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  :ملخص
ن يتعارضان، فمصدر العقد لكنهما يف بعض األحياو العقد عنصران متالزمان القاضي و 

لكن الكالم عن القاضي يثَت يف األذىان سلطتو  ذان وبتاجان للقاضي لتنفيذ العقد،اللطرفاه 
وتدخل  كل اؼبدارس القانونية تغمر العقد.اؼبتجددة من خالل  صالحيتو، ىذه السلطة اؼبستمرة و و 

قدية اغبرية التعاىو فبا يؤثر على القوة اؼبلزمة و القاضي يف العقد يف تطور مطرد يثَت ـباوف ذبا
وضوع الذي قد يووه قد يكون مهدد بتدخل قاضي اؼب فالعقد ابلنقصان على حساب قيم أخرى؛

ى العقد، يضمن الذي يضفي الرظبية علاؼبوثق ابعتباره قاضي اإلرادة و  دقيقا حررهعقدا واضحا و 
الظروف اليت من خالؽبا يبارس طروحة يف: ما ىي الوروط و اإلشكالية اؼب تتمثلاألمن القانوين. 

 ييف العقد. تكاضي صالحياتو الواسعة يف تفسَت و الق
 القاضي، العقد، العدالة التعاقدية.الكلمات ادلفتاحية: 

Abstract : 

   Judge and contract are two inextricably linked elements; still they 

are at times contradictory, for that the source of the contract is its 

parties whom need the judge to execute the contract, however the 

judge raises into mind the issue of his authority and function, for that 

the intervention of the judge in the contract raises concerns towards 

him, which affects the binding force and contractual freedom at the 

expense of other values. The contract may be threatened by the 

intervention of the judge, which may distort a clear and precise 

contract that was issued by the notary whom formalizes the contract 

and guarantees the legal security. The problematic is: What are the 

conditions and circumstances under which the judge exercises his 

broad powers in interpreting and adapting the contract? 

Key words: judge, contract, contractual justice. 
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 مقدمة:

بل الوروع يف ربليل موضوع ىذا البحث، ال بد من الوقوف على بعض ق
 اؼبسائل اليت نراىا جوىرية: 

 .اػبطأ اؼبرفقي و ليس خطأ القاضي(الكالم ىبص اػبطأ القضائي)  إن -
األطراف عندما يربمون عقدا أو اتفاقا، يعطونو تكييفا معينا و يتضح  إن -

موثق، ) رجل قانون ؿبًتف أو ذي صفة إذلذلك جليا حالة اللجوء 
، إهبارا: بيعا، ىبة،  مستوار قانوين، ؿبامي ...(، فتسمى شبرة ذلك العمل

 وكالة، مبادلة، كفالة شخصية، شركة، نظام ملكية...
ىذه العقود أو االتفاقات ترتب آاثرا قانونية مصدرىا القواعد اػباصة اليت  إن -

 إذل إضافةلعامة اليت تطبق على كل العقود، و القواعد ا   ترد يف بنود العقد 
و على القاضي الوقوف على ىذه    القواعد اػباصة اؼبتعلقة أبصناف العقود

 اآلاثر القانونية.
العقد عندما يعرض على القضاء، حالة قيام نزاع حولو )وجوده،  إن -

ألول وىلة أبنو عمل خارج  إليومضمونو، تنفيذه...( ال هبب أن ينظر 
 إطارمبدئيا أبنو شبرة اتفاق يف  إليون، بل ابلعكس، هبب النظر القانو 

 القانون، وأنو وبمل تكييفا معينا.
اليت يطرحها ىذا البحث تتمثل فيما يلي: ماىي الوروط أو  اإلشكالية إن

 الظروف اليت يف ظلها يبارس القاضي سلطاتو يف تفسَت و تكييف العقد؟ 
 إذل اإلشارةعن العقد، تقتضي و لكن قبل ذلك و كبن بصدد الكالم 

العدالة التعاقدية والقوة اؼبلزمة للعقد و  اإلرادةتتمثل يف سلطان  ،مفاىيم مرتبطة ابلعقد
l’’intangibilité et l’irrévocabilité la justice contractuelle,.اؼبسألة  إذل إضافة

كانت عبارات العقد غَت   إذا إال اإلشكاليةىذه  إاثرةىي أنو ال يبكن األساسية و 
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كنا أمام عقد   إذدبعٌت آخر أن دور القاضي ىبتلف فيما  .واضحة أو غَت دقيقة
التفسَت،أين  إذليقتضي التفسَت، التكييف أو تكملة العقد و ىي اليت تسمى ابغباجة 

و اغباالت األخرى اليت ال يبكنو التدخل فيها خوية  ،يتدخل القاضي يف العقد
مضمونو و طبيعتو و آاثره، و يكون فيها مراقبا من قبل القضاء  توويو العقد يف

األعلى ) احملكمة العليا(.و ؽبذا سوف ندرس مسألة تفسَت الوقائع دون تفسَت 
القانون و مدى اعتبار تفسَت القاضي للوقائع ابعتباره قاضي موضوع، مسالة قانون 

لطعن يف اغبكم يف ذلك دون ارتكاب أخطاء تقتضي ا إصابتوو مدى  ؟أم ال
 لنقض خاصة؟ ابابالستئناف أو حىت 

 ادلبحث األول: مفهـــــــــــــــوم التفســــــــــــــــــــــري

ذلك، فان دور القاضي يف التفسَت ينحصر بُت  إذل اإلشارةكما سبقت 
 les éléments factuelsفالقاضي وبدد العناصر األساسية  .مسألة القانون و الوقائع

