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ملّخص

ــع مــن التــرف  ــد املن يطــرح املوضــوع إشــكالية ضبــط املســائل التــي حتــول دون نجاعــة جــزاء بن
يف القانــون املــدين. ورغــم أّن بعــض القوانــن نّصــت عــى جــزاء البطــان، إال أّن الســؤال ُيطــرح ملعرفــة 
مــدى ونــوع البطــان يف حالــة خمالفــة رشوط صحــة البنــد، وكذلــك يف حالــة خمالفــة مضمونــه. وتــِرز 
الدراســة قصــور القوانــن يف تنظيــم كل اجلوانــب املتعلقــة بجــزاء بنــد املنــع مــن التــرف، وهــو مــا حيتــم 

الرجــوع للقواعــد العامــة؛ لتحديــد اجلــزاء بدقــة، تفادًيــا ألي التبــاس.

وباإلضافــة إىل جــزاء البطــان، يطــرح الســؤال بالنســبة إلمكانيــة اللجــوء للفســخ وللتنفيــذ العينــي، 
ــم  ــة لتنظي ــة احلاج ــذه الدراس ــّن ه ــة. وتب ــذه احلال ــه يف ه ــوع إلي ــن الرج ــذي يتع ــوين ال ــند القان والس
الفســخ بنــص واضــح، مــع إزالــة كل الغمــوض الــذي حيــوم حــول جــواز، أو عــدم جــواز طلــب الدائــن 

فســخ العقــد دون املــرور بمرحلــة التنفيــذ العينــي.

ــا لنجاعــة بنــد املنــع مــن التــّرف، حتــاول هــذه الدراســة إزالــة الغمــوض املتعلــق بتحديــد  وضامًن
ــة. ــذه الغاي ــول هل ــة للوص ــول القانوني ــض احلل ــراح بع ــه، واق ــة رشوط ــة خمالف ــرر يف حال ــزاء املق اجل
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Abstract

This paper provides a critical appraisal of some issues related to the inefficiency of prevention of 
disposal clause’s penalty in civil coding. Despite of some civil codes provided for penalty of nullity; 
the question that may arise here is the following: what are the types of nullity and its scope in case 
of violating the validity and substance of the conditions clause.

The paper seeks to address the shortcomings related statutory provisions that govern all aspects 
of the prevention of disposal clause’s penalty. Therefore, reference should be made to the general 
rules in order to avoid confusion. 

In addition to the nullity’s penalty, the question arises as to the possibility of requesting the 
termination, in-kind enforcement and legal source. The paper also attempts to show the essential 
need of regulating the contract termination in clear cut provisions, with eliminating related 
ambiguity to the creditor’s petition in the termination or not of the contract away from going 
through the stage of in-kind enforcement.

In order to guarantee an effective prevention of disposal clause, this paper seeks to clarify the 
ambiguity related to the determination of the legal consequences in case of violating its conditions. 
Finally, the paper recommends potential legal solutions for the issue in question.

Keywords: Clause; Condition; Inalienability; Property restrictions; Penalty; Nullity; Resolution; 
In-kind implementation
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مقّدمة

يعــرف بنــد املنــع مــن التــرف بأنــه البنــد الــذي يــدرج عــادة يف التــرف القانــوين املــدين، أو التجــاري، 
ف إليــه مــن التــرف يف امللكيــة التــي انتقلــت إليــه  ســواء كان ترًعــا، أو بعــوض. وبمقتضــاه يمنــع املتــرَّ
مــدة معينــة، هبــدف محايــة مصالــح مرشوعــة1. وَيطــرح بنــد املنــع مــن التــرف، مــن الناحيــة النظريــة، حالــة 
مــن حــاالت التنــازع بــن حــق مــن احلقــوق وهــو حــق التــّرف يف امللكيــة، وبــن حريــة األطــراف يف تقييــد 
ــن  ــر م ــّم عن ــّرف أه ــق الت ــر ح ــة يعت ــن جه ــات2. فم ــب الوضعي ــة بحس ــارات خمتلف ــق العتب ــك احل ذل
عنــارص حــّق امللكيــة؛ ألنــه ال خيــرج عــن ســيطرة املالــك إال بخــروج الــيء عنــه، بمعنــى زوال ملكيتــه لــه3. 
ــد ســلطة املالــك يف التــرف يف الــيء  ــة تســمح لألطــراف بتقيي ــة التعاقدي ــإن احلري ومــن جهــة أخــرى، ف
بــرشط عــدم خمالفــة القواعــد القانونيــة4. ويرســم املوضــوع أيًضــا صــورة مــن صــور تضــارب املصالــح بــن 
األفــراد واملجتمــع ككل، فمصلحــة واضــع البنــد تســتوجب عــدم التــرف يف الــيء، بينــام تتطلــب مصلحــة 

املجتمــع ضــامن حريــة التــرف فيــه، ويــر املعامــات؛ ضامًنــا لنمــو وتطــور االقتصــاد5. 
ويعكــس هــذا التنــازع بــن حــق التــرف واحلريــة التعاقديــة، تنــوع زوايــا دراســة بنــد املنــع مــن الترف، 
ــة  ــوق العيني ــن احلق ــه م ــة، بوصف ــق امللكي ــار ح ــادة يف إط ــدرس ع ــة، ي ــود امللكي ــن قي ــًدا م ــر قي ــه يعت ــام أن ب
األصليــة، وكذلــك نوًعــا مــن أنــواع االلتــزام، بــام أنــه رابطــة شــخصية يســتطيع بمقتضاهــا الدائــن أن يطلــب 
ف إليــه - االمتنــاع عــن التــّرف يف الــيء، وهــو مــا حييلنــا إىل مفهــوم االلتــزام  مــن املديــن - وهــو املتــرَّ
باالمتنــاع عــن عمــل6، وإىل فكــرة التخصيــص7. هــذه الطبيعــة املزدوجــة لبنــد املنــع مــن التــرف تنعكــس 

بالــرورة عــى مفهومــه وعــى نــوع اجلــزاء املســلط يف حالــة عــدم احرامــه8.

انظــر: حممــود خيــال، نــور الديــن لعــرج وعبــد الــرؤوف اللومــي، احلقــوق العينّيــة األصليــة يف القانــون املــدين القطــري، ط. 1، كلّيــة الرشطــة، دولــة   1
ــر، 2018، ص 60. قط

انظر:   2
Th. Favario, « La clause statutaire d’inaliénabilité » (2010) Bulletin Joly Sociétés 1, 100 ; J.-F. Barbieri, « L’inaliénabilité 
affectant des droits sociaux » (2008) Bulletin Joly Sociétés 5, 450. 

F. Terré et Ph. Simler, Les biens, Précis Dalloz (2006), 7è  éd., n° 124 et s. انظر:    3

تنــص املــاّدة 242 مــن جملــة مدونــة االلتزامــات والعقــود التونســية عــى أّن: "مــا انعقــد عــى الوجــه الصحيــح يقــوم مقــام القانــون فيــام بــن املتعاقدين،   4
وال ينقــض إال برضامهــا، أو يف الصــور املقــررة يف القانــون".

ــه  ــة ملقولت ــارة هــي ترمجــة غــر حرفّي ــد "كاربونيــاي" "Carbonnier": "قــد يمــوت املجتمــع بســبب وجــود أمــاك ال متــوت". هــذه العب يقــول العمي  5
."La société mourrait de propriétés qui ne mourraient pas" :باللغــة الفرنســية

J. Carbonnier, Flexible droit, « Les dimensions personnelles et familiales de la propriété », L.G.D.J., 10è éd., 2001, p. 385. :انظر
W. Dross, « Les modèles de l’inaliénabilité conventionnelle », Revue des contrats, 1 mars 2016, n° 1, pp. 175 et s. انظر:   6

يــرى البعــض أنــه جيــب متييــز املنــع مــن التــرف عــن مفهــوم التخصيــص )l’affectation( الــذي يقصــد بــه إخضــاع يشء مــا الســتعامل حمــدد.   7
ــع مــن التــرف بفكــرة التخصيــص:  ــط املن انظــر حــول نقــد رب

Sébastien Milleville, « Inaliénabilité, sûreté et extracommercialité : alliance ou mésalliance ? », Petites affiches, 5 juillet 
2012, n° 134.

لكــن التقــارب بــن املفهومــن موجــود يف حقيقــة األمــر؛ ألن املنــع مــن التــرف هــو يف حــد ذاتــه ختصيــص لــيء معــن حلاميــة مصلحــة عامــة، 
أو خاصــة. انظــر حــول هــذه املســألة: 

S. Guinchard, L’affectation des biens en droit privé français, L.G.D.J., 1976, n° 15, p. 15 ; H. Corvest, « L’inaliénabilité 
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C. Kuhn, article précité, loc. cit. انظر:    8
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ــن  ــات ب ــي ســامهت يف ظهــور اختاف ــع مــن التــرف هــي الت ــد املن ــة املزدوجــة لبن ولعــل هــذه الطبيع
ــايل  ــة، وبالت ــود امللكي ــن قي ــًدا م ــرف قي ــن الت ــع م ــد املن ــرت بن ــن اعت ــاك قوان ــدول، فهن ــض ال ــن بع قوان
ــون  ــري1 والقان ــون القط ــن القان ــذه القوان ــن ه ــن ب ــد م ــة ونج ــة األصلي ــوق العيني ــار احلق ــه يف إط نظمت
املــري2 والقانــون األردين3، وهنــاك قوانــن مل تنظمــه بصفــة رصحيــة يف إطــار احلقــوق العينيــة ومنهــا القانــون 
التونــي4 والقانــون املغــريب5. أّمــا القانــون املــدين الفرنــي فلــم ينظــم بصفــة عامــة بنــد املنــع مــن التــرف 
ــة. وبمقتــى قانــون 61971 وقــع إدراج املــادة  إال ســنة 1971، وذلــك لتجــاوز تضــارب األحــكام القضائّي

ــود يف الترعــات فقــط8.  ــوع مــن البن 900-1 7 التــي أجــازت هــذا الن

ــذي  ــاالت وال ــض احل ــون يف بع ــه القان ــذي يفرض ــع ال ــن رشط املن ــّرف ع ــن الت ــع م ــد املن ــف بن وخيتل

ُتنظر املادتان 850 و851 من القانون املدين، الواردتان ضمن عنوان الفرع الثاين املتعلق بالقيود التي ترد عى حق امللكية.  1
انظر: املادتن 823 و824 من القانون املدين.  2

انظــر: املادتــن 1028 و1029 مــن القانــون املــدين. وانظــر بخصــوص القانــون األردين: يوســف حممــد عبيــدات، احلقــوق العينّيــة األصلّيــة والتبعيــة،   3
ط. 1، دار املســرة للنــرش والتوزيــع والطباعــة، بــدون مــكان النــرش، 2011، ص 41 ومــا بعدهــا؛ غــازي أبــو عــرايب، "الــرشط املانــع مــن التــرف 
بــن اإلطــاق والتقييــد يف القانــون املــدين األردين والفقــه اإلســامي"، جملــة دراســات علــوم الريعــة والقانــون، ع. 1، مــج. 25، 1998، ص 115 

ومــا بعدهــا.
رغــم أن املــرّشع التونــي مل ينظــم بصفــة رصحيــة بنــد املنــع مــن التــّرف إال أّنــه تعــّرض لبعــض جوانــب املنــع مــن التــّرف يف بعــض املــواد املتفّرقــة،   4
ومنهــا املــاّدة 69 مــن جملــة مدّونــة احلقــوق العينّيــة التــي جــاء فيهــا: "ال جتــر األقليــة عــى قبــول قــرارات األغلبيــة إذا كانــت تتعلــق: أواًل: بالتفويــت 

يف املشــرك". كــام نّصــت املــاّدة 373 مــن نفــس املجّلــة عــى أّن: "األمــور اآلتيــة جيــب إشــهارها بطريــق الرســيم برســم امللكيــة:
أواًل: مجيــع الصكــوك واالتفاقــات فيــام بــن األحيــاء جمانيــة كانــت، أو بعــوض، ومجيــع األحــكام التــي أحــرزت قــوة مــا اتصــل بــه القضــاء ســواء 
ــل  ــر قاب ــه غ ــه، أو بجعل ــه، أو بانقضائ ــه، أو بتعديل ــح ب ــه، أو بالتري ــي، أو بنقل ــق عين ــاء ح ــكام بإنش ــات واألح ــوك واالتفاق ــك الصك ــت تل تعلق

ــيمه".  ــن رشوط ترس ــر م ــر أي رشط آخ ــه، أو بتغي ــة جوالن ــن حري ــد م ــت، أو بالتقيي للتفوي
ــة التــي جــاء فيهــا: "ال تقــع مبــارشة العمليــة املطلوبــة إال إذا كان  كــام تعــّرض املــرّشع التونــي للمنــع مــن التــّرف يف املــاّدة 390 مــن نفــس املجّل
احلــق املــراد ترســيمه، أو قيــده احتياطًيــا مــن احلقــوق التــي أقّرهتــا هــذه املجلــة والتــي جيــب إشــهارها، وعــى مديــر امللكيــة العقاريــة زيــادة عــى ذلــك 
أن يتحّقــق مــن كــون الرســيم، أو القيــد االحتياطــي، أو التشــطيب املطلــوب ال يتعــارض قــط مــع البيانــات الــواردة برســم امللكيــة، وأن ال يشء يمنــع 
املعنــي مــن التــّرف يف احلــق الــذي متـّـت إحالتــه أو إنشــاؤه، وأّن الوثائــق املــدىل هبــا تبيــح مبــارشة العمليــة املطلوبــة". وتعــّرض املــرّشع لبنــد املنــع 
مــن التــّرف أيًضــا يف املــاّدة 584 مــن جمّلــة االلتزامــات والعقــود، التــي نّصــت عــى أّنــه: "إذا تــم البيــع جــاز للمشــري أن يفــوت املبيــع ولــو قبــل 

اســتامه، وللبائــع أن حييــل حقــه يف الثمــن قبــل قبضــه، مــا مل يتفقــا عــى خافــه، ويســتثنى مــن ذلــك الطعــام عنــد املســلمن".
لكــن املــرشع املغــريب تعــّرض ملســألة القيــد عــى حــق التــّرف يف املــاّدة 69 مــن قانــون 12 أغســطس 1913، بشــأن التحفيــظ العقــاري، التــي تنــّص   5
ــا  ــا بالرســم العقــاري أن يقــدم للمحافــظ عــى األمــاك العقاريــة طلًب ــا، أو تقييــًدا احتياطيًّ عــى أّنــه: "جيــب عــى كل شــخص يطلــب تقييــًدا، أو بياًن
مؤّرًخــا وموقًعــا مــن طرفــه، أو مــن طــرف املحافــظ يف حالــة جهلــه، أو عجــزه عــن التوقيــع. جيــب أن يتضمــن هــذا الطلــب بيــان وتعيــن مــا يــي: 5- 
وعنــد االقتضــاء، بيــان مــا يطلــب تقييــده، يف نفــس الوقــت الــذي يطلــب فيــه تقييــد احلــق األصــي، مــن أســباب الفســخ، أو قيــد عــى حــق التــّرف، 

أو أي تقييــد خــاص آخــر، والــكل مــع بيــان احلالــة املدنيــة للمســتفيدين مــن التقييــد املذكــور".
ــة  ــد الرســمي للجمهوري ــة، الرائ ــة، أو الوصّي ــق ببنــود املنــع مــن التــّرف املوجــودة يف اهلب ــو 1971، يتعّل قانــون عــدد 71-526، مــؤّرخ يف 3 يولي  6

ــو 1971، ص 643. ــية، 6 يولي الفرنس
تنــّص هــذه املــاّدة عــى أّنــه: "ال تعتــر البنــود التــي تنــص عــى عــدم جــواز التــّرف بــامل موهــوب، أو مــوىص بــه صحيحــة إال إذا كانــت مؤّقتــة،   7
وترعاهــا مصالــح جدّيــة ومرشوعــة. وحتــى يف هــذه احلالــة جيــوز للقضــاء أن يعطــي للموهــوب لــه، أو املــوىص لــه إذنــا بالتــّرف باملــال إذا زالــت 
املصلحــة التــي كانــت تــّرر البنــد املذكــور، أو إذا تبــّن أّن مصلحــة أهــم تتطّلــب ذلــك. وال تؤثــر أحــكام هــذه املــاّدة عــى التّرعــات التــي تتــّم املوافقــة 

عليهــا لصالــح األشــخاص االعتبارّيــن، أو حتــى ألشــخاص طبيعّيــن مــع تكليفهــم بإنشــاء أشــخاص اعتبارّيــن".
انظر حول تفصيل هذه املسألة:  8

M. Morin, « Les clauses d'inaliénabilité dans les donations et les testaments », Def., 1971, 1184 ; Ph. Simler, « Les clauses 
d’inaliénabilité », D., 1971, chron., p. 416-1 ; H. Corvest, article précité, loc. cit. 
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يعتــر مــن عنــارص احلــق، بحيــث ال يتصــّور وجــوده يف صــورة ختّلفــه1. ويف هــذا اإلطــار ينــدرج رشط املنــع 
ــة2،  ــة الفاحّي ــارات الدولّي ــق بالعق ــون املتعّل ــل القان ــن مث ــض القوان ــه يف بع ــوص علي ــّرف املنص ــن الت م
ــداث  ــق بإح ــو 1991، واملتعّل ــؤّرخ يف 8 يوني ــنة 1991، امل ــدد 37 لس ــون ع ــبة للقان ــأن بالنس ــك الش وكذل
ــم  ــق بتنظي ــر 1974، املتعّل ــة3، ولألمــر عــدد 33 لســنة 1974، املــؤّرخ يف 21 يناي ــة الصناعي ــة العقاري الوكال

ــكنى4. ــة للس ــة العقاري ــير الوكال وتس

ــن  ــع" م ــد املن ــارة "بن ــدل عب ــع" ب ــارة "رشط املن ــه6 عب ــن الفق ــب م ــن5 وجان ــض القوان ــتعمل بع وتس
ــع  ــط م ــدم اخلل ــامن ع ــرشط؛ لض ــدل ال ــد ب ــح البن ــتعامل مصطل ــة اس ــان أفضلي ــا بي ــبق لن ــد س ــرف، وق الت
مفهــوم الــرشط كوصــف مــن أوصــاف االلتــزام7. ويســتعمل مصطلــح الــرشط أيًضــا يف الفقــه اإلســامي، 
رغــم تعــّدد دالالتــه وأنواعــه، إذ ينقســم الــرشط يف هــذا الفقــه إىل رشط رشعــي ويســّمى أيًضــا حقيقيًّــا، وهــو 

وقــد أكــدت حمكمــة التمييــز القطريــة عــى هــذه املســألة بالقــول إنــه: "إذا كان القانــون هــو الــذي فــرض الــرشط، وعلــق عليــه حكــاًم مــن األحــكام،   1
ــاه الصحيــح، إذ الــرشط أمــر عــارض ال يلحــق احلــق إال بعــد تكامــل عنــارصه، فيضــاف إليــه، ويمكــن تصــور احلــق  فذلــك ال يعتــر رشًطــا بمعن
بدونــه، وذلــك بعكــس الــرشط الــذي يكــون القانــون مصــدره، ألنــه يف هــذه احلالــة يعــد عنــًرا مــن عنــارص احلــق ذاتــه وال يتصــور قيــام احلــق 
ــاء  ــى للقض ــس األع ــع املجل ــى موق ــر ع ــرار متوف ــنة 2014، ق ــم 221 لس ــن رق ــمر 2014، الطع ــة 9 ديس ــدين، جلس ــز، م ــة التميي ــه". حمكم بدون

./http://www.sjc.gov.qa القطــري: 
انظــر: قانــون عــدد 21، مــؤرخ يف 13 فرايــر 1995، املتعلــق بالعقــارات الدوليــة الفاحيــة، الرائــد الرســمي للجمهوريــة التونســية، عــدد 15، 21   2
فرايــر 1995، ص 367. وقــد تــم تنقيــح هــذا القانــون بالقانــون عــدد 48 لســنة 1996، مــؤّرخ يف 10 يونيــو 1996، الرائــد الرســمي للجمهوريــة 
ــمي  ــد الرس ــر 1998، الرائ ــؤّرخ يف 10 فراي ــنة 1998، م ــدد 11 لس ــون ع ــو 1996، ص 1266. وبالقان ــخ 18 يوني ــدد 49، بتاري ــية، ع التونس
ــد  ــو 2001، الرائ ــؤّرخ يف 25 يوني ــنة 2001، م ــدد 63 لس ــون ع ــر 1998، ص 324. وبالقان ــخ 13 فراي ــدد 13، بتاري ــية، ع ــة التونس للجمهوري
ــواّده  ــو أن م ــر 1995 ه ــون 13 فراي ــبة لقان ــظ بالنس ــا ياح ــو 2001، ص 1968. وم ــخ 26 يوني ــدد 51، بتاري ــية، ع ــة التونس ــمي للجمهوري الرس
تســتعمل كلمــة الــرشط، أو الــرشوط وليــس البنــد، أو البنــود. انظــر عــى ســبيل املثــال؛ املــواد مــن 23 إىل 27 مــن هــذا القانــون. وقــد نّصــت املــاّدة 
23 مــن هــذا القانــون عــى أّنــه: "جيــب عــى املشــري: هـــ - عــدم التفويــت يف العقــار، أو الوعــد بالتفويــت فيــه، كليًّــا، أو جزئيًّــا، خــال مــدة ال تقــل 

عــن 20 ســنة مــن تاريــخ التحويــز".
ــون عــدد 31 لســنة 1997،  ــون بالقان ــو 1991، ص 875. وقــد نقــح هــذا القان ــخ 14 يوني ــة التونســية، عــدد 43، بتاري ــد الرســمي للجمهوري الرائ  3
ــة التونســّية، عــدد 41، بتاريــخ 23 مايــو 1993، ص 921. وقــد أصبحــت املــاّدة 2 خامًســا  املــؤّرخ يف 20 مايــو 1997، الرائــد الرســمي للجمهورّي
)جديــد( تنــّص بعــد تنقيــح وإمتــام قانــون 1991 بمقتــى القانــون عــدد 34 لســنة 2009، املــؤرخ يف 23 يونيــو 2009 الرائــد الرســمي للجمهوريــة 
التونســّية، عــدد 52، بتاريــخ 30 يونيــو 2009، ص 2261(، عــى أّنــه: "يســقط حــق باعثــي املشــاريع يف قطاعــات الصناعــات املعمليــة والصناعــات 
التقليديــة واحلــرف الصغــرى واخلدمــات يف األرايض املهيــأة واملقتنــاة يف إحــدى احلــاالت التاليــة: التفويــت يف العقــار بــأي شــكل مــن األشــكال دون 

احــرام الــرشوط املنصــوص عليهــا هبــذا القانــون". 
الرائــد الرســمي للجمهوريــة التونســية، 25 ينايــر 1974، ص 190. نّصــت املــاّدة 9، فقــرة 3 مــن هــذا األمــر عــى أّنــه: "ال يمكــن للمشــري التفويــت   4
ــة قبــل بنائهــا وقبــل خــاص ثمنهــا أصــًا وفائًضــا،  ــا عينّي يف قطعــة أرضــه ســواء كان ذلــك بمقابــل، أو بــدون مقابــل، أو أن يوظــف عليهــا حقوًق

وذلــك مــّدة مخــس ســنوات مــن تاريــخ البيــع، مــا عــدا يف صــورة ترخيــص رصيــح مــن وزيــر التجهيــز". 
انظــر مثــًا: املادتــن 850 و851 مــن القانــون املــدين القطــري، واملادتــن 823 و824 مــن القانــون املــدين املــري، واملــاّدة 7 مــن األمــر عــدد 1114   5
لســنة 2003، املــؤّرخ يف 19 مايــو 2003، املتعلــق بضبــط إجــراءات تطبيــق النظــام اجلبائــي التفاضــي اخلــاص بالســيارات الســياحية التــي ال تتجــاوز 

قوهتــا 4 خيــول بخاريــة جبائيــة، الرائــد الرســمي للجمهوريــة التونســية، عــدد 41، 23 مايــو 2003، ص 1821. 
انظــر عــى ســبيل املثــال: عبــد الــرزاق الســنهوري، الوســيط يف رشح القانــون املــدين، ج. 8، حــق امللكيــة، دار إحيــاء الــراث العــريب، بــروت، لبنــان،   6
د. ت، رقــم 305، ومــا بعــده، ص 508 ومــا بعدهــا؛ حممــود الســيد خيــال، احلقــوق العينيــة األصليــة يف القانــون املــدين القطــري، ط. 1، دار النهضــة 

العربيــة، 2015، رقــم 47، ص 51.
انظــر: عبــد الــرؤوف اللومــي، "رشوط بنــد املنــع مــن التــّرف يف القانــون املــدين )دراســة مقارنــة("، املجّلــة القانونيــة والقضائّيــة، ديســمر 2018،   7

ــر، ص 155-93. ــة، قط ــة حمكم جمل
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الــذي يتوّقــف عليــه وجــود الــيء بحكــم الــرشع، ورشط جعــي، وهو الــرشط الــذي جيعلــه املتعاقــدان بينهام، 
ومل ينــص الــرشع عليــه. ولصحــة الــرشط اجلعــي ال بــد أن يكــون منســجًما وغــر منــاف حلكــم التــرف؛ 
ألّنــه يعتــر مكمــًا للســبب، وإذا كان الــرشط اجلعــي منافًيــا حلكمــه اعتــر مبطــًا للتــرف. والــرشط اجلعــي 
يمكــن أن يكــون معّلًقــا1، أو مضاًفــا2، أو مقّيــًدا3. وإذا كان الــرشط حيتــوي عــى خلــل مــا، فــإّن اجلــزاء يف الفقه 

اإلســامي يتمّثــل يف اعتبــار التــّرف إّمــا فاســًدا، أو باطــًا، أو صحيًحــا، بحســب درجــة خطورتــه4. 

