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 مقدمـــة

وملا كان العقد توافق إرادتني أو أكثر العالقات التعاقدية حيكمها مبدأ أساسي وهو مبدأ سلطان اإلرادة ، 

، ومبعىن آخر  على إحداث أثر قانوين معني ، ولكي ينشأ صحيحا فالبد من وجود أسس يقوم عليها  بني طرفيه

أركانه وهي الرتاضي واحملل والسبب كما يضيف القانون ركن الشكل  يف العقود الشكلية ، فتوافر أركان العقد 

شرط النعقاده، وضرورة توافر األهلية وسالمة اإلرادة من العيوب شرط لصحته .كما يعترب الغنب من املشاكل 

البعض ينادي بفكرة الغنب يف العقود والبعض ،  خالف بني الفقهل القانونية املعقدة ، ألهنا كانت وال زالت حم

ختالف مبدأ سلطان اإلرادة الذي يعد مبدأ أساسي يف أي عالقة عقدية الذي مبوجبه اآلخر يرفضها ابعتبارها 

ته يستطيع املتعاقدان اختيار مضمون اتفاقهما أو عقدمها  ، ومن مث فهما يلتزمان هبذا االختيار شرط عدم خمالف

 للنظام العام.

يصطدم مباشر مببدأ سلطان  - 1الذي يعرف أبنه التفاوت بني ما أيخذه املتعاقد وما يعطيه -الغنب 

اإلرادة، حبيث ميكن أن يوثر يف عقد ال يوجد فيه انعدام للرضا أو عيب من عيوبه ) تدليس ، إكراه ، غلط ( 

فيكفي أن يكون هناك عدم تناسب بني االلتزامات التعاقدية لكال املتعاقدين كي يكون العقد قابال لإلبطال. 

 وح العامة للقانون وخاصة مبدأ سلطان اإلرادةلذلك فإن نظرية الغنب خمالفة للر 

فاملذهب الفردي ينادي مببدأ سلطان اإلرادة يف العقد، ابلتايل املتعاقدان أحرار يف التعاقد ،فإن وقع   

على أحد املتعاقدين غنب فإنه هو الذي ارتضاه إلرادته ، وعليه احرتام العقد الذي أبرمه ما مل يكن شاب إرادته 

 اإلرادة.     عيب من عيوب
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واملشكلة اليت يثريها الغنب ليس عدم التعادل بني االلتزامات املتقابلة ، وإمنا هي أن الغنب يكون نتيجة 

عقد  تتوفر فيه مجيع األركان مبا فيها  الرتاضي، ومن مثة فال مكانة حلماية الطرف املغبون يف العقد مادامت إرادته 

د القانون بعدالة العقد من الناحية االقتصادية،فااللتزامات اليت ينشئها العقد حرة عند إبرام العقد.بعد ذلك ال يعت

قد تكون متعادلة بني املتعاقدين وقد ال تكون،ويف احلالتني ال يتدخل القانون ليعّدل من التزامات الطرفني طاملا 

لعقد شريعة املتعاقدينفال جيوز )ق.م.ج(" ا014أإنرادتيهما قد توافقت على إنشائها طبقا ملا ورد يف نص املادة : 

 نقضه، وال تعديله  إال ابتفاق الطرفني ، أو لألسباب اليت يقررها القانون".

)جيب تنفيذ العقد طبقا ملا اشتمل عليه وحبسننية ( ، وعليه حسن النية  0/ 011كما تنص املادة: 

يسود يف إنشاء العقد وتفسريه ويف تنفيذه ، والتزام املتعاقد طبقا حلسن النية هو التزام تعاقدي فإذا حاد املتعاقد 

يف التنفيذ لذا يتعني على كل عاقد أن يتأكد  يكون مسؤوال على أساس املسؤولية العقدية ومراعاهتا حسن النية

عندإبرام العقد من توافر العدل التباديل ملصلحته و أن حيمي نفسه من الغنب يف املعامالت، ويفرتض العدل يف 

أي القانون يف بعض احلاالت العقد الذي يربمه الشخص مبحض إرادته ، وهذا االفرتاض قابل إلثبات  العكس، 

)ق.م.ج( " جيوز نقض القسمة   132ني أن يثبت جور العقد كما هو احلال يف نص املادة:يسمح ألحد الطرف

احلاصلة ابلرتاضي إذا أثبت أحد املتقامسني أنه حلقه منها غنب يزيدعلى اخلمس، على أن تكون العربة يف التقدير 

 ن إىل أربعة أمخاس مثن املثل.بقيمة الشيء وقت القسمة." يف هذه احلالة يتعني إبطال العقد أو طلب تكملة الثم

فالغنب إذا كان خيل ابلعدل التباديل إال أنه ال يؤثر من حيث املبدأ فيالتصرفات ، ولكنه إن اقرتن 

ابالستغالل يصبح عيبا من عيوب اإلرادة إذجيعل إرادة املستَغل معيبة فيصبح العقد غري ملزم له.             

ما ماداي ينظر إىل التفاوت بني االلتزامات املتقابلة  و ميكنمعرفته بعملية حسابية والغنب ابالعتباراألول يتضمن مفهو 
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بسيطة ، خبالف الغنب االستغاليل ذي املعيار النفسيالذي البد فيه من التعرف على حالة الضعف   اليت اعرتت 

املتعاقد اآلخر حلالة الضعف وتبني انتهاز   -وقدحددها املشرع ابلطيش البني واهلوى اجلامح  -املتعاقد املغبون

 .)ق.م.ج( 01هذه ، فيكون الغنب هنا هو نتيجة هذا االستغالل املادة :

وأساساالختالف يف احلكم بني الغنب املادي والغنب االستغاليل أن القانون اليتدخل إلقامة التوازن 

ين حيث يشرتط متتع املتعاقدين االقتصادي بني املتعاقدين ، بإلنه يتدخلإلقامة توازن آخر هو التوازن القانو 

أبهليةاألداء الكاملة، وهو يف هذا يضمن عدم وقوع الغنب من حيث املبدأ .  ولكنواستثناًء للمبدأ الذي تقدم 

ذكره  توجد اعتبارات هامة يبين عليها املشرع تدخله إلقامة التوازن االقتصادي بني املتعاقدين ولو مل يكن هناك 

 من عدالة العقد مطلبا يسمو على رضائيته .استغالل،أي أنه جيعل  

 نه موضوع جديدو الغنب الوارد على العقار البحث فيه كموضوع أهم األسباب اليت دفعتنا الختيار لعل و 

األمر الذي من قبل زمالئنا الطلبة ابلدفعة السابقة  -جبامعة زاين عاشر ابجللفة  -ومل يتم تناوله ابلدراسة يف كليتنا 

مفهوم  توضيحوضوعكــعنوان ملذكرة خترجنا ، وخنوض فيه ابلبحث والدراسة والتحليل حماولني هذا املر جعلتنا خنتا

العقار على ضوء النصوص القانونية املكرسة له كما ورد  ذلك على سبيل املثال يف نص املادة:  علىالغبنالوارد 

 )ق.م.ج(. 323

على العقار وأثره على العقد وحدة طرحه يف الوقت تنبع أمهية موضوع الغنب الوارد فمهية وابلنسبة لأل

تظهر أمهية هذه الدراسة لتسليط الضوء على مدى أتثري تدخل  احلاضر كونه من أكثر املواضيع املعقد ، كما

تتوفر فيه مجيع األركان مبا فيها الرتاضي، ومن مثة فال مكانة حلماية الطرف املغبون يف العقد املشرع يف عقد 
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التعرف على الشروط الواجب توفرها لقيام  يفكما تكمن أمهية هذه الدراسة    .دته حرة عند إبرام العقدمادامت إرا

 الغنب واالعتداد به  ومدى أثره على العقد واجلزاء املرتتب عليه

من خالل هذه الدراسة هو معاجلة موضوع الغنب املادي وفق  انصبو إليه اليتف املوضوعاأهدأما 

كونه   الغنب الوارد على العقار تعميق مفهومتبيان و النصوص ذات الصلة اليت جاء هبا التشريع يف هذا اإلطار، و 

مكتبة  ء ، وإسهاما منا  يف إثراموضوع مل يتناول حبثه من قبل ، وقلة املراجع هبذا العنوان وخصوصا مبكتبة الكلية 

 .                                                                    تناهبذا اجلهد املتواضع ليكون مبثابة اللبنة األوىل هبذا اخلصوص  كلي

حبثنا هذا اعتمدان على املنهج الوصفي واملنهج التحليلي كمنهجيني  ففي،املنهج املتبعأما فيما خيص 

أساسيني ملعاجلة هذه اإلشكالية ، وذلك بتجميع املعلومات واألفكار وقياسها مع بعضها البعض الستخالص أهم 

 األحكام املرتبطة ابملوضوع ، و تبيان الصالحيات املمنوحة للقاضي يف تعديل العقد. 

املنهجني وحتقيقا ألهداف الدراسة قسمنا البحث كما أسلفنا إىل فصلني، تناولنا يف متاشيا مع هذين 

 الفصل األول ماهية الغنب الوارد على العقار وخصصا الفصل الثاين إىل أثر الغنب على العقار يف العقد.

مرحلة التدرج  يف  -زاين عاشور ابجللفة  –من خالل دراستنا ابجلامعة فالدراسات السابقةأما ابلنسبة 

وكذا مرحلة املاسرت واهتمامنا ابلتخصصلم نصادف دراسات سابقة هبذا اخلصوص ومل جند مراجع تتناول موضوع 

حتليلية معمق وشاملة تلم جبميع جوانب موضوع الغنب الوارد  دراسةمستقل بذاته ن االغنب الوارد على العقار كعنو 

 .على العقار
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حول ماهية الغنب الوارد على العقار وما خبصوص موضوع حبثنا تتبلور أساساواإلشكالية اليت تطرح نفسها 

 العقدية؟ ةأثر ذلك على العالق

لإلجابة على هذه اإلشكالية نقرتح دراسة املوضوع وفقا للخطة التالية:نقسم موضوع فاخلطةأما خبصوص

دراسة ماهية الغنب الوارد على البحث إىل فصلني كما نقسم كل فصل إىل مبحثني ، نتناول يف الفصل األول 

العقار فندرس يف املبحث األول مفهوم الغنب الوارد على العقار وحتديد جماله ، واستكماال لتوضيح ماهية الغنب 

نتطرق يف املبحث الثاين إىل الغنب الذي يرد يف بيع عقار من ال تتوفر فيه األهلية وكيفية تقدير مقدارهذا الغنب 

 ية هبذا اخلصوص.وفق للنصوص القانون

أما يف الفصل الثاين نتناول أثر الغنب الوارد على العقار يف العقد فنتطرق يف املبحث األول إىل الشرط 

الواجب توفرها للطعن يف الغنب الوارد على العقار وكيفية تعديل العد املشوب بغنب تطرق يف املبحث الثاين اجلزاء 

 العقار واجلهات اليت ترتب هذا اجلزاء كيفية ترتيب ذلك اجلزاء.الذي يرتتب على حتقق الغنب الوارد على 

يف سبيلنا  اعرتضتاليت ائق و عالصعوابت والهذه أهم ولعل خالل دراستنا هذه تلقينا صعوابت كثرية  و 

هو أن موضوع الغنب الوارد على العقار ال يوجد كعنوان مستغل بذاته ، مما جعلنا مل نعثر على  إجناز هذا البحث 

وال حىت ال توجد هبا مراجع خبصوص حبثنا مكتبة الكلية حيث أن تتناول هذا املوضوع  متخصصة تب أو مراجعك

نظرا حلداثة هذه  ا قصد البحث عن مراجع ختص موضوع حبثنا، هتر ايز قمنا بأخرى يف بعض مكتبات جامعات 

لكنها غري كافية و ال تتناول موضوع اليت تشري إىل موضوع الغنب عموما بعض الكتب القليلة  ابستثناءاملوضوع 

األحيان حماولني قدر  بعضتحليل الشخصي يف العلى  االعتماد، مما دفعنا إىل  بشكل مباشر ومعمقهذا البحث 
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ختلو  صفحاهتا اإلمكان  إعمال املنطق القانوين ، مما جعل صفحات مذكرتنا تفتقر إىل التهميش يف حني بعض

 منه متاما.



 

 

 

 

 الفصل األول

على ماهية الغبن الوارد 

 العقار



 : ماهية الغنب الوارد على العقارلفصل األولا

 

6 
 

الغنب الوارد على العقار اليت تعد    من املسائل  ماهيةيف هذا الفصل حناول أن نتطرق ابلدراسة والتحليل إىل 

ا بيع أبقل من ذلك مل يبطل إذف ،يباع عقار أبقل من أربعة أمخاس  املشرع ال يسمح أبنف،املعروفة إال أهنا معقدة 

لك يتحقق املشرع من أنه ال يغنب يف أكثر من ذيصل أربعة أمخاس القيمة،وبالعقد ، ولكن يستكمل الثمن إىل أن 

ا كان نتيجة غلط ذاخلمس وهو املقدار الذي يتغابن فيه الناس عادة ، وال يكون الغنب سببا يف إبطال العقد ،إال إ

وللتوسع يف ، قار الععلى مدين جزائري للحد من الغنب الوارد  323وألجل هذا تدخل املشرع ابملادة: أو تدليس

قسمنا الدراسة يف هذا الفصل إىل مبحثني نتطرق يف املبحث األول إىل مفهوم الغنب عموما والغنب هذا املفهوم 

فنبدأ بتعريف الغنب من الناحية اللغوية  واالصطالحية الفقهية كما الوارد على العقار خصوصا كما يتبني الحقا 

له التعرف على كيفية تقدير مقدار الغنب  ابلغنب الوارد على العقار املكرسة حناول مجع النصوص القانونية املتعلقة

، و الشروط الواجب  و نوضح يف املبحث الثاين الغنب يف حالة بيع عقار من ال تتوفر له األهليةيف حالة وقوعه  

 توفرها يف االعتداد ابلغنب يف هذه احلالة 
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 مفهوم الغنباألول: املبحث

ومبعىن آخر هو اخلسارة اليت تلحق 1هو عدم التعادل بني ما أيخذه  العاقد وما يعطيه  (Lésion Laالغنب )

، وعقود التربع فال يتصور فيها  االحتماليةأحد العاقدين. والغنب ال يتصور إال يف عقود املعاوضة. أما العقود 

العاقدين ، ويف عقود التربع يعطي أحد  أن يقع الغنب على أحد االحتماليةالغنب، إذ أن طبيعة عقود الغرر أو 

العاقدين دون مقابل، ولذلك ال يثار عدم التعادل والغنب ال ميكن الكالم عنه إال عند إنشاء العقد، فينظر إىل 

 تعادل األداءات يف هذا الوقت. 

 ون بصدد بعد وقت إنشاء العقد ، فارتفعت قيمة ما يؤديه أحد العاقدين ، فال نك أما إذا تغريت القيمة

ولكن قبل تنفيذه  انعقادهغنب ، وكذلك األمر إذا تغريت الظروف ، ونتج عنها غنب أثناء تنفيذ العقد ، أو بعد 

 .2( L’imprévisionفالغنب هنا ال يتحقق  بل نكون أمام ظرف طارئ )

 تعريف الغنباملطلب األول: 

يف الفرع األول ومن اللغوية  ةحياتعريف الغنب من النإىل خالهلاحناول أن نتطرق نقسم هذا املطلب إىل ثالث فروع 

 انني و الفقهاء القعند تعريف الغنب  يف الفرع الثاين ونبني يف الفرع الثالثاالصطالحية الناحية 

 

                                                             
 . 214ص – 0030سنة –الطبعة الثالثة  –اجمللد األول  –مصادر االلتزام  –الوسيط  -عبد الرزاق السنهوري، 1
 2112لطبعة الثانية ، حممد صربي السعدي ، شرح القانون املدين اجلزائري ، النظرية العامة لاللتزام ، العقد و اإلرادة املنفردة ، دار اهلدى ، اجلزائر ، ا2

 . 212، جلزء األول ، ص
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 ويــــــلغــالتعريف االفرع األول:

د ور *  .1خدعه يف البيع أو الشراءالغنب بسكون الباء مصدر َغنَب أي مبعىن النقص فيقال َغبَـَنُه يـَْغِبنه غْبنًا إذا *

هتضام االغنب يف معاجم اللغة العربية  أكثر من معىن فيقال غنب: الغنب والباء والنون كلمة تدل على ضعف و  لفظ 

 .2هتضم فيه ، وغنب يف رأيه ،وذلك إذا ضعف رأيها، فيقال عنب الرجل يف بيعه ،فهو يغنب غبنا ،وذلك إذا 

 يطصطاحالتعريف االالثاين: الفرع

 أنه تغطى مصلحة أحد املتعاقدين على الطرف األخر حبيث ال يكون توازن بني ما  على ءعرفه األستاذ الزرقا

 أيخذه وما يعطيه كما عرفه كذلك على أنه :أن يقع عقد املعاوضة على شيء أبقل أو أكثر من سعره احلقيقي 

يف ومن خالل هذا التعريف نستخلص أن الغنب إخالل التوازن املادي .3فيغنب أحد املتعاقدين على األخر

 املعامالت.  

