 .67جُر٘ى  89ذِكحؼ جُؼٍذ٢، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘ 

.٤ٖ373ٍَجو ػ٣ُُ ٤ِْٔحٕ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘ 
2
  

3
،وجٌ جُلٌٍ جُؼٍذ٢،   1982،ْ٘س  1) ١ٌٍٖ ٌٍْٝ: ٓٓإ٤ُٝس جُٔ٘طؽ ػٖ جألٍٞجٌ جُط٢ ضٓررٜح جُٔ٘طؿحش جُهطٍز ،٠ 

 . 36( ٗوال قٔى١ أقٔى ْؼى، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘   42٘
4

ٗٞجف ٓكٔى ٓحُف جًُذح٣حٕ، جالُطُجّ ذحُطر٤ٍٛ ك٢ جُؼوٞو جإلٌُط٤ٍٗٝس، ٌْحُس ٤َُ٘ وٌؾس جُٔحؾٓط٤ٍ ك٢ جُوحٕٗٞ جُهح٘،   

 .2013جُهح٘، ؾحٓؼس جٍُٗم جأل١ْٝ، ٤ًِس جُكوٞم هْٓ جُوحٕٗٞ جُهح٘، جألٌوٕ، 
5

  .37، ٘ قٔى١ أقٔى ْؼى، جٍُٔؾغ جُٓحذن 
6

. ػرى جُٔ٘ؼْ ٠ْٞٓ 77. ٝ ٓكٔى قٖٓ هحْْ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘ 59جُر٘ى  75ذِكحؼ جُؼٍذ٢، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘  

. ٝ ٓكٔى ذٞوج٢ُ، )قٔح٣س جُٔٓطِٜي ك٢ 360. ٝ أقٔى ٝجتَ قٔى١، جٍُٔؾغ جُٓحذن، 7٘ئذٍج٤ْٛ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘ 

 ٝؿ٤ٍٛح.  61جُوحٕٗٞ جُٔوحٌٕ( جٍُٔؾغ جُٓحذن،  ٘
7

 . 16يٛر٤س قحٓن،  جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘  
8

  .30ٌٝٓحٕ ٤ٍ٘ٓ قىجو، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘ 
9

  .64جُر٘ى  84ذِكحؼ جُؼٍذ٢، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘ 
10
  .8. قىٝٔ ٣ًٍٔس، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٤ٖ374ٍَ٘جو ػ٣ُُ ٤ِْٔحٕ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘  
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المتعاقد قراره وفؽ ما يراه  يأخذ، بحيث ضمانا لتكويف عقد وفؽ رضا مستنير، المرحمة السابقة لمتعاقد
                                                                                                                                         1.العقد ابراـوأىدافو في  مناسبا لحجاتو

مف حيث  كونو شكبل مف أشكاؿ حسف النية  االلتزاـوقبؿ التطرؽ لممسائؿ التفصيمية حوؿ ىذا 
 اتاالتفاقيوانيف و قد تباينت مواقؼ القو بيف مواقؼ القوانيف الحديثة منو، في تكويف العقد سنحاوؿ ت

النية في تكويف العقد   فبحس االلتزاـالعقد تبعا لمواقفيـ اتجاه  بإبراـباإلعبلـ المتعمؽ  االلتزاـالدولية مف 
 فيما يمي:  سنتناولوعاما وىو ما  التزاما، ومنيـ مف يعتبره عتبره معارضا لمبدأ حرية التعاقدفمنيـ مف ي

 الفقرة األولى

 .موقف دول أنظمة القانون المدني

باإلعبلـ والشفافية في المرحمة السابقة  االلتزاـ 2الفرنسي في العديد مف أحكاموقد أقر القضاء 
إذ يتعيف عمى كؿ متفاوض أف يعمـ  3،العقود ابراـبحسف النية في  االلتزاـعمى أساس  ،لمتعاقد

 .صريحبأسموب مستقيـ و  4 ،المتفاوض األخر بكؿ المعمومات الواقعية والقانونية التي تتعمؽ بالعقد

وقد أيده الفقو الفرنسي الحديث في ذلؾ مع محاولتو التركيز باألخص عمى العبلقة بيف 
في المرحمة السابقة عمى  االلتزاـالمحترؼ والشخص العادي. وبعدىا تتابعت التشريعات في فرض ىذا 

                                                           

.133ئذٍج٤ْٛ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘  ٠ػرى جُٔ٘ؼْ ْٓٞ 
1
  

2
 bull ,civ   4. 4/1975/ 15. ٗوٝ ضؿح١ٌ ك٢ٍٓٗ   D, 1977,  ,IR٘611 ,4/10/1977)ٗوٝ ٓى٢ٗ ك٢ٍٓٗ   

 . 1ض٤ٜٕٔ 61جُر٘ى 77جُؼٍذ٢، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘ ( ٗوال ػٖ ذِكحؼ 106ٌهْ  4
3
هرَ جُطؼحهى١ ئػٔحال ُٔرىأ قٖٓ ج٤ُ٘س »  ئي ضًٛد ئقىٟ جُوٍجٌجش جُوٟحت٤س جُٛحوٌز ػٖ جُٔكحًْ جُل٤ٍٓٗس ئ٠ُ  أٗٚ   

٣ِطُّ جُرحتغ ذإٔ ٣ل٢ٟ ئ٠ُ جُٔٗط١ٍ ذٌحكس جُر٤حٗحش ٝ جُٔؼِٞٓحش جُط٢ ضؼطرٍ ػ٘حٍٚ ضوى٣ٍ ٣طٞهق ػ٤ِٜح ٌٞحتٚ ك٢ جُؼوى 

 .376ٝ 375أٖحٌ ئ٤ُٚ ٤ٍَٖجو ػ٣ُُ ٤ِْٔحٕ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ض٤ٜٕٔ ٘   19-64-1 .5/2/1965ك٢ « 
4

  .2جُط٤ٜٕٔ  61جُر٘ى   77ؼٍذ٢، جٍُٔؾغ جُٓحذن،  ك٢ ٘أٖحٌ ُٚ ذِكحؼ جُ 1995/ 20/12ٗوٝ ٓى٢ٗ ك٢ٍٓٗ  
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عديد القانوف المدني الفرنسي عمى ال احتواءفضبل عمى  1.في مجاؿ حماية المستيمؾ بالتحديدالتعاقد 
  2.باإلعبلـ في الفترة السابقة عمى التعاقد االلتزاـالتي يمكف أف نستنتج مف خبلليا وجوب  المواد،مف 

 بيا القانوف الفرنسي في تطوره خر بالمراحؿ التي مرّ ىو اآل حظ أف القانوف اإليطالي مرّ يبلو 
والتدليس وضماف العيوب الخفية   كاف القضاء يستند فيو إلى قواعد الغمط. و االلتزاـتجاه فرض ىذا ا

  1337.3العقود المادة  ابراـسف النية في بح االلتزاـباإلضافة إلى 

 الفقرة الثانية

 .موقف القانون الجزائري 

 االلتزاـغـ مف عدـ وجود نص عاـ يقضي بوجوب رّ الأما بالنسبة لمقانوف المدني الجزائري فب
فقد  ورد  غائبا بينيا. االلتزاـباإلعبلـ في المرحمة السابقة لمتعاقد، إال أف المتتبع لنصوصو ال يجد ىذا 

الفترة السابقة  باإلعبلـ في  االلتزاـوجود  ،عيوب اإلرادة نصوص نممس مف خبلليافي المواد المتعمقة ب
ج تنتػػػػػػبوجود كتماف تدليسي يس مشّرعالفإقرار  86/2،4ورد بشأف الكتماف التدليسي  لمتعاقد، مثؿ ما

، أو مبلبسة العقد عميو أف يطمع الطرؼ األخر عف حقيقة كؿ واقعة ابراـأّف المفاوض في مرحمة  ،منو
ذ لـ يفعؿ فإنو يتحمؿ جزاء إخبللو باإلعبلـ.و  5،صراحةالعقد  بكؿ صدؽ و  ابراـمؤثرة في   ا 

وذلؾ مف  ،موجود في مختمؼ العقود، باإلعبلـ بأبسط صوره االلتزاـكما  يمكف القوؿ بأف  
التي ترتب البطبلف عمى المحؿ غير و  6مف القانوف المدني الجزائري، 94ة خبلؿ ما ورد في  الماد

                                                           
1

ٝجٍُّْٔٞ  1995/ 10/02ٝضؼى٣الضٚ ٝجُط٢ ٜٓ٘ح جُوحٕٗٞ  93/949جُوحٕٗٞ ٌهْ  26/07/1993ئي ٚىٌ ك٢   

ٝؿ٤ٍٛح ٖٓ جُطؼى٣الش جُط٢ ٣ٛؼد قط٠ ػ٠ِ جُٔهط٤ٖٛ أٗلْٜٓ ٓالقوطٜح. ٝ  15/05/2001ٝ هحٕٗٞ  27/03/1997

ع 4( جُٔحوز 05/04/1993وس ٓٓطٞقحز ٖٓ جُطٞؾ٤ٚ جألٌٝٝذ٢ جٌُٜٔٗٞ ) جُٔإٌل ك٢ جُط٢ ٢ٛ ك٢ جُكو٤ ٍّ . ًٔح ٗظْ جُٔٗ

جُٔإٌل ك٢  78/22. ٝػ٤ِٔحش جُر٤غ ذحٍُٔجِْس ذحُوحٕٗٞ ٌهْ 1972/ 12/ 22جُل٢ٍٓٗ جُر٤غ ذحٍُُٔ٘ ذحُوحٕٗٞ جُٛحوٌ ك٢ 

 جٍُٔؾغ ذِكحؼ جُؼٍذ٢،ػالّ ذٌٛٞز ؾ٤ِس. ػٖ طُجّ ذحإل. ٝؿ٤ٍٛح ٖٓ جُط٣ٍٗؼحش جُط٢ أظٍٜ ك٤ٜح جال10/1/1978ُ

  .61. جُر٘ى 78ٝ 77، ٘جُٓحذن
2

 2015ٝ  1326جُٔطؼِوس ذٟٔحٕ  جُؼ٤ٞخ جُهل٤س، ٝجُٔحوض٤ٖ  1645ٓ٘ٚ جُٔطؼِوس ذحُـ١ِ، ٝ جُٔحوز   1110ٜٝٓ٘ح جُٔحوز   

  ٣ؿد إٔ ٣ؼِْ ذٔح ٛٞ ٓطِٞخ ٓ٘ٚ.. ق٤ع إٔ جٌُل٤َ 376جُٔطؼِوط٤ٖ ذحٌُلحُس.  ٤ٍَٖجو ػ٣ُُ ٤ِْٔحٕ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘
3

 . 376ٗلّ جٍُٔؾغ، ٘  
4

٣ًٞط٢، ػٖ ذٞوج٢ُ ٓكٔى، ) قٔح٣س   152أٌو٢ٗ، جُٔحوز  ١ٍٛٓ144 ٝ جُٔحوز  ٣125وحذِٜح جُٔحوز   2/ 86جُٔحوز  

 . 66جُٔٓطِٜي( جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘
5

  .60جُر٘ى 75ذِكحؼ جُؼٍذ٢، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘ 
6

وحٕٗٞ جُٔى٢ٗ جُؼٍجه٢، ٝ هى أوٌؾٜح ٤ٍَٖجو ػ٣ُُ ٤ِْٔحٕ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ذهٛٞ٘ ٝؾٞو ٖٓ جُ 128ٓػحُٚ جُٔحوز  

  . 377جالُطُجّ ك٢ جُوحٕٗٞ جُٔى٢ٗ جُؼٍجه٢ ذحإلػالّ ٘ 
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كما  .كاف نوعو ا، وىي بذلؾ توجب اإلعبلـ بخصوص محؿ العقد أيّ معيف وتبيف صور تعييف المحؿال
عمى وجوب العمـ الكافي بالمبيع ، لبيعالمدني الجزائري بالنسبة لعقد امف القانوف  352تنص المادة 

  1 .المعمومات الضرورية لتكويف العمـ الكافي بالمبيع بكافةويتـ ذلؾ بتبصير المشتري 

مف القانوف  379المادة ك  كما أف األحكاـ القانونية التي تتعمؽ بضماف العيوب  الخفية  
. وىو عدـ الضماف وعمى عكس ذلؾ ،بالشفافية في التعاقد االلتزاـرا عمى ترتب أثا ،الجزائري المدني 
كما توجد نصوص مشابية  2.الخفية لممبيع الشفافية يجعؿ البائع يتحمؿ ضماف العيوب  التزاـفعدـ 

. العيوب التي ال يعمميا المستأجر والتي تقضي بضماف، 488المادة كليذه المواد بصدد عقد اإليجار 
إعبلـ بىي تمؾ التي لـ يمتـز المؤجر ، وب التي يقوـ بصددىا الضمافالمخالفة فإف العيبمفيوـ و 

تى كاف إخفاء العيب ناتج م ،عمى عدـ إعفاء المؤجر مف الضماف 480كما تنص  .المستأجر بشأنيا
باإلعبلـ في ظؿ القانوف المدني الجزائري ما ورد بصدد عقد  لبللتزاـومف الصور األخرى  .عف غشو

. والتي تقر جميع القوانيف بواجب اإلعبلـ فيو ي يعتبر مف عقود منتيى حسف النيةوالذ  ،لتأميفا
مف  75و 21و 19و 15. ومثاؿ ىذه المواد المادة حسف النية كمبدأغـ مف تبايف موافقيا بصدد رّ الب

كؿ ـ ف لو بتقديوالتي تمـز المؤمّ  1995،3/ 01/ 25المؤرخ في 95/07قانوف التأمينات رقـ 
يحتاج إليو  مف  كذلؾ يمتـز المؤمف في المقابؿ بإعبلـ المؤمف لو بكؿ ماو  ،المعمومات المتعمقة بالعقد

  4.يدؼ تبصيره عمى  العممية العقديةب ،بياناتمعمومات و 

باإلعبلـ  االلتزاـالجزائري قد أشار بطريقة أو بأخرى إلى  المشّرعومف كؿ ما سبؽ يتبيف أف  
طرؼ مباإلعبلـ لتعزيز الحماية ل االلتزاـ استعماؿإلى    باإلضافة ،عند تكويف العقد في القانوف المدني

المؤرخ  09/03مف قانوف رقـ  17إذ توجب المادة   ،االستيبلؾومعرفيا في عقود  اقتصادياالضعيؼ 

                                                           

 
1

. ٝ ٤ٗ٣ٍ ئ٠ُ ًٜٞٗح ٓططحذوس ٓغ ّ   66ٓكٔى، جٍُٔؾغ جُٓحذن )قٔح٣س جُٔٓطِٜي ك٢ جُوحٕٗٞ جُٔوحٌٕ(، ٘ ذٞوج٢ُ 

هحٕٗٞ ١ٍٛٓ، ٢ٛٝ ٓٓطٔىز ٖٓ أقٌحّ جُه٤حٌ أٝ جٍُؤ٣س ك٢ ج٣ٍُٗؼس جإلْال٤ٓس ٝ جُه٤حٌ ك٢ ج٣ٍُٗؼس جإلْال٤ٓس  419

ٓكِٚ ئيج ُْ ٣ٌٖ ٌآٙ ٝهص جُؼوى أٝ هرِٚ. ًٔح إٔ ئُُجّ  قن ٣ػرص ذٔوطٟحٙ ُِؼحهى إٔ ٣لٓم جُؼوى أٝ ٢ٟٔ٣ ك٤ٚ ػ٘ى ٌؤ٣س

ٖٓ جُوحٕٗٞ جُٔى٢ٗ جُؿُجت١ٍ  ٝ جُط٢ ضو٢ٟ  ذٞجؾد جُرحتغ ذحُو٤حّ ذٌَ ٓح ٛٞ  361جُرحتغ ذحإلػالّ ٣ٌٖٔ ئْ٘حوٙ ُِٔحوز 

. ِٓق ٌهْ 25/10/1986الَّ ُ٘وَ قن جُٔر٤غ) ٖٝٓ ذ٤ٜ٘ح جإلػالّ ( ٝٓػحُٚ ٓح هٟص ذٚ جُٔكٌٔس جُؼ٤ِح، جُـٍكس جُٔى٤ٗس  

   . 2ك٢ ض٤ٜٕٔ ٌهْ  67جُر٘ى   90أٖحٌ ئ٤ُٚ ذِكحؼ جُؼٍذ٢، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘ 132٘  2جُؼىو  1989،ّ م  42369
2

جُوحٕٗٞ   جُٔى٢ٗ ك٢ ٞٞء جُٔٔحٌْس   21/07/1999ضح٣ٌم جُوٍجٌ   202940جُٔكٌٔس جُؼ٤ِح جُـٍكس جُٔى٤ٗس جُوٍجٌ ٌهْ  

  .94، ذٍض٢ ٍُِ٘ٗ،  ٘ 2007ٓح٣ٞ  13ٕٞ، ٝ ضؼى٣الضٚ ئ٠ُ ؿح٣س جُوٟحت٤س، جُ٘ٙ جٌُحَٓ ُِوحٗ
3
جُٛحوٌز ك٢ 13ٌٓ٘ٗٞ ك٢ جُؿ٣ٍىز ج٤ٍُْٔس جُؼىو  1995/ 01/ 25جُٔطؼِن ذحُطأ٤ٓ٘حش جُٔإٌل ك٢  95/07جألٍٓ  

08/03/1995. 
4

  .63.جُر٘ى 81ذِكحؼ جُؼٍذ٢، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘ 
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ؿ أف يعمـ المستيمؾ بكؿ عمى كؿ متعام عمؽ بحماية المستيمؾ وقمع الغشالمت  25/02/2009في 
مف  4. كما يتجمى ذلؾ أيضا بما ورد في المادة لبلستيبلؾالمعمومات المتعمقة بالمنتوج الذي يضعو 

ة ػػػػػقة عمى الممارسػػػالذي يحدد القواعد المطب 23/06/2004المؤرخ في  04/02القانوف رقـ 
زبائف بأسعار وتعريفات السمع والخدمات وجوبا إعبلـ ال يتولى البائعوالتي تقضي بأف  جارية،ػػػػالت

 -باإلعبلـ  االلتزاـوالتي تتجسد في  -ومثاؿ ىذه الحماية المكفولة لمطرؼ الضعيؼ البيع.وبشروط 
في  ا. أي بمعنى أف مكانيوفي المرحمة السابقة لمتعاقد 1،المختمفة تجد مكانيا في العديد مف القوانيف

. ىو حسف النيةوالتي أساسيا  ،تعاقديةالقبؿ  االلتزاماتضمف  ،العقد إلبراـمفاوضات التمييدية وقت ال
مما يوجب  ،بالنسبة لمعامبلت التجارة اإللكترونية تتعاظـ االلتزاـوتجدر اإلشارة إلى أف أىمية ىذا 

مف  25المادة  التونسي في المشّرعمحاكاة لدرب ، ده صراحة بالنسبة ليذه المعامبلتالنص عمى وجو 
 بائع تقديـ العديد مف المعمومات التجارة اإللكترونية تونسية والتي تشترط عمى المبادالت و قانوف ال
 ،في القانوف المدني االلتزاـالجزائري بصدد ىذا  المشّرع. مف كؿ ما سبؽ يتضح موقؼ لممستيمؾ

 االلتزاـوحتى نتمكف مف تكويف مفيوـ شامؿ عف ىذا  ،وغيره مف القوانيف الخاصة عمى سبيؿ المثاؿ
وطبيعتو  ،سنتطرؽ إلى تعريفو وشروطو ،السابقة لمتعاقد نية في المرحمةالذي يعتبر جوىر حسف الو 

 .وحدوده فيما يمي

 ثالثةالفقرة ال

 باإلعال . االلتزا تعريف   

أف البيانات والمعمومات التي  اعتبارعمى  ،باإلعبلـ لب التفاوض بحسف نية االلتزاـيعد    
 ابراـىي التي مف شأنيا أف تجعمو يقدـ عمى  ،خر عف موضوع العقد النيائييفضي بيا كؿ طرؼ لآل

وصياغة تعريؼ لو  ،االلتزاـاألمر الذي يجعؿ الفقو الحديث ييتـ بإيضاح مدلوؿ ىذا 2،العقد مف عدمو
أحد  زاـلبإسابؽ عمى التعاقد يتعمؽ  التزاـ..   ». فقد عرفو بعض الفقو عمى أنو ب وأىميتويتناس

                                                           
1 

ٖٜحٌ جألْؼحٌ .ٝ هى ٗٙ هحٕٗٞ قٔح٣س جُٛكس ٝضٍه٤طٜح ) ٝٛٞ جُوحٕٗٞ ٌهْ ٓػحُٚ ٝؾٞو قٔح٣س ؾُجت٤س  ػ٠ِ جُطُجّ ج 

(ػ٠ِ أٗٚ ال ضُ٘ع جألٗٓؿس  31/07/1990جُٔإٌل ك٢  90/17جُٔؼىٍ ذحُوحٕٗٞ ٌهْ   26/02/1985جُٔإٌل ك٢  05/85

جُٔؼ٢٘ ذحألنطحٌ  أٝ جألػٟحء جُر٣ٍٗس ذٜىف جٌُُع ئال ذؼى جُٔٞجكوس ج٣ٍُٛكس ٝ ذؼى إٔ ٣ؼِْ جُطر٤د جُٔؼحُؽ جُٗهٙ

ػ٠ِ ٌٍٞٝز ئػالّ جُٗهٙ  168ٖٓ جُوحٕٗٞ جًًٌُٔٞ ٝض٤ٟق جُٔحوز  166/5جُطر٤س جُط٢ ض٘ؿٍ ػٖ يُي. ٝكوح جُٔحوز 

جُهحٞغ ُِطؿٍذس ٠ر٤س ذؿ٤ٔغ جُٔؼِٞٓحش جٌُحك٤س. ذٔح ك٤ٜح جُٔهح٠ٍ جُٔكطِٔس ٝ جالْطػ٘حت٤س قط٠ ٣طهً هٍجٌٙ ٝكن ئٌجوز 

 .  63جُر٘ى 81ؾغ جُٓحذن، ٘ ٓٓط٤ٍ٘ز ، ذِكحؼ جُؼٍذ٢، جٍُٔ
2

  .360٘ٝ361ٝجتَ قٔى١ أقٔى، جٍُٔؾغ جُٓرن ،٘   
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البيانات البلزمة إليجاد رضا سميـ كامؿ متنور  ،لممتعاقد اآلخر عند تكويف العقد ، بأف يقدـمتعاقديفال
قد ترجع إلى طبيعة  ، معينة اعتباراتوذلؾ بسبب ظروؼ و  1وعمى عمـ بكافة تفصيبلت ىذا العقد 

خر يجعؿ مف المستحيؿ عمى أحدىما اعتبار آأو أي  ،أو طبيعة محموىذا العقد أو صفة أحد طرفيو 
مشروعة لمطرؼ األخر الذي يمتـز بناءا عمى جميع ىذه ـ عميو منح ثقة . أو يحتّ نات معينةاأف يمـ ببي
تنبيو أو إعبلـ طالب التعاقد بمعمومات مف  »خر بأنو وعرفو جانب أ 2.«باإلدالء بالبيانات االعتبارات

حتى يكوف الطالب   ،وابرامما مف عناصر العقد المزمع أو عنصر  ،شأنيا إلقاء الضوء عمى واقعة ما
كما  3.«العقد  ابراـقراره الذي يراه مناسبا عمى ضوء حاجتو وىدفو مف  يتخذبحيث ، مف أمره بينةعمى 

خر عمى ث يمتـز أحد طرفي العقد بإعبلـ اآلبحي ،الذي يسبؽ التعاقد االلتزاـ »قد تـ تعريفو عمى أنو 
عقد خاؿ مف أي عيب وكامؿ بكافة مفرداتو نتيجة  ابراـالبيانات التي يجب توافرىا في التعاقد ليتـ 

اعتبار . أو ألي متعاقد معو أو لطبيعة العقد نفسومعينة ترجع لطبيعة الشخص ال واعتباراتلظروؼ 
   4.«خر يجعؿ مف العقد مستحيبل إذا تـ كتماف بيانات محددة وضرورية في التعاقدآ

 باإلعبلـ يتمحور حوؿ : االلتزاـمف خبلؿ ىذه التعريفات يتضح أف مضموف 

أي المرحمة السابقة لمتعاقد وقد يتزامف  –ينحصر مجالو في مرحمة تكويف العقد  التزاـإنو  
والصدؽ والنزاىة  الذي يوجب الشفافية ، قانوني منبثؽ عف مبدأ حسف النية التزاـكما أنو  5-والتعاقد

لمثقة  مراعاةاألمر ذلؾ  استدعىعف الغش والقياـ حتى بالنصيحة إف  االبتعادو  ،في المعامبلت
ف إسناد و  6.خرالمشروعة لمطرؼ اآل  يسود كافة  ،عاما التزاماباإلعبلـ لمبدأ حسف النية يجعمو  االلتزاـا 

                                                           
1
  .94، 2008٘ ٍٓٛ، نحُى ٓٔىٝـ جذٍج٤ْٛ، قٔح٣س جُٔٓطِٜي ك٢ جُؼوى جإلٌُط٢ٍٗٝ ، وجٌ جُلٌٍ جُؿحٓؼ٢، جالٌْ٘ى٣ٌس، 
2

 وحٕٗٞ، ٓ٘ٗأز جُٔؼحٌف، جإلٌْ٘ى٣ٌسػٍٔ ٓكٔى ػرى جُرحه٢، جُكٔح٣س جُؼوى٣س ُِٔٓطِٜي وٌجْس ٓوحٌٗس ذ٤ٖ ج٣ٍُٗؼس ٝجُ 

  .953. ٝ ئ٣٘حِ ٢ٌٓ ػرى ٗٛحٌ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘ 189، 2004٘، ٍٓٛ
3

نحُى ٓٔىٝـ ئذٍج٤ْٛ، قٔح٣س جُٔٓطِٜي ك٢ جُٔؼحٓالش جإلٌُط٤ٍٗٝس، جُىجٌ جُؿحٓؼ٤س ُِطرحػس ٝ جٍُ٘ٗ ٝ جُط٣َٞغ،  

  .163، 2007٘ ٍٓٛ، جالٌْ٘ى٣ٌس،
4

  .953ؾغ جُٓحذن، ٘ج٣٘حِ ٢ٌٓ ػرى ٗٛحٌ، جٍُٔ 
5

٣ٞؾى ٖٓ ٤ٔ٣ُ ذ٤ٖ جالُطُجّ ذحإلػالّ ك٢ جُٔلحٝٞحش ٝ ذ٤ٖ جالُطُجّ ذحإلػالّ ج١ًُ ٣طُجٖٓ ٝ جذٍجّ جُؼوى ٓػَ ٓح ٌٝو ك٢  

ٝٓح ذؼىٛح، ٝ ًٛٙ جُطلٍهس ضؼطرٍ يجش أ٤ٔٛس ٖٓ هرَ جُؼى٣ى ٖٓ جُلوٚ، أٗظٍ ٗلّ  84ك٣ٍىز ُرحٕ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘ 

  ٝ ٛٞ ٓح أنًٗح ذٚ. 86جٍُٔؾغ ٘ 
6

، ٝ  ٓكٔى قٖٓ هحْْ، 302. أّ ًِػّٞ ٚر٤ف ٓكٔى، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘ 20ٝ 19س قحٓن، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘ يٛر٤ 

 . 96ٝ 95جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘ 
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 . دوف غيرىا 2غير أنو يظير بصورة مشددة في بعض العقود 1 ،العقود دوف تفرقة بيف أنواعيا

 الرابعة الفقرة

 .باإلعال  االلتزا شروط  

والغاية المرجوة منو وسنحاوؿ التطرؽ إلييا  االلتزاـإّف ىذه الشروط ىي التي تضمف تنفيذ ىذا  
 بقدر عبلقتيا بمبدأ حسف النية فيما يمي : 

لمسائؿ المتعمقة اإلعبلـ الكامؿ ىو أف يحيط اإلعبلـ بجميع ا / أن يكون اإلعال  كامال وكافيا :أ
 3 .مجرد السكوت قد يعتبر إخبلال بوو  ابيإيج التزاـ، وىو  يكوف مقتضبا الّ أبالعقد النيائي،  و 

طبيعتو إذا كاف و خر بحقيقة المحؿ بحيث يتـ إعبلـ الطرؼ اآل  ،ينصب اإلعبلـ عمى محؿ العقدو 
حيث أف  ،العقد مف عقود نقؿ التكنولوجيا كأف يكوف مواد سامة أو متفجرة أو كاف مف طبيعة خاصة،

وىي تتغير ، وابرامفي المحؿ بالنسبة لمعقد المزمع  4المتعاقد غالبا ما يريد بياف الصفة الجوىرية 
يوب التي ال يجب السكوت والع كما ال يجب السكوت عف عيوب محؿ العقد،و  حسب طبيعة العقد.

ا، ػػػػػػػػات حوليػػػػػميس مف الضرورة  اإلدالء بمعمومف  الظاىرة  بعنيا ىي العيوب المخفية.  أما العيو 
، خر بفحص محؿ العقدب مما يمكف كشفو لو قاـ الطرؼ اآلحالة التي يكوف فييا العيالغير أنو في 

 األخيرفإف ىذا  5.أكد خموىا مف العيوب اآلخر الذيإال أنو لـ يمجأ لمفحص لما يوليو مف ثقة لمطرؼ 
وتعد مف 6بينيما.بإعبلـ المتفاوض عف ىذا العيب مراعاة لتمؾ الثقة المشروعة فيما  ممـز األخير

حقوؽ الغير والمتعمقة المعمومات التي تخص  ،باإلعبلـ االلتزاـالمعمومات الضرورية التي تحقؽ كماؿ 
                                                           

1
ٝ أًٍّ ٓكٔٞو جُرىٝ،  96ٝ ٓكٔى قٖٓ هحْْ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘  ٤ٖ385ٍَجو ػ٣ُُ ٤ِْٔحٕ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘  

  .412ن، ٘ٓكٔى ٚى٣ن ٓكٔى ػرى هللا، جٍُٔؾغ جُٓحذ
2

ػوٞو جالْطٜالى ٝ جالْطٜالى جإلٌُط٢ٍٗٝ ٝ جُط٢ ٣ٌٕٞ ك٤ٜح ػىّ جُطٞجَٕ ذ٤ٖ أ٠ٍجف جُؼالهس جُؼوى٣س ؾ٤ِح ٝ ٝجٞكح  

ق٤ع إٔ أقى أ٠ٍجف جُؼالهس ٣ٌٕٞ ه٣ٞح ذطكٌٔٚ ك٢ جُؼ٤ِٔس جُؼوى٣س ٝ جقطٌحٌٙ ُْٞحتَ جإلٗطحؼ ٝجُٔؼِٞٓحش ٝ جألنٍ 

ٜالى ج١ًُ ٣ؼطرٍ ٣ٌٍٝٞح ُك٤حضٚ ٝال ٣ِٔي جُٔؼِٞٓحش. يٛر٤س قحٓن، جٍُٔؾغ ٞؼ٤لح ال ٣ٌٔ٘ٚ إٔ ٣ٓطـ٢٘ ػٖ جالْط

. ٖٝٓ جُٔؼِّٞ إٔ جالُطُجّ ذحإلػالّ أٚرف ٣ٌَٗ قح٤ُح أْٛ ًٌحتُ ٤ْحْس قٔح٣س جُٔٓطِٜي ك٢ جُىٍٝ 145جُٓحذن،  ٘

ٍ ٝ جُط٣َٞغ، جُؿُجتٍ، جُٔطوىٓس أٗظٍ: ذٞوج٢ُ ٓكٔى، جالُطُجّ ذح٤ُٛ٘كس ك٢ ٗطحم ػوٞو جُهىٓحش، وجٌ جُلؿٍ  ُِ٘ٗ

 ٝٓح ٤ِ٣ٜح.  10، 2005٘
3

  .34ٌٝٓحٕ ٤ٍ٘ٓ قىجو، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘  
4

  .81ٓكٔى جذٍج٤ْٛ وْٞه٢، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘  
5

 . 328ٖٓ جُوحٕٗٞ جُٔى٢ٗ جُؿُجت١ٍ ٝ ٞٔحٕ جُؼ٤ٞخ جُهل٤س جُٔحوز  379ٝٓػحُٚ جُٔحوز  
6

. ٝٓح ذؼىٛح، 328ٝػرى جُك٤ِْ ػرى جُِط٤ق جُو٢ٗٞ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘  35ٌٝٓحٕ ٤ٍ٘ٓ قىجو، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘ 

  .85ٓكٔى جذٍج٤ْٛ جُىْٞه٢، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘ 
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لذي يبيع أرضا مثقمة برىف أو إيجار أف يعمـ المتفاوض معو . إذ يجب عمى المتفاوض ابمحؿ العقد
 2.ودوف إضافة معمومات غير صحيحة ،المعمومات يجب اإلدالء بيا بصدؽكؿ ىذه 1الحقوؽ.بيذه 

يكوف اإلفضاء واضحا إذا تمت صياغتو بدقة  :خر/ وضوح اإلعال  ووصولو لطرف اآلب
وىذا ما يقتضي خمو التحذير مف المصطمحات الفنية  ،ؿ واضح ميسور الفيـ لمشخص العاديوبشك

وض الغير ويشترط الوضوح في اإلعبلـ مراعاة لممتفا3.لتي يصعب عمى المستعمؿ فيمياالمعقدة ا
، كأف يكوف مستيمكا مثبل في ىذه الحالة يجب عمى المنتج أف يقـو متخصص في مجاؿ المعاممة

بلـ كما يجب أف يتـ اإلع. ستوى الثقافي لمستعممي المنتوجلموتتناسب مع ا لمغايةباإلعبلـ بمغة بسيطة 
 ،ة لغات أساسيةبعدّ  يجب كتابة البيانات عمى المنتجات المصدرة. لذا خربالمغة التي يعرفيا الطرؼ اآل

ال يكفي أف يكوف اإلفضاء و 18.4ئري في قانوف المستيمؾ المادة الجزا المشّرعىو ما أوجبو و 
ألنو في  5،أسموبو وموضوعو يكوف ممتبسا في الّ أبؿ يتعيف أيضا  ،عباراتو فقطالمعمومات واضحا في ب

  6.لبسو ال يحقؽ الغاية المرجوة منوفي حالة 

ة المرجوة ػػػػػػأثره ويحقؽ الغاي خر حتى ينتجالطرؼ اآلاإلعبلـ إلى  كما يجب أف يصؿ ىذا
صراحة في عقد التأميف بموجب المادة  اشتراطووىو ما تـ ، خرمطرؼ اآلىرا لاأي أف يكوف ظ ،وػػػػػػػػمن

 القوانيف المتعمقة بحماية المستيمؾ غالبا  تنويو إلى أفّ الكما يجب  7.مف القانوف المدني الجزائري 622

 غالبا 

1
 .88ٝ 87ٓكٔى جذٍج٤ْٛ جُىْٞه٢، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘ 
2

  .38ٌٝٓحٕ ٤ٍ٘ٓ قىجو، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘ 
3

  .38. ٌٝٝٓحٕ ٤ٍ٘ٓ قىجو، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘ 78ٓحذن،  ٘قىٝٔ ٣ًٍٔس، جٍُٔؾغ جُ 
4

جُٔطؼِن ذكٔح٣س جُٔٓطِٜي ٝ هٔغ جُـٕ ػ٠ِ أٗٚ " ٣ؿد إٔ ضكٌٍ ذ٤حٗحش جُْْٞ ٝ  03-09ٖٓ هحٕٗٞ  18ٗٛص جُٔحوز  

٣ٍ٠وس جالْطهىجّ ٝ و٤َُ جالْطؼٔحٍ ٠ٍٖٝٝ ٞٔحٕ جُٔ٘طٞؼ ًَٝ ٓؼِٞٓس أنٍٟ ٓ٘ٛٞ٘ ػ٤ِٜح ك٢ جُط٘ظ٤ْ جُٓح١ٌ 

 لؼٍٞ ذحُِـس جُؼٍذ٤س أْحْح ٝ ػ٠ِ ْر٤َ جإلٞحكس ٣ٌٖٔ جْطؼٔحٍ ُـس أٝ ػىز ُـحش ِْٜس جُلْٜ ٖٓ جُٔٓط٤ٌِٜٖ ...."جُٔ

ع جُل٢ٍٓٗ ج١ًُ ٗٙ ٍٚجقس ػ٠ِ ٝؾٞخ جْطؼٔحٍ جُِـس جُل٤ٍٓٗس ذحُ٘ٓرس ُِٔ٘طؿحش جُط٢ ضطٍـ ُِطىجٍٝ  ٍّ ًًُٝي جُٔٗ

 .79ٔ ٣ًٍٔس، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘ك٢ كٍٗٓح، أ٣ح ًحٕ جُرِى جُٔ٘طؽ. ٣ُُِٔى أٗظٍ: قىٝ

.38ٌٝٓحٕ ٤ٍ٘ٓ قىجو، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘ 
5
  

6
ٝٓػحٍ يُي ٓح ضوّٞ ذٚ  جًٍُٗحش جُٔ٘طؿس ُؼٛحتٍ جُلٞجًٚ ٖٓ ًطحذس ػرحٌز " ٣كلع ك٢ ٌٓحٕ ذحٌو " ػ٠ِ جُؼرٞز  

جإلذوحء ػ٠ِ جُؼ٤ٍٛ جُٔكط٣ٞس ػ٠ِ جُؼ٤ٍٛ ئي إٔ جُٔٓطِٜي ػحوز ٓح ٣لٍٓ ًٛٙ جُؼرحٌز ػ٠ِ أٜٗح ض٤ٚٞس ٣ٍجو ذٜح 

ذهٞجٚٚ جُطر٤ؼ٤س. ك٢ ق٤ٖ إٔ جُٔ٘طؽ ٢ٍٓ٣ ٖٓ ٌٝجتٜح ئ٠ُ ضؿ٘د ضهٍٔ جُؼ٤ٍٛ ذلؼَ جُكٍجٌز ٝٓح ٣إو١ ئ٤ُٚ يُي ٖٓ 

جقطٔحٍ جٗلؿحٌ جُُؾحؾس. ًُُٝي ًحٕ ػ٠ِ جُٔ٘طؽ إٔ ٤ٟ٣ق ػرحٌز "نطٍ ضهٍٔ ٝجٗلؿحٌ " ٣ًٍٔس قىٝٔ، جٍُٔؾغ 

  .79جُٓحذن، ٘
7
٠ِ ج٠ٍُٝٗ جُٔطؼِوس ذحُكحُس جُط٢ ضإو١ ئ٠ُ جُرطالٕ أٝ ْو٠ٞ قن جُٔإٖٓ ُٚ  ذٌَٗ ظحٍٛ، ٝجُط٢ ضٞؾد إٔ ٣٘ٙ ػ  

ٝئال ًحٕ ذح٠ال، يُي ألٕ ػىّ ٠رحػس ًٛٙ ج٠ٍُٝٗ ذٌَٗ ظحٍٛ ٝ ذحٌَ هى ٣ؿؼَ جُٔإٖٓ ُٚ ال ٣٘طرٚ ًُٜج ج٠ٍُٗ ٣ٝٞهغ 
 

ج٠ٍُٗ ٣ٝ٘حهٗٚ ٓؼٚ، ًُُي هحّ ذطرحػطٚ ذًٜج جٌَُٗ جُـ٤ٍ ذحٌَ. 

 

ػ٤ِٚ وٕٝ ٓؼٍكطٚ ذٚ جألٍٓ ج١ًُ ؾؼَ جٍُّٔٗع ٣لطٍٜ ْٞء ٤ٗس جُٔإٖٓ، ألٗٚ ُْ ٣ٍو كؼال إٔ ٣طِغ جُٔإٖٓ ُٚ ػ٠ِ ًٛج 
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 1.أف يكوف اإلعبلـ ظاىرا ومرئيا عمى وجوب ما تشدد

إف ىذاف الشرطاف) الكفاية والوضوح( يتعمقاف بالمعمومات الضرورية التي يدلي بيا المتعاقد 
لى جانب ذلؾ يجب أف 2رجاف ضمف ما يسمى بأوصاؼ اإلعبلـ،وىما يند، االلتزاـحتى يتحقؽ ىذا  وا 

مديف ويتمثؿ األوؿ في عمـ ال ،االلتزاـحتى يتحقؽ ىذا  االلتزاـيتوفر شرطاف يتعمقاف بطرفي ىذا 
يتمثؿ الثاني في جيؿ الدائف باإلعبلـ بمثؿ ىذه أثيرىا عمى رضا الطرؼ المقابؿ  و ت وبتبالمعموما

 : سنتطرؽ ليما فيما يميو  .مشروعا جيبل  المعمومات عمى أف يكوف

، وال يقبؿ منو االلتزاـأف يكوف عالما بالمعمومات محؿ  االلتزاـيجب عمى المديف بيذا  :الشرط األول
. ويجب عميو فضبل عف ذلؾ أف كي يتمكف مف إبدائيا لمطرؼ األخر3،بجيمو بيذه المعموماتالعذر 

  4.. أي مدى تأثيرىا عمى رضا الطرؼ األخرية ىذه المعمومات بالنسبة لمدائفيعرؼ أىم

فبل يمتـز المديف  ف يكوف الدائف جاىبل بالمعمومات باإلعبلـ أ االلتزاـيشترط لقياـ   الشرط الثاني:
ذا توافرت لمدائف فرصة لمعمـ بتمؾ المعمومات فبل يمتـز المديف و  ،لدائف عالما بيابتقديـ معمومات كاف ا ا 

ويكوف كذلؾ  ، 6عمقة بالعقد يجب أف يكوف مشروعاجيؿ الدائف بالمعمومات المتإذ أّف  5،باإلفضاء بيا
كاف الجيؿ نتيجة  أما إذا 7،الثقة المشروعة عتباراتامـ أو إلى استحالة العإذا كاف جيمو مستندا إلى 

1
جُٔكىو   37-97ٖٓ جٍُّْٔٞ  جُط٘ل١ً٤ ٌهْ  2ف10قٔح٣س جُٔٓطِٜي ٝهٔغ جُـٕ ٝجُٔحوز  03-09ٖٓ هحٕٗٞ  18جُٔحوز  

 15جُٛحوٌز ك٢ 4ٌٓ٘ٗٞ ك٢ جُؿ٣ٍىز ج٤ٍُْٔس جُؼىو  ٠ٍُٝٗ14/01/1997. ٤ًٝل٤حش ٚ٘حػس ٓٞجو جُطؿ٤َٔ جُٔإٌل ك٢ 

جُٔطؼِن  05/484ٖٓ جٍُّْٔٞ جُط٘ل١ً٤ ٌهْ  5. ٝجُط٢ ضٞؾد ًطحذس جُر٤حٗحش ذٌَٗ ظحٍٛ ػ٠ِ جُْْٞ ٝ جُٔحوز 01/1997/

٣ؿد إٔ ضكٌٍ ذ٤حٗحش جُْْٞ .......ٝ ضٓؿَ ك٢ ٌٓحٕ ظحٍٛ ٝذط٣ٍوس » ذْْٞ جُِٓغ جُـًجت٤س ٝػٍٜٞح ٝجُط٢ ض٘ٙ 

 «. ٜح ٍٓت٤س ٝجٞكس جُوٍجءز ٝ ٓطؼًٌ ٓكٞٛح ك٢ ج٠ٍُٝٗ جُؼحو٣س ُِر٤غ ضؿؼِ
2

  ٝ ٓح ذؼىٛح. ٣ُُِٔ254ى ػٖ أٝٚحف جإلػالّ  جٍُؾٞع ئ٠ُ  يٛر٤س قحٓن،  جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘ 

 
3

كحُكٍك٢ ٓػال ٜٓ٘طٚ ضٓطٞؾد ػ٤ِٚ جُؼِْ ذٌَ جُٔؼِٞٓحش جُط٢ ضإغٍ ك٢ ػ٤ِٔحش جُطؼحهى. ٝٛٞ ٓح هٟص ذٚ ئقىٟ  

جُٔكحًْ جُل٤ٍٓٗس ك٢ قٌٜٔح جُوح٢ٞ ذاُـحء ذ٤غ أٌٜ جْط٘حوج ئ٠ُ ٝؾٞو ئنالٍ ذحالُطُجّ ذطوى٣ْ جُر٤حٗحش، ٝ أ٣ىضٜح ٓكٌٔس 

ٝ ذٔح أٗٚ ٖٓ ي١ٝ جُهرٍز ذحُٔؼِٞٓحش « ًٍٖس ضطحؾٍ ذحُؼوحٌجش » تغ جُ٘وٝ جُل٤ٍٓٗس ك٢ جُكٌْ، ػ٠ِ جػطرحٌ إٔ جُرح

ّْ ٣ؼِْ جُٔٗط١ٍ  جُؼوح٣ٌس، ًحٕ ػ٤ِٚ إٔ ٣ؼِْ ذكحُس جألٌٜ ٖٓ ق٤ع ئٌٓح٤ٗس جُكٍٛٞ ك٤ٜح ػ٠ِ ٌنٛس جُر٘حء أٝ ال ٖٝٓ ض

 .385ج١ًُ ال ٣ِٔي ضِي جُهرٍز. ٝ هى أٖحٌ ُٚ ٤ٍَٖجو ػ٣ُُ ٤ِْٔحٕ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘ 
4

  ٝٓح ذؼىٛح. ٣ُُِٔٝ73ى ػٖ يُي. يٛر٤س قحٓن، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘ 22٘23ٝٔ ٣ًٍٔس، جٍُٔؾغ جُٓحذن ،٘ قى 
5

  .٤ٖ385ٍَجو ػ٣ُُ ٤ِْٔحٕ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘  
6

  .87ك٣ٍىز ُرحٕ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘  
7

جُك٤حَز جُٔحو٣س ك٢ ٣ى جُٔى٣ٖ ٝ ٗوٛى ذحْطكحُس جُؼِْ جْطكحُس ج٠الع جُىجتٖ ػ٠ِ جُٔؼِٞٓحش جُٔطِٛس ذحُؼوى ذٓرد ًٕٞ  

أٝ ُؼىّ ًلحءز جُىجتٖ. ٝٗوٛى ذحػطرحٌجش جُػوس جٍُٔٗٝػس ُىٟ جُىجتٖ جُػوس جٍُٔٗٝػس جُوحتٔس ػ٠ِ ٠ر٤ؼس جُؼوى أٝ ٚلس 

 ٝ ٓح ذؼىٛح.  86جأل٠ٍجف. ٣ُُِٔٝى ٖٓ جُٔؼِٞٓحش جٍُؾٞع ئ٠ُ يٛر٤س قحٓن، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٖٓ ٘
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 لبللتزاـمقابؿ  التزاـىذا يجرنا إلى القوؿ بوجود و . الحماية القانونيةبذلؾ ال يستحؽ  إلىماؿ الدائف فيو
 باإلعبلـ. االلتزاـوبتحقؽ ىذه الشروط يقـو  .االلتزاـالدائف بيقع عمى عاتؽ ، باإلعبلـ

 الخامسةالفقرة 

 .حيث درجاتو و مضمونو و أطرافو ( باإلعال  )من االلتزا أنواع  

o غير أف المنتج  ة التفاوضية.باإلعبلـ كؿ مف طرفي العبلقيعد مدينا  .باإلعال  االلتزا أطراف  :أوال
تختمؼ نوعية المعمومات . و خرطرؼ اآلالأكثر مف  االلتزاـبتنفيذ ىذا  ما يطالبأو الحرفي غالبا 

 .والتي سوؼ نتطرؽ2،في التعاقد1الطرفيف تبعا لمركزىـلي بيا كبل التي يد
o  قد  ،والتي ىي تنوير رضاء المتفاوضيفباإلعبلـ  االلتزاـإف غاية  .باإلعال  االلتزا أنواع :ثانيا

عقود منتيى و  العقود ذات المحؿ المعقد تقنيا،ك تبعا لنوع العقد ) االلتزاـسمحت لمقضاء بتشديد ىذا 
فالمتعاقد المتخصص يجب عميو أف يكوف أكثر  صفة المتعاقدو  . (الوكالة و حسف النية كالتأميف 

نما ا ليس فقط باإلدالء بالمعمومات و إيجابية في تنوير رضا الطرؼ المقابؿ، وبذلؾ يصبح ممزم ا 
 االلتزاـبذلؾ تكتمؿ حمقات شريكو في العممية التعاقدية و  يمتد إلى نصيحة أو حتى إلى التحذير

 3.باإلعبلـ
باإلعبلـ ويقوـ عمى تقديـ معمومات  االلتزاـىو أبسط صور و  :  باإلدالء بالمعمومات االلتزاـ -

 .عنيا االستعبلــ المعمومات التي يتـ يدتـ تقباإلضافة إلى ذلؾ ي،  و موضوعية تتعمؽ بالعقد
إلى الجوانب السمبية لمعقد الطرؼ المتعاقد  انتباهيعني جذب  بالتحذير االلتزاـإف  :بالتحذير االلتزاـ -

لتي يمكف أف تمحؽ بيذا ايكوف التحذير مف المخاطر و  .، أو الشيء محؿ ىذا العقدوابرامالمرتقب 
قة مف قبؿ القضاء الفرنسي في مجاؿ المنازعات المتعم االلتزاـىذا  استخبلصقد تـ و  4.المتعاقد

  5.ببيع السمع والمنتجات الخطيرة
                                                           

1
٣ٞؾى ٖٓ ٣ٍٟ ذإٔ جالُطُجّ ذحإلػالّ ٣ٌٖٔ إٔ ٣٘كٍٛ ك٢ أقى جُطٍك٤ٖ وٕٝ جألنٍ ك٢ قحُس ٝؾٞو جنطالٍ ك٢  ئي 

جُطٞجَٕ جُٔؼٍك٢ أ١ ذحُ٘ٓرس ُِٔؼِٞٓحش ذ٤ٖ جُطٍك٤ٖ ٝٓػحُٚ جُؼوٞو جالْطٜال٤ًس أٗظٍ، ٌٝٓحٕ ٤ٍ٘ٓ قىجو، جٍُٔؾغ 

  ٝ ٓح ذؼىٛح. 42جُٓحذن، ٘
2

  .383ٝ384جُٓحذن، ٘ ٤ٍَٖجو ػ٣ُُ ٤ِْٔحٕ، جٍُٔؾغ  
3

  .64جُر٘ى  86ٝ 85.ذِكحؼ جُؼٍذ٢، جٍُٔؾغ جُٓحذن،  ٘  87ك٣ٍىز ُرحٕ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘  
4

  .106ٓكٔى قٖٓ هحْْ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘  
5

. ٣ٝؿد إٔ ٣طك٠ِ ًٛج جالُطُجّ ًًُي ذأٝٚحف جإلػالّ جُٓحذوس جًًٍُ ٖٓ ًٔحٍ ٝ ٝٞٞـ 107، ٘جٍُٔؾغ ٗلّ   

ٝ ٘    cass civ  11/10/1985  ،cass  civ 3/7/1985  108جُو٤ٟس جُٔٗحٌ ئ٤ُٜح ك٢ ض٤ٜٕٔ ٘  ٝذٍَٝ ٝ ٓػحُٚ

113. 
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ذلؾ  ،باإلعبلـ االلتزاـلزاـ بالنصح في أعمى التدرج اليرمي لمكونات اإل يقع  :بالنصح  االلتزاـ -
حد تحميؿ . تصؿ إلى خراإليجابية في تنوير رضا الطرؼ اآلأنو يعكس درجة متقدمة مف 
      1.فضؿ لو و حثو عميوخر وتقديـ الخيار األحاجات ومتطمبات الطرؼ اآل

. ىذه مجتمعة في كافة العقود باإلعبلـ ال يتواجد بعناصره االلتزاـبنا التنويو إلى أف  يجدرو  
بحيث يظير فييا  ، جوده عمى ىذه الصورة المشددة إنما يكوف بشأف العقود التي تتميز بتعقيد محميافو 

 بعض عمى المعموماتية و كذلؾ. ومثاليا العقود التي تنصب عدـ التوازف المعرفي بيف أطرافياجميا 
 .االستيبلكيةالعقود 

o  باإلعبلـ ودوره وطبيعتو .  االلتزاـحدود : ثالثا 

قميص إف تحقيؽ غاية حسف النية ) الشفافية و ت :باالستعبلـ االلتزاـباإلعبلـ و  االلتزاـحدود -  1
 االلتزاـطرؼ األخر ( مف خبلؿ مالمصالح المشروعة ل مراعاة، و اليوة المعرفية بيف الطرفيف

لؾ أف حسف النية يفرض عميو ىو ، ذيقؼ الطرؼ األخر مكتوؼ األيديأف ، ال يعني بلـػػػػػػػباإلع
إذ تجدر اإلشارة إلى أنو إذا كاف المديف باإلعبلـ ممزما بتقديـ كؿ  2باالستعبلـ. االلتزاـخر اآل

سداء النصح والتحذير كوف الدائف يجيؿو  ،وابرامالمعمومات الضرورية المتصمة بالعقد المزمع  ىذه  ا 
إذ  ،تمؼ متى كاف جيمو ليا غير مشروعفإف الوضع يخفي مقابؿ ذلؾ  .بل مشروعاجي المعمومات 

 3.عنيا االستعبلـعميو أف يمتـز 

  جاىبل لممعمومات الخاصة بالعقد إف الشخص البسيط الذي يكوف في األصؿ : باالستعال  االلتزا ، 
 ، يفترض فيو ىذا الجيؿؿ كسوال وميمبل بحجة أنو شخص فيظ 4،موقفا سمبيا يتخذيحؽ لو أف  ال

القانوف ال ف  5.باالستعبلـ االلتزاـباإلعبلـ يتوقؼ في الحقيقة عندما يبدأ  االلتزاـإف فففي نظر الفقو 
. فاإلنساف مسؤوؿ أوال عف تصرفاتو ،متعاقدلذو أىمية و مي الميمؿ لمصالحو متى كاف راشدا ال يح

                                                           
1

ٝٓػحٍ يُي  ٓح هٌٍٙ جُوٟحء جُل٢ٍٓٗ ك٢ جُٔؿحٍ جُٔؼِٞٓحض٢، ئي أٝؾد ػ٠ِ جٌُٔٞو جُٔكطٍف إٔ ٣وطٍـ ػ٠ِ ػ٤ِٔٚ  

 جُٔٓطور٢ِ ُِٔؼِٞٓحض٤س، ٓؼىجش ٓؼِٞٓحض٤س ٝ ذٍجٓؽ ضططحذن ٓغ جقط٤حؾحضٚ ٝ ضطالءّ ٓغ ٝٞغ ٍٓٗٝػٚ أٝ ٓإْٓطٚ

 . 115ٝ  114ٓكٔى ق٤ٖٓ هحْْ، جٍُٔؾغ جُٓحذن،  ٘  
2

 . 19جُٔ٘ؼْ ٠ْٞٓ جذٍج٤ْٛ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘ ػرى  
3

  .102يٛر٤س قحٓن، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘  
4

  . 103، ٘يٛر٤س قحٓن، جٍُٔؾغ جُٓحذن 
5

 . 19.  ػرى جُٔ٘ؼْ ٠ْٞٓ جذٍج٤ْٛ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘ ٤ٖ386ٍَجو ػ٣ُُ ٤ِْٔحٕ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘ 
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مصالح األفراد مكممة حماية لآمرة  و  قواعد المشّرعوقد وضع ، فاتويتحمؿ مسؤولية ىذه التصر 
، نتيجة لخفة أو فمتى كاف جيؿ الدائف باإلعبلـ  1.رضا الحرص لدييـ عمى ىذه المصالحمفت

في عقد البيع مثبل فالمشتري . و باالستعبلـ بااللتزاـيكوف قد أخؿ ، انتباهرعونة أو إىماؿ أو عدـ 
وال يحد مف واجب  ، بموضوع شرائو المعمومات الخاصةيجب أف يكوف حريصا عمى جمع كافة 

بإمكانو لسبب  ال يكوف، أي عندما دـ خبرتو أو معرفتو بصورة مشروعةعنده إال ع االستفسار
لية المقدمة مف و وكثيرا ما ترد دعوى البطبلف أو المسؤ  2،ع الوقوؼ عمى المعمومات المطموبةمشرو 

وىو ما يمكف  3،باالستعبلــ قيامو خطأ بعد ارتكبأحد طرفي العقد إذا ثبت أف ىذا الطرؼ قد 
 85/1المادة  وعمى ضوء ىذا المفيوـ يمكف تفسير 4،تو في قرار محكمة النقض الفرنسيةمبلحظ

ىمالو وعدـ ف 5،مف القانوف المدني الجزائري  استعبلموالمتعاقد الذي وقع في غمط بسبب طيشو وا 
وكذلؾ المادة  6،غير مغتفر وغمطعتبر لو عف طريؽ وسائؿ بسيطة اعف معمومات كانت في متناو 

عمى العيوب  االطبلع باستطاعتوفكمما كاف المشتري  7،مف القانوف المدني الجزائري 379/3
أكثر تطمبا في  باالستعبلـ االلتزاـوقد يكوف  .عنيا االستعبلـيقع عميو واجب  ،الخفية لمشيء المبيع

 8.الحاالت التي يرد العقد فييا عمى األشياء المستعممة

لو وسائؿ ، إذا كاف عني أف المتعاقد الدائف باإلعبلـي االستعبلـوختاما نبلحظ أف واجب   
مو بيذه ػػػػػػػػػجي اءػػػػػػػػػػبادعؽ ػػػػػػػػػال يعطيو القانوف الح ،عمى المعمومات الخاصة بالعقد االطبلع

                                                           
1

  .٤ٖ386ٍَجو ػ٣ُُ ٤ِْٔحٕ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘  
2

  .19ٝ20رى جُٔ٘ؼْ ٠ْٞٓ جذٍج٤ْٛ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘ػ 
3

  .20ٝ ػرى جُٔ٘ؼْ ٠ْٞٓ ئذٍج٤ْٛ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘  ٤ٖ386ٍَجو ػ٣ُُ ٤ِْٔحٕ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘  
4

  Cass. Com 25 /2/1986 JCP 1988 .20995 .Note Virassamy  ,  RTDC 198785 note mestre 

 1383ٝ 1382ئي ٌوش وػٟٞ ٤ًَٝ غح١ٞٗ ُر٤غ ج٤ُٓحٌجش ػ٠ِ ٤ًَٝ أ٢ِٚ ذحُؼطَ ٝجٌٍُٟ، ٓر٤٘س ػ٠ِ جُٔحوض٤ٖ ) 

جُٔىضحٕ ضو٤ٟحٕ ذٞؾٞخ جُطؼ٣ٞٝ ػٖ جٌٍُٟ قط٠ ٝئٕ ًحٕ ذٓرد جٍُػٞٗس أٝ جإلٛٔحٍ( .ٖٓ جُوحٕٗٞ جُٔى٢ٗ جُل٢ٍٓٗ. 

٤ْحٌز،  ٤130حٌز ُِٓ٘س جُٔورِس، ذ٤٘ٔح ُْ ضطؿحَٝ جُٔر٤ؼحش ( 370ْألٕ ًٛج جألن٤ٍ أنرٍٙ ذإٔ جُٔر٤ؼحش جُٔطٞهغ ضرِؾ )

ٓؼِِس هٍجٌٛح ذإٔ ػ٠ِ ج٤ًَُٞ جُػح١ٞٗ ذحُ٘ظٍ ئ٠ُ ٜٓ٘طٚ، إٔ ٣طأًى ٖٓ ٚكس ضٞهؼحش ٖٓ ضؼحهى ٓؼٚ؟ كح٤ًَُٞ جُػح١ٞٗ 

ذن، ٘ ٗوال ػٖ ٤ٍَٖجو ػ٣ُُ ٤ِْٔحٕ، جٍُٔؾغ جُٓح ٓٔطٜٖ ٝذحُطح٢ُ ٖٓ  ٓلطٍٜ ك٤ٚ جال٠الع ػ٠ِ أٝٞحع جُٓٞم.

  .20، ػرى جُٔ٘ؼْ ٠ْٞٓ جذٍج٤ْٛ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘ 386

  
5

ٖٓ جُوحٕٗٞ جُٔى٢ٗ جُؿُجت١ٍ ) ٤ُّ ُٖٔ ٝهغ ك٢ ؿ١ِ إٔ ٣طٔٓي ذٚ ػ٠ِ ٝؾٚ ٣طؼحٌٜ ٓغ ٓح ٣وط٤ٟٚ  85/1جُٔحوز 

قٖٓ ج٤ُ٘س (
   

 
6

 ْٞف ٗططٍم ُِـ١ِ جُـ٤ٍ ٓـطلٍ ك٢ جُلَٛ جُػح٢ٗ ذاْٜحخ.  

 
7

ٖٓ جُوحٕٗٞ جُٔى٢ٗ جُؿُجت١ٍ )ؿ٤ٍ إٔ جُرحتغ ال ٣ٌٕٞ ٞحٓ٘ح ُِؼ٤ٞخ جُط٢ ًحٕ جُٔٗط١ٍ ػ٠ِ ػِْ ذٜح  379/3جُٔحوز  

ٝهص جُر٤غ، أٝ ًحٕ ك٢ جْططحػطٚ إٔ ٣طِغ ػ٤ِٜح، ُٞ أٗٚ ككٙ جُٔر٤غ ذؼ٘ح٣س جٍُؾَ جُٔؼطحو ....( 
    

 
8

  . 386٘ جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٤ٍَٖجو ػ٣ُُ ٤ِْٔحٕ، 
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الطرؼ  التزاـال يمغي  باالستعبلـ االلتزاـغير أف وجود 1، فيصبح جيمو جيبل غير مشروع،اتػػػػػػمالمعمو 
نما يعززه ويشكؿ جزء، المقابؿ باإلعبلـ البائع مثبل بتقديـ المعمومات الضرورية إلجراء  فيمتـز .منو اوا 

ىا اعف المعمومات التي ير  باالستعبلـالبيع )بالمعيار الموضوعي( و يمتـز المشتري في المقابؿ 
، فضبل عمى إمكانية نو منياوعمى البائع أف يتجاوب معو ويمكّ  ،ضرورية بالنسبة لو) بالمعيار الذاتي (

 2.قيامو )المشتري ( بذلؾ عف طريؽ الغير

  أف يكوف المديف اإلعبلـ والتي سبؽ التطرؽ إلييا، ب االلتزاـمف شروط  لإلعال  : باالستعال  االلتزا
 المعمومات. وال يقبؿ منو العذر بجيمو بيذه ،باإلعبلـ االلتزاـعالما بالمعمومات محؿ 

طرفا ضعيفا  باعتبارهباإلعبلـ ييدؼ إلى حماية الدائف  االلتزاـإذا كاف باإلعبلـ :  االلتزاـطبيعة - 2
مف الضروري معرفة فإنو  3،أو لوجود عدـ توازف في المعرفة ،االجتماعيةأو لوضعيتو  ، لعدـ خبرتو

 ؟ـ ببذؿ عنايةالتزاـ بتحقيؽ نتيجة أىؿ ىو  االلتزاـ، مف خبلؿ تعييف طبيعة ىذا حد ىذه الحماية
 بالنظر إلى أثر ذلؾ فيما يتعمؽ بإثبات ،باإلعبلـ لبللتزاـوتظير أىمية الوقوؼ عمى الطبيعة القانونية 

 .مسؤولية المديف عف الضرر الواقع

حقيؽ ػػػػػػػػبت التزاما اعتبارهفذىب بعضيـ إلى  4،االلتزاـالفقو حوؿ طبيعة ىذا  اختمؼوقد 
بيذا  -، أي إحاطة الدائف بيا وتتمثؿ ىذه النتيجة في نقؿ المعمومات وتزويد الطرؼ األخر 5ة،ػػػػػػػػػػنتيج
ضرورية تي تعتبر عمما بكؿ الحقائؽ والوقائع واألحداث والمعمومات المتعمقة بالعقد و ال - االلتزاـبيذا 

ّف و   6.متى امتنع عف ذلؾ دوف مبرر مشروع االلتزاـتبر المديف مخبل بيذا ، لذلؾ يعإلبرامو  اعتبارا 
إذ تنشأ المسؤولية بمجرد وقوع  ،، يخفؼ عبء اإلثبات عمى الدائفبتحقيؽ نتيجة التزاـباإلعبلـ  االلتزاـ

وبذلؾ يحقؽ أكبر قدر مف الحماية لمدائف في مواجية  7،الضرر الناتج عف تخمؼ النتيجة المطموبة
                                                           

1
ٝ ٣ؿد جُط٣ٞ٘ٚ  ذإٔ ٛ٘حى جْطػ٘حءجش ٓػَ ٚلس جُٔٓطِٜي ه٣ٍ٘س ػ٠ِ ؾِٜٚ ٝ  104حذن ٘ يٛر٤س قٔحم، جٍُٔؾغ جُٓ 

 ٝٓح ذؼىٛح.   196ٝجؾد جالْطؼالّ ؿ٤ٍ هحتْ ػ٠ِ ػحضن جُٔٓطِٜي ، ألًػٍ ضل٤َٛ جٍُؾٞع ئ٠ُ ٗلّ جٍُٔؾغ ، ٘ 
2

  ٓػَ جُِؿٞء ئ٠ُ نر٤ٍ ك٢ ٓٓأُس ٓح ضهٙ جُطؼحهى. 