 إرادةأال وبيد عن  وو علي مث يطبق القانون عليها، ،على ضوء ذلك الوقائعويكيف 
الكوف  إذلربت ابب التأويل من أجل الوصول  إبمكانواألطراف الواضحة و ليس 

عن النية اؼبوًتكة، ربريف أو توويو العقد عن طريق استعمال سلطة التفسَت. فما ىو 
  التفسَت؟ يف اؼبصطلح القانوين لو مفهومان:

 . Une Fonction de la connaissanceهو وظيفة معرفية: 
 .  Une Fonction de la Volonté:  اإلرادةهو وظيفة 

حسب رجال القانون فانو" عملية الكوف عن اؼبفهوم اغبقيقي لنص و 
 غامض".
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« C’est une opération qui consiste à discerner le véritable sens d’un texte 

obscure » 
1
 

، و ؽبذا قبد أن التفسَت Un Sensمفهوم  إعطاء يعٍت  اغبقيقة أن التفسَتو 
ٌت أن ىنالك تفسَت جيد وتفسَت عدب .اؼبفهوم الصحيح أو اػباطئ إعطاء إذلقد يؤدي 
الكوف عن النية اؼبوًتكة  إذلأما التفسَت اعبيد و السليم فهو الذي يؤدي . غَت جيد

لذلك هبب مراعاة ؾبموعة قواعد منسجمة ربكم عملية التفسَت حىت ، 2للمتعاقدين
ال وبيد القاضي عن مهمتو، و ىي الكوف عن النية اؼبوًتكة للمتعاقدين، و عدم 
توويو العقد، فبا يعرضو للرقابة من القضاء األعلى، ذلك أن عملية التفسَت يف 

.و الذي يهمنا يف ىذا اؼبقام أيضا تطبيقا قضائيا إمبااعتقادي ليست نظاما قانونيا و 
و لبص ابلذكر  أثر قانوين، إحداثو اليت من شأهنا  اإلراديةىو تفسَت التصرفات 

 اؼبدارس القانونية يف التفسَت )كلسن أوسنت و ال يسعنا الكالم ىنا عن .العقد
 وغَته(.

االقتصادي  إطارههبب وضع العقد يف  وىو أن إليو، اإلشارةالذي نريد و 
الوجود مفهوما  إذلو الذي أفرز  اإلرادةواالجتماعي، و أتثَت ذلك على سلطان 

و الذي يقتضي الوقوف على  ،  La Crise du Contrat 3جديدا ىو أزمة العقد:  
، االئتمان، التوازن   l’équitéبعضها " منها العدل  إذل اإلشارةمفاىيم جديدة سبقت 

 .اإلرادةو اغبد من ذباسر 

                                                           
1
 Dictionnaire de la Culture juridique : Sous la direction de D.Alland et 

S.Rials.termes interprétation par M.Troper Ed Quaridje /Lamy Pub 2003 P843 et 

844. 
2
 Ceryl Grimaldi, Paradoxe autour de l’interprétation du contrat.Rev Trim de droit 

civil Avril 2008, P207 
3
 H.Battifol : La crise du contrat et sa portée juridique : Archive Philosophie du 

Droit, 1968 P13 à 30. 



ISSN: 2253-0266 ةــــــــــــــــــــــــــــع والسلطـــــــــــــــــون، اجملتمــــــــــــــانـــــلة القــــــــجم 
EISSN:2600-6219 8702        70 : عدد          70: جملد    

 
 

11 
 

من جهة أخرى فانو يف عملية التفسَت، هبب اعبمع بُت كل أطراف العملية  
كأطراف العقد، القاضي الذي هبب عليو الفصل سواء ابعتباره قاضي موضوع أو 

و خاصة قواعد أو طرق التفسَت اليت تعترب حسب اآلراء ذات طابع  ،قاضي قانون
 .إرشاديقانوين ) ؿبكمة النقض الفرنسية( أو 

 األول: دور التفسري يف العقد ادلطلب

أنبية التفسَت يف حالة قيام نزاع حول العقد، و اؼبفروض أنو ليس  تظهر
ابلضرورة من شأن عرض العقد على القضاء أبنو معيب، ذلك أن العقد وسيلة لتأمُت 

مت  فإذا  Le contrat est la prévision اؼبعامالت و االتفاقات: فالعقد ىو التوقع   
و ال يغيب عن  ،النية اؼبوًتكة لألطراف إذلعلى القاضي الوصول  ذلك وجب

طرح تو يف ىذا اجملال  .القضائية ابإلجراءاتاألذىان أن عملية التفسَت مرتبطة 
 ؾبموعة من األسئلة: 

 ؼباذا يقوم القاضي بتفسَت العقد؟  -
 ىل يستطيع القاضي تفسَت العقد يف كل األحوال؟  -
 السلطة؟كيف يبارس القاضي ىذه  -

 Le raisonnement juridiqueعملية التفسَت مرتبطة ابلتفكَت القانوين  إن
 .اؼبرتبط بدوره أبسباب و ظروف تفسَت العقد

عند شراح القانون، يفسر العقد اذا كانت عباراتو غامضة و غَت واضحة 
Ambigus ou Obcures  فوجود مثل ىذه العبارات سبب لتفسَت العقد حبيث يبكن .