 فقهيالتعريف اللفرع الثالث:ا

ويعرفه  األستاذ  السنهوري  أبنه عدم  التوازي بني  ما أيخذه  وما  يعطيه  العاقد  فقد  يكون  مغبوان إذا  أعطى  

 مما  أعطى.أكثر  مما أخذه  وقد  يكون غابنا إذا أخد أكثر 

 فالغنب عدم التعادل بني ما يعطيه العاقد وما أيخذه وأنه يقدر وقت متام العقد فينظر إىل التعادل يف هذا الوقت 
                                                             

             310لثالث عشر ، ص، اجمللد ا 0001حممد بن منظور :لسان العرب ، دار صادر ، بريوت ، الطبعة األوىل ،  1
 300،ص  0002ابب الغنب ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ، دون طبعة ، بريوت ،  -أمحد بن فارس:معجم املقاييس يف اللغة 2
 .212، مصدر االلتزام ، دون ذكر الطبعة و اتريخ النشر و عبد الرزاق السنهوري مرجع سابق ، ص  ءمصطفى الزرقا 3
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وال عربة بتغري القيم بعد ذلك وأن الغنب يصعب اإلحرتاز منه فالبد من التسامح يف الغنب اليسري والوقوف عند 

املتعاقدين ال تتعادل مع ما حصل عليه هذا املتعاقد من فائدة مبوجب أحد  التزاماتالغنب الفاحش، فإذا كانت 

املتعاقد اآلخر، جيوز للقاضي بناء على طلب املتعاقد املغبون أن يبطل العقد أو أن  التزاماتأو مع  ،1العقد

 بولة.هذا املتعاقد وجيب أن ترفع الدعوى بذلك خالل سنة من اتريخ العقد وإال كانت غري مق التزاماتينقص

 الغنب املادي والنصوص القانونية املكرسة له يف جمال بيع العقاراملطلب الثاين:

 بينما نتطرق يف الفرع  نقسم هذا املطلب إىل فرعني نتناول يف الفرع األول الغنب املادي أي املفرغ من االستغالل

 العقار يف حال حتققهرفع الغنب الواقع على يف يستند إليهاالثاين إىل النصوص القانونية اليت 

 الغنب املاديالفرع األول:

املاديبني االلتزامات املتقابلة يف العقود امللزمة للجانبني دون االلتفات إلىالظروف الشخصية  ينظر فيه إىل التفاوت

 2.اليت تكتنف إرادة الطرفني

على معيار مادي حمض يتمثل يف اختالل التعادل بني االلتزامااتملتقابلة وهذا االختالل يرتاوح  اجملرد ينطوي والغنب

 بني الغنب اليسري أو املعتاد أي املتعارفعليه بني الناس وبني الغنب الفاحش الذي ال يتم عادة 

 عر السوق  وقت إبرام و العربة يف تقدير ما بني األداءات من تفاوت للقيمة حبسب س،يف املعاوضات املالية

                                                             
اجمللد األول ، العقد ، الطبعة الثالثة ، دار النهضة العربية ،   -نظرية االلتزام بوجه عام  –الرزاق السنهوري: الوسيط يف شر ح القانون املدين عبد 1

 .022القاهر ة ، دون سنة نشر ،ص 
 021نفس املرجع ، ص  2
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 فهذا املعيار ال يتحقق إال يف املعاوضات احملددة أي اليت يتحددمسبقا فيها مقدار العوضني.    1العقد.

فال يتحقق يف التربعات إذ ليس فيها عوض واليتحقق يف املعاوضات غري احملددة أو االحتمالية حيث ال يستطيع   

    مركزه من الربح أو اخلسارة فهي تقوم علىالغنب االحتمايل أساسا الذي كالاملتعاقدين أو احدمها ابتداء حتديد 

 2إخل  ....ومثاله عقد بيعمقابل إيراد مدى احلياة وعقد التامني ،ال بد أن يتحمله احد الطرفني 

 فالغبناجملرد عن االستغالل خيتلف عن الغنب االستغاليل من حيث النطاق واملعيارواحملل .فهو ال يتصور

    إال يف املعاوضات احملددة أما االستغالل فيقع فيجميع التصرفات . ومعيار الغنب املادي معيار مادي ينظر فيه

املتقابلة وما بينها من تفاوت يف القيمة املادية أما االستغالل فمعيارهشخصي حيث يعتد حبالة  إىل  األداءات

 الضعف

 .3بوان . والغنب عيب يف العقد أما االستغالل فعيب يف اإلرادةاليت اعرتت املتعاقد املغبون فال يكفي كوهنمغ

من النادر يتساوى البدلني متاما يف عقود املعاوضة ، ومن مث فالبد من التسامح فال يعتد ابلغنب إال  ويالحظ أنه

    وتتفق أغلب التشريعات العربية على عدم االعتداد ابلغنب اجملرد، إال إذا كان املغبون حباجة .4إذا كان فاحشا

 إىل احلماية اليت خيتلف مداها من تشريع آلخر، كما إذا وقع الغنب يف بيع عقار القاصر وإال فال يكن للغنب أتثري 

 .5يف التصرفات القانونية إال إذا اقرتن الغنب ابالستغالل

 

                                                             
 .  01، ص 0031 – 0034ارنة ، رسالة دكتوراه ، بدر جاسم حممد اليعقوب ، الغنب يف القانون املدين الكوييت ، دراسة مق1
 .212حممد صربي السعدي: مرجع سابق، ص 2
 . 020م ،ص0012عبد املنعم فرج الصدة: نظرية العقد يف البالد العربية ، دون طبعة ، دار النهضة ، القاهرة ،  3
 .213حممد صربي السعدي: مرجع سابق، ص 4
 .003مرجع سابق ، ص   -نظري االلتزام بوجه عام  –ح القانون املدين  عبد الرزاق السنهوري: الوسيط يف شر5
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 جد أن التشريعات اليت أتثرت ابلفقه الغريب،ال تعتد ابلغنب إال إذا جاء نتيجة استغالل إحدى نواحي فن

الضعف  لدى املتعاقد، كالطيش أو اهلوى أو النفوذ األديب أو احلاجة امللجئة، ومن هذه القوانني القانون املدين 

غنب وحده ولو كان فادحا إال يف حاالت خاصة وردت اجلزائري و املصري وغريمها ، ويف أغلب القوانني ال يعتد ابل

مدين  222م، مدين جزائري 320على سبيل احلصر، كالغنب يف بيع عقار إذا زاد الغنب عن مخس قيمة العقار )م

مدين مصري(  322م ،مدين جزائري 132مصري( ، والغنب يف عقد القسمة إذا جاوز الغنب مخس القيمة )م

أو  يعتد ابلغنب إال يف حالة واحدة وهي بيع العقار أاي كان مالكه سواء كان انقص األهليةوالقانون الفرنسي ال 

كامل األهلية، وال يكفي الغنب وحده للتأثري على رضاء العاقد املغبون ، وإمنا يلزم أن حيدث هذا الغنب 

.فاجتهت التشريعات 1املغبون الفاحشنتيجة استغالل العاقد اآلخر أو الغري للظروف النفسية اليت مير هبا العاقد

احلديثة   إىل استكمال نظرية الغنب بنظرية االستغالل ، حبيث تكون قابلية العقد لإلبطال ال جملرد الغنب وحده 

واملتمثل فقط يف االختالل الفادح بني التزامات طريف العقد ، ولكن ألن حدوث هذا االختالل املؤدي إىل الغنب  

 .2لعاقد للظروف النفسية اخلاصة لدى العاقد اآلخر املغبونا استغاللكان راجعا إىل 

، وجيرى تقدير وجوده بناء على  3فالغنب مسألة مادية تعتمد على حتقق االختالل الفادح بني األدائني يف العقد

معيار موضوعي جمرد حبيث ميكن القول أبن مثة غبنا يف العقد مبجرد التثبت من انتفاء التعادل بني مقدار ما أعطاه 

أحد العاقدين لآلخر ومقدار ما أخذه منه ، بصرف النظر عما إذا كان هذا الغنب قد وقع بسبب استغالل     

و كان قد حتقق بصورة تلقائية كأثر للمساومة بشأن العقد دون قصد االستغالل.    من أحد العاقدين لآلخر أ

                                                             
 .001عبد الرزاق السنهوري، الوسيط يف شر ح القانون املدين ، نظري االلتزام بوجه عام ، مرجع سابق ، ص1
 .003عبد الرزاق السنهوري، نفس املرجع ، ص2
 20، ص  0022حممد حسن عبد الر محان، مشروعية احملل يف التشريعات العربية ، دراسة مقارنة ، دون طبعة ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 3
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هذا خبالف االستغالل فهو مسألة نفسية يعتمد تقديره على معيار ذايت أو شخصي ، فرياعي فيه القاضي 

 ، 1فادحا  اختالالالظروف النفسية للعاقد املغبون حلظة إبرامه للعقد الذي أختل فيه أداؤه للعاقد اآلخر 

 .2االستغالل فال يكون الرضاء معيبا ولو وجد الغنب ، ألن الغنب مبجرده ال يعيب الرضاء انتفىأما إذا 

جيعل الغنب اجملرد من االستغالل عيبا من عيوب اإلرادة يف حاالت معينة وهي الغنب      والقانون املدين اجلزائري

     ( القسمة بغنب مبا جياوز مخس نصيب املتقاسم )ق م ج 323:ادةامليف بيع العقار  مبا يزيد عن اخلمس 

 )ق م ج(132ادة: امل

عيب عام يف العقود دون حتديد فإن القانون املدين اجلزائري قد نص على حكم الغنب اجملرد يف كان االستغالل   وملا

ومن احلاالت اليت ينص فيها القانون على االعتداد .3)ق م ج( 00 :حاالت خاصة ، ويف ذلك تقضي املادة

 ما أييت :فيابلغنب اجملرد عن االستغالل 

_ بيع العقار بغنب فاحش : أي بغنب يزيد عن اخلمس فيكون للبائع أن يطلب تكملة الثمن     إىل  احلالة األوىل

 (. 323أربعة أمخاس مثن املثل ) راجع املادتني  

 ة الرضائية  : إذا تضمنت القسمة احلاصلة برتاضي غبنا أبحد الشركاء، كان له أن يطلب _ القسم احلالة الثانية

 
                                                             

 304عبد الرزاق السنهوري ، الوسيط، اجلزء الثاين، مرجع سابق ، ص 1
 .   33بدر جاسم حممد اليعقوب ، مرجع سابق ،ص 2
 عدم اإلخالل ابألحكام اخلاصة ابلغنب يف بعض العقود ". 01راعى يف تطبيق املادة " ي00نص املادة:   3
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 . وما نتعرض له ابلدراسة هو احلالة األوىل بيع العقار  1ق م ج(132خالل السنة التالية للقسمة نقضها ) م

 بغنب فاحش    

 النصوص القانونيةفرع الثاين:ال

 سوريمدين  393 املادة*

عقار مملوك لشخص ال تتوافر فيه األهلية وكان فيالبيع غنب يزيد على اخلمس فللبائع أن  يطلب تكملة إذا بيع "

 ". الثمن إىل أربعة أمخاس مثناملثل

 مدين جزائري 323*املادة: 

 "وجيب لتقدير ما إذا كان الغنب يزيد على اخلمس أن يقوم العقار حبسب قيمته وقت البيع."... 

 جزائريمدين 320املادة: *

وابلنسبة  .تسقط ابلتقادم دعوى تكملة الثمن بسب الغنب إذا انقضت ثالثسنوات من يوم انعقاد البيع"  -

وال تلحق هذه الدعوى ضررا ابلغري احلسن النية إذا كسب حقا  -.لعدميي األهلية فمن يوم انقطاع سبب العجز

 "عينيا على العقار املبيع .

 مدين جزائري 341ملادة ا*

 ".جيوز الطعن ابلغنب يف بيع بطريق املزاد العلين مبقتضى القانونال " 

                                                             
، دار اجلزيرة. للنشر والتوزيع ،  2111املؤرخ يف مايو 12-11املعدل واملتمم ابلقانون رقم 0012املؤرخ يف سبتمرب  23 -12ألمر  323املادة: 1

 .13، جزائري ،  ص  2101طبعة 
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 :ابالستناد إىل هذه النصوص القانونية سنتناول يف املبحث الثاين شرائط إعمال احلكم االستثنائي للغنب كمايلي

 يف أهلية مالك العني املبيعة  .0 

 يف حمل التصرف ) العقار(.. 2

 يف نوع التصرف ) البيع(.. 3
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 الغنب يف بيع عقار من ال تتوفر فيه ألهلية وتقدير مقدراهملبحث الثاين: ا

ها  إذا مت بيع عقار من ال تتوفر لديه ب توفر املنصوص عليها والواجط و يف هذا البحث نطرق ابلدراسة  إىل الشر 

، وتقدير مقدار الغنب الواقع يف هذه احلالة وعليه نقسم املبحث إىل مطلبني  تناول يف املطلب األول شروط األهلية

 ابلغنب يف بيع العقار ونبني يف الطلب الثاين تقدير مقدار الغنب كاآليت:االعتداد 

 شروط االعتداد ابلغنب يف بيع عقار من ال تتوفر فيه ألهليةاملطلب األول: 

داية حبثنا أن أغلب التشريعات العربية تتفق على عدم االعتداد ابلغنب مهما كان فاحشاطاملا مل يقرتن ذكرانيف ب

ابالستغالل ، إال إذا كان املغبون حباجة إىل احلماية، اليت خيتلف مداها من تشريع آلخر، كما إذا وقع الغنب يف 

انونية .إال أن االعتداد ابلغنب يف هذه احلالة يتطلبتوفر بيع عقار القاصر وإال فال يكن للغنب أتثري يف التصرفات الق

وعليه  . شروط منها ما يتعلقبالشخصمحل احلماية ومنها ما يتصلبالغبنومنها ما يتصلباملال املشمول ابحلماية

 سنبحث يف هذه الشروط وما تثريه من تساؤالت يف بيع عقار لناقص األهلية مثال.

