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 مقياس العقود اخلاصة 

  28-25طه"َرب اْشَرْح ِلي َصْدِري، َوَيسْر ِلي َأْمِري، َواْحُلْل ُعْقَدًة ِمْن ِلَساِني ، يـَْفَقُهوا قـَْوِلي

نستمر معكم للعام الثالث على التوايل ضمن هاته السلسلة من احملاضرات القانونية بعد الصدى الطيب الذي 
 ستاذةلقيته يف أوساط رجاالت القانون طلبًة و ممارسني،و نضع بني أيديكم اليوم أحبتنا يف اهللا حماضرات األ

" أيب بكر بلقايد"    :السنة الثالثة قانون خاص جبامعة
على لسان  كما وردت  ،و قد اكتفينا برقن و ختريج احملاضرات

حتريًا لألمانة و تالفيًا انبة الصواب، نسأله جل و عال  أن جيعلها  سقاية لكل 
           أينما حّل و كان، و دليًال لكل تائه ضاع بعلمه بني اجلهال، و إذ نعتذر و ال ضري عن السهو

  .و اهللا من وراء القصد

  و ما توفيقي إال باهللا عليه توكلت و إليه أنيب

   https://www.facebook.com/CarfourDesEtudientsDeDroit
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َرب اْشَرْح ِلي َصْدِري، َوَيسْر ِلي َأْمِري، َواْحُلْل ُعْقَدًة ِمْن ِلَساِني ، يـَْفَقُهوا قـَْوِلي

  

نستمر معكم للعام الثالث على التوايل ضمن هاته السلسلة من احملاضرات القانونية بعد الصدى الطيب الذي 
لقيته يف أوساط رجاالت القانون طلبًة و ممارسني،و نضع بني أيديكم اليوم أحبتنا يف اهللا حماضرات األ

السنة الثالثة قانون خاص جبامعةها أمام طلبة تاليت ألق" العقود اخلاصة 
،و قد اكتفينا برقن و ختريج احملاضرات2014/2015لموسم اجلامعي 

حتريًا لألمانة و تالفيًا انبة الصواب، نسأله جل و عال  أن جيعلها  سقاية لكل  و موضوعية
أينما حّل و كان، و دليًال لكل تائه ضاع بعلمه بني اجلهال، و إذ نعتذر و ال ضري عن السهو

و اهللا من وراء القصد...ستستدرك يف التحيينات البد  و اهلفوات و جرات القلم اليت و

و ما توفيقي إال باهللا عليه توكلت و إليه أنيب

https://www.facebook.com/CarfourDesEtudientsDeDroit    إضغط هنا
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َرب اْشَرْح ِلي َصْدِري، َوَيسْر ِلي َأْمِري، َواْحُلْل ُعْقَدًة ِمْن ِلَساِني ، يـَْفَقُهوا قـَْوِلي"

  :و بعد

نستمر معكم للعام الثالث على التوايل ضمن هاته السلسلة من احملاضرات القانونية بعد الصدى الطيب الذي    
لقيته يف أوساط رجاالت القانون طلبًة و ممارسني،و نضع بني أيديكم اليوم أحبتنا يف اهللا حماضرات األ

العقود اخلاصة "عن مقياس " قماز"
لموسم اجلامعي ،ل)اجلزائر(مسانتل
و موضوعية بتحفظ ستاذةاأل

أينما حّل و كان، و دليًال لكل تائه ضاع بعلمه بني اجلهال، و إذ نعتذر و ال ضري عن السهوضمآن  
و اهلفوات و جرات القلم اليت و

  

  

  

 إضغط هنا
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    .الخاصة العقود لمقياس األول السداسي برنامج  

  .عقد البيع: أوالً   

I- تعريف عقد البيع و تمييزه عن غيره من العقود.  

II - البيع انعقاد.  

  ). رضا املتعاقدين،احملل يف عقد البيع و السبب ( األركان- 1

  ). العلم باملبيع و األهلية ( شروط الصحة- 2

III- آثار عقد البيع.  

  .البائع التزامات /أ  

و االلتزام االلتزام بنقل ملكية املبيع،االلتزام بالسالمة،االلتزام باإلعالم  : (االلتزامات املعاصرة لعقد البيع- 1
  ). بالتسليم

  ). التزام البائع بضمان التعرض،التزام البائع بضمان العيوب اخلفية : (االلتزامات الالحقة لعقد البيع- 2

  .املشرتي التزامات /ب  

  .م الشيء املبيع،االلتزام بتسلااللتزام بدفع الثمن- 1

    .الخاصة العقود مقياس في عليها االعتماد يمكن التي المراجع أهم  

  .عقد البيع يف القانون املدين :محمد حسنين -  

  ).اجلزء الرابع(الوسيط يف شرح القانون املدين :عبد الرزاق السنهوري -  

  .عقد البيع و املقايضة :رمضان أبو السعود -  

                                                                          ).عقد البيع(شرح القانون املدين اجلزائري :أحمد حسن قدادة -  

  ).عقد البيع( العقود املسماة :سليمان مرقس  -
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  .العقود المسماة و العقود غير المسماة

كـــــل اتفــــاق يلتـــــزم مبوجبــــه شــــخص أو عـــــدة أشــــخاص حنـــــو " مــــن القـــــانون املــــدين هــــو 54العقــــد حســــب املـــــادة  
،و إذا تعـــــددت تقســـــيمات العقـــــود "شـــــخص أو عـــــدة أشـــــخاص آخـــــرين مبـــــنح أو فعـــــل أو عـــــدم فعـــــل شـــــيء مـــــا

  .عقود مسماة و عقود غري مسماة إىلفإنه من حيث وجود تنظيم تشريعي خاص ا من عدمه تقسم 

  .العقود المسماة :أوالً 

      و تســـــــمى كــــــــذلك ألن املشـــــــرع اجلزائــــــــري وضــــــــع تنظيمـــــــاً خاصــــــــاً ـــــــا و مساهــــــــا باســــــــم خـــــــاص لكثــــــــرة تــــــــداوهلا 
ـــــدين يف إطـــــار النظـــــام العـــــام  ـــــد و أن العقـــــد شـــــريعة املتعاق ـــــة األفكـــــار يف التعاق و اســـــتقرار قواعـــــدها ،و تبقـــــى حري

ـــــع صـــــور  و اآلداب العامـــــة فكـــــرة أساســـــية يف القـــــانون املـــــدين ـــــى املشـــــرع أن يســـــتعرض مجي و مـــــن مث يســـــتحيل عل
ــــــيت مل خيالعقود،لــــــذلك فهنــــــاك طائ صــــــها املشــــــرع بتنظــــــيم خــــــاص ــــــا لعــــــدم أمهيتهــــــا فــــــة العقــــــود غــــــري املســــــماة ال

ــــــة العقــــــد فــــــإذا مل جيــــــد فيهــــــا حكمــــــاً تعــــــّني  ــــــالعقود املســــــماة،تاركاً األمــــــر بشــــــأا للقواعــــــد العامــــــة لنظري ــــــة ب مقارن
ـــــاس علـــــى العقـــــود  املصـــــادر األخـــــرى للقـــــانون،و كلمـــــا تعـــــاظم شـــــأن عقـــــد مـــــن  إىلاملســـــماة و إال مت الرجـــــوع القي

ـــــــالتنظيم،مثالً  ـــــــه ب ـــــــدخل املشـــــــرع ليتناول إجيـــــــار (عقـــــــد الفندقـــــــة هـــــــو عقـــــــد مركـــــــب مـــــــن عـــــــدة عقـــــــود : العقـــــــود ت
كــــــان مــــــن العقــــــود غــــــري املســــــماة و ملــــــا كثــــــر التعامــــــل بــــــه تــــــدخل املشــــــرع اجلزائــــــري و نظــــــم عقــــــد ) ،وديعــــــة،عمل

       ،و بـــــــــــّني حقـــــــــــوق و التزامـــــــــــات الفنـــــــــــدقي 1999ينـــــــــــاير  6املـــــــــــؤرخ يف  01-99ندقـــــــــــة مبوجـــــــــــب القـــــــــــانون الف
ــــــــة إذ يعتــــــــرب م زجيــــــــاً مــــــــن العقــــــــود و الزبون،كــــــــذلك عقــــــــد الســــــــياحة و الســــــــفر و هــــــــو أيضــــــــاً مــــــــن العقــــــــود املركب

       لســــــــفركــــــــاالت الســــــــياحة و الســــــــفر مــــــــن أجــــــــل تنفيــــــــذ الرحلة،فعنــــــــدما تقــــــــوم حبجــــــــز تــــــــذاكر ااخلاصــــــــة،تربمها و 
و أمـــــــاكن اإلقامـــــــة تـــــــربم عقـــــــد وكالـــــــة و تـــــــربم عقـــــــد نقـــــــل عنـــــــدما تســـــــتعمل وســـــــائل نقـــــــل مملوكـــــــة هلـــــــا أو تقـــــــوم 

عنــــــدما تقــــــوم بتنظــــــيم رحــــــالت شــــــاملة فتقــــــدم خمتلــــــف اخلــــــدمات الســــــياحية ،و تــــــربم عقــــــد مقاولــــــة باســــــتئجارها 
ــــــــل  ســــــــياحة و الســــــــفراملتعلــــــــق بنشــــــــاط وكــــــــاالت ال 06-99القــــــــانون  و قــــــــد تــــــــدخل املشــــــــرع مبوجــــــــب ،للعمي

  .ونظمه

  :و يضع املشرع اجلزائري تنظيماً خاصاً بالعقود من أجل   

  جلوهرية تاركاً التفاصيل للتنظيم؛تسهيل مهمة األفراد يف التعاقد باالتفاق فقط على املسائل ا :أوالً 
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  قة تطبيق القواعد العامة بنص خاص؛تسهيل مهمة القاضي من خالل ضبط طري :ثانياً 

ــــاً  و قــــد يهــــدف املشــــرع مــــن خــــالل تنظــــيم خــــاص اخلــــروج يف شــــأن عقــــد مــــن العقــــود عــــن املبــــادئ العامــــة  :ثالث
  .لغاية تتفق مع السياسة التشريعية

ـــــه بشـــــأن عقـــــد مـــــا فيمـــــا إذا كـــــان العقـــــد      ـــــزاع علي ـــــة عـــــرض ن ـــــيت حيـــــدد ـــــا القاضـــــي يف حال و عـــــن الطريقـــــة ال
و هــــــو إضــــــفاء ) la qualification(مســــــمى أو غــــــري مســــــمى فإنــــــه حيــــــدد ذلــــــك عــــــن طريــــــق التكييــــــف

وصــــف قـــــانوين للعقـــــد مــــن قبـــــل القاضـــــي للتعــــرف علـــــى القواعـــــد القانونيــــة الـــــيت خيضـــــع هلــــا العقـــــد دون أن يتقيـــــد 
بتكييـــــــف املتعاقــــــــدين،إال أن القاضــــــــي ال ميكنــــــــه تكييــــــــف العقـــــــد قبــــــــل تفســــــــريه للتعــــــــرف علــــــــى اإلرادة املشــــــــرتكة 

ـــــدين مـــــن أجـــــل القيـــــام مبطابقـــــة هـــــذه املقاصـــــد  ـــــة،و مـــــن مث إذا قـــــرر للمتعاق ـــــى النظـــــام القـــــانوين للعقـــــود املعروف عل
املتعاقــــــدان تســــــمية العقــــــد بتســــــمية ال تتفــــــق مــــــع حقيقتــــــه كــــــان علــــــى القاضــــــي أن يقــــــوم بتصــــــحيحها علــــــى أــــــا 

  .مسألة قانونية ختضع لرقابة احملكمة العليا
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  .عقد البيع: الباب األول 

ـــــــع هـــــــو موضـــــــوع الفصـــــــل األول مـــــــن        ـــــــالعقود املتعلقـــــــة البي ـــــــون ب ـــــــاب الســـــــابع مـــــــن القـــــــانون املـــــــدين املعن الب
ــــــواع البيــــــعصــــــص القســــــم األول األحكــــــام العامــــــة لعقــــــد البيــــــع،و خصــــــبامللكية،فخ ــــــاين لــــــبعض أن   ص القســــــم الث

  .يها،بيع الشركة،البيع يف مرض املوت و بيع النائب لنفسهملك الغري،بيع احلقوق املتنازع فبيع : و هي

  .و بيان خصائصهتعريف عقد البيع 

عقــــــــد يلتــــــــزم مبقتضــــــــاه البــــــــائع أن ينقــــــــل " مــــــــن القــــــــانون املــــــــدين اجلزائــــــــري البيــــــــع بأنــــــــه 351تعــــــــرف املــــــــادة      
ـــــل مثـــــن نقـــــدي ـــــة شـــــيء أو حقـــــاً ماليـــــاً آخـــــر يف مقاب  مـــــن هـــــذا التعريـــــف أن خصـــــائص  ، يتضـــــح"للمشـــــرتي ملكي

  :عقد البيع تتمثل يف

ــــــه ملــــــزم جلــــــانبني أي أنــــــه يرتــــــب التزامــــــات متقابلــــــة يف ذمــــــة طرفيــــــه :أوالً  ، فالبــــــائع يلتــــــزم )البــــــائع و املشــــــرتي( أن
  ع الثمن؛و املشرتي يلتزم بدف ،بنقل ملكية شيء أو حق مايل آخر

        املشــرتي، إىلأن عقــد البيــع هــو عقــد معاوضــة حيــث أن البــائع حيصــل علــى مقابــل ملــا ينقلــه  :ثانيــاً 
  ى مقابل ملا يدفعه من مثن للبائع؛حيصل عل و املشرتي

ــــــاً  ــــــائع مــــــع إرادة املشــــــرتي دون اشــــــرتاط  :ثالث يف  إفراغــــــههــــــو عقــــــد رضــــــائي إذ يكفــــــي النعقــــــاده تطــــــابق إرادة الب
شـــــكل معـــــني إذا تعلـــــق األمـــــر باملنقوالت،أمـــــا بالنســـــبة للعقـــــارات فقـــــد اشـــــرتط املشـــــرع اجلزائـــــري كتابـــــة عقـــــد بيـــــع 

  .مطلق اً كان باطالً بطالنالعقارات و توثيقه و إال  

    أي أنــــــه ال يقتصــــــر علــــــى حــــــق امللكيــــــة(هــــــو عقــــــد يــــــرد علــــــى األشــــــياء و علــــــى احلقــــــوق املاليــــــة األخــــــرى  :رابعــــــاً 
ـــــة العينية،الشخصـــــية و الذهنيـــــة ـــــى ســـــائر احلقـــــوق املالي ـــــرد كـــــذلك عل ، و مـــــن مث يصـــــح أن يكـــــون حملـــــه )و إمنـــــا ي

ــــــيت تعتــــــرب بيعــــــ ــــــة احلــــــق ال ــــــة مقوماتــــــه،و قــــــد يكــــــون حملــــــه حقــــــاً شخصــــــياً كمــــــا يف حوال ــــــوافرت فيهــــــا بقي اً كلمــــــا ت
  نية كامللكية الصناعية و األدبية؛باحلقوق الذه

ــــــــائع  :خامســــــــاً  ــــــــة مــــــــن الب ــــــــع ينقــــــــل امللكي ــــــــاً  إىلعقــــــــد البي ــــــــه منقــــــــوالً معين ــــــــة مــــــــا إذا كــــــــان حمل املشــــــــرتي يف حال
بالـــــذات،أما إذا كـــــان شـــــيء معـــــني بـــــالنوع فـــــإن دور عقـــــد البيـــــع يقتصـــــر علـــــى إنشـــــاء التـــــزام يف ذمـــــة البـــــائع بنقـــــل 
ـــــــب علـــــــى عمـــــــل مـــــــادي و هـــــــو اإلفراز،كـــــــذلك األمـــــــر إذا كـــــــان حمـــــــل العقـــــــد عقـــــــاراً  ـــــــة فترتت ـــــــة أمـــــــا امللكي       امللكي
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ينيــــــة األصــــــلية الــــــواردة علــــــى العقــــــار فــــــإن العقــــــد ال ينقــــــل امللكيــــــة و إمنــــــا تنتقــــــل مبوجــــــب أو إحــــــدى احلقــــــوق الع
  .الشهر

  .تمييز عقد البيع عن العقود المشابهة له

ــــرام   ــــؤدي إب ــــراد ملــــا شــــاءوا مــــن العقــــود ضــــمن حــــدود النظــــام العــــام و اآلداب العامــــة  قــــد ي ر عقــــود و ظهــــ إىلاألف
ــــــع يف بعــــــض اخلصــــــائص، خاصــــــة و ــــــة  أن القاعــــــدة يف العقــــــود تشــــــرتك مــــــع البي ــــــه نّي هــــــو األخــــــذ مبــــــا اجتهــــــت إلي

  ).العربة يف العقود باملقاصد و املعاين ال باأللفاظ و املباين(األفراد يف حتديد نوع العقد و ليس باأللفاظ

  .البيع و العمليات القانونية التي تتضمن نقل الملكية: أوالً 

  .البيع و الهبة)1

مبقتضــــــاه الواهــــــب يف مالــــــه دون عــــــوض ،أي أن اهلبــــــة تقــــــوم علــــــى نيــــــة التــــــربع أمــــــا اهلبــــــة هــــــي عقــــــد يتصــــــرف    
إذا كانــــــت اهلبــــــة تتضــــــمن إلــــــزام  د يقــــــوم التشــــــابه بــــــني البيــــــع و اهلبــــــةقــــــ فيلــــــزم تــــــوافر املقابــــــل النقــــــدي ،لــــــذا البيــــــع

ــــــربع أو لشــــــخص ــــــل يف دفــــــع مبلــــــغ مــــــن النقــــــود للمت ــــــه بتكليــــــف يتمث  املتربع،هنــــــا العــــــربة بقصــــــد غــــــري املوهــــــوب ل
 فــــإذا كــــان يقصــــد التــــربع كــــان عقــــد هبــــة،أما إذا كــــان قصــــده هــــو املبادلــــة كــــان العقــــد بيعــــاً : املتعاقــــد ناقــــل امللكيــــة

ـــــه، و القضـــــاء الفرنســـــي  ـــــذي ينقلـــــه الواهـــــب للموهـــــوب ل ـــــة ال ـــــة تعـــــادل حـــــق امللكي إذا كـــــان التكليـــــف قيمـــــة نقدي
ـــــــف ملصـــــــلحة ا إىليتجـــــــه  ـــــــه خاصـــــــًة إذا كـــــــان التكلي ـــــــاره بيعـــــــاً يف حقيقت ـــــــربع مـــــــن اعتب ـــــــة الت لواهـــــــب، و تبقـــــــى ني

  .املسائل الواقعية اليت يستقل قاضي املوضوع بتقديرها

  .البيع و الوصية)2

ــــــإرادة منفــــــردة مضــــــاف     ــــــع  إىلالوصــــــية هــــــي تصــــــرف ب ــــــربع بينمــــــا البي مــــــا بعــــــد املــــــوت و هــــــي مــــــن أعمــــــال الت
ـــــره ـــــب أث ـــــل مـــــادي و يرت ـــــة انتقـــــال( يكـــــون مبقاب ـــــراد بصـــــياغة وصـــــيتهم يف صـــــورة ) امللكي ـــــام األف ـــــاة، فـــــإذا ق يف احلي

عقــــد بيــــع قــــام القاضــــي بــــالتعرف علــــى حقيقــــة قصــــدمها إذا مــــا كــــان بيعــــاً أو وصــــية معتمــــداً يف ذلــــك علــــى عــــدة 
ازل عــــــــن الثمن،صــــــــدور تصــــــــرف يف مــــــــرض التنالبــــــــائع و انتفاعــــــــه بــــــــه، بقــــــــاء املبيــــــــع يف حــــــــوزة : قــــــــرائن، مــــــــثالً 
  .لبائع و املشرتي على أن تعود امللكية للبائع إذا تويف املشرتي قبلهاملوت، اتفاق ا
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  .المقايضة و البيع)3

ــــــل مادي،أمــــــا     ــــــة مبقاب ــــــة حــــــق ملكي ــــــع هــــــو مبادل ــــــة،غري أن البي ــــــة مبادل ــــــع و املقايضــــــة هــــــي عملي كــــــل مــــــن البي
املقايضــــة فهــــي مبادلــــة حــــق ملكيــــة حبــــق ملكيــــة آخـــــر،أي أن العــــربة يف املقابــــل بالطبيعــــة و لــــو متكنــــا مــــن معرفـــــة 

هـــــو مقايضـــــة، فــــــإذا  نقـــــل ملكيــــــة منـــــزل مقابـــــل ســـــبائك ذهبيــــــة : ســـــعر املقابـــــل وقـــــت عرضــــــه يف األســـــواق،مثالً 
ـــــة هنـــــا العـــــربة بـــــاجلزء الغالـــــب إذا كانـــــت نقـــــوداً كـــــان كـــــان املقابـــــل جـــــزءاً منـــــه  نقـــــود و اجلـــــزء اآلخـــــر حـــــق ملكي

  .بيعاً،أما إذا كان حق امللكية هو الغالب كان عقد مقايضة

  .البيع و القرض) 4

 إىلتمثــــل يف أن نقــــل امللكيـــــة يعتــــرب كــــل مــــن البيــــع و القـــــرض مــــن العقــــود الــــواردة علــــى امللكيـــــة مــــع الفــــارق امل   
املشــــرتي يف عقـــــد البيـــــع يكـــــون بصـــــفة ائيـــــة، بينمـــــا املقـــــرتض لـــــيس مالكـــــاً بصـــــفة دائمـــــة و إمنـــــا عليـــــه التـــــزام بـــــرد 

  .الشيء املقرتض

  .البيع و الوفاء بمقابل)5 

الوفــــــاء مبقابــــــل هــــــو إحــــــدى طــــــرق انقضــــــاء الــــــدين و ذلــــــك بتقــــــدمي مقابــــــل يعــــــوض  علــــــى الشــــــيء املســــــتحق    
مـــــن  286، و هنـــــا وجـــــب تطبيـــــق أحكـــــام عقـــــد البيـــــع طبقـــــاً للمـــــادة )مـــــن القـــــانون املـــــدين 252املـــــادة ( للـــــدائن

القـــــــانون املـــــــدين،و مـــــــع ذلـــــــك خيتلـــــــف البيـــــــع عـــــــن الوفـــــــاء مبقابـــــــل يف أن البيـــــــع قـــــــائم بذاتـــــــه يف حـــــــني أن الوفـــــــاء 
  .مبقابل يفرتض وجود التزام يف ذمة املدين ناقل امللكية

  .عمليات القانونية التي تتضمن مقابالً مادياً البيع و ال: ثانياً 

  .البيع و اإليجار)1

ذمــــة املشــــرتي،فإن اإلجيــــار يقتصــــر أثــــره علــــى متكــــني  إىلبينمــــا يرتــــب البيــــع نقــــل ملكيــــة مــــال مــــن ذمــــة البــــائع    
ـــــع هـــــو عقـــــد فـــــوري أمـــــا  ـــــذلك فـــــإن البي ـــــالعني املؤجرة،ل ، و يف فهـــــو عقـــــد زمـــــين اإلجيـــــاراملســـــتأجر مـــــن االنتفـــــاع ب

ــــالبيع هــــذا  ــــع  اإلجيــــارياإلطــــار ظهــــر مــــا يســــمى ب ــــه ألول مــــرة مبوجــــب  باإلجيــــارأو عقــــد البي ــــنص علي ــــث مت ال حي
،لكن باإلجيـــــــاراحملـــــــدد لكيفيـــــــات و شـــــــروط بيـــــــع الســـــــكنات  1997جـــــــانفي  14املـــــــؤرخ يف  35-97املرســـــــوم 

املــــــؤرخ يف  105-01نفيــــــذي لــــــذلك صــــــدر املرســـــوم الت باإلجيـــــارهـــــذا املرســــــوم مل يكــــــن دقيقـــــاً يف معاجلــــــة البيــــــع 
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أفريــــــــل  20املــــــــؤرخ يف  130-03،و املعــــــــدل و املــــــــتمم مبوجــــــــب املرســــــــوم التنفيــــــــذي رقــــــــم  2001أفريــــــــل  23
،و املعــــــــدل أيضــــــــاً مبوجــــــــب املرســــــــوم 2004أفريــــــــل  28الصــــــــادرة بـــــــــ 28نشــــــــر باجلريــــــــدة الرمسيــــــــة رقــــــــم  2004

ـــــــــــوفمرب  2املـــــــــــؤرخ يف  04-340 ـــــــــــة رقـــــــــــم  2004ن ـــــــــــدة الرمسي نـــــــــــوفمرب  03الصـــــــــــادرة يف  69منشـــــــــــور باجلري
2004.  

املرســـــــــوم :" إىل 130-03و قـــــــــد تغـــــــــريت التســـــــــمية املقـــــــــررة للمرســـــــــوم مبوجـــــــــب التعـــــــــديل املقـــــــــرر باملرســـــــــوم    
احملــــــدد لشـــــــروط شــــــراء املســـــــاكن املنجــــــزة بـــــــأموال عموميــــــة أو مصـــــــادر بنكيــــــة أو أي متـــــــويالت أخــــــرى يف إطـــــــار 

  ".باإلجيارالبيع 

بعـــــد إقـــــرار شـــــرائه مبلكيـــــة  صـــــول علـــــى ســـــكنصـــــيغة تســـــمح باحل: "بأنـــــه باإلجيـــــارو قـــــد عـــــّرف املرســـــوم البيـــــع     
      : أنـــــــه باإلجيـــــــار،و يعـــــــّرف الفقهـــــــاء البيـــــــع "احملـــــــددة يف إطـــــــار عقـــــــد مكتـــــــوب اإلجيـــــــارثابتـــــــة بعـــــــد انقضـــــــاء مـــــــدة 

ــــــة " ــــــأجري عقــــــار ملــــــدة معين ــــــى ت ــــــدفع أجــــــرة  عقــــــد يتفــــــق مبقتضــــــاه البــــــائع و املشــــــرتي عل ــــــل التــــــزام األخــــــري ب مقاب
ــــــــدفعات اإل دوريــــــــة،فإذا ــــــــع ال ــــــــدها أوىف املســــــــتأجر جبمي ــــــــه طــــــــوال مــــــــدة العقــــــــد و يف مواعي ــــــــة املســــــــتحقة علي جياري

ــــــدفع  ــــــف ب ــــــة دون أن يكل ــــــه امللكي ــــــع احملــــــددة تنتقــــــل إلي ــــــف عــــــن دف ــــــة العقــــــد،أما إذا ختل ــــــد اي ــــــالغ أخــــــرى عن مب
ــــــى املســــــتأجر إعــــــادة حمــــــل العقــــــد )اإلجيــــــارعقــــــد (األقســــــاط يفســــــخ العقــــــد  ــــــايل و ".املــــــؤجر إىل،و يكــــــون عل بالت

ـــــرب املـــــادة  بـــــأن حمـــــل  105-01مـــــن املرســـــوم التنفيـــــذي  4فهـــــو عقـــــد ملـــــزم جلـــــانبني يـــــرد علـــــى عقـــــار حيـــــث تعت
 لشـــــقة ذات اســـــتعمال ســـــكين،و مبـــــا أنـــــه كـــــذلك فهـــــو عقـــــد شـــــكلي جيـــــب إخضـــــاعه باإلجيـــــارالعقـــــد هـــــو بيـــــع 

و ،و هـــــــ)105-01(مـــــــن نفـــــــس املرســـــــوم التنفيـــــــذي 17لشـــــــكل رمســـــــي حتـــــــت طائلـــــــة الـــــــبطالن حســـــــب املـــــــادة 
ــــيت  ــــني عملي ــــة أي مــــزيج ب ــــاريخ تســــديد آخــــر  اإلجيــــارأيضــــا مــــن العقــــود املركب ــــة مــــن ت ــــث تنتقــــل امللكي و البيــــع حي
  ).105-01(من نفس املرسوم التنفيذي  19قسط دون أن يكون هلا أثر رجعي حسب املادة 

  .البيع و المقاولة)2

بعمــــــل معــــــني لصــــــاحل رب العمــــــل مقابــــــل مــــــن القــــــانون املــــــدين فــــــإن املقاولــــــة هــــــي القيــــــام  549طبقــــــاً للمــــــادة    
       لقــــــــاء مادي،فــــــــإذا قــــــــام املقــــــــاول بتقــــــــدمي العمــــــــل و املــــــــادة املســــــــتعملة يف العمــــــــل لــــــــرب العمــــــــل فالغالــــــــب فقهــــــــاً 

  .يف مثل هذه الفروض أن العقد هو عقد بيع ألشياء مستقبلية و ليست مقاولة و قضاءاً 
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    .أركان عقد البيع  

ــــة أركــــان طبقــــاً للقواعــــد العامــــة و هــــي   ــــع ثالث ــــإذا انعــــدم ركــــن مــــن هــــذه : لعقــــد البي الرضــــا،و احملــــل و الســــبب ،ف
 إىلاألركــــــان كــــــان البيــــــع بــــــاطالً بطالنــــــاً مطلقــــــاً، و إذا كــــــان البيــــــع وارداً علــــــى عقــــــار أو حقــــــوق عقاريــــــة أضــــــيف 

  .تب أيضاً البطالن املطلقهذه األركان ركن الشكل الرمسي، لذلك فإن عدم إتباع الشكل الواجب ير 

و خيضــــــع عقــــــد البيــــــع للقواعــــــد العامــــــة يف نظريــــــة االلتــــــزام ،لــــــذلك تقتصــــــر الدراســــــة علــــــى القواعــــــد اخلاصــــــة الــــــيت 
  .وضعها املشرع تكملة للقواعد العامة أو خروجاً عليها

I-الرضائية في عقد البيع:الركن األول.  

ـــــــي       ـــــــائع و املشـــــــرتي ،أي تالق ـــــــت إراديت الب ـــــــرب تامـــــــاً و الزمـــــــاً إال إذا تالق ـــــــول،  اإلجيـــــــابالعقـــــــد ال يعت     و القب
   املقـــــرتن بقصــــــد االرتبـــــاط الــــــذي ينصـــــب عليــــــه إذا حلقـــــه قبــــــول مطـــــابق لــــــه، اإلرادةهــــــو التعبـــــري عــــــن  اإلجيـــــابو 

ــــــــاك مــــــــا يســــــــمى  ــــــــق  باإلجيــــــــابو هن يف الصــــــــحف أو عــــــــرض  اإلعــــــــالناملوجــــــــه للجمهــــــــور و يكــــــــون عــــــــن طري
  :البضائع يف املتاجر إال أنه يشرتط لكي يعترب إجياباً يف عقد البيع 

التعاقـــــد ،و هـــــي ليســـــت  إىلأن يتضـــــمن بيانـــــاً مفصـــــالً عـــــن الســـــلعة مبـــــا يف ذلـــــك الـــــثمن و إال اعتـــــرب دعـــــوة -1
  .ملزمة ملن وجهها فيجوز له أن يرفض إمتام هذه الدعوة

افر الســـــلع املعلــــــن عنهـــــا فــــــإذا نفـــــذت الســــــلعة و طلـــــب أحــــــد األفـــــراد بعــــــد يبقــــــى مرهونـــــاً بتــــــو  اإلجيـــــابهـــــذا -2
  .لإلجيابذلك هذه السلعة اعترب نفاذها سقوطاً 

، فــــــال اإلجيــــــابقائمــــــاً ،فــــــإذا صــــــدر قبــــــول مــــــن شــــــخص لشــــــراء أي ســــــلعة بعــــــد ســــــقوط  اإلجيــــــابأن يبقــــــى -3
  التزام على املوجب ،

باملوافقــــــة عليــــــه فينعقــــــد العقد،شــــــرط أن يكــــــون  اإلجيــــــابأمــــــا القبــــــول فهــــــو تعبــــــري عــــــن إرادة مــــــن وجــــــه إليــــــه     
  .و قبل سقوطه و إال اعترب إجياباً جديداً  لإلجيابمطابقاً 
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  .موضوعات التراضي-)أ

  :جيب أن ينصب الرتاضي يف عقد البيع على   

و بالتـــــــــايل ال  ،الشـــــــــراء إىلالبيـــــــــع و إرادة املشـــــــــرتي  إىلإذ جيـــــــــب أن تتجـــــــــه إرادة البـــــــــائع  :طبيعـــــــــة العقـــــــــد: أوالً 
و اجتهــــــت إرادة املتعاقــــــد  البيــــــع  إىلإذا اجتهــــــت إرادة أحــــــد املتعاقــــــدين يكــــــون هنــــــاك توافــــــق علــــــى ماهيــــــة العقــــــد 

و القبـــــول مل يتطابقـــــا ال علـــــى الـــــرهن و ال علـــــى  اإلجيـــــابفـــــإن  ،عقـــــد آخـــــر بـــــأن يقصـــــد الـــــرهن مـــــثالً  إىلاآلخـــــر 
  .البيع

إذا طلـــــب شـــــخص مـــــن دار للنشـــــر :ســـــائل اجلوهريـــــة، مـــــثالً و يعـــــد ذلـــــك مـــــن امل :االتفـــــاق علـــــى المبيـــــع: ثانيـــــاً 
علـــــى علـــــى الكتـــــاب املطلـــــوب و ال ال أن تبيعـــــه كتابـــــاً معينـــــاً و تقبـــــل أن تبيعـــــه كتابـــــاً آخـــــر فـــــإن العقـــــد ال ينعقـــــد 

  .الكتاب اآلخر

ــــاً  ــــثمن: ثالث ــــع بــــثمن معــــني و قبــــل اآلخــــر  :االتفــــاق علــــى ال إذ ال ينعقــــد العقــــد إذا عــــرض أحــــد املتعاقــــدين البي
ــــــثمن معــــــني  ــــــع ب ــــــائع البي ــــــأن يعــــــرض الب ــــــثمن آخــــــر،لكن إذا كــــــان الفــــــرض عكســــــياً ب ــــــل املشــــــرتي الشــــــراء ب و يقب

ـــــثمن أعلـــــى ـــــالثمن األعلـــــى  الشـــــراء ب ـــــل الشـــــراء ب ـــــذي قب ـــــار أن املشـــــرتي ال ـــــثمن األقـــــل باعتب انعقـــــد العقـــــد علـــــى ال
فعـــــرض الشـــــراء بـــــثمن أعلـــــى  البـــــادئضـــــمنت إرادتـــــه الشـــــراء بـــــالثمن األقـــــل، فـــــإذا كـــــان طالـــــب الشـــــراء هـــــو قـــــد ت
  .يف مصلحة املشرتي قبول ألنه إىلبه البائع كانت إجابة البائع إجياباً جديداً ال حيتاج  رضيمما 

ســـــكتا عـــــن حتديـــــد األمـــــور  و مـــــا دام املتبايعـــــان اتفقـــــا علـــــى البيـــــع و املبيـــــع و الثمن،فقـــــد مت البيـــــع حـــــىت و إن    
ــــــى  االتفــــــاق،و عــــــدم ...)مكــــــان التســــــليم ، زمــــــان التســــــليم و علــــــى عــــــاتق مــــــن تقــــــع املصــــــاريف(التفصــــــيلية  عل

تطبيــــــق القواعــــــد املكملــــــة الــــــيت نــــــص عليهــــــا القــــــانون يف  إىلهــــــذه األمــــــور يــــــدل علــــــى انصــــــراف إرادة املتعاقــــــدين 
  .عقد البيع مما جيعل العقد تاماً 

  .االلكتروني التراضي في عقد البيع

 تصـــــال عـــــن بعـــــد و يـــــتم تنفيـــــذه ماديـــــاً      بوســـــيلة ا البيـــــع االلكـــــرتوين هـــــو العقـــــد الـــــذي يـــــتم إبرامـــــه بـــــني طـــــرفني    
ـــــتم التعبـــــري عـــــن أو بوســـــ ـــــة عـــــن طريـــــق رســـــالة  اإلرادةيلة اتصـــــال عـــــن بعـــــد أيضـــــاً، حيـــــث ي ـــــات االلكرتوني باخلطاب
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                                     أو اســـــــــــــــــــــــــــــتالمها بوســـــــــــــــــــــــــــــائل الكرتونيـــــــــــــــــــــــــــــة إرســـــــــــــــــــــــــــــاهلاأو  إنشـــــــــــــــــــــــــــــاؤهاالبيانـــــــــــــــــــــــــــــات الـــــــــــــــــــــــــــــيت يـــــــــــــــــــــــــــــتم 
  .اخل...أو ضوئية،كالفاكس،التلكس،اهلاتف

حيــــث يعتــــرب التعاقـــــد يف اهلــــاتف بــــني حاضـــــرين مــــن حيــــث الزمـــــان نظــــراً لوجــــود جملـــــس عقــــد حكمــــي و تعاقـــــد  
بـــــني  مـــــرت فـــــرتة زمنيـــــة) sms(ســـــالةر  بإرســـــالبـــــني غـــــائبني مـــــن حيـــــث املكان،فـــــإذا مت االتصـــــال بـــــني املتعاقـــــدين 

  . الرسالة و الرد عليها لذلك كان تعاقداً بني غائبني إرسال

أو عـــــن طريـــــق التلفـــــاز و فيـــــه يقـــــوم مقـــــدم الربنـــــامج بعـــــرض الســـــلعة الـــــيت يريـــــد بيعهـــــا مـــــع حتديـــــد كامـــــل أوصـــــاف 
  مكـــــــان إقامتـــــــه  إىلاملبيـــــــع و ســـــــعره و أرقـــــــام اهلاتف،ليتصـــــــل املشـــــــاهد الـــــــذي يرغـــــــب يف الشـــــــراء فتصـــــــله الســـــــلعة 

  .إخل...الشيك،بطاقة الدفع: و يتم الوفاء بعدة طرق

كـــــــــذلك التعاقـــــــــد عـــــــــن طريـــــــــق االنرتنـــــــــت إذ ميكـــــــــن أن يـــــــــتم البيـــــــــع عـــــــــن طريـــــــــق املراســـــــــلة مـــــــــن خـــــــــالل الربيـــــــــد 
ــــني غــــائبني( االلكــــرتوين،و يكــــون التعاقــــد فيهــــا غــــري مرئــــي ــــد ب ــــع عــــرب مو )أي تعاق قــــع ا، كمــــا ميكــــن أن يكــــون البي

ـــــــث  ـــــــة موقعـــــــاً علـــــــى الشـــــــبكة حي ـــــــتتعـــــــرض الشـــــــركات التجاري ـــــــع الســـــــلع و اخلـــــــدمات، فتكـــــــون لغـــــــة  االنرتن لبي
العـــــرض مـــــثالً تفيـــــد أن الشـــــركة تريـــــد منـــــه أن يكـــــون إجيابـــــاً ينعقـــــد العقـــــد بقبولـــــه مـــــن املتعاقـــــد اآلخر،فـــــإذا اختـــــار 

ـــــاً، كمـــــا ي ـــــه عقـــــد منـــــوذجي فيضـــــغط علـــــى زر املوافقـــــة لينعقـــــد العقـــــد حلظي كـــــون التعاقـــــد املتعاقـــــد الســـــلعة ظهـــــر ل
ات فوريــــــة دون فاصــــــل زمــــــين و قــــــد حادثــــــان يف نفــــــس الوقــــــت إلجــــــراء حمادثــــــعــــــرب غــــــرف احملادثــــــات فيجتمــــــع املت

  .تكون احملادثات مزودة بكامريا فيتالشى احلكم اجلغرايف فنكون أمام جملس عقد حكمي زماناً و مكاناً 
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  .تفسير عقد البيع

كتـــــايب صـــــعوبات لتفســـــريه، لـــــذلك نـــــص املشـــــرع اجلزائـــــري علـــــى بعـــــض قـــــد يثـــــري العقـــــد الـــــذي ال يـــــتم يف حمـــــرر     
القواعــــــد العامــــــة الــــــيت خيضــــــع هلــــــا عقــــــد البيع،فــــــإذا كانــــــت عبــــــارات العقــــــد واضــــــحة ال جيــــــوز للقاضــــــي االحنــــــراف 
عنهــــا عــــن طريــــق تفســــريها،أما إذا كانــــت عبــــارات العقــــد غــــري واضــــحة وجــــب علــــى القاضــــي البحــــث عــــن النيــــة 

الوقـــــــوف عـــــــن املعـــــــىن احلـــــــريف لأللفـــــــاظ،و ميكـــــــن للقاضـــــــي يف ســـــــبيل الكشـــــــف عـــــــن  املشـــــــرتكة للمتعاقـــــــدين دون
النيـــــة املشــــــرتكة أن يســــــتهدي بطبيعـــــة التعامــــــل و مبــــــا ينبغــــــي أن يتـــــوافر مــــــن أمانــــــة و ثقـــــة بــــــني البــــــائع و املشــــــرتي 

ــــــاك شــــــك وجــــــب تفســــــريه ملصــــــلحة املــــــدين ــــــان ( وفقــــــاً للعــــــرف اجلــــــاري،و إذا وجــــــد هن مــــــن  112و 111املادت
  ).دينالقانون امل

  .إثبات عقد البيع

مــــــن القــــــانون املــــــدين، أي ال  333يثبــــــت العقــــــد طبقــــــاً للقواعــــــد العامــــــة لإلثبــــــات املنصــــــوص عليهــــــا يف املــــــادة    
ــــــري  ــــــار جزائ ــــــف دين ــــــة أل ــــــد عــــــن مئ ــــــثمن يزي ــــــع إذا كــــــان ال ــــــات البي ــــــة،أما ) د ج100.000(جيــــــوز إثب إال بالكتاب

ــــــة أو ال ــــــه بالبين ــــــل مــــــن ذلــــــك فيجــــــوز إثبات ــــــت أق ــــــأن يكــــــون إذا كان ــــــك مــــــا مل يتفــــــق املتعاقــــــدان ب قــــــرائن، كــــــل ذل
  ).و احلقوق العينيةأأي بيع العقار (اإلثبات بالكتابة مهما بلغت قيمة املبيع أو كان العقد رمسياً 

علـــــــــى اإلثبـــــــــات بالكتابـــــــــة يف  10-05و قـــــــــد نـــــــــص املشـــــــــرع اجلزائـــــــــري مبوجـــــــــب تعـــــــــديل القـــــــــانون املـــــــــدين     
ــــــــــــك ضــــــــــــمن املــــــــــــاد ،و اشــــــــــــرتط يف الكتابــــــــــــة 1مكــــــــــــرر 323مكــــــــــــرر و  323تني الشــــــــــــكل االلكــــــــــــرتوين و ذل

  :االلكرتونية

  .أن تكون ذات داللة تعبريية واضحة و مفهومة :أوالً 

، و هــــو مــــا يوضــــع علــــى حمــــرر الكــــرتوين )املفتــــاح(التوقيــــع، و التوقيــــع االلكــــرتوين قــــد يكــــون توقيــــع مشــــفر  :ثانيــــاً 
ـــــــه طـــــــابع متفـــــــ و يتخـــــــذ ـــــــد شـــــــخص صـــــــاحب شـــــــكل حـــــــروف أو أرقـــــــام أو رمـــــــوز و يكـــــــون ل رد يســـــــمح بتحدي

  .الذي يتم بواسطة القلم االلكرتوين ) البيومرتي(التوقيع و مييزه عن غريه ،و هناك التوقيع االلكرتوين 
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ـــــــاً  ـــــــذي أنشـــــــئت أو أرســـــــلت  :ثالث ـــــــات بالشـــــــكل ال ـــــــة احلفـــــــظ و االســـــــرتجاع أي االحتفـــــــاظ برســـــــالة البيان    إمكاني
ــــــــه  ــــــــه،أما شــــــــرط االســــــــرتجاع يقصــــــــد ب ــــــــواردة يف رســــــــالة أو اســــــــتلمت ب ــــــــى املعلومــــــــات ال ــــــــة اإلطــــــــالع عل إمكاني

  .البيانات على حنو يتيح استخدامها عند احلاجة

  

  ).صور الرضائية في عقد البيع: (البيوع الموصوفة

  .البيع بشرط التجربة: أوالً 

ــــه أن يلــــزم البــــائع    ــــه أو رفضــــه و يكــــون ل بتمكينــــه  هــــو البيــــع الــــذي حيــــتفظ فيــــه املشــــرتي حبــــق جتربــــة املبيــــع لقبول
ـــــة املبيـــــع خـــــالل املـــــدة املتفـــــق عليهـــــا ـــــع هـــــو التأكـــــد مـــــن أن مـــــن جترب ـــــة املبي ،و الغـــــرض مـــــن اشـــــرتاط املشـــــرتي جترب

ــــــني مــــــن مــــــدى صــــــالحيته للغــــــرض املقصــــــود  ــــــه الشخصــــــية و يتفــــــق مــــــع ذوقــــــه اخلــــــاص و يتب املبيــــــع يلــــــيب حاجات
  .منه

ـــــــة هـــــــو االتفـــــــاق أو العـــــــادات     ـــــــة املســـــــتهلك و إذا كـــــــان مصـــــــدر احلـــــــق يف التجرب ـــــــه يف إطـــــــار محاي ـــــــة فإن اجلاري
املتعلــــــــق حبمايــــــــة املســــــــتهلك و قمــــــــع الغــــــــش  03-09و ذلــــــــك مبقتضــــــــى القــــــــانون  ،أصــــــــبح مصــــــــدرها القــــــــانون

  .منه 15املادة  2009فيفري  29املؤرخ يف 

و عــــن الطبيعــــة القانونيــــة للبيــــع بشــــرط التجربــــة فــــإن األصـــــل أن البيــــع بشــــرط التجربــــة بيــــع معلــــق علــــى شـــــرط    
ـــــول املشـــــرتي بنتيجتهـــــا( ،فـــــإذا حتقـــــق الشـــــرطواقف ـــــة و قب ـــــه قـــــد متلـــــك ) بتمـــــام التجرب ـــــرب أن فـــــإن هـــــذا األخـــــري يعت

الشـــــيء املبيـــــع منـــــذ البيـــــع أي بـــــأثر رجعـــــي و لـــــيس فقـــــط منـــــذ قبـــــول التجربـــــة، أمـــــا إذا مل يتحقـــــق الشـــــرط ســـــواء 
ن مل أي يعتــــــرب كــــــأ أثــــــر أو الســــــتحالة إجرائهــــــا حينئــــــذ فــــــإن البيــــــع ال ينــــــتج أي   بعــــــدم قبــــــول املشــــــرتي للنتيجــــــة

ـــــائع يف هـــــذه الفـــــرتة  ـــــة تبقـــــى للب ـــــائع،ألن امللكي ـــــى الب ـــــة تقـــــع عل ـــــرتة التجرب   يكـــــن ممـــــا يســـــتلزم أن تبعـــــة اهلـــــالك يف ف
  ).دينمن القانون امل 1ف 355املادة( و مازال مل حيدث البيع أثره 

ـــــاره عقـــــد يتفـــــق املتعاقـــــدان  2فقـــــرة 355و طبقـــــاً للمـــــادة      ـــــع آلث ـــــى إحـــــداث البي فـــــور انعقـــــاده حبيـــــث تنتقـــــل ل
ـــــــة و تبعـــــــة اهلـــــــالك إىل املشـــــــرتي فـــــــور االنعقـــــــاد و للمشـــــــرتي احلـــــــق يف رفـــــــض املبيـــــــع إذا مل ترضـــــــه نتيجـــــــة  امللكي

يكــــــون البيــــــع معلقــــــاً علــــــى شــــــرط فاســــــخ فــــــإذا أعلــــــن املشــــــرتي رفضــــــه للمبيــــــع انفســــــخ العقــــــد بــــــأثر هنا التجربــــــة،
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أو خـــــالل مــــــدة معقولـــــة إذا مل يــــــتم االتفـــــاق علــــــى  رجعـــــي،و يكـــــون إجــــــراء التجربـــــة خــــــالل املـــــدة املتفــــــق عليهـــــا
ــــــى املشــــــرتي أن يقــــــوم  املــــــدة ــــــة خالهلــــــا و عل ــــــإذا مل يقــــــم ــــــا بالتجرب ــــــام ــــــا ،ف ــــــذره للقي ــــــائع أن ين و إال كــــــان للب

ـــــائع أن يطلـــــب الفســـــخ لعـــــدم  ـــــك زال التعليـــــق و أصـــــبح العقـــــد ائي،كمـــــا يكـــــون للب ـــــه مـــــن ذل ـــــالرغم مـــــن متكن ب
  .التنفيذ

  

  