ــذا  ــق ه ــد يتعّل ــه، وق ــه، أو حمّل ــّرف أي يف ركن ــل الت ــل يف أص ــه خل ــذي يعري ــو ال ــل ه ــرشط الباط فال
اخللــل بصيغــة التــّرف، أو بعاقديــه، أو باملعقــود عليــه. وال يرّتــب عــن التــّرف الباطــل أّي أثــر رشعــي5. 
أّمــا الــرشط الفاســد فهــو الــذي يكــون خللــه متعّلقــا بوصــف مــن أوصــاف االلتــزام أي بــرشط خــارج عــن 
ــن خلــل6. ويكــون الــرشط  ــه م ــا يلحق ــار بالرغــم ممّ ــض اآلث ــد بع ــب الــرشط الفاس ــه، ويرّت ــه وأركان ماهّيت
صحيًحــا حســب امللكّيــة إذا كان رشًطــا يقتضيــه العقــد، كأن يشــرط املشــري عــى البائع تســليم املبيــع، أو كان 

رشًطــا ال يقتضيــه العقــد وال ينافيــه، كالبيــع بــرشط األجــل7.

ويطــرح بنــد املنــع مــن التــّرف عديــد اإلشــكاالت املتعّلقــة بتحديــد اجلــزاء املرتــب عــن اإلخــال بــه. 
ويعتــر هــذا البنــد خطــرا؛ ألّنــه يــؤّدي إىل تشــويه حــق امللكيــة الفردّيــة8، لدرجــة إفراغــه مــن أهــّم عنــارصه 

الــرشط املعّلــق هــو الــذي يعّلــق فيــه التــّرف عــى حــدوث، أو حصــول يشء فــا يوجــد أثــر للتــّرف إال إذا وجــد الــرشط )ويعتــر هــذا التعريــف   1
ــه  ــق ينــايف مقتــى التــّرف ولذلــك فإّن ــة(. ويعتــر جانــب مــن الفقــه أّن الــرشط املعّل منســجًما مــع مفهــوم الــرشط الواقــف يف القوانــن الوضعّي
يــؤّدي إىل بطانــه. انظــر وهبــة الزحيــي، أصــول الفقــه اإلســالمي، ج.1، دار الفكــر، دمشــق، 2005، ص 106. عــامر حممــد التمتــام، "مفهــوم الــرشط 

يف الفقــه اإلســامي"، املجلــة العربيــة للعلــوم االجتامعيــة، عــدد 7، 2013، ص 127. 
يقصــد بــرشط اإلضافــة، الــرشط الــذي يــؤّدي إىل تأخــر نفــاذ، أو رسيــان مضمــون التــّرف إىل املســتقبل، ويعتــر مثــل هــذا التــّرف قائًمــا بــن   2
ــة الزحيــي، املرجــع  ــة. انظــر وهب أطــراف التعاقــد منــذ إنشــاء اإلضافــة. وينســجم تعريــف رشط اإلضافــة مــع مفهــوم األجــل يف القوانــن الوضعّي

ــابق، ص 107.  الس
يــؤّدي هــذا الــرشط إىل تقييــد، أو تعديــل آثــار التــّرف األصلّيــة، كأن يبيــع شــخص آلخــر منــزاًل بــرشط أن يظــّل ســاكنًا فيــه مــّدة ســنة. ويدخــل   3
ــة الزحيــي، املرجــع الســابق، ص 105 ومــا  ــد، وهب ــع مــن التــّرف. انظــر حــول مفهــوم الــرشط املقّي ــد املان هــذا النــوع يف إطــاره الــرشط، أو البن

ــام، املقــال الســابق، ص 127. بعدهــا؛ عــامر حممــد التمت
ــان،  ــة، بروت-لبن ــب العلمّي ــاين، دار الكت ــد الث ــة، املجّل ــب األربع ــى املذاه ــه ع ــاب الفق ــري، كت ــان اجلزي ــد الرمح ــألة عب ــذه املس ــول ه ــع ح يراج  4

ــا. ــا بعده ــابق، ص 108 وم ــع الس ــي، املرج ــة الزحي ص 203؛ وهب
انظر: وهبة الزحيي، املرجع السابق، ص 110 وما بعدها.  5

وقــد عــّرف بعــض فقهــاء احلنفّيــة الــرشط الفاســد بأّنــه الــذي ال يقتضيــه العقــد وال يائمــه ومل يــرد بــه الــرشع وال العــرف. أّمــا املالكّيــة فقالــوا أّن   6
ــه، أو إذا كان خيــّل بالثمــن. وبالنســبة  ــايف املقصــود من ــه العقــد، أو ين ــام ال يقتضي ــع إذا اشــرط ب ــه أربعــة أحــوال وهــو يكــون مفســًدا للبي الــرشط ل
للحنابلــة فــإّن الــرشط يكــون فاســًدا يف ثاثــة حــاالت وهــي أّوال أن يشــرط أحــد املتعاقديــن عــى اآلخــر عقــدا آخــر، كأن يبيــع أحدهــم منزلــه بــرشط 
ــا، أن يشــرط يف العقــد مــا ينــايف مقتضــاه، كأن يشــرط بيــع الــيء دون خســارة. ثالثــا، أن يشــرط البائــع رشًطــا يعّلــق  احلصــول عــى قــرض. ثانًي
البيــع عليــه، واملقصــود هنــا الــرشط اإلرادي املحــض. انظــر عبــد الرمحــان اجلزيــري، املرجــع الســابق، ص 203؛ وهبــة الزحيــي، املرجــع الســابق، 

ص 110 ومــا بعدهــا. 
وحســب احلنابلــة فــإّن الــرشط يكــون صحيًحــا إذا اشــرط مــا يقتضيــه العقــد، أو مــا هــو مــن مصلحتــه، كتأجيــل الثمــن، أو أن يشــرط املعاقــد منفعــة   7

مباحــة معلومــة يف املبيــع، كأن يبيــع شــخص منزلــه مــع اشــراط أن يســكنها مــّدة معّينــة. انظــر عبــد الرمحــان اجلزيــري، املرجــع الســابق، ص 203.
انظر:   8

H. Conchon, « Les clauses d’inaliénabilité : l’intérêt légitime à l’épreuve du temps », Petites affiches, 15 avril 2002, n° 75, 
pp. 6 et s. 
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وســامته وهــو حــق التــّرف1 رغــم أّن عديــد النصــوص تأّكــد عــى قيمــة هــذا احلــق"2. كــام أّنــه يؤّثــر بصفــة 
واضحــة عــى الدائنــن ألّنــه وإن كانــت مكاســب املديــن تعتــر ضامًنــا خلــاص ديوهنــم، إال أّن وجــود مثــل 
هــذا البنــد يشــّكل خطــرا عليهــم3 ألهّنــم قــد ال يســتطيعون التنفيــذ عــى تلــك املكاســب4. ويؤّثــر بنــد املنــع 
مــن التــّرف أيًضــا عــى الغــر الــذي يمكــن أن يتعاقــد مــع املتــّرف إليــه رغــم وجــود ذلــك البنــد، إّمــا 
دون علــم بــه، أي عــن حســن نّيــة، أو رغــم علمــه بــه، أي بســوء نّيــة، وهــو مــا يطــرح الســؤال حــول إمكانّيــة 
احتجــاج املتــّرف بوجــود البنــد، يف التّرفــات املتعّلقــة بمنقــول، أو بعقــار، والــرشوط الشــكلّية املســتوجبة 

يف هــذه احلالــة5.

ــة التــي يطرحهــا املوضــوع يمكــن التســاؤل: مــا هــي أهــّم اإلشــكاالت  ولإلملــام بــكّل اجلوانــب القانونّي
التــي حتــول دون نجاعــة جــزاء بنــد املنــع مــن التــّرف يف القانــون املــدين؟   

ــه.  ــه، أو مضمون ــة رشوط صّحت ــة خمالف ــق يف حال ــزاء املنطب ــّرف باجل ــن الت ــع م ــد املن ــة بن ــط نجاع ترتب
ويثــر حتديــد اجلــزاء إشــكاالت عــّدة، تتعّلــق بالبطــان )الفــرع األّول( وبإمكانّيــة اللجــوء جلــزاءات أخــرى 

)الفــرع الثــاين(.

الفرع األّول: اإلشكاالت التي يثيرها جزاء البطالن

ــة  ــق خاّص ــكاالت، تتعّل ــد اإلش ــات عدي ــن التّرف ــع م ــد املن ــبة لبن ــان بالنس ــزاء البط ــوء جل ــر الّلج يث
ــة  ــة خمالف ــب األّول(، أو يف حال ــد )املطل ــك البن ــة ذل ــة رشوط صّح ــة خمالف ــواء يف حال ــه، س ــد نوع بتحدي

ــاين(.  ــب الث ــه )املطل مضمون

املطلب األّول: حتديد نوع البطالن يف حالة خمالفة رشوط صّحة بند املنع من التّرف

تنــّص املــاّدة 851-1 مــن القانــون املــدين القطــري عــى أّنــه: "إذا كان الــرشط املانع مــن التــّرف صحيًحا، 
وتــّرف املــرشوط عليــه بــام خيالــف الــرشط، جــاز لــكل مــن املشــرط ومــن تقــّرر الــرشط ملصلحتــه طلــب 

A. Cheron, « La jurisprudence sur les clauses d’inaliénabilité, sa logique, ses limites », RTD civ., 1906, n° 339. انظر:   1
ــدين  ــون امل ــن القان ــواد 537 و544 و1598 م ــري وامل ــدين القط ــون امل ــن القان ــاّدة 837 م ــية وامل ــة التونس ــوق العيني ــة احلق ــن جمّل ــاّدة 17 م ــر امل انظ  2

ــي. الفرن
C. Kuhn, note précitée, pp. 8 et s. انظر:    3

لكــن الدائــن يمكنــه اللجــوء للدعــوى املنحرفــة حلاميــة مصاحلــه، ومثــال ذلــك أن يطلــب رفــع رشط املنــع. وقــد قبلــت حمكمــة النقــض )التمييــز(   4
ــذي شــهدته يف مواقفهــا. انظــر:  ــذب ال ــوع مــن الدعــاوى بعــد التذب الفرنســية هــذا الن

Cass. Civ., 1re, 11 janv. 2000, n° 97-19136, Mme Bourdin c/Jumel, Bull. civ., I, no 3, p. 2 ; Cass. civ., 1re, 10 juillet 1990, 
J.C.P., éd. N., 1991, 197, obs. Ph. Salvage ; Def. 1991, article 34978, p. 272, note F. Lucet ; R.T.D. civ., 1991, p. 141, n° 1, 
obs. F. Zénati ; N. Nevejans,« La demande en mainlevée d’une inaliénabilité contenue dans une donation par le créancier 
du donataire agissant par voie oblique », Petites affiches, 12 juillet 2000, n° 138. 

جتــدر اإلشــارة إىل أّنــه إذا كان املنــع مــن التــّرف نــّص عليــه القانــون، وليــس اتفــاق األطــراف، فــإّن قاعــدة ال يعــذر اجلاهــل بجهلــه للقانــون، تكفــي   5
ــة االلتزامــات والعقــود التونســّية عــى أّن:  ــاّدة 545 مــن جمل ــّص امل ــة. يف هــذا الســياق تن ــو كان حســن النّي ــع جتــاه الغــر، ول لاحتجــاج بذلــك املن
"جهــل القانــون ال يكــون عــذرا يف ارتــكاب ممنــوع، أو فيــام ال خيفــى، حتــى عــى العــوام، وذلــك بعــد نــرشه، وُمــِي املــدة املعينــة إلجــراء العمــل بــه".
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إبطــال التــّرف املخالــف". مــا ياحــظ بالنســبة هلــذه املــاّدة هــو أّن املــرّشع ينطلــق مــن فرضّيــة أّن الــرشط 
املانــع مــن التــّرف قــد أبــرم صحيًحــا، لكــن مــا هــو اجلــزاء يف الصــورة املخالفــة1؟

اإلجابــة عــن هــذا الســؤال ال يمكــن أن تكــون إال نســبّية، بحســب اخللــل الــذي يعــري البنــد، أو الــرشط، 
وهــو املصطلــح الــذي يســتعمله املــرّشع القطــري. فــإذا كان الباعــث غــر مــرشوع، كأن هيــب أحدهــم منــزاًل 
لشــخص مــا، ويشــرط عليــه يف أحــد البنــود الســامح لشــخص آخــر باســتعامله يف نشــاط حمظــور، فــإّن اجلــزاء 
يف هــذه احلالــة هــو البطــان املطلــق؛ نظــرا لتعــارض ذلــك الباعــث مــع القوانــن الرحيــة، أو النظــام العــام 
واألخــاق احلميــدة2. وتنــّص املــاّدة 117 مــن جمّلــة االلتزامــات والعقــود التونســّية يف هــذا االجّتــاه، رصاحــة، 
ــه يبطــل  ــه باطــل، وب ــون، فإّن ــدة، أو القان ــام خيالــف األخــاق احلمي ــق بمحــال، أو ب عــى أّن: "كل رشط تعّل

العقــد، وال ينقلــب إىل الصّحــة، لــو صــار ذلــك الــرشط ممكنــا فيــام بعــد"3.

ويف حالــة مــا إذا كانــت مــّدة املنــع مــن التــّرف غــر معقولــة، فــإّن حتديــد اجلــزاء يطــرح إشــكااًل، ألّنــه 
ــة، وبالتــايل فــإّن  يمكــن التســاؤل يف هــذه احلالــة: هــل اشــراط املــّدة املعقولــة جعــل حلاميــة املصلحــة العاّم
اجلــزاء ســيكون يف هــذه احلالــة البطــان املطلــق4، أو أّنــه وضــع حلاميــة املتــّرف إليــه؟ وهــو مــا يعنــي تطبيــق 

جــزاء البطــان النســبي5.

يف الواقــع هيــدف اشــراط مــّدة معقولــة إىل محايــة املصلحتــن العاّمــة واخلاّصــة يف نفــس الوقــت. فبالنســبة 
للمصلحــة العاّمــة، فــإّن هــذا الــرشط يضمــن حرّيــة تنّقــل األمــوال وهــو مــا ينعكــس عــى االقتصــاد ككل، 
أّمــا املصلحــة اخلاّصــة، فتتمّثــل يف محايــة املديــن ببنــد املنــع، عــر متكينــه مــن حــق التــّرف يف ملكّيتــه، وضامن 
عــدم تعّســف الدائــن بالبنــد. فهــل يغّلــب القــايض املصلحــة العاّمــة، فيقــي بالبطــان املطلــق للبنــد الــذي 
حيتــوي املــّدة غــر املعقولــة، أم أّنــه ســراعي املصلحــة اخلاّصــة للمتــّرف إليــه، ليقــي تبعــا لذلــك بالبطــان 

النســبي للبنــد؟

لإلجابــة عــن هــذا الســؤال نعتقــد أّنــه كّلــام كانــت املصلحــة اخلاّصــة متأّتيــة مــن حرّيــة، أو قيمــة، أو حــق 

مــا يثــر االنتبــاه هــو أّن أغلــب الدراســات التــي اعتنــت ببنــد املنــع مــن التــّرف ال تــدرس إال احلالــة التــي خيالــف فيهــا املتــّرف إليــه بنــد املنــع،   1
وال تتعــّرض جلــزاء عــدم صّحــة بنــد املنــع يف حــّد ذاتــه.

ــد يف  ــرشوع. 2- ويعت ــر م ــبب غ ــبب، أو لس ــد دون س ــزم املتعاق ــد إذا الت ــل العق ــى: "1- يبط ــري ع ــدين القط ــون امل ــن القان ــاّدة 155-1 م ــّص امل تن  2
الســبب بالباعــث الدافــع إىل التعاقــد إذا كان املتعاقــد اآلخــر يعلمــه، أو كان مــن املفــروض حتــاًم أن يعلمــه". أّمــا القانــون الفرنــي فإّنــه يشــرط لصّحــة 

العقــد أن يكــون مضمونــه مرشوًعــا، طبقــا للــامّدة 1128 مــن القانــون املــدين.
انظر أيًضا: املاّدة 67 من نفس املجّلة.  3

انظر يف هذا االجتاه:  4
A. Sériaux, « Donations et testaments, dispositions générales, clauses d’inaliénabilité », J.-Cl. civ., article 900-1, fasc. 40, 
1996, n° 7, p. 3.

تنّص املاّدة 1179 من القانون املدين الفرني، بعد تنقيح 10 فراير 2016، عى أّنه:   5
« La nullité est absolue lorsque la règle violée a pour objet la sauvegarde de l’intérêt général.

Elle est relative lorsque la règle violée a pour seul objet la sauvegarde d’un intérêt privé ».
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ــة  ــبة للمصلح ــظ بالنس ــا ياح ــبي1. وم ــان النس ــس البط ــق ولي ــان املطل ــون البط ــزاء يك ــإّن اجل ــايس، ف أس
اخلاّصــة للمديــن ببنــد املنــع، هــو أّن أساســها مســتمّد مــن حــق أســايس، وهــو حــق امللكيــة، املكــّرس يف عــّدة 
دســاتر2. وخيــّول هــذا احلــق لصاحبــه ممارســة مجيــع الســلطات. ولذلــك فــإّن اجلــزاء املناســب ملخالفــة رشط 

املــّدة املعقولــة يف بنــد املنــع مــن التــّرف هــو البطــان املطلــق.

وقــد انتقــد جانــب مــن الفقهــاء اللجــوء إىل البطــان، واعتــر أّنــه مــن غــر املنطقــي إبطــال البنــد يف كلّيتــه، 
بالرغــم مــن أّن جــزًءا فقــط منــه حيتــوي عــى الشــطط. فاملمنــوع يف بنــد املنــع هــو أن تكــون املــّدة غــر معقولة، 
وإذا كانــت املــّدة فيهــا خلــل فــإّن هــذا اخللــل فقــط جيــب إزالتــه ال البنــد برّمتــه3. وقــد اعتــر البعــض4 أّنــه من 
األفضــل أن ينقــص القــايض مــن املــّدة بــدل إبطــال البنــد، وهــو مــا مــن شــأنه إنقــاذ اشــراطات األطــراف 
وخاّصــة احــرام إرادة املتــّرف. ويســتند أصحــاب هــذا الــرأي إىل موقــف القضــاء جتــاه بنــد عــدم املنافســة، 
الــذي ورغــم اختافــه عــن بنــد املنــع مــن التــّرف، إال أّن مــا هيــّم هــو أّن القضــاة قبلــوا تعديــل البنــد بــدل 
ــام كان  ــّدة كّل ــض امل ــوء إىل ختفي ــؤّدي اللج ــلطة. وي ــذه الس ــم ه ــح يعطيه ــّص رصي ــود ن ــه5، دون وج إبطال
ــة6 وهــو اهلــدف الــذي  ــًا مــن حيــث الكــّم، أو العــدد إىل جعــل البنــد مطابقــا للقاعــدة القانونّي الــرشط خمت

وضعــت مــن أجلــه تلــك القاعــدة. 

وبالّرغــم مــن أّن جانًبــا آخــر مــن الفقهــاء7 اعتــر أّنــه ال جيــوز تدّخــل القــايض إلنقــاص املــّدة، ألّنــه مــن 
األســلم أن يبطــل الــرشط ال أن ينقــص مــن املــّدة، إال أّننــا نعتقــد أّن تدّخــل القــايض يعتــر أفضــل، ألّنــه حيرم 
أكثــر إرادة املتــّرف. كــام أّن مبــدأ القــّوة امللزمــة للعقــد وإن كان يفــرض عــدم تدّخــل القــايض احراًمــا إلرادة 
األطــراف، إال أّن تدّخلــه يف بعــض احلــاالت االســتثنائّية، ومنهــا التقليــص مــن مــّدة املنــع، رضوري إلرســاء 

انظر حول نفس املوقف:  1
Rapport sur l’avant-projet de réforme du droit des obligations, Projet Catala, art. 1129-1 ; M. Mekki, « Fiche pratique: la 
nullité, entre tradition et modernité », Gazette du Palais, 03 janvier 2017, n° 1 ; M. MEKKI, « Observations de Mustapha 
Mekki », Petites affiches, 12 février 2009, n° 31.

انظر املاّدتن 26 و27 من دستور دولة قطر، واملاّدة 41 من دستور اجلمهورّية التونسّية، واملاّدة 34 من الدستور الفرني.  2
H. Conchon, article précité, loc. cit. انظر:   3

عبــد املنعــم فــرج الصــدة، حــق امللكيــة- االســتيالء- الشــفعة- احليــازة- االلتصــاق، 1964، فقــرة 115؛ مهــام حممــد حممــود زهــران، احلقــوق العينّيــة   4
األصلّيــة: حــق امللكيــة- أحــكام حــق امللكيــة، دار اجلامعــة اجلديــدة، اإلســكندرية، 2010، ص 242 ومــا بعدهــا؛ انظــر أيًضــا:  

Th. Favario, article précité, loc. cit. ; H. Conchon, article précité, loc. cit.