  يف أهلية مالك العني املبيعةالفرع األول :

 

 .1يشرتط أن يكون مالك العني املبيعة غري كامل األهلية

 لقد قصر القانون حق التمسك ابلغنب على الطرف البائع كما سنرى لكنه مل جيعله شامال كل ابئع بل جعله 

 أن انئبهم الشرعي قام به قاصرا على من ) ال تتوافر فيهم األهلية ( وهؤالء قد يكونون هم من تصرف ابلبيع أو 
                                                             

 سوري  "  إذا بيع عقار مملوك لشخص ال تتوافر فيه األهلية وكان فيالبيع غنب ......" .مدين  303املادة :1
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 على هذا نبحث فيما يلي :                                                                                                   ،نيابة عنهم 

 ) أ( يف اقتصار النص على البائع دون املشرتي

 )ب( يف أحكام األهلية فنبني املقصود منها يف هذا النص وحكمها يف التصرفات عموما والبيع خصوصا  

 )ج( يف النائب الشرعي )القانوين( وحكم تصرفاته مبا فيها بيع العقار وكذلك يف بيعه لنفسه   

 .)د( يف ملكية انقص األهلية للعقار 

 ألهلية إلقامة التوازن بني املتعاقدين حيث أن املشرع وجد أنه النص ورد حلماية من ال تتوافر فيهم ا:أوال 

 من اجلدير محاية من ال تتوافر فيهم األهلية ابعتبارهم ميثلون اجلانب الضعيف يف التصرف مما اقتضى تدخله 

يف حني أن إلقامة نوع من التوازن بني املتعاقدين, وقد قدر املشرع أن البائع مضطر للحصول على املال ببيع عقاره 

 . 1املشرتي يتوفر لديه املال الكايف إذ هو يسعى لتملك أعيان جديدة فلم يرى املشرع حاجة لنفس احلماية

ال جدال   يف  ،فيما يتعلق ابألهلية فقد ذكر املشرع عبارة من ال تتوافر فيه األهليةدون حتديد املشمولني هبا:اثنيا 

ال الوجوب فتلك مناطها الوجود وتثبت ابلوالدة وال تنتقص بعدوجودها  أن األهلية املذكورة قصد هبا أهليةاألداء

طاملا أن اإلنسان ما يزال موجودا خبالف أهلية األداء اليت مناطهاالعقل واإلدراك والتمييز وبذلك تتبع مناطها 

 وأهلية األداء هي صالحية الشخص ملباشرة التصرفات القانونية  ،فتكون معدومة وانقصة و كاملة

 .2على وجه يعتد هبشرعا    

عمره ومل يكن  فتكون ملن كان كامل العقل اتم اإلدراك وهي تثبت ملن أمت التاسعة عشرة من أما األهلية الكاملة

 .حمجورا قانوان جلنون أو لعته أو احملجور قضاء لسفه أو لغفلة
                                                             

 .24عبد الرزاق السنهوري ، الوسيط،اجلزء األول ،  مرجع سابق ، ص 1
 .023حممد صربي السعدي ، مرجع سابق ، ص 2
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)ق م ج( وكذاملن أمتها لكن أصيب  22سنة ميالدية( م:  03فتكون ملن مل يبلغ سن التمييز ) أمااألهلية املعدومة

 1.آبفة عقلية أعدمت لديه قوة التمييز واإلدراك كاجلنونوالعته

(, وكذا تكون ملن أمت سن 00وال04أمااألهلية الناقصة فتكون ملن أمت سن التمييز لكن مل بتم سن الرشد )بني ال

صيب آبفة عقلية أنقصت لديه اإلدراكوالتمييز كالسفه والغفلة فصدر حكم قضائي ابحلجر الرشد لكن أ

غريالتامة سواء كانت انقصة أو  -أهلية األداء  -إذايف ضوء أطوار األهلية اليت ذكرانها فان األهلية .عليه

من بلغ  -الصيب املميز ،املعتوه  ،اجملنون  ، -من مليبلغ سن السادسة عشر -عدومةتكون لآلتني )الصيب غري املميز

 السفيه و املغفل احملجوران قضاء(. ، -السادسة عشرولكن مل يتم التاسعة عشرة

 :اآلن نبني حكم تصرفات هؤالء عموما ويف البيع خصوصا

ابلنسبة لكاملي األهلية تكون كل تصرفاهتم صحيحة انفذة ولو اقرتنت ابلغنب الفاحش وقد ذكران أن القانون -1

 يتدخل إلقامة التوازن االقتصادي بني املتعاقدين طاملا أن التوازن القانوين متحقق ابستثناء بيع العقار كما ورد ال

 .)ق م ج(  سواء كان انقص أهلية أو كاملها 323يف نص املادة:

 ل اإلجازة ق م ج  مجيعا تكون تصرفاهتم ابطلة بطالان مطلقا ال يقب 22ابلنسبة لعدميي األهلية طبقا للمادة -2

 

                                                             
 .261نفس المرجع، ص 1
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 .2ذلك انه ال يعتد بعبارهتم فتكون تصرفاهتم القولية ابطلة ،1حىت النافعة منها نفعا حمضا)قبول هبة مثال( 

 وهو الصغري املميز فتكون تصرفاته إما انفعة  األهلية قانوانانقص  هوأما ابلنسبة لناقصي األهلية فنميز بني من -3

وإما دائرة بني النفع والضرر فتكون موقوفة ، وإما ضارة ضررا حمضا فتكون ابطلة  ،نفعا حمضا فتكون صحيحة 

وكذا جتاز هذه  ،ق م ج  22اآلاثر إىل أن جتاز أو تبطل ممن له احلق بذلك ) الويل أو الوصي أو املقدم  (م 

 ر يعد من التصرفاتالتصرفات إذا مرت سنة على اكتمال األهلية دون أن تبطل أو جتاز. وال شك أن بيع العقا

 .الدائرة بني النفع والضرر فيأخذ حكمه فيكون قابال لإلبطال ملصلحة انقص األهلية 

 وهو السفيه واملغفل فيكون حكمهما بعد احلجر عليهما كحكم الصغري األهلية حبكم القضاءانقص  أما من هو

يف تصرفاته النافعة والضارة والدائرة بني 3سنة( الذيلم يبلغ سن التمييز) يعترب غري  مميز من مل يبلغ سن ثالث عشرة 

النفع والضرر أما التصرف الذي يصدر من أحدمها قبل شهر القرار ابحلجر فال اثر له يف صحة التصرف إال إذا  

 )ق م ج(. 01كان نتيجة استغالل املادة: 

 :النيابة الشرعية عن انقصي األهلية:اثلثا 

 فيه األهلية حباجة إىل من يعاونه يف تصرفاته املالية لتكون صحيحة انفذة إذ هو ال يستطيع  إن من ال تتوافر

 املقدم( له  –الوصي   –وهذا الشخص الذي يعاونه يف تصرفاته يسمى )الويل  ،التصرف يف ماله تصرفا انفذا 

                                                             
 .020سابق ، صحممد صربي السعدي ، شرح القانون املدين ، مرجع 1
 وما بعدها. 021نفس املرجع ، ص2
 .223عبد الرزاق السنهوري ، الوسيط يف شرح القانون املدين ، نظرية االلتزام بوجه عام ، مرجع سابق ، ص 3
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.السلطة القانونية يف التصرف ابلشيء حمل الوالية تصرفا انفذا
1

 

 تتبني سلطات هؤالء يف التصرف مبال انقصي األهلية 00.2-32من القانون  30املادة:من خالل نص 

 .وبشكل خاص يف بيع عقارهم

أحوال على الويل أن يتصرف يف أموال القاصر تصرف الرجل  0\33ابلنسبة للويل فقد نصت املادة  – 1

الثانية قيدت حرية التصرف فنصت على أنه احلريص ويكون مسؤوال طبقا ملقتضيات القانون العام .كما أن الفقرة 

 3ليس للويل التربع مبال القاصر أو مبنافعه أصال وال بيع عقاره أو رهنه إال إبذن القاضي

  .( قانون األسرة33،30،01ابلنسبة للوصي نفس سلطة الويل يف التصرف وفقا ألحكام املواد )-2

( أما التصرف مبال احملجور فان النافع منها يصح ويبطل 33)أما االستثمار أو االستغالل فمشروط إبذن احملكمة م

الضار ضررا حمضا أما التصرف الدائر بني النفع والضرر فيصح ما مل تقيده احملكمة ابإلذن، أما ابلنسبة لبيع عقار 

 .احملجور فان فيشرت ط إذن احملكمة لصحته

 ما يسري على الوصي يسري على القيم على هذا يكون فابلنسبة  للقيم على اجملنون واملعتوه والسفيه واملغفل -3

 تصرفه النافع والدائر بني النفع والضرر صحيحا ويبطل الضار ضررا حمضا مع مراعاة التحفظات املذكورة 

                                                             
 .043حممد صربي السعدي ، شرح القانون املدين ، مرجع سابق ، ص1
 
 .22، بدون جزء ، ص 2100اجلزائر ، طبعة سبتمرب  -البيضاءقانون األسرة : مولود ديدان ، دار بلقيس للنشر، دار 2
 .22نفس املرجع ، ص3
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 ( الواجبة اإلتباع ومنها بيع أمواله عموما مبا فيها العقار.33)ادة:امليف 

 بيعه لعقار القاصر لنفسه فهل ميكن له ذلك ؟ إن اجلواب على  نتساءل يف معرض حديثنا عن النائب القانوين عن

من ينوب  لشخص أن يتعاقد مع نفسه إبسمال جيوز " أنه هو حيث تنصعلى جزائري مدين( 11:)ذلك يف املادة

فال جيوز كما هو واضح "عنه سواء أكان التعاقد حلسابه هو أم حلساب شخص آخر، دون ترخيص من األصيل

أن يشرتي النائب الشرعي )وليًا كان أم وصيا أم قيما( عقار انقص األهلية الذي أذن له بيعه وسواء أكان بغنب أم 

 . 1بدونه 

  :ملكية انقص األهلية للعقار:رابعا 

الذي يستوجب  األمرإن احلقوق العينية العقارية عموما ال تكتسب وال تنتقل إال ابلتسجيل يف السجل العقاري 

تسجيل العقود من قبل حمررها قبل إيداعها لدى احملافظة العقارية الذي مبوجبه تكتسب الواثئق احملررة اترخيا اثبتا 

لى ذلك فإن النص ع 2املعامالت العقارية. استقرارقصد شهرها مما يكسبها حجية يف مواجهة الغري مبا حيقق 

انقص األهلية مالكا حسب قيود السجل العقاري , إال أنه ومع ذلك يعد  يطبق فقط يف احلاالت اليت يعد فيها

صدور حكم -نزع امللكية-انقص األهلية مالكا قبل تسجيل حقه يف السجل العقاري يف احلاالت التالية )اإلرث

 .قضائي( على أن أثر هذا االكتساب ال يبدأ إال اعتبارا من التسجيل 

                                                             
 .22قانون األسرة : مرجع سابق، ص1
 
 املتعلق بتأسيس السجل العقاري. 0014مارس  22املؤرخ يف:  14/12املرسوم: 002 -002املواد:  2
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فإن البيع هنا قابل لإلبطال ملصلحة 1،ن ال والية له على مال انقص األهليةو إذا بيع عقار انقص األهلية مم

املشرتي وغري انفذ جتاه املالك)انقص األهلية( وإذا أجاز انقص األهلية أو انئبه القانوين هذا البيع قبل إبطال العقد 

يعلم أن العقار مملوك للغري( أصبح انفذا يف حق املشرتي وكان للمالك أن يطالب املشرتي ولو كان حسن النية)ال 

 وما لألخري إال أن يرجع على من ابعه العقار مبا دفعه  ، بتكملة الثمن إستادا إىل قيمة العقار وقت إجازة البيع 

 2ومحاي حلسن النية   ومحاية الستقرار املعامالت زايدة على الثمن املتفق عليه يف عقدمها

  يف حمل التصرفالفرع الثاين :

 .يكون التصرف وارداً على عقار يشرتط أن

لقد اقتصر النص يف محايته ملن ال تتوافر فيهم األهلية على بيع العقار وحده دون املنقول ويستوي أن يتم بيع 

 .على هذا نبحث يف اآليت:3العقار كله أو بعضه أو حقا عينيا واردا عليه 

 اقتصاره على العقار. 0

 يف مفهوم العقار. 2

 :على العقار وحده دون املنقول اقتصار احلماية-

                                                             
 .024حممد صربي السعدي ، شرح القانون املدين ، مرجع سابق ، ص   1
 .223عبد الرزاق السنهوري ، الوسيط يف شرح القانون املدين ، نظرية االلتزام بوجه عام ، مرجع سابق ، ص 2
 "إذا بيع عقار بغنب يزيد عن اخلمس فللبائع احلق يف طلب  تكمل الثمن إىل أربعة أمخاس مثن املثل...." . 323نص املادة: 3
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املشرع خص العقارات ابحلماية كوهنا متثل اجلانب اهلام يف الثروة السيما اجلانب االقتصادي فاعتربها أجدر 

مفهوم  -.1ابحلماية من املنقوالت ذلك خبالف الفقه اإلسالمي الذي تشمل محايته العقار واملنقول على حد سواء

 :العقار

 ومدين جزائري العقار أبنه) كل شيء مستقر حبيزه اثبت فيه وال ميكن نقله منه دون تلف فه 433عرفت املادة: 

 .عقار، وكل وماعدا ذلك من شيء فهو منقول( . والعقار ثالثة أنواع

 : العقارات بطبيعتها -0

فهو العقار أبنه كل شيء مستقر حبيزه اثبت فيه ال ميكن نقله منه دون تلف 2)ق م ج(  433 املادة:عرفت 

إال أن العقار بطبيعته .يشمل األراضي وما فوقها كاألبنية واملزروعات املتصلة ابألرض وما حتتها كاملقالع واملناجم

  قد يعد منقوال حبسب املآل فيعامل معاملة املنقول مىت توافرت الشروط القانونية العتباره منقوال حسب املآل

 :العقار ابلتخصيص -2

الذي يضعه صاحبه يف عقار ميلكه رصدا خلدمة هذا العقار أو استغالله . فالعقار  أبنه املنقول 2\433عرفته م

)ق م ج(              323:ابلتخصيص منقول بطبيعته لكنه يعد عقارا وخيضع ألحكام العقار مبا فيها املادة

ومل يعد  موضوع البحث .ولكن إذا فصل العقار ابلتخصيص عن العقار املخصص خلدمته فَـَقَد صفته كعقار

                                                             
 وما بعدها. 222عبد الرزاق السنهوري ، الوسيط يف شرح القانون املدين ، نظرية االلتزام بوجه عام ، مرجع سابق ، ص 1
 
 يزه واثبت فيه وال ميكن نقله منه دون تلف فهو عقار،وكل ماعدا ذلك من شيء فهو منقول.نص املادة: " كل شيء مستقر  حب 2

 غري أن املنقول الذي يضعه صاحبه يف عقار ميلكه رصدا على خدمة هذا العقار أو استغالله يعترب عقار ابلتخصيص."
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. فيجب أن حيتفظ العقار ابلتخصيص هبذه الصفة وقت البيع كي يُشمل  )ق م ج(323: مشموال ابملادة

حبكم املادة املذكورة وهو ال حيتفظ هبا إال إن ظل اتبعا للعقار املخدوم . فيجب أن يباع معه كي يُشمل حبكم 

  . دير الغنبالنص مع اإلشارة إىل أنه يدخل يف تقدير قيمة العقار عند تق

  :احلقوق العينية العقارية والدعاوى العقارية -3

 .) يعترب عقارا كل حق عيين يقع على عقار , وكذلك كل دعوى تتعلق حبق عيين على عقار( 0\433تنص م

 وتقتصر على احلقوق العينية األصلية واحلقوق العينية التبعية الواردة  ،  وهي احلقوق العينية الواردة على العقار

)ق م ج( بشكل حصري , فال تشمل احلقوق الشخصية ولو كان حملها عقارا       432على العقار وقد عددهتا م

فهذه تعد من األموال املنقولة عمال ابملفهوم املخالف      1)كالتزام املؤجر بتسليم العقار املأجور للمستأجر(

جتدر اإلشارة إىل أنه ليس كل حق عيين  .لى عقاراليت ال تعد ماال عقاراي إال كل حق عيين وارد ع 432للمادة 

)فال قاملر تفأصلي قابل بذاته ألن يكون حمال للتصرف فاالرتفاق مثال ال يقبل بطبيعته البيع استقالال عن العقار 

ا كما تدل عليه-يتصور بيع حق املسيل أو املرور استقالال مثال( . كما أنه ابلنسبة للحقوق العينية التبعية فإهنا 

اتبعة للحق الشخصي الذي تضمنه فال يتصور أهنا بذاهتا حمال للبيع بل إهنا تتبع احلق الشخصي  -التسمية

أما الدعاوى اليت حتمي حقا عينيا عقاراي فهي تتصف بطبيعة احلق الذي حتميه فتكون عقارا أيضا وقد  ،املضمون 

م النص ألهنا ابألصل ال تقبل البيع فالدعوى . إال أنه جيب أال يفهم من ذلك أهنا مشمولة حبك432ذكرهتا م

 . لصيقة ابحلق الذي حتميه فال يتصور التصرف هبا استقالال عن احلق
                                                             

 0021 توفيق حسن فرج، نظرية االستغالل يف القانون املدين املصري، رسالة دكتوراه مقدمة إىل كلية احلقوق ، جامعة اإلسكندرية  ، وأجيزت سنة1
 .                               21ص 
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 يف التصرفالفرع الثالث :

 .يشرتط أن يكون التصرف بيعاً 

 )ق م ج( ابحلماية تصرف البيع فقط   323التساؤل الذي يطرح هبذا اخلصوص هو هل يشمل نص املادة: 

 .أم أنه يشمل التصرفات األخرى كالشراء وسائر املعاوضات اليت حيتمل فيها أن يقع الغنب الفاحش ؟    

 ولإلجابة على هذا التساؤل حناول حتليل النص القانوين  ومقاربة التصرفات األخرى منه  فنبحث فيما يلي:

القانون تدخل بنص استثنائي حلماية بيع سبق أن ذكران أن .1اقتصار احلماية على الطرف البائع دون املشرتي 0

يف مثن العقار الذي يبيعه , وال  -بنسبة معينة كما سنرى-يغنب عندما العقار و خصوصا من ال تتوافر فيه األهلية

يشمل ذلك شراءه ولو كان ذلك الشراء بغنب فاحش, إذن فاحلماية تقتصر على البيع ال الشراء لكن ما حكم 

  )ق م ج( ؟ 203يقع فيها الغنب املادي كاملقايضة مسائر املعاوضات اليت 

ن القانون أذكران يف األصل العام أن الغنب املادي ال يعتد به ألنه ليس من ش.2اقتصار النص على تصرف البيع 2

خيرج  لكنه وعلى سبيل االستثناء وبنص خاص ،أن يتدخل إلقامة التوازن االقتصادي بني املتعاقدين بل القانوين

 .  )ق م ج(323 :صل العام وهذا ما أورده  يف املادةعن األ

 قسمة الشيوع وتصفية الشيوع وكذا و نناقش اآلن حاالت خاصة قد يشملها النص بشروط معينة هي) املقايضة

                                                             
 .22عبد الرزاق السنهوري ، الوسيط يف شرح القانون املدين  املصري ، اجلزء الرابع ، البيع واملقايضة ، مرجع سابق ، ص 1
 .21نفس املرجع ، ص2
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 عندما يكون هذا املقابل عقارا(. كحصة يف شركة وإجيار العقار والوفاء مبقابل وتقدمي العقار ابلبيع ابملزاد

املقايضة أبهنا عقد يلتزم به كل من املتعاقدين أن  (ق م ج) 203املادة:عرفت   :املقايضة مع املعدل النقدي -

 :ينقل لآلخر على سبيل التبادل ملكية مال غري النقود , وهي كما ذكرت خترج عن النطاق احملدد للمادة

 ن ينقل للمشرتي ملكية شيء أو حقا ماليا كوهنا تقتصر على البيع وهو عقد يلتزم مبقتضاه البائع أ)ق م ج(323

 . آخر يف مقابل مثن نقدي

 املقايضةمن مقارنة التعريفني املذكورين يتضح لنا فرق هام بني العقدين وهو وجود الثمن يف البيع وعدم وجوده يف 

 (ق م ج) 202املادة:. فال يصح القول أن 1هذا مينع تطبيق النصوص القانونية املتعلقة ابلثمن على هذا العقد 

تقضي بسراين أحكام البيع على املقايضة إذ أن ذلك مقيٌد ابلقدر الذي تسمح به طبيعة املقايضة  ولكن هناك 

يذهب إىل أن النص يشمل املقايضة أيضا ويستند إىل أن علة حكم الغنب الفاحش تتوافر يف املقايضة  رأاي آخر

ال هذا احلكم فتقدر قيمة العقار الذي قايض عليه انقص ألهلية وإىل أن طبيعة املقايضة ال تتعارض مع إعم

ونعتقد أن هذا الرأي حمل نظر فاألساس الذي استند إليه هذا الرأي 2وتنسب إىل قيمة العقار الذي قايض به.

تتوافر يف املقايضة ليس صحيحا . فهذا النص استثنائي ال جيوز    (ق م ج) 323املادة:منأن العلة يف حكم 

ياس عليه وإال جلاز القياس يف كل عقد معاوضة إلمكان حتقق العلة فيها أيضا وهذا ما ال جيوز . فليس كافيا الق

للقول ابنطباق النص على غري البيع حتقق العلة من النص فيها . أما األساس اآلخر هلذا الرأي من أن طبيعة 

                                                             
 .21توفيق حسن فرج ، نظرية االستغالل يف القانون املصري ، مرجع سابق ، ص1
 .040نظرية االلتزام بوجه عام ، مصادر االلتزام ، مرجع سابق ، ص عبد الرزاق السنهوري ، الوسيط يف شرح القانون املدين ، 2
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يعتها ال تتضمن مثنا فال يستقيم إعمال النص املقايضة تسمح بتطبيق النص فغري صحيح أيضا ألن املقايضة بطب

 .إذ ال نستطيع القول أن العني املقايض عليها مثنا للعني األوىل1املتعلق ابلغنب يف مثن العقار يف عقد املقايضة 

قد يكون انقص األهلية مالكا حلصة يف عقار مملوك على الشيوع فبيعه هلذه احلصة للغري أو   :قسمة الشيوع  -

سواء مت ذلك البيع بعد اإلفراز أم قبله  (ق م ج) 323 املادة: الشركاء الشك يدخل يف نطاق تطبيق نصألحد 

  ذلك أن الشريك على الشيوع يعد مالكا حلصته ملكا اتما وله أن يتصرف فيها وأن يستويل،

صة اليت تصرف هبا يف فإذا كان تصرفه قبل اإلفراز ومل تقع احل  (ق م ج) 102املادة:2على مثارها وأن يستعملها

أي البائع انقص –نصيبه فان حق املتصرف إليه ينتقل إىل اجلزء الذي آل للمتصرف فإذا كان مغبوان ابلثمن 

كان له أن يطالب بتكملة الثمن مع اإلشارة إىل أن للمتصرف إليه أن يبطل البيع إذا كان جيهل أن   -األهلية

  .ةاملتصرف ال ميلك العني املتصرف فيها مفرز 

هذا ابلنسبة للبيع لكن ما حكم القسمة اليت جيريها الشركاء القتسام العقار الشائع , وما حكم بيعه لعدم إمكان 

 قسمته عينا ) قسمة التصفية(

 : لقسمة الرضائية. ا1

هي اتفاق الشركاء مجيعا على إزالة الشيوع ويشرتط فيهم األهلية الكاملة أما ابلنسبة للقاصرين فيشرتط إذن 

 يستطيع الشركاء إذا انعقد إمجاعهم أن يقتسموا املال الشائع "ق م ج()123املادة:القاضي إبزالة الشيوع 
                                                             

 .22، ص 0041عبد الرزاق السنهوري، الوسيط يف شرح القانون املدين املصري ،اجلزء الرابع، البيع واملقايضة ،دون طبعة ، دون دار نشر، 1
 
شريك يف الشيوع ميلك حصته ملكا اتما ، وله أن يتصرف فيها وأن يستويل مدين جزائري  القسمة االتفاقية على أنه "كل  0/ 102عاجلت املادة: 2

 على مثارها وأن يستعملها حبيث ال يلحق الضر ر حبقوق سائر الشركاء.
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واملقصود "1مراعاة اإلجراءات اليت يفرضها  القانونابلطريقة اليت يروهنا فإذا كان بينهم من هو انقص األهلية وجب 

) من كان فاقد األهلية أو انقصها لصغر  00-32قانون األسرة رقم: 030 :ابإلجراءات اليت يقررها القانون املادة

 .2السن أو جنون أو عته،أو سفه، ينوب عنه قانوان ويل ، أو وصي أو مقدم طبقا ألحكام هذا القانون(

 :نالحظ أن القانون أحاط انقص األهلية الذي ميلك حصة يف مال شائع حبمايته ويتجلى ذلك يف 

 اشرتاط احلصول على إذن القاضي قبل القسمة                                                                   -أ

 حىت لو أن غبنا يزيد عن اخلمس حلق اشرتاط تصديق القاضي لنفاذها . فإن حتقق الشرطان نفذت القسمة و -ب

 القاصرة على البيع .   (ق م ج) 323املادة:بناقص األهلية يف قسمة العقار الرضائية هنا ال يسري حكم 

 :القسمة القضائية  .2

هي القسمة اليت تتم بواسطة القضاء عند اختالف الشركاء يف االقتسام أو الن أحدهم غائب أو غري كامل 

 وهذه القسمة قد تتم عينا وقد تتم ابلبيع ، ورفضت احملكمة اإلذن ابلقسمة أو التصديق عليها ،3األهلية

 . 4يف املزاد العلين وتوزيع الثمن

 القسمة العينية وفيها يقسم املال الشائع إىل أجزاء مفرزة حسب حصص الشركاء وهي ال تتم إال يف األشياء -أ
                                                             

 ريقة اليت  مدين جزائري  القسمة الرضائية على أنه "يستطيع الشركاء إذا انعقد إمجاعهم أن يقتسموا  املال الشائع بينهم ابلط  123عاجلت املادة: 1
 يروهنا. فإذا كان بينهم  من هو انقص األهلية وجبت مراعاة اإلجراءات اليت يفرضها القانون".

 .32قانون األسرة، مرجع سابق، ص 2
 
 .أمام احملكمةى على ابقي الشركاء إذا اختلف الشركاء يف اقتسام املال الشائع  فعلى  من يريد اخلروج  من الشيوع أ يرفع الدعو  122/0نصت املادة 3
 . 221، ص  سابقبدر جاسم حممد اليعقوب ،  مرجع 4
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 1)ق م ج( 121، 123:وادوهذه القسمة متر إبجراءات حددها القانون امل ،القابلة للقسمة 

 قسمة التصفية حيث يتم بيعه يف املزاد العلين لعدم إمكان القسمة العينية . -ب

يف كال احلالتني ال ميكن نقض القسمة فلقد حدد القانون يف القسمة القضائية سواء متت عينا أم ابلبيع إجراءات 

الشيوع وحتقيق املساواة والعدالة بني املتقامسني فال يتصور الغنب فيها فالقسمة العينية تتم حمددة هتدف فض 

    122املادة:  خاص وبشكل)ق م ج(،  124,122: القضاة وفق إجراءات حددها القانون يف املواد إبشراف

الغائب ومن ال  -حيث توجب على قاضي الصلح أن يطلب من احملكمة املختصة تعيني من ميثلهما)ق م ج( 

يف دعوى القسمة وذلك وفقا ملا يقرره القانون . وكذلك فإن التصفية تتم ابلبيع يف املزاد العلين  -تتوفر فيه األهلية

مما يضمن احلصول على أفضل مثن للمال الشائع وسواء رسا املزاد على شريك ما ) حيث تسري أحكام القسمة( 

 2أحكام البيع( أم رسا املزاد على الغري ) حيث تسري

إذا كان انقص األهلية مدينا لشخص ما مث قدم عقاره وفاء   :تقدمي العقار كوفاء لدين بذمة انقص األهلية  -

ق م ج إذا غنب مبا يزيد عن مخس قيمة العقار هبذا الوفاء فيكون  323هلذا الدين فهل يُشمل هذا الوفاء بنص م

 قيمته 2\2الوفاء حىت له املطالبة بتكملة قيمة العقار حمل 

 ميكن تطبيقه بصدد تقدمي العقار لوفاء دين بذمة انقص  -على ما نعتقد- (ق م ج) 323املادة: إذن فنص 

 ويكون للمويف املطالبة بتكملة قيمة  ،فيكون حساب الغنب ابلفرق بني قيميت العقار والدين املوىف به ، األهلية 
                                                             

 كل شريك نصيبه املفرز.  إبعطاء، وتثبت احملكمة ذلك يف حمضرها وتصدر حكما  االقرتاع"جتري القسمة بطريق  121نص املادة:1
العامري العامر ي ، النظرية العامة لالستغالل ، الغنب الناتج عن االستغالل ، دراسة مقارنة بني القانون الوضعي والفقه اإلسالمي،  هائل حزام ميهوب2

 .021، ص  2110دون طبعة ، املكتب اجلامعي احلديث ، 
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 .1 قيمته وقت الوفاء 2\2العقار حىت

أن احلصة املقدمة من أحد الشركاء يف شركة قد تكون نقدية أو عينية أو جمرد   :تقدمي العقار كحصة يف شركة-

وقد تكون احلصة العينية املقدمة عقارا , وعندها قد يكون هذا التقدمي مشروطا أبن يعود  ،مسامهة يف العمل 

وقد ال يكون مشروطا بذلك فيكون نقل  ،ائيا العقار إىل مالكه يف حال تصفية الشركة فال يعد نقل العقار هن

فهل يعد تقدمي انقص األهلية لعقاره كحصة يف شركة دون أن يشرتط أيلولته إليه يف  ،العقار إىل الشركة هنائيا 

 ق م ج ؟ الواقع أن هذا التقدمي ال يعد بيعا للعقار للشركة  323حال التصفية بيعا هلذا العقار مشموال حبكم م

 عد ما يتلقاه الشريك من نسبة من األرابح مثنا له وابلتايل ال يُشمل هذا التقدمي حبكمكما ال ي

 .(ق م ج ) 323املادة:

إذا غنب مبا يزيد عن مخس أجرة  (ق م ج) 323املادة:ال خيضع إجيار عقار انقص األهلية حلكم   :إجيار العقار-

حيث يقتصر النص على حالة البيع فقط . ذلك سواء صح القول أن احلق الذي ينشئه املؤجر للمستأجر  ،العقار 

إذا كان حقا عينيا واردا على عقار( أم شخصي)فيكون  عقارا مبوجب عقد اإلجيار هو حق عيين)فيكون

أم منقول  ذلك خبالف ما منقوال( فال فرق  ألن التصرف هنا ليس بيعا حىت جنادل يف أنه وارد على عقار  ماال

  .2 إذا كان انقص األهلية يبيع حق االنتفاع)وهو حق عيين عقاري( الوارد على عقاره

  .خروج البيع الذي يتم ابملزاد العلين وفقا للقانون-

                                                             
 .22،ص 0130حممود مجال الدين زكي، الوجيز يف نظرية االلتزام ، مطبعة جامعة األزهر ، القاهرة ، 1
 .040عبد  الرزاق أمحد السنهوري ، الوسيط يف شرح القانون املدين ، نظري االلتزام بوجه عام ، مصادر االلتزام ، مرجع سابق ، ص 2
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 فاحلماية 1نه ال جيوز الطعن ابلغنب يف بيع مت وفقا للقانون بطريق املزاد العلين.أعلى  (ق م ج) 341:نصت املادة

 ال تشمل هذه البيوع الن الطريق الذي مت به يتضمن اإلجراءات اليت متكن من احلصول على الثمن األعلى للعقار 

  .2املباع فال يطعن به ولو كان فيه غنب يزيد على اخلمس

قد يكون سببا إلحجام الكثريين عن الدخول يف املزاد فال  ،مث إن جعل البيع ابملزاد العلين مهددا ابلطعن للغنب 

 .تتهيأ الفرصة للوصول للثمن األعلى

 تقدير مقدار الغنباملطلب الثاين:

 الغنب وأن حد وحتديد جيب أن يتم معرفة  لشرطهذا افإذا حتقق .يشرتط أن يتجاوز الغنب الالحق ابلبائع اخلمس

 ايلي:مويكون ذلك ك كيفية التقديروقت إبرام العقد كما نبني  قيمة العقار يتم تقدير 

 الغنب دــــحالفرع األول:

ال خيلو عقد من العقود من الغنب أي تفاوت القيمة بني االلتزامااتملتقابلة والذي يتمثل رحبا ألحد املتعاقدين 

أو تعديل التزامات أحد الطرفني فقداتملعامالت ما  3وخسارة لآلخر فإذا اختذ الغبناليسري وسيلة إلبطال التصرفات

خبصوص االستغالل أن يكون الغنب فاحشا وهذا يفهم من   (ق م ج) 01 :تقتضيه من استقرار و اشرتطتاملادة

                                                             
 مدين جزائري " ال جيوز الطعن ابلغنب يف بيع  مت بطريق املزاد العلين مبقتضالقنون." 341نصت املادة 1
 .221مرجع سابق ، ص بدر جاسم حممد اليعقوب ، 2
 .022، ص  0002مجيل الشرقاوي ، نظرية بطالن التصرف القانوين ، دن طبعة ، دار النهضة العريب ، القاهرة ،  3
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من دون حتديد حد هلذا الغنب ,أما –1إذا كانت التزامات أحد املتعاقدين متفاوتة كثريا يف النسبة  - عبارةالنص

 .فقد حددت الغنب املعتد به مبا يتجاوز مخس قيمة العقار وقت البيع (ق م ج) 323 :املادة

 اتريخ تقدير قيمة العقارالفرع الثاين:

 ج(ق م ) 2\323املادة: أن يقّوم العقار حبسب قيمتهوقت البيع 

ذلك ألن تعديل العقد للغنب يستهدف إعادة التكافؤ بينااللتزامات املتقابلة للطرفني وليس املقصود به رد االلتزام 

املرهق إلـىاحلد املعقول فهذا األثر يرتتب على طروء احلوادث االستثنائية العامة التيلم يكن يف الوسع توقعها إذا 

مع اإلشارةإىل أن نظرية احلوادث الطارئة  ،يثيهدده خبسارة فادحة أدت جلعل االلتزام التعاقدي مرهقا للمدين حب

ويكون 2.التتناول صحة العقد بل تنفيذه الالحق يف حني أن الغنب يرد على توازاناللتزامات املتقابلة عند إبرام العقد

من تقلبات األسعار بعد منارتفاع مثن العقار أو  لالستفادةاشرتاط تقدير القيمة بوقت التعاقد عدم السماح للبائع 

التعاقد فقد أراد القانون حفظحد أدىن للتوازن بني البائع انقص األهلية واملشرتي , فال بد من حتديد اترخيالعقد يف 

  . كل من الوعد والبيع املعلق على شرط واقف ملعرفة وقت تقدير القيمةوابلتايل معرفة مقدار الغنب

أي إذا أُبرم البيع مبمارسة املشرتي حق اخليار الناجم عن الوعد ابلبيعفالبيع يعترب منعقدا :حالة الوعد ابلبيع- 

 بتاريخ ممارسة حق اخليار ال من اتريخ الوعد ابلبيع ويرجع هلذا التاريخ عند تقدير العقار وتقدير ما إذا جتاوز الغنب 

                                                             
 .240توفيق حسن فرج، نظرية االستغالل ، مرجع سابق  1

 .212نفس املرجع،  2
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اس قيمة العقار وقت تعبرياملشرتي عن خياره إذا  إذن للبائع املطالبة بتكملة الثمن حىت أربعة أمخ، 1حد اخلمس

كانت قيمة العقار قد ارتفعت بني اتريخ الوعد واترخيالقبول , نشري إىل أن حق اخليار الناجم عن الوعد ابلبيع 

 العقاري هو حق عينيعقاري واجب التسجيل يف السجل العقاري. 