 
3
 Béatrice  Jaluzot : op , cit p 376.  

4
ٝٓح ذؼىٛح. قىٝٔ ٣ًٍٔس،  108. ٝ ك٣ٍىز ُرحٕ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، 303٘أّ ًِػّٞ ٚر٤ف ٓكٔى، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘ 

 .35جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘  
5

 1994أقٔى ٓكٔى جٍُجكؼ٢، جُكٔح٣س جُٔى٤ٗس ُِٔٓطِٜي ) ئَجء جُٟٕٔٔٞ جُؼوى١ (، وجٌ جُٜٟ٘س جُؼٍذ٤س، جُوحٍٛز،  

 ضْ ضر٤٘ٚ ػ٠ِ أٗٚ جُطُجّ ذطكو٤ن ٗط٤ؿس.   109ٕ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘ٗوال ك٣ٍىز ُرح  193٘
6

) ٝ ْرد جألؾ٘ر٢ ٛٞ جُٔرٌٍ جٍُٔٗٝع ج١ًُ ٣ٌٖٔ إٔ ٣ؼىّ ٓٓإ٤ُٝس 303جّ ًِػّٞ ٚر٤ف ٓكٔى، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘  

  .37جُىجتٖ (، أٗظٍ قىٝٔ ٣ًٍٔس، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘ 
7

 . 37قىٝٔ ٣ًٍٔس، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘ 
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 االستيبلكيةوالذي تكرسو العديد مف العقود السيما  1،المعرفي بيف المديف باإلعبلـ والدائف بو االختبلؿ
 .االلتزاـمنيا وتسعى القوانيف لتخمص منو عف طريؽ فرض ىذا 

مديف يمتـز بتزويد الدائف بكافة المعمومات فال 2،ببذؿ عناية التزاماخر مف الفقو اعتبره قسـ آبينما 
سداء النصح والتحذيرالممحقات و والبيانات و    توضيحالتبسيط و ال، ويبذؿ في ذلؾ كؿ العناية البلزمة ) كا 

دائف عمى األخذ بيذه ، فيو ال يجبر الال يستطيع أف يضمف نتيجة إعبلمو ولكنو ، التنبيو (و   شرحالو 
يقوـ بتقديـ المعمومات لتحقيؽ رضا  ، ألف المديف فاألمر ىنا يعود لمدائف ،تباع النصائحوا المعمومات 

أو ال  3غـ مف ذلؾ يمكف أف يقع الطرؼ المقابؿ مثبل في الغمطرّ الخاؿ مف العيوب لكف بر و مستني
مف خبلؿ  بالتزاموىنا يكوف المديف قد أوفى  و ، االعتباريتقيد بالمعمومات المقدمة لو وال يأخذىا بعيف 

طبيعة مينتو  )خاصة إذا كاف المنتج أو المحترؼ في و  االلتزاـذؿ العناية التي يفرضيا عميو ىذا ب
يؤدي إلى وجوب أف يثبت الدائف  ،ببذؿ عناية التزاماباإلعبلـ  االلتزاـ اعتبارإف  .المستيمؾ (مواجية 

 4.باإلعبلـ باإلضافة  إلى حدوث الضرر االلتزاـبو عدـ بذؿ المديف لمعناية الكافية عند تنفيذ 

حيث ىناؾ أمور يجب  ،ببذؿ عناية االلتزاـأقوى مف  التزاـيمكننا القوؿ بأنو   ومف كؿ ما تقدـ
حيث ىناؾ أمور ال تدخؿ تحت سيطرة المديف  ،بتحقيؽ نتيجة االلتزاـوأقؿ مف   عمى المديف القياـ بيا

بتحقيؽ نتيجة مف حيث  التزاـباإلعبلـ ىو  االلتزاـأف  5تج ومف ثـ نستن .بؿ يترؾ األمر فييا لمدائف
التي تقدـ بلبد أف تكوف المعمومات ، فى الدائف بوإيصاؿ المعمومات إلىا في اتخاذالوسيمة الواجب 

الدائف ليذه  النية. أما مف حيث استيعابواضحة بما يحقؽ النزاىة وحسف صادقة ونزيية وكافية و 
  6.ببذؿ عناية التزاما اعتبارهالقضاء وكما سبؽ بيانو يجمع عمى و   إف الفقولمعمومات وعممو بيا  فا

                                                           
1

، ٣ٍٟٝ جُلو٤ٚ ػرى جُك٤ِْ جُو٢ٗٞ ذإٔ جالُطُجّ ذحإلػالّ ٣ٌٕٞ ذطكو٤ن ٗط٤ؿس ك٢ 111ُرحٕ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘  ك٣ٍىز 

  .383ٝ٘ 382قحُس جالْطؼالّ ٖٓ أؾَ جإلػالّ ذحُطكى٣ى ٘
2

. ٝ ئ٣٘حِ ٢ٌٓ ػرى جُ٘ٛحٌ، 27ذٞوج٢ُ ٓكٔى، )جالُطُجّ ذح٤ُٛ٘كس ك٢ ٗطحم ػوٞو جُهىٓحش (جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘  

  .35. ٣ًٍٔس قىٝٔ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘  955ٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘ج
3

  .112ك٣ٍىز ُرحٕ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘  
4

  .35قىٝٔ ٣ًٍٔس، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘  
5

  .177قٔى١ أقٔى ْؼى،  جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘ 
6

  .75. ٝ ٓكٔى ذٞوج٢ُ، )قٔح٣س جُٔٓطِٜي( جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘ 37قىٝٔ ٣ًٍٔس، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘   
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. فالدائف باإلعبلـ يقع عمى عاتؽ المديف بو االلتزاـتنفيذ اثبات   أف األخيروجدير بالذكر في  
 1.والمديف يثبت تنفيذه االلتزاـيثبت وجود 

ويف العقد باإلعبلـ كمقتضى مف مقتضيات حسف النية في تك االلتزاـيقـو  باإلعبلـ: االلتزاـدور - 3
 : يما يمي، في ىذه المرحمة سنحاوؿ توضيحو فوىاـ جدا  بدور إيجابي

وخاؿ ، ، تكوف ضرورية لصدور رضا مستنيرااللتزاـإف المعمومات التي يتـ تبادليا بموجب ىذا 
عبلـ فضبل عف باإل االلتزاـكما يقوـ  .حمةي بيف طرفي العقد في ىذه المر مف نتائج عدـ التوازف المعرف

، يؤدي إلى و عند تكويف العقداحترام، إذ أف يتمثؿ في الحد مف عيوب الرضا، ذلؾ بمعب دور وقائي
مف الدور الوقائي الذي يؤديو  الّرغـوعمى  2،الرضا ومف ثـ تفادي إبطاؿ العقد تجنب الوقوع في عيوب

لـ ينشأ في األصؿ لحماية الرضا ، غير أنو تعزيز حماية الرضاالمتمثؿ في و اإلعبلـ ب االلتزاـ
ي بيف طرفي بؿ إف اليدؼ الرئيسي مف إقراره ىو تحقيؽ أعمى قدر ممكف مف التوازف المعرف ،ؿػػػػػكأص

المعرفي  االختبلؿ. في مواجية بينيما اتااللتزاموذلؾ مف خبلؿ تحديد الحقوؽ و  ،وابرامالعقد المزمع 
و وجود حاالت تعجز فييا النظريات  ،واالقتصادية الحديثةدح الذي رتبتو التطورات التكنولوجية االف

 . مطرؼ الضعيؼلالتقميدية عف تحقيؽ الحماية البلزمة 

يعد ضروريا  ،باإلعبلـ في المرحمة السابقة لمتعاقد وأثناء سير المفاوضات االلتزاـكما أف 
قطع المفاوضات مف باإلعبلـ وعدـ اإلدالء بالمعمومات إلى  لتزاـااللممفاوضات ذاتيا، فقد  يؤدي عدـ 

 . 3عدـ المضي نحو التعاقدو ، قبؿ الدائف بيا

 

 

 

                                                           
1

 . 111يٛر٤س قحٓن، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘  
2

 . 127ك٣ٍىز ُرحٕ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘ 
3

ٝجُٔػحٍ ػ٠ِ يُي: ئٍٚجٌ قحتُ جُطٌُ٘ٞٞؾ٤ح ػ٠ِ ػىّ جٌُٗق ػٖ ذؼٝ أٍْجٌٛح أغ٘حء جُطلحٜٝ ن٤ٗس إٔ ٣ِكوٚ  

جٌ ك٤إو١ يُي ئ٠ُ ٌٍٞ ٖٓ ٌٝجء يُي. أٝ إٔ غوطٚ ذحُطٍف جألنٍ ٤ُٓص ذحُىٌؾس جُط٢ ضؿؼِٚ ٣لٛف ػٖ ًٛٙ جألٍْ

  .384جٍٗٛجف جُىجتٖ ػٖ جُٔلحٝٞحش. ٤ٍَٖجو ػ٣ُُ ٤ِْٔحٕ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘ 
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  المطمب الثاني

 .عاقدصور حسن النية في المرحمة السابقة لمت

والتي تشتمؿ عمى الصفقات المالية الضخمة مثؿ  .تأمؿ في العقود الدولية المعاصرةإف الم 
ية ػػػػػشاء البنػػػػػالتوريد طويمة المدة، وعقود إن، وعقود لتكنولوجيا أو التقنيات المتقدمةعقود نقؿ ا

قامة المطاراتو  ،حتيةػػػػػػػػػػالت غيرىا مف العقود الثقيمة ذات األىمية و   B o tمحطات الطاقة بنظاـ اؿ و  ،ا 
يدرؾ أنيا عمى خبلؼ العقود المتأمؿ في كؿ ىذه العقود فيي  إف 1.الحيوية في نطاؽ التجارة الدولية

. لعديد مف المسائؿ الفنية الدقيقةغيرىا، تنطوي عمى اكالبيع أو النقؿ و  ، الداخمية اليومية المحدودة
مستمرة صوب العقد بة و مراحؿ متعاق اجتياز بؿ تستمـز ،تيفالتي ال يمكف حسميا في جمسة أو جمس

تتبادؿ فييا األطراؼ الرؤى   ،تمييدية تحرر في مستندات تحضيرية اتفاقيات ويتـ فييا، ئيياػػػػػػػػػػػػالن
ات التي تتصؿ االتفاقي. ومف اىـ ؿ بالمفاوضات حوؿ العقد النيائيالمفاىيـ حوؿ أمور تتصو 

ولكف قبؿ ذلؾ سنتطرؽ لممستندات التي  ، المبدئية االتفاقاتو  3التفاوض اتفاقياتىي  2،بموضوعنا
براز دور حسف النية في والتي سنحاوؿ دراستيا و  ،اياتعاصر ىذه الفترة وىي ما يسمى بخطابات النو  ا 

 .كويف العقود مف خبلليا  فيما يميت

 الفرع األول

 .يااأثر حسن النية في خطابات النو  

 الفرع تعريؼ خطابات النوايا وقيمتيا القانونية ثـ أنواعيا. خبلؿ ىذا سنتناوؿ مفو       

 

 

                                                           
1

  .70جُر٘ى  94ذِكحؼ جُؼٍذ٢، جٍُٔؾغ جُٓحذن،  ٘ 
2

ْ٘وّٞ ذىٌجْس جالضلحه٤حش جُط٤ٜٔى٣س جُط٢ ضطؼِن ذكٖٓ ج٤ُ٘س ك٢ ض٣ٌٖٞ جُؼوٞو. وٕٝ ؿ٤ٍٛح ٖٓ جالضلحه٤حش جُط٤ٜٔى٣س يجش  

جُِٛس ذط٘ل٤ً جُؼوى أًػٍ ٖٓ ض٣ٌٞ٘ٚ، ُٝال٠الع ػٖ ذو٤س جالضلحه٤حش جُط٤ٜٔى٣س أٗظٍ: ؾحى ؿٓطحٕ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘ 

 .  152ئ٠ُ 109٘جُر٘ى   130جُٓحذن، ٘ . ٝذِكحؼ  جُؼٍذ٢، جٍُٔؾغ 360ئ٠ُ ٘ 335
3

  .٤ٖ401ٍَجو ػ٣ُُ ٤ِْٔحٕ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘  
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 الفقرة األولى

 .تعريف خطابات النوايا  

ىي عبارات تشير إلى قصد ، اإلتفاؽ رؤوسيسمى بمذكرة  خطاب النية أو مذكرة التفاىـ أو ما
مف حيث  ىي اصطبلحات متشابية و  ، تقبؿالدخوؿ في عبلقات تعاقدية مع الطرؼ المقابؿ في المس

رغـ و  ،ا فميس  مف الّسيؿ  تعريفيا بدقةتمفة في الواقع العممي لذليا أشكاؿ مخاالستخداـ، و المعنى و 
تعاقد عمى مستند مكتوب يوجو مف طرؼ يرغب في ال »أنيا  بذلؾ فقد حاوؿ البعض تعريفيا بالقوؿ 

يطرح فيو الخطوط العريضة لمعقد المستقبمي و  يعرب فيو عف رغبتو تمؾ ،خرأمر معيف إلى الطرؼ اآل
 . 1«الدخوؿ في محادثات حوليا ويدعوه إلى التفاوض و  ،وابرامالمزمع 

ات والمباحثات التي تجري االتفاقيمف خبلؿ تعريفيا يتضح أنيا مستندات يمكف أف تصاحب كؿ 
قد كما أف خطابات النوايا  ،ت بكافة أنواعيا مطمقة أو عقديةأي المفاوضا ، في مرحمة ما قبؿ التعاقد

وقد تكوف مكتوبة عمى دعائـ إلكترونية كالتي يتـ إرساليا عف طريؽ  ،تكوف مكتوبة عمى دعائـ ورقية
مف وسائؿ نقؿ التعبير عف  شبكات االتصاؿ الدولية والمحمية البريد اإللكتروني أو غيرىا مما تتيحو 

  2.اإلرادة

 الفقرة الثانية

 يا )الصفة الممزمة (.الخطاب النو القيمة القانونية 

قيمة القانونية لخطاب النوايا كما أف تحديد ال ،يا غير ممـز لمف أصدرهااألصؿ أف خطاب النو 
عف  االبتعاد. األمر الذي يجعؿ محرري خطابات النوايا يحاولوف عادة عباراتوعتمد عمى صياغتو و ي

 أف غايتيـ ىي رسـ الخطوط العامةال سيما  ،اتجاه الطرؼ المقابؿاأللفاظ التي تدؿ عمى االلتزاـ 
إال أنو ليس ىناؾ ما يمنع  ،العقد النيائي إلبراـية تمييدا وضع اإلطار المبدئي لممفاوضات المستقبمو 

تزاما فعميا بما تـ التفاوض الفقد يتضمف  ،عف النية ما يفيد وجود االلتزاـ مف أف يحتوي خطاب التعبير
د عقدا معمقا عمى شرط   حيث يع ،الخطاب إلى ما ىو أبعد مف ذلؾ فكما وقد يذىب مضمو  ،عميو

                                                           

.٤ٖ401ٍَجو ػ٣ُُ ٤ِْٔحٕ، ٗلّ جٍُٔؾغ، ٘ 
1
  

. 402ٗلّ جٍُٔؾغ، ٘ 
2
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 ائتمافأو قد يعمؽ عمى الحصوؿ عمى  ،لمختصة  كمجمس اإلدارة في الشركةأو أكثر  كموافقة الجية ا
لخطاب يوافؽ عميو الطرؼ المقابؿ أو يتحقؽ الشرط يصبح ا  ما، وعندمصرفي أو ترخيص ......إلخ

فإف لـ يتحقؽ زاؿ كؿ  ف يوـ توقيع الخطاب الذي يحتويو ثاره بأثر رجعي مينتج آعقدا مكتوبا بينيما و 
غير أنو  2،إلى درجة التصرؼ القانوني الممـزأخبلقي ال يصؿ  التزاـمجرد ىي  الخطابات ف  1.أثر لو
وجب االلتزاـ  ما تـ اإلتفاؽ عميو بيف الطرفيف حاسـ بصدد خطاب النية عمى تعيد قاطع و  اشتمؿمتى 

 اللتزاـإلى أف خطاب النية حتى في الحالة التي ال يكوف فييا متضمنا  االنتباهيجب لفت و  3،بو
حسف النية التي سبؽ التطرؽ  التزاماتال يجوز فييا ألي طرؼ أف يخؿ بالحد األدنى مف ، قانوني
ألف مثؿ  ،ثـ التيرب منيا لذا الطرؼ األخرخمؽ ثقة زائدة  محاولة كتقديـ معمومات مضممة أو، إلييا

والتي  ،اضيا وأىدافياأغر اره إلى حد االلتزاـ القانوني ثتصرفات تجعؿ ىذا السند قد يرقى بآىذه ال
 ما يمي: . وىو ما سنتطرؽ لو فيتتضح مف خبلؿ معانييا وألفاظيا

 الفقرة الثالثة

 أنواع خطابات النوايا. 

 : فيما يمي خطابات النوايا وسنتطرؽ ليا يمكننا التمييز بيف عدة أنواع مف     

، مع المخاطب عف رغبتو في التعامؿه عراب محرر ىو خطاب يتضمف إو  دعوة لمتعاقد.الخطاب أوال :
 ابراـطار لعممية وقد يدعوه لوضع إ 4،ؤلسس والعناصر المرفقة بالخطابلعقد مستقبمي وفقا  ابراـو  بو 
واضيع التي تتعمؽ بتكويف العقد والذي قد يتضمف العديد مف الم 5،اإلطار باتفاقيةىو ما يسمى . و العقد

يا كؿ طرؼ حوؿ مختمؼ الجوانب الدراسات التي سيقوـ بو  مدتيا و   فتحدد فيو وقت بدء المفاوضات

                                                           
1

ٝ ًٌٛج ضط٘ٞع ٤ٚؾ نطحذحش جُ٘ٞج٣ح ٝ ٖٓ غٔس ٚلس جإلُُجّ ك٤ٜح  ٝ . ٤ٖ402ٍَجو ػ٣ُُ ٤ِْٔحٕ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘   

  Montpellier   10/01 /1985 جْطث٘حف ٓٞٗر٤٤ِٚ  ٖحٌش ئ٤ُٚ ذؼٝ أقٌحّ جُوٟحء جُل٢ٍٓٗ جٌُٜٔٗٞزٛٞ ٓح أ

Dalloz . 1985  ٘304 ش ػ٤ِنbasseur   ألٕ  ج٤ُٛحؿس ٜٓٔس ُطكى٣ى ٓىٟ جالُطُجّ جُٞجٌو  ك٢ نطحخ جُ٘ٞج٣ح ،ٗوال

 .77جُر٘ى  100ذِكحؼ  جُؼٍذ٢، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘   1ػٖ ض٤ٜٕٔ ٌهْ 
2

  .٤ْٔ14ٍ ػرى ج٤ُٔٓغ جألٝوٕ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘ 
3

  .77جُر٘ى  101ٝ  100ذِكحؼ جُؼٍذ٢، جٍُٔؾغ جُٓحذن،  ٘ 
4

  .٤ٖ403ٍَجو ػ٣ُُ ٤ِْٔحٕ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘ 
5

»  83ٝ 82، جُر٘ى 105. ٝ ذِكحؼ جُؼٍذ٢، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘ ٤ْٔ75ٍ ػرى ج٤ُٔٓغ جألٝوٕ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘  

٠روح ُٔح أٌٝوٙ ٤ٍْٔ « ٣طْ ك٤ٚ ض٘ظ٤ْ جُر٘ٞو جُهحٚس ذحُؼوٞو جُط٢ ضرٍّ ك٢ جُٔٓطورَ ٝ ض٠ٔٓ ػوٞو جُططر٤ن جضلحم جإل٠حٌ 

  .74ٝ 73ػرى ج٤ُٔٓغ جألٝوٕ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘ 
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بالحفاظ عمى السرية الواجبة وااللتزاـ بقصر   لبللتزاـتأكيد يحتوي ىذا اإلطار عمى و  يو والمالية.الفن
 1.بموجب حسف النية في تكويف العقد التفاوض.... وغيرىا مف االلتزامات المكفولة

خر لمبدء في لمطرؼ اآلرة يتضمف دعوة محرّ وىو خطاب  .خطاب الدعوة لمبدء في المفاوضات : ثانيا
في كؿ حسف النية  التزاـو مع التأكيد عمى مواصمة التفاوض  ،وابراماوضات حوؿ العقد المزمع المف

  2.كمدد وغيرىا براـى تخص مسألة اإلعناصر أخر  ةودوف أي تحديد ألي ، مرحمة 

وىو الخطاب الذي يفيد أف مرحمة المفاوضات قد تمخضت عف  .خطاب مشروع العقد النيائيثالثا: 
معمؽ  تنفيذهفي  البدءغير أف التوقيع عمى ذلؾ العقد  و  ،بنودهضح لمشروع العقد النيائي و تصور وا

اؿ مفاوضات عقود نقؿ ما يحدث عادة في مج ىو، و بعض الشروط أو حدوث أمر معيف استيفاءعمى 
 تنفيذه بدءمؿ عمى أف التوقيع عمى العقد و الع استقر، فقد التكنولوجيا، والتنقيب عمى الثروات الطبيعية

ة ػػػػػػػتراع أو المعرفػػػػػػػػػػراءة اإلخب بلؿػػػػػػػػػػباستغيص الخاصة ػػػػػػصوؿ عمى التراخػػػػػػػػػػػػال يتـ إال بعد الح
أو  ائتماني، أو الحصوؿ عمى تسييؿ الدخوؿ إلى المواقعشرة النشاط و ، والتراخيص اإلدارية لمبايةػػػػػالفن

 3.قرض مف إحدى المؤسسات المالية

المبدئية  االتفاقاتفضبل عف األنواع التي تـ التطرؽ إلييا فإف خطابات النوايا يمكف أف تتضمف 
عمى أف ىذا مع النص  ،المخاطبمحرر و ال ارتضاىاو التي يتـ التوصؿ إلييا خبلؿ مرحمة التفاوض 

أو  ،وابراميمكف أف تتعمؽ بالعقد المزمع  االتفاقاتوىذه  ،اإلتفاؽ غير ممـز إال بعد توقيع النيائي
ىي في كؿ ما سبؽ ذكره مف و  4،وابرامالمستقمة عف العقد النيائي المزمع السابقة و  االلتزاماتببعض 

وضرورية عند التفاوض بشأف العمميات الضخمة  ،مستندات معاصرة لمرحمة التفاوض أنواع تمثؿ
، كما أنيا تثبت وجود ـ إرادتيـمف تّ و  أىدافيـوتقارب بيف وجيات نظر الطرفيف و  كونيا تسيؿ

باإلضافة  ،األولية والتي تـ التوصؿ إلييا بيف الطرفيف ومدى إلزاميا ) أي قيمتيا القانونية( االتفاقات

                                                           
1

  .74جُر٘ى  96ذِكحؼ جُؼٍذ٢، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘  
2

  .٤ٖ403ٍَجو ػ٣ُُ ٤ِْٔحٕ، جٍُٔؾغ جُٓحذن،  ٘ 
3

  .404ٗلّ جٍُٔؾغ، ٘ 
4

  .405ٝ 404ٗلّ جٍُٔؾغ، ٘ 
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ضؿ مكفولة والتي يجب أف ت ، التي يفرضيا مبدأ حسف النية لبللتزاماتعاة الطرؼ اإلى تبييف مدى مر 
  1.مف خبلؿ ىذه المستندات

بأف األطراؼ العازمة عمى  2،نستنج مف خبلؿ ىذا العرض لمذكرات التفاىـ وخطابات النوايا
عميو . و مف حيث األصؿ غير ممزمة ألطرفيا ، وىذا يعني بأنياالتزاـالتعاقد تتحاشى التصريح بأي 

عف اإلرادة  مما يعني بأف التعبير  ،حسف النية استنادا لممبدأ العاـتبقى األطراؼ ممتزمة بالتفاوض ب

 . جديدا التزامابيذه الطريقة ال يضيؼ 

 الفرع الثاني

 .التفاوض اتفاق

وذلؾ  ،ئؿ تضمف وتعزز التفاوض بحسف نيةإلى وسا جأ األطراؼ العازمة عمى التعاقد قد تم
جازفة والذي يبني ىذه المرحمة عمى الم، نتائج ( سيادة مبدأ حرية التعاقدبيدؼ التقميؿ مف تبعات ) أي 

( ال عمى  مسؤوليةوالتفاوض مع أكثر مف طرؼ وتحمؿ نتائج ذلؾ دوف ، وضاتأي حرية قطع المفا) 
تتطمب مفاوضاتيا  والتي االقتصادية لمعقود المتفاوض عمييا و وكمما زادت القيمة المالية  ،االلتزاـ

ما يضمف  زادت الحاجة الماسة إلى والجيد والوقت في سبيؿ إنجاحيا  بذؿ الماؿو  دراسات الجدوى 
خاصة وأف ىذه المرحمة يمكف أف  3،عدـ إىدار ما تـ بذلو مف الماؿ والجيد والوقت في سبيؿ إنجاحيا

ال سيما بالنسبة ، ي تـ الكشؼ عنيا خبلؿ ىذه الفترةالتلمخبرات الفنية ) المعمومات ( و  تشكؿ تيديدا
بمجرد  اـ الطرؼ المقابؿ استخدلمعقود التي يكوف فييا محؿ العقد المنشود مما يخشى عميو مف 

  4.، كما ىو الحاؿ بالنسبة لعقود نقؿ التكنولوجياأو السر الميني االختراعكبراءة  الكشؼ عنو

                                                           

. 72ٝ  71ٝ 70جُر٘ى   95ٝ  94ذِكحؼ جُؼٍذ٢، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘  
1
 

2
ٛ٘حى ٖٓ ٣لٍم ذ٤ٖ ًًٍٓجش جإلضلحم أٝ جُطلحْٛ  ٝنطحذحش جُ٘ٞج٣ح ػ٠ِ أْحِ إٔ جأل٠ُٝ ضطٟٖٔ هحتٔس ذحأل٤ٖحء جُٔطلن  

كط١ٞ ػ٠ِ ٓٞٞٞػحش ٣ىػٞ ك٤ٜح  ٓٛىٌ جُهطحخ ػ٤ِٜح، ٖٓ ؾحٗد ٓكٌٍٛح  ٝجُطٍف جألنٍ، أٓح نطحخ ج٤ُ٘س كٜٞ ٣

جُطٍف جألنٍ ُِطلحٜٝ قُٜٞح أٗظٍ: )و أقٔى ػرى ج٣ٌٍُْ ْالٓس،  هحٕٗٞ جُؼوى جُى٢ُٝ جُ٘ظحّ جُوح٢ٗٞٗ ُٔلحٝٞحش جُؼوٞو 

( ٗوال ػٖ ض٤ٜٕٔ ٤ٍَٖجو ػ٣ُُ ٤ِْٔحٕ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘ 347، 2001٘جُى٤ُٝس، وجٌ جُٜٟ٘س جُؼٍذ٤س، جُوحٍٛز، 

403 .  

.11ٝ  ٤ْٔ10ٍ ػرى ج٤ُٔٓغ جألٝوٕ، جٍُٔؾغ جُٓحذن،  ٘   
3
  

.٤ٖ404ٍَجو ػ٣ُُ ٤ِْٔحٕ، جٍُٔؾغ جُٓحذن،  ٘  
4
  



لمتعاقد السابقة المرحمة في وفعاليتو العقد تكوين في النية حسن ماىية  :األول الفصل  

 

 
110 

ظير مف خبلؿ عقد والذي ي ،التفاوض اتفاؽوقد كانت الوسيمة المثمى التي تحقؽ ليـ ذلؾ ىي 
 سنقـو بدراستو فيما يمي :  ىو ماالتفاوض و 

 الفقرة األولى

 .التفاوض اتفاق تعريف 

عمى غرار معظـ التقنيات المدنية قد جاء خاليا و  ،ينا أف القانوف المدني الجزائريمعموـ لدالمف  
ىذا القانوف ذكرا   يتضمف . فمف طبيعي إذف أالّ حمة السابقة لمتعاقد في حد ذاتيامف اإلشارة إلى المر 

ضاء بتعريؼ ىذا فقد عني الفقو والق، ولذلؾ ضمف العقود التي حرص عمى تنظيميالعقد التفاوض 
قد ع »عقد التفاوض بأنو  C C Iفقد عرفت محكمة التحكيـ بغرفة التجارة الدولية   1،العقد الغير مسمى

عقد معيف لـ يتحدد  ابراـ، مف أجؿ التوصؿ إلى بمقتضاه يتعيد طرفاه بالتفاوض، أو بمتابعتو
يمتـز  اتفاؽبأنو  3ويعرفو البعض  ،2« النعقادهموضوعو إال بشكؿ جزئي ال يكفي في جميع األحواؿ 

 .وابراميدؼ بشأف عقد معيف ب بمتابعتوأو ، في التفاوض بمقتضاه شخص قبؿ اآلخر بالبدء

تو أو تنظيـ سير متابع عقد بمقتضاه يتعيد طرفاه ببدء التفاوض أو »بأنو  أو يعرفو آخروف
 4 .«عقد في المستقبؿ  ابراـ، بغرض التوصؿ إلى المفاوضات

 

 

 

                                                           
1

 . 182ٓكٔى قٖٓ هحْْ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘  
2
 Cass : no . 3131 . 26 octobre 1979 . 

ٓكٌٔس جالْطث٘حف ك٢ ذح٣ٌّ ًٔح هى ٌٝو ضؼ٣ٍق ُٚ ك٢ قٌْ   ،405ػٖ ٤ٍَٖجو ػ٣ُُ ٤ِْٔحٕ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘ 

 «ػوى ٣ُِّ  جأل٠ٍجف ذرىء أٝ ٓٞجِٚس جُطلحٜٝ ذكٖٓ ٤ٗس قٍٞ ٠ٍٖٝ ػوى ٓٓطور٢ِ » ػ٠ِ أٗٚ 

       Paris  23 , cha 19 /05/1992 SA  Les Nouveaux Constructeurs et c/ SA Zeus  et autres.   

                                        

  405٘  3ٌٓ٘ٗٞ أٖحٌ ٝ ٤ٍَٖجو ػ٣ُُ ٤ِْٔحٕ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، جُٜحٕٓ جُكٌْ ؿ٤ٍ  ٝ  
3

 .182ٓكٔى قٖٓ هحْْ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘ 
4

ٗوال) ػٖ أقٔى  182. ٝ ٓكٔى قٖٓ هحْْ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘ ٤ٖ405ٍَجو ػ٣ُُ ٤ِْٔحٕ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘  

 ػرى ج٣ٌٍُْ ْالٓس، هحٕٗٞ جُؼوى جُى٢ُٝ (. 
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 الفقرة الثانية

 .خصائ  اتفاق التفاوض 

 :ىااذلؾ  مف  التعاريؼ التي ذكرنالخصائص التالية لعقد التفاوض و  استخبلصمف الممكف 

إذ أنو يتضمف التراضي  ،األساسية البلزمة لقياـ أي عقد تتوفر فيو األركاف :حقيقيإنو عقد  –أ 
العقد المنشود  ابراـلى التوصؿ إ محاولةو  ، المفاوضات ينصب عمى محؿ يتمثؿ في تنظيـو 

ؿ عقد التفاوض مح إفّ  1.بيا القانوفكما أنو يتوفر عمى الشروط القانونية األخرى التي يتطم، تقببلػػػػػػػػػػمس
ال يتعمؽ ، فاألمر لمنيجية معينة يتفؽ عمييا طرفاف في التفاوض ومواصمتو وفقا يتضمف تعيدا بالبدء

  2.عمى التفاوض المطمؽ تفاؽاإلبمجرد ىنا 

أف يتـ  النعقاده حيث يكفي  ،: يعد عقد التفاوض كقاعدة عامة عقدا رضائياإنو عقد رضائي –ب 
 3.تنظيموالطرفيف عمى الدخوؿ في التفاوض و التراضي بيف 

العقد  إلبراـيد حيث بمقتضاه تبدأ مسيرة المفاوضات التي تم :إنو عقد تمييدي أو تحضيري –ج 
وكؿ  4ويتـ تنظيـ عبلقات طرفي التفاوض عمى نحو يقود إلى إتماـ العقد المنشود  ،النيائي المنشود

تفشؿ  فقد 5،بالتفاوض ال بالتعاقد التزاماكوف عقد التفاوض يتضمف  ،ىذا العقد بإبراـذلؾ دوف االلتزاـ 
لكف  إذا كاف عقد التفاوض تمييديا ويتـ في ، العقد المنشود دوف أدنى مسؤوليةال يبـر المفاوضات و 

، كالوعد بالتعاقد المنصوص عميو ميز عف غيره مف العقود التمييديةأنو يت إالّ  ، المرحمة السابقة لمتعاقد
والذي  6.العامة اقواعدىالذي نظمتو أغمب التقنينات المدنية ضمف مف القانوف المدني و  71ي المادة ف

العقد  إلبراـال ينعقد صحيحا إال إذا تـ التراضي عمى جميع العناصر األساسية يشكؿ عقدا مستقبل 
الناشئة عف  ز ىما عف بعضيما أثناء توضيح لبللتزاماتوسنحاوؿ التطرؽ أكثر لما يمي النيائي.
كما أنو يتميز كذلؾ عف الوعد بالتفضيؿ  وىو عقد ال يمـز ، حتى نبيف الفروؽ الجمية بينيما ،التفاوض

                                                           
1

 . 94جُر٘ى  116، ذِكحؼ جُؼٍذ٢، جٍُٔؾغ جُٓحذن،  ٘ ٤ٖ405ٍَجو ػ٣ُُ ٤ِْٔحٕ،  جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘  
2

جإلضلحم جُٔطِن ذحُطلحٜٝ ٣طْ ذٔٞؾد وػٞز ُِطلحٜٝ غْ ونٍٞ ٓرحٍٖز ك٢ جُطلحٜٝ وٕٝ  ٝؾٞو ػوى  ٓطٌٕٞ ٖٓ  

  ئ٣ؿحخ ٣٘ظْ جُطلحٜٝ ٝ هرٍٞ ُٚ.
3

  .406، ٘ ٤ٍَٖجو ػ٣ُُ ٤ِْٔحٕ، جٍُٔؾغ جُٓحذن 
4

 . 94جُر٘ى  116جُٓحذن،  ٘  غ. ذِكحؼ جُؼٍذ٢، جٍُٔؾ406حذن، ٘ ٤ٍَٖجو ػ٣ُُ ٤ِْٔحٕ، جٍُٔؾغ جُٓ 
5
  .406. ٝ ٤ٍَٖجو ػ٣ُُ ٤ِْٔحٕ، جٍُٔؾغ جُٓحذن،  94٘جُر٘ى  116ذِكحؼ جُؼٍذ٢، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘  
6

  ٖٓ جُوحٕٗٞ جُٔى٢ٗ ج١ٍُٛٔ. 101ضٞجكن جُٔحوز  
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اعد بعرض ئذ يمتـز الو ، حينالعقد النيائي ابراـالواعد فيو بالتفاوض مع المستفيد إال إذا قرر الواعد 
يكوف لممستفيد أي حؽ عمى  ، وقبؿ ذلؾ الالتفاوض بشأف ىذا العقد، عمى المستفيد منو قبؿ غيره

 1 .نيائيا بيف الطرفيف بالتفاوض بشأف العقد المنشود التزاما ينشئقد التفاوض ، في حيف أف عالواعد

نما وجد بقصد تنظيـ ، و عتو فيذا العقد ليس مقصودا لذاتو: ىو عقد مؤقت بطبيإنو عقد مؤقت–د  ا 
عدمو ( زاؿ كؿ أثر لعقد  العقد النيائي أو بإبراـ االمفاوضات ) سواء انتيتفإذا  ،المفاوضات
  2.التفاوض

 الفقرة الثالثة

 .األساسية الناشئة عن عقد التفاوضااللتزامات  

 التزاـأساسية: والتي تتفرع عف  التزامات، ترتبت عميو عدة متى أبـر عقد التفاوض صحيحا
االستمرار الدخوؿ في التفاوض و  التزاـ االلتزاماتومف أىـ ىذه  ،التفاوض بحسف نية التزاـجوىري ىو 

بحظر القياـ بمفاوضات  ىذا باإلضافة إلى االلتزاـ 4،المحافظة عمى سرية المعمومات التزاـو 3،فيو
تقع عمى عاتؽ الطرفيف أو  محددة التزاماتوباإلضافة إلى ذلؾ قد يتضمف عقد التفاوض  5،موازية
ديد مساره وتتعمؽ بوضع آليات التفاوض وتح، عميو تفاؽاإل، يختمؼ مضمونيا تبعا لما تـ أحدىما

عمى مف يتحمؿ  تفاؽاإلكتحديد مكاف التفاوض وزمانو ومدتو وأشخاصو .. و  ،ضوعي أو اإلجرائيالمو 
   6مصروفات الدراسات التي تتطمبيا عممية التفاوض .....إلخ 

. وكما المفاوضات ىو ما يميز ىذا العقد إف وجود إطار عقدي لكؿ ىذه االلتزامات التي تنظـ
مف  72و71عف الوعد بالتعاقد ) المادة  التزاماتوتميز مف حيث نستخمص مما سبؽ أف عقد التفاوض ي

                                                           
1

  .123ٝ 122جُر٘ى   143ذحُكحؼ جُؼٍذ٢، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘  190جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘ ٓكٔى قٖٓ هحْْ،  
2

 .190. ٓكٔى قٖٓ هحْْ، جٍُٔؾغ جُٓحذن،  ٘ 94جُر٘ى  116ذِكحؼ جُؼٍذ٢، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘ 
3

جُطلحٜٝ ،  . ٝ جالُطُجّ ذكٖٓ ٤ٗس ٛٞ جُطُجّ ذطكو٤ن ٗط٤ؿس ك٢ ػوى95جُر٘ى  117ذِكحؼ  جُؼٍذ٢، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘  

ًَ ٓح ك٢ ْٝؼٚ ٢ٌُ ٣ٌٕٞ قٖٓ ج٤ُ٘س كِْ ٣ٓططغ  ٝ ٖٓ ضْ ال ٣ٓطط٤غ جُٔطلحٜٝ وكغ جُٔٓإ٤ُٝس ػٖ ٗلٓٚ ذاغرحش أٗٚ ذًٍ 

 .ػٖ ٗلّ جٍُٔؾغ   shmis  (J )ضؼ٤ِن.J.C.P      1973.  17543 1972/ 20/03أٗظٍ ٗوٝ  ضؿح١ٌ ك٢ٍٓٗ .
4
  .100جُر٘ى 122ذِكحؼ جُؼٍذ٢، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘  

5
   .99جُر٘ى  120ٗلّ جٍُٔؾغ، ٘  
6

 .  192ٝ 191ٓكٔى قٖٓ هحْْ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘  
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ا مف الواعد وممـز كاف الوعد صادر  ، سواءاالعقد بإبراـاألخير وعدا نيائيا ىذا  يتضمفحيث  1ؽ ـ ج (
ال  -و سبؽ أف أشرنا إلى ذلؾ -. كما أف الوعد بالتعاقدف الموعود لو فيكوف إلزاميا ليما، أـ منو وملو

وفي الوعد  2،العقد النيائي إلبراـر الجوىرية إال إذا تـ التراضي عمى جميع العناص ،صحيحاينعقد 
كما أنو إذا نكؿ  3.خرلو رغبتو في التعاقد دوف أي إجراء آبالتعاقد يبـر العقد النيائي بإظيار الموعود 

أف الوعد ، كما و نيائيو يقوـ الحكـ مقاـ العقد ال، العقد بانعقادالواعد بوعده كاف لمقاضي أف يحكـ 
و إذا ما كاف الوعد ينصب عمى العقار أو األشياء األخرى يتطمب الشكمية القانونية إلجرائ بالتعاقد قد

فيو ممـز  لؾ ال يتوفر في شأف عقد التفاوض وكؿ ذ4،العقود بشأنيا إلبراـالتي يتطمب القانوف الشكمية 
نما ىو يمزميا العناصر الجوىرية لمعقد النيائي ، كما أنو ال يمـز ىؤالء بالتراضي عمىويفممـز لطر  . وا 

 5.ليس بتحقيؽ نتيجةبوسيمة و  التزاما. أي يولد العقد النيائي المنشود ابراـإلى ببذؿ محاولة لمتوصؿ 
، العقد النيائي المتفاوض عميو ابراـمعنى أّف الطرفيف يمتزماف فقط ببذؿ الجيود مف أجؿ التوصؿ إلى ب

، فقد يتحقؽ ذلؾ أو شودالعقد المن ابراـضروري أو الحتمي أف يتـ التوصؿ إلى الوىذا ال يعني أنو مف 
لـ يتـ ، و برضائيما يحظىنيائي  اتفاؽفإذا لـ تكمؿ مساعييما الجادة في التوصؿ إلى  .ال يتحقؽ

 بالتزامودىما قد أخؿ وذلؾ مالـ يكف أح ،المسؤوليةفبل تترتب عمى أي منيما  ، العقد ابراـتالي الب
ة في كؿ ػػػػػػػف النيػػػػػيؽ االلتزاـ بحسػػػ، إذ يجب عمى طرفي عقد التفاوض تحقبالتفاوض بحسف نية

عقد التفاوض يجعؿ مف االلتزاـ بحسف  ابراـو ، بتحقيؽ نتيجة التزاـأنو  اعتبارعمى  ،ؿ التفاوضػػػػػمراح
  .العقدية ال التقصيرية المسؤوليةالنية قائما عمى أساس 

                                                           
1

قحُٝ٘ح ٓوحٌٗطٚ ذحُٞػى ذحُطؼحهى ػ٠ِ جػطرحٌ أٗٚ ػوى ٠ٔٓٓ ٝٓ٘ظْ ذٔٞؾد هٞجػى جُوحٕٗٞ جُٔى٢ٗ قط٠ ٗوىّ ض٤ٞٞف  ٝهى 

 أًػٍ ُؼوى جُطلحٜٝ ٖٓ نالٍ ًٛٙ جُٔوحٌٗس نحٚس ٝ إٔ ًَ ٜٓ٘ٔح ٣ؼطرٍ ػوى ض٤ٜٔى١ ٓإهص.  
2

٣ٍٛس ُِؼوى جٍُٔجو جذٍجٓٚ جُٔكٌٔس جُؼ٤ِح، جُـٍكس ال ٣ٌٕٞ ُِٞػى ذحُطؼحهى أ١ أغٍ هح٢ٗٞٗ ئال ئيج ػ٤٘ص ؾ٤ٔغ جُٔٓحتَ جُؿٞ 

، ذِكحؼ جُؼٍذ٢، جٍُٔؾغ جُٓحذن، 112٘ 2جُؼىو  1992جُٔؿِس  جُوٟحت٤س  56500ٌهْ  26/03/1990جُٔى٤ٗس ّ 

  .3ض٤ٜٕٔ ٌهْ  85.جُر٘ى 106٘
3

، ٝ 2٘،119جُؼىو  ،2004ٓؿِس جُٔكٌٔس جُؼ٤ِح  247607ِٓق ٌهْ  23/05/2001)جُٔكٌٔس جُؼ٤ِح جُـٍكس جُٔى٤ٗس  

 22/12/1993ٝ ًًُي  138٘ 1جُؼىو  2001جُٔؿِس جُوٟحت٤س  223852ِٓق ٌهْ  24/05/2004ػٖ ٗلّ جُـٍكس 

 .2ض٤ٜٕٔ ٌهْ  85. جُر٘ى 106(ٗلّ جٍُٔؾغ،  ٘  27٘ 2جُٔؿِس  جُوٟحت٤س  جُؼىو   1066776ِٓق ٌهْ 
4

 102.  101. 100. 90٘ 1ػىو  1996وٟحت٤س  ْ٘س ،جُٔؿِس جُ 1996/ 17/04)جُٔكٌٔس جُؼ٤ِح ،جُـٍكس جُٔى٤ٗس   

ٝ جُٔكٌٔس جُؼ٤ِح  25699جُٔؿِس جُوٟحت٤س ُِٔكٌٔس جُؼ٤ِح ه٤ٟس ٌهْ 07/07/1997ٝ جُوٍجٌ   154760.ه٤ٟس ٌهْ   

 .3ض٤ٜٕٔ ٌهْ  85جُر٘ى  106( ٗلّ جٍُٔؾغ، ٘ 10٘ 1جُؼىو 1997ّ م 136156ِٓق ٌهْ  18/2/1997ٓؿطٔؼس 
5

 3ىٟ ٓكحًْ جُ٘وٝ جُل٤ٍٓٗس، ٗوال ػٖ ٤ٍَٖجو ػ٣ُُ ٤ِْٔحٕ، جٍُٔؾغ جُٓحذن ،جُط٤ٜٕٔ ٌهْ ٝ ٛٞ ٓح ٌٝو ك٢ ئق 

٘407. Cassation Commerciale 22/5/1978 d 1978 p408  . 
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نستنتج أف ، التفاوض بيف الطرفيف المتفاوضيف التي يرتبيا عقد االلتزاماتىكذا ومف خبلؿ و 
بأف يظؿ كؿ طرؼ  ،حريتيما قد زالت ال يعني أف التفاوض بيف األطراؼ المتفاوضة  وجود عقد

وض سوى حمؿ الطرفيف عمى ا. وليس لعقد التفالعقد النيائي مف عدمو ابراـفي  متمتعا بكامؿ حريتو
  1.ف النية أثناء التفاوض عمى العقدتباع جاد لحسا

 الفقرة الرابعة

 االتفاقيصور التفاوض  

وفؽ  2يتفؽ بموجبو الطرفاف عمى التفاوضحيث  ،ف يتـ عقد التفاوض بصورة مستقمةاألصؿ أ
جراءاتيا،تنظيـ معيف لعممية التفاوض و  عمى التفاوض وتنظيمو بصورة شرط أو  تفاؽاإللكف قد يتـ  ا 

ىو شرط عميو شرط إعادة التفاوض و  ما يطمؽىو و  ،قد أصمي قائـ بيف الطرفيفبند مدرج في ع
ومثاؿ ىذه الصورة يكوف بصفة خاصة في العقود ذات  التنفيذ  ،في مجاؿ التجارة الدوليةمتعارؼ عميو 

ذه المحيطة بمثؿ ى االقتصادية، إذ نظرا لتغير الظروؼ الصناعيةسيما العقود التجارية و ال  المستمر 
فيحرس األطراؼ عمى إدراج شرط  ،االقتصادي لمعقدفي التوازف  اختبلؿ. والتي قد تؤدي إلى العقود

والذي بموجبو يمتـز الطرفاف  ،ضمف مضموف العقد –في حالة نشوئيا  –التسوية الودية لممنازعات 
، كما أنو قد يكوف الغرض مف شرط إعادة التفاوض بحث لقضاءالتفاوض قبؿ المجوء إلى ا عمى

ففي العقود ذات المدة  .بؿىو ما يسمى بشرط المستقتجديد العقد لفترة زمنية  أخرى و إمكانية تمديد أو 
، والذي الطرفاف عمى إدراج شرط المستقبؿ خاصة اليامة منيا مثؿ عقود التوريد يحرصالمحددة و 

ر في ، وذلؾ لمنظ االنتياءأو توشؾ عمى  3،تفاوض عندما تنتيي مدة ىذا العقديمزميما بالدخوؿ في ال
التفاوض  اتفاؽنستخمص مما سبؽ بأف ، و و بشروط جديدةابرامأو إلعادة  ،إمكانية تمديده لفترة أخرى

                                                           
1

  .191، ٝٓكٔى قٖٓ هحْْ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٤ٖ408ٍَ٘جو ػ٣ُُ ٤ِْٔحٕ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘  
2

  .٤ٖ407ٍَجو ػ٣ُُ ٤ِْٔحٕ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘ 
3

ذحإلٞحكس ٓح ضْ يًٍٙ ًأٓػِس ٠ٍُٗ ئػحوز  جُطلحٜٝ أٝ ٠ٍٖ جُطلحٜٝ جالضلحه٢ جُ٘حضؽ ػٖ ذ٘ى ك٢ جُؼوى  كإ جُؼوى  

م ّ ؼ ) ٝج١ًُ ْرن ٝ إٔ ضطٍه٘ح ُٚ ك٢ قى٣ػ٘ح ػٖ جالُطُجّ  ذرىء جُطلحٜٝ أٝ  65جُؿُت٢ جُٔ٘ٛٞ٘ ػ٤ِٚ ك٢ جُٔحوز 

ؿْ ٖٓ جالْطٍٔجٌ ك٢ جُطلحٜٝ ( ٝقط٠ ػوى جُٞػى ذ ٍّ حُطل٤َٟ، ٣٘طؽ ػٜ٘ٔح جُطُجّ ضؼحهى١ ذحُطلحٜٝ ذكٖٓ ج٤ُ٘س، كرحُ

جنطالكٜٔح ػٖ ػوى جُطلحٜٝ ًؼوى ُٚ  جُطُجٓحضٚ جُهحٚس ذٚ ٝٓغ جقطلحظ ًَ ػوى ذه٤ٚٞٛطٚ كل٢ ػوى جُطل٤َٟ ٣ٌٕٞ 

ٍجّ جُؼوى كٜٔح ٤ُٓح جالُطُجّ ذحُطلحٜٝ ذكٖٓ ٤ٗس ػ٠ِ ػحضن جُٞجػى كو١ ٝٓؼِن ػ٠ِ ٠ٍٖ ٝجهق ٛٞ ئذىجء جٍُؿرس ك٢ جذ

٤ٖثح ٝجقىج ئال أٜٗٔح ٣كط٣ٞحٕ ػ٠ِ ج٠ٍُٗ جُطلحٜٝ جالضلحه٢ ٝج١ًُ ٣طٍضد ػ٤ِٚ جالُطُجّ ذحُطلحٜٝ ٝ جالْطٍٔجٌ ك٢ 

جُطلحٜٝ ذكٖٓ ٤ٗس ٠روح ُؼوى هحتْ ذ٤ٖ جأل٠ٍجف جُٔطؼحهى، ٣ُُِٔٝى ػٖ  جُٞػى ذحُطل٤َٟ ذِكحؼ جُؼٍذ٢، جٍُٔؾغ جُٓحذن، 

 . 121جُر٘ى  142٘ 
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خاصة بالنسبة   ،الذي ينص عميو أي بالعقد تفاؽباإلف العقد مؤكدا يحسف النية في تكو  التزاـيجعؿ 
تفاؽ اإلمما يعني أف االلتزاـ يبنى في ىذه الحاالت عمى  ف التي ال تعترؼ بو كقاعدة عامة،مقوانيل

كما أف وجود  1،تعاقدية بدال مف كونيا تقصيرية مسؤوليةالناشئة عنو  المسؤولية تصبح و الصريح 
وترتيب  الناشئة عف حسف النية يجعؿ إمكانية التحقؽ مف خطأ المتفاوض لبللتزاماتإطار عقدي 

 أيسر.  المسؤولية

 الفرع ثالث

 .المبدئية االتفاقات 

، التي قد تختمؼ أحيانا بشكؿ جدريالمبدئية مجموعة مف المفاىيـ  االتفاقاتتتضمف تسمية   
غامض ال يفصح بذاتو عف حقيقة مدلولو عمى نحو يصعب معو التعريؼ  عمى ألف اإلتفاؽ المبدئي 

الحاالت الواقعية التي يقدميا  القضاء والفقو المجاالت التي يستخدـ فييا و بلؿ ىذا المدلوؿ إال مف خ
ف كما يمكف أف ترد مفيالمبدأ إلى  أحد المفيوميف المخت اتفاقاتعموما يمكف أف  ترد و 2.كتطبيؽ لو

 : سوؼ نتطرؽ ليما فيما يميإلييما معا. و 

ذلؾ مف خبلؿ و  ،ى مشروع العقد المنشودعم اتفاؽ، معنى اإلتفاؽ المبدئي فيو يكوف: و المفيو  األول
عينة كالبيع أو اإليجار أو قرض أي اإلتفاؽ عمى إجراء عممية قانونية م ،اإلتفاؽ عمى موضوع العقد

 را نيائيا يتحقؽ بو التراضي الباتتمييدا إلقراره  اقرا ،ذلؾ العقد ابراـديد عناصر وشروط مف تـ تحو 
األمر الذي يستدعي وجود إقرار أو تأكيد الحؽ   ،غير ممـز بذاتو لطرفيو ألف ىذا اإلتفاؽ ،مف الطرفيف

نيائية يبـر مف خبلليا العقد إلتفاؽ المبدئي إلى إرادة باتة و يحوؿ اإلرادة المتوصؿ إلييا مف خبلؿ ا
 3 .المنشود

اؽ بقبوؿ الطرفيف لمبدأ التعاقد فيما بينيما في غيبة اإلتف المبدئي ىنا : و يكوف اإلتفاؽ المفيو  الثاني
مف تراضي بيف الطرفيف  ؽ المبدئي ىو ما تـ التوصؿ إليو . فاإلتفاعمى العناصر الجوىرية البلزمة

                                                           
1

  .٤ٖ410ٍَجو ػ٣ُُ ٤ِْٔحٕ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘  
2

   .410. ٝ  ٤ٍَٖجو ػ٣ُُ ٤ِْٔحٕ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، 358٘ئ٠ُ ٘ 337ؾحى ؿٓطحٕ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٖٓ ٘  
3

. جضلحم ضحّ وٕٝ إٔ ٣ٌٕٞ ذحش، ٝٛٞ ٓح ٠ٔٓ٣ ذحإلضلحم جٍُٔق٢ِ ًًُي ٤ٖ411ٍَجو ػ٣ُُ ٤ِْٔحٕ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘ 

 .٤ُٔٓ75غ جألٝوٕ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘ أٗظٍ: ٤ٍْٔ ػرى ج
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سعييـ في سبيؿ لعناصر الجوىرية لمعقد المنشود و مع عدـ اإلتفاؽ بعد عمى ا ،عمى ىدؼ التعاقد
 1.اإلتفاؽ عمييا

لتفاوض يعني اإلتفاؽ عمى التفاوض مف حيث أف اإلتفاؽ عمى اتفاؽ المبدأ و الفقو بيف ايميز و 
كتحديد مكانيا وزمانيا ومدتيا ات ) ػػػػػػػػاىج إلدارة المفاوضػػػػػمنليات و أف الطرفاف قد وضعا آ

لى ما ىنالو ، أشخاصياو  مبدأ ال تفاؽ. بينما اؾ مف عناصر تشكؿ آليات التفاوض (وسائؿ إثباتيا وا 
لكف دوف تنظيـ  ،الطرفاف يريداف التفاوض عمى المسائؿ التي لـ يتفؽ بشأنيا بعد يعني  بأف 
 2.التقصيرية لممسؤوليةخاضعة  مطمقة  التي تبقى ، و لممفاوضات

و ذو مضموف بؿ أنّ  نموذجيا اتفاقاالمبدأ ليس  اتفاؽأف بنو نستخمص يتبي ما سبؽومف خبلؿ 
 .سب ما ورد فيو مف مصطمحات صياغتوبح ،أخراتفاؽ إلى متغير يختمؼ مف 

 المبدأ:  اتفاؽخصائص 

كما  ،العقد النيائي ابراـلسابقة عمى إذ أنو يتـ في المرحمة ا ،اتفاؽ المبدأ العقد المنشوديسبؽ 
بالخصائص  ويتميز ،عقد المنشود وليس التفاوض بشأنوال ابراـمحمو ىو ضرورة  أنو ليس بات و 

 3 :التالية

المبدأ ىي إرادة أولية لـ تصؿ بعد إلى مرحمة النضوج الذي يؤىميا لتقيد  إف اإلرادة المكونة التفاؽ – 1
 . اإلرادة حرية العدوؿ عف التعاقد غير نيائي ألنو يحفظ لصاحب. و مف تـ فيو غير باتو  ،صاحبيا

ؽ فيو يحق ،ئيالعقد النيا ابراـبيف اوضات و المبدأ مرحمة وسطى بيف مطمؽ المف اتفاؽيعد  – 2
إرادة تامة باتة  إلبرامويظؿ دوف العقد المنشود الذي يستمـز   لكفو  ،مبدئي عمى العقد المنشود تراضي

 . نيائيةو 

 .عقدا نيائيا ممزما وتترتب أثاره مف ثـ يصبحو  ،اإلقرار بعمؿ إرادي المبدأ لو قابمية اتفاؽإف  – 3

                                                           
1

  )جضلحم ٓرىأ جُطؼحهى كو١ (. ٤ٖ411ٍَجو ػ٣ُُ ِْٔحٕ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘   
2

ٝ ك٢ ًٛٙ جُكحُس ٣ٌٕٞ جالُطُجّ ذحُطلحٜٝ ٝض٘ظ٤ٔٚ ٗحضؽ ػٖ ٠ٍٖ جُطلحٜٝ جُؼوى١ ٝٛٞ ٓػَ ٓح ضْ ض٤ٞٞكٚ ٖٓ هرَ  

  .411ٜحت٢، ٤ٍَٖجو ػ٣ُُ ٤ِْٔحٕ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘ذٗإٔ جُ٘ٙ ػ٠ِ جُطُجّ جُطلحٜٝ ٖٓ نالٍ جُؼوى جُ٘
3

  .412ٗلّ جٍُٔؾغ، ٘ 
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 : المبدأ التفاؽالقيمة القانونية 

تعاقدية  التزامات، أي أنو ال يرتب أي المبدأ يظؿ خارج مجاؿ التعاقدي اتفاؽأف  1يرى البعض
رادة غـ مف خضوعو لمبدأ حرية اإلرّ البولكف و  ،حرية اإلرادة، ويظؿ محكوما بمبدأ عمى عاتؽ الطرفيف

يصبح  ، والوعمييـ االلتزاـ بجميع مقتضياتو ،بمبدأ حسف النية في تكويف العقد إال أف طرفيو يمتزماف
، أما إذا صريحا بااللتزاـ بو ا، ماداـ اإلتفاؽ لـ يتضمف نصالمبدأ اتفاؽىذا االلتزاـ تعاقديا بسبب وجود 
تطبيؽ مقتضياتو مف قبؿ ، االلتزاـ بحسف النية و المبدأ ما يفيد اتفاؽكاف مف ضمف ما ورد في 

 اتفاؽالعقدي النابع عف  االلتزاـا ىذ احتراـ، وجب المبدأ التفاؽاألطراؼ الداخمة في التفاوض والمبرمة 
 .المبدأ

ومف خبلؿ ما تـ تطرؽ إليو  في ىذا المطمب حاولنا تبييف مدى  وجود حسف النية ومقتضياتو 
كذلؾ بالنسبة لممستندات المعاصرة تـ في المرحمة السابقة لمتعاقد و التمييدية التي ت لبلتفاقاتبالنسبة 

 .التحديد في عقود التجارة الدوليةوالتي تظير بليذه الفترة ) خطابات النوايا ( 

 

 المطمب الثالث

 .لنية في المرحمة السابقة لمتعاقدالمسؤولية الناشئة عن اإلخالل بمقتضيات  حسن ا

تتحقؽ  .المترتبة في ذمتو االلتزاماتفإنو متى أخؿ أحد األطراؼ بتنفيذ طبقا لمقواعد العامة 
في المرحمة السابقة لمتعاقد يتعيف عمى األطراؼ فقياسا عمى ذلؾ و  ،مسؤوليتو عف ىذا اإلخبلؿ

عمى عاتؽ األطراؼ في ىذه  االلتزامات المتبادلة والتي يرتبيا مبدأ حسف النية احتراـالمتفاوضة 
تتحقؽ  التزاماتسموؾ المتفاوض عمى مخالفة ما يقتضيو مبدأ حسف النية مف  انطوى، أما إذا رةػػػالفت

 . مف خبلؿ ىذا المطمب ما سنتناولوىو و  ،ب عميو تحمؿ جزاءات ىذا اإلخبلؿوجو 2مسؤوليتو،

                                                           
1

  .٤ٖ412ٍَجو ػ٣ُُ ٤ِْٔحٕ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘   
2

  .28. أّ ًِػّٞ ٚر٤ف ٓكٔى، جٍُٔؾغ جُٓحذن، 957٘ج٣٘حِ ٢ٌٓ ػرى ٗٛحٌ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘  
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مف  ،سنوضح المسؤولية الناشئة عف اإلخبلؿ بمقتضيات حسف النية في الفترة السابقة لمتعاقد
كما أنيا  ،العقد مف جية ابراـتكوف قبؿ  االلتزاماتأف ىذه حديد طبيعة ىذه المسؤولية خاصة و خبلؿ ت

وجود جدؿ فقيي األمر الذي أدى إلى . ىأو عقد تفاوض مف جية أخر  اتفاؽيمكف أف تكرس بموجب 
يا ىذه ػػػػػ، كما سنتناوؿ الجزاءات التي ترتبحوؿ تحديد طبيعتيا، ىؿ ىي عقدية أـ تقصيرية

ذلؾ بغض النظر عف قياـ المسؤولية في ىذه الفترة  و لكف قبؿ ذلؾ  سوؼ نتطرؽ لشروط  ،يةػػػػػػالمسؤول
 التي سنتناوليا في األخير. طبيعتيا و 

 الفرع أول

 .النية في الفترة السابقة لمتعاقدالناشئة عن اإلخالل بمقتضيات حسن  المسؤوليةشروط  

صر المكونة ليا العناو سابقة لمتعاقد إال بوجود شروطيا المدنية في الفترة ال المسؤوليةال تتحقؽ 
 1.السببيةقة عبلمف خطأ وضرر و 

 الفقرة األولى

 2.الخطأ قبل التعاقدي 

ـ اإلضرار بمبدأ ألنو بغير ذلؾ سيت 3،يشترط أف يكوف الخطأ في مرحمة التفاوض واضحا وبينا  
غـ مف الواجبات التي يرتبيا ، فعمى الرّ ر عمى الثقة بالتعامبلت التجاريةمف ثـ التأثيسمطاف اإلرادة و 

سائدا في ىذه المرحمة مف يظّؿ مبدأ سمطاف اإلرادة  غير أفّ  ،المفاوضاتف النية في مرحمة مبدأ حس
  4.خبلؿ ضمانو لحرية التعاقد

                                                           
1

ئٕ جُؼ٘حٍٚ جألْح٤ْس جٌُٔٞٗس ُِٔٓإ٤ُٝس جُٔى٤ٗس ) ٖٓ نطأ ٝ ٌٍٞ ٝ ػالهس ْرر٤س ( ٢ٛ ٝجقىز ك٢ ٗٞػ٤ٜح  ضو٣ٍ٤ٛس  

أٝ ػوى٣س    جألٍٓ ج١ًُ ؾؼِ٘ح ٗكحٍٝ وٌجْس أًٌحٕ ًٛٙ جُٔٓإ٤ُٝس  ذـٝ جُ٘ظٍ ػٖ ٠ر٤ؼطٜح جُط٢ ْ٘ططٍم ُٜح ك٤ٔح ذؼى، 

ؿْ ٖٓ يُي ٣ؿد ػىّ جإلنالٍ ذحُلٞج ٍّ ٌم جُؿ٣ٍٛٞس ػ٘ى جألنً ذحُٔٓإ٤ُٝط٤ٖ ٖٓ ق٤ع، )جإلػًجٌ، جأل٤ِٛس، ٌُٖ ذحُ

. ٝ ج١ٌُٜٞ٘ٓ، جٍُٔؾغ جُٓحذن 17جُطٟحٖٓ  (. ٓكٔى ٚر١ٍ ْؼى١  )جُٔٓإ٤ُٝس جُطو٣ٍ٤ٛس ( جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘ 

  ٝٓح ذؼىٛح. 1045، ٘ 510(، ذ٘ى  2)ج١٤ُْٞ ٓٛحوٌ جالُطُجّ جُٔؿِى 
2
ٛٞ ئنالٍ ذحُطُجّ هح٢ٗٞٗ ْحذن ٣ٛىٌ ػٖ ض٤٤ُٔ أٝ ئوٌجى كحُهطأ ػٍ٘ٛجٕ ٓحو١  ضْ ضؼ٣ٍق جُهطأ  ػ٠ِ أٗٚ "جُهطأ  

ٛٞ جإلنالٍ، ٝٓؼ١ٞ٘ ٛٞ ض٤٤ُٔ أٝ جإلوٌجى" )ػ٢ِ قٖٓ جًُٕٗٞ، جُ٘ظ٣ٍس جُؼحٓس ُالُطُجّ،  ٠رحػس ػ٠ِ ٗلوس جُؿحٓؼس 

  .958( ٗوال ػٖ  ئ٣٘حِ ٢ٌٓ ػرى ٗٛحٌ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، 233٘، ٘ 1976جُٔٓط٣ٍٛ٘س، 
3

 .  188. أ٤ٖٓ وٝجِ ، جٍُٔؾغ جُٓحذن ،٘ 166جُر٘ى  179ذِكحؼ جُؼٍذ٢، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘  
4

 . 188أ٤ٖٓ وٝجِ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘  



لمتعاقد السابقة المرحمة في وفعاليتو العقد تكوين في النية حسن ماىية  :األول الفصل  

 

 
119 

قتضيات حسف النية في ىذه يكوف الخطأ واضحا  في حالة مخالفة سموؾ الشخص لمو  
 ابراـبعد وصوليا إلى مرحمة متقدمة في سبيؿ ـ قطع المفاوضات دوف سبب مشروع و ، كأف يتالمرحمة

 التبصير والنصيحةو  كما يعد اإلخبلؿ بااللتزاـ باإلعبلـ 1،لعقد المنشود بشكؿ مخالؼ لمبدأ حسف النيةا
لمتفاوض ويتمثؿ خطأ ا2.نا عمى خطأ المديف بو في مرحمة التفاوضوالتحذير أثناء تفاوض نموذجا بيّ 

ط بشر عاوف و لتزامو بالتا عدـ. و عمييا أثناء التفاوض اطبلعوالبينات التي تـ كذلؾ في إفشاء األسرار و 
، فضبل عف قيامو فييا االستمراروعدـ جديتو في الدخوؿ في المفاوضات و  ،قصر التفاوض إف وجد

كتقديـ شروط غير معقولة لحممو عمى إنياء  ،خر بأساليب غير مقبولةتفاوض اآلالم باستفزاز
  3.التفاوض

 األوان، و تمفةػػمخ اتخذ صور مما سبؽ يتضح لنا أف خطأ المديف في مرحمة المفاوضات يو  
المديف موقؼ  اتخاذفالطابع السمبي مثبل  يكوف عند ، قد يكوف ذو طابع سمبي أو إيجابي، فمتعددة

كعدـ  ،تفاصيؿ والعناصر الضرورية المتصمة بالعقدالجاىبل بكؿ  ،المتفرج مف دائنو المتعامؿ معو
ما أ .عدـ تعاونو مع طرؼ األخر، و بيا مانو لممعمومات رغـ عمموكتوسكوتو و  باالستعبلـ قيامو 

فيحمؿ المتعاقد  ،الموقؼ اإليجابي لخطأ المديف فقد يتمثؿ في قيامو بتقديـ معمومات غير صحيحة
 ابراـالشراء فدفعو إلى  كذب البائع عمى الراغب في ، ) كما لوخر عمى توىـ صدؽ ما بينو لواآل

اإليجابية  السموكياتغيرىا مف و  ،بدوف إذف صاحبيا استغبللياأو قيامو بإفشاء األسرار أو  4،(العقد
 والتي قد سبؽ وأف تعرضنا ليا. 

، طرؼ األخرالالخطأ قبؿ التعاقدي ال ينحصر في ضرورة وجود نية اإلضرار لدى مرتكبو بو 
نية مف ثـ فإنو ال يمـز توافر ، و ليس العقابي جبر الضرر و المدنية ى المسؤوليةألف الغاية في نطاؽ 
، بؿ يكفي عدـ مراعاتو لمثقة المشروعة التي تولدت في نفس خر لقياـ المسؤوليةاإلضرار بالطرؼ اآل

 5ثقة المشروعة حتى تتحقؽ مسؤوليتو،أو إىمالو ليذه ال ،خر نتيجة سموؾ  مرتكب الخطأؼ اآلالطر 
أنو  دير بالذكر الج. و ما يقتضيو مف يقظة وتبصرألوؼ و يكوف بذلؾ منحرفا عف السموؾ العادي المو 

                                                           
1

  .2. ض٤ٜٕٔ ٌهْ 164جُر٘ى  178ذِكحؼ جُؼٍذ٢، جٍُٔؾغ جُٓحذن،  ٘ 
2

 . 164جُر٘ى   178ذِكحؼ جُؼٍذ٢، جٍُٔؾغ جُٓحذن،  ٘  
3

  .164، جُر٘ى  179. ٝذِكحؼ جُؼٍذ٢، جٍُٔؾغ جُٓحذن،  957ٍ٘ٔؾغ جُٓحذن، ٘ ج٣٘حِ ٢ٌٓ ػرى ٗٛحٌ،  جُ 
4

  .958ج٣٘حِ ٢ٌٓ ػرى ٗٛحٌ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘  
5

  .186ٝأ٤ٖٓ وٝجِ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘  310أّ ًِػّٞ ٚر٤ف ٓكٔى، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘  
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لتفاوض يعد في ا عف البدء االمتناعالتفاوض بيف الطرفيف ) كعقد تفاوض ( فإف مجرد  اتفاؽإذا وجد 
. ةبتحقيؽ نتيج التزاـذلؾ ألف االلتزاـ بالدخوؿ في التفاوض ىنا ىو و  1خطأ عقديا في حد ذاتو،

، بحسب  وجود عقد يكرس الخطأ يختمؼ بيف تقصيري أو عقدي ذلؾ أف نوع خبلؿ يتضح لنا مفو 
 .ىذه االلتزامات أو بعضيا مف عدموكؿ 

 الفقرة الثانية

 .الضرر 

إف وقوع الخطأ مف جانب المديف بااللتزاـ بمقتضيات حسف النية في ىذه المرحمة ال يكفي وحده 
نما يجب أف يترتب عمى ىذا الخطأ ضرر  ،لقياـ المسؤولية ر قد يكوف الضر ، و خرا يصيب الطرؼ اآلوا 
ر في سبيؿ إنجاح ىذه خسارة المالية التي تكبدىا المتضر ، فاألوؿ قد يتمثؿ  في الماديا أو أدبيا
باإلضافة إلى  مصاريؼ الدراسات الفنية والتقنية والخبرة ،، والفرص التي فاتتو بسبب ذلؾ و المفاوضات

كمعموماتو السرية ، وكذلؾ ضياع حقوقو المالية تفويت الفرصالوقت الذي أمضاه في المفاوضات و 
لى غ استغبلليا  التي تـ إفشاؤىا أو   2.ير ذلؾ مف أنواع الخسارة الماليةبدوف إذنو وا 

في حيف يتمثؿ الضرر المعنوي أو األدبي في كؿ ما يمس المتفاوض في كرامتو أو سمعتو أو 
رؼ ػػػػػمدنية لمطػػػػػػال ة أوػػػػػالتجاريعة ػػػػػػاءة إلى السمػػ، كأف يؤدي فشؿ التفاوض إلى اإلساعتباره

ثارة الشكوؾ حوؿ قدرتو المينية، و رتضر ػػالم ، مف جراء إفشاء أسراره ومياراتو الفنية أثناء المفاوضات ا 
القضاء  استقروقد  ،4مف القانوف المدني الجزائري 182 عميو المادة ما نصتوىو  3،أو بمناسبتيا

الذي تتوفر فيو عمى أنو وطبقا لقواعد المسؤولية المدنية ال يشمؿ التعويض إال الضرر  5الفقو و 
الغير مباشر في  أو االحتمالي، أما الضرر مؤكداف ضررا محققا، ومباشرا و الشروط القانونية، بأف يكو 

ية كما أف تقدير قيمة الضرر يخضع لمسمطة التقدير  6،التعويض ال يشمموفقد  مرحمة المفاوضات

                                                           
1

  .167جُر٘ى  180ذِكحؼ جُؼٍذ٢، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘  
2

 .958. ٝ ج٣٘حِ ٢ٌٓ ػرى ٗٛحٌ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘ 170، جُر٘ى 181، ٗلّ جٍُٔؾغ،  ٘ ذِكحؼ جُؼٍذ٢ 
3

 . 959. ٝ ٣٘حِ ٢ٌٓ ػرى ٗٛحٌ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘ 170،  جُر٘ى 182ذِكحؼ جُؼٍذ٢، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘  ٝ ٘  
4

 « ُٓٔؼس ٣َٗٔ جُطؼ٣ٞٝ ػٖ جٌٍُٟ جُٔؼ١ٞ٘ ًَ ٓٓحِ ذحُك٣ٍس أٝ جٍُٗف أٝ ج» ٝ ض٘ٙ جُٔحوز ػ٠ِ  
5

  .183، ٘ 171ك٢ كٍٗٓح ٍٝٓٛ ٝ جُؿُجتٍ ٝ ٣ٌْٞح ٝ جألٌوٕ أٗظٍ: ذِكحؼ جُؼٍذ٢،  جٍُٔؾغ جُٓحذن، جُر٘ى  
6

  ٌٌٍٓ ٖٓ جُوحٕٗٞ جُٔى٢ٗ جُؿُجت١ٍ ( 182 182. 131ٝ ٣ٌٕٞ جٌٍُٟ ٓكووح ئيج ٝهغ ذحُلؼَ جُٔٞجو)   
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لما أنيـ ا، طعمييـ في ذلؾ مف المحكمة العميا ، دوف معقبوالتي يخوليا ليـ القانوف  لموضوعلقضاة ا
 1.عمموا قرارىـ تعميبل كافيا وقانونيا

 الفقرة الثالثة

 .العالقة السببية 

. ليةو ركف الثالث لقياـ ىذه المسؤ الإّف العبلقة السببية بيف الخطأ قبؿ التعاقدي و الضرر ىي   
، أي أف الضرر لو الحاصؿ يعد نتيجة لمخطأ المرتكب يعتبر ىذا العنصر متوفرا إذا ثبت أف الضررو 

 .لنية في المرحمة السابقة لمتعاقدالمتفاوض المخؿ بمقتضيات حسف ا ارتكبوصمة مباشرة بالخطأ الذي 
تعاوف الطرؼ مفاوضات بسبب عدـ ر في الضرر كما في حالة قطع الأما في حالة مساىمة المتضر 

، أو توزع كميا عف العادؿ المسؤوليةتنتفي  أف  ، فينا إماعدـ تقديمو لممعمومات البلزمةو  خراآل
 2.بيف طرفي الخصومة يةقبؿ التعاقد المسؤولية

ما إقامة الدليؿ عمى قياـ رابطة السببية  نو يتعيف عمى المدعي بالتعويضوتجدر اإلشارة إلى أ
ال كاف في و ، تبيف في حكميا توافر ىذه الرابطةحكمة الموضوع أف ، وعمى مالخطأ والضرر بيف ا 

 3.يستوجب النقض احكميا قصور 

 

 

 

 

 

                                                           
1

 1985/ 6/03) جُٔكٌٔس جُؼ٤ِح. جُـٍكس جُٔى٤ٗس   1،جُط٤ٜٕٔ ٌهْ 183، ٘ 171ذِكحؼ جُؼٍذ٢، جٍُٔؾغ جُٓحذن، جُر٘ى  

    (.36٘ 4جُؼىو 1989جُٔؿِس جُوٟحت٤س  34034ِٓق ٌهْ 
2

  .  188أ٤ٖٓ وٝجِ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘  
3

ُٓؼى١، )جُٔٓإ٤ُٝس جُطو٣ٍ٤ٛس( جٍُٔؾغ . ٝ ٓكٔى ٚر١ٍ ج175جُر٘ى  185ذِكحؼ جُؼٍذ٢، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘  

  .106جُٓحذن، ٘ 
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 الفرع الثاني

 جزاء اإلخالل بمقتضيات حسن النية في المرحمة السابقة لمتعاقد. 