  .شرط المذاقالبيع ب: ثانياً 

ـــــه    ـــــذي يشـــــرتط في ـــــع ال ـــــا قـــــد يـــــرد  و هـــــو البي ـــــع و قبلـــــه،و هن ـــــع إال إذا تـــــذوق الشـــــيء املبي ـــــتم البي املشـــــرتي أال ي
ـــــني  ـــــاملبيع جمـــــرد التعي ـــــاك أشـــــياء ال يكـــــِف فيهـــــا لعلـــــم املشـــــرتي ب ـــــرد ضـــــمناً ألن هن  شـــــرط املـــــذاق صـــــراحة و قـــــد ي
و املشـــــــاهدة حـــــــىت يتأكـــــــد مـــــــن مـــــــدى مالءمتهـــــــا لذوقـــــــه الشخصـــــــي،أما عـــــــن الطبيعـــــــة القانونيـــــــة للبيـــــــع بشـــــــرط 

ـــــه  354املـــــذاق فقـــــد اعتـــــربه املشـــــرع اجلزائـــــري مبقتضـــــى املـــــادة  إال مـــــن الوقـــــت  ال ينعقـــــدمـــــن القـــــانون املـــــدين بأن
ــــه  ــــتم في ــــذي ي ــــول املبيــــع، إعــــالنال ــــر  قب ــــة يكــــون لــــه أث ــــع بشــــرط التجرب ــــ ،رجعــــييف حــــني أن البي ــــإذا قبــــل ل ذلك ف

ل أي أنــــــه قْبــــــ، االتفــــــاقلقبــــــول و لــــــيس مــــــن تــــــاريخ املشــــــرتي املبيــــــع بعــــــد املــــــذاق تنتقــــــل لــــــه امللكيــــــة مــــــن تــــــاريخ ا
ـــــع  ـــــذي يتفـــــق مـــــع املـــــادة اإلعـــــالن ال يوجـــــد عقـــــد بي ـــــه فـــــالتكييف ال ـــــك بعـــــد التـــــذوق،و علي ـــــتم ذل  354لكـــــن ي

ـــــار البيـــــع بشـــــرط املـــــذاق نوعـــــاً مـــــن الوعـــــد بـــــالبيع أي أ ـــــائع و لكـــــن املشـــــرتي مل هـــــو اعتب ـــــه وعـــــد صـــــادر مـــــن الب ن
يقبــــــل الشــــــيء املبيــــــع و إمنــــــا تــــــرك ذلــــــك بعــــــد تــــــذوق املبيــــــع و إعــــــالن رغبتــــــه للواعــــــد بالشــــــراء،فينعقد البيــــــع مــــــن 
تــــاريخ صـــــدور الرغبـــــة،و مبـــــا أنــــه وعـــــد بـــــالبيع فإنـــــه إذا مضــــت املـــــدة احملـــــددة للقبـــــول و ســــكت املوعـــــود لـــــه حتلـــــل 

  .وت رفضالواعد من وعده،معناه أن السك

و يلتـــــــزم املشـــــــرتي بالتـــــــذوق شخصـــــــياً يف املـــــــدة املتفـــــــق عليهـــــــا أو املـــــــدة الـــــــيت حيـــــــددها العـــــــرف و يف املكـــــــان     
،و املشــــــــرتي حــــــــٌر يف القبــــــــول أو الــــــــرفض و ال يســــــــتطيع البــــــــائع إجبــــــــاره بتــــــــذوق أو احملــــــــدد عرفــــــــاً  املتفــــــــق عليــــــــه 

  .ذوقهصنف آخر،كذلك ال جيوز للمشرتي إجبار البائع تقدمي صنف آخر لت
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  .البيع بالعينة: ثالثاً 

أوالً فالعينــــــة هــــــي جــــــزء صــــــغري أو صــــــورة مصــــــغرة مـــــــن الشــــــيء املبيــــــع يســــــلمه البــــــائع للمشــــــرتي قبــــــل إبـــــــرام     
العقــــد ليســــمح لــــه بــــالتحقق مـــــن أوصــــاف املبيــــع و االســــتناد إليــــه ملعرفـــــة مــــدى مطابقتــــه وقــــت التســــليم،و طبقـــــاً 

بالعينـــــة هـــــو بيـــــع يشـــــرتط فيـــــه أن يكـــــون الشـــــيء مطابقـــــاً للعينـــــة املتفـــــق مـــــن القـــــانون املـــــدين فـــــالبيع  353للمـــــادة 
و املشرتي،تشـــــرتط إلجـــــراء املطابقـــــة عليهـــــا بـــــني الشـــــيء الـــــذي يقدمـــــه البـــــائع و الـــــذي ســـــلفاً بـــــني البـــــائع   عليهـــــا

ـــــه املشـــــرتي،و علـــــى البـــــائع أن يســـــلم للمشـــــرتي مبيعـــــاً مطابقـــــاً للعينـــــة حـــــىت يكـــــون البـــــائع قـــــد نفـــــذ التزامـــــه    يطلب
  ؛و على املشرتي قبول هذا املبيع

  :أما إذا وجد املشرتي أن املبيع غري مطابق للعينة فله احلق يف    

  ئع اللتزامه مع التعويض عن الضرر؛إما املطالبة بالفسخ لعدم تنفيذ البا-1

 لـــــه أن يطالـــــب البـــــائع بالتنفيـــــذ العيين،بـــــل لـــــه أن حيصـــــل علـــــى شـــــيء مطـــــابق للعينـــــة علـــــى نفقـــــة البـــــائع بعـــــد-2
  دون استئذانه يف حالة االستعجال؛ استئذان القاضي أو

ــــه أقــــل -3 ــــذي قبل ــــثمن إذا كانــــت قيمــــة الشــــيء ال ــــة بإنقــــاص ال ــــع غــــري املطــــابق مــــع املطالب ــــل املبي ــــه أن يقب كمــــا ل
  .من قيمة العينة

ــــرأي الغالــــب أنــــه بيــــع بــــاٌت ــــائي منــــذ الوقــــت الــــذي ات  فــــق لــــذلك فــــإن التكييــــف القــــانوين للبيــــع بالعينــــة فــــإن ال
فيـــــه املتعاقــــــدان علــــــى العينــــــة،و شــــــرط املطابقــــــة حينئــــــذ ســــــيكون شــــــرطاً لصــــــحة التســــــليم و لــــــيس شــــــرطاً لرتتيــــــب 

  .البيع آلثاره

  .بيع العربون: رابعاً 

ــــــون يف املــــــادة      ــــــري علــــــى أحكــــــام العرب مكــــــرر مــــــن القــــــانون املــــــدين مبوجــــــب التعــــــديل  72نــــــص املشــــــرع اجلزائ
إبــــــرام العقــــــد بلــــــغ الــــــذي يدفعــــــه أحــــــد املتعاقــــــدين إىل اآلخــــــر وقــــــت للقــــــانون املــــــدين،و العربــــــون هــــــو امل 05-10

إمــــا جعــــل العقــــد ائيــــاً و إمــــا إعطــــاء احلــــق لكــــل واحــــد منهمــــا يف العــــدول عــــن العقــــد :،و يكــــون الغــــرض منــــه 
  .نية املتعاقدين و ذلك بالرجوع إىل



 

 R é a l i s é  p a r  : T A B O U K O U Y O U T  Y O U C E F  

 
Page 16 

 2014/2015 مقياس العقود اخلاصة 

العربـــــون وقـــــت إبـــــرام العقـــــد مكـــــرر أن العربـــــون مـــــرتوك التفـــــاق الطرفني،فـــــإذا ُدفـــــع  72و يســـــتفاد مـــــن املـــــادة     
ـــــد احتفـــــاظ املتعاقـــــدين  ـــــون إمنـــــا دفـــــع لتـــــأمني العقـــــد كـــــان دفعـــــه يفي و مل يـــــتم االتفـــــاق صـــــراحة أو ضـــــمناً أن العرب
حبـــــق العــــــدول لكــــــل منهمـــــا يف مقابــــــل خســــــارة مــــــا يعـــــادل العربــــــون،وتعترب هــــــذه اخلســـــارة مبثابــــــة مثــــــن الســــــتعمال 

ــــــرد عدولــــــه بغــــــض النظــــــر عــــــن حصــــــول ضــــــرر للطــــــرف احلــــــق يف العــــــدول فيصــــــبح مســــــتحقاً يف ذمــــــة العــــــادل 
اآلخـــــر أم ال،خبـــــالف التعــــــويض االتفـــــاقي أو الشـــــرط اجلزائــــــي املتفـــــق عليــــــه مقـــــدماً بـــــني الــــــدائن و املـــــدين الــــــذي 

  .ال حيكم به إال إذا ترتب ضرر

ون فــــإذا كــــان العــــادل هــــو مــــن قــــبض العربــــون فإنــــه يـــــرده و يــــرد مثلــــه،و إذا كــــان العــــادل هــــو مــــن دفــــع العربـــــ    
ــــــائع و ال  ــــــات فــــــال جيــــــوز للب ــــــع ــــــائي و ب ــــــار البي ــــــالعربون اعتب ــــــه اســــــرتداده،و إذا قصــــــد املتعاقــــــدان ب فــــــال جيــــــوز ل

  .كجزء من الثمن فيلتزم كل طرف بإبرام البيع النهائي و يعترب العربون حينئذ للمشرتي الرجوع يف البيع 

ـــــه       ـــــدين احلـــــق يف العـــــدول عن ـــــه لكـــــل مـــــن املتعاق ـــــنص املـــــادة أن ـــــه ميكنهمـــــا  و ت يف املـــــدة املتفـــــق عليهـــــا،و علي
ـــــاً  ـــــرب العقـــــد بات ـــــيت جيـــــوز خالهلـــــا العـــــدول صـــــراحة أو ضـــــمناً، إذا انقضـــــت هـــــذه املـــــدة اعت  االتفـــــاق علـــــى املـــــدة ال
ــــــذر الطــــــرف اآلخــــــر  ــــــد أن ين ــــــذ،و إذا مل يعــــــني للعــــــدول مــــــدة يف العقــــــد جــــــاز للمتعاق و وجــــــب اســــــتكمال التنفي

  .باستعماله حق العدول ملدة معقولة

ـــــى شـــــرط واقف،هـــــذا الشـــــرط       ـــــربه عقـــــد معلـــــق عل ـــــاك مـــــن اعت ـــــع بـــــالعربون هن ـــــة للبي بالنســـــبة للطبيعـــــة القانوني
تج البيـــــع الواقـــــف هـــــو أال يعـــــدل أحـــــد املتعاقـــــدين عـــــن البيع،فـــــإذا انقضـــــت املـــــدة دون عـــــدول حتقـــــق الشـــــرط و أنـــــ

  .أثرمل ينتج البيع أي ) عدل احدمها( و إذا ختلف الشرطأثره من وقت االتفاق،

،فـــــإذا ختلـــــف الشـــــرط )عـــــدول أحـــــد الطـــــرفني(أمـــــا الـــــرأي الثـــــاين فقـــــد اعتـــــربه أنـــــه عقـــــد معلـــــق علـــــى شـــــرط فاســـــخ 
  .أما إذا حتقق الشرط ترتب على ذلك زوال العقد بأثر رجعياعترب العقد منشئاً آلثاره منذ انعقاده،

وصــــــف لاللتــــــزام و هــــــو أن االلتــــــزام البــــــديل هــــــو (لكــــــن الــــــرأي الــــــراجح هــــــو اعتبــــــاره ينطــــــوي علــــــى التــــــزام بــــــديل 
،أي أن العربـــــون هـــــو )يكـــــون حمـــــل االلتـــــزام شـــــيئاً واحـــــداً و لكـــــن تـــــربأ ذمـــــة املـــــدين إذا أدى بـــــدالً منـــــه شـــــيئاً آخـــــر

ــــدل يف التــــزام أصــــلي ــــه مــــن هــــذا  ،الب يكــــون املــــدين ملتزمــــاً أصــــالً بــــااللتزام الــــوارد يف عقــــد البيــــع و لكــــن تــــربأ ذمت
  .االلتزام إذا هو أدى مبلغ العربون
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  .المرحلة التمهيدية إلبرام عقد البيع

  .الوعد بإرادة منفردة

ـــــاً يف حـــــني حيـــــتفظ الطـــــرف اآلخـــــر  هـــــو عقـــــد يتعهـــــد مبقتضـــــاه    ـــــأن يبيـــــع أو يشـــــرتي مـــــاالً معين طـــــرٌف واحـــــد ب
  .خبيار إبرام العقد من عدمه، فال ينعقد البيع إال عندما يقرر املوعود له حق اخليار

،و ال ميكنـــــه الرتاجـــــع فـــــوراً و مـــــا مييـــــز الوعـــــد بـــــإرادة منفـــــردة هـــــو أن الواعـــــد يعـــــرب عـــــن إرادتـــــه يف البيـــــع أو الشـــــراء 
ــــه عــــن إرادتــــه يف البيــــع أو الشــــراء إال  ــــه فإنــــه ال يعــــرب ل عــــن إرادتــــه أثنــــاء املــــدة الــــيت يســــتغرقها الوعــــد،أما املوعــــود ل

وافر فيــــــه أهليــــــة البيــــــع وقــــــت إبــــــرام عقــــــد الوعــــــد،أما إذا اســــــتعمل حــــــق اخليار،لــــــذلك فــــــإن الواعــــــد يشــــــرتط أن تتــــــ
ـــــت إبـــــداء الرغبـــــة يف  ـــــه األهليـــــة الكاملـــــة وق ـــــه التمييـــــز وقـــــت الوعـــــد و جيـــــب أن تتـــــوافر في املوعـــــود لـــــه فيكفـــــي في

  .التعاقد

مــــــن القــــــانون  71لمــــــادة و جيــــــب أن يــــــتم تعيــــــني املبيــــــع و الــــــثمن و املــــــدة الــــــيت جيــــــب إبــــــرام العقــــــد فيهــــــا طبقــــــاً ل
ــــــــةو كــــــــذلاملــــــــدين، ــــــــة العقاري ــــــــق بالعقــــــــارات و احلقــــــــوق العيني ــــــــة بالنســــــــبة للوعــــــــد املتعل  2ف 71املــــــــادة( ك الرمسي

  ).قانون مدين

،و هــــو الــــذي يتعهــــد بشــــراء املـــــال إذا قــــرر املالــــك املوعــــود لـــــه أي أن الواعــــد هــــو املشـــــرتي :الوعــــد بالشــــراء )1
اء أمــــوال مماثلــــة مـــــن شــــر ) عــــد بالشــــراءالوا(بيعه،لــــذلك فقبــــل إبــــداء املوعــــود لــــه لرغبتــــه يف البيــــع ميكــــن للمشــــرتي 

  .نه ملزم بشراء املال حمل الوعد عند إبداء املوعود له رغبته يف البيعالغري،املهم أ

   إذا مل يعلــــــن املالــــــك عــــــن خيــــــاره يف امليعــــــاد احملــــــدد حتلــــــل املشــــــرتي مــــــن وعــــــده،أما إذا أعلــــــن املالــــــك عــــــن قبولــــــه 
ـــــع تامـــــاً يف حلظـــــة التحـــــاق  ـــــع أصـــــبح البي ـــــرر البي ـــــض الواعـــــد إمتـــــام البيـــــع و ق ـــــائع بـــــإرادة املشـــــرتي،و إذا رف إرادة الب

بعـــــــد إعـــــــالن املوعـــــــود لـــــــه لرغبتـــــــه يف البيـــــــع يف امليعـــــــاد املتفـــــــق عليـــــــه كـــــــان للمالـــــــك أن يستصـــــــدر حكمـــــــاً  مـــــــن 
ـــــع إذا كـــــان رضـــــائياً،أما إذا كـــــان شـــــكلياً و كـــــان الوعـــــد مفرغـــــاً يف شـــــكل رمســـــي حكـــــم  القاضـــــي يقـــــوم مقـــــام البي

ــــــــإلزام ا ــــــــذ الشــــــــراء،و إذا مل يكــــــــن مفرغــــــــاً يف شــــــــكل رمســــــــيالقاضــــــــي ب ــــــــيس للقاضــــــــي لواعــــــــد بتنفي إال احلكــــــــم  ل
  ).قانون مدين 72املادة (بالتعويض على الواعد املرتاجع يف وعده 
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ـــــدى املوعـــــود لـــــه رغبتـــــه يف الشـــــراء فيكـــــون الوعـــــد حينئـــــٍذ : الوعـــــد بـــــالبيع)2 و هنـــــا يتعهـــــد البـــــائع بـــــالبيع إذا أب
ملوعـــــــود لـــــــه مـــــــن حـــــــق اخليار،فـــــــاملوعود لـــــــه هنـــــــا هـــــــو حـــــــر إال إذا مت االتفـــــــاق علـــــــى ملزمـــــــاً للبـــــــائع  و يســـــــتفيد ا

ـــــد" ـــــد املـــــال يف ذمـــــة "تعـــــويض التجمي ـــــك تعويضـــــاً عـــــن جتمي ـــــه للمال ـــــذي يدفعـــــه املوعـــــود ل ـــــرتة  ال ـــــاء ف ـــــك أثن املال
ــــــة  ــــــى االتفــــــاق علــــــى املســــــائل اجلوهري ــــــذ املتعاقــــــدان عل ــــــزم حينئ ــــــه،و يلت ــــــتمكن مــــــن التصــــــرف في   الوعــــــد دون أن ي

إال كـــــــان الوعـــــــد بـــــــالبيع بـــــــاطالً و املتمثلـــــــة يف املبيـــــــع،الثمن و مـــــــدة الوعـــــــد،كما يقـــــــع علـــــــى الواعـــــــد بـــــــالبيع يف و 
فــــرتة االنتظــــار التــــزام باالمتنــــاع عــــن عمــــل و املتمثــــل يف االمتنــــاع عــــن كــــل مــــا يعطــــل البيــــع،إذا اســــتعمل املوعــــود 

ـــــع للغـــــري و إال قامـــــت مســـــؤوليته الع ـــــال يســـــتطيع أن يبي ـــــار ف ـــــه حـــــق اخلي ـــــاطالً إال ل ـــــيس ب ـــــع ل ـــــة،لكن هـــــذا البي قدي
و حيــــــق لــــــه الرجــــــوع بــــــدعوى لبيــــــع غــــــري نافــــــذ يف حــــــق املوعــــــود لــــــه إذا كــــــان الغــــــري عاملــــــاً بالوعــــــد حينئــــــٍذ يكــــــون ا

  ".الدعوى البوليصية"أو " عدم نفاذ التصرفات"

ـــــه،إذا مل يعلـــــن املوعـــــود لـــــه رغبتـــــه للشـــــراء يف املـــــدة املتفـــــق عليهـــــا يكـــــون قـــــد مـــــارس حقـــــاً لـــــه و ال م   ســـــؤولية علي
  .و ال يلتزم إال بدفع تعويض التجميد إذا اتفقا عليه

  ).البيع بالتفضيل(صور خاصة للوعد بالبيع 

ـــــه أن يعرضـــــه أوالً     ـــــع شـــــيئاً مـــــن أموال ـــــك إذا أراد أن يبي ـــــع بالتفضـــــيل هـــــو عقـــــد مبقتضـــــاه يتعهـــــد الواعـــــد املال البي
    عــــــن رغبتـــــه يف الشــــــراء انعقـــــد البيــــــع النهــــــائي، علـــــى املوعــــــود لـــــه قبــــــل أي شــــــخٍص آخر،فـــــإذا أعلــــــن املوعـــــود لــــــه

بالتفضــــــيل يولــــــد التزامــــــاً علــــــى املالــــــك معلقــــــاً علــــــى شــــــرط واقــــــف حيــــــث أن التــــــزام الواعــــــد و عليــــــه فــــــإن الوعــــــد 
بعـــــرض الشـــــيء علـــــى املوعـــــود لـــــه لشـــــرائه متوقـــــف علـــــى رغبـــــة الواعـــــد بالبيع،لـــــذلك فلـــــيس مـــــن الضـــــروري حتديـــــد 

ـــــى املســـــائل ا ـــــد االتفـــــاق عل ـــــثمن عن ـــــثمن يف ال ـــــد ال ـــــث يـــــرتك حتدي ـــــالبيع حي ـــــة كمـــــا هـــــو الشـــــأن يف الوعـــــد ب جلوهري
  .الوقت الذي يقرر يف املالك البيع

 71املــــــادة (هــــــو الــــــذي يتعهــــــد فيــــــه الطرفــــــان أحــــــدمها بــــــالبيع و اآلخــــــر بالشــــــراء  :الوعــــــد الملــــــزم لجــــــانبين)3
ــــك يبقــــى هــــذ)قــــانون مــــدين ــــالبيع ،فكــــل طــــرٍف يعــــد الطــــرف اآلخــــر بــــإبرام عقــــد البيــــع ،و مــــع ذل ا العقــــد وعــــداً ب

و لــــــيس بيعــــــاً ألن الطرفــــــان يعــــــدان بــــــإبرام البيــــــع مســــــتقبالً و لــــــيس يف احلــــــال،و مــــــن َمث ُيشــــــرتط يف الوعــــــد امللــــــزم 
  .).إخل...املبيع،الثمن و الشكل(جلانبني االتفاق على املسائل اجلوهرية 
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  .صحة الرضا في عقد البيع

    يف عقـــــد البيـــــع جيـــــب أن يكـــــون صـــــحيحاً طبقـــــاً للقواعـــــد العامـــــة، حـــــىت يكـــــون الرضـــــا منتجـــــاً آلثـــــاره القانونيـــــة   
و قـــــد أضـــــاف املشـــــرع اجلزائـــــري إىل القواعـــــد العامـــــة حكمـــــاً خاصـــــاً بعيـــــب الغلـــــط الـــــذي يشـــــوب اإلرادة يقضـــــي 

ــــامل ــــم املشــــرتي ب ــــع ،و هــــو مــــا نصــــت عليــــه املــــادة بضــــرورة عل ــــيت  352بيع ليصــــح عقــــد البي مــــن القــــانون املــــدين ال
ــــــة يف الشــــــريعة اســــــتمدها املشــــــر  ــــــار الرؤي ــــــد ع مــــــن أحكــــــام خي اإلســــــالمية،و املقصــــــود ــــــا هــــــو أن يكــــــون للمتعاق

احلـــــق يف فســـــخ العقـــــد أو يف إمضـــــائه عنـــــد رؤيـــــة حملـــــه إذا مل يكـــــن قـــــد رآه عنـــــد إنشـــــاء العقـــــد أو قبلـــــه يف وقـــــت 
  .ال يتغري فيه

و أضـــــاف جوهريـــــة للمبيـــــع  قـــــع يف غلـــــط يف صـــــفةاجلزائـــــري فأجـــــاز للمشـــــرتي إبطـــــال العقـــــد إذا و  أمـــــا املشـــــرع   
مــــــن القــــــانون املــــــدين  352شــــــرطاً خاصــــــاً يقضــــــي بضــــــرورة علــــــم املشــــــرتي بــــــاملبيع علمــــــاً  كافياً،فــــــاعتربت املــــــادة 

  :العلم حمققاً يف احلاالت التالية

  رؤية املبيع أو معاينته؛-1

و متييــــزه عــــن األشــــياء  عليــــه اشــــتمال العقــــد علــــى بيــــان املبيــــع و أوصــــافه األساســــية بيانــــاً ميّكــــن مــــن التعــــرف-2
  األخرى،فيكون الوصف بكيفية تقوم مقام الرؤيا األصلية؛

إقـــــرار املشـــــرتي يف العقـــــد بأنـــــه عـــــاملٌ بـــــاملبيع ،فـــــإقراره يُغـــــين عـــــن الوصـــــف و الرؤيـــــا،و يرتتـــــب علـــــى عـــــدم علـــــم -3
 املشـــــــرتي بـــــــاملبيع حقـــــــه يف طلـــــــب اإلبطـــــــال برفـــــــع دعـــــــوى عـــــــدم العلـــــــم، و الـــــــبطالن هنـــــــا نســـــــيب ملصـــــــلحته دون

  .البائع

  :و يسقط حق املشرتي يف خيار الرؤيا مبقتضى الشريعة اإلسالمية    

  املبيع و إقراره البيع؛ برؤيا/ أ

  ؛يا حيث يستقر البيع بوفاتهموت املشرتي قبل الرؤ /ب

  املشرتي له؛ بيع أو تعييبه أو فقدانه قبل رؤياهالك الشيء امل/ج

  .تصرف املشرتي بالشيء املبيع قبل أن يراه/د
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  :أما يف القانون املدين فيسقط حق املشرتي يف طلب اإلبطال على أساس عدم العلم علماً كافياً      

  بإقرار املشرتي بأنه عامل باملبيع؛-1

مــــــن القــــــانون املــــــدين حيــــــث تــــــنص علــــــى  101يســــــقط طلــــــب املشــــــرتي يف اإلبطــــــال بالتقــــــادم طبقــــــاً للمــــــادة -2
  سنوات من وقت التعاقد؛ 10بالبيع أو سنوات من يوم علمه  5رفع دعوى اإلبطال خالل 

  يسقط أيضاً بتصرف املشرتي يف املبيع؛-3

  .يسقط حق املشرتي يف حالة هالك املبيع يف يده بسبب ال يد للبائع فيه-4

بـــــل علـــــى املشــــــرتي أن يقـــــيم الـــــدليل علــــــى  ،فـــــالغلط كعيـــــب مـــــن عيــــــوب اإلرادة يف األحكـــــام العامـــــة ال يُفــــــرتض
يـــــة،لكن عـــــدم العلـــــم مفـــــرتض يف املشـــــرتي و علـــــى البـــــائع أن يثبـــــت علمـــــه ألجـــــل وقوعـــــه بغلـــــط يف مســـــألة جوهر 

  . رفض دعوى املشرتي بإبطال العقد
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  .القيود الواردة على الحق في البيع و الشراء-أ

  .القيود المنصبة على الحق في البيع: أوالً 

باعتبــــــار أن البيــــــع هــــــو عقــــــد مــــــن عقــــــود التصــــــرف فيتطلــــــب إبرامــــــه بلــــــوغ الشــــــخص ســــــن الرشــــــد أي  :األهليــــــة
ـــــدائرة بـــــني النفـــــع و الضـــــرر،فإذا ) 19(تســـــعة عشـــــر  ـــــع مـــــن التصـــــرفات ال ســـــنة كاملـــــة علـــــى أســـــاس أن عقـــــد البي

أبرمــــــه شــــــخص مميــــــز فــــــإن التصــــــرف يتوقــــــف علــــــى إجــــــازة الــــــويل أو الوصــــــي ،و إذا بقــــــي التصــــــرف قائمــــــاً فمــــــن 
  .أوىل أن جييزه املميز بعد بلوغه سن الرشد بابٍ 

و هنــــــاك قيــــــد آخــــــر خــــــاص بــــــاإلفالس حيــــــث ُمينــــــع الـــــــُمفلس مــــــن اإلدارة و التصــــــرف يف أموالــــــه مبــــــا  :اإلفــــــالس
  .يف ذلك عقد البيع

القيـــــــد الثالــــــث خــــــاص بــــــاألموال احملجــــــوز عليهـــــــا و الــــــيت توضــــــع حتــــــت تصـــــــرف  :األمــــــوال المحجــــــوز عليهــــــا
  .اً باطالً بطالناً مطلق) احملجوز عليها(،فُيعد بيع املدين هلذه األموال القضاء ضماناً للدائنني

و هــــــو قيــــــد يــــــرد علــــــى حــــــق الشــــــخص يف التصــــــرف يف أموالــــــه،فال جيــــــوز إبــــــرام عقــــــد البيــــــع  :الحجــــــر القــــــانوني
  .أثناء تنفيذ عقوبة جنائية و إال كان باطالً بطالناً مطلقاً 

و مـــــن جانـــــب آخـــــر بإمكـــــان املتـــــربع أن يشـــــرتط عـــــدم التصـــــرف يف املـــــال الــــــُمتربع بـــــه علـــــى  :اشـــــتراط المتبـــــرع
أن يكــــون هــــذا الشــــرط مؤقتـــــاً و مــــربراً مبصــــلحة جديـــــة و مشــــروعة،فإذا زالــــت املصــــلحة املـــــربرة هلــــذا الشــــرط رُفـــــع 

  .القيد من ِقبل احملكمة

  

  .ير القيود المنصبة على الحق في الشراء في القانون الجزائ: ثانياً 

مــــــن  402ازع عليهــــــا طبقــــــاً للمــــــادة القضــــــاء و المحــــــامين مــــــن شــــــراء الحقــــــوق المتنــــــ منــــــع أعــــــوان-)1

ـــــــه مطروحـــــــاً علـــــــى اجل :القـــــــانون المـــــــدني ـــــــازع في هـــــــة حظـــــــر املشـــــــرع هـــــــذا الشـــــــراء شـــــــرط أن يكـــــــون احلـــــــق املتن
حمكمــــــــة،جملس قضــــــــائي،احملكمة عليــــــــا و جملــــــــس (القضــــــــاء أو احملــــــــامني  القضــــــــائية التابعــــــــة الختصــــــــاص أعــــــــوان

،وشــــــــرط أن يكــــــــون هــــــــذا الشــــــــراء قــــــــد مت أثنــــــــاء ممارســــــــة هــــــــذه الفئــــــــات ملهامهــــــــا يف تلــــــــك اجلهــــــــات ...)الدولــــــــة



 

 R é a l i s é  p a r  : T A B O U K O U Y O U T  Y O U C E F  

 
Page 22 

 2014/2015 مقياس العقود اخلاصة 

ـــــــالنزاع ســـــــواء اشـــــــرتوا بأالقضـــــــائي ـــــــيت وردت علـــــــى ســـــــبيل ائمســـــــة املختصـــــــة ب هم أو بأمســـــــاء مســـــــتعارة و الفئـــــــات ال
  :من القانون املدين و هي 402احلصر يف املادة 

  سواء كانوا قضاة حكم أو نيابة أو حتقيق؛ :القضاة-أ

و يشـــــــــمل املنـــــــــع احلقـــــــــوق املتنـــــــــازع فيهـــــــــا الـــــــــيت تـــــــــدخل يف اختصـــــــــاص اهليئـــــــــة : المـــــــــدافعون القضـــــــــائيون-ب
  القضائية اليت يباشرون يف دائرة اختصاصها عملهم،سواء قد وكلوا باحلق املتنازع فيه أم ال؛

و مبـــــــا أن احملـــــــامي ال يـــــــرتبط مبحكمـــــــة أو جملـــــــس قضـــــــائي فـــــــإن املنـــــــع يشـــــــمل مجيـــــــع احلقـــــــوق  :المحـــــــامون-ج
  املتنازع فيها على املستوى الوطين؛

ـــــد  :الموثـــــق-د  ـــــوطين ألن اختصاصـــــه اإلقليمـــــي ميت ـــــه شـــــراء احلقـــــوق املتنـــــازع عليهـــــا علـــــى املســـــتوى ال حيظـــــر علي
  ؛)علق بتنظيم مهنة املوثقاملت 02-06من القانون  2املادة (إىل كامل الرتاب الوطين 

ال جيــــــوز لكاتــــــب الضــــــبط شــــــراء احلــــــق املتنــــــازع فيــــــه إذا كــــــان داخــــــل اختصــــــاص احملكمــــــة    :ُكتّــــــاب الضــــــبط-ه
  .أو الس الذي ميارس فيه مهامه

  .و البطالن بالنسبة هلذه الفئات هو بطالن مطلق أي هو من النظام العام*

ـــــع تعامـــــل المحـــــامين و المـــــدافعين القضـــــائيي-)2 ن مـــــع مـــــوكليهم فـــــي الحقـــــوق المتنـــــازع فيهـــــا طبقـــــاً من

ــــــانون المــــــدني 403للمــــــادة  ــــــه احملــــــامي مــــــع موكلــــــه  :مــــــن الق فيشــــــمل الــــــبطالن املطلــــــق كــــــل تعامــــــل يقــــــوم ب
  ).إخل...هبة،مقايضة،استئجارشراء،(خبصوص احلق املتنازع فيه

 و هنــــا النائــــب :مــــن القــــانون المــــدني 410منــــع النائــــب مــــن شــــراء مــــا كلــــف ببيعــــه بحســــب المــــادة -)3
ملــــزم باحملافظــــة علــــى مــــال مــــن وكلــــه للقيــــام بشــــؤونه فيحظــــر عليــــه شــــراء مــــا ُكلــــف ببيعــــه، إال أن اجلــــزاء هنــــا هــــو 

  ).من القانون املدين 412املادة (البطالن النسيب إذ ميكن ملن مت البيع حلسابه أن جييزه 

ـــــيهم ببيع-)4 هـــــا أو تقـــــديم قيمتهـــــا حســـــب منـــــع السماســـــرة و الخبـــــراء مـــــن شـــــراء األمـــــوال المعهـــــودة إل

و اجلـــــزاء هنــــــا هـــــو أيضــــــاً هــــــو الـــــبطالن النســــــيب املقـــــرر ملصــــــلحة مــــــن مت : مــــــن القــــــانون المــــــدني 411المـــــادة 
  .من القانون املدين 412البيع حلسابه فله إجازة العقد طبقاً للمادة 
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نون مـــــن القـــــا 238منـــــع الوكيـــــل المتصـــــرف القضـــــائي مـــــن امـــــتالك أمـــــوال المـــــدين المفلـــــس المـــــادة -)5

فيمنــــــع عنــــــه الشــــــراء أو كــــــل ال جيــــــوز لوكيــــــل التفليســــــة أن ميتلــــــك شــــــيئاً مــــــن أمــــــوال املــــــدين  :3التجــــــاري فقــــــرة 
  .أنواع التصرفات و هذا حتت طائلة البطالن املطلق

ــــة يســــاهمون فيهــــا-)6 ــــة عملي ــــع المحضــــرين القضــــائيين مــــن االنتفــــاع مــــن أي ــــث نصــــت املــــادة  :من  24حي
ــــــ 03-06مـــــن القـــــانون  ـــــع علـــــى  2006فربايـــــر  20ل ـــــه ُمين املتضـــــمن تنظـــــيم مهنـــــة احملضـــــرين القضـــــائيني علـــــى أن

  .احملضر االنتفاع من أية عملية يساهم فيها و ذلك بأي نوع من أنواع املعامالت مبا فيها الشراء

ـــــي مـــــن االنتفـــــاع الشخصـــــي مـــــن -)7 ـــــالمزاد العلن ـــــع ب ـــــع محـــــافظي البي ـــــة كلفـــــوا بهـــــا تحـــــت من ـــــة عملي أي

 1996جـــــــانفي  10مـــــــؤرخ يف  02-96مـــــــن األمـــــــر  20و هـــــــذا طبقـــــــاً للمـــــــادة  :طائلـــــــة الـــــــبطالن المطلـــــــق
  .املتضمن تنظيم مهنة البيع باملزاد العلين

  .القيود المنصبة على عدم البيع: ثالثاً 

لتجــــاري يعتــــرب رفــــض البيــــع املالــــك عــــدم بيــــع ملكــــه مــــن أجــــل احملافظــــة عليــــه فإنــــه يف امليــــدان اإذا كــــان مــــن حــــق 
  .دون مربر شرعي مقيداً للمنافسة و معاقباً عليه بغرامة مالية

املعــــــــدل مبوجــــــــب ( املتعلــــــــق باملنافســــــــة  2003جــــــــوان  19املــــــــؤرخ يف  03-03مــــــــن األمــــــــر  11تــــــــنص املــــــــادة 
ــــــــــــــــ 02-08القـــــــــــــــانون   2005أوت  15مـــــــــــــــؤرخ يف  05-10و املعـــــــــــــــدل بالقـــــــــــــــانون  2008جـــــــــــــــوان  25ل

ُحيظـــــــر علـــــــى كـــــــل مؤسســـــــة التعســـــــف يف اســـــــتغالل وضـــــــعية "،) 2010أوت  18لــــــــ 46عـــــــدد اجلريـــــــدة الرمسيـــــــة 
،و يتمثــــــــل هــــــــذا التعســــــــف الً إذا كــــــــان خيــــــــل بقواعــــــــد املنافســــــــةالتبعيــــــــة ملؤسســــــــة أخــــــــرى بصــــــــفتها زبونــــــــاً أو ممــــــــو 

ــــــــا،اإللزام  ــــــــة دني ــــــــاء كمي ــــــــع املشــــــــروط باقتن ــــــــدون مــــــــربر شــــــــرعي،البيع التمييزي،البي ــــــــع ب ــــــــض البي باخلصــــــــوص يف رف
  ".إخل...البيع بسعر أدىنبإعادة 

كمـــــا يرتاجـــــع مبـــــدأ حريـــــة عـــــدم البيـــــع يف حالـــــة نـــــزع امللكيـــــة للمنفعـــــة العامـــــة ،و يف حالـــــة احلجـــــز املنصـــــب علـــــى 
    .أموال املدين املتوقف على الدفع حيث يُباع املال جرباً عنه ضماناً لديونه
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  .القيود الواردة على شروط البيع: رابعاً 

ففــــــي جمــــــال التجــــــارة حيظــــــر التعهــــــد بإعــــــادة البيــــــع بــــــثمن أدىن ألن يف :لــــــثمناقــــــد تــــــرد قيــــــود تنصــــــب علــــــى -
ذلــــــك تقييــــــد للمنافســــــة فمثــــــل هــــــذا االتفــــــاق باطــــــل بطالنــــــاً مطلق،كمــــــا حيظــــــر البيــــــع بأقــــــل مــــــن قيمــــــة التكلفــــــة 

حيظــــــر عــــــرض األســــــعار أو ممارســــــة أســــــعار بيــــــع منخفضــــــة " و نصــــــها 03-03مــــــن القــــــانون  12طبقــــــاً للمــــــادة 
ــــــت ــــــدف إىل إبعــــــاد بشــــــكٍل تعســــــفي  ــــــل و التســــــويق إذا كان للمســــــتهلكني مقارنــــــة بتكــــــاليف اإلنتــــــاج و التحوي

،و اســــــتثناءاً هنــــــاك حــــــاالت ميكــــــن فيهــــــا البيــــــع بأقــــــل مــــــن ســــــعر التكلفــــــة يف حالــــــة تغيــــــري النشــــــاط    ..."مؤسســــــة
  .أو التصفية أو إذا كانت السلعة مهددة بالتلف السريع

ــــع بــــ- ــــة البي ــــثمن مفــــروض أيضــــاً يف حال ــــين ال ــــة املزاد العل ــــثمن مبــــا يرســــو عليــــه املــــزاد،و كــــذا يف حال حيــــث حيــــدد ال
ــــــة  ــــــل احملكمة،أيضــــــاً يف حال ــــــدبون مــــــن قب ــــــثمن حتــــــدده اإلدارة أو اخلــــــرباء املنت ــــــة للمنفعــــــة العامــــــة،فإن ال ــــــزع امللكي ن

ان األســــــعار اجلربيــــــة الــــــيت تضــــــعها الدولــــــة بالنســــــبة لــــــبعض الســــــلع حبيــــــث ال جيــــــوز للمتعاقــــــدين ختطيهــــــا و إال كــــــ
  ).05-10املعدلة مبوجب القانون  03-03من القانون 5املادة (االتفاق باطالً 

  :و املتمثلة يف :القيود أيضاً تنصب على طرق البيع-

مــــــن القــــــانون     11حيــــــث مينــــــع علــــــى البــــــائع ذلــــــك طبقــــــاً للمــــــادة  :البيــــــع المشــــــروط باقتنــــــاء كميــــــة معينــــــة)1
 23للقواعــــــــد املطبقــــــــة علـــــــى املمارســــــــات التجاريــــــــة لـــــــــاحملـــــــدد  02-04مــــــــن القــــــــانون  17،و املـــــــادة  03-03

ــــــــــــ 06-10و املعـــــــــــدل مبوجـــــــــــب القـــــــــــانون  2004جـــــــــــوان  ــــــــــــ11ر عـــــــــــدد .ج– 2010أوت  15ل أوت  18ل
2010.  

مــــــن  16مــــــن قــــــانون املنافســــــة و املــــــادة  59فطبقــــــاً للمــــــادة : بالمكافــــــأة المجانيــــــة أو البيــــــع بهــــــداياالبيــــــع )2
لســـــــلع مشـــــــروطة مبكافـــــــأة جمانيـــــــة إال إذا كانـــــــت مـــــــن نفـــــــس مينـــــــع كـــــــل بيـــــــع أو عـــــــرض بيـــــــع  02-04القـــــــانون 

مــــــن مثــــــن املبلــــــغ ) %10 (و كانــــــت قيمتهــــــا ال تتجــــــاوز 02-04مــــــن القــــــانون  16الســــــلعة،و تضــــــيف املــــــادة 
ــــــدة أو اخلــــــدمات الضــــــئيلة القيمــــــة  ــــــى األشــــــياء الزهي ــــــق هــــــذا احلكــــــم عل  اإلمجــــــايل للســــــلع أو اخلــــــدمات و ال يطب

  .و كذا العينات

ــــــع المــــــتالزم)3 ــــــع املنتجــــــات أو : البي ــــــع بي ــــــث مين ــــــع آخــــــر أو خدمــــــة أخــــــرى  أداءحي ــــــيت تقــــــرتن ببي اخلــــــدمات ال
  ).02-04من القانون  17و املادة 03-03من القانون  11املادة ( إجبارياً 
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نهــــــا مجلــــــة مــــــن االمتيــــــازات و هــــــو البيــــــع الــــــذي متــــــنح مبوجبــــــه املؤسســــــة املمونــــــة ألحــــــد زبائ :البيــــــع التمييــــــزي)4
صــــــور هــــــذه  02-04مــــــن القــــــانون  18مــــــن الزبائن،فتجعلــــــه يف وضــــــعية أفضــــــل و قــــــد بينــــــت املــــــادة  دون غــــــريه

االســــــــــتفادة مــــــــــن أســــــــــلوب بيــــــــــع ختفــــــــــيض السعر،: املمارســــــــــات التمييزيــــــــــة علــــــــــى ســــــــــبيل املثــــــــــال،و املتمثلــــــــــة يف
  .إخل...متييزي،أجل الدفع

  .القيود الواردة على الحرية في اختيار المتعاقد اآلخر: خامساً 

  :البائع أحياناً املتعاقد اآلخر مفروضاً عليه ألنهقد جيد 

ـــــك يف مواجهـــــة -1 إمـــــا حـــــدده مســـــبقاً مبوجـــــب االتفـــــاق و هـــــو مـــــا جنـــــده يف الوعـــــد بالتفضـــــيل،حيث تعهـــــد املال
  .اململوك له أنه إذا أراد أن يبيع ماالً من أمالكه أن يعرضه باألولوية على شخص معني

قصـــــود أن يكـــــون البـــــائع تعاقـــــد مـــــع شـــــخص يريـــــده لكـــــن مبقـــــدور يف حالـــــة الشـــــخص اآلخـــــر املســـــتبدل و امل-2 
شـــــخص مـــــن الغـــــري أن حيـــــل حمـــــل املشـــــرتي األول و هـــــو مـــــا يســـــمى بـــــاحللول،و أبـــــرز صـــــوره يف القـــــانون اجلزائـــــري 

،و يثبــــــت حــــــق الشــــــفعة مبوجــــــب املــــــادة ملالــــــك الرقبــــــة إذا بيــــــع )مــــــن القــــــانون املــــــدين 795املــــــادة (هــــــو الشــــــفعة 
حـــــق االنتفـــــاع إذا لصـــــاحب  و الشـــــيوع إذا بيـــــع جـــــزء مـــــن العقـــــار املشـــــاع إىل أجنـــــيبحـــــق االنتفـــــاع، للشـــــريك يف 

  .بيعت الرقبة

،حيـــــــث جيـــــــوز )قـــــــانون مـــــــدين 721املـــــــادة (كمـــــــا أن هنـــــــاك صـــــــورة للحلـــــــول يف حالـــــــة ملكيـــــــة املنقـــــــول الشـــــــائع 
  .للشريك أن حيل حمل املشرتي إذا بيع املال لفائدة أجنيب
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  .)البيوع الشكلية(عقد البيع اإلستثناء عن الرضائية في -ب

إال إذا  ال ينعقــــــدمــــــن القــــــانون املــــــدين فــــــإن عقــــــد بيــــــع العقــــــار و احلقــــــوق العقاريــــــة  1مكــــــرر 324طبقــــــاً للمــــــادة 
تـــــوافر الشـــــكل الرمســـــي كـــــركن آخـــــر يف العقـــــد إضـــــافة إىل الرضـــــا،احملل و الســـــبب،فإذا ختلـــــف الشـــــكل كـــــان البيـــــع 
بــــاطالً بطالنــــاً مطلــــق،و بيــــع العقــــار العــــريف هــــو باطــــل حــــىت لــــو ثبــــت صــــحة العقــــد العــــريف الــــذي حــــرر فيــــه،و ال 

فيفــــري  18كمــــة العليــــا يف قرارهــــا لـــــميكــــن للقاضــــي أن حيكــــم بتصــــحيح العقــــد بتوثيقــــه و هــــو مــــا قضــــت بــــه احمل
حيــــــــث أن الشــــــــكل الرمســــــــي يف عقــــــــد بيــــــــع القاعــــــــدة التجاريــــــــة شــــــــرط ضــــــــروري " و الــــــــذي قضــــــــى بـــــــــ  1997

و ال ...دي إىل بطـــــــالن ذلـــــــك العقـــــــديـــــــع يف شـــــــكل آخـــــــر خيـــــــالف القـــــــانون و يـــــــؤ لصـــــــحته،و أن حتريـــــــر عقـــــــد الب
و ضــــــمن  ،للقيــــــام بــــــإجراءات البيــــــع ميكــــــن للقاضــــــي أن يصــــــححها بــــــاحلكم علــــــى األطــــــراف بالتوجــــــه إىل املوثــــــق

  هــــــذه الظــــــروف يتعــــــني علــــــى قضــــــاة املوضــــــوع أن يقضــــــوا بــــــبطالن العقــــــد العــــــريف املتعلــــــق ببيــــــع القاعــــــدة التجاريــــــة 
  ".و يأمر بإرجاع األطراف إىل احلالة اليت كانوا عليها قبل التعاقد

  .الشكل الرسمي

ـــــــيت يصـــــــدرها موظـــــــف عـــــــام     )و مـــــــا بعـــــــدها مـــــــن القـــــــانون املـــــــدين 324م (يقصـــــــد بالشـــــــكل الرمســـــــي  ،العقـــــــود ال
عقــــــــود احلالــــــــة املدنية،النســــــــخ التنفيذيــــــــة لألحكــــــــام الــــــــيت حيررهــــــــا كاتــــــــب الضــــــــبط،و كــــــــذلك :و حتمــــــــل توقيعــــــــه 

ضـــــابط عمـــــومي كالعقـــــد الـــــذي حيـــــرره املوثـــــق،و الـــــيت حيررهـــــا احملضـــــر القضـــــائي طبقـــــاً للمـــــادة  حيررهـــــا العقـــــود الـــــيت
  .من القانون املدين 324

بط عمـــــومي يقــــــوم بتحريـــــر عقــــــود البيـــــع مــــــن أجـــــل إعطائهــــــا الصـــــبغة الرمسيــــــة و القـــــانون املــــــنظم املوثـــــق هـــــو ضــــــا
املــــــــــؤرخ يف  02-06و املعــــــــــدل بالقــــــــــانون  1988جويليــــــــــة  12املــــــــــؤرخ يف  27-88للتوثيــــــــــق هــــــــــو القــــــــــانون 

ــــــاره جيــــــب أن  2006فيفــــــري  20 ــــــق،و لكــــــي يكــــــون العقــــــد صــــــحيحاً منتجــــــاً آلث ــــــة التوثي املتضــــــمن تنظــــــيم مهن
  :ملوثق يف شكل خاص و باحرتام الشروط التاليةحيرره ا

يف قـــــــــانون  وافرت الشـــــــــروط املنصـــــــــوص عليهـــــــــا جيـــــــــب أن يكـــــــــون املوثـــــــــق خمتصـــــــــاً ،و يكـــــــــون كـــــــــذلك إذا تـــــــــ-1
يف حتريـــــر العقـــــود الـــــيت تكـــــون لـــــه فيهـــــا  02-06مـــــن القـــــانون  19إذ ال يكـــــون خمتصـــــاً حســـــب املـــــادة : التوثيـــــق

ــــــه أو أصــــــهاره حــــــىت الدرجــــــة الرابعــــــة  مصــــــلحة مباشــــــرة،و ال حيــــــرر العقــــــود املتعلقــــــة مــــــن   16املــــــادة(بأحــــــد أقارب
  ؛)02-06نفس القانون 
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ـــــــى املوثـــــــق حســـــــب املـــــــادة -2 ـــــــة يف نـــــــص  02-06مـــــــن القـــــــانون  26جيـــــــب عل أن حيـــــــرر العقـــــــد باللغـــــــة العربي
واضــــــــح دون تــــــــرك أي بيــــــــاض أو كتابــــــــة بــــــــني األســــــــطر،و تكتــــــــب املبــــــــالغ و الســــــــنة و الشــــــــهر و يــــــــوم التوقيــــــــع 

  ؛األطراف و الشهود جب أن يصادق عليها كل من املوثق ،ا كان هناك أي شطب و باألحرف،فإذ

  :البيانات التي يجب أن يتضمنها العقد الموثق هي-3

امســــــــه و لقبــــــــه و مقــــــــر إقامتــــــــه أي املــــــــوطن حســــــــب        :فيــــــــذكر املوثــــــــق:بيانــــــــات تتعلــــــــق بأشــــــــخاص العقــــــــد-أ
االســـــــــم،اللقب، الصـــــــــفة،تاريخ و حمـــــــــل والدة كـــــــــٍل :،كـــــــــذلك األطـــــــــراف)02-06مـــــــــن القـــــــــانون  26املـــــــــادة (

ــــــــد ســــــــكن و كــــــــذلك األمــــــــر بالنســــــــبة للشــــــــهود منهم،امل و إن كــــــــان الشــــــــهود يف عقــــــــد البيــــــــع هــــــــم شــــــــهود تأكي
ع لـــــيس إجباريـــــاً،إال إذا كـــــان املوثـــــق جيهـــــل هويـــــة األطـــــراف يضـــــمنون هويـــــة املتعاقـــــدين و حضـــــورمها يف عقـــــد البيـــــ

 22،لـــــــذلك قضـــــــت احملكمـــــــة العليـــــــا يف قـــــــرار هلـــــــا بتـــــــاريخ )مـــــــن القـــــــانون املـــــــدين 3ف 2مكـــــــرر 324املـــــــادة (
العقــــــــود الرمسيــــــــة الــــــــيت يتلقاهــــــــا املوثــــــــق حبضــــــــور شــــــــاهدين هــــــــي العقــــــــود االحتفائيـــــــــة و ال " أن  2010أفريــــــــل 

ـــــع ـــــة احملكمـــــة العليا،العـــــدد"( إبرامـــــه حبضـــــور شـــــاهدين يشـــــرتط القـــــانون لصـــــحة عقـــــد البي  1القـــــرار منشـــــور يف جمل
  ؛)2011لسنة 

فيجــــب حتديــــد تــــاريخ إبــــرام العقــــد و مكــــان إبرامــــه،ذكر : بيانــــات خاصــــة بموضــــوع عقــــد البيــــع العقــــاري-ب
ـــــــان أمســـــــاء املـــــــالكني الســـــــابقني  ـــــــة العقـــــــار بتبي طبيعـــــــة موقع،رقم،مســـــــاحة و حـــــــدود العقـــــــار،و ذكـــــــر أصـــــــل ملكي

يف التصـــــرف يف ملــــك الغري،أمـــــا إذا مت إبـــــرام عقـــــد بيــــع عقـــــار دون ذكـــــر أصــــل امللكيـــــة فإنـــــه يعتـــــرب  اديــــاً للوقـــــوعتف
ــــــه فقــــــط تصــــــرحيات األطــــــراف و الشــــــهود  ــــــت في ــــــق يثب املــــــادة (عقــــــداً لفيفــــــاً،و هــــــو عقــــــد عــــــريف حيــــــرر أمــــــام املوث

  ).2مكرر 326

مــــــن  1ف 256املوثــــــق،و طبقــــــاً للمــــــادة كمــــــا يــــــذكر احلصــــــة املقــــــررة مــــــن مثــــــن املبيــــــع و الــــــيت تــــــدفع بــــــني يــــــدي 
يــــــتم دفــــــع لزومــــــاً ُمخــــــس " فإنــــــه) 08-13القــــــانون ( 2014قــــــانون التســــــجيل املعدلــــــة مبوجــــــب قــــــانون املاليــــــة لـــــــ

  .من مثن نقل امللكية) 1/5(

بعـــــد ذكـــــر البيانـــــات وجـــــب علـــــى املوثـــــق قبـــــل توقيـــــع ذوي الشـــــأن يف العقـــــد أن يتلـــــو علـــــيهم األحكـــــام التشـــــريعية 
ب ،و يقـــــوم أيضـــــاً بقـــــراءة الـــــنص الكامـــــل للعقـــــد ليكونـــــوا بدرايـــــة تامـــــة مبحتـــــواه ليـــــتم بعـــــد ذلـــــك اخلاصـــــة بالضـــــرائ

  .توقيع املوثق و األطراف
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ـــــؤدي إىل بطـــــالن  ـــــف الشـــــروط ي ـــــوافر هـــــذا الشـــــكل اخلـــــاص فـــــإن ختل ـــــع العقـــــار ال ينعقـــــد إال بت و مبـــــا أن عقـــــد بي
  .التصرف بطالناً مطلقاً 

  .وظيفة التوثيق

مـــــن  1مكــــرر 324املــــادة (الــــركن الرابــــع مــــن أركـــــان بيــــع العقــــار و هــــو إفراغــــه يف قالـــــب تــــوثيقي رمســــي  إمتــــام-1
  ؛)القانون املدين

  متكني املتعاقدين من سند تنفيذي ألن العقد الرمسي عنوان للحقيقة فيما ورد أمام املوثق؛-2

ــــــرب مــــــا ورد يف العقــــــد املوثــــــق حجــــــة علــــــى الكافــــــة حــــــىت -3 تــــــرب نافــــــذاً يف كامــــــل الــــــرتاب يثبــــــت تزويــــــره و يعيعت
  ؛ ) 5مكرر  324املادة (الوطين 

ـــــذي -4 تنبيـــــه املتعاقـــــدين إىل خطـــــورة التصـــــرف و االســـــتفادة مـــــن نصـــــائح املوثـــــق و تأكـــــده مـــــن صـــــحة العقـــــد ال
  ؛ حيرره

ـــــق العقـــــد مـــــا عـــــدا األثـــــر العيين،فعقـــــد البيـــــع املوثـــــق و قبـــــل شـــــهره يف -5 أحكـــــام عقـــــد البيـــــع ترتـــــب مبجـــــرد توثي
البـــــــائع   (العقاريـــــــة و إن كـــــــان ال ينقـــــــل امللكيـــــــة إىل املشـــــــرتي إال أنـــــــه ينشـــــــىء التزامـــــــات يف ذمـــــــة طرفيـــــــه احملافظـــــــة 
  ).و املشرتي
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II -المحل في عقد البيع: لركن الثانيا.  