انظر:  5
Cass. com., 1er décembre 1981, Bull. civ., IV, n° 423 ; Cass. soc., 21 avril 1971, Bull. civ., V, n° 240 ; note P. Diener, D. 1983, 
p. 162, Cass. soc., 16 mai 1972, Bull. civ., V, n° 348 ; Cass. soc., 25 janvier 1984, D., 1984, IR 443 ; Cass. soc., 27 septembre 
1989, RJS, 10/1989, n° 762.

انظر:  6
M.-E. Tiam-Pancrazi, « La protection judiciaire du lien contractuel », P.U.A.M., 1996, n° 152 ; Ph. SIMLER, La nullité partielle 
des actes juridiques, L.G.D.J., 1969, n° 209 et s. 

انظر عى سبيل املثال: السنهوري، املرجع السابق، فقرة 319، ص 715، اهلامش 1.  7
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العدالــة ولضــامن احــرام إرادهتــم. فاألفضــل التخفيــض مــن املــّدة بــدل إبطــال بنــد املنــع الــذي يكــون أحياًنــا 
هــو الدافــع وراء إنشــاء التــّرف.

ــد  ــامل القواع ــع إع ــه يق ــر، فإّن ــب آخ ــد عي ــق بالبن ــا، وحل ــث مرشوًع ــة والباع ــّدة معقول ــت امل ــا إذا كان أّم
العاّمــة، ويتحــّدد اجلــزاء حســب اخللــل الــذي يعريــه، كأن يبطــل بطاًنــا نســبًيا إذا شــابه عيــب مــن عيــوب 

الرضــا.

ومــن بــن اإلشــكاالت التــي يثرهــا تطبيــق جــزاء البطــان اإلشــكال املتعّلــق بمعرفــة األســاس القانــوين 
ــر أحــد رشوط  ــة بإبطــال بنــد املنــع1 لعــدم توّف الــذي يمكــن لدائنــي املتــّرف إليــه االســتناد عليــه للمطالب
صّحتــه، أو كّلهــا. يتعــّن لإلجابــة عــن هــذا اإلشــكال التمييــز بــن حالتــي البطــان املطلــق للبنــد والبطــان 
النســبي. فــإذا كان البطــان مطلًقــا، كأن يكــون الباعــث غــر مــرشوع، فــإّن الدائــن بإمكانــه اســتعامل حّقــه 
الشــخيص2 للمطالبــة بإبطــال البنــد، إذا أثبــت مصلحتــه للقيــام بذلــك3، والتــي تتوّفــر يف حالــة إعســار مدينــه 
ــا إذا كان البطــان نســبًيا، كأن يوجــد عيــب مــن عيــوب الرضــاء مثــًا، فــإّن الدائــن  الــكّي، أو النســبي4. أّم
بإمكانــه ممارســة الدعــوى غــر املبــارشة، أو مــا يســّمى أيًضــا الدعــوى املنحرفــة5، لطلــب إبطــال البنــد الــذي 
ــن أن  ــوز للدائ ــي ال جي ــن7، الت ــخص املدي ــة بش ــاوى اخلاّص ــن الدع ــوى م ــذه الدع ــر ه ــب6. وال تعت ــه عي ب

يطالــب هبــا باســم مدينــه.

ــق  ــإّن الســؤال الــذي ُيطــرح، يتعّل ــّرر القــايض احلكــم بالبطــان لســبب، أو آلخــر، ف ــة مــا إذا ق ويف حال
بمــدى ذلــك البطــان، بمعنــى؛ هــل حيكــم ببطــان البنــد فقــط، أو أّن اجلــزاء يشــمل العقــد يف كلّيتــه؟ ونفــس 
الســؤال يطــرح يف حالــة خمالفــة بنــد املنــع مــن قبــل املتــّرف إليــه، أي؛ هــل حيكــم القــايض ببطــان التــّرف 

املخالــف فقــط، أو أّنــه يقــي ببطــان التــّرف األصــي الــذي حيتــوي عــى بنــد املنــع؟

ــا مــن كّل  تتمّثــل مصلحــة الدائــن يف املطالبــة بإبطــال البنــد ال العقــد برّمتــه، ألّن مــا هيّمــه هــو أن يصبــح الــيء الــذي هــو عــى ملــك مدينــه خالًي  1
ــه. ــه من ــتخاص دين ــه واس ــز علي ــتطيع احلج ــع؛ ليس املوان

انظر:  2
J.-L. Aubert, « Le droit des créanciers d’agir en nullité des actes passés par son débiteur (un aspect particulier de la théorie 
générale des nullités) », R.T.D. civ., 1969, p. 696. 

القاعــدة أّنــه ال قيــام بــدون مصلحــة. انظــر املــاّدة 19 مــن جمّلــة مدّونــة املرافعــات املدنّيــة والتجارّيــة التونســّية، واملــاّدة األوىل مــن القانــون رقــم 13   3
ــة القطــري. ــة والتجاري ــون املرافعــات املدني ــق بإصــدار قان لســنة 1990 املتعّل

يراجع حول هذه املسألة حممد الزين، النظرّية العاّمة لالتزامات 1- العقد، تونس، 1997، رقم 275.  4
ــدين  ــون امل ــن القان ــاّدة 1341-1 م ــري وامل ــدين القط ــون امل ــن القان ــاّدة 270 م ــّية، وامل ــود التونس ــات والعق ــة االلتزام ــن جمل ــاّدة 306 م ــع امل يراج  5

ــوى: ــذه الدع ــول ه ــا ح ــر أيًض ــي. انظ الفرن
R. Libchaber, « Les incertitudes de l’action oblique », Revue des contrats, 1 avril 2014 au 1 juillet 2014, n° 2.

N. Nevejans, article précité, loc. cit. انظر:    6
رغم بعض التذبذب فقد اعترت املحاكم الفرنسّية بخصوص دعوى رفع بند املنع أّن هذه الدعوى ليست خاّصة بشخص املدين. انظر:   7

CA. Lyon, 19 mai 1981, J.C.P., éd. N., 1983, II, 208 ; Cass. civ., 1re, 10 juillet 1990, J.C.P., éd. N., 1991, 197, obs. Ph. 
Salvage ; Def., 1991, article 34978, p. 272, note F. Lucet ; R.T.D. civ., 1991, p. 141, n° 1, obs. F. Zénati ; Cass., 1ère chambre 
civile, 11 janvier 2000, n° 97-19136, Bull. civ., I, n° 3, p. 2.
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تنــّص املــاّدة 118 مــن جمّلــة االلتزامــات والعقــود التونســّية عــى بطــان الــرشط وبطــان العقــد: إذا كان 
ــارشة  ــزوج ومب ــة، كحــق الت ــه مــن احلقــوق البرشي ــد عــى إنســان تعاطــي مــا ل ــع، أو يقي "مــن شــأنه أن يمن

ــام إذا تعهــد إنســان بعــدم تعاطــي  ــاّدة تضيــف: "وال جيــري هــذا احلكــم في ــة"، لكــّن نفــس امل ــه املدني حقوق
ــه إذا كان املبــدأ يتمّثــل  جتــارة، أو صناعــة معلومــة يف جهــة، أو مــدة معينــة". يــدّل تفســر هــذه املــاّدة عــى أّن
يف بطــان الــرشط والعقــد الــذي مــن شــأنه منــع الشــخص مــن مبــارشة حقوقــه املدنّيــة، إال أّن ذلــك الــرشط 
واملنــع يكــون صحيًحــا إذا كان مقيــًدا، مثــل بنــد املنــع مــن املنافســة، وقياًســا عليــه بنــد املنــع مــن التــّرف. 
ــا فــإّن احلكــم  ــه إذا كان بنــد املنــع مــن التــّرف غــر مــرشوع، أو غــر حمــّدد زمنًي ويرّتــب عــى كّل هــذا أّن
بالبطــان يشــمل البنــد وكذلــك العقــد برّمتــه. وينســجم هــذا التفســر مــع مــا نّصــت عليــه املــاّدة 117 مــن 
ــه ال دخــل لــه يف اخللــل الــذي  ــة1. لكــّن إعــامل هــذا اجلــزاء قــد يــّر باملتــّرف إليــه، رغــم أّن نفــس املجّل
أصــاب البنــد. لذلــك فــإّن حتقيــق العدالــة قــد يمــّر عــر تطبيــق املــاّدة 326 مــن جمّلــة االلتزامــات والعقــود2. 
وتبعــا لذلــك فإّنــه يمكــن اعتبــار بنــد املنــع مــن التــّرف املخالــف للقانــون بمثابــة االلتــزام التابــع لالتــزام 
ــن  ــد. ويمك ــط دون العق ــد فق ــال البن ــؤّدي إىل إبط ــا ي ــو م ــة... وه ــا، أو هب ــون بيع ــد يك ــذي ق ــي، ال األص
ــن اللجــوء إىل  ــر رشوطهــا3. ويمّك ــة توّف ــة يف حال ــاّدة 327 مــن نفــس املجّل للقــايض كذلــك أن يلجــأ إىل امل
انتقــاص العقــد مــن التخّلــص مــن البنــد موضــوع النــزاع دون املــّس بالعقــد وهــو مــا حيمــي النظــام العــام 
مــن جهــة ويشــّكل جــزاء مناســًبا ملــن يضــع بنــدا ال تتوّفــر فيــه الــرشوط القانونّيــة ويريــد بعــد ذلك االســتفادة 

منــه مــن جهــة أخــرى4.

ويف خصــوص نفــس املســألة، يمّيــز القضــاء الفرنــي عــادة بــن البنــد الدافــع للتعاقــد، أي الــذي لــواله 
ــد أي أّن  ــا للتعاق ــون دافًع ــذي ال يك ــريض ال ــد الع ــن البن ــّرف، وب ــرام الت ــى إب ــد ع ــن بالبن ــدم الدائ ــا أق مل
التــّرف كان ســيرم يف كّل األحــوال. ففــي احلالــة األوىل يكــون البطــان كلّيــا5، أي يشــمل البنــد والتــّرف 
يف كلّيتــه6، أّمــا يف احلالــة الثانيــة فــإّن مــا يبطــل هــو البنــد فقــط ويبقــى التــّرف صحيًحــا يف اجلــزء الباقــي7. 

تنــّص هــذه املــاّدة عــى أّن: "كل رشط تعلــق بمحــال، أو بــام خيالــف األخــاق احلميــدة، أو القانــون، فإنــه باطــل، وبــه يبطــل العقــد وال ينقلــب إىل   1
ــا فيــام بعــد". الصحــة، ولــو صــار ذلــك الــرشط ممكنً

تنــّص هــذه املــاّدة عــى أّنــه: "إذا بطــل االلتــزام األصــي؛ بطــل مــا التحــق بــه مــن االلتزامــات، إال إذا اقتــى نوعهــا أو القانــون، مــا خيالــف ذلــك.   2
وبطــان االلتــزام التابــع ال يرتــب عليــه بطــان األصــل".

تنّص هذه املاّدة: "بطان بعض االلتزام يبطل مجيعه إال إذا أمكنه أن يقوم بدون اجلزء الباطل فيستمر بصورة عقد خاص".  3
انظر: حممد الزين، املرجع السابق، رقم 310.   4

CA. Bordeaux, 8 juin 1959, J.C.P., 1960, II, 11638, note Y. Guyon ; Cass. civ., 20 mai 1879, D.P., 79, I, 431. انظر مثًا:    5
انظر:  6

I. Pétel-Teyssié, « Louage d’ouvrage et d’industrie, Prohibition de l’engagement perpétuel », J.-Cl. civil, 1991, article 
1780, fasc. B, n° 55.

انظر:  7
CA. Aix-en-Provence, 21 janvier 1999, Juris-data, n° 042147; Cass. Req., 16 janvier 1923, D., 1923, I, 177 ; Cass. civ., 29 
juin 1933, D.H., 1933, 477.
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هــذا املوقــف كان يتامشــى مــع املــاّدة 900 مــن القانــون املــدين الفرنــي1، بــام أهّنــا تنــّص عــى أّن: "الــرشوط 
املســتحيلة الــواردة يف أحــكام التّرعــات بــن األحيــاء، أو يف وصّيــة، أو املخالفــة للقوانــن، أو األخــاق تعتــر 
كأهّنــا مل تكــن"، لكــن مــع تنقيــح 10 فرايــر 2016، أصبحــت املــاّدة 1184 مــن نفــس القانــون تنــّص عــى 
ــب بطــان  ــه ال يرّت ــر مــن بنــود العقــد، فإّن ــر إال عــى بنــد واحــد، أو أكث ــه "إذا كان ســبب البطــان ال يؤّث أّن
ــزام  ــراف، أو الت ــزام األط ــاًم يف الت ــًرا حاس ــود عن ــك البن ــد، أو تل ــك البن ــّكل ذل ــه إال إذا ش ــّرف بأكمل الت

أحدهــم.

وحيتفــظ بالعقــد عندمــا ينــّص القانــون عــى أّن البنــد يعتــر كأن مل يكــن، أو عندمــا تتطّلــب أهــداف القاعدة 
التــي وقــع جتاهلهــا املحافظــة عليه". 

وتبًعــا هلــذا التنقيــح وبــام أّن املــاّدة 900 تنــّص عــى أّن الــرشوط املخالفــة للقانــون تعتــر كأهّنــا مل تكــن، فإّن 
اجلــزاء يكــون بطــان البنــد فقــط ويســتمّر العقــد بــن أطرافــه2، دون النظــر إىل التفرقــة بــن البنــد احلاســم، 
ــدر اإلمــكان  ــة ق ــذا احلــل مــن املحافظــة عــى الرابطــة التعاقدّي ــن ه ــريض، ويمّك ــد الع ــن البن ــع وب أو الداف
ويمنــع حتّيــل املتــّرف الــذي قــد يــدرج بنــًدا خمالًفــا للقانــون هبــدف ضــامن إبطــال التــّرف يف املســتقبل إذا 

اقتضــت احلاجــة لذلــك3. 

أّمــا يف القانــون القطــري فــإّن املــاّدة 851 ال تنــّص عــى جــزاء عــدم صّحــة رشط املنــع مــن التــّرف، وهو 
ــه: "إذا كان الــرشط الــذي تضمنــه العقــد غــر  مــا يســتوجب العــودة لألحــكام العاّمــة، التــي تنــّص عــى أّن
مــرشوع بطــل الــرشط وصــح العقــد، مــا مل يثبــت أحــد املتعاقديــن أنــه مل يكــن يرتــى العقــد بغــره فيبطــل 
ــد، أي  ــع للتعاق ــرشط الداف ــن ال ــة ب ــّرس التفرق ــري يك ــرّشع القط ــاّدة أّن امل ــذه امل ــن ه ــح م ــد"4.  ويّتض العق
الــذي لــواله مل يكــن أحــد املتعاقديــن لرتــي بالعقــد، والــذي يــؤّدي إىل إبطــال العقــد برّمتــه، بــرشط إثبــات 
املتعاقــد لذلــك، وبــن الــرشط العــريض الــذي ال يؤثــر يف الرضــا والــذي يــؤّدي لبطــان الــرشط ال العقــد5. 
ويستحســن تدّخــل املــرّشع القطــري لضبــط مــدى البطــان يف حالــة خمالفــة بنــد املنــع مــن التــّرف، والتأكيــد 
عــى أّنــه يقتــر عــى بطــان البنــد فقــط، وذلــك حمافظــة عــى العاقــة التعاقدّيــة مــن جهــة، ومنعــا لتحّيــل 

املتــّرف مــن جهــة أخــرى مثلــام وقــع تبيانــه بمناســبة التعليــق عــى القانــون الفرنــي. 

ــد أجــل  ــة اللجــوء جلــزاء البطــان حتدي ومــن بــن اإلشــكاالت األخــرى التــي يمكــن أن تطــرح يف حال

قبل التنقيح املدخل عى املاّدة 1184 يف 10 فراير 2016.  1
مــن بــن أهــّم مــا جــاء بــه تنقيــح القانــون املــدين الفرنــي يف 10 فرايــر 2016 هــو متييــزه بــن البطــان اجلزئــي واعتبــار البنــد كأن مل يكــن. انظــر   2
M.Mekki, « Fiche pratique : la nullité, entre tradition et modernité », article précité, loc. cit.                    حــول هــذه املســألة

 Ph. Simler, op. cit., n° 199 et s.; انظر:    3
املاّدة 154-2 من القانون املدين.  4

يبــدو أيًضــا أّن القانــون املــري يكــّرس نفــس املوقــف يف املــاّدة 143 مــن القانــون املــدين. انظــر حــول هــذه املســألة: نبيــل ابراهيــم ســعد، احلقــوق   5
ــدة، 2015، ص 38. ــة اجلدي ــا، دار اجلامع ــا - ومصادره ــة أحكامه ــة األصلّي العينّي
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تقــادم الدعــوى. مل حيــّدد القانــون التونــي هــذا األجــل بصفــة رصحيــة، وهــو مــا يســتوجب اللجــوء للقواعــد 
العاّمــة. فــإذا كان البنــد باطــًا بطاًنــا نســبًيا، كأن حيتــوي عــى عيــب مــن عيــوب الرضــاء تطّبــق املــاّدة 330 
مــن جمّلــة االلتزامــات والعقــود التــي تبــّن أّن أجــل القيــام يســقط بمــّي ســنة1. أّمــا إذا كان البطــان مطلًقــا، 
مثــل حالــة الباعــث غــر املــرشوع، فــإّن أجــل القيــام بالدعــوى يطــرح إشــكااًل يف القانــون التونــي، بــام أّن 
ــان  ــة بالبط ــوى املطالب ــد أّن دع ــر يؤّك ــض اآلخ ــنة2، والبع ــرور 15 س ــقط بم ــل يس ــر أّن األج ــض يعت البع
ــل  ــن تدّخ ــكام يستحس ــارب األح ــدم تض ــوين وع ــن القان ــامن األم ــن3. ولض ــرور الزم ــقط بم ــق ال تس املطل

املــرّشع التونــي، لتحديــد اجلــزاء وأجــل القيــام بالدعــوى، بصفــة رصحيــة.

أّمــا املــرّشع القطــري فإّنــه مل حيــّدد أجــل القيــام بالدعــوى صلــب املاّدتــن 850 و851 مــن القانــون املــدين، 
لكــن وبــام أّن جــزاء خمالفــة املنــع هــو البطــان النســبي، فإّنــه يقــع إعــامل املــاّدة 1-161 مــن نفــس القانــون، 
التــي تنــّص عــى ســقوط احلــق يف طلــب إبطــال العقــد بمــرور ثــاث ســنوات4. وإذا كان البنــد باطــًا بطاًنــا 

مطلًقــا، فــإّن دعــوى البطــان تســقط بمــرور مخــس عــرشة ســنة مــن تاريــخ العقــد5.

 وبالنســبة للقانــون الفرنــي، فــإّن القواعــد املنطبقــة عــى أجــل القيــام بالدعــوى تعتــر غامضــة6، ويتعــّن 
التمييــز بينهــا بحســب مــا إذا كان بنــد املنــع متعلًقــا بامليــدان املــدين، أو بامليــدان التجــاري. وقــد جلــأ القضــاة 
يف إحــدى القــرارات إىل التقــادم الثاثــي املنصــوص عليــه يف املــاّدة L235-9 مــن مدّونــة التجارّيــة7، بينــام مّيــز 
قــرار آخــر بــن البطــان الناجــم عــن التــّرف يف حــّد ذاتــه، والــذي ينطبــق عليــه األجــل املنصــوص عليــه 
يف األحــكام العاّمــة، وبــن البطــان الناتــج عــن خلــل يف قــرار صــادر عــن الرشكــة، والــذي خيضــع ألجــل 
3 ســنوات8. وبــام أّن بنــد املنــع مــن التــّرف ال يعتــر قــراًرا صــادًرا عــن الرشكــة فإّنــه يقــع تطبيــق األجــل 

العــام املعمــول بــه يف املــاّدة املدنّيــة، الــذي هــو 5 ســنوات9.

تنّص املاّدة 334 من نفس املجّلة عى أّن: "القيام بالفسخ يسقط عى كل حال، بمي مخسة عرش عاما من تاريخ العقد".  1
2  املــاّدة 402 مــن جملــة االلتزامــات والعقــود؛ ت. مــدين عــدد 39843، 25 أكتوبــر 2018، غــر منشــور؛ ت. مــدين، عــدد 28197، مــؤرخ يف 26 ينايــر 

1993، نرشّية حمكمة التعقيب، 1993، ص 305. 
انظــر: ت. مــدين، عــدد 31158، مــؤّرخ يف 24 فرايــر 2010، غــر منشــور؛ ت. مــدين، 17 ينايــر 2009؛ ن. م. ت.، 2009، ج.1، ص 117؛ ت.   3
ــو 2003، ن. م. ت.، 2003، ج. 2، ص 37؛ ت. م. عــدد 11113 مــؤرخ يف 25 ديســمر 1984، ن. م. ت.،  مــدين عــدد 23712 مــؤّرخ يف 4 يوني
1984، ج. 2، ص 273؛ ت. مــدين عــدد 1637 مــؤرخ يف 12 ديســمر 1978، ق. ت.، 1979، عــدد 4، ص 106؛ يراجــع أيًضــا: حممــد املالقــي، 
حمــارضات يف رشح القانــون املــدين التونــي، مركــز الّدراســات والبحــوث والنّــرش، 1991، ص 309 ومــا بعدهــا؛ حممــد كــامل رشف الديــن، "تعليــق 

ــة التونســّية، 1990، ع. 3، ص 97. عــى حكــم صــادر عــن حمكمــة النّاحيــة يف 27 مــارس 1990" حتــت عــدد 9132، األحــداث القانونّي
يطّبق نفس اجلزاء يف حالة بطان البند بطاًنا نسبًيا؛ لوجود عيب من عيوب الرضاء.  4

املاّدة 163 -3 من القانون املدين.  5
Th. Favario, article précité, loc. cit. انظر:    6
Cass. com., 9 novembre 1993, D., 1994, jur. p. 435, note D. Velardocchio. انظر:    7
Cass. 3è civ., 6 oct. 2004, Dr. sociétés, 2004, comm, n° 215, note H. Hovasse. انظر:    8

انظر: املاّدة 2224 من القانون املدين الفرني واملاّدة السابقة 1304 قبل تنقيح 10 فراير 2016. وانظر أيًضا:   9
Th. Favario, article précité, loc. cit.
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ــع مــن التــّرف ليــس باألمــر  ــد املن ــة خمالفــة رشوط صّحــة بن ــوع اجلــزاء يف حال ــد ن يّتضــح إذن أّن حتدي
ــد، ويمكــن الوصــول إىل نفــس  ــذي يعــري البن ــل ال ــب اجتهــاد القــايض بحســب اخلل ــه يتطّل ــام أّن اهلــّن، ب

ــد. ــة خمالفــة مضمــون ذلــك البن االســتنتاج أيًضــا يف حال

املطلب الثاين: حتديد نوع البطالن يف حالة خمالفة مضمون بند املنع من التّرف

إذا توّفــرت مجيــع رشوط بنــد املنــع مــن التــّرف، اعتــر صحيًحــا ووجــب عــى املتــّرف لــه أن يمتنــع 
ــة.  ــة، أو املقايض ــع، أو اهلب ــواء بالبي ــة، س ــد، أو الوصّي ــّددة يف العق ــّدة املح ــل امل ــيء كام ــّرف يف ال ــن الت ع
وبالنســبة جلــزاء خمالفــة رشط املنــع مــن التــّرف فــإّن املــرّشع التونــي مل يتعــّرض بوضــوح هلــذه املســألة يف 
ــة االلتــزام والعقــود، ويعــود الســبب يف ذلــك إىل غيــاب أحــكام خاّصــة تنّظــم بنــد املنــع مــن التــّرف  جمّل
بصفــة رصحيــة، فحتــى املــاّدة 118 مــن جمّلــة االلتزامــات والعقــود، الــواردة ضمــن بــاب خــاص بالــرشط، 
ال تشــر بطريقــة واضحــة لبنــد املنــع، ويعتــر التوّســع يف تفســر أحكامهــا جلعلهــا تنطبــق يف هــذه احلالــة مــن 

قبيــل االجتهــاد الفقهــي. 