ري وحصل املشرتي على حكم يلزم البائعبالبيع فان التقدير ال وإذا امتنع البائع عننقل امللكية أو احلق العيين العقا

وحنسب أنه ،يكون بتاريخ صدور احلكم ابعتبار أنه حكم تقريري المنشئ بل بتاريخ إبداء املوعود له رغبته ابلشراء

 . ة ابلشراءإذا مل يستطع املوعود له أن يثبت هذا التاريخ يُعد اتريخ تسجيل استدعاء الدعوى اترخيا إلبداء الرغب

 هذا البيع وان كان ال يعترب انفذا إال بتحققالشرط غري انه يف حال  : حالةالبيع املعلق على شرط واقف - 2

 حتققه يستند أثر العقد إىل الوقت الذي نشأ فيهااللتزام ما مل يكن مثة شرط خمالف فتاريخ العقد هو املتخذ أساسا

 .2ال اتريخ حتقق الشرطلتقدير قيمة العقار وحتديد مقدار الغنب 

 كيفية التقديرالفرع الثالث:

للقضاءعند تقدير التفاوت بني قيمة املبيع والثمن االستعانة ابخلربة على أن قضاةاملوضوع غري ملزمني بتقرير اخلرباء 

 وعليهم أن يسرتشدوا يف ذلك بكل واقعة تؤثر يف3وهلم مطلق احلرية يف معاجلة نتيجةاخلربة يف ضوء الوقائع

  .قيمةاملبيع , فاملأجور الذي يشغله مستأجر ال ميكن إخالؤه منه تنقص قيمته عنالعقار اخلايل من الشواغل

                                                             
 .22عبد الرزاق السنهوري ، الوسيط يف شرح القانون املدين  املصري ، اجلزء الرابع ، البيع واملقايضة ، مرجع سابق ، ص 1
 
 .334م ، ص 0013عبد الرزاق السنهوري ، الوسيط ، اجلزء الثاين ،  الطبعة الثانية ، دار إحياء الرتاث العريب ، بريوت ،  2
 .240تغالل ، مرجع سابق ، ص توفيق حسن فرج ، نظرية االس 3



 الغنب الوارد على العقار: ماهية لفصل األولا

 

11 
 

إذن جيب أن يدخل يف نطاق التقدير كل شرط يفرض على املتعاقد عبئا ولو كانال يتمثل أبداء مايل جيب تقدميه  

 . ا الشرط جيب أخذه بعني االعتباركما لو تعهد املشرتي أبن يؤجر البائعالعقار ملدة معينة فهذ

وهذه احلالة تتناولبيع جمموعة تشمل عقارا أو أكثر مع  1كيفية التقدير يف صفقة تناولت عقارات ومنقوالت معا 

ففي هذه احلالة نفرق  ،منقول أو أكثر وليست هذه املنقوالتعقارات ابلتخصيص إذ تلك تدخل يف تقدير القيمة 

 بينحالتني

 الثمن قابال للتجزئة على أجزاء املبيع فيمكن بذلك معرفةقيمة العقار منفردا ومعرفة الغنب الالحق   أن يكون -0  

 ابلبائع يف بيعه .    

أما إذا كانغري قابل للتجزئةفإن املشكلة هنا فنية ال قانونية تتعلق إبمكان أو عدم إمكان قسمة الثمنفيجب أال  -2

فتقدر قيمة مجيع األشياء املبيعة من  (رايضيا) ا نقرتح هلذه املشكلة حال فنيالذ ،يعطل يف هذه احلالة حكم النص 

مث حيسب جمموع قيمة األشياء املبيعة مجيعها للوصول حلساب نسبتها إىل ،عقارات ومنقوالت على حدة

إذا   وابلتايل يعرف ما جيب أن يكون نصيب كل منها يف الثمن فتعرف حصةالعقار من الثمن وما ،هذااجملموع 

 ). كان هناك غنب يربر إعمال النص

إذا بيععقار ومنقولني لنفرتض أهنما سيارة ولوحة فنية بثمن إمجايل هو مليون ومئتاألف فهنا وحسب احلل  مثال:

نصف  قيمة العقار بلغت مليونديناروالسيارة لنفرتض أن و حتسب قيمة كل من هذه األشياء املبيعةأقرتح الذي 

 ،مث حنسب جمموع قيم األشياء املبيعة ملعرفة نسبة كل منها إىل جمموعقيمتها . مليون واللوحة نصفمليون أيضا

                                                             
 .24عبد الرزاق السنهوري ، الوسيط يف شرح القانون املدين  املصري ، اجلزء الرابع ، البيع واملقايضة ، مرجع سابق ، ص 1
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واملنقولني كل   2\0مليون . فتكون نسبة العقار إىل جمموعة قيماألموال املبيعة هي2فمجموع قيمتها كما قدرت 

 . 2\0منهما نسبته إىل جمموع القيم 

 جمموع قيم األشياء املبيعة ن يكون نصيب كل من هذه األموال إىل الثمن كنسبتها إىلابلتايل يفرتض أ

 جمموع قيم األشياء املبيعة وابلتايل يفرتض أن يكون نصيب كل من هذه األموال إىل الثمن كنسبتها إىل

ألف . وابلتايل  311ألفوكل من املنقولني ربع الثمن أي 411فيكون نصيب العقار من الثمن هو نصفه أي 

ألف( 411حنسب الغنب يف مثن العقاراملقدر فقط فنوازن بني قيمة العقار)مليون دينار( ونصيبه من الثمن)

 1فنالحظأن الغنب هنا جتاوز اخلمس فيعمل ابلنص.

                                                             
 د. 21سا 04،   2102مارس  12موقع إلكرتوين ،منتدى العلوم القانونية ، أرشيف شؤون قانونية ، الشروق ستار ،  1



 

 

 الفصل الثاني

أثـــر الغبن الوارد على العقار في 

 العقد



 : أثر الغنب الوارد على العقار يف العقدالفصل الثاين

 

 

يف هذا الفصل حناول أن نتطرق ابلدراسة والتحليل إىل أثر الغنب الوارد على العقار ففي حالة بيع عقار 

أنه ال أي يبطل العقد ، ولكن يستكمل الثمن إىل أن يصل أربعة أمخاس القيمة، فإنه ال،أبقل من أربعة أمخاس 

يف أكثر من اخلمس وهو املقدار الذي يتغابن فيه الناس عادة ، وال يكون الغنب الطرف الذي ابع العقار يغنب 

 امتنع املشرتي عن تكملة الثمن الذي يعد التزاما يف ذمته .ا ذالعقد ،إال إفسخ سببا يف 

أثر يف هذا املفهوم قسمنا الدراسة يف هذا الفصل إىل مبحثني نتطرق يف املبحث األول إىل  للبحثو   

كما سيوضح فتعرض ابلدراسة أوال إىل شروط الطعن الواجب توفرها يف العقد اليت متكن وارد على العقار  الغنب ال

 املطلب الثاين الطرف املغبون يف الطعن ابلغنب وهذا ما نبينه يف املطلب األول من هذا املبحث  كما  سندرس يف

وضحني سلطة القاضي يف تعدي العقد الذي من نفس املبحث  الغنب بني النظرية املادية والنظرية الشخصية م

ونتطرق يف املبحث الثاين من هذا الفصل اجلزاء الذي يرتتب على الغنب يف حالة حتققه مبينينا ، يشتمل على غنب

احملددة قانوان كما  املدة قبل انقضاءالدعاوى اليت يرفعها الطرف املغبون للمطالب بتكملة الثمن إىل أربعة أمخاس 

 قوط حق الطرف املغبون يف رفع دعوى الغنب فكل هذه املفاهيم  نوضحها ابلتفصيل كمايلي:نبني حال س

 

 

 

 

  34 
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 شروط الطعن ابلغنب الوارد على العقار وتعديل العقدألول:ا املبحث

فهو بذلك مظهر خارجي لالستغاللو هو عيب يف 1الغنب عدم التعادل بني ما يعطيه احد املتعاقدين و ما أيخذه

العقد ال يف اإلرادة. أما االستغالل فهو استغالل احد الطرفني حالة ضعف يوجد فيها املتعاقد املغبون و حمل 

استغلها الطرف اآلخر كحالة الطيش البني أو اهلوى اجلامح. فاملشرع اجلزائري اخذ ابلغنب غري االستغاليل و هو 

بسبب استغالل ضعف نفسي و الغنب غري  ذلك الغنب الذي يرتتب عليه خلل اقتصادي يف العقد و لكن ليس

 .االستغاليل ال يعيب العقد فالغنب إن مل يكن نتيجة استغالل ال يعتد به إال إذا وجد نص خاص

ومن بني املسائل اليت وجد فيها نص خاص هو بيع العقار فسنتناول يف املطلب األول الشروط الواجب توافرها 

 القاضي يف تعديل العقد    للطعن ابلغنب و يف املطلب الثاين سلطة

 الشروط الواجب توفرها للطعن ابلغنب الوارد على العقاراملطلب األول: 

 ׃)ق م ج(  358:تنص املادة

إذا بيع عقار بغنب يزيد عن اخلمس فللبائع احلق يف طلب تكملة الثمن إىل أربعة أمخاس مثن املثل و جيب تقدير "

 "يقوم العقار حبسب قيمته وقت البيعما إذا كان الغنب يزيد عن اخلمس أن 

 ׃من نفس القانون )ق م ج(  360:و تنص املادة

                                                             
 .214الوسيط ، مصادر االلتزام ،  اجمللد األول ، مرجع سابق ، ص -السنهوري،  عبد الرزاق1

 



 : أثر الغنب الوارد على العقار يف العقدالفصل الثاين

 

18 
 

 "ال جيوز الطعن يف بيع مت بطريق املزاد العلين مبقتضى القانون "

 ׃ق.م.ج( نستنتج أن لألخذ ابلغنب يف بيع العقار جيب توافر الشروط التالية) 341و 323 :فمن نص املادتني

 البيع عقارأن يكون :الفرع األول -

فال جيوز الطعن ابلغنب إذا ورد البيع على حق شخصي مثال  1جيب أن يرد العقد على عقار أو حق عيين عقاري  -

ال جيوز ملستأجر عقار الطعن ابلغنب إذا ابع حقه يف االستئجار ألنه حق شخصي كما ال جيوز الطعن ابلغنب يف 

ستوي أن يكون للبائع حق ملكية على العقارأوأن يكون حق عيين وارد على منقول سواء كان مادي أو معنوي ي

حقا عينيا آخر كحق انتفاع ببيت أو حق ارتفاقكما يدخل ضمن مفهوم العقا ر يف حساب غنب العقار 

ابلتخصيص و إذا اشتمل عقد البيع على عقار أو منقول بثمن واحد فان دعوى الغنب ال تقبل إال للعقار دون 

 املنقول.

 أن يكون يف البيع غنب يزيد على مخس قيمته: الفرع الثاين -

و هذا يعين أنه ال جيوز الطعن ابلغنب يف بيع العقار إال إذا بيع  ، 0/2يشرتط القانون أن يزيد الغنب على اخلمس 

و العربة يف تقدير الثمن تكون ابلنظر إىل قيمة العقار ، 2من قيمته احلقيقية 2/2العقار أبقل من أربعة أمخاس 

 وقت البيع أي ال عربة بقيمته وقت التسليم أو وقت رفع الدعوى و مسالة تقدير ما إذا كانت قيمة العقار 

 فمن هذا الشرط .2أوال هي من اختصاص قاضي املوضوع و له االستعانة خببري1تفوق الثمن أبكثر من اخلمس
                                                             

 ( من القانون املدين اجلزائري  على أنه " إذا بيع عقار بغنب يزيد عن اخلمس...." .323نصت املادة: )1

 .22،ص  0013حممود مجال الدين زكي ، الوجيز يف نظرية االلتزام ،مطبعة جامعة األزهر ، القاهرة ،2
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 املشرع قد اعتمد على معيار مادي وليس على معيار شخصي كما يف االستغالل.يتبني أن 

 ׃املثال األول

 كيفية تعيني مقدار الغنب

 مليون سنتيم 200مليون سنتيم قيمته وقت البيع  021بيع مسكن ب 

 الثمن –القيمة احلقيقية  =مقدار الغنب

 021-211=مقدار الغنب 

 مليون سنتيم 60 =مقدار الغنب

 ׃املثال الثاين

 مليون0.01مليون مت بيعه ب  2.2قيمة مسكن 

 هل حيق للبائع رفع دعوى الغنب

 0/2تقدير مقدار اخلمس - 0

 = مقدار اخلمس 0/2القيمة * 

                                                                                                                                                                                              
 وما بعدها.22حممود مجال الدين زكي مر جع سابق ،ص 1
 .230ص مرجع سابق ، العامر ي ، ميهوب هائل حزام 2
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  مليون 0.5 = 1/5 * 205

 الثمن = مقدار الغنب –القيمة احلقيقية  - 2

2.5–  0.01= 0.53 

 نقارن بني قيمة اخلمس *

0.5<0.53 

 الغنب اكرب من قيمة اخلمس فيحق للبائع رفع دعوى الغنبمقدار 

 ما هو املبلغ الواجب تكملته من طرف املشرتي _

 2/2تقدير مقدار أربعة أمخاس  _1

 = قيمة أربعة أمخاس 2/2القيمة * 

 مليون 2= 4/5* 2.5

 تعيني الثمن الواجب تكملته من طرف املشرتي _2

 لواجب تكملتهالثمن = املبلغ ا –قيمة أربعة أمخاس 

 1مليون 2–  0.03 = 1.97

                                                             
 د. 21سا 04موقع إلكرتوين ، مرجع سابق  ،  1
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 أن ال يكون البيع مت ابملزاد العلينالفرع الثالث:  -

 هبيعمت دعوى الغنب الفاحش يشرتط أن يكون العقار قد  (فنقولق.م.ج)360:و هذا الشرط اقتضته املادة

ألن البيع بطريق املزاد العلين يسمح للبائع احلصول على أعلى مثن ممكن, فإذا رسا املزاد بثمن   ،1بطريقة رضائية

يقل عن قيمة العقار أبكثر من اخلمس فهذا يعين أن العقار مل جيد مشرتي يدفع فيه أكثر, و احلكمة من عدم 

                        .من دخول املزادجواز الطعن يف البيوع عن طريق املزاد إن ذلك سيؤدي إىل إحجام املشرتي 

ألن البيع ابملزاد يتضمن اإلجراءات اليت متكن من احلصول على الثمن األعلى للعقار املباع ولو كان فيه غنب يزيد 

 . على اخلمس

 شهر دعوى الغنب يف العقارالفرع الرابع:  -

إذ تنص  ،2إذا رفع البائع دعوى الفسخ يف حالة رفض املشرتي تكملة الثمن فانه جيب عليه أن يشهر دعواه 

 " املتعلق بتأسيس السجل العقاري 0014مارس  22املؤرخ يف 63_76من املرسوم 85املادة 

ئق مت إشهارها    إن دعاوي القضاء الرامية إىل النطق بفسخ أو إبطال أو إلغاء أو نقض حقوق انجتة عن واث

فلكي تقبل دعوى البائع الرامية إىل فسخ العقد يف حالة عدم تكملة الثمن, جيب أن تشهر هذه "..... مسبقا

 الدعوى ابحملافظة العقارية الكائن بدائرة اختصاصها العقار املباع و يقوم احملافظ العقاري ابلتأشري على البطاقة 
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  .1هبا دالءإلشهادة ااخلاصة بذلك العقار و يسلم البائع 

فطاملا بيع العقار يكون قد أشهر انتقال امللكية إىل املشرتي , فإن فسخه كذلك جيب أن يتم شهره فتشهر دعوى 

 .2الفسخ مسبقا مث يشهر احلكم ابلفسخ إلعادة املتعاقدين إىل ما قبل التعاقد

 الشخصية وتعديل العقدموازنة الغنب ما بني النظرية املادية والنظرية املطلب الثاين:

إذا وازان بني هاتني النظريتني جند أن الغنب وفق النظرية الشخصية يتألف من عناصر ثالث تتمثل يف قيمة 

هو الدافع للتعاقد ، أما وفق النظرية املادية فإن الغنب يتكون  واالستغاللالشيء واستغالل ضعف املتعاقد ملغبون 

حناول أن نبني عناصر الغنب وفق النظرية الشخصية يف  اثنني: قيمة الشيء ودرجة االختالل يف التوازن عنصرينمن 

 نتناول يف الفرع الثانيعناصر الغنب وفق النظرية املادية.كما الفرع األول  

 موازنة الغنب ما بني النظرية املادية والنظرية الشخصيةالفرع األول: 

 :يتني جند أن الغنب وفق النظرية الشخصية يتألف من عناصر ثالث ، و هيإذا وازان بني هاتني النظر 

 و هو وفق النظرية الشخصية للمشرتي و ال عربة للسعر املوضوعي .قيمة الشيء : -1

و قد انقشنا هذا الشرط فيما سلف من يف شروط الغنب وفق استغالل ضعف معني يف املتعاقد املغبون :  - 2

 النظرية الشخصية .