  .لعقد البيع حمالن رئيسيان مها املبيع و الثمن  

  .عــــــــيـــــبــــمــــال: أوالً 

  :  املبيع الشروط الواجب توافرها يف حمل االلتزام بوجه عام و هيجيب أن يتوافر يف      

  أن يكون املبيع موجوداً أو قابالً للوجود؛-

  أن يكون معيناً أو قابالً للتعيني؛-

  ؛أن يكون صاحلاً للتعامل فيه-

  .باإلضافة إىل شرط أن يكون املبيع مملوكاً للبائع

  .وجود المبيع أو قابليته للوجود- )أ

أصــــالً أو كـــــان موجــــوداً و هلـــــك  جيــــب أن يكــــون املبيـــــع موجــــوداً وقــــت انعقـــــاد العقــــد،فإن كــــان غـــــري موجــــود    
ــــك بعــــد  ــــع وقــــت التعاقــــد و يهل ــــاطالً بطالنــــاً مطلقــــاً النعــــدام احملــــل،و قــــد يوجــــد املبي وقــــت التعاقــــد كــــان العقــــد ب

كـــــان اهلـــــالك جزئيـــــاً فللمشـــــرتي أن ذلـــــك هالكـــــاً كلياً،فينفســـــخ العقـــــد بقـــــوة القـــــانون الســـــتحالة التنفيـــــذ ،أمـــــا إذا  
  .خيتار بني قبول الوفاء اجلزئي مع طلب إنقاص الثمن،أو املطالبة بالفسخ،أو املطالبة بالوفاء مبقابل

ـــــل للوجـــــود مســـــتقبالً و هـــــو مـــــا يســـــمى     ـــــه قاب ـــــل العقـــــد و ال وقـــــت إبرامـــــه لكن ـــــع قب ـــــع "و قـــــد ال يوجـــــد املبي بي
مــــــن القــــــانون املــــــدين مــــــادام أن املبيــــــع مــــــن احملقــــــق أنــــــه  92يف املــــــادة ،و قــــــد أجــــــازه املشــــــرع "األشــــــياء املســــــتقبلية

ســــــــيوجد يف املســــــــتقبل،غري أنــــــــه يســــــــتثىن مــــــــن ذلــــــــك بيــــــــع الرتكــــــــة املســــــــتقبلية،و جعلهــــــــا باطلــــــــة بطالنــــــــاً مطلــــــــق 
البيـــــــع "،و أهـــــــم مثـــــــال للبيـــــــوع املســـــــتقبلية هـــــــو ...)الوصـــــــية،الوقف(باســـــــتثناء التصـــــــرفات الـــــــيت أجازهـــــــا القـــــــانون 

  .،أو بيع عقار حتت إنشاء"معلى التصامي
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  .عقد بيع العقارات على التصاميم

يعـــــــرف عقـــــــد بيـــــــع عقـــــــار علـــــــى التصـــــــاميم أنـــــــه عقـــــــد بيـــــــع حملـــــــه عقـــــــار يف طـــــــور اإلجنـــــــاز أو التشـــــــييد،يلتزم     
بـــــأن يـــــتم تشـــــييده يف األجـــــل املتفـــــق عليـــــه و باملواصـــــفات املطلوبـــــة،و أن ينقـــــل ملكيتـــــه ) البـــــائع(مبقتضـــــاه املرقـــــي 

املبلــــــغ الــــــذي يــــــدفع قبــــــل البــــــدء يف عمليــــــة التشــــــييد مقابــــــل (الــــــذي يلتــــــزم أن يــــــدفع للبــــــائع تســــــبيقات للمشــــــرتي 
،و دفعـــــات أثنـــــاء التشـــــييد جمـــــزأة علـــــى مراحـــــل تقـــــدم اإلجنـــــاز،و هـــــو التعريـــــف الـــــوارد يف املـــــادة )التصـــــميم املـــــربمج

الرتقيــــــــــة  احملــــــــــدد للقواعــــــــــد الــــــــــيت تــــــــــنظم نشــــــــــاط 2011فيفــــــــــري  17املــــــــــؤرخ يف  04-11مــــــــــن القــــــــــانون  28
  .2011مارس  16لـ 14عدد  مسيةر ريدة الاجلالعقارية 

  :و لعقد البيع على التصاميم خصائص تتمثل يف    

مــــــــارس  1لـــــــــ 03-93عقــــــــد مسمى،وضــــــــع لــــــــه املشــــــــرع تنظــــــــيم خــــــــاص مبوجــــــــب املرســــــــوم التشــــــــريعي أنــــــــه -1
  ؛ 04-11املتعلق بالنشاط العقاري،امللغى مبوجب القانون  1993

ـــــــزم البـــــــائع ببنـــــــاء البنايـــــــة وفـــــــق اآلجـــــــال و املواصـــــــفات املتفـــــــق عليهـــــــا يف أنـــــــه عقـــــــد ملـــــــزم جلا-2 نبني،حيـــــــث يلت
  العقد،و بالتسليم و الضمان،و يلتزم املشرتي بدفع األقساط و تسلم العقار؛

حتريــــــــره يف شــــــــكل رمســــــــي  04-11مــــــــن القــــــــانون  34و املــــــــادة  25هــــــــو عقــــــــد شــــــــكلي تســــــــتوجب املــــــــادة -3
ــــــــــة البطالن،وفقــــــــــاً للنمــــــــــوذج  ــــــــــذي حتــــــــــت طائل ــــــــــه يف املرســــــــــوم التنفي  13مــــــــــؤرخ يف  431-13املنصــــــــــوص علي

عقــــــــــد البيــــــــــع علــــــــــى التصــــــــــاميم لألمـــــــــــالك "و " عقــــــــــد حفــــــــــظ احلــــــــــق: "احملــــــــــدد لنمــــــــــوذجي 2013ديســــــــــمرب 
،و كـــــــذا حـــــــدود تســـــــديد ســـــــعر امللـــــــك موضـــــــوع البيـــــــع،و مبلـــــــغ عقوبـــــــة التـــــــأخري و آجاهلـــــــا و كيفيـــــــات "العقاريـــــــة
ــــــــ 66عـــــــدد  مسيـــــــةر ريـــــــدة الاجل(دفعهـــــــا  ـــــــه و وفـــــــق املـــــــادة )2013 ديســـــــمرب 25ل منـــــــه  8،و الـــــــذي ألغـــــــى مبوجب

  .1994مارس  7لـ 58-94املرسوم التنفيذي رقم 

مـــــــــن املرســـــــــوم التشـــــــــريعي  18مســـــــــتنداً إىل املـــــــــادة  2008نـــــــــوفمرب  19قـــــــــرار احملكمـــــــــة العليـــــــــا الصـــــــــادر يف (-
93-03.(  

يــــــرد علــــــى العقــــــار املعــــــد لالنتفــــــاع و هــــــو غــــــري موجــــــود لكنــــــه قابــــــل للوجــــــود  إن حمــــــل البيــــــع علــــــى التصــــــاميم-4
ـــــرام  ـــــيت تنتقـــــل ملكيتهـــــا مبجـــــرد إب ـــــع مســـــتقبلي للعقـــــار دون األرض ال ـــــه بي مســـــتقبًال،أو عقـــــار يف طـــــور اإلجناز،لكن

  .العقد
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تعريـــــف املتعامـــــل يف الرتقيـــــة العقاريـــــة هـــــو مـــــن لـــــه حـــــق املبـــــادرة مبشـــــروع بيـــــع العقـــــار علـــــى التصـــــاميم حســـــب -5
  .04-11من القانون  3املادة 

مــــــــن القــــــــانون    37ن التــــــــزام املشــــــــرتي بتســــــــديد الــــــــثمن يكــــــــون مــــــــوازاًة مــــــــع تقــــــــدم اإلجنــــــــاز و تلــــــــزم املــــــــادة إ-6
  .،توضيح سعر البيع و أجل الدفع املتفق عليه 11-04

اد القيــــــد علــــــى التصرف،فاملشــــــرتي يف عقــــــد البيــــــع علــــــى التصــــــاميم هــــــو مالــــــك غــــــري عــــــادي،فهو وقــــــت انعقــــــ-7
العقـــــــد ال ميلـــــــك ســـــــوى ملكيـــــــة الرقبـــــــة و الـــــــيت تشـــــــمل األرض و البنـــــــاء طـــــــور اإلجنـــــــاز دون أن يكـــــــون لـــــــه حـــــــق 
االنتفـــــــاع و التصـــــــرف،فإذا مت اإلجنـــــــاز و مت تســـــــليم شـــــــهادة املطابقـــــــة و تســـــــليم كافـــــــة األقســـــــاط و حتريـــــــر حمضـــــــر 

  .التسليم و شهره،هنا فقط يكون للمشرتي حق االنتفاع و التصرف

ـــــــــــة للمشرت -8 ـــــــــــى ا" 04-11مـــــــــــن القـــــــــــانون  55ي،تســـــــــــتوجب املـــــــــــادة محاي ـــــــــــي العقـــــــــــاري االنتســـــــــــاب عل ملرق
لتمكـــــني املشـــــرتي مـــــن اســـــرتجاع مـــــا دفعـــــه مـــــن مثـــــن إذا ســـــحب االعتمـــــاد مـــــثالً مـــــن " ضـــــمان الكفالـــــةلصـــــندوق 

املرقـــــــي العقـــــــاري أو حكـــــــم عليـــــــه باإلفالس،حيـــــــث يتمتـــــــع املشـــــــرتي حبـــــــق امتيـــــــاز مـــــــن الدرجـــــــة األوىل و حيصـــــــل 
ملـــــــــزم ) املرقـــــــــي(،كمـــــــــا أن البـــــــــائع ) 04-11مـــــــــن القـــــــــانون  58املـــــــــادة (ندوق الضـــــــــمانحقوقـــــــــه بتـــــــــدخل صـــــــــ

فيضـــــــمن ملــــــــدة عشــــــــر  ،)04-11مـــــــن القــــــــانون  3املــــــــادة (بالضـــــــمان العشــــــــري أو مســـــــؤول مســــــــؤولية عشـــــــرية 
 املـــــــــواد أو،البنـــــــــاء  نـــــــــاجم عـــــــــن عيـــــــــب يف ســـــــــنوات تســـــــــري علـــــــــى كـــــــــل هـــــــــدم كلـــــــــي أو جزئـــــــــي للبنـــــــــاء) 10(

  .لتصميمأو يف األرض أو ا،املستخدمة

  .بيع الحقوق المتنازع فيها

ــــع احلــــق املتنــــازع فيــــه"د يقيــــد املشــــرع البيــــع يف شــــيء حمتمــــل الوجــــود كمــــا فعــــل يف قــــ     400،حســــب املــــادة "بي
،   "احلــــــق املتنــــــازع فيــــــه هــــــو احلــــــق الــــــذي رفعــــــت بشــــــأنه دعــــــوى أو كــــــان حمــــــل نــــــزاع جــــــدي و جــــــوهري"... 2ف

األطـــــراف قـــــد تصـــــرفوا و هـــــم عـــــاملون بـــــذلك فيكـــــون لـــــه صـــــفة و هـــــو حـــــق ميكـــــن أن يكـــــون حمـــــالً لبيـــــع إذا كـــــان 
ـــــاع هـــــذا  ـــــذلك عـــــادًة مـــــا يب ـــــدعوى و يتحمـــــل نتائجها،ل ـــــائع يف ال ـــــع االحتمـــــايل كـــــون أن احلـــــائز حيـــــل حمـــــل الب البي
ــــه و إمــــا أال يثبــــت ،فالبــــائع ال  ــــائع فيثبــــت للمشــــرتي كخلــــف ل ــــه،فهنا إمــــا أن يثبــــت احلــــق للب احلــــق بأقــــل مــــن مثن

ـــــــيضـــــــمن للمشـــــــرتي وجـــــــود  ـــــــازل ضـــــــده هـــــــذا احلق،ل   أن يســـــــرتد مـــــــن املشـــــــرتي هـــــــذا  ذلك أجـــــــاز القـــــــانون للمتن
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ـــــر االســـــرتداد  ـــــة للمشـــــرتي،و احلكمـــــة مـــــن تقري ـــــع و املصـــــاريف الواجب ـــــثمن احلقيقـــــي للمبي ـــــرد ال ـــــع بشـــــرط أن ي املبي
  .هي عدم تشجيع املضاربني على شراء احلقوق املتنازع فيها،و وضع حد للمنازعات و القضايا

  .التي يجوز فيها استرداد الحق المتنازع فيهالحاالت -أ

  :يشرتط حىت جيوز االسرتداد ما يلي    

مــــــن القــــــانون املــــــدين مل متيــــــز  400عينيــــــاً أو ذهنيــــــاً فاملــــــادة  ،عليــــــه حقــــــاً شخصــــــياً  قـــــد يكــــــون احلــــــق املتنــــــازع-1
  .بني أنواع احلقوق و نصت على احلق املتنازع فيه

قــــــانون مــــــدين،و جيــــــب  400مــــــن املــــــادة  2حســــــب تعريفــــــه يف الفقــــــرة أن يكــــــون احلــــــق املســــــرتد متنــــــازع فيــــــه -2
  .أن يقوم النزاع يف موضوع احلق،أي متعلقاً بوجوده أو انقضائه و ما إىل ذلك

،كمـــــا يبقـــــى )الصـــــفة،عدم االختصـــــاص فـــــال يعتـــــرب احلـــــق متنـــــازع فيـــــه(أمـــــا إذا مـــــس النـــــزاع إجـــــراءات شـــــكلية     
ــــــه مــــــا دام مل يصــــــدر بشــــــأنه ح ــــــازع في ــــــزاع يف احلــــــق متن كــــــم ائي،أمــــــا إذا صــــــدر حكــــــم ــــــائي فقــــــد احنســــــم الن

  .احلق و ال جيوز فيه االسرتداد

ــــــــازل أي وقــــــــت البيع،باإلضــــــــافة إىل شــــــــرط أن يكــــــــون  ــــــــه وقــــــــت التن كمــــــــا يشــــــــرتط أن يكــــــــون احلــــــــق متنــــــــازع في
  .للمتنازل صفة املدعي،و املتنازل ضده صفة املدعى عليه

ألن البيـــــع حيتمـــــل معـــــه قيـــــام فكـــــرة املضـــــاربة،يف حـــــني أنـــــه إذا مت ) أي بيعـــــاً (أن يكـــــون التنـــــازل مبقابـــــل نقـــــدي -3
التنــــــازل دون عــــــوض فــــــال يتصــــــور وقــــــوع املضــــــاربة،كما ال جيــــــوز االســــــرتداد إذا كــــــان التنــــــازل مقايضــــــة ألن املــــــادة 

  .قانون مدين تتحدث عن مثن البيع 400

  :يتم االسترداد بـ

احلاجـــــــة إىل شــــــكل خـــــــاص،و حيـــــــدث اإلعــــــالن أثـــــــره مـــــــن إعــــــالن املتنـــــــازل ضـــــــده إرادتــــــه يف االســـــــرتداد دون -1
  .وقت وصوله إىل علم املشرتي

ــــــازع فيــــــه،فإذا كــــــان الــــــثمن -2 ــــــذي دفعــــــه املشــــــرتي لشــــــراء احلــــــق املتن ــــــثمن احلقيقــــــي ال ــــــازل ضــــــده ال ــــــرد املتن أن ي
ــــــيس  ــــــثمن املــــــذكور يف العقــــــد ل ــــــت بكــــــل الطــــــرق أن ال ــــــه أن يثب ــــــازل ل ــــــع صــــــورياً كــــــان للمتن املــــــذكور يف عقــــــد البي
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ــــــــــ ــــــــــه ال ــــــــــازل فيه،كرســــــــــوم التوثيق،ثمن احلقيقي،كمــــــــــا علي ــــــــــرد مصــــــــــروفات العقــــــــــد املتن         الدمغــــــــــة و الطــــــــــابع،أن ي
  .و مصروفات دعوى املطالبة باحلق

  .الحاالت التي ال يجوز فيها للمتنازل ضده استرداد الحق المتنازع فيه-ب

حـــــاالت علـــــى ســـــبيل احلصـــــر ال جيـــــوز مـــــن القـــــانون املـــــدين علـــــى أربـــــع  401نـــــص املشـــــرع اجلزائـــــري يف املـــــادة    
  :فيها االسرتداد

إذا كـــــان احلـــــق املتنـــــازع فيـــــه داخـــــالً ضـــــمن جمموعـــــة مـــــن األمـــــوال بيعـــــت جزافـــــاً ،كبيـــــع تركـــــة و كـــــان ضـــــمنها -1
حــــق متنــــازع فيــــه و احلكمــــة مــــن منــــع االســــرتداد أن املتنــــازل لــــه اشــــرتى احلــــق املتنــــازع فيــــه باعتبــــاره عنصــــراً ضــــمن 

  .ها البيع و مل يشرتيه لذاتهجمموعة أموال ورد علي

إذا كـــــان احلـــــق املتنـــــازع فيـــــه مشـــــاع بـــــني الورثـــــة أو الشـــــركاء و بـــــاع أحـــــدهم نصـــــيبه لشـــــريك آخـــــر،و احلكمـــــة -2
  .هنا أن شراء الشريك نصيب أحد زمالئه هو القسمة و ال يقصد به املضاربة

متــــــه،و بالتــــــايل تصــــــبح عمليــــــة إذا تنــــــازل املــــــدين لدائنــــــه عــــــن حــــــق متنــــــازع فيــــــه وفــــــاءاً للــــــدين املســــــتحق يف ذ-3
  .التنازل وفاءاً مبقابل ال بيعاً 

ـــــع احلـــــق حلـــــائز العقـــــار،فيفرتض أن عقـــــاراً -4 ـــــى عقـــــار و بي ـــــرهن عل ـــــاً مضـــــموناً ب ـــــه دين ـــــازع في إذا كـــــان احلـــــق املتن
ائن ،و قــــام حــــائز العقــــار بشــــراء احلــــق املتنــــازع فيــــه جتنبــــاً لتتبــــع الــــدناً لــــدين متنــــازع فيــــه مت بيعــــه مــــثقالً بــــرهن ضــــما

ــــل املــــ ــــدائن،فال جيــــوز اســــرتداد هــــذا احلــــق مــــن قب ــــيص العقــــار مــــن حــــق ال ــــه أي لتخل ــــازل ضــــده(دعى علي ) أو املتن
  .النتفاء فكرة املضاربة

  .اآلثار المترتبة على االسترداد)ج

  .في العالقة بين المتنازل ضده و المتنازل له)1

دون أن فيـــــه بفعـــــل البيـــــع فـــــإن املتنـــــازل لـــــه يفقـــــده بفعـــــل االســـــرتداد إذا كـــــان املتنـــــازل قـــــد فقـــــد احلـــــق املتنـــــازع     
تـــــب يعتـــــرب ذلـــــك شـــــراءاً جديـــــداً مـــــن قبـــــل املتنـــــازل ضـــــده،فيكون لالســـــرتداد أثـــــر رجعـــــي يعـــــود إىل يـــــوم التنازل،فيرت 

ة بـــــاحلق املتنـــــازع فيـــــه و الـــــيت يقـــــوم ـــــا املتنـــــازل لـــــه يف الفـــــرتة بـــــني التنـــــازل  علـــــى ذلـــــك ســـــقوط التصـــــرفات اخلاصـــــ
  .االسرتداد و
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  .العالقة بين المتنازل له و المتنازل)2

يبقـــــى االســـــرتداد يف هـــــذه العالقـــــة دون أي أثـــــر،إذ يبقـــــى عقـــــد البيـــــع قائمـــــاً بينهمـــــا،و عليـــــه فـــــإذا مل يـــــتم دفـــــع    
و ال جيـــــوز للمتنـــــازل لـــــه أن يعـــــود بالضـــــمان علـــــى (للمتنـــــازل لـــــه  مثـــــن البيـــــع وقـــــت االســـــرتداد يبقـــــى املتنـــــازل دائنـــــاً 

  ).لاملتناز 

  .العالقة بين المتنازل و المتنازل ضده)3

ـــــــع للمتنـــــــازل لـــــــه،و املتنـــــــازل ضـــــــده مـــــــدين بـــــــثمن االســـــــرتداد يف مواجهـــــــة     إذا كـــــــان املتنـــــــازل دائنـــــــاً بـــــــثمن البي
  .املتنازل له،فيمكن بالتايل للمتنازل مطالبة املتنازل ضده بدفع الثمن عن طريق الدعوى غري املباشرة

  .به و العلمتعيين المبيع -)ب

ال يكـــــِف لكـــــي يتكـــــون عقـــــد البيـــــع أن يكـــــون املبيـــــع موجوداً،بـــــل جيـــــب فـــــوق ذلـــــك أن  طبقـــــاً للقواعـــــد العامـــــة   
يكـــــون معينـــــاً أو قـــــابالً للتعيني،لـــــذلك ميكـــــن أن يـــــرد البيـــــع علـــــى شـــــيء معـــــني بالـــــذات كمـــــا ميكـــــن أن يـــــرد علـــــى 

  .شيء معني بالنوع

ت خاصـــــة تعينــــه تعيينـــــاً ذاتيـــــاً حبيــــث ال يقـــــوم غـــــريه و الشــــيء املعـــــني بالــــذات هـــــو الـــــذي يتميــــز عـــــن غـــــريه بصــــفا
ـــــة تعيينـــــاً   ـــــزة هلـــــا لتكـــــون معين ـــــل هـــــذه األشـــــياء ُيشـــــار إىل صـــــفتها املمي ـــــع علـــــى مث ـــــإذا وقـــــع البي مقامـــــه يف الوفاء،ف
كافيــــــاً حبيــــــث حيــــــول ذلــــــك دون االشــــــتباه بينهــــــا و بــــــني ســــــواها،أما بالنســــــبة لألشــــــياء املعينــــــة بــــــالنوع فهــــــي الــــــيت 

ن جنســــــها مســــــاوي أو مقــــــارب هلــــــا يف القيمــــــة حبيــــــث تقــــــوم مقــــــام بعضــــــها بالوفاء،فــــــإذا ورد يوجــــــد هلــــــا مثيــــــل مــــــ
البيـــــع علــــــى شـــــيء معــــــني بـــــالنوع فيجــــــب أن يعـــــني بنوعــــــه و مقـــــداره و درجــــــة جودتـــــه،و إذا مل يتفــــــق املتعاقــــــدان 
ـــــزم البـــــائع بتســـــليم شـــــيء مـــــن  ـــــه مـــــن خـــــالل العـــــرف أل علـــــى درجـــــة اجلـــــودة و مل يكـــــن ذلـــــك ســـــهل التعـــــرف علي

جيــــــب أن يكــــــون املشــــــرتي عاملــــــاً علمــــــاً كافيــــــاً بالشــــــيء املبيــــــع  متوســــــطة ،باإلضــــــافة إىل تعيــــــني حمــــــل البيــــــع درجــــــة
  ).من القانون املدين 352املادة (
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  .مشروعية و صالحية الشيء المبيع للتعامل فيه-)ج

مـــــــن القـــــــانون املـــــــدين يشـــــــرتط أن يكـــــــون املبيـــــــع مشـــــــروعاً و غـــــــري خمـــــــالف للنظـــــــام العـــــــام         93طبقـــــــاً للمـــــــادة     
أو اآلداب العامــــــــة،و أال يكـــــــــون مســـــــــتحيالً يف ذاتــــــــه و إال كـــــــــان بـــــــــاطالً بطالنــــــــاً مطلـــــــــق،أي جيـــــــــب أن يكـــــــــون 

 صـــــاحل للتعامـــــل فيـــــه إذا كـــــان مـــــن القـــــانون املـــــدين يعـــــد املبيـــــع غـــــري 682صـــــاحلاً للتعامـــــل فيـــــه و تطبيقـــــاً للمـــــادة 
مــــن األشــــياء الــــيت ختـــــرج عــــن دائــــرة التعامــــل بطبيعتهـــــا،و هــــي األشــــياء الــــيت ينتفـــــع ــــا كــــل النــــاس و ال يســـــتطيع 

بيــــــع،و األشــــــياء اخلارجــــــة عــــــن التعامــــــل حبكــــــم الأحــــــد أن يســــــتأثر حبيازــــــا،و بالتــــــايل فــــــال تصــــــح كمحــــــل لعقــــــد 
ـــــالنظر إىل الغـــــرض املخصـــــص هلا، ـــــك ب ـــــواع القـــــانون و ذل ـــــاك أن فاملـــــال العـــــام مـــــثالً خمصـــــص للمنفعـــــة العامـــــة،و هن

أعضـــــاء :أخـــــرى مـــــن األشـــــياء ختـــــرج عـــــن دائـــــرة التعامـــــل ألن القـــــانون يعتـــــرب التعامـــــل فيهـــــا إخـــــالالً بالنظـــــام العـــــام 
  .اإلنسان،املخدرات،كما ال جيوز التعامل باحلقوق اللصيقة بالشخصية

  .ملكية البائع للمبيع-)د

  .للشيء املبيع وقت انعقاد العقد و إال كنا أمام بيع مللك الغري ع مالكاً يشرتط أن يكون البائ

  .مفهوم بيع ملك الغير و تحديد نطاقه)1

ســــواء بعلمــــه أو بغــــري علمــــه،و ينصــــب علــــى شــــيء موجــــود و معــــني بالــــذات  هــــو البيــــع الصــــادر مــــن غــــري املالــــك
و دون أن يكـــــــــــون موقوفـــــــــــاً،أي أن املالــــــــــــك احلقيقـــــــــــي ليســـــــــــت لــــــــــــه أي عالقـــــــــــة بـــــــــــالبيع املــــــــــــربم بـــــــــــني البــــــــــــائع             

مــــــن القــــــانون املــــــدين  397و املشــــــرتي،فهو الشــــــخص الــــــذي تصــــــرف البــــــائع بشــــــيء مملــــــوك لــــــه،و تــــــنص املــــــادة 
ن مـــــن غـــــري املالـــــك يكـــــون قـــــابالً لإلبطـــــال ملصـــــلحة املشـــــرتي،ألن البـــــائع إذا مل يكـــــن مالكـــــاً ال أن كـــــل بيـــــع يكـــــو 

  يستطيع نقل ملكية الشيء املبيع ،

  :و نكون أمام بيع ملك الغري عندما نكون أمام بعض الشروط اليت يستلزمها هذا التصرف

  أن يكون التصرف املربم بني الطرفني بيعاً؛-

  كاً للمبيع؛أال يكون البائع مال-
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أن يكـــــون املبيـــــع موجـــــوداً و معينـــــاً بالـــــذات يـــــوم إبـــــرام البيـــــع،أي إذا بـــــاع شـــــخص شـــــيئاً مســـــتقبلياً ال يعـــــد بيعـــــاً -
  مللك الغري ألن املبيع مل يعني بذاته؛

ــــــالنوع - ــــــع علــــــى شــــــيء معــــــني ب ــــــذات،فإذا انصــــــب البي ــــــع معينــــــاً بال ــــــات(كمــــــا جيــــــب أن يكــــــون املبي ،فــــــإن )املثلي
قـــــانون مـــــدين  686تطبيقـــــاً للمـــــادة " بيـــــع ملـــــك الغــــري"املطالبـــــة بإبطـــــال البيــــع علـــــى أســـــاس املشــــرتي ال يســـــتطيع 

  و اليت تقرر أن املثليات تعوض بعضها بعضاً يف الوفاء؛

أال يكــــــون البيــــــع معلقــــــاً علــــــى شــــــرط واقــــــف،و هــــــو أن يكتســــــب البــــــائع ملكيــــــة الشــــــيء املبيــــــع ألنــــــه يف هــــــذه -
  .احلالة البيع غري بات

قــــــانون مــــــدين  397ك الغــــــري يف القــــــانون اجلزائــــــري فقــــــد أفــــــرده املشــــــرع مبوجــــــب املــــــادة و علــــــى أســــــاس بيــــــع ملــــــ
  .بنص خاص،و بالتايل فهو باطل بطالن نسيب مقرر ملصلحة املشرتي دون سواه

  .أحكام بيع ملك الغير)2

  .يرتب بيع ملك الغري آثاراً ال تقتصر على أطرافه فحسب،و إمنا متتد إىل املالك احلقيقي

  .ين المتعاقدينآثاره ب-أ

قـــــانون مــــدين فإنــــه رغــــم بيـــــع  397بــــالرجوع إىل املــــادة  :حــــق المشــــتري فــــي طلـــــب إبطــــال بيــــع ملـــــك الغيــــر
ملــــــك الغــــــري ينعقــــــد صــــــحيحاً بــــــني أطرافــــــه،إال أنــــــه كــــــون البــــــائع ال ميلــــــك املبيــــــع فــــــإن للمشــــــرتي احلــــــق يف طلــــــب 
إبطــــــال البيــــــع حــــــىت و لــــــو مل يتعــــــرض لــــــه املالــــــك األصلي،ســــــواء كــــــان املشــــــرتي عاملــــــاً أو جــــــاهالً بعــــــدم امــــــتالك 

لـــــه احلـــــق يف طلـــــب اإلبطـــــال ســـــواء كـــــان البـــــائع حســـــن النيـــــة أو ســـــيئة النيـــــة،و ســـــواء  البـــــائع للمبيع،كمـــــا يكـــــون 
  .،و سواء شهر العقد أو مل يشهر اً منقوالً أو عقار كان املبيع 
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  .حاالت سقوط حق المشتري في طلب اإلبطال

  :يسقط حق املشرتي يف طلب اإلبطال يف احلاالت التالية     

ــــــع-1 ــــــك الغــــــري مــــــا دام اإلبطــــــال مقــــــرراً ملصــــــلحته،جيــــــوز : إجــــــازة المشــــــتري للبي ــــــع مل      للمشــــــرتي أن جييــــــز بي
ــــــة)مــــــن القــــــانون املــــــدين 100املــــــادة (و هــــــذا طبقــــــاً للقواعــــــد العامــــــة  ــــــة القانوني ــــــع باألهلي     ،مــــــا دام املشــــــرتي يتمت

و إرادتـــــه ســـــليمة مـــــن عيـــــوب الرضـــــا،فإذا أجـــــاز املشـــــرتي البيـــــع انقلـــــب العقـــــد صـــــحيحاً و رتـــــب التزامـــــات علـــــى  
ــــــة،كما  ــــــزام البــــــائع بالتزامــــــه نقــــــل امللكي كــــــل مــــــن املتعاقدين،حينئــــــذ ميكــــــن للمشــــــرتي املطالبــــــة بالفســــــخ لعــــــدم الت

  ق منه املبيع؛ميكن له كذلك رفع دعوى ضمان استحقاق إذا تعرض له املالك احلقيقي و استح

حينئــــذ ينقلــــب بيــــع ملــــك الغــــري صــــحيحاً كــــأن يشــــرتي البــــائع املبيــــع : إذا آلــــت ملكيــــة المبيــــع إلــــى البــــائع-2
  من مالكه أو يكتسبه بالتقادم،و حينئذ يصبح العقد صحيحاً منتجاً آلثاره؛

ـــــع-3 ـــــك الحقيقـــــي للبي ـــــك ا 398طبقـــــاً للمـــــادة : إقـــــرار المال ـــــر املال ـــــع مـــــن القـــــانون املـــــدين إذا أق حلقيقـــــي البي
فــــــــال ميكــــــــن للمشــــــــرتي التمســــــــك بإبطالــــــــه و اإلقــــــــرار يصــــــــحح العقــــــــد و جيعلــــــــه نافــــــــذاً يف حــــــــق املالك،فتنتقــــــــل 

  امللكية من البائع إىل املشرتي من تاريخ اإلقرار؛

مـــــن القـــــانون املـــــدين لعـــــدم وجـــــود نـــــص خـــــاص فتتقـــــادم دعـــــوى املشـــــرتي يف  101و تنطبـــــق املـــــادة  :التقـــــادم-4
ســـــنوات مـــــن يـــــوم انعقـــــاد ) 10(ســـــنوات مـــــن يـــــوم علـــــم املشـــــرتي،أو عشـــــر ) 5(س طلـــــب اإلبطـــــال خـــــالل مخـــــ

  العقد،

 399إال أن حــــــق املشــــــرتي ال يقتصــــــر علــــــى طلــــــب اإلبطــــــال و إمنــــــا يتعــــــداه إىل طلــــــب التعــــــويض طبقــــــاً للمــــــادة 
  :قانون مدين،لكن املشرع وضع شرطني لالستفادة من هذا التعويض

  أن يكون قد حكم له بإبطال البيع؛-

  .يكون املشرتي حسن النيةأن -

فالبــــــد أن جيهــــــل وقـــــــت إبــــــرام العقـــــــد أن البــــــائع غـــــــري مالــــــك،فيكون لــــــه احلـــــــق يف طلــــــب التعـــــــويض و لــــــو كـــــــان 
  .البائع حسن النية
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  .آثار بيع ملك الغير بالنسبة للمالك الحقيقي-ب

ـــــــك ـــــــر املال ـــــــة مـــــــن  إذا أق ـــــــك احلقيقي،فتنتقـــــــل امللكي ـــــــع أمكـــــــن االحتجـــــــاج بالعقـــــــد يف مواجهـــــــة املال األصـــــــلي البي
ـــــع كيفمـــــا شـــــاء،فال يســـــري  ـــــع فيتجاهلـــــه و يتصـــــرف يف املبي ـــــك احلقيقـــــي أال يقـــــر البي وقـــــت اإلقرار،كمـــــا أن للمال

ـــــة بإبطـــــال الب ـــــه املطالب ـــــيس ل ـــــة أخـــــرى ل ـــــه،و لكـــــن مـــــن ناحي ـــــو مل حيكـــــم بإبطال ـــــه البيـــــع يف حقـــــه حـــــىت و ل ـــــع ألن ي
،و مطالبتــــــــه املشـــــــرتي أيضــــــــاً لـــــــيس طرفــــــــاً و إمنـــــــا يرفــــــــع دعـــــــوى اســــــــتحقاق الســـــــرتداد املبيــــــــع مـــــــن يــــــــد املشـــــــرتي

بـــــالتعويض إذا كــــــان املشـــــرتي ســــــيء النيـــــة،إال أن املشــــــرتي قـــــد يتملــــــك املبيـــــع لــــــيس بعقـــــد البيــــــع و إمنـــــا باحليــــــازة 
    يكتســـــــب العقـــــــار بالتقـــــــادم القصـــــــري ،و )قـــــــانون مـــــــدين 835املـــــــادة (إذا كـــــــان املبيـــــــع منقـــــــوالً مـــــــع حســـــــن النيـــــــة 

ــــــه عشــــــر  ــــــانون مــــــدين 828املــــــادة (ســــــنوات ) 10(و مدت ــــــة فتكــــــ)ق ــــــازة بســــــوء ني ون ســــــبباً يف كســــــب ،أمــــــا احلي
  ).قانون مدين 827املادة (سنة )15(الطويل مخسة عشر  و املنقول بالتقادمملكية العقار 

مالـــــــك األصـــــــلي إال أن يرجـــــــع علـــــــى البــــــــائع فـــــــإذا مـــــــا اكتســـــــب املشـــــــرتي املبيـــــــع باحليـــــــازة أو التقــــــــادم فلـــــــيس لل
  .بدعوى املسؤولية التقصريية إذا كان البائع سيء النية ،أو بدعوى اإلثراء بال سبب
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  .نــــــــــــمـــــــــــــالث: ياً ــــــــــانــــــــث

حمــــــل التــــــزام املشــــــرتي أساســــــاً هـــــــو دفــــــع الثمن،فعقــــــد البيــــــع الــــــذي ال يتضـــــــمن مثنــــــاً باطــــــل بطالنــــــاً مطلـــــــق،         
،ســـــــواء كـــــــان الـــــــثمن معجـــــــالً أو مـــــــؤجالً مقســـــــطاً،إيراد )قـــــــانون مـــــــدين 351املـــــــادة (و جيـــــــب أن يكـــــــون نقـــــــوداً 

دراً أو قــــــابالً للتقــــــدير    مرتــــــب مــــــدى احليــــــاة أو أوراقــــــاً جتاريــــــة،و مــــــن خصــــــائص الــــــثمن أنــــــه جيــــــب أن يكــــــون مقــــــ
  .و أن يكون حقيقياً و جدياً 

  .الثمن المقدر )1

الغالـــــــب أن يقـــــــدر الـــــــثمن مـــــــن طـــــــرف املتعاقـــــــدين بعـــــــد اتفاقهمـــــــا بـــــــاقرتاح مـــــــن البـــــــائع و املشـــــــرتي بعـــــــد األخـــــــذ      
ـــــ ــــرد،أو مــــا يســــمى ب ــــة"املفاوضــــات"و ال  كمرحلــــة ســــابقة و يــــتم االتفــــاق علــــى مثــــن معــــني،و إذا كــــان األصــــل حري

ممــــــا يقيــــــد حريــــــة املتعاقــــــدين يف حتديــــــد  املتعاقــــــدين يف حتديــــــد الثمن،فإنــــــه ميكــــــن للدولــــــة أن حتــــــدد أســــــعار معينــــــة
  .الثمن،و يكون اجلزاء لالتفاق على الثمن اجلربي هو ختفيض الثمن إىل السعر احملدد

  .الثمن القابل للتقدير)2 

و بـــــالرغم مـــــن ذلـــــك يعتـــــرب موجـــــوداً،فال يشـــــرتط فيـــــه أن يكـــــون مقـــــدراً بـــــل يكفـــــي  قـــــد ال حيـــــدد الـــــثمن باألرقـــــام
أن يكــــــون قــــــابالً للتقــــــدير و ذلــــــك باالســــــتناد إىل أســــــس معينــــــة يــــــتم االســــــتناد عليها،مــــــا دامــــــت هــــــذه العناصــــــر 
ــــــص املشــــــرع  ــــــد ن ــــــد،و ق ــــــذ دون احلاجــــــة إىل اتفــــــاق جدي ــــــد التنفي ــــــد الرقمــــــي للــــــثمن عن واضــــــحة تســــــمح بالتحدي

ــــــري يف ــــــال ميكــــــن  657و  2ف 656 املــــــادتني اجلزائ ــــــى ســــــبيل املث ــــــالث طــــــرق عل ــــــى ث مــــــن القــــــانون املــــــدين عل
  :للمتعاقدين تبنيها من أجل حتديد الثمن

مـــــع االتفـــــاق علـــــى تســـــمية ): قـــــانون مـــــدني 2ف365المـــــادة(تقـــــدير الـــــثمن علـــــى أســـــاس ســـــعر الســـــوق )أ
ـــــث ـــــده كـــــان ال ـــــى ذكـــــر الســـــوق دون حتدي من هـــــو مثـــــن الســـــوق املوجـــــود يف هـــــذا الســـــوق،فإذا اقتصـــــر اتفاقهمـــــا عل

ــــــذي يــــــتم فيــــــه تســــــليم املبيــــــع،و إذا مل يوجــــــد ســــــوق يف مكــــــان التســــــليم وجــــــب الرجــــــوع إىل  املكــــــان و الزمــــــان ال
  السوق الذي يقضي العرف بأن أسعاره هي املطبقة؛
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فيســـــتنبط القاضـــــي يف حالـــــة ســـــكوت املتعاقـــــدين : تقـــــدير الـــــثمن بواســـــطة الســـــعر المتـــــداول فـــــي التجـــــارة)ب
ن الطـــــــرفني اجتهـــــــت إرادمـــــــا إىل تبـــــــين األســـــــعار املتداولـــــــة يف العقـــــــد أو مـــــــن ظروفـــــــه و مالبســـــــاته بـــــــأص مـــــــن نـــــــ
  التجارة؛

علـــــى أســــاس وجــــود تعـــــامالت : اعتبــــار الــــثمن هـــــو الســــعر الــــذي جـــــرى عليــــه التعامـــــل بــــين المتعاقــــدين)ج
بســـــيطة علـــــى أن الـــــثمن بينهما،فهنـــــا عـــــدم ذكـــــر الـــــثمن ال جيعـــــل العقـــــد بـــــاطالً  كـــــون أن التعامـــــل الســـــابق قرينـــــة 

هـــــو نفســـــه املقـــــرر يف البيـــــوع الســـــابقة،حينئٍذ جيـــــوز للبـــــائع إثبـــــات عكـــــس هـــــذه القرينـــــة بـــــأن يثبـــــت بـــــأن األســـــعار 
  .ارتفعت

ـــــائع و املشـــــرتي* ـــــزم الب ـــــل الغـــــري،و يلت ـــــدما يقـــــدر مـــــن قب ـــــثمن يكـــــون قـــــابالً للتقـــــدير عن ـــــذا  جتـــــدر اإلشـــــارة أن ال
  .ب غشاً أو وقع يف غلط أو جتاوز حدود مأموريتهالثمن،إال إذا ثبت بأن األجنيب قد ارتك

ــــــــاطالً بطالنــــــــاً مطلــــــــق،         ــــــــثمن و مل يســــــــتنبطه القاضــــــــي مــــــــن ظــــــــروف العقــــــــد كــــــــان البيــــــــع ب إذا مل يــــــــتم تعيــــــــني ال
  ).قانون مدين 102املادة (و يستطيع القاضي أن يثريه من تلقاء نفسه 

  .جدية الثمن)3

ـــــاً  ـــــثمن حقيقي ـــــاً غـــــري و جـــــدياً فتتجـــــ جيـــــب أن يكـــــون ال ـــــاً حقيقي ـــــدفع مثن ـــــأن ي ـــــزام املشـــــرتي ب ه إرادة الطـــــرفني إىل إل
صــــــوري و ال رمــــــزي للمبيــــــع،و يعــــــد الــــــثمن صــــــورياً إذا تظــــــاهر املتعاقــــــدان بوجــــــود الــــــثمن لكنهمــــــا يتفقــــــان علــــــى 

ـــــع و لكـــــن  ـــــة ال نكـــــون بصـــــدد بي ـــــاطًال،و عـــــدم دفعـــــه ففـــــي هـــــذه احلال ـــــرب العقـــــد بالضـــــرورة ب ـــــد يقصـــــدان ال يعت ق
ـــــربع طبقـــــاً امـــــن وراء هـــــذا التظـــــاهر بوجـــــود مثـــــن  ـــــٍذ يعتـــــرب العقـــــد هبـــــة إذا وجـــــدت نيـــــة الت ـــــة حينئ لتســـــرت علـــــى هب

  ).قانون مدين 105املادة (لنظرية حتول العقد 

ـــــة  ـــــائع ني ـــــت للب ـــــع فيبطـــــل البيع،أمـــــا إذا ثب ـــــثمن التافـــــه فهـــــو مـــــا ال يتناســـــب إطالقـــــاً مـــــع قيمـــــة الشـــــيء املبي أمـــــا ال
  .اعترب العقد هبة أيضاً التربع 
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  .الغبن في بيع العقار

مـــــن القـــــانون املـــــدين علـــــى حكـــــم خـــــاص بعقـــــد البيـــــع و هـــــو حالـــــة الغـــــنب  360و  359،  358نصـــــت املـــــواد 
  :للطعن بالغنب الفاحش ما يلي ،و لكن يشرتط)1/5(الفاحش يف بيع العقار مبا يزيد عن اخلمس 

  على العقار دون سواه؛أن يكون املبيع عقاراً،فالغنب هنا ينصب -1

قــــــانون مــــــدين علــــــى اســــــتثناء يتمثــــــل يف عـــــــدم  360أال يكــــــون البيــــــع قــــــد مت بــــــاملزاد العلــــــين،و تــــــنص املـــــــادة -2
  جواز رفع دعوى الغنب إذا مت البيع باملزاد العلين؛

ــــــثمن -3 ــــــه العقــــــار ب ــــــع ل ــــــائع ضــــــحية الغــــــنب فلــــــيس باســــــتطاعة املشــــــرتي رفــــــع دعــــــوى الغــــــنب،إذا بي أن يكــــــون الب
  ا يرفع دعوى االستغالل طبقاً للقواعد العامة؛باهظ،إمن

مثنــــــه )4/5(أربعــــــة أمخــــــاس أي أن يكــــــون الــــــثمن أقـــــل مــــــن) الغــــــنب الفــــــاحش(أن يزيـــــد الغــــــنب عــــــن مثــــــن املثـــــل -4
  احلقيقي؛

ــــــة، ــــــاقص األهلي ــــــة أو ن ــــــائع كامــــــل األهلي ــــــنب عقــــــاري ســــــواء كــــــان الب ــــــالغنب يكــــــون يف أي ُغ    و احلــــــق يف الطعــــــن ب
ـــــار موضـــــوعي ال علـــــى عيـــــوب اإلرادة و بالتـــــايل الغـــــنب املق ـــــا أساســـــه معي ـــــوافر العنصـــــر (صـــــود هن ـــــذي يتطلـــــب ت ال

ــــــون ــــــد املغب ــــــدى املتعاق ــــــني التزامــــــات )النفســــــي و هــــــو اســــــتغالل الطــــــيش و اهلــــــوى ل ،و هــــــو اخــــــتالل التناســــــب ب
الطرفني،فالعيــــــب هنــــــا هــــــو عيــــــب يف العقــــــد،و بالتــــــايل فــــــإن البــــــائع يف دعــــــوى الغــــــنب لــــــيس مطالبــــــاً بإثبــــــات أنــــــه 

ع يف غــــــش أو غلــــــط أو اســــــتغالل أو كــــــان نــــــاقص األهليــــــة،بل يكــــــِف إثبــــــات تــــــوافر شــــــروط الغــــــنب و بالتــــــايل وقـــــ
  .فإن الغنب يف بيع العقار يرجع إىل فكرة التعادل ما بني املبيع و الثمن

  .الغرض من دعوى تكملة الثمن و إجراءاتها

مثــــن املثـــــل )4/5(إىل أربعــــة أمخــــاس  الغــــرض منهــــا تكملـــــة الــــثمن إذا كــــان البــــائع ضــــحية غــــنب فإنـــــه يرفــــع دعــــوى
أمـــــــام احملكمـــــــة الـــــــيت يقـــــــع العقـــــــار يف دائـــــــرة اختصاصـــــــها،و هنـــــــا يلتـــــــزم البـــــــائع بإثبـــــــات أن الغـــــــنب حمتمـــــــل فتقـــــــوم 

،فــــــإذا ثبــــــت أن قيمــــــة العقــــــار وقــــــت البيــــــع تزيــــــد عــــــن وقــــــت البيــــــعكمـــــة بتعيــــــني خبــــــري لتقــــــدير قيمــــــة العقــــــار احمل
علـــــــى املشـــــــرتي بتكملـــــــة الـــــــثمن إىل أن يبلـــــــغ أربعـــــــة اضـــــــي القيمـــــــة حكـــــــم الق) 1/5(الـــــــثمن بـــــــأكثر مـــــــن مخـــــــس 

  .قيمة العقار وقت البيع) 4/5(أمخاس 
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ـــــثمن إىل أربعـــــة أمخـــــاس ـــــة ال ـــــإلزام املشـــــرتي بتكمل ـــــائع ب ـــــاً ) 4/5(إذا صـــــدر حكـــــم لصـــــاحل الب و صـــــار احلكـــــم ائي
ـــــثمن مضـــــموناً  ـــــائع بفـــــرق ال ـــــذ كمـــــا يكـــــون حـــــق الب ـــــائع أن حيـــــبس العقـــــار يف ســـــبيل التنفي ـــــائع فـــــإن للب ـــــاز الب بامتي

  .من القانون املدين 999على العقار املبيع طبقاً للمادة 

بالنســــــبة لكــــــاملي ســــــنوات تبــــــدأ مــــــن يــــــوم انعقــــــاد البيــــــع  3أمــــــا بالنســــــبة ملــــــدة التقــــــادم لــــــدعوى تكملــــــة الــــــثمن   
  ؛)قانون مدين 359املادة (سنوات من يوم انقطاع العجز  3أما بالنسبة لناقصي األهلية فتبدأ بـاألهلية،

و يف حالــــــة امتنــــــاع املشــــــرتي عــــــن تكملــــــة الــــــثمن فللبــــــائع أن يطلــــــب الفســــــخ ألنــــــه مل يســــــتوِف الــــــثمن بكاملــــــه،  
و إذا حكـــــم بالفســـــخ عـــــاد املتعاقـــــدان للحالـــــة الـــــيت كانـــــا عليهـــــا قبـــــل التعاقـــــد،فإذا كـــــان املشـــــرتي قـــــد تصـــــرف يف 

يصــــــــيبه ضـــــــــرر،إذ ال  قــــــــانون مــــــــدين ال 3ف 359العقــــــــار فــــــــإن املتصــــــــرف إليـــــــــه حســــــــن النيــــــــة طبقــــــــاً للمـــــــــادة 
  .يستطيع البائع أن يسرتد منه العقار و ليس له إال الرجوع بالتعويض على املشرتي
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III -في عقد البيع السبب: لركن الثالثا.  