 الفقرة األولى

 التنفيذ العيني.

 3في قطع المفاوضات المسؤوليةعف  2إلى جواز الحكـ بالتنفيذ العيني 1ذىب جانب مف الفقو   
ألصؿ في غـ مف أف التنفيذ العيني ىو ا، فعمى الرّ قبوال ، إال أف ىذا الرأي لـ يمؽتعاقدالمميدة لم

، إذ يجب األخذ بو ما يمييامف القانوف المدني الجزائري و  164. وفقا لممادة القانوف المدني الجزائري
عمييا قبؿ حصوؿ الضرر والمتمثؿ ىنا  كانوابقصد إعادة األطراؼ إلى الحالة التي  4 كمما أمكف ذلؾ.

. التنفيذ العيني في مجاؿ التفاوض استبعادف الفقو في مجموعو ذىب إلى إذ أ 5،في قطع المفاوضات
. إلى تحقيؽ العقد النيائي بالقوة وذلؾ ألف األخذ بو يعني إلزاـ األطراؼ بمتابعة المفاوضات وصوال

و فميما عميو  6يتعارض مع مبدأ الحرية التعاقدية.ىو ما يريده أحد األطراؼ عمى األقؿ، و  خبلفا لما
كراه الطرؼ اآلالتنفيذ العيني و المجوء إلى  ال يمكف، تفاوضية  اتفاقياتوجدت عقود أو   ابراـخر عمى ا 

المقتضيات األخرى لحسف النية دوف  اعاة ، ألف االلتزاـ بالتفاوض يمـز األطراؼ بالتفاوض مع مر عقدال
ؼ دوف سند إرادة األطرايحؿ محؿ يستطيع أف يخمؽ إرادة تعاقدية و  القاضي الو  7 ،أف يمزميـ بالتعاقد

عويض وفقا غير أنو يستطيع جبر الضرر بالت ،قد لـ تتفؽ بشأنو إرادة  األطراؼع يبـرقانوني و 
  8.ألسموب التنفيذ بمقابؿ

                                                           
1

ق٤ع أٖحٌ ئ٠ُ  347. ٝ ٤ٍَٖجو ػ٣ُُ ٤ِْٔحٕ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘ 311أّ ًِػّٞ ٚر٤ف ٓكٔى، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘  

ف جُٔوحذَ إٔ جإلٌجوز جُـ٤ٍ ؾى٣س ٝجُٜحَُس ضإو١  ئ٠ُ جذٍجّ جُؼوى، ٝيُي ٠روح ُ٘ظ٣ٍس جإلٌجوز جُظحٍٛز ًٝٛج ئيج ًحٕ جُطٍ

 ال ٣ؼِْ ٝال ٣ٓطط٤غ إٔ ٣ؼِْ ذإٔ جُطؼر٤ٍ ج١ًُ ٝؾٚ ئ٤ُٚ ٛٞ ضؼر٤ٍ ٛحٍَ. 
2

 ٖٓ جُوحٕٗٞ جُؼٍجه٢ .  246ٖٓ جُوحٕٗٞ ج١ٍُٛٔ ٝ جُٔحوز  203/1م ّ ؼ ، ٝجُٔحوز  164جُٔحوز  
3

  .176، جُر٘ى  186ذِكحؼ  جُؼٍذ٢، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘  
4

ذِكحؼ، جٍُٔؾغ جُٓحذن،  2ٝٓح ٤ِ٣ٜح، ض٤ٜٕٔ ٌهْ  21جُٔى٢ٗ جُؿُجت١ٍ ٘ ٚر١ٍ ْؼى١ أقٌحّ جالُطُجّ ك٢ جُوحٕٗٞ 

 . 178جُر٘ى  187٘ 
5

  .178، جُر٘ى 187ذِكحؼ جُؼٍذ٢، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘  
6

. أ٤ٖٓ 178جُر٘ى  188. ٝ ذِكحؼ  جُؼٍذ٢، جٍُٔؾغ جُٓحذن، 959٘ج٣٘حِ ٢ٌٓ ػرى ٗٛحٌ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘ 

 . 311، أّ ًِػّٞ ٚر٤ف ٓكٔى، جٍُٔؾغ جُٓحذن، 189٘وٝجِ، جٍُٔؾغ  جُٓحذن، ٘
7
 .63ػرى جُٔ٘ؼْ ٠ْٞٓ ئذٍج٤ْٛ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘   
8

  .180، جُر٘ى 190ذِكحؼ جُؼٍذ٢، جٍُٔؾغ جُٓحذن،  ٘  
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فبل  ،األخرى المتفرعة عف مبدأ حسف النية في المرحمة السابقة لمتعاقد لبللتزاماتحتى بالنسبة و 
االلتزاـ بقصر و  2،وال في االلتزاـ بالجدية 1،السرية بالتزاـنتصور إمكانية التنفيذ العيني في اإلخبلؿ 

فيذىا عينا بعد يستحيؿ تن. و والتواصؿ التعاوف التزاـقدرا كبيرا مف  تستمـز اعتباراتفكميا  3،التفاوض
جزاء المبلئـ في مرحمة تعويض ىو الالىكذا يظؿ التنفيذ بمقابؿ أي بدفع بدؿ نقدي أو خرقيا و 

 .المفاوضات

 الفقرة الثانية

 .تنفيذ بمقابل أو عن طريق التعويضال

عمى المديف أف ينفذ  استحاؿ، عمى أنو إذا مف القانوف المدني الجزائري 176 نصت المادة
منو  182. كما نصت المادة التزاموحكـ عميو بتعويض الضرر الناجـ عف عدـ تنفيذ  ،عينا التزامو

فالقاضي ىو الذي يقدره وفقا لما لحؽ  ،عمى أنو إذا لـ يكف التعويض مقدرا في العقد أو في القانوف
األضرار المعنوية  والتي ويشمؿ التعويض األضرار المادية و ، لمضرور مف خسارة وما فاتو مف كسبا

فإذا نكؿ  .مكرر مف القانوف المدني الجزائري 182وغيرىا وفقا لممادة   تمس بالحرية والشرؼ وسمعة
، لـ يكف أماـ تعاقدحسف النية في المرحمة السابقة لم التزاماتمف  اللتزاـالمتفاوض عف التنفيذ العيني 

د عقد تفاوض مف لة وجو ، وىنا يجب أف نميز بيف حاتنفيذ بمقابؿالخر إال المطالبة بالمتفاوض اآل
ىي عقدية ال  بااللتزاماتالمترتبة عمى اإلخبلؿ  المسؤولية، حيث أنو في حالة وجود عقد فإف عدمو

 .تقصيرية، ويختمؼ التعويض بناءا عمى ذلؾ

، ال يجوز المطالبة بالتعويض أيا كانت عقدية أو تقصيرية المسؤولية المدنية مف المعموـ أف 
في حالة المسؤولية ، و ـ بمقتضيات حسف النية في التفاوضمباشر لعدـ االلتزافييا سوى عف الضرر ال

تقصيرية بينما تشمؿ المسؤولية ال ،متوقع فقطيض عف الضرر المباشر و العقدية فإنو يتـ طمب التعو 
 4.الغير متوقع عمى السواءالضرر المباشر المتوقع و 

                                                           
1

  .٤ٖ373ٍَجو ػ٣ُُ ٤ِْٔحٕ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘  
2

  .348ٗلّ جٍُٔؾغ، ٘  
3

جُط٢ ٠حُرص ذطؼ٣ٞٝ ٗط٤ؿس   Alvatٝ ًٍٖس  Gallay  ، ٝٓح أٌٝوٙ ذٗإٔ ه٤ٟس ًٍٖس394ٗلّ جٍُٔؾغ، ٘  

 جإلنالٍ ذحالُطُجّ ذوٍٛ جُطلحٜٝ.
4

  .189أ٤ٖٓ وٝجِ، جُٔوحٍ جُٓحذن، ٘  
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حاؿ فإف األضرار التي يمكف أف يتـ التعويض عنيا عند اإلخبلؿ بمقتضيات حسف  ةوعمى أي 
، فضبل طبيعة المفاوضات مف عقد ألخر الختبلؼنظرا  1النية في التفاوض ال تقع تحت الحصر 

يف جزاء اإلخبلؿ يمع ذلؾ سنحاوؿ تبو  ،عف حسف النية في التفاوض المنبثقة االلتزاماتعمى تعدد 
 : ى حدى فيما يميعم التزاـبكؿ 

التعويض  الجدية في التفاوض ىو  بالتزاـجزاء اإلخبلؿ  .جزاء اإلخالل بالجدية في التفاوضأوال : 
إعماال لقواعد  4ىو  ما قضت بو المحكمة المصرية و  3 ،ات الدوليةاالتفاقيو  2،وفقا لمقوانيف الداخمية

 .التقصيرية المسؤولية

رد الواألخذ و   غـ مف أف مرحمة التفاوض مميئة بالمساوماترّ الب . ثانيا: جزاء قطع التفاوض بسوء نية
 ةليذا فيي تتضمف عروض  غير بات، و رؼ يسعى إلقناع األخر بما  يريدهإذ أف كؿ ط، بيف الطرفيف

 6إال أف الفقو والقضاء الحديث ،متى أراد 5-وفقا لمفقو التقميدي  - لممتفاوض الحرية الكاممة في قطعيا
 ،،  أي بدوف مبرر مشروعتعويض كجزاء عف قطع المفاوضات بسوء نيةالو  المسؤوليةيرتب  6الحديث

مف  النسحابووجود المبرر المشروع  رض فإف المفاوض ال يمتـز بأف يثبتبما أف حسف النية مفتو 
نما يقع بحثة و  اقتصاديةالمفاوضات كوجود أسباب   ،المضرور عبء إثبات سوء نية القاطععمى ا 

حقو بطريقة  استعمؿمف ثـ فإنو خر و ىو لدى  الطرؼ اآل  7مراعاتو لمثقة التي ولدىاذلؾ بعدـ و 

                                                           
1

  .190ٗلّ جٍُٔؾغ، ٘.  
2

  .317٘  1ط٤ٜٕٔ جُ. ٝ ٤ٍَٖجو ػ٣ُُ ٤ِْٔحٕ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، 232ؾحى ؿٓطحٕ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘  
3

  .٤ٖ347ٍَجو ػ٣ُُ ٤ِْٔحٕ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘ 
4

،ٗوال ػٖ ٤ٍَٖجو جٍُٔؾغ  24ٌهْ  18٘  17ٓؿٔٞػس أقٌحّ جُ٘وٝ ِ 27/1/1966ٗوٝ ٓى٢ٗ ١ٍٛٓ ك٢  

  .347جُٓحذن ٘ 
5

. ٝ ػرى جٍَُجم ج١ٌُٜٞ٘ٓ، جٍُٔؾغ جُٓحذن )ٗظ٣ٍس جُؼوى(، ٘ ٤ٖ357ٍَجو جُؼ٣ُُ ٤ِْٔحٕ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘  

 ٝ أٖحٌ ذىٌٝٙ ئ٠ُ ذال٤ٍٗٞ. 238
6

ػ٠ِ جأل٠ٍجف ػ٘ى جُطلحٜٝ ػ٠ِ جُؼوى إٔ ٣طٍٛكٞج ٝكوح ُٔؼ٤حٌ جُؼىجُس ٝجُٔؼو٤ُٞس » جُٔكٌٔس جُؼ٤ِح جُُٜٞ٘ى٣س هٌٍش  

ٝهٟص ٓكٌٔس جُ٘وٝ جإل٣طح٤ُس ك٢   «١ ٜٓ٘ٔح جألنً ذحُكٓرحٕ جُٔٛحُف جُٔؼوُٞس ُِطٍف جألنٍ ٝ جُط٢ ضلٍٜ ػ٠ِ أ

ئيج ًحٕ أقى جُطٍك٤ٖ ك٢ أغ٘حء جُٔلحٝٞس، هى أقىظ ك٢ ٗلّ جألنٍ غوس ٓؼوُٞس » أٗٚ  4/4/1960جُ٘وٝ جُٔى٢ٗ جإل٣طح٢ُ 

٣ٌٕٞ ُِٓٓح ذطؼ٣ٞٝ جألٍٞجٌ ك٢ قىٝو  ك٢ جذٍجّ جُؼوى غْ هطغ جُٔلحٝٞحش وٕٝ ْرد ٓؼوٍٞ، أٝ ذٓٞء ٤ٗس كاٗٚ

جُِٔٛكس جُِٓر٤س، أ١ جُٔوٌٛٞز ػ٠ِ جُٔٛح٣ٌق جُط٢ ٣ٌٕٞ هى أٗلوٜح ك٢ ْر٤َ جذٍجّ جُؼوى أٝ ػ٠ِ جُهٓحتٍ جُط٢ ضٌرىٛح 

 .359٘  357ػٖ ٤ٍَٖجو ػ٣ُُ ٤ِْٔحٕ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘« ذٓرد كٞجش كٍ٘ أنٍٟ 
7
ٝ جإل٣طح٤ُس قٌٔح يًٍش ك٤ٚ ٠ٍٖٝ جُٔٓإ٤ُٝس جُٓحذوس ُِطؼحهى، ٝ هى أٚىٌ ٓكٌٔس جُ٘و 358ٗلّ جٍُٔؾغ، ٘   

٢ٛٝ غوس أقى جُٔطؼحهى٣ٖ ك٢ جٗؼوحو جُؼوى، ٝ هطغ جُطٍف » ٠ٍٖٝ  3جُٔطٍضرس ػٖ هطغ جُٔلحٝٞحش ئي أٝؾرص ضٞكٍ 

ٗوال ػٖ ٤ٍَٖجو ػ٣ُُ ٤ِْٔحٕ، جٍُٔؾغ  1959ق٣ٍُجٕ  12ك٢ « جألنٍ جُٔلحٝٞحش وٕٝ  ْرد ٓؼوٍٞ ٝ جٌٍُٟ 

 .  359حذن، ٘ جُٓ
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والوقت  لتفاوض لب نفقات اايشمؿ التعويض في الغو  .يجب عميو التعويضية وبسوء نية و تعسف
  1.الفرص الضائعةالضائع وتفويت فرصة و 

المتفاوض المضرور في سبيؿ : تشمؿ كافة النفقات والمصاريؼ التي تكبدىا نفقات التفاوض *
  2.االتصاالتاء والسفر واإلقامة و تقارير الخبر و مف دراسات فنية و ابراماإلعداد لمعقد المراد و  ،التفاوض

، الوقت التي تستحؽ التعويض: ويعد مف األضرار المتوقعة عادة في المفاوضات و الوقت الضائع *
  3 .و غيرىاتنقبلت مناقشات والمفاوضات دوف جدوى في  استغرقتوالضائع الذي 

 باعتبارهالعقد المنشود محؿ التفاوض  ابراـتعويض ىنا ينصب عمى تفويت فرصة ال: و تفويت فرصة* 
الفقو والقضاء المصري والفرنسي  استقروقد   4 .وعمى ىذا يجب التعويض عنو ،مؤكداقا و ضررا محق

ه الفقو الجزائري كذلؾ و دح حدىقد و  5 ،تفويت فرصة ضرر محقؽ يجب التعويض عنو اعتبارعمى 
وعميو فإف تفويت فرصة بقطع التفاوض بدوف مبرر   7،إليو المحكمة العميا انضمتو  6،في مجموعو

ىو ضرر مؤكد يجب التعويض عنو ألنو يجعؿ تحقؽ الكسب أمرا مستحيبل بعد أف كاف  ،مشروع
 . اوممكن محتمبل

قطع المفاوضات دوف مبرر مشروع الحؽ في أف ر مف : إف لممتفاوض المتضر الفر  الضائعة *
عقود أخرى مع الغير بدال مف  العقد  إلبراـ ، يطمب تعويضا  عف الفرص التي  ضاعت منو

تمؾ الفرصة ىذا التعويض أف تكوف  الستحقاؽ، بيد أنو يشترط وابراملمفاوض عميو والذي فشؿ في ا
  8.عقد مع الغير راجعا إلى خطأ المتضرر نفسو ابراـ يكوف ضياع الفرصة ألجؿ الّ أ، و جادة و حقيقية

                                                           
1

، ٝ  ج٣٘حِ ٢ٌٓ ػرى 190. أ٤ٖٓ وٝجِ، جُٔوحٍ جُٓحذن، ٘ 182، جُر٘ى 191ذِكحؼ جُؼٍذ٢، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘  

  .961ٗٛحٌ، جُٔوحٍ  جُٓحذن، ٘ 

.961ج٣٘حِ ٢ٌٓ ػرى ٗٛحٌ، جُٔوحٍ جُٓحذن،  ٘  
2
  

3
 27/1/1966ُٚ )ٗوٝ ٓى٢ٗ ١ٍٛٓ .  ٝٓػح5. جُط٤ٜٕٔ ٌهْ 184جُر٘ى 192ذِكحؼ جُؼٍذ٢. جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘  

  (. 24ٌهْ  142٘  17ٓؿٔٞػس أقٌحّ جُ٘وٝ ِ 
4

  .188جُر٘ى  194ذِكحؼ جُؼٍذ٢، جٍُٔؾغ جُٓحذن،  ٘ 
5

 . 962ج٣٘حِ ٢ٌٓ ػرى ٗٛحٌ، جُٔوحٍ جُٓحذن، ٘  
6
جُطرؼس  . ٝ ػ٢ِ ك٤ال٢ُ، جالُطُجٓحش جُلؼَ جُٔٓطكن ُطؼ٣ٞٝ،186ٝ 185ػ٢ِ ػ٢ِ  ٤ِْٔحٕ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘   

. ٝ و ذِكحؼ جُؼٍذ٢، جُ٘ظ٣ٍس جُؼحٓس ُالُطُجّ ك٢ جُوحٕٗٞ جُٔى٢ٗ 295، ٘ 2010جُػح٤ٗس، ٓٞكْ ٍُِ٘ٗ، جُؿُجتٍ، 

  .165،  ٘ 2007جُؿُجت١ٍ، جُؿُء جُػح٢ٗ، جُطرؼس جٍُجذؼس، جُى٣ٞجٕ ج٢٘٠ُٞ ُِٔطرٞػحش جُؿحٓؼ٤س، جُؿُجتٍ، 
7

 1جُؼىو 2007ٓؿِس جُٔكٌٔس جُؼ٤ِح 372290ِٓق ٌهْ  15/11/2006جُٔكٌٔس جُؼ٤ِح ؿٍكس جألقٞجٍ جُٗه٤ٛس  

٘487.  
8

  .962ج٣٘حِ ٢ٌٓ ػرى ٗٛحٌ، جُٔوحٍ جُٓحذن،  ٘  
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ة وعف الفرص ػػػػت فرصػػػػعف تفويض ػػػػػمغ مقدار التعويػػػػػػأنو يجب أف ال يب بالذكر ىناالجدير و 
  1 .وابرام، قيمة األرباح المتوقعة مف العقد المنشود لو تـ ائعةػػػالض

الجزاء الرئيسي لئلخبلؿ بيذا االلتزاـ ىو  السرية :جزاء اإلخالل بااللتزا  بالمحافظة عمى ثالثا: 
يعد المؤتمف . و عف عمؿ امتناعألف محؿ االلتزاـ ىنا ىو  ،الستحالة التنفيذ العينيالتعويض وذلؾ 

تعذر عميو إعادة الحاؿ لما و  بالتزامومخبل  ، لكف إذا أفشاه اعتبر عف إفشائو امتنعمتى  اللتزامومنفذا 
 2.التقصيرية أـ العقدية المسؤولية، وال سبيؿ لجبر الضرر سوى التعويض بناءا عمى مف قبؿ كاف عميو

 2.العقدية
تتعدد الجزاءات التي تترتب عمى اإلخبلؿ  االلتزا  قبل التعاقدي باإلعال  .جزاء اإلخالل برابعا: 

فقد يكوف عدـ اإلعبلـ سبب في وقوع  ،، تبعا لما يشكمو مف حاالتؽ بالعقدبااللتزاـ باإلعبلـ المتعم
ما يؤدي وقد يكوف عدـ اإلعبلـ كتمانا تدليسيا م ،ىنا تطبؽ أحكاـ الغمطالغمط و  الطرؼ المقابؿ في

، أو إخبلال بااللتزاـ باإلدالء يكوف إخبلال بضماف العيوب الخفيةقد و ، إلى تطبيؽ أحكاـ التدليس
وارد ضمف قوانيف حماية  ، أو إخبلال بنص خاصأميفا ىو الحاؿ بالنسبة لعقد التبالمعمومات كم

في أغمب الحاالت التي ذكرناىا  يكوف . و ده الجزاء المنصوص عميو مف قبميا، فينطبؽ بصدالمستيمؾ
، لكف قد تترتب أضرار تنطبؽ بشأنيا قواعد البطبلف عمى اإلخبلؿ باإلعبلـ ىوالجزاء المترتب 
موؾ الخاطئ الذي ولد ػػػػػويض عف الضرر نتيجة لمسػػػػػالتعيكوف الجزاء ىو و  ،المسؤولية المدنية

ف عف اإلخبلؿ بااللتزاـ التفرقة بيف البطبلف والتعويض كجزاءيف مختمفيف يترتبا تقد تمو  ،الضرر
حالة التي يكوف فييا مف شأف العمـ بيذه المعمومات أف يحوؿ ال، حيث أف البطبلف يترتب في باإلعبلـ

نما العقد و  ابراـ، أما في حالة أف العمـ بالمعمومات ال يؤثر عمى العقد كميا براـاالمتعاقد وبيف  بيف ا 
في حالة   الجزاءيفقد يتـ الجمع بيف و  3،فينا يكوف الجزاء ىو التعويض ،و فقطابراميؤثر عمى شروط 

                                                           
1

 . 193، جُر٘ى197ذِكحؼ جُٓحذن،  جٍُٔؾغ جُٓحذن) جٍُٔقِس جُٓحذوس ُِطؼحهى(، ٘  
2

 45ٝ جُٔحوز  44ٔحوز ك٢ جُ  Tripsٝٛٞ ٓح ض٘ٙ ػ٤ِٚ جضلحه٤س  ٤ٖ373ٍَجو ػ٣ُُ ٤ِْٔحٕ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘ 

 .46ٝجُٔحوز

.٤ٖ391ٍَجو ػ٣ُُ ٤ِْٔحٕ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘  
3
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أقرتو ىو ما ؿ نتيجة اإلخبلؿ بيذا االلتزاـ و حالة عدـ كفاية جزاء البطبلف عمى تعويض الضرر الحاص
  1.محكمة النقض المصرية

تقديـ كافة إف االلتزاـ بالتعاوف يمـز المديف بو عمى : جزاء اإلخالل بااللتزا  التعاونخامسا: 
إلى  عف ىذا يؤدي االمتناعو ، ا بغية الوصوؿ إلى العقد المنشودغيرىالتسييبلت مف أعماؿ ووثائؽ و 

حسف النية مكفولة في ىذه  حرية االلتزاـ بمقتضيات، ومف المعموـ أف حرية التعاقد و خرؽ ىذا االلتزاـ
التعاوف  بالتزاـ، وعميو فإف التنفيذ العيني لئلخبلؿ المديف بيذا االلتزاـ قصرا إجبار،  وال يمكف الفترة

جزاء يمجأ إلى طريؽ التنفيذ بمقابؿ ك القاضيمف تـ فإف و  .اختياراغير ممكف ما لـ يتـ بو الممتـز 
التي تـ ذكرىا في قطع  لياتيتـ التعويض ىنا أيضا وفؽ اآلو  2،بالتعاوف لئلخبلؿ بااللتزاـ

 .المفاوضات

 الثالثالفرع 

 .لممسؤولية قبل التعاقديةالطبيعة القانونية  

 التزاماتمف  التزاـقبؿ التعاقدية الناتجة عف خرؽ  المسؤولية اعتبارإلى 3،يذىب جانب مف الفقو
تكويف العقد نظرية الخطأ عند  ، ىي نفسيافي مرحمة المفاوضاتال سيما حسف النية في تكويف العقد و 

ىي يمكف تأسيسيا عمى العقد الضمني و مف ثـ و  1866.4الفقيو األلماني إييرنج سنة التي صاغيا و 
ليست عقدية تقصيرية و  المسؤوليةىذه  اعتبارإلى  5مف الفقو  خر، بينما يذىب جانب آمسؤولية عقدية

القضاء الفقو و  أيد قد، و بجميع أركانو وشروطو عقد صحيح قائـ العقدية ال تنشأ إال عف المسؤوليةألف 

                                                           
1

 36ُٓ٘س  ٠134ٖ ٌهْ  1970أذ٣ٍَ  2جُؼىو  21، ٓؿٔٞػس أقٌحّ جُ٘وٝ جُٓ٘س ٤ٗٞ٣1970ٞ  2ٗوٝ ٓى٢ٗ ١ٍٛٓ  

  .393ٗوال ػٖ ٗلّ جٍُٔؾغ ٘  962ٝ٘ 961٘  154م ٌهْ 
2

ٝ ًٔػحٍ ػٖ جإلنالٍ ذحالُطُجّ ذحُطؼحٕٝ ػٖ ه٤حّ جُرحتغ ذحُو٤حّ  399، ٘ ٤ٍَٖجو ػ٣ُُ ٤ِْٔحٕ، جٍُٔؾغ جُٓحذن 

 ذح٤ٌُِٗس جُالَٓس ُ٘وَ جُر٤غ ك٢ جُؼوحٌجش ٓػال.  
3
، ذِكحؼ جُؼٍذ٢، جٍُٔؾغ جُٓحذن) جٍُٔقِس 55أٗظٍ ُٔح أٌٝوٙ  ػرى جُٔ٘ؼْ ٠ْٞٓ ئذٍج٤ْٛ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘   

. ًحْٞ ٣ًٍْ ػ٢ِ 41ح ٤ِ٣ٜح. ذٖ أقٔى ج٤ُِٛكس، جٍُٔؾغ  جُٓحذن، ٘ ٝٓ  137، جُر٘ى 154جُٓحذوس ُِطؼحهى(، ٘

. ٝ ٓح أٖحٌ ُٚ ٤ٍَٖجو 4، 2006٘ جُؼٍجم، ،27ج١ٍُٔٗ، جُٔٓإ٤ُٝس ك٢ جُلطٍز ٓح هرَ جُطؼحهى، ٓؿِس جُلطف، جُؼىو 

  .246ػ٣ُُ ٤ِْٔحٕ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘ 
4

جذٍجّ جُؼوى أٝ جُطؼ٣ٞٝ ك٢ جالضلحهحش جُرح٠ِس أٝ ؿ٤ٍ ئٕ ٗظ٣ٍس ئ٣ٍٜٗؽ جألُٔح٢ٗ ؾحءش ضكص ػ٘ٞجٕ " جُهطأ ػ٘ى  

  .634ٝ٘ 622جُطحٓس " ٝ ٣ُُِٔى ذٗأٜٗح أٗظٍ ُٔح، أٌٝوٙ ج١ٌُٜٞ٘ٓ، جٍُٔؾغ جُٓحذن ) ٗظ٣ٍس جُؼوى(، ٘ 
5

  .55، ػرى جُٔ٘ؼْ ٠ْٞٓ ئذٍج٤ْٛ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، 5٘ٝ هى أٖحٌ ُٚ: ًحْٞ ٣ًٍْ ػ٢ِ ج١ٍُٗٔ، جُٔوحٍ جُٓحذن، ٘ 
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األمر الذي دفع بيـ إلى  ،، خاصة في ظؿ غياب نصوص خاصة تنظـ ىذه الفترةىذا الرأي 1الفرنسي
سار ، وقد عف الفعؿ الضار بالمسؤوليةالمتعمقة مف القانوف المدني الفرنسي و  1382بالمادة  االكتفاء
السابؽ إذ أيدتو المحكمة المصرية في قرارىا المشيور لسنة  االتجاهالقضاء المصري في نفس الفقو و 
نا ال أنّ  ، إالّ ددػػػػػػػيذا الصػػػػػػػػة في القضاء الجزائري بغـ مف عدـ وجود أحكاـ صريحوعمى الرّ  19672

كوف ىذا الرأي مف جية و  وليةالمسؤ ذلؾ لتشابو النصوص  التي تنظـ و  3،نتصور خروجو عف سابقيو
لتحديد الطبيعة  4وجود العديد مف التفسيرات فرغـ   .مف جية أخرى ىو األقرب لصواب في رأينا

، ومف بينيا نقض الفقييػػػػػـ مف اللـ تسمو  معظمياإال أنيا جانبت الصواب في  ،القانونية ليذه الفترة
عف ية في المرحمة السابقة لمتعاقد و الن تتميز عف مقتضيات حسفالتي تختمؼ و و   نظرية إييرنج

 5.ديد مف النقاط الناتجة عنيا في الع المسؤولية

الختبلفيا عف نظرية وذلؾ ، قبؿ التعاقدية ليست عقدية المسؤوليةومما سبؽ يتبف لنا أف  
 إلييا لتبرير ىذا الرأي ولعدـ وجود عقد حقيقي بيف طرفيف في ىذه المرحمة االستنادالتي تـ إييرنج 
نما  ىي و  6،مف نوع خاص كما يرى البعض مسؤوليةكما أنيا ليست  ،أيضا تقصيرية سببيا  مسؤوليةا 

التمييدية  االتفاقات، ففتصبح عقدية ، وقد تكوف مؤكدة بعقدقانونية بحسب األصؿ بالتزاماتاإلخبلؿ 
، إذا ما تضمنت التفاوض مرحمة التي تتضمف االلتزامات المتفرعة عف حسف النية في وعقود التفاوض

يؤدي  التزاماتف ، فإف اإلخبلؿ بما ترتبو مفقا لمقانوففي العقد و  العناصر األساسية الواجب توفرىا
                                                           

1
ٝ ٓح ذؼىٛح. ًحْٞ ٣ًٍْ ػ٢ِ   147جُر٘ى  163جُؼٍذ٢،  جٍُٔؾغ جُٓحذن) جٍُٔقِس جُٓحذوس ُِطؼحهى(، ٘  ذِكحؼ 

  .5ج١ٍُٗٔ، جُٔوحٍ جُٓحذن  ٘
2

جُر٘ى  167ٗوال ػٖ ذِكحؼ جُؼٍذ٢، جٍُٔؾغ جُٓحذن) جٍُٔقِس جُٓحذوس ُِطؼحهى(، ٘ 09/02/1967ٗوٝ ٓى٢ٗ ١ٍٛٓ  

 .2جُط٤ٜٕٔ ٌهْ  154
3

. ٝج١ًُ ٣ٍٟ ٌٍٞٝز جُ٘ٙ ػ٠ِ 160جُر٘ى  174ُؼٍذ٢، جٍُٔؾغ جُٓحذن) جٍُٔقِس جُٓحذوس ُِطؼحهى(، ٘ أٗظٍ ذِكحؼ ج 

  ٝجؾد جُطلحٜٝ ذكٖٓ ٤ٗس ٖٞٔ جُٔىٝٗس جُٔى٤ٗس.
4

٣ُُِٔى ٖٓ جُ٘ظ٣ٍحش جُط٢ قحُٝص ضكى٣ى ٠ر٤ؼس جُوح٤ٗٞٗس ٓح أٌٝوٙ ذِكحؼ جُؼٍذ٢، جٍُٔؾغ جُٓحذن) جٍُٔقِس جُٓحذوس  

ٝ ٓح ذؼىٛح، ئي ضٌِْ ػ٠ِ ٗظ٣ٍس ئ٣ٍٛ٘ؽ، ٝٗظ٣ٍس جُطرؼس جُؼوى٣س ُِلو٤ٚ جألُٔح٢ٗ ٣ٝ٘ى ض٤ى،   154٘ 137ُر٘ىُِطؼحهى(، ك٢ ج

ٝٓح ذؼىٛح، ٝ ٓح  4ٝ ٗظ٣ٍس كحؾ٤ال ) جُٟٔحٕ جُؼوى١( ٝ ٓح أٌٝوٙ ًحْٞ ٣ًٍْ ػ٢ِ ج١ٍُٔٗ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘ 

  ٝٓح ذؼىٛح. 40أٌٝوضٚ ذٖ أقٔى ٤ِٚكس، جٍُٔؾغ جُٓحذوس، ٘
5

ق٤ع إٔ ٗظ٣ٍس ئ٣ٍٜٗؽ ؾحءش ٗط٤ؿس ُطر٤ؼس جُوحٕٗٞ جُٓح١ٌ ك٢ أُٔح٤ٗح آًٗجى، ٝ ج١ًُ ٣لطوٍ ُٞؾٞو ٗٙ ُطٍض٤د  

جُٔٓإ٤ُٝس جُطو٣ٍ٤ٛس، ٝ ٖٓ غْ ُْ ٣ٞؾى ٗٙ هح٢ٗٞٗ ٣ٌْٜٔ٘ آًٗجى ٖٓ ضؼ٣ٞٝ جُٔطٌٍٟ ٖٓ جُرطالٕ جُ٘حضؽ ػٖ جُطٍف 

ذحُٔٓإ٤ُٝس ػٖ جُرطالٕ ٝ ٤ًل٤س جُطؼ٣ٞٝ ػٜ٘ح، ٢ٛٝ ذًُي  جألنٍ ػ٘ى جذٍجّ جُؼوى، ٓٔح ٣ؼ٢٘ إٔ ًٛٙ جُ٘ظ٣ٍس ضطؼِن

ضهطِق ػٖ جُطُجٓحش جُطلحٜٝ جُٔ٘رػوس ػٖ قٖٓ ج٤ُ٘س ك٢ جُٔلحٝٞحش،  ٝ ًٔح إٔ ٗظ٣ٍس جُهطأ ػ٘ى ض٣ٌٖٞ جُؼوى هحتٔس 

ُٔٓإ٤ُٝس ػ٠ِ جكطٍجٜ هح٢ٗٞٗ ٓطٔػَ ك٢ ٝؾٞو ػوى ٢٘ٔٞ، ذ٤٘ٔح جالُطُجٓحش جُ٘حضؿس ػٖ قٖٓ ج٤ُ٘س ك٢ جُٔلحٝٞحش ٝ ج

ئ٠ُ 236أٗظٍ:  ٤ٍَٖجو ػ٣ُُ ٤ِْٔحٕ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٖٓ ٘  ٓ٘رػوس ػٜ٘ح ٢ٛ  قو٤وس هح٤ٗٞٗس ذكٓد جألَٚ

٘249. 
6

  .5ًحْٞ ٣ًٍْ ػ٢ِ ج١ٍُٔٗ، جُٔوحٍ جُٓحذن، ٘ 
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غـ مما سبؽ بيانو تبقى مسألة تحديد رّ اللكف ب 1.تقصيريةالالعقدية  ال  المسؤوليةبالضرورة إلى قياـ 
-الناشئة عف اإلخبلؿ  بمقتضيات حسف النية في المرحمة السابقة لمتعاقد  لممسؤوليةالطبيعة القانونية 

إذ أنو ثـ ، حتى فيما بيف األنظمة القانونية ،اختبلؼمحؿ جدؿ و  -المفاوضاتخاصة منيا قطع و 
الصادرة  الدوليةنيدروا " لعقود التجارة مف مبادئ " اال 15/ 1/ 2مسؤولية عقدية طبقا لممادة  اعتبارىا
أخذ بو كؿ مف القانوف األلماني ، وىذا ما لي في روما لتوحيد القانوف الخاصعف المعيد الدو   2004

UCCقانوف التجارة األمريكي الموحد و  واليابانيحتى السويسري و  2اإليطاليو 
. وىو عكس ما ذىب 3

  إلييما.أف أشرنا الذي سبؽ و المصري و الفرنسي و قانوني إليو النظاـ ال

 

 
 

                                                           
1

 .123ذٖ ٣ٞخ ٛىٟ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘  .178أ٤ٖٓ وٝجِ، جُٔوحٍ جُٓحذن، ٘ 
2

  .65ٝ 64ذٖ أقٔى ٤ِٚكس، جًًٍُٔز جُٓحذوس، ٘  
3

 . 145جُر٘ى  161ذِكحؼ جُؼٍذ٢، جٍُٔؾغ جُٓحذن ) جٍُٔقِس جُٓحذوس ُِطؼحهى(، ٘
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ب جؿ القوانيف ، حيث أف مبدأ الرضائية في العقود مكرس بموجالتعاقدالعقد و د اإلرادة قواـ تع
مبدأ مكننا دراسة مرحمة تكويف العقد و وال ي 1مف ضمنيا القانوف المدني الجزائري،المدنية الحديثة و 

 –الجزائري بالعديد مف المواد   المشّرعالتي خصيا و  ،حسف النية فييا دوف التطرؽ لمرحمة التعاقد
  بكؿ وضوح.    تنظمياالتي   -بعيوبيا د الرضا  وبالتعبير عف اإلرادة و و كالمواد الخاصة بوج

بأف مبدأ حسف النية ىو   -حسف النية في تكويف العقد لماىيةعبر دراستنا  -قد سبؽ وأف بيناو 
عاقد فيو يمتد إلى حاكما لممرحمة السابقة لمت الي فكما كاف مبدأ حسف النية مبدءا بالت، و مبدأ عاـ

 الضامنات، خاصة وأف استثناءإذ أنو مبدأ عاـ يسوس العقد في جميع مراحمو  دوف  ،مرحمة التعاقد
ال إلرادة أو عيوبيا (  جد ضرورية و الحماية  التي يقدميا ىذا المبدأ لإلرادة ) بخصوص التعبير عف او 

. وىو ما سنحاوؿ تبيينو مف خالؿ النصوص القانونية التي المرحمة عنيا في ىذه االستغناءيمكننا 
 .االعيوب التي قد تأثر فييو  التعبير عنيا،و تحكـ وجود اإلرادة 

ذلؾ ،  و نتطرؽ ليا في ىذا الفصؿ، التي سبالتعاقد يثير العديد مف النقاطإف اقتراف حسف النية 
، والتي سنحاوؿ لتحكـ ىذه المرحمة بالتحديد المشّرعمف خالؿ مواد القانوف المدني الجزائري التي سنيا 

لى  مبحثيف سيتـ سيتـ تقسيـ دراستنا في ىذا الفصؿ إو  ،ة فيياالكشؼ عف مدى وجود مبدأ حسف الني
 :تناوليما كاآلتي

 الرضا.فعالية حسف النية في وجود  األوؿ:المبحث 

قد  ، و التي تؤدي إلى قياـ العالنية في اإلرادة المكونة لمعقد و سنتكمـ في ىذا المبحث عف حسف
قبوؿ  لذلؾ سوؼ نبيف مقتضيات حسف ، ويتكوف ركف الرضا مف إيجاب و متى توفرت  أركانو  المتبقية

ياتو عند تالقي اإليجاب نأتي في األخير إلى بياف مقتضو  ،النية  في اإليجاب ثـ مقتضياتو في القبوؿ
 .المبدأ في اإلرادة المكونة لمعقدنكوف قد أزلنا المبس عف وجود ىذا  بيذاو ، بالقبوؿ

  .عف اإلرادة وحمايتيا حسف النية في التعبير: فعالية المبحث الثاني

، ثـ نأتي ية في التعبير عف اإلرادة وصورىاوـ ببحث مقتضيات حسف النفي ىذا المبحث سنقو  
أف ىذا المبدأ قد و  خاصةالتي تظير فييا بصورة واضحة تضيات حسف النية في عيوب الرضا و إلى مق

                                                           
1

  .106ك٢ ثُؼو٣و ٖٓ ثُٔٞثه ثُض٢ ّٞف ٗضطٌم ُٜج ٜٝٓ٘ج ثُٔجهر  
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ومقتضياتو  وجودهسنحاوؿ الكشؼ عف ، و صوص عيب الغمطتـ التطرؽ لو مف قبؿ مواد القانوف بخ
كراه وغبف ؿ مف العيوب المتبقية مف تدليس و في ك نأتي في أخر ىذا المبحث لتناوؿ ، و استغالليا 

ىنا سنتطرؽ إلى حسف النية و  ،بالنسبة لحاالت خاصة لإلرادةمقتضيات حسف النية في حماية المتعاقد 
 .التعاقد مع القاصرسف النية و والنيابة في التعاقد وح

د بينا أثر حسف النية في نكوف ق ،بتناولنا لكؿ ىذه المواضيع مف خالؿ ىذيف المبحثيفو 
رىا تـ تناولو التطرؽ لو مف مواضيع كاإلرادة وعيوب الرضا و غي ما سبؽ، مع العمـ بأف كؿ عاقدػػػػػػػػػػػػػالت

، مع بياف لية ىذا األخير فيواأي مدى ارتباطيا بحسف النية وفع ،ع بحثناو موضوفقا لما يتناسب و 
، ولف نتطرؽ إلى تفاصيؿ ىذه المواضيع وذلؾ لما تتمتع وف المدني الجزائري بالنسبة لذلؾاتجاه القان
 .رج عف موضوع بحثناخا اتساعبو مف 
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 المبحث األول

 .فعالية حسن النية في وجود الرضا

إذ  1،، وبمقتضاه يتبمور مبدأ سمطاف اإلرادةلقياـ العقد والبدييييعتبر الرضا الركف األساسي  
 ...بمجرد أف يتبادؿ »حيث أف التعاقد يتـ  ،القبوؿ مطابؽب يجاباإل مف اقتراف العقد النعقادالبد 

ؽ بيف ػػػػػػػػػػػػفالنص صريح والعقد بموجبو ىو تواف 2«الطرفاف التعبير عف إرادتيما المتطابقتيف ....
يما مف حيث الشروط تطابقو  ف في سبيؿ قيامو التالقي بينيما، ويفرض القانو تقابمتيفػػػػػػرادتيف ما

اإلرادة الثانية فتسمى  اتسمى اإلرادة األولى باإليجاب أمو  ،ال ينتفي وجود العقدا  ، و والموضوع
 :  في ىذا الصدد مقسما لثالث مطالب عميو يكوف بحثنا، و وؿػػػػػػػػػػػػػػػػبالقب

 االلتزاماتومف خاللو سنوضح كؿ  ،: سنتناوؿ مقتضيات حسف النية في اإليجابؿفي المطمب األو 
 .اإلخالؿ بيا الجزاءات المترتبة عف، و الموجبالتي يفرضيا حسف النية عمى 

اإلرادة الثانية المكونة  باعتبارهالمطمب الثاني: نبحث فيو عف مقتضيات حسف النية في القبوؿ في 
 . عمييا جزاءات سيتـ التطرؽ ليا التزامات، والتي يترتب عمى المخؿ بما يرتبو حسف النية مف قدػػػػػػػػػلمع

اب ػػػػػػػيات عند تالقي اإليجػػػػػػػػضتية مف مقػػػػػػػػالن سفػػػػػػمبدأ ح: نخصصو لما يرتبو والمطمب الثالث
 .جزاءات اإلخالؿ بياؿ، و بو ػػػػػػػػػػػػػبالق

 .لمعقد أي في اإلرادة المكونة ،بكؿ ىذا نكوف قد بينا مقتضيات حسف النية في ركف الرضاو 

  

 

 
                                                           

1
ٌٍٓٝم ًٗٞ ثُٜوٟ، ثُضٌث٢ٝ ك٢ ثُؼوٞه ثإلٌُض٤ٌٗٝز، ٓيًٌر ٤َُ٘ ٕٜجهر ٓجؽْض٤ٌ ك٢ ثُوجٕٗٞ كٌع ْٓؤ٤ُٝز ث٤ُٜ٘ٔز،  

 .11، ٗ 2012ؽجٓؼز ُٓٞٞه ٓؼ١ٌٔ ص١َ٤ ٍٝٝ، ٤ًِز ثُقوٞم ٝ ثُؼِّٞ ث٤ُْج٤ّز، 
2

ٓو٢ٗ  87ثُٔجهر ٕ ثُٔو٢ٗ ثُؼٌثه٢ ٝ ٖٓ ثُوجٗٞ 73ٖٓ ثُوجٕٗٞ ثُٔو٢ٗ ثُؾَثة١ٌ، ٝ ثُٔجهر صضطجدن ٓغ ثُٔجهر  59ثُٔجهر  

 ٓو٢ٗ ث١ٌُٚٔ. 89أًه٢ٗ، ٝ ثُٔجهر 
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 المطمب األول

 .جابيحسن النية في اإل 

سنسعى مف خالؿ ىذا المطمب  إلى توضيح األحكاـ التي يقتضييا األخذ بمبدأ حسف النية            
لؾ سنقوـ بتحديد مفيـو لكف قبؿ التطرؽ لذو  .المتمثمة في اإليجابو  ،في اإلرادة األولى المكونة لمعقد

 .وبياف شروطاإليجاب و 

لكنو لـ يقـ  1اإليجاب في العديد مف نصوص القانوف المدني  الجزائري المشّرعذكر  :تعريف اإليجاب
 2 .وىو بذلؾ قد ساير أغمبية التشريعات المقارنة ،ؿ في ذلؾ إلى التعريفات الفقييةتاركا المجا ،بتعريفو

س بما فيو ػػػػػػػػمجردة مف المبداء إرادة أحادية الجانب مبينة وحازمة و إب »ؼ اإليجاب بأنو يعرّ و 
ولى اإلرادة األ »يعرفو البعض بأنو و   3«لكي يكوف قبوؿ مف وجو إليو كافيا لتكويف العقد  ، ايةػػػػػػػػػػػػػالكف

ىو التعبير البات الصادر عف الشخص الذي يعرض عمى غيره التعاقد التي يعمف عنيا المتعاقديف و 
 .4«وفؽ أسس معينة 

عقد إذا  براـإلبأنو أي عرض  14اإليجاب في مادتيا فيينا لمبيع الدولي لمبضائع فقد عرفت  اتفاقيةأما 
قصد  اتجاهتبيف منو ، وكاف محددا بشكؿ كاؼ و جيا إلى شخص أو عدة أشخاص معينيفكاف مو 

مف التعريفات السابقة نستخمص أف اإليجاب ىو عرض يوجيو و  5.في حالة القبوؿ االلتزاـالموجب إلى 
ا فإف اإليجاب ال يمكنو اإلسياـ في تكويف العقد إال إذا كاف باتّ  عميومطرؼ األخر. و لأحد الطرفيف 
 :أي أف تتوفر فيو الشروط التالية إلى شخص معيف اوكامال وموجي

                                                           
1

  .66ٝ ثُٔجهر  64ثُٔجهر  63ثُٔجهر  
2

٣ؼضذٌ إ٣ؾجدج ثُؼٌٛ ثُي١ ٣ضٖٞٔ ػَّ » ٓ٘ٚ  29ؿ٤ٌ إٔ ثُوجٕٗٞ ثُٔو٢ٗ ث٣ٌُٞض٢ هو هجّ دضؼ٣ٌق ثإل٣ؾجح ك٢ ثُٔجهر  

٣َِّٝ إٔ ٣ضٖٞٔ ػ٠ِ ثألهَ ٟذ٤ؼز ثُؼوو ثٌُٔثه ثدٌثٓٚ ٝ ٌٕٟٝٚ ٙجفذٚ ػ٠ِ ثدٌثّ ثُؼوو دٔؾٌه إٔ ٣وذِٚ ثُٔٞؽخ ُٚ 

.ٝثُوجٕٗٞ ثُٔو٢ٗ ثُؼٌثه٢ فجٍٝ صؼ٣ٌلٚ ك٢ ثُٔجهر  385ٗوال ػٖ ٝثةَ فٔو١ أفٔو ، ثٌُٔؽغ ثُْجدن ،ٗ«. ثألّج٤ّز 

....« ٢ٗ هذٍٞ ثإل٣ؾجح ٝثُوذٍٞ ًَ ُلظ٤ٖ ْٓضؼ٤ِٖٔ ػٌكج إلٖٗجء ثُؼوو. ٝ أ١ ُلع ٙوً أٝال كٜٞ ثإل٣ؾجح ٝثُغج»  77

ٗوال ػٖ ٓقٔٞه ػذو  91/1، ٝ ًيُي هجٕٗٞ ثُٔو٢ٗ ثألًه٢ٗ ك٢ 415ٗوال ٤ٌٍٕثه ػ٣ََ ٤ِّٔجٕ، ثٌُٔؽغ ثُْجدن، ٗ

ٝ ثُٔجهر  2011ٗ129ثٌُف٤ْ ٣ٌٕلجس، ثُضٌث٢ٝ ك٢ ص٣ٌٖٞ ثُؼوو ػذٌ ثألٗضٌٗش، هثً ثُغوجكز ٌُِٖ٘ ٝ ص٣ٍٞغ،  ثألًهٕ، 

  ٓطجدوز ُْجدوضٜج ك٢ ثُوجٕٗٞ ثُؼٌثه٢.
3

  .299ؽجى ؿْضجٕ، ثٌُٔؽغ ثُْجدن،  ٗ  
4

  (.62،  ٗوال ػٖ )ػ٢ِ فْٖ ثُيٕٗٞ ثُ٘ظ٣ٌز ثُؼجٓز ُالُضَثّ ٗ ٤ٕ415ٌٍثه ػ٣ََ ٤ِّٔجٕ، ثٌُٔؽغ ثُْجدن، ٗ 
5

  .387. ٝ ٝثةَ فٔو١ أفٔو، ثٌُٔؽغ ثُْجدن، 129ٗٓقٔٞه ػذو ثٌُف٤ْ ث٣ٌُٖلجس، ثٌُٔؽغ ثُْجدن، ٗ 
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ا في داللتو عمى إرادة أف يكوف باتّ  لكي يكوف اإليجاب صحيحا يجب: أف يكوف اإليجاب جازما -أ 
اب ػػػػػػػعف اإليج يرػػػػػأما إذا لـ يكف التعب 1.قبولوفي حالة  االلتزاـ، أي أف الموجب يقصد التعاقد
ال  ، فإف ذلؾخر فيما يدعو إليو مف التعاقداستطالع رأي الطرؼ اآلكأف يقصد بو صاحبو  ،اػػػػػػػػػػػجازم

 2.يكوف إيجابا بؿ دعوة لمتفاوض

أف يعرض مثالو وىو بذلؾ يكوف معمقا عمى شرط و  3،قترف اإليجاب بتحفظات مبينة بدقةقد يو 
، فاإليجاب في ىذه الحالة مشروط بأال تكوف يبيف ثمنياجميور بكمية محدودة و تاجر بضاعتو عمى ال

، ويري بعض الفقو بأف عرض البضاعة مع تحفظ نفاذ ية قد نفذت حيف قبوؿ ذلؾ اإليجابىذه الكم
ترجح  ا أف ىناؾ أراءإال  ،ى التعاقدالمخزوف _ أي شرط عـ نفاذ الكمية _  ال يعد إيجابا بؿ دعوة إل

 4.قياـ إيجاب بات إلى أف تنتيي الكمية الموجودة

بمنطقة  ،او يكوف فييا اإليجاب مقيد  (نطاؽ التغطية  )قد تشترط بعض العقود ما يسمى بػ و 
ا يعتبر إيجابا باتا ، فالعرض ىنصر العرض عمى منطقة الشرؽ األوسطكأف يقت ،جغرافية معينة
بينما ال يعتبر كذلؾ لمف يقبمو في دوؿ أوروبا ألف ىذا ، طقة الشرؽ األوسطيقبمو في منوجازما لمف 

رط ػػػا يتـ النص عمى ىذا الشا مػػػػػػػػػغالبو 5 .ال ينعقد بو العقدلقبوؿ ال يعتبر مطابقا لإليجاب و ا
 ؟ا في اإليجابا ضمنموجود اعتباره ، ىؿ يمكفحالة عدـ النص عميو صراحة لكف في ،راحةػػػػػػػػص

، إذا دؿ الحاؿ عمى يمكف لمقاضي أف يعتبره كذلؾ تضيات حسف النية في تكويف العقد طبقا لمق
كما ىو الحاؿ بالنسبة لإليجاب الذي يصدره ، رض إلى نفقات إضافية غير معتادةيتعأف الموجب 

، ففي ىذه الحالة يكوف مف نفقات التوصيؿ إلى باب المنزؿوالذي يتض ،«بيع أثاث  »صاحب محؿ 
و بتوصيؿ البضاعة ، و مطالبتالعقد  توجيو القبوؿ إلى الموجب نافيا لمقتضيات حسف النية في تكويفم

، ة التي يقع فييا محؿ الموجب مثالالقابؿ يقطف بعيدا جدا عف المنطقة الجغرافي، و إلى باب المنزؿ
ينة دوف التصريح بو ضمف  بيذا نتوصؿ إلى أف اإليجاب قد يصبح مقيدا بمنطقة جغرافية معو 

                                                           
1

  .336، ٝثةَ فٔو١ أفٔو، ثٌُٔؽغ ثُْجدن، 415ٗثُْجدن، ٗ ٤ٌٍٕثه ػ٣ََ ٤ِّٔجٕ، ثٌُٔؽغ 
2

  .٤ٕ415ٌٍثه ػ٣ََ ٤ِّٔجٕ، ثٌُٔؽغ ثُْجدن، ٗ  
3

  .295ؽجى ؿْجٕ، ثٌُٔؽغ ثُْجدن، ٗ 
4

ٝ ٓج دؼوٛج.  ٣َُِٔ.295و أٗظٌ: ؽجى ؿْضجٕ، ثٌُٔؽغ ثُْجدن، ٗ  ٤ٕ416ٌٍثه ػ٣ََ ٤ِّٔجٕ، ثٌُٔؽغ ثُْجدن، ٗ 

 . 134ٝ 133ٓقٔٞه ػذو ثٌُف٤ْ ث٣ٌُٖلجس، ثٌُٔؽغ ثُْجدن، ٗ ٝ 
5

  .134ٗ ٓقٔٞه ػذو ثٌُف٤ْ ث٣ٌُٖلجس، ثٌُٔؽغ ثُْجدن،  



.التعاقد مرحمة في النية حسن أثر: الثاني الفصل  

 

 
135 

 االلتزاـحيث يقتضي مف القابؿ  ،العقود ابراـ، وذلؾ طبقا لمقتضيات حسف النية في اإليجاب
 1.بالمعقولية

ة واألساسية لمعقد ىذا يعني أف يتضمف اإليجاب العناصر الجوىري: و أف يكوف اإليجاب كامال -ب  
، فبالتالي يجب أف عقد ال يتـ إال بتطابؽ اإلرادتيفلا انعقاد، وىذا الشرط منطقي حيث أف وابرامالمراد 

 انعقد، بحيث إذا ما صادفو قبوؿ مطابؽ لو وابرامصر األساسية لمعقد المراد يتضمف اإليجاب العنا
ضرورة أف يأتي اإليجاب في شكؿ مشروع عقد تاـ ويتضمف كافة شروط العقد ال، وىذا ال يعني بالعقد

نما يتـ ال، و وابرامالمراد  قد ال يتضمنيا عمييا و  اإلتفاؽرجوع بالنسبة لممسائؿ التفصيمية والتي لـ يتـ ا 
 2.اإليجاب إلى القواعد المكممة والعرؼ و قواعد العدالة

وال يمـز تحديد مكاف وزماف التسميـ  ،والثمف  لبيع  مثال تعييف المبيعإذ يكفي في اإليجاب با
ىو ما أخذت بو أغمبية ، و المفسرة الواردةقواعد المكممة و عند الخالؼ لمقاضي أف يرجع إلى الو  ،نفقاتوو 

في مادتيا  1980في سنة  CISGفينا لبيع البضائع الدولي  اتفاقيةأخذت بو و 3القوانيف المقارنة 
14/1.4 

وجوب أف يكوف اإليجاب موجيا إلى شخص معيف: يعتبر اإليجاب عمال إراديا ينزع إلى إقامة  -ج
ممتبسا كأف يكوف غامضا و  الّ أو  5،أجؿ ىذا بالذات  أف يكوف موجيا إلى الغيرعالقة عقدية فيجب مف 

 6.يحتوي عمى عدة عروض متعارضة

ىنا يكوف ، و و إلى الجميورقد يوجو اإليجاب إلى شخص معيف أو إلى عدة أشخاص معينيف أو 
الجميور  مثاؿ اإليجاب الموجو إلىو  7،أي شخص صاحب عالقة بالعرض المقدـاإليجاب موجيا إلى 

الجزائري إيجابا صحيحا ماداـ مشتمال  المشّرع اعتبرهقد ع في المحالت مع تحديد أثمانيا و عرض السم

                                                           
1

 .٤ٕ416ٌٍثه ػ٣ََ ٤ِّٔجٕ، ثٌُٔؽغ ثُْجدن، ٗ 
2

 . 417. ٝ ٤ٌٍٕثه ػ٣ََ ٤ِّٔجٕ، ثٌُٔؽغ ثُْجدن، ٗ 293ؽجى ؿْضجٕ، ثٌُٔؽغ ثُْجدن، ٗ
3

  ٖٓ ثُوجٕٗٞ ثُو٢ٗ ثُؾَثة١ٌ. 65ٝٛٞ ٓج ٗٚش ػ٤ِٚ ثُٔجهر   417ثُْجدن، ٗ ٤ٌٍٕثه ػ٣ََ ٤ِّٔجٕ ثٌُٔؽغ  
4

٣ٌٕٞ ثالهضٌثؿ ٓؼ٤٘ج دٔج ك٤ٚ ثٌُلج٣ز ػ٘وٓج ٣ذ٤ٖ ثُذٞجةغ، ٝ ٣قوه، ٌٙثفز أٝ ٝٔ٘ج، » ٖٓ ثصلجه٤ز ك٤٤٘ج  14ثُٔجهر  

 . 294غ ثُْجدن، ٗ ٗوال ػٖ ؽجى ؿْضجٕ، ثٌُٔؽ« ثُ٘ٞػ٤ز ٝ ثُغٖٔ أٝ ٣ووّ ثُوالالس ثُض٢ صض٤ـ صقو٣وٛج 
5

  .294ؽجى ؿْضجٕ، ثٌُٔؽغ ثُْجدن، ٗ  
6

  .298ٗلِ ثٌُٔؽغ، ٗ   
7

  .298. ٝ ؽجى ؿْضجٕ، ثٌُٔؽغ ثُْجدن، ٗ  ٤ٕ417ٌٍثه ػ٣ََ ٤ِّٔجٕ، ثٌُٔؽغ ثُْجدن، ٗ  
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إال  1،ةزيّ ييشخصية أو تم ال يجوز لمموجب الرجوع فيو لدواع، و العناصر األساسية المكونة لمعقد عمى
  2اعتبار.أف تكوف شخصية المتعاقد محؿ 

تقوؿ في  ( CISG) نا لبيع البضائع الدولية مف اتفاقية فيي 14إلى أف المادة  تجدر اإلشارة ىناو 
 »ىذا الصدد 

، وكاف جيا إلى شخص أو عدة أشخاص معينيفعقد إذا كاف مو  براـإليعتبر إيجابا أي عرض  – 1 
، ويكوف العرض وؿبو في حالة القب االلتزاـقصد الموجب إلى  اتجاهوتبيف منو  ،محددا بشكؿ كاؼ
و البيانات تضمف صراحة أو ضمنا تحديدا لمكمية والثمف أو ، إذا عيف البضائع محددا بشكؿ كافي

 .يمكف بموجبيا تحديدىا

لـ  ما ،ف إال دعوة إلى اإليجابيوجو إلى شخص أو أشخاص غير معيني الذي يعتبر العرضوال  – 2
 . «الؼ ذلؾ قصده إلى خ اتجاهيكف الشخص الذي صدر عنو العرض قد أباف بوضوح عف 

ال يعد إيجابا صؿ و بحسب األة ىنا تجعؿ العرض الموجو لمجميور مجرد دعوة لمتعاقد االتفاقيو  
و المطاعـ عروض التجار وأصحاب الفنادؽ و أّف   3،يرى بعض الفقو بناءا عمى ذلؾو  ،إال استثناءا

ليذه الدعوة تعد ايجابا نيائيا استجابة الناس مجرد دعوة لمتعاقد ال إيجابا، و تعتبر المحالت التجارية 
ال و  ممزما ال يحؽ لصاحب الدعوة أف يرفضو إال ألسباب مشروعة عد متعسفا في استعماؿ حؽ ا 

                                                           
1

ٝثُض٢ ال صؾ٤َ ًكٜ د٤غ ثُِْغ ثُٔؼٌٝٝز ػ٠ِ ثُؾًٜٔٞ أٝ أهثء ثُنوٓز هٕٝ  03/ 03ٖٓ هجٕٗٞ ثُٔ٘جكْز  11ثُٔجهر  

ًٖٓ٘ٞ ك٢ ثُؾ٣ٌور  2003/ 06/ 19إٔ ٣ٌٕٞ ٓذًٌ ٌٕػ٢ ٌُِكٜ ٓغ ثُؼِْ ثٕ ٛيٙ ثُٔجهر صضؼِن دجُٔ٘جكْز ثُٔؤًك ك٢ 

 .2003/ 06/ 20ثُٚجهًر ك٢ 43ث٤ٌُّٔز ثُؼوه

٣قوه ثُوٞثػو  ثُٔطذوز ػ٠ِ ثُٔٔجًّجس ثُضؾج٣ًز ٝثُض٢  ٤ٗٞ٣2004ٞ 23ٝ ثُٔؤًك ك٢  04/02ٖٓ هجٕٗٞ ًهْ  15ثُٔجهر ٝ

صٔ٘غ ك٢ كوٌصٜج ثُغج٤ٗز ًكٜ ثُذ٤غ ُِْؼز ثٝ صأه٣ز موٓز هٕٝ ٓذًٌ ٌٖٓٝع إىث ًجٗش ٛيٙ ثُِْؼز ثُٔؼٌٝكز أٝ ثُنوٓز 

ٖٓ  80طج٢ُ صؼضذٌ ػٌٛ ثُٔٞؽٚ  ُِؾًٜٔٞ إ٣ؾجدج ٝ ثُٔجهر ٖٓ ثُوجٕٗٞ ثُٔو٢ٗ ثإل٣ 1336ثُٔضٞكٌر. ٝ ًيُي  ثُٔجهر 

 .417ثُوجٕٗٞ ثُٔو٢ٗ ثُؼٌثه٢ ًيُي ػٖ ٤ٌٍٕثه ػ٣ََ ٤ِّٔجٕ، ثٌُٔؽغ ثُْجدن، ٗ 
2

 ثإلٌّ٘و٣ًز ٌٓٚ، ث٤ُْو ٓقٔو ث٤ُْو ػٌٔثٕ، فٔج٣ز ثُْٔضِٜي أع٘جء ص٣ٌٖٞ ثُؼوو، هثً ثُؾجٓؼ٤ز ُِطذجػز ٝثٌُٖ٘، 

ع ثُل٢ٌْٗ هو أٙوً ص٣ٌٖؼج ك٢ .  ٝٓج دؼوٛج ٝ  33، 2002ٗ ٌّ ثُٔؼوٍ ك٢   1972ؽ٤ِ٣ٞج  1أًٝه ثٌُجصخ دإٔ ثُٖٔ

 .٣42ؼجهخ ًكٜ ثُذ٤غ ُْذخ ػ١ٌٚ٘ ك٢ ٗ 11/8/1975
3

ٓقٔو فْجّ ٓقٔٞه ُطل٢، ثُ٘ظ٣ٌز ثُؼجٓز ُالُضَثّ، ثٌُضجح ثألٍٝ، ٓٚجهً ثالُضَثّ، هًثّز صل٤ِ٤ٚز ك٢ ٝٞء أًثء  

.  ٝ إه٣ًِ كج٢ِٝ، ثُٞؽ٤َ ك٢ 34،  2007ٗثُلوٚ ٝ أفٌجّ ثُوٞجء، ثُوٌٚ ُِطذجػز ٝ ثُوػج٣ز ٝ ثإلػالٕ، ثُوجٌٛر، 

 . 67.  ٗ 2009، ثُؾَثةٌ، ثُ٘ظ٣ٌز ثُؼجٓز ُالُضَثّ، ه٣ٞثٕ ثُٔطذٞػجس ثُؾجٓؼ٤ز
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موقؼ االتفاقية جاء متأثر بأنظمة القانوف أف  1خرليتو، بينما يرى البعض اآلتحققت مسؤو الرفض و 
  .بو أنظمة القانوف المدني والتي سبؽ اإلشارة ليا عكس ما تأخذوىو  المشترؾ 

وفي األخير ومما سبؽ يمكننا القوؿ بأف اإليجاب ىو إبداء إرادة أحادية الجانب مبينة وحازمة  
، وىو بذلؾ يتميز مف وجو إليو كافيا لتكويف العقد لكي يكوف قبوؿ ،ومجردة مف المبس بما فيو الكفاية

 : اط التاليةلدعوة لمتعاقد في النقعف ا

، فيي العقد إلبراـناصر األساسية إف الدعوة لمتعاقد )أي التفاوض ( ىي عرض ال يحتوي الع– 1
وىي بذلؾ تتميز عف اإليجاب الذي يحتوي  ،مجرد تعبير عف الرغبة في إجراء العقد المستقبمي

 .العقد صحيحا انعقدقبوؿ البو  اقترفبحيث لو  ،العقد براـإلالعناصر األساسية 

العقد في ىذه المرحمة  ابراـإذ يبقى  ،العقد ابراـف الدعوة لمتعاقد ال تشتمؿ عمى النية الجازمة في إ -2
ىو مف مسائؿ ىذا العرض  فر نية التعاقد عمى وجو جاـز في، والتحقؽ مف تو احتمالي ال غيرأمر 

إلى التعابير  االستنادب، وفقا لظروؼ كؿ حالة عمى حدى و لتي يستقؿ بتقديرىا قاضي الموضوعالواقع ا
 2.عتاد لدى الناسالصادرة ومفيوميا عمى ضوء المألوؼ والم

ف وج اػػػػػػابػػػػػعميو فمتى توفرت في العرض الشروط السابقة الذكر اعتبر ايجو  و ػػػػػحتى وا 
ليذه متى افتقر ليا اعتبر مجرد دعوة لمتعاقد، بينما تعتبر اإلرادة التي تأتي استجابة يور، و ػػػػػلمجم

 الدعوة إيجابا.