 كون االستغالل هو الذي دفعه للتعاقد .- 3

                                                             
 .220عبد الرزاق السنهوري ، الوسيط ن اجلزء الرابع  ، مرجع سابق ، ص 1
 .222عبد الرزاق السنهوري ، الوسيط ن اجلزء األول ،رجع سابق ، ص 2
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 أما الغنب وفق النظرية املادية ، فإنه يتكون من عنصرين فقط : 

فالعربة بقيمة الشيء حبد ذاته ، و حتدد هذه القيمة تبعًا للقوانني } العنصر األول { و هو قيمة الشيء :

النظرية املادية لقيمة الشيء ، أنه إذا اختل االقتصادية واليت من أمهها قانون العرض والطلب ويرتتب على هذه 

 . 1التوازن بني املوجبات فإن الغنب يتحقق

و هذه أيضًا ينظر إليها نظرة مادية فهي مرصودة برقم معني فإذا } العنصر الثاين { درجة االختالل يف التعادل :

 .2وصل الغنب إىل هذا الرقم ، فإن الغنب يتحقق

 عيوب ومزااي كل من النظريتني :ومن شروط الغنب يتبني لنا 

 } أ { عيوب و مزااي الغنب وفق النظرية الشخصية : 

الغنب على ضوء النظرية الشخصية عيب يف الرضاء و ليس يف العقد و ابلتايل : فالغنب مرن غري حمدد برقم معني 

هوًى مع مراعاة بل ينظر إىل ظروف العاقد املغبون وما به من ضعف أو ضرورة أو عدم خربة أو طيش أو 

 املالبسات والظروف اليت حتيط ابلعاقدين . 

أما عيوب الغنب على ضوء هذه النظرية فتكمن يف أهنا حتدد درجة االختالل بني املوجبات وفق النظرية الشخصية 

لقضاء للمتعاقد املغبون وليس وفق النظرة املوضوعية للعاقدين ، و هبذا فهي تفتح اباًب عريضًا لالستغالل وليس ل

 على االستغالل. و الغريب يف األمر أن كثرياً من الفقهاء من أييت لنا أبمثلة حماواًل عن طريقها إبراز مزااي 

 نظرية االستغالل فإذا به يظهر عيوب تلك النظرية وليس مزاايها.

                                                             
 .312يف شرح القانون املدين ، نظرية االلتزام بوجه علم ، مصادر االلتزام ، مرجع سابق ، ص عبد الرزاق السنهوري، الوسيط 1
 
 .032عبد املنعم فرج الصدة ، مرجع سابق ، ص  2
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 ي جيد قطعة يف السوق عن قيمته لدى الشخص ، فاملالك الذ الشيءيقول السنهوري : } كثرياً ما ختتلف قيمة 

من األرض صغرية مالصقة ملنزله يشرتيها أبضعاف ما تساويه ليوسع هبا بيته،أوحديقته،قد حتقق فيه الغنب مبعياره 

املادي ، و لكن مل يتحقق فيها الغنب مبعياره الشخصي و ابلتايل ال يتحقق فيه االستغالل إال إذا كان ما دفعه 

 .1يزيد كثرياً على القيمة الشخصية{

قول:أليس صاحب األرض الصغرية استغل حاجة صاحب املنزل فرفع من قيمة أرضه نآلن بعد هذا املثال و ا

أضعافًا ألنه يعلم حاجة صاحب املنزل وأنه ال يستطيع االستغناء عنها فغبنه غبنًا فاحشًا واستغله استغالاًل بشعاً 

يار املشرتي الذي مل يعد له ال حول وال قوة ومع هذا يربر الفقه هذا التصرف أبن األرض تساوي هذا السعر مبع

 أمام حاجته الشديدة لألرض،وهذا هو العيب األول.

أما العيب الثاين يف النظرية فيكمن يف صعوبة الوصول إىل احلالة النفسية للمغبون،مما يؤدي إىل زعزعة التعامل 

 وعدم استقراره خالل البحث والتنقيب يف احلالة النفسية للمغبون. 

 {عيوب ومزااي الغنب وفق النظرية املادية:}ب

من شروط الغنب على ضوء النظرية املادة يتبني لنا أن هذه النظرية متتلك مزية التحديد،وهذا ضمان الستقرار  

 إذ ميكن ألول وهلة،أن يعرف القاضي هل حتقق الغنب أم مل يتحقق،وابلتايل فإن إثبات 2املعامالت 

 القاضي إال أن يراجع العقد ويوازن بيت الثمن واملثمن لريى مقدار الغنب.الغنب سهل يسري وما على 

 ما عن سلبيات الغنب على ضوء هذه النظرية وفق ما يرى كثرياً من الفقهاء ، أبهنا موضوعية ال تنظر 
                                                             

 .022عبد الرزاق السنهوري، الوسيط يف شرح القانون املدين ، نظرية االلتزام بوجه عام ، مصادر االلتزام ، مرجع سابق ، ص 1
 .223نفس املرجع ، ص 2
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ظروف الشخص،فقد يدفع شخص يف حتفة أو صورة مثن يزيد كثريًا عن قيمتها احلقيقية غري خمدوع يف  إىل

أمرها،ألن هذا الشيء ميثل ابلنسبة له ذكرايت ذات قيمة كبرية توازي هذا الثمن املدفوع،وإذا ما أدخلنا هذه 

 الظروف الشخصية يف اعتباران فإنه ال يرتتب على العقد غنب ابلنسبة هلذا الشخص.

 ت واألحالم وللرد على هذا نقول:لو أراد هذا الشخص بيع تلك األشياء اليت حتمل كثرياً من الذكراي

واآلمال فهل هلذه األشياء أي قيمة ابلنسبة إىل الذي يريد أن يشرتي هذه التحفة،وجداًل كان كذلك،فإن 

 هذا املثال اندر جداً وال ميكن االستناد إليه ليكون قاعدة أو نظرية،ومن يتتبع األحكام الصادرة يف موضوع الغنب 

 وهذا دليل قاطع على فشلها يف مقاومة الظلم يف املعامالت. على ضوء النظرية الشخصية يراها قليلًة جداً 

هناك نقد آخر بوجه إىل هذه النظرية وهي أهنا ال تقيم لظروف املغبون أي اهتمام فهي تنظر إىل العقد 

اهو إال دليل ظين راجح مفقط دون النظر إىل حالته النفسية.وللرد على هذا النقد نقول أبن العقد املشوب ابلغنب 

،ابإلضافة إىل أنه ليس من السهل على اإلطالق 1ى أن وجود عيب يف إرادة املغبون ولوال هذا العيب ملا غنبعل

إقامة الدليل على أن الغابن قد استغل ضعفاً يف املغبون ، أليس من األنسب واألسهل العودة إىل العقد والنظر فيه 

لك يف معظم األحيان وحنن أبّمس حاجة إىل حكم عوضًا عن اجلري وراء ظن قد نستطيع إثباته وقد يستحيل ذ

 سريع إلعادة التوازن بني االلتزامات وابلتايل إىل استقرار املعامالت. 

قول أبنه يوجد اختالف فنولعل النقد الثالث الذي يوجه إىل هذه النظرية املادية ال يعاجل سوى عقود املعاوضات 

 فبعض الفقهاء ذهب إىل مشول هذه حول الغنب على ضوء النظرية الشخصية أيضاً ، 

                                                             
 .43عبد املنعم فرج الصدة ، مرجع سابق ، ص   1
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من القانون املصري 120من القانون املدين اجلزائري و املادة: 09النظرية بناء على :}الفقرة الثالثة من املادة: 

 اجلديد،وهي جتيز يف عقود املعاوضة توقي دعوة اإلبطال بتكملة البدل تفيد ضمناً أن االستغالل قد يقع

مدين 120ة )أي يف التربع({ بينمامل يرتض فريق آخر من الفقهاء هذا التفسري للمادة يف عقود غري عقود املعاوض 

مصري فقال متسائاًل:}كيف ميكن أن يطبق على التربعات نص يتحدد تطبيقه وفقًا لعبارته ابالختالل يف 

يغلب ما يفهم من  كما أنه ال ميكن يف نظره أن1التعادل بني ما أيخذه العاقد وفقًا للعقد،وما يعطيه مبقتضاه{

اليت تستلزم صراحة لقيام االستغالل شرطًا ال ميكن أن  )ق م ج( 09األعمال التحضريية، أو ما تدل عليه املادة

. ومما 2يتوفر إال يف عقود املعاوضة وهو اختالل التعادل بني االلتزامات املتقابلة،والمناص إذن من قصره عليها

إىل الغنب وفق النظرية الشخصية وليس مقصورًا على الغنب وفق النظرية  تقدم نالحظ أن هذا النقد موجه أيضاً 

 املادية.

قول ابإلضافة إىل ما سبق إن النظرية املادية للغنب تعترب حاًل وقائيًا وعالجًا سريعًا نستطيع أن نويف اخلتام 

هنا يف املرصاد حاملة بيدها أيضاً.فهي حل وقائي ألهنا حتذر املستغل الذي يريد استغالل الضعفاء واملساكني أب

إعادة التوازن إىل ذلك العقد إذا ما حاول غنب املتعاقد اآلخر،وهي عالج سريع  ابليد األخرىبطالن العقد و 

 ألهنا سهلة اإلثبات واإلجراءات إلبطال العقد أو إعادة التوازن إليه.

املادية ملا هلا من حسنات كثرية وعيوب قليلة وهلذا ولكل ما تقدم ال أستطيع إال أن أرجح الغنب يف ظل النظرية 

 جدا.

                                                             
 .214الوسيط ، مصادر االلتزام ،  اجمللد األول ، مرجع سابق ، ص -عبد الرزاق السنهوري،   1
 .211حممد صربي السعدي ، شرح القانون املدين ، مرجع سابق ، ص 2
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 سلطة القاضي يف تعديل العقدالثاين: الفرع

 ذلك أن األداة 1موضوع نطاق سلطة القاضي يف تعديل العقد  يعترب إحدى أهم موضوعات القانون املدين 

 طان اإلرادة تطبيًقا للقاعدة الكلية القانونية اليت يتناوهلا القاضي ابلتعديل هي العقد الذي يستمد قوته من مبدأ سل

 .(ق م ج) 014 املادة:القائلة أبن العقد شريعة املتعاقدين 

وغريها من العوامل قد أبرزت عيوب هذا املبدأ وخماطر األخذ به  االجتماعيو  االقتصاديإال أن عوامل التطور 

على إطالقه ، احلال الذي أوجب معه أن خيضع هذا املبدأ إىل عدد من القيود اليت جيب أن تتوافق مع املصاحل 

 االجتماعية . وقد أوردت التشريعات هذه القيود ضمن نصوص آمرة جيب إعماهلا وعلى القاضي أن يستند إليها

 يف إصدار حكمه .

ومن املعلوم أن سلطة القاضي لدى مراجعته للعقود الداخلة يف موضوع الدعوى املطروحة أمامه هي سلطة قد 

ثبتت له ووجدت منذ زمن بعيد وهي تتصف أبمهيتها وضرورهتا ابلنظر إىل أهنا هتدف )فيما هتدف إليه( إىل محاية 

 . 2الطرف الضعيف يف العقد

 . 3تعديل العقد أثناء مرحلتني ، أوهلما مرحلة تكوين العقد واثنيهما مرحلة تنفيذ هذا العقد يف القاضي ويبدو دور

 ففي املرحلة األوىل يكون للقاضي ومبوجب النص القانوين أن يعدل العقد مىت وجد أنه حيمل إخالاًل ابلتوازن بني 

                                                             
 020هائل حزام ميهوب العامري ،مرجع سابق ،ص 1
 230فس املرجع ، ص ن 2
 .211حممد صربي السعدي ، شرح القانون املدين ، مرجع سابق ، ص 3



 : أثر الغنب الوارد على العقار يف العقدالفصل الثاين

 

18 
 

ألحد املتعاقدين أو أن حيمل أحد بنود العقد مراكز أطرافه كاحلال الذي يتضمن فيه العقد غبًنا أو استغالاًل 

وصف الشرط التعسفي ، إذ يكون للقاضي أن يبطل العقد أو يزيل الغنب الذي شابه ، فينقص من التزامات 

الطرف املغبون وله أن يستخدم غري ذلك من الوسائل اليت تؤدي إىل ذات النتيجة كأن يعدل الشروط التعسفية يف 

 .1عفي الطرف املذعن منها كليةً عقود اإلذعان أو أن ي

وال تقتصر سلطة القاضي ابلتعديل على هذه املرحلة بل تتعداها إىل مرحلة تنفيذ العقد وفيها منح القانون للقاضي 

 سلطة تقديرية واسعة هدفها إعادة التوازن للعقد وإزالة أي إجحاف حبق الطرف الضعيف فيه .