كون للعبارة اؼبستعملة معاين عدة، و أنو يصعب الكوف عن اؼبعٌت اغبقيقي ؽبا  أن ي
Obscurité   أو أن العبارة ال معٌت ؽباAbsurde. 
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لذلك قبد القوانُت تنظم كيفية معاعبة ىذه الوضعيات. و ان كان القانون 
ى كالقانون اؼبدين الذي ينظم العقود عندان، دل يتفصل يف ىذه اؼبسألة، فان قوانُت أخر 

اؼبثال، تعرضوا للموضوع بوكل مستفيض  الفرنسي و الكندي و األؼباين على سبيل
يبسط قواعد  1164إذل  1156وأوضح. فمثال القانون اؼبدين الفرنسي يف اؼبواد من 

التفسَت و يسنده يف ذلك قضاء ؿبكمة النقض الغزير منذ زمن طويل. و اؽبدف 
أريد أن أشَت إذل أن اؼبقام ال يسعنا للخوض يف  اؼبنوود ضباية إرادة األطراف. و

مسألة االرادة الظاىرة و الباطنة اليت ىي ؿبل خالف و تصادم يف الفقو و القضاء 
 والتوريع يف ـبتلف األنظمة القانونية.

ابلرجوع إذل أحكام القضاء الفرنسي، فاؼبسألة أثَتت منذ القرار الوهَت و 
 و الذي جاء فيو ما يلي :  15/04/1872خ الصادر عن الغرفة اؼبدنية بتاري

"ال يسمح للقاضي عندما تكون عبارات االتفاق واضحة و دقيقة توويو 
 االلتزامات الناذبة عنو و تغيَت االشًتاطات اليت وبتويها"

« Il n’est pas permis au juge, lorsque les termes d’une convention sont clairs 

et précis de dénaturer les obligations qui en résultent et de modifier les 

stipulations qu’elle renferme ». 

وىو ما ذىبت إليو الغرفة التجارية و البحرية  للمجلس األعلى عندان يف قرار 
جاء فيو على اػبصوص "عدم إمكان إحالل  23713ملف رقم  12/03/1983بتاريخ 

ة للمحاكم سلطة تفسَت عقود و اتفاقات تفسَتات بنود واضحة و غَت مبهم
األطراف إذا تعلق األمر بعقود هبا لبس أو غموض، لكنها ال تستطيع إحالل تفسَت 

 خاص هبا ؿبل بنود واضحة و غَت مبهمة".
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و اليت سبنع قضاة اؼبوضوع من  1األحكام و القرارات عديدة يف ىذا اجملالو 
االكبراف ابلعقد عن االرادة اؼبوًتكة لألطراف ربت ابب التأويل، و ىو ما تقضي بو 

 فقرة أوذل من القانون اؼبدين. 111اؼبادة 

أول مسألة يبكن استنتاجها ىو أن القضاء األعلى قسم الصالحيات واؼبهام و 
م سلطة التفسَت و االلتزام بو، و حد و االختصاص بينو و بُت قضاة اؼبوضوع الذين ؽب

 من سلطاهتم يف ىذا اجملال.

اثين استنتاج ىو أن القضاء األعلى كسلطة رقابة، أوجد ؾبموعة من اؼببادئ و 
 La sécuritéه للعقد ، أنبها األمن القانوينلضبط سلطة قاضي اؼبوضوع عند تفسَت 

juridique  ها حقيقة أدلة اإلثبات يف الدعوىو اثني. 

 ادلطلب الثاين: قواعد التفسري

البحث عن النية اؼبوًتكة لألطراف التزام يقع على القاضي حىت وبدث إن 
تطابق بُت العبارات اؼبستعملة و روح العقد. ذلك أن األثر القانوين يف أي بند 

على فرض أن اؼبتعاقدين و تعاقدي يقوم على شرعيتو من انحية الوكل و اؼبوضوع. 
ليسوا ـبتصُت يف ربرير العقود و االتفاقات، فان عبوءىم إذل رجل قانون ؿبًتف أو 
ـبتص )كاؼبوثق( هبعل من الوثيقة احملررة أكثر دقة و وضوحا و فعالية. فمحرر العقد 
يراعي اعبوانب القانونية يف ؿبرره حىت يتطابق مع مقتضيات القانون. فهو يسهر على 

ي اإلرادة و توفر اغبماية القانونية لكي يرتب العقد آاثره كاملة، و ىو ما تقضي تلق
اليت تقضي دبا يلي: "هبب  20/02/2006اؼبؤرخ يف  06/02من قانون التوثيق  12بو اؼبادة 

                                                           
1
 Cass Civil 1

ére
 chambre 29/06/1996 bul. Civ. 1 N0 233, P155 : les juges e peuvent 

interpréter les conventions que si elles sont obscures ou ambigus 
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على اؼبوثق أن يتأكد من صحة العقود و أن يقدم نصائحو إذل األطراف قصد 
  تسري عليها و تضمن تنفيذىا.انسجام اتفاقاهتم مع القوانُت اليت

كما يعلم اؼبوثق األطراف دبدى التزاماهتم و حقوقهم و يبُت ؽبم اآلاثر 
ؽبم القانون الوسائل اليت يتطلبها و يبنحها االلتزامات اليت ىبضعون ؽبا واالحتياطات و و 

سَت وكثَتة ىي القوانُت اليت ورد فيها ذكر قواعد أو أحكام التفلضمان نفاذ إرادهتم". 
 . 012-111-110-107-106اػباصة ابلعقود: يف القانون اؼبدين اؼبادة 