   مـــــــن القـــــــانون املـــــــدين،و جيـــــــب أن يكـــــــون موجـــــــوداً  98و 97تنطبـــــــق علـــــــى الســـــــبب القواعـــــــد العامـــــــة يف املـــــــواد 
  :و مشروعاً 

  ).السبب المباشر أو سبب االلتزام( وجود السبب)1

ـــــزم احلصـــــول عليهـــــا يف عقـــــد البيع،فيكـــــون ســـــبب التـــــزام البـــــائع بنقـــــل امللكيـــــة هـــــو  و هـــــو الغايـــــة الـــــيت يقصـــــد امللت
ــــثمن هــــو احلصــــول علــــى ملكيــــة الشــــيء املبيــــع مــــن  ــــثمن،و ســــبب التــــزام املشــــرتي بــــدفع ال التــــزام املشــــرتي بــــدفع ال

  .الطرفني فال وجود للبيعالبائع،فإذا ختلف سبب التزام أحد 

  .مشروعية السبب)2

تنصـــــــرف هـــــــذه املشـــــــروعية إىل الســـــــبب الـــــــدافع أي الباعـــــــث علـــــــى التعاقـــــــد،أي الســـــــبب الـــــــذي دفـــــــع البـــــــائع إىل 
  .ترتيب االلتزام يف ذمته فإذا كان الباعث غري مشروع كان العقد باطالً بطالناً مطلق
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  .اآلثار المترتبة على عقد البيع

  :فإنه يرتب التزامات يف ذمة كٍل من البائع و املشرتي مبجرد انعقاد البيع صحيحاً      

  .التزامات البائع: أوالً 

  :هناك التزامات معاصرة لعقد البيع و التزامات الحقة للعقد تقع على البائع    

  .االلتزامات المعاصرة)أ

  .االلتزام بنقل ملكية المبيع

مــــن القــــانون املــــدين  361التــــزام يقــــع علــــى عــــاتق البــــائع مبجــــرد إبــــرام العقــــد،و تبعــــاً لــــذلك تــــنص املــــادة  هــــو أول
يلتـــــزم البـــــائع بكـــــل مـــــا هـــــو ضـــــروري لنقـــــل احلـــــق املبيـــــع إىل املشـــــرتي و أن ميتنـــــع عـــــن كـــــل عمـــــل مـــــن شـــــأنه أن "

نقـــــل امللكيـــــة يـــــرتبط أصـــــبح  1804،عنـــــدما صـــــدر القـــــانون الفرنســـــي لــــــ"جيعـــــل نقـــــل احلـــــق عســـــرياً أو مســـــتحيالً 
ــــــــني وحدمها،فنصــــــــت املــــــــادة  ــــــــاً للمشــــــــرتي يف مواجهــــــــة البــــــــائع " 1583باتفــــــــاق اإلرادت ــــــــة قانون تكتســــــــب امللكي

،معـــــــىن ذلـــــــك أن نقـــــــل "مبجـــــــرد االتفـــــــاق علـــــــى املبيـــــــع و الـــــــثمن و حـــــــىت لـــــــو مل يســـــــلم املبيـــــــع و مل يـــــــدفع الـــــــثمن
مـــــا أخـــــذ بـــــه املشـــــرع اجلزائـــــري إذا كـــــان احملـــــل  امللكيـــــة هـــــو أثـــــر قـــــانوين للبيـــــع و لـــــيس التزامـــــاً يلحـــــق البيـــــع،و هـــــذا

منقــــوالً معينـــــاً بالـــــذات،يف حــــني يقـــــع علـــــى البــــائع التـــــزام بنقـــــل امللكيــــة يف حالـــــة املنقـــــول املعــــني بـــــالنوع و كـــــذا يف 
  .حالة العقارات

خيتلـــــــف انتقـــــــال امللكيـــــــة يف املنقـــــــول بـــــــاختالف أن يكـــــــون الشـــــــيء معينـــــــاً بـــــــالنوع       :نقـــــــل ملكيـــــــة المنقـــــــول-1
  .بالذاتأو 

  .المنقول معين بالذات:أوالً 

ــــــــٍذ بإمكــــــــان املشــــــــرتي أن يتصــــــــرف   و تنتقــــــــل ملكيتــــــــه بقــــــــوة القــــــــانون إىل املشــــــــرتي بواقعــــــــة تكــــــــوين العقد،حينئ
قـــــــــانون مدين،بنصـــــــــها  165بـــــــــاملبيع حـــــــــىت قبـــــــــل تســـــــــلمه ألنـــــــــه أصـــــــــبح مالكـــــــــاً له،هـــــــــذا مـــــــــا أوضـــــــــحته املـــــــــادة 

أو احلـــــــق   شـــــــأنه أن ينقـــــــل حبكـــــــم القـــــــانون امللكيـــــــةااللتزامـــــــات بنقـــــــل امللكيـــــــة أو أي حـــــــق عيـــــــين آخـــــــر مـــــــن "
العيــــــــين،إذا كــــــــان حمــــــــل االلتــــــــزام شــــــــيئاً معينــــــــاً بالــــــــذات ميلكــــــــه امللتــــــــزم و ذلــــــــك مــــــــع مراعــــــــاة األحكــــــــام املتعلقــــــــة 
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يــــــة للبــــــائع،فال ،و ابتـــــداءاً مــــــن حلظــــــة انتقـــــال امللكيــــــة للمشــــــرتي خيـــــرج املبيــــــع مــــــن الذمـــــة املال"باإلشـــــهار العقــــــاري
عليـــــه و ال أن يـــــربم البـــــائع التصـــــرف يف شـــــأنه،و يف نفـــــس الوقـــــت يـــــدخل يف الذمـــــة املاليـــــة  ميكـــــن لدائنيـــــه احلجـــــز

 ،فيصــــــــبح ضــــــــماناً لدائنيـــــــــه و عنصــــــــراً يف تركتـــــــــه إذا تويف،كمــــــــا يكــــــــون لـــــــــه مثــــــــار املبيـــــــــع مبجــــــــرد البيـــــــــع        للمشرتي
   .و يتحمل مصاريفه منذ انعقاد العقد

  .شروط انتقال الملكية بمجرد العقد

و األصـــــــل أن يكـــــــون املبيـــــــع معينـــــــاً بالـــــــذات إذا كـــــــان قيميـــــــاً     : أن يكـــــــون المبيـــــــع منقـــــــوالً معينـــــــاً بالـــــــذات-1
ـــــع  ـــــاً،و اســـــتثناءاً ميكـــــن أن يكـــــون املبي ـــــاً ذاتي ـــــه تعيين ـــــز عـــــن غـــــريه بصـــــفات خاصـــــة تعين ـــــذي يتمي و هـــــو الشـــــيء ال

ــــــني ا ــــــى التعي ــــــه عل ــــــذات،فيتوقف انتقــــــال ملكيت ــــــاً بال ــــــيس معين ــــــه ل ــــــاً و لكن ــــــت قيمي ــــــة وق ــــــذايت و ال تنتقــــــل امللكي ل
 البيـــــع أو مبجـــــرد انعقــــــاد العقـــــد كمــــــا هـــــو احلـــــال يف البيــــــع مـــــع خيــــــار التعيـــــني،فال تنتقـــــل امللكيــــــة إال بعـــــد تعيــــــني

  .عند استعمال اخليار،و عندئٍذ تنتقل امللكية بأثر رجعي يعود إىل وقت إبرام البيع املبيع بالذات 

و هــــــو مــــــا يُكــــــال    (مــــــن املثليــــــات كمـــــا هــــــو احلــــــال يف البيــــــع اجلــــــزاف و قـــــد يكــــــون املبيــــــع معينــــــاً بالــــــذات و هــــــو 
ـــــــال كيـــــــل و ال وزٍن و ال عـــــــدد ـــــــة واحـــــــدة ب ـــــــوزن أو يعـــــــد مجل ـــــــع لتقـــــــديره يف )أو ي ـــــــني املبي هـــــــذه ،إذ ال حيتـــــــاج تعي

  ؛)قانون مدين 362املادة (م العقد يف البيع اجلزاف مبجرد إبرا احلالة،فتنتقل امللكية

ـــــع مملوكـــــ-2 ـــــعأن يكـــــون المبي ـــــائع وقـــــت البي ـــــه عقـــــد ناقـــــل  :اً للب ـــــع مـــــن أن و هـــــو شـــــرط اقتضـــــته طبيعـــــة البي
  للملكية بذاته؛

ــــت العقــــد-3 ــــع موجــــوداً وق ــــع مــــن األشــــياء املســــتقبلية فإــــا تنتقــــل مبجــــرد  :أن يكــــون المبي ــــه إذا كــــان املبي ألن
  .حتقق وجودها

هـــــــذا األخـــــــري مـــــــؤجالً        قـــــــد يتفـــــــق املتعاقـــــــدان علـــــــى توقيـــــــف نقـــــــل امللكيـــــــة علـــــــى شـــــــرط ســـــــداد الـــــــثمن إذا كـــــــان
ـــــد مـــــن البحـــــث عـــــن وســـــيلة تضـــــمن تنفيـــــذ املشـــــرتي أو مقســـــط ،ففي البيـــــع بالتقســـــيط أو البيـــــع املؤجـــــل كـــــان الب

اللتزامــــــــه فكــــــــان االحتفــــــــاظ بامللكيــــــــة كاســــــــتثناء يســــــــتند إىل إرادة املتعاقــــــــدين عــــــــن املبــــــــدأ الــــــــذي يقــــــــرر انتقــــــــال 
عليـــــه فــــــإن شــــــرط االحتفــــــاظ بامللكيـــــة هــــــو اتفــــــاق بــــــني  امللكيـــــة كــــــأثر فــــــوري للعقـــــد أي مبجــــــرد انعقــــــاد العقــــــد،و

ـــــو كـــــان البـــــائع قـــــد بـــــادر  ـــــرغم مـــــن انعقـــــاد البيـــــع،حىت ل طـــــريف عقـــــد البيـــــع علـــــى تراخـــــي انتقـــــال امللكيـــــة علـــــى ال
بتســــــليم املبيــــــع للمشــــــرتي فــــــور البيــــــع حينئــــــٍذ يكــــــون لنقــــــل امللكيــــــة دور تــــــأميين يظهــــــر بصــــــورة ضــــــمان اتفــــــاقي 
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ـــــذ املشـــــرتي اللتزامـــــه  ـــــثمن املقســـــط أو املؤجـــــليكفـــــل تنفي ـــــدفع ال ـــــع إذا أخـــــّل ب ـــــائع يف اســـــتحقاق املبي ،و احلـــــق للب
املشــــــرتي بالتزامــــــه بالســــــداد ألن احتفــــــاظ البــــــائع بامللكيــــــة جيعــــــل املشــــــرتي حــــــائزاً فقــــــط دون أن يكــــــون لــــــه صــــــفة 

  .املالك

  .المنقول معين بالنوع: ثانياً 

بنوعـــــــه أي مـــــــن املثليـــــــات فـــــــال تنتقـــــــل امللكيـــــــة  مـــــــن القـــــــانون املـــــــدين إذا كـــــــان املبيـــــــع معينـــــــاً  166طبقـــــــاً للمـــــــادة 
ـــــه و ذلـــــك عـــــن طريـــــق اإلفراز،أمـــــا العقـــــد فينشـــــئ التزامـــــاً يف ذمـــــة  مبجـــــرد العقـــــد و إمنـــــا تنتقـــــل بتمـــــام تعيينـــــه بذات
ــــذايت،و اإلفــــراز هــــو عــــزل املبيــــع عــــن غــــريه و تفريــــده حبيــــث يصــــبح معينــــاً  البــــائع بــــإجراء مــــا يلــــزم لتمــــام التعيــــني ال

ـــــك حســـــب ـــــاس إخل بالـــــذات و ذل ،حبيـــــث ...نوعيـــــة املبيع،فيكـــــون اإلفـــــراز إمـــــا عـــــن طريـــــق الـــــوزن أو العـــــد أو القي
  .يفصل املبيع عن غريه مما يكون مملوكاً للبائع حينئٍذ تنتقل امللكية من وقت التعيني أو اإلفراز بأثر فوري

إمــــا أن حيصــــل علــــى قــــد يــــتملص البــــائع مــــن تنفيــــذ التزامــــه بنقــــل ملكيــــة الشــــيء املعــــني بــــالنوع فيكــــون للمشــــرتي 
شـــــــيء مـــــــن النـــــــوع ذاتـــــــه علـــــــى نفقـــــــة البـــــــائع بعـــــــد اســـــــتئذان القاضـــــــي،و يف حالـــــــة االســـــــتعجال دون االســـــــتئذان 

  .،كما للمشرتي املطالبة بقيمة املبيع مع التعويض)قانون مدين 170املادة (

   .انتقال الملكية في بيع العقارات

مــــــــن القــــــــانون املــــــــدين أن انتقــــــــال امللكيــــــــة يف العقــــــــارات و احلقــــــــوق العينيــــــــة  793و  165 يتضــــــــح مــــــــن املــــــــادة
العقاريــــة ســـــواء فيمــــا بـــــني املتعاقــــدين أو بالنســـــبة للغـــــري ال يــــتم إال بعـــــد اختــــاذ إجـــــراءات الشــــهر املنصـــــوص عليهـــــا 

هــــذا التصــــرف حــــىت  قانونــــاً،و عليــــه فــــإن شــــهر بيــــع العقــــار هــــو إجــــراء يتطلبــــه القــــانون بغيــــة إعــــالم الغــــري حبصــــول
يكـــــون حجـــــة عليـــــه،و بـــــدون الشـــــهر العقـــــاري ال ميكـــــن لبيـــــع العقـــــار أو حـــــق عيـــــين عقـــــاري آخـــــر أن يرتـــــب أثـــــره 

املتضـــــــمن إعـــــــداد  1975نـــــــوفمرب  12مـــــــؤرخ يف  74-75،و هـــــــذا مـــــــا أكـــــــده األمـــــــر )انتقـــــــال امللكيـــــــة(العيـــــــين 
 62-76مبقتضــــــى املرســــــوم و تأســــــيس الســــــجل العقــــــاري و الــــــذي ُوضــــــع حيــــــز التنفيــــــذ  مســــــح األراضــــــي العــــــام

ــــــص  63-76املتعلــــــق بإعــــــداد مســــــح األراضــــــي العــــــام،و املرســــــوم  املتعلــــــق بتأســــــيس الســــــجل العقــــــاري حينمــــــا ن
ــــر بالنســــبة لألطــــراف و ال يف مواجهــــة  ــــه أث ــــين آخــــر يتعلــــق بعقــــار ال يكــــون ل ــــة و كــــل حــــق عي أن كــــل حــــق ملكي

  .الغري إال من تاريخ الشهر يف جمموعة البطاقات العقارية
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  :ليه فإن عقد بيع العقار مير بثالث مراحلو ع

  التوثيق؛: المرحلة األولى

  .التسجيل: المرحلة الثانية

،علـــــــى املوثـــــــق تســـــــجيل 105-76مبوجـــــــب األمـــــــر  1976ديســـــــمرب  9قـــــــانون التســـــــجيل الصـــــــادر يف حســـــــب 
ـــــق إقليميـــــاً،إذ ـــــدى مصـــــلحة التســـــجيل و الطـــــابع التـــــابع هلـــــا مكتـــــب التوثي ـــــيت يربمهـــــا ل جـــــاء يف  خمتلـــــف العقـــــود ال

ال ميكــــــن للمــــــوثقني أن يســــــجلوا عقــــــودهم إال يف مكتــــــب التســــــجيل "مــــــن قــــــانون التســــــجيل  1فقــــــرة  75املــــــادة 
ـــــيت يوجـــــد ـــــا مكتبـــــه ـــــد االقتضـــــاء يف مكتـــــب الواليـــــة ال مـــــن قـــــانون التســـــجيل  58،و تلـــــزم املـــــادة "للـــــدائرة أو عن

ــــــأخ ــــــة الت ــــــام بالتســــــجيل يف أجــــــل ال يتجــــــاوز شــــــهراً،و يف حال ــــــة املــــــوثقني بالقي ــــــات تأديبي ــــــق لعقوب ري يتعــــــرض املوث
  :،أما عن وظيفة التسجيل يف القانون اجلزائري هي)قانون التسجيل 93املادة (

حتصـــــــيل الدولـــــــة للجانـــــــب الضـــــــرييب لصـــــــاحل اخلزينـــــــة العامة،فرســـــــوم التســـــــجيل هـــــــي رســـــــوم عقاريـــــــة حتصـــــــلها -1
إذا مل يــــــتم حتصــــــيل هــــــذه الرســــــوم الدولــــــة،و ال ميكــــــن أن يــــــتم الشــــــهر العقــــــاري علــــــى مســــــتوى احملافظــــــة العقاريــــــة 

يـــــــدفعها ) % 5(لتســـــــجيل بالنســـــــبة للعقـــــــارات يقـــــــدر بــــــــمـــــــن قـــــــانون التســـــــجيل رســـــــم ا 252،و طبقـــــــاً للمـــــــادة 
  ؛من القانون املدين ما مل يتم االتفاق على خالف ذلك  397املشرتي طبقاً للمادة 

  ؛)قانون مدين 328املادة (إثبات تاريخ العقود العرفية -2

  الشهر؛: الثالثةالمرحلة 

ــــــة  ــــــه جمموعــــــة مــــــن القواعــــــد و اإلجــــــراءات يضــــــمن ــــــا حــــــق امللكي يعــــــّرف الشــــــهر العقــــــاري أنــــــه نظــــــام قــــــانوين ل
العقاريـــــة و كـــــذا احلقـــــوق العينيـــــة العقاريـــــة األخـــــرى و مجيـــــع العمليـــــات القانونيـــــة الـــــواردة علـــــى عقـــــارات،و يعتمـــــد 

  :هذا النظام على نوعني من أنظمة الشهر

  .الشهر الشخصي)1

و يعتمــــــد هــــــذا النظـــــــام يف إعــــــالن التصـــــــرفات علــــــى أمســـــــاء مــــــن صــــــدرت مـــــــنهم،و يــــــتم ذلـــــــك حســــــب ســـــــجل 
ـــــزمين لتقـــــدمي احملـــــررات املـــــراد  ـــــب األجبـــــدي،و ســـــجل آخـــــر ميســـــك علـــــى أســـــاس الرتتيـــــب ال ميســـــك حســـــب الرتتي
ــــــإن  ــــــذلك ف ــــــذي تصــــــرف يف العقــــــار ل شــــــهرها،و صــــــاحب املصــــــلحة ال يعــــــرف مــــــن الســــــجالت إال الشــــــخص ال
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ـــــــة،فهو جمـــــــرد إجـــــــراء يهـــــــدف إىل العالنيـــــــة ألن التصـــــــرفات امل شـــــــهرة وفـــــــق هـــــــذا النظـــــــام لـــــــيس هلـــــــا القـــــــوة الثبوتي
ــــــوب العالقــــــة بالتصــــــرف،إذ يقــــــوم بشــــــهر التصــــــرف كمــــــا هــــــو     ــــــه صــــــالحية فحــــــص العي احملــــــافظ العقــــــاري لــــــيس ل

تصـــــرف و طلـــــب إبطالـــــه رغـــــم شـــــهره،فالنظام ال يعطـــــي ملشـــــرتي العقـــــار الكـــــل ذي مصـــــلحة االعـــــرتاض علـــــى لو 
ــــع حــــىت يــــزول هــــذا احلــــق،و يــــزول أثــــر  أي ــــه حيــــث يكفــــي احلكــــم بــــبطالن عقــــد البي ضــــمان بثبــــوت حــــق ملكيت

  .الشهر بزوال التصرف،كما يعاب على نظام الشهر الشخصي إمكانية ضياع العقار بالتقادم

  .نظام الشهر العيني)2

عقــــار بطاقــــة خاصــــة صــــرف فيكــــون لكــــل تهــــو نظــــام يرتكــــز فيــــه شــــهر التصــــرفات العقاريــــة علــــى العقــــار حمــــل ال
بـــــه تســـــمى مبجموعـــــة البطاقـــــات العقارية،تســـــجل فيهـــــا كافـــــة مـــــا يـــــرد علـــــى العقـــــار،و يتميـــــز هـــــذا النظـــــام مببـــــادئ 

  :أساسية هي

حيـــــــث ختصـــــــص للعقـــــــار صـــــــفحة أو عـــــــدة صـــــــفحات مـــــــن الســـــــجل العقـــــــاري تتضـــــــمن : مبـــــــدأ التخصـــــــيص-أ
ة،احلقوق و االلتزامــــــــــــــــــــات            موقــــــــــــــــــــع العقار،مســــــــــــــــــــاحته،حدوده،أمساء املتصــــــــــــــــــــرفني،أهليتهم القانونيــــــــــــــــــــ: بدقــــــــــــــــــــة

  و االرتفاقات اليت تشغله؛

حيـــــث يـــــؤمن الضـــــمان القـــــانوين املطلـــــق للعمليـــــات العقارية،فيعـــــد قرينـــــة قاطعـــــة علـــــى  :مبـــــدأ القـــــوة الثبوتيـــــة-ب
ــــــاً  ــــــة علــــــى أن التصــــــرف أصــــــبح خالي امللكيــــــة بالنســــــبة للعقــــــار  أو احلــــــق العقــــــاري موضــــــوع الشــــــهر،كما أنــــــه قرين

،فال ميكــــــــن الطعــــــــن فيــــــــه ال بــــــــدعوى الــــــــبطالن و ال االســــــــتحقاق فيكــــــــون امــــــــا كــــــــان مصــــــــدرهمــــــــن العيــــــــوب مه
  يف مأمن من املنازعات؛ املتصرف له

أي أن الشـــــهر هـــــو مصـــــدر احلقـــــوق العينيـــــة العقاريـــــة و هـــــو الـــــذي ينشـــــئها و يعـــــدهلا  :مبـــــدأ القيـــــد المطلـــــق-ج
طع يف نقـــــل امللكيـــــة ســـــواء بالنســـــبة و يزيلهـــــا أيضـــــاً،و كـــــل حـــــق غـــــري مشـــــهر ال وجـــــود لـــــه،أي أن للشـــــهر أثـــــر قـــــا

  ؛للمتعاقدين أو بالنسبة للغري

و مفــــــــاده أن يقــــــــوم احملــــــــافظ العقــــــــاري بــــــــالتحقق مــــــــن صــــــــحة التصــــــــرفات املــــــــراد شــــــــهرها        :مبــــــــدأ الشــــــــرعية-د
  و خلوها من العيوب و التحقق من سند امللكية؛
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ـــــي بالتقـــــادم-ه فيســـــتبعد يف هـــــذا النظـــــام أن : عـــــدم اكتســـــاب الحقـــــوق المشـــــهرة وفـــــق نظـــــام الشـــــهر العين
  .يكون التقادم سبباً من أسباب اكتساب احلقوق العقارية لتعارض ذلك مع مبدأ القوة الثبوتية

  .موقف المشرع الجزائري

ـــــــت مهمـــــــة حمافظـــــــة الرهـــــــون  ـــــــرتة االســـــــتعمار كان ـــــــاء ف ـــــــة(أثن ـــــــت خاضـــــــعة للقـــــــان) احملافظـــــــة العقاري ـــــــيت كان ون و ال
ـــــت مهمتهـــــا ح ـــــيت متـــــنح مبوجبهـــــا فـــــظ االفرنســـــي،و الـــــيت كان لرهـــــون العقاريـــــة و احملافظـــــة علـــــى عقـــــود القـــــروض ال

البنـــــــوك قرضـــــــاً لصـــــــاحب ملكيـــــــة عقاريـــــــة بضـــــــمان رهـــــــن عقـــــــاره،و بعـــــــد ذلـــــــك ظهـــــــر دورهـــــــا يف تـــــــأمني امللكيـــــــة 
العقاريـــــة يف اجلزائـــــر،و كـــــان نظـــــام الشـــــهر الشخصـــــي هـــــو املطبـــــق،و اســـــتمر هـــــذا النظـــــام إىل مـــــا بعـــــد االســـــتقالل 

وجـــــودة يف حمافظـــــة الرهـــــون العقاريـــــة تتميـــــز بنقـــــائص راجعـــــة لعـــــدم إلـــــزام املـــــالك قانونـــــاً بشـــــهر فكانـــــت الوثـــــائق امل
حقــــــــوقهم العقاريــــــــة،كما أن التعاقــــــــد الــــــــوارد علــــــــى العقــــــــار كــــــــان رضــــــــائياً آنــــــــذاك،لكن بــــــــدأت بــــــــوادر التغيــــــــري 

ــــــــق يف ) التعــــــــديل( ــــــــانون التوثي -75،مث األمــــــــر  1975،مث القــــــــانون املــــــــدين يف  1970تظهــــــــر بعــــــــد صــــــــدور ق
املتضـــــــمن إعـــــــداد مســـــــح األراضـــــــي العـــــــام و تأســـــــيس الســـــــجل العقـــــــاري،إذ  1975نـــــــوفمرب  12مـــــــؤرخ يف  74

أخضــــــع املشـــــــرع اجلزائــــــري مجيـــــــع احلقـــــــوق العينيــــــة العقاريـــــــة إللزاميــــــة الشـــــــهر،و قـــــــد  16و 15مبوجــــــب املـــــــادتني 
معــــــــدل و مــــــــتمم  1976مــــــــارس  25مــــــــؤرخ يف  62-76وضــــــــع هــــــــذا األمــــــــر حيــــــــز النفــــــــاذ مبقتضــــــــى املرســــــــوم

 7مــــــــــؤرخ يف  134-92معــــــــــدل و مــــــــــتمم باملرســــــــــوم  1984ديســــــــــمرب  24مــــــــــؤرخ يف  400-84 املرســــــــــومب
  .ضي العاماملتعلق بإعداد مسح األرا 1992أفريل 

 13مـــــــــؤرخ يف  210-80معـــــــــدل و مـــــــــتمم باملرســـــــــوم  1976مـــــــــارس  25مـــــــــؤرخ يف  63-76و املرســـــــــوم -
  .متعلق بتأسيس السجل التجاري 1980سبتمرب 

ــــــــوفمرب  18مــــــــؤرخ يف  25-90كمــــــــا صــــــــدر القــــــــانون  ــــــــد  1990ن ــــــــه العقــــــــاري للتأكي متضــــــــمن قــــــــانون التوجي
  .على األخذ بنظام الشهر العيين يف اجلزائر

غـــــــري ) العقـــــــارات(إال أنـــــــه ال ميكـــــــن تطبيـــــــق نظـــــــام الشـــــــهر العيـــــــين إال مـــــــع تقـــــــدم عمليـــــــات املســـــــح،أما املنـــــــاطق 
ــــــــة وفــــــــق الشــــــــهر الشخصــــــــي حســــــــب املــــــــادة ،       74-75مــــــــن األمــــــــر  27 املمســــــــوحة فُتفهــــــــرس بصــــــــفة انتقالي

  .املنظم للسجل العقاري 63-76من املرسوم  114، 113و املادتني 

  



 

 R é a l i s é  p a r  : T A B O U K O U Y O U T  Y O U C E F  

 
Page 50 

 2014/2015 مقياس العقود اخلاصة 

  .قواعد و شروط تنظيم الشهر العقاري

ــــــــدى احملافظــــــــة  مــــــــن أجــــــــل إمتــــــــام إجــــــــراءات الشــــــــهر جيــــــــب احــــــــرتام قاعــــــــدتني أساســــــــيتني يف العقــــــــود املودعــــــــة ل
  .ققاعدة الرمسية ،و قاعدة الشهر املسب: العقارية،و مها

مــــــن أهــــــم شــــــروط العقــــــود الواجــــــب شــــــهرها هــــــو إفراغهــــــا يف قالــــــب رمســــــي،و هــــــذا وفقــــــاً : قاعــــــدة الرســــــمية-1
  .من القانون املدين 1مكرر 324،و املادة  63-76من املرسوم  61للمادة 

فــــال ميكــــن شــــهر حــــق وارد علـــــى عقــــار مــــا مل يــــتم شــــهر احملـــــرر : ضــــرورة احتــــرام قاعــــدة الشــــهر المســـــبق-2
  .63-76من املرسوم  88 اكتساب العقار املتصرف فيه و هو ما قضت به املادة الذي كان سبباً يف

ــــــيت يستعصــــــى فيهــــــا  إال أن هنــــــاك اســــــتثناءات علــــــى قاعــــــدة الشــــــهر ــــــائق و العقــــــود ال ــــــبعض الوث املســــــبق تتعلــــــق ب
   :لشهر املسبق باعتبارها أول إجراء،و هيعلى احملافظ العقاري مراقبة ا

،و مت الــــــنص علــــــى  1971جــــــانفي  01العقــــــود الــــــيت اكتســــــبت تارخيــــــاً ثابتــــــاً قبــــــل و هــــــي : العقــــــود العرفيــــــة-أ
ــــــه  123-93 رســــــومامل يف 89املــــــادة  هــــــذا االســــــتثناء مبوجــــــب التعــــــديل الــــــوارد علــــــى و تربيــــــر هــــــذا االســــــتثناء أن

ـــــات  قبـــــل هـــــذا التـــــاريخ كـــــان شـــــهر العقـــــود أمـــــراً اختيـــــاري،و العقـــــود العرفيـــــة لـــــيس هلـــــا تـــــاريخ ثابـــــت ال ميكـــــن إثب
هــــــذا االســــــتثناء أصــــــبحت هــــــذه العقــــــود رمسيــــــة و يكفــــــي اللجــــــوء  جيتهــــــا إال عــــــن طريــــــق القضــــــاء ،و مبوجــــــبح

  .للموثق لتحرير عقد إيداع يتم شهره يف احملافظة العقارية

حيــــــــث  63-76مــــــــن املرســــــــوم  89و هــــــــذا مبقتضــــــــى املــــــــادة  :اإلجــــــــراء األول فــــــــي الســــــــجل العقــــــــاري-ب
ـــــات مســـــح األراضـــــي مبوجـــــب األمـــــ ـــــد عملي ـــــل أشـــــخاص  74-75ر اتضـــــح عن وجـــــود عقـــــارات مشـــــغولة مـــــن قب

دون أن يكــــــون هلــــــم وثــــــائق رمسيــــــة لــــــذلك مســــــح املشــــــرع اجلزائــــــري للمحــــــافظني العقــــــاريني برتقــــــيم هــــــذه العقــــــارات 
  .باسم الشخص احلائز دون اشرتاط توافرها على الشهر املسبق كون هذه العقارات ليس هلا أصل ثابت

و هـــــو حمـــــرر (ســـــواء كـــــان ذلـــــك مكرســـــاً يف عقـــــد الشـــــهرة  :ســـــبســـــاب الملكيـــــة بالتقـــــادم المكتشـــــهر إك-ج
رمســـــي يعـــــد مـــــن قبـــــل املوثـــــق يتضـــــمن شـــــهر امللكيـــــة علـــــى أســـــاس التقـــــادم املكســـــب بنـــــاءاً علـــــى تصـــــريح طالـــــب 
العقــــــــــد مــــــــــىت كــــــــــان حــــــــــائزاً لعقــــــــــار بــــــــــدون ســــــــــند يف البلــــــــــديات غــــــــــري املمســــــــــوحة ،علــــــــــى أن تكــــــــــون احليــــــــــازة 

ـــــــــــــة اللجـــــــــــــوء للقضـــــــــــــاء )1983مـــــــــــــاي  21يف  مـــــــــــــؤرخ 352-83مســـــــــــــتمرة،هادئة و علنية،مرســـــــــــــوم  ،أو حال
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ـــــة بالتقـــــادم، ـــــب ذكـــــر الستصـــــدار حكـــــم يكـــــرس اكتســـــاب امللكي ـــــة الشـــــهر ال تتطل ـــــإن عملي ـــــا احلـــــالتني ف ففي كلت
  .مراجع أصل امللكية

ـــــازة-د ـــــاطق غـــــري ممســـــوحة  :شـــــهر شـــــهادة الحي و هـــــي شـــــهادة حيصـــــل عليهـــــا كـــــل شـــــخص حـــــاز عقـــــاراً يف من
لـــــــك األرض فـــــــإن شـــــــهر فيمـــــــا خيـــــــص ت،بصـــــــفة هادئة،علنيـــــــة و مســـــــتمرة مـــــــادام حـــــــائزاً لعقـــــــار ال ميلـــــــك عقـــــــوداً 

  .ستثىن من مبدأ الشهر املسبقشهادة احليازة يُ 

ألراضـــــــي حيـــــــث مكـــــــن يف إطـــــــار عمليـــــــة استصـــــــالح ا: شـــــــهر عقـــــــود ملكيـــــــة األراضـــــــي المتنـــــــازل عنهـــــــا-ه
كـــــــل شــــــخص يقـــــــوم يــــــازة امللكيـــــــة العقاريــــــة الفالحيــــــة  املتعلـــــــق حب 1983أوت  13مــــــؤرخ يف  18-83القــــــانون 

حينئـــــــٍذ يـــــــتم حتريـــــــر عقـــــــد إداري يـــــــتم شـــــــهره ،باستصـــــــالح أرض مـــــــن االســـــــتفادة مـــــــن ملكيـــــــة األرض الفالحيـــــــة 
  .باحملافظة العقارية دون احلاجة إىل عملية الشهر املسبق

  .لقضائية العقاريةشهر الدعاوى ا

الـــــدعوى القضـــــائية العقاريـــــة الـــــيت ترمـــــي إىل الطعـــــن يف التصـــــرف الـــــذي تضـــــمنه احملـــــرر املشـــــهر املتعلقـــــة بـــــالبطالن 
ــــــة و ال ميكــــــن  ــــــق التأشــــــري  االحتجــــــاجأو الفســــــخ ال تكــــــون مقبول ــــــل شــــــهرها عــــــن طري ــــــاحلكم الصــــــادر فيهــــــا قب ب

 85و ذلــــــك إعمـــــاالً لــــــنص املــــــادة  ،)اهلامشــــــيأو مـــــا يســــــمى بالتأشـــــري (بالـــــدعوى علــــــى هـــــامش احملــــــرر املشــــــهر 
مـــــن قـــــانون اإلجـــــراءات املدنيـــــة و اإلداريـــــة الـــــيت تلـــــزم بشـــــهر  3فقـــــرة  17أو نـــــص املـــــادة  63-76مـــــن املرســـــوم 

  .العريضة و تقدميها يف أول جلسة حتت طائلة عدم قبول الدعوى شكالً 

  .التزام البائع بالسالمة

ــــــة التقــــــدم،فربزت إىل الوجــــــود مبيعــــــات  إن تطــــــور اتمعــــــات أدى ــــــدة مــــــن شــــــأا مواكب ــــــادئ جدي إىل ظهــــــور مب
جديـــــدة علـــــى درجـــــة مـــــن التعقيـــــد و الدقـــــة ممـــــا أدى إىل توســـــيع جمـــــال األخطـــــار النامجـــــة عنها،وثبـــــت أن العيـــــب 
الــــــذي يكتنــــــف املبيــــــع قــــــد يتســــــبب بإحلــــــاق أضــــــرار باملشــــــرتي تتجــــــاوز مــــــا يفــــــوت الشــــــخص و مــــــا يلحقــــــه مــــــن 

وع مســـــــــتحدث يطــــــــال الســــــــالمة اجلســـــــــدية للشــــــــخص مشــــــــرتياً كـــــــــان أو مــــــــن الغري،فـــــــــربزت إىل خســــــــارة إىل نــــــــ
الوجـــــود نوعيـــــة جديـــــدة مـــــن الباعـــــة متتلـــــك تقنيـــــة عاليـــــة و وســـــائل متكنهـــــا مـــــن الســـــيطرة علـــــى املنتـــــوج و بالتـــــايل 

ـــــه،و أصـــــبح الطـــــرف اآلخـــــر  ـــــائع احملـــــ) املســـــتهلك(اإلملـــــام بعيوب ـــــة و االقتصـــــادية للب ـــــة الفني رتف خيضـــــع مـــــن الناحي
  .أو املهين
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  .مفهوم االلتزام بالسالمة في عقد البيع-1

،و املتعلــــــــــق  1985جويليـــــــــة  25ُجســـــــــد االلتـــــــــزام بالســـــــــالمة يف التعليمـــــــــة الصــــــــــادرة عـــــــــن اإلحتـــــــــاد األوريب يف 
مســـــألة ســـــالمة املنتجـــــات،و تســـــاءل الفقـــــه حـــــول مـــــا  باملســـــؤولية عـــــن املنتجـــــات املعيبـــــة و ذلـــــك بعـــــدما طُرحـــــت

ع التزامـــــــاً مســـــــتقالً باإلضـــــــافة إىل االلتزامـــــــات التقليديـــــــة علـــــــى عـــــــائق البـــــــائع املهين،لتعـــــــرتف إذا أنشـــــــأ عقـــــــد البيـــــــ
حمكمــــــــة الــــــــنقض الفرنســــــــية بوجــــــــود التــــــــزام بضــــــــمان الســــــــالمة يف عقــــــــد البيــــــــع مســــــــتقل عــــــــن ضــــــــمان العيــــــــوب 

،و احلكـــــــم الثـــــــاين صــــــــدر يف  1989مـــــــارس  20احلكـــــــم األول صـــــــدر يف : اخلفيـــــــة،و هـــــــذا مبوجـــــــب حكمـــــــني
،و ُعـــــــرف االلتـــــــزام بالســـــــالمة كونـــــــه يتمثـــــــل يف عـــــــدم تســـــــليم إال منتجـــــــات خاليـــــــة مـــــــن أي  1991جـــــــوان  11

ــــــك صــــــدر  ــــــوب الصــــــناعة ميكــــــن أن يتســــــبب يف وقــــــوع أخطــــــار لألشــــــخاص و لألمــــــوال ،بعــــــد ذل عيــــــب مــــــن عي
ــــــــــااللتزام بالســــــــــالمة و املســــــــــؤولية عــــــــــن فعــــــــــل املنتجــــــــــات  1998مــــــــــاي  19يف  القــــــــــانون الفرنســــــــــي املتعلــــــــــق ب

ُيســـــأل املنـــــتج عـــــن األضـــــرار الناجتـــــة عـــــن منتوجاتـــــه املعيبـــــة ســـــواء ارتـــــبط مـــــع " 1386املـــــادة  املعيبـــــة،حيث تـــــنص
،و يســـــتفاد مـــــن املـــــادة أن االلتـــــزام بالســـــالمة هـــــو التـــــزام قـــــانوين يكـــــون فيـــــه املنـــــتج أو البـــــائع "املضـــــرور بعقـــــد أم ال

مـــــا العيـــــب املقصـــــود  مســـــؤوالً بـــــدون خطـــــأ،أي مســـــؤوالً بقـــــوة القـــــانون،أي أن الســـــالمة و األمـــــن الـــــذي يـــــرتبط
هـــــو عيـــــب يـــــرتبط مبـــــدى تـــــوفر املنتـــــوج علـــــى املســـــتوى املطلـــــوب مـــــن الســـــالمة،فالعيب إذا جيـــــب أن يـــــرتبط خبلـــــل 
ــــــه املشــــــرع اجلزائــــــري  ــــــوج،و جيعــــــل ســــــالمة األشــــــخاص و األمــــــوال عرضــــــة للخطــــــر و هــــــو مــــــا جــــــاء ب مــــــا يف املنت

املســـــــؤولية الناشـــــــئة عـــــــن األشـــــــياء،   مكـــــــرر ضـــــــمن 140للقـــــــانون املـــــــدين يف املـــــــادة  10-05مبقتضـــــــى التعـــــــديل 
ـــــزام املســـــتقل بضـــــمان الســـــالمة ال يقـــــوم بـــــدوره فقـــــط يف العالقـــــة بـــــني  ـــــدأ أن االلت و قـــــد جســـــدت هـــــذه املـــــادة مب

ــــــد كــــــل شــــــيء يصــــــيب الســــــلعة،و قــــــد عــــــّرف القــــــانون  ــــــائع و املشــــــرتي،و لكــــــن يفي  25املــــــؤرخ يف  03-09الب
ـــــــر  ـــــــة املســـــــتهلك و قمـــــــع الغش،ســـــــ 2009فرباي ـــــــاب   3المة املنتوجـــــــات يف املـــــــادة املتضـــــــمن محاي ـــــــه بأـــــــا غي من

كلــــــــي أو وجــــــــود مســــــــتويات مقبولــــــــة و بــــــــدون خطــــــــر يف مــــــــادة غذائيــــــــة مللوثــــــــات أو مــــــــواد مغشوشــــــــة أو مســــــــوم 
ـــــــزم املـــــــادة  ـــــــة،و تل ـــــــوج مضـــــــراً بالصـــــــحة بصـــــــفة حـــــــادة أو مزمن ـــــــة بإمكاـــــــا جعـــــــل املنت أن تكـــــــون املـــــــواد  9طبيعي

ـــــوفر علـــــى األوضـــــوعامل ـــــايل فـــــإن افتقـــــار  مـــــن و الة لالســـــتهالك تت ـــــه،و بالت تلحـــــق ضـــــرراً بصـــــحة املســـــتهلك أو أمن
ــــــوج ميــــــس أمــــــن و ســــــالمة األشــــــخاص و أمــــــواهلم،و ال ميكــــــن  ــــــب يف املنت ــــــدو مــــــن خــــــالل وجــــــود عي الســــــالمة يب

  .صدر حسب القواعد املعمول ا يف أصول الصنعة االحتجاج بأن املنتوج
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ــــــب هــــــو املســــــاس بســــــالمة  ــــــوج معي ــــــت طرحــــــه يف األســــــواق و وضــــــعه و العــــــربة يف تقــــــدير أن املنت األشــــــخاص وق
  .03-09من القانون  10للتداول بصورة إرادية و هو ما أكدته املادة 

  .أساس االلتزام بالسالمة-2

ـــــدان بتنفيـــــذ العقـــــد طبقـــــاً ملـــــا اشـــــتمل  ـــــزم املتعاق ـــــث يلت ـــــذ العقود،حي ـــــدأ حســـــن النيـــــة يف تنفي يرجـــــع أساســـــه إىل مب
ـــــــ ـــــــه و حبســـــــن نية،فمضـــــــمون العقـــــــد ال يتوق ـــــــه و إمنـــــــا يتعـــــــداه طبقـــــــاً علي ـــــــه و مـــــــا مت االتفـــــــاق علي ـــــــد عبارات ف عن