ويف ظــّل غيــاب تنصيــص رصيــح يتعــّن الرجــوع للقواعــد العاّمــة والتــي يســتفاد منهــا أّن البطــان املطلــق 
ــام أّن  ــة1. وب ــورة معين ــه يف ص ــون ببطان ــم القان ــه، أو إذا حك ــن أركان ــن م ــن رك ــزام ع ــا االلت ــون إذا خ يك
هاتــن احلالتــن ال تتوّفــران بالنســبة لفرضّيــة خمالفــة مضمــون بنــد املنــع مــن التــّرف، فــإّن البطــان يكــون، 
ــة،  ــة اخلاّص ــة، أي املصلح ــة التعاقدّي ــة احلرّي ــو محاي ــع ه ــد املن ــن بن ــدف م ــة أّن اهل ــبًيا، خاّص ــا، نس يف اعتقادن

ال املصلحــة العاّمــة2. 

ويف املقابــل نــّص املــرّشع التونــي عــى جــزاء البطــان املطلــق يف عديــد مــن حــاالت خمالفــة املنــع مــن 
التــّرف بمقتــى القانــون. فقــد نّصــت املــادة 5 مــن القانــون عــدد 69 لســنة 2016، املتعّلــق بضبــط النظــام 
ــذا  ــكام ه ــا ألح ــرم خاًف ــّرف ي ــه، كّل ت ــر ل ــًا وال أث ــون باط ــراكية3: "ويك ــألرايض االش ــايس ل األس

ــون"4. القان

ــر 1995،  ــون 13 فراي ــن قان ــاّدة 24 م ــت امل ــة، نّص ــة الدولّي ــارات الفاحّي ــّرف يف العق ــة الت ويف حال

املاّدة 325 من جملة االلتزامات والعقود.  1
انظر يف نفس االجتاه:   2

F. Terre, Ph. Simler et Y. Lequette, Les obligations, Dalloz, 1999, 6è éd., n° 286 ; J. Ghestin, Ch. Jamin et M. Billau, La 
formation du contrat, L.G.D.J., 1994, n° 192 ; I. Pétel-Teyssié, article précité, n° 54.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، عدد 79، 27 سبتمر 2016، ص3323.  3
انظــر: قــرار صــادر عــن حمكمــة التعقيــب التونســّية، مــدين، عــدد 1287، مــؤّرخ يف 21 أكتوبــر 2005، نرشيــة حمكمــة التعقيــب، عــدد 2، 2005،   4
ص 25. وقــد جــاء يف هــذا القــرار مــا يــي: "حيــث، وخاًفــا ملــا متّســك بــه نائــب املعّقبــن، فــإّن القانــون عــدد 28 لســنة 1964 هــو مــن القوانــن 
اآلمــرة التــي هتــّم النظــام العــام، وأّن البطــان موضــوع الفصــل اخلامــس منــه )...( هــو بطــان مطلــق خيــّول لــكّل مــن لــه مصلحــة املطالبــة بإبطــال 

ــا ملقتضيــات القانــون املذكــور )...(". العقــود التــي أبرمــت، خاًف
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ــا  ــّررة خاًف ــب املح ــراة، والكتائ ــامل املج ــر األع ــه: "تعت ــى أّن ــة، ع ــة الفاحّي ــارات الدولّي ــق بالعق املتعّل
ــا".  ــا مطلًق ــة بطاًن ــون باطل ــذا القان ــن ه ــل 23 م ــن الفص ــرات ج-د-هـ م للفق

ورغــم أّن املــاّدة 24 تشــر رصاحــة إىل جــزاء البطــان املطلــق يف حالــة التفويــت يف العقــار قبــل مــرور مــّدة 
20 ســنة، إال أّن حمكمــة التعقيــب )التمييــز( التونســّية1 مل تلتــزم بــام يقتضيــه هــذا اجلــزاء مــن إمكانّيــة مطالبــة 
ــا  ــا وحده ــي هل ــة، الت ــك الدول ــدة مل ــوع لفائ ــت موض ــع التفوي ــت أّن: "رشط من ــان2، وقض ــه بالبط طرفي
حــق طلــب إبطــال العقــد ملخالفــة الــرشط. وال يمكــن لغرهــا وخاصــة البائــع التمســك هبــذا الــرشط". مــن 
الواضــح أّن املحكمــة ختلــط يف هــذا القــرار بــن نطــاق البطــان املطلــق ونطــاق البطــان النســبي. فالبطــان 
املطلــق الــذي يمكــن أن يتقــّرر إذا حكــم القانــون بذلــك يف صــورة معّينــة3، مثلــام هــو احلــال بالنســبة للــامّدة 
24 مــن قانــون 13 فرايــر 1995، جييــز لــكّل مــن لــه مصلحــة طلــب احلكــم بــه، ومنهــم أطــراف العقــد. 
وتنصيــص املــرّشع عــى البطــان املطلــق ال يــدع جمــااًل الجتهــاد املحكمــة عــر حماولــة فهــم ملصلحــة مــن تــّم 

وضــع تلــك القاعــدة.

وبالنســبة للقانــون القطــري، فقــد نّصــت املــاّدة 851 مــن القانــون املــدين عــى أّن جــزاء خمالفــة رشط املنــع 
مــن التــّرف هــو بطــان ذلــك التــّرف. وبالنســبة لطبيعــة البطــان، فــإّن موقــف املــرّشع القطــري يبــدو 
واضحــا يف اعتــامد البطــان النســبي، بــام أّن البطــان يمكــن أن يطالــب بــه مــن تقــّرر الــرشط ملصلحتــه، وهــو 
أيضــا يقبــل اإلجــازة4. وبذلــك يكــون املــرّشع القطــري قــد حســم، يف املــاّدة 851، اجلــدل الــذي كان ســائًدا 
يف القانــون املــري حــول طبيعــة البطــان يف حالــة خمالفــة رشط املنــع مــن التــّرف، بــام أن شــّق مــن الفقــه5 
ــبًيا7،  ــان نس ــون البط ــر أن يك ــّق آخ ــح ش ــن رّج ــا6، يف ح ــون إال مطلًق ــن أن يك ــان ال يمك ــر أّن البط اعت

ــدد 1، 1995،  ــب، ع ــة التعقي ــة حمكم ــمر 1995، نرشي ــؤّرخ يف 5 ديس ــدد، 38183، م ــدين، ع ــية، م ــب التونس ــة التعقي ــن حمكم ــادر ع ــرار ص ق  1
.322 ص 

انظر: حممد الزين، املرجع السابق، رقم 273.  2
طبًقا للامّدة 325 من جملة االلتزامات والعقود التونسّية.  3

مــن املعلــوم أّن العقــد الباطــل بطاًنــا مطلًقــا ال يمكــن إجازتــه، إذ تنــّص املــاّدة 163-2 مــن القانــون املــدين القطــري: "وال يصحــح العقــد الباطــل   4
باإلجــازة، أو بمــرور الزمــن". انظــر أيًضــا: املــاّدة 329 مــن جملــة االلتزامــات والعقــود التونســّية.

انظــر عــى ســبيل املثــال: الســنهوري، مرجــع ســابق، فقــرة 323، ص 524؛ حممــد لبيــب شــنب، موجــز ىف احلقــوق العينيــة األصليــة، طبعــة 1973،   5
دار وهــدان للطباعــة والنــرش، فقــرة 254، ص 268. وانظــر يف رشح هــذا االجتــاه: خيــال، مرجــع ســابق، ص 61؛ حممــد كامــل مــريس باشــا، رشح 

ــة، منشــأة املعــارف باإلســكندرّية، 2005، ص 492 ومــا بعدهــا.  ــة األصلّي القانــون املــدين احلقــوق العينّي
وقــد اســتند أصحــاب هــذا الــرأي إىل عــّدة مــّررات، منهــا أّن املــرّشع املــري اســتعمل مصطلــح "باطــل" وكذلــك مــا جــاء يف املذكــرة اإليضاحيــة   6
للمــرشوع التمهيــدي للقانــون املــدين املــري بمناســبة التعليــق عــى املــاّدة 1192 مــن املــرشوع التمهيــدي والتــي أصبحــت فيــام بعــد املــاّدة 824، 
مــن أّنــه: "إذا توافــر الرشطــان اللــذان تقــدم ذكرمهــا )أي الباعــث املــرشوع، أو املــدة املعقولــة( فالــرشط املانــع يف التــّرف صحيــح، فــإن خولفــا، كان 

التــّرف املخالــف باطــًا بطاًنــا مطلًقــا؛ لعــدم قابليــة املــال للتــرف".
ــدة، 2007،  ــة اجلدي ــة، دار اجلامع ــب امللكي ــباب كس ــا أس ــة عنه ــوق املتفّرع ــة واحلق ــة امللكي ــة األصلّي ــوق العينّي ــور، احلق ــن منص ــد حس ــر: حمم انظ  7
ــرة 323، ص 527،  ــابق، فق ــع س ــنهوري، مرج ــره الس ــرة 41، ص 91، ذك ــة 1959، فق ــة، طبع ــة األصلي ــوق العينّي ــم، احلق ــامعيل غان ص 86؛ إس
ــة باعتبــار البطــان نســبّيا أيًضــا يف قــرار مــدين، الطعــن رقــم 750، مــؤّرخ يف 31 ديســمر 1975،  اهلامــش 2. وقــد قضــت حمكمــة النقــض املرّي

ــض، ص 747. ــكام النق ــة أح جمموع
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وذهــب اجّتــاه آخــر إىل اعتبــار أّن البطــان ال يمكــن اعتبــاره بطاًنــا مطلًقــا وال بطاًنــا نســبًيا1، فهــو بطــان 
مــن نــوع خــاص2. 

وإذا كان املــرّشع لــه كامــل الصاحّيــة يف اختيــار اجلــزاء الــذي يــراه مناســًبا، إال أّن اعتــامد جــزاء البطــان 
النســبي يثــر إشــكااًل مــن الناحيــة النظرّيــة، ذلــك أّنــه مــن املتعــارف عليــه أّن البطــان النســبي جعــل حلاميــة 
الشــخص الــذي يريــد القانــون محايتــه3، والــذي هــو عــادة أحــد املتعاقديــن4، وليــس الغــر5، بينــام تنــّص املاّدة 
ــة طلــب إبطــال التــّرف املخالــف مــن طــرف املشــرط ومــن تقــّرر  ــون املــدين عــى إمكانّي 851 مــن القان
الــرشط ملصلحتــه، أي يف هنايــة األمــر مــن قبــل الغــر؛ ألّن املشــرط ومــن تقــّرر الــرشط ملصلحتــه يعتــران 
أجنبّيــان عــن العقــد الــذي أبرمــه املتــّرف إليــه. فاملــاّدة 851 تكــّرس حالــة مــن احلــاالت التــي جيــوز فيهــا 
للغــر املتــّرر طلــب إبطــال العقــد الباطــل بطاًنــا نســبًيا. والواقــع أّن هــذه اإلمكانّيــة االســتثنائّية موجــودة 
أيضــا يف بعــض النصــوص القانونّيــة6، وهــي تشــر إىل توّجــه القوانــن احلديثــة إىل محايــة الغــر بمنحهــم احلــق 

يف املطالبــة ببطــان التّرفــات الباطلــة، التــي ال يكونــون طرًفــا فيهــا، بطاًنــا نســبًيا7.

انظر: زهران، مرجع سابق، ص 255 و256. وانظر أيًضا موقًفا مشاهًبا لكن بصفة غر رصحية: سعد، مرجع سابق، ص 40 وما بعدها.  1
ــا يف العقــد  ــه: ")...( ملــا كان مــن املعلــوم أّن اإلجــازة ال تثبــت إال ملــن تقــّرر اإلبطــال ملصلحتــه بــرشط أن يكــون طرًف يــرى صاحــب هــذا الــرأي أّن  2
الــذي تقــّرر إبطالــه، وهــو مــا ال يتحّقــق يف حالــة مــا إذا كان الــرشط املانــع مــن التــّرف مقــّررا ملصلحــة املشــرط، أو الغــر، فإّننــا نرّجــح الــرأي 
الــذي يــرى أّن البطــان الــوارد يف )م 824(، كــام أّنــه ليــس بطاًنــا مطلًقــا، فهــو أيًضــا ليــس بطاًنــا نســبًيا؛ الختــاف أحكامــه عــن البطــان النســبي. 
ومــن ثــّم فهــو بطــان مــن نــوع خــاص تصّححــه اإلجــازة الصــادرة عمــن تقــّرر الــرشط املانــع ملصلحتــه ســواء كان هــو املشــرط عليــه، أو غــره 
)...(". انظــر: زهــران، مرجــع ســابق، ص 255 و256. وهــذا املوقــف يقبــل النقــاش؛ ألّن مــن رشوط اإلجــازة أن تصــدر ممّــن لــه احلــق يف طلــب 
اإلبطــال. أّمــا القــول بــأّن مــن رشوط اإلجــازة أن تكــون صــادرة عــن أحــد أطــراف العقــد، فــإّن ذلــك لتمييــز اإلجــازة عــن التصديــق الــذي خيضــع 
ــن  ــن م ــن االثن ــز ب ــي ال يمّي ــون التون ــد. والقان ــراف العق ــد أط ــن أح ــس ع ــر ولي ــن الغ ــدر ع ــه يص ــتثناء أّن ــازة، باس ــام اإلج ــوم ونظ ــس مفه لنف
ــن  ــز ب ــري ال يمّي ــون القط ــام أّن القان ــود . ك ــات والعق ــة االلتزام ــن جمل ــواد 40 و41 و42 و329 و337 و338 م ــع امل ــوين )يراج ــام القان ــث النظ حي
ــه يتحــّدث عــن إجــازة املشــرط ملصلحتــه، أي الغــر عــن العقــد، للتــّرف. فقــد جــاء يف املــاّدة 851-2 مــن القانــون املــدين:  املصطلحــن، بــام أّن
"يكــون ملــن تقــرر الــرشط ملصلحتــه إجــازة هــذا التــّرف أيًضــا، مــا مل يتعــارض ذلــك مــع الباعــث الــذي بنــى عليــه الــرشط". وقبــول التــّرف 

لإلجــازة جيعلــه خيــرج عــن دائــرة البطــان املطلــق وجيعلــه خاضًعــا ألحــكام البطــان النســبي، ألّنــه ليــس هنــاك نــوع آخــر مــن أنــواع البطــان.
تنّص املاّدة 1181 من القانون املدين الفرني باللغة الفرنسّية عى:   3

« La nullité relative ne peut être demandée que par la partie que la loi entend protéger ».

جــاء يف قــرار صــادر عــن حمكمــة التعقيــب التونســّية، عــدد 575، مــؤّرخ يف 20 إبريــل 1976 )نرشّيــة حمكمــة التعقيــب، ج. 1، 1976، ص 207(،   4
مــا يــي: "وحيــث إّن القيــام كان عــى أســاس الغلــط يف الوصــف طبــق أحــكام الفصــل 45 مــن املجّلــة املدنّيــة التــي ال جتيــز لغــر املتعاقديــن، أو مــن 

انجــر هلــم منهــم حــق طلــب الفســخ )ويقصــد بالفســخ البطــان يف القانــون التونــي( عنــد وجــود الغلــط". انظــر أيًضــا: 
H., L., J. Mazeaud et F. Chabas, Leçons de droit civil, Obligations, Théorie générale, 8è éd., 1991, Montchrestien, p. 281.

يراجع حول عدم إمكانية مطالبة الغر بإبطال العقد الباطل بطاًنا نسبًيا:  5
Cass., ch. mixte, 24 févr. 2017, n° 15-20411, ECLI:FR:CCASS:2017:MI00283, Mme X c/SCI Lepante, PB (rejet pourvoi c/ CA 
Aix-en-Provence, 23 avril 2015), M. Louvel, prés. ; Me Le Prado, SCP Lyon-Caen et Thiriez, av., AJ Contrat 2017, n° 2, obs. 
Delpech X. ; AJ Contrat 2017, n° 4, p. 175, note Houtcieff D. ; D. Houtcieff, « La nature de la nullité au gré de l’interprétation 
de la loi Hoguet », Gazette du Palais, 18 avril 2017, n° 15.

يراجــع عــى ســبيل املثــال املــاّدة 215 مــن القانــون املــدين الفرنــي التــي تســمح ألحــد الزوجــن بإبطــال التــّرف الــذي أبرمــه القريــن إذا مل يكــن   6
ــة: ــا عليــه. يراجــع أيًضــا املــاّدة 595 واملــاّدة 1127 مــن نفــس القانــون. وانظــر أيًضــا بالنســبة للتطبيقــات القضائّي موافًق

Cass. civ., 3è, 26 janvier 1972, Bull. civ., III, no 69 ; D. 1975, 22 ; J.C.P., 1972, II, 17104, note G. Goubeaux.

انظر:   7
M. Falaise, « La sanction de l’acte irrégulier (distinction entre nullité et inopposabilité) », Petites affiches, 27 août 1997, 
n° 103.
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وبالنظــر إىل أّنــه يف حالــة التــّرف املخالــف لبنــد املنــع مــن التــّرف، فــإّن مجيــع رشوط تكويــن العقــد 
تعتــر متوّفــرة، بــام يقــيص منطقًيــا جــزاء البطــان1، وبــام أّن اجلــزاء الطبيعــي املخّصــص للغــر يف حالــة تــّرره 
ــق  مــن العقــد هــو عــدم نفــاذ ذلــك العقــد جتاهــه )l’inopposabilité(2، فــإّن الســؤال الــذي يطــرح يتعّل

بالســبب الــذي جعــل املــرّشع القطــري ال يكــّرس هــذا اجلــزاء ويفّضــل عليــه البطــان النســبي3. 

هيــدف جــزاء عــدم نفــاذ التــّرف، يف العمــوم، إىل محايــة الغــر عــر رفــض تطبيــق آثــاره جتاهــه4، لكــن 
ــامن  ــو ض ــّرف ه ــن الت ــع م ــد املن ــن ببن ــدف الدائ ــام أّن ه ــه. وب ــق طرفي ــري يف ح ــّرف ت ــك الت ــار ذل آث
ــه اللجــوء  ــه الوصــول إىل هدفــه إال إذا كان مــن حّق ــه ال يمكــن ل ــة، فإّن بقــاء الــيء دون تــّرف مــّدة معّين
إىل إبطــال تــّرف املديــن الــذي مل حيــرم التزامــه. فعــدم نفــاذ التــّرف جتــاه الدائــن ال يفيــده يف يشء طاملــا 
انتقلــت امللكيــة مــن املديــن إىل املتــّرف لــه. فإعــامل جــزاء عــدم نفــاذ التــّرف املخالــف لبنــد املنــع يــؤّدي 
إىل جتاهــل التــّرف الــذي أبرمــه املديــن مــع معاقــده، بــام جيعلــه حمّققــا آلثــاره بينهــام، ويزيــل كّل فائــدة مــن 
بنــد املنــع مــن التــّرف. كــام أّن حتّقــق آثــار العقــد املخالــف لبنــد املنــع مــن التــّرف يف العاقــة بــن املديــن 
بالبنــد ومعاقــده يعطــي لذلــك املديــن فرصــة لاســتفادة مــن تّرفــه املخالــف اللتزاماتــه، وهــو مــا مــن شــأنه 

تشــجيع عــدم األمانــة. 

ــام  ــذي ق ــّرف ال ــال الت ــإّن إبط ــه، ف ــّرف إلي ــل املت ــن قب ــع م ــد املن ــة بن ــة خمالف ــه يف حال ــح إذن أّن يّتض
بــه املديــن بالبنــد يكفــي إلعــادة الــيء إليــه وهــو مــا يضمــن حقــوق الدائــن بالبنــد وحيافــظ كذلــك عــى 

ــن.  ــبها املدي ــي اكتس ــوق الت احلق

ــرط،  ــق املش ــّر بح ــري أق ــرّشع القط ــراز أّن امل ــّن إب ــرح، يتع ــن أن تط ــي يمك ــكاالت الت ــن اإلش ــن ب وم
ومــن تقــّرر الــرشط ملصلحتــه يف طلــب إبطــال التــّرف املخالــف، لكنّــه مل يبــّن هــل جيــوز للشــخص الــذي 
ــة بإبطــال العقــد الــذي أبرمــه معــه. يف الواقــع قــد يــرم  تعاقــد مــع املديــن ببنــد املنــع مــن التــّرف املطالب

R. Marty, « De l’indisponibilité conventionnelle des biens (suite et fin) », Petites affiches, 22 novembre 2000, n° 233.   :انظر  1
انظر:  2

Ph. Malaurie et L. Aynès, Droit des obligations, 7è éd., 2015, L.G.D.J., Droit civil, n° 669 ; A. Benabent, Droit des obligations, 
15è éd., L.G.D.J., 2016, n° 200 ; F. Terré, Ph. Simler, Y. Lequette, Droit civil – Les obligations, Dalloz, 11è éd., 2013, n° 82.

يف الواقــع هنــاك عديــد احلــاالت التــي يتقــارب فيهــا جــزاء البطــان النســبي مــع جــزاء عــدم نفــاذ التــّرف، وهــو مــا جعــل القضــاء متذبذًبــا أحياًنــا   3
يف تطبيــق اجلــزاء املناســب عــى نفــس الوقائــع. ومــن أمثلــة ذلــك مــا يرمــه الوكيــل دون ســلطة، فقــد قضــت املحاكــم الفرنســّية يف بعــض احلــاالت 

بالبطــان النســبي. انظــر يف هــذا الصــدد: 
Cass., 1re civ., 2 juillet 2014, n° 13-19626, Contrats, conc. consom., 2014, comm. 128, obs. Leveneur L.– ; Cass., 1re civ., 9 
juillet 2009, n° 08-15413, Contrats, conc. consom., 2009, comm. 260, obs. Leveneur L.– ; Cass., 1re civ., 2 novembre 2005, 
n° 02-14614, Bull. civ., I, n° 395; RTD civ. 2006, p. 138, obs. Gautier P.-Y. 

لكّن القضاء الفرني طّبق يف قرارات أخرى جزاء عدم نفاذ التّرف. انظر عى سبيل املثال: 
Cass., 3e civ., 6 oct. 2004, n° 01-00896, Bull. civ., III, n° 166.

انظر:   4
J. Ghestin, G. Goubeaux, Traité de droit civil, Introduction générale, 2è éd., 1983, L.G.D.J., p. 685 ; M. Falaise, article 
précité, loc. cit.
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شــخص مــا ترًفــا مــع املديــن ببنــد املنــع دون أن يكــون عــى علــم بذلــك البنــد، أي عــن حســن نّيــة، وبــام أّن 
البطــان النســبي وضــع حلاميــة املتعاقــد فإّنــه جيــوز لــه، حّتــى يف غيــاب تنصيــص املــرّشع عــى ذلــك، طلــب 
إبطــال العقــد الــذي أبرمــه مــع املديــن بالبنــد الــذي أخفــى عليــه وجــود املنــع، أي أّنــه سيســتند عــى األحــكام 
املتعّلقــة بعيــوب الرضــا، وخاّصــة التدليــس1. وقــد تكــون مصلحتــه مــن وراء املطالبــة بالبطــان، جتنّــب مــا 
ــه يف  ــى رغبت ــد لدعــوى إبطــال التــّرف املــرم، بمعن ــن بالبن ــع الدائ ــة رف قــد يعرضــه مــن مشــاكل يف حال
احلصــول عــى ملكّيــة خاليــة مــن كّل أنــواع الشــغب والنــزاع، أو املحافظــة عــى عاقتــه بالدائــن بالبنــد، إذا 

كانــت جتمعــه بــه رابطــة مــا. 