الذي قبد فيو ؾبموعة كبَتة من النصوص، يتعذر  الفرنسي  يف القانون اؼبدين 
وكل ىذه  1164و 1156 ذكر أسباب وجودىا ىنا لضيق الوقت ، وىي أحكام اؼبواد 

 يقول دوما:  القواعد مأخوذة عن بوتييو و دوما .
« Les termes susceptibles de deux sens doivent être pris dans le sens qui 

convient le plus à la matière du contrat » 

سوف ويقصد دبادة أو موضوع العقد اظبو أو عنوانو وىو أمر مرتبط كما  
نرى ابلتكييف. وال ىبفى ابن موضوع العقد مرتبط من جهة أخرى بتصنيفات 

 La Matière du Contrat  2 وحسب ما يراه بعض الفقو فان مادة العقد. 1العقود
اتفاقاهتم  األطرافتعٍت موضوعو، ويفهم من ذلك ؾبموع البنود اليت ينظم من خالؽبا 

)مدى االلتزامات و اغبقوق(. وحسب بعض الفقو دائما، فان التفسَت ذو طابع كلي 
فمسألة غموض بعض العبارات . 3سيمدين فرن 1158أو مشورل طبقا ألحكام اؼبادة 

ؾبموع االلتزامات  إذلمن خالل نوع العقد من جهة ، وابلنظر  إليهايف العقد ينظر 

                                                           
1
 A.Weil et Fr.Terré : Droit Civil : les obligations Ed DALLOZ, 1986 N367, P367. 

2
 D.Mazeaud : La matière du contrat, In les concepts contractuels français à l’heure 

du droit européen des contrats, Ed DALLOZ , 2003, P81 et S. 
3
 MH.Maleville : pratique de l’interprétation des contrats, étude jurisprudentielle, Ed 

Publications de l’université de Rouen, 1991, N 550 et S. 
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فهذه اؼبفاىيم كلها تبُت أبن العقد . 1واغبقوق الناذبة عن العقد واليت مت االتفاق عليها
 ك.موضوعو وليس خالف ذل إذلىو شبرة أو نتاج اتفاق، يقتضي تفسَته ابلنظر 

اليت  1158من القانون اؼبدين الفرنسي القريبة من اؼبادة  1161اؼبادة  إذلوابلرجوع 
 تقول: 

« Toutes les clauses des conventions  s’interprètent les unes par les autres en 

donnant à chacune le sens qui résulte de l’acte entier » 

بعضها ببعض مسألة جوىرية، لذلك هبب احًتام وىذا يعٍت أن تفسَت البنود 
مث تضيف  .التناسق بُت ىذه البنود يف العقد من قبل القاضي وىو بصدد تفسَته

يف  ا ىو غامض دبا هبري عليو التعاملمدين فرنسي أبنو هبب تفسَت م 1159اؼبادة 
 : مدين فرنسي 1160البلد الذي أبرم فيو العقد. وتؤكد اؼبادة  

« On doit suppléer dans le contrat les clauses qui y sont d’usage quoiqu’elle 

n’y soient pas exprimées » 

 Une ويعلق الفقو على ىذه اؼبواد ابن التفسَت ىنا ذو طابع شخصي

Interprétation Subjective 2، خالفا ؼبا قيل سابقا أين اعترب التفسَت موضوعي. 

 القانونية لقواعد تفسري العقدادلطلب الثالث: الطبيعة 

اإلصباع على أن قواعد التفسَت تساعد أو توجو القاضي لكي يوضح 
وكما سبقت اإلشارة إذل ذلك،  مضمون العقد من حيث مدى اغبقوق وااللتزامات.

ويذىب الكثَت من الوراح  .فان مسألة التفسَت يتنازعها اذباىان شخصي وموضوعي
ىُت . ذلك أن القصد من التفسَت ىو البحث عن اؽبدف إذل ضرورة اعبمع بُت االذبا

                                                           
1
 J.Dupucheau, Pour un petit retour au texte : étude offerte a J.Floor, Defrenois, 

1979, N 03       
2
 J.Ghestin JCPG 1975 II 18167. 
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حل قانوين لوضعية معينة مراعاة غباجيات  أو اؼبقصود من جهة، وؿباولة إهباد
 .1 االعتبارُتومصاحل هبب أخذىا بع

 La راديواالذباه الغالب يف القضاء الفرنسي ىو تغليب اؼبفهوم اإل

Définition Volontaire  دعامتو يف التطبيق القضائي من خالل قرارات  هبد لذي وا
مدين  106)مقابلة للمادة  1134واليت تلجأ إذل تطبيق أحكام اؼبادة  ،ؿبكمة النقض

راقب مدى تطابق تفسَت قضاة اؼبوضوع يجزائري( وخاصة منها الفقرة األوذل كي 
 إليوذىب وىو ما ت .درءا لتوويو إرادهتم وإال تعرض اغبكم للنقض ،إلرادة األطراف

 2عن الغرفة التجارية والبحرية 8/1/2000احملكمة العليا يف عدة قرارات منها قرار بتاريخ 
اؼبأخوذ من ـبالفة القانون و اػبطأ "  و على اػبصوص : عن الوجو الثاينالذي جاء في

يف تطبيقو ذلك أن القضاة رغم معاينتهم كون مبلغ طبسة عور ألف دينار ىو بدل 
ؾبتمعة بعقد واحد استخلصوا أن الطاعن دل يقدم ما يثبت بدل  أسواقػبمسة  اإلهبار
يبهم ىذا غَت كاف ومنعدم باػباص لسوق اؼبواشي اجملتمعة، حيث أن تس اإلهبار