  .من القانون املدين إىل مستلزماته وفقاً للقانون و العرف و العدالة 107للمادة 

  .أركان المسؤولية الناجمة عن اإلخالل بااللتزام بالسالمة

نــــــتج أو البــــــائع بــــــل فــــــرض مل يشــــــرتط املشــــــرع علــــــى املســــــتهلك إثبــــــات وجــــــود اخلطــــــأ مــــــن قبــــــل امل :الخطــــــأ: أوالً 
  على احملرتف إثبات انعدام اخلطأ من طرفه أو من حتت رقابته،أي أن اخلطأ مفرتض؛

باملقابـــــل يشـــــرتط حـــــدوث ضـــــرر يصـــــيب املســـــتهلك يف مصـــــاحله املاديـــــة أو ســـــالمة جســـــمه حـــــىت  :الضـــــرر:ثانيـــــاً 
  ترتتب املسؤولية املدنية؛

مل يفــــرض املشـــــرع اجلزائـــــري علـــــى املضـــــرور أن يثبــــت العالقـــــة الســـــببية بـــــني خطـــــأ البـــــائع  :العالقـــــة الســـــببية:ثالثـــــاً 
و الضـــــرر الـــــذي أصـــــابه،و إمنـــــا عليـــــه أن يثبـــــت وجـــــود ضـــــرر بســـــبب عيـــــب يف املنتـــــوج،و مـــــن مث ال يعفـــــى البـــــائع 

  من مسؤوليته إال بإثبات القوة القاهرة أو خطأ املضرور أو فعل الغري؛
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  .باالعالم البائع لتزامإ

بـــــاإلعالم هـــــو التـــــزام أوجـــــده القضـــــاء مبقتضـــــاه يلتـــــزم الطـــــرف األكثـــــر ختصصـــــاً و درايـــــة فنيـــــة بـــــإبالغ  االلتـــــزام    
ـــــد  ـــــل التعاق ـــــاإلعالم يف مرحلـــــة مـــــا قب ـــــائع ب ـــــزام الب ـــــات املتعلقـــــة مبوضـــــوع العقـــــد،و يكـــــون الت الطـــــرف اآلخـــــر بالبيان

ــــرام العقــــد إعــــالم املشــــرتي احمليكــــون أثنــــاء تنفيــــذ العقــــد فعلــــى البــــائع أمــــا عنــــدما  تمــــل بــــاملميزات احملــــرتف قبــــل إب
عنــــــــد  اختيــــــــارهأو تغيــــــــري ،و نصــــــــحه إذا كــــــــان املبيــــــــع يتماشــــــــى أم ال مــــــــع اهلــــــــدف املنشــــــــود األساســــــــية للمبيــــــــع 

  .بأن يعرض عليه منتوجاً آخر مناسب االقتضاء

بــــــإعالم املشــــــرتي بكــــــل  التــــــزامع التعاقــــــدي فــــــيكمن يف أنــــــه بعــــــد إبــــــرام عقــــــد البيــــــع يقــــــع علــــــى البــــــائ االلتــــــزامأمــــــا 
  .االستعمالو االحتياطات الواجب اختاذها أثناء  االستعمالاإلرشادات حول شروط 

  :في باإلعالم االلتزامو تكمن أهمية 

لمســــــــتهلك حيــــــــث ظهــــــــرت طائفــــــــة مــــــــن العقــــــــود ال يــــــــتم إبرامهــــــــا يف ظــــــــل مفاوضــــــــات         أنــــــــه حيقــــــــق محايــــــــة ل-1
بتفاصــــــيل العقــــــد الــــــذي يقــــــدم علــــــى إبرامــــــه ممــــــا يبصــــــره خبصــــــائص الشــــــيء    و مناقشــــــات كافيــــــة إلعــــــالم املتعاقــــــد

و مكوناتــــــه ،فأصــــــبح ينضــــــم إىل هــــــذه العقــــــود معتمــــــداً علــــــى الثقــــــة الــــــيت أوالهــــــا للطــــــرف اآلخــــــر باعتبــــــاره بائعــــــاً 
حمرتفاً،فـــــأدى ذلــــــك إىل عــــــدم التعــــــادل يف املراكـــــز العقديــــــة لــــــذلك كــــــان البــــــد مـــــن محايــــــة املســــــتهلك عــــــن طريــــــق 

  .بائع باإلفضاء بالبيانات و املعلومات اليت جتعل رضا املستهلك حراً و مستنرياً إلزام ال

بـــــاإلعالم هـــــو وســـــيلة لضـــــمان ســـــالمة املســـــتهلك يف جمـــــال املنتجـــــات اخلطـــــرية ألن اإلخـــــالل بـــــه قـــــد  االلتـــــزام-2
األضــــــرار الــــــيت  اديــــــة و جســــــدية،لذلك جيــــــب اإلفضــــــاء علــــــى خمــــــاطر الشــــــيء و علــــــىيــــــؤدي إىل وقــــــوع أضــــــرار م

نجم عنــــــه عنــــــد اســــــتعماله،و كيفيــــــة اســــــتعماله أيضــــــاً و التحــــــذيرات الالزمــــــة عــــــن التهــــــاون مبــــــا يــــــديل بــــــه مــــــن تــــــ
  .معلومات
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  .أساس التزام البائع باإلعالم

ــــــات املتعلقــــــة مبحــــــل  ــــــزام باإلفضــــــاء بالبيان ــــــاً لاللت ــــــرب تطبيقــــــاً مثالي ــــــاملبيع يعت ــــــم الكــــــايف ب ــــــرب أن العل ــــــاك مــــــن اعت هن
البــــــائع بــــــاإلدالء للمشــــــرتي بكافــــــة األوصــــــاف األساســــــية للمبيــــــع عنــــــد إبــــــرام العقــــــد  حيــــــث يلــــــزم القــــــانون العقــــــد

 االلتـــــــزامو الوســـــــيلة الوحيـــــــدة لعلـــــــم املشـــــــرتي هـــــــي حتميـــــــل البـــــــائع  ،ليكـــــــون عاملـــــــاً علمـــــــاً كافيـــــــاً بالشـــــــيء املبيـــــــع
  .باإلعالم

بــــــــاإلعالم         التزامــــــــاً كمـــــــا يــــــــذهب الــــــــبعض إىل أن مبـــــــدأ حســــــــن النيّــــــــة هــــــــو الـــــــذي يفــــــــرض علــــــــى البـــــــائع املهــــــــين 
بـــــــاإلعالم أساســــــاً يف التشـــــــريع اجلزائــــــري مبوجـــــــب  لاللتــــــزامو نصــــــيحة املشــــــرتي،و التحـــــــذير مــــــن خمـــــــاطره و جنــــــد 

ــــــنص املــــــادة  02-04مــــــن القــــــانون  8املــــــادة  ــــــة،حيث ت ــــــام "املتعلــــــق باملمارســــــات التجاري ــــــل اختت ــــــائع قب ــــــزم الب يل
ة املنتــــــوج باملعلومـــــات النزيهــــــة و الصــــــادقة عمليـــــة البيــــــع بإخبـــــار املســــــتهلك بـــــأي طريقــــــة كانـــــت و حســــــب طبيعـــــ

  ".املتعلقة مبميزات هذا املنتوج أو اخلدمة و شروط البيع و احلدود املتوقعة للمسؤولية التعاقدية

  .املتعلق حبماية املستهلك و قمع الغش 03-09من القانون  17و كذا املادة 

  .طبيعة التزام البائع باإلعالم

ــــه ــــزم ب ــــيس التزا إذا أخــــذنا مبــــدى مــــا يلت ــــه ل ــــد طبيعته،جنــــد أن ــــاإلعالم لتحدي ــــى أســــاس املــــدين ب ــــذل عنايــــة عل مــــاً بب
التــــــزام بتحقيــــــق نتيجــــــة ألن هنــــــاك  إثبــــــات خطــــــأ البــــــائع لقيــــــام مســــــؤوليته،و ال ميكــــــن اجلــــــزم بأنــــــه عــــــدم وجــــــوب

تيجـــــة أمــــوراً ال تــــدخل حتــــت ســــيطرة البــــائع،و إمنــــا يــــرتك األمـــــر فيهــــا للمســــتهلك و بالتــــايل فهــــو التــــزام بتحقيــــق ن
  .خمففة

ــــم ببيانــــ ــــم أو كــــان مــــن املفــــروض أن يعل ــــع و مل يــــدلِ أمــــا البــــائع الــــذي يعل ــــا للمشــــرتي  ات تتعلــــق بالشــــيء املبي
 التــــزام بتحقيــــق نتيجــــة ال يعـــــفَ يعتــــرب خمــــالً بالتزامــــه بــــاإلعالم فنكـــــون أمــــام التــــزام مــــادي بنقــــل معلومـــــات،و هــــو 

  .منها البائع إال بإثبات القوة القاهرة،خطأ املشرتي أو خطأ الغري
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  .االلتزامات اإلجبارية في مجال إعالم المستهلك

 03-09مــــــن القــــــانون  17حيــــــث تــــــنص املــــــادة :إعــــــالم المســــــتهلك بعناصــــــر و خصــــــائص المنتوجــــــات-1
ــــــاملنتوج " ــــــم املســــــتهلك بكــــــل املعلومــــــات املتعلقــــــة ب ــــــدخل أن يعل ــــــى كــــــل مت ــــــذي يضــــــعه جيــــــب عل  لالســــــتهالكال

بواســـــطة الوســـــم و وضــــــع العالمـــــات أو بأيـــــة وســــــيلة أخـــــرى مناســـــبة،و حســــــب هـــــذه املـــــادة فــــــإن وســـــم املنتــــــوج 
املنتوج،عالمته،كيفيــــــة  اســــــم: هــــــي الطريقــــــة الــــــيت تــــــؤدي إىل إبــــــراز خصــــــائص و عناصــــــر املبيــــــع و هــــــو يتضــــــمن

ـــــــــــه،تاريخ صـــــــــــنعه،مدة صالحيته، ـــــــــــتج و املســـــــــــتورد، ســـــــــــماصـــــــــــنعه،املواد املســـــــــــتعملة،كميته أو وزن ـــــــــــوان املن       و عن
أن حتــــــرر بيانــــــات الوســــــم و طريقــــــة االســــــتخدام،و شــــــروط  18و الرمــــــوز الــــــيت تتعلــــــق بــــــاملنتج،و أوجبــــــت املــــــادة 

ــــــات مرئيــــــة و ســــــهلة  ضــــــمان املنتــــــوج باللغــــــة العربيــــــة و بلغــــــة أخــــــرى علــــــى ســــــبيل اإلضــــــافة،و تكــــــون هــــــذه البيان
  .القراءة

ــــــع بأســــــعارإعــــــالم المســــــتهلك -2 ــــــث ألزمــــــت املــــــادة : و شــــــروط البي ــــــإعالم  02-04مــــــن القــــــانون  4حي ب
و عليـــــه وجـــــب إعـــــالم املســـــتهلك بالســـــعر الـــــذي يدفعـــــه عـــــن  ،املشـــــرتي باألســـــعار و التعريفـــــات و بشـــــروط البيـــــع

مـــــــن القـــــــانون  5املـــــــادة (طريـــــــق وضـــــــع عالمـــــــات أو ملصـــــــقات مصـــــــحوباً بوحـــــــدة الكيـــــــل أو املقـــــــاس أو العـــــــدد 
04-02.(  

  .نون شروط البيع إلعالم إجباري كذكر كيفيات الدفع و الشروط احملددة للمسؤوليةكما أخضع القا
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  .إلتزام البائع بالتسليم

  .مفهوم التسليم: أوالً 

التســـــليم هـــــو عبـــــارة عـــــن وضـــــع املبيـــــع حتـــــت تصـــــرف املشـــــرتي حـــــىت مـــــن القـــــانون املـــــدين  367طبقـــــاً للمـــــادة    
التســــــليم املــــــادي للمبيــــــع،و إمنــــــا التســــــليم يلــــــزم البــــــائع فقــــــط وضــــــع يتســــــلمه،و عليــــــه فــــــإن التســــــليم ال نعــــــين بــــــه 

ـــــة  ـــــإن القاعـــــدة املكمل ـــــذلك ف ـــــى هـــــذا األخـــــري تســـــلم املبيع،ل  283املـــــادة (الشـــــيء حتـــــت تصـــــرف املشـــــرتي و عل
  .جتعل نفقات التسليم على البائع و نفقات التسلم على املشرتي) مدين

  .طرق التسليم: ثانياً 

  :قانون مدين بكون للتسليم صورتان 367طبقا لنفس املادة 

وضــــــع الشــــــيء حتــــــت تصــــــرف : يكــــــون هــــــذا التســــــليم بتــــــوافر عنصــــــرين و مهــــــا ):القــــــانوني(التســــــليم الفعلــــــي )أ
املشـــــرتي حبيـــــث يـــــتمكن مـــــن حيازتـــــه و االنتفـــــاع بـــــه دون مالـــــك و ذلـــــك حســـــب طبيعـــــة املبيع،فـــــإذا كـــــان عقـــــاراً 

إخل،إذا كــــــــان منقــــــــوالً معينــــــــاً بالــــــــذات قــــــــد يكــــــــون ...يكــــــــون التســــــــليم بــــــــإخالء العني،تســــــــليم ســــــــندات امللكيــــــــة
باملناولـــــة،إذا كــــــان منقـــــوالً معينــــــاً بــــــالنوع يكـــــون بــــــالفرز و الـــــدعوة للتســــــلم أو بتســــــليم مفـــــاتيح املخزن،فــــــإذا كــــــان 

  .حق انتفاع يكون التسليم بالرتخيص للمشرتي استعمال احلق و تسليمه سندات احلق املنشئ له

  .بيع وضع حتت تصرفه و ال يتطلب أن يكون هذا اإلعالم وفق نص معنيإعالم البائع املشرتي بأن امل

ـــــــتم:التســـــــليم الحكمـــــــي)ب ـــــــاه أن ي ـــــــع ســـــــلم  معن ـــــــى أن املبي ـــــــائع و املشـــــــرتي عل التســـــــليم برتاضـــــــي الطـــــــرفني الب
  :،و يكون التسليم احلكمي يف فرضني أو حالتني)قانون مدين 2فقرة  367املادة (للمشرتي 

بيــــــع يف حيــــــازة املشــــــرتي قبــــــل البيــــــع لســــــبب آخــــــر غــــــري عقــــــد البيــــــع هــــــذا بصــــــفته أن يكــــــون امل:الحالــــــة األولــــــى
مســـــــتأجراً،مودعاً لديـــــــه مث يقـــــــع البيع،فيســـــــتبقي املشـــــــرتي املبيـــــــع حتـــــــت يـــــــده بنـــــــاءاً علـــــــى شـــــــرائه فهنـــــــا مل حيصـــــــل 

  .التسليم الفعلي للمبيع و إمنا تغريت نية املشرتي يف احليازة ليصبح مالكاً للشيء مبجرد االتفاق

ـــــــ ـــــــةالحال ـــــــه يبقـــــــى حـــــــائزاً كم:ة الثاني ـــــــيس بصـــــــفته مالكـــــــاً ولكن ـــــــائع ل ـــــــد الب ـــــــع عن ستأجر،مســـــــتعري      أن يبقـــــــى املبي
ىل حتــــــول صــــــفته مــــــن مالــــــك إىل مســــــتأجر،طبقاً للمــــــادة تفــــــاق علــــــى دواعــــــي احليــــــازة للبــــــائع إاال أو مــــــرن فيــــــتم

  .من القانون املدين 818
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  .مكان و زمان التسليم: ثالثاً 

  .من القانون املدين 282و  281هذه املسالة للقواعد العامة يف العقود،و هذا مبوجب املادتني  ختضع

  .مكان التسليم)1

ـــــــالنوع فمكـــــــان  يكـــــــون مكـــــــان التســـــــليم يف مكـــــــان تواجـــــــد الشـــــــيء املبيـــــــع،و إذا تعلـــــــق األمـــــــر بأشـــــــياء حمـــــــددة ب
مـــــا إذا انصـــــب البيـــــع علـــــى حـــــق ،أ)تطبيقـــــاً لقاعـــــدة الـــــدين مطلـــــوب و لـــــيس حممـــــول(التســـــليم هـــــو مكـــــان الفـــــرز 

  .شخصي فيكون الوفاء يف موطن املدين،كل هذا ما مل يوجد اتفاق أو نص خمالف

  .زمن التسليم)2

قــــــانون مــــــدين يكــــــون التســــــليم مبجــــــرد انعقــــــاد العقــــــد مــــــا مل يوجــــــد اتفــــــاق أو نــــــص  1فقــــــرة 281طبقــــــاً للمــــــادة 
حالـــــــة مـــــــا إذا كـــــــان الـــــــثمن واجـــــــب الـــــــدفع  خمـــــــالف،إال أنـــــــه باســـــــتطاعة البـــــــائع االمتنـــــــاع عـــــــن تســـــــليم املبيـــــــع يف

فوراً،فإنـــــــه مبقـــــــدور البـــــــائع حـــــــبس املبيـــــــع لغايـــــــة قـــــــبض الثمن،أمـــــــا إذا مـــــــنح البـــــــائع للمشـــــــرتي أجـــــــالً للـــــــدفع،التزم 
ـــــــائع حـــــــبس املبيع،كمـــــــا يف  بالتســـــــليم،فإذا فقـــــــد املشـــــــرتي حقـــــــه يف االســـــــتفادة مـــــــن هـــــــذا األجل،فباســـــــتطاعة الب

  .قانون مدين 211ة حالة شهر إفالس املشرتي طبقاً للماد

  .محل التسليم:رابعاً 

  :يتمثل حمل التسليم يف الشيء املتفق عليه و يف ملحقات أو توابع الشيء 

و هــــــو املبيــــــع املعــــــّرف يف عقــــــد البيــــــع أي حمــــــل التنفيــــــذ،و ال ميكــــــن للبــــــائع تعويضــــــه :الشــــــيء المتفــــــق عليــــــه-أ
م املبيــــع باحلالـــــة املتفــــق عليها،فــــإذا كـــــان يقــــانون مـــــدين تــــنص علــــى التـــــزام البــــائع بتســــل 364بشــــيء آخر،فاملــــادة 

  .عقاراً مثالً وجب تسليمه وفقاً ملا ذكر يف العقد من حيث املساحة أو عدد الغرف

يلتـــــــزم البـــــــائع بتســـــــليم توابـــــــع الشـــــــيء املبيـــــــع تبعـــــــاً لطبيعـــــــة املبيـــــــع،و كـــــــذا العـــــــرف :توابـــــــع الشـــــــيء المبيـــــــع-ب
ــــــة،عقارات بالتخ ــــــة و مثــــــار الشــــــيء املبيــــــع منــــــذ اجلــــــاري،فتكون هــــــذه امللحقــــــات إمــــــا مادي صيص،صــــــناديق التعبئ

  .البيع

  .و قد تكون التوابع إدارية أو قانونية
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  .مقدار المبيع:خامساً 

ــــادة  ــــنقص و الزي ــــأن يســــلم املقــــدار املتفــــق عليــــه،لكن مــــا حكــــم ال ــــزم البــــائع ب ــــع الت إذا عــــني يف العــــرف مقــــدار املبي
  يف مقدار املبيع؟

  .حالة النقص في المقدار)1

  :مدني يكون البائع غير مسؤول عن النقص في المبيع في حالتين  1فقرة 365طبقاً للمادة *

ـــــى ـــــة األول ـــــائع غـــــري مســـــؤول  :الحال ـــــى خمالفـــــة أحكـــــام املـــــادة فيكـــــون الب ـــــائع و املشـــــرتي عل تتمثـــــل يف اتفـــــاق الب
  عن النقصان؛

  .البائع من مسؤوليتهأن يكون النقصان مما يتم التسامح فيه عرفاً،فهنا يتحرر  :الحالة الثانية

  :أما حالتي مسؤولية البائع عن النقص في المبيع فتكون*

ــــــى ــــــة األول ــــــنقص الــــــذي يتســــــامح فيــــــه إذا :الحال ــــــه عرفــــــاً،أو ال ــــــة الــــــنقص البســــــيط الــــــذي ال يتســــــامح في يف حال
ـــــنقص و لكـــــن بصـــــفة خمففـــــة فلل ـــــائع مســـــؤوالً عـــــن ال ـــــة،فيكون الب ـــــب بإكمـــــال جتـــــاوز نســـــبة معين مشـــــرتي أن يطال

  أو إنقاص الثمن و ليس له طلب الفسخ؛ املقدار

يف حالــــة الـــنقص اجلســــيم حبيـــث لـــو بلــــغ حـــداً مـــن اجلســــامة لـــو علــــم بـــه املشـــرتي ملــــا أبـــرم العقــــد  :الحالـــة الثانيـــة
إمـــــــــا طلـــــــــب إنقـــــــــاص الـــــــــثمن أو طلـــــــــب تكملـــــــــة املقـــــــــدار  ي، فللمشـــــــــرت و هـــــــــو معيـــــــــار شخصـــــــــي ال موضـــــــــوعي

  .الناقص،أو طلب فسخ البيع للنقص اجلسيم
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  .حالة الزيادة في مقدار المبيع)2

مـــــن القــــانون املـــــدين،و يف حالــــة عـــــدم وجــــود اتفـــــاق خيــــالف املـــــادة فإننــــا نفـــــرق بـــــني  2فقــــرة 365حســــب املـــــادة 
  :حالتني

ـــــــع-أ ـــــــادة البســـــــيطة فـــــــي مقـــــــدار المبي ـــــــة الزي ـــــــل للتقســـــــيم دون ضـــــــرر  :حال ـــــــع غـــــــري قاب ـــــــا إذا كـــــــان املبي و هن
ــــــائع أ ــــــب مــــــن الب ــــــادة و ال ميكــــــن للمشــــــرتي أن يطل ــــــع مثــــــن الزي ــــــائع،فعلى املشــــــرتي دف ن يأخــــــذ هــــــذه الزيــــــادة للب

يـــــــتمكن مـــــــن االنتفـــــــاع ـــــــا،و لـــــــيس للمشـــــــرتي أن يطالـــــــب بالفســـــــخ،أما إذا كـــــــان املبيـــــــع قـــــــابالً  ألن البـــــــائع لـــــــن
طاعة البــــــــائع أن يطالـــــــب املشــــــــرتي بأخـــــــذ الزيــــــــادة مـــــــع دفــــــــع الـــــــثمن،و إمنــــــــا للتقســـــــيم دون ضـــــــرر فلــــــــيس باســـــــت

  للمشرتي رد الكمية الزائدة؛

ــــع-ب ــــي مقــــدار المبي ــــادة الفاحشــــة ف ــــة الزي ــــابالً  :حال ــــع ق ــــثمن مقــــدراً حبســــب الوحــــدة،و كــــان املبي إذا كــــان ال
ا كـــــــان املبيـــــــع غـــــــري للتقســـــــيم دون ضـــــــرر فللمشـــــــرتي طلـــــــب رد املقـــــــدار الزائـــــــد دون حـــــــق املطالبـــــــة بالفســـــــخ،و إذ

  قابل للتقسيم دون ضرر فباستطاعة املشرتي فسخ العقد أو طلب الفسخ؛

ـــــه تنقضـــــي مبـــــدة  366و يتضـــــح مـــــن املـــــادة  ـــــادة في ـــــدعاوى الناشـــــئة عـــــن نقـــــص املبيـــــع أو الزي ـــــانون مـــــدين أن ال ق
  .هي من النظام العام سنة واحدة من وقت التسليم الفعلي،و مدة السنة هذه

  .ل بااللتزام بالتسليمجزاء اإلخال:سادساً 

  .إحجام البائع عن التسليم أو تأخره في ذلك)1

إذا أخــــــــّل البــــــــائع بالتزامــــــــه باالمتنــــــــاع عــــــــن التســــــــليم أو عــــــــدم تســــــــليم املبيــــــــع يف ميعــــــــاده احملــــــــدد أو ارتكــــــــب أي 
ـــــه خمالفـــــة ألحكـــــام التســـــليم فللمشـــــرتي طلـــــب التنفيـــــذ العيـــــين بعـــــد إعـــــذار البـــــائع إذا كـــــان التســـــليم ممكنـــــاً،غري  أن

بأنـــــــه ال ينـــــــوي تســـــــليم املبيع،كمـــــــا للمشـــــــرتي أيضـــــــاً طلـــــــب ) كتابـــــــةً (ال حاجـــــــة لإلعـــــــذار إذا صـــــــرح للمشـــــــرتي 
ــــــه يف التســــــليم أو أن  ــــــدى نيت ــــــذ إذا أب ــــــائع أجــــــالً للتنفي ــــــا للقاضــــــي إمــــــا أن ميــــــنح للب الفســــــخ مــــــع التعــــــويض،و هن

ــــــة ص الــــــثمن إذا رأى أن مــــــا مل يــــــوفِ حيكــــــم بإنقــــــا ــــــل األمهيــــــة مقارن ــــــه البــــــائع قلي مــــــع كامــــــل االلتزامــــــات،أو أن  ب
  .حيكم بالفسخ إذا تبني أن البائع ال ينوي التسليم
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  .هالك المبيع)2

ــــائع قــــانون مــــدين  369طبقــــاً للمــــادة  ــــزم الب ــــى البائع،حيــــث يلت تقــــع خمــــاطر اهلــــالك قبــــل التســــليم كأصــــل عــــام عل
للمشـــــــرتي باعتبـــــــار أن البــــــــائع باحملافظـــــــة علـــــــى املبيـــــــع لغايــــــــة تســـــــليمه للمشـــــــرتي حــــــــىت و لـــــــو انتقلـــــــت امللكيــــــــة 

يســـــيطر فعليـــــاً علـــــى املبيع،فـــــإذا كـــــان اهلـــــالك بســـــبب أجنـــــيب حتمـــــل البـــــائع تبعـــــة اهلـــــالك و انفســـــخ العقـــــد بقـــــوة 
،و إذا كــــــان اهلــــــالك بفعــــــل البــــــائع التــــــزم بــــــرد )قــــــانون مــــــدين 121فيلتــــــزم البــــــائع بإرجــــــاع الــــــثمن املــــــادة ( القــــــانون

  .الثمن و تعويض املشرتي عما أصابه من ضرر

إال أنــــــه تقــــــع خمــــــاطر اهلــــــالك علــــــى املشــــــرتي إذا أعــــــذر البــــــائع املشــــــرتي بتســــــلم املبيــــــع فتقــــــاعس عــــــن ذلــــــك دون 
مربر،حينئــــٍذ ال يســـــأل البــــائع عـــــن تبعــــة اهلالك،كمـــــا يتحمــــل املشـــــرتي تبعــــة هـــــالك املبيــــع قبـــــل تســــلمه إذا هلـــــك 

  ).قانون مدين 391املادة (املبيع يف يد البائع و هو حابس له،لعدم وفاء املشرتي بالثمن 

  .نقص قيمة المبيع بسبب التلف

ــــــة املــــــادة  ــــــى هــــــذه احلال ــــــؤدي إىل نقــــــص جســــــيم يف  370نصــــــت عل ــــــذي ي ــــــف ال ــــــانون مــــــدين،فاعتربت أن التل ق
قيمــــة املبيــــع ميكـــــن املشــــرتي مـــــن طلــــب الفســــخ مـــــع املطالبــــة بـــــالتعويض إذا كــــان اإلتــــالف بفعـــــل البــــائع،و ينظـــــر 

الــــــنقص بســــــيطاً يف قيمــــــة املبيــــــع فلــــــيس للمشــــــرتي إال املطالبــــــة بإقنــــــاص إىل املســــــألة مبعيــــــار شخصــــــي و إذا كــــــان 
  .الثمن
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  .التزام البائع بضمان التعرض و استحقاق المبيع

ـــــــاملبيع ال هـــــــو و ال  ـــــــه يف متتعـــــــه ب ـــــــع فـــــــال يتعـــــــرض ل ـــــــة للمبي ـــــــازة اهلادئ ـــــــأن يضـــــــمن للمشـــــــرتي احلي ـــــــائع ب ـــــــزم الب يلت
ـــــائع ال يضـــــمن كـــــل تعـــــرض إذ يشـــــرتط يف ـــــزامغـــــريه،لكن الب ـــــة مـــــىت   التعـــــرض كســـــبب لاللت بالضمان،شـــــروطاً معين

  .توافرت صار ممكناً للمشرتي أن يطالب بالضمان

  .أنواع التعرض

ــــــاك نوعــــــان مــــــن التعــــــرض 371طبقــــــاً للمــــــادة  التعــــــرض الشخصــــــي و التعــــــرض الصــــــادر مــــــن : قــــــانون مــــــدين هن
  :الغري

  .التعرض الشخصي)1

ــــائع و يكــــون مــــن التعــــرض الشخصــــي هــــو كــــل عمــــل مــــادي أو قــــانوين     مباشــــر أو غــــري مباشــــر صــــادر مــــن الب
شـــــــأنه حرمـــــــان املشـــــــرتي مـــــــن االنتفـــــــاع بـــــــاملبيع كليـــــــاً أو جزئياً،فمثـــــــل هـــــــذا التعـــــــرض غـــــــري جـــــــائز للبـــــــائع عمـــــــالً 

،مـــــن خـــــالل التعريـــــف فإنـــــه يشـــــرتط لقيـــــام التعـــــرض "مـــــن وجـــــب عليـــــه الضـــــمان امتنـــــع عليـــــه التعـــــرض" بقاعـــــدة
حيـــــــول دون انتفـــــــاع املشـــــــرتي بـــــــاملبيع،بغض النظـــــــر عمـــــــا إذا كـــــــان  الشخصـــــــي أن يكـــــــون التعـــــــرض بفعـــــــل البـــــــائع

  .التعرض مادياً أو قانونياً،و أن يقع التعرض فعالً فال يكفي جمرد احتمال وقوع التعرض

  .مضمون التعرض الشخصي

  :قد يكون التعرض الشخصي إما تعرضاً مادياً أو قانونياً،و كالمها يستوجب الضمان

  .التعرض المادي:أوالً 

يكــــــون بــــــأي فعــــــل مــــــادي يقــــــوم بــــــه البــــــائع يرتتــــــب عليــــــه حرمــــــان املشــــــرتي مــــــن االنتفــــــاع مــــــن املبيــــــع، دون أن  و
 ن هلــــــذا التعـــــرض لــــــيس يف ذاتــــــه يســـــتند يف القيــــــام بــــــه إىل أي حـــــٍق يدعيــــــه علــــــى املبيـــــع،و لــــــو كــــــان الفعـــــل املكــــــو

  : خطأ بل يعترب جائزاً إذا قام به الغري،و التعرض املادي قسمان
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لــــى أعمــــال ماديــــة حمضــــة تقــــع مــــن البائع،كــــأن يقــــوم املخــــرتع باســــتغالل اخرتاعــــه بعــــد بيــــع بــــراءة قســــم يقــــوم ع-
االخــــــرتاع،أو بيــــــع مؤلــــــف طبعــــــًة مــــــن كتابــــــه لناشــــــر و قبــــــل نفــــــاذ نســــــخ هــــــذه الطبعــــــة يعيــــــد طبــــــع الكتــــــاب دون 

  موافقة الناشر األول؛

التصـــــرف عمـــــالً ماديـــــاً بالنســـــبة قانونيـــــة تصـــــدر مـــــن البـــــائع إىل الغـــــري فيعـــــد هـــــذا  و قســـــم يقـــــوم علـــــى تصـــــرفات-
مــــــرة ثانيــــــة إىل مشــــــرتي )املنقـــــول (للمشـــــرتي ألنــــــه لــــــيس طرفـــــاً يف هــــــذا التصــــــرف،و مثاهلــــــا إذا بـــــاع البــــــائع املبيــــــع 

ثــــــاين مــــــع التســــــليم،فنكون أمــــــام تعــــــرض صــــــادر مــــــن البــــــائع نفســــــه بصــــــفة غــــــري مباشرة،فاملشــــــرتي الثــــــاين اســــــتمد 
  حقه من البائع؛

  .التعرض القانوني: ثانياً 

أن يـــــدعي البـــــائع حقـــــاً علـــــى املبيـــــع جتـــــاه املشـــــرتي،و يرتتـــــب علـــــى هـــــذا حرمـــــان املشـــــرتي مـــــن كـــــل  و يقصـــــد بـــــه
ــــــائع مالكــــــاً ألي  ــــــك الغــــــري مث يصــــــبح الب ــــــع مل ــــــربم عقــــــد بي ــــــاه أيضــــــاً،كأن ي ــــــبعض مزاي ــــــع أو مــــــن بعضــــــه أو ب املبي

  يع؛سبب من أسباب انتقال امللكية،و حيتج على املشرتي ذا امللك الذي وقع بعد الب

  .خصائص االلتزام بضمان التعرض الشخصي

و علــــى هـــــذا اســـــتقر القضــــاء الفرنســـــي علـــــى أن :ضـــــمان التعـــــرض للمشـــــتري التـــــزام أبـــــديب التــــزام البـــــائع-1
ـــــائع الـــــذي حيـــــتفظ حبيـــــازة املبيـــــع ال ميكنـــــه التمســـــك يف مواجهـــــة املشـــــرتي بالتقـــــادم و إال اعتـــــرب ذلـــــك تعرضـــــاً  الب

  :املصري يفرق بني حالتنيشخصياً،و جانب آخر من القضاء 

التــــزام أبـــــدي،فإذا حصـــــل تعـــــرض مـــــن البـــــائع يف التـــــزام البـــــائع بعـــــدم التعـــــرض هـــــو  تتمثــــل يف أن :الحالـــــة األولـــــى
  أي وقت وجب عليه الضمان؛

ــــة ــــة الثاني ــــد البــــائع  :الحال ــــى التعــــرض بعــــد وقوعــــه أصــــبح وضــــع ي إذا وقــــع التعــــرض فعــــالً و ســــكت املشــــرتي عل
  .سنة على العقار سبباً مشروعاً للتملك )15(مخسة عشر 

و ذلــــك باعتبــــار أنــــه امتنــــاع عــــن عمــــل فهــــو التــــزام غــــري :بضــــمان التعــــرض لالنقســــامعــــدم قابليــــة االلتــــزام -2
  قابل للتجزئة و لو كان املبيع ذاته قابل لالنقسام؛
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البــــــائع عــــــن  مبــــــا أن االلتــــــزام األصــــــلي هــــــو امتنــــــاع:مــــــدى انتقــــــال االلتــــــزام بضــــــمان التعــــــرض إلــــــى الورثــــــة-3
ــــــزام شخصــــــي يقــــــع علــــــى عاتقــــــه  ــــــع،و هــــــو الت و هــــــو امتنــــــاع عــــــن (التعــــــرض للمشــــــرتي يف انتفاعــــــه بالشــــــيء املبي

،فــــــــــإن طبيعــــــــــة هــــــــــذا االلتــــــــــزام جتعلــــــــــه ال ينتقــــــــــل للخلــــــــــف العام،كمــــــــــا أنــــــــــه ال تركــــــــــة إال بعــــــــــد ســــــــــداد )عمــــــــــل
هـــــــذه الـــــــديون علـــــــى ســـــــألون شخصـــــــياً يف أمـــــــواهلم اخلاصـــــــة علـــــــى ديـــــــون مـــــــورثهم بـــــــل تقـــــــع الديون،فالورثـــــــة ال يُ 

الرتكــــــة،و بالتــــــايل فــــــإن التــــــزام البــــــائع بعــــــدم التعــــــرض شخصــــــياً ال ينتقــــــل إىل الورثــــــة، و التعــــــويض كــــــالتزام جزائــــــي 
أمــــــــا حـــــــــق املشـــــــــرتي يف الضـــــــــمان فإنـــــــــه ينتقـــــــــل إىل خلفـــــــــه ،)قـــــــــانون مـــــــــدين 108املـــــــــادة ( يســــــــدد مـــــــــن الرتكـــــــــة

ـــــــــانون مـــــــــدين 113، 109املـــــــــواد (العام،كمـــــــــا ينتقـــــــــل إىل خلفـــــــــه اخلـــــــــاص  ـــــــــزام الضـــــــــمان مـــــــــن ) ق ـــــــــار الت باعتب
  مستلزمات العقد؛

  .آثار الضمان على التعرض الشخصي

التزامــــاً طبيعتــــه امتنــــاع عـــــن عمــــل فتطبيقــــاً للقواعــــد العامــــة يكـــــون للمشــــرتي تنفيــــذ االلتــــزام بالضـــــمان  باعتبــــاره   
ـــــــالتعويض،       ـــــــة ب ـــــــد االســـــــتحالة املطالب ـــــــين مـــــــع التعـــــــويض عـــــــن الضـــــــرر احلاصـــــــل و عن ـــــــذ العي ـــــــة بالتنفي إمـــــــا باملطالب

ضــــــمان،و ميكــــــن اللجــــــوء إىل القــــــوة و يكــــــون التنفيــــــذ العيــــــين باملطالبــــــة بإزالــــــة مــــــا وقــــــع مــــــن خمالفــــــة لاللتــــــزام بال
ــــــة املخالفــــــة بنفســــــه بعــــــد  ــــــائع،و يف حالــــــة االســــــتعجال يكــــــون للمشــــــرتي أن يقــــــوم بإزال العموميــــــة عنــــــد رفــــــض الب
ـــــه بفعـــــل  ـــــالتعويض عـــــن اخلســـــائر الالحقـــــة ب ـــــة ب ـــــرخيص مـــــن القضـــــاء،و ميكـــــن للمشـــــرتي املطالب ـــــى ت احلصـــــول عل

  .التعرض له للتمتع باملبيع لفرتة معينة

دعــــــوى علــــــى املشــــــرتي يطلــــــب فيهــــــا اســــــرتداد املبيــــــع فــــــإن أمــــــا يف حالــــــة التعــــــرض القــــــانوين فــــــإذا رفــــــع البــــــائع    
  .للمشرتي دفع تلك الدعوى بالتزام البائع بالضمان،فيصدر حكم برفض الدعوى

التعويض أمــــا إذا كـــــان مـــــن املســــتحيل تنفيـــــذ التـــــزام البـــــائع بالضــــمان تنفيـــــذاً عينيـــــاً فلــــيس للمشـــــرتي إال املطالبـــــة بـــــ
  .عن األضرار الالحقة به،كما جيوز له املطالبة بالفسخ مع املطالبة بالتعويض إذا كان له حمل

 مــــــن القــــــانون املــــــدين فــــــإن االتفــــــاق علــــــى إســــــقاط الضــــــمان يقــــــع بــــــاطًال،و لكــــــن ميكــــــن 378و طبقــــــاً للمــــــادة 
  .تعديل أحكامه باالتفاق على الزيادة أو اإلنقاص من الضمان،فهذا جائز قانوناً 
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  .التعرض الصادر من الغير

إضـــــافًة إىل تعرضـــــه الشخصي،يضـــــمن البـــــائع تعـــــرض الغـــــري أيضـــــاً،لكنه ال يضـــــمن كـــــل تعـــــرض صـــــادر مـــــن الغـــــري 
  ؛)قانون مدين 371املادة (و إمنا فقط ذلك الذي يستند فيه الغري إىل حق يقع على الشيء املبيع 

  .شروط التعرض الصادر من الغير-أ

ســــواء كـــــان هــــذا احلــــق الــــذي يدعيـــــه الغــــري علــــى املبيــــع حقـــــاً عينيــــاً كحــــق امللكيــــة علـــــى  : أن يكــــون قانونيــــاً -1
ــــــه، حــــــق الرهن،االرتفاق،االنتفــــــاع ــــــع أو جــــــزء من إخل،و قــــــد يكــــــون حقــــــاً شخصــــــياً كحــــــق املســــــتأجر ...كــــــل املبي

  مبوجب عقد اإلجيار الثابت التاريخ قبل حصول البيع؛

ي أن يلجـــــأ إىل ضـــــمان البـــــائع مـــــادام الغـــــري مل يتعـــــرض فلـــــيس للمشـــــرت  :أن يقـــــع التعـــــرض فعـــــالً مـــــن الغيـــــر-2
لــــــه،و قــــــد يــــــدعي هــــــذا الغــــــري حقــــــاً علــــــى املبيــــــع و يرفــــــع هلــــــذا احلــــــق دعــــــوى علــــــى املشــــــرتي،أو أن يكــــــون الغــــــري 
مــــــدعى عليـــــــه يف دعــــــوى رفعهـــــــا املشـــــــرتي يف الضــــــمان علـــــــى أســــــاس أن املبيـــــــع مـــــــازال يف يــــــد الغـــــــري و املشـــــــرتي 

      البيـــــــع،و قـــــــد يكـــــــون التعـــــــرض حاصـــــــالً فعـــــــالً دون أن ترفـــــــع دعـــــــوى يريـــــــد احلصـــــــول عليـــــــه علـــــــى أســـــــاس عقـــــــد 
  و يستحق املبيع فعالً من املشرتي،فيضمن البائع هذا االستحقاق؛

لـــــــذلك فـــــــإن دعـــــــوى ضـــــــمان التعـــــــرض أو دعـــــــوى ضـــــــمان االســـــــتحقاق يبـــــــدأ التقـــــــادم فيهـــــــا مـــــــن يـــــــوم وقـــــــوع *
  التعرض فعالً أو ثبوت االستحقاق؛

  الغير على المبيع موجوداً وقت البيع؛ أن يكون الحق الذي يدعيه-3

نكــــــون بصــــــدد الضــــــمان جيــــــب أن يكــــــون حــــــق املتعــــــرض ســــــابق للبيــــــع و عندئــــــٍذ ُيســــــأل عنــــــه البــــــائع أيــــــاً  حــــــىت *
ا إذا كـــــان املتعـــــرض مل يكســـــب حقـــــه كـــــان ســـــبب احلق،ســـــواء كـــــان راجـــــع لفعـــــل البـــــائع أم ال دخـــــل لـــــه يف،أمـــــ

  ).قانون مدين 2فقرة 371املادة (إذا كان هو املتسبب فيه إال بعد البيع فال يلتزم البائع بضمان إال 
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  .انعدام شرط عدم الضمان-ب

قـــــانون مدين،فقـــــد يتفـــــق  377التعـــــرض الصـــــادر مـــــن الغـــــري لـــــيس مـــــن النظـــــام العـــــام طبقـــــاً للمـــــادة  ألن ضـــــمان  
املتعاقـــــدان علـــــى إســـــقاط الضـــــمان فـــــال يكـــــون البـــــائع مســـــؤوالً إال عـــــن رد قيمـــــة املبيـــــع وقـــــت نـــــزع اليـــــد،و يعفـــــى 

 و مصـــــــــاريف دعـــــــــوى الضـــــــــمان،و التعـــــــــويض عـــــــــنقيمـــــــــة الثمار،املصـــــــــاريف النافعـــــــــة،(مـــــــــن العناصـــــــــر األخـــــــــرى 
  :لكنه يعفى حىت من رد قيمة املبيع وقت نزع اليد يف حالتني ،)اخلسارة الالحقة

إذا  أثبـــــت أن املشـــــرتي كـــــان عاملـــــاً بســــــبب االســـــتحقاق وقـــــت التعاقـــــد و وافـــــق علـــــى إســــــقاط :الحالـــــة األولـــــى
،فمــــــــىت كــــــــان املشــــــــرتي عاملــــــــاً بوجــــــــود )قــــــــانون مــــــــدين 377املــــــــادة (الضــــــــمان،مثالً خصوصــــــــية حــــــــق االرتفــــــــاق 

 ،ق علـــــى العقـــــار املبيـــــع باعتبــــــار أن حـــــق االرتفـــــاق كـــــان ظـــــاهراً أو أعلمــــــه بـــــه البـــــائع إذا كـــــان غـــــري ظــــــاهرارتفـــــا
  فسكوت املشرتي رضا ضمين باسقاط الضمان؛

ــــــــة ــــــــة الثاني ــــــــع علــــــــى مســــــــؤوليته و صــــــــرح بتحملــــــــه ملخــــــــاطر  :الحال ــــــــائع أن املشــــــــرتي اشــــــــرتى املبي ــــــــت الب أن يثب
  التعرض؛

كـــــأن يشـــــرتط البـــــائع علـــــى املشـــــرتي أن   ،لـــــى إنقـــــاص الضـــــمان دون إســـــقاطهو قـــــد يتفـــــق البـــــائع و املشـــــرتي ع   
ــــا  ــــه تعويضــــاً عم ــــد،أو أال يــــدفع ل ــــرام البيــــع ال وقــــت نــــزع الي ــــع وقــــت إب ــــع قيمــــة املبي ــــد اســــتحقاق املبي ــــه عن يــــدفع ل
أصــــــابه مــــــن ضــــــرر و مــــــا فاتــــــه مــــــن كســــــب،إال أن شــــــرط إســــــقاط أو إنقــــــاص الضــــــمان باطــــــل إذا كــــــان البــــــائع 

ة،أي عاملـــــاً بســــبب نــــزع اليـــــد أو أخفــــاه عمــــداً عـــــن املشــــرتي،كما بإمكــــان البـــــائع و املشــــرتي االتفـــــاق ســــيء النيّــــ
ــــــة الصــــــادرة مــــــن الغــــــري، ــــــائع حــــــىت التعرضــــــات املادي ــــــادة يف الضــــــمان مثًال،كاالتفــــــاق علــــــى ضــــــمان الب   علــــــى الزي

  .على ضمان نزع امللكية للمنفعة العامةأو االتفاق 

  .ان تعرض الغيرالتنفيذ العيني لاللتزام بضم

علــــــى املشــــــرتي وجــــــب علــــــى هــــــذا األخــــــري أن يبــــــادر إىل إخطــــــار البــــــائع مــــــىت رفــــــع الغــــــري دعــــــوى اســــــتحقاق     
بـــــذلك يف الوقــــــت املناســـــب أي وقــــــت رفـــــع الــــــدعوى،و مـــــىت أخطــــــر املشـــــرتي البــــــائع وجـــــب علــــــى هـــــذا األخــــــري 

،و يــــــدفع )قــــــانون مــــــدين 372املــــــادة (أن يتــــــدخل يف الــــــدعوى إىل جانــــــب املشــــــرتي ملســــــاعدته أو أن حيــــــل حملــــــه 
ــــــرفض دعــــــواه،و مــــــىت مت ذلــــــك  ــــــيت ميلكهــــــا حــــــىت يستصــــــدر حكمــــــاً ب ــــــع الوســــــائل القانونيــــــة ال ادعــــــاء الغــــــري جبمي
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يكــــون قـــــد نفـــــذ التزامــــه بضـــــمان تعـــــرض الغــــري تنفيـــــذاً عينياً،أمـــــا إذا صــــدر احلكـــــم لصـــــاحل الغــــري اســـــتفاد املشـــــرتي 
  .البائعمن احلكم لتدعيم دعوى ضمان االستحقاق ضد 

ـــــدخل البـــــائع يف اخلصـــــومة بـــــالرغم مـــــن إخطـــــاره و حكـــــم للغـــــري باســـــتحقاق املبيـــــع     كـــــان للمشـــــرتي   ،إذا مل يت
الرجــــــــوع علــــــــى البــــــــائع و إلزامــــــــه بضــــــــمان االســــــــتحقاق إال إذا أثبــــــــت البــــــــائع أن احلكــــــــم الصــــــــادر كــــــــان نتيجــــــــة 

اف املشـــــرتي و تصــــــاحله قـــــانون مــــــدين فـــــإن اعــــــرت  373تـــــدليس أو خطـــــأ جســــــيم مـــــن املشــــــرتي،و طبقـــــاً للمــــــادة 
مــــــع الغــــــري يف حالــــــة عــــــدم تــــــدخل البــــــائع ال مينعــــــه مــــــن مطالبــــــة البــــــائع بضــــــمان االســــــتحقاق،ما مل يثبــــــت البــــــائع 
ــــه بإخطــــار البــــائع  ــــه قــــد يهمــــل املشــــرتي واجب ــــة حامســــة،إال أن ــــى حــــٍق يف دعــــواه بأدل أن الغــــري املــــدعي مل يكــــن عل

أن يـــــــدفع دعـــــــوى ضـــــــمان االســـــــتحقاق بـــــــأن لديـــــــه فللبـــــــائع  ،و يصـــــــدر حكـــــــم ـــــــائي لصـــــــاحل الغـــــــري بالـــــــدعوى
  ؛)قانون مدين 2فقرة 372املادة (حجج و لو تدخل و دفع ا لرفضت دعوى الغري 

ـــــائع  374و طبقـــــاً للمـــــادة  قـــــانون مـــــدين إذا دفـــــع املشـــــرتي مبلغـــــاً مـــــن املـــــال للغـــــري ليكـــــف عـــــن تعرضـــــه،جيوز للب
  .الضمانأن يُرد للمشرتي هذا املبلغ حىت يتخلص من التزامه ب

  