ــه قبــل صــدور قانــون 1971 وخاّصــة يف النصــف األّول مــن القــرن  وفيــام يتعّلــق بالقانــون الفرنــي فإّن
ــو كان  ــى ل ــّرف حت ــن الت ــع م ــد املن ــق لبن ــان املطل ــي بالبط ــّية تق ــم الفرنس ــت املحاك ــرش، كان ــع ع التاس
املنــع مؤقًتــا2. وقــد كانــت تلــك املحاكــم تســتند عــى املــاّدة 900 مــن القانــون املــدين، التــي تعتــر الــرشوط 
ــع  ــد املن ــل ببن ــة بعــد ذلــك لتقب ــّم تطــّورت األحــكام القضائّي املخالفــة للقوانــن واألخــاق كأن مل تكــن3. ث
مــن التــّرف إذا توّفــرت مصلحــة جدّيــة ومرشوعــة وكان املنــع مؤقًتــا4. وقــد كــّرس قانــون 3 يوليــو 1971 
هــذا التطــّور لكــن مــا يعــاب عليــه هــو عــدم حتديــد اجلــزاء يف حالــة خمالفــة بنــد املنــع مــن التــّرف. وقــد 
اجّتــه القضــاء إىل اعتبــار أّن البطــان يف هــذه احلالــة هــو بطــان نســبي5، وهــو نفــس املوقــف الــذي كان قــد 
دافــع عنــه جانــب مــن الفقــه6 قبــل صــدور القانــون. لكــن جانبــا آخــر مــن الفقــه انتقــد اللجــوء هلــذا اجلــزاء 
ــة عــى  ــه ال يتصــّور كيــف يمكــن ملجــّرد خطــأ تعاقــدي، أو تقصــري أن يعاقــب بفــرض املوافقــة القرّي ألّن
ــة  ــر يّسء النّي ــة للغ ــؤولّية التقصرّي ــو املس ــة ه ــذه احلال ــل ه ــي يف مث ــزاء املنطق ــوين، فاجل ــّرف قان ــال ت إبط
الــذي يتعاقــد مــع املتــّرف إليــه7. ولعــّل وجاهــة مثــل هــذه االنتقــادات مــن بــن األســباب التــي جعلــت 

القضــاء الفرنــي يرفــض احلكــم بإبطــال العقــد يف حالــة خــرق بنــد عــدم املنافســة8.

انظر: املاّدة 134 من القانون املدين القطري.  1
انظر مثًا:  2

CA. Lyon, 7 avril 1835, D., 1836, II, 83 ; CA. Paris, 11 mars 1836, S., 36, II, 360 ; CA. Douai, 29 décembre 1847, S., 48, II, 462.

يراجع حول موقف املحاكم الفرنسّية:   3
A. Cheron, La jurisprudence sur les clauses d’inaliénabilité, sa logique, ses limites, J.C.P., 1930, 1057 ; H. Corvest, article 
précité, loc. cit.

انظر:   4
CA. Angers, 29 juin 1842, D., 1842, II, 218 ; Cass. civ., 20 avril 1858, D.P., 1858, I, 154 ; Cass. civ., 12 juillet 1865, D.P., 
1865, I, 113 ; Cass. Req., 20 février 1939, Gaz. Pal., 1939, I, 785.

انظر:   5
Cass. civ., 3e, 31 mai 2006, pourvoi n° 05-10270, Bull. civ., 2006, III, n° 136, p. 112 ; Cass. civ., 1re, 13 avril 1992, D., 1993, 
somm. 222, obs. M. Grimaldi; Papeete, ch. civ., 26 mai 2011, n° 10/00086, disponible sur le site: https://www.doctrine.
fr/d/CA/

Y. Le Roux, Des prohibitions d’aliéner insérées dans les contrats et testaments, thèse Rennes, 1929, p. 170. انظر مثا:   6
W. Dross, « Les modèles de l’inaliénabilité conventionnelle », Revue des contrats, 1 mars 2016, n° 1, pp. 175 et s. انظر:   7
Cass. soc., 18 novembre 2009, n° 08-19419, Bull. civ., V, n° 258. انظر عى سبيل املثال:    8
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ــيء  ــص1، إذ إّن ال ــوم التخصي ــد يف مفه ــد يوج ــان ق ــزاء البط ــاس ج ــه أّن أس ــن الفق ــب م ــرى جان وي
ــرام التــّرف  ــذ إب ــل يمنعــه مــن االنتقــال مــن شــخص إىل آخــر من ــه حتّم الــذي يقــع ختصيصــه يكــون علي
املتعّلــق بذلــك الــيء. وتبعــا لذلــك فــإّن جــزاء البطــان يكــون مناســًبا يف مثــل هــذه احلالــة بــام أّنــه يــؤّدي 

ــاده. ــاب رشوط انعق ــة غي ــاره نتيج ــد آلث ــب العق ــدم ترتي إىل ع

وإذا كان املــرّشع القطــري قــد اعتمــد يف القانــون املــدين عــى جــزاء البطــان النســبي، فإّنــه نــّص أيًضــا عــى 
جــزاء البطــان املطلــق يف حالــة خــرق رشط املنــع القانــوين مــن التــّرف. فقــد نّصــت املــاّدة العــارشة مــن 

القانــون رقــم 2 لســنة 2007 بشــأن نظــام اإلســكان، أّنــه:

"ويعتــر باطــًا بطالًنــا مطلًقــا كّل تــّرف، أو عقــد خيالــف هــذه األحــكام، وال جيــوز تســجيله، وال يرّتب 

عليــه أّي أثــر قانــوين، ســواء فيــام بــن املتعاقديــن أم الغــر، ويــري احلظــر املشــار إليــه عــى ورثــة املنتفع"2. 

يمكــن تريــر جلــوء املــرّشع إىل البطــان املطلــق يف هــذه احلالــة بمصــدر املنــع وهــو القانــون وليــس إرادة 
األطــراف، وبطبيعــة املــال املعطــى للشــخص، الــذي هيــدف إىل اإلســهام يف توفــر الســكن املائــم، وبالتــايل 
ــل عــى القانــون3، خاّصــة وأّن املــال  ــع التحاي ــدان ومن ــة يف هــذا املي ــع املضارب ــاّدة هدفهــا من ــوى امل ــإّن حمت ف
ــّص  ــرّشع ن ــا، ألّن امل ــزاء صارم ــق ج ــان املطل ــزاء البط ــر ج ــدود. ويعت ــل املح ــذوي الدخ ــادة ل ــص ع خمّص
عــى أّن املنــع مــن التــّرف يــري أيًضــا عــى ورثــة املنتفــع4، وهــو مــا يــرز رغبتــه يف ضــامن انتفــاع الورثــة 

بالســكن ألكــر مــّدة ممكنــة. 

لكــن جلــوء املــرّشع للبطــان املطلــق جيعــل مــن جــزاء عــدم احــرام املنــع مــن التــّرف جــزاء مزدوًجــا، 
بحســب ميــدان املنــع. فاألصــل أّن اجلــزاء هــو البطــان النســبي، إذا كان املنع مــن التــّرف إرادّيا، واالســتثناء 

هــو البطــان املطلــق، إذا كان املنــع قانونًيــا. 

وال جيــوز حســب املــاّدة العــارشة مــن القانــون رقــم 2 لســنة 2007 التــّرف يف العقــار قبــل انقضــاء مــّدة 
مخــس عــرشة ســنة مــن تاريــخ تســّلمه، وســداد القــرض وملحقاتــه كامــًا، إال إذا قــّدم ضامًنــا مناســًبا يوافــق 

C. Kuhn, note précitée, loc. cit. انظر:    1
ــز، مــدين، جلســة 22 نوفمــر 2016، الطعــن رقــم 224 لســنة 2016، قــرار متوفــر عــى موقــع املجلــس  انظــر حــول هــذه املســألة: حمكمــة التميي  2
األعــى للقضــاء القطــري: http://www.sjc.gov.qa/. وقــد جــاء يف هــذا القــرار أّن احلظــر املنصــوص عليــه يف قانــون 2007: ")...( هــو حظـــر 

ــه النــص )...(". ــه، وهــو مــا رصح ب ــة املنتفــع وأن يرتــب البطــان عــى خمالفت ــه عــى ورث عــام اســتوجب أن حيــرص املــرشع عــى رسيان
جــاء يف قــرار صــادر عــن حمكمــة التمييــز، مــدين، جلســة 27 مــن أكتوبــر ســنة 2015، الطعــن رقــم 244 لســنة 2015، أن "املــرشع أراد توفــر الســكن   3
املائــم للمواطنــن ال ســيام أصحــاب الدخــل املحــدود وحظــر التــّرف فيهــا بــأي نــوٍع مــن أنــواع التــّرف )...( حتــى تتوافــر األماكــن اخلاليــة 
لطالبــي الســكنى التزاًمــا بمقتضيــات الصالــح العــام وترجيًحــا هلــا عــى مــا قــد يكــون لألفــراد مــن مصالــح مغايــرة )...(". قــرار متوفــر عــى موقــع 

http://www.sjc.gov.qa :املجلــس األعــى للقضــاء القطــري
عــى خــاف القانــون القطــري، جــاء يف القانــون التونــي، وحتديــًدا يف األمــر عــدد 1114 لســنة 2003 املــؤرخ يف 19 مايــو 2003، املتعلــق بضبــط   4
ــن  ــع م ــة، أّن رشط املن ــة جبائي ــول بخاري ــا 4 خي ــاوز قوهت ــي ال تتج ــياحية الت ــيارات الس ــاص بالس ــي اخل ــي التفاض ــام اجلبائ ــق النظ ــراءات تطبي إج

ــاّدة الســابعة مــن هــذا األمــر. ــة، يراجــع امل ــق عــى الورث التفويــت ال ينطب
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عليــه البنــك. يّتضــح مــن هــذه املــاّدة أّن املــرّشع يوجــب توّفــر رشطــن لرفــع احلظــر عــن التــّرف، ومهــا 
ــه باإلمــكان، حســب  مــرور 15 ســنة مــن تاريــخ تســّلم العقــار، وســداد القــرض وملحقاتــه كامــًا1. إال أّن
ــداد  ــع رشط س ــك، أن يرف ــه البن ــق علي ــب يواف ــامن مناس ــم ض ــة تقدي ــنة 2007، يف حال ــم 2 لس ــون رق القان

القــرض وملحقاتــه كامــًا2.

ويعتــر التــّرف قبــل انتهــاء مــّدة 15 ســنة باطــًا3 حتــّى لــو اتفــق طرفــاه عى إرجــاء إجــراءات التســجيل 
ــون  ــواردة يف قان ــة ال ــرشوط اإلجرائّي ــك إىل أّن ال ــبب ذل ــود س ــع. ويع ــّدة املن ــاء م ــن انته ــة حل ــل امللكي ونق

التســجيل تعتــر مــن عنــارص احلــق ذاتــه ال رشًطــا واقًفــا4. 

ويمكــن للمتــّرف، أو ملــن تقــّرر الــرشط ملصلحتــه أن يطلــب إبطــال التــّرف املخالــف للــرشط، برف 
النظــر عــن اجلــزاءات األخــرى التــي يمكــن اللجــوء إليهــا قانونًيا.

الفرع الثاني: إمكانّية اللجوء لجزاءات أخرى

ــا عــى جــزاء معــّن يف حالــة خمالفــة املنــع القانــوين مــن التــّرف، ومثــال ذلــك  قــد ينــّص املــرّشع أحياًن
مــا نّصــت عليــه املــاّدة 9 فقــرة أخــرة مــن األمــر عــدد 33 لســنة 1974، املــؤّرخ يف 21 ينايــر 1974، املتعّلــق 
بتنظيــم وتســير الوكالــة العقاريــة للســكنى مــن أّنــه يف صــورة خمالفــة املشــري اللتزاماتــه، "يمكــن للوكالــة 
العقاريــة للســكنى املطالبــة بتجريــده مــن حقوقــه جزئًيــا، أو كلًيــا"5. وباإلضافــة إىل إمكانّيــة اللجــوء للبطــان 
ولبعــض اجلــزاءات اخلاّصــة، مثــل تلــك املنصــوص عليهــا يف القوانــن املنّظمــة للــرشكات6، يمكــن للمتــّرر 
ــي  ــذ العين ــة بالتنفي ــد املتعّلق ــأ إىل لقواع ــّرف أن يلج ــن الت ــع م ــد املن ــه ببن ــّرف إلي ــزام املت ــدم الت ــن ع م

)املطلــب األّول( وبالفســخ )املطلــب الثــاين(.

ويتقــارب موقــف املــرّشع القطــري مــع مــا جــاء يف القانــون التونــي، ذلــك أّن املــاّدة الســابعة مــن األمــر احلكومــي عــدد 161 لســنة 2017 املــؤّرخ   1
يف 31 ينايــر 2017، نّصــت عــى أّنــه: "ال يمكــن للمنتفــع بمســكن يف إطــار هــذا الرنامــج )أي برنامــج الســكن األّول( التفويــت فيــه إال بعــد انقضــاء 

اثنــي عــرشة ســنة مــن تاريــخ إمضــاء عقــد البيــع، واســتكامل تســديد كامــل قيمــة القــرض املســند بعنــوان التمويــل الــذايت أصــًا وفائًضــا".
ــم أواًل )...(  ــون ضده ــورث املطع ــاألوراق )...( أن م ــت ب ــر 2015، أّن: ")...( الثاب ــخ 27 أكتوب ــز، بتاري ــة التميي ــن حمكم ــادر ع ــرار ص ــاء يف ق ج  2
قــام بســداد أقســاط القــرض مــن راتبــه حتــى وفاتــه )...( ومــن ثــم فــإن عقــار التداعــي خيــرج مــن نطــاق احلظــر الــذي أوردتــه املــادة العــارشة مــن 
ــر 2015، الطعــن رقــم 227 لســنة  ــز، جلســة 27 أكتوب ــواع التــّرف". حمكمــة التميي ــوع مــن أن ــأي ن ــه ب ــه وجيــوز التــّرف في ــون املشــار إلي القان

./http://www.sjc.gov.qa ــع ــى املوق ــر ع 2015، متوف
ــه يفهــم مــن املــاّدة الســابعة مــن األمــر احلكومــي عــدد 161 لســنة 2017 املــؤرخ يف 31  خيتلــف القانــون القطــري عــن القانــون التونــي، ذلــك أّن  3
ينايــر 2017، أّن بيــع املســكن قبــل مــرور 12 ســنة جائــز لكــن بــرشط خــاص مبلــغ التمويــل الــذايت مــع الفائــض. ويتعــزز هــذا التفســر، خاّصــة 

مــع غيــاب التنصيــص عــى جــزاء عــدم احــرام رشط املنــع مــن التفويــت يف بقّيــة مــواد األمــر احلكومــي. 
جــاء يف قــرار صــادر عــن حمكمــة التمييــز أّن إجــراءات التســجيل ونقــل امللكيــة: ")...( اشــرطها قانــون التســجيل العقــاري لنقــل ملكيــة العقــار ومــن   4

ثــم تعــد مــن عنــارص احلــق ذاتــه ال رشًطــا واقًفــا". حمكمــة التمييــز، مــدين، جلســة 9 ديســمر 2014، قــرار ســابق الذكــر.
ــة حمكمــة  ــو 2003، نرشي انظــر أيضــا: املــاّدة 10 مــن هــذا األمــر؛ قــرار صــادر عــن حمكمــة التعقيــب التونســّية، عــدد 23162، مــؤّرخ يف 19 يوني  5

ــنة 2003، ص 125. ــدد 2 س ــب ع التعقي
إذا وقــع إدراج بنــد املنــع مــن التــّرف يف النظــام األســايس للرشكــة، وقــام أحــد الــرشكاء بمخالفتــه، بالتفويــت يف البعــض مــن أســهمه إىل الغــر،   6

يمكــن أن يعاقــب بتعليــق بعــض حقوقــه، وقــد يصــل األمــر حتــى إىل اســتبعاده مــن الرشكــة. انظــر حــول هــذه املســألة: 
Th. Favario, article précité, loc. cit.
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املطلب األّول: التنفيذ العيني

قــد ال يكــون هــدف الدائــن فســخ العقــد بــام يعنيــه مــن انحــال لذلــك العقــد بصفــة رجعّيــة، بــل يكفــي 
ــرام  ــه إلب ــي دفعت ــّية الت ــة األساس ــى الغاي ــظ ع ــى حياف ــه حّت ــّرف إلي ــة املت ــيء إىل ملكّي ــاع ال ــّرد إرج جم

ــذ العينــي. ــق بتطبيــق جــزاء التنفي ــة، وهــو مــا يتحّق ــذ البداي التــّرف من

ــام أّن اللجــوء للبطــان يمّكــن  ــذ العينــي، ب ــق القواعــد املتعّلقــة بالتنفي وقــد يســتغرب البعــض مــن تطبي
ــة  ــه للمطالب ــة ل ــه ال حاج ــع، أي أّن ــد املن ــه لبن ــة خمالفت ــه يف حال ــّرف إلي ــيء للمت ــاع ال ــن إرج ــن م الدائ
بالتنفيــذ العينــي، خاّصــة أّن التنصيــص عــى جــزاء خــاص يغنينــا عــن الرجــوع للجــزاء العــام إعــاماًل لقاعــدة 
اخلــاص يقّيــد العــام1. لكــن اللجــوء للتنفيــذ العينــي يبقــى هاًمــا، ألّنــه قــد يطــرح يف حالــة ســقوط احلــق يف 
املطالبــة بالبطــان النســبي، نظــًرا ألّن املــّدة تســقط بمــرور ســنة يف القانــون التونــي و3 ســنوات يف القانــون 
القطــري. ففــي مثــل هــذه احلالــة فــإّن التســاؤل حــول إمكانّيــة اللجــوء للتنفيــذ العينــي يصبــح مرشوًعــا، بــام 

أّن مــّدة التقــادم تكــون 15 ســنة2، بالنســبة للقانونــن التونــي والقطــري3.

ــون املــدين القطــري5 اللجــوء للقضــاء لطلــب  ــك القان ــة االلتزامــات والعقــود التونســّية4 وكذل ــز جمّل جتي
إزالــة مــا أجــراه املديــن إخــااًل بالتزامــه باالمتنــاع عــن عمــل. واإلشــكال الــذي يطرحــه تطبيــق القانونــن 
التونــي والقطــري يتمّثــل يف الســند القانــوين للحكــم القــايض بإزالــة مــا قــام بــه املديــن، فهــل ســيعتمد ذلــك 
احلكــم عــى وجــوب التنفيــذ العينــي اللتــزام املديــن باالمتنــاع عــن التــّرف، أو أّنــه ســرتكز عــى القواعــد 

التــي جتيــز احلصــول عــى تعويــض عينــي يف حالــة إخــال املديــن بالتزامــه باالمتنــاع عــن عمــل؟

ــاه  ــي والتعويــض العينــي جــداًل واســًعا بــن الفقهــاء، فقــد ذهــب اجّت ــذ العين ــن التنفي ــة ب ــارت التفرق أث
فقهــي إىل إنكارهــا، ويف هــذا الصــدد، اعتــر البعــض أّن احلكــم القضائــي الصــادر ضــّد املديــن بوجــوب اخّتــاذ 
ــه6،  ــي ذات ــذ العين ــوى التنفي ــر س ــة األم ــت يف حقيق ــذ ليس ــن التنفي ــه ع ــر امتناع ــة جل ــة الازم ــر املادّي التداب
ورأى البعــض اآلخــر أّن عــدم تنفيــذ العقــد ال يــؤّدي أبــدا إىل نشــأة واجــب التعويــض، بــل يــؤّدي إىل التنفيــذ 

."specialia generalibus derogant" أو بالاتينّية ، « Le spécial déroge au général »  1
انظر: املاّدة 403 من القانون املدين القطري واملاّدة 402 من جملة االلتزامات والعقود التونسّية.  2

ــام بالدعــوى أصبــح 5 ســنوات، بعــد تنقيــح القانــون املــدين بمقتــى القانــون عــدد 2008- وبالنســبة للقانــون الفرنــي، فــإّن األجــل العــام للقي  3
ــدين. ــون امل ــن القان ــاّدة 2224 م ــر امل ــنة. انظ ــد أن كان 30 س ــو 2008، بع ــؤّرخ يف 17 يوني 561، امل

ــة: "إذا كان موضــوع االلتــزام النهــي عــن عمــل يشء )...( يســوغ للملتــزم لــه أن يطلــب إذن احلاكــم بإزالــة مــا أجــراه  نــّص املــاّدة 276 مــن املجّل  4
ــف". ــال املخال ــن م ــك م ــروف ذل ــور، وم ــزم املذك امللت

تراجع املاّدة 254 من القانون املدين سابقة الذكر.  5
انظر:   6

C. Larroumet et S. Bros, Traité de droit civil, t. 3, Les obligations. Le contrat, Economica, 2014, 7è éd., n° 675, p. 803.
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العينــي، أو مــا يعادلــه، وال يتصــّور تبعــا لذلــك وجــود تعويــض عينــي يف املســؤولّية التعاقدّيــة1. وقــد وصــل 
األمــر إىل حــّد طــرح إمكانّيــة االســتغناء عــن التعويــض العينــي يف املــاّدة التعاقدّيــة2.  

ــا  ــن يف العقــد يمكــن أن يكــون خمتلًف ــه املدي ــد ب ــذي تعّه ــزام ال ــذ االلت ــاه آخــر إىل أّن تنفي ــام ذهــب اجّت بين
عــن احلكــم القــايض بالتعويــض العينــي3. ويف هــذا الصــدد اعتــر جانــب مــن الفقــه أّن التنفيــذ العينــي يتــّم 
ــول  ــد حص ــال4، أي بع ــوع اإلخ ــد وق ــي بع ــض العين ــون التعوي ــام يك ــزام، بين ــال بااللت ــوع اإلخ ــل وق قب
رضر ناجــم عــن التنفيــذ املعيــب للعقــد5. ويــرى جانــب مــن القضــاء الفرنــي أّن التنفيــذ العينــي يعتــر حًقــا 
غــر مــرشوط يســتطيع الدائــن أن يفرضــه عــى القــايض، بينــام خيضــع التعويــض العينــي للســلطة التقديرّيــة 

للقــايض الــذي يمكــن لــه تقديــر مــدى ماءمتــه6 حســب الوقائــع املعروضــة7. 