األساس القانوين ذلك أن قضاة االستئناف تناسوا أهنم قضاة اؼبوضوع إبمكاهنم أن 
تنازعُت ، ودبا أن قضاة اؼبوضوع  زبلوا عن الرابط بُت الطرفُت اؼب يفسروا عقد اإلهبار

 ".صالحيتهم فان القرار اؼبنتقض يستحق النقض

15/10/2009وىو ما تؤكد عليو احملكمة العليا يف قرار ؽبا بتاريخ  
وعليو . 3

فان قضاة اؼبوضوع برفضهم دعوى الطاعنة اعتمادا على فهم خاطئ ؼبضمون العقد 

                                                           
1
 Adeline Villain, L’immixtion du juge dans le contrat, mémoire M2, Droit Privé 

General, Université Pierre Mendes, Grenoble, 2012/2013, P03. 
2
منوور ابجمللة  529-200ملف رقم  00/01/2000البحرية بتاريخ كمة العليا: الغرفة التجارية و احمل  

 و ما بعدىا . 221صفحة 2002 1القضائية رقم 

3
، ؾبلة احملكمة العليا، عدد 19/10/2005اؼبؤرخ يف  747-042احملكمة العليا : الغرفة العقارية، ملف رقم   

 خاص.
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ونية اؼبذكورة، يكونون قد خالفوا ىذه النصوص اؼبذكور وعلى ذباىل النصوص القان
 ومن شبة عرضوا قرارىم للطعن". 

ىذا القرار مهم حسبنا، ابعتباره يثَت مسألة القوة اؼبلزمة للعقد و دور قضاة و 
و أن احملكمة العليا تربر وجود فهم خاطئ  .اؼبوضوع و احملكمة العليا يف تفسَت العقود

كان قضاة اؼبوضوع يتمتعون بسلطة واسعة يف ؾبال تفسَت   إذاقول أبنو تللعقد، و 
و يف القضاء الفرنسي، كثَتة ىي األحكام  سبارس عليهم سلطة الرقابة. فإهناالعقد، 

 والقرارت اليت تؤكد على ضرورة التزام القاضي ابلبحث عن النية اؼبوًتكة لألطراف.

اعتبار قواعد التفسَت  الذىن السؤال التارل: مدى إذليف ىذا السياق يتبادر و 
؟ ىناك من يقول أبهنا ذات طابع قانوين ، ولكن منها ما ىو إلزاميذات طابع قانوين 

ما ىو اختياري ابلنسبة للقضاة ، ذلك وفق نظام تطبيق خاص ابعتبار أن و  إلزامي
  قواعد التفسَت ال توكل نظاما موحدا و منسجما.

ق التفسَت و ليس عن قواعد يرى البعض أبنو من األفضل الكالم عن طر و  
لتفسَت،ألن طريقة التفسَت توكل ؾبموعة من التصورات اؼبرتبطة دبجموعة آليات ا

 فيما يلي: إصباؽبايبكن ، التفسَت 

ابؼبعٌت  تعٌت  Méthode textuelle ou Grammaticaleطريقة النص و األلفاظ  -
 .اللفظي للعبارات اؼبستعملة

، و ىي رباول أن تعطي مفهوما  Méthode contextuelle اإلطارطريقة  -
 جملموع أو أجزاء نص.

- Méthode Théologique   و اليت يراد هبا البحث عن اؽبدف اؼبقصود من
وراء ربرير نص و ربطو ابؼبوضوع، و ىو ما تسعى لتأكيده احملكمة العليا اليت 



ISSN: 2253-0266 ةــــــــــــــــــــــــــــع والسلطـــــــــــــــــون، اجملتمــــــــــــــانـــــلة القــــــــجم 
EISSN:2600-6219 8702        70 : عدد          70: جملد    

 
 

18 
 

األطراف مع  ادةإر ترجيح الفكرة األساسية يف تفسَت العقد ىي "  نترى أب
 مراعاة النظام العام يف القانون ادلدين".

القضاء األعلى يعترب خروج القاضي عن قواعد التفسَت أو عدم  إنمث 
من جهة أخرى ليس للقاضي أن يفسر و  أصال، خطأ يعرض حكمو للنقض. التفسَت

 1كانت عبارات العقد واضحة  إذاالعقد، رغم صالحياتو الواسعة كما يواء، خاصة 
حيث يبكن كما    interprétatio cessat Inclarisفقانون العقد يرجح بفعل وضوحو" 

 Le control des pouvoirs du jugeسوف نرى أن تراقب صالحيات القاضي ابلعقد  

par le contrat   كانت ىناك ضرورة للتفسَت   إذا إالفالقاضي ال يتدخلUne 

nécessité impérative  . 

خبصوص التمييز بُت  إليو اإلشارةما سبقت  إذلابلعودة  و اإلطاريف ىذا و 
ع و القانون و الذي يعطي للقضاء األعلى سلطة الرقابة على تطبيق القانون، ئاقالو 

فاحملكمة العليا ؿبكمة قانون ال وقائع، و على ىذا األساس وزع االختصاص بينها 
بعض الوقائع  إذلأن البعض يرى أبن القضاء األعلى ينظر  إالوبُت قضاة اؼبوضوع. 

، حيث تعترب أن بعض و ليس كل عناصر إليهاالنظر  إذلنظرة خاصة و ذبد حاجة 
الوقائع مسألة قانون مع االحتفاظ لقضاة اؼبوضوع بكل سلطاهتم و عدم االعتداء 

 على االختصاص.