  ).ضمان االستحقاق(التنفيذ بطريق التعويض 

االســـــتحقاق هــــــو أو يثبــــــت و حيكـــــم للغــــــري بــــــاحلق الـــــذي يدعيــــــه علــــــى املبيـــــع و حيــــــرم املشــــــرتي مـــــن املبيــــــع كليــــــاً   
ــــاطي بطريــــق التعــــويض و هــــو  ــــه التــــزام احتي ــــدفع التعــــرض فيقــــع علي ــــائع خمــــالً بالتزامــــه ب أو جزئيــــاً حينهــــا يكــــون الب

  :االستحقاق،و يتمثل مضمون التعويض يفضمان 

  .في حالة االستحقاق الكلي: أوالً 

مــــــن القــــــانون املدين،حينئــــــٍذ بإمكــــــان املشــــــرتي إمــــــا  375أي حالــــــة نــــــزع اليــــــد كليــــــاً علــــــى املبيــــــع حســــــب املــــــادة 
،كمــــــا للمشــــــرتي طلــــــب تنفيــــــذ البيــــــع بطريــــــق )الفســــــخ،طلب اإلبطــــــال(تأســــــيس اإلبطــــــال علــــــى القواعــــــد العامــــــة 

  :و حينئٍذ يستفيد من تعويض عناصره كاآليتالتعويض 

  ؛)أي وقت صدور احلكم باالستحقاق(قيمة املبيع وقت نزع اليد -1
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الثمـــــار الـــــيت ألـــــزم املشـــــرتي بردهـــــا إىل املالـــــك الـــــذي اســـــتحق املبيـــــع و الثمـــــار الـــــيت يردهـــــا املشـــــرتي للغـــــري هـــــي -2
ــــــوم  ــــــه،أي مــــــن ي ــــــه حســــــن نيت ــــــزول في ــــــذي ي ــــــت ال ــــــيت حيوزهــــــا مــــــن الوق ــــــك ال ــــــاح دعــــــوى تل إعالمــــــه بعريضــــــة افتت

  .قانون مدين،و هي الثمار اليت يلزم البائع بدفع قيمتها 825االستحقاق،طبقاً للمادة 

  :المصاريف-3

و هـــــــي املصـــــــروفات الالزمـــــــة حلفـــــــظ املبيـــــــع و صـــــــيانته،لذلك فاملالـــــــك املســــــــتحق  :المصـــــــروفات الضـــــــرورية-أ
  ؛)ون املدينمن القان 1فقرة  839املادة (ملزم بدفعها إىل املشرتي 

هــــــي الــــــيت ــــــدف إىل الزيــــــادة يف قيمــــــة املبيع،فهنــــــا إذا كــــــان املشــــــرتي حســــــن النيــــــة : المصــــــروفات النافعــــــة-ب
،أمــــا إذا كـــــان ســــيء النيـــــة أي كــــان يعلـــــم )قــــانون مـــــدين 875املـــــادة (فــــإن لــــه احلـــــق يف أن يســــرتدها مـــــن املالــــك 

إزالــــــــة املنشــــــــآت الــــــــيت قــــــــام ــــــــا ســــــــبب االســــــــتحقاق وقــــــــت القيــــــــام بالنفقــــــــات كــــــــان لــــــــه اخليــــــــار بــــــــأن يطلــــــــب 
  ؛)قانون مدين 784املادة (املشرتي،أو يطلب استبقاءها مقابل دفع قيمتها 

ال هــــــــي ضــــــــرورية و ال نافعــــــــة للمالــــــــك،فليس لــــــــه أن يرجــــــــع ــــــــا علــــــــى املالــــــــك  :المصــــــــروفات الكماليــــــــة-ج
وجـــــــب دعـــــــوى ،و إمنـــــــا يكـــــــون لـــــــه الرجـــــــوع ـــــــا علـــــــى البـــــــائع مب)قـــــــانون مـــــــدين 3فقـــــــرة  839املـــــــادة (املســـــــتحق 

  ضمان استحقاق إذا كان البائع حسن النّية؛

املصــــــــاريف القضــــــــائية يســــــــرتدها املشــــــــرتي مــــــــن  :مصــــــــروفات دعــــــــوى الضــــــــمان و دعــــــــوى االســــــــتحقاق-4
  البائع؛

  .ما حلق املشرتي من خسارة و ما فاته من كسب-5
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  .في حالة االستحقاق الجزئي: ثانياً 

كيتــــه للغـــــري يف جـــــزء منــــه أو أن حيكـــــم للغـــــري حبــــق متفـــــرع عـــــن حـــــق أي نــــزع اليـــــد اجلزئـــــي علــــى املبيـــــع كثبـــــوت مل
  :قانون مدين فرقت بني حالتني يف االستحقاق اجلزئي 376امللكية،أو يقرر للغري حقاً شخصي ،املادة 

ــــــع - ــــــرد املبي ــــــي أو وجــــــود تكــــــاليف جســــــيمة فللمشــــــرتي أن ي إذا كانــــــت اخلســــــارة الناجتــــــة عــــــن االســــــتحقاق اجلزئ
الـــــذي حصـــــل عليـــــه مـــــن هـــــذا املبيـــــع مـــــع املطالبـــــة بكـــــل عناصـــــر التعـــــويض الـــــواردة يف املـــــادة للبـــــائع،مع االنتفـــــاع 

  ؛قانون مدين 375

يف حالـــــــــة إذا كانــــــــــت اخلســـــــــارة غــــــــــري جســـــــــيمة فلــــــــــيس للمشـــــــــرتي إال االحتفــــــــــاظ بـــــــــاملبيع و مطالبــــــــــة البــــــــــائع -
  .بالتعويض عما أصابه من ضرر بسبب االستحقاق اجلزئي
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        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ....تتمة السداسي األول،بداية السداسي الثانيتتمة السداسي األول،بداية السداسي الثانيتتمة السداسي األول،بداية السداسي الثانيتتمة السداسي األول،بداية السداسي الثاني....ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  .ضمان العيوب الخفية

للمشــــــرتي احليــــــازة النافعــــــة و املفيــــــدة الــــــيت متكنــــــه مــــــن احلصــــــول علــــــى اخلــــــدمات املنتظــــــرة مــــــن  يضــــــمن البــــــائع   
ــــــب و مل  ــــــد االســــــتالم أن الشــــــيء مشــــــوب بعي ــــــني عن ــــــه أن يســــــلمه مبيعــــــاً ســــــليماً،فإذا تب ــــــذلك كــــــان علي ــــــع ل املبي
 يكـــــــن باملقـــــــدور اكتشـــــــافه عنـــــــد التســـــــليم كـــــــان البـــــــائع ضـــــــامناً هلـــــــذا العيـــــــب،و نكـــــــون بصـــــــدد ضـــــــمان العيـــــــوب

  .اخلفية

  .المقصود بالعيوب الخفية الموجبة للضمان

ــــــيت خيلــــــو منهــــــا املبيــــــع يف ) املوجــــــب للضــــــمان(يعــــــرف الفقــــــه العيــــــب اخلفــــــي     ــــــة أو اآلفــــــة العارضــــــة ال أنــــــه العّل
ـــــة املعـــــد هلا،أمـــــا القـــــانون املـــــدين فـــــنص علـــــى شـــــروطه يف  ـــــع املشـــــرتي مـــــن اســـــتعماله وفقـــــاً للغاي ـــــيت متن أصـــــلها،و ال

معتـــــرباً أن العيـــــب اخلفـــــي املوجـــــب للضـــــمان هـــــو الـــــذي يـــــنقص مـــــن قيمـــــة املبيـــــع أو مـــــن نفعـــــه منـــــه  379املـــــادة 
ـــــــــع أو اســـــــــتعماله،إال أن املـــــــــادة  ـــــــــه،أو حســـــــــب طبيعـــــــــة املبي ـــــــــة املقصـــــــــودة من قـــــــــانون مـــــــــدين  385حبســـــــــب الغاي

 اســـــتثنت مـــــن تطبيـــــق ضـــــمان العيـــــوب اخلفيـــــة البيـــــوع بـــــاملزاد العلـــــين ســـــواء كانـــــت إداريـــــة أم قضـــــائية،كما يســـــتبعد
مـــــــن ضـــــــمان العيـــــــوب اخلفيـــــــة البيـــــــوع الـــــــيت مت االتفـــــــاق فيهـــــــا علـــــــى إســـــــقاط الضـــــــمان كونـــــــه لـــــــيس مـــــــن النظـــــــام 

ــــــة  ــــــائع ســــــيء الني ــــــه أو إســــــقاطه إذا كــــــان الب ــــــه،اإلنقاص من ــــــادة في ــــــايل جيــــــوز االتفــــــاق علــــــى الزي أي (العــــــام،و بالت
  ).أخفى العيب عن املشرتي عمداً 

  .شروط تطبيق ضمان العيوب الخفية

هـــــو الـــــذي يـــــنقص مـــــن قيمـــــة املبيـــــع أو مـــــن االنتفـــــاع منـــــه بقـــــدر  و العيـــــب املـــــؤثر:العيـــــب مـــــؤثراً أن يكـــــون -1
 379املــــــادة (حمســــــوس،فيجعله غــــــري صــــــاحل لالســــــتعمال فيمــــــا أُعــــــد له،حبســــــب ماهيتــــــه أو مبقتضــــــى عقــــــد البيــــــع 

دة مـــــــن ،و بالتـــــــايل البـــــــد لتحديـــــــد فيمـــــــا إذا كـــــــان العيـــــــب مـــــــؤثراً مـــــــن الرجـــــــوع إىل الغايـــــــة املقصـــــــو )قـــــــانون مـــــــدين
،و يف حالـــــة عـــــدم الـــــنص علـــــى الغايـــــة فيجـــــب الرجـــــوع إىل )مـــــا مت االتفـــــاق عليـــــه(طـــــرف املشـــــرتي يف عقـــــد البيـــــع 

مـــــا يظهـــــر مـــــن طبيعـــــة أو ختصـــــيص الشـــــيء،كما أن الـــــنقص يف قيمـــــة الشـــــيء دون نفعـــــه كـــــاٍف لوحـــــده لتمكـــــني 
ـــــائع بالضـــــمان  ـــــى الب ـــــو مل اإلنقـــــاص يف القيمـــــة إنقاصـــــاً حمسوســـــاً (املشـــــرتي مـــــن الرجـــــوع عل ـــــاً و ل ـــــاً خفي يعـــــد عيب

  ؛)يكن هناك نقص يف املنفعة
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ــــــب قــــــديماً -2 ــــــع وقــــــت التســــــليم،أما إذا  :أن يكــــــون العي ــــــب موجــــــوداً يف املبي املقصــــــود بالقــــــدم أن يكــــــون العي
نشــــــأ العيـــــــب بعـــــــد التســـــــليم فــــــال ُيســـــــأل البـــــــائع عنـــــــه،لكن إذا كـــــــان ســــــبب العيـــــــب قـــــــدمياً و مل يظهـــــــر إال بعـــــــد 

  ن البائع مسؤوالً عنه؛التسليم فهو عيب قدمي يكو 

ـــــذي يكـــــون موجـــــوداً وقـــــت البيـــــع و مل يســـــتطع املشـــــرتي كشـــــفه  :أن يكـــــون العيـــــب خفيـــــاً -3 و هـــــو العيـــــب ال
بعـــــد تفحصــــــه للشـــــيء املبيــــــع،تفحص الرجــــــل العادي،فـــــإذا أمهــــــل املشـــــرتي يف الفحــــــص فــــــال يعـــــد البــــــائع ضــــــامناً 

لـــــــة مـــــــا إذا كـــــــان العيـــــــب ظـــــــاهراً و أخفـــــــاه إال إذا مل يـــــــتفحص املشـــــــرتي اعتمـــــــاداً علـــــــى تأكيـــــــدات البـــــــائع أو حا
  البائع غشاً منه؛

فــــــإذا كــــــان عاملــــــاً بالعيــــــب ســــــقط الضــــــمان و لــــــو كــــــان خفيــــــاً،ألن  :أال يكــــــون العيــــــب معلومــــــاً للمشــــــتري-4
  .احلقيقي أو وقت التسليم يبعلمه يدل على رضائه باملبيع املعيب و العربة بتاريخ الع

  .إجراءات الحصول على الضمان

ــــــــع بعنايــــــــة الرجــــــــل العــــــــادي،و فــــــــور حــــــــىت      حيصــــــــل املشــــــــرتي علــــــــى الضــــــــمان جيــــــــب أن يقــــــــوم بفحــــــــص املبي
 381املـــــادة (اكتشـــــاف العيـــــب علـــــى املشـــــرتي أن يبـــــادر بإخطـــــار البـــــائع بوجـــــود هـــــذا العيـــــب يف ميعـــــاد معقـــــول 

  .،فإن مل خيطر املشرتي البائع سقط حقه يف الرجوع بالضمان)قانون مدين

كـــــان للمشـــــرتي رفـــــع دعـــــوى الضـــــمان خـــــالل   هـــــذا اإلخطـــــار ع بالعيـــــب و مل ُجيـــــدِ بـــــائفـــــإذا أخطـــــر املشـــــرتي ال  
ــــي  ــــانون مــــدين 381املــــادة (ســــنة مــــن وقــــت تســــلم املبيــــع تســــلماً فعل ــــه بالتســــل،)ق ــــتمكن املشــــرتي ألن م الفعلــــي ي

ـــــه ألكثـــــر مـــــن  ـــــائع ال يســـــتطيع التمســـــك مبـــــدة الســـــنة إذا قبـــــل تشـــــديد الضـــــمان و إطالت مـــــن الفحـــــص،إال أن الب
ـــــق التقـــــادم )نة ميكـــــن متديـــــدها لكـــــن ال ميكـــــن تقصـــــريهاالســـــ(ســـــنة  ـــــه فيطب ـــــب غشـــــاً من ـــــائع العي ،أو إذا أخفـــــى الب

   .سنة من يوم التسليم) 15(الطويل أي مخسة عشر 
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  .آثار دعوى الضمان

قــــــانون مــــــدين جنــــــد أن املشــــــرع قــــــد أحــــــال بشــــــأن ضــــــمان العيــــــوب اخلفيــــــة إىل املــــــادة  381بــــــالرجوع للمــــــادة     
قـــــــانون مـــــــدين وجـــــــب  376مـــــــدين املتعلقـــــــة بنـــــــزع اليـــــــد اجلزئـــــــي للمبيـــــــع،و بالتـــــــايل طبقـــــــاً للمـــــــادة قـــــــانون  376

  :التفريق بني حالتني

أي أن اخلســـــارة الناجتـــــة بســـــبب العيـــــب بلغـــــت درجـــــة مـــــن اجلســـــامة  :حالـــــة العيـــــب الجســـــيم: الحالـــــة األولـــــى 
بـــــــائع و يطالبـــــــه جبميـــــــع عناصـــــــر لــــــو علـــــــم ـــــــا املشـــــــرتي ملـــــــا تعاقـــــــد،و عندئـــــــٍذ جيــــــوز للمشـــــــرتي أن يـــــــرد املبيـــــــع لل

  قانون مدين؛ 375التعويض املنصوص عليها يف املادة 

و هنـــــا ال يكـــــون للمشـــــرتي إال االحتفـــــاظ بـــــاملبيع مـــــع املطالبـــــة : حالـــــة العيـــــب غيـــــر الجســـــيم: الحالـــــة الثانيـــــة
  .بالتعويض عن الضرر الالحق به بسبب العيب
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  .ارـــــــجـــــــــــد اإليــــــــــقـــــــــــع

  .تعريف عقد اإليجار: أوال

مـــــــؤرخ يف  58-75املعـــــــدل و املـــــــتمم لألمـــــــر  2007مـــــــايو  13املـــــــؤرخ يف  05-07قبـــــــل صـــــــدور القـــــــانون    
ــــــــري تعريفــــــــاً لعقــــــــد اإلجيــــــــار و اكتفــــــــى  1975ســــــــبتمرب  26 املتضــــــــمن القــــــــانون املــــــــدين،مل يعــــــــِط املشــــــــرع اجلزائ

مـــــــــــدين علـــــــــــى أن اإلجيـــــــــــار ينعقـــــــــــد مبقتضـــــــــــى عقـــــــــــد بـــــــــــني املـــــــــــؤجر              قـــــــــــانون  467باإلشـــــــــــارة مبوجـــــــــــب املـــــــــــادة 
عقـــــد ميكـــــن املـــــؤجر " و املســـــتأجر،غري أنـــــه بعـــــد التعـــــديل عرفـــــه املشـــــرع اجلزائـــــري مبوجـــــب ذات املـــــادة املعدلـــــة أنـــــه

ــــدل يف األصــــل  ــــوم،و يكــــون هــــذا الب ــــدل إجيــــار معل مبقتضــــاه املســــتأجر مــــن االنتفــــاع بشــــيء ملــــدة حمــــددة مقابــــل ب
ـــــه جيـــــوز أن يكـــــون تقـــــدمي عمـــــلنقـــــ ـــــة أن عناصـــــر عقـــــد اإلجيـــــار  467،يســـــتفاد مـــــن نـــــص املـــــادة "وداً إال أن املعدل
  .التمكني من االنتفاع،األجرة و املدة: هي

  .خصائص عقد اإليجار: ثانياً 

 58-75مـــــن خـــــالل أحكـــــام عقـــــد اإلجيـــــار الـــــيت قرّرهـــــا األمـــــر : جـــــوب كتابـــــة العقـــــد المتضـــــمن اإليجـــــارو )1
شــــــكل خاص،كمــــــا أن إثباتــــــه ال  ا ال يشــــــرتط النعقادهــــــمــــــن العقــــــود الرضــــــائية الــــــيتيتبـــــّني أن عقــــــد اإلجيــــــار هــــــو 

قـــــــانون مـــــــدين قبـــــــل  467يتطلـــــــب بـــــــأن يـــــــتم يف شـــــــكل خـــــــاص أيضـــــــاً،و هـــــــذا مـــــــا يســـــــتفاد مـــــــن نـــــــص املـــــــادة 
ــــــــــر التعــــــــــديل مبوجــــــــــب  ــــــــــه إث ــــــــــ 05-07القــــــــــانون التعــــــــــديل،غري أن ــــــــــة عقــــــــــد اإلجيــــــــــار ركن  اً جعــــــــــل املشــــــــــرع كتاب
مكـــــــرر ،إذ جيـــــــب أن يفـــــــرغ العقـــــــد يف ورقـــــــة عرفيـــــــة أو قالـــــــب  467النعقـــــــاده،فهو عقـــــــد شـــــــكلي بـــــــنص املـــــــادة 

ــــــاريخ  ــــــة فــــــإن احملــــــرر العــــــريف جيــــــب أن يكــــــون ثابــــــت الت ــــــه إذا أفــــــرغ يف ورقــــــة عرفي رمســــــي و إال كــــــان بــــــاطًال،غري أن
ــــــه ال يكــــــون العقــــــد العــــــريف  328الطــــــابع،و قــــــد نصــــــت املــــــادة بتســــــجيله مبصــــــلحة التســــــجيل و  ــــــانون مدين،أن ق

ــــــداءاً مــــــن يــــــوم تســــــجيله،من يــــــوم ثبــــــوت  ــــــه تــــــاريخ ثابــــــت ابت حجــــــة علــــــى الغــــــري يف تارخيــــــه إال مــــــذ أن يكــــــون ل
مضــــمونه يف عقــــد آخــــر حــــرره موظــــف عــــام،أو مــــن يــــوم التأشــــري عليــــه علــــى يــــد ضــــابط عــــام خمــــتص،أو مــــن يــــوم 

  .على العقد حق أو إنذاروفاة أحد الذين هلم 

و عليـــــه يف حالـــــة ختلـــــف عنصـــــر الكتابـــــة يقـــــع عقـــــد اإلجيـــــار حتـــــت طائلـــــة الـــــبطالن،و هنـــــا جتـــــدر اإلشـــــارة إىل أن 
ال تســــــري إال علــــــى الوقــــــائع الــــــيت نشــــــأت يف ظلــــــه تطبيقــــــاً  05-07أحكــــــام عقــــــد اإلجيــــــار املعدلــــــة يف القــــــانون 

ال يســـــــري القـــــــانون إال علـــــــى مـــــــا يقـــــــع علـــــــى املســـــــتقبل و ال يكـــــــون لـــــــه أثـــــــر " قـــــــانون مـــــــدين 1فقـــــــرة  2للمـــــــادة 
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مكـــــــرر مـــــــن القـــــــانون املدين،فالكتابـــــــة يف عقـــــــود اإلجيـــــــار ال تســـــــري إال  507،و تؤكـــــــد ذلـــــــك املـــــــادة ..."رجعـــــــي
  .05-07دت بعد صدور القانون بالنسبة للتصرفات اليت انعق

املعــــــدل و املــــــتمم (املتعلــــــق بالنشــــــاط العقــــــاري  03-93صــــــدر املرســــــوم التشــــــريعي  1993مــــــارس  01بتــــــاريخ 
و مبوجبــــــــه ،)الرتقيـــــــة العقاريـــــــةاملتعلـــــــق ب 2011فربايـــــــر  17لــــــــ 04-11و امللغـــــــى بالقـــــــانون  05-07بالقـــــــانون 

ــــــه أن تتجســــــد العال 21تشــــــرتط املــــــادة  ــــــني املــــــؤجر ومن ــــــة ب ــــــاً  ق ــــــذي املســــــتأجر وجوب ــــــايب ال طبقــــــاً للنمــــــوذج الكت
ــــــذي  ــــــى منــــــوذج عقــــــد اإلجيــــــار  1994املــــــؤرخ يف مــــــارس  69-94حــــــدده املرســــــوم التنفي املتضــــــمن املصــــــادقة عل

ـــــــه يف  ـــــــى هـــــــذه القاعـــــــدة يف الفقـــــــرة 21املـــــــادة  املنصـــــــوص علي مـــــــن نفـــــــس  2،غـــــــري أن املشـــــــرع أورد اســـــــتثناء عل
ملســــــتأجر عقــــــد إجيــــــار مكتــــــوب روعــــــي فيــــــه شــــــكله املقــــــرر و قــــــام هــــــذا املــــــادة تتمثــــــل يف أنــــــه إذا مل يكــــــن بيــــــد ا

املســـــتأجر باســــــتظهار أي حمـــــرر يثبــــــت وجــــــود رابطـــــة بينــــــه و بــــــني مرقـــــي عقــــــاري يأخــــــذ مركـــــز املؤجر،فــــــإن ذلــــــك 
ق يف شـــــغل األمكنـــــة ملـــــدة ســـــنة كاملـــــة تســـــري ابتـــــداءاً مـــــن تـــــاريخ معاينـــــة خمالفـــــة أحكـــــام اإلجيـــــار،   احلـــــخيـــــول لـــــه 

  .لسنة يتقرر له مغادرة األمكنةو بعد اية ا

،أي 03-93للمرســـــــوم التشـــــــريعي  21مـــــــن املـــــــادة  2ألغـــــــت الفقـــــــرة  05-07مـــــــن التعـــــــديل  8إال أن املـــــــادة 
  .ألغت هذا االستثناء

  .يأخذ كل من املؤجر و املستأجر مقابالً ملا يعطيه :من عقود المعاوضةعقد اإليجار )2

ــــــالعني  :لجــــــانبينعقــــــد اإليجــــــار مــــــن العقــــــود الملزمــــــة )3 ــــــزم املــــــؤجر بتمكــــــني املســــــتأجر مــــــن االنتفــــــاع ب فيلت
  . املؤجرة،و يلتزم املستأجر بدفع بدل اإلجيار

و بالتـــــايل يعتـــــرب مـــــن أعمـــــال اإلدارة ال  :عقـــــد اإليجـــــار هـــــو مـــــن العقـــــود الـــــواردة علـــــى االنتفـــــاع بالشـــــيء)4
  .من أعمال التصرف،فيقتصر على إنشاء التزامات شخصية

ـــــاً يف العقـــــد خاصـــــة بعـــــد : عقـــــد اإليجـــــار عقـــــد زمنـــــي)5 ـــــرب مـــــدة عقـــــد اإلجيـــــار ركن أي مـــــن عقـــــود املـــــدة،و تعت
،حيــــــث جعـــــــل املشــــــرع قيـــــــام اإلجيــــــار مرتبطـــــــاً باملــــــدة الزمنيـــــــة احملــــــددة لـــــــه،و يف حالـــــــة 05-07قـــــــانون التعــــــديل 

ـــــاطالً بطـــــالن مطلقاً،املـــــادة  ي اإلجيـــــار بانقضـــــاء ينتهـــــ"قـــــانون مـــــدين  1مكـــــرر 469عـــــدم حتديـــــدها كـــــان العقـــــد ب
        ،فاملســــــــتأجر لــــــــن يســــــــتفيد مــــــــن متديــــــــد لعقــــــــد اإلجيــــــــار "املــــــــدة املتفــــــــق عليهــــــــا دون حاجــــــــة إىل تنبيــــــــه بــــــــاإلخالء

كمــــــا هــــــو احلــــــال بالنســــــبة ) التجديــــــد الضــــــمين(و بشــــــروطه األوىل و ملــــــدة غــــــري حمــــــدودة،يف حالــــــة انتهــــــاء املــــــدة 
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ـــــــ ــــــان( 509،و املــــــادة 2فقــــــرة  474يف املــــــادة  1975لعقــــــود اإلجيــــــار املربمــــــة يف ظــــــل القــــــانون املــــــدين ل  ،)ملغات
ــــــه علــــــى أســــــاس هــــــذه املــــــدة يتعــــــني ن مث اســــــتبعد املشــــــرع العقــــــود غــــــري و مــــــ ــــــة ألن حمــــــددة املــــــدة و العقــــــود األبدي

جر، مـــــن ناحيـــــة بـــــدل اإلجيـــــار الـــــيت يســـــتحقها املـــــؤ  مقـــــدار املنفعـــــة الـــــيت يســـــتحقها املســـــتأجر و مقـــــدار األجـــــرة أو
نـــــص علـــــى أنـــــه جيـــــوز للشـــــخص الـــــذي ال ميلـــــك إال  05-07مـــــن تعـــــديل  468ملـــــادة أخـــــرى جنـــــد املشـــــرع يف ا

ـــــه أن يـــــربم عقـــــد إجيـــــار ملـــــدة تزيـــــد عـــــن ـــــه ال جيـــــوز ل ـــــام بأعمـــــال اإلدارة أن يـــــربم عقـــــود اإلجيـــــار،غري أن ـــــالث    القي ث
    يقضــــــي خبـــــالف ذلــــــك،و يف حالـــــة مــــــا إذا أبـــــرم عقــــــد اإلجيـــــار ملــــــدة تزيـــــد عــــــن  ســـــنوات مـــــا مل يوجــــــد نـــــص) 3(

ســـــــنوات فقـــــــط،و ال يعتـــــــد باملـــــــدة ) 3(ثـــــــالث  ســـــــنوات فـــــــإن مـــــــدة ســـــــريان اإلجيـــــــار تقتصـــــــر علـــــــى) 3(ثـــــــالث 
  .الزائدة

ـــــذين لهـــــم حـــــق اإلدارة هـــــم ـــــم األشـــــخاص ال ـــــدائن املـــــرن رهـــــن الو  :و مـــــن ث يل،الوصـــــي،الوكيل وكالـــــة عامة،ال
  ...حيازي،احلارس القضائي،الوكيل املتصرف القضائي

  .أركان عقد اإليجار

  .األهلية في عقد اإليجار:أوالً 

ســـــــنة،و إذا كـــــــان أحـــــــد الطـــــــرفني مميـــــــزاً أي أكمـــــــل  19يشـــــــرتط النعقـــــــاد اإلجيـــــــار أهليـــــــة طـــــــريف العقـــــــد بإمتـــــــام    
كـــــان العقـــــد موقوفـــــاً علـــــى إجـــــازة الـــــويل أو إجـــــازة القاصـــــر بعـــــد اكتمـــــال ) الســـــفيه أو مـــــن يف حكمـــــه(ســـــنة  13

  الضرر؛ أهليته،ألن اإلجيار من العقود الدائرة بني النفع و

  :األشخاص الذين هلم حق اإلجياريف هذا اإلطار فإن 

  ؛)أي املالك( :من يملك حق التصرف-1

حيــــــث جيـــــوز لــــــه أن يــــــؤجر العــــــني املــــــؤجرة باطنيــــــاً بعــــــد احلصــــــول علــــــى إذن كتــــــايب مــــــن املــــــؤجر  :المســــــتأجر-2
  كم بالنسبة للتنازل عن اإلجيار؛قانون مدين املعدلة،نفس احل 505طبقاً للمادة 

ــــــام بأعمــــــال اإلدارة-3 ــــــذي لهــــــم حــــــق القي حيــــــق هلــــــم اإلجيــــــار ) قــــــانون مــــــدين 468املــــــادة ( :األشــــــخاص ال
  ؛...الويل،الوصي،الوكيل وكالة عامة وغريهم: سنوات،و منهم) 3(ملدة ال تتجاوز ثالث 
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ألن لــــــــه حـــــــق أو ســــــــلطة االســـــــتعمال و االســــــــتغالل باعتبـــــــار أن حــــــــق املنتفـــــــع يعطــــــــي لصــــــــاحبه  :المنتفـــــــع-4
  ؛)قانون مدين 469املادة (نياً متفرع عن حق امللكية حقاً عي

قـــــانون مـــــدين،ال جيـــــوز التنـــــازل للغـــــري  856إذ مبوجـــــب املـــــادة :يجـــــار مـــــن لـــــه حـــــق االســـــتعمال و الســـــكنإ-5
 469عـــــــن حـــــــق االســـــــتعمال و الســـــــكن إال بنـــــــاءاً علـــــــى شـــــــرط صـــــــريح أو مـــــــربر قـــــــوي،و قـــــــد جـــــــاء يف املـــــــادة 

،فأجــــــــازت لصــــــــاحب حــــــــق "تنــــــــازل"عــــــــوض  "إجيــــــــار"عبــــــــارة  للقــــــــانون املــــــــدين 05-07مكــــــــرر مــــــــن التعــــــــديل 
ــــــه  ــــــربم عقــــــد إجيــــــار و لكــــــن إذا ورد يف احملــــــرر املنشــــــئ للحــــــق بنــــــد صــــــريح يــــــرخص ل االســــــتعمال و الســــــكن أن ي

  بذلك؛

ـــــيس ون املـــــؤجر ال ميلـــــك العـــــني املـــــؤجرة و يكـــــ قـــــد يـــــؤجر الشـــــخص ملـــــك الغـــــري،أي :إيجـــــار ملـــــك الغيـــــر-6 ل
حـــــق االنتفـــــاع ـــــا و ال حـــــق إدارا،مبـــــا أن بيـــــع ملـــــك الغـــــري نصوصـــــه اســـــتثنائية و ال وجـــــود هلـــــا يف إجيـــــار ال لـــــه 

و مـــــــن مث لـــــــيس للمســـــــتأجر طلـــــــب اإلبطـــــــال أو الفســـــــخ مـــــــا مل  اإليجـــــــار صـــــــحيحاً ملـــــــك الغري،فيعتـــــــرب هـــــــذا 
النتفــــــــاع اوع بــــــــالتعويض علــــــــى املــــــــؤجر،أو منعــــــــه مــــــــن املالــــــــك األصــــــــلي فيمكنــــــــه الرجــــــــ ايتعــــــــرض لــــــــه املالك،أمــــــــ

بالعني،كمــــــا ميكــــــن للمالــــــك طلــــــب اســــــتحقاق العــــــني مــــــن املســــــتأجر ألن العقــــــد غــــــري نافــــــذ يف حقــــــه،أو تــــــأجري 
العــــــني للغــــــري،و هنــــــا جيــــــوز للمســــــتأجر الرجــــــوع بضــــــمان االســــــتحقاق علــــــى املــــــؤجر و املطالبــــــة بالفســــــخ،أما إذا 

  .أقّر املالك اإلجيار حّل حمل املؤجر يف احلقوق و االلتزامات

  .حل عقد اإليجارم: ثانياً 

  :و يقوم حمل عقد اإلجيار على عنصري املنفعة و بدل اإلجيار

  .المنفعة-أ

  :حيث ميكن املؤجر املستأجر من االنتفاع بالعني املؤجرة عن طريق تسليمها له،و يشرتط يف املنفعة    

التســـــليم فـــــإن إذا هلـــــك الشـــــيء حمـــــل املنفعـــــة بعـــــد العقـــــد و قبـــــل فـــــ:أن تكـــــون ممكنـــــة وقـــــت إبـــــرام العقـــــد -1
ـــــه ينفســـــخ بقـــــوة القـــــانون لتعـــــذر شـــــرط املنفعـــــة،و كـــــذلك احلكـــــم إذا هلكـــــت العـــــني املـــــؤجرة  العقـــــد صـــــحيح لكن

،و إذا ورد اإلجيـــــــار علـــــــى منفعـــــــة ممكنـــــــة يف املســـــــتقبل بـــــــدأ )قـــــــانون مـــــــدين 481املـــــــادة (خـــــــالل مـــــــدة اإلجيـــــــار 
  سريان العقد من تاريخ إمتام البناء؛
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ـــــــة ع-2 ـــــــم المســـــــتأجر بالمنفع ـــــــاً أن يعل ـــــــذلك  :لمـــــــاً كافي فيجـــــــب أن توصـــــــف العـــــــني املـــــــؤجرة وصـــــــفاً كافياً،ل
بالنســـــــبة لإلجيـــــــارات املتعلقـــــــة باألمـــــــاكن اســـــــتوجب املشـــــــرع أن تـــــــتم معاينتهـــــــا وجاهيـــــــاً،و يلحـــــــق بعقـــــــد اإلجيـــــــار 
ـــــــر  ـــــــة ختلـــــــف حتري ـــــــة صـــــــاحلة لالســـــــتعمال،و يف حال ـــــــأن العـــــــني املـــــــؤجرة اســـــــتلمت يف حال ـــــــني ب حمضـــــــر وصـــــــفي يب

  ؛)معدلة 476املادة (سلمها يف حالة سليمة تستأجر قد احملضر يفرتض أن امل

أي مـــــن (مـــــن منقـــــوالت و عقـــــارات  :يجـــــب أن تـــــرد المنفعـــــة علـــــى محـــــل أو شـــــيء صـــــالح لالســـــتعمال-3
  ).ستهالكيةاالشياء األدون 

  .بدل اإليجار-ب

اإلجيـــــار،    هـــــو لقـــــاء اإلجيـــــار الـــــذي يلتـــــزم املســـــتأجر بدفعـــــه للمـــــؤجر و الـــــذي ينبغـــــي أن يكـــــون حمـــــدد يف عقـــــد    
،و جيــــــب أن تكــــــون األجــــــرة )قــــــانون مــــــدين 2فقــــــرة  467املــــــادة (و قــــــد يكــــــون بــــــثمن نقــــــدي أو بتقــــــدمي عمــــــل 

  .حقيقية و جدية

الـــــــــذي حيـــــــــدد القواعـــــــــد املنظمـــــــــة  1997ديســـــــــمرب  29املـــــــــؤرخ يف  506-97قـــــــــرر املرســـــــــوم التنفيـــــــــذي رقـــــــــم 
جــــــانفي  1وضــــــوعة لالســــــتغالل ابتــــــداءاً مــــــن إلجيــــــار الســــــكنات التابعــــــة لــــــديوان الرتقيــــــة و التســــــيري العقــــــاري و امل

ـــــه فـــــاتورة شـــــهرية،وفقاً  1998 ـــــتم مبوجب ـــــغ اإلجيـــــار األصـــــلي يف عقـــــد اإلجيـــــار و ت ـــــه جيـــــب أن يـــــذكر مبل ،علـــــى أن
  .لشكل الوصل النموذجي املصادق عليه مبوجب قرار من قبل وزير السكن

  .المدة: ثالثاً 

ـــــــث تســـــــر     ـــــــه يف هـــــــي مـــــــن العناصـــــــر اجلوهريـــــــة يف عقـــــــد اإلجيـــــــار حي ـــــــاريخ املتفـــــــق علي ي مـــــــدة اإلجيـــــــار مـــــــن الت
نظــــــام التجديــــــد الضــــــمين الــــــذي   05-07العقــــــد،فإذا مل حيــــــدد فمــــــن تــــــاريخ إبــــــرام العقــــــد،و قــــــد ألغــــــى القــــــانون 

ــــام ــــز بعــــد انتهــــاء مــــدة العقــــد و عــــدم قي ــــه يف ظــــل القــــانون القــــدمي،حيث كــــان جيي ــــه  كــــان معمــــوالً ب املــــؤجر بالتنبي
  .ة غري حمدودةدد العقد و ملدباإلخالء أن يتج

ـــــــاً ( 20مـــــــن املـــــــادة  2فقـــــــرة يف ال 03-93أمـــــــا مبوجـــــــب املرســـــــوم التشـــــــريعي      ـــــــه يف  )امللغـــــــاة حالي قضـــــــت بأن
         بقــــــــاء املســــــــتأجر يف العــــــــني املــــــــؤجرة دون اعــــــــرتاض مــــــــن املــــــــؤجر جتــــــــدد العقــــــــد ضــــــــمنياً تطبيقــــــــاً للقــــــــانون حــــــــال

،أمـــــــــا يف حالـــــــــة اعـــــــــرتاض املـــــــــؤجر علـــــــــى التجديـــــــــد تنتهـــــــــي عالقـــــــــة اإلجيـــــــــار دون احلاجـــــــــة إىل التنبيـــــــــه 75-58
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ملزمـــــــاً إذا  58-75بـــــــاإلخالء عمـــــــالً بقاعـــــــدة األثـــــــر الفـــــــوري للقـــــــانون اجلديـــــــد،إذ كـــــــان املـــــــؤجر وفقـــــــاً للقـــــــانون 
ـــــــالتخلي عـــــــن العـــــــني املـــــــؤجرة وف ـــــــذاراً للمســـــــتأجر ب ـــــــة أن يوجـــــــه إن قـــــــاً لآلجـــــــال احملـــــــددة يف أراد اســـــــرتجاع األمكن

ـــــــــــــل، 15ينـــــــــــــاير، 15: ملغـــــــــــــاة مـــــــــــــن القـــــــــــــانون القـــــــــــــدمي،و اآلجـــــــــــــال هـــــــــــــي 475(املـــــــــــــادة                 جويليـــــــــــــة  15أفري
  ؛...)أكتوبر 15و 

  . الشكل فالعقد باطل بطالن مطلق إذا ختلفو  ،)وفق ما سبق التعرض إليه(.الشكل: رابعاً 

  .أثر انتقال ملكية العين المؤجرة إلى الغير

ـــــــة   أشـــــــار املشـــــــرع    ـــــــأي تصـــــــرف ناقـــــــل للملكي ـــــــه ب ـــــــيت يقـــــــوم فيهـــــــا املـــــــؤجر بنقـــــــل ملكيت ـــــــة ال ـــــــري إىل احلال اجلزائ
حبيث تقضــــــــي أنــــــــه إذا انتقلــــــــت ملكيــــــــة مــــــــن القــــــــانون املــــــــدين، 3مكــــــــرر  469كالبيع،اهلبة،املقايضــــــــة يف املــــــــادة 

ــــه ا ــــت إلي ــــذاً يف حــــق مــــن انتقل ــــاً أو جــــرباً يكــــون اإلجيــــار ناف مللكيــــة،فال ميكــــن للمتصــــرف إليــــه العــــني املــــؤجرة إرادي
إىل حــــــني  اً أن يطالـــــب املســـــتأجر بـــــاإلخالء إذا كـــــان مســـــكن) صـــــاحب احلـــــق املـــــوايل أو الالحـــــق لعقـــــد اإلجيـــــار(

ــــــه حجيــــــة علــــــى املتصــــــرف  ــــــاً فــــــال يكــــــون ل ــــــه إال إذا كــــــان انتهــــــاء مــــــدة اإلجيار،فــــــإذا كــــــان عقــــــد اإلجيــــــار عرفي إلي
ليـــــه مـــــا دام املتصـــــرف إليـــــه حســـــن النيـــــة،و يف هـــــذه احلالـــــة و ســـــابق علـــــى ثبـــــوت حـــــق املتصـــــرف إثابـــــت التـــــاريخ 

يلتـــــــزم املســـــــتأجر بـــــــدفع األجـــــــرة إىل املتصـــــــرف إليـــــــه و لـــــــيس إىل املالـــــــك الســـــــابق،أما إذا قـــــــام املســـــــتأجر بالوفـــــــاء 
،و مـــــا مقـــــدماً ببـــــدل اإلجيـــــار إىل املـــــؤجر فإنـــــه ميكنـــــه أن حيـــــتج إزاء مـــــن انتقلـــــت إليـــــه امللكيـــــة ـــــذا الوفـــــاء املعجـــــل

،إال أنـــــــه يف حالـــــــة ثبـــــــوت علـــــــم )بـــــــدعوى اإلثـــــــراء بـــــــال ســـــــبب(تصـــــــرف إليـــــــه إال الرجـــــــوع علـــــــى املـــــــؤجر علـــــــى امل
ـــــــه االحتجـــــــاج ـــــــذا الوفـــــــاء يف مواجهـــــــة  ـــــــدل اإلجيـــــــار فـــــــال جيـــــــوز ل ـــــــة وقـــــــت الوفـــــــاء بب املســـــــتأجر بانتقـــــــال امللكي

  .املتصرف إليه
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  ).آثار عقد اإليجار(أحكام عقد اإليجار 

I-لتزامات المؤجرا.  

  .االلتزام بتسليم العين المؤجرة: أوالً 

ـــــث يلتـــــزم املـــــؤجر بتســـــليم العـــــني املـــــؤجرة املتفـــــق عليهـــــا دون غريها،كمـــــا يلتـــــزم بتســـــليم ملحقاـــــا و هـــــي      حي
ـــــالعني املـــــؤجرة إال ـــــا  ـــــيت ال يكتمـــــل االنتفـــــاع ب ـــــاه(املســـــتلزمات ال ،كمـــــا جيـــــب )إخل...حـــــق االرتفاق،تصـــــريف املي

تـــــاج إىل ترميمـــــات و إصـــــالحات أن يســـــلم العـــــني يف حالـــــة حســـــنة،معىن ذلـــــك أنـــــه إذا كانـــــت العـــــني املـــــؤجرة حت
،و اشــــرتط املشـــــرع أن تــــتم معاينــــة األمــــاكن وجاهيـــــاً )قــــانون مــــدين 476املــــادة (فعليــــه القيــــام ــــا قبــــل تســـــليمها 

حبضـــــور طـــــريف العقـــــد و حتريـــــر حمضـــــر وصـــــفي يلحـــــق بعقـــــد اإلجيار،هـــــذا احملضـــــر يبـــــني حالـــــة العـــــني املـــــؤجرة عنـــــد 
تســـــليم العـــــني املـــــؤجرة دون هـــــذا اإلجـــــراء اعتـــــرب ذلـــــك قرينـــــة علـــــى  التســـــليم و أوصـــــافها و حمتوياـــــا،و يف حالـــــة

  .تسلم العني يف حالة حسنة،و إن كانت قرينة بسيطة ميكن إثبات عكسها

إذا قــــــام املــــــؤجر بتســــــليم العــــــني املــــــؤجرة حبالــــــة غــــــري صــــــاحلة لالســــــتعمال املقصــــــود فإنــــــه جيــــــوز للمســــــتأجر أن     
املــــــادة (ار بقــــــدر مــــــا نقـــــص مــــــن االســــــتعمال مـــــع التعــــــويض يطلـــــب فســــــخ عقــــــد اإلجيـــــار أو إنقــــــاص بــــــدل اإلجيـــــ

يف عقــــــد البيــــــع مبوجــــــب  ،و قــــــد أحــــــال املشــــــرع فيمــــــا خيــــــص االلتــــــزام بالتســــــليم إىل أحكامــــــه)قــــــانون مــــــدين 477
قـــــــانون مـــــــدين مبجـــــــرد انعقـــــــاد  281قـــــــانون مـــــــدين،و عليـــــــه يكـــــــون زمـــــــن التســـــــليم مبقتضـــــــى املـــــــادة  478املـــــــادة 

ـــــى تأج ـــــع العقـــــد إال إذا قضـــــى العـــــرف عل ـــــع املســـــتأجر عـــــن دف ـــــأخر املـــــؤجر عـــــن التســـــليم امتن ـــــل التســـــليم،فإن ت ي
  .بدل اإلجيار

أمـــــا مكـــــان التســـــليم فهـــــو مكـــــان تواجـــــد العـــــني املؤجرة،فـــــإذا امتنـــــع املـــــؤجر عـــــن تنفيـــــذ التزامـــــه بالتســـــليم جـــــاز    
  .للمستأجر بعد إعذار املؤجر املطالبة بالتنفيذ العيين،أو املطالبة بالفسخ مع التعويض

ـــــي ل إذا كـــــانو  ـــــيب انفســـــخ العقـــــد بقـــــوة القانون،اســـــرتد املســـــتأجر عـــــدم التســـــليم بســـــبب اهلـــــالك الكل ســـــبب أجن
فللمســـــتأجر إمـــــا طلـــــب الفســـــخ أو إنقـــــاص بـــــدل (بـــــدل اإلجيـــــار الـــــذي دفعـــــه مقـــــدماً،أما إذا كـــــان اهلـــــالك جزئيـــــاً 

  .،و إذا كان اهلالك بسبب املؤجر كان للمستأجر طلب التعويض إضافة لذلك)اإلجيار
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علـــــــى ضـــــــرورة تســـــــليم ديـــــــوان الرتقيـــــــة و التســـــــيري العقـــــــاري  147-76مـــــــن املرســـــــوم  16و قـــــــد أكـــــــدت املـــــــادة 
  .العني املؤجرة يف حالة جيدة،و إال كان للمستأجر طلب الفسخ إذا كان النقص جسيماً 

  .التزام المؤجر بالصيانة: ثانياً 

ــــزم بصــــيانة 1فقــــرة  479حســــب املــــادة      ــــإن املــــؤجر مل ــــانون مــــدين ف ــــة الــــيت  ق ــــى احلال العــــني املــــؤجرة لتبقــــى عل
  من عقود املدة؛ ،باعتبارهأثناء مدة اإلجيارسلمت ا،فيقوم جبميع الرتميمات الضرورية 

إصـــــــــــالح اجلـــــــــــدران اآليلـــــــــــة : و الرتميمـــــــــــات الضـــــــــــرورية حلفـــــــــــظ العـــــــــــني املـــــــــــؤجرة مـــــــــــن اهلـــــــــــالك أو التلف،مثـــــــــــل
امليـــــــاه،و الرتميمــــــــات الضـــــــرورية النتفــــــــاع املســــــــتأجر للســـــــقوط،ترميم األســــــــقف،ترميم األرضـــــــيات املهرتئــــــــة بفعــــــــل 

ـــــــوات الصـــــــرف،تبييض األســـــــطح،و هـــــــو مـــــــا يســـــــتنبط ـــــــل صـــــــيانة قن قـــــــانون  479مـــــــن املـــــــادة  بـــــــالعني املؤجرة،مث
ن اللســــــكن التابعــــــة لــــــديو  تنظــــــيم إجيــــــار احملــــــالت املعــــــدة املتضــــــمن 147-76مــــــن املرســــــوم  18مــــــدين و املــــــادة 

  .املؤجر التكاليف املثقلة للعني املؤجرة كالضرائب و التسيري العقاري،كما يتحمل الرتقية

ـــــة الـــــيت حتتاجهـــــا العـــــني نتيجـــــة اســـــتعماهلا اســـــتعمال عـــــادي فيتحملهـــــا املســـــتأجر،و يف    أمـــــا الرتميمـــــات التأجريي
  .حالة وجود خالف بني ما هو ملزم للمؤجر أو املستأجر فيعود التقدير لقاضي املوضوع

ــــــــذ  ــــــــة تقــــــــاعس املــــــــؤجر عــــــــن تنفي ــــــــه بعــــــــد إعــــــــذاره بعو يف حال ــــــــذ العيين،التزامات  جيــــــــوزقــــــــد غــــــــري قضــــــــائي بالتنفي
ـــــة بالفســـــخ أو بإنقـــــاص  ـــــه حمـــــل للمســـــتأجر املطالب ـــــالتعويض إذا كـــــان ل ـــــة ب  480املـــــادة (بـــــدل اإلجيـــــار مـــــع املطالب

رورية علــــــى ،غـــــري أنــــــه يف حالـــــة الضــــــرورة و االســـــتعجال جيــــــوز للمســـــتأجر القيــــــام بالرتميمـــــات الضــــــ)قـــــانون مــــــدين
فقــــــرة أخــــــرية و ذلــــــك بعــــــد إعــــــذار املــــــؤجر مبوجــــــب حمــــــرر غــــــري قضــــــائي،إذ  480طبقــــــاً للمــــــادة  حســــــاب املــــــؤجر