 الفرع األول

 .قولية في القوة الممزمة لإليجابباإلميال والمع االلتزام

، فمو أف يعدؿ عنو طالما لـ يقترف بو قبوؿ مف وجب ال يمتـز بالبقاء عمى إيجابواألصؿ أف الم      
بؿ ىناؾ حاالت يجب عمى الموجب فييا  ،عمى إطالقيا تؤخذغير أف ىذه القاعدة ال  3،الطرؼ األخر

                                                           
1

ثُض٢ ٢ٛ  ك٢ ثُوجٕٗٞ ثُٖٔضٌى ، ٝ ٓٞهق ثالصلجه٤ز ؽجء ٓضأعٌ دوٍٝ ٤ٕ418ٌٍثه ػ٣ََ ٤ِّٔجٕ، ثٌُٔؽغ ثُْجدن، ٗ 

 ٗلِ ثالصؾجٙ.
2

 . 419ٝ  418ٗ ٗلِ ثٌُٔؽغ،  
3

ِط٤ق ثُو٢ٗٞ، . ٝ ػذو ث419ُ. ٝ ٤ٌٍٕثه ػ٣ََ ٤ِّٔجٕ، ثٌُٔؽغ ثُْجدن، ٗ 304ٗ ؽجى ؿْضجٕ، ثٌُٔؽغ ثُْجدن،  

  .84. ٝ ٤ٌّٔ ػذو ث٤ُْٔغ ثألٝهٕ، ثٌُٔؽغ ثُْجدن، ٗ 336ثٌُٔؽغ ثُْجدن، ٗ 
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، فحسب قراره التخاذخر المدة المعقولة والالزمة ذلؾ مف خالؿ إمياؿ الطرؼ اآلبو و بإيجا االلتزاـ
، فإف بأجؿ اقترفو  التباسجازما وخاليا مف أي متى كاف اإليجاب محددا و  القانوف المدني الجزائري

نص عمى مف القانوف المدني الجزائري والتي ت 63قد أضفى عميو القوة اإللزامية طبقا لممادة  المشّرع
وقد يستخمص ، ىذا األجؿ انقضاءالموجب بالبقاء عمى إيجابو إلى  التـز، إذا عيف أجؿ لمقبوؿ» أنو 

وىو بذلؾ يعترؼ بالقوة الممزمة لإليجاب وضرورة 1«مف ظروؼ الحاؿ أو مف طبيعة المعاممة  األجؿ
ذلؾ األجؿ  استخالصبأجؿ معيف أو أمكف  اقترفمتى  ،المعقولية قبؿ إنياء اإليجابباإلمياؿ و  االلتزاـ

   2 .طبيعة المعاممةمف ظروؼ الحاؿ و 

ف ػػػػػيا مف القوانيػػػػما يطابقمف القانوف المدني الجزائري و  63ويتضح لنا مف خالؿ المادة 
، إال أف ىذه و، أف القاعدة العامة ىي جواز العدوؿ عف اإليجاب وعدـ وجود قوة ممزمة ليةػػػػالعرب

تشريعات الو  3،يجوز الرجوع عنو خالؿ ىذه الفترةفمتى كاف ذلؾ ال  ، القاعدة مقيدة بوجود أجؿ لمقبوؿ
كذلؾ يطالي و كالقانوف المدني اإل ،الالتينيةعميو األنظمة  ما تسيرالعربية ىنا جاءت متفقة مع 

محدد  بميعاد اقترفعمى نص يقرر إلزاـ الموجب بإيجابو متى  احتوائوغـ مف عدـ رّ الوالذي ب ،الفرنسي
ـ لصاحبو خالؿ تمؾ حتى الفقو يذىباف إلى أف اإليجاب المقترف بأجؿ ممز إال أف القضاء و  ،لمقبوؿ

، ويسير في نفس قرارال اتخاذفكير و الوقت المناسب لمتذلؾ حتى يتيح لمف وجو إليو ، و المدة المعينة
 4.األمريكي كذلؾالقانوف اإلنجميزي و  االتجاهىذا 

                                                           
1

ٖٓ ثُوجٕٗٞ ثُٔو٢ٗ ث١ٌُٚٔ، ٝ ٓغجٍ ظٌٝف ثُقجٍ ٝ ٟذ٤ؼز ثُٔؼجِٓز فجُز ثُضؼجهو  93ٝثُٔجهر ٛ٘ج ؽجءس ٓطجدوز ُِٔجهر  

ٖٓ ثُوجٕٗٞ ثُٔو٢ٗ  41ثُٔو٢ٗ ث١ًُْٞ ٝثُٔجهر  ٖٓ ثُوجٕٗٞ 94دجٌُٔثِّز د٤ٖ ؿجةذ٤ٖ. ٝ ص٘٘ ػ٠ِ ىثس ثُٔؼ٠٘ ثُٔجهر 

 . 420ث٣ٌُٞض٢. ٗوال: ػٖ ٤ٌٍٕثه ػ٣ََ ٤ِّٔجٕ، ثٌُٔؽغ ثُْجدن، ٗ 
2

ٖٓ هجٕٗٞ ثُٔٞؽذجس ٝ ثُؼوٞه ثُِذ٘ج٢ٗ "  179ٝ ٓقضٟٞ ٛيٙ ثُٔجهر هو ًٝه ك٢ ثُؼو٣و ٖٓ ثُوٞث٤ٖٗ ثُؼٌد٤ز ٜٓ٘ج: ثُٔجهر  

ثُوجٕٗٞ ...... ًٝيُي ٣ٌٕٞ  ر ثُٔؼ٤٘ز ٖٓ ٙجفذٚ أٝ ثُْٔضٔور ٖٓ ثُؼٌف أٝ ....ك٤ؾخ ف٤٘تي ثّضٌٔثً ثإل٣ؾجح ك٢ ثُٔو

إىث ًجٕ  3إىث ًجٕ ثإل٣ؾجح ك٢ أًٓٞ صؾج٣ًز   2إىث ًجٕ ثإل٣ؾجح ٓوٌٝٗج دِٜٔز ػ٠ِ  ٝؽٚ ٣ٌٙـ،  1ثألٌٓ ال ٤ّٔج 

ػ٠ِ " إىث فوه ثُٔٞؽخ ٤ٓؼجهث ٖٓ ثُوجٕٗٞ ثُؼٌثه٢  84إىث ًجٕ ٝػوث دجٌُٔجكتز   " ٝ ص٘٘ ثُٔجهر  4ثإل٣ؾجح دجٌُٔثِّز 

   ٖٓ ثُوجٕٗٞ ثُٔو٢ٗ ثالًه٢ٗ.  98ُِوذٍٞ ثُضَّ دئ٣ؾجدٚ إ٠ُ إٔ ٣٘و٢ٞ ٛيث ث٤ُٔؼجه " ٝ ثُٔجهر 
3

  .٤ٕ420ٌٍثه ػ٣ََ ٤ِّٔجٕ، ثٌُٔؽغ ثُْجدن، ٗ  
4

  .420. ٝ ٤ٌٍٕثه ػ٣ََ ٤ِّٔجٕ، ثٌُٔؽغ ثُْجدن، ٗ 406ٝ 400ٝثةَ فٔو١ أفٔو، ثٌُٔؽغ ثُْجدن، ٗ  
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مف القانوف المدني الجزائري حيث قضت في  63قد طبقت المحكمة العميا الجزائرية المادة و       
صاحبو إلى غاية لشراء ممـز ل اأف الفاتورة الصورية تعتبر عرض 2007/ 7/ 4صادر في القرارىا 

 1.أو إلى غاية تحقؽ األجؿ المستخمص مف ظروؼ الحاؿ أو مف طبيعة المعاممة ،األجؿ المعيف فييا

القوانيف السابقة الذكر توجد بعض التشريعات التي تجعؿ لما ذىب إليو القانوف الجزائري و خالفا و 
ف لـ يكف مقترنا   اليابانياأللماني و كالقانوف  ،بميعادمف مجرد صدور اإليجاب ممزما حتى وا 

فرنسي الغيره مف القوانيف السابقة الذكر ) إقرار القانوف المدني الجزائري و إّف  2،السويسري والبمجيكيو 
ويف ػػػػػػػػػبثؽ عف حسف النية في تكبأجؿ ىو من اقترانومصري ( بالقوة الممزمة لإليجاب في حالة الو 

إذ أّف األخذ بحسف النية في مرحمة 3،المنفردة كما يرى جانب مف الفقو ، ال عمى أساس اإلرادةقدػػػػػالع
أف اإليجاب المقترف خاصة و ، طرؼ المقابؿ دوف صائغ مشروعالاإليجاب يستدعي عدـ اإلضرار ب

نيا ػػػػػػػػي يتضمػػػػػدة التػػػػتمؾ الم طوؿ براـلإلخر بأف العقد قابؿ لدى الطرؼ اآل أمال بأجؿ يولد
مف طرفو حتى ال يخؿ بالثقة التي  حتراـ، فالمدة التي يعينيا الموجب لمقبوؿ ىي واجبة اإلابػػػػػػػػاإليج

بيذه الثقة المتولدة  استيزاءأف الرجوع عف اإليجاب ينطوي عمى و  ، ال سيماالطرؼ المقابؿيولدىا لدى 
 4.والتي تدؿ عمى سوء النية ال عمى حسنيا ،لدى الموجب لو

اب مف طرؼ بعض ػػػػػة لإليجػػػػػػػػػػاس لمقوة الممزمػػػػػػػػنظرية اإلرادة المنفردة كأسكما أف األخذ ب
، حيث أف اإليجاب المقترف بمدة ىو الوحيد الذي يعد ممزما مبررة يؤدي بنا إلى مفارقات غير ،قوػػػػالف

، وىو واقعة قانونيةير مقترف بمدة فيو أما الغ –أي أنو تصرؼ قانوني  -عمى أساس اإلرادة المنفردة 
 5.أساسوو   المدة ال تغير مف ماىيتوو اإليجاب في كمتا الحالتيف إيجاب أمر غير منطقي ألف 

ّف و   اتاالتفاقيكرستو بعض ، وة الممزمة لإليجاب المقترف بأجؿحسف النية ىي أساس الق اعتبارا 
فيما يخص  1964الىاي سنة  التفاقيةمف الممحؽ األوؿ  2، حيث أف المادة الدولية مف خالؿ موادىا

                                                           
1

أ ( ٓؾِز -ه٤ٞز ٓؤّْز ص٣ٍٞغ ثُؼضجه ثُلالف٢ ٝو )ع 39859ُـٌكز ثُضؾج٣ًز ٝثُذق٣ٌز دجُٔقٌٔز ثُؼ٤ِج ثُِٔق ًهْ ث 

  .307ٗ 2007ثُٔقٌٔز ثُؼ٤ِج ثُؼوه ثُغج٢ٗ 
2

   .419ٝثةَ فٔو١ أفٔو، ثٌُٔؽغ ثُْجدن، ٗ  
3

(، 1ٖٓ ثُي٣ٖ أميٝ دٜيٙ ثُ٘ظ٣ٌز  أ١ ثالًثهر ثُٔ٘لٌهر، ػذو ثٌٍُثم ث١ًُْٜٞ٘، ثٌُٔؽغ ثُْجدن )ٓٚجهً ثالُضَثّ ػ 

، ٝه صٞك٤ن فْٖ  73ك٢ ٓٚجهً ثالُضَثّ، ٗ  1. ٝ) ه ػذو ثُٔؾ٤و ثُق٤ٌْ، ثُٔٞؽَ ك٢ ٌٕؿ ثُوجٕٗٞ ثُٔو٢ٗ ػ209ٗ 

( ٗوال ػٖ ٤ٌٍٕثه  105، ٗ ٤ٛ1ْ ّؼو، ثُ٘ظ٣ٌز ثُؼجٓز ُالُضَثّ ػٝ ه ٗذ٤َ إدٌث 90كٌػ، ثُ٘ظ٣ٌز ثُؼجٓز ُالُضَثّ، ٗ 

  .422ٗ  3ػ٣ََ ٤ِّٔجٕ، ثٌُٔؽغ ثُْجدن، ص٤ٜٔٔ 
4

  .422. ٤ٌٍٕثه ػ٣ََ ٤ِّٔجٕ، ثٌُٔؽغ ثُْجدن، ٗ 44ك٣ٌور ُذجٕ، ثٌُٔؽغ ثُْجدن، ٗ 
5

  .٤ٕ422ٌٍثه ػ٣ََ ٤ِّٔجٕ، ثٌُٔؽغ ثُْجدن، ٗ 
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إال إذا  ،بعد وصوؿ اإليجاب إلى الموجب إليو مف الممكف العدوؿ عنو »العقود تنص عمى   ابراـ
نزاىة التعامؿ أو إال إذا كاف اإليجاب مبينا لمدة صدر العدوؿ بغير حسف نية أو دوف مطابقتو مع 

و المادة ىنا تبيف  «و غير قابؿ لمعدوؿ محددة لمقبوؿ أو تشير بطريقة أخرى إلى أف اإليجاب ممـز أ
، كما أف النيةخر مطابقا لحسف مقترف بميعاد يجب أف يكوف ىو اآل أف العدوؿ عف اإليجاب الغير

عي فيو الثقة اتشير إلى حكـ مماثؿ وتر  1980ينا لبيع البضائع الدولي لسنة يف اتفاقيةمف  16المادة 
ما يجب ، و بمبدأ حسف النية في تكويف العقد ا يعني أخذىاالمشروعة المتولدة لدى الطرؼ المقابؿ مم

 دوف المساس نى مف خالليا لممخاطب الرد عميولمدة معقولة يتس التزاـ باإلمياؿ عمى الموجب مف 
( مف مشروع قانوف العقود 202:2كذلؾ ما تشير لو المادة )، و بتمؾ الثقة المتولدة مف اإليجاب

 1.األوروبي

، ولو لـ تحدد مدة القبوؿ جمس العقدػػػػػػػػضا لمػػػاب ممزما أيػػػػػػػػػػػاإليج يكوفا سبؽ وفضال عمّ 
ثقة مشروعة في نفس ا تولده المدة التي حددىا الموجب مف مّ اإللزاـ ىنا لـ ينتج ع، و 2/ 64ادةػػػػػػػػالم

نما نتج عف سموؾ الموجب الذي ولد الثقة لدى المتعاقد ، و الطرؼ المقابؿ باؽ عمى إيجابو  نوبأ اآلخرا 
 2 .، فينا أيضا يبقى الحؽ في العدوؿ خاضعا لمبدأ حسف النية في تكويف العقدخالؿ مجمس العقد

و إيجاب أو المناقصة   يعد فيو التقدـ بالعطاء ى 3الجدير بالذكر أف التعاقد عف طريؽ المزايدةو 
أو ، عطائوأراد أال يبقى مقيدا بف المزايد لـ يظير مف ظروؼ الحاؿ أ ما، ممـز لصاحبو كقاعدة عامة

ميمة ضمنية ذلؾ ألنو يقترف ب 5،عمى رأي أغمب الفقو 4عمى عدـ سقوط اإليجاب بإقفاؿ المزاد اتفؽأنو 
صاحب العطاء  التزاـ، مظاىر حسف النية في تكويف العقد ، ويعد مفتستخمص مف ظروؼ الحاؿ

 إيجاب استقباؿعمى المزاد أو المناقصة  لمقائـا والتي يتسنى خاللي ،بالبقاء عمى إيجابو المدة الالزمة

                                                           
1

 . 421، ٗ جٕ، ثٌُٔؽغ ثُْجدنٍثه ػ٣ََ ٣ٌَُِٔ٤ٕٔ٤ِّو أٗظٌ،  

Bénédicte : fauvarque –cosson –la réforme droit français des contrats ;RDC 2006/1 . p51 
2

 

 . 45ػٖ ك٣ٌور ُذجٕ ٗ
3
ال ٣ضْ ثُؼوو ك٢ ثَُٔث٣وثس إال دٌّٞ ثَُٔثه ، ٣ْٝو٠ ثَُٔثه » ٖٓ ثُوجٕٗٞ ثُٔو٢ٗ ثُؾَثة١ٌ:  69ثُٖٔجً ُٚ ك٢ ثُٔجهر  

 « ػ٠ِ ُٝٞ ًجٕ دجٟال دَٔثه أ
4

أ٣جّ ٖٓ صج٣ًل هلَ ثَُٔثه، أٗظٌ ٤ٌٍٕثه ػ٣ََ ٤ِّٔجٕ، ثُض٤ٜٔٔ ًهْ  3ًإٔ ٣ٞثكن ثَُٔث٣و ػ٠ِ ثُذوجء ػ٠ِ إ٣ؾجدٚ ُٔور  

4  ٗ424.  
5

، ه فْٖ ػ٢ِ ثُيٕٗٞ ٝ ه ٓقٔو ّؼ٤و ثٌُفٞ، ثُٞؽ٤َ ك٢ 129ٗ  1أٗظٌ إ٠ُ: )إّٔجػ٤َ ؿجْٗ، ٓٚجهً ثالُضَثّ ػ 

، ٗ 5ٝ ؿ٤ٌْٛ ( إٔجً إ٤ُْٜ ٤ٌٍٕثه ػ٣ََ ٤ِّٔجٕ، ٗلِ ثٌُٔؽغ، ص٤ٜٔٔ ًهْ  71،  ٗ 1ز ُالُضَثّ ػثُ٘ظ٣ٌز ثُؼجٓ

424. 
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بإمياؿ القائـ عمى المزاد أو المناقصة يشتمؿ  االلتزاـوىذا  ،الرد عميوجديد ) أي العطاءات الجديدة ( و 
 1.ف حسف النية في تكويف العقد، وىو بذلؾ نابع عمراعاة مصالح الطرؼ اآلخرعمى 

مف الغير و  ،الجزائري يعتبره ممزما المشّرعأف بينا بأف إليجاب الموجو لمجميور فقد سبؽ و ا أما
حسف النية في تكويف العقد يمكف ىنا أيضا أف نعتبر ، و شخصية أو تمييزية ممكف العدوؿ عنو لدواع 

ما حسف النية و أف العدوؿ لدواع  شخصية أو تمييزية يتعارض مع ، خاصة و االلتزاـمصدر ىذا  ىو 
 2.يتولد لدى الجميور مف ثقة

 الفرع الثاني

 .بعدم تضمين اإليجاب الموجو لممستيمكين لشروط تعسفية  االلتزام

إال إذا كاف عدـ  ،اتااللتزامإّف األخذ بحسف النية في تكويف العقد ال يستوجب التعادؿ بيف 
التشريعات الكثير مف القوانيف و  الحاضر تيتـفي وقتنا ، غير أنو و استغالليالتعادؿ ناتج عف غبف 
تجاه انظرا لمركزىـ الضعيؼ  المستيمكوفىـ لـ بطائفة معينة مف المتعاقديف و الصادرة في دوؿ العا
ماية رضاىـ ذلؾ لح، و التقنيةقتصادية والفنية و ذيف يفوقونيـ قدرة مف الناحية االالمتعاقديف المحترفيف ال

 3.أمواليـ في التعاقدو 

المعمومات ير البيانات و حماية فئة المستيمكيف مف خالؿ توف األوروبيقد حاولت دوؿ اإلتحاد و 
صادر القرار الذلؾ بموجب و  ،ستيالؾية مف عقود االالتعّسفالشروط  استبعادمع العمؿ عمى ، الكافية
نحو  األوروبيقتصادي اسـ ) البرنامج األوؿ لمتجمع اال الذي أطمؽ عميوو  1975نيساف   14في 

عميو  أطمؽ  1981أيار  19خر عف ذات المجمس في ( كما صدر قرار آعالـ المستيمكيف ا  حماية و 

عالـ المستيمكيف ( األوروبي االقتصاديالبرنامج الثاني لمتجمع )  4 .مف أجؿ تنظيـ حماية وا 

أصدرت دوؿ األوروبي، عمى ضوء ىذه السياسة العامة التي رسمتيا القرارات الصادرة عف المجمس و 
 .يةالتعّسفتخصصة بيدؼ مقاومة الشروط اإلتحاد تشريعات داخمية م

                                                           
1

  .427إ٠ُ ٗ  ٤ٕ424ٌٍثه ػ٣ََ ٤ِّٔجٕ، ثٌُٔؽغ ثُْجدن، ٖٓ ٗ  
2

 . ٝ ثٌُجصخ ٛ٘ج ٤ٖ٣ٌ إ٠ُ ثُؼوٍٝ ال ٣ٌٕٞ إال ٝكن آ٤ُجس ٓؼ٤٘ز ٝٛٞ ٓج428ٗ  ،ثٌُٔؽغ٤ٌٍٕثه ػ٣ََ ٤ِّٔجٕ، ٗلِ  

  .312ٝ ٗ  311ىًٌٙ ًيُي: ؽجى ؿْضجٕ، ثٌُٔؽغ ثُْجدن،  ٗ 
3

  .٤ٕ428ٌٍثه ػ٣ََ ٤ِّٔجٕ، ثٌُٔؽغ ثُْجدن،  ٗ  
4

  .429ٗ  ،ٗلِ ثٌُٔؽغ  
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ية التعّسفالذي يواجو الشروط و  1978سنة  23ي فرنسا قانوف رقـ صدر ف 1977في سنة و 
عف طريؽ  اتساعاالتشريع الفرنسي في ىذا المجاؿ بتعديؿ أكثر  اكتمؿقد ، و لغاء حماية لممستيمؾباإل

والذي تـ خاللو تجريـ التعدي عمى األطراؼ الضعيفة  1992يناير  18الصادر في  60القانوف رقـ 
 1993.1حزيراف  26في  االستيالؾفي الرابطة العقدية ومف تـ صدر تقنيف 

العاـ بحسف النية  االلتزاـية في العقد ىو التعّسفبعدـ إيراد الشروط  االلتزاـ يظير جميا أف مرد و 
مف قانوف مقاومة عدـ التوازف في العقود وحماية الطرؼ  9فقد احالت المادة  2 ،في تكويف العقد

( مف القانوف المدني األلماني 242إلى الفقرة ) 3-حوؿ الشروط العامة في العقود  -المذعف في ألمانيا
 4.العامة الشروطحسف النية لتقييـ مدى عدالة  مراعاةالتي تقضي بو 

ف المادة    الصادر في  مكيف لمسمع والخدمات في فرنسا و حماية المستيمف قانوف إعالـ و  35وا 
التي )تبدو مفروضة بواسطة المحترؼ عمى غير الشروط ية بأنيا تمؾ التعّسفشروط التعرؼ  1978

ح بحصوؿ ، وتسماالقتصادياستخداـ التفوؽ  في  التعّسؼالمحترؼ أو عمى المستيمكيف مف خالؿ 
يخمؼ  وأن في مرحمة تكويف العقد  التعسفيالمحترؼ  عمى ميزات مبالغ فييا ( ومقتضى أثر الشرط 

ضغط اـ مف عدـ األمانة و ػػػػػػػػي مفيومو العيقترب ف الذي ، و ؿػػػػػوراءه عيبا يمس رضا الطرؼ المقاب
اجات الممحة التي تتطمبيا الحياة في ، فيو يؤدي إلى عدـ المقدرة عمى اإلختيار أماـ الحاديػػػػػػػاالقتص

  5.عمميا مقارنو بالمستيمؾو  اقتصاديافي ضوء تفوؽ الميني و  ،ىذا العصر

وذلؾ مف خالؿ ، يةالتعّسفالدوؿ األوروبية حاولت محاربة الشروط  معظـمما سبؽ نستنتج أف و 
حسف  ا عمى مراعاةتأكيديأتي ذلؾ ، و اعؿ متى تـ إيراده مف قبؿ المينيي غير فالتعّسفالشرط  اعتبار

، إذ أّف اقتصاديالذيف يتمتعوف بتفوؽ ، و ف قبؿ المتعامميف خصوصا المينييفالنية في تكويف العقود م
ف ػػػػة مع متطمبات حسػػػػة ومتناقضمػػػػػية تؤدي إلى وضع المستيمؾ في حالة غير مالئالتعّسفالشروط 

 .اىة في التعامؿالنز ، و مصالح المتعاقد األخر كمراعاة، يةػػػػالن

                                                           
1

 .429ٗ  ٤ٌٍثه ػ٣ََ ٤ِّٔجٕ، ثٌُٔؽغ ثُْجدن، ٕ 
2

 .401أٗظٌ: ػٌٔ ٓقٔو ػذو ثُذجه٢، ثٌُٔؽغ ثُْجدن، ٗ  
3

  1977ٝ ثُ٘جكي ك٢ ثألٍٝ ٤ْٗجٕ  1976ًجٕٗٞ ثألٍٝ  9ثُٚجهً ك٢  
4

  .٤ٕ429ٌٍثه ػ٣ََ ٤ِّٔجٕ، ثٌُٔؽغ ثُْجدن، ٗ  

.430ٗ ٗلِ ثٌُٔؽغ،  
5
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مدنية عمى ما يسمى بعقود في قوانينيا ال 2مف بينيا الجزائرو  1الدوؿ العربية معظـفيما نصت 
 انفرد، يطمب فييا مف ونت مف عمؿ طرؼ واحد أعدىا مسبقا، والتي تتمثؿ في كونيا عقود تكاإلذعاف

وط كميا بحيث ال يكوف لمطرؼ الموجب لو إال أف يقبؿ ىذه الشر  ،غير مشروط بوضع شروطيا قبوال
 .شروط أو يضيؼ إلييا أو ينقص منياأف يناقش ىذه ال ، كما أّنو ليس بإمكانو أو يرفضيا كميا

المركز األعمى أو األقوى  إذ يكوف أحدىما في ،يكوف الطرفاف في مركز غير متساو يتحقؽ ىذا حينماو 
ىذا ىو ، و األضعؼو ،  بينما يكوف األخر في المركز األدنى الذي يصنع قانوف العقد ىذا ما يجعمو و 

سمع أو الخدمات الضرورية الألف العقد يكوف منصبا عمى  ،إال أف يقبؿ أو يدعخيار الذي ال يكوف لو 
 ياالقتصادمتفاوتتاف مف حيث المركز  إرادتاففبموجب عقد اإلذعاف تقترف  3.المذعفبالنسبة لمطرؼ 

الذي ال أثر لو  االقتصاديإذ أف حرية القابؿ في عقد اإلذعاف تخضع لنوع مف الضغط  ،ال القانوني
الطرؼ القوي ، فالعقود العاديةيزه عف طابعا خاصا يم ذلكنيا تأخ، و بالتالي في وجودهاـ العقد و في قي

مف القانوف  110المادة ىو ما تنص عميو ، و طرؼ األخراليمتـز بمقتضيات حسف النية فيو أكثر مف 
مقاضي أف يعدؿ جاز ل ،إذا تـ العقد بطريقة اإلذعاف وكاف قد تضمف شروط تعسفية » الجزائريالمدني 

 اتفاؽيقع باطال كؿ و  .لما تقضي بو العدالة الطرؼ المذعف منيا، وذلؾ وفقا  ىذه الشروط أو يعفي
  .«عمى خالؼ ذلؾ 

 04/02ي بموجب القانوف رقـ التعّسفياـ عف معنى الشرط الجزائري إزالة اإلب المشّرعوقد حاوؿ 
 منو في فقرتيا الخامسة بما يمي :  3المتعمؽ بالممارسات التجارية في المادة 

خالؿ كؿ بند أو شرط بمفرده أو مشتركا مع بند واحد أو عدة بنود أو شروط أخرى مف شأنو اإل  »
 3مادة كما عرؼ مف خالؿ ذات القانوف وفي ال «واجبات أطراؼ العقد الظاىر بالتوازف بيف حقوؽ و 

يدؼ إلى بيع السمع أو ت اتفاقيةأو  اتفاؽكؿ  »العقد  بنسبة ليذا القانوف بأنو منو وفي فقرتيا الرابعة و 
إذعاف الطرؼ األخر بحيث ال يمكف ليذا مع  االتفاؽ، حرر مسبقا مف قبؿ أحد أطراؼ تأدية خدمة

ية ػػػػالتعّسفكد الصمة الموجودة بيف الشروط ىذه المادة أيضا تؤ و  « األخير إحداث تغيير حقيقي فيو

                                                           

.431ٗ  ٤ٌٍٕثه ػ٣ََ ٤ِّٔجٕ، ثٌُٔؽغ ثُْجدن،
1
  

2
ٟٝ ٓوًٌر ٣ٞؼٜج ٣قَٚ ثُوذٍٞ ك٢ ػوو ثإلىػجٕ دٔؾٌه ثُض٤ِْْ ٌُٖ» ٖٓ ثُوجٕٗٞ ثُٔو٢ٗ ثُؾَثة١ٌ  70 ثُٔجهر 

ثُض٢ ص٘٘ ػ٠ِ إٔ صأ٣َٝ ٕي ُِٔٚقز  112ٝ ثُٔجهر  110ٝ إٔجًس ُٚ ثُٔجهر « ُٔٞؽخ ٝال ٣وذَ ثُٔ٘جهٖز ك٤ٜج ث

  ثُٔيػٖ.

.432ٝ ٤ٕ431ٌٍثه ػ٣ََ ٤ِّٔجٕ، ثٌُٔؽغ ثُْجدن،  ٗ  
3
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مشتمؿ عمى شروط د مسبقا و ع عقد معو والتي يكوف فييا  اإليجاب عبارة عف مشر  ،وعقود اإلذعاف
 1 .عقود تأدية الخدمات ه العقود شكؿ عقود بيع السمع أوقد تأخذ ىذ، و تعسفية

ىذا العقد فورد ضمف الفقرة  ي في كؿ مف فقرتيا األولى والثانية تعريفا لطرف المادةذات   اشتممتكما 
، يمارس ـ خدمات أيا كانت صفتو القانونيةو مقدأكؿ منتج أو تاجر أو حرفي  » 3األولى مف المادة 

 . «تأسس مف أجميا .... التينشاطو في اإلطار الميني العادي أو بقصد تحقيؽ الغاية 

الممارسات التجارية بالمتعمؽ  04/02مف القانوف  2/ 3المستيمؾ في المادة وكذلؾ عرؼ  
كؿ شخص طبيعي أو معنوي يقتني سمعا قدمت لمبيع أو يستفيد مف خدمات  »بالنص عمى أنو 

تطبيؽ أحكاـ ىذا القانوف عمى ما  امتدادىذه المادة تدؿ عمى و  «عرضت ومجرد مف كؿ طابع ميني 
 وحماية المستيمؾ . االستيالؾيسمى بعقود 

منع العمؿ بيذه  ؼ الضعيؼ في ىذه العالقة عف طريؽالجزائري حماية لمطر  المشّرعقد رتب و     
مف المرسوـ التنفيذي  5المادة و  04/02مف القانوف  30و المادة  29الشروط وذلؾ مف خالؿ المادة 

ؼ المذعف بموجب ىذا طر مإضافة إلى العديد مف وسائؿ الحماية التي قررىا ل 2 302/ 06رقـ 
 3.القانوف

القوانيف التي قد نمتمسيا مف خالؿ ىذه المواد و ىناؾ مقتضيات لحسف النية في تكويف العو 
مف القانوف  110لمذعف فالمادة الجزائري لحماية الطرؼ الضعيؼ ) المستيمؾ ( ا المشّرعوضعيا 
الجزائري والتي سبؽ ذكرىا تسمح لمقاضي بأف يمجأ بشأف عقود اإلذعاف التي تحتوي عمى  المدني 

، وفقا لما تقضي بو العدالة ،ومف شروط أو إعفاء الطرؼ المذعف منياشروط تعسفية إلى تعديؿ ىذه ال
ة أو الواضح أف مبادئ العدالة تقتضي مراعاة حسف النية ومف ثـ فإف تدخؿ القاضي بموجب ىذه الماد

                                                           
1

٣ْ موٓز أٝ ثُِْؼز ٝٗالفع ٛ٘ج إٔ ثٌُٖٔع ثُؾَثة١ٌ  هو ّٝغ ٖٓ كٌٌر  ػوٞه ثإلىػجٕ ُْٝ ٣وْ دقٌٚٛج ك٢ صوو 

صٌٕٞ ثإل٣ؾجح ك٤ٜج  -ٌٕٟٝ : أ 3، ًٔج أٗٚ ٣ٞؽو ٖٓ ٣ٌٟ ًٌٝٝر إٔ ٣ٌٕٞ ػوو ثإلىػجٕ ٓضٞكٌ ػ٠ِ ثفضٌج٣ًز مجٙز

غ أٝ ثُنوٓجس ث٣ًٌُٝٞز دجُْ٘ذز ُِْٔضِٜي ٝ ثُٔقضٌٌر إٔ  ٣٘ٚخ ثُؼوو ػ٠ِ ثُِْ-ػ٤ٓٞٔج أ١ ٓٞؽٜز إ٠ُ ثُؾًٜٔٞ ح  

إٔ ٣ٌٕٞ ثإل٣ؾجح ك٤ٜج ٖٓ ػَٔ ٌٟف ثُو١ٞ ٝفوٙ ٝ ٣َُِٔو أٗظٌ، ٤ٌٍٕثه ػ٣ََ  -ٖٓ ٌٟف ثُٔضؼجهو ثُو١ٞ، ػ 

   .433ٝٗ 432ثٌُٔؽغ ثُْجدن، ٗ  ،٤ِّٔجٕ
2

٤ز ُِؼوٞه ثُٔذٌٓز د٤ٖ ثألػٞثٕ ثُٔقوه ُِؼ٘جٌٙ ثألّجّ 10/9/2006ثُٔؤًك ك٢  06/306ثٌُّّٔٞ ثُض٘ل٤ي١ ًهْ  

 ثالهضٚجه٤٣ٖ ٝ ثُْٔض٤ٌِٜٖ ٝ ثُذ٘ٞه ثُض٢ صؼضذٌ صؼْل٤ز. 
3

٤ًِز  –دٖ ٣ّٞق دٖ مور  -ػ٘ض١ٌ دٍٞثً ٕٜ٘جٍ، ثُضؼْق ك٢ ثُؼوٞه ًّجُز ٤َُ٘ ٕٜجهر ٓجؽْض٤ٌ، ؽجٓؼز ثُؾَثةٌ  

  ٛج.ٝٓج دؼو 63،  ثُلَٚ ثُغج٢ٗ  ّٝجةَ فٔج٣ز ٖٓ ثٌُٖٟٝ صؼْل٤ز ٗ 2013ثُقوٞم، 
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ة مثمالقوي بمقتضيات حسف النية والمت بموجب القوانيف التي سبؽ اإلشارة ليا ىو نتيجة إلخالؿ الطرؼ
أرباح إضافية وقد في سبيؿ الحصوؿ عمى حقوؽ و  انتياكياعدـ و  في مراعاة مصالح الطرؼ األخر

 . عمى ما يخالفيا تفاؽاإلىذه القاعدة أمرة ال يجوز  المشّرعجعؿ 

 الفرع الثالث

 .في اإليجاب (جزاء اإلخالل بمقتضيات حسن النية ) أي القوة الممزمة 

في و  ،باإلمياؿ مف جانب الموجب التزاما ى أّف القوة الممزمة لإليجاب تولدمما سبؽ توصمنا إل
أنو أيا كاف األساس الذي يقـو  1ويرى بعض الفقو ،المقابؿ يمتـز الموجب لو بالمعقولية مف جانبو أيضا

، فالحقيقة أنو ال يجوز لمموجب أف يرجع عف إيجابو قبؿ في اإليجاب المقترف بميعاد االلتزاـعميو 
ىذه المدة فما جزاء  انقضاءرجع الموجب عف إيجابو قبؿ  لكف في حاؿ ما إذاو 2المدة المحددة انقضاء

 ؟ىذا الرجوع

الموجب يكوف وع ػػػبأف رجضي شريعات لحؿ ىذه المسألة نصوصا تقلقد وضعت بعض الت 
إذا  »التي تنص عمى أنو  مف القانوف المدني اإليطالي  1329، والمثاؿ عمى ذلؾ المادة عديـ األثر

بناءا عمى ذلؾ فإف متمقى و  «بالبقاء عمى إيجابو لمدة معينة ال يكوف لرجوعو أثر التـزكاف الموجب قد 
أف يعمف قبولو بقصد ، و لميعادا انقضاءاإليجاب لو أف يدفع بعدـ صحة الرجوع عف اإليجاب قبؿ 

ف قوة اإليجاب الممزمة في ىذا الصدد أ 3يرى الفقو اإليطاليو  ،تحقيؽ نتيجة عادية وىي تكويف العقد
ف كاف مخالفاالعقد ابراـالقبوؿ و  تعطي لمموجب لو طوؿ المدة المعينة لمقبوؿ الحؽ في رادة إل ، حتى وا 

 4 .يمكف نزعو منو ، فيذا الحؽ اللو (في حالة عدو الموجب )

سحب  ال يمكف، حيث أنو نفاالفرنسي فيتوافؽ مع ما تـ ذكره آ أما موقؼ القانوف المدني
، فالجزاء ىنا  إلى تكويف العقد ال محاؿمعنى ذلؾ أف قبولو في الميمة المحددة يؤدي و  اإليجاب بفعالية

                                                           
1

 1ٗوال ػٖ ثُٜجٓٔ ًهْ  .614ٗ  2ثُ٘ظ٣ٌز ثُؼجٓز ُالُضَثّ  ك٢ ثُوجٕٗٞ ث٣ٌُٞض٢ ثُٔؾِو  ،ػذو ثُؾ٢ فؾج١ٍ :أٗظٌ  

 .  ٤ُٖ433ٌٍثه ػ٣ََ ٤ِّٔجٕ ٗ 
2

  .٤ّٔ85ٌ ػذو ث٤ُْٔغ ثألٝهٕ، ثٌُٔؽغ ثُْجدن، ٗ 

و٤ٚ كٕٞ صًٞ.ْٜٝٓ٘ ثُل 435عْ ثإلٕجًر ُٚ  ك٢ ٤ٌٍٕثه ػ٣ََ ٤ِّٔجٕ، ثٌُٔؽغ ثُْجدن، ٗ  
3
  

4
  .435، ٗ ثٌُٔؽغ ٗلِ 
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المتمثؿ في ىدر ثقتو  يكوف بصفة التعويض العيني عف الضرر الالحؽ بالمرسؿ إليو اإليجاب و
    1.بسبب سحب ىذا اإليجاب

النسبة لموقؼ القانوف عمى النفس الرأي وكذا الحاؿ ب سار 2كما أف أغمب الفقو في البالد العربية
وبالتأكيد ال نظف أف القانوف المدني الجزائري سوؼ  3فينا لبيع البضائع الدولية اتفاقيةو  اإلنجميزي

  .االتجاهيخالؼ ىذا 

مف  التزاـيقابمو  ،باإلمياؿ في اإليجاب النابع عف حسف النية االلتزاـسبؽ وأف بينا فإف وكما 
الطرؼ المقابؿ أف يبدي قبولو في  الذي يمـز ، و بالمعقولية االلتزاـىو جانب مف وجو لو اإليجاب و 

يعة ػػػػػػػطبإلى ظروؼ الحاؿ و  استناداالفترة المحددة أو في الفترة المعقولة التي يقدرىا القاضي 
يعد ، و يتحمؿ الموجب مف إيجابوإليجاب و فإذا تجاوز الشخص حدود المعقولية يسقط ا ، اممةػػػػػالمع

ماذا لو ثبت بأف ، ولكف السؤاؿ الذي يطرح نفسو بمثابة إيجاب جديدالقبوؿ الصادر بعد ىذه الفترة 
ف تأخر وصولو كالزمني المحدد و لـ يصؿ في السقؼ الكنو ، و مة المحددةالقابؿ أرسؿ القبوؿ في المي

  4راجع إلى سبب أجنبي؟

يؤدي  إلى سقوط  القبوؿ المتأخر أفّ  في ىذا الصدد فمنيـ مف يذىب إلى اءتباينت أراء الفقي
ف كاف سبب ذلؾ التأخر أجنبي ال يد لمرسؿ القبوؿ و  ،القبوؿ المتأخر إيجابا جديدا يعتبر اإليجاب و  ا 

تأخر ػػػػوؿ المػػػػػأف القب و إالػػػػالميمة المقررة ل بانتياءخروف بأنو رغـ سقوط اإليجاب بينما يرى آ 5،فيو
ال و ا أراد أف يرفضو أف يعمـ بو مف أصدره تعيف عمى مف وجو إليو اإليجاب إذيو  ،داػػابا جديػػػيعد إيج ا 

ذمف الظروؼ، و  يستفادأنو  باعتبار، أستفيد مف سكوتو القبوؿ الجديد موفقا لإليجاب جاء اإليجاب  اا 
شى مع مقتضيات اىذا يتمجب لو ال ينتظر تصريحا بالقبوؿ و . إّف المو تأخر وصولواألصمي رغـ 

 6.حسف النية في تكويف العقد

                                                           
1

  .311ٗ  310ؽجى ؿْضجٕ، ثٌُٔؽغ ثُْجدن،  ٝٗ 
2

، ٝ ٝثةَ فٔو١ أفٔو، ثٌُٔؽغ ثُْجدن، ٗ 435ٗ 4ٗوال ػٖ ٤ٌٍٕثه ػ٣ََ ٤ِّٔجٕ، ثٌُٔؽغ ثُْجدن، ثُض٤ٜٔٔ ًهْ  

421 . 
3

ٜٓ٘ج صؾؼَ ثُوذٍٞ ثُٔوضٌٕ  16) ٓغ ثُؼِْ إٔ ثصلجه٤ز ك٤٤٘ج ك٢ ثُٔجهر  ٤ٕ435ٌٍثه ػ٣ََ ٤ِّٔجٕ، ثٌُٔؽغ ثُْجدن، ٗ 

  دأؽَ ؿ٤ٌ ٌٖٓٔ ثٌُؽٞع ك٤ٚ ٝ دجُضأ٤ًو إىث ٓج فوط كئٕ ثُضؼ٣ٜٞ ٛٞ ٣ٌٟوز ٝف٤ور ُؾذٌ ثًٌُٞ(.
4

  .439ثٌُٔؽغ ثُْجدن، ٗ. ٝ ٝثةَ فٔو١ أفٔو، ٤ٕ436ٌٍثه ػ٣ََ ٤ِّٔجٕ، ثٌُٔؽغ ثُْجدن، ٗ 
5

 .64ه فْجّ ثُو٣ٖ ثألٛٞث٢ٗ، ثٌُٔؽغ ثُْجدن، ٗ 
6

  .439ٝثةَ فٔو١ أفٔو، ثٌُٔؽغ ثُْجدن، ٗ 
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وف ويتوافؽ مع موقؼ القان 1،مف التقنيف المدني األلماني 149ىو ما نصت عميو المادة و  
  2.الدوليةينا لبيع البضائع يف اتفاقيةاإلنجميزي و 

 

 المطمب الثاني

 .مقتضيات حسن النية في القبول 

لثانية سنتطرؽ مف خالؿ ىذا المطمب لجميع الجوانب التي يظير فييا حسف النية في اإلرادة ا 
  .ىذه اإلرادة المتمثمة في القبوؿ ذلؾ سنقوـ بتعريؼ ، لكف قبؿ المكونة لمعقد

، فأغمب وؿػػػػريفا لمقبمف بينيا التشريع الجزائري تعو لـ تتضمف التشريعات الوطنية : بولتعريف الق
، مفاده أف القبوؿ ىو ذلؾ التعبير البات عف إرادة الطرؼ فقيية، وىي ذات مغزى واحد التعريفات 

، أو ىو عبارة عف الرد اإليجابي عمى جاب برضائو بما عرضو عميو الموجبالذي وجو إليو اإلي
وفقا  و إرادتو بالموافقة عمى التعاقدفيو إذف ذلؾ التصرؼ الذي بمقتضاه يعمف الموجب ل ،اإليجاب

 3.لإليجاب الذي وجو إليو

، وبالتالي فيو إّف قبوؿ اإليجاب ىو السبيؿ الوحيد الذي مف خاللو يتحقؽ توافؽ اإلرادتيف
 بوؿ قد يتـ صراحة أو عف الق التعبيرو  4.لتكويف العقد –بغض النظر عف الشكمية  – كاؼضروري و 

 

 

                                                           
1

إىث َٝٙ ثُوذٍٞ إ٠ُ ثُٔٞؽخ ٓضأمٌ ًٝجٕ ٌّٓال دط٣ٌوز ًجٕ ٤َُٚ ك٢ ثُٞهش ثُٔقوه ُٞ ًجٕ ٤ْ٣ٌ دٌَٖ »  

ُوذٍٞ ػ٤ِٚ إٔ ٣ؼِْ ثُوجدَ دجُضأم٤ٌ كًٞث ٝ إال أٙذـ هجةٔج ثػض٤جه١، ًٝجٕ ػ٠ِ ثُٔٞؽخ إٔ ٣ؼضٌف ديُي، ػ٘وٓج ٣ضِو٠ ث

 « .إىث صأمٌ ك٢ إًّجٍ ثإلػالّ كال ٣ؼضذٌ ثُوذٍٞ ٓضأمٌث 
2

 ٖٓ ثصلجه٤ز ك٤٤٘ج.  21ٖٓ ثُٔجهر  2. ٝص٘٘ ػ٠ِ ىُي دجُضقو٣و  ف٤ٕ436ٌٍثه ػ٣ََ ٤ِّٔجٕ، ثٌُٔؽغ ثُْجدن، ٗ  
3

  .428ٝثةَ فٔو١ أفٔو، ثٌُٔؽغ ثُْجدن، ٗ 
4

  .317جى ؿْضجٕ، ثٌُٔؽغ ثُْجدن، ٗ ؽ 
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يسمى بالسكوت  ىو ماف في بعض الحاالت بمجرد السكوت و ، كما أنو يمكف أف يكو ضمنا
 ،ويشترط في القبوؿ شرطاف أساسياف ىما أف يصدر مطابقا لإليجاب الذي بو ينعقد العقد 1.المالبس

 2.لـ يسقط بعدوأف يتـ القبوؿ واإليجاب قائـ و 

التي  اتااللتزامدة الثانية المكونة لمعقد قد تجمت لنا مجموعة مف مف خالؿ تطرقنا لدراسة اإلراو 
سوؼ نتناوليا مف خالؿ ، و التي تخص مرحمة القبوؿ بالتحديد، و قتضييا حسف النية في تكويف العقدي

 .كاآلتيىذا المطمب 

 .بعدـ رفض القبوؿ الغير مبرر االلتزاـ -
 . المستيمكيف في القبوؿقررة لصالح المالنابعة عف حسف النية و  اتااللتزام -
 .اتااللتزامالجزاءات المقررة عف اإلخالؿ بيذه  -

 الفرع األول

 لمقبول.بعدم الرفض الغير مبرر  االلتزام 

ذلؾ فمف ل، و إلى مبدأ سمطاف اإلرادة استنادااألصؿ أف الشخص حر في أف يتعاقد أو ال يتعاقد 
بؿ  ،لكف حرية رفض القبوؿ ليست مطمقةو ، ليو ال يكوف مسؤوال عف ىذا الرفضيرفض إيجابا وجو إ

برر ػػػػوؿ دوف مػػػػػػػض القبػػػػػػػػػء إلى رفجو ػػػػػػػػػدـ المػػػػػػػػػػػػػػػػعمى األطراؼ الداخمة في العممية التعاقدية ع
، نظرا لتولد الشخص لحريتو استخداـباألخص في الحاالت التي تقتضي الظروؼ فييا عدـ ، و روعػػػػػمش
مثاؿ ذلؾ أف يكوف و  ،االنعقاديؿ إلى المقابؿ أي الموجب بأف العقد  آ مشروعة لدى الطرؼثقة 

، فقد يحدث أف لفرض جد  وارد في الحياة العمميةالذي دعا إلى التعاقد معو وىذا ا الموجب لو ىو
ار الديف يوجيوف إعالنات يدعوىـ لذلؾ كالتجث شخص غيره عمى تقديـ إيجاب لو و يستح
، ففي ىذه العمالء و النزالء الستقباؿيفتحوف أبوابيـ الذيف المطاعـ حاب الفنادؽ و كأص، و يورػػػػػػػػػػػلمجم

، وجب أف يكوف رفض الموجب اوقدـ إيجاب أي شخص ليذه الدعوى إلى التعاقد  استجاباألحواؿ إذا 

                                                           
1

ٖٓ ثُوجٕٗٞ ثُٔو٢ٗ ثُؾَثة١ٌ ) إىث ًجٗش ٟذ٤ؼز ثُٔؼجِٓز أٝ ثُؼٌف ثُضؾج١ً أٝ ؿ٤ٌ ىُي ٖٓ ثُظٌٝف  68أٗظٌ ثُٔجهر  

صوٍ ػ٠ِ إٔ ثُٔٞؽخ ُْ ٣ٌٖ ٤ُ٘ضظٌ ص٣ٌٚقج دجُوذٍٞ كئٕ ثُؼوو ٣ؼضذٌ هو صْ، إىث ُْ ٣لٌٛ ثإل٣ؾجح ك٢ ثُٞهش ثُٔ٘جّخ، 

ثٌُْٞس ػٖ ثٌُه هذٞال، إىث ثصَٚ ثإل٣ؾجح دضؼجَٓ ّجدن د٤ٖ ثُٔضؼجهو٣ٖ، أٝ ًجٕ ثإل٣ؾجح ُِٔٚقز ٖٓ ٝؽٚ  ٝ ٣ؼضذٌ

 إ٤ُٚ( ٝ ٤ّضْ ص٘جٍٝ ثُٔٞٝٞع دأًغٌ صل٤َٚ ك٢ فْٖ ث٤ُ٘ز ك٢ ثُضؼذ٤ٌ ػٖ ثإلًثهر.  

.434 433ٝ. ٝ ٝثةَ فٔو١ أفٔو، ثٌُٔؽغ ثُْجدن، ٗ ٤ٕ437ٌٍثه ػ٣ََ ٤ِّٔجٕ، ثٌُٔؽغ ثُْجدن، ٗ  
2
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ال يعد متعسفا في و  1،مبنيا عمى مبرر مشروع –أي صاحب الدعوة إلى التعاقد  –لو   .ىذا الرفضا 
مف مشروع القانوف المدني   136قد كانت المادة و ، فيسأؿ عف تعويض الضرر الناتج عف ذلؾ

، فال يجوز أف يرفضو ما لـ يكف قد دعا إليو يجوز لمف وجو إليو اإليجاب »المصري تنص عمى أنو 
ادة لعدـ ذه المى حذفتثـ  «إلى أسباب مشروعة  استندالو في ىذه الحالة أف يرفض التعاقد إال إذا 

ف إقرار ىذا األثر القانوني و  2الحؽ يغني عنيا، استعماؿؼ في تعسّ الأف مبدأ  اعتبار، عمى ضرورتيا ا 
عقود مف قانوف الموجبات و  1813تشير المادة ، و عوة لمتعاقدناتج عف الحالة التي أنشأىا صاحب الد

ض يكوف في األساس حرا ليو العر مف يوجو إ »نص كما يمي الذلؾ ب، و المبناني إلى مثؿ ىذا الفرض
، بيد أف األمر يكوف عمى خالؼ ذلؾ إذا أوجد ىو عف التعاقد امتناعوال يتحمؿ تبعة في الرفض و 

صاحب أو صاحب الفندؽ و  ،الجميور اتجاهنفسو حالة مف شأنيا أف تستدرج لمعرض ) كالتاجر 
ة  بالقبوؿ.  سباب حريّ ألالعماؿ ( ففي ىذه الحالة يجب أف يستند امتناعو  اتجاهأورب العمؿ  ،المطعـ

ال كاف امتناعو استبداديا و   «جاز أف تمزمو التبعة مف ىذا الوجو وا 

عمى  احتواءهغير أف  ،تقنينو المدنيالجزائري عف ىذه الحالة في  المشّرعغـ مف سكوت رّ البو       
الحؽ تجعؿ ىذا األثر القانوني ممكف التطبيؽ ضمف القانوف المدني  استعماؿفي  التعّسؼمبدأ 

 الجزائري.

ديد عند تحالبو و ابرامبحسف النية في تكويف العقد و  االلتزاـوتشكؿ ىذه المواد دليال عمى واجب       
عاقد إلى معيار الثقة المشروعة المتولدة مف الدعوة إلى الت استناداذلؾ ، و ممارسة حرية رفض التعاقد
، لكف يالحظ أف حتى إلى الجميورمعينيف، و  مجموعة أشخاص أو ،الموجية إلى شخص معيف

يقـو بإسنادىا ، و التي ىي حرية التعاقداألصمية و  عف القاعدة كاستثناءالتشريعات قد أوردت ىذه الحالة 
  5.بدال عف حسف النية في تكويف العقد 4الحؽ  استعماؿفي  التعّسؼإلى نظرية 

                                                           
1

  .217ٝ 216(، ٗ  1ث١ًُْٜٞ٘، ثٌُٔؽغ ثُْجدن) ث٠٤ُّٞ  ٓٚجهً ثالُضَثّ ػ  
2

، ٓطذؼز هثً ثٌُضجح ثُؼٌد٢، 2أٗظٌ: ٍٝثًر ثُؼوٍ ث٣ٌُٚٔز، ٓيًٌر ثألػٔجٍ ثُضق٣ٌ٤ٞز ُِوجٕٗٞ ثُٔو٢ٗ ث١ٌُٚٔ، ػ 

 ٗ ،ٌٚٓ45 ٗ ٝ46.  
3

ؿ هٞثػو ثُوجٕٗٞ دأٓغِز صطذ٤و٤ز، أٗظٌ: ثُٔيًٌر ثالػٔجٍ ثُضو٤ٖ٘ ثُِذ٘ج٢ٗ ٣ـِخ ػ٤ِٚ ٟجدغ ثُلوٚ ٝ ٣َ٘ع إ٠ُ إ٣ٞج 

  . 45، ثٌُٔؽغ ثُْجدن، 2ٗثُضق٣ٌ٤ٞز ثُوجٕٗٞ  ثُٔو٢ٗ ث١ٌُٚٔ، ػ
4

 أٗظٌ دجُضل٤َٚ إ٠ُ ػالهز فْٖ ث٤ُ٘ز دٔذوأ ثُضؼْق ك٢ ثّضؼٔجٍ ثُقن ّجدوج.  
5

 . 439ٝ ٤ٕ438ٌٍثه ػ٣ََ ٤ِّٔجٕ، ثٌُٔؽغ ثُْجدن، ٗ  
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 وكما سبؽ أف ذكرنا -كأصؿ  ايدات أو المناقصات بالنسبة لإليجاب الموجو عف طريؽ المز أما 
اف ىو ػػػػػػػػػػزايد حتى ولو كػػػػػػػػػػء المنو ال يوجد ما يمنع صاحب المزاد مف عدـ قبوؿ عطافإ  -

لما كاف الداعي إلى لكف  .مف وجو إليو اإليجاب في القبوؿ أو عدمو إلى حرية استنادا، ضؿػػػػػػػػػػػػاألف
، وخاصة إذا اتيـ فإنو يكوف مسؤوال عف رفضياالغير بتقديـ عطاء استحثو  استثارالتعاقد ىو الذي 

مف أنو  الّرغـأو إذا فضؿ صاحب المزاد العطاء الثاني عمى  ،كاف رفض رسو المزاد قد تـ بدوف مبرر
 1.حقو استعماؿبذلؾ يكوف قد تعسؼ في ، و أو األكثر سعرا ليس األفضؿ شروطا

عمى رفض التعاقد عمى  المسؤوليةمما سبؽ يتضح أف كؿ الحاالت التي سبؽ ذكرىا ترتب  و 
، غير أنو إذا أخذنا بمبدأ حسف النية في تكويف العقد ومف ثـ استعماؿ الحؽفي  التعّسؼأساس نظرية 

عمى و  التعاقد معو  الذي حث الغير عف يكوف عمى الموجب لو  ،االلتزامات التي يفرضياو  بمقتضياتو
ي القائـ بالمزاد أو المناقصة أف يمتـز المعقولية  ) تقديـ فترة ولو  وجيزة تسمح بإعطاء اإليجاب ( ف

فضال  ، الثقة المشروعة المتولدة لدى الموجب نتيجة لمدعوة لمتعاقد تعاقده،  كما يفرض عميو مراعاة
مبدأ حسف النية في تكويف  ، فمذلؾ نرى أفالمقدـر مبرر لإليجاب أو العطاء عمى عدـ الرفض الغي

 لمموجب في ىذه الحالة. الضماناتأصمح مف غيره لمنح مجموعة مف   العقد 

 الفرع الثاني

 .ة رفض القبول في عقود المستيمكينمقتضيات حسن النية وحري 

المحترفيف في ي تكويف العقد بالنسبة لممينيف و التي يفرضيا حسف النية ف االلتزاماتتتعدد 
 :، ومنيااجية المستيمكيفمو 

 ؿ المدة المعقولة. بعدـ رفض القبوؿ خال االلتزاـ 
 زبائنو التعاقد مع المتقدـ لمشراء بحجة أنو يريد أف يبيعيا ل بعدـ رفض االلتزاـ

 المعتاديف عمى شراء لديو. 
  بعدـ رفض التعاقد ألسباب عنصرية االلتزاـو. 

                                                           
1
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 الفقرة األولى

 .فض اإليجاب خالل المدة المعقولةبعدم ر  االلتزام 

مف مقتضيات حسف النية في قبوؿ اإليجاب الموجو مف المستيمكيف ىو أف الموجو إليو اإليجاب 
عميو أف يتقيد بعدـ رفض قيامو بالقبوؿ خالؿ المدة المعمف عنيا أو المعقولة أو المدة التي تحددىا 

ميور المستيمكيف بغض النظر عف كوف ذلؾ العرض القوانيف لبقاء المعمف عمى عرضو الموجو لج
مف ػػػػػػػػػػػػػمدة المحددة البضاعة المع، حيث يجب عمى المحترؼ أف يوفر في المتعاقدلإيجابا أو دعوة 

ىذا ضمانا لممستيمؾ ، و ة بحجة نفاذ البضاعة المعمف عنيا، كما ال يمكنو عرض بضاعة بديمعنيا
 1.سوء النية التي قد تشوب التجار المحترفيف احتماالت اتجاه

 الفقرة الثانية

 .المعتادينلزبائنو تعاقد بحجة أنو يريد بيع السمعة بعدم رفض ال االلتزام 

يرفض التعاقد مع المتقدـ لمشراء بحجة أنو يريد بيع السمع لمزبائف المعتاديف  عمى التاجر أالّ 
بالنسبة  تجمب المشقة و  المعموـ أف مثؿ ىذه الدعوى قد تكوف مكمفة مف و  ،عمى الشراء لديو

األمر الذي يدفع ببعض البمداف إلى المبادرة بتجريـ مثؿ ىذه الحاالت ووضع العقوبات  ،لممستيمكيف
 2.دة لدى التجارو بيدؼ حماية المستيمكيف مف مظاىر سوء النية الموج ،الجنائية بصددىا

 الفقرة الثالثة

 .عنصرية اعتباراتبعدم رفض التعاقد المبني عمى  االلتزام 

ة المواثيؽ الدولية المتعمقو  اتاالتفاقيفي دساتير الدوؿ و  مف ضمف الحقوؽ التي تقررت لإلنساف
الجنسية أو الدينية   يكوف الشخص موضوعا لمتفرقة العنصرية أوالّ ، ىو الحؽ في أبحقوؽ اإلنساف

لقد ص التمييز العنصري و فيما يخ 3مف الدستور الجزائري 32مثالو ما ورد في المادة و . أو.... إلخ

                                                           

.٤ٕ440ٌٍثه ػ٣ََ ٤ِّٔجٕ، ثٌُٔؽغ ثُْجدن، ٗ   
1
  

2
 .440ٗلِ ثٌُٔؽغ، ٗ 
3
 7ٙجهًر ك٢  14.ثُٚجهً ك٢ ثُؾ٣ٌور ث٤ٌُّٔز ثُؼوه  2016/ 03/ 6ثُٔؤًك ك٢  01- 16ًهْ  ثُوّضًٞ ثُؾَثة١ٌ  

/3  /2016. 
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 المشّرعمنيا ما نص عميو ، و ية لبعض الدوؿ ليذه المسألة أيضاكثير مف التشريعات الداخمتطرقت ال
(  1975يوليو  1قانوفو  1972يوليو  1عنصرية  ) قانوف  الفرنسي بمعاقبة مف يرفض البيع ألسباب

عنصرية  اعتباراتمف خدمة أو ماؿ بناءا عمى  اقترحوأو  ما عرضوث أف كؿ شخص يرفض بيع حي
 1 .عةو مالـ يكف الرفض ألسباب مشر  ،يتعرض لعقوبة

يز ، يمنع جميع أنواع التميتشريع العالقات العرقية 1976سنة في المممكة المتحدة صدر و 
ىي و  ،تشريعات أخرى تيتـ بالتمييز العنصري، إضافة إلى وجود العنصري المباشر وغير المباشر
التي و  1970لسنة  األجورتشريع المساواة في و  ،( 1975.1986تشريعات التمييز الجنسي لسنة )

 2 .غيرىاعمى األسس العنصرية والجنسية و  العقود  ابراـوانبيا التمييز في تعالج في بعض ج

مف ناحية العرؽ أو الجنس  ا  كاف ، سواءالمجوء إلى التمييز ألي سبب كاف مما الشؾ فيو بأف
 ابراـالنية في بمقتضيات حسف  يشكؿ إخالال ،العقد ابراـالغير مشروعة في  االعتباراتأو غيرىا مف 

، نتيجة اإلعالنات أو خراآل، وذلؾ وفقا لمعيار الثقة المشروعة المتولدة لدى الطرؼ تكوينياالعقود و 
اعة بأف صاحب الخدمة أو ، ألنيا تولد لدييـ قنبشكؿ عاـ الخدمات عمى الجميورو  عرض البضائع

دعوتيـ عندما يرفض إيجابيـ أو   إال أنيـ يواجيوف خيبة أمؿ  ،سوؼ يكوف متعاونا معيـ البضاعة 
 .طا تعسفية دوف سواىـ و ر فرض عمييـ شيطالبيـ بأسعار تعجيزية أو يالتعاقد و إلى 

تي مف الواجب القد يعد مف ضرورات الحياة و  االستيالكيةالجدير بالذكر أف التعاقد عمى السمع و 
وني أو ػػػػقان تكارػػػػػػباحمتع ػػػػػ، خاصة بالنسبة لمخدمات التي تقدميا شركات تتتوفيرىا لكؿ مستيمؾ

ميا مثؿ ىذه الميمة يحمّ  باستالـ، كما أف قياميا عمالءال اختيارفال يجوز ليا مف حيث المبدأ  ،عميػػػػػف
، فيكوف الفرد أو المجتمع كانت ىي الوحيدة التي تقدمياخاصة إذا  ،بتوفيرىا لجميع األفراد التزاما

وىكذا تكوف الشركات  ،االجتماعيأو  االقتصاديمرغما عمى التعامؿ معيا عند ممارسة نشاطو 
توزيع الماء مجبرة عمى التعامؿ مع كافة أفراد المجتمع دوف تمييز )وذلؾ وفقا لمتعميمات  المسؤولة عف
   3.في التعاقد مف عدمو ختياراإلية ر وال تممؾ ح  ،التي تحكميا(

                                                           
1
 . 37ثٌُٔؽغ ثُْجدن، ٗ أٗظٌ: ث٤ُْو ٓقٔو ث٤ُْو ػٌٔثٕ،   
2

 .٤ٕ441ٌٍثه ػ٣ََ ٤ِّٔجٕ، ثٌُٔؽغ ثُْجدن، ٗ  
3

 . 441ثٌُٔؽغ ، ٗ  ٗلِ 
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عمى مثؿ  1مف عدـ نصو مباشرة في قانوف المستيمؾ  الّرغـفب ، أما بالنسبة لمقانوف الجزائري
العنصري يعتبر  أف التمييزخاصة و  االتجاهور وجود موقؼ معاكس ليذا غير أنو ال يتص، ىذا الفرض

  3.الدولية التي تعد الجزائر طرفا فييا اتاالتفاقيالعديد مف و  2ورة بموجب الدستورمف األفعاؿ المحظ

إذ أّف الشخص غير ممـز  ،نخمص إلى القوؿ أف رفض التعاقد  أمر مكفوؿ بموجب حرية التعاقد
نية في تكويف ػػػػػػػف الػػػقتضيات حسدىا مػ، إال أّف ىذه الحرية تحوابرامعقد ال يريد  بأبراـعامة  كقاعدة
تندة إلى أسباب أو التي تمـز األطراؼ بعدـ المجوء إلى ممارسة ىذه الحرية إذا لـ تكف مس، و العقد

ؼ العالقة فييا أطراغالبا ما يكوف الرفض الغير مبرر لمتعاقد في العقود التي يكوف ، و مبررات مشروعة
أو اإلذعاف ففي مثؿ ىذه العقود ال يستطيع الطرؼ الضعيؼ  االستيالؾ، كعقود التعاقدية غير متكافئة

لمعقد معد مسبقا مف قبؿ  نموذج، فقد يكوف ىناؾ اف أو مذعنا أف يناقش شروط العقدمستيمكا ك
، وعميو فإف لمتعاقد نظرا لحاجتو  يكوف مضطراقد ، و ، وعميو أف يقبمو كما ىواقتصادياالطرؼ األقوى 

في إيراد  ىذه الشروط  التعّسؼ، أو ـز بعدـ الرفض الغير مبرر لمقبوؿالطرؼ القوي عميو أف يمت
  4.ياابراميات حسف النية في تكويف العقود و بعدـ التمييز ألنو يعد مخالفا لمقتض االلتزاـكذلؾ و 

 الفرع الثالث

 .المترتبة عمى اإلخالل بمقتضيات حسن النية في القبول الجزاءات  

مقيدة بحسف بؿ ، لنا بأف ىذه الحرية ليست مطمقة اتضحلكف . و إّف حرية التعاقد ىي األصؿ
ال تعرض ممارس ىذه الحرية إلى و  ،النية في تكويف العقد ، إذا ما تضرر الطرؼ المدنية المسؤولية ا 

 .بحسف النية يز الذي شكؿ إخالالي، أو التمأو الرفض الغير مبرر لمتعاقد ،التعّسؼالمقابؿ مف 

                                                           

٣ضؼِن دقٔج٣ز ثُْٔضِٜي ٝهٔغ ثُـٔ.  2009كذٌث٣ٌ 2ثُٔٞثكن ُـ   1430ٙلٌ ػجّ  29ٓؤًك ك٢  03-09ًهْ  
1
  

.2016ثُٚجهً ك٢  ٖٓ ثُوّضًٞ 41ٝ 40ٝ ثُٔجهر ٝ 30ٝ ثُٔجهر  34ٝ 32هر ثُٔج 
2
 

3
 01-82ثالصلجه٤ز ثُو٤ُٝز ُؤغ ؽ٣ٌٔز ثُلَٚ ثُؼ١ٌٚ٘ ٝ ثُٔؼجهذز ػ٤ِٜج ٝ ثُض٢ ٙجههش ػ٤ِٜج دٔٞؽخ ثٌُّّٔٞ  

 .1985ًجٕٗٞ ثُغج٢ٗ  5ثُؾ٣ٌور ث٤ٌُّٔز ثُٔؤًك  1ٝ ثًُٖٔ٘ٞر ك٢ ػوه ًهْ 1982ًجٕٗٞ ثُغج٢ٗ  2ثُٔؤًك ك٢ 

٢ ثالّضنوثّ ٝث٤ُٜ٘ٔز ثُض٢ ٙجههش ػ٤ِٜج دٔٞؽخ ثٌُّّٔٞ ( دٖإٔ ثُض٤٤َٔ ك 111ثصلجه٤ز  ٓ٘ظٔز ثُؼَٔ ثُو٤ُٝز ) ًهْ   

ٝ  1969ف٣ٌَثٕ ٤ٗٞ٣ٞ  6ثُٔؤًك  18ثًُٖٔ٘ٞر ك٢ ثُؾ٣ٌور ث٤ٌُّٔز ًهْ  1969أ٣جً  22ثُٔؤًك ك٢  21- 69ًهْ 

 ؿ٤ٌٛج.  

.413ٝ  ٤ٕ412ٌٍثه ػ٣ََ ٤ِّٔجٕ، ثٌُٔؽغ ثُْجدن، ٗ 
4
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عمييا أف  ،الشركات التي تمارس نشاطيا  التجاري المتعمؽ بالمستيمكيفإذ أف المؤسسات و       
 تيمؾ عف ػػػػػتمّيز مسػػال يا أماـ الجميع متساوية و مني االنتفاع، فتكوف فرص تكفؿ المساواة التامة

لبعض العمالء نتيجة  استثنائيةلكف المساواة ال تحوؿ دوف أف تكوف ىناؾ معاممة خاصة ، و رػػػػػػػػأخ
و ىذه ػػػػتوفرت فيبيا و ػػػػطمعاممة كؿ مف يػػػتوفرىـ عمى بعض الشروط ،عمى أف ينتفع بيذه الم

الت ػػػميع المحػػػػػييز تطمب مف جفضال عف ذلؾ فإف القوانيف الغربية المناىضة لمتم 1روط،ػػػػػػالش
ومف ضمنيا القوانيف األمريكية  ،، عدـ المجوء إلى رفض التعاقد بصورة تعسفية أو غير مبررةامةػػػػالع

الجنائية بجانب  المسؤوليةأف البعض مف التشريعات المناىضة لمتمييز تقرر كما و  2واألوروبية
عبء اإلثبات عمى عاتؽ المحترؼ  عمى خالؼ القاعدة، وتضع و لحماية المستيمؾالمدنية  المسؤولية

 اإلطارويندرج ضمف ىذا 3حقوؽ المستيمؾ،ل أكثر  ضماناتىذا ما يوفر ، و بدال مف المدعي المستيمؾ
 1483-45مف المرسوـ رقـ  37الجنائي الفرنسي عمى رفض البيع بمقتضى المادة  المشّرععقاب 

الصادر في  1193-73 شريع رقـمف الت 63بمقتضى المادة المعدؿ  1948يوليو  30الصادر في 
معاقبة رفض البيع بموجبيا توافر الشروط المادة السابقة الذكر إلعماليا و تشترط . و 1973/ 27/12

  :التالية

، أو سمع ية طمبات العمالء مف جانب التاجر، البضائع المحجوز عمييا يكوف محؿ الرفض تمبالّ أ -1
بضائع جاىزة  بؿ أف يكوف محؿ الّرفض -يور فقط الجم ىاالير  -بيع ليس لمية لمعرض فقط و الموج
 .لمبيع

تبرير  المشّرعوىنا أحاؿ  ، يكوف رفض البيع مف جانب التاجر مبررا وفقا لمعادات التجاريةالّ أ -2
  .الرفض مف عدمو إلى العرؼ

 .أو الراغبيف في الخدمات المحتممة، تصدر طمبات الشراء مف المستيمكيفأف  -3

                                                           
1

 .    ٤ٕ443ٌٍثه ػ٣ََ ٤ِّٔجٕ، ثٌُٔؽغ ثُْجدن، ٗ 
2

  .443، ٗ ثٌُٔؽغٗلِ ٤ٌٍثه ػ٣ََ ٤ِّٔجٕ، إٔجً ُٜٔج ٕ 
3

  .443ٗلِ ثٌُٔؽغ، ٗ  
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في مأمف مف الطمبات التي حتى يضع التاجر   يكوف الشراء غير عادي، أالّ  المشّرع اشترطكما  -4
، ليشتري منو كؿ روؼ لتاجرمثاؿ ذلؾ لو أف منافسا أرسؿ شريكو الغير معمضايقات و تحتوي عمى 

 .ب قد يعرض التاجر لخسارة  زبائنوعمى فرض ذلؾ فإف ىذا الطمو  ، األصناؼ الموجودة في محمو

ال فإنو ال يستفيد مف حماية ىذه المواد أي أف الموجب يمتـز ، و نية يكوف طمب الشراء بسوء الّ أ -5 ا 
 بمقتضيات حسف النية .