   للقاضي السلطة التقديرية :أوال

ون حق يرفعه أمام للقاضي إلبطال العقد ،و له أن يتنازل عنه . و ال جيوز للمتعاقد املستغل أن يتمسك للمغب

 01ببطالن العقد ، و ال ميكن للقاضي أيضا أن حيكم به من تلقاء نفسه ، و قد أشارت إىل هذا املوضوع املادة 

د املغبون أن يبطل العقد... ق م بكل وضوح ، حيث نصت : "...جاز للقاضي بناء على طلب املتعاق

حيث للقاضي السلطة التقديرية يف رفع الغنب عن املغبون سواء إببطال العقد أو إبنقاص االلتزامات عن .2"

املغبون ، و مبادئ التقاضي تقيد القاضي بطلبات املتخاصمني ، و معىن ذلك أنه ال ميكن للقاضي أن حيكم 

 إنقاص التزام املتعاقد املغبون أقل . و يعترب3أبكثر من طلبات اخلصوم ، يف حني جيوز له أن يقضي أبقل منها 

املغبون عوض اإلبطال و يف اعتقادان فإن  التزاماتدرجة من إبطال العقد ، فللقاضي إذن أن حيكم ابإلنقاص من 

 االختيار بني إبطال العقد أو إنقاص التزامات املتعاقد املغبون هو أمر يدخل ضمن 
                                                             

 .231عبد الرزاق السنهوري ، الوسيط ، اجلزء األول ، مرجع سابق ، ص 1
 .220نفس املرجع ، ص 2
 .213حممد صربي السعدي ، شرح القانون املدين ، مرجع سابق ، ص 3
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و ظروف القضية قد حيكم ابإلبطال إذا كان أحسن وسيلة لرفع  ففي ضوء املالبسات.1السلطة التقديرية للقاضي

 .2املغبون و إبقاء العقد إذا كان ذلك كافيا لرفع الغنب التزاماتالغنب ، و قد يكتفي إبنقاص 

 توقي دعوى اإلبطال اثنيا:

و جيوز يف عقود املعاوضة أن يتوقى الطرف اآلخر دعوى ":(ق م ج) 01 :تنص الفقرة الثالثة من املادة 

اإلبطال ، إذا عرض ما يراه القاضي كافيا لرفع الغنب " طبقا هلذا احلكم ، ميكن رفع الغنب ابلنسبة لعقود املعاوضة 

 .     3املتعاقد املغبون أو إبطال العقد التزاماتابلزايدة يف مقدار التزامات املستغل عوض إنقاص 

املستغل فإن النتيجة  التزاماتاملغبون ، أو بزايدة  التزاماتا سواء قضى القاضي إببطال العقد ، أو إبنقاص و أخري 

 املنتظرة ليست التعادل احلسايب بني التزامات املتعاقدين ، و إمنا رفع التفاوت الفاحش فقط .

 

 

 

 

 

                                                             
 .42هائل حزام ميهوب العامري ، مرجع سابق ،  صو   222عبد الرزاق السنهوري ، الوسيط ن اجلزء األول ، مرجع سابق ، ص 1
 .020هائل حسام ميهوب العامري ، مرجع سابق ، ص2
 .211حممد صربي السعدي ، شرح القانون املدين ، مرجع سابق ، ص 3



 : أثر الغنب الوارد على العقار يف العقدالفصل الثاين

 

11 
 

 العقاراجلزاء املرتتب على حتقق الغنب الوارد على ׃ملبحث الثاين ا

الغنب إزالةحد  إىلتوافرت الشروط السابق ذكرها حيق للبائع رفع دعوى على املشرتي يطالبه فيها بتكملة الثمن  إذا

 .يطلب الفسخ أنمل يقم املشرتي بتكملته فالبائع  إذاو  ،

املادة كما نصت  .1اإلبطالاجلزاء الذي قرره املشرع يف حالة الغنب يف البيع )العقار( هو تكملة الثمن و ليس 

الثمن كامال  إىلتكملة الثمن ال تصل  أناملالحظ  و  املمثل إلىأربعةأمخاسو للبائع تكملة الثمن )ق م ج( 323

احلد الذي يرفع الغنب عن البائع هو تكملة  إىلتقتصر على الوصول  إمنا .قيمة العقار احلقيقية إىلال تصل  ،أي

 إخاللن عدم تكملة الثمن يعد ذه التكملة حيق للبائع طلب الفسخ أليف حالة ختلف املشرتي عن دفع هو  ،الثمن

لتوضيح كل ذلك نقسم املبحث إىل مطلبني نعاجل يف املطلب األول اإلختصاص  .2من طرف املشرتي ابلتزامه

 .القضائي الذي يوقع هذا اجلزاء يف حالة وقوع الغنب وكذا األطراف اليت يقع عليها

 وأطراف اخلصومةاالختصاص املطلب األول:

 ع الثاين فنتطرق ابلدراسة الفر يف االختصاص القضائي يف الفرع األول أما  يف هذا املطلب ةسادر ونتعرض ابل

 إىل أطراف اخلصومة.

 

                                                             
 .213مرجع سابق ، ص حممد صربي السعدي ، شرح القانون املدين ، 1
 .211الوسيط ، مصادر االلتزام ،  اجمللد األول ، مرجع سابق ، ص -عبد الرزاق السنهوري،  2
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 القضائي االختصاصالفرع األول: 

عقارية ال بد لتحديد احملكمة املختصة مكانيا من حتديد طبيعة دعوى تكملة الثمن هل هي دعوى شخصية أم  

 . أم خمتلطة

هي تلك الدعوى اليت ترمي حلماية حق شخصي أو تستند حلق شخصي وجماهلا االلتزامات أو  الدعوى الشخصية

ما يسمى حبق الدائنية على هذا فكل دعوى تتعلق ابلعقود أو ابلتزامات عقدية , وكل دعاوى التعويض على 

 ى محاية حق من احلقوق الشخصية تعد دعوى شخصية  أساس املسؤولية املدنية عقدية أم تقصريية وكل دعاو 

.                        1عقارية( فهي هتدف حلماية هذا احلق بوجه من ينازعه فيه )منقولة أو ما الدعوى العينيةأ

فهي تلك اليت تستند إىل حق شخصي واىل حق عيين انشئني عن مصدر واحد أو رابطة  املختلطة أما الدعوى

واحدة ) كما لو كانت تستهدف تنفيذ عقد يتعلق حبق عيين على منقول أو عقار ( فإذا وردت على عقار قانونية 

فالدعوى الشخصية العقارية اليت تستند حلق شخصي حبت ويطلب فيها تقرير  " ،مسيت دعوى شخصية عقارية

 ."حق عيين على عقار أو اكتساب هذا احلق وعلى هذا استقر االجتهاد

 أطراف اخلصومة: الفرع الثاين

 الطرف املغبون والطرف الغابن كمايلي:دراسة طريف العقدابليف هذا الفرع تناول 

 قيمة مثن مثل العقار من حق البائع وقد يكون الطرف  2\2إكمال الثمن حىت  التمسك بطلب املدعي أوال:

                                                             
 .223عبد الرزاق السنهوري ، الوسيط يف شرح القانون املدين ، نظرية االلتزام بوجه عام ، مرجع سابق ، ص1
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أما قبل ذلك فال يستطيع رفع  ،املدعيهو ذات الشخص الذي مل تكن تتوفر فيه األهلية بعد اكتمال أهليته 

عليه أو القاصر الذي مل يبلغ سن الرشد ) وسن الرشد  فاحملجور )ق م ج( 323الدعوى والتمسك حبماية املادة: 

ال ميكن له رفع الدعوىبل ميثله ممثله القانوين ) الويل أو الوصي أو القيم ( فاألب ،1سنة كاملة( (00)تسعة عشرة

وتكون  ،األحفاد دون حاجة ألي إجراءات وتثبت الصفة إببراز ما يثبت احلالة العائلية  واجلد ميثالن األبناء أو

وتبقى  ،الصفة يف التمثيل للوصي الذي يعينه القاضي عند عدم وجود األب أو اجلد أو عند تعارض املصاحل 

الصفة إىل حني بلوغ سن الرشد أو رفع احلجر عن اجملنون أو املعتوه حيث تزول الصفة من ذلك التاريخ ما مل تكن 

  الدعوى حجزت للحكم حيث تستمر الصفة إىل حني صدور احلكم.

التكملة ضمن وإذا تويف البائع فإن حق طلب تكملة الثمن ينتقل إىل الورثة ويكون هلم أو من ميثلهم قانوان طلب 

 املدة اليت سأبينها الحقا.

ويف حال وفاته خيلفه الورثة يف تركته مبا فيها  ،هو الطرف الثاين يف العقد أي املشرتي الغابن  املدعى عليه اثنيا:

 .2التزاماته وذلك يف حدود ما آل إليهم

 للبائع استيفاء رصيد الثمن أما الغري الذي كسب حقا عينيا على العقار فال ميكن مطالبته ابلتكملة, ويكون

 من الغري بدعوى غري مباشرة ميارس فيها حقوق مدينه ) املشرتي( على الغري الذي بقي مدينا للمشرتي جبزء  

 . 1، وإذا امتنع بدفع فرق الثمن جاز للبائع أن ينفذ على أمواله من الثمن

                                                             
 .040ص حممد صربي السعدي ، شرح القانون املدين ، مرجع سابق ، 1

 .220عبد الرزاق السنهوري ، الوسيط ، اجلزء الرابع ، مرجع سابق ، ص 2
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 : دعوى الغنب وتقادمهااملطلب الثاين

ط اليت جيب أن تتوفر لدى الطرف و إىل الشر  الفرع األولنتطرق ابلدراسة يف سنقسم هذا املطلب إىل فرعني 

ضد الطرف الغابن  كما سندرس يف الفرع الثاين املدة اليت مينحها القانون لرفع دعوى  ى الغنبو املغبون لرفع دع

 الغنب وإال يسقط حق املغبون يف ذلك

 دعوى الغنب׃الفرع األول 

راحل اليت يتبعها الطرف املغبون لدفع الغنب الذي تعرض له واسرتداد حقه تتمثل يف يف الفرع األول نتعرف علىامل

 ليت ميكنه رفعها ضد الطرف اآلخر تتمثل يف الدعاوى التايل:الدعاواى

 دعوى تكملة الثمنأوال:

يطالبه فيها بتكملة الثمن إىل حد إذا توافرت الشروط السابق ذكرها حيق للبائع رفع دعوى على املشرتي 

) ق م ج( وإمنا هو سبب لتكملة 323 :ليس سببا من أسباب إبطال البيع كما تنص املادة إزالة الغنب وهو 

الثمن ذلك إن املشرع ال يسمح أبن يباع عقار أبقل من أربعة أمخاس ، فإذا بيع أبقل من ذلك مل يبطل 

.وبذلك يتحقق املشرع من أنه ال يغنب يف أكثر من 2ربعة أمخاس القيمةالعقد،ولكن يستكمل الثمن إىل أن يصل أ

اخلمس وهو املقدار الذي يتغابن فيه الناس عادة .وال يكون الغنب سببا يف إبطال البيع ،إال إذا كان نتيجة غلط 

                                                                                                                                                                                              
 وما بعدها. 041رمضان أبو السعود ، شرح العقود املسماة ، الطبعة األوىل ، مرجع سابق ، ص1

 .041د املسماة ، مر جع سابق ، ص رمضان أبو السعود، شرح العقو 2
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وليه.يرفعه .والذي يرفع الدعوى هو صاحب العقار املبيع ، بنفسه أو بورثته من بعده أو بواسطة 1أو تدليس

مات قبل سن الرشد أو بعد بلوغه هذه  فإذابنفسه عند بلوغه سن الرشد وأجازته للبيع إذا كان هو الذي ابشره.

، رفعها ورثته من بعده . ويرفعها وليه نيابة عنه إذا كان هو ال زال قاصرا  سواء 2وقبل تقادم دعوى الغنب .  السن

لويل بعد إذن احملكمة .وترفع الدعوى على املشرتى أو ورثته ، ألن تكملة ابشر القاصر البيع بنفسه أو ابشره عنه ا

أمام  الدعوى وترفع3إذا امتنع عن دفع فارق الثمن جاز للبائع أن ينفذ على أمواله لتزام يف ذمة املشرتى.االثمن

 احملكمةاليت يوجد يف دائرهتا موطن املشرتى ، ألهنا دعوى حبق شخصي .

العقار البيع ، أن يكمل حقه يف تكملة الثمن، فيثبت أن قيمة العقار وقت  وعلى املدعى أي صاحب

 . 4البيعتزيد على الثمن أبكثر من مخس القيمة ، وله أن يطلب تعيني خبري لتقدير قيمة العقار وقت البيع

 البيع. إذا أثبت ذلك ، حكم القاضي على املشرتى بتكملة الثمن إىل أن يصل أربعة أمخاس قيمة العقار وقت 

 ولصاحب العقار أن ينفد هبذا احلكم على مجيع أموال املشرتى، ويدخل يف ذلك العقار املبيع ذاته، ألن احلق 

. بل أن تكملة الثمن تكون مكفولة أيضا 5كما قدمنا فجميع أمواله ضامنة للوفاء به   شخصي يف ذمة املشرتى

يتقدم فيه  امتيازالبائع مبلكه من حق  بقى العقار يف ملك املشرتى، فإن فإذاحبق امتياز البائع على العقار املبيع .

                                                             
 .230العامري ، مرجع سابق ، ص  وبهائل حزام ميه1
 قانون مدين جزائري على أنه تسقط ابلتقادم دعوى تكملة الثمن بسبب الغنب إذا انقضت ثالث سنوات من يوم انعقاد العقد 320نظمت املادة: 2

 041رمضان أبو السعود ، شرح العقود املسماة ، مرجع سابق ، ص 3

 .022القانون املدين ، نظرية االلتزام بوجه عام ، مرجع سابق ،صعبد الرزاق السنهوري، الوسيط يف شرح 4
 
 22حممود مجال الدين زكي، الوجيز يف نظرية االلتزام ، مرجع سابق ، ص 5
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على سائر دائين املشرتى ويستوىف حقه قبلهم من مثن هذا العقار. أما إذا تصرف فيه املشرتى ، معاوضة أو 

 شرتى.،للبائع أن يتتبعه يف يد الغري حبق امتيازه إذا كان قد قيده قبل شهر التصرف الصادر من امل تربعا

 الثمندعوى الفسخ يف حالة عدم تكملة  ׃اثنيا 

ب أيضا فسخ عقد البيع لصاحب العقار املبيع إذا مل يدفع له املشرتى تكملة الثمن بعد احلكم هبا عليه ، آن يطل

لعقار ورد ما قبضه من ، اسرتد البائع ا  أبكمله.فإذا فسخ البيع شأنه يف ذلك شان كل ابئع مل يستوىف الثمن 

سخ من حتت يد املشرتى ويسرتد البائع العقار بعد الفالثمن ، ولكن له أن يطلب احلكم على املشرتى ابلتعويض. 

نية وهي مفروضة فيه فإذا كان املشرتى قد تصرف يف العقار معاوضة أو تربعا ، فان املتصرف إليه إذا كان حسن ال

  ، ذلك أن دعوى تكملة الثمن وما ينتج عنها من دعوى الفسخ  ال يصيبه ضرر من دعوى الفسخ

أن يسرتد  .ومن مث مل يستطيع  البائع 1سن النية إذا كسب حقا عينيا على العقار املبيعال تلحق ضررا ابلغري ح

حسن النية ، وال يبق له إال الرجوع ابلتعويض على املشرتى.فإذا استطاع البائع أن يثبت   العقار من حتت يد الغري

م دعوى تكملة الثمن ، جاز له بعد سوء نية الغري أي أن يثبت أن الغري كان يعلم وقت تعامله مع املشرتى بقيا

 فسخ البيع أن يسرتد العقار من حتت يد الغري سيء النية.