ابلرقابة على التوويو لذلك أحدثت ؿبكمة النقض الفرنسية ما اصطلح عليو 
Le control de dénaturation    كاستثناء على سلطة الرقابة على تطبيق القانون دون

تربير ذلك ىو منع قاضي اؼبوضوع من االبتعاد عن حقيقة العقد و  النظر يف الوقائع.
أبن    J.L.Aubertعن طريق التأويل و تفسَت الوقائع تفسَتا خاطئا. لذلك يقول  

                                                           
1
 J.L.Aubert : La distinction du fait et du droit dans le pouvoir en cassation en 

matière civile. Séminaire de la cour de cassation 2005. 
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اقعة اليت تراقبها ؿبكمة النقض ليست معزولة عن أي اعتبار قانوين أي لسنا عناصر الو 
 أمام اؼبفهوم الضيق للواقعة 

Du pur fait 1. 

للخطأ اؼبتعلق  فان التوويو ال يعترب طريقا خاصا ،حسب الفقيو كار بونييو 
 : العقد، اػبطأ يف التكييف كان دائما سببا للنقض ابلطبيعة القانونية، تكييف

‘’ La dénaturation ne doit pas être comprise comme une piste 

particulière d’erreur qui concernerait la nature juridique, la qualification du 

contrat, l’erreur de la qualification a toujours suffit du reste à entrainer la 

cassation, c’est une erreur sur la portée du contrat donc une mauvaise 

interprétation mais sans doute d’une gravité particulière et qui saute aux 

yeux’’. 

من   Aubertخصوصية االستثناء الذي تكلم عنو فقول كار بونيي يؤكد على
ذلك للحد من لى فيما ىبص تفسَت وقائع العقد و تدخل القضاء األع إمكانيةحيث 

 لطة قاضي اؼبوضوع و منع تدخلو كحكم.س

 ادلطلب الرابع: التفسري ال يعين تقدمي دليل خمالف

التفسَت كسلطة لقاضي اؼبوضوع، تقيده ؾبموعة مبادئ سبق الكالم عنها  إن
األطراف اليت صيغت بعبارات دقيقة و واضحة ال ربتمل  إرادةو خاصة منها احًتام 

الذي يعترب  ،تعلق األمر دبحرر أو عقد رظبي إذاو يبدو ىذا األخَت جليا  التأويل.
ين دمن القانون اؼب 324/5ذي طابع خاص، كما تؤكد على ذلك اؼبادة  إثباتدليل 

بقوؽبا : يعترب ما ورد يف العقد الرظبي حجة حىت يثبت تزويره، و ىو ما تؤكده اؼبادة 
 إجراءاتن قانو  179قانون مدين و نفس اغبكم نصت عليو أحكام اؼبادة  324/7

 ،فتفسَت العقد ال يعٍت تقدمي دليل مناقض أو ـبالف ؼبضمون العقد .إداريةمدنية و 
خطأ  إبصالحتعلق األمر  إذخبالف ما  إعدامو،و    العقد  إلغاء إذلألن ذلك يؤدي 

                                                           
1
 J.Carbonnier : Droit Civil, les obligations T4 22 Ed Puf 2000 , N 147 , P285 
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الدقة  إعادةدبثابة  اإلصالحمادي ورد يف العقد قد يعيبو و هبعلو غامضا، فيكون دور 
فالتفسَت الذي يقوم بو قاضي اؼبوضوع ليس عملية مناقضة  العقد.و الوضوح لذات 

شيء ال يرغب  إضافةؼبضمون العقد و لكن أتكيدا لو، مث انو ليس من شأن التفسَت 
العقد التوثيقي، فانو  إذلو ابلرجوع  نيتهم. إليوشيء انصرفت  إلغاءفيو األطراف و ال 

 ى التفصيل التارل: لذبب التفرقة بُت البياانت اليت يتضمنها العقد و ذلك ع

مهامو  إطارفبا عاينو اؼبوثق أو قام بو يف  الوقائع  كانت ىذه  فإذا -
 la forceابلتزوير  إالوصالحياتو، فان ىذه األخَتة ال يبكن الطعن فيها 

probante de l’acte  ذلك، الدفعات اؼبالية اليت سبت دبعاينة  و كمثال على
اؼبوثق، أو ذكر طبس الثمن دفع بُت يدي اؼبوثق و أن الباقي دفع خارج رؤية 

 اؼبوثق و دل يدون يف ؿباسبتو.

أما إذا تعلق األمر بوقائع دل يطلع عليها اؼبوثق فيمكن ضحدىا بدليل ـبالف  
دل أبن اؼببلغ دفع بُت الطرفُت و  كركما ىو اغبال ابلنسبة لالعًتاف ابلدين، حبيث يذ 

يسجل يف ؿباسبة اؼبوثق، و ىنا تتار مسألة التكييف ؼبضمون العقد، فال هبب اػبلط 
 .بُت االعًتاف ابلدين و عقد القرض الذي يعد عقدا عينيا

ابؼبناسبة ما دمنا نتكلم عن األخطاء اؼبادية و الكلمات احملورة أو اؼبكتوبة و 
أو اؼبضافة فهي ابطلة وىو ما تقضي  les mots surchargés interlignés  بُت األسطر

من قانون التوثيق إال أن بعض األحكام القضائية تعتربىا تزويرا و ىو  27/2بو اؼبادة 
خطأ قضائي تنجر عنو آاثر خطَتة ال سبس فقط دبحرر العقد بل تؤثر على استقرار 