ونعتقــد أّنــه يف حالــة إخــال املديــن ببنــد املنــع مــن التــّرف فــإّن إجبــاره عــى التنفيــذ العينــي يمــّر حتًمــا 
عــر إزالــة مــا أجــراه مــن تــّرف، كــام أّن اللجــوء إىل التعويــض العينــي، يعنــي أّن القــايض ســيقي بإزالــة 
مــا قــام بــه ذلــك املديــن8، وتبعــا لذلــك فإّنــه بالنســبة لالتــزام باالمتنــاع عــن عمــل، بشــكل عــام واملنــع مــن 
التــّرف بشــكل خــاص، يــكاد يكــون التقــارب بــن نوعــي اجلــزاء تاًمــا، بــام جيعــل مــن مســألة التفرقــة بينهــام 
ــزام  ــال بااللت ــة اإلخ ــه يف حال ــول أّن ــنهوري إىل الق ــه الس ــب الفقي ــق. ويذه ــًرا يف التطبي ــكااًل كب ــرح إش تط
ــه ال يبقــى للدائــن إال طلــب احلصــول عــى تعويــض بــام أّن التنفيــذ العينــي يصبــح  باالمتنــاع عــن عمــل فإّن
مســتحيًا بمجــّرد اإلخــال بااللتــزام9. ويــرى جانــب مــن الفقــه أّن حماولــة إدراج بنــد التنفيذ اجلــري يف العقد 

P. Rémy-Corlay, « Exécution et réparation : deux concepts ? », Revue des contrats, 2005, p. 13. انظر:   1
انظر:   2

G. Viney, « Exécution de l’obligation, faculté de remplacement et réparation en nature en droit français », in M. Fontaine 
et G. Viney (dir.), Les sanctions de l’inexécution des obligations contractuelles, Étude de droit comparé, Bruylant-L.G.D.J., 
2001, p. 165.

انظر:   3
G. Viney et P. Jourdain, Traité de droit civil. Les effets de la responsabilité, L.G.D.J., 2010, 3è éd., n° 26, pp. 83 et s. ; 
C. Bloch, La cessation de l’illicite. Recherche sur une fonction méconnue de la responsabilité civile extracontractuelle, 
Dalloz, 2008, n° 47, p. 58. 

انظر: عبد الرّزاق السنهوري، الوسيط، جزء 2، د. ت. ط.، فقرة 440.  4
Ph. Malaurie, L. Aynes et Ph. S.-Munck, Les obligations, Défrénois, 4è éd., 2009, p. 626. انظر:    5
Cass. civ., 3è, 16 juin 2015, n° 14-12.548, disponible sur le site https://www.legifrance.gouv.fr/ انظر:    6

يراجع حول هذا املوقف:   7
Th. Genicon, « Droit inconditionnel du créancier à l’exécution en nature (même en cas de « coût exorbitant ») vs appréciation 
judiciaire de l’opportunité de la réparation en nature », Revue des contrats, 1 décembre 2015, n° 4.

ــة التــّرف  ــه يســتوجب موافقــة املديــن عــى إزال ــاع عــن التــّرف ألّن ــزام باالمتن ــة اإلخــال بااللت ــذ العينــي يف حال انتقــد البعــض اللجــوء للتنفي  8
ــدد: ــذا الص ــر يف ه ــة. انظ ــة القانونّي ــن الناحي ــتقيم م ــا ال يس ــو م ــة وه ــى املوافق ــاره ع ــر إجب ــة األم ــراه، أي يف هناي ــذي أج ال

W. Dross, article précité, loc. cit.

لكــّن هــذا الــرأي ال يســتقيم حســب رأينــا ألّن املســألة تتعّلــق بجــزاء ال حاجــة فيــه ملوافقــة املديــن، الــذي تســّبب بإخالــه بالتزامــه يف صــدور احلكــم 
القضائــي بإزالــة مــا قــام بــه مــن تــّرف خمالــف.

انظر: السنهوري، الوسيط، مرجع سابق، جزء 2، فقرة 440.  9
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ليــس لــه جــدوى يف مثــل هــذه احلالــة أيضــا، ألّن التنفيــذ اجلــري اللتــزام ســلبي يعتــر أمــًرا مســتحيًا1. لكــن 
مــا جيــب ماحظتــه هــو أّن املديــن ببنــد املنــع مــن التــّرف يعتــر يف حالــة تنفيــذ عينــي اللتزامــه إذا اســتمّر 
ــا عــن  ــه يعتــر متوقًف يف االمتنــاع عــن التــّرف يف الــيء كامــل املــّدة املتفــق عليهــا، وإذا خالــف البنــد فإّن
ــري  ــذ اجل ــه أي التنفي ــزم ب ــا الت ــن م ــذ ع ــب تنفي ــل لطل ــن بالتدّخ ــمح للدائ ــا يس ــو م ــي، وه ــذ العين التنفي
ــن  ــّد يف الزم ــّرف ممت ــن الت ــاع ع ــزام باالمتن ــام أّن االلت ــك. ك ــع ذل ــتحالة متن ــاك اس ــن هن ــا مل يك ــه م اللتزام
بــام يعنــي أّنــه يف حالــة إخــال املديــن بالتزامــه أكثــر مــن مــّرة، فإّنــه مــن األســلم اللجــوء إىل جــزاء التنفيــذ 
العينــي، ألّنــه ال يســتقيم احلديــث يف كّل مــّرة عــن تعويــض عينــي لنفــس االلتــزام. فلجــوء الدائــن إىل التنفيــذ 
العينــي لالتــزام املمتــّد يف الزمــن أفضــل ألّنــه يمكــن للقــايض منــع املديــن مــن اإلخــال بالتزامــه مســتقبًا، 
بــدل انتظــار اإلخــال ومــن ثــّم املطالبــة بالتعويــض العينــي يف كّل مــّرة. ويف حالــة اللجــوء إىل التنفيــذ العينــي 

فــإّن املديــن ســيصبح ملزًمــا بااللتــزام األصــي وكذلــك بمقتــى حكــم قضائــي، بــام يدعــم حــق الدائــن. 

 وبالنســبة للقانــون املــدين الفرنــي فإّنــه كان حيتــوي، قبــل تنقيــح 10 فرايــر 2016، عــى ماّدتــن خمتلفتــن 
متاًمــا. فقــد كانــت املــاّدة 1142 تشــّكل حاجــزا، يمنــع اللجــوء للتنفيــذ العينــي اجلــري، وتســمح يف املقابــل 
باحلصــول عــى تعويضــات. أّمــا املــاّدة 1143 فقــد كانــت جتيــز إزالــة التــّرف بــرف النظــر عــن إمكانّيــة 
احلصــول عــى تعويضــات. ومل يمنــع وجــود املــاّدة 1142 مــن صــدور قــرارات قضائّيــة جتيــز التنفيــذ العينــي 
يف حالــة خمالفــة التــزام باالمتنــاع عــن عمــل2، رغــم وجــود توّجــه قضائــي آخــر يرفــض هــذا اجلــزاء3، ورغــم 
االنتقــادات الفقهّيــة أيضــا هلــذا التوّجــه4. ويف املقابــل فــإّن جانًبــا مــن الفقــه ســاند إمكانّيــة اللجــوء للتنفيــذ 
ــه مــن املعلــوم أّن هــذه املــاّدة  اجلــري العينــي، ألّن رفــض ذلــك جيعــل مــن املــاّدة 1142 املبــدأ، يف حــن أّن
ــدأ القــّوة امللزمــة للعقــد والتــي حتّجــر اللجــوء لإلكــراه املســّلط  ــة ملب تعتــر مــن بــن االســتثناءات الرورّي

عــى شــخص املديــن5.

انظر:   1
H. Moubsit, « Les clauses d’inaliénabilité en droit des sociétés », Revue Lamy droit des affaires, nº 86, 1 octobre 2013, 
loc. cit.

انظــر عــى ســبيل املثــال بخصــوص اإلخــال بااللتــزام باالمتنــاع عــن املنافســة: القــرار الصــادر عــن حمكمــة النقــض الفرنســّية، الــذي قضــت فيــه   2
ــة: ــأة املنافس ــق املنش ــض بغل ــة إىل التعوي باإلضاف

Cass. com., 20 janvier 1981, Bull. civ., IV, n° 41 ; 4 mai 1993, R.J.D.A., 1993, n° 11, n° 870, p. 756 ; v. aussi Cass. civ., 3è, 
17 janvier 1984, R.T.D. civ., 1984, p. 711, obs. J. Mestre.

انظر مثًا:   3
Cass. com., 19 octobre 1999, Bull. d’actualité Lamy sociétés commerciales, avril 2000, n° 123, p. 6 ; Cass. soc., 18 novembre 
2009, n° 08-19419, Bull. civ., V, n° 258.

يراجع مثًا:  4
B. Starck, H. Roland et L. Boyer, Droit civil, Les obligations, Tome 2, Le contrat, Litec, 1998, p. 566, n° 1630 ; J. Mestre, 
«  Observations sur l’attitude du juge face aux difficultés d’exécution du contrat  », in Le juge et l’exécution du contrat, 
P.U.A.M., 1993, p. 91. 

انظر يف هذا االجتاه:   5
W. Jeandidier, « L’exécution forcée des obligations contractuelles de faire », R.T.D. civ., 1976, n° 7, p. 704, note 12  ; 
W. Dross, article précité, loc. cit. ; Pascal Puig, « Les techniques de préservation de l’exécution en nature », Revue des 
contrats, 2005, n° 1, pp. 85 et s.
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أّمــا بعــد تنقيــح 10 فرايــر 2016، فقــد أصبحــت املــاّدة 1221 مــن القانــون املــدين جتيــز رصاحــة اللجــوء 
ــزام، بعــد  ــن بااللت ــه: "جيــوز للدائ ــّص بوضــوح عــى أّن ــا تن ــام أهّن ــزام، ب ــوع االلت ــا كان ن ــي، أّي ــذ العين للتنفي
اإلنــذار، أن يواصــل التنفيــذ العينــي إال إذا كان ذلــك التنفيــذ مســتحيًا، أو إذا كان هنــاك عــدم تناســب واضــح 

بــن ثمنــه بالنســبة للمديــن حســن النّيــة وأمهّيتــه بالنســبة للدائــن".

ــام  ــا ق ــة م ــايض إلزال ــل الق ــرطان تدّخ ــام يش ــري2 أهّن ــي1 والقط ــون التون ــبة للقان ــظ بالنس ــا ياح وم
ــد اللجــوء للتنفيــذ العينــي بغيــاب االســتحالة وغيــاب عــدم  بــه املتــّرف إليــه. كــام أّن املــرّشع الفرنــي قّي
ــي  ــياء الت ــن األش ــن ب ــائل. وم ــذه املس ــر ه ــايض لتقدي ــل الق ــا رضورة تدّخ ــي أيض ــا يعن ــو م ــب، وه التناس
يتعــّن عــى القــايض النظــر فيهــا، التثّبــت مــن حســن، أو ســوء نّيــة الغــر املتعاقــد مــع املديــن ببنــد املنــع، ألّن 

ــي.  ــذ العين ــة التنفي ــة، أو عــدم إمكانّي ــة إمكانّي هــذه املســألة حاســمة يف معرف

ــه مــن معرفــة وجــود بنــد  ــة، كأن يشــري منقــوال ال خيضــع ألّي شــكلّية متّكن فــإذا كان الغــر حســن النّي
املنــع، أو أن ينســى املتــّرف واجــب ترســيم بنــد املنــع ليتمّكــن مــن االحتجــاج بــه جتــاه الغــر3، فــإّن التنفيــذ 
العينــي لصالــح الدائــن غــر ممكــن النتقــال امللكيــة لذلــك الغــر الــذي يســتحّق احلاميــة، وألّن الدائــن حيتفــظ 
بحــق اللجــوء جلــزاءات أخــرى متّكنــه مــن محايــة مصاحلــه، كالبطــان والتعويــض والفســخ4، ولوجــود مبــدأ 

النســبّية العقدّيــة5. 

ــه  ــن، فإّن ــع املدي ــد م ــك تعاق ــم ذل ــع ورغ ــد املن ــم ببن ــى عل ــون ع ــة، كأن يك ــر يّسء النّي ــا إذا كان الغ أّم
 بإمــكان الدائــن التنفيــذ العينــي وطلــب إزالــة التــّرف اســتناًدا إىل مبــدأ الغــش مفســد لــكّل يشء
» la fraude corrompt tout «6. كــام يمكــن للدائــن القيــام ضــّد الغــر لطلــب احلصــول عــى تعويضــات، 

عــى أســاس قواعــد املســؤولّية املدنّيــة، بــام أّنــه تعّمــد بخطئــه املســامهة مــع املديــن بالبنــد يف اإلخــال بتنفيــذ 
العقــد7. فالعقــد الــذي يعتــر واقعــة اجتامعّيــة وقانونّيــة بالنســبة للغــر، ينشــئ وضعّيــة قانونّيــة يتعــّن عليــه 

يراجع املاّدة 273 و276 من جمّلة االلتزامات والعقود.  1
يراجع املاّدة 851 من القانون املدين.  2

ليتمّكــن املتــّرف مــن االحتجــاج ببنــد املنــع مــن التــّرف جتــاه الغــر يتعــّن عليــه احــرام مــا نّصــت عليــه املــاّدة 373 مــن جمّلــة احلقــوق العينّيــة من   3
وجــوب ترســيم مجيــع الصكــوك واالتفاقــات املتعّلقــة بإنشــاء حــق عينــي، أو بنقلــه، أو بجعلــه غــر قابــل للتفويــت، أو بالتقييــد مــن حريــة جوالنــه. 
W. Dross, article précité, loc. cit. انظر:    4

انظــر: املــاّدة 240 مــن جملــة االلتزامــات والعقــود واملــاّدة 177 مــن القانــون املــدين القطــري وكذلــك املــاّدة 1199 مــن القانــون املــدين الفرنــي بعــد   5
تنقيــح 10 فرايــر 2016، والتــي أصبحــت تنــّص بوضــوح عــى أّنــه ال يمكــن إلــزام الغــر بتنفيــذ العقــد.

انظر:   6
M. Planiol et G. Ripert, Traité pratique de droit civil français, Tome X, Contrats civils, 1ère partie, par J. Hamel, n° 179.

انظر:   7
P. Hugueney, De la responsabilité du tiers-complice de la violation d’une obligation contractuelle, thèse, Dijon, 1910 ; 
B. Starck, « Des contrats conclus en violation des droits contractuels d’autrui », J.C.P., 1954, I, 1180 ; W. Dross, article 
précité, loc. cit.
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ــدأ  ــن كان املب ــة القائمــة عــى اخلطــأ1. فلئ ــه عــى أســاس املســؤولّية التقصرّي احرامهــا، وإال أمكــن مؤاخذت
يتمّثــل يف النســبّية العقدّيــة2، إال أّن هــذا املبــدأ ال يمنــع مــن إمكانّيــة معارضــة الغــر بالعقــد3. 

وأخــذا بعــن االعتبــار اختــاف مصالــح الدائنــن ببنــد املنــع مــن التــّرف، فإّنــه قــد يكــون مــن األفضــل 
بالنســبة للّدائــن طلــب فســخ العقــد الــذي أبرمــه مــع املتــّرف إليــه.

املطلب الثاين: الفسخ

يمكــن التســاؤل عــن جــدوى جلــوء املتــّرف للفســخ، بــام أّن هدفــه هــو منــع املتــّرف إليــه مــن التّرف 
يف الــيء فقــط، والــذي يمكــن أن يتحّقــق دون اللجــوء لفســخ العقــد، كأن يطلــب إبطــال التــّرف الــذي 
قــام بــه املديــن بالبنــد. يف الواقــع قــد يفقــد املتــّرف ثقتــه يف املتــّرف إليــه، ويصبــح غــر متأّكــد مــن تنفيــذ 
بنــد املنــع يف املســتقبل، ألّن مــن خيالــف التزاماتــه أّول مــّرة قــد ال يتوانــى عــن تكــرار املخالفــة يف املســتقبل. 
وقــد يكــون ختــّوف املتــّرف جدّيــا إذا كانــت هنــاك إمكانّيــة المتــداد بنــد املنــع بعــد وفاتــه، ففــي هــذه احلالــة 
تتكــّون لديــه قناعــة أّن املتــّرف إليــه الــذي تنّكــر اللتزامــه يف قائــم حياتــه، لــن ينّفــذه بعــد وفاتــه. وهلــذا فقــد 

يميــل املتــّرف إىل طلــب فســخ العقــد برّمتــه كجــزاء لإلخــال احلاصــل. 

يذهــب البعــض إىل اعتبــار أّنــه ال يشء يمنــع املتــّرف مــن طلــب فســخ العقــد، يف حالــة خمالفــة املتــّرف 
ــه جيــوز لألطــراف االّتفــاق عــى أن  ــة املتعّلقــة بالفســخ4. كــام أّن إليــه لبنــد املنــع، اســتناًدا إىل األحــكام العاّم
يعتــر العقــد مفســوًخا مــن تلقــاء نفســه يف حالــة إخــال املتــّرف إليــه ببنــد املنــع مــن التــّرف. ويعتــر 

ــا للقواعــد العاّمــة5.  ذلــك تطبيًق

ــر اإلخــال احلاصــل  ــه ســلطة تقدي ــذي ل ــة للقــايض ال ــق جــزاء الفســخ خيضــع للســلطة التقديرّي وتطبي
ومعرفــة هــل أّنــه يصلــح كســند لفســخ كامــل العقــد6. ويمكــن للقــايض أن يلجــأ يف تقييمــه إىل التمييــز بــن 

بنــد املنــع الدافــع للتعاقــد وبنــد املنــع العــريض كــام ســبق حتليلــه. 

ــة  ــرشوط القانونّي ــرام ال ــدم اح ــة ع ــخ يف حال ــزاء الفس ــى ج ــص ع ــّم التنصي ــه ت ــارة إىل أّن ــدر اإلش وجت

انظــر: املــاّدة 82 مــن جملــة االلتزامــات والعقــود التونســّية واملــاّدة 199 مــن القانــون املــدين القطــري: واملــاّدة 1240 مــن القانــون املــدين الفرنــي بعــد   1
تنقيــح 10 فرايــر 2016. انظــر أيًضــا حمّمــد الزيــن، املرجــع الســابق، رقــم 425.

املاّدة 240 من جملة االلتزامات والعقود التونسّية واملاّدة 177 من القانون املدين القطري؛ واملاّدة 1199 من القانون املدين الفرني.  2
Cass. com., 5 février 1991, D., 1992, somm. 54, obs. Y. Serra ; Cass. civ., 3è, 13 juin 1990, J.C.P., 1990, IV, 307. انظر:    3

انظــر يف هــذا االجتــاه: حممــد عــامر تركامنيــة غــزال وفــاروق األباصــري، احلقــوق العينّيــة األصلّيــة يف القانــون املــدين القطــري )أحكام-مصــادر(، كلّيــة   4
القانــون، جامعــة قطــر، مطابــع الدوحــة احلديثــة املحــدودة، 2015، ص 30 وكذلــك موقــف القضــاء املــري، نقــض، جلســة 27 يونيــو 1978، س. 
W. Dross, article précité, loc. cit.                                                                                         :19، ص 1224. لكــن حــول نقــد اللجــوء للفســخ انظــر

انظر: املاّدة 274 من جملة االلتزامات والعقود التونسّية واملاّدة 184 من القانون املدين القطري واملاّدة 1184 من القانون املدين الفرني.  5
W. Dross, article précité, loc. cit. انظر:   6
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للمنــع مــن التــّرف يف بعــض القوانــن، مثــل القانــون املتعّلــق بنظــام اللزمــات1، وحتديــًدا يف املــاّدة 22 مــن 
هــذا القانــون. وقــد كــّرس القضــاء التونــي هــذا احلــّل أيًضــا بالنســبة ملــا يعــرف بــرشط ســقوط احلــق2. فقــد 
اعتــرت املحكمــة العقاريــة بدوائرهــا املجتمعــة أّن رشط ســقوط احلــق، املضّمــن يف العقــد، والــذي حيتــوي 
عــى العديــد مــن االلتزامــات التــي يتعــّن عــى املتعاقــد احرامهــا، كااللتــزام بعــدم التفويــت يف العقــار خــال 

مــّدة زمنّيــة حمــّددة3، يعتــر مــن الــرشوط الفســخّية4. 

ــر  ــة5. وتعت ــة، شــكل الرجــوع يف اهلب ــواردة عــى امللكي ــة ال ــود اإلرادّي ــة القي ــد يأخــذ الفســخ، يف حال وق
هبــة العــوض6 مــن العقــود التبادلّيــة التــي تفــرض التزامــات عــى عاتــق طرفيهــا، أي أّنــه يف حالــة عــدم التــزام 
ــي رضورة  ــا يعن ــو م ــه، وه ــوع يف هبت ــه الرج ــوز ل ــب جي ــإّن الواه ــّرف ف ــن الت ــع م ــد املن ــه ببن ــوب ل املوه
ــّم  ــد يت ــة7. وق ــة وواقعّي ــكاالت قانونّي ــن إش ــك م ــه ذل ــا يطرح ــع كّل م ــامره م ــيء وث ــد، ورّد ال ــخ العق فس
الرجــوع يف اهلبــة باّتفــاق الطرفــن8. ورغــم أّن الرجــوع يف اهلبــة باّتفــاق الطرفــن يعتــر نــادًرا يف التطبيــق، لكنّه 

القانــون عــدد 23 لســنة 2008، املــؤّرخ يف أول إبريــل 2008، املتعلــق بنظــام اللزمــات )الرائــد الرســمي للجمهورّيــة التونــي،4  إبريــل 2008، عــدد   1
28، ص 1260(. ويعــّرف الفصــل 2 مــن هــذا القانــون اللزمــة بأهّنــا: "العقــد الــذي يفــّوض بمقتضــاه شــخص عمومــي يســّمى "مانــح اللزمــة"، ملــّدة 
حمــّددة، إىل شــخص عمومــي، أو خــاص يســّمى "صاحــب اللزمــة"، التــّرف يف مرفــق عمومــي، أو اســتعامل واســتغال أمــاك، أو معــّدات عمومّيــة 

وذلــك بمقابــل يســتخلصه لفائدتــه مــن املســتعملن حســب الــرشوط التــي يضبطهــا العقــد".
يمكــن تعريــف رشط ســقوط احلــق بأّنــه الــرشط القانــوين الــذي يقــع إدراجــه يف العقــود اإلدارّيــة التــي تكــون الدولــة، أو املؤّسســات العمومّيــة طرًفــا   2
ــه يف األشــياء املكتســبة بموجــب العقــد  ــة، والــذي حيتــوي عــى التزامــات يتعــّن عــى املتعاقــد احرامهــا وإال ســقط حّق فيهــا، كالــوكاالت العقارّي

املــرم، واســرجعت الدولــة، أو املؤّسســة تبعــا لذلــك احلقــوق التــي أســندهتا. 
انظــر: املــاّدة 23 مــن القانــون املــؤّرخ يف 13 فرايــر 1995، املتعّلــق بالعقــارات الدوليــة الفاحّيــة، واملــاّدة 2 خامًســا )جديــد( مــن القانــون عــدد 37   3
لســنة 1991، املــؤّرخ يف 8 يونيــو 1991 واملتعّلــق بإحــداث الوكالــة العقاريــة الصناعيــة، واملــاّدة 9 مــن األمــر عــدد 33 لســنة 1974، املــؤّرخ يف 21 

ينايــر 1974، املتعّلــق بتنظيــم وتســير الوكالــة العقاريــة للســكنى.
حكــم عقــاري، املحكمــة العقارّيــة، الدوائــر املجتمعــة، عــدد 170، مــؤّرخ يف 6 أبريــل 1999، نرشّيــة قــرارات وأحــكام املحكمــة العقاريــة يف مــاّدة   4
املراجعــة، 1999-2000، مركــز الدراســات القانونّيــة والقضائّيــة، 2001، ص 304. وقــد جــاء يف حكــم صــادر عــن املحكمــة العقاريــة بدوائرهــا 
املجتمعــة، عــدد 404، بتاريــخ 14 نوفمــر 2000 )جملــة القضــاء والتريــع، مايــو 2001، ص 161(، أّن: "حــق املشــرين، وإن كان مقّيــًدا بالــرشوط 

الفســخّية املضّمنــة بالعقــد، ال يــؤول بمجــّرد اإلخــال بتلــك الــرشوط إىل اســرجاع العقــار مــن قبــل الدولــة".
العاقــة بــن الفســخ والرجــوع يف اهلبــة تظهــر بوضــوح يف بعــض القوانــن، مثــل القانــون املغــريب، ذلــك أّن املــاّدة 286 مــن مدّونــة احلقــوق العينّيــة   5
املغربّيــة تنــّص عــى أّنــه: "ال يمكــن االعتصــار إال بحضــور املوهــوب لــه وموافقتــه، أو بحكــم يقــي بفســخ عقــد اهلبــة لفائــدة الواهــب". كــام تنــّص 
ــه: "يرتــب عــى االعتصــار يف اهلبــة، فســخ عقــد اهلبــة ورد امللــك املوهــوب إىل الواهــب". كــام أّن املــاّدة 204  املــاّدة 287 مــن نفــس املدّونــة عــى أّن
مــن قانــون األرسة القطــري تنــّص عــى أّنــه: "جيــوز للمحكمــة فســخ اهلبــة إذا فاضــل الــزوج بــن زوجاتــه، أو الوالــد بــن أوالده، ويمتنــع الفســخ إذا 

كانــت املفاضلــة لســبب مقبــول.
وال تســمع الدعــوى إذا ســكت مــن لــه طلــب الفســخ مــدة ســنة بــا عــذر مــن تاريــخ علمــه باهلبــة". انظــر أيًضــا حــول العاقــة بــن الفســخ والرجوع 

اهلبة:  يف 
F. Terre, Y. Lequette et S. Gaudemet, Les successions, Les libéralités, 4è éd., 2013, Précis Dalloz, n° 592.