 دعوى الفسخ قبل الغرياثلثا: 

   ال تلحق هذه الدعوى ضررا ابلغري احلسن النية إذا كسب حقا عينيا »  )ق م ج(: 3/ 320نصت املادة: 

                                                             
 .42هائل حسام ميهوب العامري ، مرجع سابق ، ص1
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 .« على العقار املبيع  

 من خالل هذا التصرف إذا تصرف املدين يف املبيع وابعه إىل مشرتى آخر ورتب عليه حقا عينيا وكان هذا 

املشرتى حسن النية أي أنه مل يكن يعلم أن البائع قد أصابه غنب فإن هذا الغري ال يتضرر من دعوى الغنب ألن 

 ب املشرتى األول بتعويض.البائع ال ميكنه أن يسرتد العقار من املشرتى الثاين ولكنه يطال

فإذا رفع البائع دعوى الفسخ فانه جيب عليه أن يشهر هذه الدعوى ابحملافظة العقارية الكائن بدائرة اختصاصها 

 العقار املباع. و يقوم احملافظ العقاري ابلتأشري على البطاقة اخلاصة بذلك العقار و يسلم للبائع شهادة لإلدالء هبا

فان فسخه كذلك جيب إن يتم بشهره       فتشهر  ،ون قد أشهر النتقال امللكية إىل املشرتي فطاملا بيع العقار يك

 )ق م ج(     320/3 املادة:دعوى الفسخ مسبقا مث يشهر احلكم ابلفسخ إلعادة املتعاقدين إىل ما قبل التعاقد , 

  "...1العقار املبيع" وال تلحق هذه الدعوى ضررا ابلغري حسن النية إذا اكتسب  حقا عينيا على 

 ׃و نفهم من هذا النص انه إذا حكم بفسخ البيع فانه 

 اكتسابهحقا عينيا على العقار و كان حسن النية وقت  اكتسبجيب أن ال يلحق هذا الفسخ ضررا ابلغري من  -

 .2ذلك

 و إذا كان الفسخ يقتضي إعادة احلال إىل ما كانت عليه قبل التعاقد ففي بعض األحيان قد يرتب املشرتي  -
                                                             

 .223سابق ، ص  عبد الرزاق السنهوري، الوسيط يف شرح القانون املدين ، نظرية االلتزام  بوجه عام ، مرجع1

 .2304هائل حسام ميهوب العامري ، مرجع سابق ، ص 2
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و مثل هذه التصرفات تكون صحيحة ألن املشرتي يكون مالكا  ،حقوق للغري قبل إن يشهر البائع دعوى الفسخ 

 . 1وله احلق يف التصرف

 تقادم دعوى الغنب الفرع الثاين: 

املغبون و إال يسقط حقه يف رفع هذه الدعاوى  لطرف أمام ايف هذا الفرع نتناول دراسة املدة اليت خيوهلا القانون 

 كمايلي:ينسمقإىل هذا الفرع وعليه نقسم 

 تقادم دعوى الغنب ابلنسبة لناقص األهليةأوال: 

  )يسقط حق إبطال العقد إذا 2112يوليو 21املؤرخ يف  12/10و املعدلة بقانون  )ق م ج(010:تنص املادة

 سنوات ويبدأ سراين هذه املدة يف حالة نقص األهلية  2مل يتمسك به صاحبه خالل 

"تسقط دعوى تكملة الثمن بسبب الغنب إذا انقطعت  )ق م ج( 320:وتنص املادة 2من يوم زوال هذا السبب(

وهنا املالحظ أن املشرع 3نعقاد البيع وابلنسبة لعدمي األهلية فمن يوم انقطاع هذا العجز " سنوات من يوم ا 3

 ن إبرام العقد مع عدميي األهلية كان العقد يف البداية ابطال يقصد بعدميي األهلية انقص األهلية أل

 بطالن مطلق يف أصله.                                                                                                         

 تقادم دعوى الغنب ابلنسبة لكامل األهليةاثنيا: 

                                                             
 .42نفس املرجع ، ص 1
 .042حممد صربي السعدي ، شرح القانون املدين ، مرجع سابق ، ص 2
 .043نفس املرجع، ص 3



 : أثر الغنب الوارد على العقار يف العقدالفصل الثاين
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تكملة الثمن من القانون املدين اجلزائري انه تسقط ابلتقادم دعوى )ق م ج( 320 :كما رأينا يف نص املادة

سنوات من يوم انعقاد البيع و نستخلص من هذا النص أنه للبائع املغبون ( 3ثالث) بسبب الغنب إذا انقضت

سنوات من يوم إبرام العقد ال  (3ثالث )مثن املثل و ذلك خالل  2/2أمخاس  2احلق يف دعوى تكملة الثمن إىل 

 1من اتريخ انتقال امللكية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 .230هائل حزام ميهوب العامري ، مرجع سابق ، ص 1
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 خـــامتـة

كثري الوقوع يف   ألنهالقانونية اليت جيب أن تعىن ابلدراسة من قبل الباحثني   يعد الغنب من أهم املواضيع

فالغنب يتمثل يف خسارة ألحد املتعاقدين "املغبون"  ،بل رمبا ال خيلو أحدها من الغنب ،التصرفات بني األشخاص 

فهو ال يؤثر يف صحة هذه التصرفات ألن املشرع ال يهمه التدخل يف معامالت األفراد ، ورحبًا للمتعاقد اآلخر 

نه يتدخل حلماية إرادتيهما وضمان سالمتها من كل عيب كي تنتج إقدين بل ليحقق توازان اقتصاداي بني املتعا

)ق م 014"املادة:العقد شريعة املتعاقدين" أما وراء ذلك وبعد إعمال اإلرادة فال يتدخل القانون ،أثرها يف التعاقد 

ملنع الغنب  املشرع تدخلحيث أن اعتبار محاية بيع العقار اقتضى )ق م ج( 323:إال استثناًءا ، كما يف املادةج( 

مقيداً )ق م ج( 320املادة:، وقد كان هلذا التدخل االستثنائي للمشرع يف  –يزيد عن اخلمس   –الوارد عليه 

مبهلٍة قانونية ملا هلذا التدخل من هتديٍد الستقرار التعامل ولقوة العقد امللزمة ، وهي مدة ثالث سنوات من يوم 

 سبة لعدميي األهلية فمن يوم انقطاع سبب العجز .و ابلنبيع العقار عقد انعقاد 

مثن املثل )قيمة  2\2جعل الغبنسببًا لطلب تكملة الثمن حىت )ق م ج(  323املادة:كما أن املشرع يف 

 )ق م ج(  .         01املادة:العقار( ال إبطاله كما يف الغنب االستغاللي

كننا القول أبن الغنب خيتلف عن االستغالل يف أمرين ميملوضوع الغنب الوارد على العقار من خالل دراستنا 

أساسيني  حيث أن االستغالل يقع يف مجيع التصرفات ، يف حني أن الغنب ال يكون إال يف املعاوضات و ال يكون 

 .يف التربعات ، كما أن املعيار فيه معيار شخصي و ليس مادي

على جعله  أوثمن الضمنيا على حتديد  أوصراحة  ين االتفاقعلى املتعاقد البحثأنهمن خالل كما يتبني 

.                                                                                               كانه و هواحمللأر كان البيع ابطال لفقدانه لركنمن   إالاليت حيدد مبقتضاها و  و بياانألسسقابال للتحديد 
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اجلزائري مل أيخذ ابلغنب املادي إال يف حاالت استثنائية وهي: حالة بيع  العقار وحالة  كما يتضح أن املشرع

العقار ففي حالة اختالل االلتزامات فيما خيص بيع الوارد على اعتمد املعيار املادي يف تقدير الغنب  القسمة و

 نب حىت يتم املوازنة بني االلتزاماتن للبائع الرجوع على املشرتي بدعوى الغكحد احلقوق العقارية فيمأوأالعقار 

فالغنب يتمثل يف  ،بل رمبا ال خيلو أحدها من الغنب ،الغنب املادي كثري الوقوع يف التصرفات بني األشخاص ف

هو ال يؤثر يف صحة هذه التصرفات ألن املشرع ال و ، خسارة ألحد املتعاقدين "املغبون" ورحبًا للمتعاقد اآلخر 

نه يتدخل حلماية إرادتيهما وضمان إيهمه التدخل يف معامالت األفراد ليحقق توازان اقتصاداي بني املتعاقدين بل 

العقد "أما وراء ذلك وبعد إعمال اإلرادة فال يتدخل القانون ،سالمتها من كل عيب كي تنتج أثرها يف التعاقد 

حيث أن اعتبار محاية بيع )ق م ج( 323:إال استثناًءا ، كما يف املادة)ق م ج( 014"املادة:املتعاقدينشريعة 

، وقد كان هذا التدخل االستثنائي  –يزيد عن اخلمس   –ملنع الغنب الوارد عليه  املشرع العقار اقتضى تدخل

خل من هتديٍد الستقرار التعامل ولقوة العقد مقيدًا مبهلٍة قانونية ملا هلذا التد)ق م ج( 320املادة:للمشرع يف 

،و ابلنسبة لعدميي األهلية فمن يوم انقطاع سبب بيع العقارعقد امللزمة ، وهي مدة ثالث سنوات من يوم انعقاد 

مثن املثل )قيمة  2\2جعل الغبنسببًا لطلب تكملة الثمن حىت )ق م ج(  323املادة:كما أن املشرع يف  العجز .

 )ق م ج(     01املادة:بطاله كما يف الغنب االستغالليالعقار( ال إ

من خالل دراستنا ملوضوع الغنب الوارد على بيع العقار إىل أن  اتضحوابلنسبة آلاثر الغنب على العقد ، 

العقد مير بعدة مراحل تبدأ بعملية إبرامه اليت تتطلب، توافر األركان العامة للعقد واليت هي : الرتاضي، احملل 

بب، وإذا كان ركنا الرتاضي والسبب خيضعان للقواعد العامة، فإننا جند أن املشرع ابلنسبة لركن احملل قد أحاط والس

 من القانون املدين عندما منح إمكانية إبطال عقد بيع العقار للبائع  323العقار حبماية إضافية مبوجب املادة: 
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 تكملة الثمن إىل أربعة أمخاس مثن املثل. إذا بيع العقار بغني يزيد عن مخس مثنه ورفض املشرتي

ومن جهة أخرى ألزم املشرع حترير هذا العقد يف شكل رمسي أمام املوثق وذلك حتت طائلة البطالن كما 

 من القانون املدين اجلزائري.  10مكرر 322نصت عليه املادة 

قد مرحلة ال تقل أمهية عن مرحلة وتلي عملية إبرام الع، بذلك تكون الرمسية ركنا رابعا يف البيع العقاري 

إبرامه نظرا لألثر القانوين الذي ترتبه، وهي مرحلة عملية إشهار العقد ابحملافظة العقارية، إذ أن عملية اإلشهار هي 

 اليت تنقل امللكية العقارية يف البيع العقاري.

ان فإن فعالية نظام الشهر ولكن مادام أن عملية مسح األراضي مل تغط بعد كامل املساحة اجلغرافية لبلد

 واتساعالعيين الذي تبناه املشرع اجلزائري تبقي معلقة على عملية املسح اليت تستلزم أمواال طائلة نظرا لتقنية العملية 

فالغنب الوارد على العقار عيب يؤثر يف العقد ابلطعن فيه واجلزاء الذي يرتتب على ذلك هو تكملة القطر اجلزائري.

 العقد. الثمن  أو فسخ

احلماية تقتصر على نطاق حمدد ال تطبق خارجه  وضوع أناملالبحث يف هذا من خالل كذلك يتبني  كما 

وال تشمل الطرف املغبون إال إذا كان ابئعًا وتقتصر على العقار  ،فاحلماية تقتصر على تصرف معني هو البيع 

 يةاقتصار احلماية على تصرف البيع فقط دون سائر املعاوضات اليت شأهنا شأن البيع يف إمكان ودون املنقول.

 . فيعترب هذا تضييق لنطاق احلمايةكاملقايضة مثال وسائر املعاوضات احملددة وقوع الغبن

 تشمله احلماية إن كان مشرتاًي بغنب الطرف البائع بغنب والأن احلماية تقتصر على حالة يتضح كما

أيضا اقتصار النص على العقار ،الشاري قد يغنب أيضاً يف شرائه للعقار بغنٍب يزيد عن اخلمس  أال ميكن أن فاحش

دون املنقولال ينسجم مع الواقع حيث أن املنقوالت ال تقل أمهيًة عن العقارات يف القيمة بل إهنا قد تفوق 
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تقل أمهيًة عن العقارات يف القيمة بل إهنا قد تفوق  العقارات قيمًةال ينسجم مع الواقع حيث أن املنقوالت ال

مربراً  يوجدفال ، واجلواهر وكذا القيم املنقولة كاألسهم والسندات ... الفاخرة كالسيارات  ،العقارات قيمًة 

 .بيعها بغنب فاحش متالستبعادها عن نطاق احلماية يف حال 

 النتائج التالية: توضحلديناو على إثر هذه الدراسة التحليلية للموضوع ، 

الغنب عدم التساوي بني التزامات املتعاقدين وهو ال يقتضي عيبا يف الرضا لدى املتعاقد املغبون كما أنه ال    -

 أيخذ بعني االعتبار ظروف املتعاقد األخر فعدم التوازن يكفي بذاته عند إبرام العقد.

 .ت وغنب فاحش يؤثر فيهاالغنب نوعان: غنب يسري ال يؤثر يف عقود املعاوضا -

 .يعتد ابلغنب املادي الوارد على عقد بيع العقار وقت إبرام العقد وال يعتد به بعد العقد -

الغنب الذي يعتد به يف بيع العقار هو غنب ذو معيار مادي وبذلك خيتلف عن االستغالل فال عالقة له  -

 .بعيوب اإلرادة ) الغلط ، التدليس ، الغش (

 ملبدأ سلطان اإلرادة وأثناء تطبيقه قد يشكل انتهاكا للقوة اإللزامية للعقد.الغنب خمالف  -

 .)ق م ج( 01الغنب عيب يف العقد وليس عيب من عيوب اإلرادة إل إذا اقرتن ابالستغالل وفقا لنص املادة: -

حمددة نص الغنب إذا مل يكن مقرون ابالستغالل الذي هو عيب من عيوب اإلرادة ال يعتد به إال يف حاالت   -

 .عنها القانون

 .املشرع اجلزائري مل أيخذ ابلغنب املادي إال يف حاالت استثنائية وهي: حالة بيع  العقار وحالة القسمة -

 .)ق م ج( 323ابئع العقار من احلماية القانونية دون املشرتي كما هو مبني يف نص املادة: ةاستفاد -



 قائمة املراجع
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 عــاملراج قائمة

 قائمة الكتب -1

أمحد بن فارس:معجم املقاييس يف اللغة ، ابب الغنب ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ، دون طبعة ، بريوت ، ( 0
0002. 

 .0031 – 0034دكتوراه ، بدر جاس حممد اليعقوب:الغنب يف القانون املدين الكوييت ، دراسة مقارنة ، رسالة ( 2

توفيق حسن فرج، نظرية االستغالل يف القانون املدين املصري، رسالة دكتوراه مقدمة إىل كلية احلقوق ، جامعة ( 3

 .اإلسكندرية

 . 0002مجيل الشرقاوي ، نظرية بطالن التصرف القانوين ، دن طبعة ، دار النهضة العريب ، القاهرة ، ( 2

 .0001، شرح العقود املسماة ،الطبعة األوىل ،الدار اجلامعية بريوت ، (  رمضان أبو السعود 2

 .م0013عبد الرزاق السنهوري ، الوسيط ، اجلزء الثاين ،  الطبعة الثانية ، دار إحياء الرتاث العريب ، بريوت ، ( 4

 .املقايضة( عبد الرزاق السنهوري، الوسيط يف شرح القانون املدين املصري ،اجلزء الرابع، البيع و 1

اجمللد األول ، العقد ، الطبعة   -نظري االلتزام بوجه عام  –( عبد الرزاق السنهوري: الوسيط يف شر ح القانون املدين 3
 .الثالثة ، دار النهضة العربية ،  القاهرة

 .0030سنة  –الطبعة الثالثة  –اجمللد األول  –مصادر اإللتزام  –الوسيط  -( عبد الرزاق السنهوري، 0

 .م0012( عبد املنعم فرج الصدة: نظرية العقد يف البالد العربية ، دون طبعة ، دار النهضة ، القاهرة ،  01

 .، اجمللد الثالث عشر  0001حممد بن منظور :لسان العرب ، دار صادر ، بريوت ، الطبعة األوىل ، ( 00

 20،ص  0002لقاهرة ،(حممد حسن عبد الرمحان، مشروعي احملل يف التشريعات العربية، ا02
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 .0013حممود مجال الدين زكي ، الوجيز يف نظرية اإللتزام ،مطبعة جامعة األزهر ، القاهرة ، (03

،  حممد صربي السعدي ، شرح القانون املدين اجلزائري ، النظرية العامة لإللتزام ، العقد و اإلرادة املنفردة ، داراهلدى( 02 
 .، جلزء األول 2112اجلزائر ، الطبعة الثانية ، 

 ( مصطفى الزرقاء: مصادر  اإللتزام ،دون ذكر الطبعة واتريخ النشر02

هائل حزام العامر ي ، النظرية العامة لالستغالل ، الغنب الناتج عن االستغالل ، دراسة مقارنة بني القانون الوضعي ( 04
 2110املكتب اجلامعي احلديث ، اإلسالمي، دون طبعة ، والفقه

 د21سا04،   2102مارس  12(موقع إلكرتوين ،منتدى العلوم القانونية ، أرشيف شؤون قانونية ، الشروق ستار ، 01

 

 :القواننيقائمة - 2
 املؤرخ12-11املعدل واملتمم ابلقانون رقم 0012املؤرخ يف سبتمرب  23 -12القانون املدين اجلزائري ، األمر  (0

 .2101، دار اجلزيرة   للنشر والتوزيع ، طبعة  2111مايو يف 

 .املتعلق بتأسيس السجل العقاري(  0014مارس  22املؤرخ يف:  14/12( املرسوم:2

 .2100اجلزائر ، طبعة سبتمرب  -( قانون األسرة : مولود ديدان ، دار بلقيس للنشر، دار البيضاء3 
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