رفض  ذلؾ  مثاؿالموائح و أو  محؿ الرفض محرمة بواسطة التشريع  تكوف السمعة أو الخدمة الّ أ  -6
ولو كاف الدواء موصوفا مف ، حتى وجب الحصوؿ عمى تصريح معيف لمبيعالصيدلي بيع دواء يست

  1 .الطبيب ومتوفر لدى الصيدلي

لجنس أو منيا ما يتعمؽ با اسواء ،عف التعاقد ألسباب عنصرية امتنععميو يعاقب كؿ شخص و 
فقا لذلؾ ، وقد صدر و ي لمشخص  أو بسبب ساللتو أو دينو، أو بسبب المظير الخارجبسبب األصؿ
متعمؽ بتأجير غرفة في فندؽ مف قبؿ سيدة شقراء الو  25/6/1974في  ستراسبورغحكـ محكمة 

ت برفض صاحب ، وعند حضورىا برفقة زوجيا األسود فوجئضي فييا الميمة القادمة مع زوجيالتق
ررة لعدـ التأجير قد حكمت المحكمة بأف صاحب الفندؽ يستحؽ العقوبة المق، و الفندؽ تأجير الغرفة

 2.بسبب لوف الزوج

يؿ ػػػػعد مف ىذا القبػػػػػػػي 1985ا ػػػػػػنس( في فر  و ييكمة )مونبيمػػػػادر عف المحػػػػػػػقرار الصػػػػلكما أف ا
تتمخص وقائع القضية في أف أحد األفراد أقاـ دعوى ضد صاحب إحدى الحانات متيما إياه ، و اػػػػػػأيض

موضوع محكمة ال قد أصدرتو  ،ىذا األخير لتمبية طمباتو دوف مبرر مشروع استجابةلعدـ  ، بالعنصرية
صاحب الحانة ممـز بتمبية طمبات  اعتبارصاحب الحانة عمى أساس  إدانة، قرارا في ىذه القضية مفاده

صد ألف فتح حانة لإلستجابة لطمب كؿ مف دخؿ الحانة بق ،العمالء مادامت ضمف مجاالت تعاممو
يصبح العقد قائما يمتـز و ة يرتبط القبوؿ بالعرض منذ ىذه المحظ، و تناوؿ شيء معيف مما تتعامؿ بو

 3.بمقتضاه صاحب الحانة بتحقيؽ رغبة العميؿ لقاء الثمف

                                                           
1

 . 444ٝ 443، ٗ ٤ٌٍٕثه ػ٣ََ ٤ِّٔجٕ، ثٌُٔؽغ ثُْجدن 
2

 . 1ثُٜجٓٔ 43ث٤ُْو ٓقٔو ث٤ُْو ػٌٔثٕ، ثٌُٔؽغ ثُْجدن، ٗ  
3

  .445فٌْ ؿ٤ٌ ًٖٓ٘ٞ ٓ٘وٍٞ ػٖ ٤ٌٍٕثه ػ٣ََ ٤ِّٔجٕ، ثٌُٔؽغ ثُْجدن، ٗ  1985 ٓقٌٔز صؾج٣ًز ٓٞٗذ٤٤ِ٤ٚ 
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الجزائية التي تفرضيا بعض القوانيف دوف سواىا، تبقى  المسؤوليةلكف بغض النظر عف 
لنية في القبوؿ وفؽ ما بحسف ا االلتزاـالمدنية ىي الكفيمة بمنح التعويض لممتضرر مف عدـ  المسؤولية
التي يمكف عقد لـ ينعقد وفقا ليذه الفروض و التقصيرية بما أف ال المسؤولية، عمى أساس سبؽ بيانو

 االلتزاـالحؽ في غياب نصوص تشريعية تقضي بضرورة  استعماؿفي  التعّسؼبناءىا عمى نظرية 
 القبوؿ.  في  بحسف النية في تكويف  العقد ال سيما

 

 المطمب الثالث

 .القبول حسن النية في تالقي اإليجاب و مقتضيات 

بمجرد أف يتبادؿ الطرفاف  العقد يتـ »مف القانوف المدني الجزائري عمى أنو  59تنص المادة 
بموجب ىذه المادة فتالقي إذف و  «التعبير عف إرادتيما المتطابقتيف دوف اإلخالؿ بنصوص القانوف

التي  سبؽ وأف أشرنا لو أف يأتي القبوؿ في الفترة كما –يشترط لذلؾ ، و يؤدي إلى تكويف العقد اإلرادتيف
 أف يكوف القبوؿ مطابقا لإليجاب.يكوف فييا اإليجاب قائما ولـ يسقط و 

يتجمى مف خالؿ مقتضياتيا في كؿ مف مطابقة القبوؿ  ،ه المرحمةلحسف النية دور ميـ في ىذو 
ىو ما سوؼ نتناولو مف خالؿ ىذا غائبيف و الالتعاقد بيف ف و في التعاقد بيف الحاضريو  ،جابػػػػػلإلي

، ثـ في األخير المستيمؾ في العدوؿ عف التعاقدحؽ اإلضافة إلى مقتضيات حسف النية و ب .المطمب
 ه المرحمة.اإلخالؿ بمقتضيات حسف النية في ىذنتطرؽ إلى جزاءات 

 الفرع األول

 .مقتضيات حسن النية عند مطابقة القبول لإليجاب 

قد ألقى ىذا و  ،الدولية بصدد مطابقة القبوؿ لإليجاب اتاالتفاقيالفقو والتشريعات و راء تباينت آ
يا حسف النية في تكويف العقد عند الفقيي بظاللو عمى المقتضيات التي يتطمبالتشريعي و  االختالؼ

 مفمقتضيات عمينا معرفة موقؼ القانوف في سبيؿ معرفة تمؾ ال، و إليجاب بالتحديدتطابؽ القبوؿ مع ا
 . ىذه المسألة أوال
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ال ، و أو تعديؿ لإليجاب افإّف مطابقة القبوؿ لإليجاب تعني أف يأتي القبوؿ دوف زيادة أو نقص
، إذ أّف أو مقيدا بقيد لـ يرد في اإليجابإذا كاف القبوؿ معمقا عمى شرط  أيضا يتحقؽ التطابؽ بينيما

قد نصت عميو أغمبية ، و بؿ إيجابا مضادا ،القبوؿ الذي يتضمف ىذه اإلضافات أو القيود ال يعد قبوال
ال يعتبر القبوؿ الذي يغير  » 66ومنيا القانوف المدني الجزائري في مادتو  ،التشريعات الداخمية

أي اإليجاب  –بحسب ما نصت عميو المادة فإف ىذا النوع مف القبوؿ و  1 .«اإليجاب إال إيجابا جديدا 
يتعيف إذف أف تكوف ، و الذي ىو الموجب األوؿجو إليو و و يستوجب القبوؿ مف قبؿ مف  –المضاد 

اإليجاب بغض النظر عف  مة في كؿ المسائؿ التي يتناوليا مطابقة القبوؿ لإليجاب مطابقة تا
 2.أىميتيا

محة ػػػيا القبوؿ في مصػػػػيتضمن ادة التيػػػػكوف فييا الزيػػلو في الحالة التي تتساؤ  3ويطرح الفقو
جاب المضاد تؤدي األمر الذي يجعؿ سكوت الموجب عف ىذه الزيادة التي يتضمنيا ىذا اإلي ،الموجب

مف القانوف المدني الجزائري  2/ 68، ألف السكوت ىنا جاء مطابقا لما ورد في المادة العقد ابراـإلى 
جاب لمصمحة اإليجاب بتعامؿ سابؽ بيف المتعاقديف، أو إذا كاف اإلي اتصؿيعتبر السكوت قبوال إذا و »

  «مف وجو إليو 

أو ما يسمى بالقواعد الموضوعية الدولية ) اإليجاب  ،الدولية اتاالتفاقيقد تضمنت كافة و 
إذا  »عمى أنو  ( C I S G)ينا لبيع البضائع الدولي يف اتفاقيةمف 4 19المضاد ( حيث تنص المادة 

الرد عمى اإليجاب إلى القبوؿ لكنو تضمف إضافات أو تحديدات أو تعديالت يعتبر رفضا  انصرؼ
 يشكال إيجابا مقابال.و  ،لإليجاب

ال تضمف عناصر متممة أو مختمفة و  ،الرد عمى اإليجاب إلى القبوؿ انصرؼمع ذلؾ إذا و 
ير غير ػػػػػػػػب، دوف تأخػػػػػػػػقاـ الموجبوال إال إذا ػػػػشكؿ قػػػ، فيو يجابػػػػػػتؤدي إلى تغيير أساسي لإلي

، فإذا لـ يعترض الموجب عمى ويا أو بإرساؿ إخطار بيذا المعنىعمى ذلؾ شف باالعتراض، ررػػػػػػمب

                                                           
1

ٖٓ  97ٖٓ هجٕٗٞ ثُٔٞؽذجس ٝثُؼوٞه ثُِذ٘ج٢ٗ ٝ ثُٔجهر  182ٖٓ ثُوجٕٗٞ ثُٔو٢ٗ ثألُٔج٢ٗ، ٝثُٔجهر  ٣150وجدِٜج ثُلوٌر  

  ٖٓ ثُوجٕٗٞ ثُٔو٢ٗ ثُؼٌثه٢. 85ثُوجٕٗٞ ثُٔو٢ٗ ث١ًُْٞ، ٝ ثُٔجهر 
2

 . 446. ٝ ٤ٌٍٕثه ػ٣ََ ٤ِّٔجٕ، ثٌُٔؽغ ثُْجدن، ٗ ١434 أفٔو، ثٌُٔؽغ ثُْجدن، ٗ ٝثةَ فٔو 
3

ُ٘ظٌ ك٢ ثالمضالكجس ثُلو٤ٜز فٍٞ ٛيٙ ثُْٔأُز ٣ٌٖٔ ثُؼٞهر  447ٝ ٤ٕ446ٌٍثه ػ٣ََ ٤ِّٔجٕ، ثٌُٔؽغ ثُْجدن، ٗ  

 ُِٔٚوً ثُٔ٘ٚٞٗ ػ٤ِٚ ك٢ ٛيث ثُض٤ٜٔٔ. 
4
 ٖٓ ثُوجٕٗٞ ثُٔٞفو.  7ٓذجها ثُؼوٞه ثُضؾج٣ًز ثُو٤ُٝز ٝ ثُٔجهر  ( ٖٓ ٣ٝ11.1.2وجدَ ٛيٙ ثُٔجهر، ثُٔجهر )  
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يالت التي جاءت في صيغة النحو المذكور يكوف العقد قد تضمف ما جاء في اإليجاب مع التعد
التشريعات تيا األولى بالقاعدة العامة التي عرفتيا كافة أخذت في فقر  ونية ىناالمادة القانو   «القبوؿ

ال يعد العرض جب أف يطابؽ اإليجاب مطابقة تامةىي أّف القبوؿ ي، و الوطنية في ىذا المجاؿ ، وا 
في  باستثناء، غير أف الفقرة الثانية جاءت ينعقد العقد حتى  إيجابا جديدا يستوجب قبوؿ مف وجو إليو

تضمف القبوؿ لعناصر متممة أو مختمفة ال تؤدي إلى تغيير أساسي الذي يخص ىذا المجاؿ و 
يستوي أف يكوف و  اعتراضاوفي ىذه الحالة يعد العرض قبوال مالـ يبدي مف يتمقاه   1،لإليجاب

لكف القانوف يفرض عميو ، و ّقيػػػػػؿ مف المتمػػػػار )مكتوب ( مرسػػػػػػكؿ إخطػػػػش شفويا أو عمى االعتراض
العقود أي  ابراـلنية في حسف ا ةقائما عمى مراعا التزامانعتبره  ـ التأخير غير المبرر و بعد التزاما

 اعتراضأف الموجب لو قد يرى أف ىذه التعديالت ليست ذات تأثير لعدـ  اعتبارذلؾ عمى و  2تكوينيا،
بمبدأ حسف النية مف جانب  التزاماو و محمايت، فالعقد انعقادالموجب عمييا وسكوتو عنيا فيعتقد قبولو و 

في التعديالت الجوىرية والتي ، وذات العمة متحققة الزما أمرا باالعتراضالموجب كاف اإلخطار 
األمر الذي  ،التي قد يثور الجدؿ حوليا فيما إذا كانت أساسية أو ثانويةو  19/3تتضمنيا المادة 

الذي أصدر ىذه التعديالت أنيا غير حتى  ال يعتقد القابؿ  ،عمييا االعتراضيستوجب عمى الموجب 
   3.العقد انعقدوأف الموجب قد قبميا و  ،أساسية

مف القانوف المدني  654ينا تختمؼ عف المادة يف اتفاقيةمف  19/2ويجب التنويو إلى أف المادة 
 احتفظاميع المسائؿ الجوىرية في العقد و الطرفاف عمى ج اتفؽإذا  »التي تنص عمى الجزائري و 

عتبر ، اعمييا اإلتفاؽأف ال أثر لمعقد عند عدـ  ابالمسائؿ التفصيمية يتفقاف عمييا فيما بعد، ولـ يشترط
ذا قاـ خالؼ عمى المسائؿ التي لـ يتـ العقد مبرما و  قضي فييا طبقا فإف المحكمة ت ،عمييا اإلتفاؽا 

  «العدالة لطبيعة المعاممة وألحكاـ لمقانوف والعرؼ و 

                                                           
1

ثٌُٖٟٝ ثإلٝجك٤ز أٝ ثُٔنضِلز ثُٔضؼِوز دجُغٖٔ أٝ ثُضْو٣و أٝ ثُ٘ٞػ٤ز أٝ ث٤ٌُٔز » ٖٓ ٗلِ ثُٔجهر ػ٠ِ إٔ  3ٝ ص٘٘ كوٌر  

، أٝ ص٣ْٞز ثُٔ٘جٍػجس ٛيٙ أٝ ثٌُٔجٕ أٝ ٓٞػو ثُض٤ِْْ أٝ ٓج ٣ضؼِن دٔوٟ ْٓؤ٤ُٝز أفو ثُطٌك٤ٖ ثصؾجٙ ثُطٌف ثألمٌ

ٝ ثُٔجهر ٛ٘ج  فجُٝش صذ٤٤ٖ ثُْٔجةَ ثُض٢ صؤه١ « ثألًٓٞ صؼضذٌ أٜٗج صؤه١ إ٠ُ صـ٤٤ٌ أّج٢ّ دٔج ؽجءس دٚ ٤ٙؾ ثإل٣ؾجح 

إ٠ُ صـ٤٤ٌ أّج٢ّ ك٢ ثإل٣ؾجح ػ٠ِ ّذ٤َ ثُٔغَ ال ثُقٌٚ ثألٌٓ ثُي١ ٣ؾؼَ دؼٜ ثٌُٖٟٝ ثألمٌٟ ثُض٢  ُْ صضٜٞٔ٘ج 

 ثُٔجهر ٓقَ ثمضالف. 
2

  .435ٝ 434. ٝ ٝثةَ فٔو١ أفٔو، ثٌُٔؽغ ثُْجدن، ٗ ٤ٕ448ٌٍثه ػ٣ََ ٤ِّٔجٕ، ثٌُٔؽغ ثُْجدن، ٗ  
3

  .435ٝ ٗ 434. ٝثةَ فٔو١ أفٔو، ثٌُٔؽغ ثُْجدن، ٗ ٤ٕ448ٌٍثه ػ٣ََ ٤ِّٔجٕ، ثٌُٔؽغ ثُْجدن، ٗ  
4

  ٖٓ ثُوجٕٗٞ ثُٔو٢ٗ ث١ٌُٚٔ. 95ٝ صوجدِٜج ثُٔجهر  
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المادة ف لقانوف المدني الجزائري مختمؼمف ا 65 المادةو  19/2أف مجاؿ كال مف   مف ىنا نستنتجو 
فيي تتناوؿ مرحمة صدور القبوؿ ومدى  19/2. أما المادة قبوؿ صدرا متطابقيفاولت إيجاب و تن 65

 1.األثر المترتب عمى عدـ التطابؽ بينيماتطابقو مع اإليجاب و 

القبوؿ عمى المسائؿ يقتصر فييا تطابؽ اإليجاب و التي أف ذكرنا ففي الحالة وكما سبؽ و 
مالـ  انعقدمف القانوف المدني الجزائري يعتبر قد  65الجوىرية دوف الثانوية فإف العقد بحسب المادة 

  التي يكوف المرجع فييا إلىحوؿ المسائؿ الثانوية و  اتفاؽعمى التوصؿ إلى  انعقادهيعمؽ الطرفاف 
 .الةأحكاـ القانوف والعرؼ والعد

 اتفاؽالعقد عمى الوصوؿ إلى  انعقادالتي لـ يتضح أف الطرفاف قصدا تعميؽ وفي ىذه الحالة و 
رية  التي تـ ػػػسائؿ الجوىػػػػبوؿ في المػػػػػػػفإف العقد ينعقد بمطابقة اإليجاب لمق بشأف المسائؿ الثانوية

التفاوض بحسف  في باالستمراراألطراؼ  التزاـيقتضي حسف النية في تكويف العقد ، و عمييا اؽػػػػاإلتف
 2.عمى جميع المسائؿ الثانوية العالقة اتفاؽإلى نية إلى غاية التوصؿ 

يعتبر  ة االتفاقي) في حكـ ىذا الجزء مف  وينا عمى أنّ يف اتفاقيةمف  24كما تنص المادة و 
 لمخاطب عند إبالغوخر عف القصد قد " وصؿ" إلى ا، أو أي تعبير آاإلعالف عف القبوؿاإليجاب أو 

، أو لدى مكاف عممو أو في عنوانو البريدي أو تسميمو في ،شخصيا بأي وسيمة أخرى شفويا أو تسميمو
أف إرساؿ  3يرى البعضلو مكاف عمؿ أو عنواف بريدي(  و  تسميمو في مكاف سكنو المعتاد إذا لـ يكف

مرسمو يعمـ   ، إذا ما كافتكويف العقدقتضيات حسف النية في اإليجاب أو القبوؿ قد يشكؿ إخالال بم
ـ مف ذلؾ أرسمو إلى محمو غرّ البجود فيو و ىو مو ، لو مكاف عمؿ غير معتاد و بأّف الطرؼ المقابؿ

 .المعتاد

                                                           
1

 . 437ْجدن، ٗ ٝثةَ فٔو١ أفٔو، ثٌُٔؽغ ثُ 
2

، " ٝ ثُٔؤُق ٤ٔ٣َ د٤ٖ ك٤ٌٖٝ ٛٔج: ثألٍٝ ثُقجُز ثُض٢ ُْ ٣ضؼٌٛ ٤ٕ449ٌٍثه ػ٣ََ ٤ِّٔجٕ، ثٌُٔؽغ ثُْجدن، ٗ  

ك٤ٜج ثُطٌكجٕ أٙال  ُِْٔجةَ ثُغج٣ٞٗز، ٝ ٣ضْ ك٤ٜج ٓذجٌٕر ثُقٌْ دٔٞؽخ هٞثػو ثُوجٕٗٞ ٝ ثُوٞثػو ثٌُِٔٔز  ٝ ثُؼٌف " أٓج 

ثُض٢ ٣ضؼٌٛ ك٤ٜج ثُطٌكجٕ ُِْٔجةَ ثُغج٣ٞٗز، إال أٜٗٔج ُْ ٣ضٞٙال إ٠ُ  ثصلجم دٖأٜٗج، ٌُٜ٘ٔج ُْ  ثُغج٢ٗ ك٤ضٔغَ ك٢ ثُقجُز 

٣ؼِوج ثٗؼوجه ثُؼوو ػ٤ِٜج ٝ ك٢ ٓغَ ٛيث ثُلٌٛ هٕٝ ثألمٌ، ٣ؾخ ػ٤ِٜٔج ثالّضٌٔثً ك٢ ثُضلجٝٛ دقْٖ ٤ٗز ٝ إٕ ُْ ٣٘ؾـ 

إٔ ثُل٤ٌٖٝ  ٣لٌٝجٕ ثالُضَثّ دجالّضٌٔثً ك٢ ثُضلجٝٛ ػ٠ِ  ٌُ٘٘ج ٌٟٗ ٣قٌْ ك٢ ثُْٔأُز صذؼج ُِوٞثػو ثٌُِٔٔز ٝ ثُؼٌف.

ثُْٞثء. ٝ إٔ صطذ٤ن ثُوٞثػو ثُوجٕٗٞ، ٝ ثُوٞثػو ثٌُِٔٔز، ٝثُؼٌف هو ٣ٌٕٞ دجصلجم ثُطٌك٤ٖ ػ٠ِ ىُي أٝ ػ٘و ثُِؾٞء إ٠ُ 

 ثُوٞجء.
3

  .450، ٗثٌُٔؽغ ٗلِ 
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تطرؽ إليو مف أىـ المسائؿ التي يمكف أف يتدخؿ فييا حسف النية بالنسبة اليعتبر ما تـ و 
 .مطابقة القبوؿ لإليجابل

 الفرع الثاني

 .مقتضيات حسن النية في تكوين العقد بين حاضرين 

قد الواردة في الفقو ػػػػػػػالعمس ػػػػػػػمى بنظرية مجػػػػإّف حالة التعاقد بيف حاضريف ىي ما يس
ف المدني الجزائري في ومنيا القانو  1،، والتي  تعرفيا العديد مف التشريعات المدنية العربيةاإلسالمي

إذا صدر اإليجاب في مجمس العقد لشخص حاضر دوف تحديد  »ا يمي التي تنص عمى مو  64مادتو 
ذلؾ إذا صدر اإليجاب مف كذا لـ يصدر القبوؿ فورا و فإف الموجب يتحمؿ مف إيجابو إ ،أجؿ القبوؿ

 .ر بطريؽ الياتؼ بأي طريقة مماثمةخشخص إلى آ

الموجب قد عدؿ عمى إيجابو  ، إذا لـ يوجد ما يدؿ عمى أففوراولو لـ يصدر القبوؿ غير أف العقد يتـ 
  «، وكاف القبوؿ صدر قبؿ أف ينفض مجمس العقد ....القبوؿالفترة ما بيف اإليجاب و  في

كاف الذي يجتمع فيو مف ىذه المادة يمكننا أف نعرؼ مجمس العقد بأنو ىو الم انطالقاو 
لـ يبدي أي و  ى التعاقدف إليبقى ماداـ المتعاقداف منصرفا، و يبدأ مف وقت صدور اإليجابالمتعاقداف و 

المادة القانونية تقرر في و  .يتفرؽ الطرفافويستمر إلى حيف أف ينفض المجمس و  2.منيما إعراضو
في  ذلؾو  فقرتيا األولى وجوب أف يكوف القبوؿ فوريا بالنسبة لمتعاقد بيف حاضريف في مجمس العقد

 . كوف فييا اإليجاب غير محدد المدةالحالة التي ي

أثره  ينتجمفاده أف اإليجاب يبقى قائما و  باستثناءغير أف الفقرة الثانية مف نفس المادة جاءت 
مجمس العقد  انفضاضالة فإف صدور القبوؿ قبؿ نياية و في ىذه الح، و إلى غاية نياية مجمس العقد

 .العقد انعقاديؤدي إلى 

                                                           
1

ٖٓ ثُوجٕٗٞ ث٣ٌُٞض٢ ٝ  47ٝ ٢ٗ46 ث١ًُْٞ ٝ ثُٔجهر ٖٓ هجٕٗٞ ثُٔو 95ٖٓ هجٕٗٞ ثُٔو٢ٗ ث١ٌُٚٔ، ٝ ثُٔجهر  94ثُٔجهر  

  ٖٓ ثُوجٕٗٞ ثُٔو٢ٗ ثُؼٌثه82.٢ثُٔجهر 
2

صٞثكن ثإلًثهص٤ٖ ك٢ ٓؾِِ ثُؼوو  2أٗظٌ: ث١ًُْٜٞ٘ ٓٚجهً ثُقن ك٢ ثُلوٚ ثإلّال٢ٓ هًثّز ٓوجًٗز دجُلوٚ ثُـٌد٢،  ػ 

 . 6، 1998ٗٙقز ثُضٌث٢ٝ، ًٖٓ٘ٞثس ثُقِذ٢ ثُقوٞه٤ز، د٤ٌٝس ُذ٘جٕ، 
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ّف ىذا و  وحقو في  ،مف مراعاة لمصمحة القابؿيمكف رده إلى ما يقتضيو مبدأ حسف النية  االستثناءا 
صدار قبولو ماداـ الموجب لـ يبيف عدولو،  و المعقوليةالتروي و  . عف اإليجاب ومجمس العقد لـ ينفض ا 

 . ط اإليجاب وال يتـ العقد إطالقا، يسقموجب عف إيجابو أثناء مجمس العقدأما إذا عدؿ ال

و في مجمس العقد ابرامـ حوؿ مدى حؽ الرجوع عف عقد ت اختالؼ 1وقد ورد في الفقو اإلسالمي
إلمكانية الرجوع عف 2المذاىب الفقيية بيف معارض انقسمتقد ، و ذلؾ المجمس انفضاضإلى حيف 

لمقوة  زعةػػػػػس إال زعػوع فيو ليػػػػػػية الرجػػػػالقوؿ بإمكانو  ،زاـػػػااللتقد ىي ػػػػفة العػػػػػػػػالعقد عمى أساس أف ص
عمى ميؿ حتى  ختياراإلحتى يتسنى لممتعاقديف التروي و ليذه اإلمكانية،  3بيف مساند، و عقدػػػػة لمػػػػػزمالمم
لى أف ينفض مجمس العقد انعقادبعد  مف  يحمؿ ىذا الرأي أقصى حدود المراعاة الواضحة، و العقد وا 

في تكويف العقد سف النية التي ىي في األصؿ منبثقة عف حخر و جانب كؿ طرؼ لمصمحة الطرؼ اآل
  و.ابرامو 

 الفرع الثالث

 مقتضيات حسن النية في تكوين العقد بين غائبين. 

والتي ساىمت  ،التجارية والصناعية الحديثةو  االجتماعيةيعد التعاقد بيف غائبيف وليد التطورات 
ما أفرزه مف وسائؿ و  االتصاؿ، خاصة في ظؿ التقدـ المذىؿ الذي شيده مجاؿ ازدىارهفي وجوده و 

 .نت وغيرىاالحديثة كالتميكس والفاكس و  اتصاؿ

أي يصدر فيو القبوؿ  ،التعاقد الذي يتـ عف بعد »يمكف تعريؼ التعاقد بيف غائبيف عمى أنو و 
 4«عمـ الموجب بو ناؾ فاصؿ زمني بيف صدور القبوؿ و بالتالي يكوف ىو  ،بغيبة الموجب

بيف  يعتبر التعاقد ما »منو و نصيا ىو 67سألة في المادة الجزائري ىذه الم المشّرعقد تناوؿ و 
أو نص  اتفاؽ، ما لـ يوجد ف يعمـ فييما الموجب بالقبوؿذيفي الزماف المالغائبيف قد تـ في المكاف و 

 . قانوني يقضي بغير ذلؾ
                                                           

1
  .455إ٠ُ  ٤ٕ452ٌٍثه ػ٣ََ ٤ِّٔجٕ، ثٌُٔؽغ ثُْجدن، ٗإٔجً ُٚ   
2

  .452ثُق٘ل٤ز ٝ ثُٔج٤ٌُز، أٗظٌ ٗلِ ثٌُٔؽغ، ٗ 
3

  .453ٗلِ ثٌُٔؽغ، ٗ أٗظٌ ثُٖجكؼ٤ز ٝ ثُق٘ذ٤ِز، 
4

  .237(، ٗ 1ث١ًُْٜٞ٘، ثٌُٔؽغ ثُْجدن )ث٠٤ُّٞ ٓٚجهً ثالُضَثّ ػ 
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 «فييا القبوؿ  ويفترض أف الموجب قد عمـ بالقبوؿ في المكاف و في الزماف المذيف وصؿ إليو

اإلرادتيف  اقترافالعمـ بالقبوؿ التي تحقؽ تطابؽ و الجزائري قد أخذ بنظرية  المشّرعيالحظ أّف و 
لتجنب صعوبة اإلثبات جاءت الفقرة الثانية مف المادة لتبيف أف و  .المعامالت استقراركما تؤدي إلى 

مع و  ،غير  أّف ىذه القرينة بسيطة بمعنى أنيا تقبؿ إثبات العكس ،وصوؿ القبوؿ قرينة عمى العمـ بو
 د الحرية التامة في تحديد مكاف وفمممتعاق ،مفسرة إلرادة الطرفيفىي مكممة و  67ـ أف أحكاـ المادة العم

  كمة المختصة في حالة وقوع  نزاع .المحالعقد و  انعقادزماف 

بالمعقولية في إصدار  االلتزاـ، بيفػػػػػػػػػػالغائف النية في التعاقد بيف مف أىـ مقتضيات حسو 
رسالو في الوقت المعقوؿ، وذلؾ مف خالؿ إعالنو و بوؿػػالق اإليجاب  ترافػػػػػػػػػاقدـ ػػػػػػػػالة عػػػػػػػػػػفي ح ،ا 
 1.المدة التي تضمنيا اإليجاب إف وجدت احتراـو  ،مدةػػػػب

مة ػػػػذكرىا فيما يخص مرحي سبؽ و ػػػػحسف النية كميا والت التزاماتيجب التنويو إلى أّف و 
ىي مف أىـ  االلتزامات،التعاوف وغيرىا مف باإلعالـ والمحافظة عمى السرية و  التزاـمف  ،المفاوضات
ىنا  أكثر توقعا احتماؿ اإلخالؿ بيذا المبدأ ىو، ذلؾ ألف حسف النية في التعاقد بيف غائبيفمقتضيات 

و ألف المتعاقد قد تسمح ل ،ئؿ الحديثة في التعاقدغيرىا مف الوسالتعاقد باألنترنت و  بالنسبةخاصة و 
أف ، كما و ريفالتعاقد بيف الحاض مفو مف الطرؽ التقميدية  أكثر  التدليسالتقنيات الموجودة باإلحتياؿ و 

 2 .استتناءاألحكاـ القانونية المطبقة إال ا تغيير الوسيمة في التعاقد ال يؤدي إلى تغيير

مف  21مف المادة  استنتاجو، ما يتـ خرى لحسف النية في تكويف العقودمف المقتضيات األو 
الذي أرسمو ىو ضرورة إبالغ الموجب القابؿ بأف القبوؿ (  CISG) ينا لبيع البضائع الدولية يف اتفاقية

 إذ3،كما أنو يمتـز بإبالغو بأف اإليجاب  أصبح ممغيا بسبب تأخر القبوؿ ،ثارهرغـ تأخره فإنو يرتب آ
 : تنص المادة المذكورة عمى ما يمي

خاطب شفويا ػػػػػير بإبالغ المػػػػإذا ما قاـ الموجب دوف تأخ ،ثارهمع ىذا يحدث القبوؿ المتأخر آو  »
أو الوثيقة المتضمنة قبوال متأخرا أنيا  إذا تبيف مف الرسالة و ،خطارا بيذا المعنى، أو أرسؿ إليو إبذلؾ

                                                           
1

  .441ٝثةَ فٔو١ أفٔو، ثٌُٔؽغ ثُْجدن، ٗ  

.٤ٕ462ٌٍثه ػ٣ََ ٤ِّٔجٕ، ثٌُٔؽغ ثُْجدن، ٗ  
2
  

3
ٖٓ ثُوٞثػو ثُٔٞٝٞػ٤ز ثُٔٞفور، ٝثةَ فٔو١  9ٖٓ ثصلجه٤ز ك٤٘ج ٓطجدوز ُِٔجهر  21ٝ ثُٔجهر  463ٗلِ ثٌُٔؽغ، ٗ  

  .438أفٔو، ثٌُٔؽغ ثُْجدن، ٗ 
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لوصمت إلى الموجب  اعتياديقد أرسمت في ظروؼ ظير معيا أنو لو كاف إيصاليا قد جرى بشكؿ 
إال إذا قاـ الموجب دوف تأخير بإخبار  ،ثاره، فإف ىذا القبوؿ المتأخر يحدث آفي الوقت المناسب

  «ممغيا أو أرسؿ إليو إخطار بيذا المعنى  اعتبرالمخاطب شفويا بأف اإليجاب قد 

وفي األخير  يمكننا أف نمتمس مظيرا مف مظاىر حسف النية في تكويف العقد مف خالؿ المادة 
التي يظير فييا  تبني المشرع لمبدأ استقالؿ اإلرادة المعمنة فرغـ و  ، مف القانوف المدني الجزائري 62

اذ ال  1،منتجا آلثاره عند اتصالو بعمـ مف وجو إليوحا و و صحييبقى إيجابموت الموجب أو فقده أىميتو 
مبرر لقياـ ىذا العقد إال أف يكوف المشرع أخذ بعيف االعتبار حسف نية القابؿ الذي تولدت لديو ثقة 

   أصدر قبولو قاصدا االلتزاـ. و مشروعة لقياـ العقد 

 الفرع الرابع

 .حسن النية و عدول المستيمك عن التعاقد مقتضيات

الطرفيف أو  باتفاؽوفقا لمقواعد العامة فإف العقد شريعة المتعاقديف فال يجوز نقضو أو تعديمو إال 
 التقاء اإليجاب بالقبوؿ، فمتى تـ يعرؼ بمبدأ القوة الممزمة لمعقد ىذا ماو  2لألسباب التي يقررىا القانوف،

 3.يصبح ممزما ال رجعة فيوف تنفيذه فإ ،وقاـ العقد

، وىو ت إلى بروز حؽ جديد لممتعاقدغير أّف التطورات الحديثة في مجاؿ حماية المستيمؾ أدّ 
جة إلى دوف حا ،ف المستيمؾ مف إرجاع البضاعة خالؿ فترة معينةالذي يمكّ و  4،ما يسمى بحؽ العدوؿ

 .وجود عيب مف عيوب اإلرادة

قؽ و ػػػػػيور ىذا الحػػػػاىمت في ظػػػػب التي ساػػػػػػومف أىـ األسب يثة حدػػػػائؿ الػػػػػطور الوسػػػػراره تػػػػػػا 
الحث عمى راء و ػػػػػوامؿ اإلغ، فضال عف ظيور العديد مف عباألخص العقود اإللكترونيةو ، عاقدػػػػلمت
التي تمجأ في أغمب األحواؿ إلى المبالغة و  ،الدعاية واإلعالنات الكثيرة، مثؿ تقديـ التسييالت و عاقدػػػػػػػالت

                                                           
1
 .45ك٣ٌور ُذجٕ، ثٌُٔؽغ ثُْجدن، ٗ   
2

 .    106ٟذوج ُِوجٕٗٞ ثُٔو٢ٗ ثُؾَثة١ٌ ك٢ ثُٔجهر 
3

ٌٍٓٝم ًٗٞ ثُٜوٟ،  ثُضٌث٢ٝ ك٢ ثُؼوٞه ثإلٌُض٤ٌٗٝز،  ٓيًٌر ٤َُ٘ ٕٜجهر ثُٔجؽْض٤ٌ ك٢ ثُوجٕٗٞ  كٌع ثُْٔؤ٤ُٝز  

  . 137، ٗ 2012ث٤ُٜ٘ٔز، ؽجٓؼز ُٓٞٞه ٓؼ١ٌٔ، ٤ًِز ثُقوٞم ٝثُؼِّٞ ث٤ُْج٤ّز، ص١َ٤ ٍٝٝ، 
4

د٤ٖ فن ثُؼوٍٝ ػٖ ثُؼوو ٝ فن إػجهر ثُ٘ظٌ ٝ  ٛ٘جى ثمضالف ك٢ ثُلوٚ فٍٞ ص٤ْٔضٚ د٤ٖ )فن ثٌُؽٞع ػٖ ثُؼوو ( ٝ 

  .463ػ٘و ٤ٌٍٕثه ػ٣ََ ٤ِّٔجٕ، ثٌُٔؽغ ثُْجدن، ٗ  3ًمٚز ثُْقخ أٗظٌ ص٤ٜٔٔ ًهْ 



.التعاقد مرحمة في النية حسن أثر: الثاني الفصل  

 

 
164 

دوف عا و ، مما يؤدي بالمشتري المستيمؾ إلى التعاقد متسرّ السمعة أو الخدمة التي يعمف عنيافي وصؼ 
قد كاف ، و د حماية لممستيمؾ في ىذه الحاالت، لذلؾ حاولت التشريعات إيجابتمؾ الوسائؿ امتأثر  ترّو 

بعد و  -الذي يمنح لممشتري المستيمؾ، و بمحض إرادة المستيمؾ عف التعاقد ذلؾ مف خالؿ حؽ العدوؿ
داد ػػػػػسا و ػػػػػػػػػػػب الرضالعقد صحيحا خاليا مف عيو  انعقادمف  الّرغـ، عمى ميمة لمرجوع فيو -العقد ابراـ

 1.األنظمة اختالؼ، بشرط أف يعمـ البائع بذلؾ خالؿ فترة وجيزة تختمؼ بمبيعو لمػػػػػػتسميمالثمف و 

بشأف  1946منيا القانوف اإلنجميزي الصادر سنة العديد مف القوانيف حؽ العدوؿ و  قد تضمنتو 
تبدأ مف  أياـ حيث أعطى لممشتري خيار الرجوع في تعاقده في ميمة حددىا بأربعة ،البيع اإليجاري
 االستيالكي االئتماف ىذا الخيار ليشمؿ  امتد، ثـ صورة العقد  -المستأجر  -لمشتري تاريخ تسميـ ا

اتيا تشريعومف ضمف الدوؿ التي تضمنت 2.وعدلت ميمة الخيار لتصبح خمسة أياـ  1974في عاـ 
حماية المستيمؾ لكؿ مف النمسا وأستراليا  قانوفو 4لكسمبورج،قانوف و 3،حؽ العدوؿ القانوف األلماني

 5.النرويجوبمجيكا والسويد و 

لخاص بحماية المستيمؾ بشأف التعاقد عف بعد ( ا 07/97رقـ )  األوروبيكما قد نظـ التوجيو  
أياـ  6إذ منح لممستيمؾ حؽ الرجوع عف قبولو في مدة  ،حؽ المستيمؾ في العدوؿ في مادتو السادسة

الوحيد الممقى عمى عاتؽ  االلتزاـ، و ب أو حتى بدوف أف يتعرض ألي جزاءعمؿ بدوف إعطاء أي سب
 6.ىو تحمؿ أعباء إرجاع السمع إلى الميني

 12، ومنيا ما أقره التشريع الصادر في في العديد مف التشريعات الفرنسيةقد تقرر ىذا الحؽ و  
قد بنص تشريعي لمصمحة طالب حيث منح الرجوع في التعا ،الخاص بالتعميـ بالمراسمة1971يوليو 
قر ىذا بالمئة. كما أ 30ب  ض يقدرػػػعمى أف يمتـز بتعوي ،رػػػػالثة أشيػػ، وذلؾ خالؿ مدة ثالعمـ
الخاص بالتمويؿ ( و  6-72في القانوف رقـ ) 1972يرينا 3، مرة ثانية في التشريع الصادر في ؽػػػػالح

                                                           
1

 .  ٤ٕ464ٌٍثه ػ٣ََ ٤ِّٔجٕ، ثٌُٔؽغ ثُْجدن، ٗ  
2

 . 464ٗلِ ثٌُٔؽغ، ٗ  
3

دٖإٔ ثُذ٤غ ثُٞثًه ػ٠ِ دؼٜ ثُو٤ْ ثُٔ٘وُٞز  1969إى صٖٞٔ ثُوجٕٗٞ ثألُٔج٢ٗ فن ثُؼوٍٝ ك٢ ثُوجٕٗٞ ثُٚجهً ّ٘ز  

دٖإٔ ثُذ٤غ دجُضو٠٤ْ ٝ هو صْ ٓ٘ـ ٛيث ثُقن ُِٖٔض١ٌ ك٢ ثُوجٕٗٞ ( ًٝيُي ثُوجٕٗٞ  1974ًٝيُي ك٢ ثُوجٕٗٞ ثُٚجهً ّ٘ز  

 ) ٝهو صْ ٓ٘ـ ٛيث ثُقن ُِطجُخ (   دٖإٔ ػوو ثُضؼ٤ِْ دجٌُٔثِّز 1976ثُٚجهً ّ٘ز 
4

  ( دٖإٔ ثُذ٤غ دجُضو٠٤ْ. 1961أ٣جً 19ٝهو ٓ٘ـ ٛيث ثُقن دٔٞؽخ هجٕٗٞ )  
5

 . 465ٝ ٤ٕ464ٌٍثه ػ٣ََ ٤ِّٔجٕ، ثٌُٔؽغ ثُْجدن، ٗ  
6

 .139ٌٍٓٝم ًٗٞ ثُٜوٟ، ثُٔيًٌر ثُْجدوز، ٗ  



.التعاقد مرحمة في النية حسن أثر: الثاني الفصل  

 

 
165 

ة محددة ال تقؿ عف حؽ الرجوع فيو خالؿ مد االئتمافالذي أجاز بموجبو لممكتتب في ىذا و  االئتماني
حيث جاء في  ،تعويضبدوف أي و  1. ثـ توالت التشريعات التي تتضمف ىذا الحؽ خمسة عشر يوما

يحؽ لممشتري في كؿ عممية بيع عف  »:منو ما يمي 16/ 121سي في المادة الفرن االستيالكيالتقنيف 
ثمنو  الستردادأو  الستبدالو اتبدأ مف تاريخ تسميمو سواء ،بعد إعادة المنتج خالؿ مدة سبعة أياـ كاممة

 2.«أو نفقات فيما عدا تكاليؼ الرد  مسؤوليةدوف 

في  الصادر 21/ 88قانوف الفرنسي رقـ تقرر كذلؾ ىذا الحؽ بمقتضى المادة األولى مف الكما 
 ،افاتػػػػػػػػيع عبر المسػػػػػػػػيات التي يتـ فييا البػػػػػفي كافة العمم »:التي تنص عمى ما يمي 1988جانفي  2

  3.«ثمنو  ردادالستأو  الستبدالوفإف لممشتري الحؽ في إعادة النظر في المبيع برده سواء 

ونسي الخاص التشريع الت ،مف أبرز التشريعات العربية التي سايرت ىذا اإلتجاه القانونيو 
مف ىذا  25مقتضيات الفصؿ مع مراعاة  » 2000لسنة  83، قانوف عدد بالتجارة اإللكترونية

  :كما يميجؿ عشرة أياـ عمؿ تحتسبلممستيمؾ العدوؿ عف الشراء  في أ ، يمكفانوفػػالق

 .ميا مف قبؿ المستيمؾبالنسبة إلى البضائع بداية مف تاريخ تسمي - 1

 . العقد ابراـدمات بداية مف تاريخ بالنسبة إلى الخ - 2

وفي ىذه  ،ويتـ اإلعالـ بالعدوؿ بواسطة جميع الوسائؿ المنصوص عمييا مسبقا في العقد 
أياـ عمؿ مف تاريخ إرجاع  ةجؿ عشر في أالمبمغ المدفوع إلى المستيمؾ  يتعيف عمى البائع إرجاع الحالة

لـ و   «يتحمؿ المستيمؾ المصاريؼ الناجمة عف إرجاع البضاعة ، و ة أو العدوؿ عف الخدمةالبضاع
 . ف التشريع الجزائري مثؿ ىذا النصيتضم

أساسو لعقود سوؼ نقوـ بإيراد مضمونو، و ف التوضيح عالقة ىذا الحؽ بحسف النية في تكويو 
 . والأالقانوني 

                                                           
1

  .465ٗ  1 ٣َُِٔو أٗظٌ ٤ٌٍٕثه ػ٣ََ ٤ِّٔجٕ، ثٌُٔؽغ ثُْجدن  ثُض٤ٜٔٔ ًهْ 
2
 Jean Beauchard . L’offre dans le commerce électronique , le contrat électronique au cœur 

du commerce électronique , Université de Poitiers , 2005  ,p 46.  
3
 Olivier D’auzon , Le droit du commerce électronique  , éditions  du puits fleuri , France 

2005 , p 53 . 
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 الفقرة األولى

 .مضمون حق العدول عن التعاقد 

رمو مع العقد الذي أب ابراـيقتضي حؽ العدوؿ عف العقد إعطاء الحؽ لممشتري أف يرجع عف 
ياـ أو أكثر حسب أ ثالثة  أياـ إلى سبعة، خالؿ مدة معينة تتفاوت بيف المحترؼ بإرادتو المنفردة

ذا يثبت ى، و التي أشرنا إلييا سابقا ذلؾ بحسب القوانيف، و معقدو لابرامتبدأ مف تاريخ  . النظاـ القانوني
لتعرض إلى دوف حاجة إلى إثبات ا، بؿ و المقابؿ بالتزاموخر بالوفاء لو لـ يخؿ المتعاقد اآلالحؽ و 
 1.قراري إمضاء العقد أو الرجوع فيوبحسب األصؿ  بتبرير أي مف  االلتزاـدوف بؿ و  الخداع التأثير و 

أنو يقرر .  خاصة و لمساس بمبدأ القوة الممزمة لمعقدالقوؿ بيذا الحؽ يؤدي إلى ا يظير جميا أفّ و 
ذلؾ بعد الفعمية و  الحتياجاتو، العقد لمصمحة المشتري بيدؼ منحو وقت أطوؿ لتقييـ مدى مالئمة ىذا

فقيي دؿ قد ثار جو استثناء عف القاعدة العامة، . األمر الذي جعؿ ىذا الحؽ بمثابة  وإبرامبأف قاـ 
 . واسع حوؿ أساسو القانوني

 الفقرة الثانية

 .األساس القانوني لحق العدول 

، إذ يرى الكثير مف الفقياء أف الحؽ في العدوؿ أساسوتكييؼ حؽ العدوؿ و  اختمؼ الفقو حوؿ 
البيع المعمؽ عمى شرط ك التي تتضمف مثؿ ىذا الحؽ ، و مستمد مف بعض األنظمة القانونية  المشابية

البيع المبـر عمى مراحؿ  عقد، البيع بالخيار والوعد بالتعاقد و البيع بشرط التجربةفاسخ، و  أوواقؼ 
 2.....إلخ

فيو  ، بأف العقد المتضمف حؽ العدوؿ ىو عقد غير الـز 3خر مف الفقو في حيف يرى جانب آ
 .لكنو يتضمف حؽ العدوؿونية و ، وبالتالي منتجا ألثاره القانصحيحا النعقادهيعتبر في الواقع عقدا نافدا 

 

                                                           

. 137.ٝ ٌٍٓٝم ًٗٞ ثُٜوٟ، ثُٔيًٌر ثُْجدوز،  ٗ  ٤ٕ460ٌٍثه ػ٣ََ ٤ِّٔجٕ، ثٌُٔؽغ ثُْجدن، ٗ  
1
  

2
  468ٝ 467، ٤ٌٍٕثه ػ٣ََ ٤ِّٔجٕ، ثٌُٔؽغ ثُْجدن، ٗ 147ٓقٔٞه ػذو ثٌُف٤ْ ٣ٌٕلجس، ٌٓؽغ ثُْجدن، ٗ   
3

  .139ثُٜوٟ، ثُٔوًٌر ثُْجدوز، ٗ  . ٌٍٓٝم ٤ٕ468ًٌٍٞٗثه ػ٣ََ ٤ِّٔجٕ، ثٌُٔؽغ ثُْجدن، ٗ  
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 الفقرة الثالثة

 .حسن النية و حق العدول عن العقد 

ف مف الواضح أّف القوانيف أوجدت ىذا الحؽ لممستيمؾ في سبيؿ ضماف حسف النية في تكوي
و ػػػاء رضاؤه  فيػػػػػػج امؾ عقدػػػػة يأبى أف يفرض عمى المستيػػػ، فحسف النيالمحترؼالعقود بيف المستيمؾ و 

غط ػػالعديد مف عوامؿ الضو الدعاية نتيجة أساليب اإللحاح واإلثارة ووسائؿ اإلغراء و  ،اػػػمتزعزع
 المشّرعأجاز  ،رويةوجعمو أكثر وضوحا وتميال و  ،حماية رضا المستيمؾ، فمف أجؿ تأميف و المعنوي

 1.أبرمو بالفعؿأف ع أو العدوؿ عف العقد الذي سبؽ و خالؿ ميمة محددة الرجو ليذا الطرؼ الضعيؼ و 
كفايتيا إلسباغ الحماية ، عجز النظريات التقميدية وعدـ ظيور الوسائؿ الحديثة في التعاقدقد كشؼ و 

  .ال يمبي حاجتو الحقيقية، و ه متسرعااؤ عمى المستيمؾ بالنسبة لمحالة التي يأتي فييا رض

ي فترة السماح أي ، وىرة محددةإف حؽ العدوؿ ليس مطمقا بؿ مقيد بفتفأف رأينا وكما سبؽ و 
دوؿ عف ػػػػػيا العػػػػػيع فيػػػػػر ويستطدبػػػػػػالتروي و ػػػفييا المستيمؾ بحقو في الت المدة الزمنية التي يتمتع

ال كاف مخال بم ،يااحتراميتعيف عمى المستيمؾ و قد، ػػػػالع  مراعاةا يقتضيو حسف النية مف معقولية و وا 
ؿ بأف يسمح ىذه الفترة يمتـز البائع المحترؼ في المقاببموجب ، و لمصالح الطرؼ األخر مف جيتو

ما ىو   االلتزاـمبنى ىذا ، و أسباب عدولو لممستيمؾ بأف يعدؿ عف العقد المبـر دوف أف يفصح عف
 2 .تكوينياالعقود و  ابراـيقتضيو حسف النية في 

ما قضت  وىو ،كما يقتضي حسف النية مف المشتري عدـ ممارستو لحقو في العدوؿ بسوء نية
 3 .بو محكمة النقض الفرنسية لكف عمى مف يدعي ذلؾ ) أي المحترؼ ( أف يثبت وجود سوء النية

 

 

 

                                                           
1

  .٤ٕ469ٌٍثه ػ٣ََ ٤ِّٔجٕ، ثٌُٔؽغ ثُْجدن، ٗ  
2

  .470، ٗ ٗلِ ثٌُٔؽغ  
3

  .471( ٗوال: ػٖ ٗلِ  ثٌُٔؽغ، ٗ  1978هثٍُٞ   1976ف٣ٌَثٕ  11)ٗوٜ ٓو٢ٗ ك٢ٌْٗ  
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 الفرع الخامس

 جزاء اإلخالل بمقتضيات حسن النية  في العدول. 

، فإنو يجبر عميو المبيع استردادعف  امتنعبالتسامح و  بالتزاموفي حالة إخالؿ البائع المحترؼ 
لمواد التقنينات المدنية والتي تقضي  استناداذلؾ ، و العيني ممكنا متى كاف التنفيذ ،العامةحسب القواعد 

يا رد المبيع حسب قد تكوف ىناؾ حاالت يستحيؿ فيو  1،بوجوب التنفيذ العيني عندما يكوف ممكنا
حترؼ الم التزاـ، أو كأف يكوف الرد مفرغا مف معناه فيذه الحاالت تخرج عف حدود القواعد العامة

الرد مف  استحالةالمثاؿ عمى حاالت ، و المدة انتياءبالتسامح مما يعني القوؿ بمزوـ العقد رغـ عدـ 
أما و  ، إلخ...  المدة و انتياء، ىي تضرر المبيع في يد المشتري أو التصرؼ فيو قبؿ الناحية القانونية

المنتجات أو الخدمات اإللكترونية مثاؿ الحاالت التي يكوف فييا الرد فارغا مف المعنى تحدث في بيع 
عف طريؽ  -النقؿ اإللكترونيعف طريؽ  -العقد  ابراـ والتي يتـ تسميميا إلى المشتري المستيمؾ بمجرد

بيوتر الخاص ياز الكمػػػػػػػػػػػتحميمو عمى جو  ،تنزيؿ برنامج موسيقي عمى شبكة األنترنتك األنترنت 
قد نص الفصؿ و  2.ال يجوز العدوؿ عنوفإف العقد يكوف قد أبـر و  لو، استعماخو و ػػػػمؾ ثـ نسػػػػػػػػبالمستي

عمى  2000لسنة  83، قانوف عدد التجارية اإللكترونية بالمبادالت( مف القانوف التونسي الخاص 32)
، ال حاالت العيوب الظاىرة أو الخفية باستثناءمف ىذا القانوف و  30أحكاـ الفصؿ مع مراعاة  »أنو 

 :  التالية لممستيمؾ العدوؿ عف الشراء في الحاالتيمكف 

 .ع ذلؾئيوفر الباو  ،أجؿ العدوؿ عف الشراء انتياءعند ما يطمب المستيمؾ توفير الخدمة قبؿ  -
أو تزويده بمنتوجات ال يمكف  ،إذا تـ تزويد المستيمؾ بالمنتوجات حسب خاصيات شخصية -

 . مدة صالحيتيا النتياءأو تكوف قابمة لمتمؼ أو الفساد  ،إعادة إرساليا
سمعية أو البصرية أو البرمجيات عند قياـ المستيمؾ بنزع األختاـ عف التسجيالت ال -

  .المعطياتو 
 « .شراء الصحؼ و المجالتو  -

                                                           
1

  ٖٓ ثُوجٕٗٞ ثُٔو٢ٗ ثُؾَثة١ٌ. 164ثُٔجهر  

 
2
 Olivier D'auzon ,op , cit , p 54  .  



.التعاقد مرحمة في النية حسن أثر: الثاني الفصل  

 

 
169 

لتضرر الموجب ، و رد المنتجات محؿ العقد الستحالةجد معقولة  االستثناءاتيالحظ أّف ىذه و 
 .مف ردىا

ؿ ثـ دور حسف النية في اإلرادة المكونة لمعقد مف إيجاب ثـ قبو ؽ بيانو يوضح لنا إف كؿ ما سب
 العقد قد ابـر وفؽ نية حسنة تجنب صاحبيا بمراعاة ما سبؽ بيانو يكوف تالقي اإليجاب  بالقبوؿ،  و 

رادة اإلعدى ػػػػػػكويف العقد قد يتػػػػسف النية في تلكف موضوع ح ،مف ثـ التعويضقياـ المسؤولية و 
زيادة عف العقود  » 1مكرر 324التي نصت عمييا المادة ػػػػقد، إلى الشكمية المكونة لمعقد و لمع ةػػػػػالمكون

التي يأمر القانوف بإخضاعيا إلى شكؿ رسمي، يجب تحت طائمة البطالف تحرير العقود التي تتضمف 
و نقؿ ممكية عقار أو حقوؽ عقارية أو محالت تجارية أو صناعية أو كؿ عنصر مف عناصرىا، أ

التنازؿ عف أسيـ مف شركة أو حصص فييا، أو عقود إيجار زراعية أو تجارية أو عقود تسيير 
، ويجب دفع الثمف لدى الضابط العمومي الذي ية أو مؤسسات صناعية في شكؿ رسميمحالت تجار 
 حرر العقد.

ودع تأو المعدلة لمشركة بعقد رسمي. و  كما يجب تحت طائمة البطالف، إثبات العقود المؤسسة
فقا ليذه المادة تعد والشكمية و  «األمواؿ الناتجة عف ىذه العمميات لدى الضابط العمومي المحرر لمعقد.

ـ بيا ركنا مف أركاف العقد واىماليا يترتب عميو بطالف العقد بطالنا مطمقا، األمر الذي يستوجب القيا
متنع نية في تكويف العقد، ذلؾ ألف مف االتزاما بالتعاوف المترتب عف حسف الطبقا لما ورد في القانوف و 

ء بالشكمية المطموبة يعد فالوفا 1،عف القياـ بالشكمية الواجبة لتكويف العقد قصد إبطالو يعد سيء النية
طبقا وجب التعاوف ضي امتى تـ التر ف، بثؽ عف حسف النية في تكويف العقدالتعاوف المن مف مستمزمات 

 . إذا كاف العقد عينيا ركف العينيةأو  ذا كاف العقد شكمياإ لحسف النية لتكممة ركف الشكمية

قد جاء في قرار المحكمة العميا الجزائرية ) لمف السيؿ أف يتقدـ المتقاضي أماـ المحكمة و 
يطمب فييا إبطاؿ البيع بحجة عدـ صياغتو في الشكؿ التوثيقي بينما يكوف ىو الذي امتنع عف تطبيؽ 

وقرار المحكمة جاء  2(جميع أركانو متوفرة القوؿ أف البيع صحيح و  وعميو يجب 361أحكاـ المادة 
 التي تقضي بقياـ البائع بكؿ مازائري، و مف القانوف المدني الج 361مطابقا لممادة صريحا وواضحا و 

                                                           
1

 .   ٤ٕ396ٌٍثه ػ٣ََ ٤ِّٔجٕ، ثٌُٔؽغ ثُْجدن، ٗ 
2

.ثُوٌثً ؿ٤ٌ ًٖٓ٘ٞ إٔجًس ُٚ دٖ ٣ٞح ٛوٟ،  30/11/1994، ثُٚجهً ك٢ 116541هٌثً ثُٔقٌٔز ثُؼ٤ِج، ًهْ  

 .19ثٌُٔؽغ ثُْجدن، ٗ 
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عف كؿ عمؿ مف شأنو أف يجعؿ نقؿ الحؽ عسيرا أو يمتنع  أف لنقؿ المبيع إلى المشتري و  ىو الـز
    مستحيال.

حالة امتناع أحد األطراؼ  يخص  أصدرت قرارادت المحكمة العميا و في قرار الحؽ عو لكف 
ال يمكف لمقاضي جبر األطراؼ عمى استكماؿ العقد باطال و  تعتبر او  عف القياـ بالشكمية المكونة لمعقد

ممؼ رقـ  18/02/1997حيث جاء في قرارىا الصادر عف الغرفة المجتمعة بتاريخ  الشكمية
العقد العرفي المتضمف بيع محؿ تجاري يعد باطال بطالنا مطمقا لكونو يخضع  ) إفّ 156136

ال يمكف تبعا لما تقدـ أف يصححيا القاضي بحكمو عمى األطراؼ و إلجراءات قانونية مف النظاـ العاـ 
المتضرر ال يسمب  كوف العقد عدـ، و  ىذا القرار لكف و  1(التوجو أماـ الموثؽ إلتماـ إجراءات البيع 

الوفاء بالشكمية جراء عدـ التعاوف و مف  امتنع الطرؼ المقابؿ  عف القياـ بالشكمية مف التعويض 
  2المقررة قانونا.

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1

ثُوٌثً ؿ٤ٌ ًٖٓ٘ٞ، أًٝهٙ ُطل٢ ٓقٔو ٙجُـ هجه١ً،  ث٤ٌُِٖز ك٢ د٤غ ثُٔقَ ثُضؾج١ً، ٓؾِز ثُٞثفجس ُِذقٞط ٝ  

 . ًٖٓ٘ٞر ػذٌ ثُٔٞهغ ثإلٌُض321:٢ٌٗٝ، 2010ٗ، ؽجٓؼز ؿٌهث٣ز، 10ثُوًثّجس، ثُؼوه

ghardaia.dz-http://elwahat.univ   
2
 .٤ٕ397ٌٍثه ػ٣ََ ٤ِّٔجٕ، ثٌُٔؽغ ثُْجدن، ٗ   

http://elwahat.univ-ghardaia.dz/
http://elwahat.univ-ghardaia.dz/
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 المبحث الثاني

 .سالمتيا ي التعبير عن اإلرادة وفعالية حسن النية ف 

المبحث السابؽ مف ىذا و في أف تطرقنا ل، والذي سبؽ و العقد عمى وجود التراضي انعقاديتوقؼ 
ؿ أو ػػػػػػؿ منيا بالمحػػػػاء ما اتص، سو شروطو القانونية ، كما يجب أف يستوفي العقد جميعالفصؿ
أف تسمـ ، و ي أىمية في التعاقدلصحة العقد اف يكوف التراضي صادرا مف ذ ، كما أنو يشترطبػػػالسب

 .مف العيوب التي تؤدي إلى فسادىا رادتوإ

بؿ ػػػػػػيتحقؽ إال إذا كاف ىناؾ تعبير عف اإلرادة مف ق وجود الرضا ال مف المعموـ بأفو 
الوحيدة التي تظير بيا اإلرادة إلى الحيز  الوسيمةأف التعبير عف اإلرادة ىو ذلؾ  1،رافوػػػػػػػػػػأط
 وجود إرادة باستخالصسموؾ إيجابي أو سمبي يسمح  باتخاذقد يكوف التعبير عف اإلرادة ، و ارجيػػػػالخ

إلرادة جزء لذلؾ يعد التعبير عف ا 2،حداث أثر قانونيالتي يجب أف تتجو إلى إ، و لمغيرمعمنة محددة و 
 .المبحث ىو ما سوؼ نتناولو في ىذا، ويجب إخضاعو لمبدأ حسف النية و أساسي في تكويف العقد

ثـ نتطرؽ في  .ف النية وصور التعبير عف اإلرادةففي المطمب األوؿ سنتناوؿ مقتضيات حس
اإلخالؿ  التعاقدية والجزاءات المترتبة عفالمطمب الثاني إلى مقتضيات حسف النية وسالمة اإلرادة 

كراه و وفي ىذا المطمب  ،بيا استغاللي وعالقتيا  غبفنتناوؿ كؿ عيوب اإلرادة مف غمط وتدليس وا 
 .ماية التي يوفرىا لطرؼ حسف النيةالحبحسف النية و 

سنتناوؿ مقتضيات حسف النية في حاالت خاصة لإلرادة وىي  األخيرو وفي المطمب الثالث 
مقتضيات حسف النية في التعاقد مع القصر و  ،جزاءات اإلخالؿ بياعاقدية و مقتضياتيا في النيابة الت

  .ليذا المبحث ومطالبو دراستنابيذا نكوف قد استكممنا وجزاءات اإلخالؿ بيا .و  ،ص األىميةأي ناق

 

 
                                                           

1
 .٤ٕ271ٌٍثه ػ٣ََ ٤ِّٔجٕ، ثٌُٔؽغ ثُْجدن، ٗ   

2
 .11ٌٍٓٝم ًٗٞ ثُٜوٟ، ثٌُٔؽغ ثُْجدن، ٗ    
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 المطمب األول

 .حسن النية في التعبير عن اإلرادة

ومف ثـ  ،إّف التعبير عف اإلرادة ىو الوسيمة الوحيدة التي تظير بيا اإلرادة إلى العالـ الخارجي
مف القانوف المدني الجزائري موقوفا  59، لذلؾ كاف تكويف العقد حسب المادة يكوف ليا وجود قانوني

ية في تباع ما يقتضيو حسف الناألمر الذي يستمـز ا ،ادتيفبير الدالة عمى توافؽ اإلر عمى تبادؿ التعا
ا ىو ما سنتناولو في ىذ، و ادة ىي وحدىا كافية لتكويف العقدأّف ىذه اإلر التعبير عف اإلرادة خاصة و 

ات التي االلتزاموسائميا ثـ بياف إيجاز لطرؽ التعبير عف اإلرادة و ب المطمب وذلؾ مف خالؿ التطرؽ
  . وجزاءات اإلخالؿ بياا حسف النية يفرضي

 ولاأل الفرع 

 .ية و وسائل نقمياطرق التعبير عن اإلرادة التعاقد

 .، وىي مبدأ أخالقي وضع في صالح المتعاقديفعاـ في تكويف العقود ىو الرضائيةّف المبدأ الإ
مف ىذا  انطالقا، و أو نقميا ير خاص أو وسيمة خاصة لمتعبير عف اإلرادةمظعمى المتعاقد   فال يشترط

كرستو  ، وىو ماال قد يكوف صريحا وقد يكوف ضمنيا، إيجابا كاف أـ قبو المبدأ فإف التعبير عف اإلرادة
 مف السكوت كما ىو الحاؿ بالنسبة اإلرادة  ستخمصقد تو  ،ائريمف القانوف المدني الجز  60المادة 

 .لمقبوؿ فيما يخص السكوت المالبس

، قبؿ وىو ما سنوضحوائؿ تقميدية أو بوسائؿ حديثة يتـ بوسكما أف نقؿ التعبير عف اإلرادة قد 
 . يةالمتمثؿ في الرضائة مف قيود عمى ىذا األصؿ العاـ و التطرؽ إلى ما يفرضو حسف الني
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  الفقرة األولى

 .التعبير الصريح عن اإلرادة

وسيمة تعمؿ  باتخاذ، ويتـ ذلؾ اد بو اإلفصاح عف اإلرادة مباشرةالتعبير الصريح ىو الذي ير 
مثاؿ ذلؾ المفظ كأف يتـ ، و مباشرة عمى الكشؼ عف اإلرادة بحسب ما ىو متعارؼ عميو بيف الناس

، وقد تكوف مكتوبة باليد أو والتي قد تكوف عرفية أو رسمية اإليجاب عف طريؽ الكالـ  أو الكتابة 
  موقعة أو غير موقعة.  وب اآلليبالحاس

كيز الرأس عموديا تعبيرا عف رادة باإلشارة المتداولة عرفا اإلكما قد يكوف التعبير الصريح عف 
إرادة صاحبو كعرض  دؿ داللة واضحة عمىموقؼ ي باتخاذأو  ة وىزه أفقيا التعبير عف الرفضالموافق

التعبير »في فقرتيا األولى  ف المدني الجزائريمف القانو  60نصت عميو المادة  ىو ماو  1.البضائع لمبيع
موقؼ ال يدع أي شؾ  باتخاذ، كما يكوف وف بالمفظ أو الكتابة، أو اإلشارة المتداولة عرفااإلرادة يك عف

  .«في داللتو عمى مقصود صاحبو 

 الفقرة الثانية

 .التعبير الضمني عن اإلرادة 

ويجوز أف يكوف التعبير عف اإلرادة  »مف القانوف المدني الجزائري  60مف المادة  2طبقا لمفقرة 
 التعبير الضمني ىو ما يفيدو  «أو يتفؽ الطرفاف عمى أف يكوف صريحا ، ضمنيا إذا لـ ينص القانوف
ذلؾ مباشرة و  حيث يستدؿ بو عمى وجود اإلرادة لكف بطريقة غير ،االستنتاجالمقصود منو عف طريؽ 

لمؤجر بعد مثاؿ توضيحي عمى ذلؾ ىو أف يبقى المستأجر في العيف ا وخير. االستنباطمف خالؿ 
 2.مف ذلؾ بأنو يريد تجديد اإليجار ، فيستفادإنياء اإليجار

، غير أّف القانوف فس القيمة التي لمتعبير الصريحمتعبير الضمني نلإّف ف، تطبقا لمبدأ الرضائيةو 
وىو ما تستوجبو  ،ة مفرغا في شكؿ خاصقد يوجب في بعض األحواؿ أف يكوف التعبير عف اإلراد

                                                           
1

( ٗوال ػٖ ٌٍٓٝم ًٗٞ ثُٜوٟ، ثُٔيًٌر 41)ه ػذجُ ثُؼذٞه١، ثُضؼجهو ػٖ ٣ٌٟن ّٝجةَ ثالصٚجٍ ثُل١ًٞ ٗ  

  .64ثُْجدوز،  ٗ
2

، 2009ثُؼوو ثإلٌُض٢ٌٗٝ ّٝجةَ ثإلعذجس ثُقو٣غز ك٢ ثُوجٕٗٞ ثُٔو٢ٗ ثُؾَثة١ٌ، هثً ثُٜوٟ ثُؾَثةٌ،   كٌثؿ ٓ٘جٕ، 

ٗ63.  
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لكنو يوجب أف يكوف التعبير ، القانوف شكال خاصا في بعض العقودوقد ال يشترط  1.العقود الشكمية
اقد عمى المتع المشّرعوفي ىذه األحواؿ التي يفرض فييا  2.تـ وصفو بالشكمية الميذبة ، وىو ماصريحا

ىو مقدـ عميو  الغاية مف ذلؾ غالبا ىي تنبيو المتعاقد إلى ما، تكوف شكمية معينة أو تعبيرا صريحا
جبيا القانوف أو بموجب إرادة شكمية أو صريحة قد يستو و  ، فال يبـر العقد إال بعد ترو،( أىمية)خطورة و 

 3يشترطيا الطرفاف.