ــة األحــوال الشــخصّية  ــة مدّون ــاّدة 200 مــن جمّل ــّص امل ــة عــوض، إذ تن ــا هب ــع مــن التــّرف بأهّن ــد املن ــة التــي حتتــوي عــى بن ويمكــن تكييــف اهلب  6
التونســّية يف هــذا الصــدد: "وجيــوز للواهــب دون أن يتجــّرد عــن نّيــة التــّرع أن يفــرض عــى املوهــوب لــه القيــام بالتــزام معــّن وتســّمى هبــه عــوض".

انظر: املاّدة 213 من جمّلة األحوال الشخصّية التونسّية، وانظر أيًضا:   7
V. Zalewski-Sicard, « Donations et restitutions après l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 », Petites affiches, 3 
janvier 2017, n° 2. 

انظر يف هذا االجّتاه:  8
Cass. 1re civ., 20 juin 1960, Bull. civ., I, n° 335 ; Cass., 1re civ., 14 février 1956, J.C.P., G., 1956, II, 9343, note P. Voirin ; 
RTD civ., 1956, obs. R. Savatier.
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جائــز بالنظــر ملــا تنــّص عليــه املــاّدة 242 مــن جمّلــة االلتزامــات والعقــود التونســّية. ويمكــن أيًضــا، بالنســبة 
هلبــة العــوض، أن يتــّم اشــراط فســخ العقــد يف حالــة إخــال املوهــوب لــه بالتزاماتــه، ويف هــذه احلالــة يتــّم 
الرجــوع يف اهلبــة بقــّوة القانــون1. كــام أّن الرجــوع يف اهلبــة قــد يتــّم بــإرادة منفــردة عــن طريــق طلــب يقــّدم 

للمحكمــة، يف إطــار احلــاالت املنصــوص عليهــا يف القانــون2.

ويعتــر عــدم التــزام املوهــوب لــه ببنــد املنــع مــن التــّرف إخــااًل بالتــزام أســايس يمكــن وصفــه باجلحود 
الكبــر، وهــو مــا يتيــح للواهــب إمكانّيــة طلــب الرجــوع يف هبتــه. وتشــرط املــاّدة 210 مراعــاة حقــوق الغــر 
املكتســبة قانوًنــا، وهــو مــا يفــرض التمييــز بــن الغــر حســن النّيــة والغــر يّسء النّيــة. فــإذا كان الغــر، الــذي 
تعاقــد مــع املوهــوب لــه، حســن النّيــة كأن يشــري شــيًئا ال يعلــم بأّنــه مشــمول ببنــد املنــع مــن التــّرف، فإّنــه 
ال جيــوز للواهــب يف هــذه احلالــة طلــب الرجــوع يف اهلبــة. أّمــا إذا كان الغــر يّسء النّيــة فإّنــه جيــوز للواهــب 

طلــب الرجــوع يف اهلبــة رغــم انتقــال الــيء لذلــك الغــر.

ــد يطــرح  ــة األحــوال الشــخصّية ق ــن جمّل ــامّدة 210 م ــا لل ــة، تطبيق لكــّن طلــب الواهــب الرجــوع يف اهلب
إشــكااًل بالنظــر ألّن املــاّدة 212 مــن نفــس املجّلــة تنــّص عــى أّنــه: "ال جيــوز طلــب الّرجــوع يف اهلبــة )...( إذا 
فــّوت املوهــوب لــه يف الــيء املوهــوب )...(". فهــل يعنــي هــذا أّنــه ال يمكــن طلــب الرجــوع يف اهلبــة كّلــام 

فــّوت املوهــوب لــه يف الــيء؟ 

ــا اللتزامــه باالمتنــاع عــن  يعتــر تفويــت املوهــوب لــه يف الــيء موضــوع بنــد املنــع مــن التــّرف خمالًف
ــه.  ــة التزامات ــد خمالف ــن يتعّم ــة م ــاّدة 212 محاي ــّن امل ــن وراء س ــد أراد م ــرّشع ق ــّور أّن امل ــّرف، وال يتص الت
فاملــاّدة 212 تنطبــق، يف احلــاالت التــي يقــوم فيهــا املوهــوب لــه بالتفويــت يف الــيء املوهــوب دون أن يكــون 
هنــاك بنــد يفــرض عليــه االمتنــاع عــن التــّرف مــّدة معّينــة. واهلــدف مــن وراء منــع الواهــب مــن الرجــوع يف 
اهلبــة يف هــذه احلالــة هــو ضــامن اســتقرار املعامــات وضــامن حقــوق الغــر الــذي حــرص املــرّشع عــى محايتــه 
حتــى عنــد بيانــه إلمكانّيــة رجــوع الواهــب يف هبتــه، يف إطــار املــاّدة 210 مــن جمّلــة األحــوال الشــخصّية. كــام 

رغــم أّن املــاّدة 956 مــن القانــون املــدين الفرنــي تنــّص رصاحــة عــى أّن الرجــوع يف اهلبــة لعــدم تنفيــذ الــرشوط، أو لوجــود جحــود ال يمكــن أن يتــّم   1
بقــّوة القانــون، إال أّن حمكمــة النقــض الفرنســّية ذهبــت إىل اعتبــار أّنــه بإمــكان األطــراف االتفــاق عــى أّن الرجــوع يف اهلبــة يتــّم بقــّوة القانــون يف حالــة 

اإلخــال برشوطهــا وهــو مــا يعنــي أيًضــا تطبيــق املــاّدة 1304 مــن القانــون املــدين )املــاّدة 1183 ســابًقا(. انظــر يف هــذا الصــدد: 
Cass., 1re civ., 25 septembre 2013, n° 12-13747, ECLI:FR: CCASS: 2013: C101026, « Validité de la clause de révocation de 
plein droit d’une donation pour inexécution des conditions », Flash Def., du 15 octobre 2013 au 21 octobre 2013, n° 42.

تنــّص املــادة 210 مــن جمّلــة األحــوال الشــخصّية يف هــذا املجــال عــى أّنــه: "جيــوز للواهــب مــع مراعــاة حقــوق الغــر املكتســبة قانوًنــا طلــب الرجــوع   2
يف هبتــه ألحــد األســباب اآلتيــة مــا مل يوجــد مانــع مــن املوانــع الــواردة بالفصــل 212:

إذا أخــل املوهــوب لــه بــام جيــب عليــه نحــو الواهــب بحيــث يكــون هــذا اإلخــال جحــوًدا كبــًرا منــه". يراجــع حــول تطبيــق املــاّدة 210 مــن جمّلــة 
ــب، 2007،  ــة التعقي ــة حمكم ــر 2007، نرشّي ــؤّرخ يف 19 نوفم ــدد 12135، م ــّية ع ــب التونس ــة التعقي ــن حمكم ــادر ع ــرار ص ــخصّية ق ــوال الش األح

ص 128. وبالنســبة للقانــون الفرنــي انظــر حــول هــذه املســألة: 
M.-H. Giboin, « Les charges dans les donations entre parents et enfants », Gazette du Palais, 11 mai 2000, n° 132 ; O. 
Gazeau et S. Blin, « L’entrepreneur individuel gratifié », Def., mai 2016, n° 10, pp. 556 et s.
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أّن تنظيــم املــرّشع للحــاالت التــي جيــوز فيهــا الرجــوع يف اهلبــة والتنصيــص يف املقابــل عــى املوانــع التــي حتــول 
دون إمكانّيــة طلــب ذلــك يؤّكــد عــى أّن الرجــوع يف اهلبــة ال يمكــن أن يكــون إال اســتثنائًيا1. 

وبالنســبة للقانــون القطــري، فإّنــه باإلضافــة إىل حــق الوالديــن يف الرجــوع يف اهلبــة التــي أعطوهــا لولدمهــا2 
فــإّن املــاّدة 2-505 مــن القانــون املــدين تنــّص عــى أّنــه: "ومــع ذلــك، جيــوز الرجــوع يف اهلبــة برخيــص مــن 
ــع مــن التــّرف مــن  ــد املن ــذ بن ــر عــدم تنفي ــول"3. ويعت القضــاء إذا اســتند الواهــب يف ذلــك إىل عــذر مقب
األعــذار املقبولــة قانوًنــا، يف حالــة مــا إذا كان البنــد قــد وضــع ملصلحــة الواهــب، أو الغــر، لكنّــه قــد يطــرح 

إشــكااًل عــى القــايض يف حالــة مــا إذا كان ملصلحــة املوهــوب لــه. 

ــن  ــة ب ــوع يف اهلب ــن الرج ــه: "ال يمك ــى أّن ــاّدة 953 ع ــت امل ــد نّص ــي، فق ــدين الفرن ــون امل ــا يف القان أّم
ــة  ــك يف حال ــود، وكذل ــة اجلح ــا، ويف حال ــت بموجبه ــي متّ ــرشوط الت ــذ ال ــدم تنفي ــة ع ــاء إال يف حال األحي
ــة  ــوع يف اهلب ــب الرج ــا إىل طل ــدم احرامه ــؤّدي ع ــن أن ي ــي يمك ــرشوط الت ــن ال ــن ب ــال". وم ــاب أطف إنج
ــل  ــّد مــن ذكــر بنــد املنــع مــن التــّرف. لكــّن القضــاء الفرنــي يشــرط توّفــر رشطــن أساســّين، يتمّث ال ب
ــون  ــاين رضورة أن يك ــتوجب الث ــام يس ــة4، بين ــع للهب ــّدد والّداف ــو املح ــرشط ه ــون ال األّول يف رضورة أن يك

ــًرا5.  ــرشوط خط ــذ ال ــدم تنفي ع

ــت  ــي كان ــة الت ــه املصلح ــزول عن ــذي ت ــل، أو ال ــّرف الباط ــن الت ــع م ــد املن ــن بن ــه م ــّرع ل ــة املت وحلامي
تــّرره، أو الــذي يظهــر أّن مصلحــة أهــم تتطّلــب جتــاوزه، نّصــت املــاّدة 8-900 مــن القانــون املــدين الفرنــي 
عــى أّنــه: "يعــّد كأّنــه مل يكتــب أّي بنــد حيــرم بموجبــه املتــّرع، املتــّرع لــه مــن املــال الــذي يكــون قــد تــّرع 
لــه بــه يف حــال طعــن يف صّحــة بنــد عــدم قابلّيــة التــّرف، أو طلــب الرخيــص للتــّرف باملــال املذكــور".

واإلشــكال الــذي يطــرح يف القانــون التونــي بالنســبة لّلجــوء إىل جــزاء الفســخ بصفــة عاّمــة، هــو أّن املــاّدة 
273 مــن جملــة االلتزامــات والعقــود التونســية تعتــر غامضــة وال تســمح باحلســم بســهولة يف مســألة جــواز 
ــة  ــف القضائّي ــارب املواق ــوض إىل تض ــذا الغم ــد أّدى ه ــب6. وق ــن الغص ــا ع ــخ عوًض ــن للفس ــار الدائ اختي

يــرز الطابــع االســتثنائي للرجــوع يف اهلبــة بالنظــر إىل أجــل ســقوط احلــق يف ممارســة هــذا الطلــب، يف حالــة اجلحــود، الــذي حــّدد بســنة واحــدة ويف   1
أقــى احلــاالت 10 ســنوات، وهــو مــا خيتلــف عــن األجــل العــام لســقوط الدعــاوى. انظــر املــاّدة 211 مــن جملــة احلقــوق العينّيــة. 

انظــر: املــاّدة 505-1 مــن القانــون املــدين واملــاّدة 203 مــن قانــون األرسة. انظــر أيًضــا حمكمــة التمييــز، جلســة 14 مايــو 2013، الطعــن رقــم 46   2
http://www.sjc.gov.qa/ :ــاء ــى للقض ــس األع ــع املجل ــى موق ــر ع ــنة 2013، متوّف لس

تنّص املاّدة 506 من القانون املدين القطري: "يعتر عى وجه اخلصوص عذًرا مقبواًل للرجوع يف اهلبة  3
1- أن خيل املوهوب له بام جيب عليه نحو الواهب إخااًل يعتر جحوًدا كبًرا من جانبه".

Cass., 1re civ., 27 janvier 1981, Bull. civ., I, n° 32 ; RTD civ., 1981, 891, obs. J. Patarin. انظر:    4
انظر:   5

Cass., 1re civ., 18 décembre 1990, Bull. civ., I, n° 298 ; RTD civ., 1991, 783, obs. J. Patarin ; J.-G. Mahinga, « Révocation 
de donation pour inexécution de charges », Petites affiches, 14 avril 2015, n° 74.

عى خاف ذلك نّصت املاّدة 300 فقرة أوىل من املرشوع التمهيدي للمجلة املدنية والتجارّية عى حق الدائن يف اخليار.  6
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والفقهّيــة، بــن مــن يــرى بعــدم إمكانّيــة فســخ العقــد قبــل املــرور بمرحلــة غصــب املديــن1، وبــن مــن يعتــر 
أّن للدائــن إمكانّيــة اخليــار بــن طلــب التنفيــذ العينــي، أو الفســخ حســب مصلحتــه2. 

وإذا كان جمــال الدراســة، املتعّلــق ببنــد املنــع مــن التــّرف، ال يســمح باخلــوض يف اجلــدل مــن مجيــع أبعــاده 
ومناقشــة حجــج املوقفــن بالتفصيــل، فإّنــه يتعــّن رغــم ذلــك إبــداء امللحوظــات التالية.

ــق بمطــل3 املديــن وهــي تســتعمل بوضــوح عبــارة "تأخــر  أواًل: وردت املــاّدة 273 يف إطــار البــاب املتعّل
املديــن عــن الوفــاء"، واحلقيقــة أّن اختيــار هــذا املوضــع مل يكــن أفضــل احللــول، ذلــك أّن املــرّشع مل يتعــّرض 
للحالــة التــي ال يكــون فيهــا وجــود ملطــل مــن قبــل املديــن بــل عــدم تنفيــذ واضــح لالتــزام. وإذا كان عــدم 
تنفيــذ االلتــزام يدخــل يف إطــار املطــل4، نظــرا إلمكانّيــة التنفيــذ يف املســتقبل، فــإّن هــذا املوقف حيتــاج للتوضيح 
يف بعــض احلــاالت. ذلــك أّن اعتبــار عــدم تنفيــذ االلتــزام يدخــل يف إطــار املطــل يمكــن فهمــه إذا التــزم املديــن 
بــأداء عمــل مــا، لكــن قــد يصعــب تقّبلــه إذا كان التزاًمــا باالمتنــاع عــن عمــل، مثــل بنــد املنــع مــن التــّرف، 
ففــي مثــل هــذه احلالــة عــدم تنفيــذ املديــن اللتزامــه ليــس مؤّقــت، وال يعتــر مطــل بــل خــرق لالتــزام. فــإذا 
قــام املتــّرف إليــه بالتفويــت يف الــيء، رغــم وجــود بنــد املنــع مــن التــّرف، فــإّن املســألة ال تتعّلــق يف هــذه 
احلالــة بتأخــر عــن الوفــاء بــام التــزم بــه يف الــكل، أو يف البعــض"5 بــل بخــرق اللتزامــه بعــدم التــّرف، وهلــذا 
ــد  ــة يف بن ــل وخاّص ــن عم ــاع ع ــزام باالمتن ــوده يف االلت ــّور وج ــب تص ــاء يصع ــن الوف ــن ع ــر املدي ــإّن تأخ ف

ت. مــدين، عــدد 7867، مــؤرخ يف 22 أكتوبــر 1959، م.ق.ت، ج. 9 و10 لســنة 1960 ص 155؛ ت. مــدين، عــدد 12082، صــادر عــن الّدوائــر   1
املجتمعــة بتاريــخ 30 ينايــر 1976، م.ق.ت، 1976، عــدد 2، ص 37؛ نذيــر بــن عمــو، "قــراءة يف حتــول قضائــي: فلســفة جديــدة للفســخ عــى معنــى 
الفصــل 273 مــن م.إ.ع،" تعليــق عــى قــرار الدوائــر املجتمعــة املــؤرخ يف 27 فرايــر 1996"، م.ق.ت، 1996، ص 273 ومــا بعدهــا؛ حممــد الزيــن، 
النظرّيــة العاّمــة لالتزامــات 1- العقــد، تونــس، 1997، رقــم 399.2؛ أمحــد بلحــاج جــراد، القــايض وتنفيــذ العقــد، أطروحــة لإلحــراز عــى شــهادة 

الدكتــوراه يف القانــون اخلــاص، جامعــة املنــار، كليــة احلقــوق والعلــوم السياســية بتونــس، 2008-2009، ص 633. 
ت. م.، عــدد 31336.2015، مــؤّرخ يف 18 فرايــر 2018، غــر منشــور؛ ت.م.، عــدد 2014,20336، مــؤّرخ يف 11 نوفمــر 2015، غــر منشــور؛   2
ــم  ــش رق ــابًقا، اهلام ــورة س ــة املذك ــراد، األطروح ــق: ج ــه يف امللح ــره ووضع ــور، ذك ــر منش ــارس 2007، غ ــؤّرخ يف 19 م ــدد 6437، م ت. م.، ع
ــؤرخ يف  ــدد 21342 م ــو؛ ت. م.، ع ــن عّم ــر ب ــق نذي ــر 1996، م.ق.ت، 1996، ص 267، تعلي ــؤرخ يف 29 فراي ــدد 35350 م 1363؛ ت. م.، ع
26 مــارس 1991، ن، القســم املــدين، 1991، ص 227؛ حممــد الغــريب اخلزامــي، "خواطــر حــول تأويــل الفصــل 273 م.إ.ع"، م.ق.ت 1996، عــدد 
6، ص 13؛ الطيــب اللومــي، "خواطــر حــول دور فقــه القضــاء"، تأثــر القــرن العرشيــن يف القانــون التونــي اخلــاص، أشــغال امللتقــى املنعقــد أيــام 

ــوم السياســية بتونــس، 2000، ص 22؛  ــة احلقــوق والعل ــل 1998، كلي 23، 24، 25، إبري
I. Aribi, "L’article 273 du code des obligations et des contrats et l’option entre l’action en exécution et l’action en 
résolution", RTD, 2003, pp.1 et s.

يمكــن تعريــف املطــل، أو مماطلــة املديــن بأّنــه تأخــر عــن تنفيــذه اللتزامــه التعاقــدي يف األجــل املحــّدد مــع بقــاء إمكانيــة التنفيــذ الحًقــا قائمــة. ويــرى   3
جانــب مــن الفقــه أّنــه طاملــا وجــد املطــل فــإّن التنفيــذ العينــي يكــون بالــرورة ممكنًــا. انظــر يف هــذا الصــدد:

M.M. Chafai, La demeure du débiteur dans l’exécution du contrat en droit civil, thèse pour le doctorat d'État en droit, 
Faculté de Droit et des Sciences Politiques de Tunis, 1984, pp. 14 et 184.

املامطلة هي حسب األستاذ الشافعي "عدم تنفيذ وقتي بمعنى أّن االلتزام مل ينفذ يف األجل ولكنّه مع ذلك قابل لتنفيذ الحق". انظر:   4
M.M. Chafai, thèse précitée, p. 174.

املاّدة 268 من جمّلة االلتزامات والعقود.  5
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املنــع مــن التــّرف1. وال حتيــط املــاّدة 273 بإمكانّيــة خــرق االلتــزام املتصــّور وقوعــه يف االلتزامــات امللزمــة 
للجانبــن. فهــل يعنــي تنظيــم الفســخ يف إطــار القســم املخصــص ملطــل املديــن أّن ربــط الفســخ بعــدم إمكانّيــة 
التنفيــذ العينــي، إذا مــا أخذنــا هبــذا الفهــم، مقتــر عــى االلتــزام بعمــل؟ يبــدو أّن هــذا هــو التفســر املنطقــي 
ــه بإمــكان  ــزام بعمــل، فإّن ــه يف غــر حــاالت املطــل املرتبــط بالت ملوقــف املــرّشع التونــي، وهــو مــا يعنــي أّن
الدائــن طلــب الفســخ دون اشــراط مــروره بمرحلــة الغصــب، ألّنــه: "إذا خــص القانــون صــورة معينــة، بقــي 

إطاقــه يف مجيــع الصــور األخــرى"2.

ــاّدة  ــل يشء" يف امل ــن عم ــي ع ــزام "النه ــوع االلت ــا موض ــون فيه ــي يك ــة الت ــم احلال ــرّشع نّظ ــم أّن امل ورغ
ــع  ــاّدة، ونعتقــد أّن ذلــك ال يمن ــّررة يف هــذه امل ــواع اجلــزاء املق ــّص عــى الفســخ ضمــن أن ــه مل ين 276، إال أّن
مــن تطبيــق جــزاء الفســخ، ألّنــه اجلــزاء الطبيعــي لعــدم تنفيــذ أحــد األطــراف املتعاقــدة اللتزامــه. وتنصيــص 
املــرّشع، يف حالــة االلتــزام بالنهــي عــن عمــل، عــى جــزاء التعويــض عــن اخلســارة، وطلــب اإلذن بإزالــة مــا 
ــه حتــّدث يف املــاّدة 275 عــن  ــه قــد حــر اجلــزاء يف هاتــن الصورتــن، بدليــل أّن أجــراه املديــن، ال يعنــي أّن
جــزاء عــدم تنفيــذ املديــن اللتزامــه بعمــل يشء، ومل يذكــر ضمنهــا جــزاء الفســخ، الــذي ســبق أن نــّص عليــه 
يف املــاّدة 273. ويســتنتج مــن هــذا التحليــل احلاجــة لتدّخــل املــرّشع التونــي إلعــادة تنظيــم الفســخ بنــص 
واضــح، يشــمل مجيــع أنــواع االلتــزام )بعمــل، أو االمتنــاع عــن عمــل( مــع إزالــة كّل الغمــوض الــذي حيــوم 

حــول جــواز، أو عــدم جــواز طلــب الدائــن فســخ العقــد دون املــرور بمرحلــة التنفيــذ العينــي.   