  .حىت يتمكن املستأجر من الرجوع بالنفقات على املؤجر االستعجالجيب توافر شرطي اإلعذار و 

ن إجـــــــراء الرتميمـــــــات إخـــــــالل كلـــــــي أو جزئـــــــي يف االنتفـــــــاع بـــــــالعني املـــــــؤجرة جـــــــاز و يف حالـــــــة مـــــــا إذا ترتـــــــب عـــــــ
ـــــه إذا بقـــــي املســـــتأجر يف العـــــني  للمســـــتأجر حســـــب احلالـــــة طلـــــب الفســـــخ أو اإلنقـــــاص مـــــن بـــــدل اإلجيـــــار،غري أن

  .املؤجرة بعد إجراء الرتميمات فإن بقاءه خيول له فقط طلب إنقاص بدل اإلجيار دون الفسخ

ــــــزم املشــــــرع املصــــــلح ــــــة و التســــــيري العقــــــاري أل ــــــديوان الرتقي ــــــديوان يف و يف إطــــــار إجيــــــار الســــــكنات التابعــــــة ل ة أو ال
ــــــــة اســــــــرتجاعه للمســــــــكن  ــــــــام برتميمــــــــات للتحســــــــني حال ــــــــب اإلخــــــــالء املســــــــبق  مــــــــن أجــــــــل القي ــــــــوفر  تتطل أن ي
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مـــــــن املرســـــــوم  14املـــــــادة (للمســـــــتأجر حـــــــق شـــــــغل ســـــــكن آخـــــــر صـــــــاحل للســـــــكن إىل غايـــــــة انتهـــــــاء الرتميمـــــــات 
76-147.(  

ـــــــاء مـــــــدة العقـــــــد يفســـــــخ ا إلجيـــــــار بقـــــــوة القـــــــانون،و إذا كـــــــان و إذا اســـــــتحال االنتفـــــــاع بـــــــالعني هلالكهـــــــا كليـــــــاً أثن
اهلــــالك جزئيــــاً أنقــــص مــــن صـــــالحية اســــتعماهلا نقصــــاً معتــــرباً و مل يقــــم املـــــؤجر بــــرد العــــني إىل احلالــــة الــــيت كانـــــت 

  ).قانون مدين 481املادة (عليها جاز للمستأجر طلب إنقاص بدل اإلجيار أو الفسخ 

  .التزام المؤجر بضمان التعرض: ثالثاً 

ـــــــــب علـــــــــ        ـــــــــاع عـــــــــن كـــــــــل تعـــــــــرض للمســـــــــتأجر خـــــــــالل يرتت ـــــــــزام املـــــــــؤجر باالمتن ـــــــــرام عقـــــــــد اإلجيـــــــــار الت         ى إب
ــــــه مــــــن االنتفــــــاع بــــــالعني املــــــؤجرة انتفاعــــــاً ماديــــــاً كهــــــدم جــــــزء مــــــن العــــــني املــــــؤجرة  حيــــــولفــــــرتة اإلجيــــــار  دون متكين

،كمـــــــا يضـــــــمن كـــــــل تعـــــــرض مـــــــادي صـــــــادر مـــــــن املـــــــؤجر و القـــــــائم علـــــــى تصـــــــرف )قـــــــانون مـــــــدين 483املـــــــادة (
ـــــرهن ،كـــــ)رة أخـــــرية مـــــن القـــــانون املـــــدينفقـــــ 483املـــــادة (قـــــانوين صـــــادر مـــــن املـــــؤجر إىل الغـــــري  أن يقـــــوم املـــــؤجر ب

  .لشيء املؤجر رهناً حيازياً و حينئٍذ يفرتض انتقال حيازته للدائن املرن الذي استمد حقه من املؤجرا

ــــؤول ملكيــــة  كمــــا يضــــمن املــــؤجر تعرضــــه الشخصــــي القــــائم بســــبب قــــانوين كــــأن يــــؤجر شــــخص ملــــك الغــــري و ت
لـــــك الغـــــري فـــــال جيـــــوز لـــــه فيطالـــــب املســـــتأجر بـــــاإلخالء علـــــى أســـــاس مإخل،...ؤجرة إليـــــه بالشـــــراء،املرياثالعـــــني املـــــ

  .هذا التعرض ألنه جيب عليه الضمان

وقـــــف (و عنـــــد إخـــــالل املـــــؤجر بالتزامـــــه بالضـــــمان بـــــأن يتعـــــرض للمســـــتأجر فلهـــــذا األخـــــري طلـــــب التنفيـــــذ العيـــــين 
،كمـــــــا لـــــــه طلـــــــب الفســـــــخ إذا كـــــــان التعـــــــرض جســـــــيماً أو مل يكـــــــن جســـــــيماً لكـــــــن املـــــــؤجر مل يوقـــــــف )التعـــــــرض

رة بقـــــــدر مـــــــا نقـــــــص مـــــــن انتفاعـــــــه بـــــــالعني مـــــــع املطالبـــــــة بـــــــالتعويض عـــــــن تعرضـــــــه،كما لـــــــه طلـــــــب إنقـــــــاص األجـــــــ
  .الضرر

كمــــــا علــــــى املــــــؤجر أن يضــــــمن التعــــــرض القــــــانوين الصــــــادر مــــــن الغــــــري الــــــذي يــــــدعي حقــــــاً علــــــى العــــــني املــــــؤجرة 
ــــة  ــــه دون التعرضــــات املادي ــــى عقــــد اإلجيــــار أو الحقــــاً ل ــــه الغــــري ســــابقاً يف نشــــوئه عل ــــذي يدعي ســــواء كــــان احلــــق ال

  ).قانون مدين 487املادة (من الغري  الصادرة

ـــــــه يف حالـــــــة التعـــــــرض املـــــــادي الصـــــــادر مـــــــن الغـــــــري ميكـــــــن للمســـــــتأجر أن يســـــــتعمل دعـــــــاوى احليـــــــازة،مثالً  إال أن
  ).قانون مدين 820املادة (دعوى منع التعرض 
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ـــــادر إىل إخطـــــار املـــــؤجر بالـــــدعوى املرفوعـــــة عليـــــه مـــــن  ـــــى املســـــتأجر أن يب ـــــة التعـــــرض القـــــانوين عل الغـــــري و يف حال
،و إذا مل يــــــــنجح )قــــــــانون مـــــــدين 484املـــــــادة (و علـــــــى املــــــــؤجر أن يتـــــــدخل يف الــــــــدعوى إىل جانـــــــب املســــــــتأجر 

ـــــــــب فســـــــــخ اإلجيـــــــــار           ـــــــــه ضـــــــــمان االســـــــــتحقاق و جـــــــــاز للمســـــــــتأجر طل ـــــــــع التعـــــــــرض وجـــــــــب علي املـــــــــؤجر يف دف
تعويض طبــــــق و اإلنقـــــاص مــــــن بــــــدل اإلجيــــــار يف حــــــدود مــــــا نقــــــص مـــــن منفعــــــة العــــــني مــــــع حقــــــه يف املطالبــــــة بــــــال

  .فقرة أخرية من القانون املدين 484املادة 

القــــــانوين  مــــــن ضـــــمان املــــــؤجر للتعـــــرض أو التخفيـــــف و مـــــن جهـــــة أخــــــرى فإنـــــه ال جيــــــوز االتفـــــاق علــــــى إســـــقاط
ـــــى أن يضـــــمن  ـــــل ميكـــــن االتفـــــاق عل املـــــؤجر تعـــــرض الصـــــادر مـــــن الغـــــري أو الصـــــادر منـــــه شخصـــــياً،إال أنـــــه باملقاب

  ).قانون مدين 1فقرة  490املادة (بة تشديد لضمانه ذلك مبثاالغري املادي فيكون 

  :و قد نص املشرع اجلزائري على صورتني للتعرض الصادر من الغري

ــــة تعــــدد المســــتأجرين لعــــين واحــــدة-1 ــــه عقــــد ســــابق  :حال ــــة ملــــن كــــان ل ــــؤدي إىل التزاحم،إعطــــاء األولوي ممــــا ي
،و يف حالــــــة مــــــا إذا كــــــان للعقــــــود نفــــــس )مــــــدينقــــــانون  485املــــــادة (يف ثبــــــوت التــــــاريخ علــــــى العقــــــود األخــــــرى 

ـــــــة  ـــــــاقني حســـــــين الني ـــــــة ملـــــــن حـــــــاز املكـــــــان أوًال،حينئـــــــٍذ يتوجـــــــب ضـــــــمان االســـــــتحقاق للب ـــــــت األولوي التـــــــاريخ كان
  .،فيتمكنون من الرجوع على املؤجر بالتعويض)قانون مدين 485املادة (

ــــــر -2 ــــــن الســــــلطات اإلداريــــــةالتع فقــــــد تقــــــوم الســــــلطات  قــــــانون مــــــدين 486طبقــــــاً للمــــــادة : ض الصــــــادر م
ـــــالعني  ـــــنقص مـــــن االنتفـــــاع ب ـــــرب تعرضـــــاً للمســـــتأجر صـــــادر عـــــن الغـــــري كوـــــا ت ـــــة طبقـــــاً للقـــــانون بأفعـــــال تعت اإلداري
ــــــة بــــــالتعويض  ــــــه املطالب ــــــدل اإلجيــــــار،و ال ميكن ــــــب الفســــــخ أو إنقــــــاص ب ــــــٍذ يكــــــون للمســــــتأجر طل املــــــؤجرة و حينئ

ــــــة أو ) التعــــــرض املــــــادي( ــــــه،إال أن يكــــــون املــــــؤ  قرارهــــــا بســــــببإال إذا كــــــان عمــــــل الســــــلطة اإلداري جر مســــــؤوالً عن
قـــــانون مـــــدين ليســـــت مـــــن النظـــــام العام،حيـــــث جيـــــوز االتفـــــاق علـــــى عـــــدم رجـــــوع املســـــتأجر يف مثـــــل  486املـــــادة 

  .هذا التعرض على املؤجر ال بإنقاص بدل اإلجيار و ال بالفسخ و ال بطلب التعويض
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  .التزام المؤجر بضمان العيوب الخفية: رابعاً 

        املـــــــــؤجر بضـــــــــمان العيـــــــــوب اخلفيـــــــــة يف العـــــــــني املـــــــــؤجرة الـــــــــيت حتـــــــــول دون إمكـــــــــان اســـــــــتعماهلاحيـــــــــث يلتـــــــــزم     
أو تـــــنقص مـــــن هـــــذا االســـــتعمال غـــــري أنـــــه ال يضـــــمن العيـــــوب الـــــيت أعلـــــم ـــــا املســـــتأجر أو ثبـــــت بـــــأن املســـــتأجر 

ـــــيت ،و يأخـــــذ حكـــــم العيـــــب اخلفـــــي خت)قـــــانون مـــــدين 488املـــــادة (علـــــى علـــــم ـــــا وقـــــت التعاقـــــد  لـــــف الصـــــفة ال
  .اشرتط املستأجر وجودها أو تعهد بوجودها املؤجر

  :و يشترط في العيب الموجب للضمان

أن يكـــــون العيـــــب مـــــؤثراً،أي يــــــنقص مـــــن االنتفـــــاع بقــــــدر حمســـــوس،أما إذا تعلـــــق األمــــــر بغيـــــاب صـــــفة تعهــــــد -1
 ا يكونمؤثراً؛ اً عيبا املؤجر فإن جمرد غيا  

لقدميــــــة الــــــيت تكــــــون يف العــــــني املــــــؤجرة قبــــــل التســــــليم و حــــــىت العيــــــوب الــــــيت يضــــــمن املــــــؤجر العيــــــوب اخلفيــــــة ا-2
  تطرأ خالل مدة اإلجيار؛

عنـــــد التســـــليم تفحــــــص  العـــــني أن يكـــــون العيـــــب خفيـــــاً،أي مل يـــــتمكن املســــــتأجر مـــــن كشـــــفه عنـــــد تفحــــــص-3
  الرجل العادي؛

ـــــه و حينئـــــٍذ ال يســـــتفيد مـــــن شـــــرط إســـــقاط الضـــــمان،إذ    ـــــه ِغشـــــاً من غـــــري أن املـــــؤجر يضـــــمن العيـــــب الـــــذي خيفي
 490املـــــادة (أن القاعـــــدة العامـــــة أنـــــه ميكـــــن االتفـــــاق علـــــى التخفيـــــف أو إســـــقاط الضـــــمان يف غـــــري هـــــذه احلالـــــة 

ـــــانون مـــــدين 2فقـــــرة  ـــــع دعـــــوى الضـــــمان مبـــــرور )ق ـــــت ســـــنة حتســـــ 15،و يســـــقط حـــــق املســـــتأجر يف رف ب مـــــن وق
  ؛)طبقاً للقواعد العامة لعدم وجود نص خاص(ظهور العيب املوجب للضمان 

  أن يكون العيب غري معلوم للمستأجر قبل التسليم؛-4

إنقــــــاص بــــــدل  لمســــــتأجر حســـــب احلالــــــة طلــــــب الفســـــخ أوو يف حالـــــة وجــــــود العيـــــب املوجــــــب للضــــــمان جيـــــوز ل
علــــــــى نفقــــــــة املــــــــؤجر إذا كــــــــان اإلصــــــــالح ال اإلجيار،كمــــــــا لــــــــه طلــــــــب إصــــــــالح العيــــــــب أو أن يقــــــــوم بإصــــــــالحه 

،زيـــــادة علـــــى كـــــل هـــــذا جيـــــوز للمســـــتأجر طلـــــب )قـــــانون مـــــدين 489املـــــادة (علـــــى املـــــؤجر  باهظـــــةيشـــــكل نفقـــــة 
  .التعويض إذا كان املؤجر عاملاً بالعيب
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II-لتزامات المستأجرا.  

  .دفع بدل اإليجار: أوالً 

ــــــنص املــــــادة     ــــــزام املســــــتأجر  498ت ــــــى الت ــــــانون مــــــدين عل ــــــد املتفــــــق عليهــــــا،      ق ــــــدل اإلجيــــــار يف املواعي ــــــاء بب بالوف
 و يكــــــون مكــــــان دفــــــع بــــــدل اإلجيــــــار يف مــــــوطن املســــــتأجر باعتبــــــاره املــــــدين مــــــا مل يوجــــــد اتفــــــاق خبــــــالف ذلــــــك

  ).قانون مدين 498املادة (

و يف حالـــــــة حـــــــدوث نـــــــزاع حـــــــول بـــــــدل اإلجيـــــــار فـــــــإن الوفـــــــاء بالقســـــــط األخـــــــري منـــــــه يعتـــــــرب قرينـــــــة علـــــــى الوفـــــــاء 
  ).قانون مدين 499املادة (قساط السابقة حىت يقوم الدليل على عكس ذلك باأل

ــــــذي  ــــــد حــــــدد املرســــــوم التنفي ــــــوم اخلــــــامس  8ميعــــــاد دفــــــع األجــــــرة يف املــــــادة  147-76و ق يف أجــــــل أقصــــــاه الي
فإنــــــــه يف حالـــــــــة ختلــــــــف املســـــــــتأجر مــــــــن الوفـــــــــاء  506-97مـــــــــن املرســــــــوم  14مــــــــن الشــــــــهر،و طبقـــــــــاً للمــــــــادة 

ـــــوا(مبخلفـــــات مـــــؤجره  ـــــة و التســـــيري العقـــــاريدي ـــــالغ ) ن الرتقي ـــــول أجـــــل اســـــتحقاقها ترفـــــع مب ملـــــدة شـــــهرين مـــــن حل
مـــــن التأخري،أمـــــا إذا تقـــــاعس املســـــتأجر مـــــن أداء التزامـــــه ملـــــدة ســـــتة ) 2(عـــــن كـــــل شـــــهرين  % 5اإلجيـــــار بنســـــبة 

  .إنذارات انفسخ العقد بقوة القانون) 3(أشهر مع سبق توجيه ثالث ) 6(

ــــــين   و هنــــــا فطبقــــــاً للقواعــــــد العا مــــــة فــــــإذا مل يقــــــم املســــــتأجر بــــــدفع بــــــدل اإلجيــــــار فللمــــــؤجر املطالبــــــة بالتنفيــــــذ العي
ـــــــالعني املـــــــؤجرة ضـــــــمان حلقـــــــوق  ـــــــرب األشـــــــياء املوجـــــــودة ب ـــــــب التعـــــــويض يف احلالتني،كمـــــــا تعت أو الفســـــــخ مـــــــع طل

تكــــــن ،و لــــــو مل )قــــــانون مــــــدين 995املــــــادة (املـــــؤجر الناشــــــئة عــــــن عقــــــد اإلجيــــــار و تعتــــــرب مثقلــــــة بامتيــــــاز املــــــؤجر 
ــــــــع املنقــــــــوالت القابلــــــــة للحجــــــــز املوجــــــــودة يف العني،كمــــــــا جيــــــــوز  مملوكــــــــة للمســــــــتأجر،فأجاز املشــــــــرع حــــــــبس مجي

ــــــة مــــــا نصــــــت عليــــــه املــــــادة  ــــــّني نقلهــــــا و لــــــو كــــــان احلــــــائز حســــــن النّي قــــــانون  501اســــــرتدادها مــــــن احلــــــائز إذا تب
ه حرفـــــــة املســـــــتأجر      مـــــــدين،إال أنـــــــه ال جيـــــــوز للمـــــــؤجر اســـــــتعمال حقـــــــه هـــــــذا إذا كـــــــان نقـــــــل املوجـــــــودات تقتضـــــــي

ـــــت أو الـــــيت طلـــــب اســـــرتدادها تفـــــي ببـــــدل اإلجيـــــار  ـــــة،أو أن املنقـــــوالت الـــــيت أبقي أو تقتضـــــيه شـــــؤون احليـــــاة العادي
  ).قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية 655قانون مدين،و املادة  3فقرة  501املادة (
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  .التزام المستأجر باستعمال العين المؤجرة: ثانياً 

أن  قـــــانون مــــــدين فإنـــــه ال جيــــــوز للمســــــتأجر أن حيـــــدث بــــــالعني املـــــؤجرة أي تغيــــــري بــــــدون 592طبقـــــاً للمــــــادة     
ـــــايب مـــــن املـــــؤ  ـــــة عـــــدم احلصـــــولحيصـــــل علـــــى إذن كت بإزالـــــة التغيـــــريات علـــــى اإلذن يلتـــــزم املســـــتأجر  جر، و يف حال

  .ضى احلالىل احلالة اليت كانت عليها،و تعويض املؤجر عن الضرر إذا اقتو إرجاع العني إ

ـــــايب و زادت يف قيمـــــة العـــــني املـــــؤجرة وجـــــب علـــــى املـــــؤجر رد قيمـــــة  و إذا كانـــــت هـــــذه التغيـــــريات مبوجـــــب إذن كت
  .االتفاق على خالف ذلك نات عند اية اإلجيار ما مل يتمهذه التحسي

   قــــــــانون مــــــــدين للمســـــــــتأجر وضــــــــع أجهــــــــزة لتوصـــــــــيل امليــــــــاه ، الكهربــــــــاء ، الغـــــــــاز      493و قــــــــد أجــــــــازت املـــــــــادة 
  .و أسالك اهلاتف و ما يشبه ذلك،إال إذا أثبت املؤجر أن وضع مثل هذه األجهزة يهدد سالمة العقار

  .التزام المستأجر بالمحافظة على العين المؤجرة أثناء مدة اإليجار: ثالثاً 

ـــــازة العـــــني إىل املســـــتأجر أن يضـــــع علـــــى هـــــذا األخـــــري التزامـــــاً باحملافظـــــة عليهـــــا،و     ـــــام مـــــن شـــــأن انتقـــــال حي القي
  .بالرتميمات الالزمة و إال ُعد مسؤوالً عما يصيبها من هالك أو تلف

كـــــان املطلــــــوب مــــــن املــــــدين أن حيــــــافظ علــــــى الشــــــيء     إذا   قــــــانون مــــــدين،يف االلتــــــزام بعمــــــل  172فطبقـــــاً للمــــــادة 
ذا بــــــــذل يف أو يقــــــــوم بإدارتــــــــه ،أو أن يتــــــــوخى احليطــــــــة يف تنفيــــــــذ التزامــــــــه،فإن املــــــــدين يكــــــــون قــــــــد وىف بــــــــااللتزام إ

قـــــــانون مـــــــدين،بأن  1فقـــــــرة  495تنفيــــــذه مـــــــن العنايـــــــة مــــــا يبذلـــــــه الشـــــــخص العـــــــادي و هــــــو مـــــــا أكدتـــــــه املــــــادة 
    بـــــــالعني املـــــــؤجرة عنايـــــــة الرجـــــــل العادي،فيســـــــتعملها اســـــــتعماالً مألوفـــــــاً، ألزمـــــــت املســـــــتأجر أن يبـــــــذل يف العنايـــــــة

زامـــــــه وجـــــــب عليـــــــه التنفيـــــــذ العيـــــــين و يرجـــــــع تقـــــــدير ذلـــــــك إىل قاضـــــــي املوضـــــــوع،و عنـــــــد إخـــــــالل املســـــــتأجر بالت
ـــــــذ العيـــــــين غـــــــري ممكـــــــن أو كـــــــان اإلخـــــــالل جســـــــيماً مـــــــع التعـــــــ  ويض عـــــــنباإلصـــــــالح أو الفســـــــخ إذا كـــــــان التنفي

إذا حلـــــق بـــــالعني املـــــؤجرة  خطـــــأ المســـــتأجر مفترضـــــاً القواعـــــد العامـــــة جعـــــل املشـــــرع  الضـــــرر،إال أنـــــه خروجـــــاً عـــــن
ـــــــه بـــــــذل ـــــــات بأن ـــــــزم املســـــــتأجر بإثب ـــــــث يلت ـــــــف أو هالك،حبي ـــــــى العـــــــني       تل ـــــــة الرجـــــــل العـــــــادي يف احملافظـــــــة عل عناي

ــــــدرأ عــــــن نفســــــه املســــــؤولية،و ال تقتصــــــر مســــــؤولية املســــــتأجر ــــــيت  و عــــــدم صــــــدور خطــــــأ منــــــه لي علــــــى األفعــــــال ال
  .تصدر منه و إمنا حىت تلك الصادرة من تابعيه
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ن مـــــدين،فإذا قـــــانو  496و قـــــد جـــــاء املشـــــرع اجلزائـــــري حبكـــــم خـــــاص يف حالـــــة حريـــــق العقـــــارات مبقتضـــــى املـــــادة 
ـــــــإن أســـــــاس مســـــــؤولية  ـــــــق ف ـــــــك بســـــــبب احلري كـــــــان شـــــــغل العقـــــــار مـــــــن طـــــــرف مســـــــتأجر واحـــــــد و تلـــــــف أو هل

،أي أن التزامـــــه يف هـــــذه احلالـــــة هـــــو التـــــزام بتحقيـــــق نتيجـــــة،حبيث ال ميكـــــن أن المســـــؤولية المفترضـــــةاملســـــتأجر 
ــــــيب كــــــالقوة القاهرة،خطــــــأ املــــــؤجر يــــــدحض املســــــتأجر عــــــن نفســــــه املســــــؤولية إال بإثبــــــات الســــــبب  أو خطــــــأ األجن

  .الغري

ســـــــتأجرين و شـــــــب فيـــــــه حريـــــــق دون أن يعـــــــرف املتســـــــبب فيـــــــه،فهم ذا كـــــــان العقـــــــار مشـــــــغوالً مـــــــن عـــــــدة مأمـــــــا إ
مســــــؤولون مجيعــــــاً يف مواجهــــــة املــــــؤجر عــــــن األضــــــرار الــــــيت يســــــببها احلريــــــق حبيــــــث ُيســــــأل كــــــل واحــــــد عــــــن اجلــــــزء 

  .الذي يشغله العقار وفقاً لقيمته

أن  أي(كـــــان ســـــببها أجنـــــيب   يكـــــون لكـــــل مســـــتأجر أن يـــــدرأ عـــــن نفســـــه املســـــؤولية بإثباتـــــه أن النـــــار أو احلريـــــق و
ــــــدأ نشــــــوبه يف جــــــزء يشــــــغله مســــــتأجر آخــــــر فيكــــــون هــــــذا املســــــتأجر وحــــــده مســــــؤوالً  ــــــق ب ــــــت بــــــأن )احلري ،أو يثب

ق نشـــــــب يف اجلـــــــزء احلريـــــــق كـــــــان بســـــــبب القـــــــوة القـــــــاهرة فيتحمـــــــل املـــــــؤجر التبعـــــــة ،أو يثبـــــــت أن النـــــــار أو احلريـــــــ
  .الذي يشغله املؤجر مما يعفي املستأجرين من املسؤولية

 494ات التأجرييـــــــة،طبقاً للمـــــــادة ضـــــــاً يلتـــــــزم املســـــــتأجر بالقيـــــــام بالرتميمـــــــو مـــــــن أجـــــــل احملافظـــــــة علـــــــى العـــــــني أي
ف قـــــانون مـــــدين و الـــــيت يعـــــود مصـــــدرها إىل اســـــتعمال املســـــتأجر أو تابعيـــــه للعـــــني املـــــؤجرة و كـــــل مـــــا جـــــرى العـــــر 

ـــــى أن املســـــتأجر هـــــو مـــــن يقـــــوم ـــــاع ـــــيس مـــــن النظـــــام العـــــامل ـــــزام املســـــتأجر هـــــذا ل إذ ميكـــــن االتفـــــاق  ،إال أن الت
مــــه بالقيـــــام هـــــا،و إذا أخــــّل املســــتأجر بالتزااـــــا مــــع املــــؤجر أو حــــىت التشــــديد فيتقاســــم نفقأو ،علــــى إعفائــــه منهــــا

للقيـــــام ـــــا علـــــى نفقـــــة املســـــتأجر كمـــــا  جر مطالبتـــــه بالتنفيـــــذ العيـــــين،أو اســـــتئذان القاضـــــيبالرتميمـــــات جـــــاز للمـــــؤ 
  .له املطالبة بالفسخ
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  .التزام المستأجر برد العين المؤجرة و ملحقاتها: رابعاً 

جيــــــب علــــــى املســــــتأجر أن يــــــرد العــــــني املــــــؤجرة للمــــــؤجر عنــــــد ايــــــة عقــــــد اإلجيــــــار باحلالــــــة الــــــيت كانــــــت عليهــــــا    
،فـــــإذا اختلـــــف )قـــــانون مـــــدين 503املـــــادة (وقـــــت التســـــلم و مبـــــا اشـــــتملت عليـــــه مـــــن ملحقـــــات مـــــن دون عجـــــز 

املســـــتأجر و املـــــؤجر عنـــــد الـــــرد حـــــول حالـــــة العـــــني يرجـــــع إىل احملضـــــر الوصـــــفي احملـــــرر عنـــــد التســـــليم،فإن مل يكـــــن 
ـــــــــة بســـــــــيطة جيـــــــــوز  ـــــــــة حســـــــــنة،و إن كانـــــــــت القرين ـــــــــره فيفـــــــــرتض أن املســـــــــتأجر قـــــــــد تســـــــــلمها يف حال قـــــــــد مت حتري

  .للمستأجر إثبات عكسها

     مـــــــع إعالمـــــــه بـــــــذلك،املـــــــؤجر يـــــــة التســـــــليم أي قانونيـــــــاً بوضـــــــع العـــــــني حتـــــــت تصـــــــرف و يكـــــــون الـــــــرد بـــــــنفس كيف
ـــــــــرد يقـــــــــوم املســـــــــتأجر    ـــــــــد ال ـــــــــك،و عن ـــــــــك أو مســـــــــتعري إىل غـــــــــري ذل ـــــــــاً بتغـــــــــري صـــــــــفة املســـــــــتأجر إىل مال       أو حكمي
و املـــــؤجر بتحريـــــر حمضـــــر وصـــــفي يبـــــني حالـــــة العـــــني و حيصـــــر حمتوياـــــا و إال يف حالـــــة عـــــدم حتريـــــره يفـــــرتض أن 

  .املؤجر اسرتد العني يف حالة حسنة،و كان ذلك أيضاً مبثابة قرينة قانونية بسيطة

ـــــأخر يف  ـــــد انقضـــــاء اإلجيـــــار أو رد العـــــني املـــــؤجرة علـــــى غـــــري حالتهـــــا أو ت ـــــالرد عن و إذا أخـــــل املســـــتأجر بالتزامـــــه ب
ـــــه القيمـــــة اإل ـــــين إضـــــافة إىل التعـــــويض عـــــن الضـــــرر،يراعى في ـــــذ العي ـــــه املـــــؤجر بالتنفي ـــــك طالب ـــــة للعـــــنيذل ـــــد  جياري عن

  .انتهاء اإلجيار و ما حلق املؤجر من خسارة و ما فاته من كسب
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  .التنازل عن اإليجار و اإليجار من الباطن

ــــــار حــــــق املســــــ     حقــــــاً شخصــــــياً فيجــــــوز للمســــــتأجر التنــــــازل عنــــــه إمــــــا تأجر يف االنتفــــــاع بــــــالعني املــــــؤجرة باعتب
أن يقــــــوم بتــــــأجري حقــــــه يف االنتفــــــاع بــــــالعني املــــــؤجرة إىل مســــــتأجر مبقابــــــل أو دون مقابل،كمــــــا جيــــــوز للمســــــتأجر 

  .من الباطن أو إجياراً فرعياً  آخر فيكون إجياراً 

  .التنازل عن اإليجار: أوالً 

ف التنـــــازل عـــــن اإلجيـــــار بأنـــــه عقـــــد يـــــتم فيـــــه نقـــــل مجيـــــع حقـــــوق املســـــتأجر و التزاماتـــــه الناشـــــئة عـــــن عقـــــد عـــــر يُ    
فيعــــــد التنــــــازل حوالــــــة حــــــٍق بالنســــــبة ملــــــا فيهــــــا فيكــــــون مبثابــــــة بيــــــع أو هبة، لــــــهاإلجيــــــار إىل شــــــخص آخــــــر حيــــــل حم

ــــــدائن(حييلــــــه املســــــتأجر  ــــــه مــــــن التزامات،فينشــــــئ ) ال ــــــن بالنســــــبة ملــــــا علي ــــــه مــــــن حقــــــوق،و حوالــــــة دي إىل احملــــــال ل
 قـــــد(نـــــازل عـــــن اإلجيـــــار حوالـــــة حـــــق التنـــــازل عـــــن اإلجيـــــار عالقـــــة مباشـــــرة بـــــني املـــــؤجر و املتنـــــازل لـــــه،و باعتبـــــار الت

،فإنـــــه ال )يـــــرد علـــــى كامـــــل مـــــدة اإلجيـــــار أو علـــــى جـــــزء منهـــــا،و قـــــد يشـــــتمل االنتفـــــاع بكـــــل العـــــني أو جبـــــزء منهـــــا
أو علـــــــى ( بـــــــاحلقوق الـــــــيت للمســـــــتأجر يف مواجهـــــــة املتنـــــــازل لـــــــه إال إذا رضـــــــي ـــــــا) املـــــــدين(حيـــــــتج علـــــــى املـــــــؤجر 

ويـــــة ملـــــن قـــــام أوالً بـــــإعالم املـــــؤجر األقـــــل علـــــم ـــــا حلـــــل إشـــــكالية تعـــــدد املتنـــــازل إلـــــيهم حبـــــق اإلجيـــــار،فتكون األول
و ال حيـــــــتج ــــــا يف مواجهــــــة الغــــــري املتصــــــرف هلــــــم إال إذا كـــــــان ).و ذلــــــك مبوجــــــب عقــــــد غــــــري قضــــــائي بالتنــــــازل

  ).قانون مدين 2فقرة  241املادة (قبول املؤجر باحلوالة ثابت التاريخ 

و التزامــــــات يف مواجهــــــة  علــــــى املســــــتأجر مــــــن ديــــــونمبــــــا أمــــــا مــــــن حيــــــث كوــــــا حوالــــــة دين،فإنــــــه ال حيــــــتج ــــــا 
  ).قانون مدين 252املادة (املؤجر إال إذا أقّرها باعتباره دائناً 

  ).اإليجار الفرعي(اإليجار من الباطن :ثانياً 

هـــــو قيـــــام املســــــتأجر بتـــــأجري العـــــني املــــــؤجرة إىل شـــــخص آخـــــر و هــــــو املســـــتأجر الفرعـــــي ملــــــدة معينـــــة ال تزيــــــد    
  .ار معلومعن مدة اإلجيار األصلي مقابل بدل إجي

ـــــا عقـــــد اإلجيـــــار األصـــــلي مهـــــا املســـــتأجر األصـــــلي و املـــــؤجر األصـــــلي فـــــإن عقـــــد اإلجيـــــار الفرعـــــي  ـــــإذا كـــــان طرف ف
ــــــــاطن و املســــــــتأجر الفرعي،فاإلجيــــــــار الفرعــــــــي ال  ــــــــني املســــــــتأجر األصــــــــلي الــــــــذي أصــــــــبح مــــــــؤجراً مــــــــن الب يــــــــربم ب

ى العالقتــــــان مســــــتقلتان فيخضــــــع ينشـــــىء عالقــــــة مباشــــــرة بـــــني املــــــؤجر األصــــــلي و املســـــتأجر الفرعــــــي،و إمنــــــا تبقـــــ
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و التنــــــــازل عــــــــن ،العقـــــــد األول ألحكــــــــام العقــــــــد األصــــــــلي،أما الثـــــــاين فيخضــــــــع ألحكــــــــام عقــــــــد اإلجيـــــــار الفرعــــــــي
علــــــى عــــــدم قــــــانون مــــــدين الــــــيت نصــــــت  505قــــــد نظمــــــه املشــــــرع اجلزائــــــري مبوجــــــب املــــــادة اإلجيــــــار مــــــن البــــــاطن 

ــــة للمــــؤجر،و تكــــون الكتابــــة الــــيت يفــــرغ فيهــــا املــــؤجر جــــواز التنــــازل علــــى اإلجيــــار مــــن البــــاطن إال باملوافقــــة الكتا بي
نـــــوع التصـــــرف الـــــذي وافـــــق عليـــــه  اقبولـــــه باإلجيـــــار الفرعـــــي أو التنـــــازل عـــــن اإلجيـــــار مـــــن أجـــــل اإلثبات،حيـــــدد فيهـــــ

ـــــد بـــــه املســـــتأجر،كما أن موافقـــــة املـــــؤجر تســـــري  ـــــذي جيـــــب أن يتقي ـــــاطن،و ال املـــــؤجر إمـــــا تنـــــازل أو إجيـــــار مـــــن الب
جيــــار مــــن البـــــاطن  اإلوفقـــــاً للقواعــــد العامــــة إذا خـــــالف املســــتأجر املنــــع و قــــام بالتنـــــازل أو  علــــى املالــــك اجلديــــد،و

ــــــاإلخالء علــــــى نفقــــــة املســــــتأجر  ــــــة ب ــــــين،أي املطالب ــــــذ العي ــــــب بالتنفي ــــــانون  173املــــــادة (كــــــان للمــــــؤجر أن يطال ق
املتنــــازل لـــــه ،كمــــا للمــــؤجر املطالبــــة بالفســــخ فــــيحكم بــــه القاضــــي إذا ثبــــت عــــدم إخــــالء العــــني مــــن ِقبــــل )مــــدين

ـــــة بـــــالتعويض عمـــــا حلقـــــه مـــــن خســـــارة و مـــــا فاتـــــه مـــــن   أو املســـــتأجر الفرعي،كمـــــا ميكنـــــه إضـــــافة إىل ذلـــــك املطالب
  .كسب

  .آثار التنازل عن اإليجار:ثالثاً 

  :إذا تعلق األمر بتنازل عن اإلجيار فإن ذلك يؤدي إىل نشوء عالقات ثالث   

  .عالقة المستأجر بالمتنازل له-أ

ـــــنظم العالقـــــة أحكـــــام احلوالة،فيحـــــدد هـــــذاحيـــــث     ـــــازل و ي العقـــــد حقـــــوق و التزامـــــات كـــــل  يرتبطـــــان بعقـــــد التن
حتديــــد ملقابــــل التنــــازل و فيمــــا إذا كــــان يســـــتغرق كــــل مــــدة اإلجيــــار أو جــــزءاً منهــــا،فيكون املتنــــازل لـــــه  طــــرف مــــع

الـــــدين يكـــــون املتنـــــازل  خلفـــــاً خاصـــــاً للمســـــتأجر تنتقـــــل إليـــــه كـــــل حقـــــوق املســـــتأجر و التزاماتـــــه،و مبوجـــــب حوالـــــة
لــــه مــــديناً للمــــؤجر مباشـــــرة بــــدفع بــــدل اإلجيـــــار و احملافظــــة علــــى العـــــني و ردهــــا بعــــد انتهـــــاء مــــدة اإلجيــــار،و هنـــــا 

  .قانون مدين حبكم خاص تبقي فيه املستأجر ضامناً للمتنازل له يف تنفيذ التزاماته 506املادة  تجاء

  .عالقة المستأجر بالمؤجر-ب

      فقـــــــد املســـــــتأجر حقوقـــــــه حيـــــــث يكـــــــون للمتنـــــــازل لـــــــه فقـــــــط مطالبـــــــة املـــــــؤجر ـــــــذه احلقـــــــوق ـــــــذه احلوالـــــــة ي    
  .و باملقابل يلتزم املتنازل له بااللتزامات الناشئة عن عقد اإلجيار
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  .عالقة المؤجر بالمتنازل له-ج

  .حقوقه بقبول التنازل يصبح نافذاً يف حق املؤجر و يكون للمتنازل له مطالبة املؤجر مباشرة بكل   

  .آثار اإليجار من الباطن: رابعاً 

  :العالقات التالية من جانبه يولد اإلجيار من الباطن    

  .عالقة المستأجر األصلي بالمستأجر الفرعي-أ

هــــــي عالقــــــة ينظمهــــــا عقــــــد اإلجيــــــار الفرعــــــي فيلتــــــزم املســــــتأجر الفرعــــــي بكــــــل االلتزامــــــات النامجــــــة عــــــن عقــــــد     
اإلجيــــار و بــــدل اإلجيــــار املتفــــق عليــــه يف عقــــد اإلجيــــار مــــن البــــاطن،و هنــــا ال جيــــوز اإلجيــــار الفرعــــي مبــــا فيهــــا مــــدة 

ـــــذة يف  ـــــٍذ تكـــــون ناف أن تتجـــــاوز مـــــدة اإلجيـــــار الفرعـــــي مـــــدة اإلجيـــــار األصـــــلي،إال إذا أقرهـــــا املـــــؤجر األصـــــلي حينئ
  .حقه

  .العالقة بين المستأجر األصلي و المؤجر-ب

ــــــه خاضــــــعة لعقــــــد اإلجيــــــار األصــــــلي،فيك هــــــي عالقــــــة    ــــــذ التزامات ون لكــــــل طــــــرف مطالبــــــة الطــــــرف اآلخــــــر بتنفي
  .النامجة عن العقد األصلي

  .عالقة المؤجر بالمستأجر من الباطن-ج

ـــــاطن فـــــال عالقـــــة بينهمـــــا  507طبقـــــاً للمـــــادة      ـــــذاراً للمســـــتأجر مـــــن الب ـــــه املـــــؤجر إن ـــــل توجي قـــــانون مـــــدين و قب
املســـــتأجر الفرعـــــي بـــــدعوى مباشـــــرة،أما بعـــــد  لعـــــدم وجـــــود عقـــــد يربطهمـــــا،و بالتـــــايل لـــــيس للمـــــؤجر الرجـــــوع علـــــى

أن يوجـــــه املـــــؤجر األصـــــلي إنـــــذاراً للمســـــتأجر الفرعـــــي تنشـــــأ عالقـــــة بينهمـــــا و يكـــــون لكـــــل منهمـــــا الرجـــــوع علـــــى 
اآلخــــــر بــــــدعوى مباشــــــرة،فيكون املســــــتأجر الفرعــــــي ملتزمــــــاً يف مواجهــــــة املــــــؤجر األصــــــلي بالقــــــدر الــــــذي ينشــــــأ يف 

الفرعي،فـــــــإذا قـــــــام املســـــــتأجر الفرعـــــــي بـــــــدفع معجـــــــل لبـــــــدل اإلجيـــــــار  ذمتـــــــه مـــــــن التزامـــــــات ناشـــــــئة عـــــــن اإلجيـــــــار
ــــذاراً لــــه،و أن يكــــون ــــل توجيــــه املــــؤجر إن ــــربأ ذمتــــه إال إذا كــــان هــــذا التعجيــــل قــــد مت قب  للمســــتأجر األصــــلي فــــال ت

املــــادة (هــــذا التعجيــــل قــــد مت وفــــق العــــرف املعمــــول بــــه أو وفــــق اتفــــاق ثابــــت التــــاريخ وقــــت إبــــرام اإلجيــــار الفرعــــي 
  ).قانون مدين 2فقرة  507
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  .إنتهاء حق اإليجار

  .حق البقاء في األمكنة و انتهاء العمل به:أوالً 

أورد املشــــــرع اجلزائــــــري مبوجــــــب التشــــــريع اخلــــــاص بإجيــــــار احملــــــالت ذات االســــــتعمال الســــــكين و املهــــــين املــــــنظم    
مــــــــن األمــــــــر  )ملغــــــــاة( 514حكمــــــــاً خاصــــــــاً حبــــــــق البقــــــــاء يف األمكنة،فنصــــــــت املــــــــادة  58-75وفقــــــــاً لألمــــــــر 

علـــــــــى أن الشـــــــــاغلني حبســـــــــن نيـــــــــة لألمـــــــــاكن املعـــــــــدة للســـــــــكن و املهـــــــــن و املنتفـــــــــع بـــــــــه عـــــــــن طريـــــــــق  75-58
ـــــــع علـــــــى املـــــــؤجرين إخـــــــراج املســـــــتأجرين مـــــــن العـــــــني  اإلجيـــــــار،هلم احلـــــــق أن يتمســـــــكوا بالبقـــــــاء يف األمـــــــاكن و مين

دام يـــــويف بالتزاماتــــه علـــــى  املــــؤجرة و لــــو بعـــــد انقضــــاء مـــــدة اإلجيــــار،و مسحـــــت للمســــتأجر بالبقـــــاء شــــاغالً لـــــه مــــا
النحـــــــو الـــــــذي قـــــــرره القـــــــانون و بنـــــــود عقـــــــد اإلجيـــــــار،و مـــــــن مث فـــــــإن حـــــــق البقـــــــاء هنـــــــا مصـــــــدره القـــــــانون،و مـــــــن 

  :خصائصه أنه

يســــــري حبكــــــم القــــــانون و دون إخبــــــار املؤجر،فتكــــــون للمســــــتأجر املنتهــــــي عقــــــده صــــــفة الشــــــاغل حبســــــن نيــــــة -1
  و يستفيد من حق البقاء بقوة القانون؛

   حمدد املدة إذ يستفيد الشاغل من البقاء ملدة غري حمدودة؛أنه غري-2

  ؛)58-75ملغاة من األمر  516املادة (يطبق على األشخاص الطبيعية و املعنوية -3

يـــــويف التزاماتـــــه  الـــــذي يطبـــــق حـــــق البقـــــاء علـــــى الشـــــاغلني حســـــين النيـــــة ،أي الشـــــاغل احلـــــائز لســـــند اإلجيـــــار و-4
  اإلجيارية؛

ــــازل و االنتقــــال بــــأي وجــــه مــــن أوجــــه التصــــرف،و هــــذا حــــق البقــــاء هــــو حــــق شخ-5 صــــي لكنــــه غــــري قابــــل للتن
  .و هي حق الورثة )ملغاة( 515،باستثناء احلالة اليت نصت عليها املادة )ملغاة( 525طبق املادة 
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لفئـــــة حمـــــددة حـــــق البقـــــاء باحملـــــل الســـــكين دون إمكانيـــــة طلـــــب إخالئهـــــم للمكـــــان مـــــن  58-75مـــــنح القـــــانون *
  ).ملغاة( 516، 515، 514واد املؤجر،و ذلك مبقتضى املطرف 

  .الفئات التي لها حق البقاء-)أ

  ،أي الذي يشغل املسكن بسند إجيار كتايب أو شفوي؛)حسن النية(: المستأجر األصلي-1

ـــــــذي يشـــــــغل املســـــــكن عـــــــن طريـــــــق اإلجيـــــــار مـــــــن البـــــــاطن بعلـــــــم و املوافقـــــــة : المســـــــتأجر الفرعـــــــي-2 و هـــــــو ال
  احب املسكن،و يشرتط فيه هو اآلخر حسن النية؛الصرحية للمؤجر ص

  المتنازل له حسن النية؛-3

ـــــة-4 ـــــذي كـــــان قـــــد اســـــتأجر هـــــذا المســـــكن مـــــن إدارة عمومي ـــــازل  :المســـــتأجر ال و ظـــــل يســـــتعمله بعـــــد تن
اإلدارة عـــــــن حقهـــــــا،إذا أثبـــــــت أنـــــــه ســـــــدد بـــــــدل اإلجيـــــــار خاصـــــــًة إذا مت ذلـــــــك عـــــــن طريـــــــق االقتطـــــــاع مـــــــن راتبـــــــه 

  الشهري؛

الورثــــــــة الــــــــذين كــــــــانوا  ،و هــــــــم)ملغــــــــاة 515املــــــــادة :(تأجر المتــــــــوفي أو الشــــــــاغل المتــــــــوفيورثــــــــة المســــــــ-5
ـــــــه ملـــــــدة ال تقـــــــل عـــــــن ســـــــتة  كـــــــذلك ،و  )ملغـــــــاة( 515أشـــــــهر طبقـــــــاً للمـــــــادة ) 6(يعيشـــــــون معـــــــه و حتـــــــت نفقت

  جر املنزل بطريقة مفاجئة؛أعضاء أسرة املستأجر الذي ه

ــــــة نشــــــاطه-6 ــــــذي يشــــــغل محــــــالً لمزاول ــــــوي ال ،و إن كــــــان يســــــقط )ملغــــــاة 516املــــــادة ( :الشــــــخص المعن
  .عنه حق البقاء إذا أراد املالك أن يسكن احملل بنفسه أو يسكن زوجه أو أصوله أو فروعه

  .حاالت سقوط حق البقاء-)ب

  :حيث ال ميكن للشاغل حسن النية االستفادة من حق البقاء،و هي    

ــــذين صــــدر بحقهــــم حكــــم نهــــائي بــــاإلخالء-1 ــــك املســــكن احلــــق يف مبقتضــــى نصــــوص : ال ســــابقة تعطــــي ملال
  اسرتداد األمكنة؛
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ــــــة فعــــــالً بأنفســــــهم-2 أو مــــــن طــــــرف األشــــــخاص الــــــذين جتــــــب علــــــيهم نفقــــــتهم،إذ : إذا لــــــم يشــــــغلوا األمكن
ــــــة قــــــد اســــــتمر  ــــــة أو وظيفــــــة  8البــــــد أن يكــــــون شــــــغل األمكن ــــــة إال إذا كانــــــت مهن أشــــــهر خــــــالل الســــــنة اإلجياري

  كان ملدة أقل؛الشاغل أو سبب مشروع آخر يربر شغل امل

  تؤدي إىل شغل عدة مساكن؛ما مل يثبتوا أن وظيفتهم : إذا كانت لهم عدة مساكن-3

ـــــذين يشـــــغلون أمـــــاكن محظـــــورة-4 ـــــه إذا كـــــان احلظـــــر  :ال أو فيهـــــا خطـــــورة تســـــتوجب الرتمـــــيم أو اهلـــــدم،غري أن
  ؛مؤقت أو مت الرتاجع عن قرار اهلدم فيمكن االحتجاج حبق البقاء بالرجوع إىل األمكنة

  شرط تعويضهم بسكن؛ :الذين يشغلون مساكن تم شراؤها أو نزع ملكيتها للمنفعة العامة-5

  الذين يشغلون مساكن بصفة مؤقتة للمتعة؛-6

  الذين يشغلون مساكن بموجب عالقة العمل و انتهت هذه العالقة؛-7

  .الذين لهم إمكانية الحصول على مسكن يفي بحاجياتهم و حاجيات أسرهم-8

  .االسترجاعحق )ج

   املؤجرين من اسرتجاع األمكنة يف حاالت معينة،و هي 58-75ن القانون مك:  

  .االسترجاع لغرض القيام بأشغال في العين المؤجرة)1

ـــــــام بالبنـــــــاء-أ ـــــــه )ملغـــــــاة 519، 518املـــــــواد ( :االســـــــترجاع للقي ـــــــة اخلـــــــروج تنبي ،مـــــــع وجـــــــوب أن يســـــــبق عملي
أشــــــهر ) 3(أشــــــهر مســــــبقاً، و وضــــــع ســــــكن صــــــاحل للشــــــاغل،و الشــــــروع يف البنــــــاء ثــــــالث ) 6(بــــــاإلخالء ســــــتة 
  من يوم اإلخالء؛