 الفقرة الثالثة

 .وسائل نقل التعبير عن اإلرادة 

ة ػػػػػا نقؿ اإلرادة المكونػػػػػػالليائؿ التي يتـ مف خػػػػػػػمف مبدأ الرضائية لـ يحدد القانوف الوس انطالقا
الحديثة مادامت تمؾ الوسائؿ تؤدي الغرض المطموب  4جاز نقميا بالوسائؿ اإللكترونية عميو، و دػػػػػػػلمعق
ـ الوسائؿ التقميدية لنقؿ التعبير عف اإلرادة منذ القدـ ومف أى استعمالياكالوسائؿ التقميدية التي تـ  ،منيا

و ىذا األخير دوف زيادة أو ىي الرسوؿ  وىو ذلؾ الشخص الذي يقوـ بنقؿ إرادة المرسؿ كما لقنيا ل 5
 .نقصاف

عف طريؽ  ، أوعف طريؽ البريد العادي وذلؾ بإرساؿ رسالة إلى عنواف مف وجيت إليو اإلرادةو 
 .مف القانوف المدني الجزائري 64 ةىو ما أشارت لو المادالياتؼ و 

 6كنتيجة لظيور األنترنت التي جاءترونية لنقؿ التعبير عف اإلرادة و تأما الوسائؿ اإللك
إحدى برزت التجارة اإللكترونية ك ونقؿ المعمومات، وقد االتصاالتي مجاؿ التطورات الحاصمة فو 

العقود إلى إقرار ىذا الواقع مف  ابراـفي  الواسع ليذه الشبكة االستخداـأدى ، و روافد ثورة المعمومات
                                                           

1
ٕ ثُٔو٢ٗ ( ٝ ػوو ثٌُٖٛ ث٢ٌُّٔ ٖٓ ثُوجٗٞ 206ٝ ٓغجُٜج ك٢ ثُوجٕٗٞ ثُٔو٢ٗ ثُؾَثة١ٌ، ػوو ثُٜذز ثُؼوج٣ًز )ثُٔجهر  

ٖٓ ثُوجٕٗٞ ثُٔو٢ٗ ( ٝػوو د٤غ ثُؼوج١ً  418وو ثًٌُٖز ) ثُٔجهر ٖٓ ثُوجٕٗٞ ثُٔو٢ٗ ( ٝ ػ 904ٝثُٔجهر  883ثُٔجهر )

ٖٓ ثُوجٕٗٞ ثُضؾج١ً (  203ٖٓ ثُوجٕٗٞ ثُٔو٢ٗ ٝػوو ثُض٤٤ٌْ ) ثُٔجهر  793ٖٓ ثُوجٕٗٞ ثُٔو٢ٗ ( ٝ ثُٔجهر   324)ثُٔجهر 

 هجٕٗٞ صؾج١ً.  78ٝػوو د٤غ ثُٔقالس ثُضؾج٣ًز ثُٔجهر 
2

 81. ٝ ) إّٔجػ٤َ ؿجْٗ، ٓٚجهً ثالُضَثّ،  ٗ 178(، ٗ 1ث١ًُْٜٞ٘، ثٌُٔؽغ ثُْجدن) ث٠٤ُّٞ ٓٚجهً ثالُضَثّ ػ 

 .273( ٗوال ػٖ ٤ٌٍٕثه ػ٣ََ ٤ِّٔجٕ، ثٌُٔؽغ ثُْجدن، ٗ  2ص٤ٜٔٔ 
3

  .٤ٕ273ٌٍثه ػ٣ََ ٤ِّٔجٕ، ثٌُٔؽغ ثُْجدن، ٗ  
4

  .69٘جٕ، ثٌُٔؽغ ثُْجدن، ٗ . كٌثؿ 65ٓ 64ٌٍٓٝم ًٗٞ ثُٜوٟ، ثُٔيًٌر ثُْجدوز، ٗ  
5

  .277ٝ ٤ٕ276ٌٍثه ػ٣ََ ٤ِّٔجٕ، ثٌُٔؽغ ثُْجدن، ٗ 
6

ٓؾٔٞػز ٖٓ أؽَٜر ثُقجّخ ث٢ُ٥ ٌٓصذ٠ دؼٜٞج دذؼٜٞج ثألمٌ » ٢ٛ ٕذٌز ثُذ٤٘٤ز ثُؼج٤ُٔز ٝثُض٢ ٣ضْ صؼ٣ٌلٜج دأٜٗج  

  .38ٓ٘جٕ، ثٌُٔؽغ ثُْجدن، ٗ أٗظٌ كٌؿ « دط٣ٌوز صٌٖٔ ٖٓ صذجهٍ ثُٔؼِٞٓجس دجّضنوثّ ثُضٌُ٘ٞٞؽ٤ج ثُقو٣غز 
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ذلؾ مف خالؿ النص عمى جواز التعبير ، و الدوليةمات اإلقميمية و المنظبؿ العديد مف مشرعي الدوؿ و ق
 1تنظيميا.اقدية عبر الوسائؿ اإللكترونية و عف اإلرادة التع

حيث   11/1 في المادة 2( 1996اإللكترونية )  لمتجارة النموذجيما نص عميو القانوف  ومنيا
رسائؿ  استخداـ، يجوز وما لـ يتفؽ الطرفاف عمى غير ذلؾفي سياؽ تكويف العقد  »تنص عمى 

ال  العقد ،بيانات في تكويف العقداستخداـ رسائؿ ال، وعند ات لمتعبير عف العرض وقبوؿ العرضالبيان
  .«رسالة بيانات لذلؾ الغرض  استخداـ مجردل لمتنفيذيفقد صحتو أو قابميتو 

 ة أوػػػػػاعة بأي طريقػػػػػػعقد بيع البض قادػػػػػػػانع U C Cد ػػػػػػػػكي الموحػػػػكما أجاز قانوف التجارة األمري
 .لذي يدؿ عمى إقرارىما وجود العقد، بما في ذلؾ سموكيما ادامت تظير تراضي طرفيوما ،مةػػػػػوسي

الذي ينص صراحة عمى إمكاف و  ،1999اإللكترونية الموحد لعاـ أيضا قانوف المعامالت و 
 اتفاقيةوتقرر  3،عندما قرر أف التسجيؿ اإللكتروني يعادؿ المستند المكتوب خطيا ،التعاقد إلكترونيا

 4.الفوري االتصاؿسائؿ جواز التعاقد عف طريؽ و   C I S Gاألمـ المتحدة بشأف عقد البيع الدولي 

مف قانوف  13منيا المادة تشريعات و الفقد أقرتو العديد مف  ،القوانيف العربيةأما عمى صعيد 
مف قانوف التجارة اإللكتروني البحريني  10المادة ، و 85/2001إللكترونية األردني رقـ المعامالت ا

 2رة اإللكترونية رقـ التجاوف إمارة دبي الخاص بالمعامالت و مف قان 13كذلؾ المادة و   2001لسنة 
 2002.5نة لس

امالت ػػػنظيـ المعػػػػاص بتػػػػوف خػػػمف عدـ وجود قان الّرغـأما  في القانوف الجزائري فب
مف  64وما تشير لو المادة  ،منو 60غير أنو و طبقا لمبدأ الرضائية المكرس في المادة  ،ترونيةػػػػاإللك

أنو ليس ىناؾ ما يمنع جواز ، وىو دليؿ عمى اب بأي طريقة أخرى مماثمة لمياتؼجواز صدور اإليج
 .إلكترونيةرادة و نقميا بطريقة التعبير عف اإل

                                                           
1

  .73كٌؿ ٓ٘جٕ، ثٌُٔؽغ ثُْجدن،  ٗ  
2

 ًٖٓ٘ٞ ػذٌ ثُٔٞهغ ثإلٌُض٢ٌٗٝ ثُضج٢ُ:   1996ثُوجٕٗٞ ثُ٘ٔٞىؽ٢ ُضؾجًر ثإلٌُض٤ٌٗٝز  ُْ٘ز  
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تعبير عف اإلرادة اإللكترونية  ، خاصة  بعد إقرار الياالتعبير عنو اإلرادة وسائؿ نقؿ تتعدد  و 
فقد يكوف مف خالؿ البريد   1،توقيع اإللكتروني ضمف قواعد اإلثباث في القانوف المدنيالو 

يتـ تخزينيا إلى حيف إطالع والذي يتـ خاللو نقؿ الرسائؿ والممفات بشكؿ فوري و  ،يػػػػػػاإللكترون
( وذلؾ مف   WEB – SITEأو عف طريؽ مواقع الشبكة ) 2،( عميياصاحب البريدالمعني ) الشخص

يتـ و  ،بيعياإلى مختمؼ المواقع عمى الشبكة والمخصصة لمتسوؽ وترويج المنتوجات و  خالؿ الدخوؿ
حيث تسمح ىذه التقنية لمستخدـ األنترنت  ،chatأو عف طريؽ غرؼ المحادثة  .لعقود فيياا ابراـ بذلؾ

 ابراـأخر عف طريؽ الكتابة أو بالصوت والصورة وقد يتـ فييا تبادؿ اإلرادات و بالتحدث مع شخص 
 3 العقود.

 دى تعدد طرؽف ميتبيبعدما حاولنا ، و غيرىاترونية الفاكس والتميكس و تشمؿ كذلؾ الوسائؿ اإللكو 
  .ع وسائؿ نقؿ التعبير عنيا ال سيما في عصرنا الحالياأنو و  ،ضمنيةالتعبير عف اإلرادة بيف صريحة و 

 الفرع الثاني

 .في التعبير عن اإلرادة التعاقديةمقتضيات حسن النية  

ة والذي يأتي بعد ،بالوضوح االلتزاـيتطمب األخذ بحسف النية في التعبير عف اإلرادة التعاقدية 
 . ليالوضوح في برمجة الحاسوب اآلو ، الوضوح في الشروطصور منيا وضوح األسموب والمغة، و 

 الفقرة االولى

 .الوضوح في المغة 

لتعبير عف اإلرادة بأسموب صحيح وواضح مف ، أف يتـ استوجب حسف النية في تكويف العقودي
  4.مشكالت عند التنفيذحتى الفنية لكي ال تثور الناحية المغوية و 
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العقود يقتضي مف  ابراـ، حيث أف حسف النية عند و ما تقره بعض المحاكـ اإليطاليةىو 
العبارات الغامضة، أو الغير تجنب األلفاظ و الوضوح ، بمعنى أنو عمى األطراؼ  التزاـالمتعاقديف 

ما ليا بديؿ في المغة كممات أجنبية غير مألوفة بين كاستخداـ ،، مف قبؿ الطرؼ المقابؿمفيومة
 1 .المحمية

ت المعاني أو ذا ،العبارات المعقدةاأللفاظ و  استخداـعف  بتعاداالفمف الناحية المغوية يجب 
أفضؿ مف  االختصارعادة ما يكوف ، و غير مألوفة في مجاؿ رجاؿ األعماؿالالمتعددة أو المبيمة و 

 . األمر التفصيؿ في مسألة ما اقتضى، إال إذا اإلسيابإلفراط المفظي و ا

ذا تطمب األمر و  ر مألوفة في التعامؿ غيو  ،مصطمحات فنية معروفة لمطرفيفارات و عب استعماؿا 
يفضؿ دائما ، و عرض عمى القضاء أو عمى جية رسميةأف العقد قد ي اعتبارعمى  ،وجب إيضاحيا

 2.المعنى اختالؼتؤدي إلى إذ أّف األخطاء قد  ،مراجعة العقد مف حيث األخطاء المغوية

الدليؿ ، و لمتعاقد الوضوح في تعبير عف إرادتو، بقدر ما يدؿ ذلؾ عمى حسف نيتوفبقدر ما يمتـز ا
، فيسمح لمقاضي بأف سوء نية المتعاقد كمما كاف تعبيره غامضا يستخمص المشّرععمى ذلؾ ىو أّف 
الشؾ في عقود اإلذعاف  أفّ  كما 111،3المادة طبقا  الثقةامضة بما تقتضيو األمانة و يؤوؿ العبارات الغ

 اختالؿفي المراكز ىنا قد يؤدي إلى  االختالؿذلؾ ألف  ،112المادة  المذعفيؤوؿ لمصمحة الطرؼ 
 4.قوى التعبير عف اإلرادة

فقد يكوف إيجابا، أو مجرد  يعد اإلعالف الموجو لمجميور مف طرؽ التعبير عف اإلرادة أيضاو 
اإلعالف ) كونو في األغمب موجو إلى ىذا نظر إلى األىمية التي يحظى بيا الب، و دعوة لمتفاوض

تنظيـ جوانبو بما و  ،بو االىتماـإلى  األوروبية، فقد بادرت بعض التشريعات المستيمكيف (جميور 
دراؾ كامميفطاء موافقة عمى التعاقد عف وعي و يسمح لممستيمؾ بإع جاء في القانوف  منيا ماو 5،ا 
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 . ٤ٕ283ٌٍثه ػ٣ََ ٤ِّٔجٕ، ثٌُٔؽغ ثُْجدن، ٗ  
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  .139ٓقٔو ثدٌث٤ْٛ ثُوّٞه٢، ثٌُٔؽغ ثُْجدن، ٗ  
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منو عمى أنو  43المتعمؽ بوسائؿ اإلعالـ السمعية البصرية في المادة  1986الفرنسي الصادر سنة 
ذا القانوف يجب  أف تكوف محددة رسائؿ اإلعالنات التي تداع بواسطة الوسائؿ المبينة في ى»
 1 «الغموض وخالية مف المبس و  ،واضحةو 

بير عف ػػػػخدمة في التعػػػػالمستغة ػػػػػألة المػػػػػػور مسػػػػػػأما بالنسبة لمعقود اإللكترونية بالتحديد تث
كؿ ػػػػػارات بشػػالمصطمحات  أو العب، فقد ال يفيـ أحد األطراؼ اإلرادة، وصياغة العقد بشكؿ جيد

ذلؾ حماية بير عف اإلرادة بالمغة الوطنية و ، األمر الذي جعؿ بعض الدوؿ تشترط أف يكوف التعدػػػػػػػػجي
ات ػػػػػوكحؿ ليذه المسألة يقوـ أغمب المتعامميف بتوفير ترجمات لمعرض المقدـ بعدة لغ 2،لممستيمؾ
 اإلتفاؽيمكف  ،دى األطراؼ الوقوع في مثؿ ىذه المشاكؿاوحتى يتف 3،غيرىاو  ةػػػػػػاإلنجميزية و ػػػػيكالفرنس

 4.ىي المغة الرسمية لمعقد اعتبارىاعمى لغة محددة و 

األشكاؿ  استعماؿ ،عف اإلرادة الصادرة بواسطة الوسائؿ اإللكترونية وال يعد غموضا في التعبير
عبارات  استعماؿ، و عف معاني عديدة كالقبوؿ أو الرفضلمتعبير  5،التي تحمؿ تعابير الوجو اإلنساني

لضمني بالنسبة لمثؿ ىذه العقود ، كما يمكننا أف نمتمس القبوؿ اختصرة مألوفة في مثؿ تمؾ المواقعم
ومثالو حالة قياـ مف وجو إليو اإليجاب اإللكتروني بالدفع  ،الوضوح بالتزاـعد إخالال دوف أف يو 

ذلؾ بإعطاء الموجب رقـ البطاقة السرية دوف اإلعالف صراحة عمى و  ،اإللكتروني مباشرة
ثاره القانونية التي تبرز مف خالؿ العقود آبالوضوح لغويا وفنيا، في  االلتزاـتتجمى أىمية و 6،موافقتو

، إذ أف االستيالكيةالعقود ، كعقود اإلذعاف و ثر بيا أحد المتعاقديف دوف األخرالتي يستأ  النموذجية
أما  ،مناقشة بنودىايد في ، دوف أف يكوف ليـ برموف العقود بشروط موضوعة مسبقاىؤالء عادة ما ي

تتضاءؿ  االلتزاـذا ، فإف أىمية ىجارية سواء كانت داخمية أو دوليةفي الحاالت األخرى كالعقود الت
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خر في ىذه أنو يمتـز ىو اآل شة شروط العقد أو بنوده مما يعنيأماـ إمكانية الطرؼ المقابؿ لمناق
 1.الحذر في إمضاء العقد مف خالؿ الفيـ الدقيؽ لمضمونوالحيطة و  باتخاذالحالة 

 الفقرة الثانية

 .وضوح في الشروط و أسموب صياغتياال التزام

لذلؾ وجب التعبير  ،أو حقوؽ أو جزاءات اللتزاماتغالبا ما تكوف شروط العقد عبارة عف تحديد 
 2.دقيقة ال لبس فييا( و مثال الغمط ليس ىو الخطأ فعنيا بمصطمحات قانونية مناسبة ) 

بشكؿ ، و الغموض في شأف أحد شروط العقدو  االلتباسمحكمة النقض الفرنسية أف  اعتبرتقد و 
تتمخص وقائع  القضية ، و التعّسؼيصبغ عمى ىذا الشرط صفة  ،المسؤوليةع مف ئإعفاء البايؤدي إلى 

، ولما ركات بأحد أفالـ التصوير الحساسة، لتحميضيا وطبعيافي أّف سيدة عيدت إلى إحدى الش
و ر غ" السيدة دعوى قضائية أماـ محكمة ، أقامت إتالؼ الفيمـ وعجزت عف ردهفي  تسببت الشركة

أنو في  مفادهالعقد لشرط  باحتواء ذحينئالشركة وقد تمسكت  ،" تطالب فييا الشركة بالتعويض بؿو ن
داد ػػر، وطبعو مجانا أو ستضرّ مى تسميـ فيمـ خاـ لمطرؼ الممثؿ ىذه الحالة يقتصر التعويض ع

تعويض يخضع ، فإف مبمغ ال، أعمف عنيا العميؿ لمشركةاستثنائية، أما إذا كاف ليذا الفيمـ أىمية قيمتو
ىذا الشرط  اعتبار، إال أف المحكمة قضت بالتعويض المناسب تأسيسا عمى اضيلمتفاوض بالتر  ذحينئ
الصادر عف لجنة مقاومة  1982لسنة  4ذلؾ طبقا لمتوجيو رقـ وبالتالي يعد غير مكتوب و  ،فياتعسّ 

إلى أف الشرط المتنازع في شأنو قد صيغ بألفاظ مف شأنيا أف تجعؿ  استنادا ،يةالتعّسفالشروط 
مف األداء أو الخدمة ػػػػػػػػػػيتعمؽ بثبأف حقو في التفاوض كاف فيما  -خالؼ الحقيقة-قد المستيمؾ يعت

 مسؤولية، دفع أّف الغاية مف ىذا الغموضو  ،يمـػػػػػػػػػػػػػف، دوف أف يمتد ذلؾ إلى التعويض عف فقداف الطػػػػفق
، والذي عّوض عنو بمبمغ ف لمفيمـالفقداالذي تسبب عنو ىذا التمؼ و ىذا الخطأ ، الشركة عف خطئيا

  .زىيد

                                                           
1
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2
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راؼ ػػػػػػػحقوؽ وواجبات األط ىو الواقع الذي أسفر عف قياـ حالة مف عدـ التوازف بيفو 
جمستيا  في محكمة النقضكة المذكورة بالطعف في ىذا الحكـ، قضت لما قامت الشر ، و عاقدةػػػػػػػػػالمت

 1.تأييد الحكـ لما ورد مف أسباببرفض الطعف و  2001يونيو  19ة في المنعقد

خاصة  ،التعّسؼالشروط الغامضة المشوبة ب استبعادأنو يمكف  2الفقو الفرنسيجانب مف يرى و 
ئة عند ػػػػػػػػالناش اتػػػػػػػااللتزاممتى كانت تؤدي بالمستيمؾ إلى عدـ القدرة عمى الوقوؼ عمى قدر 

 اعتبارعمى األقؿ  التي يمكف بمقتضاىاو  ،اثمة لمغمطأّف ىذه الحالة مم اعتبار، وذلؾ عمى عاقدػػػػػػالت
قد نص . و ال يستمر إال بياال يقوـ و لعقد يمكف إبطاؿ العقد بأكممو إذا كاف ابؿ و  ،الشرط كأف لـ يكف

 07/95مف القانوف  67المادة و  ،مف القانوف المدني الجزائري 622الجزائري في المادة  المشّرع
، ألف ة التأميف بشكؿ غير ظاىر أي غامضالمتعمؽ بالتأمينات ببطالف الشرط المكتوب في وثيق

 . سوء نية المستفيد منياي و التعّسفالغموض في صياغة الشروط دليؿ واضح عمى محتوىا 

 مف بدال ،تجارة اإللكترونية فيتعيف عمى المنتج أو مقدـ الخدمة أف يبدي اإليجابأما بالنسبة لم
الشركة المنتجة ، إذ أّف العقد أتت مف عنده ابراـنت فكرة ، حتى ولو كاأف يكوف اإليجاب مف المستيؿ

مف  ى شبكة األنترنت لكؿ مف يتصؿ بياترسؿ إيجابا إلكترونيا مف مواقعيا عمتعمف عف عروضيا و 
التفصيمية الخاصة بالعقد المراد تممؾ كافة المعمومات األساسية و  الشركة ، وذلؾ ألفّ ستخدمي الشبكةم

نة في البنود مبيوبيذا تكوف كافة الشروط و  3،التي يجب أف ينصب مضموف اإليجاب عميياو  ،وابرام
 . بكيفية واضحةاإليجاب و 

 الفقرة الثالثة

 .بالوضوح في برمجة الحاسوب اآللي االلتزام 

الوضوح في التعاقد عف طريؽ األنترنت عدـ برمجة الحاسوب اآللي بحيث  التزاـيعد مف قبيؿ 
، فعمى رة الموافقة الموجودة عمى الشاشةأو التأشير عمى عبا ،يتمقى القبوؿ بمجرد لمسة عمى الفأرة

، غير أف ىذه الطريقة قد تتضمف يفيد القبوؿ نظرياقونة الموافقة مف أف النقر أو الضغط عمى أي الّرغـ

                                                           
1
 .1ص٤ٜٔٔ ًهْ    286ٝ  285ٗوال: ػٖ ٤ٌٍٕثه ػ٣ََ ٤ِّٔجٕ، ثٌُٔؽغ ثُْجدن، ٗ   
2
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عمى سبيؿ الخطأ أثناء ذلؾ كممس األيقونة غير جادة و  التي تكوف فييا اإلرادة االحتماالتالكثير مف 
حوي في طياتو الكثير مف وىو األمر الذي ي ،الجياز أو مف خالؿ عبث األطفاؿ بالجياز استخداـ
 1.المخاطرة

القوانيف تفرض عمى مف يباشر التعاقد عبر األنترنت أف يبرمج الجياز بحيث لذلؾ فإّف بعض 
، أو كانت الممسة سيواعميو يده  تإذا ما وقعفي حالة ما قي فرصة لمتراجع عف عممية القبوؿ، يب

يكوف ذلؾ مف خالؿ تزويد النظاـ و  2،دةنتيجة لخطأ أو لعب األطفاؿ بالجياز أو أي حالة غير مقصو 
، بؿ ينبغي التأكد مف الضغط لمرة واحدةأو النقر و  ،ممسبما يمنع إرساؿ القبوؿ بمجرد ال المعموماتي

ث رسالة تفيد عالضغط أكثر مف مرة ، أو ب اشتراطذلؾ مف خالؿ نيا تعبر عف رغبة جادة لصاحبيا و أ
 3.تأكيد عميوالقبوؿ و 

فال يكوف البرنامج عبارة عف التأكيد عمى ما يريده ، و ؿ مف ىذا الوضوحىذا حتى يستفيد المتعامو 
مف قانوف التجارة اإللكترونية البحريني لسنة  12/2وىو ما ورد في المادة  ،كميف غامض لممتعاقديف

ب الوكيؿ اإللكتروني قابؿ لإلبطاؿ بناءا عمى طملمعاممة اإللكترونية بيف الفرد و تكوف ا »بأف  2002
 : الفرد إذا تحققت الشروط اآلتية

في  استعمالياخطأ مادي في أي سجؿ إلكتروني أو في أية معمومات إلكترونية ثـ  وقوع الفرد في - أ
 المعاممة أو كانت جزءا منيا . 

 عدـ إتاحة الوكيؿ اإللكتروني الفرصة لمفرد لتالفي وقوع الخطأ أو تصحيحو.  - ب
  «خر بو دوف إبطاء الخطأ بإبالغ الطرؼ اآل اكتشافوقياـ الفرد فور   - ت

 الفقرة الرابعة
 اإليجاب في حالة السكوت المالبس كوسيمة لمتعبير عن اإلرادة. مىبالوضوح في الرد ع االلتزام 

، فال يتصور وجوده في رادة التعاقدية في القبوؿ تحديدالمتعبير عف اإل كوسيمةيظير السكوت 
يقـو ، وقد ال يسكت عف الرد الصريح عما وجو لو مف وجو إليو اإليجاب قد في حيف أفّ  ،اإليجاب

 .يكوف سكوتو وسيمة إلعالف إرادتو بأي عمؿ إيجابي يستفاد منو قبولو أو رفضو وبيذا يمكف أف
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أو في نظـ القانوف الخاص عمى أف السكوت  ،ـ القانوف العاـتتفؽ كافة التشريعات سواء في نظ
الشريعة وىذه القاعدة تتفؽ تماما مع ما قرره فقياء   1،رد ال يتضمف أي داللة عمى القبوؿالمج

يعني فرض  ،القبوؿ مف مجرد السكوت استخالصذلؾ ألف  2«ينسب إلى ساكت قوؿ  ال »اإلسالمية 
ال ااب و واجب عمى الشخص بأف يفصح عف رفضو لكؿ ما وجو إليو مف إيج في ىذا ، و عتبر قابالا 

د إطالقا أف يعبر يير  الفغالبا مف يسكت عف عروض قدمت لو  3،تقييد واضح لحرية األشخاص
 4.لذلؾ فإف السكوت ال يعتبر في حد ذاتو قبوال ،العروض ىذهقبوؿ  فبسكوتو ع

مالبسات ال يتوقع بسببيا أف يصؿ إلى الموجب رد صريح غير أنو قد تحيط بالسكوت ظروؼ و 
نما يكوف توقع الرد في حالة او  ،إذا ما قرر الموجب إليو القبوؿ رفض عميو فإذا لـ ي، و لرفض فقطا 

 5.«السكوت المالبس  »عتبر السكوت قبوال ت المناسب ، ااإليجاب في الوق
منو وغيرىا  98المصري في المادة و  ،منو 68قد تضمف التقنيف المدني الجزائري في المادة و 

مف القانوف المدني الجزائري  68حيث تنص المادة  ،حاالت السكوت المالبس 6،مف القوانيف العربية
إذا كانت طبيعة المعاممة أو العرؼ التجاري أو غير ذلؾ مف الظروؼ تدؿ عمى أّف  )يمي  عمى ما

يرفض اإليجاب في الوقت الموجب لـ يكف لينتظر تصريحا بالقبوؿ فإّف العقد يعتبر قد تـ ، إذا لـ 
 اإليجاب بتعامؿ سابؽ بيف المتعاقديف ، أو إذا اتصؿيعتبر السكوت عف الرد قبوال ، إذا المناسب و 

  (كاف اإليجاب لمصمحة مف وجو إليو
ي سوؼ ، والتناءا عف األصؿثستاتعييف ىذه الحاالت و التي تعتبر المادة ىنا جد واضحة في و 

 .نتطرؽ ليا وفقا لحسف النية
ة المعاممة ذلؾ طبقا لمعرؼ التجاري أو طبيعلرفض و ينتظر قبوال إال في حالة ا إذا كاف الموجب ال-1 

بيا شروط ، ويضيؼ في كشؼ حساذلؾ إرساؿ تاجر بضاعة لمف يطمبياومثاؿ  ،أو ظروؼ معينة
  7.فإف  سكوتو ىنا يعتبر قبوال جديدة سكت المشتري عنيا ولـ يبادر في رفضيا

                                                           
1

 .289. ٤ٌٍٕٝثه ػ٣ََ ٤ِّٔجٕ، ثٌُٔؽغ ثُْجدن، ٗ 429ٝثةَ فٔو١ أفٔو، ثٌُٔؽغ ثُْجدن، ٗ  
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2
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3
  

4
  .٤ٕ289ٌٍثه ػ٣ََ ٤ِّٔجٕ، ثٌُٔؽغ ثُْجدن، ٗ  
5
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 2العديد مف القوانيف العربيةو  1كما يعد السكوت في البيع بشرط التجربة في القانوف الجزائريو 
 .ال العرؼ كما أشارت المادة سابقابموجب القانوف  لكف السكوت ىنا يعد قبوالقبوال و 

 يعتبر سكوت ىذا األخير ىنا قبوال: ففييا اإليجاب لمصمحة مف وجو إليوالحاالت التي يتمخض  -2
، فإذا ض مف وجو لو اإليجاب ىذا اإليجابففي مثؿ ىذه الحالة لف يكوف ىناؾ مبرر يؤدي إلى رف

ىنا سكت فإف سكوتو يب لو فمثالو عرض اليبة عمى الموىو و  ،ت كاف المرجح أنو قد أراد القبوؿسك
  .أف  يقـو شخص بعرض سيارتو عمى صديقو بناءا عمى عقد عارية، أو كيعتبر قبوال

 
كاف بيف المتعاقديف ، إذا المتعاقديف : يعتبر السكوت قبوالحالة ما إذا وجد تعامؿ سابؽ بيف   -3

مف وجو إليو ، ففي ىذه الحالة يكوف سكوت اإليجاب بيذا التعامؿ السابؽ اتصؿتعامؿ سابؽ و 
، وطمب  عامؿ مع تاجر جممة في سمعة معينةتجزئة التالعتاد تاجر امثاؿ ذلؾ إذا 3،اإليجاب قبوال لمعقد

جر معة بالشروط المتفؽ عمييا بينيما، ولـ يرد عميو تاتاجر التجزئة مف تاجر الجممة كمية مف الس
لة كاف يجب عمى تاجر الجممة الرد ، إذ أنو في ىذه الحايمتـز بتنفيذ العقدمة، اعتبر سكوتو قبوال، و الجم

تأجر ػػػػػعرض المس، و عقد إيجار مبـر لمدة معينة انتيى، ومف ذلؾ أيضا إذا إذا لـ تكف لديو نية القبوؿ
  .لتجديد بنفس الشروط، فيفسر سكوتو ىنا قبوال د، فسكت المؤجرػػػػؤجر التجديػػػػػعمى الم

، فإّف سكوت مف وجو إليو فييا تعامؿ سابؽ بيف المتعاقديف التي يوجدوفي مثؿ ىذه حالة و 
السكوت قبوؿ  اعتبارعميو فإف ، و شروعة لدى الموجب في قبوؿ إيجابواإليجاب لفترة معقولة يولد ثقة م

 4.حسف النية في تكويف العقد ىنا ليس إال تطبيقا لمبدأ

كال مف يمكننا أف نخمص إلى أّف  ستنا لمحاالت التي يكوف فييا السكوت قبوالادر  ومف خالؿ
نص السكوت المالبس و  ىي  التيو ) االستثناءاتو  (سكوت المجرد ال يعد قبوالال ىي أفّ ) القاعدة
، ألنو طبقا ليذا المبدأ يعد السكوت قبوال لمبدأ حسف النية تطبيقاتالواردة عمييا ماىي إال   (القانوف

، ألف في ىذه األحواؿ يتعيف عمى المالبسة تؤكد ذلؾ الظروؼأو كانت عمى ذلؾ متى نص القانوف 

                                                           
1

  ثُٔو٢ٗ ثُؾَثة١ٌ . ٖٓ ثُوجٕٗٞ 355ثُٔجهر  
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، بؿ عميو اإلفصاح في حالة رفضو ذلؾ ألف سكوتو يولد لدى في رفضوالموجب أال يمـز الصمت 
 1.الموجب حالة مف الثقة المشروعة بقبوؿ إيجابو

 لفرع الثالثا

 اإلخالل بمقتضيات حسن النية في التعبير عن اإلرادة. نالجزاءات المترتبة ع

يؤدي إلى قابمية العقد لإلبطاؿ يعد غمطا بالوضوح في التعبير عف اإلرادة قد  االلتزاـإّف عدـ 
وص ػػػػبنص عمؽػػػػػػػػوذلؾ في الحالة التي يكوف فييا الغمط مت 2،وفؽ ما ذىب إليو القانوف اإليطالي

ى أف يكوف الغمط جوىريا ، عماعتياديمف الممكف تبينو مف الطرؼ المقابؿ وفؽ حذر  كافو  ،قدػػػػػالع
 .القانوف المدني اإليطالي مف 1431، 1429، 1428وذلؾ تطبقا لممواد، ، في العقد

ير خر كاف غ، إذا كاف يعمـ أّف الطرؼ اآلرؼ الذي قاـ بصياغة العقد مسؤوالكما يكوف الط
أيضا إذا  وىذه المسؤولية تشمؿ إعماؿ الحذؼ ،وضعو المتميز استغالؿ ، وتعمدّ متقف لمغة المستخدمة

  3.كاف الطرؼ المتعاقد تمقى معمومات خاطئة نتيجة سكوت الطرؼ األخر عف سوء نية

ود ػػػػػػوعق يالؾػػػػػاالستالوضوح في التعبير عف اإلرادة في تكويف عقود  التزاـوتتجمى ضرورة 
تحاوؿ أغمب ، و جية يستأثر بصياغتيا الطرؼ القويوالتي تأتي غالبا في شكؿ عقود نموذ ،افػػػػػاإلذع

غامضة لصالح مف خالؿ النص عمى قاعدة تقضي بتفسير العبارات ال ،التشريعات تدارؾ ىذه الحالة
يؤوؿ الشؾ  مف القانوف المدني الجزائري) 112عميو المادة  ما تنص، ومثالو الطرؼ الضعيؼ المذعف

، غير أنو ال يجوز أف يكوف تأويؿ العبارات الغامضة في عقود اإلذعاف ضارا في مصمحة المديف
طبقا ليذا النص فإّف تفسير الشؾ في مثؿ ىذه العقود يكوف دائما في و  (بمصمحة الطرؼ المذعف 

 تنصو  4،حمايةملالطرؼ الضعيؼ الذي يحتاج أنو  اعتباركاف دائنا عمى  فحتى وا   المذعفمصمحة 
 –ففي باقي العقود التفاوضية  –و طبقا لما ورد في المادة  5.عمى ىذه القاعدة أغمب التشريعات

                                                           
1

  .431ٝثةَ فٔو١ أفٔو، ثٌُٔؽغ ثُْجدن، ٗ  
2

  .294ٝ ٣َ293َ ٤ِّٔجٕ، ثٌُٔؽغ ثُْجدن، ٗ ٤ٌٍٕثه ػ 
3

  .294ٗلِ ثٌُٔؽغ، ٗ  
4

 . 288ٙذ١ٌ ثُْؼو١، )ثُؼوو ٝ ثإلًثهر ثُٔ٘لٌهر( ثٌُٔؽغ ثُْجدن، ٗ  
5

 240/2ٖٓ ثُوجٕٗٞ ثُؼٌثه٢، ٝ ثُٔجهر  167ٖٓ ثُوجٕٗٞ ث١ًُْٞ، ٝثُٔجهر  152هجٕٗٞ ١ٌٚٓ، ٝ ثُٔجهر  151/2أٗظٌ  

  ٖٓ ثُوجٕٗٞ ث٣ٌُٞض٢. 82ثُٔجهر ٖٓ ثُوجٕٗٞ ثألًه٢ٗ ٝ 
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 أف ينص عمى أّف الشؾ يفسر لمصمحة مف المشّرعقد كاف أحرى بو  ،1«يفسر الشؾ لمصمحة المديف »
ىؤالء ىـ ضحية التعبير  أفّ  اعتبار عمى ،بصياغة العقد ، أو لمف لـ يقـو إليو التعبير عف اإلرادةوجّ 

ؾ الطريقة الغامضة ، أو صاغ العقد بتمطرؼ الذي قاـ بالتعبير عف إرادتوأف يكوف ال احتماؿالغامض و 
باني في مادتو ػػػػدني اإلسػػػوف المػػػػػػناه كؿ مف القانػػػػػما تب ذاىو ، ىو الطرؼ صاحب الني السّيئة 

إّف إبياـ العبارات يفسر ضد  »ذلؾ بالنص صراحة عمىو  ،915المدني النمساوي في مادتو و  ،1258
 2.«مف صدرت منو

ذلؾ لعدـ وجود و  ،نفا ىي أكثر تحقيقا لمعدالةآىا القانوناف المذكوراف االتي تبنّ ىذه القاعدة و 
قتضيو حسف يىي أكثر تطابقا  مع ما ، و لمصمحة األخر دوف وجو حؽتحقيقا  حدىماأإجحاؼ بحؽ 

عدـ المجوء بالوضوح و  االلتزاـ، و عمى مراعاة مصالح الطرؼ المقابؿ مف حرص النية في تكويف العقود
 3.أو التعبير عف اإلرادة فييا ،إلى أساليب الخداع الممتوية في صياغة العقود

المقابؿ طرؼ ال، أو تأكيدات مف فييا بيف المتعاقديف عالقات خاصةالتي توجد  ة لاأما في الح
ه يعني شيئا يعرفو الطرؼ ، وأفّ  التعبير الذي أصدر عميو ااتفقصياغتو مثمما  تبأّف العقد قد تم

، أو مع ما ىو مطموبصياغة العقد بما يتعارض  تمت، في حيف أّف األمر لـ يكف كذلؾ حيث المقابؿ
ىذا  عتبر، اطرؼ المقابؿي عيد بيا إليو ال، خيانة لألمانة التعمدا فقيايو ترجمة العبارات بغير ما 

، فيو إذف قتضيات حسف النية في تكويف العقدالطرؼ و الذي قاـ بيذه الصياغة أو الترجمة مخال بم
 4.سيء النية والقاعدة تقضي أّف القصد السيء يرد عمى أىمو

أو  تمقاهػػػػػطرؼ الذي يػػف قبؿ الأما إذا وقع لبس في العبارات الواردة في العقد أو في صياغتو م
تناولو في المطمب ت شروطو والذي سنر غمطا أي عيب في اإلرادة إذا ما توف اعتباره، فيمكف قرهػػػػػػػي

 . التالي

                                                           
1

ٖٓ  166ٖٓ ثُوجٕٗٞ ثُٔو٢ٗ ث١ٌُٚٔ، ٝثُٔجهر  151/1هجٕٗٞ ٓٞؽذجس ٝ ػوٞه ُذ٘ج٢ٗ، ٝ ثُٔجهر  369أٗظٌ ثُٔجهر  

ٖٓ ثُوجٕٗٞ ث٣ٌُٞض٢، ٣ٝضْ صذ٣ٌٌ ٛيٙ ثُوجػور ػ٠ِ  194ٖٓ ثُوجٕٗٞ ثألًه٢ٗ ٝ ثُٔجهر  240/1ثُوجٕٗٞ ثُؼٌثه٢، ٝثُٔجهر 

ّٕ ثألٙ َ ك٢ ثإلْٗجٕ دٌثءر ثُيٓز ٝال ٣ٌٖٔ ٓنجُلز ٛيث ثألَٙ ثػضٔجهث ػ٠ِ ثُٖي ٝفوٙ، كٞال ػٖ صذ٣ٌٌثس، أّجُ أ

 .4ص٤ٜٔٔ ًهْ  294أمٌٟ ٓضؼِوز دجإلعذجس ٣َُِٔو أٗظٌ: ٤ٌٍٕثه ػ٣ََ ٤ِّٔجٕ، ثٌُٔؽغ ثُْجدن، ٗ 
2

  .295ٗوال: ػٖ ٤ٌٍٕثه ػ٣ََ ٤ِّٔجٕ، ثٌُٔؽغ ثُْجدن، ٗ  
3

  .295ٗلِ ثٌُٔؽغ، ٗ  
4

أ١ ٣ضْ صل٤ٌْ صِي ثُؼذجًثس ثُـجٓٞز أٝ ثُـ٤ٌ ٓٞثكوز ك٢ صٌؽٔضٜج ُٔج ٛٞ ك٢ ثُقو٤وز دؼٌِ ٓج  295ٗلِ ثٌُٔؽغ ٗ  

  أًثهٙ ٛٞ ٝ ُٚجُـ ثُطٌف ثُٔوجدَ.



.التعاقد مرحمة في النية حسن أثر: الثاني الفصل  

 

 
186 

  »عمى أنو    CISGينا لبيع البضائع الدولية يف اتفاقيةمف  8و كما تنص المادة 

، دهلما قصنات والتصرفات الصادرة عف أحد الطرفيف وفقا اتفسر البي ةاالتفاقيفي حكـ ىذه  -1
  .ال يمكف أّف يجيمو ، أوخر يعمـ بيذا القصدىذا الطرؼ متى كاف الطرؼ اآل

وفقا لما  ،ت والتصرفات الصادرة عف الطرفيفناا، تفسر البيي حالة عدـ سرياف الفقرة السابقةف -2
 خر إذا وضع في نفس الظروؼ.يفيمو شخص سوي اإلدراؾ، ومف نفس صفة  الطرؼ اآل

مر بتعييف قصد أحد الطرفيف أو ما يفيمو شخص سوي اإلدراؾ يجب أف عندما يتعمؽ األ -3
ات التي تكوف قد ال سيما المفاوض ،جميع الظروؼ المتصمة بالحالة االعتبارعيف يؤخذ في 

رؼ الحؽ ػػػػػأي تصعمييا التعامؿ بينيما واألعراؼ و  استقرالعادات التي ، و تمت بيف الطرفيف
 . «ادر عنيما ػػػػػػص

ثر معالجتيا ليذا الموضوع لـ تس ةاالتفاقيمف المادة أّف  يتضح ر عمى درب القوانيف ػػػػػػػػػوا 
. حيث أّف الفقرة طبيعة العقود التجارية الدوليةو الخاصة، بؿ أوجدت لنفسيا معالجة مختمفة تتفؽ 

رط أف يكوف لكف بش ،حررهف مالتصرفات يكوف وفقا لقصد نات و ااألولى مف المادة تبيف أّف تفسير البي
جاء في و  ،، وىو ما يتطابؽ مع ما يقتضيو حسف النية في تكويف العقدخر يعمـ بيذا القصدالطرؼ اآل

يؿ قصد مف صاغ ػير إلى مف يجػػػػالمادة ىنا تشال يمكنو أف يجيؿ " و  خر ىذه الفقرة عبارة " أوآ
أف يفسر العقد وفقا كجزاء إلىمالو وىو يستحؽ إذف و  ،لكف جيمو كاف مشوبا بإىماؿ مف جانبو ،العقد

 1.لقصد مف حرره

ادرة عف أحد ػػػػػػات الصػػػػػػػػػػػػالتصرفنات و اأما الفقرة الثانية مف المادة فيي تتعمؽ بحالة تفسير البي
طبقا ، و ميمال في عدـ عممويكف  لـقصده و كاف الطرؼ المقابؿ ال يعمـ ب الة ما إذا، في حالطرفيف

ع الظروؼ المتصمة يجم االعتبار، مع األخذ بعيف المجوء إلى معيار الرجؿ المعتاد ليذه المادة يتـ
يما ػػػػتعامؿ بينالعمييا  تقرػػػػػػاسالعادات التي يما المفاوضات التي تمت بينيما و ال س ،بالحالة

أف  اقديف دوفىنا نرى أف المادة تراعي حالة المتع. و راؼ، وأي تصرؼ الحؽ صادر عنيماػػػػػػعاألو 
 2«بتفسير الشؾ لمصمحة المديف  »خر كما فعمت جممة القوانيف الداخمية ترجح أحدىما عمى اآل

                                                           
1

  .٤ٕ296ٌٍثه ػ٣ََ ٤ِّٔجٕ، ثٌُٔؽغ ثُْجدن، ٗ  
2

 .296ٗلِ ثٌُٔؽغ، ٗ  
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يترتب عميو تفسير الشؾ  ،ح الناتج عف حسف النيةو بالوض االلتزاـمما سبؽ يتضح أف عدـ و 
في ي يستأثر بالصياغة ماداـ الطرؼ القوي ىو الذ ،أو المستيمؾ في مثؿ ىذه العقود المذعفلصالح 
، وذلؾ بتفسير ذلؾ الغموض لمصمحة يتحمؿ نتائج صياغتو الغامضة ف، فعميو إذف أقودػػػىذه الع

أما في الحالة التي يمكف فييا لطرؼ مناقشة شروط العقد وبنوده والمساىمة في  ،الطرؼ الضعيؼ
حافا بحؽ ػػػمف إجػػػػػػالقاعدة تتضىذه ي ) الشؾ يفسر لمصمحة المديف ( و فإف القاعدة ى ،صياغتو
ف كاف ىوقاعدة مرجحة لمصمحة المديف حتى و ، ألف الكفة بموجب ىذه الالدائف مف صاغ العقد  ا 

، لذلؾ كاف أولى بتمؾ تو ال محاؿتعمد وضع ىذه العبارات الغامضة التي سوؼ تفسر لمصمحو 
كؿ مف القانوف بما جاء في  ذالقانوف المدني الجزائري أف تأخ منياالقوانيف والتي سبؽ اإلشارة إلييا و 

 ما ، أوالعبارات المبيمة ضد مف صدرت عنوالمذاف يقضياف بتفسير المدني اإلسباني والنمساوي و 

 . التي توزع األعباء بالتساوي دوف أف ترجح الكفة لصالح المديف عمى الدائفينا و يف اتفاقيةجاءت بو 

و إليو التعبير ف عمى مف وجّ يتعي ،تطابؽ اإلرادتيفحالة في في األخير يجب التنويو إلى أنو و و 
خر بمبدأ حسف النية في إعالف إرادتو كما ، أف يمتـز ىو اآلإلرادة بكيفية واضحة ال لبس فيياعف ا

 كما يتعيف عميو أيضا فيـ اإليجاب عمى الوجو الذي قصده الموجبو  –بالوضوح  االلتزاـ –سبؽ بيانو 
بؿ ، أما إذا أىمؿ القامطابقة لمقتضيات حسف النيةكيفية ، أي  بطالما كاف اإليجاب محددا وواضحا

عمى الموجب تفويت فرصة اصدا بذلؾ التخمص مف المسؤولية و خر قآذلؾ متعمدا مدعيا فيمو بمعنى 
 1.مخال بمقتضيات حسف النيةعتبر سيء النية و كانت ستحقؽ لو مغنما ا

 

 

 

 

                                                           
1

ٛ٘ج ٣ٌٕٞ دئؽذجًٙ ػ٠ِ ص٘ل٤ي ثُؼوو ثُٔذٌّ، ٝ ك٢ ثّضقجُز  ثُؾَثءٝ 337ٝ338و٢ٗٞ، ثٌُٔؽغ ثُْجدن، ٗػذو ثُق٤ِْ ثُ 

  ىُي ٝ صٔ٘ؼٚ ٣ٌٕٞ دجُضؼ٣ٜٞ ٓجه١ ٓوجدَ.
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 المطمب الثاني

 .اإلرادةة و عيوب حسن الني

بصورتيا ، فيي تشكؿ منذ نشوئيا و مف أىـ الضمانات في تكويف العقد نظرية عيوب اإلرادة تعد
 1.الحديثة نظاما يسعى لحماية اإلرادة المعيبة أثناء التعاقد

ّف نظرية عيوب اإلرادة المنصوص عمييا في القانوف المدني بو  غـ مف أّنيا جاءت لحماية رّ الا 
مف  –ال يمكف إنكاره  –ضمنيا  اعترافابشكؿ جمي تعكس و  أنيا أشرنا إالأف يبة كما سبؽ و اإلرادة المع

مف ىذا سنحاوؿ إبراز عالقة  انطالقاو  2،بضرورة مراعاة مبدأ حسف النية عند تكويف العقد المشّرع
 . يوب اإلرادة مف خالؿ  ىذا المطمبحسف النية في تكويف العقد بع

ادر ػػػػػػت مف أىـ نظريات مصػػػػأصبح، و عيوب اإلرادة لكثير مف الدراسات لقد خضعت نظريةو 
، وكما قد برزت يخمو منيا االلتزاـ، فال يكاد كتاب أو بحث بخصوص العقد أو مصادر االلتزاـ

بمبدأ حسف  ارتباطيا، وذلؾ مف خالؿ التركيز عمى جوانب رية عيوب اإلرادة بصورة حديثةدراسات لنظ
حيث ذىبت ىذه الدراسة إلى أّف نظرية عيوب اإلرادة المذكورة في الفصؿ 3،كويف العقدالنية عند ت

قصد بيا إدراج  المشّرعفإّف  ـّ ثومف  ،المخصص لصحة العقد تقترب جميعيا مف مفيوـ حسف النية
ويف ػػػػة عند تكػػػػتعاقد سيء النيو بتوقيع جزاء عمى المئبأّف في قضا، و ذا المبدأ عند تكويف العقدى
     4.، دليؿ عمى جعؿ ىذا المبدأ شرطا مستقال لصحة العقدقدػػػالع

 

 
                                                           

. 84ًٝٓجٕ ٤ٌ٘ٓ فوثه، ثٌُٔؽغ ثُْجدن، ٗ  
1
  

.27ٓجًؿ٣ٌش ٗوٞال أٗطٞثٕ ٓجًٝه٣ِ: ثُؼٌ٘ٚ ثألماله٢ ك٢ ثُؼوو،  ثٌُٔؽغ ثُْجدن، ٗ  
2
  

3
 Brigitte Lefebvre, La bonne foi dans la formation du contrat, revue de droit  de McGill , 

McGill law Journal, 1992 , p 1060….1065. 
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 Marie Annik Grégoire , Le rôle de la bonne foi dans la formation et l’élaboration du 
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4
 Stéphane Darmaisin :le contrat  moral . p :144 : « la cour de cassation confirme cette 

analyse par important arrêt 16 mai 1995 en retenant qu’un contrat conclu de mauvaise foi 

et sanctionné par la nullité »   ٗ ،48ػٖ ك٣ٌور ُذجٕ، ثٌُٔؽغ ثُْجدن  
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 الفرع األول

 حسن النية في تكوين العقد و الغمط . 

عند نصو عمى نظرية عيوب  المشّرع، نجد أّف ى أحكاـ القانوف المدني الجزائريبالرجوع إل
وب ػػػعيب الغمط أكثر مف العيب اىتـ، قد العقودو  اتااللتزامب، في الكتاب الثاني الخاص اإلرادة
لذي سنقـو او  «حسف النية  »منو مصطمح  85المادة و  82بصراحة في المادة كما أورد و  1،األخرى

 .بدارسة الغمط مف خاللو

 الفقرة األولى

 .تعريف الغمط 

 اعتقادوىـ يحمؿ الشخص عمى  )ويحبذ بعض الفقو تعريفو بأنو  2،يخالؼ الحقيقة اعتقادىو  
عقد ما كاف  ابراـور كاذب لمواقع يؤدي بالشخص إلى فيو إذف تص ،يدفعو إلى التعاقدو  3(غير الواقع 

فيو  بيف لنا بأّف الغمط المقصود ىنا ىو الذي يقعىذا التعريؼ يو  يبرمو لو تبيف حقيقة ىذا الواقع،ل
 .المتعاقد حاؿ تكويف اإلرادة

 

 

 

                                                           
1
مٚ٘ ٜٓ٘ج مِٔ ٓٞثه ُؼ٤خ ثُـ٠ِ ٝ ٓجهص٤ٖ ٌَُ ػ٤خ ٖٓ  91إ٠ُ  81إى أٗٚ ػجُؼ ٗظ٣ٌز ػ٤ٞح ثإلًثهر ك٢ ثُٔٞثه   

ثُؼ٤ٞح ثُغالعز ثُٔضذو٤ز، ٝ ٤ُِ ؿٌٝ٘ج ثُقو٤و٢ ٖٓ ٛيٙ ثُوًثّز ٛٞ ص٘جٍٝ ٛيٙ ثُؼ٤ٞح دجٌُٖؿ ٝ ثُوًثّز ٝ إٗٔج ًٌَٗ 

   ػ٠ِ إدٌثٍ ثُوًٝ ثُي١ ٣ِؼذٚ ٓذوأ فْٖ ث٤ُ٘ز ٝ ػالهضٚ دٜيٙ ثُؼ٤ٞح.
2

ز ثُذطالٕ ك٢ ثُضو٤ٖ٘ ثُٔو٢ٗ ثُؾَثة١ٌ، دقظ ٤َُ٘ ٕٜجهر ثُٔجؽْض٤ٌ ك٢ ثُؼوٞه ٝثُْٔؤ٤ُٝز، ُؼٚج٢ٓ ثًُٞه١، ٗظ٣ٌ  

  .34، ٗ 2001ثُؾَثةٌ، –٤ًِز ثُقوٞم ٝثُؼِّٞ ثإلهث٣ًز، دٖ ػٌٕ٘ٞ 
3

، ٝ 127، ٗ 2003ٌٓٚ، أًٗٞ  ثُؼ٢ٌّٝٔ، ػ٤ٞح ثٌُٝج ك٢ ثُوجٕٗٞ ثُٔو٢ٗ، ٖٓ٘أر ثُٔؼجًف، ثإلٌّ٘و٣ًز،  

 91ٝ ثُذ٘و  90ٝ )ه أًٗٞ ِّطجٕ ثُٔٞؽَ ك٢ ٓٚجهً ثالُضَثّ ثُذ٘و  .٤301ٔجٕ، ثٌُٔؽغ ثُْجدن، ٗ  ٤ٌٍٕثه ػ٣ََ ِّ

 .2ص٤ٜٔٔ ًهْ  34( ٗوال ػٖ ُؼٚج٢ٓ ث٣ًُٞو١، ثٌُٔؽغ ثُْجدن، ٗ
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تسميتو بالغمط عؿ  أصطمحما  استبعادبدراسة الغمط كعيب مف عيوب اإلرادة  ءالبديتعيف قبؿ و 
 .البحث بالغمط الذي يعيب اإلرادة وحصر نطاؽ2،والغمط المانع 1،المادي

غمط  الذي وقع في يجوز لممتعاقد )عمى أّنو  الجزائري دنيمال انوف قالمف  81وقد نصت المادة 
يكوف الغمط جوىريا إذا  )عمى أنو  82وكذلؾ نصت المادة  (أف يطمب إبطالو  العقد ابراـجوىري وقت 

  .العقد لو لـ يقع في ىذا الغمط ابراـامة بحيث يمتنع معو المتعاقد عف ا مف الجسدّ بمغ ح

يعتبر الغمط جوىريا عمى األخص إذا وقع في صفة لمشيء يراىا المتعاقداف جوىرية أو يجب و 
  .لحسف النيةلشروط العقد و ؾ نظرا كذل اعتبارىا

كانت تمؾ الذات أو ىذه الصفة السبب ، و ذات المتعاقد أو في صفة مف صفاتوإذا وقع في 
قابال لإلبطاؿ لغمط في القانوف إذا  العقديكوف  )منو  83كما تضيؼ المادة و  (في التعاقد  الرئيسي

  (القانوف بغير ذلؾ  . مالـ يقض 82و 81 طبقا لممادتيف توفرت فيو شروط الغمط الواقع

 الفقرة الثانية

 .شروط الغمط  

أف يتوفر الغمط الذي وجوب المنصوص عمييا في القانوف المدني الجزائري، يستنتج مف المواد 
  : الشروط التاليةعمى ية العقد لإلبطاؿ يؤدي إلى قابم

أي أنو بمغ ،3إذا كاف ىو الدافع الرئيسي إلى التعاقد ايكوف الغمط جوىري: و اأن يكون الغمط جوىري 1
والتي  86/1ممادة طبقا ل 4،العقد لو لـ يقع فيو ابراـامة بحيث يمتنع معو المتعاقد عف قدرا مف الجس

                                                           
1

ػ٠ِ ّؼٌ ثُِْؼز دـ٤ٌ ؿ٠ِ  ثُـ٠ِ ثُٔجه١ ُْ ٣ٌٖ ُٚ أ١ هًٝ ك٢ ص٣ٌٖٞ ثإلًثهر دَ ٌٟأ دؼو ص٣ٌٜٞ٘ج، ًإٔ ٣ضْ ثإلصلجم 

ٖٓ ثُطٌك٤ٖ: عْ ٣قوط ؿ٠ِ ك٢ فْجح ثُغٖٔ أٝ ٗوَ ثألًهجّ ٖٓ ًٝهز إ٠ُ أمٌٟ كٜيث ثُـ٠ِ ال ٣ؼ٤خ ثإلًثهر، ٝ ٣وضٌٚ 

ٖٓ ثُوجٕٗٞ ثُٔو٢ٗ ث١ٌُٚٔ ٝ ثُٔجهر  123ٖٓ ثُوجٕٗٞ ثُٔو٢ٗ ثُؾَثة١ٌ ٝ ثُٔجهر  84ثألٌٓ ػ٠ِ صٚق٤قٚ، أٗظٌ ثُٔجهر 

 و٢ٗ ثُؼٌثه٢.  ٖٓ ثُوجٕٗٞ ثُٔ 120
2

ثُـ٠ِ ثُٔجٗغ ٛٞ ثُـ٠ِ ثُي١ ٣ضٌصخ ػ٤ِٚ ٓ٘غ ثٗؼوجه ثُؼوو ال ٓؾٌه صؼ٤٤خ إًثهر أفو ثُٔضؼجهو٣ٖ ٝ ٛٞ ٣ضقون ك٢ فجالس  

٢ٛ )أ( ثُـ٠ِ ثُي١ ٣٘ٚخ ػ٠ِ ٟذ٤ؼز ثُؼوو ٛٞ) هٌٛ( ٣ضٞٛٔٚ  ثُطٌف ثُٔوجدَ )ٛذز (، )ح( ثُـ٠ِ ثُي١ ٣٘ٚخ ػ٠ِ 

وو ٣ٞؽو ك٢ ٓو٣٘ز أمٌٟ ٤ُْش ثُؼجٙٔز، )ػ( ثُـ٠ِ ثُي١ ٣٘ٚخ ػ٠ِ ّذخ ثالُضَثّ ) ٓقَ ثالُضَثّ ثٍَُٔ٘ ٓقَ ثُؼ

(، ثٌُٔؽغ ثُْجدن،   ٤ًٙٞ1ز دجِٟز ( ٝ ٣َُِٔو ثٌُؽٞع إ٠ُ ث١ًُْٜٞ٘ ك٢ )ث٠٤ُّٞ ك٢ ٌٕؿ ثُوجٕٗٞ ثُٔو٢ٗ ثُؾو٣و ػ

 . 34. ٝ أًٗٞ ثُؼ٢ٌّٝٔ، ثٌُٔؽغ ثُْجدن، ٗ 293ٗ  289ٗ 
3

  .168ثإلًثهر ثُٔ٘لٌهر ( ثٌُٔؽغ ثُْجدن، ٗ ٙذ١ٌ ثُْؼو١، ) ثُؼوو ٝ 
4

 . 36. ٝ ثُؼٚج٢ٓ ثًُٞه١، ثٌُٔؽغ ثُْجدن، ٗ ٤ٕ303ٌٍثه ػ٣ََ ٤ِّٔجٕ، ثٌُٔؽغ ثُْجدن، ٗ  
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يعتبر الغمط جوىريا عمى األخص إذا وقع في صفة لمشيء يراىا المتعاقداف جوىرية. أو تنص عمى ) و 
النصوص   مف ىذا النص و  يتضح مفو لحسف النية ( لشروط العقد و  عتبارىا كذلؾ نظرايجب ا

ى أثر الغمط في إرادة ، إذ يجب أف نتقصّ ذاتيبالمعيار ال اعتدّ الجزائري  المشّرعالسابقة الذكر بأّف 
 المتعاقد ذاتيا . 

ى سبيؿ المثاؿ ال الجزائري بعض الحاالت التي يعتبر فييا الغمط جوىريا عم المشّرعوقد أورد  
 ىي : و  1عمى سبيؿ الحصر

 ال تعتبرقد نصت المادة عمى أّف الصفة و  82/2طبقا لممادة  :أ  الغمط في الصفة الجوىرية لمشيء
إذا دلت عمى الوصؼ كذلؾ مف طرؼ المتعاقديف بؿ إنيا تكتسي نفس  اعتبارىا جوىرية فقط في حاؿ

 .ما يقتضيو حسف النيةلؾ الظروؼ و ذ

قد أحاؿ تحديد الصفة الجوىرية التي أدت إلى الوقوع في الغمط إلى مبدأ  المشّرعيتضح ىنا أّف و 
لمكشؼ عف الغمط إذ أّف المادة قد قضت بأّف صفة  اتخذهذلؾ تعزيزا لممعيار الذاتي الذي و  ،حسف النية

 ،يو نيتيما بالفعؿعم انطوتالمتعاقداف جوىرية وفقا لما  اعتبرىاالشيء تكوف جوىرية ليس فحسب إذا 
، ولما ينبغي في ية وفقا لما البس  العقد مف ظروؼجوىر  اعتبراىابؿ أيضا إذا وجب أف يكونا قد 

واجب التعامؿ بحسف النية ييدياف في بعض عية لمعقد و ، فالظروؼ الموضو النية التعامؿ مف حسف
، ثـ يا أثريةنّ ظثار قطعة آخص مف تاجر ش اشترى، فإذا تعرؼ عمى نية المتعاقديفالواؿ إلى األح

ثار قرينة عمى آ، فمف حؽ المشتري أف يقيـ مف واقعة أّنو تعامؿ مع تاجر كذلؾأنيا ليست  اتضح
أف يتمسؾ بما ينبغي أف يسود ، و خرعمى نية المتعاقد اآل تيا دليالمف ىذه القرينة ذا يتخذأف ، و ونيت

اـ قد اشتراىا مف ماد ثرية لمقطعةصفة األف يتحقؽ مف الالتعامؿ مف حسف النية فال يكمؼ نفسو  أ

                                                           
1

ٖٓ ؿ٤ٌ ثُقجالس ثُض٢ ٣ؼضذٌ ك٤ٜج ثُـ٠ِ ؽ٣ٌٛٞج ٝ هثكؼج ُِضؼجهو كٜٞ ٣ٌٕٞ ؿ٤ٌ ٓؤعٌ ٝ ٣ذو٠ ثُؼوو ٙق٤ـ، )أ(ثُـ٠ِ ك٢  

ث٢ُٖء ٓقَ ثُؼوو ًيُي ثُي١ ٣٘ٚخ ػ٠ِ ٙ٘ق ًٝهز ثٌُضجح ثُي١ صوٌأٙ، )ح( ثُـ٠ِ ك٢  ثُٚلز ؿ٤ٌ أّج٤ّز ك٢

ّٕ ه٤ٔز ٤ّجًصٚ دـ  أالف ٝ  3ٕن٤ٚز ثُٔضؼجهو إىث ُْ صٌٖ ٓقَ ثػضذجً ك٢ ثُؼوو، )ػ( ٝ ثُـ٠ِ ك٢ ثُو٤ٔز إىث ثػضوو ٕن٘ أ

ّٕ ٤ّجًصٚ  5ه٤ٔضٜج  صقطٔش إعٌ فجهط صْ ثصٞـ أٜٗج ٤ِّٔز. ٣َُِٔو آالف. )ه( ثُـ٠ِ ثُذجػظ ًٖٔ ثٕضٌٟ ٤ّجًر الػضوجهٙ أ

 . 164أٗظٌ: ٙذ١ٌ ثُْؼو١، ) ثُؼوو ٝثإلًثهر ثُٔ٘لٌهر ( ثٌُٔؽغ ثُْجدن،  ٗ 



.التعاقد مرحمة في النية حسن أثر: الثاني الفصل  

 

 
192 

، بؿ كاف الواجب عمى ىذا  األخير أّف ينبو المشتري إلى أّف القطعة ليست أثرية لو تاجر في األثار
 1.كاف عالما بذلؾ

أو  ،يكوف الغمط جوىريا في شخص المتعاقد: و شخص المتعاقد أو في صفة مف صفاتوب  الغمط في 
 ىي الدافع إلى التعاقد. في التعاقد و  اعتبارذات أو الصفة محؿ الفي صفة مف صفاتو إذا كانت تمؾ 

بقوليا ) يكوف العقد قابال لإلبطاؿ لغمط في   83الذي نصت عميو المادة و  :ج   الغمط في القانوف
يقض القانوف بغير ذلؾ ، مالـ 82و  81القانوف إذا توفرت فيو شروط الغمط في الواقع طبقا لممادتيف 

 الذيتكوف ىي السبب الرئيسي و بتوىـ قاعدة قانونية عمى غير حقيقتيا  الغمط في القانوف  يكوفو (  
 . يؤدي إلى قابمية العقد لإلبطاؿو إلى التعاقد فيو كذلؾ يعيب الرضا  المتعاقد يدفع

الذي الجزائري صراحة عمى ىذا الشرط و  : لـ ينص التقنيف المدنيخرالغمط بالمتعاقد اآل اتصال 2
أو عمى عمـ بأف المتعاقد قد وقع في غمط  ،خر في الغمطخر قد وقع ىو اآلتعاقد اآليتمثؿ في كوف الم

 13/ 85المادة و 2 2/ 82رجوع إلى المادة البلكف و  ،كاف  مف السيؿ عميو أف يتبيف ذلؾعمى األقؿ  أو
: يثبت أوال، إذ عمى المتعاقد الذي يريد إبطاؿ العقد لمغمط أف قد أخذ بيذا الشرط المشّرعيتبف لنا أّف 

خر شترؾ فيو مع المتعاقد اآل: أّف ىذا الغمط قد اثانيا، تعاقدكونو جوىريا أي دافعا لم، و وجود ىذا الغمط
لذي وقع فيو الغمط ا، فإذا كاف يعمـ بخر يعمـ بو، أو كاف يستطيع أف يعمـ بوأو أّف المتعاقد اآل

والمادة  82/2أي عكس ما تقتضيو المادة  ولـ يطمعو عمى الحقيقة يعد سيء النية، المتعاقد معو
تبيف ، أما إذا كاف مف السيؿ عميو أف يلحالة جديرا بالحماية مف اإلبطاؿال يكوف في ىذه او  85/1

سف النية في تكويف لمقتضيات ح، ألنو وفقا يعد مقصرا، وال حماية لو كذلؾفيو  غمط المتعاقد معو 
، أما في حالة الغمط المشترؾ فعّمة الطرؼ المقابؿ في الغمطأف يتأكد مف عدـ وقوع  والعقد كاف عمي

نما القصد مف خر قد وقع في غمطألنو ىو اآل ،وء نية الطرؼ المقابؿقابمية العقد لإلبطاؿ ليس س ، وا 
الذي ال يعممو ردي و أّف الغمط الف اعتبارت عمى المعامال استقرارىو 4،ورائو حسب رأي بعض الفقو

                                                           
1

. ٝ ثُـ٠ِ ٛ٘ج ٌٓصذ٠ دجالُضَثّ دجإلػالّ ٝ ثُي١ ٣ٌصذٚ ٛيث ثُٔذوأ ٝ صْ ٤ٕ304ٌٍثه ػ٣ََ ٤ِّٔجٕ، ثٌُٔؽغ ثُْجدن، ٗ  

 ص٘جُٝٚ ك٢ ثُلَٚ ثُْجدن. 
2

 .172ُْؼو١، )ثُؼوو ٝثإلًثهر ثُٔ٘لٌهر ( ثٌُٔؽغ ثُْجدن،  ٗ ٙذ١ٌ ث 
3

  .37ُؼٚج٢ٓ ثًُٞه١، ثٌُٔؽغ ثُْجدن، ٗ  
4

، ٝٙذ١ٌ ّؼو١) ثُؼوو ٝثإلًثهر ثُٔ٘لٌهر (، ثٌُٔؽغ 379ػذو ثٌٍُثم ث١ًُْٜٞ٘ ٗظ٣ٌز ثُؼوو، ثٌُٔؽغ ثُْجدن، ٗ  

  .173ٝ  172ثُْجدن،  ٗ 
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شترؾ الطرفاف و إذا اعامؿ ىذا مف جية ، وكما أنّ خر وليس مف السيؿ أف يعممو يزعزع التالمتعاقد اآل
ره الطرؼ طمب أحد الطرفيف إبطاؿ العقد فمف العدؿ أف يقو ثـ تبيف بعد ذلؾ حقيقة األمر  ،في الغمط

خر نيما أّف يتضرر مف تمسؾ الطرؼ اآلومف ثـ فميس ألي م 1،فيو اشتركالذي اسبب ذاتو و مخر لاآل
   .باإلبطاؿ

ادر في ػػػػا الصػػػػػػػفي قررى  رطػػػػوىو ما تؤكده  المحكمة العميا بالنسبة ليذا الش 
بر السبب التي تعتمط الجوىري أي صفة الميندس و قد أشارت عند تقديرىا لمغو  14/11/1988،2

وجود ىذه الصفة بطمبو حرص المتعاقد الواقع في الغمط عمى التأكد مف قد ، و لمتعاقد الرئيسي الدافع
طرؼ الكما أّف  .لمحماية القانونية أىالأصبح ا عمى ذلؾ بأنو و بناءالشيادة و  عمى استظيار الممحّ 
دليؿ عمى كوف الواقع في الغمط  سوء نية ىذا األخير ىي، و ىو سيء النيةىنا يعمـ بالغمط و  خراآل

 3.العقد قابؿ لإلبطاؿمف ثـ فإّف اإلرادة ىنا معيبة و معذور و 

 الفقرة الثالثة

 .عالقة الغمط بحسن النية

لواقع في الغمط إّف أىـ مسألة تثيرىا نظرية الغمط ىي مسألة التوفيؽ بيف مصمحة المتعاقد ا
حسف النية  مبدأسمطاف اإلرادة و  عالقة التنازع بيف مبدأفيو يترجـ  4،خر في العقدمصمحة الطرؼ اآلو 

 5.العقد ابراـالمذاف يحكماف مرحمة 

مبنيا عمى مبدأ سمطاف اإلرادة فقط  ،يؤدي إلى إبطاؿ العقدو كاف الغمط الذي يعيب اإلرادة و فم
في كوف  المتمثؿلكاف توفر الشرط األوؿ و  –معيبة أي اإلرادة ال –ع في األصؿ لحمايتيا كونو شرّ 

تظير ع في الغمط بإبطاؿ العقد ، ىذا و لمتعاقد ، لوحده كافيا إلعطاء الحؽ لمواق ادافعو  االغمط جوىري
، فمماذا ترجح الكفة في بالغمط التي ىي ليست معيبة اتجاىوإشكالية أخرى أيضا ىي إرادة المتمسؾ 

                                                           

. 306،  ٗ ٤ٌٍٕثه ػ٣ََ ٤ِّٔجٕ، ثٌُٔؽغ ثُْجدن 
1
 

. 149ٗ  1990ثُٔؾِز ثُوٞجة٤ز ثُؼوه ثٌُثدغ  14/11/1988هٌثً دضج٣ًل   49339ثُـٌكز ثالؽضٔجػ٤ز ِٓق ًهْ  
2
  

3
 Marie Annik Grégoire , op, cit ,  p 50  

4
 . ٤ٕ307ٌٍثه ػ٣ََ ٤ِّٔجٕ، ثٌُٔؽغ ثُْجدن، ٗ 
5

ّٕ إًثهصٚ ٓؼ٤ذز،   ف٤ظ ٣وق ٓذوأ ِّطجٕ ثإلًثهر ٓغ ٌٟف ثُٞثهغ ك٢ ثُـ٠ِ ٝ ىُي دئػطجةٚ ثُقن ك٢ إدطجٍ ثُؼوو دٔج أ