ثانًيــا: لــو أخذنــا بالفهــم الــذي يــرى أّنــه ال جمــال للفســخ حســب املــاّدة 273 إال إذا ثبتــت اســتحالة تنفيــذ 
االلتــزام3، بــام أّن نفــس املــاّدة تشــرط غصــب املديــن عــى الوفــاء إن كان ممكنــا، فــإّن اســتحالة تنفيــذ االلتــزام 
ــة غصــب املديــن عــى التنفيــذ قــد تكــون  بالنســبة لالتــزام باالمتنــاع عــن عمــل قــد ال تتحقــق، ألّن إمكانّي
ممكنــة، يف حالــة بنــد املنــع مــن التــّرف، وذلــك بــأن يطلــب الدائــن إزالــة مــا أجــراه امللتــزم4. لكــن هــذا 
اجلــزاء قــد ال يمنــع املديــن مــن عــدم تنفيــذ التزامــه مســتقبًا، بــام أّن املنــع مــن التــّرف ممتــّد يف الزمــن. كــام 

ومــا يدّعــم انطبــاق املطــل عــى االلتــزام بعمــل واختــاف نظامــه يف االلتــزام باالمتنــاع عــن عمــل بصفــة عامــة ويف بنــد املنــع مــن التــّرف بصفــة   1
خاّصــة هــو أّن املــاّدة 269 مــن جمّلــة االلتزامــات والعقــود تشــرط العتبــار املديــن مماطــًا أن: "ينــذره الدائــن، أو نائبــه القانــوين بوجــه رصيــح بالوفــاء 
بــام عليــه )...("، يف حــن أّن اإلنــذار ال يتصــّور يف حالــة اإلخــال ببنــد املنــع مــن التــّرف، بــام أّن املتــّرف إليــه امتنــع امتناًعــا رصحًيــا عــن الوفــاء 

بالتزامــه، وقــد نّصــت املــاّدة 270 مــن نفــس املجّلــة عــى أّنــه: "ال جيــب عــى الدائــن أن ينــذر املديــن يف حالتــن:
أوهلام: إذا امتنع املدين من الوفاء امتناًعا رصحًيا.

ثانيهام: إذا صار الوفاء غر ممكن". 
املــاّدة 534 مــن جمّلــة االلتزامــات والعقــود. كــام أّن املــاّدة 540 مــن نفــس املجّلــة تنــّص عــى أّنــه: "مــا بــه قيــد، أو اســتثناء مــن القوانــن العموميــة،   2

أو غرهــا ال يتجــاوز القــدر املحصــور مــدة وصــورة".
انظــر: الزيــن، مرجــع ســابق، عــدد 397، ص 319؛ أمحــد بــن طالــب، التفويــت يف ملــك الغــر، دار امليــزان للنــرش، 2009، رقــم 592، ص 603؛   3
نذيــر بــن عمــو، "قــراءة يف حتويــل قضائــي، فلســفة جديــدة للفســخ عــى معنــى الفصـــــــل 273 م اع: تعليــق عــى قــرار الدوائــر املجتمعــة ملحكمــة 

ــر 1996"، م. ت. ق.، 1996، ع. 15، ص 282. ــؤرخ يف 29 فراي ــدد 35350 امل ــب ع التعقي
انظر: املاّدة 276 من جملة االلتزامات والعقود التونسّية.  4
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ــي، ال يمكــن أن  ــذ العين ــذر التنفي ــد تع ــه إال بع ــخ ال يمكــن اللجــوء إلي ــأّن الفس ــل ب ــرأي القائ ــذ بال أّن األخ
يكــون حــًا للدائــن، الــذي قــد ال يتعــذر عليــه اللجــوء إىل التنفيــذ العينــي، رغــم تأّكــده مــن أّن هــذا اجلــزاء 
ال خيــدم املصلحــة التــي عــى أساســها أبــرم العقــد مــع املديــن. فهــل ســيحرم الدائــن مــن حقــه يف طلــب فســخ 
عقــد أصبــح متيّقنـًـا مــن عــدم احــرام معاقــده لــه يف املســتقبل، بحجــة رضورة املــرور بالغصــب قبــل الفســخ؟ 

إّن تنظيــم الفســخ يف إطــار األحــكام املتعّلقــة باملامطلــة، وغيــاب التنصيــص عــى هــذا اجلــزاء يف حالــة عــدم 
التنفيــذ النهائــي لالتــزام، وحتديــدا يف االلتــزام باالمتنــاع عــن عمــل بصفــة عاّمــة، ويف بنــد املنــع مــن التــّرف 
بصفــة خاّصــة، جيعــل مــن املائــم متكــن الدائــن مــن حــق ممارســة اخليــار بــن طلــب التنفيــذ العينــي، أو القيام 
ــداء، ولــو كانــت  بالفســخ. ويتدّعــم هــذا الــرأي بالنظــر إىل أّن املــرّشع مّكــن الدائــن مــن طلــب الفســخ ابت
إمكانّيــة التنفيــذ العينــي ممكنــة، يف عديــد األحــكام املتعّلقــة بالعقــود املســاّمة1. ويســتند هــذا الــّرأي إىل معيــار 

مصلحــة الدائــن دون إغفــال مراقبــة حمكمــة التعقيــب، أو التمييــز2 منعــا لــكّل تعّســف يف هــذه املســألة. 

وبالنســبة للقانــون القطــري فقــد نّصــت املــاّدة 1-183 مــن القانــون املــدين عــى وجــوب إعــذار املديــن 
قبــل طلــب الفســخ3، إال أّن املــاّدة 262 مــن نفــس القانــون نّصــت عــى مخــس حــاالت ال يكــون فيهــا اإلعذار 
رضورًيــا ومنهــا احلالــة التــي يصبــح فيهــا "تنفيــذ االلتــزام عينـًـا غــر ممكــن، أو غــر جمــد بفعــل املديــن"4، وهو 
مــا جيعــل إمكانّيــة انطبــاق هــذه احلالــة يف صــورة خــرق بنــد املنــع مــن التــّرف مســألة واردة، لكنّهــا تبقــى 

خاضعــة الجتهــاد القــايض بحســب الوقائــع املعروضــة.

ويمكــن التســاؤل حــول إمكانّيــة طلــب املتــّرف احلصــول عــى تعويضــات يف حالــة تفويــت املتــّرف 
ــا. وتطــرح هــذه املســألة  ــة فســخ العقــد، مراعــاة حلقــوق الغــر املكتســبة قانوًن إليــه يف الــيء وعــدم إمكانّي
خاّصــة يف حالــة عــدم إمكانّيــة إبطــال التــّرف الــذي قــام بــه املتــّرف إليــه جتــاه الغــر، واملتعّلــق باملنقــول، 

إذ يســتطيع الغــر يف هــذه احلالــة محايــة مصاحلــه إذا كان حســن النّيــة، كــام ســبق تبيانــه.

ــة،  ــات مادّي ــى تعويض ــول ع ــّرف احلص ــب املت ــة طل ــن إمكانّي ــة، م ــة القانونّي ــن الناحي ــع، م ال يشء يمن
إذا ثبــت الــرر احلاصــل عليــه، والعاقــة الســببّية بــن ذلــك الــرر وعــدم تنفيــذ املتــرف إليــه اللتزامــه 
ــك، إذ  ــمح بذل ــّية يس ــة االلتزامــات والعقــود التونس ــاّدة 276 مــن جمّل ــوى امل ــّرف. وحمت ــاع عــن الت باالمتن

يراجــع املــواد: 796 فقــرة 3، 761، 863،640، 641، 655، 759، 969، 657، و1412 فقــرة 5، مــن م. إ.ع. انظــر حــول هــذه النقطــة أمحــد بلحــاج   1
جــراد، األطروحــة املذكــورة ســابًقا، اهلامــش رقــم 1264، ولــو أّنــه يذهــب إىل اســتنتاج أّن هــذه القواعــد اخلاصــة متعلقــة فقــط بحــاالت عــدم التنفيــذ 
M.M. Chafai, thèse précitée, pp. 203 et s.                                                                             :النهائــي، وهــو نفــس موقــف األســتاذ الشــافعي. انظــر

انظر:   2
S. Jerbi, « La résolution du contrat dans la jurisprudence tunisienne : un hymne en quatre temps », in Cinquante ans de 
jurisprudence civile, CPU 2010, p. 5 et s.

تنــّص هــذه املــاّدة رصاحــة: "يف العقــود امللزمــة للجانبــن، إذا مل يــوف أحــد املتعاقديــن بالتزامــه، جــاز للمتعاقــد اآلخــر بعــد إعــذاره أن يطلــب فســخ   3
العقــد مــع التعويــض إن كان لــه مقتــض".

انظر: املاّدة 2/262.  4
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ــرد  ــارة بمج ــوب باخلس ــزم مطل ــل يشء فامللت ــن عم ــي ع ــزام النه ــوع االلت ــه: "إذا كان موض ــى أّن ــّص ع تن
خمالفتــه لذلــك )...(". وتؤّكــد املــاّدة 278 مــن نفــس املجّلــة عــى هــذه اإلمكانّيــة1. كــام أّن القانــون القطــري 

جييــز أيضــا طلــب احلصــول عــى تعويضــات2.

ــا، خاّصــة إذا كان الــيء موضــوع  ــة املتاحــة للمتــّرف قــد ال تكــون مناســبة أحياًن لكــن هــذه اإلمكانّي
ــة كبــرة بالنســبة للمتــّرف، ال يمكــن تقديرهــا باملــال.  بنــد املنــع مــن التــّرف لــه قيمــة معنوّي

خاتمة

ــزام،  ــة لالت ــد املنظم ــن القواع ــط ب ــدى الراب ــّرف، م ــن الت ــع م ــد املن ــزاء بن ــة ج ــن دراس ــح م يّتض
ــون  ــة للقان ــة املنّظم ــد القانونّي ــن القواع ــارب ب ــد التق ــط يؤّك ــو تراب ــوال، وه ــى األم ــة ع ــد املنطبق والقواع
اخلــاص مــن جهــة، ويعكــس مــن جهــة أخــرى تشــّعب هــذا النــوع مــن البنــود الــذي ال يكفــي فــرع واحــد 
مــن فــروع القانــون لإلحاطــة بجميــع أبعــاده وآثــاره. ورغــم تنــّوع القواعــد القانونّيــة املنطبقــة عــى بنــد املنــع 
مــن التــّرف، إال أّن هــذه القواعــد تظــّل عاجــزة عــن إضفــاء النجاعــة الكاملــة عليــه، وقــد يعــود ذلــك إىل 
ــامن  ــرّشع يف ض ــة امل ــع رغب ــة، م ــراف املتدّخل ــح األط ــارب مصال ــد، وإىل تض ــك القواع ــداف تل ــاف أه اخت

ــة مصلحــة املتــّرف. ــة املصلحــة العامــة قبــل محاي محاي

ترتبــط نجاعــة القاعــدة القانونّيــة بنوعّيــة اجلــزاء املقــّرر يف حالــة خمالفــة رشوطهــا، وال يمكــن احلديــث عن 
ــة مــن قبــل املــرّشع. وجيــب أن يتنــّوع  نجاعــة لبنــد املنــع مــن التــّرف إال إذا كان جــزاء خمالفتــه حمــدًدا بدّق
ــي يمكــن أن  ــوع املنــع3، وبحســب طبيعــة املخالفــة، الت ــع مــن التــّرف بحســب ن ــق عــى املن اجلــزاء املنطب

تتعّلــق بالباعــث غــر املــرشوع، أو بمــّدة البنــد الطويلــة وغــر املعقولــة...

ــر أيضــا عــى الدائنــن، بــل ويعتــر خطــًرا عليهــم؛  ــر بنــد املنــع مــن التــّرف عــى طرفيــه، كــام يؤّث يؤّث
ــدة بمثــل هــذا البنــد. ويمتــّد تأثــر البنــد عــى  ألهّنــم ال يســتطيعون التنفيــذ عــى املكاســب التــي تكــون مقّي
الغــر الــذي قــد يتعاقــد مــع املتــّرف إليــه، إّمــا عــن حســن نّيــة، أو مــع علمــه بالبنــد أي بســوء نّيــة. وبالنظــر 
ــه،  ــدم صّحت ــة ع ــق يف حال ــزاء املنطب ــط اجل ــّن ضب ــراف، يتع ــذه األط ــى كّل ه ــر ع ــى التأث ــد ع ــدرة البن لق
أو خمالفتــه مــن قبــل املتــّرف إليــه، وحتديــد األســس القانونّيــة التــي يمكــن للغــر وللّدائنــن اللجــوء إليهــا؛ 

لطلــب إبطــال البنــد الــذي ال يتوّفــر فيــه أحــد رشوط صّحتــه.

جــاء يف هــذه املــاّدة أّن: "عــدم الوفــاء بالعقــد، أو املامطلــة فيــه يوجبــان القيــام باخلســارة، ولــو مل يتعمــد املديــن ذلــك" وتنــّص املــاّدة 256 أيًضــا مــن   1
القانــون املــدين القطــري، عــى أّنــه: "إذا مل ينفــذ املديــن االلتــزام عينًــا، أو تأخــر يف تنفيــذه، التــزم بتعويــض الــرر الــذي حلــق الدائــن، وذلــك مــا مل 

يثبــت أن عــدم التنفيــذ، أو التأخــر كان لســبب أجنبــي ال يــد لــه فيــه".
انظر: املادتن 254 و263 من القانون املدين. يراجع يف نفس االجّتاه املاّدة 1/1231 وما بعدها من القانون املدين الفرني.  2

إذا كان املنــع قانونًيــا، وهيــدف حلاميــة مصلحــة عاّمــة، فــإّن اجلــزاء يكــون هــو البطــان املطلــق، أّمــا إذا كان املنــع اتفاقًيــا، حيمــي مصلحــة شــخصّية،   3
فــإّن جــزاء خمالفتــه يكــون البطــان النســبي.
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ومــا ياحــظ بالنســبة للقوانــن التــي نظمــت بنــد املنــع مــن التــّرف، هــو أهّنــا حــّددت اجلــزاء املنطبــق يف 
حالــة خمالفــة البنــد، لكنّهــا مل توّضــح اجلــزاء املنطبــق يف احلالــة التــي يكــون فيهــا ذلــك البنــد خمالفــا للقانــون. 
ويتعــّن تنظيــم هــذه املســألة وحتديــد اجلــزاء بحســب اخللــل الــذي يعــري ذلــك البنــد، والــذي قــد يتعّلــق 
ــة  ــلطة تقديرّي ــايض س ــح الق ــزاء من ــط اجل ــتوجب ضب ــر. ويس ــب آخ ــأّي عي ــع، أو ب ــّدة املن ــث، أو بم بالباع
ــق بمــّدة املنــع مــن التــّرف، إذ يمكــن يف هــذه احلالــة منحــه ســلطة  واســعة، خاّصــة يف حالــة اخللــل املتعّل

إنقــاص املــّدة، بــدل إبطــال البنــد برّمتــه.

وإذا كان اللجــوء جلــزاء البطــان يف حالــة خمالفــة املتــّرف إليــه لبنــد املنــع مــن التــّرف يطــرح إشــكااًل 
يتعّلــق بمــدى ذلــك البطــان، فإّنــه مــن األفضــل أاّل يشــمل اإلبطــال إال التــّرف املخالــف للبنــد، وبالتــايل 
تقــع املحافظــة عــى التــّرف األصــي. ويمكــن يف هــذا املجــال اعتبــار البنــد بمثابــة االلتــزام التابــع لالتــزام 
ــع  ــزام التاب ــان االلت ــإّن "بط ــك ف ــا لذل ــه، وتبع ــّرف إلي ــة للمت ــل امللكي ــاه نق ــّم بمقتض ــذي ت ــي ال األص

ال يرتــب عليــه بطــان األصــل" طبقــا للــامّدة 326 مــن جمّلــة االلتزامــات والعقــود. 

وإذا كان القانــون الفرنــي قبــل تنقيــح 10 فرايــر 2016، والقانــون القطــري، يمّيــزان بــن البنــد الدافــع 
للتعاقــد الــذي يــؤّدي إىل إبطــال العقــد، والبنــد العــريض الــذي ال يــؤّدي إال إلبطــال البنــد فإّنــه، يستحســن 
ــل  ــة، ومنعــا لتحّي ــا عــى العاقــة التعاقدّي ــد فقــط؛ حفاًظ جتــاوز هــذه التفرقــة والتنصيــص عــى بطــان البن
ــتقبل إذا  ــّرف يف املس ــال الت ــتطيع إبط ــى يس ــون حت ــٍف للقان ــٍد خمال ــد إىل إدراج بن ــد يعم ــذي ق ــّرف ال املت

أحوجــت الــرورة لذلــك.

ــن  ــه يستحس ــري، فإّن ــون القط ــكااًل يف القان ــر إش ــان ال يث ــوى البط ــام بدع ــل القي ــد أج وإذا كان حتدي
تدّخــل املــرّشع التونــي والفرنــي لتحديــد هــذا األجــل بصفــة رصحيــة؛ نظــًرا للغمــوض الــذي ال زال حييــط 

هــذه املســألة.

ويثــر حتديــد نــوع البطــان يف حالــة خمالفــة مضمــون بنــد املنــع مــن التــّرف إشــكااًل يف القانــون التوني؛ 
ــا إىل األحــكام  ــع مــن التــّرف بصفــة رصحيــة، وهــو مــا حييلن ــد املن ــم بن ــاب أحــكام خاّصــة تنّظ نظــرا لغي
العاّمــة التــي يمكــن أن نســتنتج منهــا أّن اجلــزاء يتمّثــل يف البطــان النســبي ال البطــان املطلــق، وهــو املوقــف 
الــذي كّرســه رصاحــة املــرّشع القطــري، رغــم أّنــه مل يبــّن هــل جيــوز للشــخص الــذي تعاقــد مــع املديــن ببنــد 
املنــع مــن التــّرف املطالبــة بإبطــال العقــد الــذي أبرمــه معــه؟ وهــو مــا يســتدعي تطبيــق القواعــد املتعّلقــة 

بعيــوب الرضــاء، التــي تســمح للمتعاقــد بطلــب احلصــول عــى البطــان إذا توّفــرت رشوطــه.

ــع مــن التــّرف رغــم  ــد املن ــة بن ــة خمالف ــه مل حيــّدد أيضــا اجلــزاء يف حال ــون الفرنــي، فإّن وبالنســبة للقان
ــام أّن  ــبي، ب ــان النس ــل يف البط ــق يتمّث ــزاء املنطب ــه إىل أّن اجل ــب الفق ــو 1971. ويذه ــون 3 يولي ــدور قان ص

ــه فــّوت يف يشء وقــع ختصيصــه ملســألة مــا. املتــّرف إلي
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وتبــّن دراســة النصــوص القانونّيــة املختلفــة احلاجــة إىل التنصيــص عــى جــزاء البطــان النســبي يف حالــة 
خمالفــة مضمــون بنــد املنــع مــن التــّرف؛ جتنًبــا لّلجــوء إىل جــزاءات أخــرى، مثــل املســؤولّية التقصرّيــة، وهو 

مــا قــد يؤّثــر يف نجاعــة البنــد.

ويمّكــن اللجــوء جلــزاء التنفيــذ العينــي مــن منــع املديــن مــن اإلخــال بالتزامــه مســتقبًا، وهــو مــا يعطيــه 
أمهّيــة قصــوى، خاّصــة أّن تنفيــذ بنــد املنــع مــن التــّرف ممتــّد يف الزمــن. ويســتوجب تطبيــق جــزاء التنفيــذ 
العينــي تدّخــل القــايض الــذي يتعــّن عليــه التثّبــت يف رشوطــه، وخاّصــة يف مســألة مــدى توّفــر ســوء نّيــة الغر 
املتعاقــد مــع املتــّرف إليــه. ويمكــن للقــايض احلكــم بالتنفيــذ العينــي يف حالــة توّفــر ســوء نّيــة الغــر؛ اســتناًدا 

ف يف احلصــول عــى التعويضــات املناســبة. إىل مبــدأ "الغــش مفســد لــكّل يشء"، مــع ضــامن حــق املتــرِّ

وقــد ال يكــون تطبيــق جــزاء البطــان النســبي مناســًبا، بالنســبة للمتــّرف الــذي قــد يفقــد أحياًنــا ثقتــه يف 
املتــّرف إليــه ويصبــح غــر متأّكــد مــن تنفيــذ بنــد املنــع يف املســتقبل رغــم إبطــال التــّرف املخالــف، وهــو 
مــا جيعــل اللجــوء إىل جــزاء الفســخ مــن بــن احللــول الفعالــة حلاميــة املتــّرف مــع ضــامن حّقــه يف احلصــول 

عــى تعويضــات، إذا توّفــرت رشوطهــا. 

ومــا ياحــظ يف القانــون التونــي، عــى خــاف القانــون القطــري، هــو غمــوض جملــة االلتزامــات والعقود 
التونســية التــي ال تســمح باحلســم بســهولة يف مســألة جــواز اختيــار الدائــن للفســخ عوًضــا عــن الغصــب. وقد 
ــل املــرّشع  ــرز احلاجــة لتدّخ ــذي ي ــة، األمــر ال ــة والفقهّي ــذا الغمــوض إىل تضــارب املواقــف القضائّي أّدى ه
التونــي إلعــادة تنظيــم الفســخ بنــص واضــح، ال يكــون مرتبًطــا بحالــة املطــل، ويشــمل مجيــع أنــواع االلتــزام 
)بعمــل، أو االمتنــاع عــن عمــل( مــع إزالــة كّل الغمــوض الــذي حيــوم حــول جــواز، أو عــدم جــواز طلــب 

الدائــن فســخ العقــد دون املــرور بمرحلــة التنفيــذ العينــي، وخاّصــة فيــام يتعّلــق ببنــد املنــع مــن التــّرف.   

ــة أكــر للمتــّرف،  ــح القواعــد املوجــودة إلعطــاء محاي ويستحســن تدّخــل املــرّشع بصفــة رصحيــة لتنقي
بطريقــة تضمــن نجاعــة بنــد املنــع مــن التــّرف، ومــن بــن الوســائل املمكنــة، منــح املتــّرف حرّيــة اختيــار 
اجلــزاء املناســب يف حالــة ســقوط حــق املطالبــة بالبطــان، وذلــك عــر متكينــه مــن اخليــار بــن طلــب الفســخ، 
أو طلــب التنفيــذ العينــي اجلــري، تبعــا للمصلحــة املرجــّوة التــي يريــد الوصــول إليهــا. ولضــامن نجاعــة بنــد 
املنــع مــن التــّرف، يمكــن أيضــا للمتــّرف أن يــدرج يف صلــب العقــد جــزاء رادًعــا يتمّثــل إّمــا يف الــرشط 
ــام  ــي قي ــا يعن ــد، وهــو م ــك البن ــع يقــع إعــامل ذل ــد املن ــة بن ــة خمالف ــد اجلزائــي1. ويف حال ــخ، أو يف البن الفاس

املســؤولّية التعاقدّيــة للطــرف املخــّل بالعقــد. 

H. Moubsit, article précité, loc. cit. انظر:    1
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