علما أبن التزوير  .اػبدمة العموميةاؼبعامالت و األمن القانوين و تضرب يف العمق 
ؿبدد ابلقانون، و من ذلك أن بياان من بياانت العقد من شأنو تغيَت مضمون العقد 
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وؿبتواه من حيث اغبقوق و االلتزامات لذلك يبكن اللجوء إذل وسائل إثبات أخرى 
  .وتكون كافية إذا كان اػبطأ الذي تضمنو العقد ينطوي على خطأ شكلي

مع األحكام القضائية، وحىت نؤكد إمكانية تصحيح األخطاء  ابؼبقارنةو 
الواردة يف العقد، فان قانون اإلجراءات اؼبدنية و اإلدارية يسمح بتصحيح األخطاء 

منو  اليت ذبيز تصحيح اػبطأ اؼبادي  286الواردة يف األحكام و ذلك طبقا للمادة  
قد من نفس القانون. و  283ىو ما تؤكده اؼبادة اإلغفال الذي يووب اغبكم و و 

ترفع من  284مفهوم اػبطأ اؼبادي. انىيك عن أن أحكام اؼبادة  287وضحت اؼبادة 
درجة العقد بقوؽبا " يكون للحكم حجية العقد الرظبي" إال أن الواقع يثبت عكس 

 .ذلك سباما

 دور العقد يف احلد من سلطات القاضي ادلبحث الثـــــــاين:

اؼبوضوع واسعة و سلطتو يف مراقبة العقد ال ال شك أن صالحيات قاضي 
نقاش فيها، فإننا نسجل ذلك، و لكن نطرح سؤاال حول مدى إمكانية اعتبار ؿبتوى 

فالقاضي لو سلطة واسعة إلعادة النظر يف العقد من  العقد تقليصا ؽبذه الصالحيات؟
ام حيث وجوده و بنوده أو تسليط جزاءات يف حالة التجاوز ضباية للنظام الع

التعاقدي بصفة خاصة و النظام العام بصفة، عامة فيمكنو حذف البنود أو تعديلها 
أو معاقبة الطرف سيء النية الذي سيستفيد من بنود العقد و لو كانت دقيقة 

 .1لعدل و التوازن االقتصادي للعقدذلك غبماية العدالة التعاقدية وا وواضحة، و

من كثرة النزاعات اؼبعروضة على  إن التعرض ابلدراسة ؽبذا اؼبوضوع ينبع
القضاء. و ىذا يعٍت أن حركية العقد مستمرة و متزايدة بفعل ما تفرزه من أوضاع 

                                                           
1
 L.Leveneur : Le forçage du contrat. Revue du Droit du patrimoine N 58, Mars 

1998, P69. 
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ـبتلفة. و أن تدخل القاضي يف العقد هبعل من أطرافو أكثر حذرا و مسلحُت إبرادة 
أقوى غبماية عقودىم عن طريق ربصينها منعا للتأويل و التفسَت. و الغرض منها درء 
التدخل الالحق للقاضي. لذلك قبد اؼبتعاقدين عن طريق إدراج بنود متعددة )بنية 
التوقيع( يعملون على تفادي قيام نزاعات ؿبتملة. و ال يبكن حصر ىذه البنود و ال 
جردىا نظرا لتعددىا، فهي من نتاج ؿبرري العقد احملًتفُت و إن كان ابإلمكان عرض 

 laى األطراف ربديد ؾبال التعاقد.بعضها. و على ىذا األساس هبب عل

délimitation du champ contractuel (l’existence du contrat)  
ىذا يعٍت معرفة مسبقة ؼبىت تبدأ و أين تنتهي االلتزامات ، ىذا األمر يسهل و 

على القاضي و األطراف معرفة القانون و حدود العقد و ىنا يبكن الكالم عن مدى 
مثل ىذه البنود   L’étendue des Obligations Contractuellesالتعاقديةااللتزامات 

اؼبوجودة يف العقد سبنع القاضي من التدخل فيو إبضافة التزامات أو تعديل يف العقد: 
 La clauseو اؼبعروفة أيضا ب:   la clause d’intégralité: ـمن ىذه البنود ما يعرف ب

d’accord  complet    أوLa clause des quatre coins   فمثل ىذه البنود و خاصة.
يف العقود التجارية توحي أبن األطراف يصرحون أبن حقوقهم و التزاماهتم مضمنة يف 
العقد و ال يبكن حبال إضافة أي التزام آخر بفعل تدخل القاضي، فهم وبصنون 

 .  Une étanchéitéعقدىم و يعطونو مناعة: 

 العقدادلطلب األول: أتطري تفسري 

هبب على اؼبتعاقدين تفادي عبارات غَت دقيقة و غَت واضحة يف العقد 
تفاداي لتدخل القاضي. و ىذا ال يعٍت اؼبنع التام لتدخل القاضي و تفسَت بنوده، 
ولكن هبب العمل على اغبد من ذلك و تقليص ؾبال التدخل لتفادي التفسَت 

 القضائي للعقد.
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  تفادي التفسري القضائي للعقد: -0

يبكن يف ىذه اغباالت اللجوء إذل استعمال تعريفات ؼبفاىيم واردة يف العقد و 
، فيمكنهم تعريف أىم   Les Clauses de définitionعن طريق إدراج بنود لذلك 

اؼبصطلحات يف العقد أو االتفاق و حىت بعض اؼببادئ األساسية ذات الطابع القانوين 
من ىامش اغبركة للقاضي، بل حىت تسهيل و من شأن ىذه البنود التوضيحية اغبد 

مهمتو يف كثَت من األحيان . و ىذه الظاىرة مألوفة يف عقود التجارة الدولية اليت تثَت  
كثَتا من اإلشكاالت يف حالة النزاع. لذلك قبد بعض األعراف و اؼبدوانت تتضمن 

مادات اليت يلجأ إليها مثال يف االعت( و  Les incotermsمثل ىذه اؼبصطلحات )
 اؼبستندية كوسيلة لتمويل عقود التجارة الدولية. 