د٤٘ٔج ٣ٖٞٔ ٓذوأ فْٖ ث٤ُ٘ز ثُقٔج٣ز ُِطٌف ثُٔوجدَ فْٖ ث٤ُ٘ز ٝ ثُي١ صُٞوس ُو٣ٚ عوز ٌٖٓٝػز دجُْ٘ذز ُِؼوو ثُي١ صْ 

 ثدٌثٓٚ. 
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إرادة طرؼ المقابؿ  احتراـتطبيؽ النظرية لصالح الواقع في الغمط ؟ أو لـ يكف األجدر بأف يتـ 
 . عجز في اإلجابة عف ىذه اإلشكالية، بدال مف إرادة الغمطاف و ىنا نجد المتبصرة

ىو أّف المتمسؾ  ،لذلؾ يتضح جميا أّف األساس السميـ إلعماؿ نظرية الغمط المعيب لإلرادة
في القوانيف المدنية  اشترطتوىو ما و  1،تجاىو بالغمط أخؿ بمقتضيات حسف النية في تكويف العقدا
الشرط فإّف مبدأ حسف النية ىذا في حالة عدـ توفر و فإنو  مف ثـّ " و خرالغمط بالمتعاقد اآل اتصاؿ"

 واتجاىوذلؾ مراعاة لمثقة المشروعة المتولدة لدى الطرؼ المتمسؾ  ، ييدؼ إلى اإلبقاء عمى العقد
كما و  2،لـ يشترؾ في الوقوع في الغمطأف يعمـ و  استطاعتوليس في والذي ال يعمـ بالغمط و  ،باإلبطاؿ

  3.المعامالت استقراريضمف ذلؾ أيضا ما يوجبو 

مف قبؿ المتمسكة  مقتضيات حسف النية، احتراـإّف القوؿ بأّف نظرية الغمط مبنية عمى أساس 
، فحسف النية خر أكبر دليؿ عمى ذلؾبالطرؼ اآل الغمط اتصاؿ  فاشتراط ،بالغمط لو ما يبرره اتجاىو

 : يقتضي بالنسبة ليذا الشرط ما يمي

، كاف يجب عميو طبقا لما بالغمط يعمـ بو اتجاىوفي الحالة التي يكوف فييا المتعاقد المتمسؾ 
 يستغؿ ذلؾ الّ ألعيب و إعالـ الواقع في الغمط بأنو وقع في ىذا ا ،يقتضيو حسف النية في تكويف العقد

ال و  ،العقد دوف أف يعممو بإبراـيقوـ و  و إذف ىضيات حسف النية في تكويف العقد و عتبر مخال بمقتاا 
 . جزائو اإلبطاؿسيء النية و 

فإّف حسف النية يقتضي مف  ،في الحالة التي يكوف فييا مف السيؿ عميو أف يعمـ بالغمطو 
، وذلؾ طرؼ المقابؿ في الغمطالف عدـ وقوع أكد متّ الإضافيا بالتحقؽ و  التزامابالغمط  اتجاىوالمتمسؾ 
خر قد وقع في غمط عميو فإذا تبيف أّف المتعاقد اآل ،تعاقدمف ال يبتغيومنو عما  4االستفسارمف خالؿ 

 .ف يخبره ويعممو بأنو واقع في غمطأ

                                                           
1

  .304ُْجدن، ٗ ٤ٌٍٕثه ػ٣ََ ٤ِّٔجٕ،  ثٌُٔؽغ ث 
2

 . ٤ٕ308ٌٍثه ػ٣ََ ٤ِّٔجٕ، ثٌُٔؽغ ثُْجدن، ٗ  
3

  .382أٗظٌ ث١ًُْٜٞ٘، ثٌُٔؽغ ثُْجدن) ٗظ٣ٌز ثُؼوو (،  ٗ  

ٝٛٞ ثالُضَثّ دجالّضؼالّ ثُ٘جٕب ػٖ فْٖ ث٤ُ٘ز ٝ ثُي١ ّذن ٝ إٔ ص٘جُٝ٘جٙ. 
4
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ف ػػػػػسف النية في تكويػػػػأما في حالة وقوعو في نفس الغمط ) الغمط المشترؾ ( فينا يقتضي ح
  1.ألنو ىو نفسو كاف واقعا في ذات الغمط ،التسامح في إبطاؿ العقد لمغمطالتعاوف و  التزاـ ،العقد منو

ترتب ىذه الفكرة و ، أىـ تطبيقات حسف النية في الغمط كما تعد فكرة الغمط الغير معذور مفو 
حسف  ؾ ألّنوػػػػػػػذلصحة العقد و تولدت لديو ثقة مشروعة بو  ،الحماية لمطرؼ الذي لـ يقع في الغمط

د يؤدي إلى قابمية العقفحتى يكوف الغمط معتبرا و  2،ا لإلرادةيعد الغمط الغير معذور عيب ال، و النية
و ال يرتكبو أ 3،يستبعد الغمط الذي ال يرتكبو شخص عادي ـّ ثمف لإلبطاؿ البد أف يكوف معذورا و 

أف يحرص عمى متعاقد ، فإذا كاف المفروض عمى كؿ ي مثؿ مؤىالتو ككونو محترفا مثالشخص ف
  4.، فإّف حسف النية ال يسمح بأف يستفيد الشخص مف إىمالوتحقيؽ مصالحو

عمى عاتؽ الواقع في الغمط واجب  المشّرع: ألقى حسف النيةؾ بالغمط بما يتعارض و حالة التمس
كما ورد في  ،مف القانوف المدني الجزائري 85مف أجؿ الحفاظ عمى العقد في المادة  ،حسف النية التزاـ

 5.ةفيتعسّ  بطريقة الجزاء الذي يترتب عمى سيء النية المتمسؾ بالغمط 85/2المادة 

 اشترى، ومثالو إذا بالغمط عمى وجو يخالؼ حسف النية ال يجوز التمسؾ 85فطبقا لنص المادة 
ثـ يتضح أنيا محصورة فيعرض عميو البائع  ،إلى الطريؽ العاـ اىو يعتقد أّف ليا منفذأرضا و  ،شخص

، مما يحقؽ لو كؿ األغراض التي عمى حؽ المرور إلى الطريؽ العاـ النفقات التي يقتضييا حصولو
  .، فتمسكو ىنا يتعارض ومقتضى حسف النيةقصد إلييا فيأبى إال إبطاؿ العقدي

بسقوط الحؽ في إبطاؿ العقد  ، إذ تقضيىـ تطبيؽ ليذا المبدأمف المادة أ 2وقد أوردت الفقرة 
 كؿ الذي توىمو المتعاقد في العقدلتنفيذ العقد بالش استعدادهأبدى المتعاقد األخر و  ،الغمطفي لمف وقع 

                                                           

.٤ٕ309ٌٍثه ػ٣ََ ٤ِّٔجٕ، ثٌُٔؽغ ثُْجدن، ٗ  
1
  

2
 Marie Annik  Grégoire  ,op , cit ,p 49 et p 50  

3
 François Chabas ; obligation théorie générale,  9éme Edition, Edition Delta, 2000. p171.  

4
 Ph Le tourneau , op ,  cit , p04  

5
 Saidi Mustapha :  la tendance objective du code civil la responsabilité , délictuelle et 

contrat .Mémoire de magister filière : contrat et responsabilité , université d’Alger .faculté 

de droit et des sciences administratives , ben aknoun , 2005. p 27 
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فإنو يظؿ مرتبط بالعقد إذا عرض البائع أف  ،ىو يعتقد أنو أثريشخص شيئا و  اشترىإذا  :ومثالو
 1.يعطيو الشيء األثري الذي قصد شراءه

يؤدي إلى تحقيؽ مصمحة الحؽ في اإلبطاؿ  باستعماؿؽ ىذا الحكـ أيضا إذا كاف التمسؾ يطبّ و 
عمى  تبيف أّنوف ثـ يمثالو أف يبـر رب عمؿ عقدا مع عامؿ معتقدا أّنو مف ديف معي، و غير مشروعة

، فإّف إبطاؿ العقد في ىذه الحالة ينافي النظاـ العاـ ، أي يؤدي إلى تحقيؽ مصمحة اعتقاده الؼخ
 2.صحيحاالعقد يبقى الحؽ في إبطاؿ العقد و  استعماؿغير مشروعة ، ولذا يبطؿ 

التي تمنح الحؽ و مف القانوف المدني الجزائري  741/2يمكف اإلشارة في األخير إلى المادة و 
لتصرؼ متى كاف يجيؿ أف المتصرؼ ال يممؾ العيف المتصرؼ فييا لممتصرؼ إليو في إبطاؿ ا

ينما استغؿ الطرؼ المقابؿ بالتالي ىو قد وقع في وىـ وعمى أساس ذلؾ الوىـ قاـ بالتصرؼ، بو مفرزة، 
بالتالي لـ يراعي مصالح المتصرؼ إليو و المتصرؼ في الماؿ الشائع ىنا  سيء نية ألنو لـ جيمة و 

     3بحالة الشيوع ،  لذلؾ منح القانوف الحؽ لممتصرؼ إليو في إبطاؿ العقد.يخبر المتصرؼ إليو 

 الفرع الثاني

 .النية في تكوين العقد و التدليس حسن 

ف ضمنيا القانوف المدني التي مو  4،القوانيف األخرى المتأثرة بوي و القانوف المدني الفرنس تبريع
بو بعض القوانيف العربية المتأثرة  ذىو بعكس ما تأخ. و با مستقال مف عيوب اإلرادةالتدليس عي الجزائري

 عوضا عف التدليس ،اتيا عمى ما يسمى بالغبف مع التغريرنالتي تنص تقنيو  5،بالشريعة اإلسالمية
 6.مفيوما مرادفا لو الذي يعتبر

 

 
                                                           

 
1

 .318ٝ  317، ٗ )1ث٠٤ُّٞ ٓٚجهً ثالُضَثّ  ػ(دنث١ًُْٜٞ٘، ثٌُٔؽغ ثُْج

  
2

 .176ٙذ١ٌ ثُْؼو١، ) ثُؼوو ٝثإلًثهر ثُٔ٘لٌهر ( ثٌُٔؽغ ثُْجدن، ٗ 
3
 .47ك٣ٌور ُذجٕ، ثٌُٔؽغ ثُْجدن، ٗ  
4

 .ًجُوجٕٗٞ ثُٔو٢ٗ ث١ٌُٚٔ، ٝث١ًُْٞ ٝ ثُٔٞؽذجس ٝ ثُؼوٞه ثُِذ٘ج٢ٗ 
5

  .143ه٢ٗ ك٢ ثُٔجهر ٝ ثألً 121ًجُوجٕٗٞ ثُٔو٢ٗ ثُؼٌثه٢  ك٢ ثُٔجهر  
6

  .٤ٕ320ٌٍثه ػ٣ََ ٤ِّٔجٕ، ثٌُٔؽغ ثُْجدن، ٗ  
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 ىولالفقرة األ 

 .تعريف التدليس و عناصره و شروطو 

خر في غمط يحممو عمى بغية إيقاع المتعاقد اآل احتياليةطرؽ  استعماؿيعرؼ التدليس بأنو و 
لصمة مف ىنا تظير او  2،ليس تمقائياريؼ أّف التدليس ىو غمط مستثار و يستفاد مف ىذا التعو  1،التعاقد

وف أّف التدليس يك اعتبار، عمى دليس بيذا التحديد يختمؼ عف الغشالت، و الوثيقة بيف الغمط والتدليس
ألجؿ معرفة عالقة ىذا و  3،، أو خارج دائرة العقدما الغش فقد يقع بعد تكويف العقدأ ،أثناء تكويف العقد

 عمينا أف نتطرؽ إلى عناصره وشروطو . ،العيب بحسف النية في تكويف العقد

  .عناصر التدليس أوال: 

يجوز إبطاؿ العقد لمتدليس إذا كانت  )عمى أّنو  4مف القانوف المدني الجزائري 86ة تنص الماد
ىا لما أبـر الطرؼ الثاني ال، مف الجسامة بحيث لو ؿ التي لجأ إلييا أحد المتعاقديف، أو النائب عنوالحي
 .العقد

تدليسا السكوت عمدا عف واقعة أو مالبسة إذا تبث أّف المدلس عميو ما كاف ليبـر العقد لو  يعتبرو  
 .ف مف ىذه المادة وجود عنصريف ىماويتبي (عمـ بتمؾ الواقعة أو ىذه المالبسة 

 ليذاو  ،التي تعد ضرورية لتحقيؽ حالة التدليس: والذي يتمثؿ في نية التضميؿ و العنصر المعنوي 1
 .مشروع وفر في المدلس قصد الوصوؿ إلى غرضو الغيرتييجب أف 

مة ، ويقصد بالحيؿ كؿ الوسائؿ المادية المستعمىي الحيؿ التي يستعمميا المدلسو  :العنصر المادي 2
مثالو  ما قضت بو محكمة النقض الفرنسية  بمسؤولية تاجر و  مف طرؼ المدلس لتزييؼ الحقيقة

سيارات  بسبب تالعبو بعداد سرعة سيارة بسوء نية بقصد إيقاع المشتري  في  الغمط بالّرغـ مف أف 
ذلؾ عمى أساس أف مثؿ ىذا التصرؼ الصادر مف البائع يعمؿ في نفس مينة البائع ، و المشتري كاف 

                                                           
1

  .318(،  ٗ 1ث١ًُْٜٞ٘ ث٠٤ُّٞ ، ثٌُٔؽغ  ثُْجدن)ٓٚجهً ثالُضَثّ ػ 
2

 . 37ُؼٚج٢ٓ ثًُٞه١، ثٌُٔؽغ ثُْجدن، ٗ  
3

  .319(، ٗ 1ث١ًُْٜٞ٘ ث٠٤ُّٞ، ثٌُٔؽغ  ثُْجدن) ٓٚجهً ثالُضَثّ  ػ 
4

 125ٖٓ ثُوجٕٗٞ ثُٔو٢ٗ ث١ًُْٞ ٝ ثُٔجهر  125ٖٓ صو٤ٖ٘ ث١ٌْ٣ُْٞ ٝ ثُض٢ًٌ، ٝ ثُٔجهر  28أٗظٌ: ًيُي ثُٔجهر  

  ٓٞؽذجس ٝػوٞه ُذ٘ج٢ٗ. 208/1ّٞهث٢ٗ، ٝ  111صؾج١ً ٣ًٞض٢،  ٤ُ122ذ٢،  ١ٌٚٓ125 ٝ 
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بالمعمومة المتصمة  بعدد الكيمومترات التي تقطعيا السيارة جيال  سيء النية يجعؿ جيؿ المشتري
ف كاف مينيا ، وبالتالي تصرؼ البائع مف شأ ، 1نو أف يوجب المسؤولية  عمى عاتقو.مشروعا  حتى وا 

 .ف المستحيؿ حصرىا في قائمة جامعةومف المالحظ بأّف طرقيا كثيرة وم

أما المظير اإليجابي فقد يكوف مف خالؿ  ،سمبيالكنيا عامة إما أف تتخذ مظيرا إيجابيا أو و 
صورية مؤيدة لنية عقود  ابراـ، أو فة، أو صشخصية انتحاؿأو  ،مستندات أو محررات مزورة اصطناع
، أما التدليس السمبي فقد يتمثؿ إلنشاء الوىـ الدافع إلى التعاقدأو تقديـ معمومات كاذبة  ،التضميؿ

ثبت أّف المدلس عميو ما كاف ليبـر بشرط أف ي ،واقعة أو مالبسةبحالة مف السكوت أو الكتماف عف 
مع العمـ انو يجب أف تكوف ىذه الوسيمة المتبعة مف قبؿ  2، أو المالبسةالعقد لو عمـ بتمؾ الواقعة 

 . والخبرةالجنس ويقدرىا قاضي الموضوع بحسب السف و  ،المدلس كافية لدفع المدلس عميو لمتعاقد

  :حاالت التدليسالكذب كحالة مف  أ

أّف األصؿ في الكذب أنو ال يرقى إلى مستوى التدليس إذا كاف عاديا يمكف  3يرى بعض الفقو
كمف يروج لبضاعتو بالمبالغة في مذحيا  حتياطاإلأو ببذؿ أدنى قدر مف  ،بالقميؿ مف التفكير اكتشافو

ياـ الطرؼ الثاني يتؤدي إلى إنو متى أستعمؿ بكيفية غير أ –ّف الكذب ىنا غير مؤثر إ بلاففي الغ –
 باألخصيكوف ذلؾ و  ،أي أف يكوف الكذب عمى درجة مف الجسامة ،إلى التعاقد بو دفعالحقيقة و بغير 

  4.في المعامالت التي تقتضي بطبيعتيا تجنب الكذب لما تتضمنو مف خطورة

 

 

                                                           
1

٤َُ٘  ٗوال ػٖ ػٌٝدز ٕجك٢ ػٌٟ ثُٔؼ١ًٞٔ، ثُض٘ظ٤ْ ثُوج٢ٗٞٗ ٌُِٔفِز ثُْجدوز ػ٠ِ ثُضؼجهو، هًثّز ٓوجًٗز، ًّجُز  

 . 188. ٗ 2008هًؽز ثُٔجؽْض٤ٌ ك٢ ثُوجٕٗٞ ثُٔو٢ٗ، ٤ًِز ثُوجٕٗٞ، ؽجٓؼز دجدَ، ثُؼٌثم، 

.173ٝ 172، ثُٔٚوً ثُْجدن،  ٗ 2أٗظٌ ٓؾٔٞػز ثألػٔجٍ ثُضق٣ٌ٤ٞز ُِوجٕٗٞ ثُٔو٢ٗ ث١ٌُٚٔ ػ 
2
  

3
ُق٢  فؾج١ٍ ثُ٘ظ٣ٌز . ) ٝ هًضًٞ ػذو ث173ٙذ١ٌ ثُْؼو١،  ) ثُؼوو ٝثإلًثهر ثُٔ٘لٌهر ( ثٌُٔؽغ ثُْجدن، ٗ  

 .312( ٗوال ػٖ ٤ٌٍٕثه ػ٣ََ ٤ِّٔجٕ، ثٌُٔؽغ ثُْجدن، ٗ 173ٝ  172، ٗ  2ثُؼجٓز ُالُضَثٓجس ػ 
4

. ٝ ٓغجُز  هٌثً ثُٔقٌٔز ثُؼ٤ِج، ثُـٌكز ثُٔو٢ٗ، 178ٙذ١ٌ ثُْؼو١، ) ثُؼوو ٝثإلًثهر ثُٔ٘لٌهر ( ثٌُٔؽغ ثُْجدن،  ٗ  

. ٝ هو ًٝه ثُوٌثً  دٚوه 109ٗ  01، ػوه2001ز ثُوٞجة٤ز ُْ٘ز ثُٔؾِ 17/01/2001، ثُٚجهً ك٢  233625ًهْ 

ثُض٣ٌٚـ ثٌُجىح ُوكغ ثُٔضؼجهو ُِضؼجهو، ف٤ظ ًيح ثُذجةغ ػ٠ِ ثُٖٔض١ٌ ٝ أمذٌٙ دأٗٚ ٣ْضط٤غ ص٤٤ٖو د٘جء ػ٠ِ ثألًٛ 

ج ٓؼ٤ذج ٓقَ ثُؼوو، ٝ إٔ ًٌٕز ِّٞٗـجٍ ّٞف ُٖ صضؼٌٛ ٌُِٖٔٝع، ك٢ ف٤ٖ إٔ ثألٌٓ ٛٞ ػٌِ ىُي، ٓٔج ٣ٌَٖ صو٤ُْ

 ُإلًثهر.
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 السكوت أو الكتماف كحالة مف حاالت التدليس :  ب

أي كتمانا لوقائع أو مالبسات  ،سمبيا اقد تتخذ مظير  ةسيّ يالتدلوكما قد أشرنا سابقا بأف الحيؿ 
المحكمة   قد قررتو ، نفاآ المشار إلييا 86/2 كما تبيف لنا مف خالؿ المادة 1،جوىرية دافعة لمتعاقد

اعتبار السكوت العمدي حياؿ واقعة مؤثرة في التعاقد تدليسا. إال إذا كاف المتعامؿ معو حرفيا أو  العميا
باع كاف مصابا العنب الم أفّ حيث جاء في قرارىا  التدليس.يا فإنو ال يمكف االدعاء بالغش و مين

. و  لكف لما  ،لتدليسفكاف يجب ابطاؿ العقد أف البائع كتـ ىذا العيب بقصد بيع العنب بأمراض الكرـو
مكف لو االدعاء ال يفكاف البيع تـ بالمزاد العمني وبعد معاينة المحؿ المباعة و بما أف المشتري حرفي 

، فقد قررت الكتماف تدليساكؿ مف السكوت و  اعتبار 3يؤيد القضاء الفرنسيو    2التدليس.ىنا  بالغش و 
الطرؼ الذي يخفي عمى محكمة النقض بأف التدليس يمكف أف يتكوف مف مجرد السكوت مف جانب 

بيف و و ػػػػوؿ بينػػػػ، أف يحالعقد ابراـالتي يكوف مف شأف عممو بيا قبؿ و  ،واقعة ما خرالمتعاقد اآل
ر في توفػػػػػػػا يجب أف يػػػػػػالة أيضػػػػ، ويجب اإلشارة ىنا إلى العنصر النفسي في ىذه الحاقدػػػػالتع
إلى تعمد السكوت عف الواقعة مع عممو بأنيا جوىرية في  توإرادحيث البد أف تنصرؼ  ،دلسػػػػػػالم

إال في الحالة التي يكوف  ،بأف الكتماف ال يشكؿ تدليسا 4ىناؾ مف يرى و . المتعاقد  األخر اعتبار
ف قد يكو و  6ضاء الفرنسيوىو ما أيده الق 5 (،باإلعالـ  االلتزاـ)ىناؾ واجب اإلفصاح عف المعمومات 
د يستخمص قو  ،أو مف األمور الواجب بيانيا بحسب التعامؿ 7،مصدر ىذا الواجب نص قانوني خاص

ية في مينتو يرتاح ليا سمعة عالا يتمتع بو العاقد مف تخصص فني و مالقاضي واجب اإلفضاء م
الذي يفترض درجة عالية مف الثقة بيف طرفيو كعقد و  ،يرجع إلى طبيعة العقد ذاتو قد. و خرالعاقد اآل

                                                           
1

ٖٓ ثُوجٕٗٞ ث١ٌُٚٔ ٝ ثُٔجهر  125ثُوجٕٗٞ ثُٔو٢ٗ ثُؾَثة١ٌ " ٣ؼضذٌ ........ثُٔالدْجس " صوجدِٜج ثُٔجهر  86/2ثُٔجهر   

 ٖٓ ثُوجٕٗٞ ث٣ٌُٞض٢ .  150ٖٓ ثُوجٕٗٞ ثألًه٢ٗ ٝ  144

 
2
ؼٌد٢،  ثٌُٔؽغ ثُْجدن) ثٌُٔفِز ( ػٖ دِقجػ ث101365ُِٓق ًهْ  23/06/1993)ثُٔقٌٔز ثُؼ٤ِج، ثُـٌكز  ثُٔو٤ٗز   

 . 1ص٤ٜٔٔ ًهْ  60ثُذ٘و  76ثُْجدوز ُِضؼجهو(، ٗ 
3

  .2، إٔجً ُٚ ك٢ ثُض٤ٜٔٔ ًهْ 313ٗوال ػٖ ٤ٌٍٕثه ػ٣ََ ٤ِّٔجٕ، ثٌُٔؽغ ثُْجدن، ٗ  

. 313ٖٓجً إ٤ُٚ ٖٓ ٌٟف ٤ٌٍٕثه ػ٣ََ ٤ِّٔجٕ، ثٌُٔؽغ ثُْجدن، ٗ  
4
  

٤ُ٘ز ك٢ ص٣ٌٖٞ ثُؼوو. ٝثُي١ ٣ؼضذٌ ٛٞ ثألمٌ ٖٓ ٓوض٤ٞجس فْٖ ث 
5
  

6
ثُوجٌٛر ٌٓٚ،  ؽ٤ٔؼ٢، أعٌ ػوّ ثُضٌجكؤ د٤ٖ ثُٔضؼجهو٣ٖ ػ٠ِ ٌٕٟٝ  ثُؼوو، هثً ثُٜ٘ٞز ثُؼٌد٤ز، ف٤ْٖ ػذو ثُذج٠ّ  

  .83ٗ  178، ًهْ 1996
7

ع إٔ ٣و٢ُ ثُٔؤٖٓ  656أٗظٌ ثُٔجهر   ٌّ ٖٓ ثُوجٕٗٞ ثُٔو٢ٗ ثُؾَثة١ٌ ك٢ ثُضأ٤ٖٓ ػ٠ِ ثُق٤جر ٝ ثُض٢ ٣ْضَِّ ك٤ٜج ثُٖٔ

 دذ٤٘جس ٓؼ٤٘ز ٛجٓز ٝال ٣ٌضٜٔج. 
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ر شرطيف حتى يكوف التدليس مبطال فّ ه مف عنصري التدليس فإنو يمـز تو فضال عما سبؽ ذكر  1،الوكالة
 .لمعقد

  .: شروط التدليسثانيا

   لممتعاقد المدلس عميو أف يقوـ  كاف أي دوف تدليس ما ،يجب أف يكوف التدليس دافعا لمتعاقد
 .العقد بإبراـ
     تدليس صادر مف المتعاقد : فينا يجب أف يكوف الخرالتدليس بالمتعاقد اآل يتصؿيجب أف
أو أف يكوف عمى األقؿ عالما بو أو كاف مف المفروض أف يعمـ بو في حالة صدور التدليس ، أو نائبو

غير إذا صدر التدليس مف  )مف القانوف المدني الجزائري  87تنص عميو المادة  ىو ماو  2.مف الغير
أف المتعاقد األخر كاف يعمـ  ، ما لـ يثبالمدلس عميو أف يطمب إبطاؿ العقدفميس لممتعاقد  المتعاقديف

صيؿ ر مف التفيكثسيتـ التطرؽ ليذيف الشرطيف بو  3(أو كاف مف المفروض حتما أف يعمـ بيذا التدليس
 .في عالقة حسف النية بالتدليس

يستفاد مف المفيـو  ، وىو ماالتدليس بالغمط اقترففي األخير يجب أف ننوه إلى أّنو لطالما و 
غير 4،خر في غمط يدفعو لمتعاقدناورات مف أجؿ إيقاع المتعاقد اآلالم استعماؿإذ ىو  ،متدليسلالفقيي 

قد يعتبر ىذا و 5،النية لمبدأ حسفأّف القضاء الفرنسي توصؿ إلى إقامة التدليس في غياب الغمط حماية 
تكشؼ سوء نية المدلس بغض و  ،أّف الحيؿ لوحدىا تشكؿ إخالال بحسف النية طالمااألمر منطقيا 

 .لنظر عف تأثيرىا عمى المدلس عميوا

                                                           
1

  .٤ٕ313ٝ314ٌٍثه ػ٣ََ ٤ِّٔجٕ، ثٌُٔؽغ ثُْجدن، ٗ 
2

  .181ٙذ١ٌ ثُْؼو١، ) ثُؼوو ٝثإلًثهر ثُٔ٘لٌهر ( ثٌُٔؽغ ثُْجدن،  ٗ  
3

ٖٓ ثُوجٕٗٞ ثُٔو٢ٗ ثُل٢ٌْٗ ال صؼضذٌ ثُضو٤ُِ ٙجهً ٖٓ ثُـ٤ٌ ٓؼ٤خ ثإلًثهر، ثألٌٓ ثُي١ هكغ دجُوٞجء ٝ  1116ُٔجهر ث 

  .314ثُلوٚ إ٠ُ ص٤٤ٞن ٗطجم ٛيث ثٌُٖٟ ٝ فٌٚٙ أٗظٌ ٤ٌٍٕثه، ثٌُٔؽغ ثُْجدن  ٗ 
4

  .34ن ٗ . ٝ ك٣ٌور ُذجٕ ، ثٌُٔؽغ ثُْجد60ث٤ُْو ٓقٔو ث٤ُْو  ػٌٔثٕ، ثٌُٔؽغ ثُْجدن، ٗ  
5
  Christian Larroumet ; Droit civil tome 3 , les obligations , le contrat . 4eme édition, Ed , 

Economica ,1998 ,   p318 . 
 

ثُي١ هًٌس ك٤ٚ ثُـٌكز ثُٔو٤ٗز ثال٠ُٝ " أّٗٚ إىث ًجٕ ػ٤ِ٘ج فوج ثّضذؼجه  16/5/1996ٝ ىًٌ ثُٔؤُق هٌثً ثُٚجهً ك٢ 

ّٕ ثإلمال   ٍ دقْٖ ث٤ُ٘ز ٣ٌَٖ صو٤ُْج ٓؼجهخ ػ٤ِٚ ك٢ ؿ٤جح ثُـ٠ِ ".ثُـ٠ِ كئ
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لعميا أيدت المحكمة ا 17/1/20011ففي  االتجاهيبدو أّف القضاء الجزائري قد سار في نفس و 
تعويض مستندة إلى ، وال86 إبطاؿ عقد البيع تطبيقا لممادةالقاضي بالقرار الصادر عف المجمس و 

 . الذي يمثؿ حيمة مشكمة لمتدليسو  اإلعالـ الكاذب الذي صرحت بو البائعة

 الفقرة الثانية

 .عالقة حسن النية بالتدليس 

قتضيات حسف عف التدليس يشكؿ مقتضى مف م االمتناعسابقا أّف  ذكرناهما يبدو مف خالؿ 
 اعتبارعمى  اسواء، لعقداصارخة في تكويف التو ، فالمدلس ىنا يعبر عف سوء نيّ النية في تكويف العقد

، أو بالنظر إلى الوسائؿ خر بغير الحقيقة لدفعو لمتعاقدآلالتي ىي تعمد إيياـ الطرؼ انية التضميؿ و 
يشكؿ التدليس ىنا إخالال واضحا وجميا باألمانة ، و سمبية ـبعة سواءا كانت إيجابية أالمت اليةاالحتي

 . التي حممتو عمى التعاقدخر و اآل الثقة المشروعة التي تولدت لدى المتعاقدو 

في  إعطائو الحؽ يؽ ، عف طر ليس حماية لممدلس عميو حسف النيةيوفر النظاـ القانوني لمتدو 
س ال تقتصر بيذا يؤمف  حسف النية مف خالؿ ىذا النظاـ حماية مف التدلي، و التعويضطمب اإلبطاؿ و 

ىو ما تأكده ، و استحقاقيا، إذ يحرص عمى أف تشمؿ الحماية كميما في حدود عمى متعاقد دوف األخر
التي تنص عمى عدـ و  ،مف القانوف المدني الجزائري بالنسبة لمتدليس الصادر مف الغير 87المادة 
التدليس بالمتعاقد  اتصاؿوىو شرط  –خر سيء النية عاقد اآلنية إبطاؿ العقد إال إذا كاف المتإمكا

 2.معاقبتوإىدار حقوؽ مف لـ يرتكب أي خطأ و ذلؾ أف مبدأ حسف النية ال يسمح ب –األخر 

كذلؾ و  ،مف القانوف المدني األلماني عمى ما يستفاد منو نفس الشيء 123/2وقد نصت المادة 
  3.مف القانوف المدني المصري 126المادة مف القانوف المدني السويسري و  28/2 المادة

                                                           
1
)ه ّ ٖٝٓ ٓؼٚ( ٝو ) ٓ ػ ه ( ثُٔؾِز ثُوٞجة٤ز  17/01/2001ٙجهً دضج٣ًل  233625ثُـٌكز ثُٔو٤ٗز ِٓق ًهْ   

  .109ٗ  2001ثُؼوه ثُغج٢ٗ

. 54ك٣ٌور ُذجٕ، ثٌُٔؽغ ثُْجدن، ٗ  
2
  

. 315جدن، ٗ ٗوال ػٖ: ٤ٌٍٕثه ػ٣ََ ٤ِّٔجٕ، ثٌُٔؽغ ثُْ 
3
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الحماية التي و  ،ألجؿ توضيح عالقة حسف النية في تكويف العقد بالتدليس الصادر مف الغيرو     
أف نتطرؽ إلى ثالث حاالت التدليس بالمتعاقد األخر عمينا  اتصاؿ اشتراطيوفرىا ىذا المبدأ مف خالؿ 

 : اليةالت

س ػػػػػػػػأنو مشارؾ في عممية التدلي، أي ر بالتواطؤ مع المتعاقدإذا كاف التدليس الصادر مف الغي 1
 مخؿ بما يقتضيو حسف النية في تكويف العقد .، فيو في ىذه الحالة سيء النية و عمدا

، ففي ىذه الحالة أيضا يكوف الحالة التي يكوف فييا عالما بو، دوف أف يكوف مشاركا فيو أما في 2
 –إذ كاف في إمكانو أف يعمـ المتعاقد المقابؿ  ،ألنو رضي بنتيجة التدليس نية في تكوينو لمعقدالسيء 

 .يزيؿ عنو الوىـ الذي وقع فيوة و بالحقيق –أي ضحية التدليس 

المفروض أف  أف يعمـ أو مف باستطاعتولكف كاف يعمـ و الحالة التي يكوف فييا المتعاقد لـ يكف  3
إال أنو يوجد إخالؿ  -الذي صدر التدليس في صالحو-مف عدـ سوء نية المتعاقد  الّرغـ، فبـػػػػػػػػػػػػيعم

وىو ما يخالؼ   ،لكنو لـ يحاوؿ التحقؽ مف ذلؾأف يعمـ و  استطاعتوذلؾ ألنو كاف في و  ،بحسف النية
راعاة مصالح الطرؼ المقابؿ مى مالذي يقتضي الحرص عو تضيات حسف النية في تكويف العقد مق
 1.التحقؽ مف المسألةو 

، ىو ما النية في تكويف العقد مع التدليسومف أىـ ما يجب التطرؽ لو أثناء تناولنا لعالقة حسف 
يعيب اإلرادة يجب اف ، فمكي تعتبر التدليس قة الذكر ومنيا القانوف الجزائريتشترطو القوانيف الساب

 لمتعاقد .يكوف دافعا 

ي الحالة التي يوجد ، لكف فحؽ لضحيتو المطالبة بإبطاؿ العقدكاف التدليس دافعا لمتعاقد  فمتى
 فما ىي الحقوؽ التي يتمتع بيا ضحيتو ؟  ، لكنو غير دافع لمتعاقدفييا تدليس و 

ة بحيث لواله لما سام، التدليس الذي يكوف مف الجتدليس يجب أف نميز بيف حالتيفالإذا وقع 
الذي يؤدي إلى و  2،التدليس غير الدافع أو العارض، و ىو ما يسمى بالتدليس الدافعحصؿ التعاقد، و 

ط و بيذا يكوف قد أثر عمى شر عاقد دوف أف يحممو عمى التعاقد و في الت باىظة اقبوؿ المتعاقد شروط

                                                           
1

  .55ٝ 54ٝ ك٣ٌور ُذجٕ، ثٌُٔؽغ ثُْجدن، ٗ  ٤ٕ316ٌٍثه ػ٣ََ ٤ِّٔجٕ، ثٌُٔؽغ ثُْجدن، ٗ  
2

 .180ٙذ١ٌ ثُْؼو١، )ثُؼوو ٝ ثإلًثهر ثُٔ٘لٌهر ( ثٌُٔؽغ ثُْجدن، ٗ  
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أما  ،جعؿ العقد قابال لإلبطاؿي، و أف أوضحناو  عيب اإلرادة كما سبؽفاألوؿ ىو الذي ي ،التعاقد  فقط
مف  دينار شيئا ما كاف ليدفع فيو أكثر 2000الثاني فمثالو أف يرتضي المدلس عميو بأف يشتري بمبمغ 

ف مف ىذا المثاؿ بأف التدليس لـ يؤثر عمى اإلرادة ذاتيا بؿ أثر ي، ويتبدينار لو لـ يتـ تضميمو 1000
بؿ تمكيف المدلس عميو مف  جزاء ىذا التدليس ليس إبطاؿ العقدو  ،اؼ ىذه اإلرادةػػػػػػػعمى أو ص

 .  ب التدليسالحصوؿ عمى التعويض عف األضرار التي أصابتو بسب

إذا لـ  »منو عمى أنو  1440في المادة  اإليطاليقد ورد ىذا التمييز ضمف القانوف المدني و  
 مف انو لوال الّرغـتكف الحيؿ المستعممة مف الجسامة بحيث تؤثر في الرضا فإف العقد يضؿ صحيحا ب

المادة ىنا و  1 «عف األضرار  مسؤوال، إال أّف المتعاقد المدلس يكوف ىذه الحيؿ لتـ العقد بشروط أخرى
 .208/2مرادفة لما ورد في قانوف موجبات والعقود المبناني المادة 

يحتفظ بحقو في الحصوؿ عمى  في ىذه الحالة يبقى العقد صحيحا لكف المدلس عميوو 
المدلس عميو الحالتيف التدليس يعيب اإلرادة و كمتا في بأنو و   2، غير أنو يوجد مف يرى ضػػػػػتعوي

ىو ، و ض عما أصابو مف ضرر جراء التدليسبالتعوي اإلكتفاءذلؾ ىنا طمب إبطاؿ العقد أو يستطيع ك
ذا التعويض بقي في دائرة العقد اختارإذا  قصيرية وكؿ الت المسؤوليةإلى دائرة  انتقؿاإلبطاؿ  اختار، وا 

 ال. ـوجياف بغض النظر عف كونو دافعا أالتدليس  لو ىذاف ال

الذي و  ،يف عالقة حسف النية في تكويف العقد بالتدليس الغير دافع لمتعاقديىو تبىنا ما ييمنا و 
ّف ىذا الفرض يتوفر ، و ف جزاءه التعويض بدال مف اإلبطاؿيكو  عمى العناصر التي ذكرناىا أيضا ا 

لنا أننا ىنا أيضا أماـ  ىو ما يوضحو  ،االحتياليةالطرؽ  استعماؿمف نية التضميؿ و  ، لمتدليسبالنسبة 
 .مشروع لممدلس عميو الجزاءيفبيف  االختيارولكف  سوء نية

س إبطاؿ ػػػػػػػػػالعاقد ضحية التدلي فيو  اختاريرى الدكتور السنيوري بأّف التدليس غير الدافع إذا و 
يس فيمنعو بذلؾ مف لمعاقد المدلس أف يعوضو عف الضرر الذي أصابو بسبب التدل، جاز قدػػػػػػػػالع

ذلؾ قياسا عمى الغمط في أّف كال منيما ال يجوز لو التمسؾ بو عمى وجو يتعارض مع إبطاؿ العقد و 

                                                           
1

  .317ٝ  ٤ٕ316ٌٍثه ػ٣ََ ٤ِّٔجٕ، ثٌُٔؽغ ثُْجدن،  ٗ  
2

. ٝ ٙذ١ٌ ثُْؼو١، ) ثُؼوو ٝ ثإلًثهر ثُٔ٘لٌهر( 327(، ٗ  1الُضَثّ ػث١ًُْٜٞ٘ ث٠٤ُّٞ، ثٌُٔؽغ ثُْجدن )ٓٚجهً ث 

  .180ثٌُٔؽغ ثُْجدن، ٗ
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يرى أّف ىذه القاعدة ال و  ،غير أّنو يوجد مف يحاوؿ التفريؽ بيف حالتيف في ىذا الصدد1حسف النية 
دليس مف ػػػػػػأما إذا صدر التإال في الحالة التي يكوف التدليس فييا قد صدر مف الغير  تنطبؽ

عمى إبطاؿ  صرّ أإذا ذلؾ و إلى المتعاقد المدلس عميو،  التعّسؼأف ينسب ىنا ، فال يجوز لو تعاقدػػػػػػػػالم
واضح مف خالؿ بشكؿ و العقد رغـ العرض المقدـ لكي يتحمؿ مف عالقتو بمف أظير نحوه سوء النية 

 2.تعمد تضميمو

 الفرع الثالث

 .اإلكراهحسن النية في تكوين العقد و 

ثر بو إرادتو فيندفع إلى ، غير أّنو قد يتعرض لضغط تتأالعقد ابراـاألصؿ أّف الشخص حر في 
إذا تعاقد شخص  يجوز إبطاؿ العقد لإلكراه )مف القانوف المدني الجزائري  88، إذ تنص المادة التعاقد

 .ا المتعاقد األخر في نفسو دوف حؽيثتحت رىبة بينة بع

ما وتعتبر الرىبة قائمة عمى بينة إذا كانت ظروؼ الحاؿ تصور لمطرؼ الذي يدعييا أّف خطرا جسي 
 .لنفس أو الجسـ أو الشرؼ أو الماؿ، في امحدقا ييدده ىو أو أحد أقاربو

جميع الصحية و  االجتماعيةسنو وحالتو و  اإلكراهجنس مف وقع عميو ىذا  اإلكراهيراعى في تقدير و 
ف المدنية بيذا العيب تأخذ جؿ القوانيو  ( اإلكراهالظروؼ األخرى التي مف شأنيا أف تؤثر في جسامة 

 3.في اإلرادة

 

 

 

                                                           

. 1. ثُض٤ٜٔٔ ًهْ 327( ، ٗ  1ث١ًُْٜٞ٘، ثٌُٔؽغ  ثُْجدن) ث٠٤ُّٞ  ٓٚجهً ثالُضَثّ ػ 
1
  

2
  .٤ٕ216ٌٍثه ػ٣ََ ٤ِّٔجٕ، ثُٔٚوً ثُْجدن، ٗ  
3

ٖٓ ثُوجٕٗٞ ثُٔو٢ٗ  127ٝ صوجدَ ٛيٙ ثُٔجهر ك٢ ٗٚٞٗ ثُوجٕٗٞ ثُٔو٢ٗ ك٢ ثألهطجً ثُؼٌد٤ز ثُٔٞثه ثُضج٤ُز: ثُٔجهر  

 113ٝ  112ٖٓ ثُوجٕٗٞ ثُٔو٢ٗ ث١ًُْٞ، ٝ ثُٔجهر  128ٖٓ ثُوجٕٗٞ ثُٔو٢ٗ ث٤ُِذ٢، ٝ ثُٔجهر  127ث١ٌُٚٔ، ٝ ثُٔجهر 

ٖٓ ثُوجٕٗٞ  113ٓٞؽذجس ٝ ػوٞه ُذ٘ج٢ٗ، ٝ ثُٔجهر  211ٝ 210ر ٖٓ ثُوجٕٗٞ ثُٔو٢ٗ ثُؼٌثه٢، ٝ ثُٔجه 115ٝ 114ٝ

 ٖٓ ٓؾِز ثالُضَثٓجس ٝثُؼوٞه ثُض٤ْٗٞز.  55/5ٖٓ ثُوجٕٗٞ ثُٔو٢ٗ ث٣ٌُٞض٢ ٝ ثُٔجهر  124ثُٔو٢ٗ ثُْٞهث٢ٗ، ٝ ثُٔجهر 
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 الفقرة األولى

 .و شروطو اإلكراهمفيوم  

الذي يفسد الرضا ليست ىي الوسائؿ ، و إرادة الشخص فيندفع إلى التعاقد ضغط تتأثر بو اإلكراه
لذلؾ يصح تعريفو بأنو  1،بؿ ىي الرىبة التي تقع في نفس المتعاقد ،اإلكراهالمادية التي تستعمؿ في 

لكنو ال ىنا يفسد الرضا و  اإلكراهو  2«ضغط يقع عمى الشخص فيولد في نفسو رىبة تدفعو إلى التعاقد »
 ابراـ، فقرر العقد ابراـبيف وقوع المكروه الذي ىدد بو و ، ألّنو خير بيف فالمكره إرادتو موجودة يعدمو
مادي المطمؽ ال اإلكراهوىو بذلؾ يختمؼ عف  3،فإرادتو موجودة لكنيا معيبة كونيا ليست حرة العقد

عمى عقد متو ػػػيطبع بصخر و آلو أف يمسؾ شخص عنوة بإبياـ شخص مثاالذي يعدـ اإلرادة و 
  4.الرضا النعداـد ديف، فالعقد ىنا باطؿ ػػػػػػوب أو سنػػػػػػمكت

  . اإلكراهعناصر أوال : 

  :ر الماديالعنص

عمى  اطػػػػػػكؿ ضغػػػػػتشحدؽ و ػػػػػػػػمو بخطر جسيـ المتعاقد وسائؿ لإلكراه تيدد  استعماؿوىو 
نوع الخطر الذي أحدثتو عمى الشخص ، و طبيعة الوسائؿ المستخدمة اإلكراهيراعى في تقدير و  ،اإلرادة

ية تقع ػػػػػالوسائؿ المستعممة قد تكوف حسو  5،مف عدمو اإلكراهالمكره في سبيؿ إمكانية القوؿ بتحقؽ 
يستوي أف ييدد ، و ع معنوي كالتيديد بإفشاء األسرارقد تكوف ذات طاب، و اؿػػػػػػنفس أو المػػػػػػعمى ال

 استيدؼ، لكف متى لنفوذ األدبي إكراىا كقاعدة عامةال يعتبر او  6،المتعاقد ذاتو أو أحد أقاربوخطر ال
إلى أف يبيعو ماال مف  مرؤوسودفع الرئيس ي أفك ،النفوذ األدبي الوصوؿ إلى غرض غير مشروع

                                                           
1

  .334(، ٗ  1أٗظٌ : ث١ًُْٜٞ٘، ثٌُٔؽغ ثُْجدن ) ث٠٤ُّٞ  ٓٚجهً ثالُضَثّ  ػ 
2

 . 39(  ٗوال ػٖ ُؼٚج٢ٓ ثًُٞه١، ثٌُٔؽغ ثُْجدن، ٗ 195ٗ  103ثُذجه٢ ٗظ٣ٌز ثُؼوو، د٘و ) ػذو ثُلضجؿ ػذو 
3

 . 196أًٗٞ ثُؼ٢ٌّٝٔ، ثٌُٔؽغ ثُْجدن، ٗ   
4

 . 187ٙذ١ٌ ثُْؼو١، ) ثُؼوو ٝ ثإلًثهر ثُٔ٘لٌهر ( ثٌُٔؽغ ثُْجدن، ٗ  
5

  .197ٝ  196أًٗٞ ثُؼ٢ٌّٝٔ، ثٌُٔؽغ ثُْجدن، ٗ  
6

ثة١ٌ هو فوه ٗطجم ثإلًٌثٙ دجُٖن٘ ثُٔضؼجهو أٝ أفو أهجًدٚ، ٓوضو٣ج دٔج ٗ٘ ػ٤ِٚ  ثُوجٕٗٞ ثُٔو٢ٗ ثُوجٕٗٞ ثُٔو٢ٗ ثُؾَ 

إى فوه ٗطجم ٛيث ثُؼ٤خ دجَُٝػ ٝ ثألٍٙٞ ٝ ثُلٌٝع، ًيُي ثُوجٕٗٞ ثُٔو٢ٗ ثُؼٌثه٢ ك٢  1113ثُل٢ٌْٗ ٖٓ مالٍ ٓجهصٚ 

 127/2ُي٣ٖ هو ٣ضْ صٜو٣و ثُٔضؼجهو دْٜ إى ص٘٘ ثُٔجهر ، د٤٘ٔج ُْ ٣قوه ثُوجٕٗٞ ثُٔو٢ٗ ث١ٌُٚٔ ثألٕنجٗ ث112/3ثُٔجهر 

ّٕ "مطٌث ؽ٤ْٔج ٣ٜوهٙ ٛٞ أٝ ؿ٤ٌٙ ...".   ػ٠ِ أ
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ىناؾ صورة و  1،ألّنو يولد في النفس رىبة بدوف حؽ ،أموالو أعتبر النفوذ األدبي ىنا إكراىا معيبا لإلرادة
 لكف ري اإلنساف نفسو معرضا لخطر جسيـ،حديثة أعطاىا الفقو لإلكراه، وىي حالة الضرورة فقد ي

مثاؿ ذلؾ الطبيب الذي و  ،عقد معو بإبراـيقـو خر و وؼ يستغميا الطرؼ اآل، بؿ لظر ليس بفعؿ الغير
ذا لـ يقبض مبمغا أكبر بكثير مف المبمغ الذي يدفع في مثؿ يرفض إجراء عممية جراحية مستعجمة إ

 2.ىذه الحاالت

 فقط ة المتعاقد ليس في مجاؿ الطبسوء ني عف ليذه الحالة مظاىر عديدة في التطبيؽ تكشؼو 
جة الذي يستغؿ الحا » M . Carbonnier ما أكده  ىوو  ،ىي تشكؿ إكراىا يؤدي إلى إبطاؿ العقد، و 

  3«العقد  ابراـإكراه لحظة  يمارس جيدا ضغط

كوف ػػػػػػأف ييما وغير مشروع و ، يجب أف يكوف الخطر جسى نسمـ بوجود إكراه معيب لإلرادةحتو 
وال  ظروفوجسامة الخطر ىو معيار شخصي محض ويعتد فيو بالشخص المكره و معيار ، و دقاػػػػػمح

التيديد إلى امتد ، بحيث لو الوقوع شيؾو محدقا فيعني أّنو و ، أما كونيشترط أف يكوف الخطر حقيقيا
 4 .الحيطة لـ يكف ىناؾ إكراه يفسد الرضا اتخاذأجؿ يتمكف معو المتعاقد مف 

      العنصر النفسي:

ي التي دفعت ى اإلكراهويمـز أف تكوف الرىبة التي تولدت عف وسيمة  الرىبة الدافعة لمتعاقدأي 
كسنو  اإلكراهال بد في تقديرنا لمرىبة النظر إلى حالة المتعاقد الذي وقع عميو ، و المتعاقد إلى التصرؼ

المالبسات التي تؤثر وغيرىما مف الظروؼ و  الزمافوحتى المكاف و ، غيرىا ......إلخوحالتو الصحية و 
 5.في جسامة الخطر في نفس المتعاقد

                                                           
1

. ٝ ٤ٌٍٕثه ػ٣ََ ٤ِّٔجٕ، ثٌُٔؽغ 194ٝ 193ٙذ١ٌ ثُْؼو١، ) ثُؼوو ٝ ثإلًثهر ثُٔ٘لٌهر ( ثٌُٔؽغ ثُْجدن، ٗ  

٢ْٗ ػ٠ِ " ٓؾٌه ثُن٤ٖز ثُٚجهًر ػٖ ٖٓ ثُوجٕٗٞ ثُٔو٢ٗ ثُل1114ٌٝ هو ٗٚش ثُٔجهر  324ٝ 323ثُْجدن، ٗ 

 ثفضٌثّ ٝثؽخ ُألح أٝ ثألّ أٝ أ١ أَٙ أمٌ، هٕٝ إٔ ٣ٌٕٞ ٛ٘جى إًٌثٙ ٝثهغ، ال ٣ٌل٢ إلدطجٍ ثُؼوو " 
2

. ٝ ٤ٌٍٕثه ػ٣ََ ٤ِّٔجٕ،  ثٌُٔؽغ 195ٝ 194ٙذ١ٌ ثُْؼو١، ) ثُؼوو ٝ ثإلًثهر ثُٔ٘لٌهر ( ثٌُٔؽغ ثُْجدن، ٗ  

  .324ثُْجدن، ٗ 
3

 . ػ56ٖثٌُٔؽغ ثُْجدن، ٗ  ك٣ٌور ُذجٕ، 

 (Muriel Chagny : Droit de la concurrence et droit commun  des obligation ,p 806 ).    

.39ُؼٚج٢ٓ ثًُٞه١، ثٌُٔؽغ ثُْجدن، ٗ  
4
  

5
. ٝ ٤ٌٍٕثه ػ٣ََ ٤ِّٔجٕ، ثٌُٔؽغ ثُْجدن، ٗ 192ٙذ١ٌ ثُْؼو١، ) ثُؼوو ٝ ثإلًثهر ثُٔ٘لٌهر (ثٌُٔؽغ ثُْجدن، ٗ 

 . 196. ٝ أًٗٞ ثُؼ٢ٌّٝٔ، ثٌُٔؽغ ثُْجدن،  ٗ 326
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ف بشرط أف يتصؿ بعمـ لك ،معيبةتصبح ، وتفسد اإلرادة و اإلكراهفبتوفر ىذيف العنصريف يتواجد 
مف القانوف المدني الجزائري عمى  89تنص المادة و   1،خر و أف يكوف غرضو غير مشروعالمتعاقد اآل

أّف المتعاقد  تبثإال إذا أ، فميس لممتعاقد المكره أف يطمب إبطاؿ العقد إذا صدر مف غير المتعاقديف» 
أثره كعيب مف  اإلكراهفحتى ينتج  2« اإلكراه، كاف يعمـ أو كاف مف المفروض حتما أف يعمـ بيذا األخر

بو دليؿ عمى سوء  اتصالو، ففي متصال بمف يتعاقد مع المكره اإلكراه، يجب أف يكوف عيوب اإلرادة
بعدـ التوافؽ ال يبـر العقد لعممو إذ كاف عميو أ ،ئاتواطنيتو فعممو بصدور إكراه مف الغير يشكؿ 

في  الصادر مف الغير  فيو اإلكراهأما إذا كاف مف المفروض حتما أف يعمـ بيذا  ،الحقيقي لإلرادتيف
أو أّنو لـ يكف  اإلكراه، أما إذا لـ يكف عالما بيذا وال يصح أف يستفيد مف تقصيره مقصر ىذه الحالة 

تقتضي العدالة أف تكوف الحماية ، فإنو يكوف حسف النية و جيدفي وسعو العمـ بو ميما بدؿ مف 
 .لديو ثقة مشروعة في العقد المبـرفقد تولدت  3لصالحو 

وؿ إليو ػػػػػػػػػلغرض الذي يراد الوصة اػػػػػػػػبعدـ مشروعي تكوف اإلكراهيتضح أّف العبرة في تحقؽ و 
 اإلكراهعة ف، والوسيمة غير مشرو ، وبعدـ مشروعية الوسيمة ثانيا، فإذا كاف الغرض غير مشروعأوال

ذا كاف الغرض غير مشروع والوسيمة  4،محقؽ ذا كاف الغرض مشروعا والوسيمة مشروعة فال إكراه وا  وا 
يعد و  اإلكراهغير مشروعة فال يتحقؽ  الوسيمةو  ا، أما إذا كاف الغرض مشروعمحقؽ اإلكراهمشروعة  ف

 .مف خالؿ ىذه الزاوية أيضا اإلكراهتظير عالقة حسف النية في تكويف العقد مع عيب العقد صحيحا و 

 بالتنفيذدائف الذي ييدد مدينو اللغرض أيضا مشروع كالمتعاقد وسائؿ مشروعة و  استعمؿفمو 
فعقد الرىف ىنا غير ، المديف أف يقدـ لو رىنا فيضطر، ا لـ يعطو تأمينا عمى عيف بالذاتعمى مالو إذ
الشخص  استخدـأما إذا  5،إكراهال يشكؿ حالة ، وال يخالؼ مبدأ حسف النية أيضا كما أّنو قابؿ لإلبطاؿ
 مثالو : تيديد الدائفىنا ال يتحقؽ و  اإلكراه، فإّف غير مشروعة لتحقيؽ أغراض مشروعة وسائؿ إكراه

إذا لـ يقـ بتسجيؿ العقد الذي تعيد بو في دائرة التسجيؿ  ،سمعتولمدينو بإفشاء سر لو يمس شرفو و 

                                                           

ٝ ّ٘قجٍٝ ثُضطٌم إ٠ُ ػالهز فْٖ ث٤ُ٘ز دجإلًٌثٙ ٖٓ مالٍ ٛي٣ٖ ث٤ٌُٟٖٖ. 
1
  

ٖٓ ثُوجٕٗٞ ثُٔو٢ٗ ث١ٌُٚٔ. 128صوجدِٜج ثُٔجهر  
2
  

3
  .329، إ٠ُ 326. ٝ ٤ٌٍٕثه ػ٣ََ ٤ِّٔجٕ، ثٌُٔؽغ ثُْجدن، ٗ 56ك٣ٌور ُذجٕ، ثٌُٔؽغ ثُْجدن، ٗ  
4

 .40ُؼٚج٢ٓ ثًُٞه١، ثٌُٔؽغ ثُْجدن، ٗ  
5

 . 342(، ٗ 1ث١ًُْٜٞ٘، ثٌُٔؽغ ثُْجدن )ث٠٤ُّٞ  ػ 
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ألّف  1،يناؾ مف يعتبر ىذه الحالة إكراىاف ا،ىذه الحالة إكراى اعتباريوجد جدؿ فقيي حوؿ ، و يالعقار 
  .ار سيادة القانوف وحرية األشخاصىذه الوسائؿ الغير مشروعة قد يؤدي إلى إىد استعماؿ

مادامت الوسيمة الغير مشروعة ال تصؿ إلى  ،أنيا ال تشكؿ إكراىا 2،خرفيما يرى البعض اآل
 .جريمة الجنائيةحد ال

متى كانت الوسائؿ  مشروعة  أي ،في كمتا الحالتيف السابقتي الذكر 3يرى أّنو مف يوجدو 
نطؽ اإلرادة ، يجوز مف ناحية مالغرض مشروعئؿ غير مشروعة و لوساأو كانت ا ،الغرض  مشروعو 

لكف لما كاف و  ،يفسدىاف وذلؾ ألّنو يضغط عمى اإلرادة و ، كونو يتحقؽ في الحالتيإبطاؿ العقد لإلكراه
في  ، يكوفحقو في إبطاؿ العقد استعمؿ، إذا ا الصورتيف فإّف المتعاقد المكرهالغرض مشروعا في كمت

 استعماؿفي منو يعد ىذا تعسفا ، و تحقيقو مف العقدمشروع الذي أريد قد نقض الغرض ال ىذه الحالة 
، وىو منع تعويض ما كاف عيناخير ، و التعويضالحؽ يستوجب  استعماؿفي  التعّسؼ، و حؽ اإلبطاؿ

يتبيف مف ىذا الشرح أّف العقد يبقى في الصورتيف ال عمى أساس لمتعاقد المكره مف طمب اإلبطاؿ و ا
 اإلرادة الحقيقية بؿ عمى أساس مف التعويض أو اإلرادة الظاىرة .

ما الموقفيف ، أةحالة قانونيلقاضي بيف موقفيف غير أخالقييف و يكوف اكما أّنو في الفرض األخير 
المديف عف دفع الديف  امتناع، و ئف حقو عف طريؽ وسائؿ غير مشروعةأخذ الدا :أخالقييف فيماالغير 

فمو كاف لمقاضي  ،المستحؽ بذمتو ألغراض غير مشروعة كعدـ دفع الديف المستحؽ لإلضرار بالدائف
وصوؿ إلى لكاف عميو أف يرجح كفة مف يمجأ إلى وسائؿ غير مشروعة لم حالة عمى أخرى  أف يرجح

، بدال مف ترجيح كفة مف يمجأ إلى وسائؿ قد تكوف مشروعة أو غير غرض مشروع وىو الدائف
العبرة بالنتائج أكثر مف مشروعة لموصوؿ إلى غرض غير مشروع فمف الناحية القانونية تكوف 

 ثـىدده الدائف بتشويو سمعتو بيف التجار ديف بدفع الديف المستحؽ لمدائف و ، فإذا لـ يقـ المالوسائؿ

                                                           
1

  .٤ٕ327ٌٍثه ػ٣ََ ٤ِّٔجٕ، ثٌُٔؽغ ثُْجدن، ٗ  
2

(إٔجً ُٚ ٤ٌٍٕثه، ك٢ 129ثُٔٚوً ثُْجدن ًٗ  1)ثُوًضًٞ ػذو ثُٔؾ٤و ثُق٤ٌْ، ثُٔٞؽَ ك٢ ٌٕؿ ثُوجٕٗٞ ثُٔو٢ٗ ػ  

 . 328ثٌُٔؽغ ثُْجدن، ٗ 
3

  .343(، ٗ  1ث١ًُْٜٞ٘، ثٌُٔؽغ ثُْجدن )ث٠٤ُّٞ ػ 
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مع مبدأ  يتنافىموقؼ الدائف ىنا ال ، و أسراره  لما كاف  ليقدـ لو رىنا، فعقد الرىف ىنا صحيح إفشاء
  1.أّنو مبدأ قانوني ال أخالقي اعتبارعمى  ،حسف النية في تكويف العقود

 ستغؿكأف ي ، مشروعة لموصوؿ إلى غرض غير مشروعفي الفرض الذي تستعمؿ فيو وسائؿ و 
يتحقؽ  اإلكراهفإّف  ،لموصوؿ إلى ما يزيد عف حقو ،والدائف قياـ حقو في الضغط عمى إرادة مدين

خر ديف آمثاؿ ذلؾ أف يكوف لشخص عمى و  ،حسف النية في تكويف العقد اإلكراهوينتفي لدى  القائـ ب
لـ ييبو  إفالسو إذا، فييدده الدائف بإشيار ف ال يممؾ ما يكفي لموفاء بالديفالمدي لكفمستحؽ األداء و 

لشيء ال يرغب المكره في لكف عقد اليبة  ،، فإشيار اإلفالس أمر قانونيشيئا عزيزا مف ممتمكاتو
 2.يا غير حسنةاينـ عف نو غير مشروع و  اأمر  يعد ،تخمي عنوال

كؿ ػػػػػػػعقد بشية في تكويف الػػػػػػػػالن فػػػػفيو اإلخالؿ بحس ر و ىو الذي يظيريبقي فرض أخو 
، كالتيديد بالقتؿ وعة لموصوؿ إلى أغراض غير مشروعةوسائؿ غير مشر  استعماؿ، وىو حالة وضحأ

تأكيد يتنافى الىو ب، و سوء النية جميمتحقؽ و  اإلكراهأو الخطؼ إذا لـ يبـر معو عقدا ففي ىذه الحالة 
 3.، مف عدـ إضرار بالمتعاقد األخريقتضيو حسف النية في تكويف العقدمع ما 

 الرابع الفرع

 .االستغالليحسن النية في تكوين العقد و الغبن 

أحد المتعاقديف  التزاماتإذا كانت  »مف القانوف المدني الجزائري عمى أّنو  90تنص  المادة 
 التزاماتحصؿ عميو ىذا المتعاقد مف فائدة بموجب العقد أو مع  متفاوتة كثيرا في النسبة مع ما

فيو طيشا  استغؿتبيف أّف المتعاقد المغبوف لـ يبـر العقد إال ألّف المتعاقد األخر قد و ، رػػػػػػػػػػػػػخالمتعاقد اآل
، أف يبطؿ العقد أو أف ينقص مف بناءا عمى طمب المتعاقد المغبوف ، جاز لمقاضيبينا أو ىوى جامحا

 .ىذا المتعاقد التزامات

ال كانت غير، و وى بذلؾ خالؿ سنة مف تاريخ العقديجب أف يرفع دع   .مقبولة ا 

                                                           
1

 .٤ٕ329ٌٍثه ػ٣ََ ٤ِّٔجٕ، ثٌُٔؽغ ثُْجدن، ٗ  
2

  .327ٗ ٗلِ ثٌُٔؽغ،  
3

  .329ٗلِ ثٌُٔؽغ، ٗ  
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، إذا عرض ما يراه القاضي كافيا يتوقى الطرؼ األخر دعوى اإلبطاؿيجوز في عقود المعاوضة أف و 
  «لرفع الغبف 

نصريف األوؿ مادي و الثاني يتكوف مف ع  االستغالليويتبيف لنا مف ىذه المادة أّف الغبف 
يعطيو  توازف بيف ماالتفاوت وعدـ الوجود الغبف الفاحش أي  يتمثؿ في األوؿ  العنصر إذ أفّ  .معنوي

 في العقد. ما يحصؿ عميوالمتعاقد و 

ومف ىذا العنصر  1،الجامح واهخر وىيش المتعاقد اآلأحد الطرفيف لط استغالؿأما الثاني فيو 
، إذ أّف االستغالليالغبف بيف حسف النية في تكويف العقد و  األخير يتبيف لنا وجو العالقة بوضوح

منافية لما  االستغالؿة ، فنيّ ر حسف النية، يدؿ عمى عدـ توفرخقديف لممتعاقد اآلاعأحد المت استغالؿ
الشخص  استغؿفمتى  ،مصالح الطرؼ األخر عدـ اإلضرار بيقتضيو حسف النية مف حرص عمى 

لعقد لإلبطاؿ ىو الجزاء قابمية اأو ىواه الجامح كاف سيء النية و  خرالمتعاقد طيش الطرؼ اآل
 .مناسب لوال

ي عمى عدـ التوازف العقدي الذ  واضحادلياليعد  االلتزاماتكما أّف التفاوت الفاحش بيف  
مبدأ حسف النية حتى بالنظر ل امنافي االستغالؿ، االمر الذي يجعؿ إزالتويحرص مبدأ حسف النية عمى 

 2.المادي فيو هعنصر إلى 

يقتضيو حسف النية في بيذا يتضح بأّف أحكاـ عيوب اإلرادة في أغمبيا مبنية عمى مراعاة ما و 
إلى حماية الثقة  أيضا تيدؼو  ،معيب الرضاإلى حماية رضا المتعاقد  تيدؼ، حيث أّنيا تكويف العقد

فّ و  ، في بعض الفروض و الحاالت سميـ اإلرادة لمتعاقدالمشروعة لدى ا الحماية التي توفرىا ليذا  ا 
فميذا  مبنية عمى مبدأ حسف النية  ( اإلكراهال يعمـ بالعيب ) كما في الغمط والتدليس و متى كاف األخير 

في سالمة  خذهػػػػػػػػػيتير الذي ػػػػػػػػ، وتبرز مف خالؿ المظست إضافيةليو  3المبدأ ىنا وظيفة أساسية
                                                           

1
ٝ ٓج دؼوٛج. ٝ أًٗٞ  ٣َُِٔ198و ٖٓ ثُضل٤َٚ أٗظٌ: ٙذ١ٌ ثُْؼو١ ) ثُؼوو ٝثإلًثهر ثُٔ٘لٌهر (، ثٌُٔؽغ ثُْجدن، ٗ  

  ٝٓج دؼوٛج. 243ثٌُٔؽغ ثُْجدن، ٗ ثُؼ٢ٌّٝٔ، 
2
ّٕ فْٖ ث٤ُ٘ز ٣ضؼِن دِْٞى ثألٌٟثف د٤٘ٔج  57ك٣ٌور ُذجٕ، ثٌُٔؽغ ثُْجدن، ٗ    ٝ ٛيث ثٌُأ١ ٓؼٌٛ ُ٘وي ػ٠ِ أّجُ أ

  Anne – Sylvie courdier – cuisinier, Le solidarisme )  ٣ضؼِن ثُضٞثٍٕ دٔقضٟٞ ثُؼوو أٗظٌ  

contractuel ,  p  322, 323).  ٚؿْ ٖٓ ػوّ ص٘جك٤ ٌّ ثألٌٓ ثُي١ ٣ؾؼَ ثُـذٖ ثُٔؾٌه، ال ٣ٌٖٔ ْٗذٚ ُٔذوأ فْٖ ث٤ُ٘ز دجُ

  ٓؼٚ.
3

 ( Cédric Riot ; Les obligation de la Négociation,  R.R.J 2006 ;n= 57 p 89)  ،ٕػٖ  ك٣ٌور ُذج

 . 57ثٌُٔؽغ ثُْجدن، ٗ
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ىو ما تـ بيانو مف الناتج عف عيوب اإلرادة و  المكونة لتقرير اإلبطاؿ، كما أنو مف أىـ العناصر رادةاإل
 .خالؿ عالقة كؿ عيب بحسف النية

ي فيتمثؿ في: ىؿ عيوب اإلرادة الواردة لكف يثور تساؤؿ بشأف حسف النية وعيوب اإلرادة و 
 القانوف المدني بإمكانيا أف تغنينا عف مبدأ حسف النية في تكويف العقد؟

التي عرفتيا القوانيف المدنية منذ القدـ، توفر قدرا مف الحماية التقميدية لعيوب اإلرادة و نظرية إف ال
ال يمكف القوؿ ليا عالقة وثيقة بمبدأ حسف النية ال يمكف إنكارىا، لكف بالّرغـ مف ذلؾ و لإلرادة المعيبة 

ف المساحة التي ذلؾ ألنو يغطي مساحة أكبر م بأنيا تحؿ محؿ مبدأ حسف النية في تكويف العقد،
التي يفرض فييا العديد مف دأ مف المرحمة السابقة لمتعاقد و ، فيو يبتشمميا نظرية عيوب اإلرادة

شمؿ مرحمة التعاقد وبما فييا عيوب اإلرادة، لذلؾ يمكف ييمتد للتزامات التي سبؽ التطرؽ ليا، و اال
قد تـ اعتبار أساس وجود و  1ثر.أكألنو يؤدي  وظيفتيا و  مكمؿ ليذه النظريةو   أ داعـاعتباره مبد

نيا ألممتعاقديف، خاصة و  عف تحقيؽ الحماية الكافيةىو قصور نظرية عيوب اإلرادة االلتزاـ باإلعالـ 
ويف ػػػرفي عند تكػػػػػػػػمؿ المعػػػػػقد ال تتوفر جميعيا، رغـ وجود الخال تطبؽ إال بتوافر شروط محددة 

 االلتزاـ باإلعالـ مف مقتضيات حسف النية في تكويف العقد.أف بينا أف ، وقد سبؽ و 2العقد

 

 المطمب الثالث

 .حسن النية في حاالت خاصة لإلرادةمقتضيات  

، مميزة يجب أف يصدر عف صاحب إرادة واعيةحتى يرتب التعبير عف اإلرادة أثره القانوني 
، غير أنو قد يتـ التعبير عف عاقدأف يكوف أىال لمت نعني بيذاو ، ثارهآصرؼ القانوني و ة لماىية التمدرك