،و ذلـــــك مـــــن أجـــــل )ملغـــــاة 522املـــــادة ( :اســـــترجاع المســـــاحات و األراضـــــي الفضـــــاء التابعـــــة للســـــكن-ب
ــــــدل  ــــــاء اجلديــــــد االنتفــــــاع بالســــــكن املشــــــغول مســــــتحيًال،مع التخفــــــيض مــــــن ب البنــــــاء عليهــــــا شــــــرط أال جيعــــــل البن

  .أشهر) 3(أشهر،و الشروع يف البناء خالل ثالث ) 6(اإلجيار و التنبيه املسبق بستة 
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  .االسترجاع بغرض اإلسكان)2

، 526املـــــواد (هـــــو أو فروعـــــه أو بعـــــض أصـــــوله  بغـــــرض الســـــكنملكـــــه لكـــــن إذ مـــــن حـــــق املالـــــك اســـــرتجاع    
ــــــك جزائريــــــاً مــــــع إعــــــادة إســــــكان الشــــــاغل للمكــــــان يف حمــــــل صــــــاحل )ملغــــــاة 528، 527 ،شــــــرط أن يكــــــون املال

للســـــــــكن موجـــــــــود يف نفـــــــــس البلـــــــــدة،و للشـــــــــاغل أجـــــــــل شـــــــــهر مـــــــــن تـــــــــاريخ تبليغـــــــــه للموافقـــــــــة علـــــــــى الســـــــــكن 
  .البديل،فإذا رفض يلجأ إىل اخلربة

،هنــــــا ال جيــــــرب املــــــؤجر )ملغــــــاة 532إىل  529املــــــواد مــــــن (قــــــد يكــــــون االســــــرتجاع مــــــع اإلســــــكان االختيــــــاري و 
علــــــى إعــــــادة إســــــكان الشــــــاغل شــــــرط أنــــــه إذا كــــــان املالــــــك قــــــد اكتســــــب العقــــــار بعــــــوض يشــــــرتط أنــــــه اكتســــــبه 

ة ســـــنوات ســـــابقة ملمارســـــة حـــــق االســـــرتجاع،و إن كـــــان ميكـــــن الرتخـــــيص ملـــــن هـــــو يف حاجـــــة ملحـــــ) 10(لــــــعشر 
  .سنوات) 4(أن يسرتجعه شرط أال يقل امتالكه للعقار عن أربع ) هو و عائلته(للسكن 

  .حق االسترجاع الممتاز)3

  :ملغاة عدداً من املالكني املمتازين اسرتجاع ملكيتهم،و هم 533حيث مكنت املادة    

  ألن املالك استعمل حقه يف االسرتجاع؛ :األشخاص المطرودين-أ

المطــــرودين مــــن محــــالت ُمنــــع الســــكن فيهــــا بموجــــب قــــرار حظــــر أو قــــرار نــــزع الملكيــــة األشــــخاص -ب

  .للمنفعة العامة

ــــــق املــــــواد  20نصــــــت املــــــادة  03-93يف مرحلــــــة أخــــــرى و مبوجــــــب املرســــــوم التشــــــريعي * ــــــى عــــــدم تطبي ــــــه عل من
ى علــــــى عــــــدم تطبيقهــــــا علــــــ) ملغــــــاة 58-75مــــــن القــــــانون  537إىل  514املــــــواد مــــــن (املتعلقــــــة حبــــــق البقــــــاء 

احلــــــق يف البقاء،فألغــــــت أحكامــــــه و جعلــــــت أحكامــــــه غــــــري منطبقــــــة علــــــى املعــــــامالت اإلجياريــــــة املربمــــــة يف إطــــــار 
عــــــدم (الرتقيــــــة العقاريــــــة،لكن هــــــذا املرســــــوم ال يطبــــــق علــــــى مــــــا مت مــــــن بقــــــاء املــــــؤجر باملكــــــان بعــــــد انتهــــــاء املــــــدة 

مـــــــا دام أن  58-75القـــــــانون ،و إمنـــــــا يســـــــري علـــــــى عقـــــــود اإلجيـــــــار املربمـــــــة يف ظـــــــل )رجعيـــــــة القـــــــانون للماضـــــــي
  .آثار العقد،أي انتهاؤه قد مت يف ظل املرسوم،و كذلك على عقود اإلجيار املربمة يف ظل املرسوم
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ـــــــة و بصـــــــدور القـــــــانون * ـــــــة ثالث ـــــــذي ألغـــــــى املـــــــادة  05-07و يف مرحل ـــــــان  20و ال مـــــــن املـــــــادة  3و  2و الفقرت
  .03-93من املرسوم التشريعي  22و املادة  21

ال تســـــري بـــــأثر رجعـــــي علـــــى مـــــا ترتـــــب مـــــن آثـــــار لعقـــــد اإلجيـــــار قبـــــل  05-07ن نصـــــوص القـــــانون و القاعـــــدة أ
،إال أـــــا جـــــاءت باســـــتثناء عـــــن األثـــــر الفـــــوري نفاذه،كمـــــا أن هلـــــا أثـــــر مباشـــــر علـــــى مـــــا ينشـــــأ يف ظلهـــــا مـــــن آثـــــار

يف  1مكـــــــرر 507مكـــــــرر قـــــــانون مـــــــدين يف حـــــــاالت معينـــــــة،و املـــــــادة  507مبوجـــــــب املـــــــادة  05-07للقـــــــانون 
  .الت أخرى،و قرر االستمرار بالعمل يف هذه احلاالت حبق البقاءحا

  :و تتمثل هذه احلاالت فيما يلي

ســــنوات إلــــى ) 10(عقــــود اإليجــــار المبرمــــة فــــي ظــــل التشــــريع الســــابق تظــــل خاضــــعة لــــه لمــــدة عشــــر -1

حيـــــــث يبقـــــــى املســـــــتأجر خـــــــالل هـــــــذه املـــــــدة متمســـــــك حبـــــــق البقـــــــاء طبقـــــــاً للمـــــــادة  :2017مـــــــاي  13غايـــــــة 
  ،و ال ينقِض إال بسبب حالة من حاالت اسرتجاع السكن؛)ملغاة( 514

هلـــــم  منـــــذ نشـــــر هـــــذا القـــــانون،إذ يبـــــق :ســـــنة) 60(مقـــــررة لفائـــــدة األشـــــخاص الطبيعيـــــين البـــــالغين ســـــتين -2
  . احلق يف التمسك بالبقاء إىل حني وفام،دون ورثتهم

مســــــــــتأجري احملــــــــــالت  ال متتــــــــــد إىل 05-07أن أحكــــــــــام القــــــــــانون و نصــــــــــت : 1مكــــــــــرر 507المــــــــــادة  -3
الــــــذي  147-76الســــــكنية التابعــــــة لــــــديوان الرتقيــــــة و التســــــيري العقــــــاري الــــــيت تبقــــــى خاضــــــعة ألحكــــــام املرســــــوم 

  .ينص على حق البقاء

  .انقضاء اإليجار بالنسبة لحق المنتفع:ثانياً 

وة ينتهــــــــي اإلجيــــــــار الصــــــــادر مــــــــن املنتفــــــــع بانقضــــــــاء االنتفــــــــاع بقــــــــ 05-07مــــــــن القــــــــانون  469طبقــــــــاً للمــــــــادة 
  ).انتهاء اإلجيار يثبت بانتهاء االنتفاع(القانون دون أي إجراء آخر،

  .انتهاء اإليجار بالنسبة لصاحب حق االستعمال و السكن: ثالثاً 

مــــــن القـــــــانون  2مكــــــرر فقــــــرة  469حيــــــث ينتهــــــي بانقضــــــاء حــــــق االســــــتعمال و الســـــــكن بقــــــوة القانون،املــــــادة 
07-05 .  
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  .للمستأجر و ورثتهانتهاء اإليجار بالنسبة :رابعاً 

ينقضـــــــي اإلجيـــــــار بانقضـــــــاء املـــــــدة املتفـــــــق عليهـــــــا دون  05-07مـــــــن القـــــــانون  1مكـــــــرر  469مبقتضـــــــى املـــــــادة 
احلاجــــــة إىل تنبيــــــه بــــــاإلخالء،و علــــــى ســــــبيل االســــــتثناء للمســــــتأجر مبقتضــــــى نفــــــس املــــــادة احلــــــق يف إــــــاء العقــــــد 

قتضــــــى عقــــــد غــــــري قضــــــائي يتضــــــمن قبــــــل انتهــــــاء مدتــــــه لســــــبب عــــــائلي أو مهين،مــــــع وجــــــوب إخطــــــار املــــــؤجر مب
موعــــــد إائــــــه،و يف حالــــــة علــــــى األقـــــل مــــــن ) 2(،أي قبــــــل شــــــهرين )2(إشـــــعاراً برغبتــــــه يف اإلــــــاء ملــــــدة شـــــهرين 

إال طــــــوال ال ينتقــــــل اإلجيــــــار إىل الورثــــــة   05-07قــــــانون  2فقــــــرة  2مكــــــرر  469ر طبــــــق املــــــادة وفــــــاة املســــــتأج
قيــــام مـــــدة العقــــد،أي أن عـــــدم انقضــــاء مـــــدة اإلجيــــار هـــــو الــــذي يـــــربر بقــــاء الورثـــــة يف العــــني،و هـــــم الورثــــة الـــــذين  

أشـــــهر،يف حالـــــة مـــــا إذا وجـــــد الورثـــــة ضـــــرورة إلـــــاء العقـــــد ) 6(كـــــانوا يعيشـــــون عـــــادة مـــــع املســـــتأجر مـــــدة ســـــتة 
أشـــــهر مــــن وفـــــاة ) 6(العقــــد خـــــالل الســــتة  قبــــل انتهــــاء مدتـــــه جيــــوز هلـــــم ذلــــك علـــــى أن يقــــرروا إرادــــم يف إـــــاء

  .إشعاراً باإلاء ملدة شهرين فقطاملستأجر،مع وجوب إخطار املؤجر مبحرر غري قضائي يتضمن 
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  )عقد وارد على عمل. (عقد الوكالة

إن الوكالــــــــــة هــــــــــي أداة أساســــــــــية يف احليــــــــــاة القانونيــــــــــة تســــــــــاهم يف تطــــــــــوير النشــــــــــاط القــــــــــانوين،من خالهلــــــــــا      
ــــــه،فيكون حاضــــــراً ي ــــــة دون أن يضــــــطر حلضــــــور حقيقــــــي مــــــن جانب ــــــام بالتصــــــرفات القانوني ســــــتطيع الشــــــخص القي

  .حكماً بواسطة وكيل

  .تعريف الوكالة: أوالً 

شــــــخٍص هـــــو املوكــــــل شخصـــــاً آخــــــر هـــــو الوكيــــــل  الوكالـــــة عقــــــد طرفـــــاه املوكــــــل و الوكيـــــل،الغرض منــــــه تفـــــويض   
ــــــام بعمــــــل شــــــيء حلســــــاب املوكــــــل و بامســــــه،و هــــــذا قــــــانون مــــــدين،فتحل إرادة النائــــــب  571طبقــــــاً للمــــــادة  للقي

  .االتفاقي حمل إرادة األصيل يف إنشاء تصرف قانوين،مع إضافة هذا التصرف إىل األصيل

  .الطبيعة القانونية للوكالة: ثانياً 

نظــــــم املشـــــــرع اجلزائـــــــري عقــــــد الوكالـــــــة بنصـــــــوص خاصــــــة يف القـــــــانون املـــــــدين،و فصــــــله عـــــــن موضـــــــوع النيابـــــــة     
مــــــن العقــــــود الــــــواردة علــــــى عمــــــل،يف البــــــاب التاســــــع مــــــن القــــــانون املــــــدين،كما افــــــرتض  بوجــــــه عــــــام،معترباً إيــــــاه

ــــــة مــــــن خــــــالل املــــــادة  ــــــري العمــــــل التربعــــــي يف عقــــــد الوكال ــــــانون مــــــدين، 581املشــــــرع اجلزائ ــــــتم االتفــــــاق ق ما مل ي
  .صراحة بني املوكل و الوكيل أو يستخلص ضمنياً من ظاهر الشروط لتنفيذ الوكالة أن تكون مبقابل

  .شروط انعقاد و صحة الوكالة: ثالثاً 

جيـــــــب النعقــــــــاد الوكالــــــــة أن يتوافــــــــق اإلجيـــــــاب و القبــــــــول علــــــــى عناصــــــــر الوكالـــــــة،فيتم الرتاضــــــــي بــــــــني املوكــــــــل          
الوكيـــــــل و األجـــــــر الـــــــذي يتقاضـــــــاه هـــــــذا  يـــــــة العقـــــــد و التصـــــــرف القـــــــانوين الـــــــذي يقـــــــوم بـــــــهو الوكيـــــــل علـــــــى ماه

ــــة إال إذا تراضــــى  ــــل أجــــر معــــني،و مــــن مث فــــال تكــــون وكال ــــة مقاب ــــى تنفيــــذ الوكال ــــاك اتفــــاق عل األخــــري إذا كــــان هن
خــــر مل يضـــــع املوكــــل و الوكيـــــل تراضــــياً فعليـــــاً قبــــل أن يقـــــوم الوكيــــل بالتصـــــرف القــــانوين حمـــــل الوكالــــة،من جانـــــب آ

عقــــــد الوكالــــــة ســــــواء بالنســــــبة للموكــــــل أو الوكيل،بــــــل تــــــرك ذلــــــك للقواعــــــد  إلبــــــراماملشــــــرع نصــــــاً خاصــــــاً باألهليــــــة 
العامــــــة حبيــــــث يتعــــــني كمبــــــدأ عــــــام أن تتــــــوافر يف املوكــــــل األهليــــــة الكاملــــــة ملباشــــــرة احلقــــــوق املدنيــــــة احملــــــددة وفقــــــاً 

ـــــة  مـــــا دام) ســـــنة) 19(أي تســـــعة عشـــــر (قـــــانون مـــــدين  40للمـــــادة  أن العمـــــل أو التصـــــرف القـــــانوين حمـــــل الوكال
إمنــــــا يعقــــــده الوكيــــــل باســــــم األصــــــيل و أن مجيــــــع اآلثــــــار تنصــــــرف إليــــــه،يف حــــــني يكفــــــي يف الوكيــــــل ســــــن التمييــــــز 
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ل متمتعــــــاً باألهليـــــة الكاملــــــة وقـــــت الوكالــــــة  كالــــــة إليـــــه،و عليــــــه وجـــــب أن يكــــــون املوكـــــطاملـــــا ال تنصــــــرف آثـــــار الو 
ا ال تصــــــح الوكالــــــة إذا كــــــان املوكــــــل أهــــــالً وقــــــت التوكيــــــل و فقــــــد األهليــــــة وقــــــت و إال كانــــــت الوكالــــــة باطلــــــة،كم

عليـــــه،فإذا نفـــــذ الوكيـــــل حينئـــــٍذ الوكالـــــة فـــــال ينصـــــرف أثـــــر العقـــــد الـــــذي  تنفيـــــذ العقـــــد بـــــأن صـــــدر حكـــــم بـــــاحلجر
  .أبرمه الوكيل إىل املوكل

ـــــه وحـــــده إبطـــــال عقـــــد الوكالـــــة،فإذا مل  ـــــة جـــــاز ل ـــــل نـــــاقص األهلي ـــــد مـــــع و إذا كـــــان الوكي ـــــب اإلبطـــــال و تعاق يطل
الغــــــــري كــــــــان تعاقــــــــده صــــــــحيحاً و نفــــــــذ يف حــــــــق املوكــــــــل دون أن يســــــــتطيع املوكــــــــل أن يتمســــــــك بإبطــــــــال عقــــــــد 

  .الوكالة،و ال الغري الذي تعامل معه الوكيل إبطال الوكالة

ـــــالرجوع للمـــــادة     ـــــة مـــــن العقـــــود الرضـــــائية و هـــــذا ب ـــــيت مل حتـــــدد طبي 571يعتـــــرب عقـــــد الوكال عـــــة    قـــــانون مـــــدين ال
جيــــب أن يتــــوفر يف الوكالـــــة "قــــانون مــــدين و الــــيت تــــنص علـــــى أنــــه  572و شــــكل هــــذا العقــــد،و باســــتقراء املـــــادة 

الشـــــــكل الواجـــــــب تـــــــوافره يف العمـــــــل القـــــــانوين الـــــــذي يكـــــــون حمـــــــل الوكالـــــــة مـــــــا مل يوجـــــــد نـــــــص يقضـــــــي خبـــــــالف 
قــــــد يتحــــــدد مبوجــــــب نــــــص  ،فــــــأقرن املشــــــرع اجلزائــــــري شــــــكل الوكالــــــة بالعمــــــل القــــــانوين حمــــــل الوكالــــــة،كما"ذلــــــك

ــــني الوكالــــة و العمــــل  ــــاك عالقــــة تبعيــــة ب خــــاص يشــــرتط أن يفــــرغ عقــــد الوكالــــة يف شــــكل معــــني،و مــــن مث فــــإن هن
  .القانوين تؤدي إىل اختاذ شكل واحد،مثالً الوكالة يف بيع العقار هي وكالة رمسية

  .أنواع الوكالة: رابعاً 

وكالـــــــة عامـــــــة و وكالـــــــة : الـــــــيت تكـــــــون حمـــــــالً هلـــــــا إىل نـــــــوعنيتصـــــــنف الوكالـــــــة بـــــــالنظر إىل التصـــــــرفات القانونيـــــــة    
  .خاصة

  .الوكالة العامة-أ

ـــــانون مـــــدين  573طبقـــــاً للمـــــادة     ـــــيت تـــــرد بألفـــــاظ عامـــــة،فال يعـــــني فيهـــــا نـــــوع : ق ـــــك ال الوكالـــــة العامـــــة هـــــي تل
مــــــال اإلداريــــــة التصــــــرف القانوين،فحينئــــــٍذ ال ختــــــول هــــــذه الوكالــــــة للوكيــــــل إال القــــــدرة علــــــى تنفيــــــذ العقــــــود أو األع

،و مـــــــن أمثلــــــة أعمـــــــال اإلدارة الـــــــواردة يف املـــــــادة )عـــــــوض أو تربعيـــــــة( دون القيــــــام بعمـــــــل مـــــــن أعمـــــــال التصــــــرف 
ــــــــالث ســــــــنوات،أعمال احلفــــــــقــــــــانون مــــــــدين اإلجيــــــــار ملــــــــدة ال 577 ــــــــد عــــــــن ث  ظ و الصــــــــيانة،إيداع احملصــــــــول     تزي

بـــــديون املوكـــــل مـــــن األمـــــوال الـــــيت تكـــــون و البضـــــائع باملخـــــازن املعدة،كـــــذلك اســـــتيفاء حقـــــوق املوكـــــل،و الوفـــــاء 
  .بني يدي الوكيل
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بيـــــع البضـــــائع ســــــريعة : العامــــــة إىل أعمـــــال التصـــــرف إذا كانـــــت أعمــــــال اإلدارة تقتضـــــيها،مثالً  كمـــــا متتـــــد الوكالـــــة
التلف،شـــــــراء مـــــــا يســــــــتلزم الشـــــــيء حمـــــــل الوكالــــــــة مـــــــن أدوات حلفظـــــــه كشــــــــراء آالت و أمســـــــدة و بـــــــذور بغــــــــرض 

  .حفظ أرض زراعية

  .ة الخاصةالوكال-ب

قــــانون مـــــدين البـــــد مــــن وكالـــــة خاصــــة لكـــــل عمـــــل مــــن أعمـــــال التصــــرف فتكـــــون الوكالـــــة  574 طبقــــاً للمـــــادة   
ــــــــع أو الشــــــــراء أو اهلبة، ــــــــخاصــــــــة يف البي ــــــــب حــــــــق انتفــــــــاع ا دإي ــــــــرهن و ترتي    ع حصــــــــة يف شركة،اإلقرار،الصــــــــلح ، ال

ــــــــة اخلاصــــــــة ــــــــا جيــــــــوز أن تكــــــــون الوكال ــــــــك،و هن ــــــــوع واحــــــــد مــــــــن التصــــــــ و مــــــــا إىل ذل رفات أو تشــــــــمل طائفــــــــة بن
ـــــــع  ـــــــه البي ـــــــذي يقـــــــع علي ـــــــد للمحـــــــل ال ـــــــة دون حتدي ـــــــرد الوكال ـــــــق باملعاوضـــــــات كـــــــالبيع يصـــــــح أن ت منها،فيمـــــــا يتعل

ــــــوع التصــــــرف و عامــــــة يف حملــــــه( ــــــة خاصــــــة يف ن ــــــٍذ ال )وكال ــــــه و حينئ ــــــع أموال ،فيوكــــــل شــــــخص لشــــــخص آخــــــر بي
  .ميكن له إبرام أي تصرف آخر غري البيع

،أمـــــــا بالنســـــــبة )وكالـــــــة خاصـــــــة يف نـــــــوع التصـــــــرف و حملـــــــه(عقـــــــار أو مـــــــال معـــــــني كمـــــــا جيـــــــوز أن يوكلـــــــه يف بيـــــــع 
ـــــــدين(للتربعـــــــات  ـــــــة،اإلبراء مـــــــن ال ـــــــه،فيعني ) ...اهلب ـــــــوع التصـــــــرف و حمل ـــــــة خاصـــــــة يف ن فيجـــــــب أن تكـــــــون الوكال

ــــة اخلاصــــة ســــواء باملعاوضــــة   ــــه،و الوكال ــــراء من ــــه يف اإلب ــــذي وكل ــــدين ال ــــه بتــــه أو ال ــــذي وكل ــــل املــــال ال     املوكــــل للوكي
ـــــــراء  3فقـــــــرة  574أو التربعـــــــات جيـــــــب عـــــــدم التوســـــــع يف تفســـــــريها طبقـــــــاً للمـــــــادة  قـــــــانون مـــــــدين،التوكيل يف اإلب

ــــت عامــــة أو خاصــــة تشــــمل مــــا تقتضــــيه  ــــة ســــواء كان ــــدين،إال أن الوكال ــــك ال ــــة ذل ــــل حوال ــــن ال خيــــول للوكي مــــن دي
ــــــع ضــــــرورية،فالوكالة يف اإلجيــــــار مــــــثالً تشــــــمل تســــــليم العــــــني املــــــؤجرة،و  ــــــع إىل طبيعــــــة مــــــن تواب ترجــــــع هــــــذه التواب

  .التصرف و ما إىل جرى عليه العرف و إىل إرادة الطرفني
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  .أحكام الوكالة

  .ترتب الوكالة آثاراً بني املتعاقدين،الوكيل و املوكل،و آثاراً بالنسبة للغري املتعاقد مع الوكيل

  .التزامات الوكيل: أوالً 

  :يلتزم بعدة التزامات هي

  .في حدودها المرسومة تنفيذ الوكالة-أ

قـــــــانون مـــــــدين،ال جيـــــــوز للوكيـــــــل أن يتجـــــــاوز حـــــــدود وكالتـــــــه،ال مـــــــن ناحيـــــــة التصـــــــرفات  575طبقـــــــاً للمـــــــادة     
مهـــــــا املوكل،فالوكالـــــــة يف ألفـــــــاظ عامـــــــة ال جتيـــــــز للوكيـــــــل القيـــــــام االـــــــيت تضـــــــمنتها،و ال مـــــــن ناحيـــــــة التنفيـــــــذ الـــــــيت ر 

ال جيــــــوز للوكيــــــل جتاوزهــــــا،و مــــــع ذلــــــك فــــــإن العمــــــل ذاتــــــه  فتبقى يف حــــــدود أعمــــــال اإلدارة،وبأعمــــــال التصــــــرف،
قــــد يعتــــرب أحيانــــاً مــــن قبيــــل أعمــــال التصــــرف املمنوعـــــة علــــى الوكيــــل وكالــــة عامــــة،و يف ظــــروف أخــــرى يعــــد مـــــن 

ـــــه  ـــــام ب ـــــه القي ـــــيت تـــــدخل يف حـــــدود مـــــا جيـــــوز ل ـــــانون  2فقـــــرة  573املـــــادة (أعمـــــال اإلدارة،أو أعمـــــال احلفـــــظ ال ق
    احملصــــــــول يف إدارة األرض الزراعيــــــــة،و شــــــــراء مــــــــا يلــــــــزم مــــــــن أدوات حلفــــــــظ  كبيــــــــع:،كأعمــــــــال التصــــــــرف)مــــــــدين

ــــــذ (و اســــــتغالل املزرعــــــة،و هــــــذا مــــــن أجــــــل إدارة حســــــنة، ــــــه بتنفي ــــــه إذا مل يقــــــم ــــــا يعــــــد مســــــؤوالً عــــــن إخالل ألن
،و مـــــــن ناحيـــــــة أخـــــــرى إذا كـــــــان يـــــــدخل يف ســـــــلطة الوكيـــــــل وكالـــــــة عامـــــــة،االقرتاض لســـــــداد ديـــــــن علـــــــى )الوكالـــــــة

  .راء أدوات ضرورية،إال أنه يعترب جتاوزاً حلدود وكالته أن يرهن أموال املوكل ضماناً للقرضاملوكل أو ش

و األمــــــر يبــــــدو أكثــــــر وضــــــوحاً يف الوكالــــــة اخلاصــــــة،فيكون التــــــزام الوكيــــــل مزدوجــــــاً،التزام إجيــــــايب يتمثــــــل يف القيــــــام 
عـــــــن القيـــــــام مبـــــــا مل يُوكـــــــل فيـــــــه مـــــــن  باألعمـــــــال احملـــــــددة يف وكالتـــــــه،كاحملامي،أما االلتـــــــزام الســـــــليب فهـــــــو االمتنـــــــاع

ــــــدأ  ــــــل موكلــــــه،طبقاً للمب ــــــه مــــــن ِقب ــــــة"تصــــــرفات،فيبقى دائمــــــاً داخــــــل اإلطــــــار املرســــــوم ل     ،"التفســــــري الضــــــيق للوكال
و الـــــذي يقتضـــــي عـــــدم التوســـــع يف تفســـــريها،فال ميكـــــن للوكيـــــل بـــــالبيع أن ينـــــوب موكلـــــه يف دعـــــوى إبطـــــال البيـــــع 

ـــــيت رفعهـــــا املشـــــرتي ضـــــد هـــــذا األخـــــري،ال ـــــع،و ال ميكـــــن للوكيـــــل يف  ال ـــــثمن البي ـــــاء ب ـــــه أيضـــــاً مـــــنح أجـــــل للوف ميكن
ـــــــة باســـــــتيفاء  ـــــــه، يف الوكال ـــــــرخيص مـــــــن املوكـــــــل،و إال عـــــــد متجـــــــاوزاً حـــــــدود وكالت ـــــــع أن يشـــــــرتي لنفســـــــه دون ت بي

 3فقــــــرة  575الــــــدين ال جيــــــوز للوكيــــــل مقاضــــــاة املــــــدين المتناعــــــه عــــــن الوفــــــاء،إال أن املشــــــرع اجلزائــــــري يف املــــــادة 
،خفف مـــــــن التفســـــــري الضـــــــيق،و وضـــــــع لـــــــه حـــــــدوداً معقولـــــــة تتمثـــــــل يف مراعـــــــاة التوابـــــــع الضـــــــرورية قـــــــانون مـــــــدين

ـــــــذهاالوســـــــيلة الللوكالة،ك ـــــــدين تشـــــــمل شـــــــطب  اإلجيـــــــار تشـــــــملالـــــــة بالوك.الزمـــــــة لتنفي التســـــــليم،الوكالة بقـــــــبض ال
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أو    الــــــــرهن الــــــــذي يضــــــــمنه أو إعطــــــــاء خمالصــــــــة،إذا خــــــــالف الوكيــــــــل تعليمــــــــات املوكــــــــل بشــــــــأن حــــــــدود وكالتــــــــه
ســــــعتها فإنــــــه يفقــــــد صــــــفته كوكيــــــل و مــــــؤدى ذلــــــك عــــــدم التــــــزام املوكــــــل بالتصــــــرف الــــــذي أبرمــــــه الوكيــــــل خــــــارج 
حــــــــدود وكالتــــــــه،و هنــــــــا الوكيــــــــل ال يعــــــــرب أو ال ينقــــــــل إرادة األصــــــــل و إمنــــــــا يعــــــــرب عــــــــن إرادتــــــــه هو،فتكــــــــون إرادة 

  .د تقدير سالمة اإلرادة من العيوبالوكيل حمل اعتبار عن

ـــــه ال جيـــــوز للغـــــري ـــــل املتجـــــاوز و علي ـــــذي أبرمـــــه مـــــع الوكي ـــــذ التصـــــرف ال ـــــة املوكـــــل بتنفي ـــــل مطالب ـــــد مـــــع الوكي  املتعاق
ـــــــل     حـــــــدود وكالتـــــــه،كما أن عـــــــدم نفـــــــاذ التصـــــــرف املخـــــــالف لتعليمـــــــات املوكـــــــل ينصـــــــرف إىل العالقـــــــة بـــــــني الوكي

   ذمــــــة املوكــــــل،و الغــــــري،ألن إرادة الطــــــرفني مل تتجــــــه إىل إضــــــافة آثــــــار هــــــذا التصــــــرف إىل ذمــــــة الوكيــــــل و إمنــــــا إىل 
ــــــذ إبرامهــــــا  ــــــزول عــــــدم النفــــــاذ مبقتضــــــى إقــــــرار املوكــــــل فينفــــــذ التصــــــرف يف حقــــــه من ــــــأثر رجعــــــي(و ي اإلقــــــرار ").ب

  ".الالحق ينزل منزلة التوكيل السابق

  .فيكون اإلقرار صرحياً أو ضمنياً بتنفيذ االلتزامات اليت عقدها الوكيل بامسه

ــــــــ 2فقــــــــرة  575أوردت املــــــــادة  ــــــــة إىل اســــــــتثناءاً ينصــــــــرف في ــــــــل رغــــــــم جتــــــــاوز حــــــــدود الوكال ــــــــر تصــــــــرف الوكي ه أث
  :موكله،و ذلك عند توافر شرطني معاً 

  افرتاض أن الظروف يغلب معها الظن أنه ليس يف وسع املوكل،إال املوافقة على تصرف الوكيل؛-1

أنـــــه كـــــان مـــــن املســـــتحيل علـــــى الوكيـــــل أن خيطـــــر املوكـــــل ســـــلفاً خبروجـــــه عـــــن حـــــدود الوكالـــــة،فإذا تراخـــــى عـــــن -2
ــــك عليــــه أن يبــــادر بعــــدها بإخطــــار املوكــــل،حىت  ــــه الصــــفقة،و رغــــم ذل ــــرام العقــــد حــــىت خيطــــر املوكــــل تضــــيع علي إب

  .للقاضي تقدير مدى توافر الشرطني ال يقوم املوكل بتصرف يتعارض مع تصرف الوكيل،و يرجع

يف حالــــــة  إضـــــافة إىل ذلــــــك قـــــد جنــــــد االســـــتثناء يف تطبيــــــق آخـــــر ميكــــــن معـــــه تنفيــــــذ التصـــــرف يف حــــــق املوكـــــل   
التجـــــاوز،و هـــــو حالـــــة الوكالـــــة الظـــــاهرة حيـــــث يظهـــــر شـــــخص مبظهـــــر الوكيـــــل جتـــــاه الغـــــري دون أن يكـــــون كـــــذلك 
يف احلقيقــــــة،فإذا تعاقــــــد هــــــذا الغــــــري مــــــع الوكيــــــل الظــــــاهر عــــــن حســــــن نيــــــة اســــــتناداً إىل ظــــــروف خارجيــــــة ولــــــدت 

ــــــدى الغــــــري اعتقــــــاداً بأنــــــه يتعامــــــل مــــــع وكيــــــل يعمــــــل باســــــم و حلســــــاب املوكــــــل ثبــــــت ا      لتصــــــرف بــــــني الطــــــرفني ل
و انصــــــرفت آثـــــــاره إىل املوكل،خاصـــــــة إذا كـــــــان املوكـــــــل قـــــــد أســــــهم خبطئـــــــه اإلجيـــــــايب أو الســـــــليب يف إجيـــــــاد مظهـــــــر 

اء الوكالــــــة بعــــــزل الوكيــــــل دون أن يعلــــــن املوكــــــل هــــــانت(خــــــارجي دفــــــع الغــــــري لالعتقــــــاد بــــــأن الوكيــــــل الظــــــاهر ميثلــــــه،
  ؛)ذلك
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  .تنفيذ الوكالةأن يبذل الوكيل العناية الالزمة في -ب

قــــــانون مــــــدين العنايـــــة هــــــذه هــــــي عنايــــــة الرجــــــل العادي،فـــــالتزام الوكيــــــل هــــــو التــــــزام ببــــــذل  576طبقـــــاً للمــــــادة    
،و هـــــو التـــــزام باليقظـــــة يف الســـــعي حنـــــو تنفيـــــذ املهمـــــة املكلـــــف )قـــــانون مدين،القواعـــــد العامـــــة 172املـــــادة (عنايـــــة 

ال يــــــرتبط مبهمــــــة الوكيــــــل و يقظتــــــه وحــــــدها،إمنا يــــــرتبط  ا،فأحيانــــــاً يكــــــون عمــــــل الوكيــــــل حماطــــــاً باالحتمــــــال أي
بعوامــــــل خارجيــــــة كــــــأن يكــــــون مسســــــار التــــــأمني وكــــــيالً عــــــن املــــــؤمن يف البحــــــث عــــــن شــــــركة تــــــأمني تقبــــــل تغطيــــــة 
خطــــــر معني،فهنــــــا لــــــن يكــــــون الوكيــــــل متأكــــــداً يف البدايــــــة مــــــن إمتــــــام العمــــــل حمــــــل الوكالــــــة ألــــــا تــــــرتبط بظــــــروف 

   ز املهمــــــة،فيكون التزامــــــه إذا ببــــــذل اهلمــــــة يف ســــــعيه إلمتــــــام مهمتــــــه و عملــــــه،خارجــــــة عــــــن قدرتــــــه،يف ســــــبيل إجنــــــا
و عنـــــد إخاللـــــه بـــــااللتزام عنـــــد عـــــدم الـــــتمكن مـــــن أداء مهمتـــــه،ليس عـــــدم التقيـــــد بتعليمـــــات املوكـــــل،و إمنـــــا عـــــدم 

ـــــيت تلق ـــــل أن يســـــتعمل األمـــــوال ال ـــــذ مهمتـــــه،كما ال جيـــــوز للوكي ـــــد باليقظـــــة الالزمـــــة يف الســـــعي حنـــــو تنفي اهـــــا التقي
ـــــــدة املوكـــــــل لصـــــــاحل نفســـــــه،و لشـــــــؤونه  ـــــــة لفائ ـــــــذ الوكال ـــــــد تنفي ـــــــة أو تلقاهـــــــا عن ـــــــذ الوكال مـــــــن املوكـــــــل لغـــــــرض تنفي

  ).قانون مدين 578املادة (اخلاصة،و إال كان مسؤوالً مسؤولية مدنية توجب التعويض 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــة بنفســـــه أو ينـــــوب فيهـــــا لشـــــخص آخـــــر دون حاجـــــة إىل * ـــــذ الوكال ـــــٍذ موافقـــــة املوكلقـــــد يقـــــوم الوكيـــــل بتنفي ،حينئ
ـــــب بالتضـــــامن معـــــه  ـــــانون مـــــدين 580م (يكـــــون الوكيـــــل مســـــؤوالً عـــــن عمـــــل النائ ـــــه املوكـــــل )ق ـــــرخص ل ،مـــــىت مل ي

اختيــــــار النائــــــب    إقامــــــة النائب،أمــــــا إذا رخــــــص لــــــه ذلــــــك فيكــــــون مســــــؤوالً مســــــؤولية شخصــــــية فقــــــط عــــــن ســــــوء 
و عــــــن خطئـــــــه يف التعليمـــــــات الـــــــيت أصـــــــدرها لـــــــه،و هنـــــــا جيــــــوز للموكـــــــل الرجـــــــوع بـــــــدعوى مباشـــــــرة علـــــــى نائـــــــب 

  ).قانون مدين 2فقرة  580املادة (الوكيل يطالبه بالتزاماته الناشئة عن عقد اإلنابة 

تعيــــني وكـــــالء متعـــــددين قـــــد يقــــوم املوكـــــل بتعيـــــني وكــــالء يف عقـــــد واحـــــد،أو (قــــانون مـــــدين  579و طبقــــاً للمـــــادة 
  .يف عقود متفرقة

يف (فـــــــإذا ُعـــــــني كـــــــل الـــــــوكالء يف عقـــــــد واحـــــــد كـــــــان ذلـــــــك قرينـــــــة علـــــــى أن املوكـــــــل أرادهـــــــم أن يعملـــــــوا جمتمعـــــــني 
ـــــــــه )مـــــــــداولتهم و مـــــــــوافقتهم مجيعـــــــــاً علـــــــــى التصـــــــــرف ـــــــــاقي انعـــــــــدمت في ،فـــــــــإذا باشـــــــــر أحـــــــــدهم العمـــــــــل دون الب

،إذ بإمكـــــان املوكـــــل أن يـــــرخص هلـــــم )بســـــيطة(ري قاطعـــــة الصـــــفة،إال أن هـــــذه القرينـــــة الـــــيت جـــــاءت ـــــا املـــــادة غـــــ
بــــــــاالنفراد بالقيــــــــام بالعمل،أمــــــــا إذا ُعــــــــني الــــــــوكالء يف عقــــــــود متفرقــــــــة جــــــــاز ألي وكيــــــــل االنفــــــــراد بالعمــــــــل مــــــــا مل 
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ـــــــوكالء متضـــــــامنني يف املســـــــؤولية يف  ـــــــذات املـــــــادة يكـــــــون ال ـــــــيهم املوكـــــــل العمـــــــل جمتمعـــــــني،و عمـــــــالً ب يشـــــــرتط عل
  :حالتني

ــــى ــــة األول ــــة :الحال ــــت الوكال ــــة لالنقســــام  إذا كان ــــة(غــــري قابل ــــع غــــري قابلــــة للتجزئ ــــوكالء )كصــــفقة بي ،تلــــزم علــــى ال
  العمل جمتمعني،هنا هم مسؤولني بالتضامن يف الوكالة؛

إذا كانــــــــت الوكالــــــــة قابلــــــــة لالنقســــــــام،و ارتكــــــــب الــــــــوكالء خطــــــــأ مشــــــــرتكاً،ترتب عنــــــــه ضــــــــرر  :الحالــــــــة الثانيــــــــة
  .وكل عن الضرر الالحق بهللموكل،كانوا متضامنني يف تعويض امل

  .موافاة الموكل بالمعلومات الضرورية و تقديم حساب عن الوكالة-ج

ــــــــه و طبقــــــــاً للمــــــــادة     ــــــــث أن ــــــــل املوكــــــــل باملعلومــــــــات الضــــــــرورية،        577حي ــــــــوايف الوكي ــــــــانون مــــــــدين،جيب أن ي ق
،     )ب إخطــــــاره بـــــــذلكمــــــثالً إذا قــــــبض الوكيــــــل دينــــــاً للموكــــــل وجــــــ(و اخلطــــــوات الــــــيت اختــــــذها يف تنفيــــــذ الوكالــــــة،

ــــــة حــــــىت يتلقــــــى تعليمــــــات مــــــن املوكــــــل بشــــــأا،و هــــــذا كلــــــه ناشــــــئ عــــــن  و خيطــــــره بالصــــــعوبات يف تنفيــــــذ الوكال
ــــــه،و حتــــــذيره مــــــن  ــــــاإلعالم،و األمــــــر يتجــــــاوز ذلــــــك إىل حــــــد نصــــــحه للموكــــــل مــــــن خــــــالل توجيــــــه قرارات التزامــــــه ب

  .املخاطر احملتملة على حنو حيقق مصاحل املوكل

  .تنفيذ الوكالة قدم حساباً مفصالً جبميع ما قام به مدعماً مبستندات فإذا أمت الوكيل

  .إلتزامات الموكل

  .دفع األجرة-أ

ــــــة     ــــــت الوكال ــــــزم ــــــذه مــــــىت كان ــــــايل يلت ــــــل،و بالت ــــــك مــــــن مهنــــــة الوكي مأجورة،إمــــــا باتفــــــاق صــــــريح و يتضــــــح ذل
  ؛)كاحملامي(األجرة و لو مل ينجح يف أداء مهمته 

  .المصروفاتالتزام الموكل برد -ب

قــــــــانون مــــــــدين،و هــــــــي املصــــــــروفات الــــــــيت أنفقهــــــــا الوكيــــــــل مــــــــن أجــــــــل تنفيــــــــذ  582و نصــــــــت عليهــــــــا املــــــــادة    
ـــــة إىل  ـــــذ الوكال ـــــل إيقـــــاف تنفي ـــــذ كـــــان للوكي ـــــاك اتفـــــاق علـــــى دفـــــع النفقـــــات مـــــن أجـــــل التنفي ـــــة،فإذا كـــــان هن الوكال

  .حني تقاضي املصاريف،أو إىل درجة إمكانية املطالبة بالفسخ
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  .الموكل بتعويض الوكيل عما أصابه من ضررالتزام -ج

  .قانون مدين 583نتيجة تنفيذه للوكالة تنفيذاً عادياً،و نصت عليها املادة   

  .آثار الوكالة بالنسبة للغير

ــــــــــت املــــــــــادة     ــــــــــني املوكــــــــــل و الغــــــــــري أحال املتعلقــــــــــة باألحكــــــــــام العامــــــــــة يف  74إىل املــــــــــادة  585يف العالقــــــــــة ب
لوكيـــــــل حـــــــدود وكالتـــــــه،قامت العالقـــــــة املباشـــــــرة بـــــــني املوكـــــــل و الغـــــــري،متكن املوكـــــــل مـــــــن النيابـــــــة،فإذا مل يتجـــــــاوز ا

ــــــع مــــــا ينشــــــىء يف ذمــــــة الغــــــري مــــــن التزامات،كمــــــا حيــــــق للغــــــري الرجــــــوع علــــــى  الرجــــــوع علــــــى الغــــــري مباشــــــرة جبمي
  .املوكل،حبقوقه املتولدة عن العقد املربم مع الوكيل

ن الوكيــــــل يتصــــــرف باســــــم و حلســــــاب موكلــــــه فإنــــــه يعــــــرب عــــــن أمــــــا يف عالقــــــة الوكيــــــل بــــــالغري فإنــــــه بــــــالرغم مــــــن أ
ـــــــو   73إرادتـــــــه هو،طبقـــــــاً للمـــــــادة  قـــــــانون مـــــــدين،و يكـــــــون العقـــــــد قـــــــابالً لإلبطـــــــال إذا كانـــــــت إرادتـــــــه معيبـــــــة و ل

ـــــبعض الظـــــروف  ـــــم ب ـــــر العل ـــــد النظـــــر يف أث ـــــار عن ـــــل حمـــــل اعتب ـــــت إرادة املوكـــــل ســـــليمة،كما أن شخصـــــية الوكي كان
 يف عقــــــــد شــــــــراء عقــــــــار عيــــــــب خفــــــــي يف العقــــــــار نفســــــــه،ال جيــــــــوز الرجــــــــوع فــــــــإذا كــــــــان مــــــــثالً (اخلاصــــــــة بالعقــــــــد 

بالضـــــمان علـــــى البــــــائع إذا كـــــان الوكيــــــل يعلـــــم بالعيــــــب،و لـــــو كـــــان املوكــــــل ال يعلـــــم،و لكــــــن إذا كـــــان الوكيــــــل ال 
  .يعلم بالعيب جيب أن يكون املوكل أيضاً غري عامل للرجوع بالضمان

  .انتهاء الوكـــــالة

انون مـــــــدين تنتهــــــي الوكالـــــــة بإمتـــــــام العمـــــــل الــــــذي أُبرمـــــــت ألجلـــــــه،أو بانتهـــــــاء األجـــــــل قـــــــ 586طبقــــــاً للمـــــــادة    
املعـــــني كمهلـــــة لتنفيـــــذ العمـــــل حمـــــل الوكالـــــة،فإذا اســـــتمر الوكيـــــل مبمارســـــة العمـــــل بعـــــد انتهـــــاء املهلـــــة بعلـــــم املوكـــــل 

فر تنتهـــــي و دون معارضـــــته كـــــان التجديـــــد ضـــــمنياً،و قـــــد يكـــــون األجـــــل غـــــري حمـــــدد،مثالً الوكالـــــة طيلـــــة مـــــدة الســـــ
بــــــــــالرجوع مــــــــــن الســــــــــفر،كما تنتهــــــــــي الوكالــــــــــة أيضــــــــــاً الســــــــــتحالة التنفيــــــــــذ الراجــــــــــع للقــــــــــوة القــــــــــاهرة أو حلــــــــــدث 

  .مفاجئ،سواء كانت االستحالة مادية أو قانونية
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  :أما األسباب القانونية النتهاء الوكالة فتتمثل في

ـــــــل-1 ـــــــة بوفـــــــاة الوكي ـــــــويف : انتهـــــــاء الوكال ـــــــوكالء،و ت ـــــــل فـــــــإذا تعـــــــدد ال ـــــــة بالنســـــــبة للوكي أحـــــــدهم،انتهت الوكال
ــــــادروا  ــــــة أن يب ــــــزم الورث ــــــٍذ يلت ــــــة بالنســــــبة هلــــــم مجيعــــــاً،و حينئ ــــــويف،إال إذا كــــــانوا يعملــــــون جمتمعــــــني فتنتهــــــي الوكال املت

  ).قانون مدين 2فقرة  589املادة (بإخطار املوكل بالوفاة،و أن يتخذوا التدابري الالزمة لصاحل املوكل 

حينئـــــٍذ ال تنتـــــه الوكالـــــة إال بعـــــد علـــــم الوكيـــــل بالوفاة،فـــــإذا تعاقـــــد مـــــع الغـــــري : ة الموكـــــلانتهـــــاء الوكالـــــة بوفـــــا-2
قبـــــل علمـــــه بـــــذلك انصـــــرف أثـــــر العقـــــد إىل الورثـــــة،و حــــــىت بعـــــد علمـــــه فعليـــــه أن يكمـــــل مـــــا بـــــدأه مـــــن أعمــــــال 

  .حىت ال تتعرض األعمال للتلف

ـــــل-3 ـــــة بعـــــزل الوكي ـــــق املـــــادة : انتهـــــاء الوكال ـــــل،يف أي قـــــانون مـــــ 587حيـــــث جيـــــوز طب دين،للموكل عـــــزل الوكي
ـــــم الوكيـــــل ،و ينصـــــرف  ـــــة بعـــــد عل ـــــه املنفردة،فتنتهـــــي الوكال ـــــك بإرادت ـــــة،و ذل ـــــل انتهـــــاء العمـــــل حمـــــل الوكال وقـــــت قب

ـــــل العلـــــم إىل املوكـــــل تطبيقـــــاً  ـــــر التصـــــرف الـــــذي أبرمـــــه الوكيـــــل قب ،و هنـــــا يبقـــــى جـــــواز عـــــزل "للوكالـــــة الظـــــاهرة"أث
رتط غــــــري ذلــــــك كــــــان الشــــــرط باطًال،فــــــإذا كانــــــت الوكالــــــة بــــــأجر و مت املوكــــــل للوكيــــــل مــــــن النظــــــام العام،فــــــإذا اشــــــ

  .عزل الوكيل يف وقت غري مناسب،التزم املوكل بتعويض الوكيل عما أصابه من ضرر

مــــــن جانبــــــه جيــــــوز للوكيــــــل التنحــــــي عــــــن الوكالــــــة يف أي وقــــــت قبــــــل إمتــــــام : انتهــــــاء الوكالــــــة بتنحــــــي الوكيــــــل-4
ل بـــــالتنحي،و حـــــىت بعـــــد العلم،جيـــــب أن يصـــــل بأعمـــــال الوكالـــــة إىل العمــــل علـــــى أن حيـــــدث أثـــــره بعـــــد علـــــم املوكـــــ

،فـــــإذا كانـــــت الوكالـــــة بـــــأجر و كـــــان التنحـــــي بعـــــذر )قـــــانون مـــــدين 588املـــــادة (حالـــــة ال تتعـــــرض معهـــــا للتلـــــف، 
  .أو بال عذر مقبول كان التنحي صحيح،و التزم الوكيل بالتعويض عن تعسفه
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