إذا دل وبًتم القاضي مثل ىذه البنود، فيكون قد حرف العقد و ىبضع لرقابة و 
التوويو من القضاء األعلى، و لكن هبب التأكيد على أنو ال يبكن حبال أن تتعارض 

 مثل ىذه البنود مع النظام العام.

 :هتذيب التفسري القضائي -8

ابلرغم من اجملهود اؼببذول لتحرير وثيقة واضحة الحظ اؼبتعاقدون أبهنم و  إذا
فانو ال ؾبال الستبعاد تدخل القاضي، فإهنم قد يلجؤون إذل ما يعرف ابلبنود ، 1اؼبعادل

اليت يراد منها مثال أنو يف حالة تعارض الواثئق و   Les clauses de prioritéالتفاضلية 
فيما بينها، فإهنم يتفقون يف العقد صراحة، و منذ البداية على أن اؼبستعملة أو البنود 

بصيغة أخرى، فان و  بنودا معينة أو واثئق معينة ىي  اليت تؤخذ بعُت االعتبار.

                                                           
1
 D.Mazeaud : La révision du contrat, Petites Affiches, le 30/06/2005, N 129, P04 
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أن و   Le principe de la Hiérarchieاألطراف يضمنون مسبقا اتفاقاهتم مبدأ التدرج 
 رقابة التوويو.عدم احًتام القاضي ؽبذه البنود اػباصة يعرضو ل

 : سلطة النطق ابجلزاءادلـــطلب الثاين

اؼبثال على ذلك الورط الفاسخ: و ىو اتفاق على اهناء العقد و للقاضي و 
 التدخل و لكن ليس إللغاء الورط ألنو عقوبة اتفاقية.

 :البند احلزائي -

ىو اتفاق األطراف على التعويض مسبقا، و إن كان للقاضي التدخل يف  
تعديل البند، فللمحكمة العليا مراقبة سلطة القاضي إذا دل يربر سبب التعديل ابلرفع 

من القانون  185أو  184أو التخفيض، إذ على القاضي أن يرب أسباب تطبيق اؼبادة 
 اؼبدين.

 اختيار اجلزاء:  -

ي يف اختيار اعبزاء اؼبناسب يف حالة اإلخالل ابلتزامات اؼبفروض أن القاض
 تعاقدية أو تعديل اعبزاء. 

  نوع اجلزاء:  -

يبكن للقاضي حالة اإلخالل أو عدم تنفيذ العقد، تسليط جزاء معُت 
)الفسخ، التنفيذ اعبربي، التعويض ...( و لكن يبكن لألطراف و منذ البداية عدم 

فمثال يف ؾبال الوعد ابلبيع،  بتحديد اعبزاء مسبقا.ترك ىذا اػبيار للقاضي و ذلك 
نعلم أبن القضاء مستقر أبن العقد ينوئ التزاما شخصيا، و أنو يف حالة عدم تنفيذ 
الواعد بوعده، يلتزم بدفع التعويض، فيمكن لألطراف االتفاق و ضمن عقد الوعد 
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عويض، و أن ؿبكمة النقض ابلبيع إدراج بند يلزم الواعد ابلتنفيذ العيٍت أي استبعاد الت
ة الثالثة صادر عن الغرف 27/03/2008الفرنسية أقرت بصحة الورط يف قرار ؽبا بتاريخ 

لصالحيات ا صحة مثل ىذا الورط وبذات الوقت حدو ىو ما يؤكد فعالية و 
 سلطات القاضي.  و 

 :ـــامةاخل

اغبرية مصطلحان مهمان هبب ذبسيدنبا عند التعرض األمن القانوين و 
لتفسَت العقد أو تكييفو فإذا كانت عبارات العقد واضحة فال يبكن اقتحام العقد من 
القاضي ألن من شأن ذلك إزاحة إرادة األطراف الواضحة النية و إحالل إرادة  

وربميل األطراف التزامات ال رغبة ؽبم فيها. و ال يوفع للقاضي يف  القاضي بدؽبا
ألن النظام التعاقدي يف حد ذاتو جزء من ىذا ذلك، االعتماد على النظام العام ، 

النظام هبب مراعاتو. و يتضح ذلك جليا يف العقود التوثيقية اليت ربرر بعبارات 
واضحة ال ؾبال للتأويل فيها. و أن االكبراف عنها إذل مدلول آخر يووه العقد يف 

قسمة  ةمضمونو و طبيعتو: اعتبار بعض األحكام القضائية الوقف وصية، و الوصي
 وعقد العمل إهبارا اخل ...

فإذا روعيت ضوابط النظام التعاقدي و النظام اإلجرائي نكون يف منأى عن 
مثل ىذه األوضاع و غَتىا، ذلك أن توويو العقد الذي يعترب خطأ قضائيا وبصل 
حُت يتعلق األمر بعبارة واضحة و إرادة بينة لألطراف ، أو عندما يتجاىل القاضي 

 ساسية للعقد فيعرض ابلتارل حكمو للطعن.العناصر األ

 

    