لحسف النية في تكويف العقد ، و تكويف عقد مف قبؿ القاصر  ثـّ مف و  ،اإلرادة بتقديـ إيجاب أو قبوؿ
 .ـ التطرؽ ليا مف خالؿ ىذا المطمبسيتو  ثار واضحة بالنسبة ليذه الحالة الخاصة مف اإلرادةآ

                                                           
1
 . 349ػذو ثُِط٤ق ثُو٢ٗٞ، ثٌُٔؽغ ثُْجدن، ٗ   

2
 . 09ٔ٘ؼْ ٠ّٞٓ إدٌث٤ْٛ، ثٌُٔؽغ ثُْجدن، ٗ ػذو ثُ  
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ة ػػة وىي األخرى حالة خاصـ التعاقد قد يتـ عف طريؽ النيابثكما أف التعبير عف اإلرادة ومف 
وؼ نتطرؽ ليا يرتب مبدأ حسف النية في تكويف العقد مقتضيات خاصة بيذه الحالة والتي س، و لإلرادة

 .  مف خالؿ ىذا المطمب

 الفرع األول

 .التعاقد مع القاصرحسن النية  و 

مف القانوف  40يبمغ سف الرشد، طبقا لممادة القاصر قانونا ىو كؿ شخص ذكر كاف أو أنثى لـ 
كوف فييا قد قسـ المشرع الجزائري مرحمة القصر إلى فترتيف مترابطتيف، األولى يالمدني الجزائري، و 

 13تمييز المحدد ببموغ ىي تمتد منذ الوالدة حيا إلى ما قبؿ بموغ سف الالشخص قاصرا غير مميز و 
   19.1و لـ يبمغ سف  13يا قاصرا مميزا و ذلؾ إذا بمغ  سف الثانية ويكوف الشخص فيو ، سنة كاممة

لطبيعة سنو و ، تختمؼ تبعا للسف ومف ىو في حكمو  لعدة أحكاـا يخضع التعاقد مع صغير
فقد نصت المادة  2،رؼ عقدي يبرمو الصغير غير المميز، حيث يبطؿ أي تصالتصرؼ الذي قاـ بو

ال يكوف أىال لمباشرة حقوقو المدنية مف كاف فاقد التمييز مف القانوف المدني الجزائري عمى )  42
بالتالي فإف كؿ مف لـ يبمغ الثالثة عشرة سنة ( و لصغر في السف، أو عتو، أو جنوف يعتبر غير مميز 

صور األخذ باإليجاب الصادر منو وال القبوؿ الصادر عنو ال يتو عديمة األثر  المميز  تصرفات غير
   مطالبتو بالتحمي بحسف النية.   الوال الدعوة لمتعاقد و 

) كؿ مف بمغ سف مف القانوف المدني الجزائري 43قد نصت المادة و  ،أما بعد بموغو سف التمييز
ألىمية وفقا  ، يكوف ناقصاو كاف سفييا أو ذا غفمة كؿ مف بمغ سف الرشدالتمييز ولـ يبمغ سف الرشد و 

فإذا كاف فيو ضرر محض  ،فإّف أحكاـ التعاقد تتبايف بحسب طبيعة العقد ىناو  لما يقرره القانوف(.
حضا كاف ، أما إذا كاف التصرؼ نافعا نفعا مكفالتوكيبتو و  امطالق افإف العقد يعد باطال بطالن ممميزل

فإّف العقد  ،الشراءكالبيع و  ، أما إذا كاف دائرا بيف النفع والضرركقبولو ىبة أو عارية العقد صحيحا
أّنو ، كما مقامو أو القاصر نفسو بعد البموغأو مف يكوف في  معمقا عمى إجازة الولي أو الوصي يكوف

                                                           

 
1
أٗظٌ: دًٌٍٞثٍر أفٔو، ثُْٔؤ٤ُٝز ثُٔو٤ٗز ُِوجٌٙ، ًّجُز هًضًٞثٙ ك٢ ثُوجٕٗٞ ثُنجٗ، ٤ًِز ثُقوٞم ؽجٓؼز هْ٘ط٤٘ز   

1 ،2014 ٗ .16 . 
2

  ٖٓ ثُوجٕٗٞ ثُٔو٢ٗ ثُؾَثة١ٌ. 42ٝ ٖٓ ٛٞ ك٢ فٌٔٚ ثُٔؾٕ٘ٞ أٝ ثُٔؼضٞٙ. ٝ هو إٔجًس ُٚ ثُٔجهر  
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مف بمغ )  أنو مف قانوف األسرة الجزائري عمى 83، فقد نصت المادة قابؿ لإلبطاؿ لمصمحة القاصر
باطمة فذة إذا كانت نافعة لو، و فاتو نالـ يبمغ سف التمييز طبقا لمقانوف المدني تكوف تصر سف الرشد و 

رددة بيف النفع ػػػػػػػػػػػما إذا كانت متػػػػػػيي فػػػػػػػػإذا كانت ضارة بو وتتوقؼ عمى إجازة الولي أو الوص
 .في حالة النزاع يرفع األمر إلى القاضي(و 1الضرر، و 

المدني ىذا حسب ما نص عميو القانوف ، و وؼ فإّف األىمية مف النظاـ العاـكما ىو معر و 
رؼ ػػػػػػأىمية  الط عداـػػػبانبعدـ عممو  االحتجاجال يجوز ألي طرؼ في العقد  ليذاو  2،الجزائري

 افإّف كؿ تصرفاتو باطمة بطالن –أي عديـ األىمية  –مميز فمتى كاف الصبي الصغير غير  3،رػػػػػػػخاآل
اب ػػػػػػكاإليج ،عديـ األىميةخر المتعاقد معو أف يدعي تضرره مف أقواؿ وال يجوز لمطرؼ اآل امطمق
العقود لذلؾ ال يجوز توجيو إرادتو وفقا لحسف النية في  إلبراـفيو غير أىؿ  ،بوؿػػػػػػو أو القػػػػػي يقدمالذ

خر ف يستشعر الطرؼ اآلعقود دوف أ بإبراـصبي المميز فيمكنو أف يقوـ مبة لأما بالنس 4،تكويف العقد
ه الحالة يمكف أف في ىذو  ،الذي يمكف أف يوحي بأّنو كامؿ األىمية ، نظرا لمظيره الخارجينقص أىميتو

 .نفرؽ بيف فرضيف

 احتياليةلـ تالبسيا طرؽ و  اعتياديةىي الحالة التي يكوف فييا كماؿ األىمية ظاىرة و  الفرض األول:
يحاوؿ أف يؤمف لو لمصمحة القاصر، و  لحالة يحكـ القاضي، في ىذه االمميز مف قبؿ ىذا القاصر

عميو أف مف ىنا ، و الحذر عند تكوينو لمعقدالحيطة و خر كاف عميو أف يمتـز ، ألّف الطرؼ اآلالحماية
مف ثـ فإّف القاضي يرجح في مثؿ ىذا الفرض إخالؿ الطرؼ المقابؿ يتأكد مف أىمية مف معو و 

رفات ػػػػػػػػػالتص جة عفػػػػػػػػالقاصر بالنسبة لألضرار النات اتجاهييذر حقو الحيطة والحذر و  االلتزاـب
ذلؾ ألّف الطرؼ المقابؿ ىنا يعتبر كالدعوة لمتفاوض وتقديـ اإليجاب و  5،يرػػػػػػػػية ليذا األخػػػػػػػػػػػػالقول

 .الميمؿ عمى األغمب سيء النية و ميمال

                                                           
1
ٖٓ ٗلِ  81ثُٔؼوٍ ٝ ثُٔضْٔ. ٝ هو ٗٚش ثُٔجهر   09/06/1984ثُٚجهً ك٢    84/11هجٕٗٞ ثألٌّر ثُؾَثة١ٌ ًهْ   

ثُوجٕٗٞ ػ٠ِ ) ٖٓ ًجٕ كجهو ثأل٤ِٛز أٝ ٗجهٜٚج ُٚـٌ ثُْٖ، أٝ ؽٕ٘ٞ، أٝ ػضٚ، أٝ ّلٚ، ٣٘ٞح ػ٘ٚ هجٗٞٗج ٢ُٝ أٝ ٢ٙٝ 

ٖٓ ثُوجٕٗٞ ثُٔو٢ٗ ثُؾَثة١ٌ )  ٣نٞغ كجهوٝث ثأل٤ِٛز ٝ  ٢44 ثُٔجهر أٝ ٓووّ ٟذوج ألفٌجّ ٛيث ثُوجٕٗٞ (،  ٝ هو ؽجء ك

ٗجهٚٞٛج، دقْخ ثألفٞثٍ ألفٌجّ ثُٞال٣ز أٝ ثُٞٙج٣ز أٝ ثُوٞثٓز ٖٝٔ ثٌُٖٟٝ ٝ ٝكوج ُِوٞثػو ثُٔوًٌر ك٢ ثُوجٕٗٞ ( ًٔج  

ّٕ ) ٣وّٞ ثُٔووّ ٓوجّ ث٢ُٙٞ ٝ ٣نٞغ ُ٘لِ أف 100ثُٔجهر   ٌجٓٚ (هجٕٗٞ ثألٌّر ثُْجدن ثُيًٌ دأ
2

  ٖٓ ثُوجٕٗٞ ثُٔو٢ٗ ثُؾَثة١ٌ. 45ثُٔجهر  
3

  .60ًٝٓجٕ ٤ٌ٘ٓ فوثه، ثٌُٔؽغ ثُْجدن، ٗ  
4

  .٤ٕ172ٌٍثه ػ٣ََ ٤ِّٔجٕ، ثٌُٔؽغ ثُْجدن، ٗ  
5

 . ٤ٕ172ٌٍثه ػ٣ََ ٤ِّٔجٕ، ثٌُٔؽغ ثُْجدن، ٗ ٝ ،60ًٝٓجٕ ٤ٌ٘ٓ فوثه، ثٌُٔؽغ ثُْجدن، ٗ   
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قاـ بيا القاصر  ، احتياليةطرؽ  تالبسوأىمية القاصر  فييا كماؿ ّف حالة التي يكوفإالفرض الثاني: 
بإظيار  يكوف ذلؾو حتى يخدع المتعامؿ معو.  ألجؿ إبرامو لمعقد و  ،كامؿ األىميةمظير ب ليظير

ى سوء نيتو ، تثبت بموغو سف الرشد مما يدؿ عمة كبطاقة التعريؼ أو شيادة ميالدوثائؽ رسمية مزور 
رؽ االحتيالية ػػػػػالطيؽ ىذا الفرض أف تكوف ػػػػػػػوص تطبػػػػبخص بػػػإذ يج 1.لتواءاألمر الذي يستوجب مس

أما إذا كاف ذلؾ نتيجة لتصديؽ الكذب الذي قالو ، كإبراز أوراؽ رسمية افػػػتقة مف اإلػػػػعمى درج
مبرر ذلؾ أّف عمى أنو مف الطرؽ االحتيالية ىنا. و  القاصر المميز، فال يمكف االستناد إليو عمى

المجرد ال يعد مبررا لمتأكد، كما أّف مجرد تصديؽ الكذب و  المتعاقد أف يتأكد مف سف مف يتعاقد معو
 سيء النية. لدرجة اعتباره  ىنا الكذب ال يعتبر جسيما

يجعؿ القاصر ىنا  ،قد معوع إلبراـخر تدفع الطرؼ اآل ّية تدليسلحيؿ القاصر  ارتكابإّف  
الخداع والتي يمكف معقولية واإلتقاف و الحقيقيا أي عمى درجة مف جسيما و  االحتياؿ، متى كاف يء نيةس

وجب سوء نيتو ىنا ت، و تصديقو بعدـ قصر مف يتعاقد معوو خر الطرؼ اآل انخداعمعيا تصور 
 .أف أشرنامسؤوليتو كما سبؽ و 

يجوز لو أف يطالب ، بؿ أو اإلبقاء عمى العقد 2تعني سمبو حؽ إبطاؿ العقد مسؤولية الالو 
الذي تولدت لديو ثقة مشروعة تبعا لما قدمو ناقص بإبطاؿ العقد ويجوز لمطرؼ المقابؿ حسف النية و 

لممادة  استنادا، أف يطالب بالتعويض تبعا لتصرفات التي قاـ بياو  .األىمية مف أدلة عمى كماؿ أىميتو
 3.التي تجيز إبطاؿ العقد لمتدليسمف القانوف المدني الجزائري و  86

بحسف النية في  التزاموعف عدـ  أنو ليس مف الصواب أف يسأؿ المميز 4فيما يرى بعض الفقو 
ال يتوفراف إال عند كامؿ ىما . و تمييزا كامالية يستوجب إدراكا و بحسف الن االلتزاـ، ألف تكويف العقد

                                                           
1

  .60ًٝٓجٕ ٤ٌ٘ٓ فوثه، ثٌُٔؽغ ثُْجدن، ٗ   
2

صٞؽو دؼٜ ثُوٞث٤ٖٗ صِْذٚ فوٚ ك٢ إدطجٍ ثُؼوو ًجُضؼ٣ٜٞ ػٖ ثُؼَٔ ثُـ٤ٌ ٌٖٓٝع ٝ فٔج٣ز ُِطٌف ثُٔوجدَ فْٖ  

. ال ٣ٔ٘غ ٗجه٘ ثأل٤ِٛز ٖٓ إٔ ٣ضْٔي د٘و٘  1» ٖٓ ثُوجٕٗٞ ثُٔو٢ٗ  ث٣ٌُٞض٢  97ث٤ُ٘ز ٝ ٓغجُٚ ٓج ص٘٘ ػ٤ِٚ ثُٔجهر 

. ػ٠ِ أٗٚ إىث ُؾأ ثُوجٌٙ،  ك٢ ّذ٤َ  2هو ثهػ٠ صٞثكٌ ثأل٤ِٛز ُو٣ٚ.  أ٤ِٛضٚ، ػ٠ِ ٗقٞ ٓج ٣و٢ٞ دٚ ثُوجٕٗٞ، إٔ ٣ٌٕٞ

إملجء ٗو٘ أ٤ِٛضٚ، إ٠ُ ٌٟم صو٤ْ٤ُّز، ٖٓ ٕأٜٗج إٔ صقَٔ ػ٠ِ ثالػضوجه دضٞثكٌ ثأل٤ِٛز ُو٣ٚ، ًجٕ ِٓضَٓج دضؼ٣ٜٞ ٖٓ 

ٝكوج ُِلوٌر ثُْجدوز إٔ . ٣ٝؾٍٞ ُِوج٢ٝ، ػ٠ِ ّذ٤َ ثُضؼ٣ٜٞ ثُْٔضقن  3صؼجهو ٓؼٚ ػٔج ٣ٌصذٚ ُٚ ثإلدطجٍ ٖٓ ًٌٝ، 

 « . ٣و٢ٞ دٌكٜ هػٟٞ ثإلدطجٍ 
3

، ٝ هو ٌٙؿ ثُوجٕٗٞ ثُٔو٢ٗ ث١ٌُٚٔ دٔغَ 270ٙذ١ٌ ثُْؼو١، ) ثُؼوو ٝ ثإلًثهر ثُٔ٘لٌهر( ثٌُٔؽغ ثُْجدن،  ٗ  

ٓٚ ٣ؾٍٞ ُ٘جه٘ ثأل٤ِٛز إٔ ٣طجُخ دئدطجٍ ثُؼوو ٝ ٛيث ٓغ ػوّ ثإلمالٍ دجُضَث» ٓ٘ٚ أٗٚ  119ٛيٙ ثُقجُز ك٢ ثُٔجهر 

  ١ًّٞ. 120ٝ ًيُي ثُٔجهر « دجُضؼ٣ٜٞ إىث ُؾأ إ٠ُ ٌٟم ثفض٤ج٤ُز ٤ُنل٢ ٗو٘ ثأل٤ِٛز 
4

  .٤ٕ173ٌٍثه ػ٣ََ ٤ِّٔجٕ، ثٌُٔؽغ ثُْجدن، ٗ  
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مكف أف يكوف غير مدرؾ ػػػػػػػف مثؿ ىذه األفعاؿ لو صدرت عف المميز فيو مف الما  و ، األىمية
يريد  اقيد ىذه الحماية  يعتبر قدو  ،المحماية التي خصو القانوف بي أيضا غير مدرؾو  ،لخطورتيا

غـ مف ذلؾ ال يمكف رّ ال، لكف بمدرؾ لما يقوـ بووىو في ىذه الحالة معذور، أو أنو  .التحرر منو
بالتالي ، و قانونية غير قابمة إلثبات العكس نقص أىميتو قرينةو  أنو ناقص األىمية اعتبارلتو عمى اءمس

 .في التعويض حتى في مثؿ ىذا الفرضييدر حؽ الطرؼ المقابؿ 

نو أل ، وىذالكف إذا نظرنا لمثؿ ىذا الفرض بتجرد يتضح لنا أف الرأي األوؿ ىو األقرب لصواب
يحمي . مما يحقؽ العدالة و رتب تعويضا عمى القاصر سيء النيةي، و يراعي حسف نية الطرؼ المقابؿ

 .رلقاصالمتضرر مف سوء نية ا

 أي تمؾ العقود النافعة نفعا محضاأما بالنسبة لمعقود الصحيحة التي يبرميا الصغير المميز 
يف العقد يقع عمى عاتؽ بحسف النية في تكو  التزاـ، فال نتصور وجود التي ال ترتب أي ضرر لمقاصرو 

  1ا الصغير فييا.ىذ

في مثؿ ىذه الحالة مف الممكف أف و  ،التجارةممارسة أف يكوف الصبي المميز مأذونا ب دثقد يحو 
قيدة بحدود اإلذف الذي لكف تكوف مسؤوليتو في ذلؾ م، و حسف النية في تكويف العقد التزاـيسأؿ عف 

الداخمة فقط تحت اإلذف بمنزلة صرفات المميز المأذوف بالتجارة و ألف القانوف يعتبر ت 2.تحصؿ عميو
اإلذف ال يكوف ممتزما فيو بالتزاـ حسف النية في تكويف . أما ما يتجاوز فيو حدود البالغ سف الرشد

ىناؾ مف القوانيف ما يعتبر الشخص القاصر المتزوج األىمية، و  العقود، ألنو في تمؾ الحالة يعد ناقص
  3كامؿ األىمية في كؿ تصرفاتو لذلؾ يسأؿ عف مدى التزامو بحسف النية في تكويف العقد.

الذي يعد قاصرا حسب قانونو و  ،األجنبي ري قرر بصدد أىميةكما وأّف القانوف المدني الجزائ
أف  4،تبينو خرب فيو خفاء ال يسيؿ عمى الطرؼ اآللكف نقص أىميتو ىذا يرجع إلى سب، و الوطني

، ففي ىذه الحالة ولو أّف القاعدة في القانوف الدولي الخاص بشأف األىمية يوفر الحماية  لطرؼ المقابؿ

                                                           
1

  .٤ٕ173ٌٍثه ػ٣ََ ٤ِّٔجٕ، ثٌُٔؽغ ثُْجدن، ٗ  
2

  .61ًٝٓجٕ ٤ٌ٘ٓ فوثه، ثٌُٔؽغ ثُْجدن، ٗ  
3

. ػٖ  ٤ٌٍٕثه ػ٣ََ ٤ِّٔجٕ، ثٌُٔؽغ 1980ثُٚجهً  78ؼٌثه٢ ًهْ ٖٓ هجٕٗٞ ًػج٣ز ثُوج٣ٌٖٙ ثُ 3ثٗظٌ: ثُٔجهر  

 .  174ثُْجدن، ٗ 
4

  ٖٓ ثُوجٕٗٞ ثُٔو٢ٗ ثُؾَثة١ٌ. 10/2ثُٔجهر  
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حكـ ية بالتحديد يكوف في المعامالت المالإال أّنو وفي مثؿ ىذا الفرض و  1،الجنسيةىو سرياف قانوف 
زما بحسف النية في تكويف مف ثـ عميو أف يكوف ممت، و ىو حكـ البالغ سف الرشد األجنبي القاصر التزاـ
 القاصر  بحسف النية في تكوينو لمعقد. التزاـبيذا نكوف قد بينا مدى و   العقد.

ف يمتزماو  البالغاف سف الرشد، فيما قبؿ الحجر عمييـ كاممي األىمية، 3ذو الغفمةو  2،أما السفيو
األىمية  في  لحجر يصبحاف ناقصيلكف بعد او بمراعاة كؿ ما يقتضيو حسف النية في تكويف العقد، 

 .حكـ  القاصر المميز

 الفرع الثاني

 .النية في النيابة في تكوين العقدحسن  

أّف ىذه  ،ينعقد بو العقد يجب أف يكوف صادر مف المتعاقديف غيراألصؿ أّف الرضا الذي 
نظاـ النيابة ىو ، و فالنيابة حالة خاصة لمرضا، لنيابةعف طريؽ ا فقد ينعقد العقد، ليس مطمقة القاعدة

األىمية أف يصبح دائنا أو مدينا، في تصرفات  إذ بو يمكف لمقاصر أو عديـ ،وليد الحاجات العممية
، كما أنو يتـ التعاقد تمكنوف مف رعاية مصالحيـ بأنفسيـ، فيو يحمي األشخاص الذيف ال يأبرميا نائبو
سفر  أو قمة الحالة التي يتعذر فييا  الحضور عمى أحد المتعاقديف بسبب المرض  أو البالنيابة في 

 .غيرىا و ..... االعتباريةفي إدارة أعماؿ األشخاص و  ،الخبرة

 ر ىوػػػػػخآئب، محؿ إرادة شخص إرادة شخص معيف يسمى النا حموؿأنيا بؼ النيابة تعرّ و 
أي أف ابراـ  4،ثاره إلى ذمة األصيؿ ال إلى ذمة النائبآ، في إنشاء تصرؼ قانوني تنصرؼ يؿػػػػػػاألص

التصرؼ القانوني بإرادة النائب ال يجعؿ مف ىذا األخير طرفا في العقد، بؿ يظؿ األصيؿ الذي يتـ 
فيكسب كؿ ما ينشأ عنو مف  بو ىو طرؼ العقد الذي تنصرؼ إليو آثاره مباشرة ،العقد باسمو ولحسا

                                                           
1

  ٖٓ ثُوجٕٗٞ ثُٔو٢ٗ ثُؾَثة١ٌ. 10/1ثُٔجهر  
2

 ثُْل٤ٚ ٛٞ ثُط٤ٔ ٝ ملز ثُؼوَ ٝ ٛٞ ٖٓ ػٞثًٛ ثأل٤ِٛز. 

ثُـلِز ٛٞ ثُٖن٘ ثُي١ ٣َْٜ ٝهٞػٚ ك٢ ثُـذٖ، ٝ ال ٣ٜضو١ إ٠ُ ثُضٌٚكجس ثٌُٔدقز دْذخ دْجٟضٚ. ىٝ 
3
  

4
. ٝ ٤ٌٍٕثه ػ٣ََ ٤ِّٔجٕ، ثٌُٔؽغ ثُْجدن، ٗ 8ٙذ١ٌ ثُْؼو١، ) ثُؼوو ٝثإلًثهر ثُٔ٘لٌهر ( ثٌُٔؽغ ثُْجدن، ٗ  

297.  
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في تكويف العقد دوف أف يكوف  اىكذا يكوف النائب طرفو  1يقع عميو كؿ ما يرتبو مف التزامات،حقوؽ و 
 .، إذ تنتيي ميمتو بمجرد ابراـ العقدالقانونية التي تنشأ عف التعاقد في العالقة اطرف

ال ، و مف حيث عيوب الرضا االعتبارعف طريؽ النيابة يجعؿ إرادة النائب ىي محؿ  والتعاقد
فمتى كانت إرادة النائب  .صيؿ ألف العقد لـ ينعقد بإرادتومجاؿ لمبحث في ىذا الصدد عف إرادة األ

قابؿ لإلبطاؿ لمصمحة األصيؿ رغـ أّف إرادة ىذا األخير ال يشوبيا أي عيب مف معيبة كاف العقد 
ال يشوبيا أي عيب مف عيوب اإلرادة، فال مجاؿ ا إذا كانت إرادة النائب سميمة و أمب اإلرادة، عيو 

 إلبطاؿ العقد ألنو يعد صحيح رغـ تعييب إرادة األصيؿ . 

، إذف فالنائب ىو الذي يتحمؿ ىذا توجيو لإلرادةسموؾ و تكويف العقد ىو بما أف حسف النية في و 
قتضيات حسف النية في فعمى النائب أف يمتـز بم ،خر عند تكويف العقدفي مواجية المتعاقد اآل االلتزاـ

قد يكوف األصيؿ غير ىذا و  ،العقد محؿ النيابة ابراـتشترؾ إرادتو في  ألف األصيؿ ال ،تكويف العقد
الة عادة في النيابة القانونية تكوف ىذه الح، و ياأو نقص ألىميةا انعداـ، بسبب تاتاالعقود ب إلبراـأىؿ 
، أما في 4أو القيـ3الوصي يا مف طرؼكإبرامالنيابة القضائية في   أو2العقود مف طرؼ الولي كإبراـ

العقد محؿ  ابراـ، فقد يشارؾ األصيؿ بإرادتو في كالعقود المبرمة عف طريؽ الوكالة ةاالتفاقيالنيابة 
، ففي ىذه وجييات مف قبؿ األصيؿ إلى النائبأو إصدار التيحصؿ ذلؾ في الوكالة المقيدة و  5،الوكالة
أف يمتـز يكوف عمى األصيؿ  محددة مف قبؿ األصيؿ،  النائب وفؽ تعميماتفييا التي يتصرؼ و  الحالة

 6.العقود عند إصداره  لتمؾ التوجييات أو التقييدات ابراـبمقتضيات حسف النية في 

 

                                                           
1
كوو هٞش ثُٔقٌٔز ثُؼ٤ِج دإٔ هٞجر ثُٔؾِِ ثُوٞجة٢ ٟذوٞث ثُوجٕٗٞ ػ٘وٓج ثػضذٌٝث ثُٔو٣ٌ ثُضؾج١ً ثُي١ أ٠ٞٓ   

 ثُذٌٝصًٍٞٞ دضل٣ٜٞ ٖٓ ثًٌُٖز ثُٔضؼجهور ُْ ٣ضؾجٍٝ فوٝه ٤ٗجدضٚ ٝ فِٔٞث ثًٌُٖز ْٓؤ٤ُٝز ثُؼوو.

 .77، 03ٗػوه  1992ُوٞجة٤ز ُْ٘ز . ثُٔؾِز ث24/04/1988، دضج٣ًل 47734ثٗظٌ: هٌثً ثُٔقٌٔز ثُؼ٤ِج، ًهْ 

ؿْ ٖٓ ًٕٞ ثُٔوػ٠ ػ٤ِٚ ك٢  ٌّ ًٔج ٗوٞش ثُٔقٌٔز ثُؼ٤ِج هٌثً هٞجر ثُٔؾِِ ثُوٞجة٢ ُٔج هٞٞث دئدطجٍ ػوو ثُذ٤غ دجُ

 ثُطؼٖ ثًصٌخ مطأ هج٤ٗٞٗج ػ٘وٓج هج٠ٝ ث٤ِ٤ًُٖٞ هٕٝ ثأل٤َٙ.

 .16، ٗ 01، ػوه 1992وٞجة٤ز ُْ٘ز ، ثُٔؾِز ث27/06/1990ُدضج٣ًل  59293أٗظٌ: هٌثً ثُٔقٌٔز ثُؼ٤ِج ًهْ 
2

  ٖٓ ثُوجٕٗٞ ثُٔو٢ٗ ثُؾَثة١ٌ.  88ص٘٘ ػ٤ِٜج ثُٔجهر  
3

  ٖٓ ثُوجٕٗٞ ثألٌّر ثُؾَثة١ٌ. 93 -92ث٢ُٙٞ ٗٚش ػ٤ِٚ ثُٔٞثه  
4

   ٖٓ هجٕٗٞ ثألٌّر  ثُؾَثة١ٌ. 100 -99ثُو٤ْ ٗٚش ػ٤ِٚ ثُٔٞثه  
5

  .589إ٠ُ ثُٔجهر  571ثًُٞجُز ٖٓ ثُوجٕٗٞ ثُٔو٢ٗ ثُؾَثة١ٌ ٖٓ ثُٔجهر  
6

  .٤ٕ297ٌٍثه ػ٣ََ ٤ِّٔجٕ، ثٌُٔؽغ ثُْجدن، ٗ  
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 الفقرة األولى

 النيابةطريق عن في تكوين العقد مقتضيات حسن النية  

، في التعاقد أصالة مراعاتيامقتضيات حسف النية في ىذه الحالة ىي نفس المقتضيات الواجب 
ؼ إضافية عمى عاتؽ األطرا التزاماتغير أنو قد يتطمب القانوف أو الظروؼ في بعض الحاالت 

يعممو بأنو و  شخصيتو لمطرؼ المقابؿ،ئب أف يبيف حسف النية يقتضي مف النا التزاـف أالمتعاقدة، إذ 
مف القانوف المدني  75مف المادة  استنتاجوىو ما يمكف ، و 1خر  أي نيابة عنوآتعاقد لحساب شخص ي

تنص عمى  ) إذا لـ يعمف المتعاقد وقت ابراـ العقد أنو يتعاقد بصفتو نائبا، فإف أثر  التيو  الجزائري
، إال إذا كاف مف المفروض حتما أف مف تعاقد معو النائب مديناإلى األصيؿ دائنا أو العقد ال يضاؼ 

والمادة تنص عمى استثناء  (يعمـ بوجود النيابة أو كاف يستوي عنده أف يتعامؿ مع األصيؿ أو النائب 
ه أف يتعامؿ مع لكف المتعاقد يستوي عند بوجود النيابة النائب المتعاقد معو  لـ يعمفالحالة التي ىو  و 

  .و النائباألصيؿ أ

ذ العقود أف يأخ ابراـيا القانوف ضمانا لحسف النية في ىناؾ بعض الحاالت التي يستوجب فيو 
ف أصيال ، أي عندما يكو تعاقد الشخص مع نفسو منيا ، و معقدل وابرامعند  النائب اإلذف مف األصيؿ

ال يجوز  »عمى أنو 77قد نصت المادة أو نيابة عف طرفي العقد و  2،نائبا عف غيرهعف نفسو و 
خص ػػػػاب شػػػػػابو أـ لحسػػػػػالتعاقد لحسمف ينوب عنو سواء أكاف  باسـعاقد مع نفسو تلشخص أف ي

ؿ في ىذه الحالة أف يجيز التعاقد، كؿ ذلؾ مع ، دوف ترخيص مف األصيؿ عمى أنو يجوز لألصيخرآ
مى إذف حصوؿ النائب ع اشتراطة . وعمّ  3«قواعد التجارة ، مما يقضي بو القانوف و مراعاة ما يخالفو

تعارضة يحمي المصالح المإذ كيؼ يستطيع النائب أف يوفؽ و  ،ىي وجود تعارض في المصالح
أّف حسف النية في تكويف ، أو مصالحو ومصالح مف ينوب عنو ؟ خاصة و لمطرفيف الذيف ينوب عنيما

مبدأ حسف النية في تكويف العقد مع تماشيا ، لذلؾ و قتوثخر و مراعاة مصالح الطرؼ اآلالعقد يقتضي 
حالة حصولو عمى ترخيص مف  الجزائري بتحريـ تعاقد الشخص مع نفسو إال في ما عدى المشّرعأخذ 

                                                           
1

، 2004ٓقٔو ٓقٔٞه ٌٍٛثٕ، ثألٍٙٞ ثُؼجٓز ُالُضَثّ، ٗظ٣ٌز ثُؼوو، هثً ؽجٓؼز ثُؾو٣ور، ٌٓٚ،  ثٗظٌ: ٛٔجّ  

ٗ95. 
2

  .٤ٕ298ٌٍثه ػ٣ََ ٤ِّٔجٕ، ثٌُٔؽغ ثُْجدن، ٗ  
3

فجُز ٛذز ث٢ُُٞ الد٘ٚ  ٝ جًر "ٝ ثُٔوٚٞه ح " ...ًَ ىُي ٓغ ٌٓثػجر ٓج ٣نجُلٚ ٓٔج ٣و٢ٞ دٚ ثُوجٕٗٞ ٝ هٞثػو ثُضؾ 

 ثُ٘٘ ٣ٌٙـ  ٣ؾ٤َ إٔ ٣ٜخ أٙجُز  ػٖ ٗلْٚ ٝ ٣وذَ ٤ٗجدز ػٖ ؿ٤ٌٙ ٝ هٞثػو ثُضؾجًر . 
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عمى النائب بيدؼ مراعاة ى ػػػػػىذا المقتض يفرض، و و عمى إجازة بعد التعاقد، أو حصولاألصيؿ
بذلؾ يمكف اعتباره مف مقتضيات حسف النية في ، و نيابةػػػػػػػمحؿ القد ػػػػصيؿ في تكويف العمصالح األ
 .تكويف العقد

بإذف السمطة ، إال ائب لنفسوعمى منع بيع الن 412و  411و  410كما تنص كؿ مف المادة 
 .القضائية أو اإلجازة

 الفقرة الثانية

 .ية و تجاوز النائب لحدود نيابتوحسن الن 

طبقا لما  ألصيؿإلى اثار العقد ال تضاؼ آف إحالة تجاوز النائب لحدود نيابتو األصؿ في 
لممتعاقد أف يعود و  ،لنائبإلى اتضاؼ ال  مف القانوف المدني الجزائري كما أنيا  74نصت عميو المادة 

ر ػػػػػػػػغييؿ ػػػػػػػػضرر الذي أصابو مف جراء عدـ تنفيذ العقد في حؽ األصمبالتعويض عمى النائب نتيجة ل
عمى مصالحو  احفاظ، و ذي تولدت لديو ثقة مشروعة بالعقدالو  1خر حسف النيةحماية لمطرؼ اآلو  ،أنو

يتـ  ،ايسمح بإىدار حؽ مف لـ يرتكب خطاء الذي الحسف النية و مبدأ وفقا ل ،التي يجب مراعاتيا
 2 :في الفرضيف التالييفذلؾ و ، حسف النية في تكويف العقد ثار العقد لألصيؿ وفقا لمبدأآ انصراؼ

كوفاة األصيؿ أو  ،النيابة بانقضاءخر ال يعمماف النائب والطرؼ اآلالتي يكوف فييا في حالة  - 1
عقد يتـ نفاذ العقد في حؽ خر في العمى مصالح الطرؼ اآل اعزؿ النائب دوف إبالغو فحفاظ

  3.األصيؿ

خر ىنا غير ممـو ، فالطرؼ اآلالنيابة في يد النائبؾ فييا سند في حالة النيابة الظاىرة و التي يتر  -2
قة لممعامالت و مراعاة لمصالحو و الث استقرارا، لذلؾ و و لمعقد مع النائب بصفتو نائبا ابرامفي 

                                                           
1
إٔ ىًٌٗج دؼ٤و ػٔج ٣ؼ٤٘ٚ فْٖ ث٤ُ٘ز ك٢ ٝ فْٖ ٤ٗز ثُطٌف ٛ٘ج صؼ٢٘ ؽِٜٚ دجٗضٜجء ثًُٞجُز ٝ ٛيث ثُٔؼ٠٘ ًٔج ّذن ٝ   

ص٣ٌٖٞ ثُؼوو ًٔذوأ ٣ضٌصخ ػ٤ِٚ ثُضَثّ دضٞؽ٤ٚ ثُِْٞى ٝكن ٓوض٤ٞجس ٓقوهر ٣ٌثػج ك٤ٜج ٓٚجُـ ثُطٌف ث٥مٌ، ٌُٖ 

ؿْ ٖٓ ىُي كئٕ ٓذوأ فْٖ ث٤ُ٘ز ك٢ ص٣ٌٖٞ ثُؼوو ٣لٌٛ ػ٤ِ٘ج، ٌٓثػجر ٓٚجُـ ٛيث ثُطٌف ثُي١ ُْ ٣ٌصٌخ أ١ مطأ. ٌّ   دجُ
2

 .98. ٝ ٛٔجّ ٓقٔو ٓقٔٞه ٌٍٛثٕ، ثٌُٔؽغ ثُْجدن، ٗ ٤63ٌ فوثه، ثٌُٔؽغ ثُْجدن، ٗ ًٝٓجٕ ٓ٘ 
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العقد يتـ نفاذ العقد في حؽ األصيؿ كما أف األصيؿ قد ساىـ في  ابراـالمشروعة التي تولدت لديو مف 
  1.الوكيؿ أماـ الغير بتركو السند في يده ظاىر بصفةالإظيار الوكيؿ 

إذا كانت النيابة الظاىرة ال تستند إلى مظير  غير أف العقد ال تنصرؼ آثاره إلى األصيؿ،
في انقضاء النيابة خارجي منسوب إلى األصيؿ سواء بتقصير أو بغير تقصير منو كما ىو الحاؿ 

ىنا تقوـ مسؤولية النائب سيء النية سند الوكالة، و بعزؿ النائب والتي أعمف األصيؿ انقضائيا وقاـ برد 
 اتجاه المتعاقد معو.

تنصرؼ إلى األصيؿ فيي تجاوز فييا النائب حدود نيابتو و أما الحاالت المتبقية األخرى التي ي
  2.ال يمكف إسنادىا لمبدأ حسف النية كمبدأ عاـ لذلؾ لف نتطرؽ ليا

 الفقرة الثالثة

 .اإللكترونيالنيابة في التعاقد  

اقد ػػػػػػػفي التعابة  ػػػػػػػطة النيػػػػػػػ، كما يمكف أف يتـ بواستـ التعاقد إلكترونيا ال تقميدياقد ي
الذي نصت عميو العديد و  3،ذلؾ عف طريؽ ما يسمى بالوسيط أو الوكيؿ اإللكتروني، و رونيػػػػػػػاإللكت

لييا وسيمة مشروعة يمكف المجوء إ اعتبرتو لقدو  مف التشريعات الصادرة حديثا حوؿ التجارة اإللكترونية
، وكثرة طريؽ األنترنت يغطي مساحة واسعة أّف التعاقد عف، خاصة و ياػػػعند تكويف العقود إلكترون

 استخداـ، فيمجأ إلى حب الموقع عمى التعامؿ معيا كمياطمبات الشراء أو البيع قد تؤدي إلى عجز صا
ىو مبرمج ، و أي وسيط إلكتروني   system Automated computerأتوماتيكي  نظاـ حاسوب

كأنيا العقود غالبا لممتعاقد األخر، و  ىذهتظير بشري و إلتماـ عمميات التعاقد دوف إشراؼ أو تدخؿ 
معامالت اإللكترونية الوسيط اإللكتروني لم امارة دبي مف قانوف 2تعرؼ المادة و  4،تمت بفعؿ بشري

                                                           
1

 . 64ًٝٓجٕ ٤ٌ٘ٓ فوثه، ثٌُٔؽغ ثُْجدن، ٗ 
2

ٖٓ ثُوجٕٗٞ ثُٔو٢ٗ ثُؾَثة١ٌ ٝ إدالؽ ثأل٤َٙ  575فجُز ثُلٞجُز أ١ ػ٘وٓج ٣ٌٕٞ ثُضؾجٍٝ ُِٔٚقز ثأل٤َٙ ثُٔجهر  

 ثُ٘جةخ. كًٞث، ٝ فجُز إهٌثً  ثأل٤َٙ ُضٌٚكجس
3
٣ٞؽو ثمضالف ك٢ ص٤ْٔز ثُّٞجة٠ ثألصٞٓجص٤ٌ٤ز ك٢ ثدٌثّ ثُؼوٞه ف٤ظ ٤ْٔ٣ٜج هجٕٗٞ ثُٔؼجٓالس ثإلٌُض٤ٌٗٝز ثأل٢ٌ٣ٌٓ   

ٝ ًيُي ثُوجٕٗٞ ثُذق٢٘٣ٌ ، د٤٘ٔج ثُوجٕٗٞ ثإلٓجًثص٢  Electronic Agents  ( دجًُٞالء ثإلٌُض٤٤ٌٖٗٝ  UETAثُٔٞفو ) 

ثألًه٢ٗ ٣ْضنوٓجٕ ص٤ْٔز ث٠٤ُّٞ ثإلٌُض٢ٌٗٝ ، أٗظٌ ٤ٌٍٕثه ػ٣ََ ٤ِّٔجٕ ،ثٌُٔؽغ  ٝٓ٘ٚ هجٕٗٞ ثٓجًر هد٢ ٝ ثُوجٕٗٞ

 . 179ٝ  178ثُْجدن ، ٗ 
4

 .178ٝ   177، ٗ ٗلِ ثٌُٔؽغ 
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برنامج أو نظاـ إلكتروني لحاسب آلي يمكف أف  »بأنو   –أي األتوماتيكي بمعنى اآللي  –المؤتمت 
، دوف إشراؼ أي شخص طبيعي في ستقؿ، كميا ، أو جزئيايتصرؼ أو يستجيب لتصرؼ بشكؿ م

يتبيف مف خالؿ ىذه المادة أف الوسيط المؤتمت ىو و  «لو  االستجابةالوقت الذي يتـ التصرؼ أو 
ال و ، المنشئمة إلكترونية يتـ برمجتيا لمقياـ بتصرفات محددة عمى وجو الدقة مف قبؿ المالؾ أو وسي

، وال يممؾ ة دوف تدخؿ بشري أو مراجعة لمعقد، فيتـ العقد وفقا لتمؾ التعميمات المحدديمكف مخالفتيا
كما ىي ، ويتـ التعاقد  1 المنشئإذ أف دوره ىو نقؿ إرادة  المنشئىذا الوسيط إرادة مستقمة عف إرادة 

ينة )أي قرار بشأف برمجة الحاسوب اآللي لمرد بطريقة مع المنشئ اتخذبواسطة الوسيط اإللكتروني إذا 
لي لمرد صانع البرنامج ببرمجة الحاسوب اآلـ يقـو ثالعقود بتمؾ الطريقة (  بإبراـ المنشئوجود نية لدى 

  .لي حسب ما ىو مبرمج بالرد عمى العروضالحاسوب اآله، ومف ثـ يقـو ذاتخاحسب القرار السابؽ 

 الفقرة الرابعة

 .اإللكترونيبحسن النية في تكوين العقد عن طريق الوسيط  االلتزام 

بحسف  االلتزاـالعقد عف طريؽ الوسيط اإللكتروني ال يحوؿ دوف خضوع أطرافو إلى  ابراـإف 
بؿ قد يستوجب مقتضيات إضافية فإذا تـ العقد بطريقة النيابة اإللكترونية  2،النية في تكويف ىذا العقد

تنص العقد، و  ىو الذي يمتـز بمقتضيات حسف النية في تكويف المنشئأو بالوسائط إلكترونية فإف 
أ  تعتبر رسالة  » 2001لسنة  85مف قانوف المعامالت اإللكترونية األردني رقـ  14المادة 

لمعمؿ معد  طة وسيط إلكتروني اسواء صدرت عنو أو لحسابو أو بوس المنشئعف  المعمومات صادرة 
لممرسؿ إليو أف يعتبر رسالة  »منو   15المادة  تضيؼو  «النائب عنو بأو  المنشئ بواسطة توماتيكياأ

 : ذا األساس في أي الحاالت التاليةو أف يتصرؼ عمى ى المنشئالمعمومات صادرة عف 

ليذا  استخداموعمى  المنشئمع  اتفؽسبؽ أف  ،تالمرسؿ إليو نظاـ معالجة معموما استخدـإذا  -1
 .المنشئؽ مف أف الرسالة صادرة عف الغرض لمتحق

                                                           
1

ثُٖٔ٘ب " ثُٖٔ٘ب، ثُٖن٘ ثُطذ٤ؼ٢  2002ُْ٘ز  2ٖٓ هجٕٗٞ ثٓجًر هد٢ ُِٔؼجٓالس ثإلٌُض٤ٌٗٝز ًهْ  2ٝ صؼٌف ثُٔجهر  

٣ضْ دج٤ُ٘جدز ػ٘ٚ إًّجٍ ثٌُّجةَ ثإلٌُض٤ٌٗٝز " ٗوال ػٖ ٤ٌٍٕثه ػ٣ََ ،٤ِّٔجٕ ثٌُٔؽغ ثُْجدن،  أٝ ثُٔؼ١ٞ٘ ثُي١ ٣وّٞ أٝ

ٗ180. 
2

 ٝ ثالُضَثّ ٛ٘ج ٣ٌِق دٚ ثُٖٔ٘ب ّٞثء  ًجٕ ٕن٘ ٟذ٤ؼ٤ج أٝ ٓؼ٣ٞ٘ج ٝ ٤ُِ ثُقجّٞح . 
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 لممنشئإذا كانت الرسالة التي وصمت لممرسؿ إليو ناتجة مف إجراءات قاـ بيا شخص تابع   -2
مة مف أي منيما لتحديد ىوية مخوؿ بالدخوؿ إلى الوسيمة اإللكترونية المستخدأي ينوب عنو و 

  « المنشئ

، مف قبؿ فرد المعمومات الصادرة عنو، أو نيابة عنوو ف الرسائؿ ع المنشئ مسؤولية، وىذا يعني
مؿ أعماؿ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيتح المنشئ، وىو الدليؿ عمى أّف لكتروني أتوماتيكيسيط إشخص طبيعي( أو و )

قتضيات حسف بم التي تشكؿ إخالال، و نوعارسات غير النزيية التي تصدر المم، ومف ضمنيا وػػػػػػػػػػػػػػػػنائب
ىي الحاالت ناءا مف ىذا األصؿ و ثستامف نفس المادة تقدـ  (ب  )النية في تكويف العقد، غير أف الفقرة

حقيقة أّف الرسالة غير خر بعندما يشعر المتعاقد اآل ذلؾ، و غير مسؤوؿ المنشئالتي يكوف فييا 
تيف الحالتيف ال في ىا المنشئ، إذ أف المقابؿ يعمـ أساسا بحقيقة األمر، أو أّف الطرؼ عنوصادرة 

حيث تنص الفقرة  ،اإلشعار صدور بؿ قبؿدوف اإلخالؿ بحؽ الطرؼ المقا لكف  ،ةييتحمؿ المسؤول
مف ىذه المادة عمى أي مف الحالتيف  (أ)ب ال تسري أحكاـ الفقرة  »عمى ( مف نفس المادة ب)
 تاليتيف : ال

يبمغو فييا أف الرسالة غير صادرة عنو فعميو أف  المنشئالمرسؿ إليو إشعارا مف  استمـإذا  -1
سؤوال عف أي نتائج قبؿ م المنشئيبقى ، و المنشئيتصرؼ عمى أساس عدـ صدورىا عف 

 .عاراإلش
 « المنشئ، أو كاف بوسعو أف يعمـ أف الرسالة لـ تصدر عف عمـ المرسؿ إليوإذا  -2

سف النية مف ػػابؿ بمقتضيات حالطرؼ المق التزاـىذه المادة يتوافؽ مع ضرورة  تقرره ماو   
ّف المطالبة بالتعويض في ىاتيف الحالتيف يخالؼ تمؾ المقتضياتو  ،وػػػػجانب  1 .ا 

عند  المنشئ، فإّف حسف النية يقتضي مف بالوسائؿ األتوماتيكية المبرمجة أما بشأف التعامؿ
، ىو الوسيط أو يـػػػػػالذي يجيب عمى طمباتيـ و عروض إعداده لمبرمجة أف يبيف لممتعاقديف معو بأفّ 

مف قانوف  14/2، و ىو ما تنص عميو المادة ليس شخصا طبيعياتوماتيكي و األوني لكتر اإلالوكيؿ 
...... يجوز أف   »عمى أنو  2002لسنة  2التجارة اإللكترونية رقـ لمعامالت، و إمارة دبي الخاص با

                                                           

.300ٝ ٤ٕ299ٌٍثه ػ٣ََ ٤ِّٔجٕ، ثٌُٔؽغ ثُْجدن، ٗ  
1
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بيف شخص ت يعود إلى شخص طبيعي أو معنوي و يتـ التعاقد بيف نظاـ معمومات إلكتروني مؤتم
العقد  ابراـطبيعي إذا كاف األخير يعمـ أو مف المفترض أف يعمـ أّف ذلؾ النظاـ سيتولى ميمة 

 1.تنفيذهو 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

.300ٗ ن، ثُْجد ثٌُٔؽغ٤ٌٍٕثه ػ٣ََ ٤ِّٔجٕ، 
1
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الخاتمة

ها یتعلق بمبدأ حسن النیة أوضحت دراستنا لحسن النیة في تكوین العقد العدید من النقاط بعض
د بدءابعضها اآلخر یتعلق بأثره في  تكوین العق، و خصوصیته بالنسبة لهذه المرحلةو اتهفي حد ذ

ة ــــألثره في اإلرادة المكونخاللهاا من ــالتي تعرضن، و اقدــــة السابقة للتعاقد، ثم مرحلة التعـــــبالمرحل
العدید من  خالل كل هذا إلى ا من توصلنقد و ،هاسالمتثره في صور التعبیر عن اإلرادة و ، ثم أللعقد

نجاعة هذا المبدأ بالنسبة لتكوین العقد.التي تظهر أهمیة و النتائج 

، عرفته ذو أصول أخالقیةامتمیز و اراسخاقانونیءامبدفي تكوین العقد حسن النیة مبدأ عتبریإذ
الروماني والقانون القانون والقانون الكنسي و یة القدیمة كالشریعة اإلسالمیة القانوناألنظمةالعدید من 
ه العدید من ـــالذي اتخذتلحسن النیة و ٕان البعد األخالقي و . رسائهإالذي ساهم بقدر كبیر في الطبیعي و 

من قیمته أو یقلل ال یضعف ینها ( دول القانون المشترك)ـــــــضمن قوانذریعة لعدم قبوله ــــــالدول ك
دوره كما وسعي لتحقیق أهدافه و یشكل سندا وعونا له في التطبیق، . بل في مجال تكوین العقدالقانونیة

ه من قبل المجتمع.یساعد على تقبل

القانون المدني، وٕان لم لتصرفات القانونیة في ظل ایحكماعامءامبدأ حسن النیة مبدویعد
عدم و عدم  تطبیق مبدأ حسن النیة في تكوین العقد،، وٕاّن ینص علیه صراحة في مرحلة تكوین العقد

تحدید مبدأ النص علیه من قبل العدید من األنظمة یعود لتأثیر أفكار المذهب الفردي على القانون، وبال
فلم یتم العقد قیدا علیه بالنسبة لهذه األنظمة،الذي شّكل  مبدأ حسن النیة في تكوینسلطان اإلرادة و 

ولكن وفي لفترة طویلة إال كمعزز لمبدأ سلطان اإلرادة في مرحلة تنفیذ العقد، قبوله في هذه القوانین 
ن بالنظر إلى النتائج الغیر عادلة التي ترتبت عن السیطرة المطلقة لمبدأ سلطاظل التطورات الحدیثة و 

.تراجعت هذه األفكارقد حریة التعاو اإلرادة 

ال یشكل تهدیدا لمبدأ سلطان اإلرادة على مرحلة تكوین العقد،مبدأ حسن النیةسیطرةإنّ 
یحد من سلبیاته في مرحلة تكوین العقد، عن طریق ترتیبه مجموعة بل هو مكمل له و وحریة التعاقد،

المنشودة من العقد دون المساس توجه سلوك الفرد نحو الغایة االلتزامات التي تضمن النزاهة و من
.   الثقة المشروعة للطرف المقابلو بالمصالح



الخاتمة

225

، ال فقطتكریسه في مرحلة التنفیذالعقد و على مبدأ حسن النیة في مرحلة تكوین إن عدم النص 
انون ــــدید من دول القــــــهذا ما یقره قضاء وفقه العو ، حصره في هذه المرحلة دون األخرىبتاتایعني
غم من نقص األحكام القضائیة بالنسبة لهذا المبدأ في رّ البو ، والمصري ).ي ( القانون الفرنسيالمدن

.تنفیذاو ، إال أن الفقه یرى سیادته للعقد تكوینا زائريالجضاءرحلة تكوین العقد بالنسبة للقم

ة إلى ـــــــحاللف منـــــــــتختكوین العقد مجموعة من المضامین  یحتوي مبدأ حسن النیة في ت
التي ، و ٕانما مجرد مقاربةجامعا مانعا و األمر الذي أدى إلى عدم القدرة على إعطائه تعریفا،أخرى

حسن النیة في وكون .الموضوعيالمعیار یمكن إدراكها عن طریق اتباع كل من المعیار الشخصي و 
دأ قائم بذاته مختلف عن غیره من هو مبو التطبیقات، یجعله متعددعقد هو مبدأ قانوني، مرحلة تكوین ال

كما یمكن اعتباره التزاما عاما یتضمن مجموعة من االلتزامات.، و أنظمة القانون المدني

أ في مرحلة لم ینص على العدید من  التطبیقات القانونیة لهذا المبديإن القانون المدني الجزائر 
هذه كانت سباقة لتنظیم التيتشریعاتببعض الاالستعانةاألمر الذي أدى بنا إلى تكوین العقد 

.الدوليعلى الصعید الداخلي و التطبیقات 

باألخص مرحلة و ،جاءت معظم القوانین المدنیة صامتة عن ذكر المرحلة السابقة للتعاقد
التطور ، خصوصا في ظل  میة هذه المرحلة  في تكوین العقدمن أهالّرغمب، المفاوضات العقدیة

و ظهور أنواع جدیدة ازدهار التجارة الدولیة ( تطور وسائل االتصال و ألصعدةالحاصل على مختلف ا
، فكانت منظمة وحاكمة لهذه المرحلة غالبا، مما رتب عدم وجود نصوص قانونیة )من العقود 

إلیجاد حلول ،حسن النیة هي مرجعناااللتزامات التي یرتبها القضاء والفقه  بخصوص اجتهادات
مبدأ حسن النیة یتم تكریس قد كما . رض المتفاوضین أثناء هذه المرحلةقانونیة عملیة لما یمكن أن یعت

هذه وینظم، من خالل عقد تمهدي یسبق التعاقدفي المرحلة السابقة للتعاقدالتزاماتهفي تكوین العقد و 
،المسؤولیة العقدیة بالنسبة لهذه الحالةفتترتب عن اإلخالل بهذه المقتضیات وبهذا المبدأ.المرحلة

عن اإلخالل بمبدأ حسن النیة ومقتضیاته في المرحلة السابقة للتعاقد بینما تترتب المسؤولیة التقصیریة 
في حالة عدم وجود عقد تمهیدي ینظم المرحلة.

فهو یضمن ، للرضائیة في التعاقدالضماناتیقدم مبدأ حسن النیة  في تكوین العقد العدید من 
هذا المبدأ یعطي ، فالمكون للعقدإرادة الطرف المقابللإلرادة حریتها وسالمتها دون اإلضرار ب
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ن خلو اإلرادة كما یضم،حد سواء أثناء التعاقدعلى القابل و على الموجب التزاماتویرتب ضمانات
التعاقد بالنیابة أو لصور التعبیر عن اإلرادة أو بالنسبة( للتعبیر عنها ضمانات، ویعطي من العیوب

.ما سبقیرتب جزاء على المخل بمقتضیاته في كل ، و مع القاصر )

، من خالل به في هذه المرحلةال یستهانأ حسن النیة في تكوین العقد دورا یلعب مبد
االلتزامكااللتزاماتللعدید من هفرضیتمثل في ، فهو یقوم  بدور وقائي تضیات التي یرتبهاالمق

و تجنبنا وقوع تحافظ على بقائهتكوین العقد و التي تهدف إلى من االلتزاماتغیره الجدیة باإلعالم و 
دون أن یؤدي إلى  زوال  الرابطة للمسؤولیةفي ترتیبه یتمثل دور عالجي و ، األضرار بالنسبة للطرفین

النزاهة الحترامكنتیجة والطمأنینة لدى المتعاملین،األمن فهو بذلك یحقق .الفروضالعقدیة في بعض 
یضمن كما، طرف المقابللبالمصالح المشروعة لعدم اإلضرارو ،الثقة المشروعة لدى المتعاقدینو 

یستلزم العدل وفقا لمبدأ حسن النیة في تكوین العقد قد. و وفعالیته ومن ثم قوته اإللزامیةالعقداستقرار
. للعدالةتحقیقا ، حمایة لطرف المتضرر و ٕابطالهفي بعض الفروض زوال العقد و 

بالتالي فإّن مبدأ حسن النیة هو مبدأ قانوني ینظم مرحلة تكوین العقد عن طریق مجموعة من و 
الفراغ الطرفین وتحقیق العدالة، لكن لضمان عدم اإلضرار بمصالح المقتضیات ینبغي مراعاتها 

الجزائري المشّرعنادرة، لهذا فزائري  جعل تطبیقاته جد محدودة و القانوني الذي یسود القانون المدني الج
: فیما یليمدعو لتنظیم مرحلة تكوین العقد من خالل حسن النیة  

، إلى النص علیه كمبدأ عامبو ذلكلعقد بحسن النیة في تكوین ااالعترافقد بات من الضروري ل- 
.ادة ضمن القانون المدني الجزائريجانب مبدأ سلطان اإلر 

وجب موادــالنیة في تكوین العقد بمیجب تكریس بعض المقتضیات المهمة والجوهریة لحسنو - 
بالجدیة في االلتزام، و بالمحافظة على األسرارااللتزام، و باإلدالء بالمعلوماتااللتزام، كقانونیة

.دون مبرر مشروعبعدم قطع المفاوضات االلتزام، و التفاوض

باطال دـــــع، ویلنیة في تكوین العقد أو الحد منهعلى استبعاد حسن ااإلتفاقالنص على عدم جواز - 
.كل اتفاق من هذا القبیل

.النیةمنظمة لها طبقا لمبدأ حسنخصها بأحكامالنص على المفاوضات العقدیة و - 
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تنظیم الجزائري تنظیمها و المشّرععلى ف، بحثنافي منهاترونیة وما تطرقنا لهفیما یخص العقود اإللك- 
.سن النیة كحق العدول فیهاالنیابة التعاقدیة فیها وفقا لمبدأ ح

سن النیة في مرحلة تكوین الجزائري بكل هذه الحاالت، یكون قد كرس مبدأ حالمشّرعفإذا أحاط 
مشروعة التي تراعي المصالح القیة السامیة لهذا المبدأ و األخالالعقد وحقق جمیع األبعاد القانونیة و 

.تحقق العدالةالنزاهة و تضمنللطرف المقابل في العقد و 
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الملخص 

العدید من التشریعات المدنیة في وني ذو أصول أخالقیة، تم تكریسه مبدأ حسن النیة  هو مبدأ قان
و منها القانون المدني الجزائري و ضمن العدید من الفروض و من بینها العقد، غیر أن أغلبها ذهب إلى 

سیطر علیها مبدأ سلطان اإلرادة و رتب النص علیه في مرحلة تنفیذ العقد دون مرحلة التكوین والتي 
العدید من النتائج الغیر عادلة، األمر الذي دفع العدید من القوانین إلى إعادة تنظیم هذه المرحلة وفقا لما 

.یقتضیه مبدأ حسن النیة

وتختلف  ماهیة  حسن النیة بحسب مكانه ،مبدأ عام یسود العقد تكوینا وتنفیذاإن مبدأ حسن النیة
األمر الذي دفعنا إلى البحث عن  ماهیة هذا المبدأ في مرحلة تكوین ،قانون عامة والعقد خاصةفي ال

ثم حاولنا اعطائه تعریفا یتناسب مع هذه المرحلة  ،العقد من خالل، البحث عن أصوله التاریخیة والفلسفیة
.لتي یمكن أن تشتبه بهكما قمنا بتمییزه عن غیره من األنظمة ا،التي تتعدد فیها دالالته ومضامینه

و یرتب حسن النیة في المرحلة السابقة للتعاقد العدید من المقتضیات  و التي لم تنص علیها اغلب 
عادلة لمبدأ سلطان الغیر زالة النتائج إالقوانین لكن أقرها الفقه والقضاء خاصة وأنها أثبتت جدارتها في 

المقتضیات التي رتبها مبدأ حسن النیة من خالل عقد و یمكن تكریس هذه،اإلرادة و حریة التعاقد
.خالل بهذه المقتضیات یرتب جزاءات قانونیة حاولنا اإلحاطة بهاكما أن اإل،تمهیدي

و یقدم مبدأ حسن النیة العدید من الضمانات و الحمایة لإلرادة المكونة للعقد، حیث یفرض مقتضیاته 
على القبول كذلك، كما له مجموعة من المقتضیات أي اإلیجاب وة للعقدعلى اإلرادة األولى المكون

.یفرضها عند تالقي اإلیجاب بالقبول كما یترتب على اإلخالل بهذه المقتضیات جزاءات تطرقنا لها

في عیوب اإلرادة ثم تطرقنا منا ببحث مقتضیات حسن النیة في صور التعبیر عن اإلرادة و كما ق
النیابة في التعاقد و مقتضیاته في الت خاصة لإلرادة كمقتضیاته في اضیاته في حفي األخیر إلى مقت
.التعاقد مع القاصر

و بهذا نكون قد أحطنا بموضوع حسن النیة في تكوین العقد من كل جوانبه.



Résumé :

Le principe de la bonne foi est un principe juridique d’origine éthique, Il a été consacré par
de nombreuses législations civiles notamment par le droit civil algérien parmi plusieurs
autres obligations que le contrat prévoit. Cependant la majorité de ces législations ont inclu
ce principe  dans la phase d’exécution du contrat tout en l’omettant lors de sa formation,
Ce qui a abouti à des situations inéquitables. Ces législations ont dû alors intégrer le
principe de bonne foi lors de la phase de formation du contrat.

Le principe de la bonne foi est considéré comme un principe général qui imprègne le
contrat aussi bien lors de sa  formation que lors de son exécution. Le concept de bonne foi
diffère cependant, selon son acception en droit de façon générale et dans le contrat de
façon particulière.

Notre recherche sur le principe de bonne foi lors de la formation du contrat nous a amené à
étudier ses origines historiques et philosophiques. Cela nous a permis d’esquisser une
définition convenant à cette phase dans laquelle on peut y déceler des connotations et
cerner son contenu. Cela nous a permis aussi de distinguer ce concept des autres notions
susceptibles de lui ressembler.

Le principe de bonne foi impose dans l’étape précontractuelle plusieurs exigences non
prévues par la majorité des législations mais adoptées par la doctrine et la jurisprudence en
vue de mettre fin aux effets inéquitables résultant du principe de l’autonomie de la volonté
et de la liberté contractuelle. Il est possible que ces exigences du principe de bonne foi
soient prévues par un contrat préliminaire dont le non respect entraine des sanctions
juridiques.

Le principe de bonne foi présente maintes garanties et protection de la volonté constitutive
du contrat, en imposant ses exigences sur « l’offre » mais également sur
« l’acceptation ».Il en est de même de la réception de l’offre par l’acceptation et le non-
respect de ces exigences entraine les sanctions que nous avons tenté de cerner.

Notre étude a porté également sur les exigences de la bonne foi lors de l’expression de la
volonté et sur les vices de celle-ci.

Enfin, nous avons abordé ses exigences dans les cas particuliers de la volonté comme la
représentation en matière contractuelle et le contrat avec un incapable.

Ainsi, nous avons cerné le thème de la bonne foi lors de la formation du contrat dans tous
ses aspects.



Summary:

The Good Faith principle is a legal principle with ethical root, it is consecrated by many
civil legislations as the Algerian civil legislation and among many eligibilities as the
contract ,but the majority of these legislations include this principle in the step of the
contrast’s execution not in the step of the settlement’s contrast where the principle of the
autonomy of will is controlled and results many unfair results ,this matter push many
legislation to reorganize this step awards the good faith’s eligibilities .

The good faith principle is considered as a general principle which covers the contract at
its both settlement stage and its execution stage, but the concept of the good faith is
differed following to its position in law generally and to the contract specially.

This point have push us to look for the principle’s concept at the settlement stage of
contract by researching its historical and philosophical roots, we have also trying to give it
a definition which convene to this stage which is full of connotations and contains ,we
have also distinguish this principle from the other similar systems.

The good faith principle organize many eligibilities in the last stage of contract, which are
not mentioned by the majority of legislations but it’s approved by the judiciary and the
doctrine, especially that they are proved their efforts to eliminate the unfair results of the
autonomy of will principle and the liberty of contracting , we can also consecrate these
eligibilities organized by the good faith principle by a preliminary contract, in addition the
misuse of these eligibilities provoke a legal sanctions that we have tried to present it .

The good faith principle presents many guarantees and a protection of the will which create
the contract, whereas it impose its conditions on the first will creating the contract
“offer”and on “the acceptation” also, in addition this principle has many eligibilities which
are imposed through the meeting of the offer and the acceptation, either, the misuse of
these eligibilities provoke another sanctions which are presented in our study.

We have also study the good faith’s eligibilities in both of the will expression aspects and
in the will defects, as well we have added finally its eligibilities in special cases of will like
its conditions concerning the contractual acting for , and its eligibilities in the convention
with a minor.

Thus, we have covered the good faith subject from all its aspects at the contract settlement.
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133فعالیة حسن النیة في وجود الرضا: المبحث األول

134حسن النیة في اإلیجاب:المطلب األول

138االلتزام باإلمھال والمعقولیة في القوة الملزمة لإلیجاب: الفرع األول

142الموجھ للمستھلكین لشروط تعسفیة االلتزام بعدم تضمین اإلیجاب : الفرع الثاني

146جزاء اإلخالل بمقتضیات حسن النیة ( أي القوة الملزمة) في اإلیجاب:الفرع الثالث

148مقتضیات حسن النیة في القبول:المطلب الثاني

149بول.االلتزام بعدم الرفض الغیر مبرر للق:الفرع األول

151مقتضیات حسن النیة وحریة رفض القبول في عقود المستھلكین:الفرع الثاني

152االلتزام بعدم رفض اإلیجاب خالل المدة المعقولة:الفقرة األولى

152االلتزام بعدم رفض التعاقد بحجة أنھ یرید بیع السلعة لزبائنھ المعتادین:الفقرة الثانیة

152االلتزام بعدم رفض التعاقد المبني على اعتبارات عنصریة:الفقرة الثالثة

154الجزاءات المترتبة على اإلخالل بمقتضیات حسن النیة في القبول:الفرع الثالث

157القبولمقتضیات حسن النیة في تالقي اإلیجاب و:المطلب الثالث

157مقتضیات حسن النیة عند مطابقة القبول لإلیجاب:الفرع األول

161مقتضیات حسن النیة في تكوین العقد بین حاضرین:الفرع الثاني

162النیة في تكوین العقد بین غائبینمقتضیات حسن :الفرع الثالث

164مقتضیات حسن النیة و عدول المستھلك عن التعاقد: الفرع الرابع

167ضمون حق العدول عن التعاقدم:الفقرة األولى



167األساس القانوني لحق العدول:الفقرة الثانیة

168حسن النیة و حق العدول عن العقد:الفقرة الثالثة

169ل بمقتضیات حسن النیة  في العدولجزاء اإلخال:الفرع الخامس

172سالمتھافعالیة حسن النیة في التعبیر عن اإلرادة و:المبحث الثاني

173حسن النیة في التعبیر عن اإلرادة: المطلب األول

173طرق التعبیر عن اإلرادة التعاقدیة و وسائل نقلھا: ولاألالفرع 

174التعبیر الصریح عن اإلرادة: الفقرة األولى

174التعبیر الضمني عن اإلرادة:الفقرة الثانیة

175وسائل نقل التعبیر عن اإلرادة:الفقرة الثالثة

177مقتضیات حسن النیة في التعبیر عن اإلرادة التعاقدیة:الفرع الثاني

177الوضوح في اللغة:الفقرة االولى

180الوضوح في الشروط و أسلوب صیاغتھاالتزام: الفقرة الثانیة

181االلتزام بالوضوح في برمجة الحاسوب اآللي:الفقرة الثالثة

مالبس كوسیلة اإلیجاب في حالة السكوت اللىااللتزام بالوضوح في الرد ع: الفقرة الرابعة

للتعبیر عن اإلرادة

182

185حسن النیة في التعبیر عن اإلرادةاإلخالل بمقتضیات نالجزاءات المترتبة ع: الفرع الثالث

189اإلرادةحسن النیة و عیوب : المطلب الثاني

190ن النیة في تكوین العقد و الغلط حس:األولالفرع

190تعریف الغلط: الفقرة األولى

191شروط الغلط:الفقرة الثانیة

194عالقة الغلط بحسن النیة: الفقرة الثالثة

197حسن النیة في تكوین العقد و التدلیس:الفرع الثاني

197تعریف التدلیس و عناصره و شروطھ:ىولالفقرة األ

201عالقة حسن النیة بالتدلیس:الفقرة الثانیة

204حسن النیة في تكوین العقد واإلكراه: الفرع الثالث



205مفھوم اإلكراه و شروطھ:الفقرة األولى

209االستغالليحسن النیة في تكوین العقد و الغبن : الفرع الرابع

211لإلرادةمقتضیات حسن النیة في حاالت خاصة : المطلب الثالث

212حسن النیة  والتعاقد مع القاصر: الفرع األول

216حسن النیة في النیابة في تكوین العقد:الفرع الثاني

218عن طریق النیابةمقتضیات حسن النیة في تكوین العقد :الفقرة األولى

219حسن النیة و تجاوز النائب لحدود نیابتھ:الفقرة الثانیة

220النیابة في التعاقد اإللكتروني:الثالثةالفقرة

221اإللكترونيااللتزام بحسن النیة في تكوین العقد عن طریق الوسیط :الفقرة الرابعة

224الخاتمة

قائمة المراجع 

الملخص
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